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Bolševizmo Pavojus Didėja
ANGLIJAI PRISIEIS UŽSTOTI BOLŠEVIKAMS KE

LIAS LINKUI INDIJOS.
Siunčiama Anglų kariški laivai j Juodąsias Jūres ir prie 

Vladivostoko del atsargos.
Paryžiuje didžiųjų sąjungos valstybių atstovai tariasi 

ką daryti sulaikymui bolševikų užpludimo ant Azi
jos ir jų gręsiamam užpuolimui ant Baltiko tautų.jų gręsiamam užpuolimui ant Baltiko tautų.

NUIMTA RUSUQS BLOKADA" BALTIKO JŪRĖSE.

LATVIAI
RINIAME LIETUVOS RUBEŽIŲ PAKRAŠTYJE.

SU LENKAIS MUŠA BOLŠEVIKUS ŠIAU

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

BIJODAMI PERSEKIOJIMŲ, 
SVETIMTAUČIAI REN

GIASI IŠVAŽIUOTI.-
* New York. — Kratos ir de

portavimas neapsibuvusius čio
nai svetimtaučius, dirbančius 
svarbiose industrijose, sujudino 
prie apleidimo šios šalies. Ap- 
skaitliuota, kad apie pusantro 
milijono dabar pasiryžę išva
žiuoti. Skaitlinėmis paduodama 
sekančiai: Lietuvių 50,000; Uk
rainiečių 50,000; Grekų 40,000; 
Lenkų 300,000; Italų 300,000; 
Rusų 150/100; Ungarų 150,000; 
Jugoslavų 100,000; čechoslavo- 
kų 60,000 ir kitų tautų išviso 
200,000, tokiu budu abelnai a- 
pie pusantro milijono žmonių.

Amerikos valdžia nenori be
reikalingai gąsdinti tų, kurie 
su bolševikais nieko neturi, ir 
jie nenukentės, bet turi protin- 

' gesni būti ir nepasiduoti bolše
vizmo propagandai. Valdžia su 
mokyklų pagalbą pasiryžus pa- 
deti žmonėms daugiau'apsišvie
sti ir privbsti prie suderinimo 
geresnių santikių tarp Amerikos 
ir svetimtaučių.

Toledo, O. — čion prie Over
land automobilių dirbtuvės, kur 
tęsiasi darbininkų streikas, li
kosi areštuoti keturi piketai, at
kalbinėję darbininkus neiti dir
bti. Areštuoti pagal draudžian
čio piketuoti įstato. Areštavo 
juos miesto policija ir nugabe
no į stotį ir tenai, prižadėję ry
te stoti prieš teismą, paleisti. 
Piketauti draudžiąs įsakymas 
išleistas teisėjo Kill its tuo tik
slu, kad Overland dirbtuvėje 
pereitą vasarą kilęs streikas, su 
16,000 darbininkų, paskelbtas 
užbaigtu, nors ne iš darbininkų 
pusės. Unija, ignoruodama tą 
įsakymą, pastatė piketus kaip 
paprastai buvo.

Sužinojęs apie tą arštavimą, 
teisėjas Killits pasakė policijai, 
kad jos šitas pasielgimas neau
torizuotas ir kad jo teismas 
pats gali apsirūpinti savais rei
kalais.

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI 
LIETUVIŲ FRONTE.

Latviai su Lenkais veikia 
išvien prieš bolševikus 

Šiauriniame Lietuvos šone.
Varšava, sausio 17 d. — 

Bolševikų kareiviai ant Lie
tuvos ir Ukrainos rubežių 
likosi sumušti ir sudemora- 

’ lizuoti ir traukiasi į rytus 
' nuo Dvinsko. — Raudonieji 

bėgdami atgal susprogdina 
tiltus ir suardo gelžkelius, 
kad stramdžius Latvių ir 
Lenkų kareivių vijimąsi.

Kituose mūšiuose su bol
ševikais Latviai taipgi pa
sekmingai priešus nuveikė. 
Raudonieji priversti pasi
traukti nuo pustuzinio kai
mų netoli Reshitzos.

Dabar Latvių ir Lenkų 
frontas eina pakraščiu eže
ro Preli ir paskui linkui Če- 
reg. Rytuose nuo Lepel di
delis bolševikų atakas at
muštas* su dideliais jiems 
nuostoliais.

RUSIJAI NUIMTA BLA- 
KADA JŪRĖMIS. ‘ y

Paryžius, sausio 17 d. — Li
kosi nutarta atidaryti Rusijos 
blokadą. Britanijos premjeras 
tiki, kad sovietų galybė pradės 
nykti, kaip tik Rusijos mužikai 
galės šiek-tiek patįs apsižiūrėti 
ir pasimaitinti, šitokis bloka
dos atidarymas, kaip žinios sa
ko, yra gudrus Anglų išskait- 
liavimas. Anglija bijo bolševi
kų žygiavimų rytų linkui, ir ne
galėjo uždėti tam 
sumanė atidaryti 
plyšį į vakarus.

Pasitikima, kad
galėdami liuosai išvažiuoti į jū
res ir užvesti prekybą su išlau
kiniu pasauliu, aprims.

barjero, tai 
bolševikams

bolševikai,

Nelaimė ant gelžkelio. Tole
do, O. — Susimušus gelžkelio 
vagonams, žuvo keturi žmonės. 
Penketas dikčiai apdegė nuo pe
čiaus vagone.

Cincinnati, Ohio. — Kilus čia 
vienoj įstaigoj gaisrui, griuvė- 
siuosna pateko keturi ugnage- 
siai ir žuvo. Keturiolika sužei
sta. Ugnagesiams besitrusiant 
apie degantį namą, pasitaikė 
eksplozija ir sienos užgriuvo ke
turis, kiti toliaus buvę dikčiai 
sužeista. Nugriuvus siena bu
vo penkių augštų.

Birmingham, Ala. — Moky
tojos reikalauja daleidimo joms 
apsivesti ir teisių būti motino
mis, ko iki šiolei Suv. Valstijo
se viešųjų mokyklų mokytojoms 
nedaleidžiama.

Brownsville, Tex. — Ateina 
pranešimai, kad Meksikas suki
lėliai su vadu Villa vėl išjojo 
betvarkių kelti.

Washington. — Valdžios pa
skirta 25,000 žmonių, kurie pri
žiūrės ir persekios visus slap
tus degtinės išdirbėjus ir par
davinėtojus.
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Londonas. — Augščiausiai ta
rybai Paryžiuje priėjus prie su
sitarimo, tuojaus lieka atidary
ta komercijos ryšiai tarp sąjun
gos tautų ir Rusijos žmonių. 
Tas žingsnis, pakeičiąs sąjungos 
atsinešimą linkui Rusijos žmo
nių, dar .nereiškia pakeitimo 
pažiūrų į Lenino-Trockio val
džią. Maistas, medicina, agri
kultūros mašinerijos ir kitikie 
dalykai bus iš sąjungos šalių 
gabenama Rusijon, už ką atly
ginimui bus imama javai, linai 
ir. kiti produktai,. ką Rusijos 
žmonės gali išduoti kitur.

Manoma apie sušaukimą bol
ševikų ir sąjungos valstybių 
kinferencijos ant Prinkipo salos 
apkalbėjimui kitų dalykų.

AMERIKONAI APLEIDŽIA 
SIBERIJĄ.

Vladivostok. — Trumpu lai
ku iš Vladivostoko į Manila iš
keliauta 3,600 iš 8,000 Ameri
kos kareivių, buvusių pasiųstų 
prižiūrėti Siberijos gelžkelius. 
Kiti likusieji bus išgabenti ko
vo mėnesyje.

PANAIKINA MIRTIES BAUS
MĘ.

Londonas. — Centralė sovie
tų valdžia Rusijoje nusprendė 
panaikinti mirties bausmę ir vi
siems tribunalams pranešė, kad 
kur yra kas nuteista mirtimi, 
pakeisti amžinu kalėjimu prie 
sunkių darbų. Mirties bausmė 
sovietų priešams bus tik tada 
uždėta, jeigu tą pripažins visos 
Rusijos vyriasioji komisija.

BOLŠEVIZMO AUDRA 
EINA Į RYTUS.

Londonas. — Vos spėjus in- 
eiti galėn taikai su Vokietija, 
Anglijai priešakyje stojosi gali
mumas naujos karės. Karės, 
laivyno ir kiti ministerial sau
sio 15 d. skubiai išvyko į Pary
žių pasitarti su premjeru Lloyd 
George ir kitais tenai esančiais 
Anglijos valdininkais apie svar
bius militarius reikalus. Tas vi
sas sujudimas pakilo delei grą
žinančio bolševikų pavojaus ry
tuose, kur jie pasekmingai nu
veikia savo priešus. Pergalėda
mi priešus, bolševikai gavo sa
vo globon daugybę maisto ir ža
lios medegos, anglies ir trauki
nių ir kitokių transported jos 
dalykų, kurių jiems labai reikė
jo.

Kariškų dalykų žinovai link
sta prie minties, jog sekantis 
bolševikų žygis bus užpuolimas 
ant 
jų. 
čiai 
dar 
jose dalyse, 
atakuoti Lenkiją, tai iš šiaurės 
juoš gali užklupt Latviai ir Lie
tuviai, o pietuose Rpmanai.

Anglijos valdžiai labiausia ga
limu išrodo bolševikų užpuoli
mas ant Indijos. Raudonieji 
rytuose tikisi gauti paramą de
lei muzulmanų neprijautimo 
Anglijai, kadangi Lloyd George 
deda visas pastangas prašalini- 
mui Turkų iš Konstantinopolio; 
Prancūzai su tuo nesutinka ir 
todėl dabar ta mintis pradeda 
atkrypti. Jeigu Turkams butų 
prisakyta apleisti Europą ir įsi
kurti savo sostinę kur Mažojoje 
Azijoje, tas sukeltų visame mu
zulmanų pasaulyje heapikantą § 
prieš Angliją ir tada bolševikai 
lengvai galėtų su jais suside
rinti. Užmetama net tas, kam 
Anglijos valdžia atsisakė tartis 

‘su sovietų valdžia del taikos.
Bėgyje ateinančių trijų mė

nesių, pranešimas sako, Anglija 
susidurs su kebliu bolševikišku 
padėjimu. Bolševikų užėmimas 
trans-Kaspijos galima laikyti 
atliktu, o nuo to visas Kaukazo 
padėjimas priklauso daugiau 
nuo bolševikų. Maža vilties su
laikymui bolševikų nuo Kauka
zo, ir jeigu tas pasiseks, jie ga
lės susijungti su Mustapha Ke
mal Paša (Turkų nacionalistų 
vadu) ir kitais Turkais ir už
pulti Mesopotamiją. Bolševikų 
užėmimas Trans-Kaspijos duo
da jiems kelią atakuoti Persiją 
ir prisiartint prie Indijos.

Lenkijos ir Baltiko valsti- 
Raudonieji dabar turi dik- 
kariumenės, bet tuo tarpu 
neišgali pastatyti jos dvie- 

Jeigu dabar ims

Tautų Lygos Posėdis.
Paryžius. — Pirmu kartu ofi

cialiai sasio 16 d. atsibuvo tau
tų lygos posėdis, kuomet rytuo
se grąsina nauja karė. Tautų 
atstovams susirinkus inaugu
ruoti pasaulinę lygą, tuo tarpu 
augščiausioji taikos konferenci-1 
jos taryba susiėjo apkalbėjimui 
apie Rusijos reikalus, kame iš
rodo, kad Did. Britanija turės* 
paskelbti bolševikams karę.

VOKIETIJOJ REVOLIUCIJA 
PASIBAIGĖ.

Berlinas, sausio 19 d. Perėjus 
riaušėms, vėl viskas aprimo. — 
Areštuota keliolika riaušių va
dų. Dirbtuvės atleido iš darbo 
1,500 vyrų, kurie sukaktuvėse 
nužudymo K. Liebknechto ir R. 
Luxemburg neatėjo dirbti.

Visas blogesnes pasekmes su
laikė apsaugos ministeris Gus
tav Noske, panaudodamas aš
trią geležinę ranką. Virš mies
to skraidė orlaiviai ir žiurėjo, 
jei kur tik matysis minios su
sirinkusių žmonių, jie pradės 
leisti žemyn bombas.

Riaušėse užmušta apie 30 ir 
dikčiai sužeista.

IŠGUITIEJI JAU PASIE- FORD TUOJ IVES NAU- 
KĖ TALAIMINTĄ ŽEMŲ’ TTTO irADTTCS

Terojiki, Finų-Rusų rubežius. 
, — Išguitieji iš.'Suv. Valstijų 

negeistinieji svetimšaliai, kurių 
tarpe randasi anarchistai Em
ma Goldman ir A. Berkman, pa
siekė Rusijos rubežių. Juos vi
si entuziastiškai sutiko. Depor
tuotieji, su pundais ir dėžėmis, 
žingsniavo per gilų sniegą, dai
nuodami revoliucijoniškas gies
mes ir šūkaudami, kuomet arti
nosi prie “palaimintos žemės” 
rubežiaus. Jų laukusieji bolše
vikai šukavo ir sveikino dar iš
tolo ateinančius. Rusijos pu
sėje juos sutiko militaris benas 
su bolševikiškomis gaidomis, o 
“sugrįžėliai” iš savo bagažų da
lino suėjusiems dovanas. Em
ma Goldman spaudos agentams 
pasakė, jog jai smagu, po 35 
metų, vėl sugrįžti Rusijon; bet 
ji mylinti Amerikos 
pasitiki kada nors vėl 
atkeliauti.

M. Kliške, sovietų 
taikos tarybosna su 
pasakė, kad atgabentieji iš A- 
merikos radikalai, pirm įsitei
siant į Rusiją, bus gerai ištyri
nėti. Jis ir kiti delegatai išsi
reiškė, jog “Sovietų Rusija ne- 
užsileis būti sąšlavynu viso
kiems Amerikos agitatoriams.”

JUS KARUS.
Dearborn, Mich. — Pigių au

tomobilių ir traktorių išdirbėjas 
Ford beveik užbaigė planus ir 
tuojaus pastatys bandymams 
savo naujai išrastus tramvajus 
arba gatvekarius. Prie Fordo 
gatvekarių nereikės nei elek
tros nei garo, bus varoma ga
zolinu, kaip ir automobiliai.

Išsykio, sako Ford ir jo ma- 
nadžeris, gal pasirodys nepilnai 
tobuli, bet su laiku pagerės ir 
užims svarbiausią vietą kaip pa- 
rankumu, 
žvilgsniu.

Motorus 
išdirbs jo 
troite, o medinės dalįs bus 
romos Clevelande.

taip ir ekonomišku

ir visą geležinę 
paties dirbtuvės

dalį 
De- 
da-

žmones ir 
Amerikon

delegatas 
Estonija,

DEL LENKŲ POGROMŲ.
New York, sausio 18 d. — 

Paskelbta smulkmeniški tyrinė
jimai Lenkų pogromų ant žydų, 
sugrįžus H. Morgenthau, kuris 
buvo nuo Suv. Valstijų paskir
tas važiuoti Lenkijon, kuomet 
pasigirdo žydų mirties aidai. 
Misija, paskirta per Sekretorių 
Landing ant P^ierewskio pra
šymo, pribuvo į Varšavą liepos 
13 d. pereitą vasarą ir Lenkijoj 
išbuvo du .mėnesiu, perkeliavo 
virš 2,500 mylių ir daugelyje 
miestų ir miestelių ypatiškai iš
tyrinėjo visus surengtus sukili-

Naujas francuzijos
PREZIDENTAS.

Paryžius. — Francuzijos res
publikos nauju prezidentu išrin
ktas Paul Deschanel, ilgus lai
kus buvęs atstovų buto prezi
dentu ir politiškas priešas prem
jero Clemenceau. Iš visų 889 
balsų 743 atiduota už Descha
nel. Ikišiol prezidentu buvo R. 
Poincare. Ant prezidento buvo 
perstatytas ir Clemenceau, dik
čiai pasižymėjęs šios karės lai
ku ir žinomas nuo senai kaipo 
politikos vadovas Francuzijoje. 
Tečiaus radikalų ir konservati- 
vų partijos susijungė prieš 
menčeau ir jis atsitraukė 
kandidatūros. Socialistai 
nutarė remti Deschanel.
menceau per ilgus laikus repre
zentavo socialistų partiją.

(Francuzijoje prezidentą ren
ka atstovai, ne visuotinu balsa
vimu, kaip Suv. Valstijose.)

Cle- 
nuo 
irgi 
Cle-

NELAIMĖS SU LAIVAIS.
New York. — Pereitą nedėl- 

dienį, siaučiant audroms, ant 
didelių vandenų pateko nelai- 

. mėn keletas laivų. Atlantiko
mus prieš žydus, kuriuose žuvo vandenuose sausio 18 d. naktį 
252 žmonių. Misija sako, kad nelaimėje buvo keturi 
nors daugumoje atsitikimų žy
dai tiesiog buvo kankiniais už
puolusių, šaudomi, plėšiami, žu
domi, vienok už tai nėra kalta 
visa Lenkų tauta; tą papildė ar
ba intužusios minios arba nesu
valdomi kareiviai. Svarbiausias 
vietas, kur žudynės surengtos, 
misija išskaito sekančias: Kie- 
lo, Lemberg, Pinsk, Lyda, Vil
nius, Koelbussova, Čenstakave, 
ir Minsk. Laike riaušių sude
ginta 38 namai, sugriauta sina
goga ir 64 žydai gyventojai nu
žudyta. Abelnai, misija sako, 
jog daugiausia užpuolimai pada
ryti arba su nužiurėjimu, jog 
žydai turi bolševikiškus susirin
kimus ar kitaip bolševikus re
mia, laikydamiesi neprielankiai 
Lenkams.

Varšava. — Ukrainos valdžia 
sutvarkė išlygas užvėrimui tai
kos su bolševikais. Jose ineina 
pripažinimas Ukrainos neprigul- 
minga respublika, apsimainy- 
mas produktų tarp Ukrainos ir 
Rusijos, visiškas Ukrainos ne- 
utrališkumas ir ištraukimas vi
sų sovietų kareivių iš Ukrainos 
žemės bei pripažinimas Ukrai
nos valdžios su premjeru Ma- 
gopa. \ -i

Berlinas. — Lenkams paskir
tas miestelis Thorn, vakarinėje 
Prūsijoje, kaipo dalis teritorijos 
Lenkijos prieigai prie Baltiko 
jūrių, perėjo Lenkams ir Vokie
čiai jį apleido sausio 18 d.

ATRADO KOMETĄ.
Cambridge, Mass. — Harvar

do obzervatorija paskelbia, kad 
Barcelonos, Ispanijoje, astrono
mas Comas Sola atrado naują 
kometą.

Del plaukų nusižudė. Peoria, 
Ill. — Devyniolikos metų mer
gina, po ligai netekus plaukų, 
iš nerimasties prisigirdė mau-

laivai. 
Kariškas transportas “Powha
tan”, už 500 mylių nuo krašto, 
bevieliu atsišaukė į New Yorką 
pagalbos, pranešdamas, kad jo 
500 pasažierių pateko pavpjun 
ir kaip greit oras aprims, žmo
nės bus perkelti ant “Cedric”. 
Septyni laivai išvažiavo jam į 
pagalbą. “Powhatan” prakiuro.

“Powhatan” yra istoriškas 
laivas. Ant jo buvęs Vokieti
jos imperatorius Vilhelmas va
žiavo Anglijon; tada dar buvo 
Voviekių laivu, bet karės laiku 
Amerikos valdžia jį paėmė. Ant 
jo taipgi T. Roosevelt važiavo 
Europon, kuomet keliavo į Af
riką medžioti.

Anglijos prekių laivas “Yar
mouth” bevieliu atsišaukė į Bo
stoną, 
buvoo 
nes.

kad jis skęsta. Ant jo 
$2,000,000 vertės degti-

Lawton, Mich. — Mokytojos 
Maude Tabor motina ir jos vy
ras laikomi kalėjime ’ už nužu
dymą jos. Kaip atmename, jos 
lavoną atrado sesuo skiepe skry
nioje užverstą kampe. Kalti
nama už perdavimą jai kloro- 
formo laike gimdymo. Jos bro
lis, kuris irgi buvo patrauktas 
atsakomybėn, paliuosuotas ir 
užginčija apkaltinimus 
tinos.

ant mo-

Brook- 
ar proto

Farmeris-žmogžudis. 
lyn, Conn. — Intužęs 
netekęs, čia tūlas ūkininkas kir
viu nužudė tris ypatas ir tris 
sunkiai sužeidė, paskui pats pa
sikorė. Iš ryto jau pasirodė su 
juo kas negerai—nuėjęs į tvar
tą kirviu užmušė šešis gyvulius. 
Apie pietus sugrįžęs į stubą už
mušė auklę ir kūdikį, vos ke
turios dienos gimusį, ir sunkiai 
sužeidė sergančią savo moterį. 
Po to nuėjo pas kitą ūkininką, 
savo kaimyną, ir ant jo panau
dojo kirvį, jį visiškai užmušda
mas, o ant sekančios ūkės no
rėjo sukapoti dvi moteri, bet jas 

unkiai suže'stas.

Eisner’io užmušikas bus nu
žudytas.

Munich, Bavarija. — Nušo
vęs Bavarijos premjerą Kurt
Eisner pereitą vasario 21 d., -dyklėje. Tėvas sako, kad po li- 
grafas Arco Valley nuteistas gos jai ir protas biskį buvo su- paliko gyvas.
mirtin. simaišęs. Po to pats pasikorė.

Lietuvos Laisves Paskola
KOLONIJŲ VEIKĖJAMS' 

APIE LIETUVOS LAI
SVĖS PASKOLĄ.

Nors jau pusėtinai laiko pra
bėgo nuo paskelbimo Lietuvos 
Laisvės Paskolos prasidėjimo; me siuntinyje sudėjus visi du- 
nors jau kelis kartus buvo krei
ptasi į visuomenę, bet iki šiolei 
didžiuma kolonijų dar vis tik 
ruošiasi, dar tik tveria stotis.

Labai prašome visų kolonijų 
pasiskubinti tverti stotis. Tver- 
kit kuogreičiausia, Lietuvai juk 
greitai reikia pinigų. Negali
ma juk darbo tęsti.

Paskui vėl nekurios mažos 
kolonijos, jų veikėjai mums tan
kiai rašo, kad girdi mažoje ko
lonijoje neverta stotį sutverti. 
Tai negerai. Būtinai reikia, kad 
ir mažiausiose kolonijose suor
ganizuoti stotįs. Nei viena ko
lonija neturi būti be stoties. 
Nors kolonijose butų tik 10—15 
šeimynų, bet visvien tegul sto
telė susitvers. Kur nėra daug 
organizacijų koolnijoje, ten te
gul kad ir viena esanti organi
zacija, kokia nors kuopa 
draugija sutveria stotelę.

Aukų klausimas..
Kolonijose yra gana daug 

vairių aukų Lietuvos vardu su
rinktų. Dar kolonijose yra ne- 
prisiųstų aukų surinktų laike 
Lietuvių Dienos 1916 metais. 
Yra visokių vietinių organizaci
jų, kurios rinko aukas ir jo
kiems centraliams fondams ne- 
pridavė ir jos yra ant rankų 
kolonijų komitetų. Tokie kolo
nijų komitetai ikišiol išsikalbi
nėjo, kad negalima tiesiog Lie
tuvon pasiųsti, tai ir laikė sa
vo rankose.

Dabar tokios aukos Lietuvos 
vardu rinktos turi būti prisių
stos Lietuvos Misijai. Daugiau 
išsikalbinėjimų negali būti. Lie
tuvos Misija turi kurjerus, ži
no kelius kaip pasiųsti Lietu
von aukas ir visokios tokios au
kos tuojaus turi būti prisiųstos 
Lietuvos Misijai.

Taipgi prašome kolonijų vei
kėjų, kad mums praneštų, kur, 
pas ką ir kiek 
guli neišsiųstų, 
me jas išgauti, 
kta Lietuvos ir 
tas turi Lietuvai ir tekti.

Centraliai Fondai, kaip Tau
tos Fondas, Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondas, kurie rūpinasi 
Lietuvos laisve ir pinigus siun
čia, jie neineina šion taisyklėn, 
nes jie patįs siuntė ir siunčia 
Lietuvon aukas, čia visas klau
simas eina apie tas aukas, ku
rios kolonijose guli ant vietinių 
įvairių organizacijų ar komite
tų rankų. '

Centro Raštinės reikalavimai.
Išvengimui betvarkės, centro 

raštinė reikalauja būtinai prisi
laikyti šių taisyklių. Jei jų ne
bus stočių prisilaikyta, raštinė 
neatsakys už klaidas.

1 Pinigai ir subskripcijos du- 
plikatai būtinai turi būti ne re
čiau kaip vieną kartą savaitėje 
prisiunčiami centran. Geisti
na butų, kad du kartu į savai
tę viską išsiųstų centran, kiek 
surinkta.

2) Susimildami kartu su pi
nigais ar U. S. bondsais siųski
te ir subskripcijų duplikatus, 
kitaip centras nežino kas už ką 
moka, už ką pinigai. Tokie at
ėję pinigai be duplikatų korčiu
kių negalimi intraukti į knygas.

Dabar pasitaiko taip, kad pi
nigai prisiunčiami, o duplikatų 
nėra. Paskui prisiunčiami du- 
plikatai, bet ant duplikatų di
desnė suma, negu yra prisiųsta 
pinigų. Centras nežino ką da
ryti tokiame atsitikime, nežino 
kuris duplikatas negeras, ar gal 
stoties iždininkas neprisiuntė 
•alį pinigu. Supraskite gerai, 

kad tuomet negali būti tvarkos.
Todcfl:

Kiekvieną kartą stoties iž- 
’ : kai būtinai turi kartu du-

plikatus ir pinigus ar U. S. bon- 
dsus prisiųsti. Prie to turi bū
ti tiek pinigų ar U. S. bondsų 
prisiųsta, kiek išviso yra pažy
mėta ant duplikatų. Kiek ta-

ar

dar tokią aukų 
Mes bandysi- 

Kas buvo rin-
Lietuvos1 vardu,

plikatai parodo, tiek tame pat 
siuntinyje turi būti pinigų ar 
U. S. bondsų. Tai būtinai rei
kalavimas ir griežtai visi sto
ties iždininkai turi prisilaikyti.

4) Dar pakartojame, kad ant 
duplikatų apačioje turi būtinai 
būti pažymėta, kad antra ar tre
čia mokestis, jei žmogus moka 
antru ar trečiu kartu už tą patį 
boną. Jei to nebus padaryta, 
centras gali antrą mokestį pa
laikyti nauju bono pirkėju. Tuo-' 
met tiktai betvarkė, nes bus 
mokestįs užrašytos įvairiose 
vietose. Kas atsakys, jei pas
kui žmogus negaus bono? O juk 
gali negauti, nes ir viena mo
kestis ir antra nebus pilna už 
boną.

Dabar Lietuvai labai reikia 
pinigų, ir visur priiminėkit gry
nais pinigais, bet kas kartais 
duoda U. S. bondsą, tai jie pri
imami. Suv. Valstijų bqpdsai, 
ant kurių yra užrašyti vardai 
(personaliai bondsąi) jokiu bu- 
du negalima išmainyti. Tokis 
bondsas keno nors rankose ne
būtų, jis visvien priklauso tam, 
keno vardas ant jo stovi. Mes 
jų priimti negalime.

Jokiu budu nepriimami bond- 
sai ir su nukirptais už 1920 me
tus procentiniais kuponais.

6) Kiekvienas Lietuvis užsi
rašo nemažiau kaip ant 100 do- 
larių bonof Tik vaikai arba pa
vargėliai, kurie neturi pinigų, 
tie užsirašo ant 50 dolarių bo-

Kas daugiau turi, tas pri- ' 
ir ant tūkstančio užsirašy-

Labai prašome aiškiai ra-

no. 
valo 
ti.

7)
syti žmonių vardus ir antrašus. 
Dabar kartais užrašomi: Snuo- 
lis vietoj šnuolis. Vitkauckas 
vietoj Vitkauskas ir tam pana
šiai. Kam smagu bus, jei ja 
vardas bus iškraipytas.

Su antrašais irgi tas pats. 
Kartais netik neišskaitomi ant
rašai parašomi, bet dar ir visai 
jokių antrašų nepaduodama.

8) Kur nėra stočių ir kur jos 
negalės susidaryt, Lietuviai sių
skite pinigus stačiai raštinėn, 
tik aiškiai pažymėkite kas siun
čia, iš kur, aiškų antrašą ir su
mą pinigų.

9) čekiai ar money orderiai 
turi būti išrašomi vardu: Lithu
anian Mission.

Visokius laiškus adresuokite 
ir visuomet kreipkitės šitokiu 
antrašu: •

Lithuanian Mission 
257 West 71 Street 

New York City.

BOLŠEVIKŲ GAUDYMAS TĘ
SIASI.

New York. — Dar vis naujų 
atgabenama bolševikų ant Ellis 
Island, kur jie laukia deportavi
mo. Už paranką nepriimama 
pinigų, bet turi būti Liberty 
bondsai. Tūkstančiais dolarių jų 
advokatai sugabena kasdien ant 
salos išėmimui ant parankos 
nekuriu bolševikų, dar norinčių 
čia pasilikti arba tęsti tardy
mus. Daugelis bolševikų visiš
kai nesiduoda klausinėjimams ir 
nieko nekalba; tokius tiesiogi- 
nai paduoti deportavimui nega
lima, bet jieškoma tolimesnių 
darodymų apie jų prigulėjimą 
prie komunistų. Tylėjimo strei
kas nieko negelbsti tokių bu
vo ir tarpe išgabentų, bet neiš
sigelbėjo nuo išvežimo. Paga
linus prisipažino esą nariais Ru
sijos Darbininkų Unijos.

ANGLIJOS LAIVYNAS JUO
DOJOJE JŪRĖJE.

Malta. — Anglijos kariški lai
vai gavo įsakymus iškeliauti į 
Juodąsias jūres.



| Iš Lietuvių Gyvenimo į
CLEVELANDO LIETU
VOS LAISVĖS PASKO

LOS KOMITETAS.

Susivėlavę su Lietuvos Lais
vės Paskolos Bonų pardavinėji
mu, Clevelando Lietuviai susi
griebė už darbo ir pasiryžę dik
čiai išparduoti — bent už šim
tą tūkstančių dolarių.

Sausio 16 d. Moose salėj lai
kyta susirinkimas išrinkimui 
čionaitinio komiteto. Publikos 
dalyvavo daug, bet ne tiek, kiek 
tikėtasi, nes šiokis vakaras ir 
prie do dar snigo.

Susirinkimą atidarė p. M. J. 
Šimonis. Publika sustojus su
giedojo Lietuvos Himną, pianu 
akomponuojant p. Jonui Matu
laičiui.

Po to pradėta svarstyti ko
miteto reikalai ir organizativė 
komisija išdavė raportą savo 
prirengimo darbų, kas paaiškė
jo iš protokolo trijų pirmiaus 
atlaikytų posėdžių tarpe tauti
ninkų ir katalikų atstovų. Pro
tokolas vienbalsiai priimtas su 
užgyrimu viso nuveikto darbo.

Dr. J. šemoliunas kalbėjo a- 
pie Lietuvos Laisvės Paskolą, 
nekurtas dalis perskaitydamas 

’ iš Lietuvos Misijos taisyklių. 
J Kalbėti buvo kviestas ir kun.

V. Vilku tai tis, bet negalėjo tą 
vakarą dalyvauti.

Po to rekomenduota rezoliu
cija, reikalaujanti pripažinimo 
Lietuvos neprigulminga.'

Rezoliucija yra sekanti:
Kadangi ši pasaulinė karė 

buvo vesta už prispaustųjų 
tautų paliuosavimą; ir

Kadangi mūšių laukuose 
, Lietuvos ir Amerikos Lietu

viai liejo saVo kraują už tą 
tautų apsisprendimo princi
pą; ir

Kadangi šiandien Lietuva 
turi savo valdžią suorgani
zuotą pagal demokratijos rei
kalavimų; ir

Kadangi Lietuvos žmonės 
parodė pasauliui, jog gali pa
tįs valdytis, tvarkytis ir gy
venti neprigulmingai,

Todėl lai buna nutarta, kad 
mes, Clevelando Lietuvių vi
suotinas susirinkimas, laiky-

cį-,—r-,—,—)--,--)—i, i,„ ..■W'i4liii444
tas Sausio 16 d. 1920 metų, 
Moose Hall, reprezentuojantis 
15,000 šio miesto Lietuvių,

Pageidaujame ir prašome 
Suvienytų Valstijų Kongreso 
ir senato pripažinti Lietuvą 
neprigulminga valstybe jos 
etnografiniuose rubežiuose, ir

Toli aus pageidaujame, kad 
iš Suvienytų Valstijų pusės 
butų panaudojama visa gale 
privertimui Lenkų atiduoti 
Lietuvai jos sostainę Vilnių, 
kurį netiesotai Lenkai užgrie
bę laiko, ir kad Lenkai apleis
tų visas Lietuvos žemes, mi- 
litarišku užpuolimu nuo Lie
tuvių užimtas; ir

Toliaus pageidaujame, kad 
Suvienytos Valstijos, apsau
gojimui vakarų Europos nuo 
bolševizmo priduotų Lietu

vos Valdžiai galimą didžiausią 
paramą, jos kovoje prieš Ru
sijos raudonąją armiją.

Taipgi mes nutartame, kad 
kopijos šių rezoliucijų butų 
perduotos musų distrikto at
stovams, Ohio Valstijos Se
natoriams ir Mr. H. Hoover, l 
kuris rūpinasi Europos eko
nominiais reikalais.
Rezoliucija priimta trukš- 

mingai — visi suriko tris sy
kius: "Valio! Valio! Valio!” Po 
to dar tris sykius sušukta “Va
lio!” už Lietuvos Valdžią ir vėl 
sudainuota Lietuvos Himnas.

Eita prie rinkimo komiteto 
ir publikai padalinta balsavimo 
kortelės su kandidatų vardais, 
kurie buvo rekomenduoti orga- 
nizativės komisijos, iš visų žy
miausių Clevelando Lietuvių.

Balsavimo laiku parinkta au
kų — sudėta $27.30.

Plačiai apkalbėta apie susi
tikimą Clevelande Lietuvos Mi
sijos, kuomet ji čia atvažiuos. 
Visų didžiausias noras kupgrei- 
čiausia pasimatyti. Nutarta tą 
pasitikti su didelėmis iškilmė
mis — su paroda nuo stoties, 
užkviesti miesto
automobilius parengti 
mis ir su muzika.

Po prakalbų nutarta 
ti Misijai vakarienę.

To visko priruošimui 
ta komisija iš šių: J. V. Mičelis,

valdininkus, 
vėliavo-

pareng-

paskir-

ii

The Representative Realty Go
Namai

Vieno Augšto
Dviejų Augštų

Vienos Šeimynos
Dviejų Šeimynų

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

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

&

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

as

Musų atstovai 
ti pas jus 
jūsų namo

vosados gatavi atsilanky- 
ir apžiūrėti bei apspręsti 
vertybę.

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

The Representative Realty Co
Main Office

814-16 CITIZENS BLDG.

Telefonai:
Bell Telefonas Main 4295.

Ohio State Central 5355.
£

31

ikišiol mažai kam buvo žino
ma apie šią vietą. Tik dabar, 
kuomet tie tamsus debesiai, ką 
per daugelį metų tūnojo Lietu
vos padangėje, pradėjo blaivy
tis ir saulės šviesa jau pradeda 
rodytis, — ir musų miestelio 
Lietuviai atbudo ir savo

Dr. J. šemoliunas,
Pagelbininkais

P. Muliolis
M. J. Šimonis.

Sekretoriai <—
O. Mihelich-žyingiliutė, fi

nansų ;
K. S. Karpavičius, protok.,
A. Pogaželskis, pagelbinis.

Iždininku —
St. Zaborskis,

Iždo globėjais —
Globėjais —

L. P. Baltrukonis
A. B. Bartoševičius.

Nutarta kreiptis į draugijas 
su užkvietimu prisidėti prie vi
so darbo ir sykiu prie pasitiki
mo Lietuvos Finansinės Misijos.

Susirinkimas užbaigta vėl su 
Lietuvos Himnu ir viskas pavy
ko labai gražiai, laukiama ir 
gražių pasekmių prie paskolos 
b'onų pardavinėjimo.

Darbas gražiai ėjosi ačiū or- 
ganizativės komisijos visapusiš
kam dalyko prirengimui — re
komendavimui kandidatų į val
dybą, kad salėj del rekomenda
cijų nesiaikvotų visas laikas; 
taipgi iškalno buvo pagaminta 
svetainėj tvarkos vedimo pro
gramas, kas darbą sumažino 
pusiau.

K. S. Karpavičius, 
Organizativio Komiteto sekr.

švie-

WORCESTER, MASS.
“Lietuviškas Milijonierius” 

scenoje.
Sausio 8 d. “Aušrelės” scenos 

mėgėjai-artistai statė operetę— 
“Lietuviškas Milijonierius”. Lo
šimas gerai pavyko, nežiūrint, 
kad dainavimui svetainė nebu
vo tikus, šitoj svetainėj tik 
dramatiškus veikalėlius tegali
ma lošti, bet ne operas. Pasi
sekė gerai viską atlikti ir šioje 
salėje, nuo ko publika likosi už
ganėdinta. Lošėjai buvo gerai 
savo roles mokėję ir išpildė pri
derančiai, — už tai jiems pri
klauso kreditas. Labiausia pa
sižymėjo p. P. Skrickis, gabus 
dainininkas; jis jau nuo senai 
musų kolonijoje darbuojasi dai- 
los srityje ir _yra vienas iš gar
siausių dainininkų musų kolo
nijoje. Jis ir toliau dar lavina
si. Jis išpildė rolę Lietuviško 
Milijonieriaus. Kiti aktoriai ir
gi gan gerai atsižymėjo ir jiems 
taipgi priklauso kreditas už vi
so veikalo gražų atlikimą. Jie 
visi yra komp. M. Petrausko 
mokiniai, lošę sekančiose rolė
se : Adomas Karpus, lietuviš
kas milijonierius — P. Skric
kis; Jonienė, Karpaus šeiminin
kė — J. Rauktytė; Jieva, Jo
nienės duktė — V. Timinskai- 
tė; Vincas Samuolis, socialis
tas — P. P. Steponkus; Ban- 
kierius— K. Budinavičius; Kre
ditoriai: B. Mingilas, P. Zata- 
veckas, F. Skliutas.

Ant galo visas choras, po va
dovyste gerb. M. Petrausko, iš
pildė savo dalį, orkestrai prita
riant. žodžiu sakant, vakaras 
buvo gana puikus.

“Aušrelės” choras ir teatra
liškas ratelis sparčiai darbuoja
si dailės srityje, ši draugija su 
savo choru ir teatrališku sky
rium musų kolonijoj užima pir
mą vietą dailės srityje. Ačiū 
gerb. kompozitoriui M. Petrau
skui, kuris uoliai lavina musų 
jaunimą ir kelia Lietuvių dailą. 
Neužilgo tikimos matyti čia net 
didžiausią gerb. Petrausko ope
rą “Velnias-Išradėjas”. Taipgi 
"aušreliečiai” žada atkartoti 
operetę “Birutė” del naudos Lie
tuvai šelpti draugijos. Ir tai 
dar ne viskas. Greitu laiku bus 
sulošta visa eilė dramatiškų 
veikalų. Valio, aušreliečiai! — 
Dirbkite dailos srityje.

“Aušrelės" Draugija nupirko 
Lietuvos Laisvės Bonų už $50; 
vėliaus žada daugiau pirkti. Tas 
parodo, kad šios draugijos na- 
riai-jaunimas yra geri patriotai, 
savo Tėvynės reikalus gerai pa- : 
žįsta ir stengiasi pagelbėti sa
vo darbu, aukomis ir kitokiais 
budais naujai besikuriančią 
Lietuvos Respubliką. i

Sermėgius, i

žvingiliutė, A> Kranauskas ir 
L. P. Baltrukonis.

Tuom tarpu pabaigta skaity
ti balsavimų pasekmės ir Cle
velando Lietuvos. Laisvės Pas
kolos Stotin inėjo šie: 
Pirmininku—Dr. J. šemoliunas,

Pirmininku —
sos bijančias akis pradeda ro
dyti pasauliui; jie pasijuto.esą 
Lietuviais ir gerais tėvynainiais 
mylinčiais savo šalį Lietuvą, — 
vienas-kitas ir jie pradeda au
kauti Lietuvos laisvės išgavimui 
ir jos valdžios reikalams.

Jau keli garbus tėvynainiai, 
mylintįs savo Tėvynę Lietuvą 
per Lietuvos Laisvės Varpo 
Komitetą aukavo:

M. Razas $10.00
J. G. Biliūnas, S. V. ka

reivis
And. Zipka
Jie visi gavo Lietuvos Lais

vės Varpo garbės ženklus, ku
riais labai gerėjasi, nes tai yra 
puikus amžinos atminties žen
klai. Garbė tiems, kurie at
jaučia dabartinį Lietuvos pa
dėjimą ir gausiai aukauja jos 
reikalams. žinąs.

jų užmanymo išrodo,

LUIIIIIIHIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮ.

Gerb. Spragilas atnešė ši
tokį 'istorišką aprašymą, la
bai naudingą merginoms.

$10.00
$5.00

THOMPSONVILLE, Conn.
šv. Jurgio K. draugystė lai

kytame visuotiname susirinki
me sausio 11 d., kurin buvo su
kviesta visi šios kolonijos ir iš 
apielinkių Lietuviai, pasikalbė
jimui apie Lietuvos Laisvės Bo
nų pardainėjimą bei komiteto 
sutvėrimą, ant visko noriai pri
stojo ir išrinko komitetą. Pir
mininku išrinktas P. Kislius, iž
dininku K. Miglinas, raštininku 
V. Banis; globėjai — J. Etke- 
vičius ir J. Petraška. Iždinin
kas pastatytas po gera kaucija, 
taipgi šv. Jurgio draugystė pa
tvirtina jį.

Taigi proga ir mums pasiro
dyti savo patriotiškumą: visi 
Lietuviai ir Lietuvaitės, kuo- 
daugiausia pirkim Lietuvos Bo
nų ; lai gyvuoja musų brangi 
Tėvynė Lietuva!

Taipgi visas susirinkimas 
vienbalsiai nutarė išnešt rezo- 
liuciją-protestą prieš bolševi
kus, Lenkus ir Vokiečius, kad 
nustotų terioję musų šalį.

Lapkričio 27 d. šv. Jurgio K. 
Draugystė buvo parengus pra
kalbas ir balių; kalbėti kviesta 
A. F. Kneižį, “Darbininko” ad
ministratorių iš So. Bostono. 
Ruoštasi kaip galint geriausia 
ir laukta’ kalbėtojo, kuris pri
žadėjo pribūti. Išgarsinome 
kuoplačiausia tas prakalbas ir 
atėjus laikui publikos prisirin
ko gana daug. Atėjus laikui 
prakalboms — kalbėtojo nėra. 
Publika laukia, nerimauja, ren
gėjams ‘ nesmagu, o ypatingai 
Draugystę pradėta kaltint už 
tokį apsišaukimą, kad bus pra
kalbos. Nežinia, kas do prieža
stis galėjo su kalbėtoju atsitikt. 
Du laišku rašyta kalbėtojui su 
užklausimais, kodėl jis nepribu- , 
vo; ir vis jis nutylėjo. Paaiš- 
ki, tada, kad jis saunortai mus 
suvedžiojo. Viską žinąs. 1

WATERBURY, CONN.
Iš musų jaunimo judėjimo.
Sausio 4 d. teatralė draugija 

i “Aušra” statė scenoje keturių 
veikmių komediją — “Su Mie- 

- lu Noru”, iš rankraščio, para
šyta p. M. Jurgelionienės.

Kašlink paties veikalo — tai 
sunku nuspėti; viena, kad iš 
rankraščio lošta, tai gal dar ne
visai apdirbtas, nesuderintas 
tinkamai del scenos. Kitas da
lykas — silpnai buvo atlikta ir 
iš lošėjų pusės, tokiu budu vi
są tikrą veikalą vertę buvo sun
ku įžiūrėt. Tokį veikalą norint 
gerai atlikti ir užganėdint su
sirinkusią publiką, reikia padir
bėti prisirengiant prie lošimo, 
nes kada pats veikalas nėra vi
sai gyvas ir dar lošėjų apmari
namas, tai neišeina nei kome
dija, nei drama. Lošime pada
ryta klaidų ir tą publika leng
vai patėmijo. Buvo ir geriaus 
lošusių, bet klaidas darė tokie, 
kurie perdaug jaučiasi akto- 
riais-artistais, nesimokina rolių 
iki paskutinės dienos ir dar 
ri lošt savotiškai.

Gal kas manys, kad aš 
užsipuolu lošėjus su kokiais 
tikslais, bet ne. Nenoriu netei
singai ką nors paliesti, taigi pa
sakiau kaip ištiesų yra, ar kam 
tinka ar ne.

Kurie tokiais artistais save 
vadina ir jaučiasi čionai palie
čiami, tie gal užsigaus.

čia dar vieną keistą apsirei-
Keli mėnesiai

GREENPORT, L. L, N. Y. 
, šiame miestelyje Lietuvių 
gyvena vos kelios šeimynos ir 
Dr. J. šemoliunas, O. Mihelich- škimą sulaukėm.

no-

čia 
tai

tam atgal sumanyta keno tai 
sutverti niekam nežinant skra
jojančią lošėjų grupelę ir mo
kinti kitus, tokiu budu pastoti 
garsiu žmogum. Palengva pra
dėta jieškot pritarėjų, surasta 
vienas-kitas garbės jieškotojas, 
pasikviečia kitus ir štai susi
daro būrelis norinčių didelio 
vardo. Atsirado ir dailiosios 
lyties prie jų; susidėjo abiejų 
lyčių ir viąjį srovių po vieną, 
šalip garbės, kokią jie gaus vi
suomenėje, manė taipgi ir pa
sipinigauti, bet ištiesų nei vie
nas neturi gero supratimo apie 
teatrą.

Iš to
lyg kad šiaučiai pradėtų advo
katauti, kalviai dantis taisyti ir 
tam panašiai. Paprasti dirb
tuvės žmoneliai, be nuovokos 
apie sceną, nors keletą sykių 
lošime ir dalyvavo, užsimanė 
važinėt po Ameriką kaipo tikri 
lošikai.

Gal kartais kas manys, kad 
čia kokis ypatiškas pavydas: 
ne. Rašau tik dėlto, kad mes 
čia turime keletą dailos drau
gijų, kurios sceną aprūpina mu
sų mieste ir apielinkėse, o kitur 
turi savus būrelius lošėjų ir tai 
naujai silpnai trupelei nėra vi
sai vietos. Viskas ką galima 
tokiu sumanymu atsiekti, tai 
suardyti esančias draugijas ir 
jų narių tarpe sukelti maišatie- 
nę. Norint gerai prasilavinti 
lošime, geriaus pristoti prie to
kios draugijos, kuri dikčiai ga
li parengti teatrališkų perstaty
mų ir kiekvienas rolę gaus. Ta
da ir darbai bus nuveikti pra
kilnesni ir tikslai geresni.

Vaidilos Ainis.

LONDONAS, ANGLIJA.
Lietuvos valdžios atstovas p. 

K. Bižauskas kiek laiko atgal 
sugrįžo vėl į Londoną ir ėmėsi 
savo darbo. Jis parvežė iš Lie
tuos Valdžios Bonų ir krasos 
ženklelių. Teko matyti prie 
Lietuvių bažnyčios “Išeivių Dr- 
go” agentą sekmadieniais par
davinėjant tai. Išvažiavus iš čia 
Lietuvos atstovui p. čepinskui, 
daug kas jo apgailestauja; pri
pažįsta jį buvus dideliu Lietu
vos veikėju. Mat, p. čepinskas 
su visais buvo apsipratęs ir vi
siems buvo prieinamas. Naujo 
dabar musų konsulo Tiškevi
čiaus darbštumo dar nežinom, 
nes jis čia nėra dar_senai ir su 
savo piliečiais dar nėra apsipa* 
žinęs. P. K. Bižauskas, galima 
sakyt, ir labai darbštus ir geras 
del visų ir rodos kitokio nėra 
ką mums norėti; jį visi gerbia 
ir taipgi vadina konsulu, kaip 
ir p. Tiškevičių. Jei • kas per
sikeistų naujo iki mano ši ko
respondencija patilps, tai skai
tytojai tegul man neprimeta, 
jog aš neteisybę rašiau.

Kalnavertis.

O RED. ATSAKYMAI O
K. Norkui. — Liet. Atstaty

mo Bendrovės suvažiavimo pro
tokolą patalpinsime. Protestas 
prieš “Darbininką” geriaus tiks 
tenai ant vietos patalpinti ir už
teks.

Vaidilos Ainiui. — Korespon
denciją visai sutrumpinome, 
kadangi neverta apie tokius 
žmones, kuriuos tokiais prastais 
ir nevertais garbės perstatot, 
tiek daug vietos laikraštyj už
imti. Jei kas yra menkos ver
tės, nesvarbi ypata, jai didesnė 
bus negarbė ignoravimas ir nie
ko nekalbėjimas, negu per laik
raštį nurodinėjimas silpnų pu
sių.

“DIRVOS” SKAITYTOJAMS 
LIETUVOJE.

PAJIEšKAU savo seserų — 
Katrės Jasaitienės ir Julijonos 
Vabalienės. Abi yra Suvalkų 
g., Starapolės pavieto, Jurbar
ko gmino. Julijona gyveno Bu- 
nikiuose. Katarina Kukarckiuo- 
se. Apie jas žinantieji malo
nės perduoti joms mano antra
šą, už ką busiu dėkinga. ,

Ona Gllienė, 
1618 Oregon Ave. Cleveland, O. I

America.

Chicago. — čionai iš trauki
nio nakties laiku pavogta net 
$100,000 vertės degtinės. Šeši 
banditai užpuolė gelžkelio sar
gus, surišę juos, atplėšę vago
nus pasiėmė degtinės bačkas.

New Yorke konfiskuota mili
jonas galionų degtinės 
dieną oficialiai inėjus 
blanvybės įstatymui.

pirmą 
galėn

PRAKILNIEJI METAI
Arba Mergų Medžioklės 

Metai, Kada Jos Gali 
Kalbinti Sau Vyrus.

Kad paklaustumėt mergų, 
ką gero joms padarė Romos 
imperatorius Julius Cezaris, 
tai jos nežinotų, nes mergos 
(ir moterjs) tuoj užmiršta 
visą joms vyrų padarytą ge
rą, bet užtai jos už menkutį 
blogą amžinai nedovanos ir 
iš mislies neišleis. Tiesa, 
tas gerb. Julius Cezaris gy
veno net keli desėtkai me
tų prieš Kristaus gimimą, 
tai nėra tokios senos mer
gos, kuri galėtų jo gerus 
darbus atitrinti.

Julius Cezaris sutvarkė 
viso pasaulio kalendorių ir 
jį dabar vartojama origina
lišką arba biskį pataisytą. 
Jis pasakė, kad nuo šiandien 
(tai buvo 45 m. prieš Kris
tų) metas turi skaitytis iš 
365’4 dienų. Ir taip stojo
si. Bet kad saulė, apsisu
kus apie žemę per 365 pil
nas dienas 365 sykius, ne
nori ekstra sykio apsisukti 
į ’4 dienos dalį, tai padary
ta, kad kas keturi metai, iš 
ketvirtdalių dienų susida
rius vienai dienai, ketvirtas 
metas skaitytųsi su 366 die
nomis — ir saulė ant to su
tiko. Ir tas ketvirtas metas 
pavadinta prakilnusis me
tas. Kas keturi dietai prie 
vasario mėnesio pabaigos 
pridedama viena diena ir 
padaroma 29, vietoj papras
tų metų 28 dienų.

Ale kas gero iš to mer
goms? — paklausit jus.

Gero labai daug. Tuojau 
visame pasaulyje, kurie pri
sikabino ant sienų Cezario 
kalendorių, įvesta, kad tas 
visas prakilnusis metas va
dintųsi mergų metas. (Bo
boms mėto nepadaryta, nes 
kaip žmonės sako: kas že- 
notas, tai kaip ir miręs.) . 
Pirmieji trįs keturlinko cik- 
liaus metai yra vyrų, o kož- ' 
nas ketvirtas — mergų. Gal ' 
kada nors sufragistės išsi- , 
kovos, kad vienas po kitam ‘ 
pasimainydami metai butų 
vyrų ir mergų. Bet seno- 
vėjf dar moteris reiškė tik 
vyro šonkauliu, tai jai duo
ta vos ketvirta dalis vyro 
reikšmės. Šventas Patrikas 
ir tiek nenorėjo mergoms 
duot: kada šventa Bngyta 
jo prašė duoti jos zokonin- 
kėms, kurioms valia buvo 
tekėti, progą pačioms pasi
rinkt vyrus, tai šv. Patri
kas pasiūlė tik kožną sep
tintą metą, bet kad Cezario 
kalendorius jau buvo ir bu
vo prakilnieji metai, tai ki
taip negalima buvo daryt, 
kaip tik kožną ketvirtą me
tą duoti.

Nuo tada prakilniaisiais 
metais mergos turi tiesą 
prašyt vyrų jas ženytis. — 
Va tai ir visas gerb. Juliaus 
Cezario joms geras! O tai 
yra labai didelis dalykas. 
Nors dar pas Lietuvius ta 
mada neįvesta, bet, abelnai, 
mergos visada daugiau nori 
ženytis, negu vyrai, bet jos 
negali kalbint nes jas pajuo
kia ir skaito blogu pasiel
gimu.

Bet padaryta tokie metai 
ir duota joms proga, todėl, 
merginos, šįmet jums ge- ; 
riausia proga gauti vyrą.— i 
“Dabar arba niekados!” tu- j 
ri būti jūsų obalsis. < 

Kodėl taip lemtinai gerb. 1

Spragilas pasako? Juk dar 
ne visi vyrai išgaišo, ne visi 
apsives, ne paskutiniai pra
kilnieji metai!

Tiesa, kad ne visi vyrai 
pradings apsivedime ir ne 
visi išgaiš ir ne paskutinis 
tokis' metas. Bet ve kas. 
Jau nuo senos senovės, kaip 
tik žmonės pradėjo pažint 
kalendorių ir išmoko skai
tyt metus, taip lėmė: kad 
tos, kurios šiais metais ne- 
gausit sau vyro, sekančiais 
prakilniais metais jau busit 
keturiais metais senesnės.

Teisybė, ir liūdna, ar ne?
Taigi gerb. Spragilo pa

tarimas teisingas ir lemti
nas toms, kurios dar yra 
“ženatvės rinkos” metuose.

Ne visada” prakilnieji me
tai buna. Praėjo vienas to
kis keturi žemės apkeliavi
mai aplinkui saulę, jei ga
liu astronomiškai jums pa
sakyti. Visos, kurios tuo 
laiku buvo perjaunos ant 
“ženatvės turgaus” išstoti, 
šįmet jau pilnai “prinoku
sios”, o kitais prakilniaisiais 
metais jau bus persirpusios 
arba ‘persenos — jau tada 
ir vyrai į jūsų kalbinimus » 
žiūrės su juoku ir nepaisys.

Kurios pereitais prakil
niaisiais metais buvo prino
kusios, bet nepasinaudojo 
proga,* dabar tas giliukis 
perėjo. Žinokit gerai, kad 
tik jus, mergos, amžių mai- 
not; vyrai ne. Tam vyrui, 
kuriam užpernai buvot ge
ros, šįmet jau galit but per
senos, o už metų-kitų — jie 
visai į jus nežiūrės. Jie vėl 
žvelgs pirmyn, iš kur atei
na ‘‘šešiolikinės”. Vyrų am
žiui kalendoriaus nėra, tik 
mergų. Vyras nuo dvide
šimties metų praleidžia dar 
penkis ir vėl penkis ir dar 
ir ‘ vėl, penkis ir vis, jeigu 
per nelaimę neapsiveda, yra 
geras 'ženatvės rinkon. Jus 
tuoj liekat išbrokuotos.

Todėl nįabar, atėjuS 'yasų 
metui tavorą rinktis, kolei 
dar jūsų pinigai geri, sto
kit drąsiai. Drąsesnės dau
giau laimi* — kaip visur. 
Nedrąsi, jei vieną pakalbi
na, tas atsitako, ir nuleidžia 
rankas. Bet taip nedarykit 
Atsisakė vienas, eit pas ki
tą — išeilės. Pataikysit ant 
tokio, kuris nors jau desėt- 
kui atsakęs, ant vienuolik
tos sutiks.

Senovėj buvo graži mada: i 
mergos kalbino kokį vyrą 
tik pamėgo. Jei vyras atsi
sakė, jis turėjo užmokėti 
mergai bausmę: turėjo duo
ti jai bučkį ir šilkinį anda
roką. Ale tikėkit man, kad 
tokiais metais mergos prisi
kraudavo šilkinių andarokų 
ant keleto metų! Gudrus 
vyrai, pamatę, kad gudrios 
mergos taip andarokus ga
minasi, pridėjo šitokį su
manymą : jie sutiko duoti 
už bausmę šilkinį andaroką 
tik tada, jeigu merga suti
ko parodyti savo raudoną 
apatinį andaroką!

Anglijoj seniaus vasario 
29 d. būdavo iškilmės: ant 
gėrimų bačkų sustoję vyrai 
sveikindamo tas mergas, 
kurių tikėjosi ateisiant kal
bint; negražus vyrai suren
gdavo demonstracijas ir ei
dami gatvėmis Sukaudavo: 
“Bėda mums! Jokia merga 
mus nekalbins!” Nes, mat, 
ir negražiausios mergos no
ri gražių vyrų ir gana.... yl 

(Vyrams: Nemanykite^ 
kad gerb. Spragilas nori 
jums pražūties, mergas gu
drybių mokindamas. Teisy
bė, kad sykį papuolęs į mer
gos tinklą jau kaip žuvis tu
ri būti' pagautas. Nors 
tiems, kurie bijot ženytis, 
šie vieni metai išrodys to
kie ilgi, kaip trįs paprastie
ji, bet galit lengvai išsisuk
ti prisilaikydami “šešėlyje” 
arba ir užkalbintas galit at
sakyt: “jau pasižadėjau”.)

Spragilas.
N. B. Bet ką sekančiam 

numeriui gerb. Spragilas at
neš? Jis dar nepasako, te
gul skaitytojai spėja, ir ta
da ištirsim, ar visi žmonės 
vienaip mislina....
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tronomiškai jums pa- 
i. Visos, kurios tuo ;
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Lietuvos Našlaičių Reikalais
Keletą sykių musų spau

doje patėmijome, jog Ame
rikos valdžios Europai pa
galbą teikti Mr. H. Hoover 
rengiasi sukviesti Lietuvių 
atstovus apkalbėjimui pla
nų, kokiu budu galima bu
tų, su Amerikonų pagalba, 
ir Lietuviams sykiu susidė
jus, teikti paramą Lietuvos 
našlaičiams, likusiems be tė
vų, be giminių, be maisto ir 
be drabužių. Dabar tokis 
pasitarimas atsibuvo ir čia 
paduodame mums praneši
mą iš American Association 
of Foreign Language News
papers raštinės.

Lietuvių organizacijų at
stovai turėjo susirinkimą 
A. R. A. - Europos Vaikų 
Fondo ofise New Yorke ap
kalbėjimui ir išradimui ke
lių del suteikimo Lietuvos 
vaikams pilniausios galimos 
pagalbos, ir suorganizavo 
central) Lietuvių vaikų pa
galbos komitetą. ,

Herbert Hoover’io orga
nizacijos atstovai susiėjo su 
Lietuviais ir su atstovais iš 
Inter-racial Council (Tarp- 
rasinės Tarybos), kuri sa
vanoriai pasižadėjo daryti 
viską ką ji galės, be jokių 
atlyginimų, sukėlimui visų 
atkreipti atidą į Lietuvos 
vaikus jų vargingame pa
dėjime.

Dalyvavo sekantieji Lie
tuvių pagalbinių organiza-, 
cijų atstovai: Kun. J. Pet
raitis, Paterson, N. J., pir
mininkas Lietuvos Vaikų 
Šelpimo Komisijos; Dr. A. 
Bacevičia, Centralio Komi
teto vice-pirmininkas; Povi
las Molis, SLRKA. sekreto
rius; Kun. N. J. Petkus, S. 
L. R. K. A. dvasiškas vado
vas; p-lė B. Vaškevičiutė, 
Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus pagelb. komiteto iž
dininkė;^ P. S. VŲmontas, 
Centralio Komiteto direk
torius; Dr. J. Valukas, Lie
tuvai Gelbėti Draugijos na
rys, ir Pius J. Žiuris, Lie
tuvos Neprigulmybės Fondo 
atstovas.

Šis naujai suorganizuotas 
Lietuvos vaikų pagalbos ko- 
mitetas, kaip po susirinki
mo paskelbta, kreipsis visur 
del aukų sušelpimui varguo
lių vaikų savo Tėvynėje. Iš 
Amerikonų bus prašoma ir 
toliaus šelpti juos šiame rei
kale, bet taipgi Lietuviai 
ir lietuviškos kilmės žmo
nės šioje šalyje bus prašomi 
paimti ant savęs dalį tos 
naštos.
' Surinkti pinigai bus pa

siųsti į A. R. A. European 
Children’s Fund, No. 115 
Broadway, New York City, 
kur jie bus apversti ant ap
dangalo ir maisto. Tie ap
dangalai ir maistas bus per
kama po daug ant sykio už 
pigiausias galimas kainas ir 
bus pasiųsta į Lietuvą, kur 
visa tai išdalins Mr. Hoo- | 
ver’io organizacijos atsto
vai ir vietiniai Lietuvių pa- : 
galbiniai komitetai.

Mr. Hoover padarė tokią , 
tvarką kaslink pergabeni- , 
mo daiktų ir išdalinimo, kad . 
kiekvienas centas iš kožno 
dolario, paaukauto tam tik- ] 
slui, bus išleistas tikrai pa- . 
šalpai. ■

Inter-racial Council, ku- j 
rio pirmininku yra Genero- ] 
las Colęman du Pont, pasi- j 
stengs smulkmeniškai isaiš- - 
kinti vaikų šelpimo .planus. , 

Lietuvos padėjime, sulyg j 
A. R. R. European Child- , 
ren’s Fund, reikalinga pa- , 
maitinti 40,000 vaikų ma- į 
žiausia imant, ir taipgi net 
15,000 vaikų reikalinga ap- 1 
dangalo. ‘ j

Karės audroms perėjus, « 
Lietuvoje paliko daug naš- ’ 
laičių, benamių, neturinčių ' 
nei ką valgyt, nei kuo apsi- 1 
dengti. Kitos karės nukan- 1 
kintos tautos jau senai turi > 

į- savo našlaičių komitetus ir 1 
■ su pagalba Amerikos 'žmo- 1

teko musų vientaučių kūdi
kiai Tėvynėje, nesistengėme 
jiems pagalbos suteikti.

Amerikonai, būdami Lie
tuvoj, permatę skurdų pa
dėjimą tų nėkaltų karės au
kų, businčių Lietuvos pilie
čių ir gynėjų, sumanė, pa
tįs pradėdami darbą, suva
dinti prie to ir Lietuvius. I

Greičiausia, dar Amerikoj 
būdami, pamatyti tą musų 
bedalių padėjimą galite at
silankę pažiūrėti p. John- 
sono Lietuvoj nuimtų kru
tančių paveikslų, kuriuos 
šiuomi tarpu Lietuvių kolo
nijose rodo Kaunas Filmų 
Kompanija. Žiūrėdamas į 
tuos vaizdus, žmogus pajun
ti kaip ašaros iš akių ima 
riedėti ir rodos traukia prie^

tų vaikučių, su jais būti, 
jiems gelbėti, rūpintis jų li
kimu. Jauti juos Lietuviais, 
kaip ir pats esi, o jų liki
mas pasirodo^ toks apgailė- 

Į tinas, kad rodos viską jiems 
atiduotum.

Taip ir turime daryti: ne
atsilikdami nuo kitų Lietu
vos reikalų rėmimo, turime 
remti ir tų našlaičių gyvas
tį palaikantį ramstį, kad jie 

įgalėtų sveikais išaugti, kad 
įgalėtų patarnauti savo Tė- 
vvnei taip, kaip tarnavo jų 

I tėvai, kurie arba tiesiogi- 
'nai krito kovodami už mu
sų šalies paliuosavimą, arba 
kitaip buvo, sutikti pergrei- 
tos mirties ir negalėjo iš
auginti jų patįs.

Gerai išauklėti, tie musų 
vaikučiai bus šulais savo 
Tėvynės, jos laisvės gynė
jais ir kultūros platintojais.

DIRVA 3

KUOMET MES MIEGA
ME — KITI DAR

BUOJASI.
Šiuo ilgiausių žiemos dienų 

i laiku, kuomet mes džiaugiamės 
> nugulę į šiltą patalą, astrono- 
- mai per ištisas naktis jieško 
• naujo pasaulio. Gali būti, kad 
l jie suras. Jau net per penkias- 
! dešimts metų laiko spėliojama, 
! kad už tolimiausios (aštuntos) 
i nuo saulės planetos Neptūno, 
' kurios abelnas tolis nuo musų 

yra apie trįs bilijonai mylių, 
randasi kita planeta, visai ne- 

■ matoma net žiūrint su pagalba 
didžiausių telėskopų.

Tečiaus mokslininkai surado, 
jog fotografiškas stiklas daug 
atsakąnčiau užregistruoja da
lykus, negu juos galima matyti 
paprasta žmogaus akis. Su to
kio stiklo pagalba ir tikimasi 
trumpu laiku surasti teisingą 
atsakymą apie dar vienos pla
netos esumą musų saulinėje si
stemoje.

Nėra didesnio romantiškumo 
už romantiškumą plačiųjų erd-' 
vių. Astronomija gal būti yra 
seniausia iŠ visų mokslų. Chi- 
nijoje, Egipte ir Babilonijoje 
randama priešistoriškus užrašus 
su prirodymais apie tais laikais 
tyrinėjimą žvaigždžių, d net 
tūkstantis metų pirm Krikščio
nybės eros Chinijos imperato
rius iždavinėdavo įsakymui pa
gal dangiškų kūnų apsireiškimo 
ir judėjimo. Vienas šios pasau
linės karės geras dalykas bus, 
jeigu Chinija atsieks savo rei
kalavimų, Vokiečių sugrąžini
mas Pekinui astronomiškų in
strumentų, padirbdintų pirma 
Kublai Khan laikų, tbli pirm 
negu Europa dar ką nors pa
našaus buvo išradus.

Dvi iš aštuonių planetų, pas
kiausiai išrastų, vadinamų mo
derniškų laikų atidengimu, yra 
tai Uranus — atrado Herschel 
1781 m., ir Neptūnas — atrado : 
D’Arrest 1846 ■ metais. i

Pirm Urano atradimo ilgą 
laiką manyta, jog tai yra žvaig- : 
ždė, o ne planeta, ir skaityta : 
ją turint nustatytą keliavimą, ; 
apskaitliuota, kad jos diamet- i 
ras yra keturis sykius didesnis, 
negu žemės.

Neptūnas raštiškai buvo su- i 
sektas daug metų pirm negu jį 
matyta. Urano orbitas (kelias 
aplinkui saulę) parodė kokius ' 
tai ženklus — jis būdavo išlau
kinės spėkos ištraukiamas iš sa- : 
vo kelio ir pradėta manyti, kas 1 
tai galėtų padaryti. Tai buvo i 
kaip kad pakabintumėt prie lu- . 
bų ant šniūro plieninį skritulį 1 
ir prineštumėt artyn, bet nema- ; 
tomą, didelį magnasą. Tas skri- 1 
tūlis trauktųsi linkui magnaąo 1 
ir tada žinotumėt, nors negalė- < 
tumėt jo matyti, kad kokia tai . 
spėka tą skritulį traukia prie i 
savęs iš jo naturalės pozicijos.

Taip tikra astronomiška ma- i 
tematika liko, kad mokslininkai i 
gali išskaitliuoti planetos pozi- 1 
ei ją, nors pačios planetos visai : 
nematę; poziciją, kurioje Nep- < 
tunas surastas, pasirodė, kad la- i 
bai aiškiai išskaitliavo du ma- j 
tematikai — Adams ir Lever- j 
rier pirma, negu teleskopai ga- i 
Įėjo parodyti, jog tenai planeta 
butų. i

Kas atsitiko su Uranum, tas 1 
dabar pasikartoja ir su Neptu- i

i remdamiesi, jieško naujo pasau
lio. Per suvirs penkiasdešimts 
metų matematiškai išskaitliuo-, 
jant pripažinta, kad už Neptū
no randasi dar viena iki šiolei 

į nematyta planeta, ir nuo 1877 
> metų pakartotinai stengiamasi
■ ją atrasti. Kaip dabartiniu lai- 
i ku musų saulinės sistemos ku- 
I nai yra susiėję, yra patogiausias
■ laikas astronomams žiūrėti ir ti- 
, kimasi pasekmių.

Jeigu astronomų išskaitliuo- 
toje vietoje randasi dar vienas 
pasaulis, tai kaip jis išrodo?

Jis yra taip toli nuo musų, 
kad nors tenai butų kokių žmo
nių, kaip panašiai ant musų že
mės, tai tos planetos žmonės 
vargu galėtų mus matyti, delei 
musų planetos mažumo, jeigu 
jie nevartoja daug sykių dau
giau padidinančius stiklus. Ko
kia galėtų būti tos planetos gy
vybė ir gyvijos veikmė? Ąr ir 
jie valgo, miega, mylisi ir ne
apkenčia kaip mes, ar jie nu
žengę daug toliau, negu mes?

Ką jie mato virš savo galvų, 
kuomet pažiūri į dausų gilybes? 
Ar randasi tenai dar kitų dau
giau pasaulių, kurių mes nieka
dos nepatirsime, nematysime, 
ar gal jau tenai yra kraštas vi
satos platybių?

Šituose planetos jieškojimuo- 
se astronomai fotografuos tam 
tikrą erdvių plotą ir žiūrės, ar 
ant. stiklų nėra mažos šviesios 
linijos, o jeigu taip butų, 
išgirsime paskelbiant didelį 
radimą, ir visas pasaulis su 
džiausiu džiaugsmu sutiks 
kantraus darbo ir protingo išro- 
kavimo vaisių.

Tečiaus atradimas naujos pla
netos visatos būtybėje reiškia 
tik tiek, kaip kūdikis paimtų 
pajūryje akmenuką.

Erdvės yra plačios — bega
linės. Bilijonas ir kitas ir šim
tas bilijonų mylių jose yra tik
tai sprindis arba sieksnis musų 
protui apimamame išmieravi- 
me. Kuomet mes žiūrime į er
dves — į rytus ir į vakarus, į 
pietus ir į šiaurę — mes arti 
nematome nei jokios žvaigždės, 
nei jokios planetoš — visos net 
po milijonus mylių atstu, o žvai
gždės — taip toli, jog skaitliuo- 
jama ne myliomis, bet šviesos 
metais (šviesa keliauja po 168,- 
000 mylių į sekundą).

žiūrėdami į tamsios nakties 
tyrą erdvę mes matome ją iš-j 
barstytą miriadais šviesių ži- 
būrelių. Tie žiburėliai vienas 
kito yra taip arti, ir lyg tink
las driekiasi per tamsias dau
sas. Turim persistatyt, tečiaus, 
jog ir tos žvaigždės viena nuo 
kitos yra taip toli, kaip toli jos 
yra nuo musų: tarpe jų yra to
kie pat ir dar didesni protarpiai, 
kaip tarp žemės ir jų, tik jų di-. 
dis tolumas nuo musų rodo, lyg 
jos butų daug arčiau, negu nuo 
musų mėnulis arba saulė dieną.

Mažiausia žvaigždelė, kokią 
mes galime įžiūrėti, yra milži
niška ugnis-saulė, milijonus sy
kių didesnė yra musų menkutę 
žemelę, ir už pačią musų saulę. 
Jeigu bent viena kuri iš tų ma
žyčių žiburėlių butų taip arti 
prie musų, kaip saulė, tai mes 
į mažą dalelę sekundos iškeptu
me jos karštyje.

Tai yra žmogaus protui ne
apimami ir neįsivaizdinami da
lykai, tik mes aplamai galime 
apie tai kalbėti. Kokios ste-

tai 
at- 
di-

•Jų skurdas, vargai, bada
vimas ir kartais belaikinė 
mirtis butų didžiausiu nuo
stoliu musų tautai, puolimas 
jos gyvavimo ir gėda mums, 
Amerikos Lietuviams, kad 
prie to prileidžiame!

(Aukų galima siųsti ir 
per “Dirvos” Redakciją, ku
ri aukavusių vardus pagar
sins ir pinigus priduos cen- 
tralin Lietuvos vaikų šelpi
mo komitetam)

KODĖL MES TURIM PIR
KTI LIETUVOS BONŲ.
Kauno “Lietuva” indeda 

šitokią apię Lenkų žvėriš
kus darbus Lietuvoje žinelę 
iš Liškiavos, Alytaus apsk.: 

į Trečioji antrojo Kauno pulko 
šaulių kuopa laiko tarp žioge
lių ir Žeimių sodžių valtį žmo
nėms per Nemuną kelti. Spalio 
14 d. ėjo Žeimių kaimo mergi
nos: Ladislova Jaknevičaitė, Ci
ną Rudžiutė, Elzė Rudžiutė ir 
Ona Žukaitė, bulves kasusios iš 
Moškyčios kaimo iš ukin. P. 
Valentukevičiaus. Joms reikėjo 
persiirt per Nemuną minėtoje 
vietoje. Perirė merginas du 
Lenkų legioninkai. Vyresnysis 
pareikalavo merginų už periri- 
mą jį pabučiuoti. Trįs sutiko, 
bet viena (Žukaitė) griežtai at
sisakė. Tuomet legioninkas pa
ėmė ją už rankos ir ėmė vilk
ti į krumus. Žukaitės draugės 
stovėjo ant kranto. Legionin
kas į jas iššovė. Merginos nu
sigandusios nubėgo į kaimą, o 
Žukaitę tada legioninkas išgė
dino. Kaip mergina rėkė šauk
dama pagalbos, legioninkas mu
šė ją į veidą ir burną delnu už
dengęs laikė. Tatai matė kitoj 
pusėj stovėjusis ūkininkas Va- 
lentukevičius, kuris merginas 
atlydėjo iki Nemuno.

Musų “Komunistai“ užsige- 
na savo darbų.

Brooklyn© komunistų organo 
“Laisvės” redakcijoj buvo kra
ta ir. išgabenta dokumentai.

Kolei kas pats laikraštis ne
sulaikytas, bet tuoj sustos. Vie
na, del valdžios spaudimo, o an
tra — Lietuviai pamatė musų 
“komunistų” darbus ir, kaip iš 
jų pačių girdisi, nenori tokių 
laikraščių skaityt.

Kalbant apie pačią kratą, ne
vykusiai pasiskundžia “Laisvės” 
vedėjai sakydami, buk kas tai 
apskundę juos; jog esą jie ve
da bolševikišką propagandą.

šiame jų atsiliepime pamatai, 
kad narsieji musų “komunis
tai” kaip šv. Petras Kristaus sa
vo darbų nori užsiginti. Juk jų 
tikslai aiškiai skambėjo ištisai 
“Laisvės” špaltų: nuvertimas 
kapitalizmo, griovimas nedarbi
ninkiškos valdžios, komunistiš
ka proletriato diktatūra ir tt. 
O kada už tas visas jų propa
gandas valdžia užklupo, tai sa
ko, jog kas tai įskundę, 
jie tuo užsiimu.;..

Iš to jų pasisakymo 
ant kiek musų Lietuviai 
ėmę bolševizmu ir ant kiek jo 
jiems reikia: tik šūkauja ka
da giedra, o kada pasisuka vė
jas — išvaiko ir net užmaršina 
juos apie tai.

Mums gaila tik tų nekaltų 
žmonelių, kurie vieno komuniz
mu permirkusio “Laisvės” re
daktoriaus tuščiais žodžiais su
vedžioti ir patįs sau blogą daro 
nukentėdami pasekmes, ir neat
merkia akių į musų tautinį ir 
šios šalies tikrąjį padėjimą pa
žvelgti.

“buk”

aišku, 
persi-

dvės, jei musų saulė su viso
mis savo planetomis butų kur 
nors tarpe tų didžiųjų žvaigž
džių, kad mes jas galėtume re
gėti didelėmis, bet dar butume 
užtektinai nuo jų toli, kad ne
kaistame nuo jų! Ar ne malo
nu mums butų kasdien ir kas
nakt regėti tokią dangišką pui
kybę, jei musų menka žemelė 
keliautų aplinkui vieną kurią iš 
Plejadų, vietoj dabartinės sau
lės, esančios vienos atsiskyru
sios nuo kitų skaisčių žvaigž
džių?. ...

Bet, kaip augščiau minėta, 
mažai tuo stebuklingumu tega
lėtume džiaugtis, nes ir Pleja
dos viena nuo kitos yra taip to
li.... toli....

Irgi butume tiktai vienos ko
kios saulės valdžioje ir tik ją 
vieną regėtume, o kitos žvaigž
dės išrodytų tik tokio didumo,

ARISTOTELIO “ESYBES” MOKSLAS
Rašo BUDRIKAS.

Platonas užsispyręs reikalavo nuo Uni
versalų pažinties ir patyrimo. Tai buvo, 
sulyg Aristotelio, Heraklito teorija, kuri 
varu privedė jį prie šios išvados. Jis san- 
protavo: jei daiktai be pertrūkio keičiasi, 
jie niekad negali tapti patyrimo objektais 
ir būti sutirštinti minčiai. Jis daleido dai
ktų plūdimo teoriją esant nepaliečiama, bet 
apribavo ją nujaučiamais daiktais, su ap
sireiškimu. Ir anapus šių visad-judančių 
objektų jis susitvėrė minties pasaulį, virš- 
jausminį pasaulį. Šisai mintijimas išreiš
kia arba pagimdo dualizmą. Aiškų tokį 
prieštaravimą Platonas bandė apveikt Dia
lektika.

Tokiu tai budu dialektika tapo realis 
jo filosofijos objektas. Filosofas turi už
siinteresuoti su daiktų skirtumais ir suta
rimais ir bandyti suderinti juos mintyje, 
Idėjoje.

Platonas nebuvo užsiganėdinęs dialek
tika kaipo grynu mentališkumu. Jis būti
nai reikalavo etiško gyvenimd.

Dialektika turi būti idėjų įkūnijimas 
praktiškame gyvenime. Subjektivis ir ob- 
jektivis turi būti sujungtas naudingumo 
gyvenime ir Gerumo idęja turi valdyti vi
są individualę egzistenciją.

Tai yra Platono idealizmas.
Platonui nebuvo minties ir pajautimo 

individualizmo. Jis jam neegzistavo; nei 
gi jis egzistuoja bile kokiam tikram idea
listui. Tikriems idealistams du yra tiktai 
analizas ir sintezė.

Bet Platono bendralaikiams ir papras
tam šių dienų žmogui minties pasaulis ir 
pajautimo pasaulis yra du, o ne vienas. 
Net ir genijus, kaip Aristotelis, negalėjo 
paregėti to aiškiau. Tuomet jis pradėjo 
nurodinėti-taisyti daleidžiamąją savo mis- 
tro mokinimų kliautį-suklydimą ir kaip 
bematant atsistojo antagonistiškoje pozi
cijoje. Jis nubėgo prie neužsitikėjimo 
kraštutinybės. Jis nepatikėjo transcen- 
taliui, apstraktiškam, visuotinam, kaip kad 
mokino Platonas. Ir jis tapo konkretiško 
supratimo apaštalu. Nuo jo mes gauname 
indukcijos metodą, užvaduojantį Dialekti
ką; pastaroji parūpina tiktai, kaip jis pre
tenduoja, tuščias ir formines teisybes. Ne
turėtų būti daleista, kad Aristotelis yra 
pražuvęs kraštutinybėje, kaip, pavyzdin, 
yra pražuvę daugelis moderniškų tyrinė
tojų. Jis tiktai pareikalauja, kad dialek
tiškos teisybės butų sulygintos su objekti- 
viais faktais ir priešingai. Tiktai šitokiu 
keliu mes ateiname prie teisybių, sako jįs. 
Tikrai Aristotelis ir Platanas skiriasi tik
tai nuomonėse. Jųdviejų metodas skiriasi 
tiktai formoje. Mes galime teisingai pa
sakyti su Alfred de Musset: Platon rėvait; 
Aristotle pensait.

Apie Platono reveliacijas, rodos, jau 
kalbėjau pirmiaus. Sekantis straipsnis bus 
apie Aristotelio mintis. Jiedu nesiginči
ja — nekovoja vienas prieš kitą; jiedu tik
tai dapildo vienas antrą. Tas turėtų būti 
palaikyta atmintyje rūpestingo skaitytojo, 
kad nei jokio* gryna studija, ar tai butų 
Platono ar Aristotelio arba abiejų, neap- 
rupins jo raktu, kurs atrakintų gyvybės 
ir mirties misteriją. Tai yra ištikrųjų tei
singai pasakyta, kad “filosofija pradingsta 
tame momente, kuomet tu pradedi jos mo
kytis”. Patsai skaitytojas turi būti filo
sofu. Jis turi laikytis liuosybėje. Tiktai 
tikra liuosybė pažįsta save ir savęs įgyven
dinimas yra filosofija. Grynas protavimas 
negali išaiškinti, ar tai Pažinimas ateina 
mintimi ar pajautimu, ar tai yra univer
salis ar individuals, kurs sudarytų žmogu
je tikrąjį; ar tai kūniškas miklinimasi yra 
priežastinė pirmynžahga minčiai, ar kūnas 
palaiko viską protui; ar draugija yra su
sijungimas ar vienutė? Šitie ir skaitlingi 
kiti klausimai, visi poliarizuoti opozitai, 
bus atsakinėjami vienpusiško ir klaidingai 
suprasto idealizmo, ir klausimo nutarimas 
remsis ant proto naudos ir nuosprendis 
atidengs sprendžiamojo proto išsireiškimą 
ir jo visišką supratimo stoką, kas ištiesų 
yra Idealizmas. Ant nelaimės, šioji idea
lizmo rūšis yra perdidžiai pasaulyje išsi
plėtojusi. Kaip jau minėta, vienintelė min
tis ar grynas mintijimas neišriša šių klau
simų. Mintis sudaro filosofijos esencialus 
ir jų išrišimas turi ateiti iš vidaus. Vidus, 
kurs išaiškina šiuos klausimus, yra abiejų 
kraštutinybių sintezė.

Aristotelis Esybės Mokslą pavadino 
metafizika. Ir pats pirmasis klausimas, 
kurį jis turėjo atsakyti, yra: Ką tai reiš-

nu ir dabar astronomai, ant to buklingai gražios butų musų er- kokias jas matome dabar.... ikia realybė, arba kas tai yra substancija?

Kuomet šisai klausimas bus atsakytas, 
, visi kiti Pirmosios Filosofijos klausimai 
i bus atsakyti ir tuomet mes žinosime, kas 

tai yra relativis, netikėtas, neperregiamas.
Platanas jau išbandė sayo buklumą ant 

šio klausimo ir atskyrė reales esybės mok
slą nuo to, kurs pasirodo esąs, ir sukon
centravo visą savo mokinimo išmintį ant 
Idėjos. Prieš šį mokinimą yra argumen
tuojama nuo aristoteliško matymtaškio, 
jog idėjos yra bejiegės išaiškinti nepaliau
jamą ir besididinantį gamtos fluksą, kurį 
Heraklitus darodė esant faktu. Separati- 
vės idėjos neprisideda savo dalimi prie dai
ktų galinimo ar apsaugojimo ar mokslo. 
Mes nebepajiegiame suprasti kokis yra 
bendrumas tarpe daiktų ir idėjų. Ir saky
ti, kad idėjos yra daiktų modeliai, tai reik
štų tą pat, kaip kalbėti metaforose, kadan
gi kas yra veislė vienam objektui, tas yra 
padermė augštesniai eilei. Toji pati idėja 
turės būti tuoj archetikas ir aktipas.

Aristotelis paskelbė, kad “idėjos nesu
teikia pagalbos pažinimui individualių dai
ktų, dalyvaujančių jose, nes idėjos nėra 
imanentiškos šiuose daiktuose, bet atski
ros nuo jų.” Visas šios rūšies sanprotavi- 
mas prieš idėjas yra prideramas nuo to 
matymtaškio, kurs priskaito visą mentališ- 
kumą prie tuščių žodžių vapaliojimo ir pa
mėgsta labiau konkretišką kietumą, negu 
vertingą keno nors sintetišką protą.

(Bus daugiau)

UŽ TĖVYNĘ, 
šaltas, gražus rudenėlis, 
Sausas kelias-vieškelėlis 
Joti per žalią girelę — 
Ginti Lietuvos šalelę.

Eina žirgas žingčiodamas, 
Padkavėlėm’s švysčiodamas, 
Dreba žemė po jo kojų — 
Į karužę ašai joju!

Šviečia liūdnai mėnesėlis, 
Tai vėl dengia debesėlis; 
O man jaunam linksma joti — 
Už Tėvynę jot kovoti!

Jau dienelės aušra švinta 
Ir rudenio šalna krinta;
Štai prijojau aš kalnelį — 
Susistabdžiau čia žirgelį.

Sutsok, žirge, neskubėki,
Čion, bbėrasis, pasilsėki, 
Nes jau ten trenksmai kanuolių 
Gaudžia prieš musų narsuolius.

Širdis man>0' im’ drebėti, 
Baisi kova reiks pradėti, 
Jiegas savo reiks statyti 
Ir gaujas priešų naikinti!

Garsiai sužvengė žirgelis, 
Sublizgėj’ plieno kardelis — 
Smarkiai priešus aš kapojau — 
Ant gyvybės neatbojau.

Išžud'žiau aš jų daugybę — 
Padėjau trint jų galybę, 
Juos išvijom iš Tėvynės 
Su tvirtom’s savo krutinėm’s!

Nedrįs daugiau jie užpulti —
Nenorės mumis sukulti —
Žinos, jog čia yr’ vienybė 
Ir nelaimėj yr’ galybė!

Žinos, jog Lietuva musų: • 
Anei Lenkų, anei Prūsų; 
Jog vaikai jos y r’ garbingi 
Ir kovoje jie galingi!

Vyturėlis.

Meilės dalykas.
Esmeralda sėdėj'o krėsle prie sienos ir 

žiurėjo į paveikslą. Paveikslas perstatė 
paprastą jauną vaikiną; tečiaus Esmeral
da apie tai kitaip manė.

“Bet ar aš jį myliu?” klausė ji pati sa
vęs. “Ar tai ištiesų yra meilė, ką aš jau
čiu prie jo, ar tiktai seseriškas pajauti
mas?”

Tuom tarpu smarkiai prasivėrė jos 
kambario durįs ir kaip vėjas kambarin įsi
vertė jos jaunas broliukas. Nieko nelauk
dama, Esmeralda pagriebus už ausies bro
lį ištempė per duris.

Ir vėl atsisėdo prie paveikslo.
“Ne”, tarė ji atsidusdama. “Mano 

meilė prie jo nėra tai seseriškas patrauki
mas, bet kas nors prakilnesnio, geresnio, 
didesnio ir šventesnio už tą....”

j i

b

zYmerin.ua


RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BA i ALDONO* 
VEDĖJOS GYVENIMAI

Iš Cleveland©'“Leader-News” — Verčia k. Š. K.

(Tąsa iš pereito numerio) Ito, kas artinasi, drąsos gyventi ir mirti' 
Artinantis mums prie tokios užeigos, I kaip vyrui.

I Musų barakuose pakilo sujudimas se
kantį rytą. Tai buvo paskutinė valanda, 
ką mes čia praleidžiam. Pilnai kariškose 
drapanose, su šautuvais ir visomis reik
menimis suėjom į katedrą ir vėl buvom 
prisiekdinti. Bažnyčia buvo pilna žmo
nių, taipgi daugybės stovėjo lauke. Vys
kupas mums pasakė prakalbą; jis kalbėjo, 
kaip šalis užpulta priešų, kurie nori Rusi
ją sunaikinti, ir ragino mums garbingai 
ginti tėvynę ir carą. Jis taipgi meldėsi už 
pergalę ir palaimino musų ginklus ir mus.

Kareiviuose buvo didelis dvasinis pa
kilimas. Mes visi buvom taip sujudę, taip 
jautėmės narsus, linksmi ir viltingi, kad 
net užmiršom savus reikalus. Visas mies
tas suėjo palydėti mus į stotį ir su šukavi
mais ir linkėjimais sekė paskui musų. Ne
su kitados mačius tokiame dvasios pakili
me žmonių, kaip buvo .tą vasario mėnesio 
rytą.

man iš baimės net kojos ėmė drebėti. No-I 
rėjau sukti atgal ir bėgti. Bet kareiviai
neleido. Jiems labai buvo žingeidu kas 
bus kada mane jsives į vidų. Kareiviams, 
prieš išvažiuosiant j frontą, tokiose užei
gose buvo geriausia vieta, juos maloniai 
priimdavo, nes mat išvažiuojant į mušius 
jie liuosai leidžia pinigus. Mums inėjus, 
tuoj apspito būrelis tos vietos merginų, vie
na iš jų, jauna ir graži, pasirinko mane, 
ką pamatę mano draugai labai nusistebė
jo. Viduje buvo neapsakomas lermas, šu
kavimai, girtavimas; niekas nenutėmijo 
mane esant moterimi, net mano jauna mei
lužė, kuri atsisėdo man ant kelių ir darė 
ką tik ji mokėjo manęs sužavėjimui. Aš 
juokavau ir visi mano draugai beveik ką 
lubų nekėlė sykiu su manimi ūždami. Pas- 
kiaus man pasitaikė likti su savo meiluže i 
vienai.

Urnai atsidarė durįs ir inėjo ‘oficie- : 
rius. Kareiviams buvo uždrausta išeiti iš 
barakų po aštuonių vakare, o mes išslin- 
kom tamsoje niekam nematant, kuomet 
visi manė, jog mes miegam.

“Kokio pulko esi tu?” smarkiai manęs 
užklausė oficierius, man besistojant jam 
pagarbą atiduoti.

“Penkto Rezervų Pulko, vąše blagoro- 
dije”, atsakiau jam.

Jam su manim besitrusiant; kitiems 
buvo pranešta, kad oficierius užėjo, ir jie 
pasiskubino iš savo kambarių, kur buvo su 
merginomis užsidarę, per langus pabėgti, 
mane palikdami vieną.

“Kaip tu išdrįsai barakus apleisti?” 
suriko ant manęs, “ir valkiotis po tokias 
vietas vėlai naktį? Aš pasiųsiu tame į mi- 
litarį kalėjimą ant nakties!” Ir įsakė man 
tuojaus eiti pas viršininku^.

Tai buvo pirmutinė mano pažintis su 
tuo disciplinariu baraku. Nepatogi vieta 
praleidimui nakties. Byte mane pašaukė > 
pas kalėjimo komandierių, kuris labai aš
triai klausinėjo. Pagaliaus, negalėdama 
susilaikyti, pasileidau juoktis.

“Tai buvo apsirikimas, vąše blagoroji- 
je”, sakau jam.

“Apsirikimas?' Kokį velnią tu čia kai- ; 
bi — apsirikinl^s? Aš turiu čionai skuwu 
dą ant tavęs!” piktai sušuko jis.

“Aš esu' moteris, vąše blagorodije”, 
ir vėl ėmiau juoktis.

“Moteris!” suriko jis, plačiai pažiurė- 
mas į mane. Tuojaus jis pamatė, kad aš 
tiesą kalbu. “Koks čia velnias!” zurzėjo 
jis. “Moteris, ištiesų! Moteris kareivio 
uniformoje!” '

“Aš esu Maria Bočkareva, iš Penkto 
Pulko”, paaiškinau jam. Jis apie mane 
jau buvo girdėjęs.

“Tai ką tu, būdama moterimi, tame 
urve galėjai veikti?” klausinėjo jis.

“Aš esu kareivis, ir aš ėjau su tūlais 
kitais kareiviais pasiteirauti apie tokių vie
tų stovį, kur kareiviai praleidžia savo liuo- 
są laiką.”

Jis tuųj patelefonavo mano komandie- 
riui peržiūrėti mano rekordus ir pasakė 
jam, kodėl aš čia esu sulaikyta. Tenai, 
dagirdus apie mano žygius, pakilo didelis 
sujudimas ir juokas. Kiti kareiviai jau 
nuo iš tenai pabėgusių mano draugų su
žinojo, kas su manim atsitiko, kada oficie
rius vieną atrado, bet viršininkams apie S 
tai jie nenorėjo prasitarti, kad nežinotų, 
jog ir jie toj paleistuvystės užeigoj buvo. 
Atėjus žiniai, dabar čionai visi pasileido 
juokais. Man sugrįžus atgal, vyrai buvo 
taip apimti juoku, kad nekurie net ant 
grindų perpuolę voliojosi ir suspaudę šo
nus kvatojo. Dabar man vėl paskirta po
ra valandų bausmės stovėti, — tai buvo ] 
trečias ir paskutinis sykis mano lavinimo
si laiku. Visą tą savaitę kareiviai dau
giau nieko ir nekalbėjo, kaip tik apie Ja- 
škos prietikius ir beveik kiekvienas susi
tikęs pasityčiodamas užklausdavo: “Jaška, 
kaip tau ten patiko?”

Sužinojome dieną, kada iškeliausime į 
frontą; visi gavom naujas drapanas ir ki
tas reikmenis. Mane paliuosavo paskutinę ! 
dieną namon ir galėjau naktį būti su sa
vaisiais. Liūdna buvo ta naktis — vien tik 
vaitojimai, verksmai, ašaros. Trįs mėne
siai, kuriuos praleidau Tomske kaipo ka
reivis, buvo toli nuo karės. Dabar paju
tau esanti taip arti to baisaus gyvenimo, 
ir tas net gąsdino mane. Meldžiausi Dievo 
suteikti man drąsos pergyvenimui visko

(Bus daugiau)

< Užkeikta Mergele
(Tąsa iš pereito numerio)I

[ Elzbieta (lyg pasityčiodama): — 
jau tokia sena, kad su senais man rei
kėtų gyventi ir juos mylėti? Klystate, 
jeigu taip persistatėt. (Kazimieras 
neramus, keliasi ir vėl sėdasi, neužga
nėdintas). Man tokių senių nereikia. 
(Išeina.)

Kunigaikštis (Kazimierui): — Na tai ar 
tamista esi toks senas, ar ką, kad ji 
negali mylėti? Aš visu laiku maniau, 
kad judu susituokiata ir žadėjau tau 
ją už moterį atiduoti — maniau busi 
mano žento.... Bet tu jaunas būda
mas tokią barzdą pradėjai nešioti, tai 
ir mergos nenori mylėti ir taip nege
rai — apšepusi ta tavo- barzda....

Senis (Kunigaikščio tėvas, keldamasis nuo 
kėdės, Kazimierui): — Gerai, vaike, 
laikyk barzdą taip kaip aš. Sentėvių 
būdą užlaikydamas ir jų paprotį my
lėdamas, nešiok taip kaip aš, ir nepa
niekink jų palikimo mums....

Kazimieras (lyg susimaišęs): — Žinoma, 
Kunigaikštis įųrį.tįęsę,.kad aš negerai 
darau, jaunas apžėlęs vaikščiodamas, 
su tokia didele barzda; bet aš tėvuko 
patarimą laikau, gerbiu savo sentėvių 
palikimą ir mums garbe yra su bar
zdomis vaikščioti!...'.

Scena ketvirta.
Iš dešinės vėl ineina Elzbieta.

Elzbieta (rūsčiai): — Ką jus čia kalbate: 
jei nori mane kas mylėt ir paimt už 
moterį, tai turi būti be barzdos, nes 
aš barzdbto žmogaus nei akyse neno
riu matyti. Barzdotas žmogus man 
išrodo kaip didžiausias šlykštuolis, ap
sileidėlis ir valkata. Nekenčiu kad net 
po musų namų stogu tokie žmonės ran
dasi! O jie dar man kalba apie apsi- ' 
vedimą su tokiu! Eikit iš mano akių , 
visi tokie apšepėliai! (Prieina prie se-> , 
nuko). Ir tu, tėvuk, turi šitą savo i 
baidyklę nuskust, nes man jau dasiėdė 
į ją žiūrėt. Aš esu tokia jauna, skais- ' 
ti, graži, ir mat eisiu už kokio apžėlė- ‘ 
lio! Tai mano tokis išvedimas ir aš j 
tame neklystu. .

Senis: — Vaikeli, vaikeli, šitaip nekalbėk, ' 
nes kartais gali prisieiti sunkiai už 
tuos tavo žodžius atsakyti! Šią bar- • 
zdą aš nuo jaunų dienų nešioju ir ne- ( 
šiosiu iki gyvas busiu. Niekas negali , 
man ją atimti ar priversti nuskusti — 1 
tai yra mano įsitikėjimas, mano tėvų i 
palikimas....

Elzbieta: — Ne, tėvuti, klysti šitaip kalbė- ' 
damas: tu ją galėtum apvalyti, jei no- ; 
return, ir nebūtų blogo. Tu turėsi ją 
nukust, kad musų namuose nebūtų to- i 
kių nevalių pavyzdžių. Žiūrėk, kodėl 
mano tėvas — be barzdos ir jis lygiai 1 
užganėdintas, jam gerai ir kitaip at- ’ 
rodo. Turėsi taip, tėvuk, apsišvarint 
ir pasidabint.

Senis (visai piktai): — Kad tu, vaikeli, ne- ; 
išsitenki mano barzda, kaip mano sen
tėviai mylėjo ir nešiojo, tai buk pra- ; 
keikta ant amžių, ir kad tau barzda 
išaugtų iki žemei ir kad jos niekas 
galėtų nuskusti, kad tu jos niekad 
galėtum atsikratyti! Aš gi savo 
protį neniekinsiu iki aš gyvensiu!

(Bus daugiau)

Ar aš

ne- 
ne- 
pa-

i ORGANIZUOKITE LIE
TUVOS ŠAULIŲ PUL

KUS.
Parama taipgi reikalinga.

(Atsišaukimas)
1 Rudenį 1919 m. Lietuvoje su- 

j I sitvėrė didžiai simpatinga or
ganizacija, vadinama “Lietuvos 
Liuosųjų šaulių Sąjunga”. Ją 
pagimdė skaudžios Lietuvos gy
venimo sąlygos, kada iš vienos* 
pusės viliojo liuosybės saulutė, 
iš kitos gi — siautė Vokiečių 
bei Maskolių begaliniai šlykšti 
ir žiauri sauvalė, šaulių Są
jungą pagimdė' tautos skaus
mas ir liaudies kančios.

Puolant priešininkui Lietuvą 
iš lauko, arba susitelkus jam vi
duje ir pakėlus ginklus prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, šau
lių Sąjunga pasistatė sau tiks
lą: “ginti krašto nepriklausomy
bę visomis jiegomis.” Todėl ka
rės metu šaulių Sąjunga užsii
ma karės darbu: rengia visą 
kraštą gintis, atlieka kariškas 
užduotis ir jei gręsia turto plė
šimo bei naikinimo pavojus, ei
na sargybos pareigas.

Ramiu laiku šauliai užsiima 
kūno mankštinimu bei rikiuotės 
mokslu.

šaulių Sąjunga yra nepartinė 
savanorių brolija, reiškia: liuo- 
saisiais šauliais gali būti visų 
partijų žmonės, šaulys tik ta
da nustoja būti šauliu ir pra
randa visas šaulio teises, kaip 
įsimaišo į partijinę kcvąi. šau
liai gali būti kaip vyrai, taip ir 
moterįs, kaip jauni, taip ir seni, 
šauliai.savo tarpe dalinasi į dvi 
grupi: šauliai rikiuotininkai ir 
nerikuotės šauliai arba šaulių 
rėmėjai, kurių pareiga yra pa
rūpinti maisto, lėšų, reikmenų.

Ir tokia organizacija yra da
bar išsiplatinusi po visą Lietu
vą ir ji jau, kad ir nesenai įsi
kūrusi, suspėjo atlikti didžiau- 
sį darbą kovose su Vokiečių bei 
Rusų kolčakininkų gaujomis.

Neginčijamai svarbu, kad šio
se svarbiose kovos už nepri- < 
klausomybę dienose, kada Lie- : 
tuvą laukia dar milžiniškas dar- i 
bas — paliuosuoti savo sody- : 
bas, savo sostinę Vilnių iš na- : 
gų paskutinio okupanto, — ne
ginčijamai svarbu, kad visų Lie
tuvių tarpe Amerikoje susitver
tų Lietuvos nepriklausomybės 
dalininkų Sąjunga,panaši į liuo
sųjų šaulių Sąjungą pačioje Lie
tuvoje. Nesvarbu, kaip tai Są
junga turi vadintis — ar šau
lių, ar sargų, ar dar kaip * ki
taip. Svarbu, kad ji stovėtų 
ant nepartivio pamato, svarbu, 
kad ji kuogreičiau ir kuo tinka
miau susiorganizuotų. Svarbu, 
kad tuč tuojau kolonijose tver
tus: būriai, kad galėtų arti
miausiame jau laike rinkti bu
rių atstovai susivažiuoti, su
tverti sąjungą ir nustatyti jos 
konstituciją. Del palengvinimo 
organizuotis bus siuntinėjama 
atskiriems kolonijų iniciato
riams, kada jie kreipsis, projek
tas laikinųjų sąjungos įstatų.

Tariamoji Sąjunga, kaipo pri 
vatinė savanorių organizacija, 
turi užsilaikyti savo lėšomis. 
Sąjungos valdyba turės rūpin
tis surasti lėšų del padengimo 
savo išlaidų, ir del sušelpimo tų 
savo skyrių, kurie del kokių 
nors priežasčių butų reikalingi.

Susispietęs ‘sargų’ arba “šau
lių” būrys, pats sulyg savo nuo
žiūros ar iš savo tarpo renka ar 
pasikviečia iš šalies instrukto
rių, gerai išmanantį rikiuotis, 
gimnastikos ii* kitokio sporto 
dalykų.

Pirmasai projektuojamos “są
jungos” uždavinys bus — tvir
tas ir tikslingas vidujinis pa
čios organizacijos susitvarky
mas. Nes tik gerai viduje su
tvarkyta organizacija gali ga
minti tinkamus vaisius ir turėti 
visuomenėje svarbą. Antra už
duotis : pagaminti savo narių 
tarpe kuoskaitlingesnį tokių vy
rų būrį, kurie del Tėvynės lais
vės nesviruodami nors į ugnį 
šokų.

Trečia užduotis, — parinkti 
kiek išgalima aukų ir šiaip vi
sokių dovanų lygiai kaip ir lai
sviesiems 
Lietuvos 
pradėtam 
Lietuvoje 
vardu legionui.

ši Lietuvos laisvės šalininkų 
Sąjunga turėtų tai užmegsti be
tarpius santikius su Lietuvos 
šaulių Sąjunga Kaune. Be to, 
jų turėtų palaikyti nuolatinį 
kontaktą su čia esančia Lietu
vos Militare Misija del gavimo 
reikalingų žinių bei patarimų. 
Amerikos Lietuviai girdi trimi-

Lietuvos šauliams, 
kariumenei, ypač gi 

organizuoti pačioje 
Amerikos Lietuvių

to balsą! Spieskitės į burius, 
būriai į Sąjungą. Tegul ta Są
junga bus Lietuvai neišsemia
mas šaltinis medeginės pagal
bos ir Tėvynės gynėjų galingos 
rėzervos.

Povilas žadeikis,
Liet. Kr. Aps. Min. atstovas 

ir Majoras.
Gruodžio 30, 1919.

P.S. Delei informacijų ga
lima kreiptis šiuo adresu:

''Lithuanian Mission,
257 West 71 Street, 

New York City.

4/ “Kas platina ‘Dirvą’ — tas platina Apšvietę”

AR MOKĖSIT
PATfS IŠPILDYTI SAVO

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

Taksų, Raportą

Iždininkas — 
43 

Režisierius —

DR. J. ŠEMOLIUNAS
s AKIVSpecialistas 

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 12.
8115 ST. CLAIR AVE. Antros lubos.

Prospect 202

Dr. T. A. Hanlen
įsi DANTISTAS ĮSI!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

5514 St. Clair Avenue 
atdaras ir vakarais.

Telefonas Central 5821-W 
CLEVELAND, O.

L. A. Kujawski
Teisingai ir praktiškai atlieka Į 

visokių tiesų reikalus visuose | 
valstybiniuose ir federališkuo- Į 
se atsitikimuose. Kreipkitės Į 
prie jo:
418 Society for Savings Bldg, j 

Tel. Main 257—Central 1502 R Į 
=^= = ■ -

@@@©@@©@@©@@© 
© Bell Main 351.4 Gyvenimo ® 
© Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 ©

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

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

@ kalba lietuviškai. ©
@©@@©©@©@©©@@

Įt:»niiiiiiimin»u:u»nnniu:iinmnn3 t DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI i 
GYDYTOJAS IR CuiuuRGAS I

982 E. 79 St., Cleveland, Ohio. | 
Telefonai: Rosedale 5758, Prine- į 
ton 431 >. |

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet. J

■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.

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.

Ar žinot, kad šįmet TAKSAI ant pirmojo 
$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.

“Jus sutaupot LAIKO ir PINIGŲ nau
dodami mus Užrubežinį Patarnavimą”

OTIS & COMPANY
CUYAHOGA BUILDING

Public Priešais
Square . Pačto Stotį

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

kalba svetimomis kalbomis. ’
ATSAKANČIAUSIA ĮSTAIGA Už ŽEMAS KAINAS 

DR. H. MEHLING 
DENTISTAS

2209 ONTARIO ST. Vien-sBlokas nuo Marketo •
Kampas Hurod Road “Prie Dideilo Laikrodžio” <-

<►<►<►

DIDELIS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
“V I E N f 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 šėrus, 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.

PROSYKIT SU ELEKTRA.
Geriaus galėsite atlikti darbą į pusę 
laiko ir su mažiau nuovargio, jeigu 
sijant naudosit elektrą su Elektrišku
su. Nereikės eikvot laiko ir energijos pa- 
mainymams prosų — netramdys “lipimas”

tiek 
pro- 
Pro-

ir “šiurkštumas”.
Elektriškų Prosų galima gauti pirkti bile 
kokioje Elektriškų Daiktų 
prieinamas kainas.

Illuminating Building
THE ILLUMINATING

Krautuvėje už

Public Square
COMPANY

O

O 
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D I R V A

3kt intimas

Mažas ir Didelis Menulis
bu-

fręoiwž ė J

J

Vėlybą gražų vakarą mes keletas 
vome išėję į laukus pasivaikščiot. Dangus 
buvo nubertas žvaigždėmis, didelėmis ir 
mažomis. Susėdę ant krantelio dairėmės. 
Vienas iš musų būrelio, žiūrėdamas į aug- 
štybes, kalbėjo apie teisingumą ar netei
singumą mokslinčių išvedžiojimų apie žvai
gždes ir planetas.

Pradėjo tekėti mėnulis. Nuo kranto 
tolyn į rytus, kur jisai kilo į viršų, buvo 
matyti iš pat pažemės lendąs didelis pla
tus kraštas šviesaus-skritulio. Tekėdamas, 
mėnulis išrodo visai arti žemės, lyg prisi
glaudęs prie jos, kįląs slinkdamas žemės 
pašone.

Stebėtiniausias buvo šis apsireiškimas. 
Daug sykių mes ir jus žiūrėjome į mėnu
lį tekant ir nusileidžiant, žiūrėjome ir ma
tėme, kokis jis buna didelis šviesos skutu
lis, kada žemai, bet niekad nepasvarstėme, 
kodėl taip yra. j

Kodėl mėnulis, kuomet dar žemai, iš
rodo labai didelis, o iškilęs virš musų lie
ka bent keturis sykius mažesnis?

— Jeigu mėnulis keliauja aplinkui že
mę dideliu ratu, — sako vienas, — tai jis 
ir augštai būdamas turėtų išrodyti tokio 
pat didumo ir kada žemai, nes tiek pat to
lumo nuo musų visada randasi. Bet dabar 
matot, kad tas visas astronomų aiškinimas 
liekasi sukritikuotas. Matot, koks mėnu
lis didelis dabar, o vidurnaktį, iškilęs virš 
musų galvų, jis visai sumažės. Paryčiais 
teko matyt mėnulį leidžiantis, — jis ir ta
da didelis buvo. Išeina, kad mėnulis, kuo
met žemai — arti prie žemės — didelis; ka
da kįla augštyn — tolinasi ir mažėja, o ka
da leidžiasi — vėl prisiartina prie žemės ir 
padidėja.

Šitas klausimas yra svarbus. Bet rei-; 
kia atmintų kad ne vįenas tik mėnulis pa
didėja ar sumažėja. Saulę žmonės taipgi 
mato tekant didelę ir ji nusileisdama pasi- 

_ rodo didelių skrituliu. Dienos laiku ji su- 
M mažėja —"pakilus augštyn. šalip to, tokį 

pat efektą matysit ir nuo žvaigždžių.
Žvaigždės, kuomet išeina virš horizon

to, išrodo daug didesnėmis ir labiau spin
di, negu pasiekę augštumas. Net ir pačios 
konsteliacijos, arba žvaigždžių grupės, že
mai būdamos išrodo labiaus išsiplėtę, negu 
kada buna tiesiai augštumoje.

Tečiaus pirmiausia reikia patvirtint, 
jog dangiškųjų dalykų didesniais išrody
mas jiems esant “arti” žemės (žemai) yra 
tik taip Apsireiškiąs, bet ne tikras. Tai 
yra grynas įsivaizdinimas arba iliuzija. 
Atidžiausiais išmatavimais saulės ir mėnu
lio skritulių paaiškėjo, kad jie nėra nei 
kiek didesni kuomet žemai, ar mažesni pa
kilę augštyn. Su mėnuliu, tiesa, yra biskis 
skirtumo, nes jisai mažą dalelę yra arčiau 
prie žiūrėtojo pozicijos kuomet žemai, ne
gu kada buna tiesiai viršuje;' tečiaus taip 
yra delei žemės apvalumo; bet mėnulis ne
būna arčiau prie žemės jokiu protarpiu. 
Jei ne šis faktas, kad mėnulis neturi nu
statyto to paties laiko apie žemę keliavi
mo, butų galima daleisti, jog jis eina pail
gu keliu — iškįla viena žemės šonu, tuoj 
persvįra ir vėl nusileidžia žemyn. Tečiaus 
dabar, kada mėnulis kas vakaras skirtingu 

. laiku, apie 50 minutų vėliau, pasirodo, aiš
kiai pritvirtina jį keliaujantį plačiu apva
lu keliu. Jei tik*kas laikosi senos nuomo
nės, buk žemė yra plokščias blynas, tas ga
li tikėti, kad mėnulis teka visai iš po vie
no to blyno krašto, pereina per plačią plok
štumą augštumoje ir vėl prie kito šono nu
sileidęs pasislepia.

Mokslininkai šito apsireiškimo nepra- 
žiurėjo. Jie pripažino, po ilgų tyrinėjimų, 
kad tokis dalykas yra grynai akims pasi- 
rodąs vaizdas, ne tikras,. Padaryta viso
kių apie tai išvedžiojimų. Vienas iš jų yra, 
kad mes, nejučiomis, saulę ir. mėnulį, esant 
jiems žemai, bandome lyginti su žemės da
lykais ir tokiu budu išplečiame jų didumą. 
Kiti tikrino, jog tokis vaizdas turi ką ben
dro su žmonių akių sutvarkymu; dar kiti 
šitą apsireiškimą prikergia prie atmosfe
ros*, sakydami, kad žemai esant dangaus 
kūnai mums tirštesnėj atmosferoj matomi 
ir dėlto padidėję, kaip lygiai buna žiūrint 
į juos per miglas ar ūkaną. x

Taipgi šitas apsireiškimas sujungta su I 
žmogaus persistatymu dangaus skliauto. 
Mes abelnai linkę manyti, kad skliautas | 
turėtų būti kaip pusė tuščio* rundino-ap- Į 
valaus gaubčio, tečiaus sanprotaujame, jog | 
taip neišrodo, pasekmėje to, kaip musų gal- t 
voje sutvarkytos viena nuo kitos akįs. Žiū
rint tiesiai augštyn, mums neišrodo, kad 
matomoji erdvė butų apvali, nulinkstanti 
cirkuliariai į šonus; mes erdvę matome ly- . 
gia platuma, kaip lubos; o kuomet akįs 
pradedame leisti žemyn, apvalaus horizon- 
to dalis patenka į akis ir tada pradedame 
matyti, kad visas dangaus skliautas nuo 
apačios nusisuka apvaliai.

Delei savo didelei tolumo nuo musų, 
visi dangiškieji kūnai mums išrodo lyg pri
dėti prie apvalaus skliauto ir juomi slen
ka nuo rytų į vakarus; to pasekmė yra ta, 
kad musų mintis verčiama juos apimti 
kaipo praplėstus arba suglaustus, nejučio
mis norint, kad tie daiktai dausoje užpil
dytų jiems paskirtą vietą tokiame nenor- 
mališkai išlenktame skliaute. Padidėjimas 
daiktų, tokiu budu, sulyg šio aiškinimo, 
yra naturalis apsireiškimas musų persi- 
statymo dangaus skliauto. Ne tik kad sau
lė ir mėnulis buna didesni lipant per tą pa
žemini išlenkimą į plokščią augštumą, bet 
taipgi ir žvaigždės. — Paveizdan, Oriono 
konsteliacija, — kuomet žemai, tos grupės 
žvaigždės labai plačiai išsiskėtę po erdvę, o 
kada iškįla į viršų, išrodo graži arčiaus 
viena kitos susitraukusių žvaigždžių figū
ra. Ši konsteliacija matosi žiemos laiku.

Toliaus, jeigu žmogus stovėtų po dide
le apvalai į visas puses pabudavota pasto
ge, ir čia jis tą patį patirs, kaip ir po pla
čiu dangum.

Daiktai, esantįs ant sienų ir augštai 
ant lubų, tie patįs išrodys skirtingais. — 
Belgas astronomas Stroobant keletas metų 
atgal darė bandymus, įvairiose dalyse ap
valiai pastatytos pastogės sienų-lubų pri
taisydamas po porą elektriškų lempukių;

1 atsistojus viduryj tokios apvalios budavo- 
nės patėmyta, kad poros lempų, augštai 
ties galva, išrodo arčiau viena kitos, negu 
esančios žemai šonuose, nors nuo šoninių 
ir viršutinių stovėta lygiame atstume.

Tas daug bendro turi su žmogaus su- 
budavojimu. Visada mes pratę žiūrėti tie
siai į šonus, bet neaugštyn. Daiktai, to- 

’ del, mums < priešakyj e išrodo didesni, ne- 
1 gu viršuje-galvų.

Net orlaiviai, kurių tankiai pasitaiko 
į matyti žemai lekiant, yra daug didesnis, 

negu jis išrodo tokio pat atstumo augštu
moje.

Kitokių išvedžiojimų ar patikrinimų 
saulės ir mėnulio padidėjimams, jiems že
mai esant, daryt neverta.

Jau keli šimtai metų atgal kaip musų 
žemė pavirto iš plokštaus blyno į apvalų 
skritulį ir saulė su mėnuliu bei visos žvaig
ždės kįla ne nuo jos pašonės, bet mums su 
žeme atsisukus į tą pusę, kur tie^dalykai 
yra, mes juos pamatome pirmiausia pasi
rodančius iš šono, paskui esančius tiesiai 
viršuje, o ant galo vėl šone juos žemė pa
slepia nuo musų akių. Bet tuo tarpu kiti 
toj vietoj esantįs žmonės mato visa tai iš 
viršaus, ir niekados nėra tarpo, kad kam 
jie nebūtų meridiane arba viršuje.

K. S. K.

SUGRĮŽK Į TĖVYNĘ.
Sugrįžk į Tėvynę, Lietuvos Sunau, 
Užtenka svetur tau gludėt, 
Pas’ilgai tu jos, aš numanau,* 
Ir dar ją tu nori regėt.

Sugrįžki į šalį savo tėvelių, 
Nes jie laukia tavęs labai 
Laukia beateinančio prie vartelių, 
Kurių nevarstei taip ilgai.

Sugrįžki tenai tu, į tą kampelį, 
Kurį tik širdyje mini;
Matai sesutes ten gėlių - darželyj, 
Dvasią kvepėsiu ramini;

Sugrįžki tu tenai, kur platus laukai
Apsėti javais žaliuoja,
Ką vasaros laike aplinkui matai — 
Lyg jūrių bangas siūbuojant.
Sugrįžk į kaimą prie draugų savųjų, 
Į tą bakūžę gimtinę;
Tarpan savo būrio pažįstamųjų, 
Pas mergelę pirmutinę....

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI

LAI BUS KAIP BUS!
Atvėso jau karštis, 
Pranyko svajonės, 

Atšalo jau tavo širdis,
Bet, brangi, aš tave 
Myliu kaip mylėjau — 

Mylėjau, mylėsiu aš vis!...
Tos žydrios akutės, 
Ką mane gaivino, 

Nebežiba man jau daugiau,
Vienok širdyj mano 
Esi tu vis skaisti, 

Kaip šviesi saulelė dangaus.

džiai dalykus tėmiji. Reįkia tė- 
myt i viską, nors ir nesvarbiu 
pasirodžiusį, o visame rasis di
delė vertė.' Nevisada vienodu 
upu ir vienodom akim žmogus 
į dalykus žiuri ir nepamatai to, 
kas norima parodyt. P-lė Kleo
patra iškalno parašė mums lai
škutį, pranešdama, kad “tuojau 
prisiųsiu Jums eiles”. Ką mes 
galėjom suprasti, ar tai mums 
ypatiškai, ar kaipo redakcijai 
del laikraščio.... Negerai žmo
gui būti dvilypiu, žodis "jums” 
musų gyvenirrfe turi d ve jomą 
reikšmę. Kartais ypatiškai ra
šant laišką, žodyje "jums” de
dama didėji (J) raidė, o ne-ypa- 
tiškai tinka mažoji (j), bet kaip 
redakcijai lygiai tiko ir didėji 
"J” ir tas visą dalyką sumaišė.

Myliu tave ir mylėsiu, 
Kolei tik jiegų turėsiu: ‘ 
Aš Užmiršti negaliu 
Tos, kurią tikrai myliu. ’

Ir mylėsiu tave vis, 
Kolei plaks mano širdis i 
Ir kol akįs man žibės, 1 
Kol matyt tave galės. 
Kada gęsti imsiu aš, 
Lai perkūnai mane neš’ 
Kur paskirta man vieta, 
Ten aš busiu visada.
Ten mergelių gal nebus, 
Man ramybė visad bus!

Cirineušas.

Nuo Red.: Dar mes pirmą sy
kį savo gyvenime tokias eiles 
gavomel tai gryna tragedija! 
Tai yra vaisiai musų šio sky
riaus. Ne dėlto, kad tai yra juo
kų skyrius ir tam skyriui jos 
parašytos, bet dėlto Čia jas de
dame, kad kitiems juokas iš ki
tų žmonių nelaimių. Nemany
kit, kad juokų skyriui nesant ir 
tokių eilių nieks nerašo: tik rei
kia perkrėst poetų “netinkamų” 
spaudai eilių archivus, o surasi
me jų begales — ir dar tragiš- 
kesnių. Mintįs vis tvinksta ir 
tvinksta, o kaip pasitaipo vieta 
— tai ir subėga, kaip į skiepą į 
vanduo, kuomet užeina didelis 
lietus. Tas skiepas tai yra mu
sų šis trumpas skyrius. Jei ne 
tos vietos brangumas, gal mes; 
galėtume gerb. skaitytojams ir 
kitokių “širdžių gelmių” jausmų 
parodyt. Na tiek to, eisime prie 
eilių minties, šios eilės net tre
jopu stilium rašytos: matyt, 
musų bendradarbio gerb. Ciri- 
neušo mintyje ėjo didelė kova— 
tada jokis poetas negali eilių 
užbaigt kaip pradėjo. Labiausia 
mus nugązdina jo sušukimas: 
“Lai perkūnai mane neš’!” — 
Jeigu nesigilintume į tas eiles, 
išrodytų, kad jis pasityčioja — 
žiemos laiku perkūnų šaukiasi. 
Bet meilės dalykuose kartais 
žiemą buna vasara, kartais va
sarą žiema, ir poezijoj galima 
žiemos laiku persistatyt vasa
rą. Kaslink pačių perkūnų at
silankymo — tai perdaug nega
lima tyčiotis: pernai žiemą, va
sario mėn., perkūnai nutrenkė 
Clevelande šv. Petro bažnyčią 
ir viskas. Kur tikrai to reikia, 
perkūnai atsilanko. Tik ką gerb. 
Cirineušas gali žinoti, ar "ten 
mergelių nebus”, kur jis žada 
keliauti? Daugybė ir mergelių 
“ten” vietos prie perkūnų šau
kiasi, kada su širdele kas nege
ro pasidaro, o nesiseka svajones 
tikrybėn įvesti.

“Sandara” kaip ožka su bar
škučiu po kaklu parišta — bar
ška ir barška ant “Dirvos” — 
rašo iš So. Bostono Ant. Die- 
laitis.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

St. Clair ir East 55-ta gatvė.
Prospect ir Huron,
Superior ir Addison, 
St. Clair ir East 125-ta gatvė 

12000 Superior Ave.

SKAITYKIT IR PLATINKIT “DIRVĄ”

r
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j; PRISIDĖKIT PRIE MUSŲ

j; 1920 METŲ
;! KALĖDINIO
Į; KLUBO.

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

PJDCT TRUST & SAVINGS CO 
riROl national bank

:■ 247—303 EUCLID AVE—netoli Square !■
■d Sudėtini šaltiniai virš $120,000,000. J!b........

THE GARFIELD 
SAVINGS BANK

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

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

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

PINIGAI SIUNČIAMA EUROPON 
UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

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

LAIVAKORTĖS
Mes parduodame laivakortes ant visų trans-Atlantiškų lai

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

4% UŽ PADĖTUS TAUPYMUI PINIGUS
The Clevąland 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 
Erust Gompang 

šaltiniai virš $92,000,000.00

MAIN OFFICE

Grįžki namole, grįžk, Lietuvos sunau, 
Jau užtenka svetur liūdėti ;
Pribrendo jau laikas, aiškiai tu matai, 
Kad visiems reikia ją gelbėt!

P. Aukštikalnis.

Jonas Darašius, perskaitęs 
pereitame numeryj pranešimą, 
kad Petrograde (bolševikų ro
jaus sostainėj) žmonės valgo 
kates, šunis, peles ir žiurkes, 
dyvijasi, kaip dar tie gyvūnai 
išminta, jeigu žmonės badu iš
miršta? Turbut, — sako, — 
bolševikų carų aruoduose visko 
pilna, ale jie žmonėms neduo
da, prirodymui, ant kiek kapi
talizmas buvo žiaurus.

4/
Marė Brazauskiutė vaikščio

jo po muzėjų, žiūrinėjo į pavei
kslus ir stebėjosi jų nuteplioji- 
mu. “Aš niekad negalėčiau iš
mokti paveikslų teplioti” — sa
ko ji.

Bet ji sau veidus nuteplioja 
taip naturališkai, kaip jai rodos 
gamtos turėtų būti padaryta.

į

Nuo Juokų Red.: Dar mes vis 
negalime atsipeikėti nuo perei
tą sykį perėjusios mumyse gerb. 
Audros — dar vis jaučiamės 
tuščiu, beverčiu, neatkreipusiu 
domos į p-lės Kleopatros tas ei
les, kurias vėliaus supratome. 
Negalime atsigailėti. Matai, ko
kia bėda, kada žmogus neati-

IR DVYLIKA KITŲ SKYRIŲ

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.

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

P RA N E š I MAS

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 LIGĄS.



DIRVA

RADVILIŠKIS.
Paėmus Radviliškį, musų ka- 

riumenė jame rado: 12 arno
tų (tik užrakčius Vokiečiai su
skubo išsivežti), 24 aeroplanus, 
100 kulkosvaidžių, 70 tūkstan
čių artilerijos šovinių, vežimų, 
drabužių ir tt. Kadangi vienas 
armotos šovinys dabar kainuoja 
500 auksinų (markių), tai 70 
tūkstančių — kainuos 37 mili
jonus markių. O kur dar aero
planai, kulkosvaidžiai, armotos? 
Dalį tos medegos pavyko iš 
Radviliškio išvežti, kitą, sulyg 
sutarties, Vokiečiai turi palikti. 
Tik kažin ar jie ištęsės savo 
žodį? — “L. U.”

* * *
LATVIAI LIETUVOJE.

Perėjus Latvių kariumenei 
Lietuvos sieną, Latvijos Užsie
nio Reikalų Ministeris kreipėsi 
į musų valdžią, prašydamas ne
laikyti tą žygį esant priešingą 
Lietuviams; tatai yra daroma 
atsižvelgiant į strateginius rei
kalus kovoje su bendru prieši
ninku. Lietuvos Vyriausybė su 
pasitenkinimu priimdama do
mėn tą Latvių valdžios pareiški
mą, pranešė tečiaus, kad esant 
reikalui palaikyti su Latvių tau
ta kuo draugiškiausius santi- 
kius, nenaudinga butų, jei Lat
vių kariumenei užėmus dalį 
Lietuvos teritorijos, ten kiltų 
kokių nesusipratimų.

* * *
KAUNAS.

Lapkričio 16 d. buv. vyrų 
gimnazijoj buvo p. Naujalio ve
damos muzikos mokyklos ati
darymas; Mokiniai paskambi
no, pagriežė ir choro dainų pa
dainavo. P. Naujalis įžengia- 
mojoj kalboj paskaitė keletą 
bruožų iš Lietuvių muzikos is
torijos. 

w * «
DELEI VILNIAUS.

Prieš atnaujinimą susisieki
mo su Vilniumi išsireiškę atsto
vai politikos partijų, dalyvavu
sių pasitarimuose su Vilniaus 
Lenkų politikos partijų atsto
vais. Buvo nurodyta, kad kol 
Lenkų valdžia neatsisako nuo 
Lietuvos žemių ir jos sostinės 
Vilniaus ir kol nepripažino Lie
tuvos nepriklausomybės, tol fak- 
tinai karės stovyje esant, nėra

jokių laidavimų, kad atnaujinus 
susisiekimą Lenkai nepasinau
dosią savo grobiamiems tiks
lams. Taippat ir ūkio atžvilgiu 
reguliario susisiekimo atnauji
nimas gręsia duonos ir kitų 
maisto produktų pabrangimu. 
Tam tikra motivuota rezoliuci
ja su visų partijų atstovų pa
rašais inteikta ministeriui pir
mininkui.

“Darbas”
* * •

LEIPALINGIS, Seinų apskr.
Rugsėjo 27 d. 7 vai. vakaro 

atėjo pas vietos vaistininką An
taną Laukaitį keturi Lenkų le- 
gioninkai iš Druskininkų ir pa
darė kratą. Vaistininkas, suži
nojęs, kad Lenkai nori jį suim
ti, pasišalino iš namų. Tarnai
tę revolveriu rankose visaip 
baugino, kad pasakytų, kur yra 
vaistininkas pasislėpęs, bet to
ji, nieko nežinodama, negalėjo 
nieko pasakyti. Tuomet Lenkai 
įsakė pranešti vaistininkui, kad 
jis daugiau namon nebegrįžtų, 
nes vistiek busiąs sušaudytas. 
Po valandos jie vėl atėjo ir ėmė 
krėsti; prisigrobę išsigabeno: 
penkis svarus vatos; tris dešim
tis bintų; namų vaistinę; du 
kostiumu; skalbinių; kurpes, 
kaliošus; moterišką kostiumą; 
aukso žiedą su briliantu; išviso 
išplėšė 7750 auksinų vertės dai
ktų.

♦ • *
JONIŠKĖLIS.

Joniškėlio batl. 1 kuopos vir
šila Jonas Požemeckas, ginda
mas Tėvynę nuo priešų, tapo 
nušautas 1 vai. nakties lapkri
čio 21 d., ant Dauguvos kran
to.

* * *
NEMUNAITIS, Alytaus aps.

Kasdien beveik ateina į Ne
munaitį iš Merkinės po vieną 
legioninką, kurie prašosi, kad 
juos Milicija pristatytų į Alytų. 
Jie atsineša su savim ginklus ir 
skundžiasi, kad Lenkai jiems vi
sai menkai duodą valgyt ir ap
sirengt, taippat, kad jų karinin
kai labai blogai elgiasi su karei
viais. Jie sako: “Dabar atei
nam po vieną, o toliau, kaip ims 
labiau šalt, tai ateis ir po de
šimts”. šiomis dienomis pasa
koja, jog vienas oficierius Mer-

kinėj paklausęs žmonių: “Ar 
pas jus buna dar šalčiau?” žmo
nės atsakę: “Dabar tai tik bai- 
kos, juokai — ne šaltis.” Len
kų oficierius nuplėšė nuo savęs 
pagonus, metė viską, sakyda
mas: “Kam mums vargt del po
nų reikalų”, o kareiviams pa
sakė, kad eitų kur kas išmano.

♦ * *
TRIŠKIAI.

Kunigas Ukinskas įkūrė Triš
kiuose lenkišką mokyklą. Iki- 
šiol nebuvo girdėt, kad Triš
kiuose butų Lenkų mokykla ir 
tik atvažiavus į Triškius kuni
gui Ukinskui ir jam uoliai pa
sidarbavus, atsirado ne tiktai 
“Lenkų”, bet ir Lenkų mokykla. 
Lenkiškos knygos buvo jau se
nai pargabentos mokyklai kur
ti, tik vis mokinių neatsirado. 
Ilgainiui kun. Ukinskui sekėsi 
surasti keletą bobelių, kurios 
pasižadėjo leist vaikus į “kuni
go mokyklą" ir mokykla pradė
jo gyvuot.

* * *
MIKITAI, Lekėčių vals.

Kada sunkiai pradėjo kurtis 
Lietuvos valstybė, daugelis mu
sų dvarininkų geidė ją pražudyt 
(kaip tai parodė prieš keletą 
savaičių susektas Kaune sąmok
slas Lietuvai pražudyt.) Ne- 
prošalį bus paminėjus apie Pa- 
vilkijo dvaro valdoną Joną Do- 
manskį, kuris ne tik žodžiais, 
bet it darbais1 rėmė musų val
džią. Kada apie Naujus Metus 
pradėjo kurtis musų kariumenė, 
jis pirmutinis paaukojo jai lai
kyt pabalnotą arklį, keletą šim
tų pūdų javų ir 100 rublių. Bet 
didžiausias jo nuopelnas švieti
mas musų žmonių. Domanskis, 
pereitą rudenį parvažiavęs iš

Rusų ištrėmimo, rado Vokiečių 
valdžios įsteigtą musų kaime 
mokyklą netikusiam bute, tuo
jaus ją perkėlė į savo dvarą, 
davė vietą savo 'rūmuose mo
kyklai, kambarį mokytojui ir 
nežiūrint maisto stokos, laiki
nai davė jam veltui visą užlai
kymą. Negana to . Padovano
jo mokyklai visai gerą butą 
kurį pats sutiko pataisyt, su 
trimis margais dirvos ir vienu 
margu pievos. Te buna tam 
prakilniam Lietuvos piliečiui 
garbė už tokią gausią dovaną 
musų kultūrai.

SUDAIKIŲ KAIMAS.
Tauragės vals., spalio 15 d. 

buvo toks atsitikimas. Lenkų 
žandarai buvo įsakę žmonėms 
duoti grudų po du pudu nuo de
šimtinės. Grūdams suimti buvo 
atsiųsti kareiviai. Atvažiavę su 
rekvizuotais javais į Švenčionė
lius Lenkai sumanė pasilsėti, 
žmonės, vežusieji grudus, nuėjo 
pasistiprinti. Tuo tarpu pasili
kę Lenkų kareiviai pardavė dalį 
grudų žydams. Grudus nuve- 
žus į vietą' ir atiduodant paste
bėta, kad jų gana daug trūksta. 
Kaltę suvertė žmonėms: juos 
apkaltino neatidavusius reika
laujamo skaičiaus. Antrą die
ną pasiuntė į tą sodžių ekspedi
ciją su kulkosvaidžiu ir parei
kalavo ūkininkų tuojaus supil-

ti nepritenkantį saiką grudų. 
Ūkininkai pradėjo teisintis ir 
daugiau duoti atsisakė Legio- 
ninkai tada juos suvarė ir su- 
klūpdę ant kelių prieš kulko
svaidį žadėdami tuojaus visus 
iššaudyti, žmonės mirtinai nu
gąsdinti atidavė paskutinį grū
dą. Panašiai Lenkai žudo mu
sų žmones visuose pagrobtuose 
plotuose.

« • *
PAKALNIŲ VAL., Utenos aps.

Lenkai pirmiau plėšė žmonių 
gėrybę, vogė pinigus, daiktus, o 
dabar to nebereikalauja, bet 
grobia maisto daiktus. Įsiver
žę per demarkacijos liniją pir
miausia jieško duonos'; bulvių, 
mėsos, riebalų. Spalio 15 . d.

LIETUVA PO KARĖS 
PAVEIKSLUOSE
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NAMAI < ©© 
Vienos ir Dviejų Šeimynų J

Vieno ir Dviejų Augštų J
Geriausia proga parduoti savo namus, jei- © 

gu rengiatės tą padaryti, ar išvaižiuo- © 
darni j 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 ofįsais. ©

Namus perkame tiesiog už pinigus ir* par- ©
davėjui nereikia laukti daugiau nie- x 
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, nešini- ©
pinkit. rendų brangumu, neturėjimu ©
kur su šeimynomis pasidėti — tuojaus @ 
ateikite, pasitarti ir mes aprūdysime @
tokių namų, iš kurių rasite sau kokų ©
norėsit. ©

8 The Representative Realty Go. i
Main Office

J 814-16 CITIZENS BLDG. Į§j
© BRANCH OFISAS ©
J 7909 SUPERIOR AVENUE J
@ A. B. Bartoševičius, Manager. ©
S šis ofisas atdaras ir vakarais — galima ©

atsilankyt patogiausiu laiku. ©
© ©
(g) Telef.: Rosedale 1157. Princeton 2727 @
© Prospect — 953 Cenntral — 6488. ©
© ©
©©©@©©©©©©©©©©@@@©©©@@@©@©

PAJIEŠKAU pusbrolių Jono 
ir Stasio Docių ir kaimyno An
tano šalčiau^ Turiu jiems svar
bių žinių iš Lietuvos. Meldžiu 
jų pačių arba apie juos žinan
čių atsišaukti: Bonifacas Chel- 
konas, 140 Devenport Street, 
Springfield, Mass.

i UŽSISAKYKITE 1920 METAMS “VARPO” 
I BENDROVĖS LEIDŽIAMUS LAIKRAŠČIUS.

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

j;

S

* Yin * fll Socialistų liaudininkų demokratui laikraštis, 
’IlflJilsflX einųs tuo tarpu du kartu savaitėje. Jame 
L'Mltunu gvildenami opiausieji Lietuvos politikos, vi

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

ii T 1 n n 1 ni Politikos, mokslo ir kultūros laikraštis. Ei- 
1 V flRPflS’ na vienų kartų per mėnesį knygų pavidalu.

• ***** Jame dedami rimčiausieji straipsniai, geriau
siai nušviečiantieji Lietuvos politikos, mokslo ir kultūros dalykus. 
Kaina metams 24 auksinai, pusei metą — 12 auksiną.

f 
fi S

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 j Lietuvos Atstatymo Bendrovę, 320 Fifth 
Avenue, New York, N. Y. Musų antrašas Lietuvoje:

Kaunas, Laisvės Alėja, Nr. 34. Lithuania.
S

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. Į 
SEN-RAYTO PLAUKŲ TONIKAS

yra vėliausias išradimas ir dar tik apie trįs mėnesiai kaip 
išdirbamas, o jau pasižymėjo pasekmingu pleiskanų pra- 
šalinimu ir sulaikymu plaukų 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! Žemiaus 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 barberius, 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.

v Žmogue kasosi galvą, j 
kad palengvint niežėjimą. | 
Kasįmasi pasidaro papro- ! 
čiu, ir tuomet žmogus ka- į 
sosi nejučioms.- Bet jis j 
žino, ka’d jam niežti, ir I 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moteris kenčia į 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, ! 
nes tą niežėjimą galima j 
lengvai prašalinti. Nebus g

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, ! 
įvykstančių nou pleiskanų.

R UFFLyK S |
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, j 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- į 
nų atsinaujinimo. j

RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams. | 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 1 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. I

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes.taipgi į 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto ! 

, markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: |
~°*F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Erculwav, New York «■—<■—■»

Visam pasauliui yra žinoma didėji 
kare, bet Amerikos Lietuviams tik iš 
laikraščių. Nerasim nei vieno žmo
gaus, kuris galėtų įsivaizdinti, kiek 
blėdies padaryta Lietuvai karės me
tu. Užtai pranešu gerb. tautiečiams, 
kad baigiu rinkti VISOS SUVALKI
JOS REGINIUS-Paveikslus ir dali
niai Kauno gub. Nemanau, kad rasis 
Lietuvos tautiečių, kuriems yra bran
gi Tėvynė, kad nenorėtų pamatyti 
baisios karės pasekmių paveiksluose. 
Vaizdai, .kurie prieš karę žydėjo kaip 
rožės, dabar riogso lyg bočių tvirto
vių griyėsiai. Apart šių reginių tu
riu surinkęs šiaip įvairių serijų: bū
tent miestų gatves, bažnyčias, išli
kusias sveikomis, minias žmonių ei
nančias į bažnyčią, laukų darbų, jo-., 
markų, vestuvių, Šešupės ir Dovinės 
reginių, Nemuno puikiausių vietų, 
bakužių tipų ir tt. ir tt.

Visus reginius sutvarkęs gausiu 
apie 30—40 serijų. Kiekviena serija 
susidės iš 10—20 reginių. Tokiu bu- 
du išleisiu nuo 300 iki 800 atskirų 
reginių, šiam darbui pasiryžau ir 
nežiūrėjau, kad taip kritišku metu 
man skaudžiai kainuos. Stengiausi 
tik puikių-puikiausias surinkti seri
jas. Pats negalėjau daleisti, kad pa
vyks, bet pasidėkavojant kantrumui 
ir 16-kos metų praktikai, galiu pa
sigirti, surinkau tokio gražaus isto
riško turinio reginius.

Pirmutinė laida — 1, 2 ir 3 Seri
jos — jau galima užsisakyti. Ma
žesni užsakymai kaip viena pilna Se
rija nepriimami. Užsisakant regi
nius reikia paduoti Redakcijai kuo- 
aiškiausius antrašus. Užsakant Se
riją reikia padėtį tik numeris, be jo
kių išvardijimų apielinkės, kurią no
rite gauti. Užsakymus siunčiantieji 
privalo siųsti Redakcijon ir pinigus, 
ne dalimis bet visus kartu. Už, ilgą 
siunčiamųjų reginių kelionę prašau 
Redakciją arba leidėją nekaltinti, nes 
dabar ne ekspresinis laikas. Serijo
se kryželiais pažymėtos vietos yra 
karės nukentėjusios. Visi reginiai ne 
cinkografiško leidimo, bet fotografiš- 
ko, užtat ir kaina brangoka,

Atskirų, reginių pavadinimas: 
SERIJA No. 1. Prienų Reginiai:
1. Prienų bažnyčia.
2. Prienų vikarijatas.
3. Klebonijos skalbėjos.
4. Prienų abelnas reginys.
5. Kapinyno vartai. •
6. Žalioji gatvė.
7. Pervažas per Nemuną.
8. Prienų malūnas.
9. žuvininkų prieplauka.
10. Tiltas per Nemuną (x)
11. “Nuotakų Kalnas”.
12. Bakūžė ties Mielupiu.

šios Serijos kaina $3.00.
SERIJA No. 2. Pakuonio ir Garlia

vos Reginiai.
1. Pakuonio bažnyčia prieš karę.
2. Ta pati bažnyčia po karei (x)
3. Pakuonio klebonija.
4. Pakuonio gatvė.
5. Kapinyno gatvė.
6. Garliavos bažnyčia prieš karę.
7. Ta pati bažnyčia po karei (x)
8. Bažnyčia po pataisymui.
9. Bažnyčios šonas Kauno link (x)
10. Garliavo Mariampolės link (x)
11. Liuteranų kirkė (x)

Kaina Antros Serijos $2.75;
SERIJA No. 3. Šilavoto ir kiti 

Reginiai.
1. Šilavoto bažnyčia prieš karę.
2. Ta pati bažnyčia po karei (x)
3. Igliaukos bažnyčia po karei (x)
4. Skriaudžių bažnyčia;
5. Plutiškių bažnyčia.
6. Birštono Alėja No, 1.
7. Birštono Alęja No. 2.
8. Vargšų bakūžė.
9. Mažažemio bakūžė.
10. Nemunas pavasarį.
11. Linų minikai.

Trečios Serijos kaina $2.75.
Taippat ruošiu antrą laidą 4, 5 ir 

6 Serijas. Serijos No- 4 — Mariam
polės Reginiai. No. 5 — Kalvarijos 
ir Liudvinavo griuvėsiai'. No. 6 — 
Virbaliaus reginiai, Alvito bažnyčios 
ir Kibartų griuvėsiai.

Apie laidą ir reginių pavadinimą 
4, 5 ir 6 Serijų bus pranešta.

Pinigus už gatavas Serijas siųskit 
per “Dirvos” Redakciją, kuri su jūsų 
antrašu ir pinigais pasiųs užsakymą.

Su pagarba —
Fotografas JOKŪBAS SKRINSKAS. 

Mariampolė, Suv. gub.

©
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Jei bandėt ir nepasisekė pasigydyt, atei
kit PAS MANE, aš turiu daug metų paty
rimą gydyme VYRŲ ir MOTERŲ, kentė
jusių CHRONIŠKOM, NERVŲ IR MAIŠY- 
TOM LIGOM, užvilktomis negeru gydmu. 
Aš išgydžiau žmones, negavusius niekur 
pagalbos, ir ką padariau kitiems, padary
siu ir jums. Neaikvokit daugiau laiko, o 
atsilankykit pas mane tuojaus šiandieną, 
o a'š 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
SUNKSIMO arba ar turit REUMATIZMĄ, SKAUSMUS STRĖ
NOSE ar SĄNARIUOSE GALVOSKAUDf, 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 
tikriausį 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.

atsivilkę į Viškenų sodžių, Len
kų plėšikai užėjo pas ūkininką 
Antaną Sirgitą ir pareikalavo 
sviesto, šeimininkė sviestą ati
davus, dalį pasiliko savo ma
žiems kūdikiams maitinti: le-

gioninkai, reikalaudami atiduo
ti jiems visą sviestą, ėmė mušti 
šeimininką Tas ėmė bėgt; Tuo
met kareiviai pavijo jį ir nušo
vė.

“Lietuva”, Kaune;

1

Ofiso Valandos: HD |fCM|-AIV 10 iki 2 popiet 
9 ryto ki 8 vak. Ulll llLIlLHL I Nedėldieniais

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

IDEA KEPTUVĖS Republic Building GRETA

DAR VIS TĘSIASI IŠPARDAVIMAS

Moteriški Ploščiai
$20.00

TOKIOS kainos, kaip šita, net atpigintuose išpardavimuose, be
veik negirdėtos tokio brangumo dienose. Mes niekados nesiti- 
kėjom galėsią parduoti už tokią žemą kainą, bet pasitaikė didelė 

proga, taigi mes ir griebėm už jos vi
somis galėmis. Mes beveik turime tie
są manydami, kad apsiautalai tokios 
vertės kaip šitie nėra niekados buvę 
Clevelande per ilgą laiką. Visi eina 
ant pardavimo po

Fr

$20.00
Materijos yra Broadcloth, Silvertone, 

Velour, Polo cloth, Kersey ir Reindeer.
SPALVOS yra Navy Blue, Reindeer, 

Burgundy, Pekin, Rudos, Slyvinės, Ža
lios, Henna ir Juodos.

Regularės mieros, 36 iki
Mergaičių mieros, 14 iki
Mažųjų mieros, 13 iki 19 
“Riebiųjų” mieros, 43 iki 52

44
20

Jeigu jums reikia Žieminio apsiautalo, ir norit sutaupyt pinigų, 
niekas nesuaikys jus nuo šito išpardavimo. . Mados yra paprastos 
lygios ir kaliukais apsiulėtų modelių, kiekvienas apsiautalas yra 
pusiau pamuštas arba visas geru, drutu pamušalu. Coney, sealine 
ir pūkuoti labai vartojami, nekurie šaliko madų, kiti kalnieriai 
užverčiami. Du parodyta paveikslėlyje- Bargain flfl
Base mente parsiduoda po _____________________ fal V • U U
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!; MANO OFISAS RANDASI PO DIDELIU LAIKRODŽIU

:■ DR. E. E. COWDRICK
!■ 2209 ONTARIO STREET
■ ! Kada apsergam, norime sugrįžti į sveikatą. Tankiai neži- 
I; nome prie kokio gydytojo kreiptis. Jieękom kuogęriausių, 
■« o tokiu aš esu. Esu gydytoju per 33 metus. Galiu išgydyt vi- 
• ; sus sergančiuosius, nežiūrint kokia liga butų. — Ateik į mano ofi- 
:■ są, pasiduok mano visuotinai egzaminacijai. Po peržiūrėjimo pa- 
J< sakysiu, ar yra galima jus išgydyti, arba ne. Neskaitau nieko 
■I už išegzaminaviiųą, jeigu pas mane gydysies. — Turiu elektriš- 
»Į kas ir kitokias reikalingas mašinas ir jeigu pasiduosi toms galėms 
J1 gydytis, jos tau patarnaus. — Neatkreipk domos ką kas sakė apie 
■I tavo ligą ir nemanyk, kad pats išsigydysi “patentuotais” vaistais.
■ J Ateik pas mane, pas atsakantį gydytoją ir dasižinok apie tavo li- 
J« gą ir apie galėjimą pagydyti. Kasdien esu savo ofise nuo 9 ryto 
,■ iki 7 vakare. Nedėliomis j šventadieniais iki pietų. — Visada tu- 
»! rim tikrą perkalbėto ją, kuris gali jums viską išaiškint jūsų kalbo- 
J« je. Lengva mane surasti: — vienas blokas nuo marketo, tenai
■ ' kur prieš namą randasi didelis laikrodis, ant gatvės

•: 2209 ONTARIO STREET

X-RAY EGZAMINAVIMAS į$1
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 

' VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
n’lKXmi • aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo, 

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

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

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

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis mane 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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LIETUVOS ATSTATYMOBENDROVES
Atskaita Už 1919 metus
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CURRENT ASSETS:
Cash in Bank........................
Cash on Hand .....................
European Branch Deposit ., 

for Remittances
Resorcin Mfg. Co. Loan ....
Building .................................
Furniture and Fixtures ....
Notes Receivable ......
European Br. Deposit ..........

. $ 65088.67 
220.00 

4341.04

35821.55 
44050.09 

848.92 
109828.72 
174750.00 $434949.99

INVESTMENTS:
Resorcin Mfg. Co. Stock ......
Lithuanian Pub. Co. ...........
Progress Shoe Co................. ,
Lithuanian Land Assn. ....

8OO0.OO
5000.00
1000.00
1800.00 $ 15800.00

BONDS:
Liberty Bonds ........................
Anglo-French ..........................
w. s. s.........................

209250.00
2000.00
1800.00 $216181.09

Due from Subscribers ..........
Mailing List .........................

2263023
. 1000.00 $ 23630.23

$690561.31

LIABILITIES:
Loans Payable ..............
Deposits on Reservation 
Foreign Dept. Deposits 
Accrued Commission . .

CAPITAL ACCOUNT:
Cap. Stock Authorized..........
Cap. Stock Unsubscribed ...
Gap. Stock Subscribed ..........
Surplus ............................... ....
Net Profit ................................

$146000.00
109.20

1172.45
12955.20 $160236.85

1000000.00
476520.00

215.17
662929

$523480.00

$ 6844.46

$690561.31
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Pereitais Metais Lietuvos Atstatymo Bendrovė Padarė 
Gryno Pelno $6.629.29

■■■> Išmpkėta-1919>mėtais Lietuvos Atstatymo Bendrovės pilnai užsimokėjusiems na
riams 5% nuošimčius dividendo nuo įdėto kapitalo. Pirmesniais metais buvo išmokėta 
po 4% nuošimčius dividendo. <

Viso parduota suvirš 45.000 Šerų
Kaune veikia Lietuvos Atstatymo Skyrius, kurio vedėju yra Andrius Vosylius.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė deleguoja iš Amerikos prie skyriaus Kaune veikti 
V. K. Račkauską.

, Lietuvos Pramonės Bankas Kanne yra Korespondentu
Lietuvos Atstatymo Bendrovės

Lietuvos Atstatymo Bendrovės Direktoriais yra
Romanas Karuža, Pirm;
M. W. Bush, Kasierius;
Jonas Strimaitis, Sekretorius;

DIREKTORIŲ VALDYBA:

DIREKTORIAI:
Kun. P. Gudaitis, 
Adv. J. S. Lopatto, 
V. K. Račkauskas, ' 
A. B. Strimaitis, 
P. J. Žiuris.
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i Kas Girdėt Clevelandė-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

MIKO PETRAUSKO KON
CERTAS.

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 kits 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.

minališką gyvenimą, ir šiam 21 
metų amžiaus žmogžudžiui pra
džia buvo ištvirkimas, lėbavi
mas ir stoka pinigų. Tardymuo
se pasipasakojo, kad dirbdamas 
savo dėdei ir gaudamas $21 sa
vaitėje, negalėjęs išgyventi ir 
neturėjęs iš ko su merginomis 
išeiti, todėl pradėjęs j ieškoti in- 
eigų vagystėmis, šitaip dary
damas, visada turėjo užtektinai 
pinigų ir lengvai gyveno. Vog
tais pinigais net palaikė savo 
merginą, apmokėdamas už jos 
gyvenimą. “Jeigu ne nužudy
mas policisto, nežinau, kaip il
gai mano tokis gyvenimas bu
tų galėjęs tęstis” pasakojo jis.

Clevelando Lietuviai profesio
nalai ir biznieriai kįla. šiose 
dienose pasirodė žymu pakili
mas vietos Lietuvių profesiona
lų ir biznierių. Dr. J. šemoliu- 
nas padidino savo ofisą, įreng
damas gražų ‘waiting room’ at
silankantiems pacientams.

T. Neura uždėjo valgomų dai
ktų sandėlį, kad į savo krautu
ves, kurių jis turi keletą, galė
tų pigiau pristatyti produktus 
ir pigiau savo pirkimams par
duoti.

Nesenai susiorganizavo Sen- 
Rayto kompanija, kuri išdirba 
ir parduota agentams ir tiesio- 
ginai plaukų toniką. Kompani
jos valdyba yra: A. Pėsčius— 
prezideritas; St. Reikus — vi- 
ce-prez., A. Laponis — iždinin
kas.

Abu Lietuvių vedami bankai 
— St. Clair Avenue Savings & 
Loan Co. (ir jo skyrius) ir Cl. 
Liet. Budavojimo ir Paskolos 
Bankas su ^pabaiga 1919 metų 
parodė didelį progresą.

“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.

dinke kilo gaisras; nuostolių 
padaryta dikčiai. Kitas gais-i 
ras, ant Lorain avė., sunaikinęs 
Kaase keptuvę, padarė nuosto
lių apie $75,000. čionai sie
nai virstant sužeista šeši ugna- 
gesiai ir vienas pašalinis.

Lietuvos Sūnų Benas rengia 
didelį koncertą ir balių; tas vis
kas atsibus nedėlioj, sausio 25 
d., nuo 4 vai. vakare, Germania 
salėj, ant E. 55 Street. Bus 
perstatyta dvi komedijos, at
likta monologas ir kita progra- 
mo dalis, paties beno.

Ir šaltyje nebijo skandintis. 
Prie E. 49 St. sename Ohio ka
nale nusiskandino kokis tai ne
išsitekęs šiame pasaulyje žmo
gus. Pmatę tą praeiviai pra
nešė policijai.

Nušovė savo pačią. Joseph 
Deli, 25 m. amžiaus, ant W. 25 
St., pereitą savaitę nušovė savo 
17 metų žmoną. Kaip jos tėvas 
policijai pasakojo, Deli mergai
tę verstinai išsigabeno į artimą 
miestelį ir tenai apsivedė. Su
žinojęs apie tai, tėvas dukterį 
paėmė namon ir neleido jiem 
sykiu gyventi nuo apsivedimo 
dienos. Pagaliaus jauna mer
gina padavė teismui ant persi
skyrimo. Tą sužinojęs, Deli pa
sišaukė ją telefonu pasimaty
mui. Ji sutiko pasimatyti, jei 
tas bus paskutinis sykis, nes ji 
bijojo daugiau su juo sueiti. 
Besikalbant apie tai, kas ją ne
leidžia su juo gyventi ir kodėl 
ji nepameta tėvo, jiedu eidamu 
susikivirčijo. Deli pradėjo kal
bėt apie nusižudymą ir kitokius 
niekus, tai ji, pabijojus toliau 
eiti, bėgo į artimą namą nuo jo 
pasišalinti. Jis tada išsitrau- 
kęs'revolverį iš užpakalio ją nu
šovė. Arti buvę žmonės tuo- 
jaus bėgo prie jo, bet jis dar 
spėjo pasislėpti vienam name 
skiepe, kur jį kampe sugavo. 
Jis sakėsi 
šauti, bet 
atsitikimo 
areštavęs
slaptai revolverio, bet tuo tarpu 
jis šautuvo neturėjo ir likosi 
paleistas. Deli dabar apkaltin
tas'pirmo laipsnio žmogžudystė
je ir laukia jo elektriška kėdė. 
Neturi vilties ištrukti nuo tos 
bausmės, nes pats prisipažino 
merginą nušovęs.

Clevelando Liet. Draugysčių 
Salės Bendrovės metinis susirin
kimas atsibus nedėlioj, sausio 
25 d., 2 vai. po pietų, Goodrich 
House, 1420 E. 31 St. Visi šė- 
rininkai ir draugijų atstovai at
silankykite. Taipgi kviečiami 
atsilankyti norintieji prisidėti į 
bendrovę.

Smarkus bulius. Kent, O. — 
“Sulaikykit tą karvę!”. — rėkė 
Pertas šarkauskas, Erie gelžke
lio jardo prižiūrėtojas, į kitus 
buvusius tenai vyrus. Jis ne
žinojo, kad ta “karvė” buvo lau
kinis bulius, trukiu gabentas iš 
vakarų ir vedant jį pagirdyti ir 
pašerti ištrukęs. Bulius per jį 
perbėgo, kada už akių užbėgęs 
šarkauskas norėjo sulaikyti, su
griebdamas iš priešakio už ra
gų. Po puspenktos valandos 
vaikymosi ir gaudymo, sužeidus 
aštuonis žmones, bulius likosi 
sugautas ir įvarytas į vagoną.

Aptiekos ir automobilių sto- 
tįs gauna naują įstatymą alko
holio pardavinėjime: turi pažy
mėti, jog tai Ira denatūruotas 
alkoholis ir nuodingas. Tas įs
tatas verčiamas pildyti ištikus 
daugeliui mirčių tokiu alkoholiu 
apsinuodinus.

šįmet Cle- 
Amerikoj.e 

gili žiema, 
tiek buvo.'

Didelis sniegas, 
velande ir abelnai 
yra taip vadinama 
Sniego senai kada
Ypač visi apgailauja pereitos 
žiemos ir ją ilgai minės. Dar 
sakoma bus daugiau sniego, bet 
trumpu laiku užstos gražios die
nos, bet šaltos ir sniegas laiky
sis. Visame mieste stoka gazo, 
kaip paprastai buna šaltam orui 
užėjus. Iškalno pradedama kal
bėti, kad staigu sniegui pradė
jus leistis, atsibus potvinių, ką 
gerai atmena šio miesto gyven
tojai nuo 1913 metų. Laivamsnorėjęs ir save nusi- „„_____ ____ ____ __________

nespėjęs. Pirm šito ant Cuyahoga ir Rocky upių 
sykį jos tėvas buvo įsakoma tvirčiaus kraštuose pri- 
Deli ūži nešiojimąsi Isirišti.

Kanados pinigai mieste nusto
ja tikros vertės. Už 25 Kana
dos centus duodama tik 20c. S. 
V. pinigais.

Didelis gaisras. Prie Nickel 
Plate gelžkelio stoties ant W. 25 
St. gelžkelio keturių augštų bu-

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 

“DIRVĄ” GIMINĖMS 
LIETUVOJE.

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

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

Tuo tinkamiausiu 
ku yra laikraštis, 
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.

Užrašykite saviškiams 
“Dirvą” — geriausį mok- 
slo-apšvietos laikraštį. — 
Ne tik kad suteiksite sa
viškiams surąmintoją ir 
pralinksmintoją jų liuoSo- 
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

“DIRVA”
7907 Superior avenue

DIRVA
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No. 5

Ima pilietiškas popieras. Pi
lietiškų popierų biure, kaip pa
rodo statistikos, pereitais me
tais pilietystės popierų reikala
vo 5,508 žmonės.
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MAIN OFFICE
2006 ST. CLAIR AVENUE
BANKO VALDYBOS NARIAI:

A. B. BARTOŠEVIČIUS, Prezidentas 
PETRAS MULIOLIS, Sekretorius

IŠI

SUPERIOR EKONOMINIS KAMPELIS

■m®

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 ir visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.

šiais laikais, prie viso ko brangumo, 
neverta laikyti pinigus namie arba ant ma
žų nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakį- 
la, kaip ir visokie daiktai. Pradėję tvo
ja us 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.

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 taupytojamš

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

SUPERIOR BRANCH 
7909 SUPERIOR AVENUE.

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po piety 
Vakarais: Panedęliais, Seredomis ir Subatomis 

Nuo 6 iki 8 valandai

jokio 
siun- 
jusų 

gimi-

daly- 
“Ne

Saloniki. — Iš Grekiškų šalti
nių paskelbta, jog Vokietija ir 
Turkija esą sutverusios sąjun
ga.

Springfield, Ill. — Sugrįžo iš 
Alaskos su turtais ir laime tū
las žmogus, 23 metai atgal pa
sišalinęs iš namų ir palaikytas 
mirusiu. Giminės net jo gyvas
ties apdraudos pinigus buvo iš
ėmę. Alaskoje jis užėjo ant 
aukso ir buvo “perdaug užim
tas” su namiškiais susirašinėti.

Pek 
mai ske 
rin nuo 
tų valdi 
ventojai

BOLŠE1
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John Jacoby & Son
NUMAŽINTOS KAINOS ANT VISŲ DALYKŲ 
Vyrų ir Moterų Reikmenįs, Papuošalai ir kitkas. 
Viskas geriausio šioje krautuvėje už mažus pįnigus.

7036 SUPERIOR AVE. Insteigta 1881.

KOPECNY’S

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

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)

Atpigintos Reikmenįs Del 
Vyrų 

7028 SUPERIOR AVE.
Atdara laikoma nędėldieniais 

nuo 7:30 ryto iki 12 dieną

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

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

Wm. J. WILBERSCHEID 
Geležinių Daiktų ir Kvar

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

Platzkio teismas. Nušovęs 
policistą Shelton, kuomet tas jį 
areštavęs vedė stotin, J. Platzky 
dabar pastatytas ant teismo ir 
gal but, jei pasiseks išsprukti 
nuo elektriškos kėdės, tai gaus 
amžiną kalėjimą. Jis prisipa
žino nušovęs policistą. Kaip vi
suose kituose atsitikimuose, kur 
pasirodo jaunų slenkstis j kri-

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

Į LIETUVAI GELBĖTI 
DRAUGIJOS STOTJS

Kurie turit kokių atlie
kamų sveikų drabužių 
ir norit juos padovanoti 
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.

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.

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.

E VIOLET LAXATIVE

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

— APATINIŲ IŠPARDAVIMAS —
Musų reguliarės kainos ant Moteriškų ir Vaikų' 

Apatinių apvalkalų yra labai numuštos. — 
20% MAŽIAUS. -

Šalip to, kad mes parduodam pigiau negu kitur, 
dar jums duosim 20% pigiau —^mokėsit tiktai 80c. 

. už kiekvieno doario vertę čia perkant 
“VERITIN” rūšies išvieno susidedu apatiniai ar

ba dviejų šmotų parsiduoda atpiginta kaina.
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 gėrimo, gali pasidaryt 
pats namie pagal musų recepto — galima padaryt 10 galonų nami
nio alaus už $1.60. Galite atsilankyt ir apžiūrėt musų įstaiga, taip

gi išpildome užsakymus laiškais, gavę už tai $1.00.
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Atdara

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

Kampas E. 20 ir St. Clair
Virš Pakelčio Aptiekos 

Visas darbas Gvarantuotas 
ant 10 metų.

Gyno Aukso Užtaisymai ir 
Visos Dantų Eilės.

Vartoju “PERIDONTO” 
del beskausmio traukimo.

EGZAMINAVIMAS DYKAI. - 
vakarais išskyrus Sederos ir Subatos.
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©^Uždaryta visą Dieną Nedėliom ir Seredom popiet. X

Slapieji organizuojasi. Pro
vidence, R. I. — šio miesto deg
tinės ir alaus pardavinėtojų or
ganizacija nubalsavo dėti pas
tangas sumušti rinkimuose vi
sus perrinkimui pastatytus kan
didatus į valdininkus dėlto, kam 
jie pataikė tokiu laiku paduoti 
sumanymą panaikinti svaigalus, 
kada kokis nors protestas prieš 
juos butų buvęs galimas pava
dinti pro-germaniška propagan
da (karės laiku.)

New York. — Valdžia ren
giasi panaudoti uždarytų kar- 
čiamų vietas maisto stotims, 
pardavinėjimui likusių kariškų 
maisto produktų.

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

Princeton 1337-K

PERKAME VISOKIUS 
NAMUS

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

A. F. DONALS AND CO.
Reikalaukite managerio

J. V. Mitchell
234 Superior Arcade

Main 6437 Central 44

pasirodymo ženklai.

Nepriimk kitokia pamaiijymu arba 
pamėgdžiojimu.

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

Lnvo j agaura* sal* 
IXlcC. J>DrUID'‘)nją, 
pavojingas hgiiK 
sau , parankiausi 

oje apii kvje rai't-Expflloiio 35a. ir

uri musu vaizbaženkli

Ifitriak gerklę ir kratine su

Prospect 2420 Central 1766

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

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

KAZYS VALAIKA

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

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

PAJIEŠKAU dėdės Jurgio Lan- į 
džiaus, kurio nesu ypatiškai 

mačiusi. Motina taipgi norėtų 1 
pasimatyti. Dėdė seniaus gy- fl 
veno Anglijoje. Malonėkite at- I 
atšaukti. (5) 4

Miss M. ■ Misikvietis
12040 W. 17 st., Cleveland, O. |

i

DEL VAI 
BIND 

Columb 
anglinių 
kasyklos 
pusę, kai] 
žkeliai pi 
nuošimčit 
tas sulaik 
anglies į

Coshoct 
vagonų či< 
ja turėjo 
nėra kuon 
ma plačiai 
realiai Cos 
dama nuo 
anglies kai 
giausia ką 
apie 70 va 
vaitę išsių

Steuben' 
paviete an 
čiai pagerė 
pradėjo da 

- .Eitose kai 
bet visur 
kiek įstenj 
ri dirbti [

Sako, ka 
bankrutys 
ninkama, 
zidentui V 
duoti prai 
ba mažda 
angliakasy 
krutu dele 
kelti darbi 
sėjai gali 
dieną, o g 
$15 j dieni 
noru yra 
leidimo pal 
kuomet da 
mokestis. 1 

' parodyt sav 
skaitlines ] 
ineigų, ir ti 
mai apie jų 
išplėsti. Da 
ko jie, gręsi 
nebus jiems 
ginti.

Kuboj stn 
vana. — Užj 
streikuojanti 
išėjo ant si 
darbininkai, 
gelžkelio judi 
na iki Santa 
stojęs. Prie 
streike nešiu 
nų.

__ Streikeriai 
gazus. Romi 
kuojantieji | 
kai įvairiais 
laimėti. Tun 
einant prile 
gazų; vieną 
nelį mašinist; 
važiuoti, palei 
limu greitumi 
priverstas buv 
tojams. Kitoj 
suardyti trūkį 
Darbininkams 
jimas, kad jei, 
darbo iki saus: 
skaitomi atmes 
se miestuose s 
liai streikai pa 
liečiu. Areštu 
tatorių ir šauki 
vyrai, jeigu ki 
judintas. Flore 
streiko gatveka

i




