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Angliją Atsisako Lenkams 
Pagalbą Duoti

JEI NORI SUMUŠT BOLŠEVIKUS; LENKAI GALI 
PANAUDOT SAVO KAREIVIUS, KURIE RANDASI 
LIETUVOJ IR UKRAINOJ, — taip jiems atsakyta.

ESTONIJA VIS DAUGIAU IŠ BOLŠEVIKŲ IŠREI
KALAUJA IR JIE SUTINKA ANT VISKO.
LIETUVOS VYRIAUSIU KARVEDŽIU IR KRAŠTO 
APSAUGOS MINISTERIU VĖL KVIEČIAMAS GEN. 
ŽUKAUSKAS. — Prūsų Lietuviai prisideda Tarybon.

ANGLIJA NEDUODA PA- 
’ GALBOS LENKAMS.
Londonas. — Anglijos valdžia 

atsisakė suteikti Lenkams pa
ramą jų kovai prieš bolševikus, 
kurios taip labai prašė Lenkijos 
pasiuntinis Londone.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO;

GRĘ8IA DIDELIS GELŽ- 
KELIŲ SRTEIKAS.

Detroit, Mich. — Vasario 9 
d. gelžkelio darbininkų ir dir
bančių prie tam reikalingų dar
bų žmonių organizacijų virši
ninkai savo suvažiavime išleido 
įsakymą nuo vasario 17 d. iš
eiti į streiką visiems 300,000 
darbininkų, ši sstreiko įsaky
mas išduotas po plačių susinė
simų ir pasitarimų su atstovu 
Washingtone, kuris varė tary
bas 
del 
gų. 
ties

su gelžkelių kompanijomis 
pakėlimo darbininkams al- 
bet pasirodė, jog nėra tvil
ką nors gauti;

Darbininkai leis laikraščius. 
Rengiama planai pradėti darbi
ninkų organizacijoms leisti 
vo laikraščius. Laikraščiai 
eidinės visuose didesniuose 
dirbijų centruose. Tuojaus
eis 27 laikraščiai;, daugiausiai 
dieniniai. <

są- 
iš- 
iš-
iš-

Goodyear naujos algos. Ak
ron, O. — Goodyear guminių iš
dirbinių kompanija priėmė nau
jas savo darbininkams algas: 
mažiausia vyrams bus mokama 
$6 į, dieną,,'moterims — $4.

Cincinnati, O. — Cigarų dir
bėjų unija grąsina iššaukti ant 
streiko 97 dirbtuvių žmonės;, 
jeigu nebus pakelta alga ant 16 
ir ketvirtdalio nuošimčio.. Ta
me visame ineina 1200 darbi
ninkų.

ODESOS.
Londonas. — Per Kopenha- 

gėną pranešama, jog bolševikų 
kariumenė prie Odesos likosi 
sumušta ir neteko 8,000 karei
vių, kurie paimti nelaisvėn.

Rytinėje Kaspijos jūrių pu
sėje bolševikai užėmė Krasno- 
jedską.

LENINAS VEIDMAINIAUJA.
Paryžius. — Leninas ir Troc

kis pasirodė veidmainiais prieš 
sąjungiečių diplomatus. Kuo
met paskelbta nuėmimas bloka
dos ir pradėta tartis panaujini- 
mui komercijos tarpe sąjungie
čių ir Rusijos kooperativių or
ganizacijų, sovietų valdininkai 
paskelbė tą pavelysią ir riesiki- 
šią į jų reikalus, .tečiaus tuo pa
tim laiku pradėjo perorganizuo
ti Rusijos kooperativas ir padė
ti jas po Maskvos valdžios kon
trole, kad tokiu budu atlikimas 
kokio nors reikalo su kooperati- 
vais but tiesioginis susidūrimas 
su sovietų valdyba. Tą paims 
apsvarstymui Londonan suva
žiavę trįs sąjungiečių premjerai.

DIDELĖS AUDROS.
Pereitą savaitę rytinę 

Valstijų ir Kanados dalį 
ėjo didelė audra su sniegais.

Suv. 
per-;

RAGINA VISUS VYRUS ŽĘ-. 
NYTIS.

Paryžius. — Francuzija varo 
smarkią agitaciją, kad visi vy
rai, kokis tik nevedęs, apsiže- 
nytų padauginimui šalyje kūdi
kių. Norima, kad vėl šalis per- 
naują užsiveistų žmonėmis, nes 
karėje dikčiai išžudyta.
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NAUJAUSIOS ŽINIOS Iš 
-LIETUVOS.

Generolas Žukauskas Paskirtas 
Vyriausiu Vadu ir Krašto

Apsaugos ministeriu. 
Lietuvos Karininkai Pasižada 

Kitų Metų Sukaktuves '.nuo 
Laiko Susiorganizavimo 
Apvaikštinėti Vilniuje.

Lietuvos' Atstovybė yra gavu- 
neoficialiai iš Kauno nuo Jul. 

Bielskio, per Berliną, iš sausio 
31 d., šitokį kablegramą:

“Lenkų Komisija atvyko 
tartis delėi apsimainymo be
laisviais ir delei susisiekimo. 
Generolas Žukauskas yra pa
kviestas vėl apimti vietą vy
riausiojo Vado ir Krašto Ap
saugos Ministerio. Atstovai 
iš Mažosios Prūsų Lietuvos 
yra priimti Valstybės Tary
bon. Sausio 6 d. Kaunas yra 
apvaikščiojęs pirmas metines 
sukaktuvės nuo Lietuvos ka- 
siumenės susiorganizavimo. 
Tose iškilmėse dalyvavo An- 
glijos ir Amerikos misijų ąt-

I stovai, vyriausias vadas' ir 1 
Į štabas, taipgi karininkai nuo" 
Į fronto; Kiekvienas- karinin

kas tvirtai pasižadėjo švęsti 
kitų metų sukaktuves Vilniu
je*

“Didžiausi užuojauta (ova
cijos) ir pritarimas, buvo rei
škiami, Amerikos Lietuviams. 
Lenkai spėja, kad gali but už- 

, puolimų ir todėl koncentruoja 
savo kariumenę. Musų karei
viai degte dega, kad pradėjus 
darbą. Planas del markių 
pardavinėjimo yra vyriausy
bės patvirtintas.”
Iš priežasties metinių sukak- ' 

tuvių nuo laiko Lietuvos kariu- 1 
menės organizavimo pradžios, 1 
Lietuvos Misija yra pasiuntusi ' 
Kaunan Ministeriui Pirmininkui 1 
tokį telegramą:

si

Armijos 
Lietuvos 

Karium'e- 
Lietuvių

“Iš priežasties metinių su
kaktuvių Lietuvos 
susiorganizavimo, 
Misija siunčia savo 
nei nuo Amerikos
linkėjimų greičiausia išvaduo
ti iš Lenkų okupacijos užimtą 
Lietuvos teritoriją su sostine 
Vilniumi, kaip ji yra išliuosa- 
vusi jau savo Tėvynę nuo bol
ševikų ir plėšikų Vokiečių; 
Visose Lietuvių kolonijose, 
kur teko Misi j Ai būti, čion 
gyvenantieji Lietuvos piliečiai 
be skirtumo partijų ir tautos, 
stato du pamatiniu reikalavi
mu, būtent sušaukti Steigia
masis Seimas ir paliuosuoti 
Vilnius. Ypatingai paliuosa- 
vimo Lenkų okupuotos dalies 
reikalaują Lietuvos piliečiai, 
kurie paeina iš vietų, esančių 
po Lenkų okupacija. Visi no
riai dedasi prie Lietuvos lai
svės paskolos, šimtai siūlosi 
stoti laisvanoriais į Lietuvos 
kariumenę, kad savo šalį pa- 
liuosavus nuo paskutinio prie
šo. Vileišis, žadeikis, žilius.”

NELAIMĖS SU LAIVAIS.
Halifax, N. S. —.Vasario 9 d. 

vieno laivo žmonės, norėdami 
paduoti pagalbą kito laivo dar
bininkams, kurie negalėjo su 
tuo laivu plaukti į kraštą ir1 tu
rėjo jj apleisti, patįs nuskendo: 
žuvo šeši vyrai.

Paryžius. — Susirinkę apta
rimui apie Rusijos reikalus, Ita
lijos, Francuzijos ir Anglijos 
premjerai Londone, manomai 
pareikalaus, kai bolševikai pa
darytų Rusijoje generalius val
džios rinkimus; su kuria galima 
butų pradėti vesti taikos tary
bas tarp sąjungiečių ir sovietų.

Lenkija pasiryžus tartis su 
bolševikais del taikos, jeigu jos 
pačios interesai kaip lygiai ir 
Rumunijos ir Baltiko valstybių 
bus tinkamai apsaugoti. Len
kija, sakoma, rengiasi reikalau
ti užtikrinimo; kad bolševikai 
nesiims skleisti savo propagan
dos ne tik Lenkijoje, bet ir ki
tose šalyse, kaip Persijoje, taip 
ir Anglijos žemėse. Pirm pra- 
dėsiant galutinai sutartis įves
ti, Lenkai žada viską parodyti 
sąjungiečiams peržiūrėjimui, ir 
jei bus reikalas, pataisymui, ši
tas Lenkų nusilenkimas prieš 
Rusus ir sutikimas taikintis pa
kilo svarbiausia nuo Anglijos 
atsisakymo paduoti militarę jai 
pagalbą. Francuzija vis atsi
sako bolševikų pripažinti ir su 
jais ką nors pradėti, nežiūrint 
ką ki.ti veikia.

AMERIKONAI VIS NE- 
P ASTOJ A CIVILIZUO

TAIS ŽMONĖMS.
Lexington, Ky. — Vasario 9 

d. čia kilus minios intužimui ir 
pasiryžimui nulinčiuoti negrą, 
kuris prisipažino nužudęs de
šimties metų amžiaus mergaitę, 
keturi žmonės užmušti ir pen
kiolika sužeista.. 'Minia bandė 
Užpulti teismo namą, laike tar
dymų minėto negto, bet polici
ja ir valstijos kariumenė pra
dėjo šaudyti, norėdama apsau
goti teismo butą nuo sugadini
mo, kaip atsitiko,- kituose lin- 
čiuotojų suklimuose. Minią, in- 
tužus, užpuolė nekurias krau
tuves, j ieškodama [ginklų; vie
noje išnešė 65 revolverius; bi
joma, kad neprasidėtų atakas 
ant kareivių. Pašaukta keturi 
šimtai kareivių tvarkos įvedi
mui. Tarp sužeistųjų užpuolu
sių teismo namą yra dvi mote
ris. Kareiviams pasisekė minią 
atstumti atgal tuo tarpu valdi
ninkai negrą išsivežė kiton vie
ton apsaugojimui. Besirengiant 
intužėliams įsiveržti į teismo 
rūmą, teisėjai negrą surado kal
tu pirmo laipsnio žudystėje ir 
nuteisė mirtin, jis bus pasodin
tas elektriškon kėdėn kovo 11 d.

Lietuvos Laisves Paskola

ESTONAI BOLŠEVIKUS 
IŠNAUDOJA.

Dorpatas. — Rusijos sovietų 
valdžia pasirodo labai nuolaidi 
ir sutinkanti paliuosuoti buvu
sias imperialės Rusijos tautas 
nuo mokėjimų senų skolų ir at
sakomybės. Estohija taip rei
kalavo ir sovietų • valdžia 'suti
ko. Viename punkte sovietų 
Rusija pilnai paskelbia, kad jo- 
kis Estonijai padarytas nusi
leidimas nebūtų laikomas pama
tu, kuomet bus derybos su ki
tomis parubežio tautomis. Ki
tas punktas parodo, jog Esto- 
nijos delegatai žiurėjo savo tau
tos reikalus labai atidžiai, nes 
tenai pasakyta, kad jeigu Ru
sija, darydama tarybai su ki
tomis savo tautomis, suteiktų 
ką joms, kas neineina į dabar 
padarytas išlygas, Estonija tu
ri automatiškai tas pačias pri
vilegijas gauti.“ Sutartis sumi
ni, jog užbaigimas militarinės 
karės turi skaitytis ir pabaiga 
ekonominės ir finansinės kovos,- 
taipgi komercialės sutartis tu
ri būti padarytos prieinamiau
siais tai tautai pamatais.

ATRADO SENOVĖS ŽMONIŲ 
SKELETUS.

Londonas. —- Mitchame atra
sta svarbus istoriški dalykai — 
trįš skeletai žmonių, beveik ge
rame stovyje, ir tikima, kad tai 
yra kailiai senovės Anglo-Sak- 
sonų kareivių, kurie gyveno net 
penktame ar šeštame šimtme
tyje. Du iš jų manoma buvę 
vadais; apie jų kaulus atrasta 
apsivyniojusios medžio šaknįs; 
prie jų gulėjo du puikaus dar
bo dideli kardai, bronzinė dir
žo sagtis ir kitos nesunykstan- 
čios liekanos. Beveik visų jų 
dantįs buvo arti visai geri, nors 
dalįs jų smakrų nutrūniję. Ne
rasta jokių žymių grabų, te
čiaus numanoma-, jog tie lavo
nai buvo palaidoti su tam tik
rų prisirengimu. Vienas buvo 
net šešių pėdų ir 3 colių aug- 
ščio; jo kaktoje radosi dikto- 
ka prakirsta skylė.

TUOJ SUSIKALBĖS SU 
MARSO GYVENTOJAIS.

Bent taip manoma, jeigu te
nai-kokių gyventojų yra. Pa
duota sumanymas pradėti susi
nėsimą su Marso žmonėmis pa
vartojus- tam tikslui 200 dide
lės spėkos šviesos 'spindulių.

Sperry, kuris tą dalyką su
manė, tariasi * su 'savo -inžinie- ...... .-i.r-E... •nais .iru jie janwrieiiikrino, jpyr 
tas planas gali būti geras. Jo 
noru yra surinkti visus didžiuo
sius kariškus elektriškus žibin
tuvus ir sudėjus jų šviesą į vie
ną galingą spindulį, paleisti tie
siai per erdves linkui Marso. 
Sperry tik prašo valdžios prie to 
prisidėti. Sudėtinė šviesos spė
ka 200 didžiųjų elektriškų ži
bintuvų lygintųsi septinto didu
mo žvaigždės šviesai, taigi jei
gu Marso gyventojai, jei'kokių 
ten yra, ir apsipažinę su te
leskopais, lengvai tą šviesą pa
matys. Vienas tokis elektriškas 
žibintuvas, kurį Sperry turi pri
rengęs,. išduoda 1,000,000,000 
(tūkstančio milijonų) žvakių 
šviesos. Sperry yra preziden
tu Brooklyne, N. Y., įstaigos 
vardu Sperry Gyroscope Co.

RENGIAMA ORINĖ KELIONĖ 
PA-ATLANTIKU.

New York. — Amerikos Or- 
laivininkų klubas rengia planus 
aplėkimuį orlaiviais pa-Atlanti- 
ku, pradėjus nuo New Yorko 
ar Atlantic City, paskui pietuos- 
na, sustojant visuose svarbes
niuose miestuose; po to perlėk
ti ant Kubos, Haiti, Porto Ri
ko', skersai Karibijos jūres į 
Karakas, pakraščiu Pernambu
co, po to skersai Atlantiką į 
Dakar, vakariniame šone Afri
kos. Iš tenai pasieisti šiaurėn, 
per Ispaniją, Prancūziją, Ang- 
lijon, iš tenai Norvegijon, Da
nijon ir švedijon. Dovanos to
kioje kelionėje skiriamos virš 
$100,000.

ANGLIJA SIŪLO BOLŠEVI
KAMS TAIKĄ.

Stockholm; — Skelbiama, kad 
tarp Anglijos ir Rusijos sovie
tų valdžios jau pradėta tarybos) 
užvėrimui v taikos. Stockholmo 
laikraščiai rašo, jog Rusija no
ri taikos su Visomis tautomis, 
tik jos svarbiausiu noru yra, 
kad jokia valstija nesikištų į jos 
vidujinius reikalus.

Londonderry, Airiją. — Po
licija ir milicija užpuldinėjo Ai
rių Sinn Feiniečių namus ir ke
letą areštavo. Atrasta ginklų 
ir amunicijos pas juos.

PASKOLOS BĖGIS.
Amerikos Lietuviai jau pra

deda įsisiūbuoti Lietuvos Lai
svės Paskolos darbe, jau viso
se didesnėse kolonijose susitvė
rė Lietuvos Paskolos stotįs, ki
tur dar tveriasi. Lietuvos Mi
sijos nariai jau apvažinėjo dau
gelį didesniųjų kolonijų ir da
bar važinėja, šiuomi laiku Mi
sija važiuoją į vakarines valsti
jas.

Amerįkiečiaį veikėjai, kalbė- 
FRANK O! LOWDEN (tojai, irgi su atsidavimu veikia.

Illinois Valstijos Gubernato- l ku«uos kalbėtojus Amerikie- 
rius, kurį sekančiose preziden- £ius buvo kreiptasi, nei vienas 
tų nominacijose manoma pa- neatsisakė padėti pravesti pas- 
statyt^ kandidatu ant_Suvie- kolą. Vienu žodžiu — visi su 

yra Į atsidavimu veikia. Tiesa, ne- 
kal- [kuriose kolonijose iškįla nesusi- 
nuo pratimų ant srovinio ar partiji- 
dar- nio pamato, bet tai daug ma

žiau, negg buvo laukta. Iš pra- 
kalbininkų Amerikiečių dabar 

DARBININKAI RENGIA- veikia šie: P. J. Purvis, P. J.
SI PRIE RINKIMŲ. ' žiuris, B. F. Mastauskas, J. K. 

Washington'. — Organizuoti Milius, K. česnulis, V. F. Jan- 
darbininkai' pasiryžę sekančiais kauskas, M. J. Vinikas, K. Kru- 
prezidento rinkimais pasižymė- šinskas, F. J. Bagočius, J. šaliu- 
ti savo išgalėmis; nemano tver- nas, J. O. Sirvydas, Dr. limen
ti savo naujos partijos, tik per tas, ir daugelis kitų. Taipgi su 
senas partijas veikti. Tečiaus atsidavimu veikia ir kunigai, 
jie atsisako nešti žymę bent kurie pas save parapijose tveria 
kurios iš tų partijų. Trečios stotis, visais dorais budais agi- 
partijos įsteigimo progą nupuo- tuoja už paskolą, žodžiu — pa
le ir dabar beveik nemano- skola teka gana pasekmingai, 
ma jos pradėti, tiktai Amerikos. Bet iš kitos pusės atsirado ir, 
Darbo Federacijos noru yra už- Lietuvių priešų, kurie po visuo- 

,vesti visoje šalyje plačią kam- menę laido nepamatuotus gan- 
pąniją parėmimui visų Federa- dus, girdi dar Lietuva nėpripa- 
cijos draugų rinkimuose ir nu- Įžinta, indėti pinigai pražusią ir 
puldymui tų, kurie skaitosi jos tam panašiai, žinoma, tokie 
^priešais; kad rinkimuose nelai- gandai dijkčiai kenkia. Veikėjai 
mėtų. Tai yra geriausias kelias privalėtų užkirsti ' kelią pana- 
darbininkams — protingu ir šioms nesąmonėms, reikia vi- 
gražiu budu — parodyti savo suomenei per prakalbas ir su- 
spėką. * sirinkimus aiškinti, kad indėti

pinigai į Lietuvos Laisvės Bo
nus jokiu budu negali pražūti. 
Taikos konferencija Lietuvos 
Valdžią pripažino faktine Lietu
vos Valdžia ir jos padalyti dar
bai visuomet turės galę. Pagą- 
liaus net Anglija skolina Lietu
vai, tai yra — užsitiki, tai kaip 
gi mes patįs negalime pasitikė
ti savo jiegoms? Taigi reikia 
žmonėms išaiškinti, kad tokie 
gandai arba paskalai tai tik 
Lietuvos priešų darbas.

Lietuvos Paskolos Bonai.
Iš įvairių vietų gauname už

klausimus, komet bus pagamin
ti bonai, tai paskola geriau sek
sis. Bonus gali atspausti tik 
kelios Amerikoje spaustuvės. 
Bet tos spaustuvės nepriėmė to 
darbo tolei, kolei nežinojo, kaip 
link Lietuvos Laisvės • Paskolos 
atsineša Suvienytų Valstijų val
džia. Kuomet gi p.. J. Vileišis 
atsilankė Washingtone ir maž
daug išsiaiškino padėjimas, tai 
bonai likosi paduoti spaudon ir 
jie bus pagaminti bėgyje 6—8 
savaičių. Taigi už bonų neat- 
spausdinimą ne Misijos kaltė, 
bet kaltos pačios aplinkybės, 
kuriose prisieina dirbti.

Dovanos.
Visiems veikėjams, kurie su

nytų Valstijų prezidento. — 
Gubernatorius Lowden 
darbštus žmogus, gabus 
bininkas ir pasižymėjęs 
senų laikų valdiškuose 
buose.

• D’ANNUNZIO LĖKS JAPO- 
’ NIJON.

Fiume.—Italijos insurgentas 
D’Annunzio, užgrobęs Jugoslavų 
mieštą Fiume, čionai kalbėda
mas bankiete, parengtame pa- 

' garbai Japonijos poeto Haruki- 
ci Sciemoi, pasakė: “Mes nori
me atiduoti pagarbą šiam tekan- 

’ čios saulės pranašui, pasiunti
niui tos imperijos, kuri kas mi- 

1 nuta laukia suburzgimo mano 
sparnų. Daugiau negu sykį aš 
pasakiau: 'Užmirškime vakarus, 
kurie nekenčia mus ir nenori 
musų. Atsukime į juos savo 
nugaras. Atsiskirkime nuo iš-| 
sigumusių vakarų, kurie 
šta dvasios prakilnumą 
stojo galingu bankiniu 
nautoju už-Atlantikinei 
kratijai. Iš Italijos miesto Fiu
me, vartų į rytus, pasveikinki
me tolimuosius rytus, kurie per 
septynis šimtmtčius palengva, 
bet tikrai jungėsi prie Latinų.”

Jis poliaus pasakė, kad, kuo
met jo 
kuomet 
Italijai, 
besimis 
sostinės, 
sukti skersai plataus Pacifiko 
linkui Amerikos. — Gabriele D* 
Annunzio yrą gabus orlaivinin-Į tokiu dideliu pasišventimu ko
kas, poetas ir rašytojas. lonijose veikia, Lietuvos valdžia 

pinigais atlyginti negali, — tai 
MANOMA IŠKELTI LAIVUS, butų nepakeliamos išlaidos. Bet

Londonas. — Apie Britiškas vis bus veikėjams suteiktos at- 
Salas vandenuose guli daugiau minčiai dovanos, kurios liudys, 
tūkstančio įvairaus didumo lai- kad jų savininkai dirbo del Lie- 
vų, Vokiečių submarinų paskan- tuvos svarbiausiame jos istori- 

I dintų karės laiku; tiek laivų 
Ii iki kokio 120 pėdų gilumo, 
kalbant apie nuskendusius 
limuose vandenuose. Dabar 
rimos prietaisos gali iš tiek 
lumo laivą iškelti; tavorus 
laivų galima išimti dar giles-1 vyskupo Karevičiaus. Kaip tos 
niuoše vąndėhuose. Ekspertai dovanos bus duodamos, apie tai 
dirba planus išgriebimui iš j u- pagarsinsime vėliau.
rių tokių didelių turtų, nuėju- Apart to, neužmirštamas ir 
šių karės metais. Daug laivų kiekvienas bono pirkėjas. Kas 
guli ant dugno net prie pačios tik perka boną, tas jau dabar 
Thames upės ištakos į jūres. gauna atminčiai ženklelį. Bet

iki įsijudina, tai reikia lai- 
bet kaip sujunda, tai pas- 
juos sunku sulaikyti. Da- 
lauksime, ką pasakys di-

užmir- 
ir pa
pa tar- 
pluto-

darbas bus užbaigtas, 
Fiume bus priskirtas 
tada jis patrauks de- 
linkui Tokio, Japonijos 

Po to jis mano pa-

gu- jos momente. Tomis dovanomis 
ne- bus tikros fotografijos Lietuvos 
to- Prezideito Smetonos, ministerio 
tu- pirmininko E. Galvanausko, Lie- 
gi- tuvos Tarybos pirmininko ši- 
iš lingo, Lietuvos dvasiškio vado

dar pereitą savaitę likosi išsiun
tinėta visoms stotims Peziden- 
to Smetonos nedideli spausdinti 
paveikslėliai su jo paties atsi
šaukimu į Amerikos Lietuvius. 
Paskolos rinkėjai privalo tuos 
Prezidento Smetonos paveiksle-: 
liūs po vieną išdalinti visiems, 
kas tik pirko boną, ir ateityje 
apart ženklelių duoti visiems, 
kas tik perka, žmonės lai" iš
kabina savo butų languose tą 
paveikslėlį. Lai nelieka stubos, 
kurioje nebūtų to paveikslo. — 
Kiekviena tauta turi savo vadus 
ir juos gerbia, mes irgi pagerb
kime susilaukę pirmą Lietuvos 
Prezidentą.

Rekordd suniušimas.
Negalima nutylėti apie Wa- 

terburio Lietuvius. Jie vasario 
1 d. parsikvietė Misiją ir suren
gė tokį priėmimą, kokį vargiai 
kas; matė. Kartu surengė pra
kalbas trijose svetainėse, nes 
nėra Waterburyje svetainės, ku
rioje butų galėję tilpti visi Lie
tuviai! Ir Misijos nariai pasi
dalindami visur atsilankė sulyg 
iškalno nustatytos tvarkos; Vie
na diena Waterburyje grynais 
pinigais surinkta paskolos 42 
tūkstančiai dolarių. Tai sumu
štas rekordas. Prieš Waterbu- 
riečius šiandien niekas negali 
pasistatyti.

Antrą vietą užima Newark, 
N. J., kur paskolos rinkimas la
bai sparčiai varomas. Trečia 
vieta priklauso Bostonui. Nors 
Bostoniečiai tarp savęs barasi, 
bet jie dirba. Silpniausiomis 
vietomis yra Pennsylvania val
stija, bet juk žinoma, angliaka
siai 
ko; 
kui 
bar
džioji Chicaga, Clevelandas, De
troitas, kur Lietuvos Misija da-- 
bar vyksta.

Lietuvos Pašto ženkleliai.
Dagelis kreipiasi į Lietuvos 

Misiją reikale pardavinėjimo 
Lietuvos pašto ženklelių. Tą rei
kalą Lietuvos pašto valdyba pa
vedė "Tautos ir Neprigulmybės 
fondams, .ženklelių kaina nu
statyta nominale! sulyg auksi
nės valiutos, todėl jie ir parda
vinėjami Tautos ir Neprigulmy
bės fondų už vieną dolarį ketu
ri auksinai. Lietuvos pašto žen
klelių reikaluose prašome kreip
tis prie fondų valdybų.

» Agitacijos Komitetai,
Reikia kuolabiausiai varyti 

agitaciją. Juk negalima pasko
los realizavimą tęsti keletą mė
nesių; viskas turi būti užbaigta 
ilgiausiai į tris mėnesius. Sto
čių pirmininkai prie kiekvienos 
stoties privalo suorganizuoti- a- 
gitacijos komitetą arba komisi
ją. Tokio agitacijinio komiteto 
visas darbas ir yra varyti ant 
rietas kuoplačiausią agitaciją. 
Agitacijos komitetas neturi pra
leisti jokios draugystės ar kuo
pos susirinkimo, neturi praleis
ti jokio baliaus. Jie visur turi 
atsilankyti ir paprašyti jiems 
leisti pakalbėti bent keturias 
minutas apie Lietuvos paskolą. 
Kuriose kolonijose stokuoja iš
kalbingesnių veikėjų, iš centro 
siuntinėjama spausdintos trum
pos'prakalbėlės, kurias pramo
kus lengva jau pasakyti. Vi
sur, kur tik galima, reikia aiš
kinti svarbą šios paskolos. Ši 
paskola juk reiškia Lietuvai ne
priklausomybę.

Lietuvos Misijos 
Informacijų Biuras.

257 W. 71 Street,
New York City.

Columbus, O. — Apie 2,000 
Ohio pastorių laiko savo konfe
renciją.

Lietuvos Neprigulmybės Šventė Vasario 16 dieną — Laisvės Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiami
Bonai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės i Lietuvos Midijų New Yorke.
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AMERIKOS LIET. ORGA
NIZACIJOS IR LIETU

VOS MISIJA APIE 
LIETUVOS BONUS.

Sausio 29 d. š. m. Lietuvos 
Misijos Bute, New Yorke, įvy
ko pasitarimas tarp Lietuvos 
Misijos narių ir išrinktųjų Lie
tuvos Paskolos Komiteto dvyli
kos narių, kaipo artimiausių ir 
svarbiausiųjų Amerikos Lietu
vių ir organizacijų atstovų. Po
sėdyje dalyvavo pp.: V. F. Jan
kauskas, A. B. Strimaitis, Kun. 
J. Jakaitis, P. Jurgeliutė, B. F. 
Mastauskas, K. Kušinskas, K. 
Cesnulis, J. O. Sirvydas, J. Ro
manas, L. šimutis ir be to keli 
svečiai ir Lietuvos Misijos Biu
ro bendradarbiai J. šaliunas ir 
P. Norkus. Lietuvos Misijos 
pirmininkas J. Vileišis sveikina 
visus pribuvusius narius ir iš
reiškia jiems ir jų atstovauja
moms organizacijoms padėką 
už suteikimą jau ikišiol visokia- 
riopos pagalbos pravedimui Lie
tuvos Laisvės Paskolos Ameri
koje. Dar neatvykus visiems 
Misijos nariams, o vien tik Kun. 
Jonui žiliui, Lietuvos Paskolos 
Komitetas yra nustatęs pamati
nius dėsnius šios paskolos, ir 
nežinant, ar Amerikos valdžios 
bus tokia paskola leista ar ne, 
šis Komitetas buvo priėmęs ant 
savęs, visą faktinę ir moralę at
sakomybę už tą paskolą prieš 
valdžią, taip lygiai ir prieš A- 
merikos Lietuvių visuomenę.. 
Šiandien jau šie dalykai paaiš
kėjo. Paskola nėra trukdoma, 
yra stačiai daleista, o atvykus 
ir kitiems Misijos nariams uo
liai ir galima pasakyti pasek
mingai varoma ačiū plačiosios 
visuomenės Amerikoj palaiky
mui ir jos artimiausių vadovų 
pritarimui.

Sutinkant su Lietuvos vyriau
sybės įgaliojimu, Lietuvos Mi
sija ir toliau varys pavestąjį jai 
darbą, tečiaū ji gerai nusima
no, jog pačios paskolos pasise
kimas daug pridera nuo ankšto 
susisiekimo su Lietuvių visuo
mene Amerikoje. Todėl vary
dama paskolą Lietuvos Misija 
prašo susirinkusių atstovų vi
same kame prigelbėti, kontro
liuoti jos •varCr.’."fį^§?.r’:į ir tei
kti visokių nurodymų, kurie pa
sekmingam paskolos pravedimui 
butų naudingais. Tuo tikslu 
Lietuvos Misija yra pasiūliusi 
nerečiau kaip vieną kartą mėne
syje daryti šių dvylikos narių 
susirinkimą ir teikti jiems visų 
reikalingų žinių ir informacijų 
paskolos reikaluose, žinoma, į 
tokius susirinkimus gali būti 
kviečiami ir kiti asmens, kurie 
aktiviai dėsis prie paskolos.

Sutinkant su tokiu nusistaty
mu, susirinkimas šiuo klausimu 
yra priėmęs šitokį nutarimą:

Susirinkę Sausio 29 d. 1920 
m. Lietuvos Paskolos Komiteto 
direktoriai priima domėn, jog 
Lietuvos Laisvės Paskolos pra-

vedimas turi būti atliekamas 
pačios Lietuvos Misijos sulyg 
Laikinos Lietuvos Vyriausybės 
įgaliojimo, tečiaus delei pasko
los pravedimo būdų idant ne 
rečiau kaip kartą į mėnesį Lie
tuvos Misijos butų šaukiamas 
šių direktorių susirinkimas, kur 
butų suteikiamos apiskaitos ir 
visos reikalingos žinios ir infor
macijos apie atliekamus pasko
lai darbus. Be to kiekvienam 
iš direktorių priklauso teisė 
prašyti ir gauti šių informacijų 
apie paskolos pravedimą.

Toliaus, susirinkusieji svars
tė eilę klausimų delei jau atlik
tųjų Misijos darbų ir įvairius 
sumanymus, kas ir kaip reikia 
toliau daryti.

Delei pasekmingo Paskolos 
rinkimo nutarta prakalbininkus 
siuntinėti į įvairias kolonijas ir 
jiems atmokėti jų išlaidas tame 
darbe.

Bendrovės, kurios apart Mi
sijos dar varo agitaciją nuo sa
vęs, bus atlygintos Vienu nuo
šimčiu sumos jų surinktos.

Tartasi apie atlyginimą sto
čių viršininkams ir visiems dar
bininkams. Tokiems uoliem dar
bininkams bus suteikiamos do
vanos atminčiai jų pasidabavi- 
mo Lietuvos Valstybės labui.

Klausime ar rinkti aukas lai
ke bonų pardavinėjimo. Priei
ta prie nutarimo, kad pirmoje 
vietoje turi būti bonų pardavi
nėjimas, o aukų rinkimas turi 
būti antraeiliu reikalu. Prie to 
dar susirinkimuose, parengtuo
se bonų pardavinėjimui, aukos 
tegalimos rinkti Lietuvos orga
nizacijoms ar čion bendroms be- 
partivėms organizacijoms, pav. 
šauliams, Liet. Raudonajam Kr., 
Lietuvos Sargams.

Kalbėta, kad reikia surasti 
kuodaugiausiai kalbėtojų ir jų 
prašyti, kad jie pasišvęstų. Nu
žiūrėta pora desėtkų kalbėtojų, 
čia pat ant vietos pp. B. F. Ma
stauskas ir K. česnulis apsiėmė 
apvažiuoti Pennsylvanią. Toks 
jųdviejų pasiaukojimas, .visų ir 
kartu Misijos buvo maloniai pri
imtas. PennsylVanijos Lietuviai 
dar. ikišiol neperdaugiausia pa
skolos stočių suorganizavo.

Lietuvos Misijos 
Informal!jų - Biuras.

DETROIT, MICH.
Niekas šiame mieste tiek ne

smagumo vietos gyventojams 
nepridirbo, kaip tie bolševikė- 
liai. Nors jų nuomone žmonėms 
reikia laisvo žodžio, bet tik pa
žiūrėkim, ar ištikro jie tą su
pranta. štai vasario 1 d. buvo 
išdalinta plakatai, kad 116 so
cialistų kuopai kalbės “Naujie
nų” redaktorius P. Grigaitis. 
Musų bolševikėliai uždraudė sa
vo nariams ant tų prakalbų ei
ti ir dar paėmė svetainę beveik 
greta šitų parengtų prakalbų, 
kur turėjo kalbėti p. Grigaitis. 
Bolševikėliai dėjo visas pastan

Ohio ir Michigan Kolonijos Turi Surinkti $400,000
STENGKIMĖS MUMS PASKIRTĄ DALĮ SU KAUPU SURINKTI — Kurio
se kolonijose dar nėra susiorganizavę, komitetai, pasiskubinkit. . Kokia pagal
ba bus galima, Clevelandas suteiks. Informacijų klauskit arba tiesiai iš Finan
sinės Misijos, 257 W. 71 St., New Yorke, arba pas Clevelando Stoties Susinėsi
mų Sekretorių, K. S. Karpavičius, “Dirvos” Redakcijos antrašu.
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gas ką išmanydami surengti ir 
dykai visus ant tos pačios va
landos šaukė, kad tik neitų antį 
p. Grigaičio prakalbų. Ant ne
laimės, gauta žinia, kad p. Gri
gaitis susirgęs ir negali atva
žiuoti.

Vis pasirodo, kad musų bol
ševikėliai, jei turėtų tiek galės, 
kiek dabar neturi, tai pirmiau
sia “Naujienų” redaktorių nu
teistų Sibiran ant amžių, kad 
tas daugiau žmonėms nekalbė
tų. Tai matot, kiek musų bol
ševikėliai supranta žodžio lais
vę ir dar begėdiškai drįsta šne
kėti, kad kokie ten buržujai ne
duoda jiems liuosai kalbėti, po 
teisybei jiems ir nereiktų duo
ti delei tokio žiauraus aklo ap
siėjimo. Kaip p. Grigaitis, taip 
ir visi kiti, prieš kuriuos jie iš 
visų pasalų šoka, tur savo įsi- 
tikrinimus, o jie nori visiems 
uždrausti.

Jeigu tie vadinami komunis
tai pasaulyje kada užviešpatau
tų, tai biednam žmogeliui butų 
daug blogiau, ir nukentėtų dau
giausia visi tie, kurie šiandien 
tą šlamštų partiją remia, dau
giau negu nuo caro Mikės.

Dėlto broliai darbininkai pa
galvokite, kurlink jus einate ir 
ką su jumis mano padaryti tie 
gudrus žmonių mulkintojai.

Senis.

NEW YORK, N. Y.
HARLEM.

Liet. Laisvės Paskola. Pa
baigoje sausio mėn., pastango
mis vietinių veikėjų, čia susi
tvėrė komitetas pardavinėjimui 
Lietuvos Bonų. Musų kolonija 
mažai Lietuviais apgyventa, to- 
delei čia nesiranda jokia kita 
organizacija, apart šėrininkų 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės.

Bet nereikia užmiršti, kad čia 
randasi keletas garbingų tėvy
nainių, kurie nesigailėjo ir -vis 
dar nesigaili dikčiai aukauti del 
Lietuvos reikalų. Vietinis ko
mitetas jau gavo nuo Liet. Lai
svės Paskolos Centro įgaliojimą 
pardavinėti Bonus, ir dabar uo
liai imamasi už darbo. Komite- 
tan ineina šie: Ant. Kazlas — 
pirmininkas; J. Labutis — sek
retorius, ir J. Ūsorius—iždinin
kas. Ant. Kazlas, Pirm.

BALTIMORE, MD.
Sausio 25 d. D. L. K. Keistu

čio Draugystė sušaukė ekstra 
susirinkimą apkalbėjimui ir nu
tarimui už kiek draugystė galės 
pirkti Lietuvos Laisvės Bonų. 
Po didelių imtynių su musų bol- 
ševikėliais kurių čia keletas y- 
ra ir kurie verkdami prieštra- 
vo, kad draugystė nepirktų, li
kosi vistiek nutarta pirkti už 
$3,000. Prie to, p. J. T. Gali- 
naitis, čįa augęs, nupirko Bonų

Vaikai Sako 
Duokit Mums

Colgate’s” 
IR DELEI KO? Dėlto, 

kad malonus skonis 
ir turiningas sudėti- 
numas tam tikrų da
lykų šiame Colgate’s 
sutaisyme verste ver

čia kiekvieną 
naudoti jį del 
valymo savo 
dantų nuoatos; 
tokis paprotis 
yra labai pro
tingas palaiky
mui geram sto
vyje savo svei
katos.

Jus privalote mokinti vaikus ge
rai prižiūrėti dantis valant juos kas 

rytas ir kas vakaras su atgaivinančiai ska
niu

>E‘'’.slpir,CL

Vardas ^COLGATE” ant 
toiletinių dalykų tai kaip 
‘STERLING’ ant sidabro

coc aaTE’s ribbon dental

GERI DANTIS” COLGATE & CO. “GERA SVEIKATA”

už $1,000 ir štai ką pasakė mu
sų bolševikėliams: “Kokie jus 
žmonės ir kas jus esate, tai ne
žinia, jeigu jus Lietuvoje gimę 
ir augę, o taip labai priešinatės 
Lietuvos laisvei, kuomet aš, vi
sai nematęs Lietuvos, o vienok 
kaipo Lietuvis, atlieku savo pa
reigą ir perku Lietuvos Laisvės 
Bonų už $1,000.” Po to. p. S. 
Levonavičius nuperka už $500, 
kiti draugystės nariai po mažiau 
ir tame draugystės susirinkime 
likosi išpirkta Lietuvos Bonų 
suviršum už $6,000.

Sausio 28 d. A. C. W. of A. 
unijos 218 Lietuvių skyriaus 
susirinkime nutarta nupirkti 
Lietuvos Bonų už $1,500 'ir žėd- 
nas unijos narys turės sumokė
ti po $1 uždėtų mokesčių, kad 
vėl sudarius skyriaus ižde tą iš
imtą $1,500. Varde unijos vi
so Bonų nupirkta už $3,000. — 
Tame susirinkime unijos dele
gatas bolševikėlis J. Bulota iš
niekino Lietuvos Valdžią, už ką 
unijos nariai labai iniko ir da
bar rengiasi tą ponulį prašalinti 
iš urėdo.

Sausio 30 d. ALTS. 5-tos kp. 
susirinkime delegatai, kurie at
stovauja vietinėj Taryboje, pra
nešė, kad Taryba rengia dide
les prakalbas ant vasario 22 d. 
ir kalbėti kviečiamas p. M. J. 
Vinikas iš Washington, D. C., 
sykiu bus pakviesta ir Ameriko
nų bei žydų ir kitų Lietuviams 
prielankių tautų kalbėtojai.

Apkalbant Sandaros reikalus, 
pasirodė, kad nekurie nariai ne- 
paganėdinti organo “Sandaros” 
vedimu, kuri pradėjo organau- 
ti ne tautinei Sandarai, bet ko
kiems ten liaudininkams savo 
išvedžiojimais, buk liaudininkai 
tai esą Sandaros kelmas, o pa
gal Baltimorės Sandaros narių 
supratimą, tai tie liatfdininkai 
nėra Sandaros nei šaknele.

Lietuvis.

HC. BROOKLYN, N. Y?
■ Kaip matosi iš laikraščių, jau 

beveik kožnoj kolonijoj yra su
sitvėrę komitetai Lietuvos Bo
nams pardavinėti, bet pas mus 
kolei kas tuomi' visai niekas ne
sirūpina. Tiesa, yra vienas at
stovas iš musų kolonijos prie 
bendrojo New Yorko komiteto, 
bet nežinia kokiu budu jis ten 
pateko, ir ką atstovauja, nes iš
skyrus vyčių, jis pas nieką dau
giau užsitikėjimo neturi.

Ketinama buvo sutverti čia 
stotis, bet jei užsimeni kuriam 
musų taip vadinamam veikėjui, 
tai nusijuokę vyrai dar' ranka 
pamoję nueina sau, ir taip vis
kas užsitęsė iki šiai dienai. Iš 
bendro komiteto irgi nieko ne
sulaukiama. Nors ir ketino at
siųsti kalbėtoją, išaiškinimui, 
žmonėms Bonų svarbą, bet ir 
tas neišsipildė.

Sausio 25 d. šv. Antano Dr- 
stė, apsvarsčius kitus reikalus 
ir pakilus sumanymui nupirkti 
Lietuvos Bonų, iš iždo nutarė 
paskirti $500. Nieko svarbaus, 
kad nutarė pirkti, yra draugijų 
net penkis sykius daugiau pa
skiria, negu ši draugystė, bet 

j kiek teko dalyvauti ant visokių 
susirinkimų ir nutarimų, tai 
dar neteko niekur 1 matyti tarp 
žmonių tokio entuziazmo kaip 
šį kartą.

Kaip tik įnešta, tuoj vienas 
musų pusiau aplenkėjęs brolis, 
kaip yra daugelis vilniečių, tuoj 
kalba: “Turim, vyrai, remti Lie
tuvą, nes tenai dabar vargas, 
per tai ir turim Lietuvai sko
lint!” Toliaus pasigirdo vėl bal
sas: “Skolinome Amerikos Val
džiai, tai turime skolinti ir Lie
tuvai!”. Vienas pasakė: “Ne- 
reik paisyti, kad Lietuva ir žū
tų, taptų sumušta musų priešų, 
bet visgi ir musų vardas ten 
bus, jog ir mes prisidėjome jai 
į pagalbą”. Ir taip visi, vienas 
kitam pritardami, nepaisydami, 
kad pinigai žus, ar nežus, rei
kalavo Bonų pirkti iš draugys
tės iždo. (Nuo Redakcijos: Ne
reikia jau abejoti, kad “gal žus, 
gal ne”, — Lietuvos Laisvės 
reikalams skolinami pinigai ne
žus, nežiūrint kam Lietuva pa
tektų, nors mes esame tikri, kad 
ji bus visiškai neprigulminga.)

Iš to aiškiai matosi, kad at
bunda Lietuviuose musų protė

vių prakilni patriotiška dvasia, 
ir nieko negelbės jokie musų 
partizantų klaidingi suvedžioji
mai, nepaisant kokioms skrais
tėmis jie butų prisidengę — 
juodomis ar raudonomis, ir ką 
jie neskelbtų, Lietuva turi bū
ti liuosa!

lą musų kolonijos rengiama
si keliauti į Lietuvą buriui pra
kilnios dvasios ir gero Lietuvai 
velijančių žmonių, bet išsiran
da ir tokių, kurie Tėvynę jau 
prakeikę paskutiniais žodžiais 
ir pasmerkę visus dirbančius 
del jos labo — ir tokie dar te
nai vyksta! Keista darosi, kad 
jiems Lietuva buvo taip nerei
kalinga, niekados jai neaukavo 
ir net juokėsi iš aukaujančių, o 
dabar pirmutiniai skubinasi ten, 
tikėdami gyvenimo, tikėdami 
rasti savo dalis ir tt.

Lietuvos Sūnūs.

WATERBURY, CONN.
Iš jaunimo veikimo, šį sezo

ną musų kolonijos jaunimas del 
kokių tai priežasčių visai susil
pnėjo veikime dailos dirvoje — 
keletas čia esančių dailos drau
gijų sulošė tik kelis veikalus; 
“Varpo” draugija šiaip-taip pri
sirengė sulošti trijų veikmių 
dramą “Kalvio Duktė’” “Auš
ros” draugija per didelį trusą 
pastatė komediją “Su Mielu No
ru” ir “Aido” draugija atkarto
jo porą senų veikalų — tai ir 
viskas. Be abejonės stengtasi 
kuodaugiausia nuveikti, bet ne
įstengta. Musų didelėj koloni
joj kas savaitė reikia turėti ko
kį nors parengimą.

Reiktų kelti-klibinti klausi- 
suvienijimui musų dailos drau
gijų. Buvo, tiesa, keletą kartų 
tas sumanyta, bet vis be pasek
mių.

Visapusiškai apsvarstęs, su
maniau suorganizuoti gabiau
sius šios kolonijos lošėjus, ku
rie gali pašvęsti liuosą laiką 
daugiausia del teatro, ir kad 
nesant veikimo iš vietos drau
gijų, galėtų šitas būrelis imtis 
darbo ir kiek galima stengtis 
pastatyti scenoje |Veįkalų,i;nę tik 
čionai Waterburyje, bet ir apie- 
linkėse. ’ Organizavimo darbas 
pasisekė: susispietė įžymesnieji 
lošėjai ir lošėjos, būtent: p-lės 
A. šeštokiutė (iš "Varpo”), O. 
Liziutė, K. Morkiutė (iš “Var
po”) ir O. Milučiutė (vytė); ir 
šie vyrai: J. J. Kurauskas (iš 
“Aušros”, režisierius), V. Ru
činskas (iš “Varpo”), S. Valen
tinas (iš “Aušros"), J. K. Pau
lauskas, “Varpo” pirmininkas, 
ir J. Lukauskas — “Varpo” re
žisierius. Sukviesta susirinki
mas, kad apkalbėjus, ar tas bu
tų praktiška, ar reikalinga; po 
išsireiškimų tapo užgirta ir pa
sižadėta veikti visa išgale.

Tik permatyta keblumas — 
stoka naujų veikalų. Po to žo
džiu pranešėm Waterburio Lie
tuviams, kad 'susiorganizavo 
“Teatro Trupa”, kurios tikslas 
statyti scenoje veikalus, tan
kiausiai ir kuogeriausiai. Dar 
pabriežėme, kad prie esamų dai
los draugijų veiksime kaip vei
kėme.

Išgirdę tokią naujieną, neku
rie "dailos mylėtojai” pradėjo 
rėkauti, koliotis, į tą trupą in- 
einančias ypatas pradėjo va
dinti žmonijos išmatomis ir tt. 
Mat, esą, jie nori tapti artistais, 
pasipinigauti ir suardyti dailos 
draugijas. Ant tokių, neteku
sių lygsvaros žmonelių, neat
kreipėme atidos, ries kiekvienam 
aišku—ambicijos jausmas, pa
vydas. Pakol viskas nesutvar
kyta, darbas nepradėtas, neno- 
rėjome garsinti per spaudą. Ir 
šiandien , nebūčiau rašęs, jeigu 
tie “dailos mylėtojai” arba “ap- 
ginėjai” nebūtų pradėję šmeiž
ti per spaudą. Be abejonės, re
dakcija, patikėdama korespon
dentų teisingumui, talpina. Ir 
“Dirvos” numeryje 2 tūlo “Vie
nybės Mylėtojo” tilpo aprašy
mas, esą: “du ‘artistai-inteligen- 
tai’ pasigamino gudiškas unifor
mas, apsiuvo žibučiais, nusi
traukė paveikslus ir dalina žmo
nėms, kad tokiu budu iškelti 
savo ‘karjerą’.” Kodėl tas ko
respondentas nerašė teisybės ?

(Užbaiga ant pusi. 7, kol. 5)

Gerb. Spragilas išrado ir 
užpatentavęs pagarsina vi
siems sekantį dalyką:

KAIP IŠNAIKINT BOLŠE
VIKUS.

Didžiausi šių laikų kovo
tojai u'ž darbininkų gerovę 
yra bolševikai, arba nesu
prantamu vardu pasakius— 
“komunistai”. Jų ‘mokslas’ 
reikalauja, kad viskas butų 
išgriauta, išnaikinta, išde
ginta, žmonės išžudyti — 
liktų tik jie vieni ir valdytų 
visą pasaulį. Kad darbinin
kui butų lengva — reikia 
išgriaut namus — nereiks 
trepais augštyn laipiot po 
nuvargimo; kad nereiktų už 
viską brangiai mokėt — iš
griaut krautuves — kad ne
būtų kur pirkt; kad nereik
tų sunkiai dirbt — išbom- 
barduot dirbtuves ir kito
kias įstaigas ir darbininkai 
galės sėdėt sau tarp griuvė
sių ar iš lapų pastatytoj bū
doj ir džiaugtis savo valdžia 
ir darbininkiška laisve ir 
giedot “atsisakom nuo seno
jo svieto”, ba jau jis suar
dytas ir sugriautas. — Tai 
yra ištrauka iš bolševikų ar 
komunistų nerašytos konsti
tucijos (jiems konstitucijų 
nereikia — visi labai “aug- 
što” proto žmonės....).

Bet aš nužlebegojau nuo 
savo temos. Aš jums norė
jau papasakot, kad aš suti
kau savo seną draugą — tą 
pasakyt privertė mane ma- 
infE.didip.lis džiaugsmas iš pa-:, 
simatymo'su juo.

Važiuoju sykį gatvekariu 
į miestą pasitikt savo Zosę, 
nes buvom susitarę eit į te
atrą. Inlipus į karą, dirst 
į šoną: mano akyse pasiro
dė žinomas veidas, bet ne
galiu prisiminti kas; mušk 
kuolu, per galvą — neatsi
menu ir gana. Stoviu prie 
jo, ir žiuriu ir mislinu. Na
gi tu pone die šventas — ogi 
tai mano draugas Martinas 
Laukaitis — draugas iš Lie
tuvos, net iš to paties kai
mo abu paeinam! Sėdi jis, 
dairosi, rimtai akis laiko ir 
ką tai gilaus mislina. Ma
nęs lyg nemato, ar gal ne
pažįsta.

Sakau aš jam:
— Martinai! Kokie nog- 

lai tave į musų miestą at
nešė?! Kaip tu čia pate
kai? Sveikas-gyvas, sakyk 
kaip čia atsiradai? Links
ma man tave matyti!

Ir vos neėmėm bučiuotis.
Jis pašoko*ir sako:
— Sveikas, drauguti, svei

kas! Ir aš nesitikėjau su 
tavim čia susitikti!

— Kaip gyveni, ar dirbi; 
ką veiki ir kuo užsiimi? — 
klausinėju aš jo.

Mudu kalbava — apie vi
ską. Aš jį vadinu “tu”, o 
jis mane vis “drauguti” ir 
“drauge” ir taip be paliovos. 
Pasikalbėjimas tęsėsi kolei 
davažiavom kur jam reikia 
išlipti.

Mudu su Martinu sykiu 
augom, sykiu kiaules, ark
lius ganėm, sykiu išvažia
vom į Ameriką: jis pas sa
vo brolį, o aš — pas dėdę. 
Atvažiavę į Ameriką, New 
Yorke persiskyrėm. Nuo to 
laiko nesusirašėm ir jau 
dikčiai laiko praėjo, kaip 
vienas kito nežinojom ir be
veik pasimiršom. Dabar li
kimas mudu, kaip akmeniu, 
vėl krūvon sustumė.

Mano Martinas išrodė 
pavargęs; prastai apsiren
gęs, ilgu, žemę skvernais 
siekiančiu ploščtum, mučiu-

kę ant akių užtempęs, meap. I 
siskutęs ir prastu juodu I 
kalnierium. Aš buvau pa
sirengęs savo geriausiais, 
ba, žinot, su Zose bile kaip 
apsirengęs nevaikštinėsi! >

— Kur tu tą laiką gyve
nai, kaip mudu persiskyrė 
va? — klausiu aš jo.

— Visur, drauguti, visur.-; 
Jau kelintas miestas gyve-; 
nu ir tik metai kaip esu ši
čia. O draugas kaip senai į 
čia? — paklausė jis.

— Aš čia esu jau šeši me
tai. Bet kodėl tu toks pail
sęs, suvargęs išrodai? kibą, 
visai nedirbi ar iš sunkaus 
darbo važiuoji? — klausiu

— O, dirbu, dirbu, bet, 
drauguti, turiu dirbt taip 
sunkiai, o ant kožno žings
nio tave kapitalistai ir ją 
šunes sekioja ir išnaudoja, 
tik skubyk ir skubyk. Va
žiuoju dabar ant susirinki-/! 
mo. Mes dirbam tik iki pen- ' 
kių.

— Ant kokio susirinkimo 
važiuoji? — paklausiau.

— Ant komunistų, drau
ge, — aplinkui apsidairęs 
jis m'an sako.

— O, tai tu jau bolševi
kas? Tai tokiu tu pavirtai. 
Tai kaip tie laikai mainosi. 
O Lietuvoj buvom abu ge
rais kantarais ir bažnyčioj 
ant vargonų būdavo giedam 
kad net murinės sienos dre
ba! — dyvijausi aš.

— Gal draugas ir dabar 
giedi? — jis su pasityčioji
mu klausia manęs. — Gal 
ir dabar esi tikėjimo ir ku
nigų vergas? Vis dar tar
nauji kapitalistų įstaigoms 
ir mulkintojams rankas lai
žai ....

— Ne, ne, nemanyk, tuo 
tai ir aš jau nesu; jau senai 
tais dalykais neužsiimu, nes 
turiu geresnių reikalų. Aš 
turiu naudingesnių užsiėmi
mų ....

— Kur draugas dirbi 7^—3 
Jis vis mane “draugu” vadi
na; tik jau ne tuo draugu, 
ką Lietuvoj buvau, bet var
du tokio, ką jis čia Ameri
koj išmoko. Norėjau pasa
kyt apie darbą, bet jau arti
nosi jo išlipimo vieta, jis 
skubinosi, tik spėjau induot 
jam savo adresą, ližsikvies- 
damas nedėlioj ateiti į na
mus pasikalbėti.

Lipdamas pasakė:
— Gudbai, drauge! Aš 

ateisiu nedėlioj po prakal
bų. Tu gal ant darbininki
škų prakalbų neini....

— Gana jau tu su savo 
“darbininkiškomis” prakal
bomis. — Ir jis tuoj iššoko 
iš karo. Aš nuvažiavau iki 
vietai, kur manęs laukė Zo
sė.

Apie tai, ką veikėva su ja, 
jums nepasakosiu, ba tai y- 
ra privatiški žmogaus ref ■ 
kalai ir kitiems nesvarbus.,. 
Nors, tiesa, kaip kam ir la
bai patinka į kitų privatiš-< 
kus' reikalus nosį kišti, ale 
tiek jau to.

Laukiau nedėlios vakaro,< 
kada ateis pas mane mano 
“komunistas” Martinas. Pa- , 
rengiau viską jo sutikimui, ’ 
sėdžiu prie lango ir žiuri. Ji

Matau: ateina. Vėl tame J 
pačiame ploščiuje įsilindęs, 
nešvaksuotais čeverykais,d 
ta pačia kepuraite apsimo- . 
vęs, tik kalnierių ką persi-J 
mainęs.

Atidariau duris ir įsive- į 
džiau vidun. Pasisveikino-j 
ya.< Padaviau kėdę ir susė
dom prie stalo.

— Matyt tu, drauge, vi
sai buržujiškai gyveni: tokį 
puikų kambarį turi, minkš
tą lovą, viskas švaru — vi-j 
sai kapitalistiškai; į buržu
jų pavirtai.

— Nieko ypatingo: nesi- į 
dyvyk. Man rodos, kad yi-1 
sai paprasta ir taip kiekvie
nas darbininkas privalo gy-j 
vent. Tai nėra buržujiška.

(Bus daugiau) 
Spragilas^

KAZYS VALAIKA 
“Dirvos” Agentas

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

1168 Dallas Rd. N. E.
Cleveland, O.
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Spragilas.
lLAIKA 
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ižsirašyti ir 
vą”. Adr-. į
H. N. E.
I, O.

Iki šiolei Amerikos Lietu
viai visiškai negalėjo paduo
ti piniginės pagalbos saviš
kiams privatiniai — niekas 

< negalėjo, nors ir labiausia 
buvo reikalas ir noras, pa
siųsti pinigų į Lietuvą del 
savųjų tėvų, brolių ar sese
rų. Nekurie garsinosi mu
sų laikraščiuose pinigus pa
siunčiu, tečiaus beveik visi 
tuo tarpu į Lietuvą jokių 
siuntinių nepriėmė.

Dabar gavome iš Lietuvos 
Misijos sekantį pranešimą:

Lietuvos Misija gauna 
nuo bankų, draugijų, agen
tų ir šiaip pavienių žmonių 
'laiškų, kuriuose prašoma 
nurodymų, kokiu budu gy
venantieji Amerikoje Lietu
viai galėtų geriausia pasių
sti pinigų savo giminėms ar
ba šiaip nukentėjusiems nuo 

, karės. Dauguma stačiai rei- 
- kalauja, kad Lietuvos Misi

ja, kaipo valstybės įstaiga, 
pati imtųsi šio darbo, idant 
siunčiamieji žmonių pinigai 
tinkamai butų kam reikia 
išmokami ir tokiu _ kursu, 
koksai ant pinigų Lietuvoje 
dabar yra. .

šiuomi skelbiame visiems, 
kas tik nori minėtiems rei- 
kalams pinigus siųsti, jog 
Lietuvos Misija apsiėmus y- 
ra parsiųsti šiuos pinigus 

. Lietuvoj! tokiomis sąlygo- 
. mis. ': '

1. Kiekvienas siunčiąs pi- 
.nigus Lietuvon privalo aiš
kiai paduoti savo adresą A- 
merikoje, taipgi ir pilną ad
resą, nurodant artimiausią 
miestą, miestelį to žmogaus 
ar įstaigos, ar draugijos ar 
giminės, kuriems šie pini
gai yra siunčiami.

2. Sumokėję Lietuvos Mi
sijai, gauna nuo' Lietuvos 
Misijos laikinąjį pakvitavi
mą, kiek pinigų dolariais y- 
ra nuo siuntėjo gauta ir pa
tvirtinimą, jog Lietuvos Mi
sija yra apsiėmus, nurodytu 
.adresu Lietuvoje tokiam tai 
asmeniui parsiųsti ir išmo
kėti tiek-ir tiek auksinų.

3. Kiekvienas siunčiąs pi
nigus savo giminių sušelpi- 
mui Lietuvoje pirmiau pri
valo Lietuvos Misijoje pasi
teirauti auksino kursą. Au
ksino kursą negalima skel
bti, nes jis prisitaikant prie 
dolario vertės Lietuvoj kas-

. dien mainosi, pavyzdžiui da
bar jis svyruoja tarp 65—85 
auksinų už vieną dolarį.

4. Lietuvos Misija ir pa
siuntimo nei del savęs, nei 
delei Valstybės nedaro ir 
nedarys jokio pelno, bet pa
dengimui išlaidų persiunti
mui pinigų, susirašinėjimui 
su žmonėms ir dalimai dir
bančių prie to žmonių užlai
kymui už pinigų persiunti
mą ima tokį mokesnį: siun- 
čiantieji iki 10 dolarių už
moka už persiuntimą 50c.; 
siunčiantieji viršaus 10 iki 
25 dolarių užmoka vieną 
dolarį; nuo 25 iki 50 dola
rių — moka du dolarių; nuo 
50 iki 100 dolarių — užmo
ka 3 dolarius; o kas siunčia 
viršiau tos sumos, tai pri
moka virš to po dolarį nuo 
sekančių šimtų, nežiūrint, 
ar jis pilnas, ar ne. Šie ski
riami pasiuntimui pinigai 
atskaitomi iš išmokėtos Mi
sijai sumos.

Visi pinigai reikia siųsti 
Misijos adresu:

Lithuanian Mission
257 W. 71 St., New Yok.

Pinigai Misijon prisiun
čiami pačto ar ekspresų mo
ney orderiais.

Šitaip esant, Amerikos 
Lietuviams atsidaro tikriau
sias ir parankiausias kelias 
persiuntimui pinigų savo gi
minėms, kurių iki šiolei jo
kiu budu negalima buvo pa
siekti.

Kurie rengėtės siųsti, ku
rie jieškojot būdų, bet ne
radot, dabar pasiskubinkite 
šia proga pasinaudoti.

Ateina pavasaris, pinigai 
žmonėms Lietuvoje dabar 
labiausia reikalingi.

Artistas Jonas Šileika 
laimėjo dovaną.

Sausio 29 d. Chicagos Dailos 
Institutas turėjo savo 24-meti- 
nę paveikslų parodą, kurioje bu
vo išstatyta piešiniai Chicagos 
ir apielinkės artistų. Paroda 
pasižymėjo daugeliu puikių 
veikslų ir skulptūra.

Lietuvis piešėjas, Jonas 
leika, laimėjo dovaną $200 
paveikslą “žemaitė, Lietuvos 
šytoja”.

šita paroda užsidarys kovo 
3 d., tai dar ir Lietuviai, kurie 
dažinos, galės tenai atsilankyti.

Jonas Šileika bene bus pirmu
tinis iš Amerikos Lietuvių pa
sirodęs savo darbu Amerikonų 
parodoje ir laimėjęs dovaną.

pa-

ši- 
UŽ 
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“SANDARA” IR “DIRVOS” 
ŠMEIŽIKAI.

Musų tilpusi No. 4-me paaiš
kinimą apie Clevelando dalykus 
ir “Sandaros” šmeižtus “San
dara” pavadina piškinimu nesą
monių ant jos, o ne ant tų, kas 
per “Sandarą” ant “Dirvos” kal
nus verčia. Bet matydami, jog 
“Sandara’’ eina išvien su tais 
vyreliais, kurie del ypatiškumų 
ant “Dirvos” rūstauja, mes ga
lime vėl paklausti'“Sandaros”:

1. Ko ji nuo “Dirvos” reika
lauja, kad net “Dirvos” skaity
tojų antrašais i visą laiką siunti
nėjo dykai "Sandarą”? Pasitei
sindamas “Sandaros” redakto
rius turįs laiko pats prirašyti, 
nes jau nedirbąs prie kitų dar
bų, neparodė nei mažiausia pa
siteisinimo, kokiu tikslu jis va
ro tokią agitaciją prieš “Dirvą”,

KOKIOS ŽVAIGŽDĖS 
MATOMOS VASARIO 

MĖNESYJE.

Nuo sausio iki vasario mėne
sio tų pačių dienų musų žemė 
praėjo dvyliktą dalį savo kelio 
aplinkui saulę. Keliaudama- į 
rytų pusę, musų žemė palieka 
užpakalyje pereito menesio žvai
gždes, gi priešakyje sutinka šio 
mėnesio, taipgi dar toliaus ry
tuose, po vidurnakčio, pradeda 
rodytis sekančio mėnesio žvaig- 

’ ždynai.' 
. Visos žvaigždės,' kurios per

eitą mėnesį buvo ant horizon
to saulei nusileidus, t. y. apie 7 
vai. vakare, kada "jau visai su
temsta, dabar tuo laiku yra dik
čiai paėję linkui meridiano, o jų 
vietose matome kitas tekančias. 
Abelnai, visos pasirodo dviem 
valandom anksčiau ta pačia die
na vasario mėnesyje,- negu bu- 

<vo sausio mėnesyje. •
Apie 9 vai. vakaro graži kon

steliacija Oriono, kurią lietuviš
kai vadinama “šienpjuviais” — 
tai yra trįs viena greta kitos 
nuo rytų į vakarus gulinčios 
žvaigždės su savo kaimynėmis, 
toliaus atsikišusiomis į šiaurius 
ir į pietus, jau buna meridiane. 
Oriono konsteliacija arba grupė 
matosi pusiau dangaus nuo vir
šugalvio žiūrint į pietus.

Įžymiausios Oriono žvaigždės| 
yra Betelgeuze, esanti šiaurėn 
nuo tų trijų, ir Rigel — pietuo
se nuo jų; viena nuo kitos tos 
dvi žvaigždės eina lygia linija 
per paminėtas tris žvaigždes, 
silpnesnes už tas dvi, ir todėl 
jas lengva visas surasti.

Betelgeuze yra rausva žvaig
ždė ir, sulyg ištyrinėjimų, pri
skiriama prie daugiaus ataušu
sių žvaigždžių.

Auriga konsteliacijos skais
čiausia žvaigždė Capella (Ožka) 
anksti išvakaro buna tiesiai au- 
gštumoje. Nuo jos sekant šiau
rės pusėn galima surasti Šiau-Į 
rinę žvaigždę, kuri, nors nėra 
pirmo didumo žvaigždė, bet at
siskiria nuo kitų, nes prie jos 
arti nėra jokios kitos nei tokio 
didumo žvaigždės, kaip ji. šiau
rinė yra dalimai rausva.

Oriono kaimynystėje, iš rytų 
pusės, seka trįs beveik vienoje 
eilėje į pietus stovinčios žvaig
ždės: Pollux iš Dvynų konstelia
cijas (arčiau šiaurėn); Procion 
iš Canis Minor (Mažojo šunies) 
konsteliacijos (viduryje) ir Si
rius iš Canis Major (Didžiojo 
šunies konsteliacijos) paskuti
nė pietuose matoma skaisčiausia 
žvaigždė, kuri turi garbę vadin
tis skaisčiausia žvaigžde visame 
danguje, matoma nuoga akia.

Palengva rytuose patome už
einančią ant dangaus Leo (Liū
to) konsteliaciją, kurioje pir
miausia matome skaisčią žvaig
ždę Regulus. Nuo šios žvaig
ždės biskį į vakarus randasi 
planeta Jupiteris, prieš kurią 
nei Sirius savo skaistumu ne
gali lygintis. Jupiteris iš va
karo matysis per visą žiemą, iki 
žemė jį pralenks ir užeis kiton 
saulės pusėn. Žemė ir Jupiteris 
lekia abi į tą pačią pusę aplin
kui saulę, bet kad žemė yra ar
čiau, jos kelias trumpesnis, tai 
Jupiterį pralenkia. Kiek žemė 
praeina į vieną mėnesį laiko, tai 
Jupiteriui ima net visus metus.

šiuo tarpu žemė ir Jupiteris 
yra toje pačioje saulės pusėje, 
delei to ta didžiausia musų sau
linės sistemos planeta aiškiau-

siai matoma. Supratimui kaip 
greitai žemė Jupiterį pralenkia, 
galima įsitėmyt nustačius šį 
mėnesį kokį nors laiką ir nužiu- 
rėt tos planetos dabartinę pozi- 

’ ciją, ir praėjus mėnesiui laiko, 
! vėl pažiūrėt tą pačią valandą į 
1 erdves: pasirodys, kad tuo lai

ku žemė yra praėjus dikčiai ke
lio į rytus, nes ta planeta ar bi
le žvaigždės, stovi jau augščiau 
ant dangaus, tas reiškia, jos pa-, 
siliko tam tikru tarpu toliau į 
vakarus.

Kitas indomumas' šį mėnesį 
— tai pasirodymas planetos Sa
turno. Apie ją daugiau įgausi
me progos sužinot Jaunimo sky
riuje aprašyme. Saturnas ran
dasi toliau į rytus nuo Jupite
rio, susimaišęs Liūto konstelia
cijoje. Tiesiai j rytus pradėjus 
vesti akis nuo Jupiterio, 
žvaigždę Regulus, prieisime 
tumą. Jo- kaimynystėje 
mažesnių žvaigždelių, bet 
Saturno jos skiriasi. Nuo 
gulus iki Saturno yra dusyk to
liau, negu nuo Jupiterio iki tos 
minėtos žvaigždės. Saturnas 
irgi skaitomas pirmo didumo sa
vo šviesa, nuo žvaigždžių atsi
skiria tiesioginiu žibėjimu, be 
mirgėjimo. *

Liūto konsteliacija labai aiš
ki — sudaro diktoką pjautuvą, 
kuriuo vardu tą konsteliaciją 
Lietuviai ir žino.

Greta Jupiterio, į vakarus, y- 
ra tolimiausi planeta Neptūnas, 
bet jo nei akimis nei mažais žiū
ronais negalima matyti, nes yra 
labai toli nuo musų.

Marsas pradeda rodytis vis 
anksčiau iš vakaro ir sekantį 
mėnesį galima bus jin prisižiū
rėti tinkamu laiku, nereiks laukt 
nemigus. Pabaigoj vasario mė
nesio Marsas pasirodys apie 10 
vai. nakties virš stogų. Apie 
vidurnaktį jis matosi kaimyny
stėje skaisčios žvaigždės Spica, 
iš Virgo konsteliacijos. Venus 
dabar yra vienatinė rytinė žvai
gždė.

Norint prisižiūrėti paskutiniu 
laiku į pereitų dviejų mėnesių 
žvaigždyną Cygnus, Gulbę, ku
rioje matėme skaisčią žvaigždę 
Deneb (Cygnus konsteliacija 
vadinama ir šiaurės Kryžium), 
turim žiūrėti tik sutemus į va
karus, diktokai prie šiaurių, ir 
tenai ją pamatysime. Deneb 
nusileidžia jau apie 8 vai. ir už 
trumpo laiko jos visai nematy
sime iki vėlyvos vasaros.

šį mėnesį ant horizonto yra 
šios konsteliacijos: vakaruose— 
Pegasus; Andromeda; Pisces; 
Perseus; Triangula; Aries; Ce
tus, Eridanus; Fluvius ir Tau
rus su Plejadomis. Tarp šiaurių- 
pietų: Cepheus; Cassiopeja; Ur
sa Minor; Orion; Lepus; Co
lomba; Canis Major. Rytuose 
— Canes Venetaci; Ursa Major; 
Denebola; Leo; Leo Minor; Can
cer; Gemini; Canis Minor; Ca
nis Major; Monoceros; Argo 
Navis; Hydra.

SAPNŲ FILOSOFIJA
Rašo BUDRIKAS.

kito yra tik 
susikivirčiji-

redaktorius

per 
Sa- 
yra 
nuo
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V. K. Račkauskas išvyko 
Lietuvon.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės reikalais iškeliauja į Kau
ną gerb. V. K. Račkauskas, ži
nomas Amerikos Lietuviams 
veikėjas, buvęs nuo 1911 metų 
Susivienijimo organo “Tėvynės” 
redaktorium. Gerb. Račkaus
kas Kaune užims Lietuvos At
statymo 
vietą.

Bendrovės skyriuje

“kas visai netinka tautiško lai
kraščio redaktoriui”. “Dirva” 
“Sandarai” ir jos redaktoriui 
kelio nepastojo nei kame. Ko
de! “Sandara” visu laiku, kaip 
tik Jokubyno Sandarietis para
šė kokių nesąmonių ant “Dir
vos”, prisiuntė visiems musų 
skaitytojams tuos “Sandaros” 
numerius?

“Sandara" (ir buvusioji “At
eitis”) darydama taip, kaip nie
kados “Dirva” butų neišdrįsus 
nei pamislyt, dar nori, kad mes 
ant jos nei žodelio nesakytume.

Nepaisant visko kito, mes, te
čiaus, jaučiamės moraliai “San
daros” nuskriausti, o to ji nie
kados negalės atsilyginti.

2. Delko “Sandarai” viena y- 
pata, p. Jokubynas (ir jo San
darietis) yra meilesnė už visą 
Clevelando tautininkų gerovę? 
Sakosi dar turinti jo raštų ir, 
turbut, esant vietai, “parodys”. 
To mes galime tikėtis. “Sanda
ra”, jeigu tik talpintų, butų pil
na raštų net iš šeimyninio gy
venimo, kur vyras, supykęs ant 
žmonos, irgi tiek prirašytų, kaip 
ir Jokubyno Sandarietis, nors 
kaip vieno taip ir 
grynai ypatiškas 
mas.

Dar “Sandaros”
turi turėt žinioje, kad tų “Dir
vos” redaktorių visai nei Cleve- 
lande, nei prie “Dirvos” nebuvo, 
kada kilo nesusipratimas tarpe 
Jokubyno ir “Dirvos” adminis
tracijos, — ko gi “Sandarai” 
už tai'ant tų ypatų kerštauti?

“Sandara” dabar prisimena 
gerb; musų kompozitorių Miką 
Petrauską, primindama, kad jis 
yra Sandaros narys, tuo tarpu 
viešai paskelbia, kad jau iš San
daros rezignavo Jokubynas. — 
Kodėl gi “Sandara” buvo tokia 
maloni talpinti visus Jokubyno 
ir jo Sandariečio raštus ant vi
sų tų. * kurie stengėsi Clevelan- 
de gerb. kompozitorių Petraus
ką apgyvendinti? Ar pavydė
dama, kad jis Bostono neaplei
stų? Ne. čia buvo kokia tai 
paslaptis, kurios ir po šiai die
nai “Sandaros” redakcija nega
li išduoti, nors, kaip yla iš mai
šo, pati lenda: pav. paskelbi
mas, jog rezignavo iš Sandaros 
Jokubynas. Jokubyno rezigna
cija iš Sandaros yra tai padėka 
“Sandaros” redakcijai už davi
mą jam vietos iki jis norėjo, 
iki atsidusavo ant “Dirvos” vi
sokiais žodžiais. Dabar “San
daros” redakcija dusaus, kad 
Jokubynas rezignavo ir neremia 
jos savo kvoteriais, kaip pasige
do “Dirvos” redaktorių, negalė
dama užmiršti. Sykiu su pa
skelbimu Jokubyno rezignacijos 
“Sandaros” redakcija ir jį jau 
nusmerkia, pavartodama sekan
tį sakinį: “....o ponai Karpa
vičius su Jokubynu yra abudu 
iš Sandaros partijos rezignavę.” 
— Te tau, p. Jokubyne, už gerą 
bendradarbiavimą!....

Clevelande nei jokių pjovynių 
tarp sandariečių ir “Dirvos” nė
ra ir nebuvo; visame sutikimas, 
tik taip “Sandaros” redakcijai 
atvaizdina dar ir ikišiolei užsi
likę, kaip sakė, Jokubyno San
dariečio laiškai. Bet kaip vis
kas buvo tik su tikslu “Dirvą” 
šmeižti, taip ir tie, lai paskuti
niu sykiu “Sandaros” redakto
rius patiki mums, geriaus viską 
žinantiems, prirašyti tokių pat 
nesąmonių, delei kurių turėjo iš 
Sandaros rezignuoti “Dirvos” 
redaktorius K. S. Karpavičius.

Delko p. Jokubynas iš Sanda
ros rezignavo, tai mes pereitą 
sykį paaiškinome: kuopa atsi
sakė mokėti jam dvidešimtspen- 
kines už režisieriavimą laike 
“Varpo” perstatymų. Taip at
sitikus, pakako p. Jokubynui ir 
Sandaros ir visko. Bet jis dar 
vis “Sandarą” savo raštais ap
dovanojo ir dabar dar ji jų tu
ri. Laukia tik progos.

Jei “Sandara” butų pirmiaus 
supratusi, kad “dabar persvar- 
bus momentas aikvoti pajiegas 
smulkmenoms”, ji butų daug 
daugiau naudos padariusi sau 
ir visai partijai, nes nuo tų vi
sų jos “pastangų” “Dirva” nei i 
kiek nenukentėjo, bet priešin
gai, žinantieji Clevelando daly- ( 
kus žmonės jai dar labiau už
jautė ir "Sandara” čia liko to
kia “populiariška”, kad vadina- 1 
ma “barškaliene”.....

Kuomet kuopoje neliko p. Jo- : 
kubyno, palengva išnyks ir jo j 
šuleliai, kurie dar vis mano turį j 
intekmę ir yra “vadovais”. Vi
si vietiniai sandariečiai yra ge- ' 
ri "Dirvos” skaitytojai, nežiu- 
rint ką Jokubyno Sandarietis ir 1 
kas kitas “Sandarai” nerašytų, j

Žmonių mintjs apie sapnus yra bega
linės. Sapnų literatūra gana plati. Ir sap
nų klausimas niekad nepaliauja susitverti 
žingeidumo, kur tik jis liečiasi. Tai neuž
ginčijamas faktas.

Sapnai yra labai arti susijungę su mu
sų gyvenimu. Priežastis šiam intikėjimui 
tai paprastas pajautimas. Visi mes pri
pažįstame sapnus kaipo gyvus ko nors iš
reiškimus, kuomi mes esame arba buvome. 
Šisai pripažinimas laikosi teisingai, ar tai 
mes butume “galios kūdikiai, nemalimo 
skilvyje išpenėti”, “klaidingi skrijantįs še
šėliai”, “gimę tiktai iš tuščių fantazijų”, 
“nusileidę iš dievų”, “mintis, gyvenimo ma
čius”.

Daugelis gyvenimo formų negali būti 
perduota žmogiškam protui kitur, kaip tik
tai išsapnuotoj poeto stoveinėje. Daug ro
mantiškos spalvos apie “Gražiąją Karalie
nę” butų pranykę, jei ne poeto išsapnuotas 
sapnas, kurs perstatė nepaprastas šalies 
scenas, paveikslus ir veikimą; ir transcen- 
dentalis Urnos pieilumas neatsivaizdina 
protui, kurs negali išmanyti sapno galės.

Sapnai — tai žemė, ant kurios -mes 
vaikščiojame; žemė, kuri palaiko mus. Ir 
kokius sapnų vandenynus mes turėtume 
perplaukti, kad pasiekus Jean. Pauls’o “Pa
saulį”! Kaip nesveiki mes butume be tos 
sapnų šalies! Kokie reginiai neatsisklei
džia skaitytojui “Viename iš Kleopatros 
Vakarų”! Ir kas gi kitas,,negu sapnų ju
dėjimas galėtų nunešti žmogų į tą Ga“ute- 
r’io įsivaizdinįmą, ir padaryti reališką mei
lę, kuri paregėjo nepaprastą šviesą pačios 
mirties akyse ir užspaudė jos (mirties) lu
pas ugniniais žodžiais ir dūsavimais.

Ribot patikrina, mus, kad sapnai gali 
turėti labai giedrius skonių ir kvapsnių įs
pūdžius. Ir. tas gal padėtų skeptikui su
prasti teisybės gilimybę pasakoj “Clari- 
monde”, kaip kad prigelbėjo tiems kurie 
iš šešėlių Šalies čiuopdami apačioj musų 
lovų užklodžių, dalinosi musų pasilsiu ir 
sapnavo mirusiomis lupomis atspaudę savo 
meilingą vizitą ant rankos ir krūties.

Mes galime tauškėti apie mokslišką 
ištyrinėjimą; sapnuoti fantazijas ir ne- 
reališkumus.- Bet visas pasaulis džiaugia
si sapnais arba visišku vaidintuvės žaidi
mu. Vienas iš moderniškų vadovų moks
liškoj mintyje pfiteikė ypatingą svarbą 
vaidentuvės reikalui stropiame moksliška
me ištyrinėjime. Tyndall’o pagarsėjusios 
“Belfast’o Prakalbos” yra materializmo už- 
ginčijimas ir atkartotas Minties patvirtini
mas. Mintis, ar tai butų svajonių arba ra- 
cionališka logika, yra visiškai nepalygina
ma ir taumaturgiška, stebuklų darytoja, 
kaip ją pavadino Hr. Teufelsdrockh. Hux
ley daleidimas, kad “musų valia atsideda 
ant ko nors kaipo atsitikimų priežasties 
stovis” yra kitas mirtinas smūgis raciona- 
liškam sapnų gydymui. Abu prašalinus iš 
savo kelio, mes galėsime gerai apsvarstyti 
Mintį kaipo pasaulį tveriantį pačios min
ties, — be paralelio ir precendento. Ir visai 
mažai ką reikštų, ar tai Mintis ateitų prie 
musų nenoromis sapnuose arba sąmonin
gai, kuomet mes budėjame.

Gamta pilna planų; bet gi ji neplanuo
ja. Klausimai: Kam? Ir delko? — tas 
mums dabar nesvarbu. Užteks pasakyti, 
kad randasi aprūpinanti dvasia visuose da
lykuose, gyva galybė, kuri yra visų daiktų 
tverianti priežastis. Užginčyti tai — reik
štų nepripažinti Proto. Tai yra šioji gyvo
ji jiega, tverianti visų gyvių priežastis, ir 
apie tai aš nenoriu kalbėti. Tos jiegos for
mos yra musų sapnų objektas.

Mes turime klasifikuota sapnus augš
čiau dvasinio gyvenimo fenomenų.

Sapnas — tai nepaprastas esybės sto
vis. Tame stovyje nejauslus — jaus; ir 
neregįs — regės.

Savo miege mes esame daugiau, negu 
mes patįs. Ir kūno snūduriavimas išrodo 
esąs sielos budėjimu.

Ir kodėl?
Todėl, kad sapnuose mes esame visiš

kai anapus laiko, ploto ir aplinkybių; pa
prastas jautimas ir doros ir valios spren
dimui yra suspenduoti. Mes esame dides
nės galybės “rankose”. Musų budėjan- 
čiame stovyje mes esame nuolatai užsiėmę 
“perkeitimu sentimentų į idėjas” ir šias 
idėjas mes vėl permainome į veikmes. Bet 
miege ir sapnuose mes pasitraukiame nuo 
intelektualio darbo, definicijų ir apribavi- 
mų. Mes nusitoliname atgal į Naktį, Li
kimo motiną; būtent: musų originaliai-dy- 
namišką prigimtį. Mes nukeliaujame at
gal į pirmąją Esybės formą, Pastojimą —

Universalę. Sielą.
Šioje gilesnėje gyvybėje mes nebepra- 

žudome savo tapatybės; priešingai — da- 
pildome ją; mes atstatome tai,-kas buvo 
pražuvęs laike iliuzijų. Dienos šviesoje 
mes dirbame, būtent: mes išsiplėtė jame su
teikdami “vietinę buveinę ir vardą” tam, 
ką toji pati dienos šviesa vadiną “oriniais 
niekais”, ir pertankiai mes esame pagauti 
perviršijančio momento impulso. Bet Nak
tyje mes pasiliuosuojame, nes jausmai yrą 
apriboti. Naktyje sapnai tampa sielos kal
ba ir daile. Ir sapnais mes kalbamės. Sap
nai yra subjektiviškos Jausmo formos, Vi
sumos sąmonė; jie sako mums, kad musų 
siela yra toki didi savyj, kaip ir visas pa
saulis.

Buvo jau paskelbta kaipo faktorius 
prieš dvasinę sapnų vertę, kad po jų intek- 
me mes pasbojame visiškai nenusimanan
tis apie susijungimų nesą vaizdingumą; kad 
mes pražudome visišką valios musų minčių 
valdymą; kad mes neturime moralių spren
dimų, kuomet sapnuojame. Bet yra pra
žiūrėta, kad logika, valia ir moralis spren
dimas yra antrinės musų gyvenimo for
mos; kad jie yra įrankiai, o ne galai. Ir 
permaina nėra persunki. Tiesa, mes rei
kalaujame filosofijos su jos nuovoka apie 
“ego” ir ultimatinę gyvenimo reikšmę; yra 
taipgi tiesa, kad poezija ir jos simbolai yra 
būtinai reikalingi veidrodžiai, kuriuose mes 
matome amžiną gražybę ;x ir moralės išrai
škos, kurias gyvenimas atidengia, yrą da- 
rodymai teisingumo ir raktai Sublemiš- 
kam. Bet sielos liuosybė ir atsilyginimas 
su Visuma yra daugiau, negu atspindinti 
mintis, sublemiškiausias atsivaizdinimas 
arba savęs patikrinimas moraliame pasau
lyje. Jausti save esantį realybės gabalėliu 
yra daugiau, negu matyti savo paveikslą, 
veidrodyje. Įgyvendinimas “Esmi” — tai, 
augščiausias reališkumas, logiška forma, 
paveikslas ir etiškas aktas — pati Dievy
bė. Nieks iš apsireiškimų plačiai atbudu- 
sio gyvenimo negali susilyginti su Nakti
mi — sielos egzistencija kaipo tarpininku.

Stebuklinga sapnų šalis! Kas nekelia
vo mistiško klaidingo kelio savo miglotuo
se kalnuose ?! Ir kas vėl negyveno kitų 
dienų šviesoje?!

Sapnuose mes nusileidžiame perdėm 
visą personališkumo sluogsnį, ir tokiu budu 
paregime visas savo praeities atliktus da
lykus (įsikūnijimus) — taip perstatė Bud
dha. Ir jo tvirtinimas teisingas. Susinę^ 
Šimas su sielos judėjimu sapnuose yra jos 
subliminalinė veikmė. Aš tikiu, kad nei 
vienas iš psichinio klausimo studijuotojų 
nematė to, o vienok tai prasčiausias reišk- 
regystės išaiškinimas. Vizijos, apsireiški
mai, kurias somnambulistas regi, yra rea
les ir tikros. Jos yra praeities patyrimai, 
bet perskubiai perkošiami per šių dienų 
smegenis, tankiai neišlavintas, ir tokiu bu-, 
du jie daugiau ar mažiau susinaikina. Aš 
visuomet žvelgiau į Andrew Jackson Davis 
“Gamtos Reveliąciją” kaipo apreiškimą 
protuolio praeities evoliucijinių laipsnių iš 
medeginio perdėm organišką į žmogišką, ir 
pasaulį, sutvertą jo paties personališku- 
mu, kaipo vadovu ir interpretuotoju.

Kad suprasti Gamtą ir išguldyti ob- 
jektiviškumą savo paties kalboje, idant: 
galėčiau sulyginti save su ja, aš tankiai 
bandžiau sąmoningai persileisti kiaurai per. 
mano personališkumo sluogsnį, ir. aš tai pa
dariau įvairiomis pasekmėmis. Aš įgyven
dinau universalę gyvybės srovę; sulyginau- 
save su ja ir susisiekiau su “dalykais” kai-, 
po nykstančiomis Begalinio procesijomis:: 
augmenis ir gyvulius aš, iš mistiško atžvil
gio, priskaičiau kaipo brolius ir seseris^

(Bus daugiau)

Leisis Saulė, leisis Mėnuo,
Bet ir vėlei užtekės,

Tik praslinkusi jaunystė 
Jau daugiau nebespindės.

, Tos prabėgusios dienelės
Jau niekuomet nesugrįš, 

Šios juodos, vargų žemelės 
Amžinai nepamatys.

Todėl jaunas dienas, broliai,
Mokėkime sunaudot,

Atsiminkime kiekvienas,
Kad tuoj amžiais reiks miegot

Tyslevas.
Kybartai. 7-1-20.

i
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RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

f IŠ
AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS

(Tąsa iš pereito numerio)
Aš persižegnojau. Mano širdis gėlė 

iš gailesčio matant aplinkui sužeistus pa- 
sriuvusius kraujuose žmones, ir sukėlė 
manyje keršto ūpą prieš vokiečius. Ma
no mintyje švaistėsi įvairus paveikslai ir 
mintįs. Matėsi motina, mirtis, kančios, 
įvairus mano gyvenimo prietikiai. Bet ne
buvo laiko manyti.

Išlipau iš apkasų sykiu su kitais vy
rais prieš šautuvų ir kanuolių kulkas. Ant 
valandėlės viskas susimaišė; aplinkui mus 
daugybė puolė, kaip dalgiu pakirsti rugiai, 
siaučiant nematomai šėtoniškai rankai. 
Ant lavonų, kurie ten gulėjo per kelias 
valandas ar net kelias dienas, tiško švie
žias kraujas; pasigirdo baisus vaitojimai, 
kurie taip draskė girdinčių širdis!

Visame užme vėl pasigirdo komandie- 
riaus balsas: “Pirmyn!”.

Ir mes pasileidome pirmyn. Priešai 
pajuto mus užeinant ir nenorėdami užsi
leisti, paleido pačią Peklą prieš mus. Pir
myn bėgdami mes šaudėm. Tuoj įsakymas 
Jbuvo vėl sugulti ant žemės. Bombardavi
mas dar labiau padidėjo. Pertraukomis 
bėgdami pirmyn ir vėl nuguldami ant že
mės, mes pasiekėm priešų vielines tvoras. 
Mes tikėjomės rasti jas išardytas musų 
artilerijos kulkomis, bet ant nelaimės jos 
buvo visai nepaliestos! Iš dviejų šimtų 
penkiasdešimts musų kompanijos vyrų li
ko tiktai septyniasdešimts.

Keno čia kaltė? Šitas ofensivas buvo 
pradėtas ant dvidešimties verstų linijos, 
jame dalyvavo trįs korpusai. O vielų tvo
ros stovėjo čielos! Gal but musų artileri
ja veikė be pasekmių! Galbūt čia būva 
kaltė dar kokių augštesniųjų! Kaip ten 
nebūtų, iš pustrečicTmusų šimto tik septy- 
ni desėtkai teliko. Net mažiausias sugai- 
Šimas buvo brangus. Nejaugi mes nuskir
ti čia mirti vienoje krūvoje, net nesusi- 
durus su priešais? Nejaugi musų kūnai 
riogsos prie šių vielų rytoj, ir poryt, kad 
būti maistu varnoms ir dar labiau užgau
ti jausmus naujai atėjusių kareivių*, kurie 
už kelių valandų užims musų vietas?

Taip mums begalvojant, atėjo įsaky
mas pasitraukti atgal. Priešai bandė už
kirsti mums' vgaf: Atsitraukimas 
buvo aršesnis dar už pirmyn ėjimą. Iki 
sugrįžome į savo apkasus, iš musų būrio te
liko keturiasdešimts aštuoni vyrai. Liku
sieji visi buvo ugnies lauke; sužeistųjų 
šauksmas ir maldavimai pagalbos arba 
mirties buvo toks baisus, kad mes neturė
jome ramybės. Suėjome visi į apkasus, 
nuvargę, apsvaigę, džiaugsdamiesi išlikę 
nuo sužeidimo. Buvome išalkę ir ištroškę, 
ir malonu butų buvę pareiti į sausą, ra
mią vietą atsigaivinimui. Tečiaus čionai 
būdami, atmušti nuo priešų vielų tvorų, 
radomės tarpe savo draugų vaitonių ir 
širdį draskančių šauksmų. Gilyn ir gilyn 
tas skverbėsi į mano širdį. Jų balsai gir
dėjosi taip graudus, kaip verkiančio su
žeisto kūdikio.

Tamsoje man rodės jų veidai, pažįsta
mi veidai vieno ir kito ir trečio, tų visų, 
kurie taip draugiškai su manimi buvo ir 
visados prigelbėdavo ir užtardavo, visur 
man pataikaudavo, kaip parengdami gerą 
vietelę tepluškoj kelionėje, taip kitur ant 
purvų patiesdami savo ploščius ir paga
mindami Jaškai atsisėsti. Jie dabar šaukė
si manęs. Aš rodos mačiau jų rankas at
kištas’į mane, jų plačias akis jieškančias 
pagalbos. Ar aš galėjau pasilikti kurčia 
ant jų šauksmo? Ar nebuvo mano parei
ga, kaipo kareivio, lygiai kaip ir kovoti su 
priešais, pagelbėti sužeistiems draugams?

Aš išlipau iš tranšėjos ir rėpliojau pro 
apačią vielinių tvorų. Viskas buvo beveik 
aprimę, tik retkarčiais pasigirsdavo šautu
vų balsas; išgirsdama šūvį, atsigulu ant 
žemės kaip negyva. Už keleto pėdų nuo 
musų linijų gulėjo daug sužeistų. Vieną 
po kitam aš sunešiau juos prie krašto mu
sų tranšėjos, iš kur juos paėmę kiti nune
šė apžiūrėjimui. Pirmą pasisekus išgelbė
ti; aš stengiausi ir toliaus tame darbe, iki 
jau arti (nebuvo nei vieno likusio ir man 
reikėjo eiti toli į lauką. Išėjus tolumon, 
keletą kartų vos išlikau gyva. Kokis nors 
padarytas garsas atkreipia į save kelioliką 
kulkų, ir tik prisiplojusi prie žemės išlikau 
gyva. Pradėjus aušti, aš turėjau užbaigti 
savo darbą tokiame pavojingame padėjime, 
ir turėjau sunešusi apie penkiasdešimts su
žeistų vyrų.

I Aš .visai nežinojau apie tai, ką aš at
likau. Tik kuomet kareiviai, kuriems pa- 
gelbėjau, gydymo (Stotyje klausinėjami kas 
juos išgelbėjo, atsakė vis “Jaška”, tada su
žinojau jų skaičių. Tą mano darbą prane
šė komandieriui ir už tai aš likau rekomen
duota ketvirto laipsnio dovanai, “už pasi
žymėjimą gelbėjime gyvasčių po ugnia.”

(Bus daugiau)

Užkeikta Mergele
Parašė V. J. Pietaris.

(Tąsa iš pereito numerio)
Senė: ■— Kas ten į duris beldžia? Eik, šir

dele, pažiūrėk. Skubėk, kas gi tokia
me ore galėtų čia eiti: kibą dvasios 
iš palocių, ar ką....

Senis (priėjęs prie durų): — Kas čia? (ne- 
. darydamas durų klauso). Sakyk, kas 

esi, nes aš į vidų neleisiu (vėl klauso 
ir atidaro duris). Na, gerai, eik šian, 
eikš vidun....

oro
kas

Aš

Scena antra.
Ineina Barzdaskutis, visas sušlapęs, suly
tas, snieguotas, nušalusias rankas trinąs. 
Barzdaskutis: — O, dievai galingi, gelbė

kit! Tai oras (atsidusdamas, purtin- 
damasi) blogas.... Meldžiu, gerieji 
žmonės', priimkite mane nors po savo 
'stogu, nes aš esu, labai labai nuvargęs,' 
nušalęs, 'pailsęs.

Senis: — Taigi šilkis, keleivi, čia kiek ga
li ; matau, esi dikčiai -nuvargęs; sėskis. 
(Barzdaskutis sėdasi). Jai kur, kelei
vi, tokiame orejeini? Bjauresnio 
šįmet dar nebuvo. Pasakyk man, 
esi, iš, kur keliauji ? '

Barzdaskutis (apsidairęs, aprimęs):
aš esu ąmatninkas. Pasileidau keliaut 
į svietą suradimui didesnio sau pragy
venimui pelno. Aš esu barzdaskutis, 
kerpu plaukus ir skutu vyrams barz
das — gražinu pasaulį, tiktai jieškau 
sau tinkamesnės vietos apsigyvenimui. 
Tai matot, kuomi aš esu. O, kaip ma
ne drebulys apima pamisimus apie to
kį bjaurų orą? Išėjau kelionėn jau ke
letas dienų atgal, \ bet tokio .oro savo 
gyvenime nemačiau. * Išeinant iš namų 
orit&rbtfvo gražus, be£ kas dabar virtoj 
tai gelbėk Dieve einantį. Kiek kartų 
eidamas perpuoliau, paslydau ir išsi
voliojau po šlapią sniegą; kitur net į 
vandenį įklimpau kojom ir rankom. 
Be pastogės tokiame ore tai žmogus 
prapuolęs.

Senukė: — Aš net nusigandau, sūneli, kaip 
tu čia inėjai. Maniau, kad kokia ne
gera dvasia ateina tokiame ore: bai
su ir pamislyt, kas kad galėtų lauke 
dabar vaikščioti....

Barzdaskutis: — Taip, turbut aš tik vie
nas tokiame ore keliauju. Bet ką aš, 
varguolis, galiu padaryti: nėr kur dė
tis, reikia eiti, nes nejudėdamas lauke 
dar gali sušalti. Meldžiu jūsų mylistos 
priimti mane ant nakvynės, nes esu 
labai pavargęs ir kaulai mano sustin
gę—toliau eiti negaliu, jiegos nevelina, 
iki nepasilsėsiu. Bijau dar sušalti. O 
antra jau ir vėlu, visi miega, tik aš 
vienas.... nejaugi jau taip man lem
ta?

Senis: — Mielai priimčiau tave, pakeleivi, 
savo stubelėje pernakvoti, bet negaliu, 
pats matai, štai moteris serga, guli lo
voj, net aš pats neturiu vietos pasil
siu!. ... pats matai kaip yra....

Barzdaskutis (prieina prie Senio, malo
niai) : — Buk mielaširdingas', tamista, 
nors šitokioj valandoj; tėveli, priimk 
mane, priglausk, nes kitaip rytoj gali 
rasti mane kur pakelyje sušalusį. Kur 
šitokioj darganoj, šaltyje eiti.... At
mainyk širdį, daleisk man čia kur pa
silsėti, o aš visą savo gyvenimą tavęs 
neužmiršiu. Buk taip geras.... Jei- ! 
gu neturi vietos čia grintelėj, tai gal j 
kitur kur pastogę turi, bile kur, kad | 
tik po stogu, kad tik užvėja.

Senis: — Taip, aš turiu puikios pastogės ir ; 
kambarių įvalias, bet tu ten neisi, nes I 
ten niekas negalėjo niekuomet pasil- I 
sėti. Kambariai ten puikus ir viskas ; 
gražiai prirengta turtingai. Kitados ! 
ten buvo palociai galingų kunigaikš- ; 
čių, bet dabar tenai niekas negali už- ; 
eiti, nes užkeiktos dvasios niekam ne- 1 
duoda ramybės.... ;

(Bus daugiau) J

Posėdis vasario 3 d. New Yor- 
■ ke. Pranešimai Tarybon:

Kabelis iš Paryžiaus per Iš- 
, pild. Komitetą sekančio turinio: 

“Bielskis kabeliuoja per Berliną 
sekantį: Lenkų komisija pribu
vo tartis apsimainymu karėš be-

* laisvių ir susinėsimų delei. Žu-
• kauskas pakviestas vėl užimt vy

riausio karės vado vietą ir būti
< Krašto Apsaugos Ministėriu.

(žiur. pusi. • 1-mą. — “Dirvos” 
Red.).

Antras kabelis praneša sekan
tį: “Narijauskas išvažiuoja A- 
merikon, ir New Yorke mano 
įkurti Kauno Pramonės Banko 
skyrių.”

Cituojame iš' laiško vieno 
stambaus veikėjo apie buvusios 
Lietuvos Delegacijos Taikos 
Konferencijoje atliktus darbus: 
"Lietuvos Delegacija, — smagu 
yra patėmyti, — politikos žvil
gsniu yra atsiekusi Lietuvos 
ateičiai didelių pliusų. Berods 
galutino Lietuvos neprigulmy- 
bės pripažinimo nuo Taikos 
Konferencijos nepasisekė Lie
tuvos Delegacijai formaliai iš
gauti, bet vien tik dėlto, kad 
Liėtuvos klausimas buvo riša
mas su Rusijos klausimu, o Ru
sijos klausimas tapo neišrištas 
ir pačios Konferencijos, ir turės 
būti svarstytinas - tolimesnėse 
Taikos Konferencijos tąsose, ku
ri bus gal Paryžiuje, gal Lon
done, gal Berne, — greičiausiai 
gal Londone. Manoma, kad tas 
bus artimiausioje ateityje. Lie
tuvos klausimas tuoztarpu stu
dijuojamas ant vietų Nieselio 
komisijos, esančios Baltike, ir 
atskirų kiekvienos valstybių 
specialių misijų (Amerika turi 
Gade’s misiją). Kol jos savoj 
raportų neišduos — Lietuvos 
klausimas manoma nebus galu-! 
tinai formaliai išrištas. Savo 
keliu, Lietuvos Delegacija išlau
žė žymias spragas sienoje, kuri 
išpradžių išrodė neperlaužiama. 
Anglijos pripažinimas buvo pir
ma ir žymiausia ton linkmėn 
pramušta skylė. Dabar oficia
liu raštu ir Francuzija, kuri iki 
šiolei išrodė "šalčiausia ir di
džiausia Lietuvos-*' priešininkė, 
pripažino nusų “charge d’affai
res” Paryžiuje tomis pačiomis 
■teisėmis kaip ir-Anglija. Vi'ėšo 
oficialio paskelbimo apie de fac
to Lietuvos Valdžios pripažini
mą ji dar nepadarė, bet prak
tiškai ji oficialius santikius ve-

Ida toj pačioj linkmėj ir formoj 
kaip ir Anglija per oficialiai 
pripažintą Lietuvos legaciją Pa
ryžiuje. Pastaraisiais laikais 
Francuzijos atsinešimas linkui 
Lietuvos labai atsimainė ir tai 
gerojon pusėn. Atsižvelgiant į 
jos pirmesni nusistatymą linkui 
Lietuvos, reikia tai skaityti di
deliu pliusu ir iš to pasidžiaug
ti, nes tai yra antra didelė spra
ga sienoje, kurią reik sugriau
ti pirm negu priėjus prie pilnos 
Lietuvos neprigulmybės. Rasi, 
Anglijos ir Francuzijos žings
nius sekdama, netrukus padarys 
tai ir Amerika.”

Visa eilė pranešimų nuo Iš
pildomojo Komiteto apie Balti- 
ko tautų konferenciją Helsing- 
forse, apie ka jau ir spaudon pa
duota.

Liet. Liuosybėą Sargų naujas 
pranešimas, pasirašytas Majoro 
žadeikio, kas jau ir spaudon 
paduota.

Nutarimai: *
Delei ' Lietuvos Brigados fi

nansų tam tikras nutarimas.
Priimta rezoliucijos tekstas, 

protestui priešais Lenkijai ma
nomąją paskolą, padėsinčią Lie
tuvos teritorijas palaikyti Len
kų mįlitarizmo vergijoje.

Naujas patvarkymas Ameri
kos spaudai perduodamųjų iš 
Lietuvos 
žinių.

Galiaus 
suomenės 
domai 
Apvaikštinėti po visą Ameriką 
paminėjimo Lietuvos Neprigul
mybės šventę, kuri pripuola va
sario 16 d. Kadangi tai išpuo
la šiokia diena, ir truputį per- 
trumpas laikas prisirengimui, 
todėl nutarta: Lai visos koloni
jos pdbistengia šitą šventę ap
vaikštinėti sekančiame po. 16- 
tos-vasario nedėldienyje, tai yra 
vasario 23 d. Tą dieną reikia 
parengti prakalbas, demonstra
cijas su protestais prieš leidimą 
Lenkų militaristų siaubimui nai
kinti ir terioti Lietuvos žemes, 
ir reikalavimas, kad Alijantai 
kuoveikiausiai įsakytų Lenkams 
apleisti okupuotas Lietuvos že
mes ir Lietuvos sostapilį Vilnių.

J. O. Sirvydas,
Amerikos Lietuvių Tautinės 

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

pareinančių greitųjų

didelės svarbos ir vi- 
bei visos laikraštijos 

įvelytinas nutarimas:

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
‘ x AKIŲ

Ofiso valandos: 
ryte iki 12 

3 iki 5 po pietą. 
q iki 8:30 vak.

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

MES 
SIUNČIAME 

^PINIGUS

Mes Vartojame 
Jūsų Kalbą

Čionai gausit patarnavimą kokio norit— 
prielankų, atsargų, TIKRĄ—musų Užru- 

1 bežiniame Departments, kur daugelis Sve
timų kalbų kalbama.

Kuomet norit pagalbos siuntime pinigų 
savo giminėms, išgavime pasportų arba ki
tokio šitos rūšies patarnavimo, galite atsi
lankyti bile laiku, atsisėsti su bile kuriuo 
iš musų žmonių ir išsikalbėti viską, kas 
reikalinga ir jie jums papasakos.

ATEIKIT—musų pinigų siuntimo patar
navimas užtikrinama, kad jūsų pinigai pa
sieks jūsų žmones greitai, saugiai—už ŽE
MAS KAINAS.

FOREIGN EXCHANGE 
DEPARTMENT

OTIS & COMPANY
INVESTMENT BANKERS

216 Superior Ave. N. E.
Public Priešais
Square Pačtą

Nuo Lietuvos Misijos
J 1918 metais vasario 16 dieną, 
‘ Lietuvos Valstybės Taryba, kai- 
j po vienatinė Lietuvių Tautos 
i Atstovybė, vaduodamas! apsi- 
1 sprendimo teise, yra pasiskelbu- 
’ si sutraukiusi valstybinius ry- 
’ šius su Rusija ir kitomis vals- 
' tybėmis, kame Lietuviai gyve- 
’ na. Nuo šio laiko Lietuva, kai- 
1 po atskira ir nepriklausoma Val- 
’ stybė, pradėjo savistovį savo 

politinį gyvenimą, ir balandžio 
1 4 d., 1919 m., yra priėmus pa

matinius dėsnius dabar veikian
čios Konstitucijos. Nors Lie
tuvos sienos nėra dar galutinai 
nustatytos, tečiaus prie Lietu
vos teritorijos priskaitoma vi
sa Rusijos buv. Kauno guber
nija, visa Vilniaus gubernija be 
dalių Disnos ir Vileikos apskri
čių, visa Gardino gub., be dalių 
Kobrino ir Lietuvių Brastos ap
skričių, ir visa Suvalkų guber
nija, be dalies Suvalkų ir Au
gustavo apskričių.

Visi gimę ir išaugę ant šios 
teritorijos, arba paeinantieji iš 
asmepų, kurie buvo šios terito
rijos gyventojais, tebesantieji 
Lietuvoje ar laikinai ją aplei
dę, skaitosi, tam tikrais įsta
tymo apie pilietybę dėsniais, 
Lietuvos piliečiais, jeigu jie nė
ra priėmę kitos valstybės pilie
tybės su musų Valstybės žinia. 
Visiems jiems yra privalomi 
Lietuvos Valstybės įstatymai.

Lietuvos Valstybės laikinosios 
Konstitucijos pamatiniai punk
tai nurodo piliečių teises ir prie
dermes. Taip straipsnyje 26-me 
šios Konstitucijos pasakyta: Vi
si Valstybės piliečiai, vistiek ku
rios lyties, tautybės, yra lygus 
prieš įstatymus. • Luomų privi- ' 
legijų nėra. .

Delei priedermių st5 28-to šios ' 
Konstitucijos šiaip skamba: — , 
Srityse,, kuriose Lietuvos Vals
tybės nėra išleistų naujų įsta
tymų, laikinai palieka tie, kurie ‘ 
yra buvę prieš karę, kiek jie 
neprieštarauja Lietuvos Valsty
bės Laikinosios Konstitucijos 
Pamatiniams dėsnįams.

Vaduodamas! šiais dėsniais, 
Lietuvos Atstovybė šiuomi pa
reiškia, jog laikinai, iki Lietu
vos Vyriasybės nėra išleista 
skirtinų įstatymų delei apmokė
jimo už pasus, jų vizas arba už

■ pradedant nuo vasario 15 die
nos 1920 m. nustatomas yra 
toksai valstybinis mokestis:

1) Už paliudijimus įvairių do
kumentų, kurie nepaliečia neju
damojo turto atsavinimo, kaip 
tai įgaliojimai (daviernastįs), 
metrikai ir tt. reikia mokėti po 
$2.50. Jei tokie dokumentai y- 
ra išduodami kartu nuo dviejų 
arba daugiau ypatų viename 
dokumente, tai užmokestis ima
ma už kiekvieną parašą, tai yra 
po $2.50 nuo kiekvienos ypatoa, 
išskiriant, kuomet dokumentai 
yra išduodamas vyro ir pačioj 
kartu, tuomet jų dviejų parašai 
bus laikomi už vieną. r.

Už paliudijimus pardavimo- 
pirkimo dokumentų, dovanoji-, 
mo aktų ir tt. reikia mokėti už 
,visus parašus kartu $2.50 ir 
prie to, viena penkta dalis vie
no nuošimčio (1/5%) mokeš- 
nies nuo visos, to turto vertės. 
Mokestis aprokuojama auksino 
valiuta. Auksinė vertė rubliam 
skaitysis 50c., o markės 25c. /

2) Už vizavimą pasų, leidi
mų važiuoti, affidavitų ir kitų 
kelionės dokumentų reikia mo
kėti po penkis ($5.00) dolarim 
nuo kiekvienos pilnametės ypa- 
tos. , *

Visas mokesnis turi būti pri- 
siųsta kartu su prisiunčiamais 
dokumentais paliudijimui.
Lietuvos Atstovybė Amerikoje 

(pasirašo ) Jonas Vileišis,
Generalis Lietuvos Atstovu. 

Suv. Am. Valstijose..

DETROIT, MICH. (JI
Pranešame visiems savo skai

tytojams, kad musų agentas G. 
Gudinas užrašinėja ir atnaujina > 
“Dirvos” prenumeratas ir pas i 
jį galima* tais reikalais kreiptis. 
Antrašas: J. Gudinas, 384 —S 
23rd St., Detroit, Mich.

“Dirvos” Admin, u
‘DIRVOS” AGENTAS ANGLĮ- 

JOJE
J. Naujokaitis.

Užrašinėja “Dirvą’,’ ir parda
vinėja pavieniais numeriais. 
Galima atnaujinti prenume
ratas ir kitokius reikalus per 

atlikti. Adresas? 
No. 3 White’s Gardens, 
Star Pl., Planet Street, 
Commercial Road, E. 1

jj
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Nepaprasta Proga
Amerikos Lietuviams!

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
PASIŪLO ANT PARDAVIMO 

5000 serų
LIETUVOS PRAMONĖS IR PREKYBOS 

BANKO.
Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas 
Kaune yra vienintelis Lietuvių Bankas, su
tvertas pramonės ir prekybos tikslams.

Lietuvos Valstybė valdo 2,500 šėrų ir turi 
atstovą direktoriate, kuris prižiūri banko 

veikimą.
L. Pramonės ir Prekybos Bankas nepapra
stai greitai ir pasekmingai auga ir bujoja 
ir jau turi savo korespondentais užsieniuo
se sekančias įstaigas:

1) Kopenhagene — Privat Bank;
2) Stockholme — Enskilda Bank;
3) Berline — Bank Fur Handel und 

Industrie;
4) Lausanne (Šveicarijoje) — .Ban- 

que Federate; ir
5) New Yorke — Lietuvos Atstaty

mo Bendrovė.
Per L. Pramonės ir Prekybos Banko sky
rius yra siunčiami pinigai iš visų šalių Lie
tuvon.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė L. Pramo
nės ir Prekybyoys yyBaynykey vyyval 
nės ir Prekybos Banke valdo 2,500 šėrų ir 
turi du savo atstovu direktoriate.
Stokite į eilę su Lietuvos Valstybe ir su 
Lietuvos Atstatymo Bendrove ir pirkite 
tiek Lietuvos Pramonės ir Prekybos Ban
ko šėrų, kiek tik išgalite. Skubinkitės, nes 
tik 5,000 šėrų teturime.

Lithuanian Development Corp.
294 Eight Avehue and 25th Street.

NEW YORK CITY.
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Saulinė Planetų Seitnyna
(Tąsa iš pereito numerio) 

Marso kanalai.
Tarp paminėtų 'žymių ir plėtmų, kiti 

astronomai patėmijo lygius griežtus ruo
žus, daugelį skaičiuje, ir pavadino juos ka
nalais. Vėliaus tie patįs astronomai pa
skelbė, jog tie kanalai pasidarė dvigubi — 
poromis vienas greta kito, lyg gelžkelio re
lės. Visas Marso paviršius yra sulygina
mai labai lygus, nedaug tekainuotas. Tem
peratūra tenai daug šaltesnė, negu pas 
mus, ir Marsas turi turėt kokią nors šilu
mą vidujinę ar viršutinę, nes saulės šilu
mos neužtenka. Visus kanalus ir viską ki
tą suėmus į vieną, galima butų daleisti, 
kad ant Marso yra kokių nors gyventojų, 
nes kitos aplinkybės yra maždaug artimes
nės musų aplinkybėms, negu kitų mums 
matomų planetų; tiktai, kaip minėta, tenai 
turi rastis kokia nors pašalinė šiluma, ka
dangi saulė neįstengia tenai priduoti savo 
šilumos tiek, idant galėtų užsilaikyti kokie 
nors mums panašus gyviai. Iš tikrinimų 
apie ^kanalus ir jų lygų išdirbimą, išrody
mų. lyg jų iškasimui reikia labai lavių tva- 

.rinių, jeigu ištiesų tenai tie kanalai yra ir 
jeigu-koka nors gyvybė butų.

Marsas tur du mėnuliu, labai mažiu
ku: Phobos — tik 5,800 mylių tolumo nuo 
Marso ir Deimos — 14,600 mylių atstu. — 
Phobos eina priešingon pusėn — teka va
karuose ir keliauja į rytus, nusileisdamas 
už 5 ir pusės valandų. Deimos keliauja 
į tą pačią pusę, kaip ir visos žvaigždės. 
Abu šitie Marso mėnuliai visai maži: Dei
mos diametras apie 5—& mylios, Phobos — 
apie 7 mylios.

ASTEROIDAI arba smulkios planetos. 
Tarpe Marso ir Jupiterio, sulyg Bode’s 
taisyklių, susekta daugybė mažučių plane
tų, kurias pavadinta abelnu vardu “aste
roidai”, kitas joms vardas — “planetoidai”. 
Planetoidų, kaip tikriaus tinka vadinti, ke
lyje, sulyg BoWš'7tiešų, manyta, jog' turi 
būti kokia nors planeta, bet niekur nepa- 
tėmyta, nors už šito kelio jau buvo Jupi
teris, Saturnas ir 1781 m. atrasta Uranus. 
Skaitliuojant, visų šitų planetų pozicijos 
sutiko su Bode’s tiesomis. Dvidešimts ke
turi astronomai, daugiausia Vokiečiai, pa
sidalinę zodiaką (saulės kelią, arba žemės 
kelią pro žvaigždes), ėmėsi jieškoti tos 
trūkstančios planetos. Susekta — bet ne 
tie 24 astronomai rado, o Italas astrono
mas, nieko su jais bendro neturėjęs. Ši 
nauja planeta patėmyta tik maža, 7-to di
dumo žvaigždele; užvardinta Ceres. Pa
siekę žinios apie tai Vokietiją, visus suju
dino, ir prasidėjo tolimesnis ješkojimas. 
Čionai irgi astronomai Ceres patėmijo. — 
Tuoj surasta ir kita maža planeta toje pa
čioje dalyje ir tada pradėta manyti, bene 
čia tik bus vieta, kur tuėjo rastis viena di
delė planeta, bet jau sudužus ir tik jos pa
skiri šmotai tepasilaiko senojo kelio. Iki 
šiolei tų planetoidų jau surasta apie aštuo
netas šimtų — visos mažos. Jų didelė dau
gybė astronomiškuose raštuose tėra nume- 
riuojama, nors turi ir paskirus vardus. 
Ypatingiausia iš jų yra Eros (4&į). Ją 
atrasta 1898 fotografuojant dangų. Sto- 
vinčiosios žvaigždės fotografijos stikle iš
eina lygus taškai, tuo tarpu planetos nusi
driekia ir jų vietoj pasilieka baltas ruožas, 
į kurią pusę jos keliauja. Eros labai grei
tai bėga aplinkui saulę. Abelnas Eros to
lis nuo saulės yra 135,480,000 mylių, ma
žiau negu Marso, ir apeina aplinkui saulę 
lę į 643 dienas. Delei savo kelio nelygumo 
Eros atsitolina nuo saulės net iki 165,670,- 
000 mylių ir prieina artyn iyi 105,290,000 
mylių. Kitos planetoidų grupos narės yra 
net iki 400,000,000 mylių tolio. Visa ta dau
gybė dalelių yra išsisklaidžiusios plačiame 
ruože. Eros prie žemės tarpais prisiarti
na net arčiau negu Venus, nes kartais bu
na tik apie 13,500,000 mylių atstu. Eros 
skaitosi išlaukinė, kaip Venus vidujinė pla
neta. Keletas iš šitų planetoidų yra virš 
šimto mylių diametre: didžiausia Ceres — 
485 m.; Palias — 304 m.; Vesta — 243 m.; 
Juno — 118 m., kitos po 100 m. ir mažiau. 
Mažosios gal teturi po 10 mylių diametrą, 
arba taip sakant, tik “išsisklaidę kalnai”.

JUPITERIS yra didžiausia saulinės 
sistemos planeta, tik skaistumu, nors bū
dama arčiausioje savo pozicijoje prie že
mės, neperviršija planetos Venus; abelnai, 
Jupiteris yra penkis sykius skaistesnis už 
skaisčiausiąją žvaigždę Syrius. Jupiteris 
yra penkta nuo saulės planeta, antra už 
žemės ribų. Abelnas jos tolis nuo saulės 
yra 483,000,000 mylių, bet kad kelias yra 
ne visai centriškas, tai buna atsitolinus nuo 
saulės iki 504,000,000 mylių ir tarpais pri
siartina iki-462,000,000 mylių. Nuo žemės 
iki Jupiterio abelnai yra 390,000,000 my
lių, bet būdamas priešingoje saulės pusėje 
atsitolina iki 576,000,000 m. Pagal tolu
mo dikčiai skiriasi ir jo šviesa; bet kuo
met žemė ir Jupiteris buna vienoje saulės 
pusėje, ta planeta mums žiba du syk skai
sčiau, negu joms ešant priešingose saulės 
pusėse.

(Bus daugiau) 
w

Aš JOSIU, JOSIU TĖVYNĘ GINTI!
Palikęs dvarą josiu į karę — >

Širvą žirgą balnosiu.
Tėvynę ginsiu, priešus naikinsiu, 

Gaujas šnipų gainiosiu.
Lietuvos sūnus lauk vysim hunus, 

Mūšy j nors liesis kraujas;
Paliokai, rusai, kolčakiai, prusai — 

Po musų kraštą kaujas.
Mes gi už tiesą tą “panską” biesą 
. Iš musų krašto ginsim!
Karšim jiems, kailį, lauk, plėšriai 

smaili!
Tėvynę išvalysimi

Iš visų pusių priešus išgrusiu — 
Atgal iš kur atėjo;

Del jų niekšybės sulyg kantrybės 
Paleisiu juos ant vėjo!

Lietuvos sūnus turi perkūnus, 
. Kurie padės trankyti

Vokiečius, lenkus ir rusus menkus — 
Reik juos laukan svaidyti!

Aš josiu raitas, nešk, žirge greitas! 
Godišių pliekt, šumušti;

Žvengdamas lėki, kovoj padėki 
Žemę tėvų apginti.

Aš bočių vardu plieksiu juos kardu, 
Durtuvą pavartosiu!

Priešą sumynęs iš mus Tėvynės 
Atgal laimingas josiu.

. O tą Pilsūdską, griebęs kaip “kliucką”, 
Lietuvių kilmės vyrą,

Kaip tik sugausiu, tuoj paklausiu: 
Sąžinė'joar-tyra?'?...

Naguos paėmęs rasiu jo dėmes, 
Už kurias yra kaltas,

Vesiu į tiesą, rodant jam šviesą, 
Nors lietuviams peršaltas.

Rankoj laikysiu ir pasakysiu: 
Ko ponai-lenkai nori?

Gaus kailin viešas musų tautos priešas, 
Dėvįs “polską” kepurę!

Kitaip, supratęs, aš jį pakratęs, 
Pakarsiu, tegul kabo!

Kad jis nors žino, brolius kankina, 
Kur dėt tokį nelabą!....

Tai dvarininkas, išgama dykas, 
Paliokams parsidavęs;

Tarp mus budėjo, turtą sau dėjo, 
Titulą polską gavęs.

Tas tai drąsuolis gyvas prapuolęs — 
Nors yra generolas,

Kurčias, apjakęs, proto netekęs, 
Dings pats už savo skolas!

Gėrybes, turtą, Lietuvoj gautą, 
Negaus jau be valdyti, —

Lietuviai žino, kas juos kankino — 
Kam čia daug besakyti....

Lenkų “sokolą” mausim ant kuolo, 
Tegul pas’baigęs karo;

Vėjai lai peša, plunksnas sau neša 
To varšaviakų gero!

Čia Paderewskiui, paikam burževskiui. 
Kaltūnus nupešiosiu;

Tą pianistą, ką prote klysta, 
Lyg ožį turgun josiu.

Ir jo pogromus, ponelių kromus 
Valyt perdėm pradėsiu!

Jau šlėktoms viena vos liko diena — 
Mes juosius suturėsimi

i Kas tiktai sveikas—dabar tik laikas, 
Suskius paliokus smaugti!

Jei jie nedaro del kitų gero, 
Pliekim juos, nėr ko laukti!

Lietuviai žmonės, pilni malonės, 
Kantrybės daugel turi;

; Bet laikas eina ir juos atmaino — 
Priešams akysn’ jau žiuri.

Mes nesibaidom, plėšikus svaidom, 
Su laiku nugalėsimi

Turim daug vieko, nebijom nieko — 
Savo spėkų turėsim!

Jaunas Aras. 
1920. I. 1. Boston Univ.

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI
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ŽIEMAI UŽĖJUS.
Gražiai žydėję

Darželiai nuvyto, 
Nuo visų medžių

Lapeliai nukrito — 
Žiemužė užstojo šaltoji.
Saulutė taip skaisčiai

Nešviečia šiandieną, 
Nei savo gražybėm’s

Nelinksmin’ nei vieną 
Snieguota žiemužė baltoji.

O, žiema, žiema, 
r Liūdnumo pilna,

Atein’ galas tau —
Tavęs jau gana!

Kleopatra.
Nuo Red.: P-lė Kleopatra vis 

musų neužmiršta, kiek gali tiek 
rašo. Kaip atmename, ji yra 
jauna, tik pradedanti rašyti, ir 
šitos jos eilės yra tik bandymai. 
Klaidų yra kaip ir pas visus, to
kius poetus: darželiai nuvysta 
rudenį, užstoja šalnos, gėlės ir 
jų stiebai sukrinta ant žemės, 
tik vėliaus užstoja žiema. O čia
išrodo, kad žiemai užstojus tas 
viskas dėjosi, žinomą, jeigu
mes nieko nesakytume, skaity
tojui eilės patiktų ir be kritikos 
priimtų jas.. Antras punktelis 
geresnis, nes žiemą saulutė iš
tiesų nešviečia taip skaisčiai, 
kaip vasarą, buna kažin kur to
li pietuose ir augštai neiškįla;
o žiema, nors baltai pasipuošia, 
irgi nelinksmina žmonių, kaip 
marga vasarėlė. Paskutinis šių 
eilių punktelis rašytas kitu sti
lium, negu pirmi du. Sušuki
mas: “Tavęs jau gana!" yra tai 
kaip asilo didžiavimasis prie 
mirštančio liūto; kada liūtas bu
vo gyvas — asilas ištolo jo bi
jojo. . P-lė Kleopatra surinka 
ant žiemos, buk jos jau “gana!” 
nes žino, kad. žiema ištiesų jau 
tuoj baigsis. Ji to nesakė gruo
džio mėnesyje, bet vasaryje. Į

Bet čia mes nenorime sulygint I 
p-lės Kleopatros su tuo Aesopoj 
pašpkos “didvyriu”, tik parodo
me, kokių apsireiškimų abelnai 
poetų raštuoąe buna.

P. S. P-lė Kleopatra primena 
neužpykdsi ant musų už pasku
tiniųjų jos eilių kritiką, po ko 
mumyse „tiek audros pakilo...

Gerb. šliburis atsiuntė vaizde
lį, vardu “Laimėjimai”. Ačiū, 
patilps. Tas vaizdelis yra iš šei
myninio gyvenimo: vyras su sa
vo žmona ginčijasi apie strei
kus, visko brangimą — bet nė
ra reikalo čia viską perpasakot, 
matysit kada patilps. Gerb. šli
buris yra gabiausias rašytojas 
vaizdų iš šeimyninio gyvenimo.

Kitas tokių šeimyninių vaiz
dų piešėjas-rašytojas buvo Pr. 
Bajoras. Bet jis jau apsiženijo.

4/
Jonas Railius, patėmijęs per

eitame numeryje, kad daiktus, 
su kuriais žmonės po orą laksto, 
lietuviškai norima pradėt vadin
ti “Ėroplanais”, sako, jog ge
rinus tiktų vadinti tiesiog “Oro- 
planais”, nes aero reiškia orą, 
tik reikia dar suprasti ką reiš
kia “planas” ir viskas. Jeigu 
mes galim sulietuvint kitus žo
džius, tai kodėl “aeroplano” ne
galim sulietuvint neiškraipytai?

Nuo Red.: Aną sykį vienas 
musų bendradarbis šiame sky
riuje pasiūlė žodį “orlaipis” vie
ton "orlaivio”. Pabaiga žodžio, 
“planas" reiškia platus lėkštis, 
išsiskėtęs į šalis, o kaipo tokis 
ir gali ore laikytis, spėkos to
lyn varomas.

S?

neatsako “mažam”, o tik plo
nam, o plonas gali būti augštas 
arba ilgas. •— Tokie tai žmone- 
liai ir visus musų klerikalų lai
kraščius rėdo....

gp
J. Anckaitis subatoj nusipir

ko dvi knygas “Kas Slepiasi už 
Žmonių Pasakų". Administra
torius, duodamas jam knygas, 
šako:

—- Kibą kam vieną dovanosi: 
savo merginai, ar kam....

— Ne, tamista. Iš dviejų ga
li daugiau išmokt....

Saldi tragedija.
T. Neuros krautuvėn inina 

glėbį pundelių prisikrovusi mo
teris. Ji prašo cukraus:

— Ar negalėtum man, Tadu
li, duot nors svarelį cukraus: 
visą miestą iš j ieškojau — nie
kur nerandu, niekas neturi....

— Kad aš, tamistėle, irgi ne
turiu, negaliu nieko pagelbėt,— 
sako gerb. Neura, pažiūrėjęs į 
retai pas jį ateinančią pirkėją.

Ji prašo, o jis vis atsisako ir 
tikrina neturįs ir negalįs duoti.

Maža mergaitė pas Neurą pir
ko motinai reikmenų. Jai gerb. 
Neura padėjo sudėt į glėbį vi
sus pundelius. Einant mergai^ 
tei viduryje krautuvės nuo ran
kų nukrito maišiukas, puolė ant 
grindų ir pabiro — cukrus!

Moteris pradėjo juoktis, pa
sityčiodama, kad jis, nors turė
jo cukraus, o jai neduoda!

Besijuokiant, .iš jos glėbio iš
krito maišiukas, puolė ant grin
dų, sudužo ir pabiro — cukrus!

Dabar gerb. Neura pradėjo 
juoktis, kiek tik jis galėjo! .

N. B. Dabar, kaip Amerikoj 
cukraus stoka, tai moterėlės iš
laksto po visas krautuves, vi
sur, kur tik randa ir perka, o 
į kitą krautuvę atėję vėl sako, 
kad niekur negali gaut....

Hlli...."i T Iii!

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

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

4%
St, Claii ir East 55-ta gatvė. 

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

12000 Superior Ave.
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P. Pėščius koncerte skambino 
pianą solo. Ilgai ir nuobodžiai. 
Visi nerimavo. Jam pabaigus, 
publika ėmė ploti. Petras Ru
daitis irgi ploja, nors visu gra- 
jinimo laiku nerimavo.

— Tai ko tu ploji, kad nepa
tiko? — klausia jo draugas.

— Iš džiaugsmo kad nustojo.

Detroite “juodųjų debesų li
ve", kaip pereitą savaitę gerb. 
žiemutės šiaurės vėjai mums 
atpūtė žinią, leidžia laikraštpa- 
laikį “Perkūną". Telegramoje 
koks sten žmogutis atsikreipia 
į jį (taip mat, norima nuduot) 
su žodžiu “Augštas”, tai neva 
redaktorius sako: "Iš kur žinai, 
kad Perkūnas augštas, gal jis 
visai laibas!” Koks paikas pa
sakymas ! žodis “laibas” dar

Saugumas Pirmiausia
P

INIGAI, kaip Lietuvoje žmonės šne
kėdavo, dega. Amerikoj pinigai au
ga — beveik taip, kaip bulvės: pa
sodini bulvę geroj žemėj — atneša 

gerą derlių. Geroj vietoj padėti pinigai ir
gi atneša didesnį nuošimtį.

Pinigų apsauga žmonėms ’apeina pir
miausia. Jau nėra vietos pinigams po mat- 
rasais, nes vagiliai atėję išima; negalima 
nešiotis diržuose, nes gatviniai banditai te
nai pirmiausia apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN CO. banke 
ir jo skyriuje pinigų saugumą taupytojams 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi 
ir Ohio Valstija, po kurios priežiūra šitas 
bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumą, lygiai kaip ir visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.

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

IR NAUDĄ.
MAIN OFFICE.

2006 ST. CLAIR AVENUE 
SUPERIOR BRANCH 

7909 SUPERIOR AVENUE.

AR JUS SIUNČIATE PINIGUS Į 
LIETUVĄ?

Mes turime tiesioginius susinėsimus su 
didžiausiais bankais Lietuvoje, tokiu budu 
galime saugiai ir greitai pasiųsti pinigus 
jums del jūsų draugų ir giminių sename 
jūsų krašte.

M. C. Piotrowiczius, vedėjas musų Lietu
viško Departamento, paliuosuos jus nuo 
visų rupesnių ir atliks visus susirašinėji
mus be užmokesnio su tuo banku, kuriame 
norite padėti savo pinigus.

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 liųijų, taipgi patarnaujame prirengime ir išgavime paspor- 
tų kelionei.

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

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

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

ZCbe 
Cleveland 

Urust
šaltiniai virš $93,000,000.00

MAIN OFFICE EUCLID AVENUE PRIE E. 9th STREET

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

Euclid Ave. prie E. 105th St.

IR DVYLIKA KITŲ SKYRIŲ
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DIRVA

Įvairios Žinios
KAIP NUŽUDYTAS CA

RAS IR JO ŠEIMYNA.
Amerikos pulkininkas Emer

son iš St. Paul, Minn., buvęs 
Siberijoje, ištyrinėjo ir parvežė 
platesnių žinių apie caro ir jo 
šeimynos nužudymą.

Tą naktį, kaip caras ir jo šei
myna likosi bolševikų sušaudyti, 
pulk. Emerson radosi tik apie 
60 mylių (Angliškų mylių) nuo' 
tos vietos. Viduryje naktų, a- 
pie 1 vai., liepos 17 d., 1918 m., 
caro namuosna užėjo buris bol
ševikų ir išbudino iš miego. Pri
sakė visiems nulipti trepais že
myn ; tenai pranešė, kad tuojaus 
į Ekaterinburgą ateis čechosla- 
'vokų kariumenė ir dėlto reikia 
su jais užbaigti, kad priešai ne
atimtų. Tuojaus raudonieji pra
dėjo šaudyt ir, kaip liudininkai 
pasakojo,' scena buvo viena iš 
žiauriausių. Kitų tą naktį nu
žudytų caro namų žmonių kū
nai atrasta atskirose vietose iš
mesta, visi buvo baisiai suba
dyti, sušaudyti, supjaustyti. Ki
ti nužudyta rankinėmis grana- 
domis; pats caras ir jo žmona 
su sunum ir dukterimis manoma 
po nukankinimo buvo sudeginti 
sieros ugnyj. Tose vietose at
rasta brangių papuošalų, akme
nėlių ir perlų, kurie nesudegė, 
tik spalvas pakeitė.

Silpstant bolševikų galei tuo 
laiku, caro nelaisvės namuose 
įvesta didelių apvaržymų.

Iš Tobolsko atvežus juos į 
Ekaterinburgą, visa caro šeimy
na apgyvendinta pas tūlą Ipa- 
tjevą, kur juos pernaują iškrė
tė ir viską išžiūrėjo; nekurie jų 
brangus daiktai, auskarai, iš
gelbėta nuo atėmimo paslėpus 
drapanose. Kiek vėliaus atvy
ko čionai carukas ir dvi duk
ters su keletu kitų. Gyvenimas 
buvo taip varžomas, kad sunkti 
buvo dalaikyti. Apie birželio 
m. 1918 m., pradėjus artintis 
Čechoslavokų kariumenei, sumi
šę bolševikai pradėjo mislyt at- [ 
sikratyti nuo caro, kad jis kar
tais nepabėgtų, ir taip priėjo 
prie nuosprendžio, jog geriausia 
jį ir visus kitus nužudyti. . Tą 

*planą paskelbė visose dalyse 
Rusijos Uralu sovietas ir at
stovai. Tiesioginiai budeliai, da
lyvavę nužudyme, buvo komisa
ras Jurovsky ir jos pagelbinin- 
kai, vienas darbininkas iŠ Iset-

vonų atrasta šmotai granadų.
Tokiu tai budu, džiaugsmui 

“darbininkų” valdžios, užbaigė 
gyvenimą galingas imperatorius

sky dirbtuvės, paskui Medved- 
jev, ir-raudonosios gvardijos 
nariai Levatnik, Partin, Kosta- 
stov, Mihail, Letomin, Stekorin Į .-------------

ir jo šeimyna, garbingai viešpa
tavusi ant mužikų per suvirš 
tris šimtus metų.

ir Jakimov. Jakimovo sesuo 
apipasakojo paties jo žodžiais: 
ji sakė šitaip: sekančią po nu
žudymo dieną, Jakimov atėjo 
pas ją į namus visai nusikama- DIDELIS GAISRAS.
vęs, sujudęs, neramus, ir paša- Pittsburg, Pa. — Vasario 8 
kojo, kad šiąnakt Nikolai Ro- d. McKeesport dalyje- kilo dide- 
manov, jo šeimyna, gydytojas, lis gaisras, beveik visiškai su- 
moterįs ir lekajai likosi nužu- naikino McKeesport Ice and 
dyti. Visi nelaisviai buvo išbu- Cold Storage įstaigą ir kitus jos 
dinti vidurnaktyj ir pareikalau- šone budinkus; * nuostolių pada- 
ti nulipti žemyn. Pranešta ryta apie milijonas dolarių. 
jiems, kad priešai tuojaus gali 
Ekaterinburgan užeiti ir dėlto
juos reikia nužudyti. Tuojaus Sausio 8 d. Lietuvos Valsty- 
raudonoji gvardija pradėjo į bės Prezidentas ir Vyriausiasis 
juos šaudyti; pirmiausia nužu- Karės Vadas aplankė Ukmergę, 
tas caras ir jo inpėdinis; kiti 
sužeisti. Juos reikėjo užbaigti 
tolimesniais šadymais ar šau
tuvų rankenomis bei badymu 
durtuvais. Daug buvo bėdos su 
caro namų šeimininke: ji kovo
jo ir norėjo atsiginti su paduš-1 nedarni į klausimus, 
ka; jos kūne atrasta 32 žaiz- ▼ ▼ ▼
dos. Duktė Anastazija nuo tų 
baisybių apmirė; priėjus ją ap
žiurinėti, ji pradėjo baisiai spie
gti, po ko ji likosi subadyta."
Kaip Jakimov toliaus pasakojo, 459 klausytojai — jų tarpe 231 
žmogžudystės scena buvo labai vyras ir 228 moterįs. Humani- 
baisi, kad vargu kas galėtų iš< tariniame mokslo skyriuje esą 
laikyti tik žiūrėdamas. “Aš bu
vau išėjęs lauk atgauti dvasios” 

'— sakė jis. Sekančią dieną jam 
reikėjo išeiti į frontą; atėjęs į 
sesers namus atsisveikint, išro
dė nusikamavęs, veidas nudras
kytas, akįs išsivertę, lupos dre
bėjo. t iš kitų Lenkų žemių 13; iš

Kitas raudonosios gvardijos 2 
kareivis pasakojo, kad carą nu
žudė pats komandantas Jurovs
ky, pirmiausia perskaitęs nuo
sprendį, išleistą Uralu sovietų 
taip padaryti. Laike tos baisios 
scenos carienė ir vyriausioji jų 
duktė buvo atsiklaupusios. Po 
caro nukankinimo, Pavel Med- 
vedjev, Jurovskio pagelbininkas, 
prišoko prie kitų. Kūnai paskui 
suversti į automobilių ir išvež
ti. Tuoj po to policija nuo vie
no iš budelių atėmė apie 109 
visokių dalykų, prigulėjusių ca
ro šeimynos nariams, kuriuos 
jis sugriebė apvalydamas namus 
kada jau jie visi buvo išžudyti. 
Girioje po liepos 17 d. žmonės 
rado krūvas pelenų ir pelenuo
se atrasta nekurie brangakme-1 
niai. Liekanose sunaikintų la

gydytojas, 
kosi nužu-

PREZIDENTAS UKMERGĖJ.

Iš Kauno važiuojant į Ukmergę, 
sustojus pakelėje, Vyr. Vadas 
kalbina sutikęs kareivius, einan
čius tam tikruose punktuose 
sargybą. Labai malonaus įspū
džio jie darė, sumaniai atsaki-

VILNIAUS UNIVERSITETE.
Iki gruodžio 1 d. į visus Vil

niaus universiteto skyrius pir
miems mokslo metams užsirašė

141 klausytojas, teologijos — 8, 
teisių ir visuomenės mokslo — 
99, gamtos ir matematikos — 
81, medicinos — 103, meno—27.

Kilimu jie skirstosi iš Lietu
vos ir Gudų žemės 317, iš Len
kų — 74; Mažųjų Lenkų — 4;

Ru-

SERGANTIEJI LIETUVIAI
Jei bandėt ir nepasisekė pasigydyt, atei

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

AR JUS KENČIATE NUO
CHRONIŠKŲ, NERVŲ, KRAUJO, ODOS IR SUMAIŠYTŲ nege- 
roviy arba varginami nuo SKILVIO, VIDURIŲ ar INKSTŲ AP* 
SUNKĖJIMO arba ar turit REUMATIZMĄ, SKAUSMUS STRĖ
NOSE ar SĄNARIUOSE, GALVOSKAUDĮ, UŽKIETĖJIMĄ, ar 
SVAIGULIUS, PUČKUOTAS VEIDAS ar tri KATARĄ GALVO
JE, NOSYJE ar GERKLĖJE, jeigu taip tai pasitark su manim, aš 
turiu geriausią pasisekimą tų ligų gydyme. Duosiu joms savo 
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.

DR. KENEALY
647 Euclid Ave., Antros Lubos, Cleveland, Ohio
VIRŠUJE NEW STAR TEATROIDEA KEPTUVĖS Republic Building GRETA

10 iki 2 popiet 
Nedėldieniais

T. P. NEURA CO.
2041 HAMILTON AVE. ĮĮ

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ). I 
----------------------------------------- -“------------------------- I 
Tikiuos, kad galėsime prieiti prie pirkimo pigesnių 
tavorų ir galėsime geriaus patarnauti Lietuviams. I 
Kas su mumis prekiaus visokiuose valgomų daik
tų tavoruose, tas daug sučėdys pinigų ir pasijuos, 

kad jo kišeniuje lieka lyčnas dolaris.
Valgiu 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.

kuoveikiausiai padaryti rinki
mai, kūnuos Seimas yra nu
sprendęs Rytų žemėms (Lietu
voje ir Guduose). Mes esame 
visiškai tikri,- jog Vilniaus že
mė su Vilniaus miestu, kur ka
rės dalykai dabar netrukdys 
padaryti rinkimų, bus be ato- 
dairų visų gyventojų valia in- 
tarpta į Lenkų valstybę.” — Už 
tą nusprendimą balsavo krikš- 
čionįs demokratai Lenkų demo
kratai; socialistai ir žydai 
silaikė.

“Nasz Kraj” sako busią 
pasiūlymas laiku nulemiąs
krašto sutvarkymą, teisėtai jo 
kam nors priklausyti, o tuo 
tarpu tam reikalui išspręsti rei
kią, kad visi pagalvotų, aptartų 
ir nušviestų patį klausimą.

Gminų e“atstovai“ jau dabar 
renkąsi ir sprendžiu kaip paves
ti rinkimus, kad neatsirastų nei 
vieno prieštaraujančio. Kaip 
tam pasipriešino, ne principe, 
tik takto žvilgsniu, tik vienas 
Lenkų atstovas, jį apšaukė par
sidavėliu ir neturinčiu teisės at
stovauti gminą.

kando.* štai pavyzdis: Ainoro- 
nių okolicoj Lenkų paskirtas pa
dėjėju III revizo, Trakų apskri
čio, pasipiktino Lenkų darbais 
ir lapkričio 1 dieną metė savo 
tarnybą. Dabar, kaip Lenkų le- 
gioninkai atėjo aprašinėt 
to ir gyvulių, tai sukėlė 
Ainoronių okolicą ir išvijo 
kus.

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 
“DIRVĄ” GIMINĖMS 

LIETUVOJE.

su-

tas 
šio

(“Lietuva.”)

tur- 
visą 
Len

KURIE NEGAUNAT “DIR
VOS” laiku, nerugokit ant mu
sų, nes visas suvėlavimas yra 
pačto. Mes nuolatos išsiunčia
me vienodai ir tą pačią valandą 
kas savaitė ant pačto priduo- 
dam. Niekad iš musų pusės 
ntsusivėlina ir todėl nebarkite 
leidėjų, bet supraskite, jog pač- 
tai perdaug užversti laiškais ir 
neatkreipiama domos į laikraš
čius. Taip yra su visais, ne tik 
su “Dirva”. Admin.

[NAUJAS LAIKRAŠTIS.
Uždarius Vilniuje “Glos 

wy”, gruodžio 12 d. pradėjo eiti 
! | M. Biržiškos redaguojamas ir 

leidžiamas laikraštis “Echo Lit- 
wy". “Echo” varo toliau pradė
tąjį “Gloso” darbą ir skelbia 
tuos pačius obalsius — “nepri- 

’ klausomoji Lietuva su sostine 
Vilniumi."

Vilniaus miesto Taryba iš 
Lenkų valdžios gavo 20 milijo
nų paskolos, šeštame savo po
sėdy j netikėtai buvo paduotas 
sumanymas ir urnai, be jokių 
svarstymų, priimtas pasiūlymas 
pasiųsti seimui į Varšavą ir 

. valstybės viršininkui šiuos žo
džius:

“Gyventojams daug kartų iš- 
I reiškus savo valią, kad musų 
kraštas butų intarptas į Lenki
ją, kad aiškiai kenksminga yra 
dabartinė jos laikina padėtis ir 
ūkio atžvilgiu, Vilniaus miesto 
Taryba pareiškia, jog reiklia I

Lit-

. LENKŲ ŠUNYBĖS VILNIUJE.
i Kaimiečių suvažiavimas iš 

Vilniaus apskrities gruodžio 11 
' d. nusprendė: "Atstovaudami 
> gyventojus Lenkus, Lietuvius, 
. Gudus ir senatikius, mes, pa- 
■ siųstieji žmonės, išrinkti visuo-
- tinu, lygiu, slaptu ir proporcio- 

naliu balsavimu per visuotinius 
žmonių susirinkimus, dar kartą

- pareiškiam visam pasauliui, jog 
; milžiniška dauguma tų žmonių 
' trokšta, kad musų apskritis ly

giai su kitais butų prijungtas 
prie savo motinos Lenkų res
publikos. Sutartingame sugy
venime, laisvėje ir lygybėje tei
sės musų brolių Lietuvių ir Gu
dų, trokštame lavinti ir eiti į 
skaisčią ateitį po globiamaisiais 
Respublikos sparnais”.

čia pat sutaisyta atviras lai
škas į Vilniaus vyskupą Matu
levičių, kur reikalaujama, kad 
jis pakeistų Lietuvių kunigus, 
“einančius” prieš tautines musų 
Lenkų užgaidas, kad religija bu
tų patarnaujama motinų kalbo
je (lenkiškai) ir kunigų Lenkų 
ir kad katalikų bažnyčia, kuri 
buvo lenkybės pamatas ir Len
kų dvasia per didžiuosius per
sekiojimus, butų ta pati ir to
liau. Nepašalinus nurodytų ku
nigų “už privestą ligi nusimini
mo žmonių kerštą, kaip ir buvo 
Giedraičiuose, neatsakome.”

Aš, Jonas žibutaitis, pajieš
kau pusbrolių Jono, Juoze ir 
pusseserės Teresos PočkaiČių, ji 
po vyru Bendžinienė; kaimo Ap- 
šrutelių, Vilkaviškio gm., Alvito 
par. Apie 36 metai kaip Ame
rikoje. Girdėjau, kad Juozas 
Bendžiunas apie 20 metų atgal 
gyveno Brooklyn, N. Y. Tėvai 
sugrįžo į Lietuvą apie 26 metai 
atgal. Jie patįs ar kas kitas 
malonės atsišaukti: . (9)

Jonas žibutis,
N. 18 Station Place, Watney St. 
Shadwell, E.I, London, England.

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

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

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

Laikraštis bus jūsų ge
riausia dovana jūsų bro- 
lių-seserų, giminių dva
siai. Laikraštis, kolei ko 
kito negalit tiesiai ir už

tikrintai pasiųsti, bus jū
sų širdies užjautimas sa
viškiams namuose.

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

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

Knygas taipgi galima į 
Lietuvą pasiųsti.

Pinigus money orderiu 
ar registruotu laišku sių
skite adresuodami:

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland, Ohio.

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

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

Tel. Main 257—Central 1502 R

PIVOŠIUNŲ VALSČ.
Net šlėktos, laukusieji 

nant legioninkų, dabar jų
atei-
atsi-

ŠI DRAUGIJA TURI PA- 
ĖMISI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ.
DAILĖS DR-JA “VARPAS” 

NEW BRITAIN, CONN. 
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. — A. Mikalauskas,
14 Spring Street

Raštin. — J. Maksimavičius, 
238 Cherry Street

Fin. Rašt. — EI.* Matulevičiūtė, 
423 Church Street 

Iždininkas — B. Griškevičius,
43 Franklin Street 

Režisierius — A. Rėkus,
20 Star Street

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT, MICH.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. ‘— A. Bagdonas, 
2338 Russell Street 

Pagelbininkas — F. Vaitkus, 
240 Cardoni Avenue 

Nut. rašt. — K. Yawtok, 
Finansų rašt. — M. Virbickas, 

157 Polard Street 
Iždin. — J. Yarošiunas, 

297 Heintz
Globėjai: A. Abyshela 

K. Gauronskas. 
(Susirinkimai atsibuna 
nesį, pirmą nedėldienį, 
pietų, šv. Jurgio parap. salėj.)

Avenue 
ir

kas mė- 
2:30 po

Užsiseneję Ligos
©
©
i
i
©
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©
©
©

© 
© 
©

VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas iižsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man ūmai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delėi to aš kviečiu jus ateiti pas manę.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju _
silankai čia pasiniatai sū manimi ir niekas visu gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. Jums 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbantį žmogų.

ATIDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tre
pais viršun. Mano Kambario numeris 7. Apžiūrėki! kad 
atėjot geron vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakare. Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

Dr. M. L. Stehley, specijalistas
2573 EAST 55th ST., 2-ros lubos, Room 7. 
Kampas Woodland Av. ir East 55th Street.

CLEVELAND, OHIO.

LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.
ir gydau pats ir kada tik at-

Tai yra mano paveikslas,. Atėję pamatysit. Į©' 
Mediciną praktikavau per 40 metų. @

©
Baigęs Mokslą, Registruotas, su Leidimu @ 
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų.

hAo. x-rayEGZAMINAVIMAS!$1
JEI SERGI KOKIA liga ir NUSIMINĘS, NENUSTOK

■ —f VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
FlW5-3lli 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 modemišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

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

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

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis 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

Patyrimas, Geriausias Mokytojas
IŠBANDYK šį NAUJĄ IŠRADIMĄ

VYRAI IR MOTERYS, ar jums jau yra žino
ma, kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui plei
skanų ir sulaikymui plaukų slinkimo?
Jieškok Pagalbos, Kur Galima Rasti..

SĘN-RĄYTO HAIR TONIC (Plaukų Tonikas) tai 
yra vėliausias išradimas ir pasekmingiausia gyduo
lė nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be to dar, su
stiprina plonėjančius plaukus, padaro juos labai švel
niais ir briljantavai blizgančiais.

ISITĖMYK! Žemiau pasirašiusi kompanija abso
liutiškai gvarantuoja SEN-RAYTO PLAUKŲ TONI
KA, jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slinkimą.

VISUOMET reikalaukite SEN-RAYTO. PLAUKŲ 
TONIKO pas barberius ir aptiekose arba pirkite iš 
agentų. Gražios formos, šauni 8 uncijų (pusės sva
ro) bonkutė parsiduoda už $1.00; 4 uncijos už 60c.

IŠBANDYMUI jo gerumo, iškirpkite šį kuponą, pa
žymėdami savo vardą. ir adresą ir indėkite 10c. ver- • 

tės štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes prisiusime sam- 
pelą DYKAI.■

THE SEN-RAYTO COMPANY
6617 Wade Park Ave., * Cleveland, Ohio.

Gerbiamieji:—šiuomi prisiunčiu jums 10c. vertės štampų, už ku
rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO SEN- 
RAYTO PLAUKŲ TONIKO.
Vaidas '_______________-____________________________________
Adresas __________________________________-_________________
■Miestas-_ -____ ________________ ___________ Valstija__________

DR. RAY R. SMITH 
DENTISTAS SAKO 

Taisydamas jūsų dantis aš dirbu taip atsargiai, 
kaip norėčiau, kad jus dirbtumėt taisydami mano. 
VISĄ DARBĄ GVARANTUOJU 10-ČIAI METŲ. 

Tyro Aukso Aptaisymai ir Dantų Eilės.
Vartoju locną Peridonto kad neskaudėtų traukiant 

EGZAMINAVIMAS DYKAI.
Uždaryta Nedėldieniais. Taipgi uždaryta Seredo- 

mis ir Subatomis vakarais.
DU OFISAI

Kamp. E. 67 Street Kamp. E. 20 ir St. Clair
ir ST. CLAIR AVE. Dr. C. C. COX, Mgr.

MAGDE. **Ak, kaip man niežti gal- 
/ Išbandžiau visokius mazgojimus, 

trinkimut, muilavimus — ir viskas tas 
\ nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis- 
| Iranu... Man gėda net darosi!” r 
1 MARE. "aV/t, fat Irani tau kęst be- 

reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau- 
xiWys J ffrai.u, švelnus ir čysli. O tai
«ll todėl, kad aš vartoju RUFFLES!”

Kas tai yra RUFFLEŠ? Ar 
fllP'Sll ta* gyduolė? Nell Ar kve- 
įjįjį'- piantjs vanduo? Nel! RUF-

JllV' Ll FLES yra tai paprasčiausis
plaukų ir odos sustiprintojis, 

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

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

Nusipirktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutėš. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai | 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j 
——-F. AD. RICHTEROCO., 3?A330 Broadway, New York

Vyrai Lietuviai Negrįš į Europa
Pas savo šeimynas ir draugu su LIGOMIS ir SUGEDUSIU kimu. 
Jei turit kokias užkrečiamas ligas, nenorėsit jų perduoti savo my
limiems, taigi nerizikavokit ir su Vyriškomis Ligomis, kurios tan
kiai pasirodo baisios, jei nebandoma tinkamu laiku pasigydyti.
Kur galit susikalbėti savo kalba. Daugybė vyrų atvažiavo iš toli 
pasimatyt su manimi, taip galit padaryti ir jus.

Atvykit į Akron, Ohio
PVDATT tPTTZ- 'XZVTJTTC! Mano gydymai nasirodė pasekmin- 1 U±V U XJ.lv. V X XX U O — gi. Mano ypatiškas apsipažinimas 

su metodomis Europos klinikų, kada aš bu
vau Londone, Paryžiuj, Romoj, Vienoj ir 
Berline ir mano 25 metų patyrimas gydy
me Svarbių ir Senų Vyriškų Ligų duoda 
man progos jas išgydyti ir užganėdinti li
gonius. Jeigu užkrėstas, ateik Dykam Pa
sitarimui ir nuoširdžiai išsikalbėk; gal su
laikyti daugelio metų varginimąsi ir gali 
būti permaina visam jūsų gyvenimui. PA
SITARIMAS ir PATARIMAI DYKAI. Ar 
esi suged.s ar dar vyras? Ateik pas man ą 
ap pagelbėsiu.

n. II No. 2 East Exchange Struct
JT. HnWRll. Jran*- Main ir Exchange Sts. 

UllllUnUHf AKRON, OHIO.
Valandos: 10 ryto iki 4:30 po pietų. 

Vakarais 6:30 iki 8 vai. Nedėlioms uždara.
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į hlyj, ir ma diiaagiam 
į fiiojimajt Bet ar p 
[' j®, kid tie visi laimėjim 
E frni kratinėmis musą 
= imuią ir sužeistą kovu 
f —lytam ją katėjimais 
į ao! - lie, kuriam
■ jų pakirto gyvybę, ktr 
, brase, jaa užmigę Oš 
£ bi, sunkios žemės prisli 

- tą, kurią dar itarąs i 
I pklii-psdini neprire 
t žeistojo balsai, vaitojin 
f. it iš Ė sieną ligosimą,

DUS.
Geni, jei sniekta 

jingis ir greitai pagydo 
j yra tokią, kuriems del
1 mo kraujo, ar del kiloki 
į taną, nupjauta jau n 
į koja ir jau. ar su tušcor 
L kerėmis, ar su laidomi 
Į jį išblyškę, geisti į 
?_ Jiems tai amitoa atm
r kovos ui Tėvynę, bet
k ebudi ir sunkį nes k
’ sveiki, gyvenimu gerėsi!
Į rėš žiūrėt j ju<B su si 
f atmindami sau irgi tokį 
j ka. Sunku jiems bus ir 
b žvilgiu, kad jie bus ]
■ jieškoti visuomenėj sa 
į mos maimatai žvigs 
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Žinios iš Lietuvos
VISUOMENĖS PAREIGA.

Toli-toli gaudžia anuotos, tar
ška kulkosvaidžiai, pykši šautu
vai, sprogsta granatos, — ten 
musų jaunuoliai nuo priešų sa
vo krūtinėmis Lietuvą močiutę 
valo;... štai jau priešas nuga
lėtas, mūsiškių laimėta. Džiau
gsmas, nes kovos lauke liko gal 
geriausieji jų draugai, mirties 
dalgio pakirsti....

Ryt, poryt dieną mes, paėmę 
■į rankas laikraštį, randame 
trumpą žinutę apie musų ka
riumenės žygį:— džiaugiamės 
juo, žinodami, kad kariumenės 
laimėjimas yra musų laimėji
mas. Mes tuojau prisigeriam 
to patriotingo ūpo, kurs nustel
bia ir išblaško kįlančius kartais 
širdyje abejojimo rukus.

Trumpu musų kariumenės gy
vavimo laiku į jos vainiką in- 
■pinta jau daug-daug laimėjimų, 
davusių mums ramią būtį užpa
kalyj, ir mes džiaugiamės, di
džiuojamės ja. Bet ar pagalvo
jom, kad tie visi laimėjimai per
iami krūtinėmis musų brolių, 
žuvusių ir sužeistų kovos lauke 
— lydimi jų kentėjimais, skau
smais! — Tie, kuriems kulka 
jau pakirto gyvybę, kurie krito 
kovose, jau užmigę ilsis amži
nai, sunkios žemės prislėgti, bet 
tų, kurių dar žiaurus žmonijos 
gįnklai-padarai nepriveikė, su
žeistųjų balsai, vaitojimai, nors 
ir iš už sienų ligoninių, pasiekia 
mus.

.Gerai, jei sužeidimas nepavo
jingas ir greitai pagydomas, bet 
yra tokių, kuriems del užkrėti
mo kraujo, ar del kitokių sužei
dimų, nupjauta jau ranka, ar 
koja ir jau, ar su tuščiomis ran
kovėmis, ar su lazdomis, pagi- 
ję, išblyškę, išleisti į žmones. 
Jiems tai amžina atmintis jų 
kovos už Tėvynę, bet kartu 
skaudi ir sunki, nes kaip kiti, 
sveiki, gyvenimu gėrėsis, jie tu
rės žiūrėt į juos su skausmu, 
atmindami sau irgi tokį pat lai
ką. Sunku jiems bus ir tuo at
žvilgiu, kad jie bus priversti 
jieškoti visuomenėj sau para
mos materialiniu žvilgsniu, kad 
jiems patiems sunku, o gal ir 
visai negalima bus užsidirbti 

. maistui. Bet visų sunkiausia 
jiems bus, jei jie nematytų vi
suomenėje nžuojautbsf.h^ rižiat 

žinoma, nošimtis dar musų 
invalidų, palyginti su kitų šalių, 
labas mažas, nes “kultūringųjų 
tautų” žudymo priemonės dar 
ne visos buvo įsigalėjusios ir 
ne tokiu smarkumu buvo var
tojamos ir musų ir priešo. Ge
naus. pasakius, tų priemonių 
vieniems ir antriems stigo. Iš 
Rusų irgi mažas nuošimtis in
validų grįžo, nes del išmėtymo 
Lietuvių po įvairias dalis ir pa
tįs sužeidimai retai atsitikdavo. 
Bet, ar leisime tiems, kurie jau 
yra nukentėję, skurst ir vargą 
kęst? Argi leisim jiems prieit 
prie to, kad gatvėse atkišę ran
kas prašytų išmaldos, kas Ru
suose teko matyti?

‘Ne, negalima! Negalima kad 
tie, kurie savo krauju kovos, 
laukuose pirko mums užpakalio 
gyvenimo ramybę, maldautų iš 
musų pagalbos! Mes patįs tu
rime susiprasti ir visokiais ga
limais budais ją tiekti. Mes 
turime palengvint jiems jų sun
kią dalį ir prie to turim prisidėt 
ir valdžia ir visuomenė.

Kad pasekmingiau pats dar
bas eitų, kad lengviau butų mu
sų invalidams savo vargelį var
gti, reikalinga įsteigti visuome
nės invalidų šelpimo įstaiga ar
ba Fondas. Iniciativą geriau
siai kad paimtų kokia nors vi
suomenės organizacija — kad 
ir Kareivių Pr. Draugija, įkū
rus Invalidų šelpimo Skyrių, 
kurs, gaudamas iš valdžios pa
šalpą taippat ir visuomenės au
komis šelpiamas, pradėtų vary
ti darbą. Kad mažiau jie rei
kalautų visuomenės paramos, 
taippat kad ir pačiai visuomenei 
naudos darytų, reikalinga įstei
gti viena kita amatų įstaigėlė, 
ką invalidai pasikalbėjimuose 
kaip tik reiškia. Pirmiausia, ži
noma, reikalinga invalidų re
gistracija, nustatyt įstaigos ti
pas ir kuriuo budu kurti. Dar
bas reikia pradėti veikiau, nes 
visuomenės pareiga neatidėlio
jant imtis globoti nukentėjusius 
savo gynėjus ir jiems moralinės 
ir materialinės pagalbos tiekti.

Valdžia turi regulingai tvar
kingai mokėti nustatyti pašal-

pas ir paraginti atatinkamas įs
taigas pasirūpinti jiems reika
lingų protezų ir prižiūrėti, kad 
jų reikalavimai negulėtų įvai
riose jos įstaigose savaites, net 
ir mėnesius, kaip dažnai atsi
tinka. Tautmylis.

Kauno “Lietuva” prideda prie 
to, jog Lietuvos nukentėję ka
rėje kareiviai ir jų šeimynos 
neužmirštamos, Valstybės pre
zidento nustatymu gauna pašal
pos pinigais.

ŽYDAI SVEIKINA LIETUVOS 
PREZIDENTĄ.

Pirmasai Lietuvos žydų De
mokratų Bendruomenių suva
žiavimas visų Lietuvos žydų 
vardu pasveikino Lietuvos Pre
zidentą ir visas gyvenančias 
Lietuvoje tautas. Suvažiavi
mas įsitikinęs, kad visos jos 
bendromis pajiegomis prisidės 
prie laisvos Lietuvos Valstybės 
kūrybos darbo, kurioj jos galės 
plačiai ir visai išplėsti visas sa
vo kuriamąsias pajiegas ir jau
sis lygiai laisvomis ir lygiai lai
mingomis, tebūnie šių visų tau
tų siekimas prie bendro darbo 
Lietuvoje - Valstybės žydėjimo 
laidavimas.

Po pasveikinimu pasirašo:
Suvažiavimo Prezidiumas Mi- 

nisteris Soloveičikas; Pris. adv. 
Rozenbaumas; Finansų, Preky
bos ir Pramonės Vice-Ministe- 
ris Rachmilevičius; pris. adv. 
Friedmanas, Salantas; rabinai 
Kahanemanas, Karkas ir Pope
lis.

KARĖS LAUKE.
Sausio 7 d. 1920 m.
Mažosios Lietuvos pasienyje 

ramu.
Lenkų okupuotos Lietuvos 

pafrontėje pastebėtinų nuotikių 
neįvyko. Tik Salaku rajone, į 
pietus nuo miestelio, legioninkai 
mėgino paimti Narūnų ir Pili- 
niškių kainus, bet, musų sargy
bų ugnimi sutikti, priversti bu
vo atsitrąukti. Pažymėtina, kad 
kaip kur legioninkai atsitrauk
dami nuo užimtos linijos spar
čiai stiprinasi tolimesniame at
stume.

Didesnio gyvumo buvo prie 
Dauguvos, bet ten įvykę nuoti- 
kiai nepalietė musų kariumenės. 
Naktį, sausio iš 2 į 3 d.’-musų 
žvalgai perėjo Dauguvę ir pa
siekė Liksną. Išmušė iš jos 
Rusus, kurie dar bėgo ir iš gre
timo Ausguliano. Uždavinį at
likę, žvalgai be nuostolių grįžo 
į musų pozicijas.

Sausio 3 d. iš ryto Lenkai 
pradėjo pulti bolševikus ir po 
nedidelių kovų paėmė Dvinską. 
Tomet iš dešiniojo anapus Dau
guvos kranto .pradėjo ofensivą 
Laivių kariumenė ir po pietų 
pasiekė Liksnos dvarą. Yra ži
nių, kad Lenkai neįsileidžia La
tvių kariumenės į Dvinską.

Musų kariumenė šioje ofensi- 
voje nedalyvavo.

is tikrų šaltinių pranešta, kad 
sausio 9 d. naktį Lenkų legio
ninkai, apšaudę musų užtvaras 
ir leisdami raudonas rakietas 
atsitraukia visa demarkacine li
nija nuo Malėtų iki Širvintų. 
Pastebėtas didelis judėjimas ir 
kitose vietose. Atsitraukdami 
legioninkai plėšia žmones, ima 
jų turtą ir gyvulius. Į musų 
pusę atbėgo daug pabėgėlių su 
savo turtu ir gyvuliais. Kiti, 
kurie nesuspėjo pabėgti, slaps
tosi miškuose ir grioviuose. Bė
ga su savo gyvuliais ir dvari
ninkai.

120 dešimtinių;
b) paliv. Kiburiai — apie 120 

dešimtinių;
c) paliv. Vetruvka, 60 deš.
d) paliv, Mieliškis, 30 deš.
e) iš palivarkų šilinės ir Jo

niškėlio, apie 170 deš., o viso 
apie 500 dešimtinių.

2) Iš Petro Vladimiro, sunaus 
Veriovkino, žemės nuosavybės:

a) palivarką Mažūoliškiai, — 
152,35 deš.

b) iš palivarko Mediniai 
ba Dabiškiai) apie 60 deš.

(“Lietuva”)

(ar-

SAULIAI.
Gruodžio 29 d. 4-tas pėsti

ninkų pulkas šventė savo meti
nes sukaktuves. Praėjusiais 
metais tą pačią dieną karinin
kui Variakojui buvo pavesta 
organizuoti Panevėžio apsaugos 
būrį, iš kurio paskiau buvo su
darytas atskiras Panevėžio ba
talionas, o nuo lapkr. 1 d. •— 4 
pulkas. Tas pirmas savo su
kaktuves pulkas šventė šauliuo
se, kur jis apsistojo po kovų su 
bermontininkais. Pagerbti tam 
dideliam ir sunkiam žygiui, kur 
pulkas atliko per šiuos metus ir 
paraginti jį naujoms kovoms su 
Lietuvos nepriklausomybės prie
šininkais— šaulių Miesto Val
dyba, miesto gyventojų vardu, 
nutarė per tas sukaktuves in- 
teikti pulkui vėliavą. Po iškil
mingų pamaldų bažnyčioj pul
kas buvo išrikiuotas rinkoj, kur 
įvairių įstaigų atstovams ir 
šiaip jau daugybei žmonių da
lyvaujant buvo atliktas vėlia
vos pašventinimas. Prieš jos 
pašventinimą, kun. Jasinskis pa
sakė kareiviams prakalbą apie 
vėliavos reikšmę ir pulko gyve
nimui ir ragino kareivius ir to
liau tąip kovoti už musų tėviš
kę, kaip jie kovojo šiuos metus. 
Po vėliavos pašventinimo mies
to valdybos pirmininkas inteikė 
ją pulko vadui.

ŽEMĖ KARIŠKIAMS.
Vyriausioji Komisija kariš

kiams žeme aprūpinti savo po
sed y j gruodžio 30 d. nusprendė 
paimti šias žemes Utenos aps- 
krityj, aprūpinimui kariškių že
me:

1) Iš Aleksandro, Aleksandro 
sunaus Balavičiaus žemės nuo
savybės :

a) palivarką Piliokalnis, apie

KLAIDOS PATAISYMAS
“Dirvos” N. 4, MERCHANTS 

CLEARING HOUSE OF AME
RICA apskelbime pasidarė klai
da kainose: prie dalies No. 2, 
čeverykų kaina turi būti $6.90, 
o ne $4.90. Taipgi No. 26 — 
kaina turėtų būti $3.75, bet ne 
$.75. “Dirvos” Adm.
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Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS t=t!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1396 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
GYDYTOJAS IR ChiuuRGAS 

982 E. 79 St., Cleveland, Ohio

Telefonai: Rosedale 5758. Princ- 
ton 431

Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet 
ir nuo 7 iki Aiva kare

Nw*»“A5Snuo 2 iki 4 po piet

KAUNO ŽINIOS?
Francuzijoje pirkti garvežiai 

jau atėjo 16 gruodžio. Viso la
bo pirkta 30 garvežių, už juos 
suderėta po 90,000 frankų kiek
vienas. Keli šimtai vagonų ir 
50 garvežių iš Vokiečių gauta 
jiems išėjus iš Lietuvos, bet tie 
visi garvežiai, lygiai kaip kariš
kieji ginklai iš Vokiečių užgrie
bti, yra gerokai apgadinti. Dau
guma armotų ir šautuvų yra be 
užtvarų arba viduriai išgadinti.

Kariškoji tarptautinė komisi
ja su gen. Nisseliu buvo pirmą 
dieną Kalėdų atsilankius Kaune 
pas Valstybės Prezidentą ir ant 
rytojaus išvažiavo Berlinan 
nuostolių atlyginimo reikalais 
Lietuvai.

PALANGA.
Palangą atėmė Lietuvių ka

riumenė.

va- 
pa- 
pas 
ne-

DARBĖNAI, Kretingos apsk.
Čia labai dažnai atsitinka vo

gime ir plėšimų. Milicija ne 
uoliai vagis gaudo. Kartą 
gis apvogė P. Runskaitę. Ji 
sišaukė miliciją ir padarė 
intariamąjį kratą, bet taip
akyliai, kad intartasis vogtus 
daiktus suspėjo išnešti į daržą 
ir suslėpti tarp ežių. Lapkričio 
11 d. plėšikai užpuolė N. Mili
cijai buvo duota žinia, bet toji 
neatėjo, nes žmona neleidusi: 
gaila, — sakiusi, — man vyro, 
gali nušauti; o po plėšikų išėji
mo milicija nebuvo užėjusi net 
pažiūrėti. Vagių gaujų daugi
nas, degtindarių taippat, girtų 
pilnos gatvės, bet milicija nieko 
jiems nedaro. Kaikurie buvo 
prisirašę prie bermontininkų 
plėšikų; šiandien jie namie, o 
jiems taippat nieks nieko neda
ro ir nesako.

The Representative Realty Go.
Namai

Vieno Augšto
Dviejų Augštų

Vienos Šeimynos
Dviejų Šeimynų

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

.me nuo jūsų nupirkti.

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

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

> pasakykite

Musų atstovai 
ti pas jus 
jūsų namo

savo kainą.

vosados gatavi atsilanky- 
ir apžiūrėti bei apspręsti 
vertybę.

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

The Representative Realty Co.
Main Office

814-16 CITIZENS BLDG.

Telefonai:
Bell Telefonas Main 4295.

Ohio State Central 5355.

WATERBURY, CONN.
(Tąsa nuo pusi. 2-ro) 

Tos uniformos buvo prirengtos 
del veikalo “Kalvio Duktė”, ką 
“Varpas” statė; po perstatymui 
nusitraukta lošėjų paveikslai. 
Keisčiausia tas, kad “Vienybės 
Mylėtojas” užmato tik du pa
veikslu, nors yra scenos, ku
riose dalyvauja po aštuonias y- 
patas ir ne vien su gudiškomis 
bet ir su vokiškomis uniformo
mis, ir su kaimiečių drapano
mis.

Toliaus įsidrąsinęs rašo: "Tie 
‘artistai’ slapta suorganizavo 
‘garbės jieškotojų’, niekšų ir 
gaudagrašių Saiką” ir tt. Ta
me įvardinta gerai žinomi wa- 
terburiečiams ir kitiems kaipo 
pasižymėję scenoje ir geri tė
vynainiai, todėl ant jų tokis už
sipuolimas butų nesąžiningas. 
Kaslink “slaptingmo”, tai ne: 
jeigu keno nors nepasiklausėm, 
tai dar nereiškia slaptumo. Tą
ją savo korespondencija “Vie
nybės Mylėtojas” paliečia ne tik 
dabartį, bet ir ateitį Waterbu- 
rio scenos, o tas kenksminga. 
Apie pasipinigavimą gali tiktai 
tas kalbėti, kas nėra veikęs dai
los dirvoje.

Negana dar to, jau ir- kitas 
“teisingasis”, Vaidilos Ainis, N. 
4, “Dirvoje”, panašiai kalba: 
“Jie nori garbės, nori pasipini
gauti”. Tikiu, kad visiems yra 
žinoma, jog garbė nuo darbų 
priklauso attikusiems, o ne to
kiems, kurie nori darbą ardyti. 
Toliaus Vaidilos Ainis sako: 
“žmoneliai be nuovokos apie 
sceną”. Taip rašant, tai reiš
kia pastatyti vietos dailos drau-

gas puses niekados vietinių da
lykų nepagerina, bet vis aršyn 
veda. Ypač dalykai pablogėja, 
kada per spaudą 'tos vietos vi
suomenė gauna prisiskaityt: ta

da nei tų, nei tų neremia. Wa- 
terburiečiai dailos mylėtojai tu
rėtų imtis kitokių įmonių, o ne 
polemikų ir barnių.

Attilos Siaubimas Lietuvių 
Kraštais

Parašė J. O. SIRVYDAS.
Kas buvo Attila ir ką jis bendro turi su Lietuviais? 

Skaitydami šią knygą pamatysite. Peržvelgsite juodus- 
tamsius musų prabočių laikus, pragyventus ankstyvoje 
Krikščionybės Eroje, kuomet Lietuva dar buvo nuo Juo
dųjų Jūrių iki Baltiko Jūrių plotą užgyvenusi. Aprašo
ma plačiai Lietuvių santikiai su Romėnais, kurie tose ga
dynėse visą beveik pasauli buvo užvaldę.

Hunai, žiauri Azijos žmonių veislė, lyg “Dievo ryk
štė”, kaip buvo praminta, ant Europos užsiaubė ir ją te- 

/\ riojo. Tie visi Hunų baisumai užėjo ir ant 
/' Lietuvos — ir Lietuviai nuo jų dikčiai ken- 
/ j tė. Hunai, pagaliaus, sulaukia naujo va- 

do — tai buvo Attila ir kurio laikais visos 
tos pasiaubos atsibuvo, šitas grynai isto- 

? riškas veikalas plačiai apipiešia musų tau- 
tiMl / t°s tais amžiais gyvenimą, karias su visa- 

V Iii 4 pušiai apspitusiais priešais — Romėnais ir 
</>/// Hunais; kultūrišką Lietuvių tautos šakų gy- 

venimą ir kitokius dalykus.
Kaip ir kitų atskirų veislių, taip ir Lietuviškos bu- 

daug šakų, pasiskirsčiusių ir gyvenusių, bet kalbėju-VO
šių tą pačią kalbą ir tt. — tą viską matysite skaitydami 
šią knygą.. Lietuviai tais laikais buvo labai galingi, ka
riavo sutartyje su mažomis ir didelėmis tautomis, taipgi 
yra daugelį kartų sumušus Hunus ir Romėnus, vienok 
musų tautai buvo lemtas kitokis likimas — ji buvo iš
sklaidyta, baisių Hunų pasiaubų išstumta iš užgyventų 
vietų, nukankinta ir nuvarginta. Lietuvių gabumai ap
sireiškė visame kame, vienu tarpu Lietuvis net buvo pa
tekęs ant Romos imperijos sosto — tokie tai svarbus da
lykai eina per visus šios knygos puslapius.

Puslapių yra net 206, su keletu paveikslų Hunų pa
vidalų ir Hunų darbų — grobimas Romiečių dvaro.

am uauvo Tinkamiausia turėti kiekvienam Lietuviui, ypatin-
gijas ant žemo laipsnio. Jeigu gai ankstyvosios istorijos mėgėjams. Plačiai susipažin- 
čionai susidėję jūsų draugijų site ne tik su Lietuvių ir Hunų, bet ir abelnai visos Eu- 
režisieriai ir žymiausi lošėjai ropos tuolaikiniu padėjimu.
neturi nuovokos apie teatrą, tai Kaina popieros viršeliais $1. Audeklo apdarais $1.50. 
kas nusimano? Jeigu tie ko- Rašykite; “DIRVA” 7907 Superior Ave., Cleveland, O. 
respondentai turi supratimo a- ———-----------------------------------------------------------------------------
pie teatrą, neturėtų būti užsi
slėpę, nes čia dirva plati, lai ei
na, veikia, — žmonėms reikia 
perstatymų. Nužeminę drau
gijas, jie paskui vėl kviečia vi
sus prigulėti, gerai, esą, išmo
kysią ir nuolat duosią lošti. — 
Keista, čionai yra gabių teat
ralių spėkų, tik reikia initis už 
darbo, o ne tuščiomis kalbomis 
vaišintis ir vieni kitus ignoruot.

J. Lukauskas.

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

IStrink gerklę ir krutinę su

PAIN EXPELLER1U 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapsileisk taip, kad tavo pagautas šal
tis išsivystytu i pleurisę, pneumoniją, 
influenza ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk šiandienę sau parankiausi 
oje aptiukoje Fain-Expellerfo 85c. ir 
(>5c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkli

Nuo Redakcijos. — Ginčai ir 
polemikos prie nieko neprives. 
Abi ,pusės dalyką savotiškai ma
to ir- pagal savo išrokavimų ap
rašo. Susidalinimas į priešin

Nepriimk kitokiu pamainymu arba 
pamėgdžiojimu.

F. AD. RICHTER 6 CO. " 
326-330 Broadway • - New York

Po Senovei
TURIME DIDŽIAUSIĄ SKYRIŲ VISOKIŲ NAUJAI ATGABENTŲ CO

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

Be Columbia Grafonolos šiais 
laikais gyvenimas nuobodus ir 
vakarai ilgi, nuo ko žmogus visai 
nuvargsta, po ilgo dienos darbo. 
Už mažus pinigus galite įsigyti 
į savo namus puikią Columbia 
Grafonolą. — Naujausiame mu- 
sų Krautuvės Visokių tautų

Rekordų kataloge rasite įžymiausių musų artistų ir artis
čių dainas: M. Petrausko, J. Butėno, M. čižauskienės ir J. 
Čižausko, M. Karužiutės, A. Kvedero, M. Bradunienės, M. 
Karužiutės, V. Vaškevičiaus, J. Paparčio. Monologų ir iia< 
logų J. Paparčio, Glemžų Pranės ir kitų.

KAINA $50.00

KAINA $100.00

% . *
Kaina $125

Kaina $200.00

Kaina $115

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

KOVNO KRAUTUVE
& 2273 ST. CLAIR AVENUE Cleveland, Ohio



i DIRVA

f Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

APIE LIETUVOS PASKO
LOS BONUS.

Su Lietuvos Laisvės Bonų iš- 
' pirkimu Clevelandiečiai nejuo

kauja — nors dar daug neišpir
ko nuo atidarymo Paskolos par
davinėjimo, kas atsibuvo vasa
rio 1 d., bet visi laukė tik, kada 
atvažiuos Lietuvos Misija, ger
biamieji musų Valdžios pasiun
tiniai — Jonas Vileišis, Majo
ras P. žadekis ir Kun. J. žilius.

Sužinojus apie Mijisos atva- 
žiaviamą į Clevelandą, kad ji 
čia bus vasario 12 d., ir kad 
rengiama jai priėmimas pasi
tikimu ant stoties ir paskui di
deli pietus Cleveland Kotelyje, 
visi kas tik galėdamas samdėsi 
ir savais automobiliais pasiruo
šė 'pasitikti ir pirko tikietus 
dalyvauti ant pietų, nežiūrint 
kad tai šiokia diena ir daugu
mui reikėjo išlikti iš darbo.

Sutikimo svečių komisija ir 
stoties komitetas visu laiku dė
jo pastangas kuogeriausia vis
ką prirengti, sukviesti svetainėn 
publiką prakalboms; prakalboms 
svetainė paimta Moose Hall ant 
ketvergo vakaro, vasario 12 d.

Nors pereitą sykį komisijai 
pranešta, kad Clevelande daly
vaus tik Jonas Vileišis ir Maj. 
P. žadeikis, tečiaus planams pa
sikeitus vėliaus pranešta ir kad 
Kun. J. žilius sykiu pribus ir 
kalbės. Akrone Kun. J. žilius 
kalbėti pasižadėjo vasario 13 d., 
o ne 12, kaip buvo musų pra
nešta.

Apie viską bus pranešta kita
me numeryje plačiau.

kuodaugiausia paliuosuotų nuo 
kitų darbų prižiūrėtojų kovai 
su influenza.

Cleveland© Lietuvos Laisvės 
Paskolos generate stotis yra: 
6712 SUPERIOR AVE., kam
pas E. 68th St., Iždininkas St. 
Zaborškis.

Taipgi galima už bonus mokė
ti “Dirvos” Redakcijoj,

Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas P. Muliolį —
Jų biznio vietas visi žinot.

A. Kranauską, 
L. P. Baltrukonį, 
A. Šimkūną,

©
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©

©

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

gi išpildoma užsakymus laiškais, gavę už tai $1.00.

flsoi

Užšalo traukiniai. ( 
0. - Pereitą nedBdii 
lyvanijos gelikelim u 
traukuliai, delei ko st 
m judėjimas keletui

Išversta prūdas — 
hooės. Toronto, Kai 
Abitibi popieros išdirb 
iu?os prado užtvara
u time prietikyje žui 
darbininkai, apie kuriui 
nežinoma. Dirbtuvė i 
įtiko turės sustoti.

SSH

SUPERIOR EKONOMINIS KAMPELIS UetuvniSp*’

III* — 11

MEZGINIAI
2 yardai už 5c. — 5c. už yardą — 10c. už yardą

Puikiausių visokių merginių-leisų pigiomis kainomis.
Taipgi siuvinėtų daiktų už žemas kainas.

Aluminum Indai —
Alumino indai ir kitokie dalykas pas mus yra beveik to
kia kaina parduodami, kaip palivuoti indai. — Tikką iš- 
statėme pardavimui daugybę Katilukų, Rundeliukų, Ry

žiams virti puodukų — viskas žemomis kainomis.
Ateikit apžiūrėt ir persitkrinkit.

RANDOLPH VARIETY STORE
7046 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

: KOPECNY’S 
■PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEKA

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

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

Atpigintos Reikmenįs Del 
7028 SUPERIOR AVE. 

Atdara laikoma nedėldieniais 
nuo 7:30 ryto iki 12 dieną

NAUDINGI PATARIMAI 
APIE SVEIKATĄ

Mazgojat rankas kada jos ne
švarios—kodėl dantis irgi ne ? 
Net jei nepaisai, kaip dantįs iš
rodo, bet vien del sveikatos rei
kia juos valyti.

Visi žino, kad gera sveikata 
kyti savo turimus svaiginančius Pnklaus0 didumoj nuo gero vi- 
gėrimus. Valdininkai, kurie su- d?™?- Yirškin,.mo*. .?®ras 
ima prasikaltėlius, sako, kad jie virskimmas pirmiausia pnklau- 
dabar baudžia juos ne pagal so.n“o gerų dantų, nes kada ge- 
valstijos įstatymų, bet pagal ™ Jie maistą sukramto, mais- 
federalių uždraudimo tiesų, tos P“ ‘neina &eraĮ apdwbtas, tada 
gi tiesos yra daug aštresnės, skl vls ga l aPsldirt>ti.
negu buvo valstijos, kuomet dar Kožnas gali lengvai palaikyti 
nebuvo galėję federalis uždrau- dantis geram kramtymo stovyj. 
dimo aktas. laikraščio skaitytojai nėra

_______ j- tokiais kaip toli kalnuose Ten
nessee valstijoje mokyklos vai- 

Po tardymų likosi paliuosuo- kai. Jie negauna dantims še- 
suotas vienas iš suimtų jurei- petukų, bet mokytoja pasiųsta 
vių, kuris aną subatą buvo su tenai juos mokinti iš miesto, 
aktore Frances Altman Stock- patėmijo, kad daugelis jos mo- 
well ir kurią po nakties rasta kinių šveičia savo dantis su ša- 
negyva sniegą namo užpakalyje puotu augalu. Prasta metodą, 
prie E. 55th st. ir Euclid. — bet tas parodo instinktą norė- 
Nors tas jūreivis su ja buvo jimo užlaikyti dantis švariais 
vakare prieš tai, bet prirodė delei sveikatos.
nebuvęs su ja tą naktį. Kitas Išvengimui skausmų ir nege- 
kareivis, kuriam kartais užeina rūmų, kurie paeina nuo nevaly- 
susimaišymas galvoje delei ka- mo dantų kasdien, jus galit pa- 
nuolės kulkos smarkaus pergąz- sinaudoti proga iš Colgate’s 
dinimo įtarė j e, būdamas miesto Ribbon Dental Cream. Tai yra 
ligoninėje po tos žmogžudystės, ekonomiškas dalykas, o taipgi 
užėjus apsvaigimui, buvo girdi- hr dantims šepetukai visiems da
mas zninavojant nužudytą mer- perkami.
giną ir tam panašius dalykus, Sveikas dantų užlaikymas yra 
dėlto jis paimtas įo areštu ir lengvas ir nebrangus. Pasidi- 
apkaltintas žmogžudystėje. Jam džiavimas ir geras supratimas, 
kartais užeina karės išgąsčio taipgi, pasididina su švariais 
sujudimasędelei ko turi kreiptis dantimis, kurie buna gražus va- 
į ligonbutį. Manoma, kad nu- lant kasdien. Nekurie žmonės 
žudęs tą merginą, jis vėl buvo bijo juoktis prie žmonių, nes jų 
nuėjęs ligonbutih. dantįs nešvarus. Ar j’ųs nesi-

- bijot prasijuokt? Noriai juok- 
Toledo, O.,— čionai valdžiosIsit-ės visada, jei valysit dantis 

perdėtiniai, užėję $150,000 ver- kas rytas ir vakaras naudodami 
tės degtinės, pasiryžo nuo savi- Colgate’s Ribbon Dental Cream, 
ninku atimti; užpuolus detek- Į kuris yra geras, tinkamiausias 
tivams iš Kanados atgabentą Pr gardaus skonio, su juo dantų 
vagoną,“kuriame degtinė radosi, valymas bus smagumas, ne už- 

' vežėjai pradėjo šaudyti į detek- |du°*'1?*
_____ „.„„C________________Taipgi nueikit pas dentistą 

goną nuošaliai ir degtinę išvež- |*r patirsit, kaip pigiai jis išeg- 
ti kur reikia. Vagonas buvo pa- Raminuos jums dantis ir suras 
žymėtas “su rakandais”.- menkus negerumus, kurių patįs 

•________ nepatėmijat. Verta eiti pas den-
tistą porą sykių į metus išegza- 

Clevelande pradėta rinkti pa- minavimui, nes taip darydami 
skola Airijai. Airiai viešai vi- išvengsit mažu darbu didelių ne- 
soje Amerikoje skelbiasi, jogei gerovių, kurios gali pasitaikyt. 
niekados nepasiduos Anglijai. Vėliaus prisieis padėt daug dar

bo ir perkęst nesmagumų, jeigu 
išsykio neužžiurėsit ir viskas iš
virs į skaudėjimą.

Verčiaus yra porą sykių ant 
dienos šveisti dantis ir porą sy
kių į metus apsilankyti pas den- 
tistą, negu kęsti tankų dantų 
skaudėjimą ir kitokias ligas, 
apsilenkiant su šituo paprastu 
“sveikatos papročiu”.

Areštuota keletas karčiam- 
ninkų ir laikoma be kaucijų už 
neprisilaikymą Suv. Valstijų įs
tatymo, draudžiančio pardavinė
ti ar net viešoje vietoje užlai-

Daugybės Receptų kas sa
vaitė. Tūkstančiai per metus 
—VISI GERAI. Ar mes iš- 

pildom ir jūsų?
THE GEGENHEIMER 

DRUG CO.
Superior Av. ir Addison Rd.

Wm. J. WILBERSCHEID
Geležinių Daiktų ir Kvar

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

M

Namai Namai
LIE-

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

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

7036 SUPERIOR AVE. Insteigta 1881.

Park 
prieš 
Baž-

TINKAMIAUSIA DEL 
TUVIŲ.

Tarpe Superior ir Wade 
gatvių, ant E. 66 St., 
businčią naują Lietuvių
nyčią, parsiduoda Namas, 3 
jų šeimynų, 14-kos kamparių, 
su 3 maudynėmis ir kitais in- 
taisymais ir didelis lotas. — 
Parsiduos su mažu inmokėji- 
mu. Ateityj ė bus patogu del 
Lietuvių, nes bus Lietuvių 
Apigarda. Atsišaukite 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.

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

bdarbinink
JUDĖJIMO.

©
© 
©

A. i3AlllA.UlA«į, ,--- * . *------ 1 .-- į s .-----
Oną Mihelich-žvingiliutę, tlvus ir mane taip įstumti va- 
Dr. J. šemoliuną, 
R. Žitkų —

Influenza mažėja. Palengva 
influenza sergančių šiame mies
te žmonių skaičius mažėja.

Pavasaris vistiek ateis. Ne
žiūrint kad dar sniegu miestas 
užverstas, bet turėkit viltį, kad 
neilgai taip bus. . šalčių perdi- 
delių nebus, nors dar pasnigs ir 
pašals.

Policisto-žmogžudžio teismas. 
Prasidėjo teismas policijos lei
tenanto John Dewar, kuris per
eitą rudenį, būdamas girtas, nu
šovė automobiliuje važiuojantį 
žmogų, R. Crawford.

Mokytojų susirinkimas, 
tūkstančiai mokytojų laiko 
vo posėdžius apkalbėjimui
vų reikalų. Jų noru yra suor- 
ganizoti Ohio Mokytojų Lygą.

Pataria čėdyti nurses. Svei
katos komisijonierius Lockwood 
atsikreipia į ligonių gydymo įs
taigas, kad jose butų palaikoma

Du 
sa- 
sa-

LIETUVAI GELBĖTI 
DRAUGUOS STOTIS

Kurie turit kokių atlie
kamų sveikų- drabužių 
ir norit juos padovanot 
Lietuvos vargstantiems 
žmonėms, galit prista
tyt i 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.

Clevelande gelžkeliečių strei
kas palies apie 3,000 darbinin
kų, jeigu sekantį panedėlį bus 
iššauktas, sulyg Detroito kon
ferencijos nutarimo.

Washingtone vis dar tebesi- 
tęsia derybos. Unijos preziden-

Fanuos! Fanuos!
Nėra Visoje Amerikoje to

kios* didelės Lietuvių Kolonijos, 
kaip čia, Fountain Mich, mies
te. šis miestas yra centru Lie
tuvių Kolonijos, čia jau yra 
pirkę ukes suvirš 400 Lietuvių. 
Aš da turiu 23 Farmas arit par
davimo su puikiausiais bjjdin- 
kais ir didžiausiais sodnais, ir 
taipgi turiu 12,000 akrų neva
lytos žemės, nuo $10 iki $25 už 
akrą. Reikalaukit farmų kata
logo.

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.

© 
© 
©
© 
©

R.
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J. A. ŽEMAITIS
1,Fountain, Mich.

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

PERKAME VISOKIUS 
NAMUS

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

A. F. DONALDSON CO.
Reikalaukite managerio

J. V. Mitchell
234 Superior Arcade

Main 6437 Central

© 
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Kaip Išvengti Flu
Du Tinkami Dalykai

YRA ŽINOMI NUO ŠITOS LIGOS, TAI YRA 
GERA VENTILIACIJA-IŠVĖDINIMAS IR

TINKAMAS NUSTATYMAS NAMUOSE ORO.
Geras oras ir vienoda vidutiniška šiluma (68 laipsnių 

Fahrenheit). Gyvenant blogame ore arba peršaltam ore 
žmogus pradeda jaustis SILPNESNIS. Apsilpnėjimas y- 
ra lyg nuovargis. Nuvargęs yra žemiau normos, ir

ŽEMIAU NORMALIŠKUMO REIŠKIA SVEIKATA 
PAVOJUJE.

Gera ventiliacija ir tinkamas nustatymas kambaryje 
temperatūros suprantama kiekvienam, bet labai mažai kas ■ 
to prisilaiko.

Abu šitie sargai nuo influenzos be vertės, kada liga 
įsigauna pradžią » ir užsikrėtimas apėmęs žmogų, lygiai 
kaip vanduo kad nevisada gali užgesint gerai įsidegusio 
gaisro, bet panaudojus jas laiku, galima išvengti influen
zos. DABAR YRA TASAI LAIKAS.
Ne nuolatinė ventiliacija reiškia tiek, kaip pertraukiant 
vandenį lieti. Kambarių temperatūra be termometro kon
troliuojama mainosi taip tankiai kaip oras. Dirbtuvės, 
krautuvės, mokyklos, bažnyčios, teatrai, užeigos, hoteliai 
ir restauranai, sykiu ir šeimynų namai, patįs neišsiventi- 
liuos, nei temperatūra nebus reguliariška.
TIE, KURIE KONTROLIUOJA VIDAUS VENTILIACI- | 
JĄ IR APŠILDYMĄ VIETŲ, KUR ŽMONĖS GYVENA, .1 
VALGO, MIEGA, MOKINASI, ŽAIDŽIA, KELIAUJA, I 
ĄR UŽŠSIĖMĘ DIEVMELDYSTE, TAIPGI KONTRO- I 
LIUOJA DIDŽIUMOJE INFLUENZOS PADĖJIMĄ. I

PAJIEŠKAU pusbrolio Jono 
Urbono, paeina Suvalkų gub., 
Seinų pavieto, Kapčiamiesčio g., 
šutronių kaimo. Kas žinote a- 
pie jį ar jis pats meldžiu atsi
šaukti sekančiu adresu:

P. KELLY
2031 Hamilton av. Cleveland, O.

PARSIDUODA NAMAS
Pavienis — 6 kambarių namas, 

netoli bažnyčios, didelis lotas, 
40x181 pėdų. Atsišaukit po 4 
vai. po pietų. Reikia mokėti 
$4,800 cash. — 1214 E. 61st 
Street.

MAINAU
VOKIETIJOS MARKES

Po 3 centus arba $28.00 už 
1,000 markių, kurias gali
te siųsti Lietuvon saviems 
giminėms patįs. (10)

P. MIKOLAINIS 
1304 Sutter Avenue 

Brooklyn, N. Y.

LAIŠKAMS" POPIEROS
Dvidešimts penkių rūšių 

Popierų del Laiškų rašymo, 
tinkamiausi rašymui į Lietu
vą, su visokiais gražiais pa
sveikinimais ir su pritinkan
čiomis dainelėmis dabar po 
karės. Su visokiais paveiks
lais ir su gražiomis kvietko- 
mis. Parsiduoda labai pigiai: 
Keturi tuzinai popierų su kon
ventais už $1.00. Agentams 
geras uždarbis. (10)
Agent For Religious Goods 
P. O. Box 73, Chicago, Ill.

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.

tas W. G. Lee ir kiti valdinin-" 
kai galutinai pasiryžę pertrauk
ti konferenciją su gelžkelių ad
ministracija, jeigu jų reikala
vimai nebus greitu laiku išpil
dyti. Unijos prezidentas ir jo 
pagelbininkai iš Washingtono 
sugrįš į Clevelandą ir čia bus 
galutinai aptarta, kokių įmonių 
reikės toliaus imtis.

Vis nesuranda žmogžudžių, 
kurie aną savaitę nužudė du vy
ru ir išvežę užmiestin ant Pearl 
road išmetė ant sniego. Detek- 
tivai ant Scovill avė. vienoje 
vietoje rado krauju sulaistytas 
vyriškas drapanas ir tikima, be
ne bus vieno iš žmogžudžių, ku
rie paskui drapanas persimai
nė. Taipgi nerandama jokių žy
mių kur dingo trečiasis kurio

Press apie Misijos atsilanky
mą. Cleveland dienraštis Press 
vas. 11 d. indėjo aprašymą apie 
atsilankymą Clevelandan Lietu
vos Finansinės Misijos ir apie 
atsibusintį jos sutikimą bei pra
kalbas. — Press visu laiku ge
rai į Lietuvius atsineša ir pa
žymi bile svarbesnį nuotikį.

Buffalo, N. Y., viename name 
padėta bomba ir atsibuvo eks
plozija. Policijos manoma, kad 
tai bus tų pačių žmogžudžių, 
kurie Clevelande nužudė du Ita
lu, kaip viršuj minėta, j

Vienas iš nužudytųjų paėjo 
iš Buffalo.

mių kur dingo trečiasis kurio Pabrangus pienui, mažiau jį 
vieta sniėge rasta ir žymės nu- naudojama, ir kaip kūdikių pri- 
tekėjusio kraujo, bet pats pasi-i žiūrėtojos skelbia, kūdikiai da- 
šalino pirm policijai ateisiant į bar negauna užtektinai pieno, 
tą vietą. ■ 'kiek jiems reikėtų.
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Išimtinai Tik Vyrp Gydytojas
GYDO VISAS VYRIŠKAS LIGAS, SUNKIAS IR CHRONIŠKAS.
Ofiso valandos: Nuo 1 po pietų iki 8 vakare. Nedėldieniais ir ki- 

Už Pasitarimą Nieko Neimama.
tokiais šventadieniais nuo 10 ryto iki .12 dieną.

Ofisas randasi 205 SUPERIOR BUILDING
Viršuje 314 East Superior Ave., Cleveland, Ohio.

DENTISTAS 
DR. J. A. KURLANDER

ST. CLAIR kam. E. 24 St. 1419 ADDISON ROAD
11 ryte iki 1 dienų Netoli Wade Park Ave.
4 popiet iki 8 vakare 8:30 iki 10:30 vai. ryt
Nedėldienj 11 iki 12 dienų 1:30 iki 3:30 po pietų

SPECIALIAI! DANTŲ TAISYMAS (22 K aukso) 
TIKRO AUKSO ARBA PORCELINO IR AUKSO—$4 už DANTĮ. 
Tokia tai kaina—nei daugiau, hei mažiau. Mes nesiūlome jums 
to tik priviliojimui jus ateiti, o paskui nulupt nuo jūsų daugau! 

DR. H. MEHLING, DENTISTAS 
(Didžiausia Dantų taisymo įstaiga Ohio valst. žmonėms 

kurie kalba svetimomis kalbomis.)
2209 ONTARIA ST. Vienas Blokas nuo Marketo
Kampas Huron Road “Prie Didelio Laikrodžio"

(Atdara Vakais ir Nedėliomis Rytais)________

Prospect 2420 Central 1766

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

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

Vienos ir Dviejų Šeimynų 
Vieno ir Dviejų Augštų

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

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

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

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

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

Kurie manote ilgiau šiame mieste apsigy
venti arba likti ant visados, nesirū
pinkit rendų brangumu, neturėjimu

I kur su šeimynomis pasidėti — tuojaus 
ate'ikite pasitarti ir mes aprūdysime 
tokių namų, iš kurių rasite sau koklį 
norėsit.

Main Office 
814-16 CITIZENS BLDG.

BRANCH OFISAS
7909 SUPERIOR AVENUE 

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

atsilankyt patogiausiu laiku.
Telef.: Rosedale 1157. Princeton 2727 
Prospect — 953 Cenntral — 6488.
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Washington. - W 
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; i; į likosi atidėtas, P
Prezidento 1 
Prezidentas sėaakiai 
tijį vasario 23 i f 
patarimui apie vilką 

Gelžkelio darbiiiiiika 
Imtieji prie gelikeliar 
lingu darby, skaičiuje 
ua pereito liepos 
dėlioja streiką, past 
bd valdžia padarys k? 
miinimni pragyrenini 
p® pareikalavin 

' arfa sumažinti daiktą 
arfa pakelti jiems alga

Gelžkelii) darbininkt 
vadovai įrengia galutiną 
Įiį kaip sumažhti pn 
mo brangimą, ką peni' 
džiai apsvarstymui. F 
geni apsvarstys perfėt 
tokią geįegikęlią da 
m^'kmos tai’net p 
lij®ą nario. Hmįit 
“Mes jebmie taiki 
gi negalaime sikontn 
tašam išnaudojimo'’.

Oerelaudo unijos i 
padėtinis pasakė, jog j 
dėka rali streiko, km 
pukelbtas ant vasario 
tokio atrako, kuriame 
nu visi, bet atskira 
Jis sutinka ant prerit 
iymo laukti iki po koi 
vasario 23 d., kur bu 
tyta ar kokis nors pa 
ar pasirodys, jog darb 
streiku turi laimėti.
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ELEKTRIŠKAS PROSAS SUMAŽINS 
JUMS DARBO DIENĄ.

Ar pasvarstėt, kiek minutų sueikvojat ka
da prosijat vaikščiodamos nuo pečiaus ir 
atgal apmainymui prosų?
Elektriškas Prosas prašalins tą bereikalin
gą laiko ir energijos eikvojimą. Jis padės 
jums dirbti nuolat be pertraukiojimų.
Elektriški Prosai parsiduoda bile kokioje 
Elektriškų Daiktų Krautuvėje. Pirkimo 
maina labai menka ir jo šildymui nedaug 
išsieikvoja elektros.

Illuminating Building Public Square 
THE ILLUMINATING COMPANY

REZIGNAVO LANS 
Washington. - Valst 

briorins Lansing, po j 
iymo iaiihin su fn 
W»mi, padavė- savo re 

Prezidentui pasvert 
Ąnotą jog Laming suš. 
^bbiaetojiuirinkijiim 

žiiiios, o pagal 
yra ladramih'nm 

kaip tik prez 
htayti Tu privedė! 
R rezignuoti. Laming I 
h«fc»ė rezignavus W.: 

bris nesutiko su 
“ apsiėjimais laike gii 

h*“5“ "i paskandini! 
™ ^tania”. Abelnai 

prezidentavimo lt 
ątaeto jau rezignai 

Vilnonės. Laike jo 
* PfKidentavimt 
^“hbineto M ini jjį 

biriam nors nešusi 
l®B Prezidento. 

’•Pretorius Lansing,

^Lietuvą.




