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Gompers su kitais Amerikos 
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Federacijos kongresas,
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Caro Likučiai Paryžiuje 
Ruošiasi Rusiją “Kelt”

JŲ PLANUOSE YRA SURENGIMAS NAUJO 
SUKILIMO VIDUJE. - KERENSK1S NE

PRITARIA KITU SALIŲ LINDIMUI.

Turkai Daro Užpuolimus ant Francuzų Maž. 
Azijos Provincijose.

AIRIAI 1920 METAIS IŠNAIKINO VIRŠ 200 
ANGLIJOS KAREIVIŲ IR POLICISTŲ IR 

DAUG JŲ SUŽEIDĖ.

Detroite Liberty Motor Car 
kompanija, kuri buvo paleidus 
daug darbininkų ir tik su ma
žuma dirbo, šiose dienose pa
didino darbininkų skaičių ir ki
tus priims sekančią savaitę.

Palmertone, Pa., atsidarė ir 
pilnai pradės dirbti New Jersey 
Zinc kompanijos dirbtuvė, tik 
darbininkamš numušta 10 nuo
šimtis pirmesnės mokesties.

Youngstowne, Ohio, plieno 
dirbystės, kurios dirba, nors 
šiolei nenumažino algų, (bet

•CARO LIEKANOS NE
RIMSTA

Paryžius. — Kerenskis ren
gia viešą Į protestą prieš gink
luotą sąjungiečių įsikišimą į 
Rusiją, kaip vis dar manoma 
daryti. Jo noru yra sukiršin
ti ir sukelti kokią'nors vidujinę 
pačių Rusų kovą prieš sovietus 
ir nuversti juos. Visi išvaiky
ti Kerenskio ir caro laikų va
dai Paryžiuje vis dar rengiasi 
Rusiją atgaivinti. Vieni labai 
prieštarauja atnaujinimui pre
kybos ryšių su sovietais, Ke
renskis gi tam pritaria, sakyda
mas,* jog tai busią galas Leni
no galybei.

Nėra -abejonės, kad tie 
likučiai dar vis turi ką
galvoje ir apie Lietuvą — ge
ruoju gal nebus galima su jais 
šnekėtis.

GIRIA TAUTU LYGĄ 
' Londonas. — Lordas Cecil 

savo pranešime gyrė Tautų Ly
gos darbus ir spėjo jai pasek
mingą ir nuolatinį gyvenimą.

“Tautų Lyga yra gyvas or
ganizmas ir daug jau yra nu
veikęs. Pavojingos varžytinės 
tarp Švedijos ir Finijos sutai
kintos ir pastatytos ant kelio 
teisingam susitarimui. Sulai
kyta mūšiai tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Trįs valstybės, Su
vienytos Valstijos, Ispanija ir 
Brazilija, prikalbintos susitarti 
Armėnijos reikale. Du šimtai 
tūkstančių karės belaisvių at- 
grąžinta iš Rusijos. Suorgani
zuota ir paremiama kampanija 
kovai prie tyfą” ir tt.

Nieko butų, jei tokis Lygos 
išgirtas nuveikimas butų nuėjęs 
ne ant vienpusiškos naudos, — 
kaip atsitikime Lietuvos su po
nais Lenkais.

NEUŽMIRŠKIT 1920 
METŲ TAKSŲ

Valdžios pranešimu, visi Suv. 
Valstijų gyventojai už praėju
sius 1920 metus turės mokėti 
taksus nuo ineigų po 4 nuošim
tį. Vedusieji žmonės paliuosuo- 
jami nuo taksų, jeigu jų inei- 
gos yra nedaugiau $2,000 me
tuose, gi dar jie paliuosuojami 
nuo mokesnio nuo kiekvienos 
jų užlaikomos ypatos virš tos 
sumos po $200'. Jeigu kurie tu
ri šeimyną iš keturių ypatų (du 
vaiku ar senus žmones visai ne
galinčius dirbti arba paliegė
lius), tie nemoka, jei jų inei- 
gos yra $2400t Nevedusios y- 
patos nemoka taksų už ineigas 
iki $1000, paskui už viršijančią 
sumą turi mokėti. Mokėti pri
valo lygiai vyrai ir moterįs. — 
Ar vienas ar abu vyras su mo- 
tere dirbtų, per abu ineigos 
skaitosi $2,00(Mkaipo vedusių ir 
už sumą virš tos reikia mokėti 
taksai. Taksai turi būti sumo
kėti pirm kovo 15 dienos, bet 
galima mokėt keturiait atvejais, 
po ketvirtą dalį, tik pirma dalis 
reikia įmokėti iki kovo 15 d.
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East Liverpool, Ohio, kuris 
žinomas kaipo puodų lipdymo 
centras, dar nepajuto numaži
nimo algų. Darbai puodų iš- 
dirbystėje eina gerai ir dėlto 
nesimato, kad butų reikalas nu- 
mažint algas.

Newark, O., aplinkybės stovi 
arčiau gerovės, negu kituose 
mieštuose. Dirbtuvės gauna 
kontraktus vagonų taisymui ir 
priiminėja darbininkus atgal. 
Apie algų numažinimą nesigirdi.

Columbus, O., apie 3,000 dar
bininkams numažinta' algos — 
tas palietė beveik vien mašinis
tus. Numažinimas abelnai yra 
po 10 nuošimčių;

Cincinnati, O., skelbia, kad te
nai industrija ir prekyba eina 
gerai. Negirdėt apie algų nu
mažinimą ir visi darbininkai tu
ri užsiėmimus. Kainos įvairių 
reikmenų dikčiai nupuolė.

Charlotte, N. C. .čia po še
šių savaičių pertraukos pradėjo 
dirbti penkios audinyčios.

Lima, O., automobilių dirbtu
vės ir kitokios įstaigos prade
da atnaujinti darbus; tikima už 
poros mėnesių visas veikimas 
įsikrutins pilnai.

Lansing, Mich., Reo automo
bilių kompanija pradėjo dirbti 
ir visi 5,200 jos darbininkų tu
ri užsiėmimo per pusę pilno lai
ko. Kitos įstaigos irgi pana
šiai dirba.

. Kiek yra bedarbių. Paskelb
ta, kad Suv. Valstijose šiuo lai
ku bedarbių yra apie ^000,000:

Budavojimo amatų 
Automobilių . .
Audinyčių 
Siuvimo 
Gelžkelių 
Plieno ir geležies 
Prekių krovėjų
Maisto produktų 
Pasilinksminimų 
Metalo kasyklų 
Laivų statymo 
Avalų ir odų 
Gurno darbų 
Spaudos darbų 
Šiaip darbininkų
Nors skaitlinė nepilna, bet y-

300,000 
250,000 
225,000 
150,000 
200,000 
150,000 
125,000 
100,000 

vietų 75,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000

Konstantinopolis. — Aintab 
srityje Turkai darė užpuolimus 
a,iL i iaiiLULu, uuituaiui mine- į 
tą vietą atsiimti, Francuzai esą 
net priversti buvo pasitraukti, 
užėmimui tvirtesnių pozicijų ir 
mušis vis tęsiasi.

Paskesnės žinios skelbia, 
Francuzai vėl atsigriebė.

Svečiai iš Airijos
New York. — Pereitą savai

tę atvyko į Suv. Valstijas bro
lis mirusio Corko majoro Mac 
Swiney ir su juom sykiu atke
liavo dabartinis Corko majoras 
Danielius O’Callaghan. Pirma
sis važiavo su leidimu, bet pas
tarasis .atsirado čia slaptai. Jį 
piftniausia išsėdant areštavo už 
slaptą įvažiavimą, bet paskui 
paleido ir dabar, kolei eina ta-

ant Francuzų, norėdami minė- rjmas įą su juo daryti, jie abu 
važinėja po miestus ir savo 
viengenčiams apipasakos apie 
Airijos padėjimą.

Corko majoras O’Callaghan 
yra Anglijos valdžios tarnauto
jas, jos paskirtas, bet yra Ai
ris patriotas. Jam nebūtų bu
vę galima gauti leidimo išva
žiuoti be tam tikrų priežasčių 
ar valdžios reikalų. Dabar, su
grįžus jam Airijon, jis gali bū
ti apkaltintas prasižengime ir 
nuteistas, kaip buvo MacSwi- 
ney. Jisai savo kalbose skel
bia, kad Airija nepriims Angli
jos duodamos savivaldos, bet 
reikalauja pilnos liūosybės.

Suv. Valstijų valdžia tariasi 
apie užkirtimą kelio tokiems be 
leidimų atvykstantiems, nes ga
li atsirasti visokių gaivalų.

Airijos Judėjimo Pasek
mės

Dublin, Airija. — Airių ir 
valdžios policistų susirėmimui 
įvykus pereitą savaitę trįs Sinn 
Feiniečiai likosi užmušti.

Valdžios kariumeriės ir poli
cijos viršininkai išleido įsaky
mą, jog bus naikinama, degi
nama ir griaunama visi namai 
tose apielinkėse, kur atsibus 
Airių užpuolimai ant policijos 
ir kuriuose bus žinoma gyvena 
militariai Sinn Feiniečiai.

Kadangi vietomis buna perse
kiojama krasos vežiojimas, tai 
išleista pranešimas, jog trijuo
se distriktuose bus sulaikyta vi
sai krasos veikimas.

1929 metais, sulyg oficialių 
žinių, Airijoje likosi nužudyta 
261 ir sužeista 446 ypatų įvai
riuose susirėmimuose ir užpuo
limuose Airių arba policijos ant 
jų. šiose skaitlinėse neinimta 
82 civiliai, kurie žuvo riaušėse 
Ulsteryję nuo biržielio iki rug
sėjo mėnesio.

Nuostoliai padalinama sekan
čiai: policistų nužudyta 185; 
sužeista 225; kareivių nužudyta 
52, sužeista 118; civilių nužu
dyta 43, sužeista 103.

Sunaikinta valdžios 
namų 68; kariumenių 
— 530, apgadinta 163; 
mų ant krasų — 998;
mų ant pavandenių sargybų — 
58. užpuolimų gaut ginklų — 
2,801, užpuolimų ant mokesčių 
rinkėjų 119.

Stebuklinga Mergaitė
Mažame miestelyje Dieters- 

heime, Bavarijoj, neturtinga 
moteris turi' mergaitę, kuri yra 
vos 9 metų amžiaus ir pasiro
dė galinti daryti stebuklus, ko
kie per daug laikų suko moks
lo vyrams galvas. Jų namai 
dabar pastojo garsus ir iš visų 
tolimų ir artimų vietų ateina 
žmonės jos pamatyti. Daugy
bė žmonių yra girdėję apie to
kius stebuklus, bet beveik nie
kas nėra matę. Kartais — ne 
visada — kuomet mergaitė hiei
ng iš lauko į kambarį, visi da
lykai pradeda kilnotis, šokinėti. 
Drapanos, stotkai, bulvės, duo
na, abuoliai urnai pakįla ir lyg 
skrenda oru į visas pusės. Kė
dės, stalai ir net sunki lova, ku
rioje ji su motina miega, prade
da po kambarį vaikščioti. Ne- 
kurie tokie atsitikimai patėmy- 
ta tik naktį, bet atsitinka ir 
dienos laiku. Tokie apsireiški
mai atkreipė domą vieno arti
mo daktaro, kuris paskui susi- 
kvietė kitus mokytus vyrus ir 
šitokio apsireiškimo tyrinėto
jus. Jiems esant toje stuboje iš 
po jų išsitraukia krėslai ir nu
eina šalin, bulvės ir kiti daik
tai pradeda ant jų kristi. Kas 
atsitinka mergaitei sykiu esant, 
jai išėjus visai nepasikartoja.

Sako “Lai Gaišta”
Danville, III. ;— čia ištiko ga

na keistas dalykas: viena mo
teris pradėjo reikalauti savo 
vyro, kad jis persi verstų į evan
gelistų bažnyčios pasekėją ir su 
ja sykiu veiktų savo sektos la
bui. Vyras puo to atsisakė, už 
tai moteris nusprendė badauti, 
kad privertus jį sutikti ant jos 
reikalavimų., *Jpu suvirš šešios 
savaitės ji nevąlgo ir sako.norą 
rnirs;. bet žiūrįs, .ar nepervers 
.vyro. Jisai grL/tba manęsT jog 
moteris tik juo^hują, bet kad 
ji ištikrųjų užsispyrus, tai jis 
sako vistiek pasiliksiąs prie sa
vo, nes, sulyg teisių, jis neturės 
jokios atsakomybės, jeigu ji iš 
savo priežasties mirtų.

Dar vis sviete yra fanatikių 
davatkų.

Sukilimas ant salos.
tiko jūrėse salos Veglia
tojai buvo sukilę prieš 
valdžią ir paskelbė “Kroatų res
publiką”. Sukilime užmušta 3 
kareiviai.

Adria- 
gyven- 
Italijos

Nauja laivų linija. Kopenha- 
gene, Danijoje, laivų kompanija 
pradeda naują liniją tarpe Bal- 
tiko valstybių ir Amerikos. — 
Garlaiviai vaikščios tarp Lietu
vos, Estonijos ir Amerikos.

Nenori pusės milijono dola- 
rių. Milwaukee) Wis. Tūlas 
darbininkas gauna mirusios tur
tuolės palikimą jam $500,000 
už išgelbėjimą jos gyvasties 30 
metų atgal, kada ji buvo vande
nyje skęstanti. Tasai žmogus 
sako negalįs prisiminti tokio 
nuotikio, nes turbut jo praei
ties atmintis likosi ligos užkir
sta; jis buvo saulės užgautas ir 
užtai sugadinta atmintis, 
gu, sako, 
čiaų ką 
.skendimo, 
imti, bet
Jo draugai ir giminės, tečiaus, 
sako atsimeną tokį atsitikimą.

Jei- 
nors ikiek prisimin- 

nors išgelbėjęs nuo 
galėčiau dovaną pri- 
dabar atsisakau. —

Daugiau girtuoklių negu 1919 
metais.. New Yorko miesto li
goninėse 1920 metais buvo dau
giau vyrų ir moterų gydomų 
nuo alkoholio, negu 1919 me
tais, nežiūrint kad dabar visiš
kai yra svaigalai uždrausta.

Lakūnai sugrįžta. Sausio 11 
d. Suv. Valstijų balionistai, ku
riuos iš New Yorko vejas nu
nešė net prie Hudsono užlajos 
toli Kanadoje, po trylikos die
nų kelionės rogėmis, pasiekė 
Mattice, Ont., gelžkelio stotį. 
Juos patiko būrelis laikraštinin
kų, kuriems labai svarbu yra 
gauti jų apipasakojimai apie tą 
kelionę po “Kanados dykumas’'.

Jiems tečiau pirmiaus įsaky
ta raportą išduoti viršininkams, 
o tik paskui su laikraštininkais 
kalbėti.

PREZIDENTO GALU
TINI RINKIMAI

Kiekvienoje iš' 48 Amerikos 
valstijų prezidento rinkėjai, ku
riuos laike balsavimo lapkričio 
mėnesyje žmonės išrenka, susi- 
važiavo panedėlyje kiekvienoje 
valstijoje tam paskirtoje vieto
je ir atidavė savo formalį nu- 
balsavimą ant prezidento ir vi
ce prezidento. 1887 mėtų įsta
tymas tokią balsavimo dieną 
nuskyrė antrą panedėlį sausio 

i mėnesyje. Kiekviena valstija 
■ savo rinkikams vietas paskiria 

pagal savo noro. Rinkikai po 
suvažiavimo ir galutino nubal- 
savimo padaro rašytą praneši
mą apie pasekmes, tą raštą pa
talpina į konventą ir vienas iš 
jų iš kiekvienos valstijos, pagal 
jų pačių paskyrimo, ypatiškai 
tą žinią pristato į Washingtona 
esančiam Suvienytų Valstijų vi
ce prezidentui. Antrą seredą 
vasario mėnesyje senatas ir at
stovai susirenka išvien ir pir
mininkaujant vice prezidentui 
atidaroma atvežtieji praneši
mai. Kuomet peržiūrima ir su
skaitoma, tada liekasi paskelb
ta, jog Suvienytų Valstijų pre
zidentu išrinkta tas ir tas (šį
met Harding iš Ohio valstijos) 
ir taip pat vice prezidentu, ku
rie užims savo vietas nuo kovo 
4 d. Nuo tada tiktai išrinktie
ji skaitytosi prezidentu ir vice 
prezidentu, nors jiems ta- gar
bė suteikiama tuoj nuo visuo
tino balsavimo lapkrityje. Bu-L 
vo atsitikimu, kad po visuotinų didina 
balsavimų rinkikams suvažia
vus prezidentai liko pakeisti.

Iš San tikiu su Lenkais
Gruodžio 31 dieną buvo pa

duota spaudon sutarties projek
tas, kursai Lietuvių Valdžios 
delegacijos gruodžio 20 d. bu
vo Varšavoje pasiūlytas Lenkų 
Valdžiai.

Sausio 3 d. nuo B. K. Balu
čio iš Kauno tapo prisiųstas 
kablegramas, kuriame paduoda
ma dar vienas tos sutarties 
punktas delei kalbos vartojimo 
Rytinėj Lietuvos dalyje kaipo 
vietos savivaldybių įstaigose 
taip ir valdžios įstaigose, kame 
gyventojų kalba yra maišytina.

“Vietos savivaldybės įstai
gose, o taip pat ir visose Val
džios įstaigose tose vietose, 
kame yra nevienoda gyven
tojų kalba, daugumos gyven
tojų kalba turi lygias teises 
su valstybės kalba. Lenkai 
atsineša negativiai kaip prie 
šio punkto taip ir prie visos 
sutarties. Pilnintelis nuora
šas bus prisiųstas artimiau
siu kurjeru.”
Lietuvos laikraščių žiniomis, 

šioj delegacijoj dalyvavo Stei
giamojo Seimo vice-pirmininkas 
Dr. Jonas Staugaitis (ne kun. 
Staugaitis, kaip buvo pranešta), 
Steig. Seimo nariai Vladas Jur
gutis ir Stasys Digrys ir Aug- 
štųjų Kursų vadovas Zigmas 
žemaitis.

Visų tų išlygų išdėstymas y- 
ra svarbiu dalyku, nes Lenki
jos vadovai yra skelbę ir šian
dien tebeskelbia visokių nesą
monių apie Lietuvos Valdžios 
intencijas. Taip, buvo sakoma, 
jog bus uždrausta vartoti Len
kų kalba, kad visi susisiekimai 
turės būti atliekami tiktai Lie
tuvių kalba ir tt. Lenkai iki 
šiol nenori sutikti, bet ateis lai
kas — turės nusileisti.

PER KANČIAS — PRIE LAISVĖS 
Keliai dar vis Tebėra Dygliuoti

Baigėm senus metus ir Nauji 
metai sutikti su dideliu širdies 
skausmu visos Lietuvių tautos. 
Delei paskutinių atsitikimų Lie
tuvių-Lenkų fronte yra susiru- 

' pinusi 
tebėra 
išlaikę 
Tautų 
kai dieną-naktį gabena pilnus 
traukinius karės medegos ir 
siunčia naujas divizijas želgow- 
skiui pagalbon. Likučiai gi Ba- 
lakovičiaus armijos, sumuštos 
Rusų fronte, dabar pasirodo 
permesti prieš Lietuvius. Ka
ringiems Lenkų generolams di
desnis išrokavimas kariauti su 
mažesniaisiais. Yra visai gali
mu daiktu, kad šiomis dieno
mis prasidėjo arba prasidės dar 
aršesnės Lenkų atakos,- negu y- 
ra buvusios ikšiolei. Nors 
jišką Lietuvių kariumenę 
nelabai gąsdina, bet padėtis 
gi yra labai rimta ir pats 
liuosavimas Vilniaus sunkėja.

Sulyg patikrintų žinių iš Vil
niaus, avanturininkas želgows- 
ki labai “kiepsko” jaučiasi: 
mat, gavo per nosį nuo Lietu
vių, o ir jo “Lietuviškoji” ka- 
riumenė prašosi namon “do 
Warszawy”. Dėlto tai želgow- 
ski sumanęs užleisti savo vietą 
kitam Lenkų sėbrui Bobickiui, 
o tam traukiami iš Varšavos 
nauji Lenkų legionai, Yra dar 
ir kita priežastis, delko Lenkai 
„.„...a savo okupacinę armiją 
Vilniuje. Lenkijos imperialis
tai ir Lietuvos išdavikai “pro- 
sze panai” yra sugalvoję naują 
nedorybę, su . tikslu . prijungti 
Vilnių ir jo apielinfces prie Len
kijos’. Į želgowskio avanturą 
visas pasaulis žiurėjo kaipo į 
atvirą banditizmą. Dabar tam 
banditizmui norima priduoti le
gali pamatą. Lenkai suskubo 
šaukti Vilniuje kokį ten “sei
mą”. Su tuo seimu, kurs susi
dės iš vienų “prosze panų” ir 
jų tarnų, Lenkai bandys mul
kinti pasaulio valstybes. Bijo
dami, kad Lietuvos kariumenė 
nesuardytų tą nedorą planą, 
Lenkai ir tvirtinasi ir pučiasi ir 
net grūmoja, žinia, kad Lie
tuviai nedaleis savo žemėje ir 
savo sostinėje panašių “pramo
gėlių” rengti ir nepakęs tyčio- 
jimosi iš Lietuvių vardo ir sa- 
vinimosi Lietuvos žemėmis, kaip 
brangiai tas nekainuotų.

Kada Lenkai didina savo ka
riumenę Vilniuje, kada jie grie
biasi tenai “seimo” komediją 
lošti ir kada taip skubinasi su 
tuo, tai tie faktai ne ką kitą 
reiškia, kaip Lenkų, silpnybę. 
Didina savo kariumenę, nes pri
sibijo Lietuvių armijos, mekle- 
riuoja su “seimu”, nes bijo ple
biscito, skubinasi su tuo viskuo, 
nes bijo pavasario, kada iš žie
mos “miego” pabus Rusų meš
ka. Viskas tas butų juokinga, 
jeigu nereikalautų naujo pralie
jimo kraujo, naujų aukų.

Lietuvių-Lenkų ginčą bandė 
rišti Tautų Lyga. Bet ikišiol 
nieko nepadarė. Priešingai — 
dar apsunkino jo išrišimą. Tau
tų Lyga, neturėdama jiegos ar
ba neturėdama noro Lenkų im
perializmą malšinti — visą rei
kalą tarytum iš antro galo ban
dė vykdinti. Kalbėjo apie ple
biscitą, apie siuntimą tarptau
tinės ekspedicijos, tiktai vieno 
“mažmožio” neminėjo — žel- 
gowskio iškraustymą iš Vil
niaus. Ir tuo pačiu laiku, kad

visa Lietuva. Vilnius 
želgowskio rankose. Ne-1 
mums duoto žodžio, nei 
Lygos paisydami, Len-

įdė
tas 

vis- 
pa-

Lenkai pina Lietuvai naują er
škėčių vainiką Vilniuje, Tautų 
Lyga Genevoje atsisakė priim
ti Lietuvą ir kitas Baltiko val
stybes į savo narių tarpą. Tai- 
buvo žiaurus politinis smūgis 
Lietuvai, taip sunkiai ir taip 
didvyriškai kovojančiai už savo 
nepriklausomybę, Tasai Tautų 
Lygos nuosprendis skatina ir 
be to jau besotį Lenkų imperia
lizmą ir taipgi erzina Rusų ape
titą. Kalbama, kad tas daly
kas įvyko ne iš blogos valios, 
bet iš baimės prieš Rusus ir 
nusilenkiant Amerikos tikslams. 
Išeina dabar, kad Lietuvai pri- 

1 sieina ginti savo neprigulmybę 
bemaž prieš visą pasaulį. Kaip 

) ten nebūtų, bet gi iš to dar ne
išeina, kad jau reikia liautis 
kovojus, pasiduoti rūsčiam liki
mui ir sutikti su vergo padėji- 

' jimu. Ne. Tas tik rodo, kad 
kova už neprigulmybę ims dar 
daug laiko ir reikalaus daug 
darbo ir pasiaukavimo. /Gyve
nimas yra kova, kovoje įgyja
mos teisės. Tat ir gyvensime 
kovodami, tat ir kovosime gy
vendami. Senas Lotynų priežo
dis sako: “Vandens lašai suskal
do uolą nei savo jiega, bet nuo
latiniu lašėjimu”. Taip ir Lie
tuvių tauta prakirs sau kelią į 
pastovią neprigulmybę nepail
stamu darbu ir pasiryžimu. 
Tautų Lyga turės dar savo nu- 

| tarimą peržiūrėti. Ačiū nepri- 
gulmybei, Lietuva ir šiandieną 
laikosi geriau, negu jos kaimy
nai. Tat del tos neprigulmybės 
negaila mums dėti energijos ir 
negaila aukų: -

Lietuvos naujos kančios ir 
erškėčių takas, kuriuo ilgai ar 
trumpai prisieis dar Lietuvai 
eiti, —r negali nerūpėti jums, 
Amerikos Lietuviai. Lietuvos 
reikalai. yra ir Jūsų reikalai. 
Nepamiršdami savęs nepamirš
kime ir Lietuvos. Remkime ją, 
paskola ir aukomis, kiek galė
dami. Bukime prisirengę drau
ge su visa Lietuvos liaudimi 
nešti sunkią kovos naštą. Ne
šime tą naštą ne vergo rolėje, 
bet kaipo piliečiai laisvos ša
lies! Tat pradėdami naujus 
metus linkėkime savo mylimam 
kraštui Lietuvai atvaduoti savo 
širdį Vilnių iš Lenkų kraugerio 
nagų ir iškelti krašto Neprigul
mybę iki neįveikiamos augšty- 
bės.

*Kaip mokslininkas Galilėjus 
deginamas ant laužo nenulenkė 
galvos prieš tamsybę, taip ir 
Lietuvis mirdamas už gimtojo 
krašto laisvę nenulenks galvos 
prieš vergiją, bet tars: Tegy
vuoja Neprigulminga Lietuvos 
Respublika!

Lietuvos Misija Amerikoje.

L. G. D.
šiuomi pranešu Lietuvai Gel

bėti Draugijos Skyriams, kad 
paskutinis siuntinis drabužių į 
Lietuvą tapo išsiųstas Klaipė
dos uostan per Kerr Steamship 

8 didelės 
pranešta 
Kryžiaus 
kad pri-

NAUJA “DIRVOS” KAINA
Suvienytose Valstijose metams - $2.50
Kanadoje Metams - - - - - $3.00
Lietuvoje ir kitur metams - - - $3.50

Pusmetinės prenumeratos puse pažy
mėtos kainos.

Agentai ir skaitytojai to prisilaikyte.
“Dirvos” Administracija.

Co. Išviso pasiųsta 
skrynips ir apie tai 
Lietuvos Raudonojo 
Vyriausiai Valdybai,
buvusius drabužius atsigabentų 
Kaunan. Daugiau siuntinių L. 
G. D. nebeapsiims siųsti Lietu
von.

šiame momente pinigiška pa
galba yra svarbiausia, todėl ir 
skyriai meldžiami esate nevil
kinant siųsti kolektorius po sta
bas ir sukolektuotus pinigus 
leisti Centran, kuris šiek-tiek 
surinkęs siunčia per Misiją — 
Lietuvos Raudonajam Kryžini.

Dr. A. L. Graičunas 
Centro Sekretorius.

Lenkijoj pereitais metais nuo 
tyfo mirė 400 gydytojų. Iš to 
galim suprasti, kiek žmonių ga

ilėjo nuo tyfo mirti. Lenkus ir 
'ligos padeda naikinti.



2 dirva

Iš Lietuvių Gyvenimo |
I į ke SLA. vice-prezidentas pil. V.
I DETROITO ŽINIOS | Kamarauskas, kuris, beseimuo- 
1__________________________ ! damas, turbut atrado, kad Pid-
‘ TMD. 68 kuopa sūsirinkime dom°j°J Taryboj permažai yra 

narių, tatai sumanė padaugint. 
Tenai, Pensylvanijoje, tarpe 
kalnų, susijieškojo jauną Lietu
vaitę, ir, žinoma.... apsivedė. 

Ė; Si

gruodžio 26 d., po ■’apsvarsty
mui įvairių draugijos reikalų, 
dar nutarė paaukauti Šerno ra
štams leisti $50„ Nesenai dar 
šį kuopa yra .paaukavusi abelnų 

. TMD. raštų leidimui $25;. Lie
tuvos šauliams $25 ir L. G. Dr- 
jai •— $5. Reikėtų manyti, kad 
ši kuopa savo duosnumu pralen
kė kaip kurias nariais skaitlin- 
gesnes kuopas. Na, o dar tik 
pereitą pavasarį pil. Stepųlio- 
nis, ėjęs Centro sekretoriaus 

’ pareigas,, buvo ją išbraukęs iš 
organizacijos kaipo nepageidau
jamą kūną.

.Taipgi tapo išrinkta 1921 m. 
vąįdyba, kurion inėjo: pirmi
ninkų— K. šnuolis; vice-pirm. 
— F. Motuzas; fin. sekr. — J. 
M. Andriušis; prot. sekr. — K. 
Būtis; iždininku •— J. Laukio
nis; . .

Ta pati kuopa, Naujų Metų 
belaukiant,-' gruodžio 31 d. su
rengė-., draugišką pasilinksmini
mo1,vakarėlį.- Svečių buvo apie 
trįs tuzinai'; visi linksmai žaidė 
ir.::dalinosi senųjų metų įspū
džiais-. ■ Programą išpildė ant 
smuiko-, ir piano p-lės Astraus- 

. kiutės .ir gražiai padeklamavo 
p-lė M. Oyeraitė.

Vakarieniaujant, pasakyta 
keletas gražių prąkąlbėlių, ir 

. varpams gaudžiant, dūdoms 
švilpiant— Naujam Metui už
einant — svečiai vieni kitiems 
reiškė

Pagal šio miesto Apšvietos 
Tarybos apskaitliavimo Detroi
te liaudies mokyklose yra 37 
tautų vaikų. Lietuvių vaikai 
užima 14-tą vietą su 917 vaikų. 
Po Amerikonų Lenkai užima 
pirmą vietą. K. S.

•geriausius linkėjimus.
Narys.

J. ■ šliupo prakalbos. Gr, 
čia lankėsi nenuilstantis

Dr. 
28 d. 
Lietuvių .darbuotojas Dr. Jonas 
šliupas, Lietuvos Garlaivių fi
ves ir Vilniaus Universiteto rei
kalais. Kalbėjo apie pusantros 
valandos laiko ir jo kalba, kaip 
ir visuomet, buvo ganą rimta. 
Sakau rimta, kadangi jis savo 
kalboj palietė pačius pamati
nius Lietuvių gyvenimo klausi
nius : Lietuvos neprigulmybę, 
jos atsistatymą ii? apšvietę. Po 
prakalbai buvo 'renkama aukos 
Vilniaus Universitetui. Auka
vo,: Po $5: K. Šnuolis ir J. 
Laukionis. Po $1: J. Serapinas, 
J? Klemarauskas, K. Klemarau- 
skas, P. šlapelis ir K. 
Smulkiųaukų surinkta 
Viso $17.50.

Tokiai' kolonijai tiek 
atikų’teSildėti būtų kaip 
da, bet atsižvelgiant į tai, kad 
Čia yra didėlė bedarbė ir dar 
tos bedarbė? nesimato galo, tat 
negalima perdaug nei reikalauti!

Prie' to reiktų dar pastebėti, 
kad ir Vilniaus Univestitetui — 
tam mūsų tautos kultūros židi
niui — yra priešų, būtent mu
sų Lietuviškieji bolševikai, ku
rie visomis keturiomis šoko 
ginčytis, kad augštaš mokslas 
nereikalingas, kad tokis moks
las1 yra buržujų padaras. Mat, 
jie mano, jog darbininkui žmo
gui gana ir to, kad jis moka ge
rai kazyruoti, mušti boles ir 
traukti “munšainą”. Jie patįs 
tatai praktikuoja. Ant Carded 
ne’s yra du “munšainu” pra- 
ššvinkę bolševikų lizdai -4- tai 
visa jų' mokykla; čia jie ‘sukri
tikuoja’ kiekvieną buržujų ir vi
so pasauliu valdžias....

Išrodo, kad ir iš antros pu
sės, t. y. katalikai taipgi igno
ruoja Vilniaus Universitetą. Jie 
nei materialiai nei moraliai jo 
neremia. Tai keista kombina
cija.... Taip ir pildosi kun. 
Kemėšio žodžiai, jog katalikai 
savo programoje arčiau stovi 
prie socialistų, negu tautinin
kai.

Taipgi Dr. J. šliupas atsi
sveikindamas pareiškė, -j dgei pa
baigoje sausio mėnesio išvažiuo
ja vėl Lietuvon.

Lietuvos Pilietis.

Būtis.
$2.50.

mažai 
ir gė-

PROVIDENCE, R. I. (
Iš Amerikos Lietuvių Pilie- 1 

čių veikimo. Gruodžio mėne
syje vietos skyrius savo susi- | 
rinkime svarstė kokiu budu ga- . 
lėtų sušelpti "našlaičius Lietu- , 
voje, ir tapo nutarta surengti , 
tam tikslui balius, nors darbai ] 
dabar gali sakyt visai sustoję > 
ir žmonės taip dažnai negali < 
baliavot, bet visgi kitokio bu
do sumanyti nebuvo galima, ' 
kaip surinkus aukų. Sykiu su 
tuo nuspręsta padaryt laimėji
mą kokio daikto, paskui koncer
tą, prakalbas ir balių ir yra vil
tis, ~kad iš to visko pasekmės 
bus geros.

Prakalbos ir koncertas bus 
sausio 21 d., pėtnyčios vakare, 
o subatoj, gruodžio 22 d., atsi
bus balius. Kalbėtojas pakvie
sta iš New Yorko, Lietuvių Pi
liečių Sąjungos pirmininkas p. 
J. V. Liutkauskas, o koncerto 
dalį atliks Birutės Choras, ve
damas p. B. Simanavičiaus.

šitos pramogėlės visas pelnas 
iki vienam centui bus pasiųsta 
į Lietuvą Valdžiai, kad ji tei
singai išdalintų pinigus visoms 
prieglaudoms pagal skaičiaus 

, vaikų, be skirtumo partijų.
Kadangi šitas musų vajus 

i yra visuomeniškas ir jeigu kas 
. mėgintų tam taip šventam dar- 
. bui pakenkti ■ ir trukdyti tuos, 
, kurie dirba del lavo Tėvynės ir 
* jos badaujančių našlaičių, lai 
; nepamiršta, kad bus paskelbtas 
. visuose laikraščiuose, nežiūrint 
, kas jis nebūtų: ar pavienis ar 
, partijos lyderis, ir tos partijos 

našlaičiai nustoja savo-dalies, 
ne dėlto, kad jie neverti to, bet 
už nuodėmes tų partijų pasekė
jų, kurie visados darė kliūtis 
musų prakilniems darbams.

L. Pilietis.

Juknevičius, A. Rutkauskas, A. 
Mozūras, J. Vanagas, J. Milte
nis, J. Vaičiūnas, K. Kontrimas, 
P. Ambrasas, J. šližis, J. Bal
konas, P. Sunkurys, K. Sasnau
skas, St. Mockevičius, M. Var
nas, J. žižis.

Nevienas gal pasakyti, kad 
tai visai maža auka, nes daugu
ma tik po $1 teaukavo, o ir 
pats Klubas vos tik $25 — tai 
vis kaip niekas. Bet reikia at
minti, jog iš tų dolarinių auko
tojų jau yra šiam tikslui au
kavusių po $10, $20, kiti net po 
$25 ir $50 davę, tai tie patįs 
žmonės visada negali po daug 
aukauti, bet kožnas daro pagal 
išgalės. Pats Klubas taip jau 
nepirmu sykiu, ir be abejopės 
ne paskutiniu aukauja. O kita, 
juk Klubas galima sakyti dar 
jauna organizacija, neturi nei 
tiek narių nei kapitalo, kaip ki
tos Senos draugijos, o veikime 
visur pirma atsižymi už kitas.

Vienas kriaučiukas,, gyvenąs 
toliau nuo musų kolonijos, at
silankęs ; Klubo susirinkimą, 
norėjo savo “darbininkiškumą”, 
o Lietuvos Valdžios “buržujiš- 

: kurną” ir darbininkų smaugimą 
parodyt, bet. vargšas nei vieno 
pasekėjo negavo, o priešų tiek 
ir tiek, ir laike aukavimo au
kas nešant pas stalą, žiūrima — 
ir jis ateina su dolarine. Mat, 
patėmijęs, kad čia visi yra tik
ri Lietuviai, tai ir jis nenorė
jo pasilikti želgowskio bernu.

Aukos ant rytojaus, sausio 3 
d, tapo perduotos Lietuvos Mi
sijai New Yorke. -

Pr. Andrius.

LIETUVOS LAISVES 
PRIEŠAI 
(Prisiųsta)

Kodėl reikia Smerkti Tautos 
Fondą?

Todėl, kad po T. Fondo vėlia
va susispietė visi kunigai, ku
rie -šiuo laiku yra pavojingiau
sias elementas Lietuvos Lais
vei. Jų yra nusistatymas, kad 
padaryti Lietuvą katalikiška, o 
jeigu to negalima bus atsiekti, 
tai priskirti ją prie Lenkijos]

Dėlto jie slapta su Tautos' 
Fondo pinigais veikia Lenkų 
naudai. Slapta su želgowskiu 
daro sutartis. Jie -nori atnau
jinti baudžiavą, įvykdinti ink
vizicijas. Jie išauklėjo Gabri- 
jadą, kuri dabar yra rakštimi 
Lietuvos kūne. Jie užlaikė, šel
pė ir dabar pasiuntė Lietuvon 
šiuos savo šnipus: Kaupą, Čes- 
nulį, Pakštą, Rutkauską, Mas- 
tauską ir kt. Visi jie dirba 
priešais Lietuvos laisvę, jos val
džią, o labiausia priešais Šau
lių organizaciją, mat, Lenkams 
Šauliai yra labai baisus, kurie 
dabar lošia labai svarbią rolę 
gynime Lietuvos Respublikos.

Amerikos klerikalai irgi ne- 
šnaudžia. Kunigas Jakaitis T. 
Fondo pinigais buvo pasiųstas 
Lietuvon, kaipo šnipas, ištirti 
Lietuvos piliečių dabartinį pa
dėjimą, jų ūpą ir nusistatymą 
priešais Lenkus. Jis ten be
važinėdamas po visą- Lietuvą iš
tyrė ir parvažiavęs į Ameriką 
klerikalams pardavikams pra
nešė: Kad tikslą, kurį mes už- 
briežėm, t. y. padaryti Lietu
vą katalikiška, o jei to negali
ma, tai priskirti prie Lenkijos 
sunku bus atsiekti, nes Lietu-; 
viai yra nusistatę, kad mirti, p 
ne Lenkams pasiduoti. ' Paga
linus jeigu Šauliai dar labiau 
įsigalės, tai jokia spėka, jokia 

5 u^- 
■ imti. Dabar belieka, sako jis, 
i tik vienintelis būdas, tai rinkti 
' aukas į T. Fondą visu smarku-

LIETUVOS MISIJOS 
ADRESO PERMAINA

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

adresuokite sekančiai:

iQiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiinutaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuQ'

Sls QERB. C <
PRAQILO KAMPELI^^ |

šimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimsHrimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiiiiuiiiiiiuiB
Gerb. Spragilas atbėgo 

šitokiu aprašymu:
su

Lithuanian Representative 
162 W. 31st Street 

New York City.

ti

šalin Lietuvos 
Lietuvos parda- 
klerikalų slapti 
Mes turime lik-

T. F.!
Šalin 

šalin 
Šalin!
ir neprigulmingi!

Lietuvos Saugotojų 
Slapta Sąjunga.

galėsime laisvai ir laimingai 
kvėpuoti Lietuvos oru.

šalin 
priešai! 
vikai! 
darbai!

laisvi

NEW BRITAIN, CONN.
Iš Varpiečių veikimo. Sau

sio 1 d. Varpo Dailės Draugija 
statė scenoje du veikalu: “Už- ____ _ ___ , j
keikta Mergelė” ir “Aš Numi- galybė neįstengs Lietuvos 
riau”. Šie veikalėliai likosi ga
na puikiai atvaizdinti, iš ko 
publika turėjo daug džiaugsmo 
ir juoko, kad net pradėjo šonus mu ir jas tuojau siųsti Lietu- 
skaudėti. Tas reiškia, kad ge- von viršminėtiems šnipams, kad

i

PASK(

. .SLA. reikalai. SLA. 21 kuo
pa laikė metinį susirinkimą 2 
d. sausio; nuo šio susirinkimo 
nauja kuopos valdyba pradėjo 
eiti savo pareigas. Valdyba yra 
sekanti: pirm. M. Černius, vice- 
pirm. V. Overaitis, fin. sekr.y 
J. Overaitis, prot. sekr. P. šla
pelis, išdininkas A. Trimirka, 
organizatoriai K. Knuolis ir K. 
Nausieda.

Dar prieš Kalėdas iš čia iš- 
važiąvo SLA. Pildomosios Ta
rybos suvažiaviman New Yor-

C. BROOKLYN, N. Y. I 
Lietuvių NĮeprigulmingas Klu

bas veikia. Daug mūsų tarpe | 
randasi visokių organizacijų, , 
kurios nešioja Lietuvių vardą, 
bet ištikrųjų daugelis jų nėra 
[vertos to. Musų nors neperdi- 
delėje kolonijoje yra irgi kele
tas organizacjų, kaip pašalpi- 
nių draugijų, taip visų didžių
jų organizacijų kuopų ir kito
kių, bet tikru veikimu tautai tik 
vienas Liet Nepr. Klubas atsi
žymi. Dar nesenai, spalio mėn. 
praeitais metais, Klubas auka
vo Lietuvos Šauliams $65.95, 
dabar vėl, sausio 2 d., savo me
tiniame susirinkime dalykus 
svarstant neužmiršo ir Lietu
vos. Dar pirmiau, buvo apta
riama apie rengimą mass mi
tingo visų New Yorko Lietuvių 
kartu su paeinančiais iš Lietu
vos žydais, kuriuo reikalu ru-i 
pinasi L. P. Komitetas ir Drau
gijų Sąryšis, ir tam, reikalui pa
aukavo $10. .Po tim aptarė 
apie auką Lietuvos šauliams ir 

! visai po trumpų kalbų iš iždo 
1 likosi paskirta $25. Nariai ta

me pat susirinkime sumėtė $76, 
taigi labu pasidaro $101.

Aukos Lietuvos šauliams: 
L. N. Klubas 
Ant. Kajauskas 
Pr. Andrius 
Kaz. Bagdonas 
Petras Karvelis
Po $2: *J. Matjošaitis, P. Dai- 

nauskas, St.‘Butkus, Ant. Dau
kantas,. J. Anumavičius ir J. 
Lekavičius.

Po $1: J. Juknevičiūs, A. Bu
lavas, J. Maldeikis, S. Norvai- 
šis, M. Stalgys, Z. Dirsė, A. Ba
kenas, N. Beliauskas, M. Abu- 
kevičius,, P. Styra, J. Šulskis, 
K. Žostautas, S. Danielius (ar 
Danyla), J. Klirika, P. Paulavi
čius, J. Laučiškis, J. Aleksiejus, 
K. Kantėnis, A. Benderis,' Pr.

skaudėti. '__ ______ ,_________________ ________ ..___ ,
rai atlikti. Noriu pastebėti, jie galėtų smarkiau varyti 
kaslink musų čia gimusių ir au- taciją. čia taip pat per 
gūsių merginų, kurios prie lo-1 laikraščius varyt smarkią 

Išimo prisidėjo, — jos taip yra taciją. 
pasišventusios dirbti dailos Šri- Išklausę jo pranešimą, 
tyje ir už visko imąsi noriai, ne- jau griebėsi prį^darbo. 
žiūrint ar joms papučia senos bininkas” savoįpJN. 140 
ar jaunos rolė, o ką paima, tai pirmiausia parodė savo nefpri- 
atlieka su geriausiu pasisekimu. I brendimą prie valstybinio gy- 
Tokis jų’ atsįnešimas prie mu- genimo, o’antra pradėjo agituo- 
sų veikimo ir sudėtas prie to jų H visuomenę neaukauti Šau- 
gabumas rodo, jog jos yra iš-lliams, išnešdinėti rezoliucijas 
augintos gerų motinėlių, ne taip prieš Lietuvos Valdžią, šaulius, 
kaip kitos šios kolonijos musų , 
Lietuvaitės, kurios daužosi su i 
rišpkio plauko vyrais, net neži
nant jų tėvams. Tas gali atsi
liepti ant jų viso ateities gyve
nimo ir prigesti prie pervėlymo 
apgailėjimo savo darbelių.

Noriu dar priminti apie kito
kį musų spėkų išskirstymą, čia 
randasi trįs jaunimo draugijos,

- Varpo, Vilijos ir Lietuvos Lai- 
‘ svės Sargai ii- visi nori veikt,
• bet išsiskirstymas apsilpnina vi-
• sų jiegas. Jeigu visi išvieno
■ veiktų, tai daug daugiau butų
■ galima nuveikti kaip dailos sri

tyje, taip ir Lietuvos' labui ir 
tąsyk butų mažiau išlaidų, o 
naudos daugiau. Taigi, jauni
mo organizacijos, paimkit šį 
klausimą apkalbėti. Reikia dar 

■.priminti, kad dailės veikimas 
I nepriklauso jokiai partijai. j Fondą, o tuomi išnaikinsi

Nemuno Sūnūs, j Lietuvos priešus; tuomet

$25.00
$10.00
$10.00

$5.00
$5.00

agi- 
savo 
agi-

tuo- 
"Dar- 

J^N. 140 ir 142

Amerikos Atstovybę — žodžiu 
sakant, viskas turi but taip kaip 
Amerikos klerikalai nori.

Turint prieš akis tokius fak
tus, kurie aiškiai pranašauja 
Lietuvos Laisvės žlugimą, ne
gali nei vienas Lietuvis tėvy
nainis rankas sudėjęs sėdėti. 
Visų pirmiausia jei priklausai, 
brolau, prie T- Fondo — atsi
sakyk, atkalbink savo draugus 
ir pažįstamus, — agituok kad 
niekas neaukautų į T. Fondą ir 
nemokėtų jokių mėnesinių mo
kesnių. Nes jei T. F. surinks 
daug pinigų, tai klerikalai vėl 
atriaujins inkvizicijas, priskirs 
Lietuvą prie Lenkijos, ir tuo
met amžinai Lenkas užlips ant 
nugaros tau ir man ir amžinai 
važinės tavimi ir manimi. Bro- 

, lau, naikink kiek galėdamas T.
Fondą, o tuomi išnaikinsi ir
T !-L----------- ----- X..---------- i. tik

GARDNER, MASS.
Šis rytinių valstijų miestelis 

nėra perdidelis ir nemažas, vi^ 
autinis, taip sakant, ir labai 
patogus gyventi, 
nai randasi apie 
Butų labai gražus 
Inybėje nuveiktų 
bus kaip tautos 
kultūriškam pasikėlimui, 
čiaūs nors ir yra veikiama, bet 
labai silpnai, išvalios; partiviš- 
kumas tarp musų dar nėra taip 
įsišaknėjęs, bet nėra galima im
tis už kokio darbo be jokios 
pakraipos prisilaikymo. Praė
jusiais metais veikimo vadeleą 
pasigavo katalikai ir tik juos la
biausia žmonės remia-, užjau
čia. šv. Petro ir Povilo Drau
gystė turi nusisamdžius svetai
nę, bet naudotis ja nemoka. — 
Apart susirinkimų ir retkar
čiais surengiamų prakalbų, toje 
svetainėje daugiau nieko nepa
rengiama. Mano nuomonę, ga
lima butų joje'įkurti vakarinę 
Lietuvių kalbos mokyklą, ne
dėldieniais — paskaitos bei pra
kalbos. Iš vietinių atsirastų to
kių, kurie galėtų po trumpą 
kalbelę pasakyti, o tas duotų 
progos jiems lavintis Lietuviš
koj iškalboj. Bet užvis reika
lingiausia vakarinė mokykla su
augusiems. Joje butų galima 
mokintis rašliavos ir skaitymo, 
o tas musų žmonėms labai yrą 
reikalinga. Tai pirmutinis žin
gsnis prie apšvietos, prakilnes
nio supratimo.

Sustoję petis į petį stum- 
, kimės, eikime prie tikros tobu

lybės, apšvietos.
P. Aukštikalnis.

'Lietuvių čio- 
6—7 šimtai, 

būrelis ir vie- 
didelius dar- 
labui taip ir.

Te-

gauti dangaus karalystę, ką 
tu poteriuose taip prašai.

— į^e, .ne, vaikeli, jaū aš 
tavo- pamokinimų neklausy
siu, ba galiu patekt stačiai 
į pragaro nasrus; tu esi di
džiausias bedievis ir velnio 
apsėstas. z

— Sakai bijai, kad aš. ta
vo duselę į peklą nenupra- 
vodyčiau: kodėl tu tos pek
los bijai?

— Ba tenai amžinai kū
renasi ugnis ir labai karšta, 
aš nenoriu per amžius deg- 
ti.z

— Tai danguj bus1 dar ar
šiau, nes tenai yra didesni 
karščiai.

— Žegnokis, vaikeli, žeg
nokis, kibą jau aitvaras ta
ve apsėdo, kad nori išaiš
kint, jog dangus į peklą, pa
virto:.

— Nenusigąsk, tetule, aš 
tau prirodysitt, jpg' danguje 
daug karščiau.

— O kaip ?'
— Tetulė tiki, kad dangu

je yra visos žvaigždės ir vi- . 
si žiburėliai, ką nakčia ma
tai.

— O kaip gi ne, ba jas te
nai Dievas sutvėrė ir- padė
jo’-— Na, O' mokslo’ žmones 
surado, kad ” 
yra baisaus didumo šaulės 
arba ugnies 
karštis1 yra 
sykių didesnis negu saulės. 
Jau vasarą sakai vargu da- 
laikytum, jei musų saulė tik 
biškelį daugiau pašildytų. 
Štai nesenai vienas garsus

REIKALAUJAM 
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”
Į7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.
'QBME1S1BS3Q23EVIKSK

Nusa-Tone
•titnulates and 
strengthen* 
the vital pow*
valuable blood, 
nerve and 
health tonic. A 
combination of 
corrective and re* 
storative agent*, 
that has the high 
approval Of Med
ical Science.

Jūsų Silpni Nervai. Skystas 
Kraujas ir Nusilpnėjimas 

Kūno reikalauja 

Nuga-Tone
puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują, 
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.

Nėra kitą gyduolą lygiu Nuga-Tonc, neivienos “nėra taip geros" ncivienos neduoda 
tokių rezultatų, kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-Tone yra 
sudėta iš sudėtinių aštuonių brangių gyduolių, kurios yra vartuojamos ir rekomenduojamos 
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuonis gydulčs už vieną kainą.

Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių 
nuolatinių neryti ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyvenimu, 
v* iV?erla ’r veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybė jo gyvenime ir veikime. 
Pradėk šiandien grizinti savo nervų sistemą į stiprią, sveiką padėti, vartojant Nuga-Tone. 
Jus greitai pamatysite savo senąjį) sveikatą, stiprumą ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite 
kaip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu unauj . .

Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—širdi, skilvį, grobus, 
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gerą apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, regulioja 
tustinimo grobų, sutaiso cirkuliaciją, prašalina gleives nuo liežuvio, prašalina nemalonų 
Kvapą, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtimą, koktumą, gasus ir 

panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet užsisakykit Nuga-Tone 
tuojau. _

MUSŲ ABSOLIUTE GVĄRANCIJA. Kaina už Nuga-Tone yra $1.00 
už butelį pilsų, visam menesiui g y dy ties, arba šešį buteliai už $5.00. Imk 
Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu jus nebūsit užganėdintas pa
sekmėmis, sugražinki t likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo 
pinigus tuojau. Jus matote, kad jus nežudote nei cento. Mes už tai at
sakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose aptiekuose tomis pačio
mis sąlygomis ir gvarantija.

........Prisųsk Sį Kuponą Šiandien.........
NATIONAL LABORATORY, L807 S37 So. Dearborn St., Chlcazo.

Gerbiamieji:—Čia rasite įdėtą $.................... už ką malonėkit prisiųsti man

perriuntimą, apmokėtą, ..........  butelį Nuga-Tone.

SPRAGILO teta buvo 
DANGUJ.

Aną sykį, turėdamas lai
ko, sumislinau vėl atlankyt 
savo tetulę ir inėjęš į sta
bą sakau:

— Labą vakarą, tetule,^ aš 
vėl pas jus- atėjau paviešėt.

— Gerai, gerai, vaikeli, 
ba man tavęs reikėjo.
■ — O ką gi, tetule, norė
jai pasakyt?

— Nors tu ir esi bedievis 
ir prie šliuptamią priguli, 
ale šį sykį aš nepykstu, kad 
ateidamas į mano stumą ne
pasakei tegul bus pagarbin
tas, ba aš noriu tavęs pa
klaust vieno dalyko.

— Gerai, klausk, atsaky
siu, jei žinosiu.

— Ale bijau, kad tu vėl iš
manęs imsi juoktis, ba jąs, 
šliuptarniai dievobaimingus 
žmones pasiepiat. isiai nesenai vienas garsus

-u Jau< t"0.su PasJeP1-1 mokslininkas išmieravo to- 
JJ111 ?lr aaime: kame daly- nedidelę žvaigždutę, ku- 
*as* *- ri, anot tavęs, šviečia dan-

—- As, vaikeli, šią naktą gUje, ir ta “mažutė'’' žvaig- 
sapnavau^ kad buvau dan-L^ele yra 27 milijonus šy- 
Suje ir sėdėjau prie paneles didesnė už musų saulę, 
svenciausios sosto, o aplin- Kaip tau reikės danguje dąs 
kui mane aniuolai šoko ir laikyt toki karštį?
dainavo. Ką tas sapnas ga
li reikšti?

— Ha, ha, ha! aš ir mis- 
liau, kad ką nors juokingo r 
užklausi.

— Nesijuok, vaikeli, ne- h 
sijuok, ba tai nėra štiikos į 
į dangų patekt ir sėdėt su 5 
panele švenčiausia priešais 
sutvertojo sostą. j

— Tai kokio gi tetulė iš- ; 
aiškinimo nori? Sapnavai 1 
danguose buvusi, to ir už
tenka.

— Ne, vaikeli, ne, aš no
riu žinot ką tas sapnas rei
škia ir aš ištikro aš patek
siu po smert į dangaus ka
ralystę?

— Apie sapnus ąš tetulei 
jau seniau esu aiškinęs, o 
kur po smert pateksi, tai 
pati gali geriausia žinot.

— Nemislyk, kad aš į 
peklą eisiu. Ten tik tokie 
bedieviai bus, kaip tu, jei
gu šitaip kalbi.

— Nepyk, aš norėjau pa
sakyt, kad gali žinot, jogei 
po mirčiai nueisi Į žemę ir 
joje sukirmysi.

„Tylėk, šliuptarni, ba 
išvarysiu iš stubos. Mane 
ant juoko nelaikyk.

— Ko gi tetulė pyksti ant 
manęs už sąvo netvarkią 
kalbą.

— Ne mano kaltė, kad tu 
toks durnas, o dar mokslus 
ėjai: aš noriu žinot kur ma
no dūšia po smert eis.. Ar 
dabar žinai ko aš klausiu?

— Man butų smagiau te
tulei duot pamokinimą kaip 
ant 'svieto gyvenant gerą 
daryt, o ne atsakinėt kur 
dūšia gali eiti.

— Mano dūšios išgany
mas yra svarbiausias daly
kas ir užtai man rupi jos li
kimas po smerčio.

— Tetulė nesirūpini kur 
tavo dusia po mirčiai eis,' 

• bet prisispyrus nori išpra- 
šyt Dievulį, kad tave į dan
gų priimtų. Juk pati sakei 
po kelis sykius į dieną pote
rius kalbi.

tos žvaigždės

gabalai, ’ kurių 
kelis mnijonus

— Ale, vaikelį, pekloj kar
štis dar didesnis, ba tenai 
geležį velniai į gerklę pila.

— Geležies karštis suly- 
| ginus su karščiu musų sau
lės yra tik šešėlis: musų 
saulė yra tūkstančius sykių 
karštesnė už visokią ugnį, 
kokia ant žemės sutirpina 
kieeiausį metalą. O tokių 
saulių, ir daug didesnių, ta
vo supratimu žvaigždžių, y- 
ra pilnas dangus.

— Vaikeli, aš tau neno
riu tikėt, ba turbut tau šė
tonas į ausį kužda ir liepia 
tokias griešnas kalbas apie 
Dievo sutvertą saulę ir vi
sas žvaigždes kalbėt.

— Nesispirk taip daug, 
tetule, nes mokslo patyri
mai keleto metų bėgiu yra 
didesni, negu jums Dievas 
įstengė parodyt nuo pat 
savo pasaulio sutvėrimo. Jei 
ne mokslas, tai ir po šiai 
dienai mes butume manę, 
kad laike perkūnijų Dievu
lis per dangų važiuoja, o iš 
jo arklių padkavų ugnis tai 
žaibai; ir dabar dar butu
me manę, kad žemės drebė
jimas yra Dievulio bausmė 
už žmonių griekus; ir jei ne 

, mokslas, iki šiolei nebutu- • 
me žinoję kas • yra žvaigž- 

į dės ir saulė ir butume dėka- 
. voję Dievuliui, kad leidžia 

mums saulėtoj dienoj kailį 
sušilti. x \

— Ale per'mokslą, vaike
li, visi pavirtot į bedievius, 
o už tai turėsit su velniais 
per amžius pekloj degt.

— Iš kur tetulė taip nu
svajojai?

— Taip aną nedėlią kuni
gėlis per pamokslą sakė.

— Kunigėlis jums mela
vo: jis ir pats yra mokytas 
ir’ jokis žmogus negali be 
mokslo į kunigus išeit.

— Kad tu man, vaikeli, 
neišaiškini to sapno, tai aš 
eisiu pas kunigėlį paklaust. 
Su tokiais bedieviais aš bi
jau kalbėtis.

a

Vardas..

Adresas....

Sausįo 12 
buvo sušau 
rikos Lietu 
skolos Stoč 
mininkai ii 
nes veikėja 
tieji dalyvi 
nutarė, šit 
nepranešim 
girs plačiai 
kėjų.

Suvažiav 
tuvos JFii 
Pirmininki

Kam -su 
lingas be 
pačios Mi; 
lieka tik 
vimo tari

New Y< 
kviestas 
Paskolos*!

Jau suė 
soje Amei 
skola ir ji 
žarna, lyg 
ti ratai pr

Amerikc 
' sirodė tai: 
ir dukterį 
paskolinti 
tiek pinigi 
rų norų ii 

f Dar iki ši( 
tos mažos 
sumos.

Suvažiai 
stovai iš 
kur tik < 
kame dal; 
neišpirkta 
kokia vilt 
iš Ameril 
kola, kuri 
visai neat

Bonų ] 
yra tokii 
kad net gi 
noje koloi 
pirko 10 i

Kame t 
dimas, ak 

P tas, sunki 
L broliai, k 
t kaĮjraj 

. šykštuolis 
Įiuoso pir 
•lint savo 
tybei.
L Daugui 
gąsdinę 
bijo duoti 
namiškių, 
kitaip pr 
joja visk; 
nereikią 
rūpintis, 
žiaurumu 
syti iki j 
priešas si 
sų brolį 
namus, L 
Keršyk p 
iros: auk 
yo Tėvyi 
ir priešui 
juk nega 

/damas ųj 
■girdęs pi 
’bus ir š 
[ant jo ir 
tau blėdj 
Lietuva 
kad negi 
skolini p 
gali gint

Paskai 
kūnų, an 
si kodėl i 

f ti ir bon 
duoti.

Ruoškii
Nepr

‘ - Ba kitaip negali tpa-| DR> j gEMOLIUNAS 
tekt su panele švenčiausia 
dangaus karalystėn.

— Kad poteriai tau užtik
rina dangų, tai ko manęs 
klausinėji. .0 jeigu dar už 

Į tai nesitiki danguj būti, tai 
klausyk pamokinimų, kaip o,-_ . A
ant žemės pasitarnauti, kadį 8115 St. Clair Avenue

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

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

šįmet '.j 
trįs meta 
gulmybės 
dėlę muši] 
met Amei 
ščios, kai] 

Lietuvo 
klausomyl 
yra svar 
diena ir t 
musų mo 
Musų tau 
garbingus 
svetimu j 
žytomis j 
jna num: 
stojo: ji, 
Jū, žęrėju

0.su
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Nuo Redakcijos
PASKOLOS VEDEJŲ SUVAŽIAVIMAS

Sausio 12 d. New Yorke 
buvo sušaukta visų Ame
rikos Lietuvių Laisvės Pa
skolos Stočių valdybų pir
mininkai ir šiaip visuome
nės veikėjai. Ar visi šauk
tieji dalyvavo ir ką tenai 
nutarė, šiuomi -tarpu dar 
nepranešime; visuomenė iš
girs plačiau nuo pačių šau
kėjų. ’ y

Suvažiavimą šaukė Lie-Z 
tuvos Finansinės Misijos 
Pirmininkas J. Vileišis.

Kam suvažiavimas reika
lingas be abejo nuspręsta 
pačios Misijos, o mums be
lieka tik laukti to suvažia
vimo tarimų ar nurodymų.

New Yorko suvažiavimas 
kviestas Lietuvos Laisvės 
Paskolos reikalu.

Jau suėjo metai kaip vi
soje Amerikoje varoma pa
skola ir ji taip sunkiai ve
žama, lyg akmenų prikrau
ti ratai prieš kalną.

Amerikos Lietuviai nepa- 
' sirodė tais Lietuvos sunais 
ir dukterimis, kurie galėtų 
paskolinti savo Tėvynei 
tiek pinigų, kiek jie turi ge
rų norų ir žodžių prikalba. 
Dar iki šiolei nesudėta pusė 
tos mažos penkių milijonų 
sumos.

Suvažiavimas arba jo at
stovai iš visų kolonijų, iš 
kur tik dalyvavo, pasakė, 
kame dalykas, kodėl bonų 
neišpirkta ir ar gali būti 
kokia viltis Lietuvai gauti 
iš Amerikos Lietuvių pas
kola, kurios taip tikėjosi ir 
visai neabejojo.

Bonų pirkusiu Lietuvių 
yra tokia mažutė dalelę, 
kad net gėda pasakyti. Kož- 
noje kolonijoje vargu bonus 
pirko 10 nuošimtis.

Kame toks baisus apsilei
dimas, aklumas ar kas ki
tas, sunku pasakyti. Musų 
broliai, kaip matyt, protiš- 
kaivra sudemoralizuotį ar 
šykštuoliai, kad turėdami 
liuoso pinigo negali pasko
lint savo tautai, savo vals
tybei.

Daugumas yra tiesiog įsi- 
gąsdinę priešų veikimu ir 
bijo duoti. Gavę laiškus iš 
namiškių, kad tenai taip ar 
kitaip priešai padarę, sva-* 
joja viskam jau žuvus, net 
nereikią daugiau Lietuva 
rūpintis. Broliai! Priešų 
žiaurumui mes turime ker
šyti iki paskutines! Jeigu 
priešas sugavo, sušaudė jū
sų brolį šaulį ar sudegino . 
namus, Lietuva dar nežuvo. ■ 
Keršyk priešui iki paskuti
nes: aukauk ar skolink sa
vo Tėvynei, savo Valdžiai 
ir priešui atkeršysi! Kitaip . 
juk negali. Ant vietos bu- ■ 
damas ugnia spjaudytum iš- , 
girdęs priešo žiaurius dar- , 
bus ir šoktum kaip liūtas 
ant jo matydamas, kad jis , 
tau blėdį daro. Taip visa ] 
Lietuva šiandien ginasi, o . 
kad negali padėti, kodėl ne- j 
skolini pinigus tiems, kurie 1 
gali ginti? .

Delei Lietuvos Piliety
bės Atnaujinimo Se- ‘ 
niau Išvažiavusiems
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Lietuvos Atstovybė Ameriko
je buvo paskelbusi sulyg Val
džios įsakymo (18-V-1920, No. 
1660), jog visi Lietuvos pilie
čiai, kurie yra seniau atvykę 
Amerikon, privalo atnaujinti 

[savo pilietybę tam tikru parei
škimu Lietuvos Valdžiai. De-

M. J. Damijonaitis, Amerikos lei *šio padavadijimo" Lietuvos 
otri viii TailtiriPS Sandams SP.k- Afatnvvho vrn oro vilai mm Amp_

kurė sau naujų ugnį ir vėl jos 
liepsnos pašoko į padanges — 
ir vėl Leituva gyvuoja — nuo 
vasario 16 dienos 1918 metų.

Laikas trumpas — laikas ge
rai prisirengti prie Neprigulmy- 
bės šventės apvaikščiojimo.

ALTS. Permaina

Lietuvių Tautinės Sandaros sek
retorius ir organo “Sandaros” 
administratorius pasiskelbė pa
sitraukiąs nuo Sandaros ir jo 
vieton, sulyg pereitų rinkimų 
daugiausia balsų gavęs, ineina 
K. J. Paulauskas iš Waterbu- 
rio.

"Dievo Parinktieji”
Nedykai žydai laiko save 

“Dievo parinktuosius”.
Lordas Reading, Anglijos žy- 

per tūlų laikų buvęs Ang- 
Lordu Kancleriu, paskiria- 
Indijos augščiausiu valdo- 
Ta vieta suteikiama jam

uz

Paskaityk žinutę iš Traš
kumu ant pusi. 7-to, maty
si kodėl reikia Lietuvą rem
ti ir bonus pirkti ar aukas 
duoti.

Ruoškimės prie Lietuvos 
Neprigulmybės Pa

minėjimo
šįmet vasario 16 d. sueina 

trįs metai nuo Lietuvos nepri
gulmybės paskelbimo. Tų di
delę musų Tautos šventę ir šį
met Amerikos Lietuviai apvaik
ščios, kaip padarė pernai.

Lietuvos Respublikos Nepri
klausomybės paskelbimo diena 
yra svarbiausia musų tautai 
diena ir užima pirmutinę vietų 
musų moderniškosios istorijos. 
Musų tauta gyveno ir praleido 
garbingus laikus praeityje; po 
svetimu jungu patekus, suvar
žytomis jiegomis buvo bando- 
jna numarinti, bet taip nesu
stojo: ji, lyg maža kibirkštė
lė, žėrėjus po pelenais, vėl įsi-

Atstovybė yra gavusi nuo Ame
rikos Lietuvių keletu laiškų, 
kuriuose buvo nusiskundžiama, 
jog yra daug Lietuvos piliečių, 
kad ir senai atvykusių Ameri
kon, kurie per visų laiką nėra 
sutraukę ryšių su; Lietuva ir 
■per visų laikų prisidėdami prie 
įvairių Amerikos Lietuvių or
ganizacijų yra aukavę įvairiems 
Tėvynės reikalams. Todėl rei
kalauti nuo tokių žmonių, kad 
jio dar panaujintų savo piliety

bę butų kaip ir įžeidimu jų pa
čių.

Lietuvos Atstovybė savo pa
reiškimu iš rugsėjo 11 dienos, 
1920 m., yra Valdžiai nurodžiu
si, jog butų tinkamiausia nerei
kalauti panaujinimo pilietybės 
nuo tokių Lietuvos piliečių. Ant 
šio pareiškimo yra gautas iš 
Užsienio Reikalų Ministerijos 
paaiškinimas, kurį suteikusi yra 
Teisingumo Ministerija, jogei 
“nei laikinuoju įstatymu apie 
Lietuvos pilietybę (Laik. Vyr. 
žinios N2-3), nei kitais Rusiš
kais įstatymais, kurie turi ga
lios Lietuvoje, Lietuvos pilietis 
nenustoja pilietybės, nežiūrint 
to, kiek laiko jis gyveno užsie
niuose, jei netampa kitos vals
tybės* piliečiu, todėl neprivalo 
reikalauti iš tokių senai gyve
nančių užsieniuose Lietuvos, pi
liečių tam tikrų pareiškimų apie 
pilietybės panaujinimų.”

Toksai nurodymas visai vie
nok nepaliečia tų Lietuvos pi
liečių, kurie Amerikoje turi iš
siėmę pirmąsias popieras: šie 
piliečiai, kaip buvo skelbiama,' 
privalo padavinėti tam tikrus 
pareiškimus, jeigu jie nori gau
ti iš Lietuvos Atstovybės pasus 
keliauti Lietuvon.

FRAGMENTAI
Rašo BUDRIKAS.

(Tąsa iš pereito num.)
Ji palaiko savo pačios meteorologiją 

visuotinoje sielos meteorologijoje.
Psichologija negali būti tobula, kolei 

pati musų planetos fiziologija neužbaigta. 
— Ir šiam mokslui šiandien mes duodame 
neprideramą skritulio fizikos vardą.

Šįryt aš pastojau sąmoningu, jog tas, 
kas išrodo mums negalimu, yra tankiai ne
galimybe visiškai subjektiviam.

Musų protas, po geidulių veiksniu, pa
gamina nuostabių miražų baisias kliūtis, 
kalnus ar bedugnes, kas sutrukdo' mus mu
sų

nors, kurs galėtų vai-

Trockį, nuo pat bol- 
jsigalėjimo žymėjosi

das, 
lijos 
mas 
vu.
todėl, kad Indijoje eina nepasi- 
ganėdinimai ir suirutės ir tenai 
reikia ko 
dyti.

Leonas 
ševizmo
Rusijoje kaipo sovietų armijos 
vadas ir karės ministeris.

Seninus, praėjusiais laikais, 
vienas žydas, vardu Disraeli, 
pirmiausia pasidarė Anglijos 
Ministeriu Pirmininku, paskui 
Vokiško-Angliško kraujo mote
rį, Karalienę Viktoriją, padarė 
Indijos imperatore.

žydų žemė yra vadinama Ju
dea, su miestu Jeruzaliu, nežy
mi šalis niekuo kitu, kaip tik 
iš praeities biblijoje, tečiaus su
teikė pasauliui garsių vyrų. Jie, 
kaipo “parinktieji”, tankiai pa
renkami ten, kur kas svarbaus 
reikia atlikti.

Varžytinės tarp San- 
tarviečių

Sąjungietės valstybės, arba 
Santarvė, kuri Europinės karės 
metu degė kerštu prieš Vokie
tiją, dabar atvėso. Viena kas 
dabar Santarvės valstybėse ap
sireiškė, tai pavydas pačioms 
tarp'savęs. Italija,'kuri lygiai 
su Anglija užjaučia Lietuvai ir 
nesispiria prieš Rusiją, laikosi 
maždaug Anglijos pusės, ar tai 
nujausdama ką nors naudingo 
ateityje ar kitaip. Francuzija 
gi visomis keturiomis stovi at
kakliai prieš Angliją. Suvieny
tų Valstijų: tarimasi su Japoni
ja kelia pavydą Anglijoje, tuo 
tarpu Francuzija, nors nerodo 
atviro pavydo, vienok gal but 
irgi neužganėdinta, kadangi iki 
šiolei Amerikos abelnas 
mentas buvo Francuzijos 
je. Anglija Francuzijai 
dv del užvedimo artimų 
kių su Lenkija ir norėjime įsi
galėti Baltiko valstybėse. An
glijos rėmimas Lietuvos ir ki
tų kaimynių valstybių yra dau
giau niekas, kaip tik pakirti
mas kelio Francuzijai toje Eu
ropos dalyje.

senti- 
pusė- 
užvy- 
santi-

Dar Turime Gana Laiko 
prie ko nors Rengtis 
Pasižymėjęs mokslininkas ir 

Chicagos Universiteto profeso
rius J. K. Moulton sako, jogei 
pasaulio galas dar labai toli. 
Nors tikrai negalima pasakyti, 
tečiaus, jo nuomone, žmonija 
ant šios žemelės dar turi pro
gos darbuotis bent 1,000,000 sy
kių po 1,000,000 metų.

Dabartinis žmonijos išsivys
tymo stovis su tuo, kiek ji bus 
pakilus ateityje, sulyg Moulto- 
no, bus lygus dabartiniam išsi
vystymui varlės ir šių dienų 
žmonijos. — Ateityje žmoni
jos proto gabumai bus taip di
deli ir tokių ypatingų dalykų 
bus padaryta, kam dabar nega
lima rasti nei prilyginimo.

žemė ir visa žrtionija dar te
bestovi kūdikystės laipsnyje, — 
nėra taip sena, kaip jų nekurie 
vadina, nors ištiesų musų plane
ta gyvuoja jau tūkstančiai mi
lijonų metų.

Isiškais / viešpačiais’ trijų ket- 
virtdalių naujo kontinento, su
teikė jiems prekybos monopo
lių, teisę leisti įstatymus ir už
dėti bausmes, ir net davė galę 
kelti kares su ne-krikščionimis. 
Bėgyje trijų ir pusės šimtų me
tų nuo to laiko Moose Factor/ 
pasiliko viena iš svarbiausių 
Hudson Bay Kompanijos sto
čių, renkančių didžiausius skai
čius brangių laukinių gyvulių 

Tenai tai buvo scena 
tik keletą valandų, atsidūrė jie 1 daugybės užpuolimų ir atsipuo- 
turtingoje istorija ir tradicija- linių ankstyvose dienose tarpe 
mis šalyje vaizdingos ir pasi- Francuzų ir tos Kompanijos 
žymėjusios senos Hudson Bay darbininkų.
Kompanijos, — taip rašo mums «Hudsono Užlaja yra viena 

Vaizdų šiaurinės 
AYnerikos žemlapyje, gulinti pa
našiai beveik kaip Meksikos Už-

HUDSONO UŽLA
JOS NUOTIKIAI

NUSILEIDĘ ant žemės ne
toli Moose Factory kaimo, 

pačioje pietinėje dalyje Hud
sono Užlajos, Suvienytų Valsti
jų lavyno baliono lakūnai, ku
rie pastaruoju laiku likosi vėjo 
nupūsti nuo New Yorko miesto 
tolį šiaurės linkui į sulyginamai I kailių.

vo

piktas žemai.

aplink save 
Olympą; pa- 

Kiekvienas

Society buletinas iš -Washing- 
toiiOį D. C.

"Henrikas Hudson — ‘Hen- Įaja jr apima kuone tokį patį 
drik’ kaip savo samdininkams plotą.drik’ kaip savo samdininkams plotą. Nors toli nedasiekia iki 
buvo žinomas 1— buvo tai tas to, kad padarytų kelią į ‘Pieti- 
žrriogus, kuris, kaip dabar daly- nes Jūres’, kaip ankstyvieji ty
kai ypatingai - supuolė, padėjo rinėtojai troško, tečiaus tos už- 
arit žemlapio abi vietas — iš-1 lajos pats vakarinis kraštas y- 
lėkimo ir nusileidimo tos gar- ra pačioje centralinėje linijoje 
sios ir pavojingos balioniątų k.e- .didžiojo kontinento. Dangdar 
lionės. ’ 1609 metais jisai Jat- j aplinkinės teritorijos prie tos 
plaukė savo ‘Pusmėnuliu’ laivu užlajos yrą neištyrinėtos dyku- 
beveik į tą vietą, kur dabar pto- mos. Tas ypatingai yra su ry- 
yi New Yorko Laisvės Stovyla, tiniu pakraščiui linkui Labra- 
nuleido vandenin inkarą ir išli- ' 
po ant žemės; dabartinė Hud
son upė yra jo vardu. Sekan
čiais metais, dar vis j ieškoda
mas tinkamo šiaurvakarinio 
Kelio, jis nusidavė į dabartinę 
Hudsono Užlają ir jos rytiniu 
pakraščiu 
iki vietos 
Factory.

“Tenai

plaukė pietų linkui 
arti dabartinės Moose

tai, piėtinėje alkūnė
je pelkėtos užlajos, vadinamos 
James Užlaja, einančios išvien 
su Hudsono Užlaja, Henrikas 
Hudson pajuto savo didžiausį 
apsivilimą, kokie tankiai pasi
taiko didiesiems pasaulio sap
nuotojams. Jo svajonės buvo 
surasti kelią į ‘Pietines Jūres’, 
o tokiu budu ir artimiausią ke
lią į Indiją, kurios visi tuo tar
pu jieškojo vykdami į vakarus. 
Kuomet jis inplaukė į Hudso
no Užlają ir pamatė, jog čia 
yra dideli platus vandenįs, bu
vo , nudžiugęs, kad jau jo sap
nai išsipildys.1 Tečiaus kuomet 
dasisiekė į pelkėtą James Užla
ją ir stumdamasis per ją at
rado, jog tenai yra vakarinis, 
kraštas žemės tam plačiam van
denynui, visos jo svajonės pasi
baigė.

“Toje pačioje James Užlajoje- 
Hudson su savo nuvargusiais 
jūreiviais, po tokio nepasekmin- 
go žygiavimo, apsistojo žiema- 
Voti, ir visai netoli tos vietos, 
biskį į šiaurę, tasai garsus ir 
drąsus tyrinėtojas sutiko sau 
galų sekantį pavasarį, kuomet, 
apsuptas savo jūreivių sukilė
lių, pasodintas į mažų valtelę, 
su keletu sergančių vyrų, buvo 
paplukdintas į vandenis ant 
pražūties.

“Susidariusi tam tikra preky
bininkų kompanija varymui d- 
domis prekybos iš Hudsono Už
lajos, kuri tai kompanija vė
liaus išdirbo Didžiajai Britani
jai galybę skersai šiaurinio 
Atlantiko, įsteigė savo pirmų 
stotį netoli Moose Factory tuoj 
kaip tik Karalius Karolis II pa
sirašė po jos čarteriu 167.0 m. ir 
mielu noru tos kompanijos na
rius padarė ‘vieninteliais ir vi-

doro.
-“Ant vakarinio pakraščio yra 

Portas Churchill, geriausias tos 
užlajos uostas, ir apie šimtas 
mylių į pietus -stovi Port Nel
son. Abu šie uostai bus sujun
gti gelžkeliu su Winnipeg mie
stu ir kviečių bei galvijų au
ginimo plotais vakaruose. Po 
Hudsono Užlają laivai gali plau
kioti tarpe liepos 15 ir spalio 1 
dienos, gariniai gi laivai 
giau įstengia po šąlantį 
nį varinėtis. Kuomet 
lių suvedimas padidins 
no Užlajos uostų svarbą, tiki
ma, jog tenai bus įrengta le
dą laužantieji laivai ir padarys 
kelią prekių vežiojimui nors 
tarp birželio 15 ir lapkričio 1 
dienos. Vykstant Hudsono Už
laja, miestas Edmonton, Al
berta, vakariniame kontinen
to krašte, yra net 1000 mylių 
arčiau nuo Liverpoolio, negu 
siekiant jį pro Montreal).

“Moose Factory, esanti pa
čiame pietiniame Hudsono Už
lajos smaigalyje, nors atskirta 
nuo apgyventų Kanados sričių 
giriomis ir pelkėmis vasarą, o 
užšalusiomis tuštumomis žiemą, 
yra beveik tiekį tolumo nuo New 
Yorko kaip Chicago miestas. 
Tolumas i§ Ottawa miesto iki 
Moose Factory yra beveik ly
gus kaip iš New Yorko į Pitts- 
burgą.”

kiek il- 
van'de- 
gelžke- 
Hudso-

Kadangi New Yorkas, Cleve- 
landas ir Chicaga paeiliui ran
dasi netoli 41 skerslaipsnio į 
šiaurę nuo ekvatoriaus, o Moo
se Factory tiek prie 51 skers- 
laipsnio, tai temperatūros skir
tumas yra labai didelis. Tečiau 
lyginant tai su Lietuvos stoviu, 
Moose Factory yra dar arčiau 
į pietus, nes Kaunas stovi veik 
ant pat 55 skerslaipsnio, o Vil
nius tik maža kiek žemiau. Ta 
Hudsono Užlaja Amerikonams 
pasirodo baisių šalčių kraštas, 
tečiau Lietuviai su tokiais šal
čiais yra apsipratę. Lietuva ir 
kaimynės tame ruožte yra iš-> 
dirbę žemes, gi Kanada vadina
ma dykuma.

šviesoje ir meilėje; juk Jis prašo mus tap
ti dvasiomis , apvaldyti save ir Jį musų 
stiprybės laipsnyje; ir ar tai ne mūšų skep
tiškumas, musų dvasinis bailumas, kas pa
daro mus netvirtais ir silpnais.

Poetas Dante, įžiūrėdamas į tris pa
saulius su trimis įvairiais dangaus sky
riais, matė tiktai paveikslo formą. Ię aš 
džiaugsmingai paregiu tyresnę formą;:

Bet Dante buvo.poetas; o aš busiu fi- 
losofu.

Poetas leidžia save; suprasti žmogiš
koms gentkartėms ir minioms. Bet filoso
fas prakalba tiktai į kelis nepaprastai pui
kius, aūgštus protus. .

Diena prašvito. .
Ji atsinešė su savimi minties išsitem- 

pimą veikmėje. , \ 1
Tyrą reiškregystė užleidžia vietą stu

dijai; ir eterinė kontempliacijos dangaus 
gelmė pragaišta apribotų daiktų spindėji
me. ’ R.

Ar tai reikėtų apgailauti? Ne;-;:
Bet tas darodo, kad valandos tinka

miausios filosofinei minčiai yra tos, kurios 
skrieja amžinybėn pirm aušros.

kelionėje pęr valandėlę.
Bet mes prasiblaivę vėl žengiame sa- 

nauju keliu.
Iškvėpk geiduli ir fantasmagorija pra

nyks.
Šioji miražo galybė, kuria mes susi- 

klaidiname ir apžavime patįs save, yra mo- 
ralis fenomenas, vertingas rimto pastudi- 
javimo.

Tiesa, mes susitveriame savo pačių 
dvasinį pasaulį, — savo pačių baisybes, 
chimeras, siaubūnus, angelus. Mes pada
rome objektiviu tai, kas sukįla mumyse.

Viskas yra nepaprasta poetui; viskas 
dvasiška šventam; viskas didus didvyriui; 
viskas nelemtas, prastas ir 
ir bjauriai dvasiai.

Blogas žmogus tveriasi 
■pandemioną; dailininkas — 
rinktoji, kilta siela — rojų,
tveriasi sau tai, ką jis pats mato.

Mes esame prisivaidintojai, svajoto
jai. Mes tematome tiktai šmėklas. Ir ką 
mes matome — yra musų siela daiktuose.

Mes atlyginame ir nubaudžiame patįs 
save bė musų žinojimo.

Męs keičiamės. Ir kartu su mumis 
viskas išrodo besikeičiąs.

‘ Siela yra esericialiai aktivė. Ir tas 
aktiviškumas, apie kurį mes turime supra
timą, tėra tiktai musų aktiviškumo dalis; 
ir savaimingasis aktiviškumas tėra tiktai 
musų sąmoningo aktiviškumo dalis.

Ir čia mes turime visos psichologijos 
pagrindą ir moralų sistemą.

Žmogus, reproduk tuo damas' pasaulį, 
prisidengęs gamta, kuri esti objektivis jb 
dvasinės t prigimties -išreiškimas,- atlygina: 
ar nubaudžia pats save'.

. Pasaulis yra panašus dieviškai pri
gimčiai; ir tobulos dvasios prigimtis pa
stoja suprantama tiktai sulyg musų tobu
lumo laipsnio.

' Intuicija tampa vidujinio gyvenimo at
lyginta. Mokslas kaipo gerumo rezulta
tas — žodyj, nauja fenomenologija, tobu
lesnė ii’ morališkesnė, kurioj visa daiktų 
siela pastoją dvasia.

Tas tai mano mylimiausias dalykas 
mano ateities studijoms. Kaip daug ko 
šisai dalykas talpina savyje!

Visa vidujinio apšvietimo sritis, vsa, 
kas misteriška musų gyvenime, gamtos 
bendrumas su dvasa, Dievo ir visų kitų 
esybių relacija-bendrumas su žmogumi, re
peticija kosmdgonijos, mytologijos, teolo
gijos ir pasaulio istorijos, proto evoliuci
jos pakartojimas minįaturoje, žodyj, pro
blemų problema, kurioj aš dažnai pasi
nerdavau, bet nuo kurios apsklembti daik
tai, nuomonės, smulkmenos atstumdavo 
mane atgal tūkstantį kartų, — tas viskas 
slepiasi šiame subjekte.

Aš sugrįžau prie didžios bedugnės 
krašto giedresnių permainų: čia guli mok
slo klausimas. Tai yra musų užduotis ją 
išbandyti. — Juk Dievas slepiasi tiktai

*Kas' tai yra Meilė?.
Paklausk to, kurs gyvena: kas tai yra 

gyvenimas?
Paklausk to, kur garbina: kas tai yra 

Dievas? . s ■ • • ,
Tu reikalauji ir klausi: kas tai yra 

Meilė?
Meilė yra tas galingas viliojimas lin

kui viso to, ką mes pająučiame, ar bijome, 
ar tikimės, viso to, kas yra anapus musų 
supratimo.

Mes atrandame viduj savo pačių min
čių neganėtinos dykybės spragą, ir tuomet 
stengiamės sužadinti visuose egzistuojan
čiuose daiktuose bendrumą, patirtą viduj’ 
savęs.

Kada mes mintijame, protaujame, mes 
norime būti suprastais.

Kada mes svajojame, sklandome vai-- 
dintuvės sparnais, mes norime, kad oriniai 
musų smegenų kūdikiai atgimtų viduj kitų.

Kada mes jaučiame, mes norime, kad 
kitų dirksniai virpėtų kartu su musų dirk- 
sniais. . ; •

Mes norime, kad jų akių spinduliai su
žibėtų ir susimaišytų su musų akimis; kad 
nekrutančios ledinės lupos neatsilieptų lu
poms virpančioms ir degančioms širdies 
tyriausiu krauju.

Toji tai Meilė.
Tas tai ryšis ir sankcija, kas suriša 

ne tiktai žmogų su žmogumi, bet su visu 
tuo, kas egzistuoja.

Mes užgimėme šiame pasaulyje.' Ir 
nuo tos valandėlės, kada mes pradėjome 
gyventi, kas nors viduje musų vis daugiau 
ir daugiau trokšta savo panašumo.

Šisai troškimas-palinkimas' patsai iš-: 
siplėtoja su musų prigimties išsiplėtojimū.

Mes silpnai tenumanome viduj sav.d ihr 
telektualės prigimties savo tobulo '“aš”" mi- 
niaturą, vienok pasiglemžiame visa tai, ką 
nupeikiame ar neapkenčiame: mes matome 
idealj prototipą viso to, kas puiku ir mei
lu, viso to, ką mes pajiegtume išmanyti, vi
sa, kas priguli žmogaus prigimčiai.

(Bus daugiau)
1313 Istorija Abelna .................

Su apdarais . ...............
p; 498 2.00
....... 2.75

1316 Istorija Suvienytų Valstijų ........ p.. 364 1.50
Su apdarais ................. ....... 2.25

1319 Iš Mano Atsiminimų (Dr. Pietaris) p. 301 1.25
Ta pati apdaryta ............... ....... 2.00

1465 Is Ko Kjla Melai ir Skriaudos .... p. 171 75
1324 Istorija Įžymiausių Europos Tautų (apd.) 2.00

2E1

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 kėliu vi

siems -1921 metams arba to numerio gavimui atsiųskit 
10c. stampomis. Nors yra 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 galima gauti.

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

SEPTYNI SENOJO PASAULIO 
STEBUKLAI

Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S.

(Tąsa iš pereito num.)
Apačioje paduosime įžangą, kokios bū

davo dedamos ant įvairių jo užrašų, iš ku
rių gal pamatysime, jog jis buvo tuščios 
garbės godėjas, tečiaus jo rašytojai rašė 
tokia tvarka, kaip tais laikais buvo daro
ma įvairiuose kraštuose didžiūnus minint:

Aš esu Nebuchadnezzaras, Babi
lonijos karalius, pagarbintas kunigaik
štis, Marduko mylėtinis, didis pate- 
s i, mylimas Nabu, sutaikintojas, iš
mintingas, jieškantis šventumo kelio, 
gerbiantis savo viešpačius dievus; ne- 
nuilsantis valdovas, kuris kasdien rū
pinasi palaikymu Esagilo ir Ezido, ir 
nepaliaujamai trokštantis palaikyti jų 
aukurus Babilone ir Borsippoj; protin
gas, šventas, palaikytojas Esagilo ir 
Ezido, pirmagimis sūnūs Nabopolos- 
saro, Babilonijos karaliaus.

Kaip žiaurus ir religiškai netoleran
tiškas Nebuchadnezzaras buvo, be jokių 
abejonių jis buvo didžiausias budavotojas, 
kokį kada pasaulis matė. Vargu rasis vie
na iš tūkstančio plyta, dideliuose griuvėsių 
kalnuose Babilonijoje, ant kurios nebūtų 
jo vardo. Veik nėra jokio užrašo, palikto 
iš jo laikų, ant kurio nebūtų minima apie 
jo budavojimo darbus. Jisai atstatė dau-

Sukilimai Indijoje. ■ Allaha
bad, Britiškpji Indija. — Čio
nai pakilo didelės riaušės ir vis 
jos apima 'platesnes sritis. Ka
reiviai kviečiami maištą mal
šinti. Policija neįstengia. Su
imta šeši šimtai žmonių.

r

.85

Reikalaukit 
’’Dirvos” Administracijoj

r čioje Francuzijoje laiko 378,000 
— taigi išviso 1920 metais tu
rėjo 872,0.00 armijos. Ir tiktai 

ka, kurioje aš turiu šias valsty-Įdel šios priežasties Francuzijos 
bes paeiliui nustatęs, turi savo į Karės Ministeris M. Andre Le- 
svarbumą tame sąryšyje. jfevre turėjo mintyje, kad; net 

prie didžiausių priešinimusi bu- 
Kiek turi Francuzija -ginkluo-Lų įvesta dviejų metų tąmys- 

» tos spėkos. tė kariumenėje kiekvienam jau-
žodis militaristas reikia pla-inam Francuzui.

čiau išaiškinti. Jį aš išsiaiški-j Tiktai prieš karę Trijų Metų 
Inu kaipo reikšmę tiems, kurie (tarnystės įstatymas, kurio pa- 
atsideda ant ginkluotos spėkos s 
santikiuose su kitomis valsty- , 
bėmis. Francuzija ištjesų taip j 
daro-; bet kuri kita valstybė ne- ■ 
daro? Kuri šalis pasirodė pir- . 
mutinė vadovė prie nusiginkla- , 
vimo? Ne Anglija, ne Ameri- • 
ka, skirdamos milžiniškas su- , 
mas laivynams. Jokia tauta ■ 
Europos kontenente nenusigin
kluoja, išskyrus tų, kurios yra 
priverstos — ir Vokietija tai 
padarė prieštaraudama ir po 
prievartą, tuo tarpu gi Urtgari-

, ja irgi stengėsi išsisukti nuo 
i pildymo Trianon sutarties. Vi- 
i sur, net bolševikiškoj Rusijoj, 
( buvo militarizmo išsišokimai.

Nuo Lenkijos iki Grekijos pa- 
i mažinimas kariumenės visai 

nesistengiama vykdinti nors iki 
senojo laipsnio. Vienas iš in- 
domiausių apsireiškimų pasauli
nės karės pasekmėje pasirodė, 
po tiek daug kalbų apie nusi
ginklavimą, tai lenktyniavimas 
kuodaugiausia ginklų susikrau
ti. .

Tečiaus Francuzija, jausda
ma ypatingai pavojuje, parodo 
ypatingiausią pavyzdį. Ji tu
ri sunkias militarines pareigas. 
Ji turi — sulyg skaitlinių, pa
duotų gen. Duvalo, paskelbtų 
“Matin” laikraštyje — 110,000 Į 
vyrų pastatytų’ant Reino kran
to, 188,000 Algerijoje, Tunise 
ir Morokkoj, 92,000 Artimuose 
Rytuose, 59,000 Kolonijose, pa-

FRANCUZIJOS POLITIKA IR KUR JI TĄ 
VALSTYBĘ VEDA

Vertė šašas. 1
(Tąsa iš pereito num.) 1 

Francuzijos kritikų pažiūros, i 
Europinės politikos “intelek

tualų” apkaltinimai Francuzijai • 
daroma štai kokie: (1) Kad ji, 
veikdama ant grynos neapikan- 
tos, atsisako eiti prie susitari- i 
mo su Vokietija kaslink nuo-1 
stolių atlyginimo, ir tokiu budu 
laiko užstojus kelią finansiniam 
Europos sutvarkymui. Šitokis 
jos atsinešimas padarė iš Brus- 
selio konferencijos, kurios buvo 
suvažiavę finansiniai ekspertai, 

! tiktai akademišką farsą. (2) 
Jog ji susidraugauja; didumoje 

, del doktrinalių priežasčių, su 
visomis aršiausiomis tautomis 

Į Europoje, kaip pav. su Ungari- 
l ja, kuri yra monarchįstinė ir 

militaristinė ir teroristinė, ar
šesnė negu caro laikų Rusija.
(3) Kad ji pritaria negalimiems 
išplėtimams, kaip tai yra su 
Lenkija, su mięriu sustiprinti 
savo intaką Rytinėje Europoje, 
nepaisant kilimo naujų karių, 
kurios turi atsibūti. (4) Kad ji 
kursto naujas kovas perėdama 
visokios rūšies prieš-bolševikiš- 
kas kariumen.es, pagelbėdama 
palaikyti bolševizmą, kuris tar
psta nuo svetimų užpuldinėji
mų, gyvu. (5) Kad ji palaikė 
ant pajuokos visą Lygos darbą, 
per ką ji neteko galės parodyti 
savo autoritetingumo ant jokios 
šalies ar pavienio — Lenkijos 
zelgowskio, Italijos D’Annun- 

dų) ilgio visomis pusėmis, taip kad visas zio! — kurių darbai yra tik pa-

K..

tas viskas buvo padirbta išmiesto dalis;
degintų plytų. Ir kada apvedė miestą sie
nomis ir užtaisė jo vartus, priešais savo tė
vo palocių jis pabudavojo kitą palocių — 
palocius stovėjo taip, kąd jis jungėsi su 
pirmuoju. Aprašyti tas dideles augštybes 
ir neapimamus skarbus man butų beveik 
perdaug ir mėginti. Tečiaus kaip dideli 
ir augšti tie palociai buvo, jie buvo pasta
tyti į penkiolika dienų. Jis taipgi išstatė 
sienų augštumose kelius del vaikščiojimo; 
ir padarė tai, kad butų panašu kalnams: 
ir pabudavojo jas taip, kad butų galima 
išsodinti medžiais ir augalais. Jis taipgi 
pastatė taip vadinamą kabantį rojų: nes 
jo pati labai geidė turėti dalykus taip, kaip 
buvo jos šalyje; ji buvo išauginta Medijosx 
palociuose.”

Iš visų senų aprašymų to miesto ir jo 
sienų, kurios jį saugojo, Herodoto aprašy
mas yra pilniausias. Gal but Herodotas 
nėra niekados Babilone buvęs; gal but pa
sakos, kurias keleiviai apipasakojo jam, 
buvo išplėstos, kaip paprastai keleiviai da
lykus plačiai išpučia, ką nors ir mažai ma
tę, tečiaus Herodotas stengėsi kuotikriau- 
sia viską apipiešti. Jis sako:

Miestas stovi ant plačios lygumos ir 
yra lygus keturkampis, šimtas ir dvide
šimts furlongų (vienas furlongas 600 pė-

smerkimas privedė prie nužu
dymo Jean Jaures’o, likosi įves
tas. 1 Dabar buvo tikima, kad 
jau nereikės visiems Prancū
zams nustoti tris metus ar net 
du metus savo brangiausių gy
venimo amžiaus metų, beriog- 
sant barakuose. Tik pamisly- 
kit, ką toks militarizmui atsi
davimas reiškia! Tas yra ne 
tik didelis nepatogumas kožnam 
pavieniui, kuris buna privers
tas pertraukti savo mokslą, ar 
atidėti savo pradėtą karjerą, ar 
pertraukti praktikavimą kokia
me nors amate, kuriame jis pa
sijunta pasieksiąs sau gerovę, o 
tas pertrauktų ir net daugeliu 
atžvilgių, kūniškai ir dvasiškai, 
pakenktų; bet tas taipgi reiš
kia baisų apsunkinimą tautai, 
kuri buna priversta palaikyti 
geriausią dalį, milijoną neveik
lių, sveikų piliečių. Ekonomi-

• nėję kovoje su Vokietija dau- 
i gelis tėmytojų nurodinėjo, kad 
■ Francuzija turės būti nuveikta,

kadangi ji turi palaikyti tokią I Lietuvoje. 
. daugybę dykaduonių, kuomet 
j Vokietija gali panaudoti visus 

savo vyrus industrijoje.

tiek, kaip, sulyg M. Francois 
Marsai, buvo sukelta pereitais 
metais iš naujų taksų. Tokių 
didelių sumų reikalinga dėlto, 
kad dabar kariumenės palaiky
mas kainuoja tris sykius dau
giau, ir dar dėlto, kad pusė vi
sos armijos yra ant karės ko
jų arba beveik netoli to, išda
linta Levante, Vokietijoj ir Mo- 
rokkoj. Tose šalyse kariume
nės užlaikymas kainuoja dusyk , 
tiek kiek viduje.

(Bus daugiau)

gybę senoviniu dievnamiu, apmūrijo upiu ilgis aplinkui yra keturi šimtai astuonias- niekinimas visu teisių. (6) Kad 
... .. . j__? __ • i_- Iii laiko, tuo tarnu kam Vokieti-krantus sienomis nuo išsiliejimo ir upes|aesimts įuriongų. 

perkryžiavojo tiltais. Tradicijos sako, kad 
užganėdinimui savo svetimšalės pačios, pa
einančios iš kalnuoto krašto, jisai pabūda
vo jo garsiuosius kabančius sodnus, — bet 
tais gal bus tik tradicija. Jo palocius Ba
bilone buvo vienas iš didžiausių budavonių 
pasaulyje, gi pačios sienos, kurias jis ap
tvėrė apsaugojimui palocių ii* miesto, bu
vo stebėtinumu visam pasauliui. Senovės 
žmonės niekados nepavargo apkalbėdami 
apie jas. Dabartiniais laikais, lyg ant lai
mes, atrastuose Babilono griuvėsiuose il
gi užrašai kalbą apie Nebuchadnezzar  o 
darbą sienų budayojime. Vienas iš tų už
rašų sako:

Aš pastačiau Imgur-Bel ir Nimitti- 
Bel, didžias sienas Babilono, galingojo mie
sto, jo pagarbintos galybės miesto. Prie 
didžiųjų vartų ineigos aš pastačiau dide
lius brunzos bulius ir baisų žaltį, stovintį 
staciją. Mano tėvas padarė tai, ką jokis 
pirma jo buvęs karalius nepadarė. Su 
smėliu ir plytomis jisai pabudavojo apie 
miestą du didelius griovius su sienomis ša- 

i le jų, o aš, su smėliu ir plytomis, pabudavo
jau trečią didelį griovį iri sieną ir sujun
giau ir suvienijau juos su sienom-grioviais, 
pastatytais mano tėvo. Aš padėjau jų pa- 
matą giliai žemėje,, ir iškėliau jų viršūnes 
iki kalnų augštumo. Aš padirbdinau di
delį degintų plytų griovį apie vakarinę Į 
Babilono sieną.

Mano tėvas pabudavojo Arachtu ka
nalo griovį iš smėlio ir plytų. Jis pastatė 
tvirtus antkrančius kitoje pusėje Eufrato 
upės, bet to darbo nepabaigė jis, bet aš, jo 
pirmagimis, jo širdies mylėtinis, pabuda- 

. vojau Arachtu griovius iš plytų ir smėlio, 
ir sujungiau juos su mano tėvo pabudavo- 
tais, ir padariau juos labai tandžius.

Tokio dalyko jokis karalius pirmiaus 
nebuvo padaręs.

Į vakarus nuo Babilono, tolokai nuo 
išlaukinės sienos, aš pabudavojau miestą 
apsupančią sieną, keturių tūkstančių ku- 
bitų ilgio. Griovius prie sienų iškasiau iki 
pat vandens žemėje.' Jų šonus išdėjau 
smėliu ir degintomis plytomis ir sujungiau 
tuos griovius su grioviais mano tėvo. Prie 
griovių kraštų, iš degintų plytų ir smėlio, 
pabudavojau didelę sieną, kalno augštumo.

Berossus, Bei dievnamio Babilone ku
nigas, rašydamas apie 250 m. 
taus, gyveno tame mieste dar 
bestovint, nors jos jau buvo 
Negalima aplenkti jo trumpo
šymo. Jis sako, kad Nebuchadnezzaras — 

“pastatė tris sienas aplinkui vidurinį 
miestą ir tris kitas sienas apie tolimesnes

pirm Kris- 
sienoms te- 
apnykusios. 
sienų apra-

Tokis tai miesto di. ji laiko, tuo Urpu kaip Vokieti- 
durnas, per jo puikumui negalima pnly- 100>000 kareivių> rtilžiniška ar. 
ginti jokis kitas miestas. Jis apsuptas, pir- miją iš virš 800,000 vyrų. (7) 
moję vietoje, plačiu ir giliu grioviu, pilnu 

l vandens, už kurio stovi siena penkiasde
šimts uolaktų pločio ir dviejų šimtų augš- 
čio.

Ir čionai nenoriu aplenkti nepasakęs, 
kam buvo sunaudota ta žemė, iškasama iš|Ant kiek jie turi teisybės? 
didelių griovių, nei to budo, kaip siena bu- ar yra kokios nulaibėjančios ap- 
vo dirbama. Kaip greit griovis buvo ka- linkybės? 
samas, visos išimamos žemės buvo dirba- go Francuzija baidėsi, 
mos į plytas, ir kaip tik jų užtektinai pri- Nereikėtų niekados užmiršti 
dirbta, tuoj krauta į deglyčias ir deginta, keturis pavojūs; kurie Fran- 
Paskui jos imto ir mūryta, pirmiausia pra- lęiiziją graužė — -- 17 -
dėjus-išklojimu grloVfo dužnorpo^tam mu-Ha mane\ 
ras kelta } viršų ir stąjyta pati siena. Ant L . savo rankas ____
viršumų, sienų pakraščiais, įrengta kam- buvo atgijimas Vokietijos mili- 

. bariai, vienas priešais kitą, tokio tolumo tarizmo, kuris užsiristų ant jos 
> viens nuo kito, kad galėtų-apsisukti ketu- kaip kalnas, kuomet ji mažiau 
. rių arklių vežami ratai. Aplink visą mie- turėtų draugų. Antras dalykas 
į sta sienose yra šimtas vartų, visi iš misin- buv0> kad peršluos bolševiz- 
s . ....... .... , , mas. kuris toje-salyje buvo su-gio, su žibančiais virsais ir su sargybų bu- judę8 Trečias dalyk^s buvo 

dukemis prie jų. Bitumenas arba žemes visos tautos bankrutas, jeigu 
smala, kurią vartota prie lipinimo plytų i Vokietija nebus priversta mo- 
kruvą, į Babiloną atgabenta iš įso, mažo keti. Ketvirtas gi dalykas bu- 
upelio, kuris inplaukia į Eufratą toje vie- vo tai Anglijos užviešpatavimas 
toje, kur stovi tuo vardu miestas, aštuoniu aat J.1S° konti”ento’ PasPau- 
,. . .. _ TiL-i m • dziantis Francuziją po kulnu podienų keliones atstu nuo Babilono. Toje Sąjungos priedanga.
upeje randama daugybė bitumėno, riog- Tos tai yra priežastįs, mate-
sahčio dideliuose šmotuose. rialės ir moralės, kurios užvieš-

Miestas yra perdalintas į dvi dali upe, patavo Francuzų įsivaizdinimus. 
įkuri plaukia per jo vidurį. Ta upė yra Jiems rodės, kąd juos jau už
tai Eufratas, plati, gili, smarki srovė, pra- pyola: Jie ™ate.’.kad ; turtįV 
sidedanti Armėnijoje ir issihejanti j Ery-Iatė raudonajį pavoJų užei. 
thraejos jurg. Miesto siena abiejose upės nant ir užbaigiant jų neatsiek- 
pusėse nuleista žemyn iki pat vaifdens, ir tą gerą. Jie jautė, kad akivai- 
paskui nuo sienų kampų abiejose upės pu- zdoje Anglijos jie buvo beveik 
sese eina degintų plytų tvoros. Miesto na- visai nugalėtos šalies pozicijo- 
mai yra-daugiausia trijų ir keturių augs- Pe’ TViy^sti daryti pagal reika- 
tų; gatves visos eina tiesiomis linijomis, ne Millerand trusėsi narsiaL Jis 
tik tos, ka eina paraleliškai su upe, bet ir beveik prieš Angliją atsispyrė 
skersai einančios, galais pasiekiančios pa- daugiau negu norėjo. Kaip ne- 
vandenį. Skersinių gatvių galuose, prie buvo, jis iškėlė Francuzų nepri- 
pačios upės, kur yra pamūrytos sienos nuo klausomybę, neparėjo būti dik- . 
vandens, intaisyta žemi vartai, kurie, kaip tuojamas kita> nus*sPren(lė, kad 
. ,.j. ........ . , . .. Francuzija turi palaikyti savoir didieji islankinių sienų vartai, yra is .. ", . ,. . . . *• ., ■ - . ’ J armiją ziurejimui savęs; kad
misingio, n atsidaro į vandeni. neturi, ant Anglijos komandos,

(Bus daugiau) nusileisti jokiam numažinimui
Vokietijos skolų, neprivalo, del 
gerovės Britiškojo biznio, turė
ti ką bendro su bolševizmu; kad 
ji turi stot Lenkijos pusėj prieš 
Angliją, turi spirtis už savo

$2.001 pačios galybę Vidurinėje Euro- 
2.75 poje, kur ji galėtų gauti gerus

I užsileidimus nuo Ungarijos at
silyginimui už tulus prižadus.

1.25 Tai išrodo kaip ir keršto po- 
1-50 litika, o tokia politika nenurodo

|į protingą; tečiaus aš puikiai 
suprantu Francuzų. psichologi
jos žaismę. Nekurios to pasek
mės yra apgailėtinos, bet tokis 
elgimąsi jausta esąs dideliu. 
Francuzų akyse Anglija išrodė 
stovinti už palengvinimus Vo
kietijai (Francuzijos kaštais) ir 
leidžiasi prieš bolševizmą. Ben
drumas tarp Francuzijos ir tri
jų Europos valstybių — Angli
jos, Vokietijos ir Rusijos — nu
tašė visą jos politiką; ir tvar-

Kad ji neaptaksuoja savo pačių 
žmonių kaip reikia.

Yra taipgi ir kitų užmetimų 
jai daroma, ne tiktai išimtinai 
kokių užsispyrėlių, bet atidžjų 

lužrubežinių dalykų tyrinėtojų.
! Ir

ar Francuzi- 
ją graužė — 
paėmė daly- 

Pirmutinis

Istorija Abelna — svarbus istorijos ruožai ir tą 
knygą kiekvienas privalėtų turėti susipažinimui 
su abelnaja istorija. Puslapių 498__________ si 
Su tvirtais apdarais ______________________

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

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14 to j o šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00 
Tvirtais apdarais __________________ L50

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 o- 
dos viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00. Nedaug jų tėra.

Teatrališki Veikalai
Kunigas Macochas — 4-rių ak

tų tragediją 6 atidengimai. 
Veikia, 17 vyrų ir 4 molerįs. 
Pūsi. 35.' Kaina ...... 30c.

Graži Magėliona — melodrama 
4 aktų, 6 atidengimu. Lošia 
10 vyrų ir 3 moterįs. Pusi. 
63. Kaina .............. 50c
Tremtinis — drama iš krik

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

Brolžudys — penkių veiksmų 
(tragedija iš tikro atsitikimo 

_____ . Reikia 19 ypatų, jų 
tarpe šešių moteriškų. Leng
va perstatyti, kaina ;..... 75c.

Laimės Jieškotojai — ketu-
Ne tiktai kad jie nieko ne- rių veiksmų drama iš Lietuvių 

padaro, bet taipgi re.ikalinga di-1 gyvenimo. Lošia 15 ypatų, jų 
dėlių pinigų jų palaikymui. —Į tarpe 4 moteriškos. Kaina 40c. 
11920 m. reikėjo 5,000,000,000 
frankų -— keturis sykius dau
giau negu pirm 1914 m. šiais 
metais lėšos sieks netoli septy
nių bilijonų frankų — 'beveik

SOCIETY for Savings ne-, 
turi jokių akcininkų — 

niekas negauna dividendo. 
Ji priklauso visai savo de- 
pozitoriams, kurių naudai 
ji vieninteliai palaikoma ir 
kurių apsaugai jos uždar
biai skiriami. Ji gyvuoja 
tiktai su tikslu patarnauti 
savo taųpytojams.

Incorporated 1&4Q

§onety forįjauiiųis 
in the City of (ffleoelanb rūme squau

Didžiausias ir Seniausias Taupymo' 
Bankas Ohio Valstijoje

Pradekit Naujus 
Metus Gerai

Pradekit taupyti pinigus ir atidėkit 
iš kiekvienos algos nors kiek ir nu- 
sistebėsit pamate kaip daug galite 
siitovp-t per metus. Mes taipgi kas 
šeši mėnesiai pridedame nuošimtį.

Siunčiame pinigus į visas pasaulio 
dalis.

“DRAUGIŠKAS BANKAS”
Main Office Gordon Office

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

MES 
SIUNČIAME 

5 PINIGUS 
BILE 
KUR

OTIS CrCOMPANY

SUTEIKSIM FAKTUS 
kuriuos mes gauname 
tesi'og iš užrubežinių pį_ 
nigų rinkų, kuomet ma
tot reikalingu musų 
Užrubežinio Skyriaus' 
patarnavimą. Mes tu
rime Tiesiogines Pri
vatines Vielas į pinigų 
rinkas visur.

Ateikit ir pasisa- 
kit mums savo už- 
rubežinius reika- 

kalus.
FOREIGN 
DEPARTMENT

OTIS & CO. 
216 Superior Ave.

Randasi apačioje 
CUYAHOGA BLDG, 
priešais Pačto Stotį.

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; Liepsnų 
Vakaro 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

Kursas Nupuolė
Tai geriausia proga daug au
ksinų į Lietuvą nusiųsti. Grei
tume nusiuntimo pinigų nieks 
pu manim negal lenktyniuoti; 
visiems pinigų siuntėjams pri
statau kvitas su parašais pri

ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Liepo-| 

jų, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei j Lietuvą.

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

Pinigus siųskit per pačto M o-l 
ney Orderį. Rašydami pridėkiti 
2c. štampą ir visad adresuokitl

MONSIEUR i 

(Guyde Maupassant— 
(Tąsa iš pere

Jo moteris, vienok, 
jau praleido pirmąjį in 
kesnė, pasistebelio jo, ži 
Irai jo ir, veik bėgė®

- Ar tu galvos i 
vimi darosi! Ką tas 
sidegimas reiškia!

Bet jis atsigrįžo 
savo kumštį jai duoti

— O-o-tai jau per 
ką aš girdėjau! Viski 
Viską ! Tu niekše, n ie 
naudeliai! Eikite'sau 
Tuojau, kitaip aš jus 
mano namus!

Jis matė, kad jau 
kad jis viską žinojo; i 
jo prirodyta savo neką 
pasiduoti. Bet visa j< 
jon ir jos neapikanta 
ris dabar buvo inerzii 
ataugamo, sukėlė joji 
tyčiojimąsi ir ji sakė s

- Eikš, Limousin 
ne už -durų, ’ tai aš ei 
namui

Tečiau Limousin 
rent su naują pasidau, 
suko:

- Eikite, ar eisit! 
šai. Arba-arba —

Jis sugriebė krėsi 
vo galvą:

Henriette greitai 
bario, paėmė savo myl 
traukė jį nuo sienos, 
dė tarytum butų priki 
km durų, sakydama:

-■ Eikš, mano di 
tas žmogus yra bepn

LaūEah išėjus jta 
ro, mislydama, kad ką 
ti Įžeidimui jo iki si 
mintis—viena tų nu 
šių, kuriose visų m< 
rodo, ir jinai griežtai

— Aš imu su sat 
Parent buvo nukv
- Tavo - tavo v 

bėti apie savo vaiką? 
ti prašyti savo vaiko 
tai perdaug! Eik, tu, 
me! Eik!

Jinai vėl priėjo pr 
ma, kuone jau atkeršij 
stovėdama arti jo, vei

— Aš noriu savo 
tiesos jo laikyti, neš jis 
pranti? Jis ne .tavo!

Parent sumišęs ri
- Tu meluoji - 

moterie’!
Vienok ji traukė s
— Tu kvaily! .Vi 

' tave. Aš pasakysiu t 
vas. Tau vien teveiki 

I pamatysi.
Parent pasitrauki 

į kui urmu pasisuko, p 
| Į kitą kambarį; kuone 
Į grįžo, nešindamas m; 
| niotą lovos uždangalui 
į prikeltas iš miego, nuo 
į rent bloškė jį j savo p; 
| kui, be kalbos, žiauriai 
į py, kur laukė Limousi

Paskui jis uždarė 
; užskleidė,• bet vos pa 

: sudribo ant grindy ir i

n.
Parent gyveno- vie 

Laike penkių savaičių, 
persiskyrimo, jo' nusistf 
savo naujo gyvenimo 
mintyti. Jis išnaujo p 
dusia gyvenimą, savo il| 
ir valgydavo jau ręstam 
Kadangi jis geidė išven. 
dalo, tai paskyrė savo f 
ri buvo atvokatų nustat 
sniškai jo mintjs pradėjo 
Idai, kada jis būdavo n< 
jam pasirodydavo, lyg

kariumen.es


yg M. Francois 
mkelta pereitais 
j taksų. Tokių 
•ei kalinga dėlto, 
umenės palaiky- 
ris sykius dau- 
to, kad pusė vi- 
i ant karės ko- 
netoli to, išda- 

'okietijoj ir Mo- 
ialyse kariume- 
kainuoja dusyk

augiau)

lijoje. ' Allaha- 
Indija. — čio- 
s riaušės ir vis 
mes sritis. Ka- 
i maištą mal- 
neįstengia. Su- 
i žmonių.

MONSIEUR PARENT

DIRVA 5

Veikalai
as — 4-rių ak- 
6 atidengimai, 
ų ir 4 moterjs. 
na ...... 30c.
— melodrama 

engimu. Lošia 
moterįs. Pusi, 

................ 50c 
irama iš krik- 
nosi. Vieno ak- 
ri ir 4 vyrai.
Ii gauti pirkti 
le. Reikalauki-

enkių veiksmų 
iro atsitikimo 
a 19 ypatų, jų 
iriškų. Leng- 
na ;..... 75c. 
ojai — keto
ną iš Lietuvių 

15 ypatų, jų 
s. Kaina 40c.

FAKTUS
gauname 

ježinių pk - 
tomet ma- 
[u musų
Skyriaus-
Mes tu- 

ines Pri- 
i i pinigų

pasisa- 
avo už-

reika-

I G N 
WENT

CO.
ar Ave.
ačioje 
BLDG.

to Stotį.

Tilžės vei- 
insų rašy-
Jų karės 

erikoj sto
kit dabar: 
IŠ $2.75 
Liepsnų 
; Namų 
jomuva; 
Liepsnų 
nė) 
SŠE-

1.65 
ANGA .30 
iTKAI 1.40 
toliau .35 
OGAUS 

.45 
1LIAS .30

.85

kit 
iiistracijoj

(Guy de Maupassant — Vertė A. A. Tulys) Vo kelių ir šokdinti.
(Tąsa iš pereito num.)

Jo moteris, vienok, matydama, kad jis 
jau praleido pirmąjį intužimą, darės smar
kesnė, pasistebeliojo, žengė du žingsniu lin-i 
kui jo ir, veik begėdiška palikus, tarė:

— Ar tu galvos netekai? Kas su 
vimi darosi? Ką tas tavo neteisingas 
sidegimas reiškia?

Bet jis atsigrįžo į ją ir pakeldamas 
savo kumštį jai duoti sumikčiojo:

— O-o-tai jau perdaug, perdaug! Vis
ką aš girdėjau! Viską — ar tu supranti? 
Viską! Tu niekše, niekše! Jus abudu ne
naudėliai! Eikite' sau abu iš mano namų! 
Tuojau, kitaip aš jus užmušiu! Apleiskit 
mano namus!

Jis matė, kad jau buvo po viskam, ir 
kad jis viską žinojo; kad jinai jau negalė
jo prirodyti savo nekaltumo, ir kad ji turi 
pasiduoti. Bet visa jos begėdystė sugrįžo 
jon ir jos neapikanta linkui žmogaus, ku
ris dabar buvo inerzintas, privedė ją prie 
atvangumo, sukėlė joje norą grūmojimo ir 
tyčiojimosi ir ji sakė aiškiu balsu:

— Eikš, Limousin; kad jis išmeta ma
ne už durų, tai aš eisiu su tavim į tavo 
namus.

Tečiau Limousin nepasijudino, o Pa
rent su nauja pasidauginusia apmauda su
šuko:

— Eikite, ar eisite? Eikite, jus, niek
šai. Arba — arba —

Jis sugriebė krėslą ir apsuko apie sa
vo galvą.

Henriette greitai perėjo skersai kam
bario, paėmė savo mylimąjį už rankos, ati
traukė jį nuo sienos, prie kurios jis išro
dė tarytum butų prikaltas, ir vedės jį lin
kui durų, sakydama:

■' — Eikš, mano draugę, tu matai, kad
tas žmogus yra beprotis. Eikš!

Laukan išėjus ji atsisuko prie savo vy
ro, mislydama, kad ką nors ji galėtų išras
ti įžeidimui jo iki širdies, ir palytėjo ją 
mintis '■— viena tų nuodingų, mirtingų min
čių, kuriose visų moterų viliugystė pasi
rodo, ir jinai griežtai tarė:

— Aš imu su savimi savo vaiką.
Parent buvo nukvaišęs, tai sumigčiojo:
— Tavo — tavo vaiką? Tu drįsti kal

bėti apie savo vaiką? Tu drįsti — tu drįs
ti prašyti savo vaiko — po-po.... O, o, 
tai perdaug! Eik, tu, prakeiktas sutvėri
me ! Eik!

Jinai vėl priėjo prie jo kuone šypsoda
ma, kuone jau atkeršijus ir niekindama jį, 
stovėdama arti jo, veidas į veidą, sakė:

— Aš noriu savo vaiko ir tu neturi 
tiesos jo laikyti, nes jis yra ne tavo, ar su
pranti? Jis ne tavo! Jis yra Limousino!

Parent sumišęs riktelėjo:
— Tu meluoji — tu meluoji, nenaude 

moterie!
Vienok ji traukė savo:
— Tu kvaily! .Visi tai žino, išskyrus 

tave. Aš pasakysiu tau — jis yra jo tė
vas. Tau vien tereikia ant jo pažiūrėti ir 
pamatysi.

Parent pasitraukė užpakaliop ir pas
kui urmu pasisuko, paėmė žvakę ir bėgo 
į kitą kambarį; kuone tuo pačiu matu su
grįžo, nešindamas mažą Jurgiuką, suvy
niotą lovos uždangaluose. Vaikas, staigu 
prikeltas iš miego, nuo išgąsčio verkė. Pa
rent bloškė jį į savo pačios rankas ir pas
kui, be kalbos, žiauriai stūmė ją prie tre
pu, kur laukė Limousin.

Paskui jis uždarė duris, užrakino ir 
užsklaidė; bet vos pasiekęs svetkambarį 
sudribo ant grindų ir visai ištįso.

ta-
UŽ-

.Jurgiuką šaukiantį: “Tėte”, ir jo-,širdis 
i pradėdavo plakti, jis greitai pasikeldavo ir 
atidarydavo duris pažiūrėti, rasi prie pro
gos vaikas grįžo, kaip šunes ir karveliai 
daro. Delko vaikas turi turėti mažiau iš
minties už gyvulius? Patirdamas, kad jis 
tuo būdavo suviltas, vėl atsisėsdavo krės- 
lan ir mislydavo apie vaiką. Jis mislyda- 

!vo apie ji per valandas ir visas dienas. Tai 
buvo ne vien moralis, bet dargi ir fiziškas 
'antgulimas, nervai trokštantis jį bučiuo
ti, laikyti ir glamonėti jį, paimti jį ant sa- 

Jautė jis mažas vai
ko rankas apie savo kaklą, mažų jo lupų 
prispaustą bučiavimą prie savo barzdos, 
minkštus jo plaukus, kutenančius jo skruo
stus, ir visi vaikiški atsiminimai vertė jį 
.kentėti, kaip žmogų del mylimos moters, 
kuri apleidžia vyrą. Dvidešimt, ai’ šimtą 
kartų į dieną jis pats savęs klausdavo, ar 

.ne jis yra Jurgiuko tėvas. Ir kuone visa
dos pirm gulsiant kožną naktį jis minda
vo tą pačią eilę bevilčių klausimų.

Ypatingai jis baisėdavos vakarų tam
sumos — melancholiškos žlėjos jausmo. 
Paskui antpuldavo jo širdį potvinis skaus
mų — bevilties verpetas, kuris tartum pa- 
nardyš jį ir išvarys iš proto. Jis bijodavo 
savo paties minčių taip, kaip žmonės kri
minalistų, ir jis .lėkdavo nuo jų, kaip lekia 
nuo laukinių žvėrių. Virš visko, jis bijo- 
davos sąvo tuščio, tamsaus, baisaus gyve
nimo ir išpustėtų gatvių, kuriose ten ir 
šian švytuodavo gasinės lempos, kur vie
nas einantis keleivis, kurį girdi tolumoje, j 
tartum naktini valkatą, priverčia tave ei
ti sparčiau ar pamaži, — tas jau priklau
so nuo to, ar jis ateina prieš tave, ar tave 
seka.

Ir, šalip jo paties ir instinkto, Parent 
eidavo plačios, gerai apšviestos, pilnos 
žmonių gatvės puse. 'Šviesą ir minia trauk
davo jį, ir kada jis jau būdavo nuvargęs 
ar nuo betikslio vaikščiojimo tarp zujan
čios minios, kada jis matė vaikščiojančius 
mažėjant ir grindimus mažiau užsikimšu
sius, tai vienystes ir tylumos baugštumas 
in traukdavo jį į tūlą didelę kavinę, pilną 
gėrėjų ir šviesos. Eidavo jis ten, kaip mu
sės spinta prie žvakės, ir atsisėsdavo prie 
vieno mažų, rundinų stalų ir paprašydavo 
“mišinio”, kurį jis gerdavo pamaži, jaus
damas sunkiau kiekvieną sykį, kada kas 
nors pasikeldavo iš kavinės išeiti. Norėtų 
jis paimti jam už rankos, sulaikyti ir mels
ti dar biskį ilgiau pabūti; taip labai jis bi
jodavo laiko, kada patarnautojas ateidavo 
ir aštriai pasakydamo: “Eik, monsieur, jau 
uždarymo laikas.”

(Bus daugiau)

retinasi; 
kaip pa- 
pat kaip 
negalima

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

ra, gerb. Audra, gerb. M. B- 
nienė ir eibės kitų, kurie ret
karčiais kuomi nors čia stengės 
dasidėti. Juokų Red.

Gerb. Waterburio Senbernių kinėjant apsirėdžiusiam prie 
pirmininkas atsiuntė mums ži-• karčiamos durų, o visada su 
nutę ir taipgi pridėjo “už kai- džiaugsmu žiuri į tokį, kuris 
no ačiū”. Užtai jos ir netalpi
name.

per savaitę purvinas dirbęs tik 
nedėlioj pasirėdo.

:SHi " — ■

Laukiam, laukiam, 
nesulaukiam,

Nėr’ kam pavaduoti, 
Pasidairius, pasidairius 
Reik patiems dainuoti.
Ką gi gero padainuosi, 
Ne poeto stone — 
Daug žmonių, kurie tą 

bando, 1 \ 
Turi lyg koronę.
Ką darysi: jad užšalo 
Kaip matyt, krūtinė 
Musų dainių ir nutilo 
Styga paskutinė.
Kleopatra, kuri gamtą 
Dailiuos žodžius piešė, 
Cir’neušas, kuris meilės 
Sunkų kryžių nešė — 
Dabar tyli, lyg pabaigę 
Darbą sunkų savo, 
Atsidusę ramiai sėdi, 
Ramų galą gavo.
Cir’neušas, galim spėti, 
Šalčio atvėdintas
Ir pasiekęs kančių galą 
Likos suramintas.
Bet kas musų Kleopatrai 
Gerbiamai ištiko, 
Kur dailių jos dainų žodžiai 
Iš čionai paliko?
Gal jau jąją koks drąsuolis 
Gabiai užžavėjo 
Ir sugauta meilės upe 
Dainuot išs’žadėjo....
Neduok Dieve jai sulaukti, 
Blogo ko išvysti, 
Kad nereiktų su kitokia 
Nata čia sugrįžti....

“Naujienos” su naujais me
tais turbut užsimojo įvest nau
ją naujenybę musų spausdina
mų naujų dalykų tarpe. Pra
deda nedėt didelių rašte raidžių 
ir mano, kad mažos mažiau už
ims vietos, štai savo No. 2 pa
dėjo pavardę .želigowskio su ma
ža "ž” ir paskui ant puslapio 
3 redakcija savo straipsnyj su 
maža "u” rašo “unijos reikšmė” 
antgalvyje.

Visokių pasikėsinimų tai na
bagei musų rašybai rengiama: 
vieni varosi visai panaikinti 
prie ąėęįų dėjimą uodegų, kiti 
prie čšž dėjimą ragų. Taip va
rosi tie, kurie nežino kur tuos 
ženklelius reikia dėti. O pa
naikinus didesias pradines sa
kinių raides mažiau raidžių rei
kėtų pirkti. Tą nori įvesti tie, 
kurie neturi iš ko jas pirkti. '

4/
Gerb. Erškėčio (iš Paryžiaus) 

eilės yra perdaug spygliuotos 
ir netinka šiam skyriui — jos 
yra ne sielos jausmas, bet kū
no jausmas, užtai negali tikti 
prie poezijos. Poezija yra gi
liausia sielos slaptybių išraiš
ka, — taip sako kurie apie ją 
nusimano.

Nežinia kodėl "Artojo” redak
toriai nepataikė surašyt viso 
žurnalo taip kaip to pageidauja 
gerb. M. Baukus? — Bet ge
rai, kad ir netaikė, nes abėcėlėj* 
M yra tik viena, o kitų raidžių 
dar daug, ir visoms nebūtų vis- 
tiek patikę.

Kazirninkas Jonas Repšys ne
supranta, kodėl žmonės tokie 
paiki, kad visai neatkreipia į jį lykais, tai darbininkų netruk
domos jam per dienas besisu-įsta!

Pet. Mickus sako, kad kuo
met prisieina rūpintis kitų da-

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

The Municipal Savings and Loan Company 
moka depozitoriams 5% ir pinigai yra sau
giai ir gerai užlaikomi. Depozitorius gauna 
nuošimtį nuo podėjimo 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.

puolė
i daug au* 
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Lietuvy, 
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II.
Parent gyveno vienas, 

Laike penkių savaičių, kurios 
persiskyrimo, jo’ nusistebėjimo jausmas iš 
savo naujo gyvenimo neleido 
mintyti. Jis išnaujo pradėjo 
dusio gyvenimą, savo ilgėjimos pobūdžius, 
ir valgydavo jau restaurane, ‘kaip pirmiau. 
Kadangi jis geidė išvengti bi kokio skan
dalo, tai paskyrė savo pačiai mokestį, ku
ri buvo atvokatų nustatyta. Vienok laip
sniškai jo mintįs pradėjo jį medžioti. Tan
kiai, kada jis būdavo namie naktį, staigu 
jam pasirodydavo, lyg tartum jis girdi

visai vienas, 
sekė po jų

jam daug 
savo neve-

HYSTERIJA.
Hysterija yra funkcionališka proto ir 

nervų liga, paprastai atsiliepianti pas mo
teris. Apsireiškimas šios ligos yra laiki
nas nustojimas valios ir baisus sujudimas 
širdies ir kartais ligonis net baisiai juokia
si ar verkia, visai nepaisant' aplinkybių.

Hysterija paprastai turi didelį pana
šumą alpimo ar nuomario atsitikimui, vis
kas priguli nuo ligonio padėjimo. Štai bū
das, kuriuomi galima atskirti hysterija 
nuo alpimo ar nuomario.

Apalpusiam žmogui kojos ir rankos 
tuoj atšala ir širdies. plakimas 
hysterijoj rankos ir kojos šiltos 
prastai, ir širdies plakimas toks 
ir sveiko žmogaus. Hysterijoj
akių praverti, bet apalpusiam tas lengvai 
galima padaryti. Hišterijoj, labai nuduo
dant nuomarį, liežuvis niekad nekandžio- 
jamas, ir jeigu ligonis puola, tai paprastai 
saugioj vietoj, retai ar niekad neužsigau- 
damas ir niekad burna neputoja.

Geriausias būdas hysterijos gydymui 
tai nuduoti, kad tas visai menkniekis ir 
kartais net kad visai nematoma ligonio pa
sielgimo, nes pritariant ar paguodziant li
gą pailginama. Nudavimas, jog tai gerai 
žinomas ir suprantamas ligonio pasielgi
mas, turi daug svarbos jo gydyme. Nie
kad nereikia šaltu vandeniu ligonį pilti ar 
burną lieti, nes tas visai nieko negelbsti ir 
daugelyje atsitikimų tik buna priežastim 
ligonio sušaldymo.

(Nuo American Red Cross, Foreign 
Language Information Service ■ 

New Yorke)

Pulkim Ant Kelių — Nauja maldaknygė, paranki ir 
praktiškai atspausdinta, tinka seniems ir jau
niems, vyrams ir moterims. Knygos gražiai 
tvirtai apdarytos, kiaulės oda, kraštai paauksuo
ti, kaina su prisiuntimu -----------------------

3381 Istorija Antano Kandroto (kaip būti drutu). 
3336 Apie Kūno Išlavinimą .................... pusi. 74

$3.00
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Taip tai dedas, taip tai stojas 
ir tas pats visad kartojas: štai 
čia verkė ir liūdėjo, galą gauti 
net žadėjo, kitą tokią visam 
sviete sakės negali nužiūrėti,; 
•apgailauti naktį-dieną sakė ne
paliaus ją vieną. Bet kitaip 
dalykai virsta ir tas gailestis 
ištirpsta, iš minčių jis išgaruo
ja ir gailėjęs lengvas stoja. Lyg 
to visko jis nejuto, lyg pernau- 
ją čia atkiuto ir žmogus kito
kiu stojęs žiuri ką darys ryto
juj. - < - . ■ Mt -į- h •

Taip buvo su musų gerb. Ci- 
rineušu, kuris sunkų meilės 
kryžių tempė. Gal užtempė jį 
ant pat “paliuosavimo kalno” 
viršūnės, o gal kur pakeliui nu
metė, sutikęs raminančią Vero
niką ar kokią Nastazę....

O kur dingo gerb. Mučelnin- 
kas, kuris irgi buvo pririštas 
kalne prie uolos ;ir kurio kruti
nę draskė meilės sakalai? Ai* 
jau retežiai nutruko ir jis nusi
leido į žmonių pasaulį ir pama
tė ką raminančio?

Taigi, visi, kurie del meilės 
verkiat, sustokit, matot, jog tai 
nėra amžina, nes nei vienas to 
nesilaiko: sustokit tuojau, kaip 
tie, kurie, anot gerb. M. B-nie- 
nės, verkia, kolei kito meilės 
ranka jų ašaras nubraukia.

Kada mums patiems reikia 
eiles rašyti, tai nekas išeina; 
geistina butų, kad šį skyrių po 
senovei užpildytų pernykšti mu- į 
sų bendrai: gerb. Prometėjus, 
gerb. Cirineušas, p-lė Kleopat-

Kiekvienam 
kalnui yra ir 
kur reikia per vargus augštyn 
koptis-lipti, žinokim, kad užli
pę viršūnę galėsime klonin at
vangiai nusileisti.

•^
Tuščią galvą gali pripildyt 

sovietų doktrinomis, tečiaus 
tuščias pilvas vėl trokšta kapi
talizmo mėsos puodų.

gyvenimo kęlio 
klonis, todėl jei

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

Saugumas Pirmiaus
Pinigų apsauga žmonėms apeina pir

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

šiais laikais, prie visko brangumo, ne
verta laikyti pinigus namie arba ant mažų 
nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakįla, 
kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuojaus 
dėti pinigus The St. Clar Avė. Banke arba 
jo skyruje, už metų laiko matysit kai at
sitiko: jūsų šimtas atnešė net $5,- vietoj ki
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 atgal 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 pątar-. 
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 
įstaiga1. Ji pasibudavojo ir lai
ko nuosavybėje didelį puikų 

- dvidešimts vieno (21) augštp 
budinką žemutinėj dalyj Broad
way, New Yorke, kurio čia. pa
veikslas parodoma; jame ran
dasi visi kompanijos ofisai.

Naudokite musų dolapinius 
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.

įsteigta 1841 m.
Kapitalas $18,000,000.00SHORE

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

- 12000 Superior Ave.

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

Vyriausias Ofisas 
American Express Co., 

65 Broadway, New Yorke

BBS 
ERS

iii
QEG

mokama už jūsų pinigus 
dabar musų mėnesinio pla
no, kurį mes sutaisėme ypa
tingai del jūsų patogumo.

Atminkite, kad jūsų pini- 
nigai, padėti taupymui su 
Cleveland Trust Company, 
yra visiškai apsaugoti ir iš
siimti galite kada tik jums 
prireikia.

Zbc Cleveland
Crust Company

Skyrius Jūsų Kaimynystėje

SKANDINAVIJOS-AMERIKOS UNIJA
Yra žinoma kaipo viena iš geriausiu linijų

• keliauti per Liepoj u

(LIETUVA
Visi garlaiviai turi puikius kambarius dė
lei trečios klasos keleivių su dviems ir ke
turioms lovoms. Reikalaukite laivakortės 
nuo jos agentų ant Skandinavijos Linijos 

ar kreipkitės prie jos Centralinių Ofisų
SKANDINAVIAN-AMERICAN LINE

148 Washington St.. Boston
117 N. Dearborn St., Chicago. III.
123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn.'



VALDŽIA NETIKRI
NA GRYŽTANTIEMS

DARBO VIETŲ '
Daugelis Amerikos Lietuvių 

buvo atsikreipę prie manęs" pra
šydami suteikti jiems žinių, ar] 
tikrai jie gaus atatinkamo dar
bo ir užsiėmimo sugrįžę iš A- 
merikos Lietuvon. Kai kurie 
yra net prašę nurodyti, kokią 
vietą gali užimti ir kokią algą 
gauti. Šiuo klausimu man te
ko keletą kartų rašyti ir laiš
ku iš birželio 7 dienos prašyti, 
idant įvairios valdžios įstaigos 
suteiktų žinių, kokių joms dar
bininkų reikia ir kokia gali bu-

tai. Taip Susisiekimo Ministe- Musų Moksleivijos Pa
ri jos Vice-ministeris S. Grinke
vičius rašo, kad iš esamųjų A- 
merikoje Lietuvių specialistų 
Susisiekimo Ministerijai butų 

i pageidaujami tokie žmonės:

dėjimas Lietuvoje 
Labai Skurdus

Vaizdelis iš Šaulių m.
■ šauliuose

f) Inžinieriai diplomuoti, iš- moksleiviams 
ėję augštąjį mokslą darbams: skyrius.

yra “žiburėlio” 
šelpti draugijos 

___ __  Jis turi šauliuose js- 
| statymo namų, tiltų, plentų ir Į teigęs bendrabutį, kuriame ke-
vandens kelių \ srityse, taipgi 
blakiavimo ir elektros signali
zacijos. Jiems gali būti skiria
ma alga nuo 1200 
sinų mėnesyje.

iki 1800 auk-

užbaigtu vi- 
tokiems pat

Alga iki 1100 auks. . . , 
ti tokiems darbininkams alga, | v , . . mimn u> į-
0 be to ir pasiūlyta keletas spe-| 3J braižyklos užveizdetojai | kuriame jis 
cialistų, inžinierių, daktarų, tt. 1 

Ant šio pakląusimo gautas 
yrą Užsienio Reikalų Ministe
rijos atsakymas'iš lapkričio 25 
d., 1920 m., N 4927, kuriame 
pranešama, jog “Lietuvos Val
džia yra nusistačiusi nedaryti 
kokių nors formalių pakvietimų 
atskiriems- asmenims.” “Nors 
čia darbo”, sakoma pranešime, 
“yra begalybe ir kiekvienas no
rintis darbą dirbti ir tinkantis 
dirbti jį čionykštėmis sąlygo
mis, visados gali darbą gauti, 
tečiaus tiesioginių pakvietimų 
Valdžia daryti negali todėl, kad 
toks pakvietimas gali būti pa
skaitytas — o reikalui esant, ir 
naudojamas —- kaipo užkon- 
traktavimas Valdžios vardu. Į- 
vykus kokiems nors nesusipra
timams arba nepatikus atvy- 
kusiairi asmeniui," Valdžia gali 
būti verčiama atsakyti už pa
kvietimą kaip už kontraktą. 
Gali atsirasti ir .kitų nesusipra
timų, rugojimų.

"Todėl bendro pareiškimo, jo- 
gei Lietuvoje trūksta atatinka
mų darbuotojų ir kad sugrįži
mas didžiausio skaitliaus svei
kų valstybinių gaivalų yra pa
geidaujamas, privalėtų užtek
ti.” . .

Be to drauge paduodamos ži
nios iš sekančių Valdžios įstai
gų, kurioms reikalingi specialis-

2) Teknikai su 
dūriniu mokslu 
darbams.

liolika gimnazijos, kooperacijos, 
savivaldybės ir mokytojų kur
sų moksleivių gauna butą, mai
stą, šviesą, kurą; biednesnieji 
be to aprūpinami drabužiais, 

| mokslo priemonėmis ir tt. Nuo 
teisėjo Pelikso Bugailiškio, kur
sai yra šio “žiburėlio” vice-pir- 

yra gautas laiškas, 
5 prašo Amerikos 

Lietuvių sušelpti ir palaikyti 
musų biednuomenės moksleivi
jos veržimąsi prie mokslo.

“Mokslo troškimas, — rašo p. 
Bugailiškis, — yra stačiai ne
apsakomas. Per 1—2 savaiti į 
paskelbtuosius Šauliuose koope
racijos ir savivaldybės kursus 
paduota arti 400 prašymų, į 
bendro lavinimosi, kursus arti 
300, į mokytojų kursus arti 100. 
Daugelio sąlygos tečiau labai 

. sunkios, tiesiog nenormalės.

bams. Jiems alga niio 900 iki 
110 auksinų mėnesyje.

4) Mekanikai ir prievaizdos 
gerai kvalifikuoti telegrafo-te- 
lefono tinklų tiesime ir užlaiky
me. Jiems gali būti mokama 
nuo 800 iki 1300 auksinų mėn.

Taip pat reikalinga pašto-te
legrafo valdininkai, gerai žiną 
pašto operacijas ir darbą ant 
aparatų “Morse” ir “Houghes”. 
Jiems gali būti skiriama algos’.pavyzdžiui, keli žodžiai iš vieno 
nuo 700 iki 1300 auks. mėn. šaulių mokytojų kursų klausy- 

Savivaldybų, Darbo ir Sočia- tojo prašymo ‘žiburėlio’ Valdy- 
ijs Apsaugos Departamentui y-.bai, kuri ištyrė jo padėjimą: 

, ra reikalinga 25 apskrities tek-j“... .gyvenu rusyj (skiepe), 
nikai ir 6 inžinieriai, iš kurių, kuriame rudenį pro skyles van- 
pusę vietų galėtų užimti grįž- j duo varva, o žiemą gi- sienos ap- 
tantieji iš Amerikos Lietuviai;] trauktos šerkšnu, nuo ko daž- 
mėnesinis atlyginimas 1400 iki nai kosiu ir galva sukasi. Už 

. 1600 auksinų." Taipgi reikalin- tą ‘butą’ (kerčia) nemoku, bet 
gas yra medicinos personalas. I reikia atidirbti šeimininkui, ‘taip 

Žemės Ūkio 'Departamentui kad mokslui laiko belieka nak- 
yra reikalingi agronomai, pa-1 tį, o šviesos nėra. Malkas tu- 
baigę vidurines ir augštesnes -riu kasti iš žemės — degėsių 
mokyklas. Alga mėnesiui nuo liekanas,- kurių ir šeimininkams 
900 iki 1200 auksinų. | lieka, užtat kartais gaunu-sriu-

'bos ir kavos. Duonos perkuos 
iš stipendijos (150 auksinų — 
IVž dol. į mėnesį), taip pat kny
gas ir mokslo priemones. Tė
vas žemės neturi, ir pats yra 
paliegęs, — sulaužyta nugara.’-

Tokiose ir panašiose sąlygose 
siekia mokslo Lietuvoj jaunuo
menė, jos ateitis, ypačiai karės 
nuniogtose vietęse, 
liai.

Kad ir mažiausia, 
lariais auka jau gali 
lė paspirtis vienam kitam mok
sleiviui. Todelei, broliai Ame
rikiečiai, padėkite moksleivijai. 
Atikas; prašome siųsti stačiai 

vardu, 
Šauliai, Dvaro gat. 624, “žibu
rėlio” Vice-pirmininkui P. Bu- 
gailiškiui.

Bešališkumo delei turime pa
brėžti, kad Lietuvoje yra ir ki
ta draugija moksleiviams šelp
ti, būtent “Motinėlė”, kuri už 
siima katalikiškos jaunuomenės 
sušęlpimu. Nors ji. 
tarpu prie Amerikos 
atsikreiputi, bet be 
lygiu būdų reikalauja 
ir “žiburėlis”. Kas nori sudė
ti pašalpą’ “Motinėlei”, tesiun
čia aukas jai per Katalikų Cen
tro Kaune ar kitas katalikų or
ganizacijas:

■ Lietuvos Inf. Biuras.

Tokios tat žinios delei užuo- 
darbio kvalifikuotiems darbinin
kams. Jeigu atsirastų norin
čių apimti panašias vietas, Lie
tuvos Atstovybė suteiks reika
laujamų informacijų.

J. VILEIŠIS,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

E>

KELIAUJANT EUROPON
Laivas SAXONIA 14,300 Tonų
I®“ Išplauks iš Halifax Sausio 22 7^01

Kabineto kairia .................... $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.

Prospect 2420 , Central 1766

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

^kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

DIRVA

t

klausi-

t
TRADE MARK

iad-

KOPECNY’S t-

tokiu

Vigodskis pareiškė, 
gyventojams Žy- 

labiausia pageidau- 
klausimas butų iš- 
budu, kad butų su-

NONE BETTER 
IN ALL THE WORLD

nuomo- 
organi-

1

f

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA
DRUG STORE

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.

Reikalaukite i_____ .
tęs “Patarimai Išradėjams”, 
ri duodama dykai.

Rašykite Lietuviškai savo 
vokatui.

Martin Labiner
15 PARK ROW, NEW YORK
Registr. Patentų Adv. (Dr.)

IŠRADĖJAI
Prisiųskite man savo braiži

nius išradimo išegzaminavimui. 
................... išradimų knygu-

” ”, ku-

i
Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen 
tSt DANTISTAS fSt*

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1305 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

Žinios

| Lietuvos Pranu

MAGDE 
! /ibandžiau

visiems piliečiams. Naujos val
stybės organizavimas turi būti 
daromas teisių lygybės ir au
tonomijos pagrindais.... Mes 
Žydai nesame linkę prie Lenkų, 
nes mes busim
prieš didžią Lenkų daugumą ir Gavimai yra teisingi, 
mpc npRpcrnl pcimo fpn tnrpf.l t n- pina iŠ mnrinrrir»iii Ko

tos turi gauti plačią tautinę- 
kultūrinę autonomiją.”

kaip šau-

keliais do- 
buti dide-

“žiburėlio” Draugijos

mes nebegalėsime ten turėti to
kios teisių lygybės, kaip Lie
tuvoje. ... ši šalis esanti mu
sų tėvynė, mes norime jai tar
nauti ir pas ją likti.... Len
kams Vilniaus prijungimas yra 
netaip svarbus, bet Lietuvai tai 
yra pirmosios svarbos 
mas.” ,

tais su įnirtimu kovoja viena 
prieš kitą, bet, vis tik aš tikiu, 
jog dabartinėmis sąlygomis žy
dų dauguma- yra už Vilniaus 
prijungimą prie Lietuvos, nes,

ten mažuma)žydų nuomone, Lietuvių reika- 
". Jie neiš

eina iš medeginių, bet tasai nu
sistatymas įsigalėjo Žydų tar
pę moraliais pagrindais. Len
kų ir Gudų gyvenamosios vie-

D-ro J. Regensburgd 
nė: .Lietuvos Sionistų 
zacijos pirmininkas D-ras J. Re- 
gensburgas pareiškė tarp kit
ko : “žydų visuomenė skiriasi 
įi daugelį partijų, kurios kar-

VILNIAUS ŽYDAI PA
LINKĘ LIETUVOS 

PUSĖN v
(Nuo Žydų Reikalų Ministerijos 

Spaudos Skyriaus Kaune.) 
Varšavos laikraščiuose “Mo

ment”, “Neier Haįnt”, “Jud” 
ir “Hacfiro” paskelbta visa inf- 
tervių eilė, kuriuos telegramų 
agentūros , “1st xEkspress” at
stovas Vilniuje turėjo su įžy
miais vietos gyventojų Žydi] 
atstovais. Anketos tikslu bu
vo išaiškinti Vilniaus Žydų nu
sistatymą Vilniaus klausimu.

D-ro J. Vigodskio nuomonė: 
Jokūbas Vigodskis, Vilniaus žy
dų Bendruohienės Pirmininkas, 
pasisakė kalbąs vien tik savo 
vardu, bet kartu pabriežė, jog 
jo nuomonė atatinka vietos gy
ventojų Žydų daugumos nuo
monei. • P. 
jog vietos 
dams butų 
jama, kad 
rištas
daryta nepriklausoma Lietuva 
sienose, kurios truputį viršija 
jos etnografinį plotą. Lietu
vos sienose, kurios yra pažy
mėtos Lietuvos-Rusų taikos .su
tartyje, visiškai pakanka. Šio
se srityse turėtų suteikti auto
nomijos tautų mažumoms. Vi
duriniosios Lietuvos sujungi
mas vienon valstybėn su Lietu
va yra pageidaujama ir todėl, 

, kad tuo budu bus vengta daug 
; ginčų tarp Lenkų ir Rusų, ku- 
; rie, žinoma, stengsis atsiimti 
, viduriniąja Lietuvą iš Lenkų, 
. tuo tarpu kaip jie lengvai su- 
. tiks, kad vidurinioji Lietuva 
1 prigulėtų Lietuvos valstybei. 
; Pagaliau D-ras Vigodskis parei

škė savo asmenišką nuomonę; 
jog viduriniosios Lietuvos gy
ventojų žydų dauguma pasisa
kys už josios prijungimą prie 
Lietuvos Valstybės.

D-ro šabado nuomonė: “Žydų 
Demokratinės .partijos vadas D- 
ras šabadas pareiškė: ‘Kaunas 
ir Vilnius turi, sudaryti vieną- 
didžią, nepriklausomą Lietuvą, 
bet kuri prigulėtų ne vien tik 
Lietuvių tautai, o lygiu budu

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, perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes moki
nant dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai isdirbam.

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

Rosedale 945 Prin. 1361

nėra tuo 
Lietuvių 
abejonė.*- 

lėšų kaip

FAIRCHILDS 
BEST 
FLOUR

FXNE ąūALITY

PURE, CLEAN, FRESH 
EVERY DAY

THE CLEVELAND GRAIN 
& MILLING CO.

į V. J. PUGHER
J LIETUVIS ADVOKATAS ‘ 
? . 930 Williamson Bldg.
J Main. 2170
> Namie šiose va^p lose: nup7 ikų8j
< vak: Panedėliais, Šeredomis ir < 
c Subatomis. (3) ]
}Gyv. vieta 6014 SUPERIOR AV.!
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t AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON? 
f 
© 
© Laivakorte j Liepoją $145. Eidkunus $106.70
© 
© 
© 
©i 
© 
© 
©

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.

© 
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©
©

© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

Užtikrintas Pinigu Persintimas
©
©

©

Siunčiame pinigus i 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

© 
© i © 
©
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E VIOLCT UXATlVt

Viena ketvirta dalis plytelės 
del kūdikių, pusė plytelės de) 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto. Šitie yra malonus ii 
švelnus naudojimui ir yrą tikras 
pavaduotojas kastorinio alie
jaus.

25c. Reikalaukite Hiss Drug 
Store, 7102 St. Clair Ave.

LOUIS EISENBERG 
Turi'Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

niežti paf- i 
ayojimus, 
viskas tas 

------- r-^.-----,------- ----------wnu piris- 
hu... Man pėda net darosi!" '
MARE. “Na, tat kam tau kęsf be- 

.ikalinyai! Žiūrėk, kokie mano plau- 
..ai pražus, Švelnus ir čysti. O tai 
ludčl, kad aS vartoju RUFFLES J”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Nel! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos- sustiprintojis,

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

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

, Nusipirktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kastute tįk 
65c;, bet jųs’ sakysite, kad jos virtos daug daugiau. Paftiškinfrnai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačio markėmis, ar money order šiokiu adresu:

Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su Įmokejimu 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 įmokejimu 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, furna- 

nasąis, 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.

$6,500 Dviejų šeimynų namas, po 4 kambarius, elektros šviesa. Ant Cory 
avė., tarpe E. 80 ir 82 gatvių. Parsiduos su mažu įmokejimu,. likusi 

. dalis mėnesinėmis mokestimis iš rendų.
Po $3,800 Keturi Namai, po 5 kambarius, ant Pennsylvania Ave., neoli E. 

70 gatvės, parsiduos su įmokkėjimu $300 ant išmokėjimo po $29 
į mėnesį.

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

Taipgi pranešame tiems, kurie esąt 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 naudą 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, KREIPKITĖS:

The Representative Realty Co
814 CITIZENS BLDG.

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

7907 Superior Avenue 
Princeton .2121

2006 St, Clair Avenue 
Central 6488

Laiškas iš Vosyliš 
kaimo nuo Musų 1 
vusio Bendradarl

Ant J. Kalinauskas, 

“Dirvos" bendradarbis, g 

New Britain, Conn., sug 

Lietuvą štai ką rašo:

Jau mėnuo laiko pr 

kaip aš gyvenu Lietuvoj i 

daug esu patyręs Lietuve 

nią padėjimą ir gyvenii 

pasiryžau pranešti ir sav 

tauėiams, gyvenantems 
koje. Dabar Lietuvos 

gyvenimas yra daug kit 

nis, negu prieš karę, y 

pas pkininkus: jie turi 

sę viską gerai, ir Lietu 

pirma taip ir dabar di 
svarbą turi gyvuliai, be 

dabar Lietuvoj netruksi 

liai tai biskį perbrangus 
kį arklį, kaip prieš kap 

ta 100 rub, tai dabar 

mokėt 3,000 ir 3,500 ru 

dusyk bėk markiu ( dvi 

arba auksinas yra vien; 
Jis; ir " dribai- viską rubli 

karna ir parduodama)'. 
5100 tai galima pirkt gt 

klys.

Kaslink Valdžios, tai 1 

ko patirti, ji nekurtose 

labai gerai viską tvarko, 

ta kas kaip pastebėjau,; 
sėtinai apsunkinta žmoni 

Vienas dalykas pestebėj 

Valdžjos yra išduota p 

mas, kad be valsčiaus pi 

ką leidimo nieko ukinin 

valia pirkt nei parduot 

ma aš maniau, kad vata 

ri paimt savo žinion ką k 

ka ar parduoda, bet ne. 

įsakymas paskui padaro 

įstatymo sulaužymu, pa; 

sčiaus pirmininko sąžinę 

kuris ūkininkas kiek i 

viršaičiui j delną, tai v 

duoda net keliolika sav 
Y rašytą ir antspaudu užde 

telią, o paskui ukininki 
įsirašo ką tik jis nori. 

". Bet tokie karės laiku 

kūmai Valdžiai reikalu 

ii' negali sugaudyti"' ki 

iršaičiai sauvaliai dari

oniu Valdžia turi vi 

lipinus, o kaip yra žino 

viskas yra traukiama i 
mą Žalią, tai žmonėms 

dama nebrangiausia; | 

dolarį j Lietuvos pinigui 

aką galima sulyginamai 
mirkti negu Amerikoje, 

čia gali pirkti' neblogus 

kus už 3 dolarius.

Turiu pranešti, kad 
kerai pasielgia su špekul 

(Priminsiu vieną atsitikai 

tarsis laikais. Pabaigė.

VILNIUJE P,
RASEINIUOSE

MARIAMP( 

KuogTeičiausia išmoki 
TURĄ. NEWARKE.

L. P.]
7%. pa 

, 5%

Apsisaugojimui nuo 
dėk savo skatiką į L 

vęs rasi pinigus.

M. Narjauskas,

2041 1
UŽDĖJAU GROS)

Tikiuos, kad galėsit 
ta vorų ir galėsime 
Kas su mumis prel 
tu tavoruose, tas d;

kad jo kikeni
Valgią kainos šiandie; 
ko gauti pigiau pirkti 
visiems proga pasiria

2001 HAMILTON.
1332

(Telefonai — Gy
(Biznio: Central

Visose krautuvėse be i 
stengiuosi palaikyti sei 
pigiau už kitus. Lietui 
kalingo ant stalo mano '

T. P. Neura
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Laiškas iš Vosyliškės j 
kaimo nuo Musų Bu
vusio Bendradarbio

Ant. J. Kalinauskas, buvęs 
“Dirvos” bendradarbis, gyvenęs 
New Britain, Conn., sugrįžęs į 
Lietuvą štai ką rašo:

Jau mėnuo laiko praslinko 
kaip aš gyvenu Lietuvoj ir maž
daug esu patyręs Lietuvos žmo
nių padėjimą ir gyvenimą, tai 
pasiryžau pranešti ir savo vien
taučiams, gyvenantems Ameri
koje. Dabar Lietuvos žmonių 
gyvenimas yra daug kitoniškes- 
nis, negu prieš karę, ypatingai 
pas ūkininkus: jie turi susitai
sę viską gerai, ir Lietuvoj kaip 
pirma taip ir dabar didžiausią 
svarbą turi gyvuliai, bet jau jų 
dabar Lietuvoj netrūksta; ark
liai tai biskį perbrangųs, už to
kį arklį, kaip prieš karę mokė
ta 100 rub., tai dabar reikia 
mokėt 3,000 ir 3,500 rub. arba 
dusyk tiek markių ( dvi markės 
arba auksinas yra vienas rub
lis; ir dabar viską rubliais per
kama ir parduodama)'. Bet už 
$100 tai galima pirkt geras ar
klys.

Kaslink Valdžios, tai kiek te
ko patirti, ji nekuriose vietose 
labai gerai viską tvarko, bet ki
ta kas kaip pastebėjau, yra pu
sėtinai apsunkinta žmonėms. — 
Vienas dalykas pastebėjau, tai 
Valdžįos yra išduota prisaky
mas, kad be valsčiaus pirminin
kų leidimo nieko ūkininkui ne
valia pirkt nei parduot. Pir
ma aš maniau, kad valsčiai tu
ri paimt savo žinion ką kas per
ka ar parduoda, bet ne. Tas gi 
įsakymas paskui padaro įvairių 
įstatymo sulaužymų, pagal val
sčiaus pirmininko sąžinę: jeigu 
kuris ūkininkas kiek spusteli 
viršaičiui į delną, tai viršaitis 
duoda net keliolika savo pasi
rašytų ir antspauda uždėtų kor
telių, o paskui ’■ ūkininkas pats 
įsirašo ką tik jis nori.

Bet tokie karės laikų techniš
kumai Valdžiai reikalingi, bet 
ji negali sugaudyti ;.ką kurie 
^viršaičiai sauvaliai daro. Del 
žmonių Valdžia turi visko pa
trupinus, o kaip yra žinoma, kad 
viskas yra traukiama iš sveti
mų šalių, tai žmonėms parduo- 
lama nebrangiausia; pakeitus 
lolarį į Lietuvos pinigus čia vi
lką galima sulyginamai pigiau 
jirkti negu Amerikoje. Pav., 
Ha gali pirkti neblogus čevery- 
kus už 3 dolarius.f ”
1 Turiu pranešti, kad Valdžia 
gerai pasielgia su spekuliantais, 
priminsiu vieną atsitikmą pas
tarais laikais. Pabaigoje lap-

ikričio Lietuvos šauliai sugavo 
A. Burčiką, iš Vengrėnų kaimo, 
su javais, kuriuos jis norėjo 
parduot Lenkams: vežė 3 kar
čius rugių ir 1 kartį kviečių. 
Sugautąjį nuvarė į Lazdijus ir 
padavė milicijai. Milicija vis
ką paėmė ir padėjo po areštu. 
Ant visko padarė kainą ir leis
ta ant pardavimo; galėjo pirkti 
jis pats ar kas kitas; bet A. B. 
neturėjo tiek pinigų, tai javai 
paleista ant licitacijos ir par
duota, už ką Valdžia gavo 6,000 
rublių arba 12,000 markių. Dar 

, A. B. turės užsimokėti pabau
dos tris sykius tiek, kiek buvo 
vertės, tai yra >18,000 rublių. Ir 
su kitais negeriau pasielgiama, 
kurie tik sugaunama špekuliuo- 
jant.

Toliaus noriu pranešti apie 
vieną nelaimingą atsitikimą, ku
ris įvyko gruodžio 5 d. Daly
kas tame: Jonas Malinauskas, 
pieniaus gyvenęs Vasiliškės 
kaimely j, prieš pat karę jo tė
vui pirkus kitą didesnį namelį 
Budos kaime, Lazdijų parapi
joj, tenai jiems patekus po 
Lenkais, nenorėdamas kovoti 
Malinauskas nenorėjo kovoti 
prieš savo brolius, tai persikė
lė į Lietuvos pusę ir pristojo 
prie Lietuvos šaulių. Dienomis 
dirbo pas žmones, užsiimdamas 
murininkyste, o naktimis pasi
ėmęs karabiną eidavo daboti 
spekuliantus, kurių čia apsčiai 
yra. Na ir štai, gruodžio 5 d.
J. M. buvo nuvykęs į Bucįvietį 
bažnyčion ir einant namon su 
dar dviem savo draugais, iš pa
skui raitas atjojo jo draugas, 
taipgi šaulys, ir jiems bevyks- 
tant toliau, juos užpuolė šuo. 
Tuo tarpu jojantis raitas, Jo
nas Kasparaitis, iš Sankurų 
kaimo, išsiėmęs revolverį norė
jo šaut į šunį, bet šūvis neiš
šovė; tada Jonas M. priėjęs 
norėjo palaikyti arklį, kad tas 
galėtų pataikyt į šunį; šaujant 
arklys šoktelėjo augštyn ir J.
K. griebėsi už karčių laikytis 
ir netikėtai iššovęs pataikė J. 
M. į kairįjį šoną; J. M. krito 
ant vietos ir į 20 minUtų mirė. 
Velionis Jonas Malinauskas bu
vo labai rimtas vyras, 26 m. 
amžiaus; miręs paliko sąvo tė
vą ir seserį dideliame nuliūdi
me. Jo brolis Juozas randasi 
Amerikoj, Detroit, Mich. La
bai jo apgailestauja visi jo 
draugai ir giminės, kad krito 
nuo tokios nelaimės ' svarbiau
sioje valandoje, kada Lietuvai 
gynėjų reikia. Lai buna jam 
lengva Lietuvos žemelė.

A. J. Kalinauskas. 
Vosyliškės kaimo, Būdviečio v. 
Gruodžio 10, 1920.

1 LENKŲ ŽIAURUMAI 
j TRAŠKUNUOSE
j šaulių buris Traškunuose jau 
nuo senai* darbavosi. Atėjus 
žiniai, kad Lenkai yra Kavars
ke, tuoj buvo pasiųsta pora 
žvalgų patirti, kur galima bu
tų užpulti priešas. Lapkričio
2 d. didelis buris ginkluotų vy
rų iškeliavo Taujėnų link, bet 
priešo nepavyko sutikti; jis jau 
buvo toli už Taujėnų. Dar ne- 
sugrižus pirmajam buriui, atė
jo žinia, jog Lenkai grįžta ant 
Panevėžio, Raguvos, o tuo pa
čiu ir ant Traškunų. Lapkričio 
23 d. Traškunuose. valsčiuj sė
dėjo buris jaunų vyrukų, kurie, 
išsiuntę du šaulius žvalgybon 
Raguvos keliu, laukė tik šautu
vų ir arklių, kad išjoti Traupiu 
link į, miškus, iš kur turėjo at
joti Lenkai. Staiga pasigirdo 
šūviai. Žvalgai, išjojusieji Ra
guvos link, sutiko Lenkus jau 
visai netoli Traškunų ir, pir
muosius apšaudę, pasislėpė.... 
Kadangi tik 4 vyrai turėjo jau 
šautuvus, tai jie tik ir išbėgo 
pasitiki Lenkų. > Kaip bematant 
du Lenkų įjoja miestelin.

Trinktelėjo šūviai ir Lenkai 
nudribo nuo arklių.... Pasiro
dė kiti, ir tuos ėmė šauliai vai
kyti.’ Netrukus prijojo Lenkų 
visomis gatvėmis. Prasidėjo 
baisi kova keturių su keliais 
šimtais. Išbėgti jau buvo per- 
vėlu, bet matyt visi buvo nuta
rę žūt mūšyje, nes anksčiau 
nebėgo, nors dar buvo galima. 
Apsupti iš visų pusių nenustojo 
šaudę. Vienas, besivydamas 
Lenką, užšoko- ant viso būrio ir 
liko nukautas (nukovusis jį 
Lenkas nutraukė jam batus), 
kitą sužeidė į galvą, bet vienas 
Lenkas jį perrišo ir nusivedė. 
Likusieji šauliai pritrukę šovi
nių priversti buvo nutilti ir vi
sus juos Lenkai suėmė. Suve
dę belaisvius krūvon, užklausė 
savo vadą, ką su jais daryti.

“ Sušaudyti!” — suriko va
das (žmonių pasakojimu tai bu
vęs Taujėnų kunigaikštis Radzi- 
vilas, bet žinios tos nepatikrin
tos), ir visi buvusieji kareiviai 
ir karininkai, džiaugsmą ir pri
tarimą reikšdami, pradėjo plo
ti delnais: Ilgai nelaukiant, vi
sus kątąiris-belaisvius.lr. tą su

žeistąjį nuvedė už valsčiaus ir 
sustatę ’ prie muro, liepė persi
žegnoti ir nusigręžti j sieną. 
Budeliai (jų buvo 12) ir jų va
das šlubis irgi persižegnojo. Po 
Po pirmo zalpo trįs krito negy
vi, yienas gi liko bestovįs. Var
gšas ėmė atsiklaupęs maldauti, 
kad dovanotų jam gyvybę, bet 
šlubis -pats j j revolveriu peršo
vė. Pašpardęs dar kojom už
muštuosius, šlubis su savo dvy
lika budelių nuėjo plėšti gyven
tojų. Pasidarbavę apie 2 va
landas, jau sutemus, Lenkai iš
jojo iš Traškunų Andrioniškio 
linkui. ’ (“Trimitas'’)

▼ ▼ •v

Lapkričio 23 d., besikaudami 
su Lenkais, įsibriovuąiais į 
Traškunus, pristigę šovinių, 
buvo Lenkų suimti, sustatyti 
prie muro ir sušaudyti: ,

Petras Tomkevičius, 
Antanas žarskis, ' 
Antanas Miškeliunas, 
Jonas Budrevičius
Petras Liktaras

Traškunų būrio šauliai. Iškil
mingos laidotuvės buvo lapkri
čio 24 d.

LENKAI NEUTRALĖJE 
ZONOJE.

Lenkai neutralinėje zonoje, 
ypač buvusioje Suvalkų guber
nijoje, naudodamiesi teise lai
kyti ten savo miliciją, labai plė
šia ir kankina gyventojus Lie
tuvius. Gyventojai vietomis,

ypač ties Punsku, susiorgani
zavo į šaulių būrius ir dažnai 
Lenkų svečius pasveikina šau
tuvų ugnimi. įnirtę už tai Len
kai sugavę šaulius sušaudo, pa
vyzdžiui Joną Maturauską. Gy
ventojus gi kankina ir dažnai
išsiveža su savim, o paskui lai
ko kalėjime.

NENORI KARIAUTI.
Į Daugus atėjo nuo Ašmenos 

vienas Lenkų kareivis. Jis ne
norįs kariauti įsų Lietuviais, to
dėl ir pabėgęs. Pakeliui buvęs 
susitikęs su Lenkų žandarais, 
susišaudęs ir vieną sužeidęs. 
Lenkijon grįžti nenori.

LENKŲ PLĖŠIMAI.
Lapkričio 25 d. Lenkų 9 pul

ko batalionas su 3 kulkosvai
džiais puolė 'Salaku miestelį ir

taip apiplėšė, kad gyventojams 
nieko nebeliko. Savo plėšimą 
Lenkai aiškina tuo, kad jiems 
vistiek reikią'išeiti iš Lietuvos, 
tai nors kelionei sau maisto pa- 
siplėšią.

LENKŲ ŽVĖRIŠKUMAI.
Iš Ukmergės praneša,1 kad 

prasimušę iki Kavarsko ir Tau
jėnų Lenkų raiteliai pasitikę 
važiuojančius Ukmergės pašto 
darbninkus, kurių tris nužudę, 
o kitus paėmę į nelaisvę, tečiau 
jiems pavyko pabėgti. Nužu
dytųjų kūnai išrodo taip: vie
nam nulupta nuo galvos oda ir 
pramušta makaulė, ištėkštos 
smegenįs, antram supjaustytas 
veidas, nuskrosti veido raume
nis, išmušti dantįs ir išplėštas 
liežuvis, trečiam supjaustyta 

I galva ir taip nukankintas. Ties

Truskava tie patįs raiteliai pa
ėmę nelaisvėn du sužeistus jau
nus Ramygalos šaulius sušau
dė ir subadė. Tai kokie žmonės 
tie ponai želgowskininkai.

GUDAI PRIEŠ LENKUS.
Gudų spaudos biuras, praneša, 

kad želgowskio “vyriausybė” 
stengėsi gauti Gudų tautinių 
organizacijų Vilniuje ir Gardi
ne palankumo. Tečiau tikrieji 
Gudai ir Vilniuje ir Gardine 
nuo želgowskio šalinasi. Pav. 
kada į želgowskio “vyriausybę” 
dėjosi Gudų vardu Ivanauskas 
ir Taraškevičius, tautinis Vil
niaus Gudų komitetas inteikęs 
Prancūzų atstovui Rebouliui pa
reiškimą, kad tie asmenįs nėra 
Gudų organizuočių atstovai ir 
Gudų valios reiškėjai.

(“Karys”)

Palinkėk Laimingų rietu su Knyga

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatai

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

šalę North American Banko
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERJ?

Į Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas 
ir jo skyriai

VILNIUJE PANEVĖŽYJE ŠIAULIUOSE 
RASEINIUOSE LIEPOJOJE KLAIPĖDOJE 

MARIAMPOLĖJE VIRBALYJE
I Kuogteičiausia 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:

Darbininkas naudoja palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ūkininkas naudoja jį ir begalėtų apseiti 
be jo. Pain-ExpeŪeris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė /kitų nelaimių ištikti.

Dirbtuves darbininkas naudoja P*in-Expellerį, nuo pečių skaudėjimo, 
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu 
galimybės uždirbti kasdieninę duonų. /

Angliakasys naudoja Pain-Expellerj 
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo, 
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katų ir energijų.

Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel- 
lerį, kuomet vaikai nupuola ir susimuša— 
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgili
nto ir ten, kur geras linimentas reikalin
gas.

Visi naudoja Pain-Expellerj.

M. Narjauskas, 7 47 Broad St., Newark, N.J.

ATIDAI LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus, kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

išdirbame pasportus trumpinusiam 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 x

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

“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 Lietu-
* vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai

rius klausimus. Paraše V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 
turi geriausią progą ........................ 1.00

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 pusi. .75 
Drūtais audimo apdarais, auksinėmis raidėmis. ..1.25

Mohamedo 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 šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ...............:..........  .50

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma, 
yra buviisi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi...................... ........ .10

Rusijos Moterų ’’Mirties Batalijono” 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............50

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu)...107 _piisl, , .LL-.. .35

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

‘ gė Tulelis..................., ...............50, 
Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė

lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67......25 

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

"klamavimui. Pusląpių 172. Kaina ............50c 
Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au

torių. Gražiu pieštu viršeliu, kaip ir pirmoji 
knyga. 144 puslapiai .........................50

Tėvynės Įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys; Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva. 80 puslapių ...............35

Užtekanti Saulė. Patriętįškumo, mgilės ir mokslo 
paveikslėliai. Tame ineina daugelis atskirų ap
rašymų, labi žingeidus ir pamokinanti, astrono
mijos srityje ir tt. Parašė K. S. Karpavičius; 
94 puslapiai, su paveikslais ..... J.......... .35

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

Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Vertė Z. 
Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ....................... 25

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

Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių atidengimų. Parengė V.1 J. -Pietaris. La
bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po
ra moterų. 35 puslapiai................................... 25

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė lietuvių 
kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 .............50

KITŲ LAIDŲ KNYGOS
9 Andersono Pasakos ............. .............. pusi. 82 30
1 Aisopo Pasakos .................. pusi. 346 1.25 

1269 Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi.-288 75
14 Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 50

1145 Akyvi Apsįriškimai Sviete ........ p. 79 35
1146 Apsireiškimai Atmosferoje ........ p. 238 1.00

T,a pati apdaryta^ ........ ............ 1.76
1147 Apie Žemę ir Kitus Svietus ........ p. 255 1.00

Ta pati su apdarais ................ 1.75 
3002 Aritmetika ........T............. p. 104 40
3201 Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 25
3335 Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 25 
5126 Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60
.. 24 Bėn-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 1.25 

35 Badas — Dailus vaizdelis .'......... p. 260 1.00 
1444 Baltoji Vergija ............................... p. 118 . 50
1155 Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 ‘60
3212 Barbora Ubrika, arba klioštoriaus ,Jėzuitai 50 

49 Darbas — romanas ......'.......... p. 219 75
895 Dainos Vasaros Grožybių ................. p. 33 25
52 Dainavos Šalies Žmonių Padavimai 75

593 Dramos ............................................. p. 122 ' 75
903 Dėdė, arba ainių kančios ................ p; 136, 1.00

1172 Dangus — astronomijos knygelė .. .. p. 193 50
1448 Rvynai Vagių (Kun. Dembskio) ......... p. 88 25
1901 Daktaras Kišeniuje ............. p. 167 75
913 Eilėmis ir Proza .............................. p. 85 35

1295 Ethnologija, Istorija apie Tautas .... p. 667 2.75
Su apdarais ta pati knyga .......... 3.75

3232 Edgaras, Nuo ateizmo prie teisybės .. p. 214 75
3500 Elementorius p. 46 25
3540 Elementorius (kitos laidos) .......... p. 85 / 30

76 Fabiolė, Katalikų Bažnyčia Katak. ..p. 353 1.00-
620 Fafmazonai (3 aktų komedija) .... p. 131 50

1463 F'rancuzijos Revoliucija ............ p. 75 40
3055 Francuzų Kalbos Rankvedėlis .... p. 110 50

81 Gyvenimas Genovaitės ............ p. 225 75
88 Granatų Pavėsyje — pasakos ........  p. 159 50
92 Gulivero Kelionė po nežinomas šalis ......... 50
97 Geležiniai Nagai _ ,.r p. 72 .*.35

925 . Gludi-Liudi — Lyrikos "Eilės ... ....... 50
1186 Gamtos Istorija...................................pi 209 75

Ta pati knyga su apdarais ............... .. 1.50
1187 Gamtos Pajiegos ir Kaip iš jų naudotis .... .1.00

Ta pati su apdaraist ............................... 1.75
1188 Geografija ...................................... p. 469 2.25

Su apdarais ta pati knyga .......   3.00
1310 Gabija — Rinktinė knyga ....... p. 78 75 
3508 Geografijos Vadovėlis ........................ p. 77 1.00
1308 Gadynė Šlėktos Viešpatavimo Lietuvoj p. 552 2.00

Ta pati su apdarais .................. 3.00
1309 Gyvenimo Mokykla ............... p. 235" 1.25

Su apdarai; ..... /...........*.......... 2.00 ■ 
3242 Gyvenimas šv. Tėvo Benedikto IX ............. 25
5157 Gyvenimas Išganytojo Svieto 1........... 75
1925 Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 50
3640 Humoras ir Satyra (Juokai) apdarytą p. 158 1.00 

121 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių, Velnių p. 470 1.75
Ta pati su apdarais i...................... .* /. 2.75

124 Istorija Septynių Mokytojų ........ p. 158 75
.128 -Išvakarės Gret Lemano Ežero .........  pj 127 75
129 Iždų Sala ............................. p. 213- 75

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į 
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--negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų* šu 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje ‘žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo numeris 3146 — drūtais apdarais ____ $8.00 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas_____ 10.00

T. P. NĘURA CO.
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDELĮ).

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

kad jo kišeniuje lieka lyčnas dolaris.
Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas įieš
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 

visiems* proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis:
2001 HAMILTON AV. J 3246 SUPERIOR A V. 

1332 EAST 55th ST.
(Telefonai — Gyvenimo — Central 4675-K.)

(Biznio: Central 3620-L Central 8792-W)

$
Visose krautuvėse be paliovos daiktų kainos kįla, bet as 
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.

Kiekviename Name Turėtų Rastis 
Elektriškas Šildymo Padas

Nieko nėra geresnio už Elektrišką Šil
dymo Padą kovojimui su šalčiu ir suteiki- 
tnui 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 tuojau ir bukit’prisirengę nelaimin
gam atsitikimui laike šalto- oro.

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building 

Public Square
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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 tre- 
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 Av. ir East 55th Street. 

CLEVELAND, OHIO.

UŽLAIKAU PASLAPTIS.

Mokslą, Registruotas, šū LeidimuBaigęs ________  _
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų.



Atvažiuoja Dr. D. Alseika.
Senai Clevelandiečiai lau

kia ir buvo kvietę čion ne
senai iš Vilniaus atvykusi 
D-rą D. Alseiką, bet kad jo 
maršrutui laikas paskirtas 
j Cleveland^ tik vasario 13 
i, todėl Dr. Alseika čia bus 
už menesio laiko ir jam 
f prakalbos rengiamos nedė- 
ioj, vasario (Feb.), Lietu

viškoje svetainėje, ir tą die
ną bus pamnejimas Lietu
vos Nepriklausomybes Pa
skelbimo, taigi visi rengki-

Lietavos Gynimo Komitetas, 
Clevelande nuo pradėjimo rink-Į 
ti aukas Lietuvos šauliams (tą 
pradėjo “Dirvos” red.) iki šio
lei pasiuntė Lietuvos Misijai su-į 
virš S 1,000. A ūkavimas dar 

i nepasibaigia, todėl kurie išgali
te, vėl priduokit savo dalelę. 
gynimui Tėvynės nuo priešu, 

i Juk skaitot laikraščiuose, kad! 
Lenkai vėl rengiasi musu šalį j 
.pulti. Duokim jai ant kulką ir 
šautuvą. Kiek kas galit, kada 
tik galit. Aukos priimama “Dir
vos” redakcijoje ir tuoj per Gy
nimo Komitetą siunčiama Lie
tuvos Atstovybei.

Banditams ir vagiliams mies
te įsiviešpatavus, Amerikos Le
giono nariai pasisiūlė su pagal
ba. 2Xl vyrą prisidėjo saugo
jimui miestan ineinančią ir iš
einančią keliu ir visokiame at
sitikime važiuojantieji gali bū
ti sulaikomi.

Miesto darbininkams nepave
lijama dirbti ilgiau kaip 8 va
landas į dieną ir 48 valandas 
savaitėje.

mės prie Lietuvos Laisves 
Šventes. Kurios draugijos 
ar kuopos mano prie to pri
sidėti, malones kreiptis prie 
Lietuvos Gynimo Komiteto 
į “Dirvos” redakciją arba 
prie kitų komiteto narių, 
spėjo prie tos šventes prisi
rengti, šįmet visi rengia
mės!

Atsiliepimas į TMD. 20 kuo
pos esančius ir buvusius narius. 
TMD. 20 kuopos susirinkimas 
Įvyks nedalioj, sausio 16 die
ną, Goodrich name, 1420 E. 31 
gat., nuo 2 vai. po pietą.

Yra prisiųsta knyga už 1919 
metus — “Lenkų Apaštalavi
mas Lietuvoje” (parašyta Kun. 
Kaz. Prapolianio). Veikalas y- 
ra stambus, istoriško turinio, iš 
prietikių Lietuvos su Lenkais 
nuo 1387 metą. Kadangi dabar 
eina kova tarp šią dvieją tautą, 
tai kiekvienam yra svarbu su 
knygoje surinktais faktais su
sipažinti. Todėl visi, kurie esa
te užsimokėję į TMD. už 1919 
metus, ateikite knygą atsiimti.

Taip pat, pagal pranešimą T. 
M. D. Centro valdybos, yra ati
duotas spaudon naujos leidinis 
— Mato Šalčiaus “Lenką Są
mokslas Lietuvoje” — nema
žiau svarbus už augščiau pami
nėtą. Bus gatavas apie pabai
gą šio mėnesio, šisai leidinys 
bus suteiktas visiems TMD. na
riams, kurie yra pilnai užsimo- 
mokėję už 1920 metus. Taigi 
nariai, kurie dar nepasimokė- 
jote, meldžiame tuoj priduoti 
savo duokles.

Taip pat neužilgo laiko TMD. 
nariai gaus didelės moksliškos 
svarbos knygą “Psichologijos 
Rankvedis”.

Tat gi, gerbiamieji, į darbą! 
Kas nesuskubot atsiteisti Drau
gijai ikšiolei, padarykite tai da
bar — tuojau.

Katrie pasišalinote iš Drau
gijos rugodami, kad neišpildo 
savo užduoties — neišleidžia 
knygą — nepykite. Atminkit, 
jogei praėjusieji keli metai bu
vo didelią perversmą laikas. 
Dabar, kuomet gyvenimas pa
mažu grįžta normalėn vagon, 
kada musą TMD. naujoji Cen
tro valdyba, išrinkta pereitame 
Seime, rodo savo veiklumą, tat 
ir musą TMD. 20 kuopos nariai 
ir narės darban, prikalbinėdami 
naują narių Draugi jon!

Visi, kuriems Tėvynės Lietu
vos reikalai arti prie širdies, 
esat kviečiami ateiti susirinki- 
man ir prisidėti prie savo vien
minčių'būrelio. J. P. Garmus 

TMD. 20 kp. pirmin.

Viešbutyje sudegė 2 žmonės. 
Pereitą utarninką anksti išry
to ant Chestnut avė. užsidegė 
viešbutis, kuriame buvo apie 
,40 miegojusiu svečių. Gaisras 
spėjama prasidėjo nuo neatsar
gaus pypkoriaus, kuris savo 
kambaryje numetė degantį si- 
garetą. To pasekmėje du vy
rai sudegė, o astuonios ypatos, 
ją tarpe trįs moterįs, likosi su
žeistos. Nuo apatiniu grindą 
ir antro augšto žmonės iššoko 
per langus, arba dar spėjo iš
bėgti trapais iki jie nebuvo nu
degę, bet augščiau buvę pateko 
nelaimėn. Pribuvus ugnage- 
siams imtasi gaisrą gesinti ir 
tiesta paklodės žmonėms šokti 
žemyn. Sužeistieji daugiausia 
nuo šokimo, kadangi per durnus 
apačioje negalėjo matyti išties
tą paklodžių juos pagauti, o iš 
apačios irgi nematė kur kas šo
ka. Nekurie pataikė gerai nu
šokti. Ugnis taip smarkiai iš
siplėtė, kad miegojusieji svečiai 
negalėjo spėti nei apsirengti ir 
šaltyje ant gatvės radosi tik 
naktiniuose aprėdaluose. Vie
nas vaikinas, anksti, apie 6 va
landą, kėlęs, pajuto budinke du
rnus ir supratęs pavoją pradėjo 
visus žmones budinti; sukėlė ir 
augštesnią grindą žmones, bet 
kolei jie susigriebė gelbėtis, ug
nis jau visai pradėjo jų gyvas
tims grąsinti.

Vienas vyras su savo žmona 
išsigelbėję iš ugnies pajuto, kad! 
jų pinigai likę kambaryje, mo-| 
teries čeveryke, nes ji buvo iš-Į 
bėgus basa. Beveik per lieps
nas šako į vidų ir laimingai sa
vo $200 išgelbėjo: atsinešė abu 
jos čeveryku ir pinigus.

Darbai kolei kas čia neperge
riausia eina: dar vis kaip kur 
paleidžiama, nors kitos įstaigos 
ima dirbti.

Naujas miesto ligonbutis ant 
Scranton rd. prie Valentine av. 
jau pradedamas statyti. Susi
dės iš kelią budinką, kainuos 

‘4,000,000 dolarią.

Ohio valstijos kalėjime sau
sio 7 d. likosi elektriškoje kė
dėje nužudyti du Clevelando vy
rai, kurie pereitais metais nu
žudė savo pačias. Jie yra: Jo- 

jseph Deli, Ungaras, nušovęs sa
vo jauną 17 m. pačią už tai, kad 

įjos tėvai neleido jai su juo gy
venti, nes jis prievarta ją ap
sivedė, ir Robert O’Neill, Neg
ras.

Taip pat Ohio valst: guberna
torius paliuosavo penkis keli
nius, nuteistus už žmogžudys
tes.

Pereitą nedėldienn Lietuvių 
svetainėje šv. Kazimiero Dr-stė 
tarėjo parengusi vakarą, kune- 
rr.e buvo perstatyta teatras ir 
taipgi atsibuvo dainos; dainavo 
Teatrališkas choras. Viekas pa
sisekė gražiai Publikos buvo 
prisirinkus pilna svetainė.

Anglis sako atpinga. Senato 
komisija, tyrinėjanti anglies 
padėjimą, skelbia, kad anglies 
kaina namams atpinga. Iki šio 
laiko kasyklose buvo kaina jau 
dikčiai nupuolusi, bet sandėliai 
dar vis laiko augs ta kaina.

Ohio valstijoje angliakasyk-. 
los vėl kiek apsilpo anglies iš
ėmime, kadangi esą mažai rei
kalavimą.

Darbininkai dirba tik pusę. 
laiko.

Charleston, W. Va. — Čionai 
įgarsėtas išgelbėjo moterį nuo 
mirties. Per klaidą palaikyta 
už vagį, viena moteris nuėjus 

,pas kaimynę nakčia besibelsda- 
ma į langą, gavo atsakymą re
volverio žaviu, bet laimė buvo, 
kad ji turėjo užsidėjus gorse- 

t tą ir kulka pataikė į gorseto 
blėkutę.

PARSIDUODA keturių kamba
rių rakandai, mažai vartoti. 

Pardavimo priežastis — aplei- 
džiam šį miestą. Kreipkitės: 
J. Seimis, 1423 E. 55 sL, antros 

į grindįs.(3)

A. ŠIMKŪNAS 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuve 

Užlaikau geriausių vyriškų, 
moterišku ir vaikams parėda- 
lų, marškinių, apatinių, kal
niečių, kaklaraikščių, jekių, 

sijonų ir visokių kitokių. 
Krautuvė atdara ir vakarais. 

1001 E. 79th Street 
Kampas Cramb Avenue.

j Apsaugok Savo Turto
O Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir kiti netikėti 

Atsitikimai gali Sunaikinti
x Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
O atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 
<► Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus (For- 
X ničius. Tą galima atlikti per P. Muliolj, geriausio- 
<► se Kompanijose, todėl reikale nepaihirškite. Tais 

reikalais galima apsirūpinti per telefoną, laišku 
<► arba ypatiškai atsilankius

Šiuo antrašu:
<► P. MULIOLIS
O Ofisas 2006 St. Clair Avenue

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

II

Detroit, Midi-, miestas turi 
kova su gatvekarią kompanija: 
miesto gyventojai nubalsavo įs
teigti miesto nuosavą tramva
jų liniją, bet dabar esanti pri
vatinė tramvajų kompanija pa
kelė protestą ir neleidžia tiesti 
miestui reles per gatves, kur 
guli kompanijos reles. Kompa
nijos viršininkai gavo teismo 
nuosprendį, uždraudžianti mie-

PAJIEšKAU savo draugus Moc
kus — Dominiką, Petrą ir 

Simaną. Paeina iš Tauragės 
apsk., Skaudvilės vai., Mankan
čių kaimo. Meldžiu atsišaukti 
patįs ar apie juos žinantieji su
teikti žinią. Franas Saukalas, 
1301 E. 55-st, Cleveland, O.

| Central 1690 Mjiia 20M j

I JONAS BALDKONIS Į 
i Vienatinis Lietuvis' į 
| Advokatas Clevelande I 
i Praktikuoja risaase Teismuose. • 
! 902-4 Engineers Bldg. I 
| Ontario SL prie SL Clair t 
I Kitas Ofisas | 
| 6127 SL Clair Avenue ♦
į Sale North American Banko : 
i Atdaras vakarais.

AMERICAN LINE

stui perskersuoti jos reles, bet
.likosi padaryta konspiracija: su; 
uždraudimu atvykusi viršinm- f 
ką policija areštavo už kėlimą1 

[gatvėj betvarkės, nugabeno jį į 
• ant salos, kur jis išbuvo per | 
į naktį, o tuo tarpu darbininkai į 
vienoj vietoj pertiesė miesto Ii- Į 
uijos reles.

NAUJI Metai
Nauji LAPAI |

Puikus Sieninis Kalendorius 
1921 metų DYKAI! EMsiųsk 
2c. štampą apmokėjimui per
siuntimo lėšų, prisiųsim ka
lendorių. Reikaląnkit tuojau.

The Sen-Rayto Co.
6617 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.
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Tiesiogine Kelione tarp i
HAMBURGO — NEW YORKO

PATOGIAUSIAS KELIAS LIETUVIAMS IR RUSAMS 1 
Didelis Modemis Dviem Šriubais Laivas E

MANCHURIA išplauks Vasario 13 d.
Trečia Klesa iš New Yorko Į Liepoją ........ $132.00 
Trečia Klesa iš New Yorko į Eitkūnus ....... $130.00 
Trečios- klesos keleiviams valgis duodamas dideliam val
gomam kambaryj su patarnautojais. Uždari kambariai 
yra rezervuoti moterims ir vaikams. BĮ
Kreipkitės Kompanijos Ofisan, 9 Broadway, g

New York, arba prie Vietinio Agento. §
BC------------- ' —

I

EKSTRA NAUJYBĖ!
BROLIAI IR SESERIS

lietuviai:
AR JUS ŽINOTE. į 

KAD —
X iena is gražiaašn Poezi
jos knygą jau atspausdin
ta ir galima ja šiandien 
gauti?
Ar jus žinote, kad tekios 
knygos nebuvo ir nesiran
da visoj Amerikos Lietu
viu Literatūroj?
Argi jus nenorėtumėt jos 

‘turėti?
O gal nežinote kur gauti? 
Na tai išdekite du dolariu 
į laišką arba išpūkite už 
$2 money orderi ir siųskit

A. J. JOKŪBAITIS
327 E SL, Boston 27, Mass.

^WWWWVWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWfl& I

I
 NAUJAS KNYGŲ KATALOGAS JAU iii 

GATAVAS
Kataloge telpa suvirs tūkstantis knygų: Gamtos ;!į| 
Mokslų, Istorijos, Pasakų, Teatro, Dainų, Muzikes, ;! 
Dvasiškos intalpos ir Maldaknygių. Prisiuvate ;! 
2c. štampą ir gausite ji. Adresuokit: (3) ;!

A. OLSZEWSKI JĮ
*'251 S. Halsted Street, Chicago, DL !;

" DENTISTAS — DR. J. A. KURLANDKt j
KAMPAS 24 ir ST. CLAIR 0'iršuje Vaistinyacs •

Į j Specialistas beskausmio dant?? traukimo. Dedu aukso ir baftns 
į ; > dantis. Visas darbas gvarantnojamas.
j , V alau dantis ir prižiurin dantų smegenis.
i ! Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų ir nuo 4 po pietų iki 8 vakare.
| Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dieną.

HilHHIHIIIIIIIIIIIIIIIIUHHIIIIIilKlIlHMtŽ

I J. BARTKUS j
14" T

Registruotas Vaistininkas ir Chemikas
+ Atidarė ■ t
± LIETUVIŠKA APTEKA
J 8811 SUPERIOR AVĖ.

■? Teisingai patarnaujame visiems!

No 3
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Bet Paou Že 
kia Sairuti

Rod

FRANCUZU.
JA IRTU1

PUL1

Iš DARBE
JUDĖK

DR. RAY R. SMITH, Dentistas
E. 67th ir St. Clair—E. 20th ir St. Clair 
DAEBĄ GVARANTUOJU 10 METŲ.

Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereikės gaišuoti iš darbo del dantų pasi

taisymo.
Naudoja savo garsų MPeridonto” del Be

skausmio Dantų Traakimo.

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti musų lengvai padaroma 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 
pasidarym^ sau naminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

itini m in imlumu; iiiiiiHiiiiiiiiir1111^ | 

+ Cleveland-Akron Coal & Material Co. | I 
i * Walter Bukauskas. Pardavimo Agentas, 1701 Oregon Av. ♦ | 
't i IX Ofisas ir sandėliai — 1740 St. Clair Ave.

I' jį Pardavimo jardas 2280 West 3rd Street- 1]B
j į Cleveland, Ohio t I
|x (Prospect 2652 Lincoln 436) *1
11 GUM, RUBBER CO. ti
It NOVELTIES — BALLOONS
f ; VISOKIE AUTOMOBILIŲ RATAI (TIRES).

I i i t 1 I I t I I I I 1 H *1 |

<► 
<► O O O o Didžiausis Drapanų Išpardavimas

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Sąjungos skyrius, susitveręs lai
ke Adv. Bagočiaus prakalbų', tu
rėjo savo susirinkimą sausio 10 
d., Goodrich Name, kur dar at
ėję prisirašė keletas naujų na
rių ir visi sumokėjo savo n’eda- 
baigtus mokesčius. Skyrius iš
sirinko sau nuolatinę valdybą, 
kurion inėjo šie:

Edv. Andriunas — pirm.
Iz. Jamas — finansų sekr.
K. Grigalius — užrašė sekr. 
A. Šimkūnas — iždininkas. 
Visi nariai yra pasiryžę pasi

darbuoti, kad kiekvienas Cle- 
velandietis — vyras ar moteris 
— prisidėtų prie Amerikos Lie
tuvių Piliečių Sąjungos, kuri y- 
ra sutverta su tikslu remti Lie
tuvą ir suvesti prie tiesioginio 
kiekvieno Amerikoje gyvenan
čio Lietuvio susinešimo su sa
vo šalimi.

Lietuvos piliečiai (gali pri
gulėti ir pastoję šios šalies pi
liečiais) moka $3 metuose, iš 
tų pinigų $2 eina Lietuvai, o 
kitkas lieka skyriaus 
vedimui.

Sekantis susirinkimas 
nedėlioj, vasario 20 d., 
vai. po pietų, Goodrich 
Visi sekantieji susirinkimai ir
gi atsibus toj vietoj, kas trečią 
nedėldienį kiekvieno mėnesio.

Valdyba.

reikalų

atsibus 
nuo 1 
Name.

Jurgis Garmus lai atsišaukia 
“Dirvos” administracijon — yra 
laiškas iš Lietuvos, iš Augšto- 
sios Panemunės valsčiaus, Kam
piškių kaimo, nuo K. Stasiule
vičiaus.

SLA. 14 kuopa turėjo kitus 
rinkimus kuopos pirmininko ir 
juomi likosi Ant. Praškevičius. 
Kuopa yra nutarus parengt va- 
ki rą.

4 A 4
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Ką Clevelandas Turėjo
VIENAS IŠ PAŽYMĖTINIAUSIŲ PIRKINIŲ DRAPANŲ, KOKIS KADA PASISE

KĖ BAILEY CO. GAUTI!
Kodėl Dar Laukti Kuomet Galite Pirkti Puikius Naujus Siutus ir Plošęius už Mažiaus, 

Negu Pusę Kainos!
Kaip tik garsiai raidės gali kalbėti, mes norime pertikrint jums šio fakto .tikruma; nie
kad tokios vertės Ploščių ir Siutų nebuvo pasiūlyta pardavimui per dešimtį metų!
PERSITIKRINK! NEBŪK SUVILTAS! PARDAVIMAS PRASIDEDA SUBATOJE!
Mes nupirkome perviršį Vyrų ir Vaikinų Siutų ir Ploščių-nuo Michaels Stem & Co., iš 
Rochester, N. Y., už maža dalį jų tikros kainos, taigi mes galime duoti Clevelando Vy
rams ir Vaikinams didžiai .ATPIGINTAS DRAPANAS, ko jie nematė pirmiau. Visas 
pirkinis susideda iš 2065 Vyrų ir Vaikinų Siutų ir Ploščių. Visi Pilnai Nauji! Pasiūti 
Šio Sezono' Pardavimui.

<> 
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Kare pnadėjas 
Mass. Kadangi 
ptVrihti nsEssn 
bns alga, audėją 
rians sskrettriBS ą 
fes reikia iššauki 
ką j Eanją kovą, 
padaryta ant 22į( 
Unija safamža, joj 

sugrįžimą į 1912 i 
laikus, kada atabui 
to audėją ir dari

Buvo palesta p 
visi gdžkdiai si ts 
esą pasirengę pai 
fiają prieš orguii 
ninkus ir įvesti lai 
saus dirbti. Tą t 
fija visą gelžkelit 
mo pirmininkas.

Alliance, 0. JIo 
eering Co. dirbtuve 
^200 žmonių, pas! 
žinimaš algų nuo 1( 
šimSn. Darbininką 
animą sutikę priim

Toledo, 0, Will 
automobiliu dirbtuv 
atnaujina darbą; pe 
tę dar priėmė 500 
dabar išviso ten d. 
Už savaitės laiko 
pasirengus pradėti 
100 automobilių Į di

Wflliamson, W. Vi 
sibuna angliakasių i 
kur buvo riaušių ir 1 
nusamdytų valkatą 
jimas ant darbinink 
pasidarius, kariumeni 
apleido in beveik ni< 
nant iškeliavo.

DIDELIS PIRRKINIS VYRIŠKŲ 
$2.00 iki $3.50 MARŠKINIŲ

Ant Pardavime Skiepe po

Tai yra didžiausias vyrų marškinių išpar
davimas, kokis nebuvo per ilgus laikus! 
$52,000 pirkinis reguliarių $2, $2.50, $3 ir 
$3.50 marškinių dabar pardavime po $1.15. 
Jie yra austo madras, siuluoti ir spaus
dinto madras audimo, sunkaus exford, vi
sai smulkaus repp, satino, bryžuotų, cre
pe ir smulkaus Jacquards marškiniai, be
veik begalybėj įvairumų ir spalvų. Parsi
duoda Skiepe.

Vyriški Flaneliniai 
Marškiniais eis už

1/2 KAINOS
Musų visas Skiepo sandelis 

vyriškų flanelinių marškinių, 
gerai žinomų Signal rūšies, iš
statyta pardavimui tiesiog už 
pusę jų originales kainos! At
eikit rytoj pasirinkti sau toli
mesniam reikalui tų puse kai
nos marškinių!

Vyriški Tikri $5.00 
Apatiniai po 
į/2 KAINOS

Vyriški gero? rūšies pusiau 
su vilna viename daikte apati
niai — visiškai pirmos rūšies 
visose mierose, reguliare jų 
kaina $5.00, išpardavime išsta
tyta Bargain Skiepe nesulygi
namai pigia kaina $2.50 
tiktai po .......... v
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147
189
168
139
116
98
65

189
219
178
234
129
114
89

Michaels 
Michaels 
Michaels 
Michaels 
Michaels 
Cichaels 
Michaels

1152 VYRŲ IR VAIKINŲ NAUJI RUDENIO SIUTAI 
Pasiūti per Michael Stem & Co. Rochester, N. Y. 
& 
& 
& 
&

Michaels 
Michaels 
Michaels 
Michaels 
Michaels 
Michaels 
Michaels

&
&

0
I

Co. Ploščių
Co. Ploščių

Ploščių
Ploščių

Co.
Co.
Co. Ploščių
Co. Ploščių
Co Plcšęiy

vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės

$45 . _ __

I $25.00
po 
po 
po 
po 
po 
po
po $75

Stem 
Stem 
Stem 
Stem 
Stern
Stern 
Stern
913 VYRŲ IR VAIKINŲ NAUJŲ ŽIEMINIŲ PLOŠČIŲ 

Pasiūti per Michael Stern & Co. Rochester, N. Y.
Co. 
Co.
Co.
go 
Co.
Co.
Co.

Stem 
Stern 
Stem 
Stem 
Stem 
Stem 
Stem

&

& 
& 
& 
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Siutų 
Siutų 
Siutų 
Siutų 
Siutų 
Siutų 
Siutų

vertes 
vertes 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės

po 
po 
po 
po 
po 
po' 
po

$45 x _ ____

I $25.00
$75 7

Duodam Merchants
su pirkiniais 10c. ar augeiau

0 
0 
0 
0 
0

0 
0 
0 
0 
Y 0 
0 
0
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Ohio valstijoje bė 
tos savaitės mažas 
pasigerinūnas indus 
dėjimo. Youngstow 

te geležies ir pheno 
mažai ką perka, nOi 
atsinaujinti reikalavi 

- riu geležimą dalykų.
klonyje kitos industi 
Irgi lėtai; išskyrus ce 
taigų. Iš Akrono ate 
apie gerėjimą guminii 
dirbystės. E. Liverp 
trikte pnodų darbai e 
ir užsakymai nedabaig 
pereitų metų. Anglie 
toriai nemato didėlių 1 
kalavimų.

Tula moteris padavė 
mą, kad reikia apiaksi 
rus, kurie yra amžiuje, 
siveda. ‘Ta žinia pagarsi 
čiai. Bet New Yorke i 
viena advokatė mergin 

:sako, jog beturėtu nuo 
palikta ir senmergės, m 
prie balsavimo jos nenor 
ti atskirtos nuo vyru, 
šiame Mausime turėtų l 
nepriklausomybė.

Corko lordas majoras 
lahan yrą verčiamas aplei 
šalį už' tai kad slaptai či 
buvo, ką įstatymai draud


