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Vokietijoje Prasidėjo Revoliucija
DAUGELIS ŽMONIŲ NUŠAUTA IR DAUG SU

ŽEISTA RIAUŠĖSE BERLINE.
Berlinas, Sausio 13 d.—Reichstago budinkan 

sunešta nuo pleciaus dešimts lavonų, nušautų lai
ke sujudimo. Daugelis sužeista, kuomet kariume- 
nė šaudė arba durtuvais stengėsi atstumti demon
strantus nuo reichstago durų.

BALTIKO TAUTOS TVERIASI NUO RAUDONŲJŲ

Iš DARBININKŲ 
/JUDĖJIMO.

________________________ Į
PLIENO STREIKAS PABAIG

TAS.
Pittsburg, Pa. -— Sausio 8 d. 

likosi atšauktas plieno ir gele
žies darbininkų streikas, kuris 
prasidėjo rugsėjo 22 d. ii* ku- 
rin buvo išėję 367,000 darbinin
kų. Streikas buvo sunkus, ka
dangi ypač Pennsylvanijos val
stijoje darbininkams buvo už
drausta laikyti susirinkimai, ne
valia kalbėtis ir tartis apie- są- 
vo rekalus; kompanijos su pa
galba policijos, teismų, spaudos 
ir kariumenės darbininkus vai- 

i kė ir visaip persekiojo; buvo 
neleidžiama organizuotis ir ki
tokios kliutjs daryta. Tas pri
vertė nacionalį streiko komitetą 
paskelbti streiką užbaigtu. Sa
koma, unijos pradės pernaują 
organizuotis, šviest darbininkus, 
kad vėl pradėjus streiką, kuris 

...galės tęstis iki bus laimėta.
Vadovas Foster pasakė, kad 

šis streikas padrąsino plieno 
darbininkų unijas padidinimui 
savo pastangų. Aišku, sako, 
kad geležies industrijos žmones 
galima suorganizuoti ir jie už- 
sitiki unijoms. Bus pagelbsti- 
ma nubiednėjusiems darbinin
kams atsigauti, po to prasidės 
darbininkų organizavimo dar
bas.

Clevelande atsibuvo plieno ir 
. geležies streikuojančių .darbinin

kų susirinkimas apkalbėjimui 
centralio streiko komiteto pra
nešimo apie užbaigimą streiko. 
Darbininkai perdaug nesiprie
šina grįžti prie darbo.

Vietomis kompanijos pasigar
sino, jog streikerių vietos esą 
užimtos kitais, kurie stojo dar
ban pirmiems išėjus.

Roma, Italija. — Sausio 10 d, 
Italijos gelžkelių darbininkai 
nubalsavo pradėti streiką nuo 
sausio 15 d. Valdžia pasirengus 
pastatyti ant gelžkelių savo dar
bininkus ir kareivius. Darbi
ninkai reikalauja, kad unijoms 
butų duota tiesa prie gelžkelių 
valdymo.

Cleveland© miesto darbinin
kai gavo pakėlimą algų ant 10 
nuošimčių.

SAKO, VOKIETIJOS VAL
DŽIA NUVERSTA.

Londonas. — Iš Bruselio at
ėję žinios skelbia, kad Vokieti
joj sausio 10 d. kilus revoliuci
ja ir socialistų valdžia, su Pre
zidentu Frederiku Ebert likosi 
nuversta. Iš Berlino apie tai 
neateina jokių žinių. Atvykę 
iš Vokietijos keleiviai į Belgiją 
nepatvirtinančiai sako, buk val
džią užėmė priešingieji socialis
tai ir jie paskelbė generalį strei
ką. Streikas esą platinasi vi
soje Vokietijoje, išskyrus są- 
jungiečių užimtose dalyse. — 
Užėmę valdžią socialistai bene 
bus vadinamieji neprigulmingi 
socialistai, ' priešinęsi Eberto 
mažajai grupei.

Berlinas. — Spartakai vėl su
kilo, pradėjo atvirai agitaciją 
už revoliuciją Vokietijoje. Pra
kalbose buvo atvirai' šaukiama 
prieš valdžią. Sakoma, prane
šimas apie valdžios nuvertimą 
buvęs neteisingas, tuomi pasi
naudodami spartakai. ir nepri- 
gulmingieji socialistai pradėjo 
savo agitaciją.

Berlinas, sausio 13 d. — Nuo 
pietų prasidėjo minių /demon
stracijos ir protestai prieš val
džios įvestą apsunkinantį įsta
tymą. Visame mieste sujudi
mai ir apie reichstagą susirin
kimas, kur likosi nušauta kele
tas tvarką ardančių žmonių ir 
taipgi keletas sužeista.

Prieš komunistus ir neprigul- 
minguosius socialistus atsukta 
mašininiai šautuvai, kuomet jie 
puolėsi ant reichstago. Dide
lis susirėmimas įvyko ant tre
pu į reichstagą. Demonstrantai 
reikalauja daugiau radikalių tei
sių darbininkams, abelnai prie 
kontroliavimo visos produkci
jos. 

» ♦ ♦
Kopenhagen. — čionai suži

nota, kad Vokiečiai rengiasi pa
skandinti ir likusius savo ka
riškus laivus, kurių dar sąjun- 
giečiai nespėjo paimti.

PAGIRIA “KORIMO PARO
DĄ” KRIMINALISTAMS. 
Chicago. •— Kriminališkumo 

komisijos narys E. W. Sims sa
vo raporte pagyrė naujų metų 
pradžioje surengtą kriminalis
tams "korimo parodą” Cook pa
vieto kalėjime, kur buvo pakar
tas žmogžudis, o tų “ceremoni
jų” pažiūrėti buvo suvaryta į 
200 kitų kriminalistų. Krimi
nališkumo komisijos preziden
tas Sims paskelbė, kad 1919 m. 
Chicago j buvo 300 žmogžudys
čių ir 10,000 vagysčių. “Jeigu 
norime pasekmingai kovoti su 
kriminališkumu ir sumažinti jį, 
tai mes turim suprasti patį kri
minalistą”, sako Sims. “Gerų 
norų žmonės daugeliu atvejų 
darė klaidas, nesuprasdami kri
minalistų. Mes patiekdavome 
kriminalistams gėlių, knygynus, 
atletiškus žaislus, šiltą ir šaltą 
bėgantį vandenį, socįalį lanky
mą, dovanas ir dovanojimus, ko
lei pagaliaus nubaudimas krimi
nalistui pradėjo būti ne baus
mė, bet vakacijos kalėjime.”

TVERIASI SIENA PRIEŠ 
BOLŠEVIZMĄ.

WarSava. — Laikraštis “Ga- 
zetta” paskelbia žinią, kad jau 
esą rengiami planai sudarymui 
federacijos tarpe Finlandijos, 
Eston įjos, Latvijos ir gal Lietu
vos. Federacija pasitiki ir ant 
Lenkijos. 

* * *
Ryga. — šiaurinėje srityje 

Latviai smarkiai atakavo prie
šus' ežero Lubahn apielinkėje. 
Užpuolimo tikslas buvo eiti piet- 
rytin su minčia apginti mieste- 
telį Regizza, Letgalių provinci
jos sostainę. Pirmi užpuolimai, 
šią žinią pranešant, sausio 11 
d., buvo pasekmingi. Dvinske 
buvęs Anglijos generolas Burt 
atvykęs į Rygą pasakoja, kad 
Latviai, nežiūrint patiems ato
kumo, įstengė naujai užimtame 
mieste (Dvinske) suorganizuo
ti administraciją ir suteikti vi
siems gyventojams maisto pa
galbą. Latviai turi dikčiai gel- 
žkelio vagonų, ko labiausia ir 
reikia. Tame fronte su Latviais 
esą ir Lenkų kareivių.

EUROPAI GRĘSIA BOL
ŠEVIKŲ užplūdimas.
Washington. — Sugriuvimas 

Siberijos veikimo, po vadovyste 
admirolo Kolčako ir pasitrauki
mas gen. Denikino nuo Maskvos 
fronto — ką raudonieji skelbia 
didžiausia bolševikų pergale ant 
Rusijos nacionalistų — sąjun- 
giečių skaitoma svarbiu dalyku 
ir net grąsme galimo bolševikų 
užpludimo ant Europos ir su
ardymu pasaulinės taikos.

Daugiau šeši mėnesiai atgal 
jau permatyta, kad jeigu są
jungininkai, ir taipgi Suv. Val
stijos, nesiims tvirtai už Rusi
jos dalykų ir nerems jos nacio
nalistų veikimo, tai nukentės 
nuo didelių permainą, kokios 
užeis bolševikų laimėjimu. Vis
kas ką skelbta apie tai, dabar 
Rusijos padėjime pradeda apsi
reikšti.

Senai buvo sakoma, ir laikra
ščių korespondentai išrodinėjo, 
kad Rusijos sovietai, nors nu
duoda norį užverti taiką su są- 
jungiečiais ir mažomis kaimy
niškomis tautomis, ir permaty- 
dami komunistų programo ne- 
pasekmingumą Europinėje Ru
sijoje, koncentruos savo milita- 
rinę mašineriją ir įstengs at
stumti atgal Kolčako ir Deniki
no kariumenes. Raudonieji tu
ri sudarę 400,000 vyrų armiją, 
kuri ne tik atstūmė ir išsklaidė 
adm. Kolčako kareivius nuo Om
sko rytųlinkui prie Baikal eže
ro, bet taipgi patapo pavojumi 
Chinijai ir Japonijai ir dabar 
Japonijos valdžia daro žygius 
išstoti, prieš raudonuosius, ko
lei dar jie nepasiekę slenksčio į 
Mandžuriją.

Buvo kalbėta, kad kada Kol
čako kariumenė nusilps ir nu
stos dvasios, Trockis savo ar
miją iš Siberijos pasuks ant 
Denikino; jis irgi, negalėdamas 
išlaikyti didesnio spaudimo, nu
silpęs pasišalins, tuomet bolše
vikai pirmiausia pulsis ant Per
sijos, Afganistano ir Indijos, 
kur pradės propagandą priešais 
Angliją, šitokie pranašavimai 
dalimai pildosi. Denikin, kuris 
turėjo 200,000 vyrų ir kuriam 
išsykio sekėsi ant Maskvos ei
ti, dabar nukentė dideles per
svaras ir tokiu budu bolševikų 
šešėlis tiesiasi nuo Maskvos lin
kui Juodųjų jūrių. Militaris 
ryšis tarp Denikino ir Kolčako 
pertrauktas ir dabar niekas ne
stovi raudonųjų agentams ant 
kelio į Armėniją, Persiją, Af
ganistaną ir Indiją. Sekantis 
bolševikų siekis, sakoma, busiąs 
pasukti ant Europos. Paskuti
niu laiku paaiškėję dalykai,nu
rodo, kad raudonųjų programas 
yra pradėti militarį spaudimą 
ant Baltiko tautų, Lenkijos ir 
kitų naujų valstijų centralinėje 
Europoje ir kad šįmet ta bol
ševikų banga busianti pasukta 
į tą pusę. Su šita minčia bol
ševikų agentai Estonijos tary
bose stengėsi išveržti iš Esto- 
nų teisę prie Baltiko jūrių — 
militarei ir propagandinei ope
racijai prieš vakarų Europą. — 
Valstijos departamentas suži
nojo, kad bolševikų agentai iš 
Dorpato užplukdė Angliją įvai
ria komunistiška literatūra, iš 
Rusijos, mat, negali to padary
ti, tai pasiuntė iš Estonijos.

ŽMONĖS MIRŠTA NUO 
BADO IR ŠALČIO.

Rėvai. — Laike Naujų Metų 
perėjus šaltoms audroms suša
lo tūkstančiai žmonių. (Taip ga
lime tikėti buvo ir Lietuvoje, 
nes žmonės labai suvargę, silp
ni ir neturi užtektinai kuro, ne
turėdami kuo parsivežti.)

* ♦ ♦
Ryga. — Gautos iš Dvinsko 

žinios praneša apie blogą padė
jimą. Mieste siaučia tyfus ir 
kitos ligos ir žmonės gatvėse 
miršta nuo šalčio ir bado. Lat
viams patiems stoka maisto ir 
todėl išmaitinimas miesto ir už
imtų apielinkįų gyventojų pri
vedė Latvius prie krizio. Lat- 
vių-Lenkų kariumenė neina to
liau už linijos, pasiektos perei
tą utdrninką, tik dar mažas bū
relis kareivių pavykėjo raudo
nuosius penketą kilometrų to
lyn. Priešai smarkiai atakuoja 
centralę fronto dalį, bet jie. at
mušami atgal. Sakoma Latvių 
fronte esą pastatyta 15,000 bol
ševikų. Jie atėję nuo Estonijos 
fronto, kada tenai padaryta mū
šio pertrauka.

Bolševikų disciplina armijoje 
eina aršyn. . Suimti raudonieji 
belaisvėn pasakoja, kad dauge
lis jų pačių sukįla prieš valdi
ninkus ir atsisako stoti į fron
tą arba pildyti kitokius įsaky
mus. Jiems sako visai dasiddė 
kariavimas, bet laikosi prie ka
riavimo vien iš baimės prieš 
Rusų reakcijo'nierius ir delei 
Lenino prižadų, kad pirm pava
sario businti užverta taika.

įTuo pačiu tarpu Latvių val
džia smarkiai kovoja su nami
niais bolševikais. Pastaruoju 
laiku Liepoj u je buvo bandoma 
padaryti bolševikų demonstra
ciją, bet ji likosi išvaikyta. E- 
santieji Amerikos ir Anglijos 
atstovai Liepojuje -tikrina, kad 
juo tolyn tuo labyn priešų ga
le ir pavojus nyksta. Jeigu tik 
Latvija galėtų gauti maisto, tai 
bolševizmo pavojus tenai ateitų 
prie galo. Francuzijos oficie- 
riai smarkiai darbuojasi Latvių 
organizavime ir lavinime kariu
menės.

KARĖ OFICIALIAI JAU 
UŽBAIGTA.

Paryžius. — Vokietijos ir są
junginės valdžios oficialiai už
vėrė taiką. Paskutinės ceremo
nijos atliktos sausio 10 d., už- 
rubežinių dalykų raštinėje. Vo
kietijos delegacija pasirašė po 
sutarčių protokolu ir prie rei
kalavimų atlyginimo už Scapa 
Flow paskandintus laivus. Po 
to pasirašė sąjungiečių atstavai 
kaipo liudininkai. Paskui visi 
atstovai susirinko Laikrodžių 
salėje ir sudėjo certifikatus už
tvirtinimo Versalio sutarčių. — 
Tuomi inėjo į galę taika, užbai
gdama 1914 metais pradėtą kon
fliktą. Kadangi Suv. Valstijos 
sutarčių neužtvirtino, tai Suv. 
Valstijų atstovai čionai neda
lyvavo. Tikima, kad tuoj bus 
atnaujinta diplomatiški ryšiai 
tarpe visų pasirašiusių valsty
bių. i , •

Lietuvos Laisves Paskola

Londonas. — Iš Maskvos ofi
cialiai pranešta, kad bolševikai 
nuo gruodžio 21 iki sausio 9 dd. 
suėmė nelaisvėn 25,400 savo ka
ringų priešų.

AIRIJOJE EINA KOVA.
Londonas. — Po mūšio Ang

lijos kareivių su Airijos laisvės 
jieškotojais atsibuvo daugybė 
militarių areštų. Sausio 10 d. 
du būriai Airių Connaught šau
lių mušėsi su Anglijos kariu- 
mene; mušis prasidėjo 10 vai. 
vakare.

Gali būti streikas.
Londonas. — Gelžkelių dar

bininkai, iš visos Anglijos, lai
kydami savo konferenciją, ta
riasi apie savus dalykus ir ti
kima, kad gali būti pernaują 
apšauktas gelžkeliečių streikas. 
500,000 unijų narių gali išeiti 
vėl ant streiko.

NELAIMĖS SU LAIVAIS.
Paryžius. — Tikima, kad nu

skendus Francuzijos garlaiviui 
“Afrique” Biscay užlajoje, ne
toli Francuzijos pakraščių, nu
ėjo dugnan 529 žmonės. Ke
letas dienų atgal laivas, nuo 
didelės audros, prakiuro ir vis 
stengėsi pasigelbėti, tečiaus ne- 
dalaikyta ir buvusieji žmonės 
ėmė gelbėtis, bet audra paken
kė. Laivas “Ceylan”, plaukęs 
pro šalį, išgelbėjo 26, kiti visi 
529 žmonės nesurandami.

Londonas. — Garlaivis “Prin
ces Mafalda”, plaukęs iš New 
Yorko, sulyg žinių iš Genoa, 
Italijos, užėjęs ant minos nu
skendo. Laive žuvo 700 žmo
nių. Per Buenos Aires, Argen
tinoje, žinios tikrina, jog šitas 
laivas esąs sveikas ir nieks ne
nukentėję.*

Weymouth, Anglija. — An
glijos garlaivis “Treveal" už
ėjo ant uolos netoli St. Albans 
laike didelės audros ir toje ne
laimėje žuvo 35 žmonės-darbi- 
ninkai. Laivas plaukė iš Cal
cutta, Indijoj. Užėjęs ant uolos 
ir sudužęs, šaukėsi bevieliu pa
galbos, bet delei aštrių audrų 
ir tamsumos išvykęs į pagalbą 
laivas negalėjo jų surasti. Iš 
pakraščio negalėjo priduoti pa
galbos, nes vanduo mušė ir nie
ko prie vandens neprileido. Su
sėdus žmonėms į valteles ir pa
sikėsinus plaukti į kraštą, val
telės likosi apverstos ir tokiu 
budu žuvo 35 gyvastįs.

TROCKIS TIKRAS, KAD SU
ARDYS SUV. VALSTIJAS.
Rockford, Ill. ‘— Suv. Valsti

jų militarės misijos vadas Ru
sijon, Col. James A. Ruggles, 
nesenai sugrįžęs iš Rusijos, pa
sakoja, kad Trockio sapnai apie 
pasaulinę revoliuciją, nuvertimą 
valdžių Suv. Valstijose, Angli
joje, Francuzijoje dar vis neiš
garuoja. Col. Ruggles buvo pa
kviestas iš Vologdos į Petro
gradą pasitarimui su bolševikų 
vadu, kuris pageidavo Amerikos 
ekspertų pagelbėjimui perorga- 

| nizuoti transported jos sistemą 
ir oficierių lavinimui raudono
sios ^armijos. “Trockio mintis 
y fa,” sako Ruggleš, “griežtai 
prieš visą kapitalistiškumą ir 
kapitalistiškas valdžias visose 
šalyse. Jis tikrina, jog reika
linga esą nuversti visas egzis
tuojančias valdžių įstaigas ir 
atstatyti pasaulį iš griuvėsių 
naujais pamatais. Aš sunaikin
siu dabartines valdžias Suvieny
tose Valstijose, Francuzijoje ir 
Anglijoje” — kalbėjo Trockis.

Ruggles jam atsakė netikįs, 
begu jis tai įstengs. Trockis 
nusijuokė: “Sulauksi dar mano 
pasekmių dienos.” Trockis, su
lyg Ruggles, esąs gabus vadas, 
inteligentiškaš vyras, bet pras
tos išžiuros, turi -kandžių suės
tą barzdelę. Iš jų dviejų Le
ninas esąs gabesnis. Naciona
lizavimas moterų yra tikras Ru
sijoje faktas. Badaujantieji 
Petrogrado gyventojai valgo pe
les, žiurkes, kates, šunis ir. ar
klius. Kasdien šimtai miršta 
iš bado ir daugelį raudonieji 
sušaudo už bile menką prasikal
timą.

DAKTARAS APKALTINTAS.
Markesan, Wis. — Areštuo

tas čionai daktaras ir kaltina
mas už mirtį turtingos jo pa
čios motinos. Artimoje jo gi
minių šeimynoje per pereitus 
keturis metus buvo tankių mir
čių, paskiausia gi mirė pačios 
motina, po kurios jiems turėjo 
likti $400,000 vertės nuosavy
bė. Tariama, kad motinos ku- 
nan buvo įleista garstyčių skį- 
stimo.

ATŠAUKIA AMERIKOS KA- 
RIUMENĘ Iš SIBERIJOS. 
Washington. — Užbaigus se

kantį mėnesį grąžinti čecho- 
Slavokų kareivius į jų kraštą, 
Suv. Valstijos nutarė atšaukti 
iš Siberijos 8,000 tenai esančių 
savo kareivių. Tie Amerikos 
kareiviai Siberijon pasiųsta pa
gal sutarties su Japonija ir są- 
jungiečiais apgynimui Siberijos 
gelžkelių; dabar Japonijai pra
nešta, jog tą sutartį Amerikos 
valdžia pertraukia.

Berger vėl atmestas. Wash
ington. — Socialistų pernaują 
išrinktas atstovas V. Berger iš 
Milwaukee, Wis., antru kartu 
atstovams persvarsčius priimti 
jį ar atmesti, likosi vėl atmes
tas nuo įsileidimo į Kongresą.

Nužudė bankierių.
Youngstown, O. — Du ban

ditai, persistatę kaipo degtinės 
pardavėjai, tarėsi su tulu sve
timtaučiu bankierium parduoti 
jam degtinės už $2,200, bet jie 
pinigus sugriebę bankierių nu
šovė ir pabėgo.

Centralis Lietuvos Laisvės 
Paskolos Komitetas.

Centralinė Lietuvos Laisvės 
paskolos įstaiga arba raštinė 
jau galutinai likosi suorgani
zuota ir darbininkai pastatyti. 
Centraliniam ofisui nusamdytas 
visas namas iš aštuomų kam
barių. Du kambariai paskirti 
ofisui, po vieną kambarį gyve
nimui užima pp. Vileišis, Majo
ras žadeikis ir kun. J. žilius. 
Tris kambarius užima perkel
ta iš Washingtono karinė misi
ja, kuri juose ir gyvena.

Visas parankumas yra tame, 
kad visa misija, visi misijos 
nariai ir gyvena ir dirba ant 
vietos, kartu, kas labai gerai 
atsiliepia -ir ant paties darbo ir 

i tvarkos.
Pirmosios Kregždės.

Dar nespėjus įsteigti cente
lį ofisą, jau pradėjo plaukti ^pi
nigai už Lietuvos Laisvės bo
nus. Jau suplaukė į 50 tūks
tančių dolarių. Tas liudija, kad 
Amerikos Lietuviai atjaučia 
Lietuvos reikalams ir tikrai gel
bsti musų gimtinę.

Bet visiems gerai žinoma, kad 
dabar Lietuvai labai reikalingi 
pinigai. Todėl tuos surinktus 
pinigus Finansinė Misija nelai
ko sudėjus Čia į bankus, bet jau 
pasiuntė Lietuvon. Jau likosi 
pasiųsta kablegramu Lietuvos 
valdžiai du milijonai auksinų. 
Tik pamąstykite: du milijonai 
auksinų. Su tokia suma Lietu
vos Valdžia gali nors pačias rei
kalingiausias išlaidas išmokėti.

Jei jau į dvi-tris dienas tiek 
surinkta, tai ar galima abejo
ti, kad Amerikiečiai sudės rei
kalingą sumą piriigų? Negali
ma! Tik reikia, kad visi pirk
tų po boną mažiausiai už $100. 
Tik elgetos ir priauganti vai
kai ims bonus po $50, gi Lietu
viui nepaskolinti $100 dolarių 
savo kraštui tai negražu. Tik 
visi imkime nemažiau, kaip už 
$100, ir Lietuva bus sustiprin
ta.

Reikalingos Informacijos.
Jau nekuriose kolonijose su

sitvėrė kolonijų stotįs arba ko
mitetai pardavinėjimui Lietuvos 
bonų, bet tik keli, o kur šimtai 
kolonijų. Pasiskubinkite!

Kur tiktai iš visų vietinių 
organizacijų komitetas susitvė
rė tuojaus sekretoriai privalo 
pranešti centran apie tokią sto
tį. Turi būti pranešta sąstatas 
stoties veikėjų ir kiek reikia 
prisiųsti subskripcijos knygu
čių. Kartu su knygutėmis bus 
pasiunčiami ženkleliai (guziku- 
čiai) ir kitokios informacijos.

Kur jau stotis susitvėrė, sub
skripcijos rinkėjų ir stočių iž
dininkų prašome, labai prašo
me, prisilaikyti tos tvarkos, ku
ri buvo nurodyta išsiunčiant 
subskripcijos knygutes. Tvar
ka ir aiškumas turi būti pirm 
visko. Apart to atkreipiame y- 
patingą atidą dar štai kame:

1) Nepriimkite tuos Suv. Val
stijų bondsus, kurių procenti
niai kuponai jau nukirpti už 
1920 metus ar ir ateinančius 
metus.

2) Kiekvieną kartą kaip žmo
gus užsimoka dalį pinigų už bo
ną, jis iš rinkėjo turi gauti vis 
naują laikinąją kvitą. Taipgi 
kiekvieną kartą turi būti išpil
dytas vis naujas duplikatas ir 
kartu su pinigais pasiunčiamas 
centran.

(Duplikato be pinigų nesiųs
kite centran, tas tik suteiks 
daug bereikalingo darbo. Kiek 
yra ant visų prisiunčiamų du- 
plikatų sužymėta pinigų, tiek 
pačiame laiške turi būti ir pi
nigų).

3) čekius ir Money orderius 
nerašykite įvairiais vardais, nes 
negalima paskui iškeisti. Vi
suomet čekius ir money orde
rius rašykite varru “Lithuanian

Mission” ir pasiųskite centro 
raštinėn:

Lithuanian Mission,
257 West 71 Street, ‘ 

New York City.
(Pirm kol ofisas buvo nenusam- 
dytas, antrašas buvo ant pačti- 
nio boxo, bet dakar parankiau 
siųsti raštinėn).

Kas Veda Visą Darbą.
Visas darbas bonų pardavinė

jime yra po artimiausia prie
žiūra Finansinės Misijos, apt 
jos vardo dedami bankan pini
gai, ji samdo reikalingus darbi
ninkus, ji viską prižiūri, ji vis
ką kontroliuoja. Amerikos Lie
tuvių veikėjai jai tam ■ darbe 
jfrigelbstį.. Lietuva juos įgalio
ja, jie ir veikia be jokių kitų 
tarpininkų.

Darbo Pasekmingumas.
Dhrbo pasekmingumas dik

čiai priklauso nuo agitacijos. 
Todėl visi veikėjai kolonijose 
stengkitės. varyti kuodidžiausią 
agitaciją. Kut reikės kalbėto
jų, kreipkitės į centro raštinę, 
kas bus neaišku, klauskite cen
tro paaiškinimo, {"didesnes ko- 
kolonijas žada atsilankyti patįs 
misijos nariai, ir jei kolonijos 
kur mano jiems surengti pri
ėmimą, privalo kreiptis į centro 
raštinę, kad tą viską sutvar
kius, suruošus, paeiliui, kad ne- 
sigaišintų nei laiko, nesiaikvo- 
tų nei lėšų. 3

Apie paskolos bėgį mes kas 
savaitė pranešime, ypač stočių 
viršininkų prašome į tai atkrei
pti atidą.

Visokiuose paskolos reikaluo
se ir visuomet kreipkitės šiuo- 
mi antrašu:

Lithuanian Mission 
257 West 71 Street 

New York City.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS MEK
SIKOJE TĘSIASI.

Mexico City. —Miestelis Chil- 
chotla, Puebla valstijoje, beveik 
visai sunaikintas ir 2,500 jo gy
ventojų užmušta arba sužeista, 
kuomet nuo žemės drebėjimo 
nugriuvo ant miestelio kalnai. 
Miestelis buvo prie kalno Pico 
Orizaba, apsuptas mažesniais 
kalnais. Daugybė šeimynų už
griuvo gyvais. Buvo įsiveikęs 
naujas vulkanas San Miguel, 
padarė daug nuostolių, bet jau 
pasiliovė. Cisautlan distrikte 
atsibuvo du nauji žemės sudrė
bė j imai. Iš Vera Cruz praneša, 
kad užlajos vanduo nežinomu 
budu pavirto visai juodas.

Profesorius Fr. Riveros, vie
nas iš žinomų Meksikos moksli
ninkų, sutiktas šitokio gamtos 
prietikio: jo gyvenamų namų 
plotas, su namais ir viskuo, pa
lengva nusileido žemėn apie 140 
pėdų gylio duobėn. Daugiau sa
vaitę laiko jie tenai gyvena; 
kaimynai nuleidžia jiems mais
to ir vandens; bijoma tik, kad 
kartais jų neužgriūtų stačios 
duobės sienos. Jeigu užeitų lie
tus arba naujas sudrebinimas, 
juos puolantįs akmenįs apačioje 
gali užgriūti, (žiur. pusi. 3).

Sausio 13 d. pranešama apie 
naujas nelaimes: San Joaqiun 
kaimas, su 3,000 gyventojų, li
kosi visiškai žemės drebėjimu 
sunaikintas. Apie žmonių ne
laimes neminima nieko.

KOLCAK AREŠTUOTAS IR 
ATSISAKĖ NUO VAL

DŽIOS.
Londonas. — Admirolas Kol- 

čak, Siberijos Rusijos valdžios 
galva likosi pulk. Popeliajevo 
areštuotas Irkutske ir privers
tas pavesti savo suėmėjui per
duoti jam visą kontrolę.

Delei bolševikų smarkaus .pa
sekmingo žengimo pirmyn, tiki
ma, kad trumpu laiku Odessa 
paklius į jų rankas. Gyventojai 
jau apleidžia miestą.



DIRVA

| Iš Lietuvių Gyvenimo
‘SANDAROS’ NEPALIAU

JAMA PASAKA ANT 
“DIRVOS”.

Kokius “Sandaros” Redaktorius 
turi tikslus — mes nesu

prantame.
“Sandaroje” užrašyti faktai 

pasiliks faktais, ir štai mes ga
lime suminėti porą tokių:

1. Pristojęs prie “Sandaros” 
redaktoriauti p. K. Norkus, pa
siskelbė, jog pats turįs taisyti 
korektas, išdėstyti jas, laužyti 
(dėstyti) formas ir tt.

Dėlto neturi laiko kada rašy
ti ir dėlto “Sandaroje” gauna 
vietos visokie šlamštai. Kad ki
tokių šlamštų niekas neparašo, 
tai nors ant “Dirvos” turintieji 
yp&tiškumus gauna tenai savo 
sielos jausmus iškrėsti.

2. Nesenai “Sandaros” 
daktorius vėl pasiskelbė, kad 
nėra iš ko jam algų išmokėti, 
visą algą pasidarąs rinkdamas 
apskelbimus ir prenumeratas. 
Vėl neturi laiko rašymui.

Kodėl “Ateitis”-“Sandara” vis 
prie bankruto? Clevelando “Dir
vos” skaitytojai laikas nuo lai
ko “misteriškai” gaudavo ir 
gauna “Ateitį”-“Sandarą” ir ne
žino, kodėl jiems siunčiama ir 
iš kur jų antrašus tenai ga
vo. O taip yra jau nuo kokių 
poros metų. Vieną gražią diėną 
"Ateities” (dabartinės “Sanda
ros”) redakcija gauna iš Cleve
lando kelioliką lapų antrašų. — 
Padėkavota atsiuntėjams ir nuo 
to laiko visi “Dirvos” skaityto
jai gauna dykai pirmiaus “At
eitį”, o dabar “Sandarą”.

Tą pajutus, iš “Dirvos” pra
šalinta pora jos zecerių. Užty
lėta.
. Jeigu per* porą metų nuola
tos keli tūkstančiai “Dirvos” 
skaitytojų (jeigu taip yra Cle
velandą, tai gauna ir kitur, kur 
mes negyvenam, o musų skaity
tojų yra) gauna dovanai laik
raštį, jeigu “Ateities” ir “San
daros” skaitytojai sumoka ant 
metų po du dolariu, tai jokiu 
budu už tuos du dolariu du ar 
net trįs laikraščiai negali eiti. 
Dėlto “Ateities” šėrininkai, ne
žinodami jos redaktorių darbo, 
nusprendė “Ateitį” _ _ parduoti, 
kad susilaikiuor'’nuo tolimesnių 
išeigų. Sandara pradėjo leisti 
organą, paliko tas pats redak
torius, nors laikraščio vardas 
pakeistas. Ir “Dirvos” skaity
tojai vėl gavo dykai, tik kitu 
vardu laikraštį.

Trumpa ‘istorija’ kodėl “San
darai” nesiseka ir kodėl apie jos 
vedėjų apsiėjimą žinantieji jų 
neremia.

re-

Tiek to apie “Sandarą”.
Bet “Sandaroje” buvusiojo 

“Dirvos” redaktoriaus Jokuby- 
no-Sandariečio dūšelė tebeaima- 
nuoja, lyg. but “čyščiun” pate
kusi ir laukianti keno tai išva
davimo.' Kiti laikraščiai (“Tė
vynė”) tuojaus patyrus p. Jo
kubyno pasielgimą “Dirvoje” ir 
jo pasitraukimo priežastis, už
darė jam skiltis ir ramu. Bet 
“Sandaros” redaktorius,• delei 
pirma paminėtų užsiėmimų, ne
turėdamas laiko laikraščiui ra
šyti, rado geriausią parėmėją 
p. Jokubyno-Sandariečio ypato- 
je. Nieks negali turėti nieko 
prieš p. Jokubyną; bet ko jis 
jieško? Jis buvo . “Tėvynės” 
redaktorium; atbaigė savo lai
ką— pabaigta.. Buvo “Dirvos” 
redaktorium — ir čia atbaigė, 
pasitraukė, išėjo — ir turėjo 
būti pabaigta. Ko jis vis nuo 
“Dirvos” nori? Kodėl jis “San
daroje” verkia arba jo Sanda
rietis už jį dejuoja? Ar čia bu
vo padarytą amžina sutartis, ar 
kas? Ko jis nesilaikė?

Jis, susipykęs su administra
cija, pasišalino ir dabar kaltina 
vyčius, kam jie išreikalavę jo 
prašalinimo. Tiek vyčiai su 
“Dirva” visą laiką bendro turė
jo ir turi, kiek nuo pasitrauki
mo turi p. Jokubynas. Po jo 
“Dirva”, neturėdama tinkamo 
redaktoriaus, tuo tarpu pabuvo 
su pagalba zecerio p. Sakalaus
ko (nes kas nors turi daryti pa
galbą, jeigu redaktorius, supy
kęs ant vieno žmogaus, pasiryž
ta pametęs darbą laikraštį su
laikyti, tuomi nuskriausdamas 
tūkstančius skaitytojų, kurie 
visai nekalti). Kad p. Sakalau
skas lyg tyčia buvo vytis, tai 
kodėl, redaktoriaudamas, p. Jo
kubynas su juo sykiu dirbo, o

, neįsisteigė savo “štabo”? Tame 
jis pats kaltas ir dėlto jo San- 
darietis “Sandaroje” neturi vai- 

, toti, kad taip atsitiko.
Kad daugiau p. Jokubynas su 

vyčiais norėjo ir darė biznio, 
negu po jo dabar daroma, tai 
aišku iš viršuj pasakyto, kad 
jis dirbo sykiu su vyčiu.

Kodėl “Dirva” nepasiliko vy
čių, nors jie visomis keturiomis 
stengėsi užgriebti? Dėlto, kad 
leidėjas p. A. B. Bartoševičius 
pasakė: “Kolei aš esu prie ‘Dir
vos’, tolei ji turi būti vidurinės 
srovės laikraštis ir daugiau jo- 
kis.”

Tai ir visa p. Jokubyno San- 
dariečio išsvajota paslaptis vy
čiams pataikavimo.

P-s Jokubynas nuolatos “San
daroje” skelbia, buk “Dirvos” 
Clevelando sandariečiai neskai
to. Tečiaus tam melui užkerta 
kelią musų skaitytojų antrašai 
ir dėlto apie tai nereikia kalbėti.

Atvykus prie ‘Dirvos’ J. Ged
minui ir K. S. Karpavičiui, p. 
Jokubynas pamatė, kad jam ne
pavyko “Dirvą” sulaikyti, ir jis 
griebėti kitokių įrankių: supju
dyti clevelandiečius prieš mus 
ir prieš musų redaguojamą laik
raštį. Pirmiausias įrankis buvo 
“Ateitis”-“Sandara” ir kaip jau 
minėjome, visi “Dirvos" skaity
tojai gaudavo dykai tą numerį, 
kur kas apie ‘Dirvą” rašyta.

Nusmukus Clevelande p. 'Jo
kubyno intekmei, ji, vienok, ir 
po- šiai dienai “Sandaroje” ro
dos visą Clevelandą valdo. Jis 
pirmučiausia stengėsi suardyti 
tautiškas draugijas, dėlto, kad 
prie jų prisidėjus Gedminui ir 
Karpavičiui, visi su naujais su
manymais pradėjo darbuotis.— 
TMD. 20-ta kuopa sumano kas 
susirinkimas duoti paskaitas. 
Ką užgieda p. Jokubynas ir jo 
sėbrai per “Ateitį”? — Nagi vi
sai ' pasmerkia! Kam ? Ar tai 
protingo žmogaus pasielgimas? 
Dėlto, kad ne Jokubynas, o jau 
kiti tas paskaitas skaitys....

TMD. 20 kuopos nariai, ma
tydami, kad jiems susirinkimų 
duris užstoję “Ateities”-“San- 
daros” platintojai, grūda kiek
vienam po laikraštį dykai pa
siskaityti, kas tenai apie “Dir
vą” primeluota, matė, kad jau 
rodos negaus, pradėjo nesilam 
kyti. Susirinkime irgi tas pats: 
atsiųsti p. Jokubyno šalininkai 
(jau jis pats nedalyvavo) viską 
ardė, kad tik nieko gero nebū
tų galima padaryti.

Jokubyno Sandarietis kaltina 
net Karpavičių ir Gedminą už 
tai, kam kuopa nutaria rengti 
perstatymus: sulyg jo, tai yra 
prasižengimas prieš dorą; kiti 
visi gali rengti, bet TMD. 20 
kuopa ne. Nevalia 20 kuopai 
nei dailos dalykais užsiimti, nei 
rūpintis padidinti kuopos iždo, 
nes iš to p. Jokubynas neturės 
naudos. Visi clevelandiečiai ge
rai žino, delkto TMD. 20 kuo
pos perstatymas “Sugrįžo” ne
pasisekė: tai del užėjimo in- 
fluenzos, bet ne del p. Jokuby
no ir “Sandaros” blogų veliji
mų. Viskas buvo prirengta ir 
jau už poros savaičių atsibus 
perstatymas, — štai miestas už
daro svetaines. Atsidarius po 
keliolikos savaičių svetainėms, 
žmonės pergązdinti ta liga, nu
stoję ūpo, ne-entuziastiškai ir 
perstatymus sutikdavo.

Spalio mėn. 1917 m. tik ką 
po p. Jokubyno pasitraukimo, 
čia buvo gerb. M. Petrausko 
koncertas. Jaunuomenė, užsi- 
teresavus juo, jausdama savo 
spėkų išnašumą, sušaukia visus 
chorus (jų narius) ir pradeda 
tartis, kokiu budu čia gerb. M. 
Petrauską apgyvendinus. Bet 
štai ir po šiai dienai “Sandara”, 
kuri gal -žodžiu gerbia musų 
kompozitorių Petrauską, bet ant 
jo visų dailos siekių ir visų jam 
gerų Clevelando jaurfuomenės 
linkėjimų spjaudo! Kodėl taip? 
Dėlto, kad p. Jokubynas pama
tė, jog susirinkime, kuriame bu
vo tariamasi gerb. Petrauską į 
Clevelandą kviesti, dalyvavo ir 
“Dirvos’.’ redaktoriai, užėmę jo 
“amžiną” vietą. Jei vyčiai tu
rėjo klastingas apie tai mintis 
ir viso susirinkimo išrinktas ko- 
misijon narys gal ir suvedžiojo, 
nepaimdamas tinkamoj vietoje 
salę tolimesniems pasitarimams, 
tai kodėl nekaltint visų daly
vavusių už to žmogaus išrinki
mą?

Miko Petrausko Koncertas
O
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Chorai, neturėdami Lietuvio 
mokytojo, samdė Lenkus ir su 
jais mokinosi lietuviškai dainuo
ti. Ar tas negalėjo būti di
džiausia priežastimi Clevelando 
jaunimui pageidauti ir organi-. 
zuotis Petrausko parsikvietimui 
čionai? Kad nepasisekė, tai a- 
čiu tokiems priešginiavimams, 
ko ir šiandien laikosi p. Jo
kubynas (žinoma, tik “Sanda
roje”).

Sandarietis pasigiria, kad 14 
SLA. kuopoj jis pirmininkavo 
ir vice-pirmininku buvo jo sė-, 
bras, ir sekretorium buvo kitas 
jo sėbras: visa traicė iš “Dir
vos” atšalintų žmonių. Visi ai
škiai matė, kaip p. Jokubynas, 
su kūjeliu barškindamas į sta
lą, neduodavo kalbėti jokiam 
“Dirvos” ir jos redaktorių šali
ninkui, o tuo tarpu bolševikė- 
liai pilna valia viską savon 
sėn nukreipdavo, šiandien 
sa SLA. 14 kuopa bolševikų 
valdyta. Taip atsitikus, p.
kubynas susirinkime nepasir.o-1 
do: jis užbaigė savo — pasise-l 
kė “neužleisti” “dirviniams”1 
kuopą vadovauti.

Kas atsitiko su Sandaros 18 
kuopa? Kur p. Jokubyno San
darietis, kuris jau apie metai 
nepasirodo, apie metai nemokė
jęs į kuopą, bet vis sandariečiu 
vadinasi? Kodėl toje kuopoje 
nupuolė-p. Jokubyno “valdžia”, 
kurią jis taip per “Sandarą” 
vis šaukėsi turįs? Kada kuopos 
nariai užprotestavo nemokėsią 
daugiau dvidešimtspenkinių už 
režisieTiavimą laike “Varpo” 
choro perstatymų, p. Jokubyno 
Sandarietis “pranyko” nuo ho
rizonto. Bet “Sandaroje” jisai 
vis dar gyvuoja, nes “Sanda
ros” redakcija nenori žinoti a- 
piė Clevelando stovį, tik deda 
kokį raštpalaikį gauna, pati ne
turėdama laiko nieke rašyti.

i P-o Jokubyno Sandariečiui ir 
po šiai dienai “Dirva” ir jos ge
rovė iš minčių neišeina: bet be- 
reikalo tamista naktis del musų 
nemiegi: “Dirva” daug geriau 
stovi, negu 
neprašo nei 
“Sandaros" 
vos” stovį.

Nedyvai, 
dabar dar atsimena 1918 metų 
Amerikos Lietuvių Visuotiną 
Seimą ir verkia, kam tada ne
buvo prašyta-maldauta sociali
stų dalyvauti. Juk tuo laiku 
visas buvęs; •• i“Ateities”r“Sanda- 
ros” ir dabartinis “Sandaros” 
štabas stovėjo prieš* Seimą. — 
Nežiūrint ko Amerikos Lietu
viai Lietuvai reikalautų ir ką 
gero vėlintų, bet kodėl nedarė 
taip, kaip tas pustuzinis žmo
nių norėjo, tai Seimo pasielgi
mas ir visas sušaukimas yra 
smerktinas. “Dirva” stovėjo už 
Seimą. Aišku, kad p. Jokuby
nas su savo pora pagelbininkų 
turėjo išstoti opozicijon. Kad 
Naujosios Anglijos pustuzinis 
ir Clevelando .traicė buvo nors 
ir skirtingais išrokavimais Sei
mui priešingi, bet kad priešingi, 
tai abi pusės susiderino į vieną. 
Organą jie rado So. Bostono 
“Ateityje”, kurią redagavo pas
kiau? redagavęs “Sandarą” p. J. 
Strimaitis, o dabar ją redaguo
ja su juo bendrai veikęs prieš 
Seimą, “Atgimimą” redagavęs 
p. K. Norkus.

Susidėjus išvien clevelandiškė 
traicė gavo vietos skleidimui 
melams ant “Dirvos” ir agitavi- 
mui prieš Seimą. Pasistengė 
sušaukti slaptą susirinkimą iš
nešimui rezoliucijos prieš Seimo 
šaukimą; bet iš to nieko neišė
jo: Clevelando tautininkai pa
siuntė dikčiai atstovų, delei to 
ir po šiai dienai p. Jokubyno 
Sandarietis kaltina “Dirvą” už 
tai, kam tie delegatai važiavo 
ir kam tautinės draugijos iš sa
vo iždų jiems keliones apmokė
jo. Jo nuomone, visus tautos 
reikalus reikia atmesti į šalį, 
neaukauti, neremti, niekinti, jei
gu prie to pristoja “Dirva”.

Tegul p. Jokubyno Sandarie
tis aiškiai pasako, ko jis nuo 
“Dirvos” nori, kuo kas jį nu
skriaudė ir kas jam sąžinę kan
kina, kad jis negali per kelis 
metus “Dirvos” užmiršti ? Te
gul persėdi vieną ištisą naktį, 
tegul gerai apgalvoja, tada gal 
nereiks daugiau “Sandarai” ra
šyti ir gal ATLS. valdyba nu
samdys “Sandaron” zdcerį, o 
pats redaktorius turės daugiau : 
laiko ką gero parašyti.

Būdamas “Dirvos" redakto- i 
num, p. Jokubynas (kaip ir po 
šiai dienai) užsipuldinėjo ant y- 
patų visai bereikalingai, kurios 
su jo nuomonėmis nesutiko ir

Mikas Petrauskas

Tikrojo GYVENIMO
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gali persistatyt, ir 
vyčių malonės, nei 
raportų apie “Dir-

kad “Sandara” i:

Sykiu su gerb.
PETRAUSKU 

koncerte 
dalyvaus 

šie Amerikoje 
žinomi musų 

artistai: .
M. Čižauskienė,

J. čižauskas,
J. Butėnas

J. Krasnickas, 
ir visi 

gabiausi vietiniai 
< dailos 
mylėtojai 

ir CHORAI.

INŽANGA: ’ 
75c.

KONCERTAS ATSIBUS
SUBATOJ, SAUSIO-JAN. 24,

MOOSE HALL
Walnut Ave., prie Superior ir E. 9th Street 

E. 9th St. reikia paeiti linkui Euclid ir pirma gatvė 
bus Walnut avė. Tuojaus matysit ir salę.)

Durįs atdaros nuo 7, prasidės lygiai 2:15 vai.
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Gerb. Spragilas atbėgo 

šitokiu raportu:
su

NAUJI IŠRADIMAI.
Arba Prof. Daktaras Voro

nov ir Prof. Korikov.
Negali žmogus atsistebėt, 

atsižiūrėt ir atsidžiaugt to 
pasaulio įvairumais. Kiek 
jame keistumų, kiek įvai
rumo, margumo, gražumo ir 
stebuklų! Kiek tie žmonės 
visko jame pridirbo! Mano 
ir galva neišneša — kaip 
dar ta žemė gali išlaikyt to
kią sunkenybę, kokią žmo
nės ant jos sukrovė. Kaip 
dar ji atkelia tokius neap
sakomus dangų stiebais rė-

Kviečiami, vietiniai ir apielinkių Lietuviai atsilankyti, žančius budinkus, bažnyčias 
WVVVVWMAAMAAMAA/VW%M/WVWWVVVWVWVVVVWVVVVVt| 
katrie neturėjo tokias pat min-, 
tis, kaip jo. Turėdamas ypatiš- 
ką piktumą ant kun, Halabur- 
dos, p. Jokubynas savo kerštą 
panaudojo ant Lietuvių bažny
čios ir tuo tarpu ją maliavoju- 
sio Lietuvio. “Dirvos” leidėjas 
p. A. B. Bartoševičius tokio jo 
negražaus pasielgimo prieš ne
kaltą sau duoną darantį žmogų 
negalėjo paremti, tada p. Joku
byno tulžis sprogo, o jos kar
tumu dar ir šiandien “Dirva” 
per “Sandaros” špaltas laisto
ma. Nors tuomi labiausia no
rima užkenkti p. A. B. Bartoše
vičiui, melagingai per kokį ten 
laikraštį aprašinėjant, bet tas 
nieko negelbsti, nes visi vietos 
Lietuviai žino, kad p. Bartoše- 
vičius^yra vienas iš prakilniau
sių biznierių Clevelando Lietu
vių tarpe, ir po senovei kaip 
remia taip ir skiu darbuojasi.

Kitas dalykas: Susipykęs su 
“Dirvos” administracija ir re
zignavus, už valandos jau pas 
Wagnerį su uzbonu ėjo nuskus
ta barzda!

Tai yra prastas atsiliepimas, 
kurio čia minėti neverta, bet 
tas nušviečia ypatos pobūdį, iš 
ko gali žmogus matyti, kas yra 
tas, kurs save stato augščiau 
kitų visų, pasmerkia visai ne
kaltus žmones ir “Sandarai” 
duoda klaidingas informacijas, 
pasinaudodamas jos redakcijos 
nežine, kuomet kitos redakcijos 
du metai atgal p. Jokubyno San- 
darietį ignoravo.

Tai

įlermą kelti.
Tą patį vakarą L. N. Klubas 

turėjo maskaradinį balių New 
Plaza salėj, kur irgi viskas nu
sisekė ir klubas turėjo pelno.'

Nedėlioj, sausio 4 d. Klubas 
metiniame susirinkime, p. J. 
Juknevičiui pakėlus sumanymą 
paimti nors kiek Lietuvos Lai
svės Bonų, po trumpo apkalbė
jimo nutarė pirkti už $50. Bu
vo įnešta imti už' $100, bet pa
sirodžius klubui neturtingu 
esant, pasilikta prie $50. Da-

faktai, o ne žodžiai. 
,K. S. Karpavičius, 
“Dirvos” Redaktorius.

BROOKLYN, N. Y.C.
% Kaip nieko neveikiama musų 

kolonijoje, tai neveikiama, bet 
kada jau pradedama, tai ir daug 
kas padaroma.

Pagynoje praeitų metų, gruo
džio 27 d. vietinės parapijos 
choras statė scenoje “šventoji 
Naktis”, kas pusėtinai gerai 
pavyko, štai ant rytojaus toje 
pat svetainėje SLA. "76 kuopa 
statė veikalėlį “Susiprato”, — 
irgi pavyko gerai.

Sausio 8 d. šv. Jurgio para
pijos klebonas, parsikvietęs p. 
V. K. Puodžiuną, iš Newark, N. 
J., su judomais paveikslais, da
vė progą žmonėms pamatyti pa
veikslų iš Lietuvos ir kitokių. 
Pirmiausia paro.dyti taip sau 
gražus juokingi amerikoniški 
paveikslai. Paskui — iš ketu
rių Tautų Lygos išvažiavimo ir 
Konferencijos (Lietuvių, Lat
vių, Estonų, Ukrainievių); po 
to parodyta paveikslai iš Lie* 
tuvos: Prezidentas A. Smetona, 
premj. Šleževičius, Lietuvos ka- 
riumenė, pavargėliai . seneliai, 
našlaičiai, gale Vokiečių žiaurus 
darbai Lietuvoje.

Viskas nusisekė gana puikiai, , 
tik viens nepagirtinas dalykas, 
tai kad musų parapijonės susi- 
vedę burius vaikų, leido jiems

žinojęs klubas, kad Brooklyne jr visokių kitokių 
bus Lietuvių draugijų susirin- ’ ’ ’ ’
kimas, išrinko savo atstovus, 
— ten buvo tartasi apie abelną 
Lietuvos Laisvės Bonų pardavi
nėjimą.

Kaip ten nebūtų, kurie veiks, 
ar ne, bet L. N. Klubas visgi 
pirmutinis tarp visų Brooklyno 
organizacijų pasiskubinęs su pa
galba Tėvynei. Tiesa, nors tai 

jyra maža, bet daroma pagal iš
galės. Kitos draugijos didelės 
ir skaito tūkstančius turto, bet 
vargiai jos galės susilyginti su 
jaunu Klubu. Lietuviams ver
tėtų prie to klubo rašytis, nes 
jis niekados nepraleidžia nepa- 
sitarnavęs Lietuvai.

Sausio 3 d. iš čia išvažiavo į 
Lietuvą keletas Lietuvių, tarpe 
tų ir pora bolševikėlių. Keista 
iš tų musų draugučių, kad 
taip burnoja ant Lietuvos, 
pačiam Liuciperiui ją siūlo, 
dabar skubinasi ten, kur jie 
tįs buvo užkeikę. Bet jie 
važiuoja be klastingo tikslo: iš
keliavo kaipo pasiuntiniai, kad 
suteikus čion gyvenantiems jų 
vienminčiams žinias apie dabar
tinį Lietuvos stovį, o paskui jau 
važiuos versti Lietuvos Valdžią 
(taip kalba jų pasekėjai). Lie
tuvos Valdžia turėtų uždaryti 
tokiems išgamoms Lietuvon du
ris; jeigu dutfs visokiems pa
daužoms daryt ką jie nori, tai 
gali šalyje užeiti visokių nege
rovių. Važiuodami tie vaikiškų 
protų žmonės, neapsiėjo be špo
sų: sumanė pasišaukti kunigą, 
neva prie ligonio. Kunigas at
ėjęs rado tik bolševikėlius savo 
valizas nešančius laukan, ir tik 
išgirdo jų koliones. Kiek pas 
tokius gaivalus randasi proto, 
gali spręsti bile kuris šitą skai
tąs. ' Lietuvos Sūnūs.

i kurie jį mylėjo, ir ilgiaus 
būti priešu tiems, kūne jo 
nekentė ir laukė jo galo. Se
nelis, pasimatęs su daktaru 
Voronovu, vėl gali antrą 60 
metų šokinėt ir strakčiot, 
kaip jaunikaitis, ir vėl sukt 
apie “šonkaulius” ir vėl my-. 
lėt kitas (nes ta pati jau 
bus mirus, kaipo moteris, 
nelabai mokslui tikinti ir 
nėpasiskubinus su Vorono- 
vu pasimatyti).... Amžiną 
jai atilsį, o sau naują links-' 
mybę!

Voronov yra Rusas, kaip 
ir daugelis kitų garsių pa
saulyje pasižymėjusių išra
dėjų žmonių labui.

Kitas garsus Rusas dabar 
atsirado — tai prof. Kori
kov, kurio išradimas stovi 
visai priešingai pirmojo. Jo 
teorijos visai kitokios, ir jis 
išranda, kad žmogui, prie 

' tokių aplinkybių, dar vis ar- 
šyn einančių, kaip dabar, 

' gyvent neapsimoka. 'Kori
kov sako, kam žmogus turi 
dar pernaują pastoti jaunu 
ir vėl pernaują ant šios aša
rų pakalnės vargti? Ilgus 
pirmos gyvenimo eilės me
tus reikia perpusę perkirsti. 
Žmogui nereikia jieškot jo
kios sveikatos ir jaunystės, 
bet turi džiaugtis, kad ap- 
serga ir išgaišta. O kurie 
to neįstengia, tai jis pavar
toja savo teorijas. Numiru
sio žmogaus siela turi ra
mybę ir kūnas nekenčia jo
kių vargų.

Prof. Korikov yra bolše
vikas. Jis gyvena Rusijoj. 
Šito išradėjo nuomonę re
mia daugybė pusgalvių ir 
jo idėja turi pasekmes.

Ir mano galva negali nie
kad išnešti to pasaulio kei
stumo: vienas išranda pa
raką ir šautuvą apsigyni
mui nuo užpuoliko, ušpuoli- 
kas tą patį ginklą panaudo
ja užpuolimui. Išranda ka-

jiė 
net 
bet 
pa- 
ne-

ŠI DRAUGIJA TURI PA- 
ĖMISI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ.
DAILĖS DR-JA “VARPAS” 

NEW BRITAIN, CONN. 
Valdybos antrašai:

Pirm. — A. Mikalauskas,
14 Spring Street

Rašt. — J. Maksimavičius,
238 Cherry Street

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

B. Griškevičius, 
Franklin Street.
A. Rėkus,

20 Star Street

.Iždininkas — 
43 

Režisierius —

ir baisymę akmeninių namų. 
Kiek ant jos visokių geleži
nių dalykų pridaryta — juk 
tai vis voga. Tiek laivų pri
daryta, tiek pritiesta geleži
nių relių ir garvežių su sun
kiais vagonais; kiek visokių 
didelių fabrikų prikrauta! 
Kaip žemelė tai išlaiko ir 
kaip dar ji nenusmenga į 
dausų gilybes!

Išrasta visokių garvežių, 
submarinų, telefonų, tele
grafų, bevielių ir kitokių su- 
sinešimui dalykų. Visokių 
žiūronų žvaigždėms gaudyt 

........... j išrasta 
[dalykų. Išrado orlaivius, 
automobilius ir dar kitokius nuoles kariavimui su prie- 
daiktus....................................... »—•- —_rx_-z >.—

Bet viskas tas, ką žmogus 
padaro,, yra laiko sunaiki
nama. ‘Viskas sensta sykiu 
su žmogum ir mainosi ir 
nyksta. Nebuvo nei vienas 
tiltas amžinu, nes jo pama
tai trūnijo ir griuvo; nei 
vienas laivas amžių neišlai
kė, bet turėjo būti sugadin
tas ir pamainytas kitu. Nei 
akmens sienos negali išsto
vėti — vis taip gamtos duo
ta, kad visi daiktai, nors 
žmogaus gabiau padaryti, 
negu Dievo, ir ilgiau gali iš
laikyti, negu žmogus gyve
na, — tečiaus vis .turi su
nykti.

Tas dalykas suko ir laužė 
galvas daugelio 'žmonių, va
dinamų mokslo vyrais. Ir 
tuos mokslo vyrus patįs 
žmonės sutvėrė, ir taipgi 
padarė geresniais, negu 
Dievas, nes jeigu koks mok
slinčius ant žemės esti, jis 
daug ilgiau buna žmonėse 
gyvas, negu Dievo jam pa
skirta.

Štai Paryžiuje atsirado 
kokis ten profesorius dak
taras Voronov. Jis, sako, 
išrado, kad žmones galima 
padaryti naujais-jaunais ir 
vėl galinčiais pernaują gy
venti, dirbti, ženytis ir vis
ką kitą veikti. Daiktus ga
li pamainyti kitais, lygiai 
tokiais pačiais, o žmogaus 
tokio paties jau negausi už
ėmimui pirmesnio vietos. — 
Negausi merginai kito to
kio vaikino, jeigu vienas ka
rėj žuvo garbinga mirčia, 
arba tokio, kurs ją priga
vęs pabėgo — ji kito nemy
lės, nei už pinigus prie jos 
neprisipirksi (kolei ji pati 
nepradeda gerintis). Mote
riai negausi kito tokio vyro, 
“kaip pirmas buvo”, ir ji jį 
vis minės ir minės už jo ge
rumus (nes jis mirė). Mo
tinai negausi kito tokio ge
ro sunaus, jei vienas numir
šta. O daiktus — gali ly
giai tokius pat ir dar ge
resnius padaryt ir padėt į 
sunykusių vietą.

Daktaras Voronov dabar 
padaro iš senų jaunus ir 
žmogus gali pernaują vėl 
gyventi, nenumirti tiems,

šais — priešai kanuolėmis 
atgal šaudo; išranda sub- 
marinųs skandinti laivus; 
kiti išranda dalykus skan
dinimui submarinų. Išran
da kas ką kitą — tuoj atsi
randa ir priešingi dalykai.

Dabar butume galėję pa
sidžiaugti daktaro Vorono- 
vo išradimu ir amžinu gy
venimu, — pergyvenai še
šiasdešimts mėtų—tuoj pas 
Voronovą, tas sugavo jauną 
beždžionę, išėmė iš jos gilę, 
pasiguldė tave, indėjo po 
oda ir vėl jaunas ir narsus. 
Dar praleidai tiek metu, gi
lė nuseno — vėl pas Voro
novą; jis išmeta nusidėvė
jusią gilę, indeda naują ir 
vėl jaunas ir niekad-niekad 
nemirtum, jei ne tas štai 
profesorius Korikov su sa
vo išradimu butų išlindęs.

Tik man vėl labai stebėti
na, kodėl tas prof. Korikov 
savo teorijų ant savęs neiš
bando. Prof. Voronov gali 
savo išradimą ant savęs, kas 
šešiasdešimtis metų daryti 
ir būti visada jaunu, bet tas 
prof. Korikov turėtų turėtų 
tuojaus sau virvę ant kaklo 
parišti, vietoj tą siūlyti ki
tiems, vietoj skelbti, kad už
ėjo baisi gadynė, išnaudoji
mas, ir vietoj ką jis kitus 
žudo ir prikalbina kitus jo 
operacijai pasiduoti ir gy
venti pagal jo teorijų — iš
gaišti badu, — lai pats tą 
ant savęs išbando: tegul pa
rodo pavyzdį pirmiausia.

Spragilas.

O RED. ATSAKYMAI O
Jaunam Arui. — Eiles gavo

me ir prie progos sunaudosime. 
Ačiū.

Sermėgiui. — Korespondenci
ją sunaudosime sekančiame nu
meryje. Ačiū.

žinančiam. — Pranešimas iš 
Greenpoint, N. Y., patilps sek. 
nuderyje. Malonėkite tankiau 
parašinėti.

Vaidilos Ainiui. — Aprašymą 
pirmos progos patalpinsi- 
Malonėkite tankiaus raši-

prie 
me. 
nėti.
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Klaidingos Pažiūros

NUO REDAKCIJOS

SAKYMAI y 
ii. — Eiles gavo* 
gos sunaudosime.

- Koresppndenci* 
e sekančiame nu*

—^Pranešimas iš 
. Y., patilps sek. 
ilonėkite tankiau

iui. — Aprašymą 
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“Jau ir čia carizmas už-' 
ėjo” — šaukia anarchistai 
ir visokio plauko raudonie
ji. Jie išreiškia did'žiausį 
nepasiganėdinimą Amerikos 
valdžia, kam ji neleidžia 
jiems savanoriauti ir vesti 
šalį į pražūtį. Jie visai ne
sijaučia blogą darą ir norį 
intraukti Suv. Valstijas į 
tokį pat padėjimą, kokin in? 
traukta Rusija.

Amerikos valdžia smar
kiai pradėjo gaudyti visus 
bolševikus-komunistus ir iš
siuntinėja į ten, iš kun jie 
atvyko. Šiuomi tarpu Ru
sijoje užviešpatavus “rojaus 
laikams”, daugiausia Rusai 
ir iš Rusijos paeiną žmonės 
užsimanė įvesti tokį “rojų” 
ir čia. Taigi, pastaraisiais 
laikais išgabenta Rusijon 
laivas raudonspalvių, kur 
jie galės rojiškai gyventi.

Po to tuojaus padaryta 
visuotina medžioklė ir vėl 
suimta tūkstančiai komuni
stu partijos narių. Ir juos 
laukia tokis pat likimas — 
kelionė “į palaimintą žemę”.

Štai kame ir apsireiškia 
visas Amerikos valdžios ca
rizmas.

.Rusijoj per ilgus laikus 
carizmu nepasiganėdinimas 
liaudyje kilo keleriopu žvil
gsniu: sunkiose aplinkybėse 
gyveną žmonės nerimavo ir 
persunkų valdišką prispau
dimą jausdami norėjo pasi- 
liuosuoti. Kiti norėjo atsi
kratyti caro valdžios ant jų 
tautystės. Buvo tikras rei
kalas visai Rusijai lengves
nio gyvenimo.

Nuversta caras, valdžia 
galiaus pateko į rankas ne
va darbininkų užtarėjų, bet 
ne į darbininkų. Šiandien 
Rusijoje vėl tas pats cariz
mas, tik kitokie žmonės jį 
ant liaudies užkrovė. Šian
dien tenai Leninas ir Troc
kio" važinėjasi tai‘s\ pačiais 
caro automobiliais, vagonais 
ir gyvena tokiuose pačiuose 
palociuose. šautuvas, kar
das ir durtuvas daro įsta
tymus ir niekam nevalia 
net priešingai jų valdžiai 
pamislyti, dar labiau, negu 
buvo prieš carą.

Nors darbmmkams gra
žiais žodžiais ,ir įkalbama, 
kad štai ve viskas jūsų, jus 
viską valdot; bet ištiesų jei 
turi kokią teisę darbininkas 
— tai tik išrinkti sovieto 
atstovą—ir viskas. Žmonės 
ginklu taippat verčiami eiti 
kariumenėn, nors darbinin
kai karių nepripažįsta. — 
Tai ir visa rojaus gerovė 
Rusijoje.

Tą pamėgdžiodami, Ame
rikos raudonųjų vadai, nori 
išsistoroti sau tokį gyvėni- 
mą, kaip ir Rusijoje. Jiems 
pavydu, kad tenai keletas 
užvaldę visą didelę šalį, o 
jie čia tik “darbininkais” 
skaitosi, nors tokių pačių 
idėjų.

Taigi, visas Amerikos bol
ševikų tikslas yra sūgun- 
dinti tamsunėlius prie be
tvarkių, riaušių, kad paskui 
vietoj dabartinės “kapitali
stiškos” valdžios jie galėtų 
patįs užsėsti ant darbinin
kų sprandų ir turėti sau ro
jų, o darbininkams leisti 
naudotis visu tuo geru, kas 
liks po išgriovimo, kas ne
bus vertu vadovams.

Šitą permatydami protin
gesni žmonės bolševikų ir 
baidosi. Tik gražiais žo
džiais sužavėti, pasiduodą 
akli žmoneliai tiki jų žada
mai gerovei, tuo tarpu tik 
liedami prakaitą ir dėdami 
visas savo jiegas padarymui 
rojaus “darbininkų” užta
rėjams bolševikų vadams.

Jeigu kas įvedė Ameriko
je carizmą ir Rusiją, tai tie 
“darbininkų” vadovai, o ne 
Amerikos žmonės ar kapi
talistai.

Darbininkai nori gerovės. 
Bet turi atminti gėriai šitą 
faktą: kaip tikinčiojo išga
nymas nepriklauso nuo ku- 
nigų, taip ir -darbininko ge
rovė neateis nuo bolševikų

vadų prižadų, bet nuo pačių 
darbininkų susipratimo.

Žmogaus susipratimas y- 
ra apšvieta. Norintis dan
gun patekt žmogus turi pir
ma suprasti artimo meilę ir 
savo gerovę. Tikrai sau ge
ro velijantis žmogus, geru 
keliu eidamas, nenuskriaus 
kito, nesugriešys, kaip ku
nigai skelbia, ir daeis dan
gaus. Bet kad taip daryti, 
žmoguje pačiame turi ras
tis tyra sąžinė, o ne ją ku
nigui duoti “padaryti”. Ku
nigų “kalvysta” prie sąži- ' 
nės tyrinimo tokiuose žmo- : 
nėse, kurie jos neturi, yra , 
bevertė, ir žmogus visada ' 
“griešys”, tik skubėdamas 
kas sykis išsipažinti. !

Iš to kunigai sau naudą 1

turi.
Štai atsirado kiti “meis

trai” — kuomet vieni žada 
gerovę po mirčiai sielai, ki
ti čia aht žemės žada darbi
ninkui gerovę. Tai yra bol
ševikai su visomis savo idė
jomis apie pasiliuosavimą iš 
“kapitalizmo”. Darbininkui 
nereikia iš kapitalizmo pa- 
siliuosuoti, nes jis nėra pa- 
vergstas; darbininkas tiktai 
patenka į vergiją kuomet 
pasiduoda bolševikų intek- 
mei. Žmonių vargai prigu
li nuo jų pačių. Jie patįs, 
kaip užstoja sau kelią į dan
gų, taippat neprisileidžia 
prie žemiškos gerovės. Jų 
vienatinis priešas yra tam
sumas, nuo ko paeina gir
tuoklystė, apsileidimas, ne
sutikimai, nesistengimas to
liaus gyventi, bet tik šian-

dieną. Ta tai yra vienatinė 
darbo žmonių pražūtis, iš 
kurios bolševikai pasiskelbė 
galį išliuosuoti.

Tikrai gerą suprantantis 
žmogus netarnauja raudo
nam dievaičiui, nevergauja 
kapitalizmui, bet pildo žmo
nių padarytus įstatymus ir 
atlieka pareigas linkui sa
vęs. ° 

......
Iš

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS

VEJAS
Rašo BUDRIKAS.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
MEKSIKOS, IR TO 

PASEKMĖS.
Meksika, nediktoka valstybė, 

sueinanti rubežiais su Suv. Val
stijomis iš šiaurės ir su Cen
trelines Amerikos respubliko
mis iš pietų, gi iš vakarų gu
linti šonu prie Didžiojo vande
nyno, o iš rytų — prie jos pri
sišliejęs Atlantiko vanduo, — 
ta dalis Amerikos kontinento, 
inėmus sykiu ir Centrelines A- 
merikos respublikas ir salas 

• tarpe Meksikos ir plačiųjų At- 
■ lantiko vandenų, — yra vulka

nų distriktas.
Nekurie seniaus smarkiai vei

kę vulkanai pastaraisiais kele
tu metų buvo aprimę. Stogso 
sau, kaip ir paprasti kalnai, su 
užčiauptomis gerklėmis 
kia progos.

Karts nuo karto jie 
žia. Jeigu išsiveržimas 
buna smarkus ir iš paties kra- 
tero nepradedama mesti įvairi 
vidurių karšta medega, tai nors 
kalno apielinkėse atsibuna že
mės drebėjimai, kurie padaro 
apgailėtinas pasekmes.

Žemės drebėjimai nėra vieno
domis priežastimis prasidedą ir 
dėlto jų pobūdžiai buna kitokie.

Smarkiausi ir pavojingiausi 
žemės drebėjimai įvyksta nuo 
vulkanų įsiveikimo. Vulkanuo- 
tuose distriktuose kartais buna 
ir ne-vulkaniškų žemės drėbė-, 
jimų, bet tai retai, ir nežiūrint 
kokiame atsitikime prie vulka
nų gyveną žmonės tuojaus pra
deda žiūrėti, ką parodys vulka
nas.

Jei žemės drebėjimas prasi
deda arti paties vulkano kra- 
tero, pradėjus iš kalno rūkti dū
mams, eiti nuodingos sieros ga- 
zams, lietis vandeniui arba la
vai, — tada galima laukti grei
to vulkaniško išsiveržimo. Te- 
čiaus tankiai buna vulkaniški 
žemės drebėjimai toliaus nuo 
paties esančio vulkano, toli į 
šalis, bet bendrume su vulkanu, 
kuris iš tų požeminių šaltinių 
ima savo veikimo medegą, — 
šitokiame; atsitikime buna smar
kus žemės drebėjimai vulkanui 
nepradėjus veikti, o kartais at
siveria nauji vulkanai, didelės 
skylės žemėje, kur kurias pra
deda lietis iš vidurių karštas 
vanduo, siera ir veržtis durnai.

Pora metų atgal Salvador re
spublikoje, Meksikos kaimyny
stėje, išsiveržė vulkanas San 
Salvador. Apie to pasekmes jau 
“Dirvos” skaitytojai gavo pro
gos sužinoti. Buvo taipgi ap
rašyta apie išsiveržimą Vezu
vijaus, Italijoje, netoli Neapo
lio, ir taipgi šitų pačių dviejų 
metų bėgiu, apie pereitą vasarą 
išsiveršusį vulkaną Kalut, ant 
salos Didžiajame vandenyne.

Išsiveržimas Meksikos vulka
no Orizaba yra lygus daugybei 
kitų vulkaniškų išsiveržimų vi
sose žemės skritulio dalyse.

Galima patėmyti, kad dau
giausia —- ar net visi — vulka
nai randasi aplinkui visą žemės 
skritulį gretimai* ekvatoriaus. 
Ekvatorialis žemės ruožas yra 
visados šiltas. Tuo ruožu per
eina taipgi plačiausi vandeny
nai. Kiti vulkanai randasi dar 
Alaskoje ir Islandijoje, paskui 
dar toli Pietų Amerikoje, Ra
miojo vandenyno pakraščiais.

Vulkanų daugumas šiltuose

ir lau-

'išsiver- 
neatsi-

ruožuose nieko neturi 'tu šilu
ma, tečiaus jų esumas pajūriais 
arba toliaus ant sausumų duo
da nekuriems manyti, kad to
se vietose žemė yra minkštes
nė ir lengviaus vulkanams pra
simušti į viršų. Dąugelis vul
kanų, kaip mokslininkai ištyrė, 
prasidėję jūrių dugnuose ir su 
laiku susikrovę sau kalnus, pas- 
kiaus ir net didelius plotus sau
sumos. Vulkanų - veikmų yra 
dvejopa: statanti ir griaunanti. 
Statanti arba būdavojanti saus- 
žemius yra ta, kad Ijaip jau mi
nėjome, prasidėję iš jūrių dug
no susikrovė sau kalnus paskui 
palengva berdami aplinkui save 
vandenin medegą 
drebėjimais žemę 
nustūmė vandenis 
sirado sausžemis.

Daugelis Didžiojo vandenyno 
salų yra panašiai atsiradusios; 
tokių salų atsirasdavo dar pasa
kiškoje žmonijos gadynėje ir 
dabar dar pasitaiko,

Kokis nebūtų vulkano išsi
veržimas, , bet kad su tuo užei
na ir žemės drebėjimai, tai ne
galima butų vadinti statomu, — 
vis tik griaunamu, — nes lie
kasi išgriauti namai ir visas ge
ras.

Bet kaip minėtasis geologiš
kas “statymas” sausžemių ne
turi sąryšio su išgriovimu ant 
senų sausžemių esančių namų, 
taip ir geologiškas '“griovimas” 
yra skirtingas nuo paviršutinio.

Geologiškas ir vulkaniškas 
griovimas yra tas, kad vietomis 
užėjus žemės drebėjimui, vul
kanų įsiveikimui, pradingsta ar
ba paskęsta po vandeniu dideli 
sausumų plotai, suskjla salos ir 
pradingsta nuo vandens pavir
šių.

Vera Cruz valstijoje, kur yra 
visas drebėjimo centras, nu
kentėjo tūkstančiai gyventojų. 
Vulkano apielinkėje, j visas pu
ses per 60 mylių, nuo žemės 
drebėjimo žuvo vietomis visas 
kaimas ar miestelis su visais 
gyventojais, vietomis keletas iš
liko gyvais. Barranca Del Agua 
porte vanduo pakilo 25 metrus.

Tikra žuvusiųjų skaitlinė gal 
niekados nebus sužinota,' kadan
gi žuvo daugelis grynų Indijo- 
nų kaimų, apie kuriuos mažai 
kas buvo žinoma ir nebuvo su- 
sinešimų. Sudrebinta dešimtis 
pietinės Meksikos dalies valsti
jų. 7........................ ' '
mės drebėjimo plotuose žmonių 
naktis praleidžia lauke, bijoda
mi, kad namai neužgriūtų. Val
džia pasiuntė į nukentėjusias 
vietas pagalbą, palaidojimui nu
mirusių, užmuštų ir apžiūrėji
mui sužeistų bei alkanų.

Tragiškiausias vaizdas šitos 
nelaimės buvo tai prarijimas 
kaimo Calcahualco, buvusio klo
nyje tarp kalnų; 200 to kaimo 
gyventojų buvo daugiausia šei
mynos Meksikos sukilėlių vadų 
ir jų pasekėjų, kurie veikė toje 
pa vandenų srityje. Tos apielin- 
kės kaimynai praneša matę nie
ko daugiau, kaip tiktai prūdą, 
pilną griuvėsių liekanų, plau- , 
klojančių ant paviršiaus.

Kitas tragiškas apsireiškimas 
atsibuvo San Juan Coscomate- 
pec, kur ant griuvėsių kaimo 
užlėkė plėšikai ir viską vogdami < 
žmones išginė toli į laukus.

Casautlan kaimas, iš 2,500 ; 
gyventojų, liko tik su pora sto- : 
vinčių budinkų. Po griuvėsiais i

ir pakeldami 
iš tos vietos 
toliaus ir at-

žesniųjų daiktų: įstatymų ir supratimo.
Ir jis pranyko vienuolyno šešėlyje.
Bet žmogus sėdėjo ir mąstė.
— Ištikrųjų, nei vienas negali išaiš

kinti gyvybės. Visos definicijos, visi atri
butai turi būti tiktai laikiniai ir savo laiš
ke vienpusiškai teisingi. Gal butų geriau 
visai nemėginti ir nedaryti jokių išvedi
mų, jokių definicijų? Bet reikalas verčia,, 
nes jei tu neduosi sąmoningai reikšmę žo
džiui “GYVYBĖ”, tu duosi jam reikšmę 
besąmoningai. Ir besąmoningai duota rei
kšmė paeis vien iš' prasivadinimo raidės 
ir pavidalo. Tai bus visiškai neteisinga.. 
Nei vienas Vakaruose dar nėra pradėjęs 
formuoti savo sielos, kaipo mažytį materia- 
lį riešutį. Bet nėra abejonės, kaip dabar 
Vakarai apie ją spėlioja. Randasi ir to
kių, kurie sako, buk matę sielą išgaruojan
čią iš kūno, lyg plėvuotą gazą; kiti sako, 
kad pasvėrę ją — ir svėrusi unciją. Va
karai besąmoningai vartoja du žodžiu: 
“siela” ir “gyvybė”. Jie suteikia jiem ab
surdišką reikšmę.

Taigi, mes turime turėti supratimą, 
definiciją, atributus, kad ir negativius. At
siminkim, kad jie gali būti šviesa-spindėji-' 
mas prie teisybės. ■ *

Taigi, kas gyvybė? kas ją apipieš? kur 
'žodžiai?

Ilgi upės ruožai atmušė tolumoje silp
ną atspindį ir urnai suspindėjo šviesa. Tai ' 
buvo ilgas žalias laivelio suspindėjimąš, 
kurs persiskverbė per tamsumą, lyg jėtiš. 
Toji šviesa lingavo tai į vieną, tai į kitą 
pusę. Švytavo, lyg butų svaidoma nema
to milžino rankos. Kur tik jos spinduliai 
pasiekė, jie sužadino, lyg magiko lazdele,, 
nakties svajones. Nematomi daiktai tapo- 
permatomais. Medžiai ir 
smėlis apsireiškė gaivume, 
ko.

m — —a

Posėdis sausio 6 d. New Yor
ke. Iš pranešimų Tarybon:

Nuorašas kabelio iš Lietuvos, 
su pranešimais sekančiais: jo- 
gei Francuzija pripažino Lietu- 
vos Legaciją Paryžiuje su dip
lomatinėmis ir konsularėmis tei
sėmis;' jogei Lenkai vėl paro
do landumų Lietuvos žemėn ir 
užėmė Punią; jogei Lietuvos 
Valstybės atstovu Paryžiuje pa
skirtas Lubičas Milošius; jogei 
šiaip dalykai butų neblogi, jei
gu iš Amerikiečių butų sulauk
ta finansinės paramos.

Iš Washingtono žinios, jogei 
Suv. Valstijos pradeda reikšti 
prielankų Lietuvos neprigulmy- 
bei žymių, ir kad delei to Lietu
viai turi budėti ir rezoliucijo
mis savo senatorius bei kon- 
gresmanus be atlydos Lietuvos 
reikalavimais akinti. Rezoliu
cijų laikas dabar pribrendo la
biau, negu kuomet nors.

Išpildomasis Komitetas parei
škia keletą informacijų prie ne
lemto tūlų laikraščių šmeižto 
ant p. Naruševičiaus, Prof. Vol
demaro ir kun. žiliaus.

Ineina propozicija nuo p. Pra- 
tapo ekonomijos ir agrikultūros 
reikaluose Lietuvoje.

Ineina daug pareiškimų žo
džiu ir raštu priešais p. Mąs
tą u sko dalyvavimą Komitete 
Lietuvos Valstybės Bonus par
davinėti.

žydai yra kreipęsi prie Ame
rikos Lietuvių pasiūlydami ma- 
terialę talką Lietuvos neprigul- 
mybės iškovojime.

Pranešimas, jogei sausio 7 d. 
įvyksta New Yorke susiėjimas 
tarpe p. Hoover ir Lietuvių lab
darybės įstaigų pasitarti, kaip 
geriausiai butų įgalima ateity
je Lietuvą materialiai sušelpti.

Nutarimai:
Pareikalauti iš Išpildomojo 

Komiteto daugesnio smulkių in
formacijų reikale tūlų laikraš
čių šmeižtų ant Amerikos Lie
tuvių atstovų ir Lietuvos Vals
tybės žmonių.

Pratapo propoziciją pervesti 
Lietuvos Misijos apsvarstymui.

Lietuvos šelpimo 
kreiptis į žinomas 
labdarybės įstaigas, teikiančias 
pašalpas užsieniuose, ir tokiam 
žingsniui parinkta komisija iš 
šių: P. S. Vilmontas, V. F. Jan
kauskas, P. Bukšnaitis ir P. J. 
žiuris.

Susiėjime su p. Hoover sau
sio 7 d. įsakyta viršuj 
komisijai nuo musų 
dalyvauti.

Priimta sandariečių 
mas, idant Taryboje nariai bu
tų sandariečiai.

P-ui Vilmontui rezignavus iš 
vice-pirmininko vietos, jo vie
ton išrinkta P. J. žiuris.

J. O. Sirvydas,
Amerikos Lietuvių Tautinės 

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

reikaluose 
Amerikos

minėtai
Tarybos

linkėji-

dar tebėra neišimtų žuvusiųjų. 
Šitie tr{s kaimai radosi arti su
judimo centro, apie 60 mylių

Tukstančiai paliestose že-1 ryįjnjame krašte nuo Orizaba 
drebėiimo nlotuose žmonių vulkano.

Meksikos vulkano įsiveikimas 
ir žemės drebėjimas tęsėsi virš 
savaitę laiko.

Laike vulkaniško žemės dre
bėjimo žųva ne tiktai nuo su
griuvimo budinkų ir šiaip užsi- 
mušimo, bet paprastai ir nuo 
vandens užsiliejimo. Vulkanų 
distriktuose laike žemės drebė
jimo pakjla upių vandenis, kar
tais jas užpildo srovės iš vul
kanų, kaip vandens taip ir sie
ros, gi pajūriai nuskęsta, kaip 
viršuje minėta Barranca Del A- 
gua porte: tokie plotai tankiai 
palengva nusileidžia žemyn ir 
ant jų užsilteja jūrių vanduo 
(vanduo “pakjla”). Tolimes
nėse vietose upėse matyta at
nešta daugybė lavonų.

(Plačiai apie vulkanus, žemės 
drebėjimus ir tvanus bei žmo
nių pažiūras ir ■ religiškas apei
gas delei to aprašoma “Dirvos” 
išleistoje knygoje “Kas Slepiasi 
už žmonių Pasakų”.)

nos

be-

ku* 
są-

(Tąsa iš pereito numerio)
— Kiekvienas gyvas daiktas, kurį mes 

matome, yra dvigubas. Tai medegoje ap
reikšta dvasia. Medega yra sutverta bru- 
tališkų spėkų, kurios veikia sulyg sutar- 
dintų įstatų. Dvasia, kuria šioje medego
je apsireiškia ir tveria iš jos gyvas spėkas, 
yra taipgi dviguba: sąmoninga ir besąmo- 
ninga.

Pavyzdžiu paimkime mane, tave ar ką 
kitą. Musų kūnai yra sutverti* ir palaiko
mi besąmoningų spėkų. Mes kvėpuojame; 
musų pulsai plaka; musų maistas pavirs
ta į kraują be musų žinojimo. Mes nesi
stengiame sąmoningai sužinoti: kodėl. Be- 
sąmoningos spėkos veikia. Jos veikia mu
sų sąmoningai gyvybei užmigus ar prasi
šalinus. Jos suformuoja musų kunus. Mu
sų kūnas išauga iš musų tėvų ir paveldėja 
savo ypatybes: stiprybę ar silpnumą. Jis 
renka jų atlyginimus (naudą); jis kenčia 
jų ydas.

Bet sąmoningoji gyvybė yra visai ki
tas dalykas. Ji neateina kaipo paveldėti- 
numas nuo mušu tėvų. Ji apsireiškia vi
duje kūno. Bet ji nėra iš kūno. Ji tiktai 
veikia jame. Juo didesnė musų sąmonė, 
didesnis valdytojas, tuo paklusnesnis tar
nas. Ji veikia su kunu. Kūnas yra įran
kis, per kurį apsireiškia gyvybė ir sąmonė. 
— abu kartu sujungtu, bet skirtingu. Ir 
viens kitam duoda nemirtinumą. Kiekvie
nas turi savo tiesas, kurias pildo ar nepil
do.

Kitas skirtumas.
Siela niekad nemiršta. Ji nemirtina. 

Bet kūnas — kūnų versmė — kuri prasidė
jo tolimoje praeityje, kad mes vos-vos pa
mename, ir atplaukė perdėm musų tėvus- 
iki musų, gali būti urnai sustabdyta.

Vienuolis paėmė žolę. Žolės ausįs pil- 
seklų.
— Čia jos nemirtinumas.
Ir jis pakratęs ją numetė ant žemės.
— Žolė, kuri yra gerai išsišaknėjusi ir 

sveika, kuri tvirta ir įstengia save palai
kyti, kuri gali persikeisti aplinkybėms 
sikeičiant, gyvuos.

Tas pat ir su personališkumais, 
riuos mes vadiname “Aš”. Mes esame
moninga dvasia gyvame, bet besąmoninga- 
me kūne. Kada kūnas užsitarnauja gy
venti, kada ateitis jo pareikalauja, tuomet 
jis gyvena kūdikiuose. Bet jei ne, tada 
rasė-giminė išnyksta. Kūnų versmė išsi
baigia. Spėka grįžta į kitas versmes, ki
tus kūdikius. Tai musų nemirtinumas. Ir 
kolei sąmonė nebuvo apsireiškusi, tai buvo 
vienatinis nemirtinumas: personališkumo 
ir pavidalo nemirtisumas.

Bet musų sąmoningoji gyvybė yra l$i- 
tokia. Tiktai žmogaus kūnas tęsiasi jo kū
dikiuose, • bet ne jo siela, jo sąmoningoji 
gyvybė. Tai vėjas, kurs praeina, 
gyvybė. Tai praeinantis vėjas.

— Vėjas praeina, — sakė žmogus. — 
Jis neturi personališkumo. Ir kada žmo
gus miršta — ar tas pat ir su juo, jo są
mone, jo siela? Ar jis taipgi pragaišta 
kaip ir besąmoningasis vėjas?

Vienuolis* pakraipė galvą.
— Žmogaus personališkumas tęsiasi. 

Jis tęsiasi su nuopelnais ar prasikaltimais, 
ką jis buvo užsitarnavęs. Jis tęsiasi amži
nai, kol, kol....

— Ligkol? Kas anapus žvaigždžių, 
kas anapus augščiausios žvaigždės? Kas 
begalybė?

— Nei vienas negali pasakyti.
— Toks tai atsakymas: nei vienas ne

gali pasakyti. Kam gi mes geidžiame ži
noti? Ar nepakanka matyti prieš save 
mažą erdvę, dienos kelione į priešakį? Vie
na idėja: kaip kad buvo laikas, kuomet są
moningoji gyvybė1 egzistavo be sąmonės, 
taip ateis laikas, kuomet mes galėsime pri
augti prie tobulumo; ir kad Sąmonė ir Va
lia ir Teisingumas galės egzistuoti be rubė- 
žiuojančios medegos ir besąmoningos gy
vybės rubežių. Bet dar teisingesnė mintis 
yra ši: ateis laikas, kuomet sąmoninga gy
vybė, Siela bus suvienyta visomis spėkomis 
su viena dide pilnybe, begaline, universa- 
liška pilnybe.

Traukėsi ilga tyla.
Ir žmogus pasiuntė savo sielą nakties 

tamsumon, susijieškoti savo ramybės, sa
vo garbės, savo erdvių, savo mažytės tei
sybės.

Vienuolis, pakilęs, prabilo:
— Naktis tamsi. Vėlus laikas. Einu. 

Mano drauge, nepamiršk tai: Pažinimas 
ir išmintis nenukrito iš dangaus. Jiedu 
auga čia ant žemės. Jiedu susidaro iš ma-

uolos ir nuoga 
Ir vėl visa ny-

Ir tyluma.
Per tylumą skverbėsi
Jis artinosi prie atkrančio.

Ir pagalios atplaukė j aikštę. Lieps
nojančių žiburių krūvelė sužibėjo, lyg žem
čiūgai. Puikus reginys žmogui!

Laivelis nuplaukė už skardo ir pra
nyko.

Ir tada atėjo žjurėjusiam mintis, kad 
daugelis metų buvo, praslinkę, kuomet pir- . 
mas garlaivis pasirodė su žvilgančiais ži
buriais. Nebesimato senų tamsių lempų. ' 
Koks šviesumas! Tai stebuklas ant upės!;

— Žmonės briaute briaunasi pažiūrėti 
šių puikiai šviečiančių žiburių.

Jie važiuoja garlaiviu ir žiuri į šviesą., 
bet jos nesupranta. Kas ta šviesa, kuri , 
viduje šviečia? Kaip ji uždegama ir pa
laikoma? Kaip užgesinama? 9

Kada vienas sakė jiems, kad šviesa 
šviečia ne iš vidaus, bet "ateina jiems ne
matoma viela, jie nusijuokė.

— Ištikrųjų jis juokauja. Vielos ne
šviečia ir jų visai nesimato. Kaip šviesa 
gali ateiti nematomai ir šviesti? Kaip ji 
gali ateiti iš viršaus? Tai ne šviesos ke
lias. Ne! Ne! Kas nors tą šviesą iždėjo 
ir vėl išėmė.

Taip manė žmonės keli desėtkai metų 
atgal. Šiandien visiems aišku. Net ir vie
los nebereikalingos šviesai.

vis.
menkas garlai-

Gyvybė visuomet ateina iš Dievo Ga
lybės Namo. Kur tas Namas? Nei vie- ■. 
nas negali pasakyti. Ką reiškia gyvybę - 
šviesai? Ir kada lempa susidaužo ir švie
sa urnai užgęsta, kas pasidaro su energi
ja, kuri ją palaikė? Ar ji bąstosi be na
mų tyre? Ar nuėjo j teismą pasiskųsti, 
kad šviesa aptemo?

Tai gyvybės prilyginimas.

Naktis visai sutemo. Tolumoje muzi
ka nustojo. Tiktai bubnų drebėjimas karts 
nuo karto girdėjosi. Riksmai visi buvo ap
tilę.

Bet ten toli, toli girdėjosi moteries ai
manavimas.

Senovėje, šliubinis žiedas pirmiausia 
būdavo maunama ant nykščio, paskui ant 
pirmo piršto, po to ant antro, pagaliaus 
ant trečio — ir tenai jis pasilikdavo.

Nelabai senai Londone (Anglijoj) vie-- 
name dideliame 
karvelio lizdas, 
plaukų špilkų.

Gelbėjimosi
Greathead, Anglas, už ką gavo nuo parla
mento 1802 metais dovaną.

budinko stoge atrastas 
sukrautas iš moteriškų

Valteles laivams išrada
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• (Bus daugiau)

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.

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 

“DIRVĄ” GIMINĖMS 
LIETUVOJE.

YORK, N. Y.
d. kun. šeštoko sa- 
Filmų Kom-nija ro-

“Jųs sutaupot LAIKO ir PINIGŲ nau
dodami mus Užrubežiių Patarnavimą

SCRANTON, PA.
Gruodžio 26 d. Sandaros 65 

kp. turėjo didelę vakarienę su 
programų, kuris susidėjo iš dai
nų, prakalbų ir kitokių pamar-

AR MOKĖSIT 
PATĮS IŠPILDYTI SAVO

“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.

Illuminating Building Public Square
THE ILLUMINATING COMPANY

RUSUOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

(Tąsa iš pereito numerio) I Scena antra.
“O kokios jos?” I Iš dešinės ineina Elzbieta.
“Kareiviui, stovinčiam ant sargybos,IElzbieta (juokdamosi): — Sveikas-gyvas, 

nevalia atsisėsti ir užvesti jokių kalbų”, at
sakiau. Jis uždavė man dvi valandas sto
vėti be pasijudinimo, kaipo bausmę, po at
likimo 24 valandų sargybos. Stovėti tokia
me padėjime per dvi valandas yra nepa
prastai sunku, nevalia nei pasijudint, nuo
latos tave saugoja, — tokia bausmė buvo 
labai tankiai vartojama.

Visame savo lavinimosi laike aš buvau 
šitaip nubausta trejetą sykių. Antrą sy
kį visai ne mano kaltė buvo. Vieną naktį 
aš pajutau, kad mano būrio komandierius 
atėjęs pas mane pradėjo lysti, todėl aš ir 
su juo taip pasielgiau, kaip ir su kitais ka
reiviais, smarkiai jam suduodama. Ryte 
jis mane pastatė ant poros valandų, saky
damas, kad jis netyčia mane buvo palietęs.

Iš sykio buvo keblumų man prisirengi
mui prie maudymosi. Kareivių maudyne 
naudojosi tik vyrai, todėl man buvo leista 
eiti į viešąją miesto maudynę. Tenai atsi
lankius, buvo didelė proga sukrėsti juoko. 
Atėjau į moterų kairtbarį, pilnai pasiren
gusi vyriškoje uniformoje, nuo ko moters 
labai persigando. Mane palaikė už ’vyrą. 
Juokas, tečiaus, man ilgai nesitęšė — tuo- 
jaus iš visų kampų mane pradėjo moters 
bombarduoti ką katra turėjo, norėdamos 
išmušti laukan, ir vos išvengiau sužeidimų, 
surikdama ir pranešdama joms, jog aš esu 
moteris.

Paskutinį musų lavinimo mėnesį mes 
buvome užimti daugiausia šautuvais. Aš 
už šaudymo pasiėmiau labai intemptai ir 
greitu laiku pasirodžiau gabi, tokiu budu 
užsitarnaudama net pažymėjimo už gerą 
pataikymą. Tas dikčiai pakeitė mano sto
vį tarpe kareivių ir pagerino musų sąry
šius.

Anksti 1915 metais musų pulkas gavo 
įsakymą rengtis iškeliauti į frontą. Mes 
gavome visą savaitę pasilsio. Kareiviai 
tą visą laiką praleido girtaudami, links
mindamiesi ir dukdami. Vieną vakarą bū
relis kareivių prisiprašė mane eiti su jais 
į vieną “linksmybių” užeigą.

“Buk kareivis, Jaša”, jie gundė mane, 
visai netikėdami, kad aš sutiksiu eiti. .

Manė mintin užėjo geras sumanymas. 
Eisiu, manau sau, ir patyrinėsiu kareivių 
gyvenimą, kad galėčiau suprasti juos iš 
gilumų jų sielų. Išsireiškiau jiems suti
kimą eiti. Gal but mano žingeidumas tik 
prie to mane privertė. Jie mano sutikimą 
su lermu priėmė. Sukaudami ir rėkauda
mi, dainuodami, ėjome gatvėmis, iki ga
ilaus priėjome raudonųjų žiburių distrik- 
tą.

tėveli, ko taip esi liūdnas? Juk musų 
šalyje jau laimė užėjo, turime links
mintis. Ir tėvukas, kaip ką pardavęs, 
sėdi ilgą barzdą nuleidęs!.... Rei
kia tik linksmintis!

Kunigaikštis: Mes taip nuliūdę iš papra
timo. Nejaugi visad juoktis galima? 
Turime visokių laikų praleisti, mano 
dukrele? Kartais reikia būti links
mais, o kartais kitaip..

Elzbieta: Tiesa, tas, tėveli, ką kalbi. (Pa
ima laikraštį). Malonu išgirsti, kad 
jei, kaip šis lapas sako, sviete visur 
yra linksma, visur ramu....

• Scena trečia.
Iš kairės ineina Kazimieras.

Kazimieras (linktelėjęs galvą): — Links
ma pasveikint, kartu su linkėjimais, 
Tave, Kunigaikšti, ir šeimyną. Tei
ksitės atleisti, kad taip be jokios ži
nios aš pas jus atkeliavau....

Kunigaikštis: — Tas tai nėra tamistos pra
sikaltimas, kad atėjai../ (Rodo į kėdę). 
Teiksitės prisėsti. * (Kazimieras sėda
si prie Elzbietos). Meldžiu tamistos, 
gal ką man svarbaus pasakyti turite, 
gal ką naujo atnešėte?

Kazimieras: — Taip; mano tikslas (žiuri į 
Elzbietą), galite garbus Kunigaikštis 
numanyti.... ir beveik neabejoju, jog 
man tą, jūsų malonybe, atsakysite....

Kunigaikštis: — Žinoma, aš greitai daly
kus permatau. Ir man tas patinka. 
(Juokiasi). Jūsų atsilankymas (žiuri 
tai į Elzbietą, tai į Kazimierą) labai 
aiškus. Ąš su jūsų tėvais apie tai se
nai jau kalbėjau (linguoja galvą; El
zbietai) Na, tai ką, dukrele? Ar no
rėtum būti 'žmona šito vaikina? Pasan 
kyk man dabar, ir jam. Bet aš ma
nau, kad judu apie tai pirmiaus apta
rėte, tai man nėra reikalo nei klausti. 
Ar tiesą aš kalbu, Elzbieta?

(Bus daugiau)
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Id., čia statyta scenoje “Gyvieji 
I Nabašninkai” -— veikalas iš 
trumpapročių gyvenimo. Rengė 
Moterų Progresiviško Susivieni
jimo kuopa. Lošimas atliktas 
visai silpnai.

Dabar nepersenai čia susitvė
rė kokia tai teatrališka draugi
ja (komunistų) po vardu “Vi
lija”. Nors komunistai neap
kenčia Lietuvos ir nori, kad ją 
apglobtų kokie ten bolševikai, 
panašus į mūsiškius, bet vardas 
“Vilija” (Lietuvos upė) jiems 
pasirodė tinkamiausiu. Taigi, 
tą veikalą statė šita komunistų 
kuopelė. Programas prasidėjo 
net visa , valanda vėliau, negu 
buvo pagarsinta. Vakaro vedė
ja, pasirodžius ant scenos, pra
nešė, kad veikalas esąs labai 
juokingas ir indomus, tik akto- 

. riai nelabai išmokę rolių ir tt.
(Tai kam imtis lošt, neišmo
kus!). *Pakilo uždanga ir pasi
rodė aktoriai. Išsyk pasirodė, 
koks perstatymas bus, nes viso
je salėje girdėjosi sufleriaus 
balsas, o paskui jo tik vos gir
dėjosi aktoriai kalbant. Sce- 

>. nerijų visai nemainyta (turbut 
* nemokėjo). Nekritikuosiu vei- 
■ kalo, bet aktorius. Neprivalo 

niekas eiti" ant scenos ir imtis 
už perstatymo, kolei visiškai 
neišmoksta rolių ir nudavimų. 

’ Dabar, nieko nežinant apie vei- 
' kimą, sukviest publiką ir imt 
, po 50 ir 35 centus — tai pras- 
, tas pasielgimas.

Dobilėlis.

ginimų. Programą vedė p. F. 
živatkauskas. Pirmiausia ant 
scenos pasirodė apie 12 metų 
mergaitė-šokikė: jos šokis buvo
“Nemuno Bangų Dvasia” —'■ at
liko su pasigerėjimu. Atsibu
vo dainų, kurias atliko didelės 
merginos ir mažos mergaitės, ir 
taipgi skambinta ant piano.

Paskiausia perstatyta “Da
bartinė širdis” ir “Gyvastis 
Lietuvos": iš šonų stovėjo Lie
tuvos ir Suv. Valstijų kareiviai, 
viduryje Raudonojo Kryžiaus 
seselė — vaizdas labai gražus.

Po to visko kalbėjo p. P. J. 
žiuris; jis trumpai bet ener
gingai nurodė Sandaros siekius 
ir reikšmę ir baigdamas papra
šė publikos nesigailėti aukų 
Lietuvos Laisvės reikalams. — 
Surinkta $34 su centais. Au
kaujant atsižymėjo iš kitur at
silankę svečiai, o ne patįs vie
tiniai. Paskiaus prasidėjo va
karienė, kuri atsibuvo netvaf- 
kiai, dalyvaujantieji nemanda
giai apie stalus vaikštinėjo ir 
nemokėjo užsilaikyti. Svečias.

Užkeikta Mergelė
Sceniška Pasaka, 4-ių aktų, 6 atidengimų. 

Parašė V. J. Pietaris.
Dalykaš dedasi senovėje, kada tėvai pra

keikdavo savo vaikus.
Veikiančios ypatos;

Senas, barzdotas tėvas — 70 metų. 
Kunigaikštis, jo sūnūs — 38 m. 
Elzbieta, kunigaikščio duktė, 20 m. 
Kazimieras, jos jaunikis, su barzda, 28 m. 
Senukė, 70 metų. Senis — 80 metų. 
Barzdaskutis — 28 metų.
Smertis, kaip paprastai parengiamas.

AKTAS PIRMAS.
Dalykas dedasi vasaros laiku; visi pui

kiai lengvai įsirengę, kaipo kunigaikščio 
namiškiai. Uždangai keliantis, Kunigaik
štis sėdi vienoj pusėj stalo, o kitoj — sėdi 
senas jo tėvas, skaitydamas senų laikų la- 
pą-laikraštį. Kunigaikštis ruko.

Scena pirma. .
Senis tėvas (padeda lapą ant stalo): — 

Matai, sunau, kokia dabar laimė musų 
krašte užviešpatavo! Niekas to nesi
tikėjo sulaukti. Dabar liaudis džiaug
sis tavo tokiu darbu, kad tu savo ša
lyje įkurei ramybę. Ir šis lapas šian
dien lengvai dūsauja. O tas yra tau 
garbė....

Kunigaikštis: — Tiesą, tėve, kalbi. Tas 
mano pasielgimas yra geriausias už 
visus kitus. Dabar ramybė užviešpa
tavo. Kitaip butų buvę bloga su tais 
tironais Turkais. Dabar jie išnaikin
ti ir niekas jų nebijo. Mes dabar esa
me ramybėje.

ŠALTA’ŽIEMA JAU ANT KIEMO.
Šiurpus, šaltas žiemos laikas, — 
Bėginėja ledu vaikas;
Ir viršaus gi krinta sniegas, 
Nebežydi lauko diegas, 
šerkšnas puošia pievas, lauką, 
Pūkų šmotai oru plauko;
Skrieja, krinta viens po kito — 
Ir per naktį ir išryto. 
Rusti gamta, lyg supykus,.
Pilka, bodi pasilikus, 
Kaurų rubais apsivilkus, 
Dengia, slepia spalvų šilkus 
Po žibučiais deimantiniais, 
Po žemčiūgais sidabriniais. 
Pušų, eglių šakos linksta, 
Takai, kelias sniege dingsta. 
Vėjas taršos, švilpia, ūžia, 
Plėšo stogą ir bakūžę.' 
Toli varpų gaudžia aidas :— 
Sklįsta, plinta slapties gaidos. 
Lydi balsą mintis viena — 
Tą 'žiemužės ilgą dieną; 
Ir troškimas kartu eina, 
Kad užstelbus šaltį žvainą. 
Sniegai krinta, giria ošia — 
Speigas rolę savo lošia; 
šniokščia krūmai, šturmas gaudžia, 
Žiema savo ritmą audžia.
Pūgos duksta-sukuriuoja, 
Savo šokį vis kartoja. 
Dienos šviesa ūkanota, 
Atkaitėlė ašarota.
Šilas styro plikas, gludi, »
Nusiminęs svyra, liūdi — 
Drasko-purto šiaurės vėjas, 
Daug ir jis nuo jo kentėjęs. 
Kaista, svyla veidas, rankos — 
Tik prie pečių seni lankos, 
Jauni lauke, vėjus vaiko, — 
Toks tai būdas žiemos laiko. 
Skubiai žengiu, gniaužant rankas; 
Mintįs toli-toli lankos: 
Bėga, skrieja, bėga, plaukia — 
Atbalsėlio ilgis-laukia....
O kad taip jau visad snigtų, 
Nuobodumui tas prilygtų. 
Myliu speigą, sniegą baltą, 
Neatboju, kad ir šalta....

A. J. Jokūbaitis.
1919 XII22. Boston University.

NEW BRITAIN, CONN.
"Vien. Liet.” No. 48 tilpo ko

respondencija, kurioje apšmei- 
žiama “Varpo” draugija, buk 
ji sudarkiusi veikalą “Paskuti
nė Banga”, lošiant lapkričio 9 
d. Pasirašęs Ten Buvęs. Nors 
aš kreipiausi į tą patį laikraš
tį su paaiškinimu, bet negavau 
ten vietos nurodyti korespon
dento neteisingų išsireiškimų, 
todėl kreipiuosi į “Varpo” orga
ną “Dirvą”; Visųpirmiausia te
nai buvo nurodyta, kad Gečas 
netikęs; savo rolėje, Oficierius; 
girdi, geriaus atrodė į kokį šim
to metų senį, negu į oficierių, 
ir toks jo kardas buvo sunkus, 
kad net jį žemyn lenkęs. Bet 
gi p. Gečas buvo to veikalo re
žisierium ir dar kitus mokino 
lošimo, tai ar galima dasileisti, 
kad tokis korespondento papei
kimas yra vietoje? Jis moki
no lošimo kitus net pirmu kar
tu lošusius, kuriuos tas kores
pondentas pagiria. Toliaus už
sipuola, kad perdaug sykių mar
selietę tą vakarą dainuota, o už
miršta Lietuvos Himnas ant pa
baigos sudainuoti. Išpradžių 
dainuota himnas, bet kad buvo 
dainuota visos publikos ir ne
reikėjo vadovo, tai bereikalo tas 
korespondentas sako, kad var- 
piečių vadovas delei savo socia- 
listiškumo bijojęs pasirodyti 
prie dainaimo. Delei marselie
tės pertankumo tai reikėjo ži
noti veikalą, nes buvo dainuo
jama ten, kur autoriaus pažy
mėta. Nenorėčiau toliaus su 
tuo korespondentu polemikų 
varinėti ir šiuomi užbaigiu.

A. J. Kalinauskas.

NEW
Sausio 1 

lėj Kaunas 
dė krutančius paveikslus iš Lie
tuvos. Paveikslai daro gerą įs
pūdį ant žiūrėtojų, nes aiškiai 
matai Lietuvos kariumenę, Lie
tuvos Valdžios narius, Prezi
dentą A. Smetoną ir kitus; ma
tai Lietuvos armijos orlaivius, 
stovinčius ir lakstančius su 
bombomis. Matosi tūkstančiai 
Lietuvos suvargusių vaikelių ir 
senukų, net gaila darosi žiūrint 
į visa tai. Kun. šeštokas pasakė 
gražią prakalbėlę, ragino Lietuj 
vius į vienybę, liepė pirkti Lie
tuvos Bonus, aukauti Liėtuvos 
reikalams. Kalba buvo patrio
tiška, įspūdinga. Publikai la
bai patiko. Vietos Lietuvių u- 
pas augštai pakilo, pamačius ši
tuos paveikslus, nes tai gyvi 
vaizdai, kaip šiandien Lietuva 
stovi, kad jau turi savo armiją, 
kariauja su priešais ir viskas 
atliekama kaip kitose valstybė
se. Korespondentas.

Kas platina ‘Dirvą’ — tas platina Apšvietą

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

Kas tinkamiausia butų 
pasiuntus Lietuvon, kas 
žmones pasieks be jokio 
vargo ir tikrai jūsų siun
čiamą daiktą gaus jūsų 
tėvai, broliai-sesers, gimi
nės?

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

Laikraštis bus jūsų ge
riausia dovana jūsų bro- 
lių-seserų, giminių dva
siai. Laikraštis, kolei ko 
kito negalit tiesiai ir už
tikrintai pasiųsti, b*u^ ‘ju-1 
sų širdies užjautimas sa
viškiams namuose.

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

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

Knygas taipgi galima į 
Lietuvą pasiųsti.

Pinigus money orderiu 
ar registruotu laišku sių
skite adresuodami:

Visada adresuokit:
“DIRVA”

7907 Superior avenue 
Cleveland, Ohio.

Taksų Raportą
Ar žinot, kad šįmet TAKSAI ant pirmojo1 
$1,000 taksuojamos dalies ant jūsų INEI- 
GŲ bus $20.00 MAŽIAU, negu pereitais 
metais?
Gal but jums, jūsų tam tikrame stovyje, 
NEREIKĖS TAKSŲ šįmet visai mokėti. 
Bet ar esate TIKRI, kad nereikės?
Taipgi ar mokėsite patįs išpildyti savo 
INEIGŲ TAKSŲ RAPORTĄ pats vienas 
— ar gal norėtumėt kad kas pagelbėtų?

GRETIMAI
musų patarnavimo pasiuntime pinigų jūsų 
giminėms ir draugams į užrubežius, ką 
mes JUMS atliekame, mes noriai pagelbė- 
sime jums, be jokio atlyginimo, išpildyti 
jūsų Ineigų Taksų Raportą.
Ateikite pas mus bile dieną ir pasinaudo
kite musų INEIGŲ TAKSŲ patarnavimu.

CUYAHOGA BUILDING
Public Priešais
Square ' Pačto Stotį

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

kalba svetimomis kalbomis.
ATSAKANCIAUSIA IŠTAIGA Už ŽEMAS KAINAS 

DR. H. MEHLING 
DENTISTAS

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

Turu 
ma padai 
del atsibi 
saris.

Delei 
su smulk 
ti kokis 
imanti sa 
tų lygiai 
•čiant). 1 
kant pak 
sados), g 
lo pakraš 
čio j vieti 
kreipus ‘ 
dešinę pu 
artimiaus 
me. Tad 
toliau nu 
nį stalo k 
sę stalo n 
laikas; oi 
— bus ru

Aiški 
lį turi tai 
perkreipt 
obuolio d 
jo vidury 
neužeina, 
pradeda ] 
giau iš a] 
buna žien 
pusėje. 1 
kitoje štai 
ta “ašia”, 
viršus bui 
šiaurėje.

Apie I 
arijoje, ki 
saule — t 
ir nuo tad 
na. ilgyn.

» _ Vjgh.V'ma 
F-! se. Taipj 

kada vėl < 
nos (šiaui 
ilgyn.

Šitą i 
čiu obuolį 
vertus, b< 
te ;(del p 
pavirtęs j 
to šono v 
“saule”, 
lūs į kairi 
tiesiai į e

Pereil 
da Diena” 
mainas di 
lei šitokio 
liavimo ą 
šiaurėje t 
le —visit 
mus ir pi 

Šukiu 
stato diet 
met į viei 
čio8 “saul 
tamsi: te 
reikia suk

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

Išeis neužilgo naujas Lietuvių Oienraštis 
"Vienybė”. Bus tai bepartiviškas pažan
gos, kultūros, švietimo ir darbo žmonių 
laikraštis. Musų obalsis: Vienyti ir Švie
sti. Bus skyriai jaunuomenės, amatninkų 
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.
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ELEKTRIŠKA PAGALBA NAMUOSE 
REIŠKIA DAUGIAU LlUOSLAIKIO.

. Elektriškos Namų Reikmenis paliuosuos 
jus nuo sunkaus namuose darbo ir suteiks 
daugiau laiku pasilsiui ir pasismaginimui.
Yra daugybė jvairių laiką ir darbą suma
žinančių elektriškų reikmenų beveik kiek
vienam namų darbui — skalbimui, prosiji- 
mui, valymui, Siuvimui, virimui.
Elektriški Namų Dalykai parsiduoda leng- 
gomis išlygomis visose Elektriškų Daiktų 
Krautuvėse.
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DIRVA

lantttmaa

Kodėl Žiemą Šalta
(Tąsa iš pereito numerio) 

Turint kambaryje apvalų stalą, 
ma padaryti išbandymą ir persitikrinti, ko- 
del atsibuna žiema, vasara, ruduo ir pava
saris.

Delei patogumo, čia irgi apsilenksime 
su smulkmenomis. Viduryje stalo gali bū
ti kokis nors dalykas, kad ir lempa, už
imanti saulės vietą (bet kad pati šviesa bu
tų lygiai ties obuolio viduriu, iš šono švie
čiant). Persmeigtą ant virbalo obuolį, lai
kant pakreiptą augštutinį galą į save (vi
sados), galima jį vanka nesti aplinkui sta
lo pakraštį (bet pačiam reikia būti toj pa- 

. čioj vietoj, neiti aplink stalo, kad neper
kreipus “ašies” vienodumo) nuo kairės į 
dešinę pusę. Kada obuolį turėti prie save 
artimiausioj stalo dalyje, tai vadinsis žie
me. Tada persistatomos žemės šiaurė bus 
toliau nuo saulės. Pernešus obuolį į deši
nį stalo kraštą'— bus pavasaris; į kitą pu
sę stalo nuo save pernešus — bus vasaros 
laikas ; o kairiame stalo šone obuoliui esant 
— bus ruduo.

Aiškiai dabar patirsi, jog kada obuo
lį turi tame stalo krašte, kur pats stovi, su 
perkreipta “ašia” į save, tai viršutinė to 
obuolio dalis buna tokioj pozicijoj, kad ant 
jo viduryje stalo esančios “saulės” šviesa 
neužeina. Ir tose dalyse, kur jau šviesa 
pradeda pasiekti, obuolys apšviestas dau
giau iš apačios, o ne tiesiai iš šorio. Tai 
buna 'žiema šiaurinėje žemės ekvatoriaus 
pusėje. Kada obuolys buna skersai tavęs 
"kitoje stalo pusėje — vis su savin atkreip
ta “ašia”, tada visa “šiaurė” arba obuolio 
viršus buna apšviesta — tai buna vasara 

-■šiaurėje.
Apie kovo 20 d. žemė buna tokioje po

zicijoje, kad jos ekvatorius stovi tiesiai po 
saule — tada susilygina diena su naktimi 
ir nuo tada šiaurinio žemės galo dienos ei
ną, ilgyn. Tuo laiku, reiškią^ saulė buna 

Jygiar matomą abiejose ekvatoriaus pusė
je. Taippat ŠtsiBūha i? 'apič^ritgšėjo 22 d., 
kada vėl diena su naktimi susilygina ir die
nos (šiaurės pusėje) eina trumpyn, naktįs 
ilgyn.

šitą išbandyti galima irgi su tuo pa
čiu obuoliu. Jį vis reikia laikyt į save pa
vertus, bet pastatyti dešiniame stalo kraš-. 
te (del pavasario). Kaip obuolys nebūtų 
pavirtęs į šoną, tečiaus jo į “saulę” atsuk
to šono vidurys bus vienoje linijoje su ta 
“saule”. Tas pats atsibus ir obuolį perkė
lus į kairiąją stalo pusę. “Saulė” vis švies 
tiesiai į ekvatorių (vidurį).

Pereitame straipsnyje (“Kur Praside
da Diena”) skaitėme apie įvairumus ir per
mainas dienų ir naktų; atmename, kad de
lei šitokio žemės viena puse pasvirusio ke
liavimo aplinkui saulę musų žiemos laiku 
šiaurėje buna visai tamsu, pietų žemės ga
le — visiška diena; ir vasaros laiku — pas 
mus ir pietuose priešingai.

, Sukimas gi obuolio ant to virbalo per
stata dienų ir naktų pasikartojimą: kuo
met į vieną pusę atsimuša ant stalo esan
čios “saulės” šviesa, kita obuolio pusė yra 
tamsi: tenai tada buna naktis. Obuolį 
reikia sukti nuo kairės į dešinę.

gali-

Kodėl žiemą šalta. Pasimainant že
mei vietas ir atskiroms jos dalims (šiauri
nei ir pietinei pusei) pasikeitus ir pasitrau
kus nuo nuolatinio saulės kaitinimo, atsi
buna permainos oro ir kitokis klimato pa
dėjimas, taip atsibuna vadinamieji met- 
laikiai arba sezonai.

Gal keista bus sužinojus, kad žiemos 
laiku saulė buna arčiau prie žemės, negu 
vasarą. Taip yra dėlto, kad žemės kelias, 
kaip pirmiaus matėme, nėra lygiai apva
lus, bet pailgas, ir saulė randasi arčiau 
vieno galo. Tame šone lyg tyčia žemė pa
sitaiko būti (musų) žiemes laiku. Vienok 
kad tokis necentriškumas yra labai mažas, 
tai tas nepadaro intekmės ant musų at
mosferos, gi priešingai, kitokia veikme, at
eina tuo tarpu šalta žiema. Žiema priklau
so nuo to, kiek kokia dalis bėgyje 24 va
landų gauna saulės šilumos. Nuo pavasa
rinio susilyginimo dienos su naktimi (ko
vo 21 d.) saulė palengva eina šiaurėn ir 
musų dienos ilgėja; nuo to, aišku, šiaurinė 
žemės pusė daugiau gauna saulės šilumos.

Kitas dalykas — saulės šiluma šiaurinėje 
ekvatoriaus pusėje pradeda daugiau ir dau
giau pulti tiesiog, o ne nuošoniai, kaip žie
mą. Delei tų dviejų priežasčių šiaurinės 
žemės pusės temperatūra smarkiai šjla — 
taip pas mus užstoja vasara.

Daugiausia saulės šilumos žemei ten
ka birželio mėnesyje, kolei saulė vis kjla 
šiaurėn, iki birželio 21 d., nuo kada ji pra
deda grįžti j pietus. Tečiaus birželio mė
nuo, kaip žinome, nėra karščiausias vasa
ros laikas, dėlto, kad tuo tarpu oras tiktai 
kaista, o pats karščiausias laikas ant že
mės prasideda tik kada šilumos didėjimas 
pasiliauna, t. y. kada saulė jau buna pusė
tinai paėjus atgal į pietus. Oras paprastai 
sušįla tik liepos ir rugpjūčio mėnesiuose, 
nes tuo laiku mes turime jau daugiau ši
lumos, negu naktj žemė gali jos nustoti.

Jeigu žemė valando laiku atmestų nuo 
savęs lygiai šilumos ar šiltu ar šaltu lai- ■ 
ku, tai pati karščiausia vasara neužeitų 
iki rudeninio dienos ir nakties susilygini
mo laiko. Bet kad nuo žemės daugiau ši
lumos nueina kada šilta, o ne šaltais tar
pais, tai šiltumos nuostolis yra beveik pro- 
procionalis skirtumui žemės temperatūros 
ir ją apsupančio oro. Taip esant, visa ši
luma užstoja liepos-rugpjučio mėnesiuose, 
ir tokios pat priežasties delei šalčiausia 
žiema užeina ne kada diena buna trum
piausia, nes tuo tarpu dar žemė nėra nu
stojus visos šilumos nuo vasaros, — bet, 
kaip įsitėmijome, žiema buna tik apie sau
sio-vasario mėnesį, kada saulė vėl yra pra
dėjus grįžti atgal šiaurėn (grįžimą prade
da nuo gruodžio 22 d.).

Reikia žinoti, kad oras nepasidaro 
“ant vietos”, kur mes stovime, bet ant jo 

■ turi intekmę iš tolimybių ateiną vėjo sro- 
į vės, todėl tas pamaišo atmosferos tikru

mą ir nėra galima nustatyti, kad tuo ir tuo 
. laiku, pagal saulės, turi būti šilčiau, šilta, 

šalčiau ir šalta. Jeigu vėjai ateina iš šiau
rės, jie su savimi atneša šaltą sniegynų at
mosferą; iš pietų ateiną vėjai atneša šiltą 
orą, — tankiai net viduryje žiemos, pietų 
vėjams užėjus, sulaukiame gražaus oro. 
Kita priežastis oro pakeitimui yra vanduo. 
Paveizdan, ką padaro Meksikos užlajos 
Šilto vandens srovė: tenai, vanduo saulės 
nuolatos kaitinamas, srovėmis eina linkui 
Britiškųjų salų (Atlantiko okeanu); vieno
je pusėje, Amerikoje, žiemą buna tikrai 
šalta, nes šiame Atlantiko krašte ta srovė 
neateina, gi Anglijoje tame pačiame toly
je į šiaurę oras šiltokas ir apie Kalėdas 
vaikai dar bėgioja basi.

Galima turėti mintyje sekantį faktą, 
žinojimui, delko žiemą šalta: nuo rudeni
nio dienos-nakties susilyginimo, rugsėjo 22 
d., saulė pereina į pietinę žemės ekvato
riaus pusę; pirm to, nuo birželio 21 d., die
nos pas mus pradeda trumpėti, ir iki tai 
dienai gauta didžiausia saulės šilumos da
lis pradeda smarkiai nykti. Žiemos saulė 
ant dangaus buna mažiau 10 valandų lai
ko, gi per likusias 14 valandų visa šiluma 
nyksta. Nuo gruodžio 22 d. saulė ima grį
žti šiaurėn ir dienos pas mus ilgėja, te
čiaus minutomis didėjanti šiluma sunkiai 
turi kovoti su šalčiu, ir tik apie liepos mė
nesį šiluma visiškai užviešpatauja ant že
mės.

Smulkmeniškai užsiminsime apie tikrą 
skirtumą tolumo žemės nuo saulės žiemą : 
ir vasarą ir to pasekmę. Gruodžio mene- j 
syje žemei esant perihelione (arčiausioje ■ 
prie saulės kelio dalyje, gruodžio 31 d.), ji ' 
yra tik 3 nuošimčiais arčiau, negu vasarą, 'j 
birželio mėnesį, šilumos, abelnai imant, , 
visa žemė tuo laiku gauna 6 nuošimčiais ; 
daugiau, negu vasarą. Iš tos priežasties i 
pietinėj žemės ekvatoriaus pusėj vasara 1 
buna daug šiltesnė, negu musų vasara. Jų 1 
vasara atsibuna tuo laiku, kada pas mus ’ 
yra žiema. Tik pietinė vasara yra septy- j 
niomis dienomis trumpesnėj negu musų, ; 
nes tuo tarpu žemė (perihelione) eina daug i 
smarkiau, negu kada ji buna tolimiausia- 1 
me kelio krašte. Pietinė žiema yra ir ii- ’ 
gesnė ir šaltesnė, negu šiaurinė.

K. S. K.

Smulkus faktai.
Naminė musė lieka pilnai suaugus j 

ketvertą savaičių.
Tikima, kad šautuvai buvo išrasti 1545 

metais Venecijoje.
.Egipto telefonų operatoriai turi mokė

ti Angliškai, Francuziškai, Itališkai, Gre- 
kiškai ir Arabiškai.

Nedėldieniniai Anglų laikraščiai pir
miausia prasidėjo apie 1780 metus.

Knygynai, kuriuose išduodama namon 
neštis knygos, Londone pradėta 1750 m., 
Birminghame 1751 metais.
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JUOKIS — IR SVIETAS 
JUOKSIS SU TAVIMI
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Gavome šitokią “Gromatą”i

Gerb. Juokų Redaktoriau!
Malonėkite patalpinti šį ma

no rašinėlį. Teiksitės man at
leisti, kad išdrįstu papeikti Jus 
už neteisingą kritiką p-lės Klep- 
patros eilių, tilpusių Kalėdinia
me "Dirvos” num.

Pagal mano supratimą, tos ei
lės yra puikios iš visų atžvilgių: 
poetiškos, romantiškos, ritmiš
kos, o ir atsiliepimas neprastas. 
Ir jose tiesiog matosi atvirumas 
jaunos nekaltos sielos, kuri iš
tiktų jų norėtų padangėmis la
kioti, o pasijautus! bespėkė, nu
busta. ...

Seniau kai-kur skaičiau, kad ' 
nuo penkiolikos iki dvidešimts 1 
penkių metų tai yra auksinė da- ■ 
lis' žmogaus amžiaus. Ir tame | 
laike žmogus svajdja, myli — 
pilnas visokių idealų, tik ir lak
sto padangėmis. Tatai nepride
rėtų užgauliot tų auksinių spar
nelių, kad urnai juos nutraukus 
ant žemės. Kaip ateis sidabri
nis amžius, jie patįs išpalengvo 
nusileis.

Nemanau perdaug peikt gerb. 
Redaktorių, nes jis daugiau ži
no už mane. Bet man rupi ži
noti, kodėl jis taip rūsčiai kri
tikuoja tas eiles? Gal delei to, 
kad jos pašvęstos gerb. Redak
toriui? Buvo tiesiog parašyta:

gal 
kur 
jog 
pa-

REDAKTORIUI. O 
Redaktorius to nematė (bet 
jis tau nematys, kad sako, 
ir pirmutinės raidės buvo 
braukinėtos). Tiktai nuduoda
nežinąs! Aš žinau vyrus! Jie 
mėgsta šiurkščiai užgaulioti 
jaunas merginas, jei mato, kad 
jos su simpatija link jų atsine
ša. Oi, tie vyrai, vyrai!

Nežinau, ar tas gerb. Juokų 
Redaktorius yra kitas, ar tas 
pats, ką visą “Dirvą” aria, taip
gi nežinau, kuriam p-lė Kleopa
tra savo eiles skyrė. Bukite ma
lonus man atleisti, jei užgausiu I 
nekaltą ypatą. Bet tas tikrasaij 
“Dirvos” gerb. Redaktorius tai 
ir apie žvaigždes svajoja, nuo
lat rašo apie jas, visų vardus 
žino, ir aš esu tikra, kad jisai 
irgi norėtų prie jų iškilti.... 
t ik tąi,. to nesako taip atvirai, 
kaip p-lė’ Kleopatra. Ji, naba
gėlė, norėdama jam pasidaboti, 
parašė poeziją, kad ir ji norėtų 
būti tarpe tų žvaigždžių, apie 
kurias jis taip puikiai rašo.

O jisai taip jai užvažiavo: 
Reikėjo, girdi, atvėsti, tai būtu
mei pamačiusi, kad neverta ra
šyti tokias eiles.... O! ironi
ja likimo!! Kame čion teisybė?

Patarčiau p-lei Kleopatrai ne
įsižeisti tokiais užgauliojimais, 
bet pasistengti taip užžavėti tą 
gerb. Redaktorų, kad jisai bu- 

į priverstas ją garbinti!
širdis širdžiai širdį rodo, 
širdis širdžiai atsiduoda, 
širdis širdęs yr’ patieks, 
širdis širdyj’ ^palieka.

Audra.
Nuo Juokų Red: Brrrrr! Ta- 

mista, gerb. Audra, sukėlėte 
musų širdyje tikrą audrą!.... 
Pasijutome, ant kiek tušti bu
vome kritikuodami tas p-lės 
Kleopatros eiles, o dabar po tas 
tuštumas tik vėjai dūksta. Bet 
kas gali žinoti, ką merginos nuo 
15 iki 25 metų mislina? Jos ta
me tarpe nors ir labiausia ko i 
trokštų, bet vis sako: "Ne” — ' 
visada vienaip sako, o kitaip < 
mislina. Nevisada smertelnas 
žmogelis dalykus išsykio perma- 
tai. Kartais daug dalykų pro 
ausis, akis praleidi ir neatkrei
pi atidos, palaikydamas nesvar- 
biu, kolei kas iš šalies nepatė- 
mija. Gavę šitą gerb. Audros 
laišką, mes dar sykį ir dar sykį 
perskaitėme tas p-lės Kleopat
ros eiles ir ištiesų atradome jas 
tokiomis svarbiomis, kaip gerb. 
Audra prirodo! Dyvai, kaip 
žmogus gali apsigauti....

Na, kaip ten nebūtų, mes gal 
įstengsime patįs parašyti p-lei 
Kleopatrai eiles ir gal kitaip su 
ja už taūatsilyginsime....

tų

Mes mislinome, kad užėjus 
žiemai, sniegams paklojus že
mę, apie musų bendradarbę iš 
Detroito gerb. Vasarų nieko ne- 
girdėsime iki sekančios vasa
ros. Bet pereitame numeryje 
turėjom laimę matyti jos ko
respondenciją, tik priešakyje 
buvo padėta dvi raidės: “Ex”,

SKAITYKIT IR PLATINKIT “DIRVĄ

SHORE

St Clair ir East 55-ta gatvO, 
Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison,
St Clair ir East 125-ta gatve 

12006 Superior Ave.

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

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

I
 paskui trumpas brūkšnelis (-) 
ir už to žiūrime visa Vasara! 
Nuo musų akių negali pasislėp
ti ! Matydami tokius ženklus, 
galime tikėtis, kad šįmet žiema 
bus trumpa.

1
J. Rakauskas iš Lowell, Mass., 

patvirtina seną filosofų sakinį, 
kad meilė esanti akla. Vaikš
čiodamas pereitą vasarą po par
ką su savo mergina atsisėdo 
ant suolo — o suolas tik ką bu
vo šviežiai nukvarbintas.

Nuo Red:. Bet kaip judu ga
lėjot pataikyt ant suolo, jeigu 
sakot, meilė akla? Kodėl nenu- 
sėdot į balą, persistatydami, kad 
čia jums paklotas minkštas pū
kų divonas?....

P. S. Meldžiamieji, atsitiki
mus taip ilgai neužtraukit, pra- 
neškit tuojaus, nelaukit pusės 
metų. Vasarą tą ištyrė, o tik’ 
dabar praneša. Skaitytojams 
reikia greitų žinių.

PRISIDĖKIT PRIE MUSŲ 
1920 METŲ 

KALĖDINIO 
KLUBO. z

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.

f

I

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

riD CT trust & SAVINGS co 
llKOl NATIONAL BANK

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

THE GARFIELD
SAVINGS BANK

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

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

PINIGAI SIUNČIAMA EUROPON 
UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

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

LAIVAKORTĖS
Mes parduodame laivakortes ant visų trans-Atlantiškų lai

vų linijų, taipgi patarnaujame prirengime ir išgavimė 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.

Glevelanb 
Gruet Company 

šaltiniai virš $92,000,000.00

EUCLID AVENUE PRIE E. 9th STREET

SKYRIAI
St. Clair Avenue prie E. 40th St. W. 25th St. 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 Ave. prie E. 105th St. ,

MAIN OFFICE

IK DVYLIKA KITŲ SKYRIŲ

PRANE ŠIMAS

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.

I
I



HOOVER ORGANIZUOJA 
SVETIMTAUČIUS PA

GALBAI SAVIEMS.
New York. — Priešingai pa

dėjimui Europoje, kur visko 
stoka privedė žmones prie bėdų 
jr vargų, Amerikai užeina pe
riodas užtekliaus ir ilgo indus
trials veikimo, — kaip paskel
bia Statistikų Komitetas Suv. 
Valstijų Chamber of Commerce 
įstaigos, po metinės peržvalgos 
biznio ir derliaus naudos.

Peržvalgoje minima “nesuly
ginamai tvirtas stovis agrikul
tūros srityje” užganėdinantis 
padėjimas ukininkystėje ir ma
nufaktūros industrijoje, kur už
sakymų turima daugiau, negu 
įstengiama padaryti.

Vienatinis nedateklius yra tik 
kuro, sumažinimas žieminių ja
vų plotų; blogas stovis minkš
tosios anglies kasime ir vario 
kasime, bet kietosios anglies ir 
sidabro kasimas eina • gerai, tas 
pat yra ir su aliejaus produkci
ja. Tas viskas nurodo į gerą 
ateitį čionai ir pralinksmina ki
tas valstijas Europoje, kurios, 
savo atsistatymo periode, suriš
tos su Amerikos produkcija ir 
derlium, kaip ir ši pati šalis.

Vienatinis dalykas, kenkian
tis naujai gimusioms Europos 
respublikoms kaip lygiai ir Suv. 
Valstijoms yra tai išvažiavimas 
iš čia svetimžemių į savo šalis. 
Delei transportacijos blogo su
tvarkymo, su stoka visokio mai
sto, kiekvienas naujai pribu- 
nantis savo tėvynėn žmogus 
uždeda didesnę naštą savo ša
liai, kurią toms naujai gimu
sioms valstijoms reikia nešti. — 
Taip aiškinama prie to raporto.

Kaip neprakilnus butų impul
sas, kviečiantis svetimtaučius 
grįžti į savo šalis laike jų tvar
kymosi periodo, bet pasekmės 
gali būti blogos, nes Amerika, 
sulyg šitų autoritetų paskelbi
mo, dabartiniu laiku yra viena
tinė viltis pasauliui visame, ko
kią tik ji pagalbą gali suteikti 
ir kaip dikčiai prisidėti svetim- 
gimiais savo darbininkais.

Daugelis tautinių draugijų 
jau svarsto išvažiavimo klausi
mą. Svetimtaučių keliavimas į 
savo šalis pagelbėjimui tenai at
sistatyti svarstomas ir ypatin
gai pavaduojamas dabar Ame
rikos Pagalbinės Administraci-

■jos, Europos Vaikų Fondo, su
tartyje su The Inter-Racial 
Council ir kitomis pripažinto
mis pagalbinėmis organizacijo- i 
mis tarpe svetimtaučių Suvie
nytose Valstijose, kurios duoda 
pagalbą šalims Europoje.

Pasinaudodami Mr. Hoover’io 
planu, svetimtaučių organizaci
jos čionai gali pagelbėti savo 
žmonėms Europoje neapribuo- 
tai plačiu budu, tuomi gi tarpu 
labai mažai kuomi galėtų prisi
dėti su pagalba tenai nuvykę, 
delei stokos visokių reikmenų, 
gi dar prisidėtų prie apsunkini
mo aplinkybių, kokias tos šalįs 
priverstos sutikti, — taip 
no gerai dalykus suprantą 
ropos ir Amerikos žmonės.

ma-
Eu-

PREZIDENTŲ-KANDIDATŲ 
VARŽYTINĖS.

Šįmet rudenį atsibus Suvie
nytų Valstijų prezidento rinki
mai. Tuojaus prasidės partijų 
konvencijos ir nominavimai. — 
Tarp jaučiančiųsi galinčiais bū
ti kandidatais politikierių eina 
smarki agitacija vieno prieš ki
tą ir vienų ir kitų užtarėjų su
judimas. Tarpe daugelio nau
jų įvairių partijų kandidatų vis 
tikima busiant ir dabartiniam 
prezidentui Wilsonui.

Atgijo indikas — išgąsdino 
merginas. Washington. — Čio
nai senmergių būrelis nusipirko 
gyvą indiką ir rengė šventei 
pietus. ‘ Kad jos bijojo indikui 
nukirsti palvą, tai numarino jį 
su kloroformu. Indikui apalpusį 
nupešė plunksnas ir padėjo į šė
pą “rytojui”. Sekančią dieną, 
atidarius šėpą, iš jos išbėgo gy
vas indikas, bet be plunksnų. 
Mergos labai persigando. — Po 
to namų prižiūrėtojas indikui 
kirviu galvą nukirto,

Meridian, Miss. — Tūlas 24 
m. vyras čia nužudė savo pa
čią ir kitus tris žmones, taipgi 
penktą sužeidė. Po žmogžudys
tės jis dar namus padegė ir pa
sišalino. žmona buvo su juo 
persiskyrus ir jis iš keršto nu
bėgo pas žmones, kur ji gyve
no, ir anksti ryte .tą žvėrišką 
darbą papildė. Policija jo įieš
ko.

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

Clevelandiečių Žiniai.
Raudonojo Kryžiaus Civilių 

■Pagalbinis Departmentas, Stan- 
Jdard Parts Building, turi ketu
riasdešimta laiškų del Clevelan- 
diečių savo mirusiųjų laiškų 
skyriuje. Tuose laiškuose yra 
dalįš ir atlyginimų čekiai, kito
kie valdiški dalykai, laiškai nuo 
giminių iš užrubežių ir infor
macijos apie darbo mokinimas!; 
čia tie laiškai užlaikyti bus iki 
vasario 
surasti 
jie bus 
Kryžių 
Washingtone, jeigu 
savininkui

Neatsišaukusiųjų čekiai ir ad
resai, kur jie buvo siųsti, ran
dasi del

Maggie Ardzyolvski, General 
Delivery;

Stella Beaty, 4208 Church av.
Annie Bajkowski, 6107 Utica 

avenue;
William K. Gedes, 193.3 E. 20 

street;
, Clara Hynd, 8210 Vineyard; 

Ella Junior, 1844 E. 90th st.; 
Estelle Kelly, Gen. Delivery; 
Agnes Klodą, 1447 Ė. 6th st.; 
Hattie Oneil, 2538 E. 28 st.; 
Marion Philomele, Gen. Del.; 
Jessie Scheeffner, Gen. Del.; 
Olive Zimmerman, 2548 Pros

pect ave.
Per Bureau of Communica

tion Washingtone iš kitų kraš
tų 'Clevelandiečių giminės atsi
šaukė ir jieško:

Stephen Ciminio, 6810 W. 69 
street;

Josef Nemes, 1718 W. 25 st.;
Rado Thomas, 2415 Abbey av.
Mary Baumgartner, .2909 E. 

118th street;
Billy Jewey, 1607 E. 25th st.; 
Nagy Lajos, 8915 Buckeye rd. 
Kitų Clevelandiečių jieškoma, 

tų tarpe yra daugelis sužeistų 
kareivių, kurių norį surasta Fe
deral Board of Vocational Train 
ing, tai:

Alfred J. Foreman, Gen. Del.;
William E. Moore, 2072 E. 

46th st.; .
Charlie M. Cox, 6912 Cedar 

avenue;
Charles Libenau, 6905 St.Clair 

avenue;
Charles Richardson, 1559 Su

perior avenue;
Fase Santo, Lorain avenue;
Eli Switchley, 1806 Central 

avenue;
Cliffton Whelan, 1236 E. 9th

1 d. ir bus stengiamasi 
jų savininkus. Po to 
sugrąžinti j Raudonąjį 
ir valdžios įstaigoms 

neatsiras

§
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UŽSISAKYKITE 1920 METAMS “VARPO” 
BENDROVĖS LEIDŽIAMUS LAIKRAŠČIUS.

“Lietuvos Ūkininkas”
SERGANTIEJI LIETUVIAI

Savaitinis Lietuvos Valstiečių Sąjungos laikraštis. Jis daugiau, 
negu kiti laikraščiai, rūpinasi valstiečių, darbo žmonių reikalais ir 
drąsiausiai gina visus nuskaustuosius, rodydamas jiems teisingus 
kelius į gerovę bei laimę. “LIETUVOS” ŪKININKE" yra nuo
latiniai žemės ūkio ir sveikatos skyriai, o visi metiniai ir pusmeti
niai prenumeratoriai dovanai gauna dideli kalendorių 1920 metams. 
Kaina metams 24 auksinai, pusei metų — 12 auksinų.

*T>n ACM Socialistų liaudininkų demokratų laikraštis, 
ĮIA K K einąs tuo tarpu du kartu savaitėje. Jame 
*,*****^***• gvildenami opiausieji Lietuvos politikos, vi

suomenės bei kultūros klausiniai. Jis greitai atsiliepia į visus 
opiausius dienos klausimus ir drąsiai gina nepriklausomos Lietu
vos respublikos ir darbo žmonių reikalus.
Kaina metams 48 auksinai, pusei metų — 24 auksinai.

įT r * nn/ĮCĮJ Politikos, mokslo ir kultūros laikraštis. Ei- 
V tcHZlS na vieną kartą per mėnesį knygų pavidalu.

’ ***** Jame dedami rimčiausieji straipsniai, geriau
siai riušviečiantieji Lietuvos politikos, mokslo ir kultūros dalykus. 
Kaina metams 24 auksinai, pusei metų — 12 auksinų.

£
1£

Kas iškalno užsisakys visus tris laikraščius 
visiems metams, pusei metų arba trims mėnesiams, tai tereikės 
mokėti už visus laikraščius tiktai 80 auksinų metams (vietoj 96 
auks.), pusei metų — 40 auks., trims mėnesiams — 20 auksinų. 
Pinigus prašome siųsti į Lietuvos Atstatymo Bendrovę, 320 Fifth 
Avenue, New York, N. Y. Musų antrašas Lietuvoje:

Kaunas, Laisves Alėja, Nr. 34. Lithuania.

Nenustok Vilties!
Jeigu jus kenčiate nuo pleiskanų, ar plaukai slen
ka ir nerandate budo išsigelbėjimui, tai visgi ne
nustoki! vilties — JIEŠKOKIT PAGALBOS, KUR 

JĄ GALIMA RASTI.
SEN-RAYTO PLAUKŲ TONIKAS

yra vėliausias išradimas ir dar tik apie trįs mėnesiai kaip 
išdirbamas, o jau pasižymėjo pasekmingu pleiskanų pra- 
šalinimu ir sulaikymu plauku slinkimo. Visi, kurie/ tik 
vartojo SEN-RAYTO PLAUKŲ TONIKĄ, džiaugiasi gra
žiais, sveikais plaukais, nes apart pleiskanų prašalinimo 

■ ir sulaikymo plaukų slinkimo, šis tonikas sustiprina plo
nėjančius plaukus, pagreitina augimą ir padaro juos švel
niais ir gražiai blizgančiais^
ĮSITĖMYKITE! Žėmiaus pasirašiusi kompanija 
visiškai gvarantuoja Sen-Rayto Plaukų Toniką, 
jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir sulaiko 
plaukų slinkimą.
Neimk užvaduotojų, visados reikalauk Sen-Rayto’ 
Plaukų Toniko. Gražaus formato 8 oz. (pusė svaro) bon- 
kutė parsiduoda už $1.00; 4'oz. už 60c. Jei negausite jo 
pas baroėrius, ar aptiekose, prisiųskite mums $1.00 arba 
60c.,- mes prisiusime jums tiesiai į namus.

THE SEN-RAYTO CO. '
6617 Wade Park Ave. Cleveland, Ohio.
P. S. šita kompanija yra Lietuvių. Vietiniai gyventojai 
meldžiami užeiti, gausite gražų sieninį kalendorių su gam
tišku vaizdu — DYKAI.

street;
William Barrett, 9826 Hough 

avęnuę;
Earl Born, 311 Florid ave.;
Guy H. H. Griffith, General 

Delivery;

©@©@@@©©©©©©©@©©©©©©©©©©©©
©
©
© NAMAI

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

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

ATMINKIT, PASITARIMAS DOVANAI.

Ofiso Valandos: 11D IŽE M E Al Y 10 iki 2 popiet 
9 ryto ki 8 vak. UFIl llLllLflLI Nedėldieniais

647 Euclid Ave., Antros Lubos, Cleveland, Ohio
viršuje new Star Teatro

idea KEPTUVĖS Republic Building GRETA

?

Geltonos Liepsnos
k

3
| Atseina Brangiai

Geltona jūsų gaziniame pečiuje liepsna y- 
ra tai mažai šilumos duodanti liepsna 
ir labai eikvojant! gazą — brangi to
dėl, kad iš jos negali gauti tikrą rei
kalingą šilumos dalį iš naturalio ga
zo, už kurį tūri mokėti.

I
 pirmiausia ištyrinę ja, 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

PERKAME VISOKIUS 
NAMUS

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

A. F. DONALS AND CO.
Reikalaukite managerio

J. V. Mitčhell
234 Superior Arcade

Main 6437 Central

©
©
©
©
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MANO OFISAS RANDASI PO DIDELIU LAIKRODŽIU

DR. E. E. COWDRICK
2209 ONTARIO STREET

:■

j:

, MAGDE. “Ak, kaip man nieili gal
vą / I i bandžiau visokius mazgojimus,
trinkimus, muilavimus — ir viskas (as 
nieko nepagelbėjo r.uo tu bjauriu pleis- 

Man pėda net darosi 1"

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 majie gydysies. — Turiu elektriš
kas ir kitokias reikalingas mašinas ir jeigu pasiduosi toms galėms 
gydytis, jos tau patarnaus. — Neatkreipk domos ką kas sakė fpie 
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. Nedaliomis 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 didėlis laikrodis, ant gatves

2209 ONTARIO STREET

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduole? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

1« U Ii' Į' I. S 
panaikina pleiskanas 1 Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks I Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos lik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutes. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 1 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j 
I ' ’ *— F. AD. RIC HTER O CO., 3 6-330 Broadway, New York - w "6
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Vienos ir Dviejų Šeimynų 
Vieno ir Dviejų Augštų

Geriausia proga parduoti savo namus, jei
gu rengiatės tą padalyti, ar išvažiuo
dami į Lietuvą ar kitokiu tikslu.

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

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

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

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

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

Telef.: Rosedale 1157. Princeton 2727 
Prospect — 953 Cenntral — 6488.
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.C. Hamilton, 152 Moreau av.; 
Joseph A. Moveau, General 
Delivery;
H. Welsch, Cleveland;
Tony Babiel, 1807 Union av.;
Eric Bayliss, alias J. Wilson, 

718 Superior avenue;
V. A. Stine, Hippodrome 

Building;
Sergt. Sam Scavera, General 

Delivery;
Joseph Killek, Cleveland; 
Francis Cable, Orange ave.

©©@@©©©©©©@©@ 
® Bell Main 3514 Gyvenimo © 

Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union1289 @

© C. J. Benkoski © 
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@ 420 Society For Savings 
CLEVELAND, O. X

® Męs savo ofise turime kas per- ®
*3 kalba lietuviškai.

ADVOKATAS
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DR. ADOMAS SZCZYTMI 
GYDYTOJAS IR CniuuRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
tori 431

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

Užrašyk visiems metams sa
vo draugui-draigei “Dirvą”

Pridulkėjimas arba užsikimšimas degamo
se skylutėse arba užbyrėjimąs ant_ug- 
nies įvairių dalykų padaro tokį sumai
šytą ugnies degimą, nuo ko paeina ši
tas brangumas geltonų liepsnų.

Laikykit degimo skylutes švariai ir tin
kamai nustatytas. Iš deginamo- gazo 
turite gauti švarias, mėlinas liepsnas 
su žaliomis apačiomis — tai yra kar
ščiausia ir ekonomiškiausia gazo liėp-
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fl
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fl 
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fl M 

sna.

Saugokitės nuo brangių geltonų liepsnų ir 
padėkit taupyti smarkiai nykstantį 
naturalio gazo išteklių.

THE EAST OHIO 
GAS COMPANY

E

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

Aš gydau visas< speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo,
Odos, Skilvio, Inkstų, Kepenų, Plaučių, širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele
ktra ir mano modemiškų 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
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ŠAULIAI (Laike kolčakininkų 
užėmimo. Dabar jau jie išvyti 
ir viskas persimainė. — “Dir
vos” Red.)

Nepaprasti reiškiniai šauliuo
se ir jo apielinkėse. Kolčaki
ninkų gaujomis apsemti Radvi- 
liškio-Joniškio ruožu. Jie vie
tinius gyventojus tiesiog elge
tomis padarė. Aplinkiniuose 
miesteliuose kolčakininkai nu
ginklavo miliciją, išplėšė turtą, 
valsčiaus valdybas išvaikė ir 
net jų kąikuriuos narius areš
tavo. Taippat Joniškio muitinę 
išplėšė ir sargybą nuginklavo. 
Žmonių upas nupuolęs. Viskas 
apmirė. Miestuose krautuvės 
uždarytos, ir atvirose nieko ne
bėra. Mugių nėra, nes kolčaki
ninkai atima arklius ir veža
mus produktus. Kainos baisiai 
pakilo ir ne viskas galima gau
ti. Daugiausia nuo to kenčia 
biednieji. šaulių miesto elek-' 
tros stotį pasiėmė sau kolčaki- 
nįnkai. Miesto namus griauna 
ir kūrena. “Bermontinius” pi
nigus bruka varu, nors . patįs 
kolčakininkai jų neima, o žmo
nes, tų pinigų neimančius, bau
džia pirmą kartą 10,000 rublių 
caro arba oštų, arba 6 mėn. ka
lėjimo, o antrą kartą atiduoda 
learės lauko teismui. Prekės ir 
žalioji medega iš šaulių išvežti 
užginta. Krautuvės įsakyta lai- i

kyti atdaros nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. . Už prekių slėpi
mą baudžia. Vokiečiai tebe
traukia savo jiegų vis daugiau. 
Dibičo korpusas išsikelia iš šau
lių; bet regis į Liepojų Latvių 
kauti....

Vietiniai inteligentai areštuo
jami. Milicija išbėgiojus. Po 
visą apielinkę dieną ir naktį di
džiausi plėšimai. Su valdžios 
centru nėra jokių ryšių, žmo
nės, nieko nežinodami apie val
džią, mažai ja tepasitiki.

šaudę, tai butų išstatę prieš sa
ve Lenkai vietinius gyventojus, 
šiaidieną kaikurie žmonės, tu
rėdami pyktį ant ko nors, įs- 
kundžia juos Lenkų legionin- 
kams. Tie muša, kankina ir net 
šaudo. Kuktiškių miestelyj yra 
vienas išdavikas, del jo pabėgo 
iš'miestelio vargoninkas ir kiti 
žmonės. (Luputis.)

(Del šitokių faktų Amerikos 
Lietuviai būtinai turi pirkti 
Lietuvos Laisvės Bonų. — “Dir
vos” Red.)

UTENA.
Man teko būti spalio 30 d. 

Utenoj, iš kur norėjau važiuoti 
savo tėviškėn, netoli nuo Tau
ragnų, šioj pusėj demarkacinės 
linijos. Kažkas pranešė Lenkų 
komendantui Tauragnuose, kad 
einanti prieš Lenkus Lietuvių 
kariumenė. Tat 20 legioninkų 
su kulkosvaidžiu perėjo demar
kacijos liniją ir ėmė jieškoti 
Lietuvių kareivių, šeduikių so
džiaus gyventojus išsivarė iš 
namų į kalnelį ir ten susodinę 
juos žemėje, išlaikė šaltyjcapie 
valandą, laukdami užpuolančių 
Lietuvių. Ir jei butų .Lietuviai

OBŠRUTAI, Vilkaviškio apskr.
šis kaimas yra gana didelis, 

turi 88 gyventojus, kurių tarpe 
yra 20 Prūsų, Vokiečiais vadi
namų. Taigi čia ir jaunimo yra 
nemaža. Janinias čia nėra apsi
leidęs. Atpenč, išskyrus mažąl 
dalelę, jaunimas yra čia pusėti
nai susipratęs ir pasigerėjimo 
vertas. Taip, pavyzdžiui: su
griuvus Vokiečių okupacijai ir 
sutrukus jų disciplinos pan
čiams, šio kaimo jaunimas tuoj 
subruzdo ir pradėjo darbuotis. 
Jau gale pereitų metų, būtent 
gruodžio mėn. čia buvo įsikūrus 
si jaunimo kuopelė “Spindulys”, 
jo tikslas: lavinti savo pajiegas 
doroje, moksle ir tautybės sri
tyje. šiai kuopai gali priklau
syti (ir priklauso) Prusai, Vo
kiečiais vadinami, ir kitų tautų 
krikščionįs. ši kuopa jau pir
mais savo gyvavimo mėnesiais 
yra parodžius nemaža veiklumo 
— apsišvietimo ir doros auklė
jimo srityje. Taip, žiemos me
tu buvo įsteigusi vakarinius 
kursus suaugusiam jaunimui, 
kuriuos lankė apie 15 mokinių. 
Buvo surengta visa eilė šeimy-

' niškų bei viešų vakarėlių. Vai
dinta: “Ant bedugnės krašto”, 
"Ponas tabakas” ir kt. Turėta 
pelno, kuris paskirtas knygynė
liui įtaisyt ir kitiems reikalams.

Knygynėlis yra jau įsteigtas, 
kuriame randasi gan gerų kny
gų. Iš atsarginių pinigų yra 
paskyrusi 100 rub. Valstybės 
Bonams pirkti. Susirinkimai da
romi dažniausiai kas mėnuo; 
per juos jaunimas tariasi-svar- 
sto savo bei kuopos einamus 
reikalus, skaito referatus, daž
niausia paties kuopos 
pagamintus, arba šį-tą 
ga iš knygų paskaito, 

.dvasią žadinančių eilių
žinoma, kaip visur, taip ir čia, 
kartais pakjla ir vaidų, diskusi
jų, bet jei yra galima, tai daro
ma kompromisai (nusileidimai) 
iš abiejų pusių ir vėl susitaiko
ma. Nors kai, kurie kad ir ne
priklauso kuopai, tečiaus (iš
skyrus mažą dalelę) elgiasi ga
na padoriai ir ramiai. “Nakties 
paukščių” čia beveik visai nė
ra. Jaunieji viešai susiėję bu- 
relin moka gražiai bei padoriai 
pasilinksminti. Girtuoklybė ir 
lošimas kortomis čia nėra išsi
platinę.

ksmybės, lyg jau nebebūtų 
žmoniškiąu pasilinksminti.

(“Lietuvos Ūkininkas”)

kuo Sąryšio reika- 
nauda ir rpi„

jaunimo 
naudin- 
arba ir 
pasako.

GELAŽIŲ apielinkėj yra ga
na daug stambių ūkininkų, ku
rių didžiausia laimė yra rudasis 
alutis traukti. Ir baltosios jie 
neniekina. Del to per vestuves 
ir įvairius šunbalius dažnai iš
siskirsto raudonais pakaušiais. 
Ir patinka žmonėms tokios lin-

• NEW BRITAIN, CONN.
’ Vietos veikėjų pasidarbavimu 

surengta Lietuvių Mechanikų
1 Sąryšiui prakalbos, kurios atsi- 

buo sausio 4 d. Kalbėtojai bu
vo inžinierius V. Vaitkus iš 

’ New Yorko ir A. B. Stankevi
čius iš Bridgeport, Conn. Kal
bėtojai pribuvo į laiką, tik la
bai ilgai reikėjo laukt prakal
bų prasidėjimo; mat, pasitaikė, 
kad tuo pačiu laiku buvo suren
gta prakalbos ir visuomeniškas 
susirinkimas. Publika rinkosi 
skaitlingai į viršutinę salę, ku
ri buvo paskirta prakalboms; 
čia buvo įžanga 10c., o apatinėj 
salėj susirinkimas veltui. Pu
blika rinkosi ramiai, suprasda
ma tikslą, išskyrus kelių tam- 
sunėlių biznierių, kurie pakėlė 
lermą, įsiversdami salėn per 
duris, aiškindami, kad esą ant 
apgarsinimų į prakalbas pasa
kyta įžanga veltui, o čia rei
kią mokėti. Nežinia jų tokio 
pasielgimo tikslo, ar jie neno
rėjo suprasti skirtumo tarpe 
dviejų toj pat salėj parengimų, 
ar kaip kitaip. Sulaukus kal
bėtojų, kerštingi maištadariai ' 
susigėdo ir tuomet .prieita prie ; 
tvarkos. Atidarius susirinkimą, 
leista publikai nubalsuot, ar su
sirinkimas ar prakalbos pirma < 
bus. Vienbalsiai pritarta pra- i 
kalboms. Kalbėtojams leista po s 
valandėlę pakalbėti. Abu kai- i

bėjo Liet. Mech. ’ 
lais. Apkalbėta nauda ir rei
kalingumas Sąryšio ir kitokie 
dalykai, — publikai prakalbos 
labai patiko.

Užbaigus prakalbas, prasidė
jo susirinkimas. Kitame salės 
gale pardavinėta L. M. S. šą- 
rai; kiek teko sužinot, šėrų iš
pirkta virš 30. Taigi, pagaliaus 
viskas gerai užsibaigė. Bet ar 
ne gražiaus butų buvę, jei ir 
pradžia taip butų buvusi tvar- 

Tvarkos Mylėtojas.ki?

Kitur visur pereita savaitė 
pasižymėjo didelėmis bolševikų 
pergalėmis. Kur Rusas kovo
jo prieš Rusą, raudonieji tenai 
dikčiai laimėjo. Siberijoje rau
donieji savo pirmyn ėjimu pa
siekė Krasnojarską ant upės 
Jenisei, ir vienatinė viltis iš
gelbėjimui Irkutsko ir rytinės 
Siberijos guli Japonijos armi
jose, kurios bene tvirtai tam ti
kslui rengiamos. Pietinėje Ru
sijoje atsibuvo vienas iš pasek- 
mingiausių raudonųjų laimėji
mų. Smarkiu puolimusi linkui 
Azavo jūrės raudonieji perkir
to Denikino armiją pusiau. Ne
lengvas dalykas dabar vėl su
jungti abi pertrauktos armijos 
liekanas, kuri kitados buvo di
džiausia Rusijos demokratijos 
viltis.

Raudonųjų žengimas Kokha- 
roje priartino Lenino kariume- 
nę beveik prie Afgano rube- 
žiaus. Tiktai kelios savaitės 
tam atgal Anglijos premjeras 
Lloyd George paskelbė Anglijos

BRONX, N. Y.
Retai kada iš šio Didžiojo 

New Yorko priemiesčio Lietu
vių laikraščiuose tepasirodo ko
kia žinutė, ir rodos, kad čia Lie
tuvių visai nėra, o vienok visai 
kitaip: čia randasi vidutiniška 
Lietuvių kolonija ir dar ne bi
le kokių, bet gan gerų tėvynai
nių, remiančių įvairius Lietu
vos reikalus. Net daugelis su
lenkėjusių Lietuvių dabar, atsi
vertė ir dedasi prie Lietuvos i fajp vadinamą “rankas šalin”
darbų, kokis tik darbas yra pa
geidaujamas. Jie priguli prie 
keletos vietinių organizacijų ar 
didžiųjų organizacijų skyrių*— 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
skyriaus, Amerikos Lietuvos 
Pramonės Bendrovės ir Lietu
vių Mechanikų Sąryšio.

Pirmiausia minėta bendrovė 
čia užima žymiausią vietą na
rių skaičiumi. Prisiartinant vi
suotinam narių susirinkimui, 
šėrininkus girdėt kalbant apie 
atidų rinkimą trijų naujų di
rektorių. Dauguma labiausia

' atsinešimą į tai. Civile Rusi- 
! jos karė tuomet pasirodė toli 

nuo Anglijos interesų.
raudonieji 
staną, kur 
dabar yra 
ir privedę 
į karę, tada Lloyd George pa
skelbtas atsinešimas į Rusijos 
reikalus turės būti pakeistas. 
Anglija gali sutikt tokį patį ap- 

Isireiškimą, kokis pasirodė Ja
ponijai rytinėje Siberijoje, ir 
turės būti priversta kariauti ap
sigynimui. ' x .

Jeigu 
dasigaus į Afgani- 
jų pasiuntiniai jau 
privirę maišatienės 
Angliją ant krašto

MAS !S1
ęs. NENUSTOK
TARD4UL
ra, iiį tai Knajft
*£». X-R*y, Be-

f Centrale Europa Žiuri į Amerika

užjauvia J. Liutkauskui, inž. P. 
J. žiuriui ir J. Geležiūnui. — 
Vienok sunku atspėti, kas bus 
naujais direktoriais išrinkta.

Vienas iš šėrininkų.

BOLŠEVIZMO LAIMĖJI
MAI.

Vienatinės paskutiniu laiku 
bolševikams nepatinkamos nau
jienos, tai pereitos savaitės Lat
vių ir Lenkų kariumenės užė
mimas Dvinsko. Dvinsk yra 
parubežinis miestas ir jo palai
kymas bolševikams buvo neper- 
daug didelės svarbos. Lenki
ja, Latvija ir Lietuva užsiėmę 
drutinipiu ir taisymu savo ru- 
bežių, taigi Leninas, jieškantis 
taikos su išlaukiniu pasauliu, 
priešl nustojimą Dvinsko neper- 
daug tesipriešins.

Dabar Leninas rodos esąs ar
čiausia priėjęs prie savo Rusi
jos užvaldymo tikslų. Jo tas 
pasitikėjimas turėtų būti nors 
dabartiniu laiku sutramdintas, 
susiėjus į tiesioginą susidūrimą 
su Anglija ar Japonija. Jo pa
sielgimas su tokia silpna valsti
ja kaip Estonija aiškiai paro
do, nors dabartiniu laiku, jo 
norą, atidėjus į šalį užrubežių 
užkariavimus, susilaikyti nuo 
kivirčių su ne-Rusais priešais.

Bolševikų dabartinis pavojus 
guli tame fakte, kad sunku bir 
sulaikyti laimėjančius raudo
nuosius nuo žygiavimų pertoli. 
Užsidavimas nesikišti į Rusijos 
dalykus gali būti geru tik tolei, 
kolei Lenino kariumenė susilai
kys nuo peržengimo per Rusi
jos rubežius. (—Cleveland 
Plain Dealer.)

|G

i 
g 
g 
g 
g 
g 
g

g
į,-

The Representative Realty Go
Namai

Vieno Augšto
Dviejų Augštų

Vienos Šeimynos
Dviejų Šeimynų

The 
Inter-racial 

Council

Sekančiai sako Apie vaikus 
Europoje

“JIE MIRS TŪKSTANČIAIS, JEIGU NEGAUS SISTEMATI- 
ŠKAI MAISTO IR PRIEŽIŪROS, PARŪPINTOS IŠLAUKI
NIU PRISIDĖJIMU.”

Jis parvežė iš Europos faktus apie padėjimą, ką kiekvienas draugas, giminė ir šil
tos širdies vyras ir moteris turėtų neišvengtinai žinoti..
Jis turi budus pranešimui tų dalykų čiagimiams Amerikonams ir jie atsiliepia ant jo 
šaukimo gelbėti.
Su žiemosužėjimu padėjimas dar labiau blogėja. Jis neturi užtektinai reikalingų 
dalykų vaikų aprūpinimui ir reikalauja paramos kiekvieno svetimgimio žmogaus, 
organizacijos ir įstaigos Amerikoje.
Mr. Hoover’io problema-užduotis buvo išrasti greičiausius ir tikriausius kelius suži
nojimui labiaus reikalaujančių pagalbos Europos žmonių pranešimui čionaitiniams 
jų vientaučiams Amerikoje, kurie taip noriai yra pasiryžę pagelbėti savo vientaučius, 
kuomet sužinos ko jie labiausia tenai reikalauja.
The Inter-racial Council (Tarp-rasinė Taryba), suorganizuota 1919 m., buvo gatava 
ir galėjo su juo bendrai tuose reikaluose dirbti. Ji gali sudaryti vieną tvirtą ryšį 
tarpe tų, kuriems reikia pagalbos, ir tų, krie nori tą pagalbą paduoti.
The Inter-racial Council tą gali atlikti dėlto, kad joje yra nariai iš jūsų tautos. Tie 
nariai buvo rekomenduoti jūsų pačių organizacijų ir spaudosJr pagelbsti sutverti di
desnius ryšius tarp Amerikoje esančiųjų svetimų žmonių.
Jos nariai žino, kad tiktai per apsipažinimą jie gali patirti ir pagelbėti išrišti dalykų 
stovį, kuris jiems yra žinomas visiems. Jie žino, kad tiktai per pasidalinimą minčių 
ir pažiūrų jie gali pažinti vienas kito pobūdžius ir idealus tikroje pagarboje.
Suvedimui į tokį artimesnį susipažinimą ir Likosi sutverta Inter-racial Council (Ta
ryba). Ir dabar, delei jos artimų ryšių su čionai esančiomis tautomis, ji deda visas 
pastangas pastumėjimui Mr. Hoover’io organizacijos padidinimui pagalbos Ameriko
je esančių žmonių del išgelbėjimo Centralinės Europos kūdikių.
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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 savo kainą.

vosados gatavi atsilanky- 
ir apžiūrėti bei apspręsti 
vertybę.

Musų atstovai 
ti pas jus 
jūsų namo

Norėdami pirkti gerą gyvenimui namą, 
pas mus gausite lengviausias išlygas 
ir tinkamus jūsų išgalimai kainai na
mus.

Telefonai:
Bell Telefonas Main 4295.

Ohio State Central 5355.

The Representative Realty Co
Main Office 

814-16 CITIZENS BLDG.



8 dirva

1 Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Lietuvos Laisvės Bonų Cle- 
velando skyriaus susirinkimas 
atsibus pėtnyčioj, sausio 16 d, 
nuo 7:30 vai. vakare, Moose sa
lėj, 1000 Walnut street, prie E. 
9th st. ir Superior avė. šis su
sirinkimas labai svarbus, daly
vauja išvien tautininkai ir ka
talikai ir bus rinkimas abelno 
šio miesto komiteto bei apkal
bama kitokie reikalai.

Dalyvauti privalo kiekvienas 
Lietuvis ir Lietuvė, kas tik ga
li, kas užjaučia savo Tėvynei! 
Lietuvos Valdžia šaukiasi musų 
pagalbos, prašo paskolos — ir 
mes turime kuoląbiausia pasi
stengti tą jos prašymą išpildy
ti. Taigi, kiekvienas, kuriems 
ateis “Dirva” pėtnyčioj, daly
vaukite susirinkime.

Jie bus perduoti immigraci- 
jos viršininkams del deportavi
mo tardymų.

^Dirvos” Bendrovės metinis 
susirinkimas atsibus pėtnyčioj, 
sausio 30 d., nuo 7:30 vai. va
kare, “Dirvos” administracijoj, 
7907 Superior avė. Visi turin
tieji bendro šiuomi kviečiami 
atsilankyti. Bus rinkimai val
dybos.

Miko Petrausko Koncertas.
Sausio 24 d., subatos vakare, 

nuo 8 vai., Moose salėj, 1000 
Walnut st., atsibus didelis gerb. 
kompozitoriaus Miko Petraus
ko koncertas, kuriame dalyvaus 
pp. čižauskai ir kiti vietos ir 
atvažiavę artistai. Gerb. Pet
rauskas rengiasi iškeliauti Lie
tuvon, šiuomi gal paskutiniu sy
kiu atsilanko Clevelande.

Visi Clevelandiečiai rengiasi 
tame koncerte dalyvauti. Ti- 
kietai jau parsiduoda iškalno.

Prie rengimo dalyvauja Te
atrališkas Choras, Varpo Cho
ras ir kiti.

Tikietų galima gauti pirkti ir 
“Dirvos” krautuvėje. Pasirū
pinkit iškalno.

Centralio Komiteto metinis 
susirinkimas atsibus sausio 18 
d., 1 vai. po pietų, Goodrich sa
lėj, 1420 E. 31 St. Visi nariai 
kviečiami ant šio susirinkimo, 
nes reikės pamainyt valdybą ir 
daugiau bus svarbių reikalų ap
tarimui.

Fin. sekr. V. K. Yurgilas.

šiose dienose Clevelando in- 
ternacionališki komunistai pa
skelbė užbaigimą savo partijos 
gyvavimo, uždarė partijos ofi
są ir sulaikė išėjimą “Socialist 
News” laikraščio, savo organo. 
Dar daugiau suimama radika
lų ir visi tardomi. Partijos va
dai tečiaus su pasididžiavimu 
tikrina, kad uždarymas ofiso 
nesulaikąs komunistų veikimo. 
Nariai po senovei tęs dalinimą 
literatūros savo skyriuose tar
pe svetimtaučių. Komunistų 
darbo partija tuo tarpu dar ne
uždaryta ir jų organas tebeiš- 
eina. Redaktorius sako, kad jų 
organizacija esanti legalė.

Lietuvių “komunistų" upas 
visai nupuolė: iš didelių smar
kuolių pavirto į visai lėtus ir 
bijo, kad kartais nebūtų išga
benti į “palaimintą žemę” Ru
siją. Tardymuose visi išsireiš- 
kia norėtų būti Amerikoje. — 
Bėda, kad vyrai nemoka apver- 
tinti gero gaspadoriaus: susi
pranta, kada pamato kas jų lau
kia. Tik protiškas indukimas 
juos privedė prie tokių pažval- 
gų į Amerikos valdžią, kaip žiū
rėta į carą. Bet pervėlai tiems 
gailėtis.

Brooklyne, N. Y., daryta kra
ta “Laisvės” redakcijoj ir spau
stuvėj. Trumpu laiku ji liks 
uždaryta. Paskirose vietose iš 
jos skaitytojų antrašų arba ki
tokių užrašų gaudoma skaity
tojai. “Laisvės” tuoj neteks 
skaitytojų, jei jos nesutiks toks 
likimas kaip vietos “Socialist 
News” greitu laiku (jeigu pati 
nesustos).

Clev. Liet. Draugysčių salės 
bendrovė laikys metinį susirin
kimą nedėlioj, sausio 25 d. nuo 
2 vai. po pietų, Goodrich Name, 
1420 E. 31 St. Visi nariai ir 
draugijų atstovai malonės daly
vauti. Valdyba.

REIKALINGA į— 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 nuo 9 ryto iki 
3 po pietų. Utarninkais, Ket- 
vergais ir subatomis vakarais 
atdara nuo 6 iki 8 vai.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
AKIŲ 

Specialistas 
Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12 
3 iki 5 po pietų. 
7 iki 8:30 vak.

8115 ST. CLA1R
nuo 10 iki 12.
AVĖ. Antros lubos.

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)

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS tSl!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

TMD. 20 kp. metinis susirin
kimas įvyks sausio 18 d., 2:30 
vai. po pietų, Goodrich name. 
Yra daugybė svarbių reikalų, 
taipgi kiekvienas turi ateiti už
simokėti 1920 metų mokestis, 
yra išleista nauja knyga ir ją 
vėliaus gaus tiktai užsimokėję 
už šiuos metus. Valdyba.

Banditai smarkiai veikia. Pa- 
nedėlį ant Lakeside avenue du 
ginkluoti užpuolikai nakčia su
mušė 75 metų senuką, John Bi- 
se, ir atėmė nuo jo $100, ku
riuos jis ant kaklo pasirišęs ne
šiojosi. Senelis nuo žaizdų mi
rė.

Subatoj vienas banditas už
puolė ant Central avė. auksinių 
daiktų krautuvę ir sužeidė šovi
niu krautuvės savininką, kada 
tas pasipriešino atiduot pinigus.

Central 1690 Main 2061

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

5514 St. Clair Avenue 
atdaras ir vakarais.

Telefonas Central 5821-W 
CLEVELAND, O.

KAZYS VALAIKA 
“Dirvos” Agentas 

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

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

BOSWINGS &

1920 METAIS PRADĖKIT TAUPYTI ŠIAME BANKE IR GAUKIT 5% (NUOš.) 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi 
ir Ohio Valstija, po kurios priežiūra šitas 
bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumą, lygiai kaip ii* 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
jaus 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.

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

MAIN OFFICE ■ • SUPERIOR BRANCH
2006 ST. CLAIR AVENUE 7909 SUPERIOR AVENUE.
BANKO VALDYBOS NARIAI: Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki '3 po pietų

A. B. BARTOŠEVIČIUS, Prezidentas Vakarais: Panedėliais, Seredomis ir Subatomis
PETRAS MULIOLIS, Sekretorius Nuo 6 iki 8 valandai

P
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

SUPERIOR EKONOMINIS KAMPELIS
John Jacoby & Son

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

7036 SUPERIOR AVE. ’ Insteigta 1881.

Pranešimas. Pranešu visiems 
šio miesto Lietuviams, kad aš 
padidinau savo ofisą — dabar 
turėsiu savą atskirą laukiamą
jį kambarį. — Su pagarba

Dr. J. šemoliunas,
8115 St. Clair Avenue, 
Rooms 5 ir 6, Yale Bldg. 

Cleveland.

Neatsargumas su dinamitu. 
Ant Dalton avė. pašiūrėje ne
atsargiai apsieita su dinamitu 
ir to pasekmėje nutraukta 15 
metų vaikui ranka, sužeista ke
letas kitų žmonių, sugriauta ta 
pašiūrė bei sukratyta nuo eks
plozijos 12 namų.

Sužeistas vaikas yra Edvar
das Mickovski; vargiai jis jau 
gyvens.

Muštynės dirbtuvėje. Atlas 
Brass dirbtuvėje, ant Lakeside 
avė. du molderiai susimušė su
siginčiję už menkniekius. Jų 
muštynė buvo tokia didelė, kad 
kiti darbininkai turėjo išbėgti 
laukan, kad nesužeistų jų kurio 
bereikalingai. Susipešę yra ita
lai. Abu pargabenti namon, di- 
kčiai sudaužyti.

Kaunas Filmų Kompanija ro
dė krutančius paveikslus iš Lie
tuvos. Abu vakaru žmonių at
silankė gana daug. Paveikslai 
yra puikus ir kiekvienas labai 
buvo užganėdintas.

Areštuoti komunistai. Cleve
lande suimtų komunistų tarpe 
paskutiniu laiku yra šie Lietu
viai:

Jonas čečeta, 
Juozas Valentinas ir 
Juozas Aukštolis.

LIETUVAI GELBĖTI 
DRAUGIJOS 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.

Washington. — Dabar, nors 
užverta su Vokietija taika, bet 
Europoje ir Azijoje atsibuna 
net 23 karės. Bolševikai ka
riauja su daugeliu valstijų už 
savo dalykus, taipgi naujai su
sitvėrusios valstybės kariauja 
viena su kita ir tt.

Nelaisvėje nuo pat užgimimo.
New Yorke Vaikų Draugijai 

pranešta, kad tūla motina lai
ko kambaryje nelaisvėje užda
riusi savo dukterį, 15 m. mer
gaitę. Draugija mergaitę pa- 
liuosavo ir motiną patraukė at
sakomybėn. Mergaitė vos po
rą sykių savo gyvenime tema
tė saulės šviesą. Motina, kaip 
tyrinėjimai parodė, buvo sumi
šusi nuo mirties jos pirmojo

T. P. NEURA CO.
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

Tikiuos, kad galėsime prieiti prie pirkimo pigesnių 
tavorų ir galėsime geriaus patarnauti Lietuviams. 
Kas su mumis prekiaus visokiuose valgomų daik
tų tavoruose, tas daug sučėdys pinigų ir pasijuos, 

kad jo kišeniuje lieka lyčnas dolaris.
Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas jieš- 
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis: 
2001 HAMILTON AV. 3246 SUPERIOR AV.

1332 EAST 55th ST.
(Telefonai — Gyvenimo — Central 4675-K.) 
(Biznio: Central 3 20-L Central 8792-W)

Turiu ant pardavimo gerus VARGONUS, kurie 
buvo vartojami del bažnyčios. Yra su gerais bal
sais, parsiduoda visai pigiai. Taipgi parsiduoda 
suolai, kuriuose telpa po 4 žmones. Parsiduoda 
iš priežasties stokos vietos, nes reikia krauti viso

kie valgomi daiktai krautuvėms.
T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

KOPECNY’S 
■PHARMACY 
;EUROPIŠKA APTIEKA

Baigęs mokslą aptieko- 
■ nus Pragos Universitete, 
i 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- i 
nam dykai imt paveikslus ■ 
kas perka kamerą. Filmas j 
irgi puikiai isdirbam.
7901 SUPERIOR AVE. i

Kampas E. 79th St 
Rosedale 945 Prin. 13613

Atpigintos Reikmenjs 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

kūdikio, 18 metų atgal, 
laukusi antro, atsisakė 
rodyt pasaulį.

tai su-
jai pa-

vietos.Bolševikų arka arti 
Helsingfors. — Sausio 12 dieną 
raudonųjų “arka”, išsiųsta iš 
Amerikos “į palaimintą žemę’, 
jau arti Finlandijos ir tuojaus 
Hensingforse visi randonieji iš- 
sės, paskui galės keliauti į Ru
siją. Jie bus susodinti į trau
kinius ir pasiųsti tolyn linkui 
Petrogrado. Buvo manoma iš
sodinti juos Latvijos porte ir 
pasiųsti iš tenai į Rusiją, te- 
Čiaus delei mūšių Latvių su bol
ševikais Amerikos atstovai pra
šė valdžios pasiųsti juos Fin- 
landijon.

Vagįs sudegino žmogų, pririšę 
prie stulpo.

Osceola, Ark. — Užpuolikai 
atėję į vieną krautuvę, surišo 
savininką, pririšo prie stulpo ir 
gazolinų apleistą sudegino; jo 
krautuvė likosi apvogta. Ūki
ninkai, sujudę pamatę gaisrą, 
atbėgę rado savininką degantį; 
budinkas sudegė ir nelaiminga
sis, dar išneštas subėgusių žmo
nių, už keleto minutų mirė. — 
Jis savo ukėje turėjo krautuvę.

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

PAJ1EŠKAU 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, įšle> 

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

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

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

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

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

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.

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 galonu nami
nio alaus už *1.50. Galite atsilankyt ir apžiūrėt musų ištaigą, taip

gi iipildome užsakymus laiškais, gavę už tai *1.00.
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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.
~ Atdara vakarais išskyrus Sederos ir Subatos. 
©Uždaryta visą Dieną Nedėliom ir Seredom popiet 
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
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Gerklės skaudėjimus, diegliai kruti
nėję, influenzos, pasirodymo ženklai.

ištrink gerklę ir krutinę su

PAIN EXPELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapnileibk taip, kad tavo pagaulių* Sal
t's išsivystytu i pleurisę. (•neniuniuję, 
iafliiHiizi ir i kitokias pavojingas ligas. 

L NuUprk fiiandieup sau parankiausi 
oje aptiekoje I'ain-ExprUerio 85c. ir 

jA 6oc. butelia.
Tikrieji turi musu vaizbaženkli

J 4. IKARĄ 4,
Nepriimk kitokiu pamainymu arba 

pamėgdžiojimu.
F. AD. RICHTER G CO.

326*330 Broadway - - New York

PAJIEŠKAU dėdės Jurgio Lap- 
džiaus, kurio nesu ypatiškai 

mačiusi. Motina taipgi norėtų 
pasimatyti. Dėdė seniaus gy-

veno Anglijoje. Malonėkite at
sišaukti. < (5)

Miss M. Misikvietis
2040 W. 17 st, Cleveland, O.




