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Lenkai Rengia Naujus
Puolimus ant Lietuvos
BOLŠEVIKAI SMARKIAI KONCENTRUOJA 
SAVO ARMIJĄ PALEI LIETUVOS SIENĄ.

Kaune Atsibuvo Teismas Lenkų Maistininkų, No
rėjusių Pernai Pakelti Suirutę. Daug Nuteista.

Fiume Galutinai Liko Paliusuotas nuo Italų 
Insurgentų. D'Annunzio Išsidangino.

PRISAKO MOBILIZACIJĄ LIETUVOS UŽIM
TOSE DALYSE.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

Atsidaro dirbtuvės. Provi
dence, R. I. — Sausio 3 d. atsi
darė keliolika Rhode Island val
stijos dirbtuvių, kurios buvo 
pertraukiisios darbą nuo vienos 
iki trijų savaičių. Dauguma 
darbininkų grįžta dirbti pilną 
laiką.
^..Ęaįengva atsidarinėja ir ki
tur buvusios sustojusios dirbti 
ištaigos.

Reikalauja prekybos su Rusi- 
ja. Yorke atsibuvo pro- 
testo'^^nkščiojimas prieš de- 
pnrtp • * ’t S/wriofn T? n ai i ne ‘arn- 
mML . . ... 
lauta , .ėti prekybą su Rųsi-

'buvo Jitjėlas 
gfiių' asmenų,' tafbe' tųir

Sovietų Rusijos ‘am- 
s’- Martenso ir reikap

LENKAI VERČIA LIE
TUVIUS STOTI JU 

KARIUMENEN
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Gruodžio 23 d. B. K. 
Balutis1 praneša sekanti:

Kaunas. — Želgovvski 
paskelbė savo teritorijoj 
mobilizacija ir mobili
zuoja priverstinai. Mu
sų Atstovas prie Tautų 
Lygos prašomas užpro
testuoti prieš tai Tautų 
Lygoje. Musų atstovai 
Paryžiuj ir Londone pra
šomi padaryti tuos pa
čius. žingsnius prie val-

BOLŠEVIKAI RENKA
SI APIE LIETUVOS 

RUBEŽIUS
Danzig, Sausio 1 d. — Rygo

je apsireiškė didelis sujudimas 
ir išrodo galėsią kilti vietinių 
bolševikų sujudimai, kadangi 
juos prie to padrąsina traukia
ma Rusijos Sovietų armija di
deliais skaičiais prie Baltiko 
valstybių rubežių. Eina gandai, 
jog nebūtų dyvo, jei Latvijos 
kariumenėj apsireikš sukilimas.

šitas Rusijos sovietų kariu- 
I menių siuntimas prie Baltiko 
valstybių — Lietuvos, Latvijos 
— rubežių turi ką nors bendro 
su ruošiamu antpuoliu ant Len- 

Ikijos. O tuo tarpu Lenkai, mat, 
rengiasi pulti ant Lietuvos.

Perversmai Fiume
Abbazia. — Sausio 2 d. visi 

kareiviai, kurie su insurgentu 
G. D’Annunzio buvo pasižadėję 
“garbingai numirti, bet nepa
siduoti”, šiuomi tarpu jau ap
leido Fiume miestą. Pats vado
vas prasišalino pirmiap.

Kapitonas Gabriele D’Annun
zio nusprendė apleisti Italiją iš 
piktumo, kam neleista jam vieš
patauti jo užgrobtoje svetimoje

MIRĖ BUVĘS KAIZE
RIO KANCLERIS

Berlinas. — Sausio 1 d. mi
rė Dr. Theobald Von Bethmann- 
Hollweg, buvęs Vokietijos kan
cleris, žymią rolę lošęs pirmu
tinėse Europinės karės dienose. 
Mirė nuo plaučių uždegimo.

Dr. Bethmann-Hollweg gimė 
1856 m., pasiekė augštus mok
slus ; vėliaus pradėjo darbuotis 
prie valdžios ir 1899 metais bu
vo Brandenburgo provincijos 
prezidentu. 1905 m. jis buvo 
paskirtas Prūsijos vidafis reika
lų ministeriu, po dviejų metų gi 
pastojo imperjaliu sekretorium 
vidaus reikalų, 1908 m. jis už
ėmė imperially kanclerio vietą 
po Von Buelowo ir nuo tada iš
buvo kanclerių iki 1917 metų. 
Iš pradžios karės jis pasižymė
jo savo atkaklumu, pavadinda
mas tarptautines sutartis “po- 
pieros šmoteliu” ir Vokietijos 
pasiryžimas ir Užėmimas Belgi
jos ir perėjimas Luksemburgo 
jo pateisinta tuoifti, kad Fran- 
cuzija jau buvo gatava ant Bel
gijos eiti ir nebuvo galima lauk
ti iki Francuzai užims žemuti
nę Reino dalį. Birželio mėnesy
je 1919 metais Bethmann-Holl
weg vėl atkreipė į save pasaulio 
domą pasisiūlydamas būti- 
siamu už karės pradėjimą 
ton kaizerio.

tei- 
vie-

džių, prie kurių jie yra teritorijoje. Sako, jisai vyk^ į
> k. te A, Romu' ir-tenai pries^patp ksra-*

O.LOLWmo. |jų nusisagys. nuo save 'visas

I. France iš Maryland valstijos, 
kuris irgi prijaučia atnaujini-, 
mui komercijos ryšių su Rusija.

Kaltina darbdavius konspira
cijoje. -•Washington. — Didžių
jų amatų unijų viršininkai at
vykę čionai paduoda kaltinimus 
prieš tūlas įstaigas, kurios yra 
pasiryžusios atgrąžinti augštas 
karės lajkų kainas už savo pro
duktus ir numažinti darbininkų 
algas. Tą apkaltinimą pakelda
mi, unijų viršininkai reikalauja 
valdžios paskirti žmones tokių 
jų užsispyrimu ištyrinėti. Dar
bininkai' rengiasi, — sako uni
jų vadai, — prie kovos su to
kiais ponais ir jie tarėsi su A- 
merikos Darbo Federacijos pre
zidentu Gompersu, ar toji fe
deracija irgi stos sykiu su ki- 

' tomis unijomis.
Detroit, Mich., Fordo auto

mobilių įstaigos darbininkai pa
davė reikalavimą,' kad tuo tar- 
'pu kada išdirbystė sustojus, bu
tų leista darbininkams pasida- 

ifryti automobilius sau, be uždar
bio kompanijai; už sunaudotą 
medegą patįs apmokės.

S Wilkes Barre, Pa. — Lehigh 
anglies kompanija padarė nau
ją planą, kuris prileidžia kasyk- 
los darbininkams prisidėti prie 
mmpanijos ir būti sykiu jos sa- 
vjninkais ir gauti pelną, kokis 
buna. Iki šiolei abelnai ta kom- 
panija savo dalininkams mokė
jo 8 nuoš. dividendo.
■'Daugelis kitų industrijų jau 
turi panašiai įvedę ir sako dar- 
■ninkų prisidėjimas pasirodęs 
fan praktiškas. 

------------ *Jr Los Angeles, Qal., per Naujus 
' Metus atsibuvo 'riaušės, kuriose 

dalyvavo virš 1,000 žmonių; jos 
. prasidėjo tik dviem vyram su- 

sikumsčiavus ir policijai panor 
įėjus juodu areštuoti.

Madridas. ‘— Ispaniškas lai- 
h vas, važiavęs su 200 žmonių, su- i 

dužo ir iš tos nelaimės krašte i 
sulaukta vos 45 likusių išsigel- < 
bėjusių, o 155 turbut bus žuvę. 1 
Laivas užėjo ant skalos laike ] 
pietų- ir likosi sudaužytas taip 1 
smarkiai, kad nebuvo laiko nei 

.gelbėtis ir kelių minutų bėgiu ti į kasyklų urvą, iš kur dabar 
jįįitį nuskendo. J likosi išvogti.

LENKU SUKILĖLIU 
BYLA KAUNE PA

SIBAIGĖ
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Gruodžio 15 d. buvo gautas 
nuo Balučio ir paduotas spau- 
don kablegramas, kur jo užbai
goje buvo norėta pasakyti, jog 
tą dieną prasidėjo “teismas 
maištininkų”. (Delei iškraipy
mo telegramo buvo pasakyta 
“Teismas Tamošiūno?”). Da
bar paaiškėjo, jog tat buvo ‘pe- 
oviakų-’ arba P. O. W. (Polska 
Organizacija Wojskowa) teis
mas, kurie buvo sukėlę maištą 
Kaune.

Gruodžio 29 d. nuo B. K. Ba
lučio iš Kauno yra gautas tok
sai kablegramas:

P. O. W. byla pasibaigė, še
ši kaltinamieji, jų tarpe Kowa- 
lec, Nekrusž, nuteisti sunkių 
darbų kalėjimu iki gyvos gal
vos. Vienas nuteistas penkioli
kai metų; vienas dešimts metų, 
dešimts kaltinamųjų po šešis 
metus'; dvidešimts — po ketu
ris ir dešimts — po pustrečio 
meto.' Trįs kaltinamieji •ištei
sinti.

Prieš porą dienų Vilniuje bu
vusi panika delei gręsiančio bol
ševikų pavojaus. Varšavos de
rybos nieko nežada. Laukiama 
Staugaičio grįžtant Kaunan re
feruoti. Balutis.

jam suteiktas pagarbos žymes 
ir medalius, už atsižymėjimą 
laike karės ir paskui išvažiuos 
užrubežin. Nieko garbingo jis 
su Fiume miestu negalėjo pa
daryti: buvo gandai, jog mieš
tas liksiąs susprogdintas ir jis 
pats sykiu jame žus, bet to ne
atsitiko. D’Annunzio orlaiviu 
išlėkė, palikdamas savo pasekė
jus; nors miesto taryba buvo 
prašius prieš jį pasiųsto genero
lo Caviglia leisti jam išeiti iš 
miesto su savo visa armija, bet 
generolas to nepavelijo. Bėgy
je penkių dienų neliks Fiume 
mieste insurgentų nei pėdsako, 
nes kareiviai suimti, nuginkluo
ti ir išskirstyti, o vis ginklai 
bus pavesti Italijos valdžiai.

D’Annunzio tą miestą valdė 
nuo rugsėjo 12, 1919 m.

Fiume palieka laisvas mies
tas, tuojaus organizuojama val
džia, o kolei kas tvarkos palai
kymui surinkta vietinių gyven
tojų policija.

jog 
yra 
Ru-

Atrastas Caro Dukters 
Lavonas

Iš Manilos'ateina žinios, 
laivu iš Chinijos gabenama 
Grekijon palaidoti buvusio
sijos caro dukters Olgos lavo
nas, vogtinai išgabentas iš Eka- 
terinburgo kasyklos urvo. Su 
ja sykiu vežama ir jos tarnai
tės lavonas, taipgi vyksta ke
letas pravoslavų kunigų ir ro
jalistų Rusų kareivių^

Atsimename pirmesnius apra
šymus, kaip bolševikai, nujaus
dami čekų užpuolimą prisakė 
carą ir jo šeimyną nužudyti — 
tai buvo liepos mėn. 1918 m. 
Kurių lavonai visiškai nesunai
kinti, buvo pakasti po žeme, o 
sekančią dieną paimti ir suneš-

Vokietija Atsigauna
Vokietija, nežiūrint didelių 

apsunkinimų, uždėtų jai po pa
sirašymo ant Versalio taikos 
sutarties, daug smarkiau atgrį
žta į pirmesnį savo industrial} 
■stovį, negu Francuzija. — Tą 
tvirtina apsilankę Europoje vi
sokių Amerikos firmų atstovai. 
Jei turėtų užtektinai anglies, — 
patyrusieji sako, — Vokietija 
tuojau pastotų tvirčiausia kom- 
peticijos lauke prekybos pasau
lyje. Vokietijos išdirbiniai yra 
kaip ir prieš karę — pigus.

Francuzija perdaug užimta 
politiškais klausimais ir neturi 
kada rūpintis industrialiais da
lykais. Anglija ir Francuzija 
viena kitą ima neapkęsti, todėl 
tarp to Vokietijai proga vėl pa
kilti pramonėje.

Vokietijos armijos komandie- 
rius , Generolas Majoras Von 
Seecht savo naujų metų kalboj 
ragino kariumenę turėti kar
dus aštrius ir būti dvasioje to
kiais ar net geresniais, kaip bu
vo jų armija pirmiaus.

Balionas Atsirado
Rockaway, N. Y. — Gruodžio 

13 d. iš čia pakilo karinis ba
lionas su trimis vyrais ir juos 
vėjas' pradėjo riesti į- šiaurę. 
Tuojau po išnykimo dš akių apie 
baljonp ir km/?,-lėkusiu .vyrų 
likimą* nežinota; manyta, jog 
jie kur nors užsiliko kalnuose 
šiaurinėje New Yorko valstijos 
dalyje, ar kur žuvo, nes per tris 
savaite^ nieko nuo jų negirdė
ta., Tuoj kaip tik pajusta, jog 
su lakūnais galėjo ištikti. nelai
mė, kariški aeroplanai leidosi į 
kalnus jieškoti; j ieško ta keliais 
atvejais, bet be pasekmių; pa- 
galiaus net paskaityta juos din
gusiais. Apie Kalėdas dar iš
lėkę jieškoti orlaiviai buvo pri
versti nusileisti, nes lakūnai ne
galėjo dalaikyti šalčio.

Bet baliono ir jo žmonių liki
mas buvo kitokis: vėjas juos 
nunešė toli į šiaurę, toli už Ka
nados rubežiaus, toli nuo civi
lizacijos, prie Hudsono užlajos, 
kur mažai kas gyvena, kur va
žiuojama gaudyti jūrinių levų 
ir baltųjų meškų. Jie nusilei
do gruodžio 14 d. 21 mylia į 
šiaurryčius nuo Moose Factory, 
Ont., apie 800 mylių šiaurėn 
nuo New Yorko. Iškildami į o- 
rą keleiviai turėjo pasiėmę tre
jetui dienų maisto, kurio, ne
laimingam atsitikime, galėjo 
tęsėti desėtkui dienų; buvo jie 
šiltai kailiniais apsirengę ir su 
elektriškais šildytojais. Po 
sileidimo jie buvo bejiešką 
nors žmonių ir buvo giriose 
keturias dienas paklydę,
siekti artimiausią gelžkelio sto
tį jiems grįžtant ėmė devynias 
dienas, važiavo šunų rogėmis.

nu- 
kur 
per 
Pa-

Nužudė keturis kitus ir sa
ve. Bradshaw, Neb. — Vienas 
žmogelis, tūlas laikas atgal nu
sipirkęs brangiai šmotą žemės, 
dabar pamatęs, jog žemė atpi
go, iš to susigraužimo, kaip sa
ko jo kaimynai, nužudė savo 
pačią, tris vaikus ir paskui pats 
sau galą pasidarė. Kūjeliu ii 
kirviu nužudė žmoną, o vaikus 
papjovė britva. Pats sau galą 
padarė nusišaudamas.

likosi išvogti.

Baltimore, Md. — B'"“
Plieno kompanija 
ša' darbininką*" 
iki 20 nuoš'*

Vrangelio kariumenę, kaip iš 
Romos žinios skelbia, paėmė po 
savo komanda Serbijos oficie- 
riai. Laivu toji Vrangelio ar
mija atplaukdinta į Buccari, 6 
mylios nuo Fiume, ir ji pasta
tyta gatava prieš Fiume mies- 

—ridančius D’Annunzio su- 
'■m iš jų pusės butų 

’imai ant aplin-

SUJUDIMAI AIRIJOJE
Ballybay mieste, Airijoje, li

kosi nušautas konstabelis ir ci
vilis žmogus ir mažiausia pen
ketas ypatų . sužeista Naujų 
metų dienoje. Mūšiai prasidė
jo kuomet užpulta keturi poli
cistai, kurių du likosi sužeisti. 
Jiems tuoj pribuvo pagalbon ki
ti ir mušiui prasiplėtus pora 
nužudyta ir keletas sužeista.

Belfaste darant areštus, už 
pasipriešinimą du civiliai likosi 
nušauti. Kitur buvo apšaudy
ta policija už areštavimą Airių.

Cork mieste ir apielinkėse iš
deginta septyni namai • — Ugnį 
pradėjo militariai policistai už 
tai, kad ant kelių buvo pasalin- 
gai policistai užpultu

Anglijos policija ir kariume- 
nė naudoja šitokius žiaurumus: 
Kur netoliese buna padaryta už
puolimai ant policistų ar karei
vių, jų vadovai 
tuos namus ir 
jams valandos 
tyti, pasiimant 
ne rakandus, ir tupj namai pa
degami. Taip daroma su užme
timu, buk tie žmonės turį žino
ti apie daromus ant jų užpuo
limus ir kam neišduoda kalti
ninkų.

Darbininkų judėjimas už Airius
Organizuoti Britanijos darbi

ninkai deda pastangas panaudo
ti visą savo intekmę priverti
mui valdžios paliuosuoti Airiją 
irjeisti jai laisvai gyventi. Par- 
lamėiitąrės Darbo Partijos na
riai • padatre-tyrinėjimus Airijos 
padėjimo ir savo patyrimus pa
naudoja prieš valdžią -remdami 
Airijos ‘ nepriklausomybę. >•

be Valera sako esąs Airi joj?■
Airijos Respublikos preziden

tas De Valera, kaip žinios skel
bia, niekam nežinant apleido 
New Yorką ir nežinia kokiu lai
vu išvyko Airijon. Anglijos 
valdžia dideliai sujudo, nes no
rėjo jį suimti kaip tik jis kur 
nors pasirodys. Londone tiki
ma, kad De Valera randasi kur 
nors Airijoje ir Kalėdas šventė 
savo krašte.

Pribuvęs į Dubliną Amerikos 
laivas tuojau apstatytas didele 
valdžios sargyba, likosi iškrės
tas, ar nesiranda kartais ant jo 
Airių vadovas. Laivo kapitonui 
buvo leista nuo laivo nueiti, bet 
grįžtant jis buvo sulaikytas ir 
tik su raštišku prašymu valdžia 
pavelijo ant laivo užeitu

De Valera prieš atvykimą į 
Suv. Valstijas yra pabėgęs iš 
Anglijos kalėjimo ir nežinia ko
kiu budu atsiradęs čionai. Tuo 
pačiu budu sako jis ir sugrįžęs.

Grįžta Airijon. Per Naujus 
metus New Yorką apleidę poni 
MacSwiney, badu mirusio Ai
rio kovotojo žmona, kuri Ame
rikoje praviešėjo keletą savai
čių ir apipasakojo savo vientau
čiams apie Anglijos žiaurumus 
jų* šalyje.

tuojau apipuola 
įsako gyvento- 

laiku išsikraus- 
tik ką gali, bet

Žfemės Drebėjimas
Elbassan, Albanijoj, nuo že

mės drebėjimo likosi užmušta 
14, sužeista 300 ir likosi be pa
stogių apie 10,000 žmonių.

Tame mieste randasi pora A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
nursių, kurios tuojau kreipėsi 
į savo daiktų sandėlį Adriatiko 
pakraštyje pristatymui nuken
tėjusioms pagalbos.

Prigėrė pėdoj vandens. Tren
ton, N. J., apvirtus grabėn au
tomobiliui, du prigėrė pėdoj gi
lumo vandens.

LENKAI NEPAISO ANT LIETUVOS SIŪLY
MO TAIKYTIS - RENGIASI MUŠIN

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Gruodžio 30 d. iš Kauno nuo 

B. K. Balučio yra gautas tok
sai kablegramas:

“Musų pasiųstoji Varšavon 
■ delegacija yra pasiūliusi Lenkų 
. Valdžiai išrišti visus ginčus to

kiu o.idu: Pirmas punktas — 
Lenkija pripažįsta musų pada
rytąją Maskvoje sutartį; jeigu 
butų kokie nors tų rubežių .pa
taisymai, o taip pat ir sienos 
nustatymas Suvalkų ryboje tu
ri būti padaryti, abiem pusėm 
susitarus.

Paskui, antras j 
tuva pasižada nedaryti antpuo
lių ant Lenkijos ir neprileisti 
kitiems jos teritorija naudotis 
tokiam antpuoliui.

Toliau, trečias: Lietuva su
tinkanti užtikrint Lenkijai liuo- 
są transitą iki juros ir sudaryti 
ekonomines konvencijas.

Ketvirtas punktas: Garantuo
ja konstitucijos įstatymais vi
sų tautų lygybę ir užtikrina 
joms plačią kultūros autonomi
jų-

Penktas: Plačios teisės delei 
vietos savivaldos.

šeštas: Neatidėliojant pilna 
politinė amnestija Lietuvos 
Lenkams.

Septintas: Lenkų kariumenė 
privalo pasitraukti iŠ Lietuvos 
ir tuomet turi būti toj teritori
joj daromi rinkimai, kaip ko
kie buvo Lietuvos* vakarų da-| 
lyje.

punktas: Lie-Į 
iaryti antpuo-

biscitą, tai tik į vakarus 
šio geležinkelio.

Viena šių tarybų pusė 
gera, kad viskas paaiškėjo.

nuo

yra
PL-, __ ___. Bet
kiti gali pasakyti, kad ir be šią 
derybų, kuriose dalyvavo musų 
Valdžios atstovas kun. Staugai
tis, viskas buvo aišku. Per vi
są tą derybų laiką Lenkai tur
būt stiprina savo pozicijas. Rei
kia spėti,, jog ir Lietuviai mo
kėjo pasiruošti. Ir todėl ,Ną»- 
jieji Metai neša mums tuo tar
pu vieną šauksmą: eiti į mir
tiną-kovą su Lenkais!

LIETUVOS LAISVES.
PRIEŠAI
(Prisiųsta)

Kas yra Lietuvos priešais? — 
Lietuvos priešu yra kiekvienas 
partizantas, kuris stato savo 
partiją augščiau Lietuvos Ne
priklausomybės. Tokiais parti- 
zantais yra lenkbemiai komu
nistai ir gėdos nustoję klerika
lai, nes pastarieji savo partiji- 
nį Tautos Fondą stato augščiau 
uė Lietuvos gynimo reikalą.

štai, kuomęt Lietuva užpulta 
kruvinųjų Lenkų junkerių, kuo
met visi Amerikos Lietuviai de
da paskutines jiegas auką rin
kimui, kad kuodaugiansia pa
gelbėjus Lietuvai mirtinoje ko-' 
voje, tuomet lenkbemiai komu
nistėliai iš žioplumo ar gal už 
Lenkų pinigus platina visokias 
nesąmones apie Lietuvos pade- 

Aštuntas: Specialė kontrolės tįrir agituoja neremti Lietuvos 
komisija įtupėtu prižiūrėti, kad mirtinoje jos apsigynimo kovo- 

• a ■ ' • f*lt£ *11 k a • a * VA M L1aw»1>«I»a1»»
gjikiin^k ' ____ _■

įvhSSš Aukios puses iižuuSi.”
Vilnius turi būti pripažintas 

kaipo Lietuvos sostinė ir Seimo 
buveinė." '*

Tuo tarpu yra toksai įspūdis, 
jog Lenkų Valdžia nesutįks ant 
šių išlygų.
si statymas gana yra aiškus iš 
priežasties priėmimo rezoliuci
jos, kuri tapo Užsienio Reikalų 
Komiteto po pasitarimu su ku
nigaikščiu Sapieha to komiteto 
priimta, ši rezoliucija reika
lauja nuo Valdžios įvesti visoj 
Centralinėj Lietuvoj Lenkų ci
vilinę ir karinę administraciją. 
Ir tat buvo tariama, kuomet 
musų pasiųstoji Varšavon de
legacija yra dariusi visų pas
tangų, kad kaip nors priėjus 
prie sutarties. Minėto Komiteto 
patarimas pradėta vykinti, nes 
p. Raczkewicz, buvęs Rytų kraš
tų Viršininko Osmolowskio pa- 
gelbininku, tapo paskirtas Vil
niaus Komisaru. Juomi nori
ma pakeisti želgowskio valdy
mas. šiuo keliu eidama, Lenkų 
Valdžia mat taip nori likviduo
ti _ želgowskio maištišką darbą 
ir užtvirtinti visame Vilniaus 
krašte, kaip ji buvo padariusi 
liepos mėnesyje, nepaisydama 
visai, jog ji buvo davusi Tau
tų Lygai tvirtą pažadą nepaim
ti Vilniaus.

Sulyg gautų iš Vilniaus 
nešimų, Lenkai ruošiasi 
naujų ant musų užpuolimų 
šio mėnesyje.”

Iš visų šių tarybų vienas da
lykas tikrai yra paaiškėjęs, bū
tent kad Lenkija nieko nesidro
vėdama ir nepaisydama į jos 
pačios padarytąsias sutartis 
nori užgrobti Lietuvą, šio dar
bo prirengimui jau leidžiami 
yra gandai, kad Lenkijai būti
nai reikalingas visas geležinke
lis nuo Vilniaus iki Dvinsko ir 
kad, jeigu jau kalbėti apie ple-

rinkimai .įlėktų. teisingai, jie

Lenkų Valdžios nu-

pra- 
prie
sau-

KURIU PRENUMERATOS PASIBAIGĘ, 
ATSIMINKIT, KAD SU PRADŽIA 1921 
METU REIKS MOKĖTI PO $2.50 UŽ ME
TUS (VIETOJ $2, KAIP IK1ŠIOL BUVO). 
LIETUVOJ BUS $3.50. KANADOJ $3.00.

(Pavieniai numeriai vis bus po 5 centus)
Meldžiame visų skaitytojų prisilaikyti naujos 
kainos. Tai atminkite ir musų AGENTAI.

“DIRVOS" ADMINISTRACIJA.

je, p klerikališki partizantai 58-

tuomi trukdo aukų rinkimą, nes 
veda partinius ginčus ir šmei
žia visus tuos, kurie siunčia au
kas Lietuvos pagalbai tiesiog į 
Lietuvą per Lietuvos Misiją. 
Tečiau kiekvienas tikras Lietu
vis gerai žino, kad aukų per 
Tautos Fondą siųsti negalima 
del sekančių priežasčių:

1. Kad Tautos Fondas aukas 
eikvoja klerikalinės politikos 
plėtojimui, o ne Lietuvos šelpi
mui ir gelbėjimui.

2. Kad klerikalai išlindo su 
savo partijiniu T. Fondu tuo
met, kada visi Amerikos Lietu
viai stojo pagalbon Lietuvai, 
kad pakenkus Lietuvos gelbėji
mo darbui.

3. Kad nėra garantijos, jogei 
surinktus pinigus jie sunaudos 
Lietuvos pagalbai.

4. Kad klerikalai delei Tau-, 
tos Fondo sėja tarpe Amerikos 
Lietuvių nepasitikėjimą Lietu
vos Valdžia, vesdami bjaurią a- 
gitaciją prieš Lietuvos Misiją, 
kuri yra tiesioginė Lietuvos 
Valdžios įstaiga Amerikoje.

5. Kad aukos Lietuvos gelbė
jimui geriausia siųsti per Lie
tuvos Misiją tiesiog Lietuvos 
Gynimo Komitetui, nes tik šiuo 
keliu siunčiant yra pilna garan
tija, kad aukos bus sunaudotos 
tam tikslui, kuriam yra renka
mos.

Todėl šalin Lietuvos Laisvės 
priešai su savo partizantiškais 
darbais! Tikri Lietuviai žino 
jūsų klastas ir daugiau nesiduos 
save apgauti. "Jie dės gausias 
aukas Lietuvos gynimui ir jas 
siųs per Lietuvos Misiją tiesiog 
Lietuvos Gynimo Komitetui.

Lietuvos Draugai.

Martens, sovietų Rusijos ‘am
basadorius’, pasidavė depo *ta- 
vimui ir prašo, kad jį kuogrei- 
čiausia iš Amerikos išleistų.

LIETUVOS MISIJOS 
ADRESO PERMAINA

Nuo Sausio mėnesio 1 d. 
visais reikalais kreipda
miesi Lietuvos Misijon 

adresuokite sekančiai:

Lithuanian Representative 
162 W. Slst Street 
, New York City.



TO R RINGTON, CONN.

Gruodžio 5 d. čia atsilankė 
du kalbėtojai: kūn. Bučys iš 
Waterburio ir “Darbininko” ad
ministratorius Kneižis iš S. Bo
stono. Kadangi iškalno buvo 
išgarsinta, jog prakalbos bus 
apie Lietuvos padėjimą, tai ir 
publikos susirinko nemažai. — 
Reikia pasakyti, kad tų kalbė
tojų čia nieks nekvietė, bet pa-’ 
čių klerikalų fondas ar kitokia- 
jų įstaiga rengia kur tik gali? 
-Jie pasisakė, jog kalbės visai 
be jokio atlyginimo. Tvarkos 
vedėjas kalbėtojams pasakė, jo- 
gei norima parinkti aukų Lietu
vos šauliams, bet kad aukas su
rinks patįs vietiniai, kam ir bu
vo paprašyta pora vyrų užraši
nėti Šūkaujančių vardus.

1 PiririŠausia kalbėjo kunigas, 
ŪŽkintimUamas apie meilę arti- 
fhd ir •'ragino visus mylėtis ir 
gelbėt'Lietuvą. Visos jo kal
bios čia nebūtų verta minėti; 
'galima s’Akyti, savo kalba kuni
gas nei vienų pažiūrų neužga
vo. Pabaigęs ką turėjo, nušo-, 
kęs 1 estrados kunigas ėmė 
šaukti publiką, kad aukautų 
šauliams ant šautuvų. Ir pra
dėjo iš., publikos' rodytis dešim
tinės, /nors neperdaug. Ilgai 
nelaukę, kunigas su Kneižiu pa
sileido per svetainę du kepurėm

’ ". Čionai paminėsiuaukų 'rinkti. Čionai 
aukavusius po $10:

Antanas Kemežis
fit., Franka
Mot.' Karosas
J ūoz jįKąltuškonis

. Jur., Grinkaušius 
Jph. civinskas' 
Kitų, aukavusių 

vardų negalėjom gauti, nes kal
bėtojai'ąedavė, lies jie patįs au* 
kas rinko ir vardus susirašę iš
sivežė. ’ ' ‘.

Antras kalbėjo Kneižis, ku
ris ; išsykio ir ėmė pliaukšt vi
sokias .-nesąmones, ėmė niekint 
tautininkus, sandariečius, socia
listus ir 'bolševikus ir Lietuvos 
Misijąr bei pačią Valdžią, visaip 
girdamas tik kriHrionis-demot 
kratus >ir jų sąjungą; savo vi
są orgiją pagyrimais iškėlė iki 
debesų, visa gerkle rėkdamas 
apie jos gerus darbus ir kad 
krikščionių demokratų partija 
esanti .visas žmonijos išgany
mas. Iš publikos .pasigirdo bal
sas; klausiantis ko tam pieme
niui reik ir ko jis čia rėkia, lyg 
iš proto kraustydamas!.. Klau
sytojai pradėjo nerimaut, to
liau Kneižiui š.ukaujant ir besi
spardant ant estrados kaip ko
kiam klaunui, bet jis vistiek sa
vo rėkia.

Paskui dar jis pradėjo parda- 
vin'ėt savo literatūrą, ragino ra
šytis prie klerikalų srovės ir 
kišo visiems savo laikraštį.

Tuo tarpu surinktas aukas vis 
laikė, kunigas savo kišeniuje .— 
jų buvo surinkta $117.50. Va
karo vedėjas priminė kunigui, 
kaęl atiduotų suaukautus pini
gus;- bet kunigas atkirto: kam 
jums , rūpintis, mes juos palei
sim-į.'-.Lietuvą. Vedėjas tada 
jam, sako: mes patįs galim pa- 
sisiųsti savo pinigus. Kunigui 
gi parupo,, per ką bus siunčia
ma;, ir paaiškinta, jog per Lie
tuvos Misiją. Tada kunigas už
kirtos Kur-jus leištit! juk ten 
visi, vagįs!—ir vis pinigų nenori 
atiduot. Tvarkos vedėjas tada, 
užklausė, aukotoju, ką su pini
kais daryt: ar leist kunigui iš- 
sivežtij- ar pasilkus čia patiems 
šiųstį.-. Visi beveik vienu balsu 
sušuko,; .kad pinigai turi likti 
čia,;ir nors per didelę bėdą pa
sisekei iš dvasiško tėvelio pini
gus atgauti, bet aukavusių var
dus jis nepaliko.

Neduok die jeigu 
mūšų koloniją tokie 
svečiai atsilankytų, 
nosini..kaip juos priimt.

Pinigus mes neužilgo išsiun
tėm Lietuvos Misijai.

Prakalbose Buvęs?

po

$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00 

mažiau,

dar kada j 
‘mandagus’ 
tai mes ži-

Teatrališki Veikalai
Kunigas Macochas — 4-rių ak

tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 moterįs. 
Pusi. 35. Kaina .........30c.
Tremtinis — drama iš krik

ščionybės platinimosi. Vieno ak
to. Lošia 2 moteri ir 4 vyrai. 
(Lošėjai jas gali gauti pirkti 
“Dirvos” Knygyne. Reikalauki
te tuojaus.)

DIRVA

LIETUVOS PILIEČIAI, 
STOKIME į EILĘ!

Prakilnus Darbas — tai 
Valstybes Darbas.

Prakilnus darbas yra tas, kur 
dirbama sau, o ne svetimiems. 
Kada visa šeimyna triūsia ir 
dirba ir kada , vaisius šito triūso 
bendriems šeimynos reikalams 
pašvenčia, atiduoda, tai tuomet 
šitokia šeimyna gerai ir gražiai 
gyvena; ji progresuoja ir, pa- 
galiaus, iškįla augščiau už • tas 
šeimynas, kurių nariai nesuta
ria, kurių nariai neturi vieny
bės ir kurių nariai savo triūso 
vaisius svetimų naudai pralei
džia.

Prakilni ir laiminga yra ta 
tauta, kurios celės -— pavieniai 
žmonės — yra susipratę ir ku
rios nariai — partijos — išvien 
ir sutartinai dirba bendrą vals
tybinį darbą, šitokia tauta gra
žiai ir prakilniai savo ūkį tvar
ko, progresuoja, turtus ir kul
tūrą augina. Tautos gyvybės 
centras yra jos neprigulminga 
nuo svetimų Valstybė, panašiai' 
kaip ir pavienio žmogaus gyvy
bės centru yra širdis. Valsty
bės smegenimis-protu yra jos 
valdžia, kurią sudaro išmintin
giausi tautos vyrai ir moterįs, 
iš visokių partijų, panašiai kaip 
ir pavienio žmogaus smegenįs 
ir protas kad susidaro iš tobu
liausių celių. Tautos Valstybi
nes funkcijas akstiną atlikti jos 
Valdžia, panašiai kaip ir pavie
nio žmogaus protas kad judina 
visus kūno narius prie htlikimo 
įvairiausių funkcijų.

žmogus tik tuomet yra didis 
ir galingas, kuomet jis sveikas 
ir išmintingas ir kuomet jo val- 
džiai-protui paakstinus visi na
riai dirba harmonijoj su protu. 
Gi nelaimingas yra tas žmogus, 
kurio kūno nariai yra apmirę ir 
atsisako protines funkcijas at
likti.

Ir šeimynai, kurios nariai 
šeimininko neklauso, jojo palie
pimo bei patvarkymo nepildo, 
yra-sunku -gy vėntijSHhrtk u) prėA 
gresuoti. Tuo labiau yra nelai
minga ta šeimyna, kurios na
riai triūsia ir to triūso vaisius 
svetimiems atiduoda.

Tas pats ir su tauta. Jos ger
būvis rymo ant sutartino veiki
mo visų jos narių. Tauta yra 
tai šeimyna rate pasaulio Valr 
stybių. Tautos nariai yra įvai
rios partijos, iš kurių pasidaro 
valstybė ir valdžia. Kaip žmo
gus nėra didis ir galingas kuo
met jojo nariai ne visi funkci
jas atlieka, taip ir Tauta nėra 
ir negali būti didelė ir galinga 
kuomet jos nariai — partijos — 
neina ir išvien nedirba Valsty
bei.

Organas bei narys atskirtas 
nuo kūno negali gyvuoti, nes 
perstoją gavęs gyvybės sultis 
iš centro. Ir organas, partija, 
atsiskyrusi nuo savo Tautos 
centro — Valstybės — taipgi 
negali gyvuoti. Visos ir viso
kios Lietuvių partijos gyvuoja 
ir gyvuos taip ilgai, pakol pati 
tauta ir jos valstybė bus gyva. 
Tautai ir jos Valstybei dingus 
ir partijos turi žlugti.

Juk buvo laikai ir juos visi 1 
dar atmename, kuomet musų 
Tautinės Valstybės nebuvo; ka- ) 
da musų . Tauta' svetima širdi- 1 
mi pulsėjo ir svetimu protu bu- 1 
vo 
rai, kaip sunku tada buvo musų 
tautos nariams-partijoms — 
jos visos tuomet, rodosi, alpo, 
blaškėsi ir dėjo paskutines jie- 
gas, idant gyvomis amžinai iš-

valdoma. Atsimename ge-

REIKAL AUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos” 
Jus, kurie dabar tu
rit laiko, nedirbat, 
galit lengvai pasi
daryt pinigo užra- 
šinedami savo kolo
nijoje “DIRVĄ”. 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

“DIRVA” 
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

likti, o nenumerdėti. Ir šitos 
partijos žinojo, jogei svetimu 
pulsu gyvuojant, ne anksčiau, 
tai vėliau, reiks mirti ir amži
nai išnykti, paliekant tik istori
nį pėdsaką paskui save, pana
šiai kaip ir kitų mirusių tautų 
yra palikta.

Musų Tautos Valstybinė fun
kcija merdėjo/ bet priėjo tas 
laikas, kuomet svetimoji širdis, 
pulsavusi gyvybę Lietuvos par
tijoms, mirė, ūžgęso, o Lietu
vos jau merdėjusi Valstybinė 
širdis atgijo. Lietuva paskel
bė savo neprigulmybę ir pareiš
kė" visam pasauliui esanti gyva.

Nuo dabar Lietuvą teikia gy
vybę iš savo locnos širdies vi
siems savo nariams bei orga
nams ir ji pageidauja, kad kiek
vienas jos narių funkcijas pilnai 
ir sutikime atliktų, nes tik taip 
darant bus galima Lietuvos 
Valstybės įvairius darbus atlik
ti. O tais įvairiais ir dideliais 
Lietuvos Valstybės darbais yra: '

a) Palaikymas ir apginklavi
mas Lietuvos armijos, kuri yra , 
reikalinga apsigynimui nuo sve- , 
timų užpuolikų, ypatingai dabar , 
nuo Lenkijos žūlikowškio ban- j 
ditų, kurie veržiasi Lietuvos 
Valstybę ir vėl sunaikinti. Lie- j 
tuvos Armija susidaro iš nuo- t 
latinių (reguliarių) kareivių, , 
Lietuvos šaulių ir Geležinio Vii- ] 
ko. Visi Lietuviai juos turi pa- , 
remti ir palakyti, nes šitie ko- £ 
yotojai gina visus Lietuvos pi- j 
liečius, visas partijas ir visus 
Lietuvos žemių 
nedorų svetimų 
plėšikų.

b) Šelpimas ir 
priešais kovoje sužeistų karei
vių ir šeimynų žuvusių karei
vių, žuvusiųjų už Lietuvos lai
svę.

c) Auklėjimas, užlaikymas ir
mokinimas našlaičių (siratų), 
kurių tėvai, globėjai bei duon- 
pelniai yrą ar tai kovose, nuo _  __
bado ar tai kitokiais budais mi- Deleii 
rę.

d) Steigimas, užlaikymas iri 
tobulinimas Lietuvos moky^df 
kurių Lietuvoje, svetimį«fra ją 
bevaldant, mažai tebuvo.

e) Užlaikymas'Lietuvos Val-

rubežius nuo 
neprietelių ir

užlaikymas su

gąlėtų, tai kol kas dar nespėjo 
tos galybės parodyti, o tas ap
reikšti yra būtinai reikalinga.

Jau arti metas kaip Lietuvos 
Laisvės .Paskolos vajus yra ve
damas, tečiaųs nustatyta suma 
paskolos dar nesukelta. Aukos, 
per tą laiką suplaukę Lietuvos 
šauliams, Gynimo Komitetui 
(Geležiniam Vilkui) ir Raudo
najam Kryžiui, taipgi ir pini
gai paskolinti ant Laisvės bonų 
dar nepatenkina tų visų virš- 
paminėtų Lietuvos Valstybės 
reikalų, o idant viską tinkamai 
aprūpinti, tai Amerikos Lietu- 
yiai turi šitą darbą ir toliaus 
tęsti. Ir šitas darbas būtinai 
turi kuotampriausiai susikon
centruoti prie Lietuvos Atsto
vybės Amerikoje, ir kaip tik 
tam tikslui dabar organizuojasi 
Lietuvių Piliečių Sąjunga, ku
rios augščįausių uždaviniu yra:- 
“Veikti kontakte ir sutartinai 
su Lietuvos Respublikos Atsto
vybe Amerikoje;” ši organiza
cija, kaipo pusiau Valstybinė, 
ilepripažįšta nei partijų nei sek
tų, o tik lygiai visus Lietuvius 
piliečius, ragina stoti pagalbon 
Lietuvos Valstybei ir reikalau
ja nuo kiekvieno iš jų užsimo
kėti nuolatinį Valstybinį mokes
nį, kaipo mokesnį į Valstybinį 
Fondą, iš ko pasidarys nuolati
nė materiale parama Lietuvos 
Valstybei. Taipgi Lietuvos Val
stybė reikalauja iš Amerikos 
Lietuvių ir politiškos paramos, 
ypatingai Suvienytose Valstijo
se, kurios dar iki šiai dienai nė
ra Lietuvos Neprigulmybės pri
pažinusius. šiam reikalui tik 
bendra Amerikos Lietuvių ak-

ei ja gali pagelbėti, todėl Lietu
vių Piliečių Sąjunga, tik kaipo 
Lietuvių Piliečių organizacija,•_ 
susidedanti vien tik iš Ameri
kos Lietuvių, ir gali šiame klau
sime tinkamiausiai pagelbėti.

Tik šitaip Amerikos Lietu
viams dirbant bus galima viso
kius Lietuvos priešus apgalėti 1 
ir Lietuvos Valstybės sustiprin
ti. Todėl ir yra prakilnus dar
bas tas, kuris visų Tautos na
rių bendrai dirbamas ir kurio 
vaisiai eina savo naudai, tai yra 
Lietuvos Valstybei.

Lietuvos Piliečių Sąjungos 
Vyriausioji Valdyba

J. W. Liutkauskas
Pirmininkas.

GUDŲ ATSTOVAI KAUNE.
Tarpe spalio 22 iki lapkri

čio 10 dd. Kaune buvo Gudų 
Liaudies Respublikos Vyriausy
bės atstovai ir turėjo eilę pasi
tarimų su Užsienio Reikalų Mi- 
nisteriu ir kitais Lietuvos Vy
riausybės atstovais.

Iš nuomonių išdėstymo paaiš
kėjo, kad abiejų Vyriausybių 
pažiūros yra visai vienodos ir 
kad jos supranta abiejų valsty
bių interesų bendrumą, kuris 
remiasi bendru Lietuvių ir Gu
dų tautų valstybiniu gyvenimu 
per daug amžių. Abi Vyriau
sybės sutinka remti viena ant
rą valstybės statyme ir, tarp 
kitko, bendroje kovoje su gro
biamais Lenkų imperializmo 
siekimais. Abi vyriausybės gi
liai įsitikinę, kad šis pažiūrų iš
reiškimas bus tvirtu pagrindu 
abiejų tautų labui ir prietelin- 
gam sugyvenimui.

DEL VILNIAUS 
ATVADAVIMO

įčias. Turime, žinoma, visokiais 
VILNIEČIO BALSAS i budais priešintis plebiscitui Vil- 

Į niaus gubernijoje, bet turime ir 
I parodyti, kad to krašto gyven
tojų dauguma trokšta būti Lie-

Pastaruoju laiku visas pašau- Ituvos piliečiais.
lis susidomėjęs yj<ra Vilnium. Į Kad tas pasiekti, turimei eiti 

^Tna dar kruvinos var- tuo pačiu keliu, kaip ir Lenkai, 
tarp musų ir Lenkų. | nevartojant tik nešvarių įran- 

iTdutų Lyga nori sustabdyti tąjkių. Prieš jų agitaciją turime 
kovą ir pavesti išrišti Vilniaus pastatyti savo, prieš jų organi- 
ir visą Rytų klausimą plebisci- zacijas turime tverti savo, prieš 
tui. 1

_ tuvos sostinėje!
stybės Valdžios^ Seimo ir įvai- džia nepriima ir negali priimti | vietines kalbas, 
rių ministerijų.
_ iį “Kitokie ręiki&nO darbai 
ir veiksniais |JJk»5^nui nute- 
riotos, nualinto^įr nuvargintos 
Lietuvos.

Tas viskas pripuola Lietuvos 
Valstybei atlikti per savo Val
džią ir ji stengiasi visus tuos 
darbus ir visus reikalus tvar
kiai ir tinkamai išpildyti.

Bet Lietuvos Valdžia mums 
pareiškia, jogei atlikimui tų vi
sų didelių darbų reik bendrų 
Tautos jiegų; turi visi Tautos, 
nariai savo funkcijas atlikti.

Lietuvoje visos partijos ben- Prancūzų, Anglų, Švedų ir kitų
—-----ag-----v:- W.’ . ŽelgOW-

su savo sėbrais turės iš
Vilniaus išsikraustyti. Bet iš
ėjus Želgowskio kąriumenei ne- 
išsikraustys Lenkijos agentai. 
Jie paliks ir varys savo darbą 
toliau. Jiė kaip šmeižė taip

ą itytų Klausimą pieoisci- 
Plebiscitas Vilniuje, Lie- jų laikraščius ir atsišaukimus

! Lietuvos Vai-1 turime leisti savo, vartojant 
Turime taip 

Vilnius be jo-1 pat ir panašiu budu veikti. Leh-tokio pasiūlymo.
kio , plebiscites į^i tekt Liętu^itaį, esant dar gi jų kąriumenei 
vai. Niekas niekuomet ir ne-1 nevarė agitacijos ’Lenkiį vid- 
svajojo daryti plebiscito kat
ros nors valstybės sostapilėje, 
kaip Paryžiuje,' Berline arba 
Varšuvoje. Lietuvių tąuta at? 
rėmusi Želgowskio užpuolimus 
per ilgą karę galėtų ir ginklu 
Vilnių atvaduoti, 
kišus 
ginklų veikimas gali būti susta
bdytas, sulyg paskutiniųjų ži- 

inių tas buk jau ir įvyko. Į 
Vilnių pasirengusi yra važiuoti

Tečiaus išsi- 
svetimoms valstybėms,

drai jiegas sujungę dirba. Vie- valstybių kariumenė. 
nok tų visų darbų atlikimui jų Iškiš 
jiegos nėra ganą stiprios. To
dėl Lietuvos Valstybė kreipėsi, 
per laikinai čion atsiųstą Lietu
vos Misiją ir per paskirtą čion 
Lietuvos Valstybės Atstovą, 
kursai turės visada čion būti visokiais budais ir toliau šmeižš 
prie Amerikoje gyvenančių Lie- Lietuvos Valdžią, Steigiamąjį 
tuvių, kaipo didelės ir gyvos Seimą ir visus Lietuvos yeikė- 
dalies Tautos, reikalaujant jų I jus. Jie kaip 'ir laike pirmo- 
tuos didelius uždavinius Lietu- sios Lenkų'.okupacijos, kurią vi
vos Valstybei padėti atlikti.. įsą man teko pergyventi Vilniu-

Amerikos Lietuviai ant šito I je ir viską patirti, turės visą ei- 
reikalavimo atsiliepė. Pagalbą lę agįjįąęįnių organizacijų, kaip 
bą Lietuvos Valstybei teikė ir 
dabar teikia, bet, toli gražu, ne 
visi ir nebendrai. Norime pa
reikšti, jogei mažesnis nuošim
tis Amerikos Lietuvių iki šiol 
prisidėjo su materiale pagalba, 
aukaudami ir skolindami pini
gus Lietuvos Valstybei. O di
desnis nuošimtis, reik pasaky
ti, nieko neprisidėjo. Buvo ir 
yra net tokių Lietuvių, ne tik 
pavienių, bet net ir partijų, ku
rie ir kurios nevien kad nėra 
aukavę nei skolinę pinigų Lie
tuvos Valstybei, bet yra' auka
vę ir skolinę Lenkams, kurių kijos.
banditai šiandien, Želgowskiui tie Lenkijos ir Lietuvos dvari- 
vadovaujant, skriaudžia Lietu- nikų agentai neturėtų pasiseki- 
vą, žudydami Lietuvos žmones mo. žmonės daug metų Lenkų 
ir grobdami jų turtus. Tai kunigų ir dvarininkų demorali- 
skaūdus apsireiškimas ir yra zuojami dažnai pasiduoda jų 
didelis pageidavimas juos pra- intakai. Pasiduoda tuo labiau, 
šalinti, bet tas atsiekti tebus kad visai menką veikimą teap- 
galima tik bendru veikimu jau reiškė Lietuvių organizacijos, 
susipratusių ir už Lietuvos Vai- Gyvenantieji kaime Lietuviai 
stybę dirbančių pavienių asme- inteligentai terorizuoti, areštuo- 
nų ir partijų. ti arba užmušti. Sistematingo,

Bendra politiška akcija už plataus organizavimo ir agita- 
Lietuvoš Valstybę yra nemą- vimo darbo iš Lietuvių pusės 
žiaus reikalinga, "kaip ir; mate- nebuvo labiausia delęi lėšų tru- 
rialė pagalba. Ypatingai, A- kūmo. Dabar1 ^prisiartino mo- 
merikos Lietuviai, bendrai dirb- mentas, kuomet tas darbas bū
dami, galėjo ir galėtų labai tinai turi prasidėti plačiai. N-"' 
daug padaryti. Tečiaus, nors galime mes sėdėti ir ž-'- 
galėjo, dar nepadarė, o kad ir Į Lenkai daro su

Straž Kresowa, Związek Ludo- 
wo-Narodowy, Zwiazek Chrzes- 
cijanski ir daug kitų. Tos or
ganizacijos turi daugybę pini
gų, leidžia daug laikraščių, kny
gų, atsišaukimų, užlaiko daug 
savo agentų, jų tarpe ypač daug 
Lenkų kunigų. Tie agentai iš
naudoja bažnyčią, paperka at
skirus valstiečius, varo smarkią 
agitaciją valstiečių tarpe, pri
žadėdami jiems baltus miltus, 
druską, cukrų ir visas gerybes, 
bi tik jie visur kiek tik gali 
šauktų, kad nori dėtis prie Len- 

Negalima sakyti, kad

‘džios vardu arba Lenkijos par
tijų ir organizacijų vardu; bet 
tvėrė vietines organizacijas pa
siremiant vietiniams gyvento
jams. Taip pat ir mes turime 
daryti. Maža naudos bus, jei 
mes ir vežimais grusime į Vil
niaus guberniją atsišaukimus, 
knygas’ ir laikraščius, jei pir
miau nebusime pasirūpinę su
rasti tarpe vietinių gyventojų 
tokių žmonių, kurie ten visą 
darbą rems. O tokių žmonių y- 
ra nemažai, dar gi tarpe Len
kiškai ir Gudiškai kalbančiųjų 
valstiečių. Tas man teko pa
tirti organizuojant šią vasarą 
Vilniaus apigardos Valstiečių 
Sąjungą. Užėmus Vilnių Žel- 
gowskiui darbas liko sustabdy
tas, veikti prie tokių aplinkybių 
truko žmonių ir lėšų. Dabar 
aplinkybės atsimaino. Pertrau
ktas darbas būtinai turi būti 
kuogreičiausia vėl pradėtas.

Steigiamojo Seimo Valstiečių 
Sąjungos frakcija ir Sąjungos 
Centro .-komitetas įgaliavo mane 
atvažiavus Amerikon! rasti pa
ramą tam begalo svarbiam šiuo 
momentu darbui tarpe Ameri
koje gyvenančių Lietuvių. Lė
šų tam darbui reikalinga bega
lo daug. Tas darbas šiuo laiku 
turi didžiausią valstybinę reik
šmę ir tą darbą turėtų remti vi« 
si Lietuviai. Pasiekti tkslas 
lengviausia yra tveriant ir vei
kiant vardu Vilniaus apigardos . 
Valstiečių Sąjungos—viena dėl
to, kad tokia organizacija vie
tiniams valstiečiams labiausia 
suprantama ir prieinama, nega
lės jie patįs sau netikėti; an
tra, kad Valstiečių Sąjungos 
nusistatymas yra palikti pilną 
laisvę ir tikybai ir kalbai ir pa
imti žemę iš Lenkų dvarininkų 
be atlyginimo. Tų lozungų skel
bimas ir prirodymas faktais, 
kad neužimtoje Lietuvoje taip r 
jau yrą, žemė jau dalinama be
žemiams ir ■ mažažemiams, pa
trauks minias musų sulenkėju-1 
siu viengenčių, daugumą visur I 
be abejo bus už Lietuvą. Vii-I 
nius ir visa .Vilniaus apigardos 
žemė turi būti musų ir bus, rei-,; 
kalinga tik pasiryžimo darbo ir 
lėšų. Tą Vilniaus atvadavimo 
•’ *-**• ■>« abejo parems Ameri-

Dr. D. Alseika.
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

NEKENČIAMARTINAS 
BIZNIERIŲ

— Drauge, aš tau noriu 
pasakyt vieną dalyką.

— O ką, Martiniai: gal 
vėl kokia paikystė į galvą 
užėjo?

— Tu mane įžeidi, vadin
damas kvailu, ba aš esu su
sipratęs ir skaitau darbinin
kiškus laikraščius.

— Dėlto, kad tu tokius 
laikraščius skaitai, ir ėsi 
tamsus: tie laikraščiai tave, 
nieko daugiau nepamokino, 
kaip tik neapkęst savo pa
ties brolį ir but gatavu nu
žudyt nekaltą žmogų, jeigu 
jis toliau savo apšvieta pa- 
žangėjęs.

— Aš protestuoju, drau
gė, už tokį pasmerkimą mu
sų darbininkiškų laikraš
čių ir aš tau norėjau papa
sakotu ką jūsų buržujiški 
laikraščiai daro.

— Na.o ką, Martinai, ar
gai jau tau ant kulno už
mynė?

— Ne man, ale kam rašo 
prieš darbininkus.

— O ką gi tokie jie para
šė ir kokie?

— Ūgi “Dirva”: aną die
ną pagarsino, kad valdžios 
šnipai sekioja paskui rin
kėjus aukų del nuvertimo 
kapitalistiškos šios šalies 
valdžios; Tas buvo padėta 
vietinėse žiniose.

— Ir protingai daro val
džia, jeigu tokius bepročius 
nori išgaudyt.

— Ale tas kenkia darbi
ninkas ir kaip jie, draugė, 
iškovos sau laisvę?

— Aš sakiau tau, Marti
nai, kad tu ir daugybė ki
tų tokių kaip tu, beskaity
dami savo “darbininkiškus” 
laikraščius iš proto išsi
kraustėt: juk jie mokina jus 
žmogžudystės, jie patįs sle
piasi, šaukia nuo jūsų aukų 
ir pumpuoja Į jūsų protus 
kvailas idėjas, kad paskui 
galėtų pasinaudoti, jeigu 
jus per savo tamsumą kokią 
suirutę pakelsit.

— 'Drauge, musų trečio
ji kuopelė išrinko kelis sa
vo draugus rinkimui aukų . 
del nuvertimo kanitalistiš- ! 
tiškos valdžios ii- mes dar
buojamės, o mums nurodyy 
muš prisiunčia iš centro.

— O kas jums juos pri
siunčia?

— Nepasirašo ir tik lie- - 
pia visada viską daryt, kaip . 
nurodyta.

— Aš pirma sakiau, kad 
tai del jūsų pražūties, ku- 1 
rie prie jų priklausot. Pa- 1 
tįs vadovai šiepiasi ir neiš- 
siduoda, o kada jus sugau
tų su tokiais kvailais nuro
dymais, tada jus ir nuken- 
tėsit.

— Ar aš nesakiau, drau
ge, kad valdžią persekioja 
darbininkus ir neleidžia lai
svai jiems darbuotis?

— Nieks negali pavelyti 
kam nors slaptai ruoštis su
ardyti tvarką, žudyti žmo
nes ir viską naikinti. Kri
minalistai, kurie slaptai su
siorganizuoja ką nužudyt 
ar apvogt, kada jie papuola 
į valdžios nagus, tai atsidu
ria už grotų.

— Tai kaip, drauge, mes 
galim kapitalistus išnaikint 
ir įvest darbininkišką tvar
ką?

— Blogiausia tas, kad jus 
jokios tvarkos nesuprantat 
ir nesistengiat suprasti:'jus 
dabar smerkiat Lietuvės

valdžią, nors ji iš darbinin
kų susideda; ir gatavi su
ėst visus tuos, kurie čia A- 
merikoje del Lietuvos dar
buojasi.

— Ba ir jie yra: buržujai. 
Mes turim įsakymus iš mū
sų centro kovot su tokiais 
gaivalais, kurie nori įvest 
Lietuvoj kapitalizmą, mes 
čia jų neremiam ir niekuo 
prie jų neprisidedam. (

— O ką tas jums pagelb-7 
sti, kad jus taip darot?

— Mes, drauge, norim iš
naikint visūs Lietuviškus 
biznierius, laikraščius, ku
rie neina su mumis, ir mes 
turim nutarę nieko, iš jų ne- 
pirkt, tada tuoj jie suban- 
krutys.

— Tai didžiausia kvailys
tė, kokią jus kada sumisli- 
not, ir tas jums ant blėdies.

— Ne,, drauge, mes prie
šingi, kad Lietuviai užsidė
tų krautuves ir paskui pa
stotų kapitalistais, ir jeigu 
kuris iš mūsų draugų pas 
Lietuvį ką perka, buna iš 
kuopelės išbrauktas.'

— Jau didesnio žioplumo 
nerasi kaip tas, Martinai, 
ir užtai laimingas toks, ku
rį jus išbraukiat. Jus ant 
tiek esat sufanatikėjęK kad 
nematot, jog tokie jūsų nu
tarimai dar labiau kapita
lizmą platina.

— Meluoji, drauge, me
luoji: prirodyt, kad mes ka
pitalizmą platinam.

— Gerai, atsakyk man į 
šiuos klausimus: Ar jus 
esat .nutarę nevalgyt?

— Kibą mes kvaili: juk 
tuoj išgaiši badu.

—- Ar jus nedėvit čevary- 
kų? ,

— Kaip nedėvėsi į^uk •Mo
jas žiemą nušaftumM iriy- 
sarą basas negali MpĮMt, 
ba čia ne Lietuva.

— Ar jus nenešfljt dra
panų?

A- Ar .nematai, kaųraš ap
sirėdęs nuo kojį iki galvos? 
Kam tu, drauge,! tokius dur
nus klausimus man uzdųo- 
di?

— Štai kam: jeigu jums 
yra reikalinga valgis, ap- 
siavimas ir drapanos, tai 
jas reikia kur no’rs pirkt, ar ' 
ne?

— Žinoma, drauge, ba už- 
dyką nieks neduoda.'

— Ir jus perkat krautu
vėse tą viską, kas jums rei
kalinga ; daugiausia tokio
se krautuvėse, kurios jau 
iš senai prasigyvenę ir su
sikrovę, turtus. Jus pas to
kius svetimtaučius pirkda
mi dar labiau jų kapitalą 
auginat ir jie pastoja dides
niais išnaudotojais, matyda
mi, kad jdms būtinai reikią 
pas juos pirkti. Jeigu pirk
tumėt pas Lietuvius, tada 
jūsų pinigai nenueitų į di
delių kapitalistų rankas ar
ba kitaip sakant visuome
nės pinigai butų „išdalinami 
daugeliui atskirų, vietoj į 
vienas keno nors rankas. 
Tada jus greičiau kapitaliz
mą panaikintumet.

— Ale kad mes, drauge, 
labai nekenčiam Lietuviškų 
biznierių ir turim juos iš
naikint, kad į kapitalistus 
nepavirstų.

— Martinai, prąsikrapš- 
tyk akis ir pažiūrėk į fak
tus: pats sau virvę ant kak
lo suki: svetimas žmogus 
tau niekados nepagelbės, 
nors tu jam visus savo pi
nigus atiduosi: jis dar pasi
juoks iš tavo kvailumo, ma
tydamas, kad yra Lietuvių 
krautuvių, o tu eina pirkti 
pąs juos.

— Gal ir, tavo teisybė,-ale 
kaip mes, darbininkai, ga
lim kitaip daryt, kad mums1 
tokie įsakymai ateina:

— Mesk viską į šalį, ne- 
užsiimk su tokiais tamsi n- 
tpjais ir ‘mokytojais”, ku
rie jums nurodo kaip grei
čiausia sau blogo, o ne gero 
pasidaryt.

Graži Mageliona — melodrama 
4 aktų, 6 atidengimu. Lošia 
10 vyrų ir 3 moterįs. Pusi. 
63. Kaina ....;.... ■ 50c
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Nuo Redakcijos
NAUJO METO REIKŠME GYVENIME

Jau septynios dienos pra-” 
bėgo nuo Naujų Metų — tų 
septynių dienų savo amžiu
je mes neturime. Nors me- , 
tų nykimas žymios reikš- ; 
mės mumyse nadaro ir ne- į 
pasirodo skirtumo tarp bu- , 
vusių dienų prieš ir dienų | 
po naujų metų, vienok am- , 
žinastyje tas turi baisią rei- ■ 
kšmę.

Nežiūrint kaip dar toli ; 
tos liūdnos dienos, kada, su- < 
lyg mokslininkų išvedžioji- ] 
mų, užges saulė ir žemė su- i 
šals ir pasibaigs žmonijos : 
ir viso gyvio judėjimas ant ■ 
šios planetos, — vienok pra
ėjęs metas ant tiek sutrum
pina viso to gyvenimo pro
gas.

Tas, ką mes nepedarėme . 
pereitais metais, niekados 
prie to darbo sugrįžti ne- ‘ 
galėsime, — tik ką stengia- : 
mės toliau vykinti, pasek- 
minga ar nepasikminga bu- 
sinčia užbaiga, savo pradė
tus veikimus.

Skaitant tokį menkos rei
kšmės- apsireiškimą, kaip 
metų permainos, — metas 
po meto nuo pat jaunystės 
žmogus matai savo kilimą 
augštyn Runu, didėjimą jie- 
gose, vystymąsi prote ir — 
štai tuoj prasideda atpuoli- 
mas atgal, lyg pasiekus vir- 
,šunę kalno ir persįmetus į 
jo kitą pusę: sveikata eina 
silpnyn, jiegos mažėja, kū
nas sulinksta, gyvubės sul- 
tįs išseka — ir uždanga.

Viskas keičiasi didžioje 
laiko versmėje: laikas sto
vi, tik mes jame keliaujame 
ir prieiname galo vienas pa
skui kito.

Erdvėse — dausų platy
bėse, apie kurių kraštą ir 
galą dar niekas nedrįso pa- 

^sakyti, — vystėsi, tobulino
si,, žydėjo pilname išdidume 
milžiniškos sąųlęą, jų plane- < 
tos ir-ant jų gyvija, bet vė) 
pasibaigė — saulės užgęso, 
sudužo ar kitokį galą suti
ko; planetos ir jų mėnuliai 
Užšalo, subirėjo į dulkeles; 
bet vis tuo tarpu ėjo nauji 
ir nauji prasidėjimai ir be 
pertraukos sekė pabaigos.

Ant musų žemės skritu
lio prasidėjo, vystėsi gyvi
ja, tobulinosi, pasiekė žmo
gus kultūros laipsnio; stei
gėsi tautos, galingos impe
rijos; atsibuvo garsingi jų 
darbai — ir vėl jos nyko ir 
baigėsi jų garbė, kuomet vis 
tuo tarpu kilo, gimė naujos 
galybės ir nauji prasidėjo 
darbai.

Viskas tas dėjosi nuolati- 
’ niu žemės keliavimu aplink 

saulę — nepaliaujamu pra
dėjimu ir užbaigimu metų.

Laikas metų neturi — jis 
yra vienas, nuolatinis, ne
pabaigiamas ir nesunaiki
namas. Metus žemės žmo
gus pasidarė kaipo mąstą 
savo praleidžiamam laikui 
ir tikriausią metų suvieno
dinimą subendrino su žemės 
apkeliavimu aplinkui saulę. 
Tą savo “laiką” -žmogus pri- 
lygina ir kitiems pasau
liams, nors jis jiems netin
ka. Kiti pasauliai, jeigu jie 
turi gyventojus, turi pasi
darę ir savo laiką. Gal bū
ti tokių planetų, kurių gy
ventojai turi,vos vieną “me
tą”: jų žemes apėjimas ap
linkui jų saulę sykį užbai
gia JU gyvenimą.

Net musų saulinės siste
mos planetų “metai” skir
tingi. ir mūsiškiai joms ne
tinka.

Musų perėjimas iš dienos 
į naktį ir vėl į dieną yra ne
pertraukiamas bėgimas lai
ko keliu pirmyn ir visi ne
atlikti darbai “šiandieną” 
liekasi nenuveikti, ir sekan
tis už jų ėmimasi yra nai
kinimą “rytojaus”, ir taip 
nepajutus gyvenimas užsi
dengia nepalikus jokios žy
mės.

) Reikia bepertraukos dir
bti gerus darbus — žmoni
jai ir tautai, — kad už mu
sų pasiliktų didi garbingi 
pėdsakai amžinybės kelyje.

Nauji Apsireiškimai
Kaip šiandien žiniose ant pir

mo puslapio skaitome, prieš 
mus išstoja trjs svarbus apsi
reiškimai Lietuvos ateities lė
mimai : želgowskis skelbia mo
bilizaciją musų užimtose daly
se; Lenkai rengia naują puoli
mą ant musų žemių, ir Rusų 
sovietų armija koncentruojama 
apie Baltiko valstybių rubežius. 
Gali kilti greiti nelaukti nuoti- 
kiai. šitas “kas-bus” gali nu
lemti naują dieną Lietuvai ir 
pražūtį Lenkijai. Ruoškime sa
vo Tėvynei pagalbą • didžiausią.

žinėjimams, o nusiųstieji Lie
tuvon pinigai, reikia iš to paties 
kun. Kemėšio žodžių išsiaiškin
ti, nėra paskirti grynai Lietu
vos gynimui, bet, gal but, pa
naudojimui pagal nuožiūros ■— 
tikybos gynimui. Gal tokios in
strukcijos pinigų priėmėjui duo
tos: kas žino. Pinigai siųsti ne 
Lietuvos Valstybei, bet parti
jos žmogui, nors jis, tiesa, da
bar užima valdiškų vietą.

Neilgai truks visuomenei su
žinoti, kad musų kunigai dirba 
ne Lietuvos . gerovei, bet jos 
pražūčiai.

paaiškinimo, jog net Suv. Val- 
| stijos dykai pačtu A. R. K. or
ganizacijos laiškų nesiuntinėja, 
nors ji yra pusiau-oficialė or
ganizacija, — dadeda dar už
metimą, sakydamas, jog “Dir
va” nepridėjo, kad savo darbi
ninkams R. Kr. turi algas mo
kėti”. Tokiu išsireiškimu ne
reiktų savo skatytojų klaidinti, 
nes ir mes kalbame apie Ame
rikos valdžios atsinešimą, kaipo 
pašalinės, prie A. R. Kr. ir “D- 
kas” apie Lietuvos valdžios, 
kaipo pašalinės.

“Darb.” prikiša pavyzdį, kad 
buk Italija leidus dykai gabenti 
Slavams reikmenų, — bet tas 
dar nereiškia viso pasaulio, ką 
anuo sykiu “Darb.” prieš 
tuvą išstatė, ir jis neturi 
pavyzdžio, kaip tik vieną 
liją. Bet kad Italiją nėra
ma su jaunute Lietuva lyginti, 
tai nereiktų ir norėti iš jos vis
ko dykai.

Tas parodo ne ką kitą, kaip 
tik musų klerikalų jieškojimą 
tuščių priekabių prie Lietuvos 
valdžios ir paskui jų laikraščių 
pateisinimą tokių gaivalų, ku
rie niekuo kitu neprikibdami 
nors paskleidžia nekuo nepama
tuotus užmetimus.

Lie- 
kito 
Ita- 

gali-

FRAGMENTAI
Rašo BUDRIKAS. •telni

. Red.

Fondo Atskaita
Tautos Fondas pagarsina sa

vo atskaitą (“Darb.” N. 145) 
rugp., rugs, spalio ir lapkričio 
mėnesius ir kaip matyt, keturių 
mėnesių pajamos (ineigos) su
sidaro $33,195.29.

Kiek žinoma, tos aukos buvo 
skelbiamos businčios Lietuvos 
laisvės reikalams. Bet kaip iš
laidos rodo, išmokėta per tą lai
ką $21,855.74, o Lietuvos gyni
mo reikalams (kaip jie sako) 
teko vos $13,139. Kur kiti pi
nigai ?

Nagi Katalikų federacijai už 
kažin ką išmokėta rugp. mėne- 
syje $1,000. Tą patį mėnesį už 
pačto ženklelių skelbimą “Drau
gui” išmokėta $238 (padorus 
tėvynainiai — ar jų laikraš
čiai — tai skelbtų dovanai). 
Paskui, kelionių lėšos, algos ir 
kiti išmokėjimai sudaro rugp. 
mėnesiui $1,749.20 išlaidų, 
tuvai tą mėnesį netenka 
cento.

Rugsėjo mėn.: Kokiems 
moksleiviams Europoje $1,000; 
Kun. Meškauskui — $2,923.78; 
paskui kelionės ir sugaišimas 
paima kitą dalį pinigų ir viso 
tą mėnesį išmokėta '$4,081.40. 
Lietuvai.— 0.
,- Spalio .mėn. :■ išmokėta mokk- 
leiyiams $1,000; kelionės ir al
gos ir viso to mėnesio išlaidos 
yra $4,268.96. Lietuvai pasių
sta $3060. <

Lapkričio mėn.: Stulginskui 
pasiųsta (gynimo reikalams) 
$10,79.76, o viso tą mėnesį iš
laidų padaryta $11,756.18.

Abelnai Tautos Fondas 
dar nežinomiems reikalams 
kosi $37,476.62.

Jeigu sumanyto katalikų 
jaus Lietuvos gynimui pinigai 
butų buvę siunčiami per Misi
ją, nereikėtų tiek daug pašali
nių išlaidų, o Fondas savo ke
liu butų galėjęs pasidengti savo 
lėšas iš aukų tų, kuriems ma
žai rupi Lietuvos gelbėjimas, o 
ti Fondo garsintojų rėmimas.

štai maždaug kaip pinigai ei
kvojami: vajui sudėta $21,056 
su centais. Iš aukų lėšoms at
skaitoma 5 nuošimt. ir pasidaro 
$8,045.18. Tie pinigai nieka
dos Lietuvai neteks, nes išmo
kėti kalbėtojų važinėjimams ir 
kitokiems reikalams, nors žmo
nės iš tikros širdies dėjo Lietu
vos gynimui nuo priešų.

Lie- 
nei

ten

ižde
lai-
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Nors Klaidina, bet Nori 
Būti Teisiu

“Darbininkas”, kuris patalpi
no nesąmonę apie Lietuvos val
džią, kam ji neleidžia Amerikos 
Raudonajam Kryžiui dykąi va
žinėti gelžkeliais ir kam neduo
da jam dykai buto, prie musų

(Tąsa iš pereito num.)
Bet gi manęs jus negalite sunaikinti 

ar nusilpninti; jus negalite paliesti manęs 
mirtyje; nes sielos Šventasis, net pats ug
nies valdonas, yra mano gyvenimo saulė 
ir mano dienų viešpats. Ir jus, ištikrųjų, 
esate jo tarnai del perkeitimo visų šių su
maišytų mano kūno elementų.

Jus esate mano sielos išliuosuotojos- 
darbininkės — sielos paliupšuotojosiš jū
sų pačių vergijų. Jus sunaudojote mano 
sunkią medegą, kuri apsunkintų ir pri
kergtų mane prie žemės. Jus pajieginate 
mane pabėgti nuo mirties kelio. Jus ma
late, trinate labai puikiai; ir mane, mano 
“aš”, gyvą daiktą, nemirtinąjį, jus paliuo-. 
suojate ir padarote laisvu.

Laisvas! Laisvas! Laisvas!
Ištikrųjų, jus esat mano Išganytojo — 

Kristaus-Saulės — tarnai!
Ir dabar ir visados išgirskite mane; 
jieškotojai pažinimo astralėje šviesoje. 
Aš žinau, kad jus geidžiate man ge- 
ir aš esmi dėkingas už jūsų gerą valią. 
Jus galite parodyti man duobę, iš kur

mano kūnas buvo iškastas, ir molį, iš ku
rio mano siela pati susitvėrė.

Bet jus negalite skaityti mano dangų 
mapos, nei matyti mano universo žvaigž
džių. Nes aš nebesmi jūsų karalijoje; neš
ini ilgiaus pavaldingas jūsų dievybių jie- 
gai. , . .

Mano Kristus ir mano kosmų Apollo 
išliuosavo mane iš visų jūsų viešpatijų ir 
visų jūsų klastybių.

O, Kristau, tu esi Gyvoji Saulė.
Tu esi išgelbėtojas iš visų nakties jie- 

gos klastybių.
Tu esi Išganytojas ir aš esu Tavyje, o, 

Skaidrusis Vidurį!

jus

ro;

IŠ KUR PAEINA 
MUSŲ KALĖDOS

nuotikis, ką 
— taip rašo 
buletinas iš 

C., National

SULYGINAMAI dauguma mu
sų Kalėdinių paminėjimų iš

kilmių yra daug šimtmečių se
nesnės, negu tas 
ta diena primena, 
mums prisiųstas 
Washington, D.
Geographic Society raštinės.

“Kalėdų rytą mažučiai kūdi
kiai pašoka iš savo lovų, kuo
met jų tėvai užžiebia elektriš
kus žiburius, ir bėga, į tamsų 
kampą, kuriame stovi Kalėdų 
Eglaitė, apšviesta mažytėmis 
lyg žvakutėmis elektriškomis 
lemputėmis, nusagyta lėlukė- 
mis, saldainiais ir zobovomis.

“Praeities žinovas, kuris tė- 
mija į tokį vaizdą, prisimins, 
jog tasai medelis yra palikimas

kiais. Tečiaus žmogus vis lai
kosi prie savo žaislo, žaislai, 
vaikams, yra įrankiais, kurie 
pramuša minties lukštą ir su
teikia jiems pirmą susitikimą 
su amžių patyrimais kitų jiems 
panašių sutvėrimų.

“Atsižvelgus atgal į Romos 
viešpatavimo dienas, kuomet 
dar nebuvo kaminų'kokius mes 
juos žinome, vistiek jau suse
kame, kad Kalėdų Dieduko do
vanų dalinimas yra prasidėjęs. 
Dabar irgi,' nors budinkai ap
šildomi iš toli atvedama šiluma, 
Kalėdų Diedukui nėra keblumo, 
nors namuose nėra kaminų ir 
stoka naktinės tylos, kaip poe
tai apie tai rašo.

“Suėmus į vieną visą ilgą ir 
ypatingą apsireiškimą, krikš
čionių šventė, kaip mes žinome, 
yra tik pasisavinimas žieminės, 
pagonų šventės arbą ‘atsisuki-

iš tų dienų, kada musų Ariu lmo laiko’, kalbąnt apie pradėji-

Kun. Kemėšis Turi Tau
tos Fondo Pinigams

Užduotį
Kun. Kemėšis, sausio 2 die

ną kalbėdamas Clevelande, pa
sakė, kad niekam nesą “biznio” 
reikalauti iš jų fondo atskaitų 
ir kad Tautos Fondo pinigai ei
na ne kam kitam, kaip tik “vie- 
ros” gynimui, nes Lietuvą gali 
užviešpatauti bedieviai. Lietu
vos laisvės gynimas neturi svar
bos, nes aj Lietuva bus laisva 
ar po Lenkais — jeigu kunigi
ja ant žmonių viešpataus — dū
šelės vistiek bus išganytos.

Tą galima išsiaiškint iš Kun. 
Kemėšio kalbos. Bet visuome- 
menei buvo neramu tokių ste
bėtinų žinių išgirsti: Lietuvis, 
ant kiek jo sąžinė ir instinktas 
ragina ir kišenė išgali, dėjo Lie
tuvos gynimui; dėjo aukas ko
vai, nors žūti, o ne pasiduoti. 
Kunigai tuo tarpu savo seime 
visai ką kitą nutarė ir suvylė 
žmones. Suaukauti tūkstančiai 
nepasiekia savo tikslo. t)alis 
pinigų čia pat palikta išmokėji
mui visokių dykaduonių pasiva-

pratėviai garbino gamtą, kurie 
išsiskėtime medžių šakų matė 
pirmtakunystę išsiskėtimo . dai
liųjų dienos valandų, žvakės 
prasidėjo iš saulę garbinusių 
Teutonų, kurie priėmė, jas kaipo 
pirmą dienų ilgėjimo žymę dėko
jimui savo dievui Saulei vėl, už 
dailų ■ nusišypsojimą prieš juos. 
Aržuolo medžio amalas, naudo
jamas prie Kalėdinių iškilmių 
nekuriu tautų paeina iš tolimo
sios praeities Druidų palikimų.

“Priimtos Kalėdų dienos ap
eigos yra sukoncentravimas į 
24 valandas daugybės ceremoni
jų, kurias musų vėlesnieji pro
tėviai subendrino su šia žiemi
ne švente..

“Kaip kas manytų, jog ‘Lin
ksmoji Anglija’ turėjo būti pir
mutinė vadovavime Kalėdinių 
iškilmių. Tęčiaus Kalėdos te
nai pasidarė labai liūdnos kaip 
1652 metais Parliamentas savo 
aktu užgynė visokį tos dienos 
apvaikščiojimą, kaip bažnyčioje 
taip ir namie. 1 
rosios Karalienės Elzbietos’ do
vanos buvo įvesta kaipo dide
lės reikšmės Kalėdų paprotis, 
nes ir pati ta moteris davė su
prasti savo draugams, jog ji 
tikisi nuo jų dovanos kokio nors 
parėdalo; tokia dovanojimas be
veik yra panašus, kaip jau se
nai buyo daroma, ‘šilko dovanos’ 
našlei karalienei Chinuose. Net 
yra užrašyta, kad karalienė El
zbieta nesidrovėdavo pasakyti, 
jeigu keno dovana nepatiko jai. 
Yra likęs užrašas, kad vienas 
Kalėdas tūla tarnaitė numezgė 
jai porą šilkinių pančiakų; nuo 
to ji daugiau ir nenešiojus jo
kių kitokių.- Ta vargšė 15?i 
metais gyvenusi mergaitė sa
vo pradėtu papročiu ištraukia 
šiandien milijonus dolarių iš 
Amerikos vyrų kišenių tokia 
‘šilko dovana’ Kalėdų laiku, nes 
daugiausia ką šilkinės pančia- 
kos ir buna perkama.

“Aprašymas Kalėdų iškilmių 
prasidėjimo, ar pačių tik dova
nų, sudarytų didelius raštus iš 
archeologijos, žaislai tankiai 
yra atvaizdinimas senovės žmo
nijos evoliucijos, daugiau reiš
kiančios, negu nežymus suseki
mai iš kitų amžių, iškasti iš 

i liekanų ir griuvėsių. Galima 
daug medegos surasti rašymui 
žmonijos istqrijos iš vaikų žai
slų; žmonijos darbai keičiasi su 
naujomis aplinkybėmis ir įvy-

mą saulės grįžti atgal į šiaurius 
arba atgimti dienai. Krikščio
nių priėmimas-.tos. pačios iškil
mės nenustoja šios * reikšmės 
visuose tuose, kurie priėmė pa
keitimą nuo saulės ant Sunaus, 
kuris buvo garbinamas kaipo 
‘šviesybė Svieto Viso’.

"Nors yra tarp seniausių, 
jeigu ne viena iš seniausių mu
sų švenčių, Kalėdos nėra bet gi 
šventė, kuri butų palikusi vi
siškai tikra daugelyje žemės 
šalių, kaip gal nėkurie mano, 
nors, suprantama, ją išplatino 
po visą pasaulį krikščionių 
gijos skleidėjai.

“Suvienytose Valstijose 
ledų apvaikščiojimas /yra 
giau sentimentalis, negu dievo
baimingas, kaip yra tūlose ša
lyse Europoje. Francuzijoje y- 
ra vartojama ėdžių, pavidalas, 
prokartė ir tam panašiai, ir net 
pyragaičiai buna išmarginti su 
Kristaus pavidalais. Italijoje

Aš tik ką užbaigiau skaityti Vache- 
rot’o knygą (La Religion). Aš jaučiu, kad 
jo nuomonė apie religiją nėra aštri ir tik
ra; ir todėl tat jo logika reikalauja patai
symo. Jeigu religija yra psichologinis laip
snis, pirmutinė svarstymo perijodui, tai 
yra aišku, kad ji pragaiš žmoguje; bet jei, 
priešingai, ji yra vidujinio gyvenimo pavi
dalas, tuomet ji turėtų ir turės tęstis-gy- 
vūoti taip ilgai, kolei jautimas ir, taipgi, 
mintijimas bus reikalingas. Klausimas yra 
tarp teizmo ir ne-teizmo. Jeigu Dievas

reli-

Ka- 
dau-

aip bažnyčioje naudojama padarai Su išdroži- 
Laikuose ‘Ge- nėta šventa šeimyna, angelais, 
Elzbietos’ do- ėdžiomis ir net Kūdikėlis Kris-

pratimas yra šventas. a
Bet nežiūrint ant visų užtylėjimų, kn^ 

ga padarė man didį jspudj. Tai yra p’^ 
kus literatinio darbo pluoštas, nunokęs j, 
rimtas visuose atžvilgiuose.

O, siela! ar tu neregi augštenybių, 
kur Idealas vilioja tave?

Kurią nors dieną uždangalas bus tau 
nudengtas. Ir tu paregėsi išskėstas ran
kas.

Jis mojuoja. Taigi, negaišųok, o sįę- 
. Skrisk sparnais jiegos1 ant savo Ideą- 
augštenybių.
Skrisk augštyn.

Apsijuosk stiprybe; ir pasiimk gyvybėj 
žibintuvą ir skubėk į savo puikias Idealo 
karalijas.

Skrisk ir nesustok pusiaukelyje. / 
Nakties misterija jau, pragaišę. 
Tuoj tu paregėsi skaidresnę dieną. 
Tikėk ir vilkis. Ir tu

Idealo karaliją.
Ir tenai tu susijungsi 

busi linksma.

la.
lo

nuskrist į sąvo

su Dievišku ir

Mano saldi nil-Mano širdies kūdiki! 
mylėta Pirmgime!

Tu karveli, kurs atnešti ramesni^ va
landų žinias!

Tu vaivorykšte, kuri švieti visctĮDs au
droms -ir lietui praėjus! Rože be spyglių 
— be dėmės, čysta, tyra, neapleista, nepa
liesta ir nesutepta!

O, mano gėlių Gėle!
Vasaros paūksmės pasveikina tave 

daug meiliau, negu bitės.
Jūreivis stovįs ant jūrės antkrančio 

siunčia tau naują ryto gyvybę.
Tūkstantį pasveikinimų tau, d sal

džioji! • '
Rūpestis, kurs limpa prie visų;’dabar 

išrodo pražudąs savo angies apkabinimą.
Nauja viltis kįla augštyn; ir skaidru

sis pasaulis atrodo nublokštas į amžinų pa
vasarių jaunybę.

Saldi-maloni motina, ar ištikrųjų." taip 
yra? — ar gal aš senėjų, suklydęs dieviš
kuose Elizejiniuose sapnuose?

Esmi visad nustebęs skirtume : tarp 
žmogaus vidujinio vakaro ūpo ir ryto ūpo. 

........ .. ■ Geiduliai, dukstantįs, viešpataujantis
yra tiktai idealo kategorija, tuomet reli- ] vajęare, apleidžia sielą ryte. Jie paveda

tus tarpe jų; ir tai toksai pat 
Kalėdų iškilmių pamarginimas, 
kaip Amerikos eglaitė.

“Net nekurie valgiai yra pa
likimas iš senovės kaipo reli
giška Kalėdų paminėjimo apei
ga.

“Ispanijoje Kalėdų laiku par
davinėjimas žaislų, atvarymas 

■į miestą pulkų indikų ir parda
vinėjimas jų gyvų bei dalinimas 
dovanų yra taipgi įsiviešpata
vęs paprotis toje šalyje, skir
tingas nuo kitų.

“Švedijoj Kalėdos paminėja- 
mas įvairiais išdirbiniais iš val
gių, kaip dirbimas didelių pi- 
pirninkų, pyragaičių ožių pa
vidaluose, sūrio išdarymas į 
daugelį gražių pavidalų. Keis
tas paprotis yra 
dijos gyventojų, 
savo negyvėlius 
tus po sniegu ir 
laiko, kuomet jie 
jami kaip reikia.

“Kalėdinės pasveikinimų kor
telės yra sulyginamai naujas 
dalykas. Pirmiausia kiek žino
ma pasirodė pardavimui spaus
dinti pasveikinimai 1846 metais 
ir tą pirmą metą jų. leidėjas iš
pardavė apie tūkstantį. Už ke
leto metų jie pastojo populia- 
riški kaipo naujanybė; dabar 
jau paliko neišvengtinas daly
kas."

gija pranyks, kaip pradingsta jaunystės 
iliuzijose Bet jeigu Universale Esybė gali 
būti jaučiama ir mylima tuo pačiu laiku, 
kuomet ji yra suprasta, tuomet filosofas 
gali būti religijinis žmogus, kaip jis gali 
būti dailininkas, oratorius ar valstietis. 
Jis gali prisirišti prie liaupsinimo ar ritu
alo be susiaurinimo ar pažeminimo savęs. 
Aš esmi pakripęs prie šio išrišimo. Reli
gija man yra gyvenimas prieš Dievą ir 
Dievuje.

Ir net jei Dievas ir butų aiškiai paro
dytas kaipo universalis gyvenimas, kolei 
šis gyvenimas yra pozitivis, o ne negativis, 
siela persiskverbusi kiaurai begalinio pa
jautimų yra religijinėje valstybėje. Reli
gija skiriasi nuo filosofijos kaip prastas ir 
savaimingas “aš” skiriasi nuo reflektivio 
“aš”, kaip kad sintetiška intuicija skiriasi 
nuo intelektualės analizės. Mes esame 
įvesti į religijinį stovį pagal savaimio pri
gulėjimo pajautimą ir džiaugsmingą nuo
lankumą tvarkos ir gerumo1 principui. Re- 
ligijinė emocija padaro žmogų sąmoningu 
apie save. Jis susiranda savo paties vietą 
viduje begalinio vienumo. — Ir šitoks su-

ir paliuosuoja lauką mintingos sielos par
eigai.

Visa musų esybė, suerzinta ir perdi- 
džiai intempta nervų sujudimo dienoję, 
prisiartina prie savo žmoniško gyvumo 
laipsnio vakare. ■

Ir šioji esybė, palengvinta-nuraminta 
miego pailsio, yra arčiau dangaus ryte.

Mes turime sverti, nulyginti. nutarimą 
ant dviejų svarstyklių, ir ištyrinėti jdęją 
prie dviejų šviesų, jeigu norime sumažin
ti suklydimo prietikius. — Tuomet mes 
gausime savo kasdieninių švitavimų vidu
tinį saiką.

Musų vidujinis gyvenimas ąpib|jįę^ją 
reguliares kreivumas, — baromętrines 
kreivumas, nepriklausančias nuo netikėtų 
sujudimų, kuriuos sentimento ar geidulio 
audros galėtų sukelti mumyse" ;

Kiekviena siela turi savo klimatą, ar
ba teisingiau sakant, yra pati klimatas.

(Bus daugiau)
Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy

vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties, liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 166 puslapiai_  1.00

tarpe Laplan- 
kurie leidžia 

laikyti pakiš- 
laukti Kalėdų 
buna palaido-

1-AS Numeris 1921 m. “ARTOJO” išėjo padidin
tas — 36 puslapių, su daugybe įvairių raštų — li
teratūros, moksliškų ir juokų. — Pasiskubin
kite užsisakyti — arba prenumeratos keliu vi

siems 1921 metams arba to numerio gavimui atsiųskit 
I Oc. stampomis. Nors bus padidintas, bet ta pačia kai
na kaip pirmiau buvo.
Kurie užsiimat laikraščių platinimu — išsirašykit kelis 
numerius ir praplatindami pelnysit. Užsakymus siųs
kit tuoj, nes po 1 Sausio nebus gailina gauti.

“ARTOJO” ADMINISTRACIJA
E. 79th St., Cor. Superior Ave. Cleveland, Ohio. 
("Atojas” yra mėnesinis žurnalas, kaina metams $1)



SEPTYNI SENOJO PASAULIO 
STEBUKLAI

Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K„

mo. Ankstyvu savo karaliavimo laiku jis 
vedė sau už pačią Medijos karaliaus dūk-

2y- 
,se- 
yrą 
im- 
bu-

* (Tąsa iš pereito num.)
šviesti keleiviams taką. Vėlai naktį kup- 

inugaris atsiklaupia, paskui visai nusilei
džia ir atsigula ant žemės; sale jo, ant 
smėlio, prisieina ir pačiam Užmigti. Kiek 
pramigus, dar pirm negu saulė spėja iš
blaškyti dangaus žvaigždes, vėl reikia pra
dėti kelionę. Ir taip diena po dienos ke- 
liaujamač kepant dienos laiku kaitra sau
lės; o naktį — drebant nuo vėjų. Praeina 
dvi savaitės laiko- ir pagalįaus pasijunti 
esąs didelio tyryrio rytiniame krašte, o to
liau, apačioje, matyt plaukianti Eufrato 
upė. Dabar Arabijos tyrai jau perklam- 
poti — pirma dalis ilgos kelionės prie Ba
bilono liekanų atlikta. Upės pakraščiais 
esanti žmonės keleiviams suteikia maisto 
ir gali atsigert tyro vandeiis. Per dešim
tį dienų keliaujant paupiu žemyn, pereini 
kaimus ir juodas Arabų lindynes ir iš vis
ko to prisižiūri įvairių indomių dalykų — 
matosi keistas, nepaprastas Europiečio 
akiai Arabų gyvenimas, apeigos ir viskas 
kitas.. Upės apielinkėse, arti h- toli, ma
tosi kalnais sugulę užgriuvę miestai, ku
riuose slepiasi tolimos senovės paslaptis. 
Pagaliau prieš save pamatai didelį pilimą, 
kuris kįla į viršų nuo lygių pamatų. Čia 
•ir baigiasi kelionė. Štai atsirandi prie Ba
bilono arba “Dievo Vartų”, kaip tą reikš
mę senovėje turėjo. Aplinkui matosi vi
sos liekanos tų dalykų, kurie skaitosi an
tru; Senojo Pasaulo Stebuklu.

Babilonas jau net ir laikuose Nebu- 
chadnezžaro buvo labai senas miestas, 
du tradicijose minima, kad jis buvo 
niausiąs iš visų miestų, tečiaus dabar 
žinomą, jog gyvavo ir griuvo galingos 
perijos daug pirm to, negu Babilonas
vo pabudavotas. Senasis karalius Sargo- 
nąs I, kuris bene gyveno taip senai, kaip 
3800 m. prieš Kristų, rodos buvo pirmuti
nis minėjusis Babiloną, ir vienas iš jo už
rašų rods kalba, kad jis pastatė tą miestą 
ir davė jam vardą. Tečiaus tose anksty
voje dienose Babilonas buvo vos kaimelis, 
susidedąs iš molio sulipytų stubelių tarpe 
.paimu šešėlių. /Tiktai apie *2250 m, prieš 
Kristų didis Hammurabis padarė jį savo 
sostine, po ko jis ir tapo svarbiausiu Ba
bilonijos miestu. Sekančių penkiolikos šim
tų metų istorija nėra aiški. Žinoma tik 
vardai Bablonijos karalių ir užrašuose mį-i 
nima ilgos jų karės su Assyrais. 689 m. 
prieš Kristų Ninevos karalius Sinacheribas 
.užėmė Babiloną, išvertė jo namus, sienas 
ir dievnamius, ir net jų pamatus sukasė į 
upę. Vieta, kur senasis miestas stogsojo 
per tris tūkstančius metų, ir vėl liko pus- 
tyne.

Esarhaddonas, ęinacheribo sūnūs, bu
vo sekantis Ninevos karalius. Jisai atsta
tė’ Babiloną, kad, sulyg senovinių papročių, 
galėtų būti apkarūnuotas (apvainikuotas) 
tame šventame mieste. Kuomet Esarhad- 

•'donas mirė, vienas jo sūnų, Samas-sum- 
jukiin, padarytas Babilono karaliumi. Ki- 

'• tas sūnūs, Assurbanipal, arba didisai Gre- 
' kųSardanapalus, likosi Ninevos karaliu
mi. Tarpe .tų brolių iškilo karė ir Babilo
nas yėl likosi užimtas. 626 metais Assur- 
banipalas mirė ir tais metais Babilonijos* 
karalium pastojo’ Nebopolassaras, tėvas 
garsiojo Nabuchadnezzaro. _JTaip garsaus 
istorijoje' Babilono- budavojimas prasidėjo 
su Nabopolassaru. Jisai senąjį miestą pa- 

fl'didind; išstatė dievnamius ir pradėjo mū
ryti miesto didžiąsias- sien&s. Nineva, se
nas Babilono priešas, 606 metais puolė taip, 

■'.♦kad daugiau negalėjo pakilti į galybę. Se- 
■ kančiais, 605 metais, Nabopolassaras mirė 

ir inpėdiniu ant Babilone- sosto užėjo jo 
sūnus Nabuchadnezzaras. Jisai tęsė to
liau savo tėvo pradėtą budavojimo darbą, 
iki Babilonas pastojo galingiausiu, garsiau
siu tų laikų miestu, ir buvo apvestas to
kiomis sienomis, kokių- jekis kitas miestas 
nebuvo matęs.

Nebuchadnezzaras, arba Nebuchadrez- 
zaras, kaip ištiesų jo vardas turėtų būti 
rašomas, buvo didžiausias Babilono isto
rijoje žmogus, tečiaus apie jo vardą prisi
dirbo tiek daug įvairių legendų, kad kar
tais sunkų riet susekti faktus iš jo- gyveni-

FRANCUZIJOS POLITIKA IR KUR JI'TĄ 
VALSTYBĘ VEDA

Vertė šašas.
Suv. Valstijos, kurios bend

rai kariavo su Francuzija, tu
ri įvairias nuomones ir atsine- 
šimus linkui tos Europinės val
stybės, kuri šiandien graibsto
si kad ir už menkiausio daly-* *• * 01 nau ua incimiauoiu vieny —

terį Amuchiją. Jo militarė karjera prasi-! kelio, stengdamosi susidrutįnti; Į 
įsivaizdinus visokius baubus ir ' 
įsisapnavus, jog ją kas nors ty- 1 
koja iš oro, iš vandens ar iš po
žemių užpulti. .

Gabus pasaulines politikos ži
novas Sisley Huddleston “Cur
rent History” mėnesiniame žur- 1 
nale šitaip rašo:

Kolei nebuvo dar perėję pre
zidento rinkimai beveik nebuvo 
galima Amerikai teisingai svar
styti savo sąryšius su Europa 
ir ypatingai su Francuzija. Ai
šku visiems, kad šitas klausi
mas iki šiolei -buvo beveik visai 
neturėjęs tikro apsvarstymo de
lei politiško užsidegimo, o to
kiose varžytinėse abi pusės yra 
tankiai priverstos nueiti daug 
toliau, negu jos ištikro mano.

Ar Amerikai priderėtų atsi
mesti nuo Europos? Ar ji tu
ri stengtis atsiskirti ir likti pa
ti viena didžiajame Vakarinia
me kontinente I Tas niekados 
negali būti, nežiūrint to, ką ir 
kaip kas manytų apie Versalio- 
Taikos Sutartį arba apie Tau
tų Lygos Įstatus, sulyg kurių, 
rodos, kad tie, kurie pasirašo . 
po jais ir užtvirtina, padaro ir 
prižadą stovėti visais atvejais 
kurie kartais buna net pavojin
gi ir netinkantįs. Niekas iš 
Europos rašydamas negalėtų su 
lengva sąžine patarti Amerikai 
visiškai atsiduoti su savo ar
mija ir laivynu palaikymui ir 
gymui nurodytų rubežių ar 
imti dalyvumą supainiotuose 
pavyduose, kivirčiuose, lenkty
niavimuose, . kas prieš-karinę 
Europą buvo pavertę į maišy
tą ir nepastovią masę antago
nistiškų tautų, veržiančiųsi vie
na per kitą už viršvaldystę.

Dabar kovą randame perkel
tą ant kito laipsnio — diploma
tiškos ir komercfalės stovenės— 
ir nėra beveik nei vienos val
džios ar valstybės, kuri neturė
tų noro persikelti virš visų ki
tų: .

Francukijoš politika, pavyz
džio delei, didumoje susideda iš 
pastangų nusikratyti Britiškos 
kontrolės, ir šitas jos neprigul- 
mingumo norėjimas privertė ją 
sutraukyti visus savo ryšius šu 

’ buvusiomis sąjunginėmis vals
tybėmis, kurios jai taip daug 

, pasitarnavo ir kurių pasiląiky- 
mas sutartyje yra reikalingas 
palaikymui »Europinės taikos. 

! Francuzija pasijuto, teisingai 
ar klaidingai, jog ji patapo an- 

' traeile ir nesvarbia dalimi tos
■ sąjungos ir kad Anglijos prem-
■ j eras Lloyd George paliko vi- 
j su “ponu”. Tam manymui bu

vo ir pateisinimų, kadangi po 
pertraukimo karės kiekviena 
valstybė siekėsi prie sau patin
kamo galo, vietoj kad visoms

> stengtis bendrai kokį gerą ga- 
, lą priartint. Anglija stengėsi 
L iš taikos sutarties išsistoroti 

k'uodaugiausia savo naudai; tą 
patį troško ir Francuzija. Ame
rika neturėjo ko iš to gauti, ir 
p. Wilsonas, jeigu jis butų bu
vęs išmintingesnis) butų galėjęs 
lošti vyriausią taikintojo rolę. 
M. Clemenceau, ant kiek jis da
rė viską geriausio Francuzijai, 
neišrodė, jog jis butų stengęsi 
privesti prie kokio nors Ski
limo su Anglija.. K Jisai buvo ga
tavas padalyti visokį pasišven
timą palaikymui draugingumo 
su Britanija. Netaip pasielgė 
jo inpėdinis. M. Millerand pa
latoje premjeru tuo tarpu, kuo
met nepasiganėdinimai taikos 
sutartimi buvo pasiekę augš- 
čiausio laipsnio. Jis visur gir
dėjo senąjį premjarą smerkia
mą kaipo “Anglijos žmogų”. 
Svajonių išsidraikymas, ką pa
juto Francuzija po jos entu- 
ziastiškumo ir išplėstų vilčių, 
atkreipė ją prieš jos patį did
vyrį Clemenceau, kuomet pra
dėjo aiškėti, kad žadėtieji jai 
karės skyrimai nebus galimi iš
pildyti.
Franeuzija neužjaučia Lygai. 

Amerikai iki tūlo laipsnio bu
vo užmetama kaltė už priešta- 
ravimąsi Francuzijos militariz- 
mui, už neprileidimą suardyti 
Vokietijos, už padėjimą kiau
šinio Tautų Lygos Europiniame 
lizde. Nekeikia nei sakyti, jog 
šis kritiškas atsinešimas, ne
žiūrint ką kas apie Lygą mano,

dėjo dar jam esant karalaičiu ir tėvui sos
tą valdant.' Būdamas vadu Babilonijos ar
mijos, jis sumušė Egiptėnus garsioje ko
voje po senuoju Hittitų sostapiliu Karkie- 
mių ir. išvijo juos iš Azijos. Po to prie bu- 
sinčios savo imperijos pribloškė Syriją ir 
Palestiną. 599 metais, kuomet jis pasiun
tė savo armiją į Jeruzalį, jis užsitraukė vi
sų Žydų neapikantą už paėmimą nelaisvėn 
jų karaliaus Jehojakimo. Vienuolika me
tų vėliaus, 865 metais, jisai sugriovė tąjį 
šventą Žydų miestą, išvarė visus Žydus į 
Babiloną ir tokiu budu užbaigė Žydų kara
lystės gyvavimo dienas. Šimtmečiams po 
to, ir net iki šių dienų, Žydų, motinos mo
kina savo vaikus nekęsti to vardo. Vai
kams jo pasakoja, kaip Nebuchadnezzaras 
varydamas Žydus vergijon, privertė juos 
per tyrus einant nešti ant pečių maišus 
smėlio, apsunkinimui jų padėjimo; kaip ji
sai sumetė Žydų jaunus vaikus į karštą pe
čių arba suvarė į levų žardą sudraskymui, 
ir kaip pagaliaus, nubaudimui jo, Dievas 
pavertęs jį į veršį ir jis per septynis metus 
ganęsis miesto apielinkėse.

Vėlesniuose savo gyvenimo metuose, 
657 m., Nebuchadnezzaras užpuolė Egip
tą. Visu, jo viešpatavimo laiku beveik ne-, 
buvo ramybės jo didelėje iš įvairių tautų 
sumaišytoje imperijoje.

Palocių sienos daugybės Assyrijos ka
ralių buvo išmargintos dideliais akmeni
mis, kuriuose buvo įvairus paveikslai ir 
kartais iškalti portretai pačių karalių. Te
čiaus Babilonijoje akmenio gauti buvo sun
ku, taigi ir skulptūros buvo retas apsireiš
kimas. Taip esant, nebuvo nei minties ti
kėtis, kad galima, butų rasti Nebuchadnez- 
zaro paveikslą jo palocių sienose iškaltą. 
Bet gi, keletas desėtkų metų atgal, Berli- 
no muzejun užėjo tūlas Rytų žmogus, pa
siūlydamas pirkti nuo jo mažą akmens dro
žinį, kuriame buvo Grekiško tipo galva, 
helmėtu padengta) * Galvos viršuje buvo 
Grekų.kalbos raidės, kurios sakė, jog tai 
yra ' Nebuchadnezzaro pavidalas; Muze- 
jaus perdėtiniai manė, kad tasai kairieo- 
akmenėlis yra vienas iš daugybės netikrų 
pamėgdžiojimų, kuriuos 
dos siųsdavo Europon

1 vienok jie pasiliko sau 
įspaudą ir patį originalį

1 no jo savininkui. Praėjus daugeliui metų, 
1 kada jau archaeologistai galėjo atskirti
■ tikrus senovės palikimus nuo netikrų, li- 
' kosi pripažinta, kad tasai drožinis buvo

tikra senų laikų liekana ir kad jame buvo
- tojo garsingo karaliaus pavidalas. Ant
- nelaimės, tasai tikrasai akmenėlis su Ne-
■ buchadnezzaro pavidalu, gal but vienatinis 
, užsilikęs paveikslas, bus dingęs .ant visa

dos. Paliktoji muzejuje nuospauda paro
do jauną bebarzdį vyrą, inteligentišką ir 
išlavintą. Akis rodo daugiau į. Semitiškas, 
pati nosis yra Grekų tipo; lupos plonos, 
smakras pilnas; jo sprandas rodo į tvirtą 
intekmingą vyrą. Taip tai išžiūrėjo Ba
bilono sienų statytojas.

Religija ir žiaurumai žmonijos istori
joje tankiai matyt ėjo ranka-rankon, gi 
Nebuchadnezzaras buvo labai religiškas. 
Nors jiš' buvo didis karininkas, bet ne del 
jo- militarių darbų jis liko labiausia žino
mas. Jis labiausia mėgo atstatinėti su
griautus Babilonijos miestų dievnamius, ir 
visi iš jo laikų užsilikę rekordai-užrašai la
biausia kalba apie jo dievobaimingus dar
bus.

nėra padorus. Darant spėjimus, 
kad be Lygos, turėdamas lais
vą valią, Francuzijos militariz- 
mas iki dabar jau' butų surin
kęs milžiniškas sumas iš suar
dytos ir nubankrutytos Vokieti- 
ijos, kritikai butų daug per
daug pasakę. Teisybė yra ta, 
kad Francuzija iš pat anksčiau
sių dienų buvo pasiryžus panai
kinti tokią Lygą, kuri priešin
ga jos siekiams. Galima paim
ti kad ir jos užsipuolimus ant 
Amerikos, kuriais pernai buvo 
užpildyti visi FrancUzų laikraš
čiai. Jiems tas pasisekė net 
perdaug, jei ne permainyti A- 
merikos žmonių sentimentą, tai 
nors sukelti visų prieštaravimą 
prezidentui ir panaikininti Tau
tų Lygą kaipo intekmingą pa
darą. Mat, turėjo būti širdin
gas atsinešimas linkui Francu
zijos, kuri kariavo ir kentė už 
civilizacijos reikalus.

Kas-galėjo-buti neturi jokios 
naudos dabar apie tai kalbant; 
tečiaus jei buvo koks nors to- 
kis galėjęs būti, tai tas, kad jei 
ne šitie Francuzijos prieštara
vimai p. Wilsonui, davę prieža
stį visoj Amerikoj sudaryti at
kaklų prieš-Wilsoninį judėjimą, 
jau Versalio sutartis butų bu
vus užtvirtinta. Francuzija su
judo iš tokių netikėtų pasek
mių. Pasirodydama Amerikai 
jog ji taipgi yra priešinga Ly
gos įstatymams, Francuzija iš
statė pavojun pasaulinę taiką. 
Ji netęko Amerikos pagalbos. 
Ji dabar nekantriai prašo Ame
rikos, kad ji, su reikalingais 
pataisymais ar priedais, kurie 
apsaugotų Amerikos tautinę ne- 
paliečiamybę, tą’ taikos doku
mentą priimtų. Gal jis ištie
sų yra ir netikęs — tečiaus jis 
yra tik vienas, kokį mes turi
me.

negalėtų būti, kad, nors Ame
rika nori išsisaugoti nesikišti 
į suirutes, nors savo morale in
taką nedasidėtų prie vienatinės 
organizacijos, manomos galė- 
sinčios užtikrinti — arba pagel
bėti užtikrinti — nors kokią 
taika.

* /.
Dar labiau reikalingu patam

pa, partijų karščiams mažėjant, 
persvarstyti ateitį Europos, ku
rioje Francuzija? pasilieka lyg 
yla, visus badanti. Viskas pri
guli nuo jos apsiėjimų. Ar ji 
yra militarists, ar nė, kaip yra 
užmetama? Ar ji 'turi terito- 
rialius nusistatymus? Tie du 
klausimai hera galima atsakyti 
paprastais taip ar ne. Quai 
d’Orsay atsibuvę tarimai ar da
bar daromi ne visados buvo pro
tingi, neabejotinai' padidino ka- 
riumenės palaikymo sumas, ai
škiai • jieškodami užvięšpatayi- 
mo Syrijoje, eidami priešingai 
naujai suformuotų tautinių tei
sių principams ir sukivirčyda
mi beveik visus Francuzijos 
kaimynus. Net nei finansiniai 
jos reikalavimai nebuvo tinka
mai ’ nusvarstyti. Tečiaus atsi
žvelgdami į .Francuzijos poiiti-

ką turime padaryti jai daleidi- 
mų delei jos dabartinio padėji
mo ir .pasvarstyti apie ją su 
drauginga dvasia; kodėl ji da
rė visko taip daug, kad užsitar
navo reakcijonierės epitetą.

(Bus daugiau)
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Rytų grašiagau- 
pasipinigavimui, 

to drožinio nuo- 
pavidalą sugrąži-

(Bus daugiau)

Istorija Abelna — svarbus istorijos ruožai ir tą 
knygą kiekvienas privalėtų turėti susipažinimui 
su abelnaja istorija. Puslapių 498_____._____ $2.00 
Su tvirtais apdarais ______________________ 2.75

Valgių Gaminimas — mažai tokių knygų yra, bet 
labai reikalingos kiekvienai šeimininkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162 __ 1.25
Gražiai apdaryta _________________________ 1.50

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00 
Tvirtais apdarais ____ _______ ______ l«50

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos, narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos 0- 
dos viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00. Nedaug jų tėra.

Apgailėtinos pasekmės.
Amerikos atsimetimo pasek

mės yra baisios. Vokietijai pa
drąsinta pareikalauti, kad su
tartis butų pertvarkyta, o Ame
rika palengva priyesta prie to, 
kad j Europos kontinentą ima 
žiūrėti kaipo j nevertą pasitikė
jimo. Mano tikslas šiuomi yra 
perstatyti visą padėjimą kaip 
jis yra, be jokio polemiško ap- 
marginimo. Aš nemanau, kad 
Amerikos nesižingeidavimas y- 
ra galimas taip likti, vien tik 
delei to, jog pusė Suvienytų 
Valstijų eksportų — nežiūrint 
milžiniškų komercijos rinkų 
Pietuose — yra siunčiama Eu
ropon, ir dėlto, kad tenai yra 
virš dvylika bilijonų dolarių — 
ar daugiau pinigų, kurie* buvo 
nuo Vokietijos reikalauti bėgy
je trisdėšimts ar penkiasdešimts 
metų — invesdinta Europoje. 
Kuomet Europa yra svarbiausia 
vieta Amerikos išdirbiniams — 
per ką dabar jau pasirodė žy
mės neturėjimo kur dėti — ir 
taip daug ’tenai pinigų randasi,

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 dalygų, perfujnų, 
sadlainių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes moki- 
nam dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbant 

; 7901 SUPERIOR AVE.
Kampas E. 79th St.

t Rosedale 945 Prin. 1361

bile kuriame iš sekančių 
dalykų:

Pasiųsti pinigus jūsiš
kiams giminėms už] ai
ryje.
Parūpinti įmformacijiĮ 
apie užrubežinio. biz
nio padėjimus.
Priimti laiškus is už- 
rubežių.
Gauti vietas ant' laivo 
iškeliaujant'.;

Musų imama mokestis 
už bile kurį šių patarna
vimų yra visai mažute;. 
Ateikit ir pasitarki! su 
mumis apie tai,«

FOREIGN!
DEPARTMENT

OTIS & CO. 
216 Superior Ave-

Randasi tapačioje- 
CUYAHOGA BLDG., 
priešais Paeto Stotį.

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

The Municipal Savings and Loan Company 
moka depozitoriams 5% ir pinigai yra satr-' 
giai ir gerai užlaikomi. Depozitorius garma' 
nuošimtį nuo podejimo iki išėmimo bile ko

kiame laike.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 
COMPANY

7909 Superior Ave. prie E. 79th St.
Sumokėtas Kapitalas $300,000

Atdara kasdien nuo 9 iki 3.

Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais nuo 6 iki 9.

45

VYDŪNO 
VEIKALAI
Atėjo mums iš Tilžės vei
kalų garsaus musų rašy
tojo Vydūno. Jų karės 
metu visoj Amerikoj *sto- 
kavo. Reikalaukit dabar: 
AMŽINA UGNIS; $2.75 

(Joje telpa: Liepsnų 
Ryto Giesmė; Namų 
Ugnelė; Ruomuva; 
Vaidilutė; i Liepsnų 
Vakafo Giesmė)

PRABOČIŲ ŠEŠĖ
LIAI 1.65

VISATOS SARANGA .30 
VERGAI IR DYKAI 1.40 
MIRTIS ir kas toliau .35 
SLAPTOJI ŽMOGAUS

DIDYBĖ .45
ŽMONIJOS KELIAS .30 
GIMDYMO

SLĖPINIAI .85

Reikalaukit
’’Dirvos” Administracijoj

jų, Hamburgu ir visur. ga
Pasai kelionei į Lietuvą. M

Padarymas Lietuviškų doku** N| 
mentų.

Pinigus siųskit per pačto Mo- H 
ney Orderį. Rašydami pridėkit M 
2c. štampą ir visad adresuokit

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y. gą 

i

*

$

E

!4%

Pradekit Naujus 
Metus Gerai

Pradekit taupyti pinigus ir atidėkit 
iš kiekvienos algos nors kiek ir nu- 
sistebėsit pamate kaip daug galite 
sutaupyt per metus. Mes taipgi kas 
šeši mėnesiai pridedame nuošimtį..
Siunčiame pinigus į visas pasaulio 
dalis.

Atdara Subatomis Vakarais.

Garfield
Savings Bank g

“DRAUGIŠKAS BANKAS”
Main Office Gordon Office

322 EUCLID Ave. ST. CLAIR ir E. 79th St. Jg

Dr. Richterio’Galingas Šeimy

g

Pain-Expelleris 
yra naudojamas, su
virtum per £0 metų,

ankstyvo peršalimo, 
bitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
Nuteikia neapkainuo- 
jamą pagalbą.

Nuo reumatiškų 
skausmų, neuralgi
jos, apš!ub:mo, nik- 
sterčjimo, raumenų 
nuvarginimo ir grei-

kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotų.

U

F. AD. RICHTER & CO., 
3rd Ave. & 35th St., 
Brooklyn, New York

ro valzbažciikliu.

Kaina 
35c. ir 70c. 
už bonką.

estas!
antie-
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— Privalai žinoti, kaip apsimesti, ma
no brangi.

— Nėra klausimo apie nudavimą, bet' 
apie jausmą. Galima pamanyti, jog kada 
vyrai prisigaulioja vienas kitą, tai jie mėg
sta vienas kitą; kuomet moterįs neapken- i 
čia vyro, kaip tik tuojaus ji įį prigaudinė-

,| — Aš nematau delko jis turi neapkęs
ti gero žmogaus, kad jis yra jo pačios drau
gas.

; ... _ | — Tu nematai? Tu nematai? Visi
<Guy de Maupassant —- Vertė A. A. Tulys) jųS budėjate jausmų glūdumose. Kaip sau

(Tąsa iš pereito num.) ‘nori, tai yra vienas iš tų daiktų, kurį jau-
Kokius tai juokus jie iš jo daro, lyg ti ir negali.pasakyti. Ir dar daugiau prie 

jis butų buyęs paikas nuo pat pirmos die-: to, neturi būti pasakyta. Ne, tu nesupras- 
nps! Ar tai buvo galima daryti kvailį iš . tam, tai bereikalo! Jus vyrai neturite jau- 
žmogaus — iš verto žmogaus, dėlto, kad smo delikatnumo.
jo tėvas paliko jam biskį pinigų ? Kodėl | Ir juokdamosi, su malonumų, purvinos 
negalima įmanyti žmonių sielas? Kaip moters pažeminimu, ji uždėjo abi savo rau
tai buvo, kad niekas negalėjo parodyti kil- kas/ant jo pečių ir( atkišo jam savo lupas, 
toms širdims begėdiškų širdžių apgaulys- Jis pasilenkė ir -prispaudė ją prie savęs sa- 

’ ■ glėbyje ir jų lupos susiglaudė. Ir kaip 
’ jie stovėjo prieš lentynaitės veidrodį, tai 
, antra pora, visai kaip jiedu, susikabino 
, už veidrodžio.

Jie nieko negirdėjo: nei rakto braškė- 
’ jimo, nei gi durų girgždėjimo, bet urmu 

Henriette su garsiu riksmu abiem rankom 
i stūmė Limousiną %šalin ir jiedu pamatė į 
i juos žiūrintį Parent, įsiutimu pamėlyna

vusį, be čeverykų ir be skrybėles ant gal
vos. Jis žiurėjo į abu juodu, vieną paskui 
kitam, su greitais savo akių žvilgsniais ir 
nepakrutindamas galvos. Paskui be žodžio 
jis puolė ant Limousino, stvėrė jį lyg no
rėdamas pasmaugti ir sviedė jį į antrą 
kambario kertę taip smarkiai, kad jis ne
teko lygsvaros ir skėbodamas rankom at
simušė smarkiai galva į sieną. '

Kada Henriette pamatė, jog jos vyras . 
nužudys jos' mylimąjį, tai ji puolė ant Pa
rent, pagriebė jam už kaklo ir įleisdama Į 
jo kūną savo dešimtį eiutnių ružavų pirš
tų suspaudė jį taip kietai, su visa savo be- 
viltės moteries jiega, kad kraujas iššoko 
po jos nagais, ir jį mušė jam per petį, lyg 
norėdama sudraskyti jį savo dantimis. 
Parent pusiau užsmaugtas ir užspringęs 
paleido Limousiną, kad nusikračius, savo 
pačią, kuri kaboto ant jo kaklo. Uždeda
mas savo rankas apie jos šonus jis nubloš
kė ją taipgi į antrą kambario galą.

Kadangi jis jau buvo pailsęs, kaip ir 
dauguma gera ūpo vyrų,'ir jo spėka grėi-' 
tai tapo išeikvota' jis sustojo tarpe jųdvie
jų, alsuodamas, nusialinęs, nežinodamas ką 
bedaryti; jo brutališka, įšėlus galva šoko 
tokia pastanga, kaip šampano' bonkos pu
tos, ir nereikalinga energija baigės kvapo 
pagavimu!. Kaip tik jis jau galėjo 
tį, tai, vistiek, tarė:

— Eikite sau, abudu'— tuojau! 
sau! s

Limousin stovėjo kampe prie 
nepasijudindamas; perdaug nukrėstas, kad 
ką suprasti; perdaug išgąsdintas, kad pa
judinti pirštą. Kuomet Henriette padėjus 
savo rankas- ant mažo rundinų stalo, gal
vą ’išrietus,’ nudribusiais plaukais, palaidu 
suknios kikliku, laukė, it- laukinis gyvulis, 
gatavas šokti, Parent tęsė stipriu balsu:

— Tuojau išeikite. Išeikite iš mano 
namų!

Samumas JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

kia; čia neik, ten nesikišk; ir tt.

MONSIEUR PARENT

tę? Kaip galėjo balsai turėti tų patį skam
bėsi del pasakymo teisybės, kaip ir melo? 
Del ko nuduotas, apgaulingas išrodo taip, 
kaip ir teisingas? Ir dabojo jis juodu, 
laukdamas pagauti maivą, žodį, intonaci
ją. Paskui urnai jis pamisimo: “Aš nuste
binsiu juos šį vakarą”. Ir jis tarė:

— Mano brangi, aš paliuosavau Julią, 
tatai žiūrėsiu, kad tuojau šiandien gavus 
kitą tarnaitę. Tuojau aš einu, kad iki ry
tojaus ryto gavus. Taigi, gal but, aš ne- 
pargrįšiu iki vėlumos.

— Labai gerai, — atsiliepė ji: — eik. 
Aš nepasijudinsiu nuo čionai. Limousin 
pabus su manimi. Mes lauksim tavęs. — 
Paskui, atsisukdama į mergaitę, tarė: — 
Paguldyk Jurgiuką, apsiruošk ir eik į sa
vo kambarį.

Parent atsistojo; jis'buvo silpnas ant 
kojų, kvaito, svaigo ir tardamas, “Vėliau 
vėl jus pamatysiu”; išėjo prisilaikydamas 
sienos, nes grindįs, jam rodės, vartosi kaip 
laivas. Jurgiuką auklė išsinešė, tuo tarpu 
Henriette ir Limousin išėjo į svetkambarį.

Kaip tik durįs užsidarė, Limousin sa
ko:

— Tu turbut esi beprotė, tikrai, taip 
kankini savo vyrą, šitaip darydama!

JI greitai atsisuko ant jo:
— A! ar tu žinai, kad aš mąstau apie i 

tą paprotį, kurį tu paskutiniu laiku įga- i 
vai žiūrėti ant Parent,, kaipo ant kankinio, 
arėtai yra labai negera?’'T 7»

. Limousin’ atsisėdo į krėslą ir sukeitė 
kojas.

— Galiaus, aš nelaikau jo už kankinį, 
' bet aš manau, kad esant kaip mudu daro- 

va, yra juokinga iš tavo apsiėjimų, niekin
ti tą žmogų nuo ryto iki nakties.

Pasiėmė ji paperosą nuo grimzavonės, 
užsidegė ir atsakė:

— Bet aš neniekinu jo, visai priešin
gai. Tiktai jis mane erzina savo žioplumu 
ir aš. elgiuos su juom taip, kaip jis yra 
vertas.

Tuojau Limousin pabaigė:
— Tavo apsiėjimas yra labai kvailas! 

Aš prašau tavęs apsieiti su savo vyru ma
loniai, nes mums abiem reikalingas jo pa
sitikėjimas. Aš manau, jog tu privalai tai 
matyti.

Jiedu buvo prie viens kito: jis augalo
tas, tamsus, su ilga barzda ir nuduodąs 
vulgariškais pobūdžiais gerai išveizdančio 
žmogaus, kuris labai gerai pasitenkinęs sa
vimi; jinai — maža, graži ir ružava, ma
la Paryžietė', gimus užpakaliniame dirbyk- 
los kambaryje, pusiau “cocotte” ir pusiau 
miesčionė, tapo atkviesta į krautuvę, savo 
žvilgsniais priviliojimui žmonių, ir apsi
vedė su paprastu doru žmogumi, kuris ma
tydavo ją lauke už durų kožną rytą išei
damas ir žėdną vakarą pareidamas. .

— Bet ar tu nesupranti, tu, didelis 
vaike, — sakė ji, — jog aš neapkenčiu jo 
vien del to, kad jis mane apsivedė, kad jis 
mane nupirko, ištiesų; del to, kad viskas 
ką jis sako ir daro, viskas, ką jis mintija 
veikia ant mano nervų? Visada jis pyki
na mane savo paikumu, ką tu vadini jo 
gerumu; savo bukumu, ką tu vadini jo pa
sitikėjimu, ir paskui, ant visko, del to, kad 
jis yra mano vyras vietoj tavęs. Jaučiau 
aš jį musų tarpe, bet gi jis daug nesimaišo 
mums. Ir daugiau r:.. ir daugiau! Ne, 
tai po visko jis yra peridiotiškas, kad ne

įgali nieko įspėti! Aš norėčiau, kaip sau 
nori, kad jis butų biskį jautresnis. Pasi
taiko laikas, kada aš turiu traukimą jam 
pasakyti: “Ar tu nematai, tu žioplas su
tvėrime, kad Povilas yra mano mylima
sai?” Tai labai nesuprantama, kad tu ne
gali nuvokti, kaip labai aš jo- neapkenčiu, 
kaip jis kiršina mane. Tu visada, rodos, ; 
jį myli ir širdingai sveikinies su juomi. 
Kai kada žmonės labai nepaprasti • i

ą. . --- - -lą
NAUJAS —1921— METAS 
Vėl praslinko vienas metas,! 
Apsisuko žemės ratas.
Prastais rubais apsirengęs 
Amžinastin. sehuk’s žengia.
Senio išvaizda nedaili, — 
Niekas jojo nesigaili, 
Jisai savo apgyveno, 
Jau netikęs, nes paseno., 
Naujas su išvaizda vaiko, 
Pažastėje maišą laiko, 
Visi į jį meiliai žiūriu 
Lai dalina ką jis turi.
Kur tik reikalą pamato, 
Iš to maišo tę pakrato — 
Lai teisingai viską daro, 
Kas netikęs — tegul bara.
Lai kankihtojus pasmerkia, 
Tų, kurie del meilės verkia, 
O verkiančius suramina 
Ir jų meilę sugrąžina, i
Te laimingas Naujas Metas 
Beria lobių pilnas saujas, 
Daug sveikatos ir links

mumo
Linkiu visiems be skirtumo, j 

Audra.
Nuo Juokų Red.:’ Vai, kasi 

bus. vai, kas bus! iš pat pradžių” 
metų čia užsiaučia gerb. Aud
rą -— neduok die kad visas toks 
metas butų. Gerb. Audra iki 
šiolei laukė ir tik naujus me
tus pradedant užužė į šį skyrių. 
O žmonės .sajeo, kad jeigu kaip 
išryto buna, taip ir visą dieną. 
Tai musų kalendorius dabar vi
siems 1921 m. užrašo audrą.

Kur buvo p-lė Kleopatra su 
savo maloniais žodeliais, kur 
buvo gerb. Cirineušas? kad ne-Į' 
pasistengė mums naujus metus 
pradėt kad ir su ašaromis, o vis Gerb., M. Baukas "Sandaro- 
geriau butų negu su audra, 
kuri užėjus viską augątyn ke
lia. r - - -
gai bus mergelėms, jau mes tą 
spėti

sija nekariauja ir
kad šauliams perkami šautu- ir be galo. Jeigu tam gerb. M. 

vai gali net apginti bolševikus 
nuo-Lenkų ir kad

tarp Rusijos ir Lietuvos pa
daryta taikos sutartis.1

Ikšiolei musų “komunistai” iš 
baimes kinkas drebina, kad jei
gu . čia bus perdaug pririnkta 
aukų šauliams, tai netrukus jie 
visą Rusiją užkariaus.

Bolševikai sako, kad pirmiau 
adv. Bagočius kalbėdamas ne
užsimindavo apie pirkimus ko 
nors, o dabar jau rengiasi pir
kti šauliuose odų fabriką. Jie 
sako: Matai, kaip žmogus per- 
sįkečia, kada pinigų turi, kada 
buržujum pavirsta.

Atsiminimai iš praeities. Ka
da pasaulis liepsnojo karės ug
nyje ir kada visi buvo užsikrė
tę demokratizmo ir laisvės dva
sia, vienas žydelis', nusprendęs 
eiti liuosnoriai kariumenėn, sa
vo draugų tarpe didžiavosi:

— Nueisiu, nušausiu kokį tu
ziną Vokiečių ir pareinu sau!

— O jeigu jie tave nušaus?— 
sako jam vienas.

— Už ką jie mane šaus, ką 
aš ’■ jiems padariau? — šneka 

Į jis.

Simas Stočkus gyrėsi, kad jis 
su savo pačia susimylėjo ir ap- 
'sivedė iš pirmo pasimatymo.

O Petras Repšis jam pridė
jo: “Tu mislini, kad ji butų už 
tave ėjus, jei butų antru kartu 
spėjus pažiūrėt?”^

Tiesa, gerbiamieji, mes turi
me eibes liuosnorių vadovų, tik 
viena bėda, kad nėra iš kur tų 
pasekėjų jiems gauti, — rašo 
J. Vaičiūnas.

&

je” pasirodė su “pamokinimais” 
“Artojui”. Ir ištikro, anot gerb. 

Blogai bus moterims, blo- Spragilo, jei nedirbi — bara, ir

galime....

visi 
visi

geras atmintis turit 
pamislysit apie tai, 
musų galvoje suka-

metus buvo prakil-

Ar 
ir ar 
kas dabar 
si?

Pereitas
nusis ir turėjo 366 dienas.

Bet kas iš to, kas iš to smer- 
telnam žmogeliui; kuris norėjo, 
kad metas turėtų tik 300 ar dar 
mažiau dienų../..

jei dirbi — tik barnius girdi.
Tasai gerb. Baukas yra vie

nas iš tų, be abejo, kurie nieko 
nedirba, bet tokis, kurs pirmu
tinis iššoko su pamokinimais 
dirbantiems. Tokių nuo svieto 
pradžios buvo daug: už pečiaus 
sėdėdami, pypkę rūkydami, il
ga nose uostinėja po kampus ir 
piršto nepajudindami, nosies 
galu rodo: tą padaryk, taip pa
daryk; tas negerai, taip nerei-

kalbė-

Eikit

sienos

(Bus daugiau)

APSISAUGOJIMAS NUO ŠALČIŲ.
Atsiminkite, kad‘paprastai šalčiai yra 

užkrečiami. Gemalas šalčio gan veiklus ir 
tik gavus’ progą greit platinasi, bet dauge
lyje atsitikimų šie gemalai butų perniek, 
jeigu tik išanksto aplinkybės butų prižiū
rimos. Štai paprastos aplinkybės, kurias 
turime turėti omenyje:

1. Nosyje ar gerklėje užsisenėjusios 
ligos.

2. Nusilpnėjimas- paprastai nuo ligų, 
girtuokliavimp, persidirbimo, prasto mai
sto ir nedamiegojimo.

3. Ūmus persidirbimas ar sušlapimas, 
ypatingai kojų ar perlengvai apsirėdymas.

4. Vidurių užleidimas ar užkietėjimas.
5. Prastas vėdinimas kambarių ar net 

ir perdidelis užsisėdėjimas nevėdintuose 
kambariuose. >

Turint kokį nors užsisenėjusį nesma
gumą privalome tuojau kreiptis gydytojo 
pagalbos. Sergėkimės patarimų šundak
tarių ar tokių, kurie save tik gydytojais 
augštinasi. z

. Laikykimės nuosaikumo kaslink val
gio, pailsio ir miego, ir kiek galint praleis- 
kime laiką tyrame ore.

Vėdinkime kambarius ir darbavietes 
nuolatos.

Kiek galint užlaikykim kojas sausai ir 
šiltai.

Pereitą savaitę pas mus kal
bėjo gerb. Dr. J. šliupas.

Clevelando blaivininkų (a. a. 
girtuoklių) klubo nariai gausiai 
vienbalsiai plojo, kada gerb. 
kalbėtojas suminėjo, jog Kau
no alus yra gardžiausias visa
me pasaulyje.

Per Kalėdas tasai blaivinin
kų klubas dar rado reikalingu 
kreicerių senoms jo užduotims: 
gerai kad dar nelikosi nutarta 
paskirti jį Relikvijų muzejun, 
kaip pereitą pavasarį nekuriu 
narių buvo svarstyta.

4/
Tegul Brooklyno matrosas sa

vo “komunistams” paaiškina ką 
reiškia žodis “bolševikas”,

kad Lietuvos valdžia su Ru-

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg. ’
Branch Ofisas

Šalę North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

DR. ADOMAS' SZCZYTKOWSKII
GYDYTOJAS IR CtiluoRGAS |
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio H

Telefonai: Rosedale 6758, Prine- S 
ton 431 g
Valandos: tik vakarais nuo 7 S 

iki 9 vai.
Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al jJS

PINIGAI 
CENTRALINEN 

EUROPON

MES dabar priimam pi
nigus siuntimui į sekan
čias šalis:
Vokietiją Grekiją
Austriją Ungariją
Bulgariją Jugo Slaviją
Čeko Slaviją . Rimtaniją
Lenkiją Italiją

Serbiją
Suteikiame žemiausias kainas. 
Mes taipgi parduodame 
maisto draftus, parūpi
nančius maisto jūsų gi
minėms Centralinej Eu
ropoj. Už tį patarnavi- 

. ma apmokėt nereikia.
ZCbe Cleveland 

Uruet Company
Skyrius Jūsų Kaimynystėje

i Baukui kas nors negero pasiro
dė “Artojuje”, liuoba reikėjo 

■ pasirodyti kaip gali gerai pada
ryti: vietoj kad kur nors pa
mokinimus Tašyti, reikėjo pa
vargti tą vakarą ir parašyti po
ra lapelių “Artojui”, ir tuomi 
butų buvus užkimšta vieta kur 
dabar telpa ir žargoniškumai ir 
netikusi poezija ir viskas kitas 
— nuo pradžios iki galo — nie
kas. Tada tai vyras butum ir 
visi pasigerėtų, kad- ve, gerb. 
Baukas puikiausia "Artojuje” 
nuriečia!

Musų literatūrai reikia tokių, 
kurie prisideda kuo nors ir pa
sistengia negerą pataisyti ar to 
vietą užimti, o pamokytojų jau 
per tūkstančius metų mes turė
jome ir jie niekad niekuo geru 
'neatsižymėjo. Yra žmonių, ku
riems nepatinka, jei kas kepu
rę ne į tą šoną nukreipęs, jei 
kas ne taip šaukštą į bumą įki
ša, jei kas netaip kojas gatve ei
damas kelia, — bet tas neturi 
prasmės, ir tik reikia gerb. M. 
Baukui prisiminti Aisopo pasa
ką apie ūkininką, jo sūnų ir ■ 
asilą, kurie visi trįs į miestą I

ėjo, jojo, nešė ir kitaip, o vis 
niekam neintiko ir gana.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai. Juokų Red.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupimmui

SHORE
BAN KO J 
ir subjektas sulyg reguleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigu*.

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

St. Clair ir East 125-ta gatvė 
12000 Superior Are.

Saugumas Pirmiaus
Pinigų apsauga žmonėms apeina pir

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

. (šiais laikais, prie visko brangumo, ne- ' 
verta laikyti pinigus namie arba ant mažų- 
nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakjla, 
kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuojaus 
dėti pinigus The St. Clar Avė. Banke arba . 
jo skyruje, už metų laiko matysit kej at
sitiko: jūsų šimtas atnešė net $5, vietoj ki- w 
tur $2, $3 ar $4.
THE ST. CLAIR AVE. SAVINGS 

AND LOAN COMPANY
2006 St. Clair Avenue

PINIGAI į LIETUVĄ
Puikus pinigų siuntimo 

patarnavimas, kokį Ameri
can Express' Company įs
teigė Lietuvon pirm karės, 
keletas mėnesių atgąl da
bar vėl likosi atnaujintas.

Sugrįžę nuo priėmėjų kvitos 
parodo, kad pinigai' nueina be
veik į tris savaites lako. Mes 
mokame Markėmis, kurios yra 
legaliai priimtos Lietuvoje. Mu
sų kainos yra žemos ir patar
navimas labai geras.

American Express , Company 
įsteigta 1841 m.;'turi pilnai'su- - 
mokėtą $18,000,000.00 kapitalą, 
ir siunčia į Europą daugiau pi
nigų negu kokia kita finansinė 
įstaiga. Ji. pasibudavojo ir lai- ’ 
ko. nuosavybėje, didelį, puikų 
dvidešimts vieno (21) augšto 
budinką žemutinėj dalyj Broad
way, New Yorke, kurio čia pa
veikslas parodoma; jame ran
dasi visi kompanijos ofisai.

Naudokite musų dolarinius 
money orderius mokėjimui bilų 
ir pinigų siuntinėjimui šioje ša
lyje ir Kanadoje. Taipgi par

duodame visokius užrubežinius pinigus. Kuomet siun
čiat kur nors pinigus reikalaukit American Express kvi- 
telės. Tai yra užtikrinimas nuo pražuvimo.

Kreipkitės į bile skyrių arba ofisą American Railway 
Express Company, arba į musų vietinį ofisą:

2048 East Ninth Street, Cleveland
Arba rašykite savoje kalboje į 

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY

65 Broadway, New York.

{steigta 1841 m.
Kapitalas $18,000,000.00

O

o

Vyriausias Ofisas 
American Express Co., 

65 Broadway, New Yorke

SKANDINAVU0S-AMER1K0S LINIJA
Yra žinoma kaipo viena iš geriausiu' linijų

keliauti per Liepoju

( LIETUVA
garlaiviai turi puikius kambarius de-

is lovoms. .Reikalaukite laivak 
vs atrentu 'ant Skandinavijos Li

'.NDINAVIAJJ-AMERICAN LII 
t.'8 VZash'njtcn St.. B-stm 
ii? N. Dearborn.St., Chicago. Ill 
i=3 S. 3-rd Ct., Minneapolis, Į44U
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PALENGVINKIME SUŽEISTŲJŲ KANČIAS
Žaizdos kovotojų už gimtojo ■ 

krašto laisvę yra šventos. Gy- i 
dyti jas yra pareiga sveikųjų, i 
Nėra prakilnesnio jausmo — i 
palengvinkim kentančiam skau- j 
smus. Lietuvoje tebeina kova 
už Neprigulmybę. Smarkiausi i 
mūšiai įvyks netrukus po Nau- ■ 
jų Metų. Tenai daug skausmo, 
daug nekaltai pralieto kraujo. , 
Bet permaža • vaistų, permaža 
pagalbos. Ką tik gauti doku
mentai iš Lietuvos praskleidžia 
mums skaudžią tikrenybę, ži
nomas visoje Lietuvoje, ener
gingas visuomenės veikėjas Da
ktaras Vladas Nagevičius, da
bar vyriausias Lietuvos armijos 
gydytojas, prisiuntė juos. Įsi
skaitykit, broliai-sesers. Ir duo
kite rodos'. Esate užsiėmę Lai
svės paskolos darbais, — bet 
paskola eina bendriems Lietu
vos Respublikos reikalams, ku
rių svarba neginčijama. Aukau
jate šauliams, Gynimo Komite
tui ir tos aukos eina sudarymui 
naujos, aktingos pajiegos prieš 
Lenkus-užpuolikus. Aukaujate 
Raudonajam Kr., 'bet tos au
kos neužtenka nukentėjusiems 
nuo didžiosios karės varguo
liams šelpti ir R. Kryžius ma
žai teįgali kovojančiai armijai

- gelbėti. Visa našta guli ant 
| karės sanitarių įstaigų. Tų įs

taigų viršininkas, D-ras Nagevi
čius, kiek pirmiau buvo mušęs 
telegramą Amerikon, kuri ir 
buvo paskelbta laikraščiuose. 
Sąryšyje su tuo dabar skelbia
ma jo atsišaukimas sykiu su lai
škais Lietuvių-Amerikiečių, da-

• bar esančių Kaune.
I

REZOLIUCIJA

Kadangi del lėšų stokos ir iš 
šalies gaunamos paramos ma- R 
ž.umo K. A. M. Sanitarijos Sky- L 
rius neįstengia reikiamai apru- ( 
pinti sužeistųjų kariškių,

Todėl Lietuvon grįžusių Ame
rikos Lietuvių susirinkimas nu
tarė:

1. Prašyti Amerikos Lietuvių 
ateiti pagalbon su aukomis Kra
što Apsaugos Ministerijos Sani
tarijos Skyriui ir jam siųsti vi
sas aukas sužeistiems kariš- 
kams aprūpinti skiriamas.

2. šią rezoliuciją inteikti Vy
riausiam Armijos Gydytojui Ge- 
nerolui-Leitenantui V. Nagevi
čiui pridėti prie jo atsikreipi- 
mo į Amerikos Lietuvius.

3. Išnešti šią rezoliuciją ir į- 
galioti ją paąirašyti Dr. Rut
kauską, pp. K. česnulį, R. Ad- 
žgį, K. Vereckį ir Kaupą.

(Originale seka jų parašai.)
II

BROLIAMS AMERIKIEČIAMS
Po dviejų metų nepakeliamų 

kovų musų galybė išaugo ir da
bar kasdien plaukia nauji sava
norių būriai. Kasdien musų 
gale tvirtėja. Tikime kad ir 
nebetoli ta valanda, kada mes 
atvaduosime musų tėvų žemę 
nuo visų okupantų ir laisvės 
vėliavą iškelsime augštai ant 
Gedimino Kalno Vilniuje.

Mes ramus artojai pasiėmėm 
mums nepriprastą kardą, ne ki
tus užpuldinėti, bet gintis nuo 
užpuolikų. Ir todėl neišleisime 
iš sivo pūslėtų rankų kardo, kol 
neišvaduosim musų gimtojo 
krašto iš Lenkų nagų.

O jums, Broliai, Amerikoje 
šiuo tarpu pranešame, kad sku
biai mums reikia įsigyti: 16 sa
nitarinių automobilių, 160 sani
tarinių vežimų, 19 kilnojamų 

(dezinfekcijos kamerų ir vienas

Lietuvon sugrįžusieji Ameri
kos Lietuviai, susirinkę lapkri
čio 23 d. 1920 metų, Krašto Ap
saugos Ministerijos Sanitarijos j Rentgeno aparatas. 
Skyriuje ir iškla\isę Vyriausio 
Armijos Gydytojo Generolo-Lei-' 
tenanto Dr. V. Nagevičiaus ir 
Krašto Apsaugos Vice-Ministe- 
rio pranešimus apie sužeistųjų 
ir sergančiųjų kariškių aprūpi
nimo reikalus, išnešė sekančią 
rezoliuciją:

Kadang i Lietuvos Valstybė 
grobikų Lenkų užpulta kovoja 

_savo gyvybei ir nepriklausomy
bei išlaikyti,

Kadangi kovose su priešu su
žeistųjų ir susirgusių jų kariš
kių aprūpinimą ligšiol nešė ir 
dabar neša vien tik Krašto Ap- 
sa’ugos Ministerijos Sanitarijos 
Skyrius,

m
Delei D-ro Nagevičiaus, Vy- « . . -

riausiojo Armijos Gydytojo, iš-1 seikėtu nuo ligų >r kiek jiems
kelto reikalo Lietuvių-Ameri- 
kiečių Karės Sanitarinis Komi
tetas. Kaune štai ką sutrumpin
tame laiške sako:

janti pirtis su dezinfektinemis 
kamarėlėmis, kiek kariškių iš-

OPIAUSIAS REIKALAS
Labai gerėjamasi Amerikoje 

gyvenančiųjų Lietuvių praktiš
ku labdarybės supratimu. Kas 
tik kada į Amerikos Lietuvius 
kreipėsi — likosi apdovanotu ir 
padrąsintu už Lietuvos gerovę 
kovoti. Lietuvos kariškiui pri
sieina milžiniškus darbus atlik
ti, o nepridera jam savo nuo£ 
pelnus pačiam garsinti. Mūšių 
eilėsi nėra pašalinių žiūrovų, 
kurie didvyriškus nuopelnus be
šaliai užrašinėtų. Visuomenė 
nežino vargų, kuriuos sužeistas 
karžygis turi iškentėti. Nema
tydami Lietuvos sužeistųjų ka
riškių vargų, tikriname, kad 
lengviau mirti .mušįp lauke, ne
gu žiemos metu likti sužeistu ir 
neatsakančiai slauginamu. Kri
tusiam kovos lauke — lengva 
žemelė. Karstas 
nikų puošiamas, 
karžygiui reikia 
lėti.
timų negali matyti, o patarlė 
sako: ' 
gaila”.
šų sulaužytais kaulais papras
tame vežime ligoninėn gabena
mą: kiekvienu ratų trinktelėji
mu sulaužytųjų kaulų smailu
momis kūnas draskomas ir nau
jos viduryje žaizdos daromos. 
Tokioje kelionėje ligonio kentė-

Butinai 
tinkami 
vežioji- 

vos vie- 
tesiran- 
ir regis 

Lietuvos

Visuomenė

ir kapas vai- 
gi sužeistam 

kentėti ir ty- 
visų pasišven-

'‘Akįs nemato, širdžiai ne- 
Įšsivaizdinkime kariškį

Mes žinome, kad ir Jums ne
lengva, kąd turite ir savo var
gų. Bet mes taipgi žinome, 
kad Lietuvis-Amerikietis 
nėra nei karto paniekinęs 
šaukiančių pagalbos į jį 
biame reikale Lietuvos.

Aukas adresuokite: Kaunan, 
Krašto Apsaugos Ministerijon, 
Karės Sanitarijos reikalams.

• Lietuvos Armijos Vyriausias 
Gydytojas

Gen.-Leitenantas Nagevičius.

dar 
besi- 
svar-

jimas neapsakomas, 
reikalingi tam tikslui 
automobiliai sužeistųjų 
mui. Visoje Lietuvoje 
nas Rentgeno aparatas 
da ir tasai rekvizuotas, 
mažos vertės beesąs.
Armijos chirurgams būtinai rei
kalinga nors vienas geras Rent
geno aparatas (X-Ray), kad su
laužytus kaulus taisant ar kul
kų žmogaus kūne bej ieškant, 
musų karžygiai nebūtų berei
kalingai kankinami.

Arti fronto kad butų keliau-

j IŠRADĖJAI |
I Prisiųskite man savo braiži- X 
T nius išradimo išegzaminavimui. + 
I Reikalaukite išradimų knygų- į 
+ tės “Patarimai Išradėjams”, ku- X 
T ri duodama dykai. J
X Rašykite Lietuviškai savo ad- t
+ vokatui. X
t Martin Labiner į 
į 15 PARK ROW, NEW YORK T X Registr. Patentų Adv. (Dr.) I

vargo sumažintų. Ne kas ki- : 
tas, kaip nešvarumas armijoje 
ligas platina. Mes turime li
goms “užbėgti už akių” ir mu
sų karžygių sveikatą, it akį, 
saugoti. Kariškių sveikatos ser
gėjimas, kad ligos Lietuvos gi
nėjų eilėse negalėtų įsigalėti, 
tai didžiausioji Lietuvai pagal
ba. Kolera, kruvinoji, influen
za ir tt. narsiausią kariumenę 
gali į bejiegę paversti, o musų 
armijoje liga gali būti geriau
sioji priešo talkininkė. Išmany
kime ir mokėkime gerai prisi
rengti į galutiną už tautos bū
vį kovą su musų nepriklauso
mybės priešais. Svarbu yra ka
reivį apginkluoti, dar svarbiau 
yra apsaugoti kovotojų sveika
tą. Liguisto karžygio ginklas 
iš rankos iškris, priešui blėdies 
nepadaręs; priešai girsis savo 
narsumu, o musų karžygius pa
šieps pasaulio akyse.

Amerikoje gyvenantieji Lie
tuviai su alpstančiomis iš mei
lės širdimis prie Lietuvos neX 
priklausomybės, negali musų 
karžygių žaizdų aprišinėti nei 
meilingiausios žodžiais palinks
minti, todėl mes Amerikos Lie
tuvių Karės Sanitarinis Komi
tetas — Kaune, vardan sužeis
tųjų 
džiame, prašome, raginame vi
sus Amerikoje gyvenančius Lie
tuvius, tuojaus aukuoti tiek, 
kad susidarytų bent $70,000 
(septyniasdešimta tūkstančių 

. dolarių), būtinai reikalingų su- 

. žeistųjų karžygių aprūpinimui.

Lietuvos Valdžia daro kiek ga
li pagirtinai, bet mes matome 
kad yra apragų, kurias tik A- 
merikoje gyvenantieji Lietu
viai gali pasekmingai ir garbin
gai. užtaisyti, — sužeistųjų kar
žygių gydymui reikalingiausių 
daiktų parupinimu.

Amerikos Lietuviai! Paau
kaukite dalelę užuodarbio ir 
siųskite per Krašto Apsaugos 
Ministeriją Kaune, 
kariškių reikalams, 
greitai ir tiksliai 
Aukos palengvins 
karžygių kančias, palengvins ir 
kovą

sužeistųjų 
Aukos bus 

sunaudotos.
sužeistųjų

viams greičiau ir lengviau pa
gyti, o jie pagiję vėl stos kaip 
levai prieš musų mylimo Krašto 
teriotojus-Lenkus.

Aukas galima siųsti tiesiog į 
Lietuvą kaip nurodyta: Apsau
gos Ministerijai, Sanitarijos 
Skyrius, Kaunas, Lithuania.

Aukas galima taipgi koncen
truoti prie Lietuvos 
Misijos: Lithuanian 
tative, 162 West 31 
York. Iš čia aukos
čiamos,' Kaunan su reikalavimu 
prisiųsti pakvitavimus aukau-

tojams.
. Lietuvos Misijos ofisas išda

vinės tik laikinas kvitas tuoj po 
apturėjimo aukų.

Lietuvos Misija Amerikoje
(Per Maj. P. žadeikį.) j

Lietuvių Kariškų, iriel-

Valstybės 
Represen- 
St., New 
bus siun-

už neprigulmybę.
Amerikos Lietuvių Karės 

Sanitarinis Komitetas, 
Kaune.

(Seka parašai)
Brangus Lietuviai-Amerikie- 

čiai, didelis ir svarbus reikalas, 
aiškus kaip ant delno. Brangin
dami Lietuvos laisvę, brangin
kime ir kovotojus už ją.

Sužeistieji karžygiai kantrus. 
Kenčia tylėdami. Bet gi tai ne
reiškia, kad jų sopuliai maži. 
Nereiškia kad galima eiti pro 
jų'šalį, užmerkus akis.

Padėkime sužeistiems karei-

Subruzdimas Lenkuose. Var- 
šava. — Lenkijos premjeras 
Witos pasiryžęs rezignuoti ne
laukdamas atstovų susirinkimo 
sausio 18 d. Taipgi rezignavo 
vice premjeras Daszinsky.

Nujaučia ponai ką nors ne
gero ir bijo atsakomybės.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
ĮSI DANTISTAS ĮSj;

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1895 E. 9 Straat
Cleveland, Ohio.

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai. 
Superior Av. ir Addison Rd.

VILNĮ

k

K

Isdirbami per Cleveland Grain.
& Milling Co. Cleveland, 0.

į V. J. PUGHER
J f LIETUVIS ADVOKATAS
į 930 Williamson Bldg. -
> Main 2170
? Namie šiose valandose: nuo7 iki l
> vak. Panedėliais, Seredomis ir
k Subatomis. ( ' 3)
s Gyv. vieta 6014 SUPERIOR AV.

8

tuwa>tiNt
KELIAUJANT EUROPON n

Laivas SAXONIA 14,300 Tonų
15^ Išplauks iš Halifax Sausio 22

Kabineto kaina............ *.........................  $180.00
3-čios klesos kaina ................................ $125.00

Pridėjus $5 Karės Taksų.
TIESIOG HAMBURGAN

3-čia Kleso kaina į Eitkūnus per Hamburgą $130.40 
Pridėjus $5 Karės Taksų.

Jūsų kaimynystėje yra musų agentas. Kreipkitės 
prie jo.

Central 1690 Main 2063 ;

JONAS BALUKONIS
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoja visuose Teismuose. 
902-4 Engineers Bldg. 

: Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
Sale North American Banko 

Atdaras vakarais.

Vilni 
jo san 
kesnius 
kalavo 
^plėšiam 
teisybė! 
diečiai 
labai g 
musų 1 
daug i 
Lenkų, 
jo. Mii 
kuotę. 
VaršaVc 

, Lenkų 1 
ti Lietu 
kad vėl 
Lenkai 
sudskio 
busią d 
reikia. 
gOwskio 
kalbama 
Savos, 
ri, nes 
skį išti 
Lenkų.; -i 
namo, t 
nuodanu 
kils.

“KLEBONAS KALTAS”
Už dviejų-trijų savaičių išeis iš spau
dos nauja originale iš 1919 ir 1920 
metų iš tikrų Lietuviškų atsitikimų 
keturių veiksmų komedija “KLEBO
NAS KALTAS”. Parašė T. Janušas. 
Artistai-mėgėjai-lošėjai paskubinkite 
šį veikalų užsisakyti. Reikia užsisa
kyti 8 knygutes: nes apie tiek yra 
veikiančių asmenų. Kaina tiktai 45 
centai. Pirm negu pradėsit ši veika
lų skaityti, stipriomis virvėmis susi
nėkite sau šonus, kad iš juoko neek- 
sploduotų! Su užsakymais kreipkitės 
j leidėjų M. S. Du, 130 Wooster Av., 
Akrbn, Ohio. Reikalaukite visose re
dakcijose ir knygynuose. Kės nori 
pasiskaiymui gali užsisakyti tik vie
nų knygelę. Šios vienos komedijos 
užteks visam vakarui lošti. Veika
las yra moksliškas, morališkas, nau
dingas, o juokų be jokio galo........
Pasiskubinkit su užsakymais, nes po 
Naujų Metų beveik visi egzemplio
riai bus persiųsti Lietuvon..

Leidėjas,' M. E. S. DU, 
130 Wooster Ave., Akron, Ohio.

P. S. Nesant merginų artisčių, lošė
jai gali būti vien vyrai, dėlto ir ma
žose kolonijose šis veikalas gali bū
ti suloštas. (53)

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuvė

Užlaikau geriausių vyriškų, 
moteriškų ir vaikams parėda- 
lų, marškinių, apatinių, kal- 
nierių, kaklaraikščių, jekių, 

sijonų ir visokių kitokių.
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 79th Street
Kampas Cramb Avenue.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
"Akių Gydytojas

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

Nedėldieniais
nuo 10 iki 12

8115 St. Clair Avenue
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AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON? |
Laivakorte 1 Liepojų $145. Eidkunus $106.70

Tai yra musų kaina tik per vandenį.
Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums.
Nereiks bėdavoti Nebus vargo

Giminės iš Lietuvos
Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje 
tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduo
dam ir prirengiam visas reikalingas kelionei popieras.

Užtikrintas Pinigu Persintimas
Siunčiame pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab- 

legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas 
negauna, pinigus jums gražinsime.

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

©

©

©

V:

LAIVAKORTES 
visom linijom

Siunčiame Pinigus į Visas Šalis Užrubežiuose
COLL VER - MILLER CO.

2033 E. 9th Street 1698 W. 25th Street
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave.

&

m

i
w Žmogue kasosi galvų, 

r. kad palengvinti niežėjimų.
Kasimas: pasidaro papro- 

( čiu, ir tuomet žmogus ka- 
« so si nejučioms. Bet jis 
lĮ žino, kad jam niežti, ir 
T visi kiti tų žino. r 
• Vyrai ir moteris kenčia 

niežėjimų nuo pleiskanų, 
E o kenčia bereikalingai, 

nes tų niežėjimą galima
• .r. .. .... lengvai prašalinti. Nebus

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

K U FF K, J® S 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos jų nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaiikanh. 
Ji nesugadins nei' jautriausios odos. Jas negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
* Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: f

l|"1 “ "F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Frotčvra”. New York "1"

f

L

Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su Įmokėjimu Nuo $300 iki $1650 Dolerių

Manantieji pirkti Namus nepamirškite ateiti pas savus — tai yra pas Lietu
vius, nes mes turime visados didelį rinkinį visokių Namų visose Mies

to dalyse Parduodam su mažu įmokėjimu ant lengvų išlygų ar 
išmokėjimo. Taipgi priimame senus Namus kaipo {mo

kėjimą ant Perkamų Namų.

$17,000. Namas dviejų šeimynų, p 5 kambarius, su maudynėmis, fuma- 
nasais, elektros šviesa, trečias augštas irgi ištaisytas. Namas visas ' 
medinis, kietas medis viduje. Parsiduos su $1650, ant išmokėjimo 
rendomis. Randasi ant Westropp Ave. tarpe 2 gatvekarių, netoli 
Bulvardo ir parko.

Po $3,800 Keturi Namai, po 5 kambarius, ant Pennsylvania Ave., neoli E. 
70 gatvės, parsiduos su įmokkėjimu $300 ant išmokėjimo po $29 
j mėnesį.

Taipgi turime ir daugiau įvairių namų, kurie čia nepažymėti, su tokiais pa
čiais {mokėjimais ir gražiose visiems patinkamose vietose.

Taipgi pranešame tiems, kurie esat pirkę Lotus ir nemanote ar neišgalite 
pabudavoti sau ant jo namo, mes imame mainais ant namų kaipo dalį in- 
mokėjimo su keletu dolarių, nes musų kompanija yra pasirengusi ir turi 
moteriola ateinančiais metais pabudavoti nuo 200 iki 300 naujų namų vi
sose miesto dalyse, taigi ir lotų yra tiek reikalinga, o iš jų jums nauda to
kia, kad tik taksus turit mokėt. Todėl pasinaudokite proga iki viršminėta 
Lotų kvota prisipildys, o iš to turėsite naudos įsigydami namus už lota.

TURĖDAMI REIKALUS SU NAMAIS, KRE1PK1TES:

The Representative Realty Co
814 CITIZENS BLDG.

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488

j
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tų projektų 
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p. 104

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius, 

su paveikslais .................................

© 
yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. (§) 

Mediciną praktikavau per 40 metų. @

Palinkėk Laimingų Metų su Knyga

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi, žodžiai ir vieni-prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į

apsk.

Utenos apsk.

et Ūkininkas”)
sutvar

Antanas Matulai-

S

E

skyrių. Tik 
instruktorių

reikėtų želgow- 
Vienas Lenkų 

ėjo per Vilnių 
į Varšavą, dai-
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p. 167 
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Lenkų ver-
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sytų. Vietos mokytojai pareiš
kė tam tikrą protestą.
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. p. 214 
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. p. 353 

p. 131
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p. 110 
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su Vokiečiais del
Lietuvos. Sako,

Į žmoneisįj. tam tiki, 
jti nuo Leiivji patįs 
L tik reikia'- vkuems 
rbuotis.

yra 
dainą prieš dvari- 

(“Karys”).

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas 
ir jo skyriai

VILNIUJE PANEVĖŽYJE
RASEINIUOSE LIEPOJUJE

MARIAMPOLĖJE Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia,
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon ^pęgalęs apsieiti, nes tenaL-bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs neši- ’ 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimusi.
Katalogo numeris 3146 — drūtais apdarais  $8.00’ 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas_____  10.00

toje

•e
tus, 
1

ld.

se

Žinios iš Lietuvos
VILNIAUS PILIEČIŲ VARGAI

Vilniaus miesto valdyba uždė
jo sandėliams didžiausius mo
kesnius, kuriuos sumokėti rei
kalavo per 24 valandas. Visų 
plėšiami ir niekur nerasdami 
teisybės Vilniaus apielinkių so
diečiai ypač laukia Lietuvių, 
labai gerai atsiliepdami apie 
musų kariumenę, kuri esanti 
daug geriau sudrausta, negu 
Lenkų. Vilniuje upas pablogė
jo. Mieste ėjo kalbos apie eva
kuotų. Vis laukia pagalbos iš 
VaršaVos ir tikina žmones, kad 
Lenkų kariumenė tyčia leidžian
ti Lietuvius arti prie Vilniaus, 
kad vėliau ūmai ją apsiautus. 
Lenkai tikina, kad 'Vilnius Pil
sudskio esąs laikuotas ir kad 
busią duota pagalbos kiek tik 
reikia. Paliepimas šaukti žel- 
gowskio sumanytą seimą, kaip 
kalbama Vilniuje, atėjęs iš Var- 
šavos. Plebiscito Lenkai neno
ri, nes tuomet 
skį ištrenkti. 
Lenkų pulkas 
namo, tai 
nuodamas 
kils.

ALUNTA,
Čia Lenkų šnipai nori įkal

bėti žmonėms, kad Lenkų už
pulta Lietuva negalėsinti atsi
laikyti, todėl • Lietuvos Valdžia 
dabar deranti 
išnuomavimo
kad Vokiečiai paimsią Lietuvą 
nuomon dešimčiai metų ir už 
tai išvaikysią Lenkus ir 
kysią visą Šalį.

Nesuprantama, kaip 
tam tikėti. Juk, rodos,
no, kad Lietuva per metus pati 
susitvarkė' būdama apsupta iš 
visų pusių • priešininkų, o kas 
svarbiausia, neturėjo nei vienos 
iždinės, iš kurios .butu galima 
buvę paimti bent Vienas skati
kas Lietuvos atstatymui. To
dėl apie Lietuvos išnuomavimą 
nėra ko manyti, ir tas jokiu 
bud gali būti. Jei Lenkija 

^ama 40,000000,000 mar- 
fskolos dar apie savo išnųb- 

-Hwflmą_ųemąno, tai, apie Lietų- 
jkuri dar’skolos nei kiek ne- 

■Anėra ko ir kalbėti.
* sisingas žinias -labiausia 

sidžit^Lenkų agentai, o tam-
Atsi- 

galėsi- 
išvien

ALVARIJA, Mariampolės i.n. 
(Vietos mokytojai ląbaį pasi- 
ktinę kun. Laukaičio elgesiu 
M vakarinių kursų suauku- 
iems. Mat, kunigas nori, kad 
jtsi mokytojai tik jo vieno klau-

ALYTUS.
Naujokai stoja į kariumenę 

su didžiausiu noru, nes visi pa
sipiktinę Lenkų darbais, ir nori 
ginklą paėmę ginti Lietuvą nuo 
užpuolikų. Sako — 
ti, negu pasiduoti į 
gija.

LELIŪNAI, Utenos
Lapkr. 19 į 20 d. apie 12 vai. 

nakčia kai kurie žmonės matė 
krintant žvaigždę iš dangaus 
į patį vidurį* Rubikių ežero. Di
džiausias ugnies kamuolis kris
damas apšvietė visą apielinkę. 
Įkritęs į vandenį pakėlė į 
šų daugybę garų ir netoli 
limo vietos ežere vanduo 
kunkuliavęs.

ALSĖDŽIAI, Telšių apsk.
Alsėdžių valsčiaus Taryba iš

rinko laiškanešį. Bet žmonėms 
nepatinka tai, kad už kiekvieną 
laišką tenka primokėti 60 ska
tikų, o už laikraščio egz. — 10 
sk. Gėda mums, kad mes išlai
kydami 4 traktierius negalime 
išlaikyti pašto skyriaus.

Apsilankius čionai kalbėtojui 
Amerikiečiui K. Norkui ir pa
aiškinus dabartinę Lietuvos pa
dėtį, pavyko suorganizuoti 
lių sąjungos 
čiamas gerų 
kūmas.

(“Liet.

MIRĖ —
Karininkas

tis, St. Seimo narys, sunkiai su
žeistas priešų kulkų. Jis savu 
noru buvo pastojęs partizanų 
eilėse. Mirė Alytaus ligoninėje.

Jonas Ambrazevičius ir Sta
sys Klimavičius, —Ramygalos 
progimnazijos moksleiviai šau
liai kovoj su Lenkais ties Trus
kava lapkr. 21 d. sunkiai sužei
sti, patekę į nelaisvę ir barba
riškai Lenkų raitelių sušaudyti.

Kopenhagoj šiopūs dienomis 
nuspręsta garsioji Duodžio by
la. Teismas nuteisė Duodį grą
žinti Lietuvos valdžiai 365,884 
Danų kronus (apie 
auksinų šios dienos 
2,612,574 auks., taip 
kronų teismo išlaidų.
gų dalį Lietuvos Valdžia jau 
anksčiau yra išgavusi, kita da
lis tebeguli po areštu.

Duodis buvo prekybos agen
tas ^užsienyje ir buvo atsisakęs 
grąžintu pavestus jam supirki
mui 5,(1)0,000 auksinų valsty
bės pinigų.

ŠIAULIUOSE 
KLAIPĖDOJE 

VIRBALYJE
Kuogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWARKE. Kolei žemas kursas, dėk pinigus 

L. P. P. Bankan, ten gausi 
7% padėjus’ dviem metam 
5% ” vieniems metams
3% ” neapribotam laikui

Apsisaugojimui nuo nelaimių keliaujant į Lietuvą, pasi
dėk savo skatiką į Lietuvos Valstybinį Banką. Parvažia

vęs rasi pinigus. Su reikalais kreipkitės:
M. Narjauskas, 7 47 Broad St., Newark, NJ

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLI).

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

kad jo Idseniuje lieka lyčnas dolaris.
Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas Įieš
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis:

.2001 HAMILTON AV. 3246 SUPERIOR AV.
1332 EAST 55th ST. . .

— Central 4675-K.)
Central 8792-W)

(Telefonai — Gyvenimo
(Biznio: Central 3620-L

daiktų kainos kįla, bet asVisose krautuvėse be paliovos 
stengiuosi palaikyti senas ir net kitus daiktus parduodu 
pigiau už kitus. Lietuviams patogiausia pirkti viską rei
kalingo ant stalo mano krautuvėse. Kovokit su brangumu. ■

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

SUTARTIS DEL GINKLU SUSTABDYMO 
TARP LIETUVOS

(Lietuvos Informacijų Biuras)

Lapkričio 25 d. Lietuvos Už
sienio Reikalų Ministeris D-ras 
Purickis inteikė T. Lygos Kon
trolės Komisijos pirmininkui p. 
Chardigny tokį raštą:

“Eidama Tautų Lygos Ta
rybos Brusselyj 1920 m. spalio 
27 d. nutarimu, Lietuvos Vy
riausybė sutinka pasirašyti ka
rės paliaubų sutartį tarp Lietu
vos ir Lenkų generolo- želgows- 
kio vedamos kariumenės, kad 
palengvinus Lenkų valdžiai tos 
kariumenės iš jos okupuotos te
ritorijos išvedimą tuojau, kaip 
tik Lenkų valdžia duos forma
linių garantijų; kad paminėto
ji kariumenė pildys Lenkų va! 
džios duotus pasižadėjimus.

Lietuvių Vyriausybė įgalioja 
Igną Jonyną ir pulkininką Kon
stantiną Kleščinskį karės pa
liaubas pasirašyti.

Paliaubų sutarčiai pasirašius, 
Lietuvių Vyrausybė apsiima pa
sikeisti karės belaisviais. <

Lietuvių Vyriausybės nuomo
ne, ir iš Lenkų pusės tas doku
mentas turėtų būti pasirašytas 
vieno Užsienių Reikalų Ministe
rijos ir vieno vyriausios karės 
vadovybės atstovo;” ■

Lapkričio 29 d. atvyko Kau
nan Kontrolės Komisijos nariai 
S. Lasitch, Majon Keenan, Co
lonel Bergera ir Colonel Char
digny ir Lenkų valdžios prie 
tos komisijos atstovas Michal 
Korsakowski. Buvo 
tarties projektai 
pusės ir iš Lenkų 
pusės. Nei vienas 
nebuvo priimtinas
Tuomet Kontrolės Komisija pa
siūlė abiem pusėm savo projek
tą. Po ilgų svarstymų tapo su
rašytas toksai karės paliaubų 
protokolas:

“Ponas Michal Korsakowski, 
Lenkų valdžios prie Tautų Ly
gos- Militarės Kontrolės Komi
sijos atstovas, turėdamas Len
kų Vyriausybės įgaliojimą 
vardu pasirašyti, kiekvieną 
litarės ar politinės rūšies 
tą sąryšy) su Tautų Lygos
tarimų pildymu, gavęs iš gener 
rolo—zelgowskio -pasižadėjimą 
pildyti šiame protokole surašy
tas sąlygas ir iš Lenkų valdžios 
garantiją, kad tos sąlygos ge
nerolo želgowskio bus pildomos;

Iš antros pusės,
Ir Ignas Jonynas, Lietuvos 

Valdžio's prie Tautų Lygos Mi
litarės Kontrolės Komisijos at-i gurnui mirtiną smūgį, ji paro-

IR 2ELGOWSKIO 
stovas, ir pulkininkas Konstan
tinas Kleščinskis, generalio Lie
tuvos kariumenės štabo virši
ninkas, įgalioti Lietuvos Val
džios jos vardu pasirašyti šį 
dokumentą

Iš antros pusės.
Priima sekantį tekstą, da

rantį galą karės veiksmams tar
pe Lietuvos kariumenės ir ka
riumenės generolo želgowskio:

“Patariant Tautų Lygos Kon
trolės Komisijai

1) Karės veiksmai tarp Lie
tuvos kariumenės ir kariume
nės generolo želgovvskio pasi
baigs 1920 metų lapkričio’ 30 d.,’ 
24 valandą,

“J- Tuojau, karės veiksmams 
pasibaigus, karės belaisviai bus 
pavesti / Mlitarinei Kontrolės 
Komisijai,

3) Tarp dviejų kariumenių 
bus nustatyta neutralinė zona.

Belaukiant, kol Kontrolės Ko
misija išves tos zonos ribas, 
priešakinės abiejų pusių kariu
menės dalįs liks dabar jų lai
komose vietose.

Šito protokolo buvo surašyti 
trįs egzemplioriai.

Vienas Tautų Lygos Kontro
lės Militarinei Komisijai,

Vienas Lenkų Vyriausybei, 
Vienas Letuvos Vyriausybei. 
Visi trįs buvo kontrasignuoti 

Tautų Sąjungos Militarinės Ko
misijos.

Šis protokolas surašytas Kau
no stotyj Tautų Lygos Milita
rinės Kontrolės Komisijos trau
kiny) lapkričio 29 d. 1920 m., 
11 vai., esant augščiau paminė
tiems delegatams ir Militarinei 
Kontrolės Komisijai.”
Laiškas Lygos Komisijos pir

mininkui.
Prie pasirašymo ant šios su

tarties, Lietuvos Valdžios atsto
vas -prie Kontrolės Komisijos, 
Ignas Jonynas, yra inteikęs T. 
Lygos Kontrolės Komisijos Pir
mininkui tokį laišką:

Pone Pirmininke:
Lietuvos Vyriausybės vardu 

turiu garbės pranešti Tamistai1 
štai ką:

Lietuvių tauta ir jos pasta
tytoji Vyriausybė, daug kartų 
yra pareiškusi sa»O -karščiausį 
norą gyventi taikoje su visais 
savo kaimynais. Taip pat ji y- 
ra pareiškusi savo tvirtą pasiry- 
mą būti laisva ir nepriklauso
ma. Užpulta kaimynų, kurie 
norėjo duoti jos nepriklausomy
bei ir jos tėvų žemių nedalin-

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

kuojami, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

ATIDAI LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

išdirbame pasportus trumpiausiam laike. 
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažįstamus.

LAIVAKORTĖS VAŽIUOJANT Iš LIETUVOS IR TE
NAI; SIUNTIMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PINIGUS 

ANT PAČĖDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO

3RD AVE. Cor. 6th St. Dept. L. 5 NEW YORK, CITY

Elektriškas Šildymo Padas Yra 
Didžiausias Patogumas 

Šaltame Ore

Nieko nėra geresnio už Elektrišką šil
dymo Padą kovojimui su šalčiu ir suteiki
mui patogaus apšildymo sergančiojo kam
baryje laike žiemos mėnesių.

Jis yra daug lengvesnis naudojimui, ne
gu senoviška karšto vandens pūslė, ir net , 
atsakantesnis.

Elektriški šildymo Padai nėra brangus 
ir nedaug, kainuoja jų operavimas. Pirkit

• vieną tuojąu ir bukit prisirengę nelaimin
gam atsitikimui laike šalto oro.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

dė, kad ji moka lieti savo krau-; leidžia nei minties, kad gene- 
ją už brangiausią jai daiktą, rolo želgowskio kariumenė ga- 
šiandien, kaip ir seniau, nore-į lėtų likti jos dabar laikomoje 
dama išlaikyti savo laisvę ir sa
vo žemių nedalingumą, Lietu
vos Vyriausybė sutiko. Kontro
lės Komisijai patariant, sustab
dyti karės veiksmus, nors prie
šininkai tebelaiko dar jos seną
ją sostinę Vilnių, dvasinio ir 
ekonominio gyvenimo centrą. 
Tai darydama, Vyriausybė Lie
tuvių tautos vardu dar kartą 
rodo, kad, rūpindamos gintis už
puolama ir gręsiama, ji nenori 
išlieti nei vieno kraujo lašo dau
giau, kuomet mato, kad jai siū
lomi taikos budai apsisaugoti.

Duodama savo parašą aktui, 
kuriuo baigiami karės veiks
mai tarp Lietuvos kariumenės 
ir kariumenės vedambs genero
lo želgowskio, ji visai neprisi-

teritorijoje. Ji pasirašė tą ak
tą tikslui palengvinti išvedimą 
(evakuavimą) iš jos užimtos te
ritorijos. Taigi Lietuvos Vy
riausybė turi garbės prašyti 
Kontrolės Komisiją priimti do
mėn tą pareiškimą ir pasirūpin
ti, kad Tautų Lyga įsakytų ge
nerolo želgowskio kariumenei 
jos užimtos teritorijos evakua
vimą greičiausiu laiku.

Turiu garbės prašyti Tamstą 
pranešinėti man Tautų Lygos 
Tarybos tuo klausimu nutari
mus ir prašau Tamistą, ponas 
Pirmininkęį priimti mano aug- 
štos pagarbos pareiškimą.

(Pasirašo) IG: JONYNAS.

lučio paskelesnio kablegramo iš 
gruodžo 14 d., gen. želgowskis 
ne tik neišsikraustė, bet jo ka
riumenė per visą laiką užsiėmė 
užpuldinėjimais nustatytoj ne- 
u trale j zonoj, daugino iš Varša- 
vos savo pajiegas, rinko karės 
medegą. Lenkų Valdžia,1 kad iš
sisukti nuo padarytosios sutar
ties, jau esanti pasirengusi su
rasti naują generolą Bocickį, 
kursai žadąs apsisaukti Vilniu
je nauju sukilėliu. Lietuvos 
Valdžia yra pakėlusi keletą pro
testų prieš tokį sutarties laužy
mą. Tarp kitko prof. Voldema
ras, Lietuvos Atstovas prie 
Tautų Lygos, gruodžio 8 d. yra 
inteikęs Tautų Lygai protesto 
raštą, kame buvo nurodoma, jog 
Vilniun gabenami iš Varšavos 
ir nauji kariumenės būriai ir 
karės medega.

“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto

riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su* 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 1.00 
Drūtais “audimo apdarais .......................... . 1.50

Filosofijos Straipsniai. Žingeidžiausi ir nauji Lietū- 
l vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai

rius klausimus. Parašę V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 
turi geriausią progą ......................................

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
įvairus gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pūsi.
Drūtais audimo apdarais, auksinėmis raidėmis. .. 1.25 

Mohamėdo Kelionė į Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią?
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą Šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų šeimyną. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ......................

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma, 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi..............................

Rusijos Moterų "Mirties Batalijom*” Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
Viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 ............ ............................. $1.25

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys įvairių eilių, pa
dalintų į keturis skyrius: Iš žmonių ir Vargų 
Knygos; Gamta ir žmogus; Romansai ir Saty
ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pusi............

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi..................

šešėliai. Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertiniai iš garsaus -rašytojo Guy de Maupas
sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytoją ir nušviečiančių naujus- dalykus. Paren
gė Tulelis..............................................................

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67..

Tautos Vainikas.. Puikiausia dainų-eilių ir deklama
cijų knygelė. Telpa joje keleto autorių — vyrų 
ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de
klamavimui. Puslapių 172. Kaina ............

Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au
torių. Gražiu pieštu viršeliu, kaip ir pirmoji 
knyga. 144 puslapiai ........................

Tėvynės įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žaliai spalva. 80 puslapių ..............

Užtekanti Saulė.
paveikslėliai.
rašymų, labi
.mijos srityje 
•94 puslapiai,

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertę A.
152 puslapiai .............. ............. 1.00

Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowiez. Vertė Z. 
Bagdžiuniutė. Pusi: 50 ................. .*...

Rytų Pylis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 
vertė B. Sknpkauskhltė. Pusi. 67.................. 35

Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių atidengimų. Parengė V. Jį Pietaris. La
bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po
ra moterų. 35 puslapiai .....................

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė lietuvių 
kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 ..............
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KITŲ LAIDŲ KNYGOS
Andersono Pasakos ........................
Aisopo Pasakos ................. 
Amerika, Rinkinis įvairių faktų 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) 
Akyvi Apsiriškimai Sviete .. 
Apsireiškimai Atmosferoje ........

Ta pati apdaryta ......................
Apie Žemę ir Kitus Svietus ........

Ta pati su apdarais ...... 
Aritmetika ....................
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 
Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. 
Badas — Dailus vaizdelis ..................
Baltoji Vergija ............ ... 
Biologija arba Mokslas apie Daiktus
Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 
Oarbas — romanas .............................. p. 219
Dainos Vasaros Grožybių .................. p. 33
Dainavos šalies Žmonių Padavimai 
Dramos ...............................................
Dėdė, arba ainių kančios ...............
Dangus — astronomijos knygelė .. 
Rvynai Vagių (Kun. Dembskio) ... 
Daktaras Kišeniuje ........................
Eilėmis ir Proza .................
Ethnologija, Istorija apie Tautas .... p. 667 

Su apdarais . ta pati knyga .... 
Edgaras, Nuo ateizmo prie teisybės ., 
Elementorius .......... .
Elementorius (kitos laidos) .......... 
Fabiolė, Katalikų Bažnyčia Katak. . 
Farmazonai (3 aktų komedija) .... 
Francuzijos Revoliucija ......................
Francuzų Kalbos Rankvedėlis .... 
Gyvenimas Genovaitės ............. 
Granatų Pavėsyje — pasakos ...... 
Gulivero Kelionė po nežinomas šalis 
Geležiniai Nagai .................. 
GIudi-Liudi — Lyrikos Eilės ........
Gamtos Istorija ..... —__ ...__ ■___ _

Ta pati knyga su apdarais ........
Gamtos Pajiegos ir Kaip iš jų naudotis ___

Ta pati su apdaraist ......
Geografija ..................................

Su apdarais ta pati knyga 
Gabija — Rinktinė knyga ....... p. 78 
Geografijos Vadovėlis ............ p. 77 
Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoj p. 552

Ta pati su apdarais ......... 
Gyvenimo Mokykla ..............

Su apdarais .............. ...................
Gyvenimas šv. Tėvo Benedikto IX 
Gyvenimas Išganytojo Svieto ... 
Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 
Humoras ir Satyra (Juokai) apdaryta p. 158 
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių, Velnių p. 470 

Ta pati su apdarais ...... 
Istorija Septynių Mokytojų .. 
Išvakarės Gret Lemano Ežero 
Iždų Sala
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Užsiseneję Ligos
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 užsisenėjusias 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 urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS LIGAS KRAUJO, ODOS IR 

NERVIŠKAS, INKSTŲ, SKILVIO IR VIDURIŲ.
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju ir gydau pats ir kada tik at
silankai čia pasimatai su 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 tra
pais viršun. Mano Kambario numeris 7. ' Apžiurėkit 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 A v. ir East 55th Street. 

CLEVELAND, OHIO.
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Mokslą, Registruotas, su LeidimuBaigęs .. ___ t.-, s -
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų-
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[ Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese į
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Dar apie Dr. J. šliupo pra- 31 gatvės. Visi nariai, kurie I 
kalbas. Seredoj, gruodžio 29 d.,J laike adv. Bagočiaus prakalbų 
Lietuvių svetainėje kalbėjo ži- prisirašėt ir įmokėjot ar užsi- 
nomas Amerikos ir Lietuvos .mokėjot visą mokestį, taipgi ir 
Lietuviams veikėjas D-ras Jo- visi tie, kurie pasižadėjot prisi-

rengimus, bet prievarta juk ne
sulaikys : duris neužstos; tai 
surengė koncertą tiems žmone- 
liams.”

čia irgi nėra nieko panašaus,jMivvuvięuuo vcincjao jLz-i u v- viai we, nunc pnui- <jia irgi nėra nieau panašaus, .
nas šliupas, kuris tuo tarpu bu- j dėti, 'malonėsit atsilankyti, ka- nes kaip augščiau minėjome, tą j 

koncertą rengė ne “komunistai”, 
bet Mirtos ch. ir Mirtos ch. sa- | 
vo narių visiškai nevaržo nuo 
jokių parengimų. Taipgi, tas 
koncertas nebuvo rengiama ati
traukimui žmonių nuo prakal
bų, bet priešingai (gal paragini
mui eiti ant, Bagočiaus prakal
bų? — Red.). Tam koncertui 
diena užregistruota Sąryšyje ir 
svetainė paimta apie 6 mėnesiai 
atgal; tai'yra tuo laiku, kuo
met dar niekas nei nesapnavo 
apie Bagočiaus prakalbas.

Mirtos ch. matydamas tokį 
neteisingą ir kartu provokato
rišką jos perstatymą “Dirvos” 
skaitytojams, laikytame susi
rinkime gruodžio 28 d. nutarė 
parašyti rezoluciją ir reikalavi
mą, kad “Dirvos” redakcija,

• varde teisybės, tas klaidas, su- 
žiniai ar nesužiniai padarytas, 
atšauktų.

Musų prierašas: Jau iš pa
ties taip gausiai vartojamo žo
džio “provokacija” matoma, jog 
Mirtos choras turi daug bendro 
su musų "komunistais” ar “bol
ševikais”, kurie savo vardo gi
nasi, o tą žodį išmoko tik iš sa
vo organo “Laisvės”, vienatinio 
Lietuvių laikraščio' Amerikoje, 
vartojančio tą žodį * kas antra 

. eilutė.
Rezoliucijos komisija bando 

. užginčyti, jog tas jų rengtas 
koncertas nieko bepdro su Bu- 
tėnu neturi: juk pats Butėnas 
yra Mirtos choro mokytojas ir 
pats programę dainuoti skirtas 
ir net garsinimuose atspausdin
tas jo paveikslas. Kokio kito 
bendro tam koncertui su Butė
nu reikia?

Kaslink Mirtos bendrumo su 
komunistais žinoma tas, kad 
tas choras niekad nepraleidžia 
nesudainavęs “laisvos Rusijos 
himno”, kuomet visi gedoriai 
sustoję šaukia: “Sveika Rusija, 
buk pagarbinta”. Kitas Mirtos

vo nuvukęs toliau į vakarus ir 
grįždamas atgal į Scrantoną čia 
sustojo. „ __ _______ _____

Kadangi Dr. Šliupą kaipo kai- i tis į Lietuvių Piliečių Sąjungą 
bėtoją vietos visų srovių Lietu-lyra $3.00 metams; $2 tuojau ei- 
viai mėgia, tai publikos buvo ■ na Lietuvai kaipo liuosanoriai 
prisirinkus pilna svetainė. Vi-1 taksai, o $1 lieka skyriaus rei- 
si užsilaikė ramiai ir klausė jo kalų vedimui. Ateidami atsi- 
žingeidžios kalbos. D-ras šliu- veskite savo draugus, 
pas kalbėjo apie Lietuvos išga
les sulyginus tai su kitų tautų 
— net mažesnių, — ir tarpais 
smarkiai darė užmetimų musų 
klerikalams, kunigijai, kuri ne
dirba Lietuvos naudai, bet Len
kijos, prisilaikydama popiežiaus 
politikos, kad juk, esą, Lenkija 
yra katalikiška, tai ko dar Lie
tuvai nuo jos šalintis. Teko ir 
musų, “bolševikams” delei jų 
paikos taktikos ir nežiūrėjimo 
Į faktus, kad, nors Rusija Lie
tuvą yra pripažinus, o jie čia 
vis nežinia ko j ieško ir ką kal
ba. Kaipo vaistą pagyti nuo 
bolševizmo karštligės kalbėto
jas musų “raudoniesiems” pa
siūlė nors savaitę ar porą pagy
venti “palaimintoj” Rusijoj.

Kalbą paskui nukreipė į vie
ną dalyką — Lietuvos ekono
minį sudrutinimą ir atbudavo- 
jimą. Kalbėjo apie Lietuvos 
Garlaivių Bendrovę ir ragino 
ją paremti Šerais. Keletas pa
sižadėjo pirkti šėrų, kiti paėmė.- 

Nepralenkė kalbėtojas ir Vil
niaus Universiteto reikalo ir pa
ragino aukoti jo steigimui bei 
paremti Lietuvos šaulius. Au
kų viso surinkta $48.50. Tų pi
nigų $24 teko Vilniaus Univer
sitetui, kiti — šauliams. Au
kavo .šie:

S. Jonila
J. Sušinskas
J. Ivaška
J. Petrelis
T. Neura 
A. B. Bartoševičius
K. S. Karpavičius 
A. Aksomaičiutė

į dangi bus renkama nuolatinė 
i vietinio skyriaus valdyba ir su- 
I tvarkyta visi reikalai. Mokes-

Į tas, kad ji turi pildyti visas 
“komunistų” dogmas, visas ap
eigas, kurių reikalauja jų sąry- 

■ šis, o čia pat komisija pasisa- 
Iko, kad choras tame sąryšyje 
i buvo išsistorojęs koncertui die
ną. Kad choras prie to sąryšio 
priguli kur priguli ir 3-čia vie
tinė bolševikų kuopa, to neuž
ginčysite.

Dar iki šiolei, kaip Mirtos 
choras pavirto “raudonu”, ne
buvo tarpo, kad jis nesidarbuo- 
tų sykiu’ su musų ‘komunistais’ 
ar “bolševikais” ir nekenktų ki
tų srovių veikimui, kur tik ga
li. Tie patįs 3-čios kuopos na- 
ria yra choro giedoriai ir vis
kas taip eina. Su Mirtos choro 
čarteriu iki šiolei musų “komu-

A. Aksomatčii 
/L. Aleksiunas 
St.

z.
K.
M.
J.
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Vagystės ir žmogžudystės, 
šiose dienose Clevelande pradė
jo siausti plėšikai ir žmogžu
džiai. Pėtnyčioj prieš Naujus 

I Metus užpuolę automobiliu j ve-

PAJIEŠKAU DARBO Bučer- 
i nėję arba tokią pirkti kur ge- 

Naktį policija apsu-'roj vietoj.. Atsišaukite tuojau

\
\ da(

algas mokėti pinigus, vežikus _______ ___ ______ r__ ______
abu ant vietos nušovė, o su pi-j įmonių jiems kelią užkirsti ir 
nigais pabėgo. Po. to sekė už- su pagalba miesto gyventojų
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nistai” darbavosi rinkdami au
kas visokioms agitacijoms ir 
kitokiems tamsiems tikslams, 
nuo senai turint veikimui pa
velijimą, kuomet dešimts metų ______ ___ ,___ T __________ „ . _
atgal chorą suorganizavo tau- žusius dirbtuvėn darbininkams 
tininkai dailos mylėtojai. ’ '-1— —’■’iI — —ta”"

Gal ištiesų vėl Mirtos choras

atkištus revolverius ir laukda
mi kitų atvykstant; Atvyko ir 
kiti ir taip sugauta šeši spėja
mi dalyvavę nužudyme pinigų 
vežėjų.

Banditizmo, bangai užsivieš- 
| pa tavus, policija stropiai ėmėsi

nori būti veikiančiu dailės sri- nigajs pabėgo. Po to seke uz-. su pagalba miesto gyventoju 
tyje ir nieko bendro neturin- puolimai ir apiplėšimai krautu-Į stengiasi įvesti saugesnį žmo-
čiu su “komunistais”. Užtai tu
ri pasistengt visus iš savo tar
po iššukuot, bet tas bus sunku, 
nes jie turi chorą užviešpatavę.

Miesto valdžia jau pati susi
prato, ką po priedanga Mirtos 
visokie gaivalai veikia, už tai ir 
koncerto tą dieną nedavė rengt 
ir to griežtai prisilaikys atei
tyje.

vių ir teatro ir kitų įstaigų ir nėms mieste gyvenimą. ' »
vis su dideliu grobiu. Į Policija atsikreipia į kamba-

Policija smarkiai subruzdo ir; rių nuomUotojus pranešti jai< 
sugauta keletas nužiūrėtų plė- j nužiūrimas ypatas atsargiam ’ 
šiku. Viename viešbutyje, ant .ištyrinėjimui jų apsiėjimų, 
šoferio nurodymo, kuris paju
to vežąs plėšikus ir nugirdo jų Į 
kalbą, kambaryje sugaudyta še
ši vyrai. T’ ’ ’ _ " ____..__________________
po kambarį, rado tris ir su jais pas: "jonas Jarūšauškas.'Šlli 
pasiliko per naktį, laikydami Medina avė.

I 
:: iDENTISTAS - DR. J. A. KURLANDER

7' KAMPAS 24.ir ST. CLAIR (Viršuje VaistinyėiosAMERICAN LINETeatrališko Choro Vakaras, i 
Per Naujus Metus, vakare, atsi
buvo Teatrališko Choro per
statymas. Buvo sulošta ketu
rių veiksmų drama “Valkata”. 
Veikalas suloštas pusėtinai ge- 

i.raį, sU mažai išėmimais ir klai
domis. Nekurtose vietose buvo 
daromos perilgos pauzos'T vie
nam lošėjui užbaigus savo žo
džius kartais reikėjo perilgai 
laukti kito pasirodant. Vienas’ 
tai jau nedovanotinas dalykas 
iš teatro mokytojų pusės — pa
skirstymas rolių be jokio pritai
kymo prie ypatų, kurios tam 
dalykui tiktų. Pav. Linevičiaus 
žmonos rolę lošusi G. šumskiu- 
tė atrodė visa 10-čia metų jau
nesnė ir skaistesnė už savo duk
terį (EI. Miliauskiutę).

Kiti aktoriai, kaip M. Linevi
čiaus rolėje P. Mušinskas buvo 
tikrai geras ir savo užduotį at
liko atsakančiai. Fadejaus, dva- 

’ ro užveizdos rolėje A. Zdanis 
atrodė pilnai atsakantis ir lo
šė su visais artisto gabumais, 
kas darė įspūdį į klausytojus.

Zigmantui (lošė V. Kiveris) 
jau truko drąsos ir tas ant jo 
lošimo atsiliepė. Valkatos ro
lę F. Mockaitis atliko labai pui
kiai — iš paprastų darbo žmo
nių geriau ir negalima tikėtis.

Ag. Seveikiutė Tarnaitės ro
lę atliko gerai, tik jai labai sun
ki yra Lietuviška kalba ir užtai 
nelengva buvo jos žodžius su
prasti.

Po vaidinimui sekė dainos, 
kurias atliko pats choras ir ga-.~—,*--<»--------- -- ...... .
besnieji solistai. Dainavo p-lės bendrumas su bolševikais yra 
Elena Grigiutė ir Julė Baltru-1 
koniutė paskiras daineles. Rei
kia pasakyti, kad Clevelandie-1 
čiams yra garbė turint tokias 
gabias jaunas dainininkes. La
bai publikai patiko* p-lės J. Bal- 
trukoniutės daina iš operos “Bi
rutė” — plojimams nebuvo ga
lo. Paskiau Grigiutė ir Baltru
koniutė sudainavo duetą “Gei- 
smai-svajonės”. Ši daina irgi 
iššaukė didelius plojimus ir jos 
buvo iššauktas /kelis sykius.

Po to vėl dainavo choras ir 
programas užsibaigė su Lietu
vos Himnu. Po to sekė šokiai 
iki vėlai nakčiai. P. V.

Tiesiogine Kelionė tarp
HAMBURGQ - NEW YORKO 

PATOGIAUSIAS KELIAS LIETUVIAMS IR RUSAMS 
Didelis Modernis Dviem Šriubais Laivas 

’ MANCHURIA” Išplauks
Sausio 13, 1921

New Yorko į Liepoją ............... $132.00
New Yorko į Eitkūnus ....... $130.00 
keleiviams valgis duodamas dideliam val- 

Uždari kambariai

Specialistas beskausmio dantų traukimo. Dedu aukso ir baltus 
dantis. Visas darbas gvarantuojamas. 

Valau dantis ir prižiuriu dantų smegenis.
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų ir nuo 4 po pietų iki 8 vakare. 

Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dienų.

J. BARTKUS

$

Trečia Klesa iš 
Trečia Klesa iš 
Trečios klesos 
gomam kambaryj su patarnautojais, 
yra rezervuoti moterims ir vaikams.
Kreipkitės Kompanijos Ofisan, 9 Broadway, 

New York, arba prie Vietinio Agento.

Registruotas Vaistininkas ir Chemikas 
Atidarė 

LIETUVIŠKA APTIEKĄ 
8811 SUPERIOR AVE. 

Teisingai patarnaujame visiems!

Tur

AIRI.
AN

DR. RAY R. SMITH, Dentistas 
___ E. 67 th ir St Clair—R. 20th ir St. Clair 

DARBĄ GVARANTUOJU 10 METŲ.
Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 

HT” nereikės gaišuoti ii darbo del danty pasi
taisymo.

Ęgg Naudoju savo garsų ‘‘Peridonto” del Be
skausmio Danty Traukimo.

f*

H h į* 
rM 
m į* r

1 Namas ant E. 65 th gat., 6 kambariai, maudynės, 
elektros šviesa, sudėtinis fumasas. Parsiduo
da pigiai su mažu {mokėjimu. Likusi dalis 
mėnesiniais išmokėjimais.

Namas ant Utica avė. arti E. 65 gat., 6 kamba
riai, maudynės, elektros šviesa, fumasas. Su 
mažu įmokėjimu parsiduos, likusią dalį išmo
kant mėnesiais.

namas dviejų šeimynų, po 5 kambarius, maudy
nes, elektros šviesa, fumasai, sleitų stogas, su 
porčiais, rendos neša $75 mėnesyje." Parsiduo- 
davisiškai pigiai, su mažu {mokėjimu. Liku
si dalis mėnesiniais išmokėjimas. • Namas ran
dasi^ ant E. 38 gat. arti Perkins avė. Priežas
tis pardavimo — savininkas serga.

Namas 2 šeimynų, po 5 kambarius, su maudynė
mis, elektros šviesa, dubaltavais porčiais, ant 
Bellevue avė, arti E. 79 gat. Parsiduos sn 
mažu {mokėjimu, likusieji ant lengvų išmoku 
jimų mėnesiais.

PETRAS MULIOLIS
2006 St. Clair Ave.

Detroit* 
kompaniji 
daug dari 
žuma dir 
didino dai 
tus priimi

Pahnert 
pilnai prai 
Zinc komi 
darbininką 
šimtis pin

Youngst 
dirbystės, 
šiolei nent 
mėnesio la 
Nekurtos < 
ba sumažii 
irdabarte. 
daugiausia

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti mus y lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimu— 

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.50 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

prisiusite laišku $1, taipgi suteiksime paaiškinimus apie 
pasidarymy sau naminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue _______________Princeton 466

$2.00 
•$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 

. $1.00
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$6.50

Cleveland-Akron Coal & Material Co.

M
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Walter Bukauskas, Pardavimo Agentas, 1701 Oregon Av. 
Ofisas ir sandėliai — 1740 St. Clair Ave. 
Pardavimo jardas 2Ž80 West 3rd Street.

Cleveland, Ohio
(Prospect 2652 ' Lincoln 436)

GUM, RUBBER CO.
NOVELTIES — BALLOONS 

VISOKIE AUTOMOBILIŲ RATAI (TIRES). .

PARSIDUODA saldanių krau
tuvė, daranti- gerą biznį, joje 

yra mokyklų vaikams reikme
nų ir bažnytinių dalykų; arti 
naujai statomos Lietuvių bažny
čios ir mokyklos. Turiu par
duoti į dvi savaites. Taipgi yra 
ir stuba ant E. 76 gat.,., Atsi- 
kfeiptis 1274 E. 71 St.

•e 
kių Į 
way 
vą,j 
turi 
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• J.
J.

A.
A.
A.
J.
P.

Čiuskis 
V. Mickunas 
Juzė Repšienė 
A. Šimkūnas 
K. Varakojis 
J. Rimkevičius 

Vasiliauskas • 
Vatrakus 
šalčius 
Traknys

M. Paliukonis 
Bartkus
Baltrukonienė 
Katalinas 
Dažnis 
Brandišauskas

Ad. Slavinskas
Kundrotas 
Virbickas 
Jagminas 
Gaidys 
Kadelskas

Marė Kundrotą 
V. Bukauskas 
Ant. Praškevičius 
And. Lapinskas 
A. Kerutis 
Ant. Šukys 
V. Zinkevičius 
And. Urbšaitis 
Ed. Andriunas 
Adv. V. G. Pugheris 
Smulkių

Lietuvos Gynimo Komiteto 
vakaras. Sausio 2 d., Germania 

'salėj, atsibuvo Lietuvos Gynimo 
Komiteto parengtas koncertas 
ir prakalbos. Vakarą vedė p. 
J. Brazauskas; programą išpil
dė vietos dainininkai: A. Zda- 
nis, J. Rib.okas, E. Grigiutė, J. 
Baltrukoniutė ir kt. Dainuo
jant akompanavo Aldona Jan- 
kauskiutė ir L. Krampas. Vi- 

, sa dainų dalis išėjo labai gra
žiai. Kalbėjo Dr. J. Vitkus a- 
pie kūno sudėjimą ir gyvybės 
atsiradimą. Prakalba buvo la
bai žingeidi, tik žmonės labai 
nemoka užsilaikyti laike prakal
bų: zurza ir šnekasi.

Iš šito vakarėlio liko kelioli
ka dolarių pelno Lietuvos lai
svės reikalams.

Liet. Gynimo Komitetas au
kas nesiunčia jokiam fondui, 
bet Lietuvos Misijai.

MIRTOS CHORO BALSAS.
Išrinktoji choro Rezoliucijų 

komisija (J. Jakas, J. Žebraus
kas ir A. K. Gailiunas) 
sekantį rašinį:

Atšaukite šmeižtus..
vos” No. 52 vietinėse
kur aprašoma Bagočiaus prakal
ba, yra ne tik ką melagingų, 
bet ir grynai provokatoriškų iš
sireiškimų. Ten sakoma: “Ren
giantis čia su Bagočiaus prakal
bomis, pasirodė norėjusių pa
kenkti: pirmiausia griebėsi ‘ko
munistai’, kurie rengė vėl kon
certą Jonui Butėnui”.

Čia kas žodis tai melas ir ant 
galo provokacija.
kur pasakyta, kad “rengė kon
certą J. Butėnui”. Koncertas 
buvo rengiamas Mirtos Choro 
naudai ir nieko bendro su J. 
Butėnu neturėjo; o provokaci
ja ’yra ten, kur pasakyta, kad 
“koncertą rengė ‘komunistai’.” 
Kaip minėjome, koncertas buvo 
rengiamas Mirtos ch., kuris iš
imtinai tik dailės srityje tevei
kia ir kaipo tokis nieko bendro 
neturi su kokiais ten “komunis
tais”. Tai yra begėdiška prb- 
vokacija įyardinti Mirtos ch. 
tokiu, kokiu jis ištikrųjų nėra. 
Antra provokacija ir melas yra, 
kur pasakyta: “nors ‘komunis
tų’ yra uždrausta jų orgijos na
riams lankyti kitų srovių pa-

pridavė

“Dir- 
žiniose,

Melas yra

REIKALINGA apysenė mote
ris prie trijų, vaikų stuboj, už
mokestis gera ir pragyvenimas. 
Atsišaukit pas J. Chepurna —4 
8405 Sawinski Av. (1)

VYRAI!
Viena ketvirta dalis plytelėm 

del kūdikių, pusė plytelės del 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto, šitie yra malonus ir
švelnus naudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kastorinie alie
jaus.

25c. Reikalaukite Hiss Drug 
Store, 7162 St. Clair Ave.

LOU1S EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

NAUJI Metai
Nauji LAPAI

Puikus Sieninis Kalendorius 
1921 metų DYKAI! Prisiųsk 
2c. štampą apmokėjimui per
siuntimo lėšų, prisiųsiu) ka
lendorių. Reikalaukit tuojau.

The Sen-Rayto Co.
6617 WADE PARK AVE.

CLEVELAND, O.
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ŠTAI MUSŲ DIDŽIAUSIAS
Marškinių Išpardavimas

Kun. Kemėšio prakalbos. Čia 
taipgi lankėsi ir kun. Kemėšis 
iš Detroito ir atlaikė katalikų 
visuomenei nelabai patinkamą 
prakalbą. Labai išgyrė bolše
vikus -Rusijoje ir nurodė kur 
jis turi paskyręs Tautos Fon
do pinigams vietą, kas žmonėms 
nepatiko, nes jie aukauja Lie
tuvos gynimui ir nori atskaitų.

Clevelando Lietuvių Budavo
jimo ir Paskolos Dr-ja (Ban
kas) laikys savo metinį šėri- 
ninkų susirinkimą Lietuvių sa- 

• Įėję panedėlio vakare, nuo 7:30, 
sausio 10 d. Visi nariai ir pa
šaliniai kviečiami atsilankyti. 

-Šiame susirinkime bus renka
mą Banko direktorai.

Lietuvių Piliečių Sąjungos su
sirinkimas atsibus' panedėlio 
vakare, gruodžio 10 ds nuo 7:30 
vai.,’ Goodrich House,\1420 ’E.

O

<>S

Apsaugok Savo Turtą
Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir kiti netikėti 

Atsitikimai gali Sunaikinti
Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 
Ugnieš (Fire) Namus, Naminius Rakandus (For- 
ničius. Tą galima atlikti per P. Muliolį, geriausio
se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais 
reikalais galima’ apsirūpinti per telefoną, laišku 

arba ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:

P. MULIOLIS
Ofisas 2006 St. Clair Avenue

Prospect 953 Central 6488
Gyvenimas: 6721 Edna Ave. Rose. 3775-J.

4
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Musų 
Reguliariai 
$1.50, 
$2.50 

ir 
$2.50 
Marškiniai 

po

Marškinių išpardavimai buvo du sykiu .kas metas 
MUSU PADAROMAS NUOTIKIS; BET JOKIS BUVĘS IŠPAR
DAVIMAS PER PRAEITUS ŠEŠIS METUS NEBUVO PASIE
KĘS TAIP DIDELIO PINIGŲ TAUPYMO LAIPSNIO, KAIP ŠI

TAME ATSITIKIME.

ORIGINALINGUMAS, SAVOTIŠKAS YPATINGUMAS, PRIDE
RANTIS GERAS PASIUVIMAS IR DAUGYBE IŠ KO PASIRINKTI 
YRA ŽYMIAUSI APSIREIŠKIMAI ŠIAME MARŠKINIU IŠPARDAVI
ME, KURIU KAINOS TAIP ŽEMAI NUMUŠTOS, JOGEI KIEKVIENS 
VYRAS TURĖS SAU MATER1ALES NAUDOS PRISIPIRKDAMAS Š 
IŲ MARŠKINIŲ ANT ILGESNIO LAIKO

Bailey’s — Žemės Grindis

. East Li’ 
žinomas k; 
centras, dz 
nimo algų, 
dirbystėje 
nesimato,-k 
mažint alga

Newark,« 
arčiau gere 
mieštuose, 
kontraktus 
priiminėja 
Apie algų nu

Columbus, 
bininkams r 
tas palietė b 
tus. Numaz 
po 10 nuošir

Cincinnati, 
nai industrij 
gerai. Negi: 
mažinimą ir ’ 
ri užsiėmimu 
reikmenų dili

Charlotte, 
šių savaičių 
dirbti penkio

Lima, O., a 
vės ir kitokį 
da atnaujinti 
poros mėnesi 
įsikrutins pili

Lansing, M 
bilių kompani 
ir visi 5,200 j 
ri užsiėmimo j 
ko. Kitos įsi 
šiai dirba.

, Kiek yra be 
ta, kad JJuv. V 
ku bedarbių yi 

Budavojimo 
Automobilių

. Audinyčių 
Siuvimo 
Gelžkelių 
Plieno ir geli 
Prekių krovi 
Maisto produ

. Pasilinksmini 
Metalo kasyk 
Laivų statyn 
Avalų ir odų 
Gurno darbų 
Spaudos darbi 
šiaip darbinin 
Nors skaitlinė 

ra baisi.


