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Prasidėjo Nauji Kilimai 
Prieš Sovietų Valdžią

KRUVINA AIRIJOS 
KOVA EINA

Dublinas. — Pabaiga pereitos 
savaitės Airijpje pažymėta toli
mesniais krai/jo praliejimais. 
Susikirtimuose Airių su Vai; 
džios kariumene ir policija vie
nuolika žmonių tapo užmušta ir 
du sužeista. Vienoje gatvėje

ŽINIOS SKELBIA APIE UKRAINIEČIŲ SUKI
LIMUS ATSIKRATYMUI BOLŠEVIKŲ. .

Indijoje Keliama Maištai Atsikratymui Anglijos 
. Valdžios Globos.

SUSEKTA RENGIAMAS SUOKALBIS STEI
GIMUI AMERIKOJE SOVIETŲ.

| KOMUNISTAI NORI 
SOVIETŲ SISTEMOS
SUV. „VALSTIJOSE
Washington. — Išvertus dau

gybę iš kitų kalbų spausdinių, 
išleisti: šioje šalyje veikiančių 
internacionalio komunistų par
tijos skyrių, išstatyta aikštėn

prieš valdžios budinki} esan
čių namų gyvejitojams prisa
kyta kuogreičiaųsia išsikrausty
ti ir jie apimta valdžios milita- 
rine sargyba. ,

Kituose miestuose irgi atsi
buvo riaušės ir -policijos užpuo
limai bei areštavimai Sinn Fei- 
niečių už veikimą savo šalies 
reikaluose.

Prezidentas Wilson Randa Tinkamiausiu Sveti
moms Šalims Nesikišti Rusijon.

jų programas pasaulinei revo- 
| liucijai ir ypatingai jų planai. 
I kaip prie sukiimo rengtis Suv.
Valstijose. Visas jų programas

Iš DARBININKŲ I 
JUDĖJIMO 

____________________ 1
Sako yra 3,500,000 Be

darbių
Washington, D. C. — Darbo 

Departamentas išleido oficiali 
raportą apie Suv. Valstijų be
darbius. šiuomi tarpu randasi 
be darbo 3,500,000 aplamai sa
kant. Trįs ir pusė milijonų

RUSIJAI VĖL GRĘSIA 
NERAMUMAI

Varšava. — Kijevo srityje 
atsibuna kaimiečių sukilimai 
prieš bolševikų komisaras, tat 
tenai skubinama siųsti kariu- 
menę tvarkos žiūrėjimui. Kai
miečiai apie Odesą ir Kijevą or
ganizuoja prieš-bolševikišką ju
dėjimą, kuris plečiasi tarpe Uk
rainiečių, pasiryžusių atsikraty
ti sovietų valdžios. Sukilėliams 
padeda slapti būreliai kaip juos

remiamas ant melagingų pama
tų; iškraipytų faktų apie pasau
lin} padėjimą, bei prieštaravi- 
mosi demokratiškų šalių val
džioms. Tokiais pamatais jie 
nori Įvesti komunistų interna
cionalą, kokio prisilaiko Rusijos 
sovietų vadai, yphč Leninas, ir 
tą viską jie mano įvesti spėka 
ir žiaurumais.

Komunistų kongrese Ameri
kos komunistų darbo partija 
ir komunistų partija perstatė 
Suvienytas Valstijas kaipq prie-

Eksplozijoj Žuvo 10 Ž.
Memphis, Tenn. — Pereitą 

panedėlį čia eksplodavus gazo
lino tankui, buvusiam ant gelž
kelio relių, užmušta dešimts 
juodųjų ir ’ daugybė sužeista; 
nuo gaisro padaryta virš poros 
šimtų tūkstančių doįarių nuo
stolių. Sprogimas sudraskė da
lį aliejaus įstaigos, nuvertė di
deliame plote nuo pamatų me
dinius namus ir sukratė visą 
šiaurinę dalį miesto.

darbininkų iš įvairių šios šalies 
industrijų neturi užsiėmimo.

Ohio valstijoje darbai abelnai 
imant sumažėję ant pusės. Pa
čiame Clevelande, kaip skaitli
nė rodo, yra 81,000 nedirban
čių darbininkų.

_Michigan©.; valstija . labiausia 
bedarbės paliesta — Visoje tos 
valstijos industrijose abelnai 
nedirba 82 nuošimčiai.

Departamento ištyrimu, sa
koma, jog daugelis Ohio valsti
jos darbų greitai prasidės ir pa
ims atgal tūkstančius savo dar
bininkų.

Departamentas neturi skait
linių iš agrikultūros bedarbių.

Pradėjo dirbti. Canton, O.— 
Dvi įstaigos čia panaujino dar
bus ir tūkstantis žmonių sugrį
žo prie savo vietų. Dirbama 
kolei kas ne visą laiką.

Plieno liejyklos pradeda veik
ti. Youngstown, O. — Dirbi
mas nekurtose plieno ir geležies 
liejyklose ima smarkiau- įsikru- 
tinti. Kurios dirbo ikišiolei tik 
apie 30 nuoš. kaip pirmiau, tu
ri jau daugiau užsakymų ir už
imtos darbu ilgesnį laiką.

♦ Alliance, O., Morgan Enginee
ring Co., paprastai veikusi su 
•1,000 darbininkų, buvo apsto
jus dirbti ir laikė tik 10 nuoš.

ten vadina “juodrankių”, susi
organizavusių sulyg Amerikoje 
žinomo Ku Klux Klano, kurie 
naktimis užpuldinėja ir naiki
na ir žudo bolševikų komisarus. 
Keliolika komisarų ištempta iš 
jų lovų ir pakarta arba sušau
dyta, ir. taipgLJų. viršininkams 
paduota slapti įsakymai apleis
ti tą kraštą ir niekados nesugrį
žti. Beveik visa gelžkelio lini
ja nuo Kijevo iki Odesos yra 
sukilėlių kontrolėje ir sovietų 
valdžia didindama kariumenę 
rengiasi atsiimti. Raudonojo 
armija vyksta į Kijevą gelbė
jimui miesto nuo užėmimo.

Iš Kopenhageno žinios skel
bia, kad Petrogrado, Pskovo, 
Novgorodo, Baltgudijos ir Uk
rainos kaimiečiai pakėlė maiš
tus prieš raudonąją valdžią. Iš 
kitų kraštų taipgi ateina žinios 
apie žmonių kilimą prieš sovie
tų despotizmą.

Paryžius. — Kerenskio suva
dintas susirinkimas tarimu isi 
ką daryti su Rusija išrinko ko
mitetą iš devynių ypatų, kurio 
tikslas bus “šauktis į pasaulio 
valstybes ir žmones pagelbėti 
nukentėjusius, kad išgelbėti Ru
sijos darbus pasaulinei kultū
rai”. Tarp narių yra Kerenskiš, 
Miliukovas ir kt.

spaudos šalį ir nepasiganėdinu- 
sių darbininkų vergystę ir kad 
prispaustieji darbininkai esą 
gatavi nuversti dabartinę val
džią ir įsteigti proletariato vir
šenybę.

Išgabenamas atgal į Rusiją 
soyįgt ų “ambasadorius ” - „Map- 
tens irgi sako, jog Amerika jau 
esanti prinokus socializmui (jis 
vengia žodį “komunizmas”) ir 
jog visi tikri socialistai esą už
tikrinti socializmo augimu šio
je1 šalyje. Jis taipgi 'pasakė, 
kad esąs labai didelis reikalas 
Amerikai pradėti prekybą su 
Rusija, ką padarė kitos šąlįs.

Martens eidamas ant laivo 
su savo pagelbininkais, atsisvei- 
kinėjo su suėjusiais “raudonai
siais”, nioterįs komunistės mė
tė jiems raudonas, rožes.

Socialistai Skilo
New York. — Nikalojaus Le

nino išleistas visų šalių socialis
tams ultimatumas su “dvide
šimts viena išlyga", -kurias jie 
turi priimti pirm negu gali būti 
priimti į trečiąjį* arba komunis
tų Maskvos internacionalą, bu
vo sutiktas su labai skirtingais 
atsinešimais. Iš daug šalių gau
ti pranešimai rodo tarp sociali
stų skilimą,; penkiolikoj tautų, 
kur tokios nuomonės buvo iš-

Štai kokie Stebuklai
Lexington, Ky. — Dviejuose 

pavietuose naktį apsimaskavę 
raiteliai lakšte po tabako au
ginimo ukius ir įsakinėjo au
gintojams neverti daugiau ta
bako į rinkas iki kainos nepa
kils. Jeigu- to; įsakymo nepa
klausys, kaip žinios skelbia, au- 
jgyįįpjąms grąąipta sudeginipiu 
jų budinkų ir šiaip persekioji
mu jų pačių. Jojikų buris su
sidėjo iš apie trisdešimts vyrų, 
kurie aplankė apie penkiasde
šimts ūkininkų.

PREZ. WILSON APIE 
RUSIJĄ

Washington, D. C. — Prezi
dentas Wilson savo notoje Tau
tų Lygos prezidentui Pauliui 

į Hymans, per sekretorių Davis, 
iš sausio 18 d., duoda išvedžio
jimų, kad Rusiją reikia palikti 
ramybėje, jeigu norima atsiek
ti kokios nors taikesnės dienos 
Visame pasaulyje. “Vėliausia 
Lenkijos fronto tragedija ir at
sitikimas Krime pertikrino vi
są pasaulį, jog ginkluotas už
puolimas nėra 'tai būdas atne
šimui Rusijos žmonėms taikos.” 
Prezidentas sako netikįs, kad 
bolševikų sukeltas nuotikis ga
lėtų būti išrištas militariu vei
kimu iš lauko; turėtų būti pa
darytas viešas ir nuoširdus pri
žadas tarp didžiųjų valstybių 
nekliudyti ir neleisti kliudyti 
teritorialės Rusijos čielybės nu
raminimu Armėnijos ir kitų 
valstybių, esančių prie buvusios 
didėsės imperijos sienų.

šis 'klausimas, sako Wilson, 
yra pačios centralinės Rusijos 
ir1 ją apsupančių mažų tautų 
grupės. Baugus ir visuotinas 
nepasitikėjimas, sako jis, 'yra 
priežastimi nerimavimo ir ne- 
nusistovėjimo pasienyj; besi
stengiančios pasilaikyti naujos 
valstybės, buvusios dalimi Ru
sijos imperijos, bijo nusigink
luoti ir grįžti prie taikos dar
bų, neš jos nepasitiki bolševi
kams, tuo tarpu sovietai tikri
na, jog jie bijo nusiginkluoti iš 
baimės naujų atakų.-

Aišku yra, toliau kalba Wil- 
sonas, kad mažosios tautos pa- 
rubežiose esančios- neatakno^' 
didelės Rusijos, jeigu kas iš di
džiųjų valstybių jų. nepadrą
sins savo parama.

NEPALIAUKIM STIPRINĘ LIETUVOS SAVO 
AUKOMIS

visų rankų; nuo pereito panedė- 
lio vėl pernaują visi, pradėjo 
pilną laiką trustis.

Maineriai gelbės savo drau
gus. Williamson, W. Va., ang
liakasių streiko riaušių užmu- 
šėjystėj apkaltinta' 24 vyrai ir 
tuoj atsibus jų teismas. Ang
liakasių organizacijos sekreto
rius paskelbė, kad unija viso
mis galėmis užtars, juos. 'Kal
tinimas paeina nuo pereito ge
gužio mėn., kuomet kompanijos' 
nusamdyti detėktivai pakėlė su 
streikeriąis muštynes ir jose 
kompanijos pusėj žuvo pora 
vyrų.

Londone Anglijos darbinin
kai pasirengę : rišti bedarbės

Japonijoje opozicijos partija 
reikalauja savo valdžią ištrauk
ti kariumenę iš Siberijos ir iš
nešė kitus svarbius visuotinos 
gerovės reikalavimus.

Paryžiuje sugaudyta virš 700 
nužiūrėtų įvairių tautų žmonių, 
kaipo bolševikų, kurie tik netu
rėjo tinkamų savo ypatos liu- 
dymų.

Sukilimas Indijoje
Londonas. — Iš Allahabado, 

Indijoj; prafiešimai skelbia apie 
naujai įvykusius gyventojų su
kilimus Fyzabado distrikte, į 
kurį tuoj siunčiama Anglijos 
kariumenė. Sukilėlių buris su-

reikštos, keturios pasirodė žy
miai priešingos trečiajam inter
nacionalui, trįs tautos pasidali
nę nuomonėse, o septynios di
dumoje pritarta, bet daug yra 
ir prieštaraujančių jų socialis
tų tarpe. Amerikos socialistai 
pasakė: “Mes dalėidžiame savo 
Rusijos draugams teisę formu
luoti savo pačių vidujinius rei
kalus be kišimosi išlauko jokios 
darbo klesos dalies. Ką mes 
jiems daleidžiame, to reikalau
jame ir sau.”

Anglijos darbo partijos ir 
amatų unijos kongresas atsi
šaukime į socialistus ir komu
nistus patarta pertaisyti inter
nacionalą.

klausimus. Panedėlį angliaka
sių intemacionaliai atstovai su
važiavo pasikalbėjimui, šiame 
mitinge delegatai iš kitų šalių, 
sykiu ir Vokietijos, svarstė An
glijos eksporto pramonę, sąjun- 
giečių atsinešimą link Vokieti
jos angliakasių ir pristatinėji- 
mo anglies Francuzijai, taippat 
ir klausimus apie kasyklų kon
troliavimą.

Ketverge, sausio 27 d., atsi
buvo svarbiausias mitingas, ku
riame darbo konferencija ėmė 
kalbėti apie bedarbės klausimą.

sideda iš apie 10,000.
Suareštuota 200 žmonių ir 

sunaikinta 65 namai priverti
mui žmonių paliauti riaušes.

Deportuota Rusijon anarchi
ste Emma Goldman rašo savo 
draugams Amerikoje apie jos 
padėjimą tenai ir apie Rusijos 
tvarką. Sako: verčiau būti ka
lėjime Amerikoj, negu gyventi 
“laisvoj” Rusijoj. — Na, ji tu
ri progos ir Rusijoj kalėjimai! 
patekti, jei taip manys ir to
liau.

Danzigas. — čionai atidary
ta valgomoji stotis maitinimui 
žydų emigrantų, kurie apleidžia 
Lietuvą ir Ukrainą ir kelyje į 
Suv. Valstijas buna sutrukdo
mi, o neturi iš ko gyventi. Kas
dien valgydinama po 500 žm.

Brangus bulius. Montgomery, 
N. Y. — Čionai tūlas žmogus 
pirko $40,000 vertės bulių ir 
užlaiko jį po ginkluota ap- 
saugft. Bulius yra 2 metų se
numo ir sveria 2,000 svarų — 
taigi kainuoja po $20 nuo svaro.

. Sūnūs nužudė tėvą. Newark, 
O. — Čionai jaunas, 20 metų, 
vaikinas, nušovė savo tėvą, bu
vusį teisėją, už jo žiaurų apsi
ėjimą su visą šeiniyna ir su sa
vo žmona. Po žmogžudystės 
jis pats pasidavė ir apkaltintas 
pirmo laipsnio žudystėje. Lai
ke teismo jis gavo visų simpa
tijos ir nuteistas neapribotam 
laikui kalėjiman, nors jam grę- 
sė mirties bausmė. Vaikinas 
yra iš prigimimo koliekas.

Didelis gaisras. Athens, 'Ga„ 
išdegė didelė dalis miesto, ug
nis viešpatavo per penkias va
landas; nuostolių padaryta ant 
keturių milijonų dolarių.

New Haven, Conn., ugnis su
naikino didelę krautuvę ir kitus 
šalę jos budinkus; nuostoliai — 
$1,000,000.

Chicagoj nuo eksplozijos pa- 
sidegė namas, nuostolių,padary
ta už .$100,000 ir gesinant ugnį 
susižeidė keturi ugniagesiai.

šeši žuvo gaisre. Washing
ton, C. H. — Netoli čionai ank
sti ryte kilus gaisrui sudegė še
šios ypatos — motina, keturi 
vaikai ir jos dėdė. Tiktai pats 
šeimininkas ką išsigelbėjo, bet 
dikčiai apdegęs.

Kaltė kerosino: pats šeimi
ninkas atsikėlęs norėjo sušildyt 
vandens sergančiai mergaitei ir 
ant ugnies pylė kerosino, kuris 
iš smarkumo užsidegęs tėškėsi 
į visas kambario dalis ir ūmai 
namą panėrė liepsnose.

Bostone yra keliolika depor
tavimui nuskirtų Rusų komuni
stų. Vienas jų, iš Youngstown, 
O., pradėjo metavoti ir apgailė
ti savo paikystės, kam užsiėmė 
bolševizmo niekais. Užtai kiti 
jo draugai nuteisė jį nužudyti, 
kaip greit jie pasieks Rusiją. 
Net čionai jis liko atskirtas nuo 
jų, kad ko blogo jam nepadary
ti

Jaunasis Rockefeller paauka
vo Europos nukentėjusių šelpi
mui milijoną dolarių. I

Dingo submarinas su 50 
jūreivių

Londonas. —- Britiškas sub
marinas, darydamas manevrus, 
nulindęs po -vandeniu nepakilo 
ir dingo su 50 jūreivių. Nelai
mė ištiko 100 mylių nuo krašto.

Anglijoj' plačiai tikima, kad i 
naujai išrinktas Suv. Valstijų I 
prezidentas Harding yra Angli
jos draugu ir stovi už susivie-1 
nijimą visų Angliškai kalban
čių žmonių.

Harding šiuomi tarpu yra iš
važiavęs j Floridą pasilsiui.

Marion, O., šalę Hardingo gy
venamo buto kitame name kilo 
gaisras. Sudegė visi rekordai 
iš jo rinkimų kampanijos, kurie 
ten buvo laikomi.

Mt. Vernon, Ill., po pertikri- 
nimo pasirodė, kad pačto apvo
gime plėšikai čia pelnė net 
212,000 dol. Jų dar neshgauta.

Nuteistas šimtui metų kalė
jiman už užpuolimą ant dviejų 
merginų. Tokią bausmę uždė
jo San Francisco, Cal., miesto 
teisėjas tūlam ištvirkėliui, ku
ris turės prabut nelaisvėje visą 
savo amžių.

Meksikos ' sostinėj atsibuvo 
Visos-Amerikos Darbo Federa
cijos kongresas, kuriame prezi-
dentu vėl likosi išrinktas Suv. 
Valstijų Darbo Federacijos pre
zidentas S. Gompers. Jo nomi
naciją sekė trijų valandų deba
tai ir buvo išstatyta kiti kandi
datai, bet jiems atsisakius liko
si Gompers vėl renkamas.

Sekantis kongresas atsibus 
Guatemaloj.

Vilnius dar nėra nuo Lenkų 
okupacijos paliuosuotas. Len
kai tebeturi užėmę didę Lietu
vos dalį. Jokios paliaubos su 
Lenkais dęlei. zelgowskio išva
rymo neprigelbsti. Nors buvo 
pasiūlytos Lenkams nuolaidžiau- 
sios sąlygos, bet Lenkai nesuti
ko ir net nėra pranešama, ko
kias sąlygas šie “ponai” Len
kai yra pasiūlę. Kaskart gau
nama daugiau žinių apie Lenkų 
kariumenės okupuotoj Lietuvoj 
žiaurumus. Iš to viso išvadas 
yra gana aiškus: prisieis kovo
ti, neš demokratingai sutvarky
tai Lietuvai nėra galima geruo
ju su “poniška” Lenkija susi
tarti. Prie tokios kovos reikia 
tinkamai ruoštis. Taip nusi
mano visa Amerikos Lietuvių 
dauguma ir todėl be paliovos 
aukuoja įvairiems Lietuvos gy
nimo reikalams ir šiaip įvai
rioms labadarybės įstaigoms.

Aukavo ir daug kas siuntinė
jo per Lietuvos Misiją, kuri 

| drauge su šiuomi paduoda visų 
į aukų sąrašą už 1920 m., bet šių 
aukų ir toliau reikia ir todėl 
šiuomi prašoma aukuoti ir siųs
ti per 'Lietuvos Atstovybę, per 
jos New Yorko ofisą, Lithua
nian Representative, 162 West 
31st Street, New York City. 
Visiems aukotojams bus pri
siunčiami pakvitavimai, auko
tojų sąrašai bus skelbiami laik- 
rašliuose ir panaudojami kiti 
budai visuomenės kontrolės už
tikrinimui.
;_Ea.čįų- &ųtų_ paskirstymastuo. 
tarpu padalinamas į šias gru
pes;:

1. Lietuvos Gynimo Komite
tui skiriamos yra visos aukos, 
kaip tat “Vilniaus nuo Lenkų 
paliuosavimui”, “Lietuvos Ry
tų atvadavimui” įgijimui gink
lų, amunicijos, visokių karės 
reikmenų, visokių partizanų bu
rių ir laisvanorių organizavi
mui, “Geležiniam Vilkui” ir ki
tiems krašto gynimo reikalams. 
Aiškiai nepažymėtos aukos bus 
skiriamos “Lietuvos Gynimo 
Komitetui”, kaipo vyriausiai 
Lietuvos visuomenės įstaigai, 
kuri rūpinasi Lietuvos nepri
klausomybės apgynimu. Be to 
specialės aukos “plebiscito” lai
mėjimui Lietuvos? Rytuose, į ku
rias reik kreipti ypatingos do
mės, bus lygiai pavedamos Lie
tuvos Gynimo Komitetui.

2. Lietuvos šauliams skiria
mos visos aukos Lietuvos Šau
lių organizacijos reikalams, kai
po laisvanorių ir pasišventusių
jų Lietuvos nepriklausomybės 
gynėjų, veikiančių karės metu 
po karės vadovybe kaip šiapus 
fronto, taip ir už 'fronto.

3. Lietuvos Raudonajam Kry
žiui skiriamos visos aukos ka
riškių (karių) padėčiai pagerin
ti ant fronto, sužeistų kariškių 
aprūpinimui, gydymui, ir pas
kui jų pačių ir jų šeimynų už
laikymui.. Be to, Lietuvos Rau
donasis Kryžius rūpinas ir šiaip 
ligoniams ir vargstantiems tei
kti pagalbą, aprūpinti juos mai
stu, drabužiais. Jeigu aukoto-

svarbu, kad tos aukos tiktai 
šiai įstaigai ir tektų.

4. Našlailių šelpimui visos 
aukos bus siunčiamos' ne atski
rai vienai ar kitai kokiai prie
glaudai, bet Socialės Apsaugos 

i Departamentui, kursai susižj- 
Inojęs ir .pasitaręs su vietos prie
glaudų vedėjais privalo tinka
miausiai šias aukas tarp visų 
prieglaudų . paskirstyti. Pati 
Lietuvos Atstovybė šių pinigų 
tarp prieglaudų skirstyti neap- 
siima, negu tik persiunčia, jei 
tos aukos bus įsakmai vienai ar 
kitai įstaigai paskirtos.

5. Lietuvos švietimo Reika
lams priimamos aukos Augštes- 
niųjų Kursų Kaune Mokyklai 
arba Vilniaus Universitetui ir 
įvairioms švietimo įstaigoms. 
Visos tos aukos yra siunčiamos 
per švietimo Ministeriją įvar
dintoms mokslo įstaigoms.

6. Lietuvos Valstybės Iždui 
skiriamos yra visos aukos, pa- 
vademos apskritai Lietuvos val
stybės reikalams, žymiausią 
dalį šių aukų turės sudaryti in- 
plaukos nuo Lietuvių Piliečių 
Sąjungos organizacijos, kuri 
dalį savo ineigų skiria Valsty
biniam Lietuvos Fondui, šios 
Valst. Fondo ineigos pirmon 
galvon turės eiti Lietuvos Ne
priklausomybės pripažininKo iš
gavimui Amerikoje ir ‘kitur. 
Prie šio darbo ypač svarbu pri- 

j dėti daugiau pastangų.
Reikia spėti, jog ilgainiui su

siras ir daug kitų reikalų, šelp
kite, 'broliai Amerikiečiai, kiek 
ištesėdami,-d visa pačios Lietu
vos Atstovybės rupesnis tebus 
tik' tame, kad greičiausia tas 
aukas kur reikia pasiųsti ir kad1 
nei vienas centas iš tų jūsų au
kų nenueitų kur į šalį.

J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

WATERBURY, CONN.
Atsišaukimas į visus aukavu
sius del Waterburio streiko 

1920 metams.
Waterburio draugijoms parei

kalavus nuo New England Wor
kers Association Unijos, Lietu
vių skyriaus, išduoti atskaitą 
praėjusio streiko šiame mieste,! 
unijos skyrius, negalėdamas iš
duoti pilnos atskaitos, kreipėsi 
į Waterburio draugijas, auka
vusias streikeriamš, kad išrin
ktų delegatus iš draugijų per
žiūrėjimui visų streiko komite
to knygų. Draugijų delegatai 
turėjo keletą susirinkimų, bet 
negalėdami prieiti prie galuti
nos išvados,, nutarė kreiptis per 
laikraščius į visas Amer. Lietu-, 
vių draugijas, klubus, kuopas ir 
pavienes ypatas, kurie yra au
kavę Waterburio streikui, kad 
praneštų per laiškus, ant kurio 
vardo iš buvusio streiko komi
teto (būtent: Prano Liubinskio, 
M. Skučio, P. Macelio ar Jurgio 
Kasiulio) siuntė pinigus, mo
ney orderius ir bankų čekius.

P.o suradimui- tikros atskai
tos paskelbsime visuose laikra
ščiuose. Malonėkite kuogrei-

jams rupi idant jų aukos butų 
sunaudojamos išimtinai musų 
kariumenės geresniam aprūpini
mui, sužeistųjų kariškių gydy
mui ir tt., tai gali pažymėti, 
jog šios- aukos skiriamos “ka
riškių” reikalams. Jeigu kur 
nors yra renkamos aukos Lietu
vos Raudonajam Kryžiui, ,tai

čiausią pranešti.
Draugijų Delegatų Komisija: 

L. K. Natkevičius, 
S. B. Kindulas, 
J. P. Trečiokas..

(Rašykite šiuo .antrašu: L. G. 
Natkevičius,- 827 Bank Street;
Waterbury, Conn.) I

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

Pusmetines prenumeratos puse pažy
mėtos kainos.

Agentai ir skaitytojai to prisilaikyte. 
“Dirvos” Administracija.

Geras vagis. Sioux City, la., 
vagilius užpuolęs gelžkelio re
lių prižiūrėtoją atėmė nuo jo 
$12. Po to nukentėjęs savo ki- 
šeniuje rado raštelį, kurį vagis 
paliko, sekantį: “Aš esu tas) ku
ris tave apvogiau; aš neturiu 
darbo nei pinigų ir mano žmo
na su kūdikiais badauja. Kaip 
tik užsiirbsiu, tuoj pinigus su
grąžinsiu.” Apvogtasis sako ir 
dar tiek jam butų davęs,' jeigu 

jbutų žinojęs, kad jis toks gera*
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A. F. Knei- 
savo krome- 
kitų blogus
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K.
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pa-

Chicagoj nuo kranto Įlėkė į 
upę automobilius, kuriame me
nama buvo šešios ypatos. Gy
vų nei vieno nerasta.

akci- 
krau- 
iš sa- 

nau-

Nors kolonija 
nedidelė, bet aukomis gali- 
lygintis prie didžiausių. Ir 
kaip visur, randasi ir viso- 
išgamų, kurie neperka nei

keliu eidami ne
vesti. Daugiau 
pas mus nepa-
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I IŠRADĖJAI

Kooperacijų vargai. Čia gy
vuoja dvi Lietuvių kooperativiš- 
kos bendrovės; žinomos kaipo 
Lietuvių Kooperativiška Bend
rovė, rytinėje miesto dalyje; ir 
Lietuvių Korporacija Kaunas, 
vakarinėje miesto dalyje. Abi 
užlaiko po dvi valgomų daiktų 
krautuves. Jos daro gana gerą 
biznį. Pajamų turi daug dau
giau, negu privatiškos tos rū
šies krautuvės. Tas parodo, 
kad Lietuviai yra linkę remti 
visuomeniškas įstaigas. Bet ant 
nelaimės tų visuomeniškų įstai
gų vedimui trūksta mokslo, e- 
nergijos ir vienybės. Todėl mi
nėtos kooperacijos turi daugi 
vargo. Kartais pasamdoma vi
sai neprityrusius darbininkus, 
kurie- dėlei nepažinojimo savo 
užduočių daro bendrovei nuo
stolių. ’Iš antros pusės, biznio 
prižiurėtojai-akcininkai dieną iš 
dienos vartydami įstaigos kny
gas randa, kad trūksta tiek ir 
tiek dolarių; bet paklausk, kur 
tie trūkstamieji dolariai yrą, 
atsakymą gausi: “paraliai juos 
žino!” Tatai nors darbininkai 
ir po kaucijomis buria, bet delei 
netikusio biznio reikalų vedimo 
ir delei palaidos kontrolės nega
lima nuostolių atj ieškoti. Pa
galinus dar nemažai kenkia ir 
Lietuviškas partiviškumas. Mat 
Lietuviai be partijų ir nekal
tame biznyje negali apsieiti.

Į Bešališkai žiūrint, daug blo
gumų butų galima išvengti, jei 
ne !tąs\ nelabas partiviškumas. I 
Paveizdan: L. K. Bendrovės 
pirmininkas D. K. rezignavo' ir 
atsiėmė savo šėrus po to, kaip 
pajuto, kad katalikai veržiasi 
užimt? valdybą. Ir dar ant ker
što jis paleido paskalą, buk ko
operacija bankrutijanti, kas vi
sai netiesa. Pasekmės gi tokios, 
kad dauguma musų “bolševikų”, 
pasekdami savo vadą; subėgo 
savo šėrų atsiimti. Dar sako
ma, kad tas pats D- K. sužiniai 
paleido savo draugą (bolševiką) 
pabėgti su kooperacijos pini
gais. Mat, “draugas” V. buvo 
krautuvės vedėju ir kada pas 
jį prisirinko kooperapijos pini
gų daugiau, negu siekė jo kau
cija, jis išdūmė į plačią Ameri
ką. “Draugas” pirmininkas D. 
K. žinojo, kad pas “draugą” V. 
yra perviršis pinigų, bet nepa
sirūpino paimti. — Arba štai, 
naujas iždininkas J. Naujokas 
padavė rezignaciją po to, kaip 
visuotinas susirinkimas nutarė, 
ka<į jo kaucijos kontraktą lai
kytų kooperacijos pirmininkas. j

Gi priežastis to buvo, kad pir- 
į srovės, 

o J. N. — bolševikų išpera.
štai dar vienas keistumas: 

į Lietuvių Korporacija Kaunas 
sumanė atidaryti naują krau
tuvę ir tos krautuvės apielinkė- 
je suorganizavo naujus 
ninkus. Bet visą pradžią 
tuvės intaisymų padengė 
vo senojo iždo. Dabar 
jiems akcininkams nebepatinka 
korporacijos “pamatai”. Jie, 
sakydami, kad ši korporacija 
uždėta buržujiškais pamatais, 
nori atsiskirti nuo pirmosios ir 
inkorporuoti “darbininkiškais” 
pamatais. Nieko blogo nebūtų, 
jei tie nauji akcininkai atsily
gintų pirmiesiems jų indėtus 
pinigus. Bet jie, rodos, nori 
“darbininkiškai” ir pasielgti.

šitokie dalykai yra patiems 
I Lietuviams labai kenksmingi. 
Vieni kitiems jokiame reikale 
nebenori tikėti. Pasekmės bu
na tokios, kad moję ranka ant 
savo įstaigų, neša savo centus 
žydeliams. Darbininkas.

ALTS. 29 kuopa rengia va
karą, kuriame bus perstatyta 
veikalas “Gudri Našlė” ir atsi
bus šokiai su įvairiais pamargi- 
nimais. Veikale “Gudri Našlė” 
parodoma, kokių gudrių Lietu
vių moterų esama. Reikalui 
prisiėjus jos moka ir jaunikių 
susirasti. Vakaras atsibus, su- 
batoj, 5 vasario, prieš pat už- 
gavėnias, I. A. S. salėj, prie Mi
chigan ir 24-tos gat.

Pil. Šimkaitis ir šimkaitienė 
iš Wyendotte, Mich., dasižinoję, 
kad delei apsigynimo nuo žuli- 
kowskiu Lietuvai renkama au
kos šautuvams, paaukavo $10, 
kuriuos L. P. Sąjungos Detroi
to skyriaus iždininkas pasiun
tė Lietuvos Misija.

L. G. D. reikalai stovi ant vie
tos. Rinkliavą už 1921 metus 
dabar nemanoma pradėti, nes 
čia niekas nedirba, tai ir tų do
larių stokuoja. Tečiaus butų 
gerai, kad šiuomi bedarbės lai
ku bent skyrius susitvarkytų. 
Šiuom Liet. Raudon. Kryžiaus 
darbu turėtų moterįs pasirūpin
ti., Lietuvos Respublika parei
kalaus ir iš jūsų, Lietuvos duk
teris, atskaitos.
kite atlikti savo pareigas.

Dar į L. G. D. už 1920 metus 
užsimokėjo narinę mokestį $2 
K. Tauras. Jo pinigai pasiųsta 

i į Centrą. K. šnuolis.

Isų dainininkė, kuri viena viską 
I I atliko, o iš musų “komunistų” 
ii nieko kito nepasirodė, kaip tik 

cypavimas. Jeigu gi, vyrai, ne
galite nieko geresnio publikai 
teikti, tai kam nuo darbo žmo- 

inių lupti po 75c. už įžangą? Tie 
muąų “komunistai” papratę y- 
|ra girtis tuo, ko jie neįstengia: 
[apgarsinimuose sudeda didžiaii- 
,'sį programą, d kaip žmonės su
sirenka; tai riet nėra" ant ko 
pažiūrėt, žmonių buvo suvir-

L. D. S. 36 'kuopa sausio 9 d. 
surengė prakalbas; atsilankė du* 
klerikalai kalbėtojai — kun. J. 
Bakšys ir A. F. Kneižis. Jų 
tikslas buvo sustiprint LDS. — 
Mat, jie sako, dabar jau atėjo 
blogi laikai del darbininkų, tai
gi ir jiems parupo bloga darbi
ninkų padėtis. Kun. J. Bakšys j 
pradžioje kalbos stengėsi supa-1 
žindint publiką su visų partijų 

. . J. _. ... IUČ141U1CV. ZjIIIUIUU UUVU DUV11- Iprogramais ir nurodinėjo kitu : v. L * i. ... .... . : sum šimto, bet pries koncertopartijų niekingumą, įsakinant , . ,... . . ...f -i • j i x _x-- pabaiga kiti išvaikščiojo ir liko krikščioniu demokratu partija, S, • A . -1■ i . ? tik apie trisdešimts ypatų, gikuna gyre ir kviete visus prie V.. .... .. ■. . . . -r, , . . . išėjusieji labai buvo uzsirusti-isto ni'itm'oairr u Irstė loi_ I
nę už tokius bolševikiškus ap
gaudinėjimus. Jie pratę rėkti, 
kad nieks neaukautų Lietuvos 
reikalams, nesą tai išnaudoji
mas, o patįs visokiais budais iš
naudoja ir lupa iš darbininkų 
pinigus Trockio ir Lenino labui, 
kad anie vėl galėtų su bizunu 
juos kapoti, kaip darė caras.

Ten Buvęs.
Aukos Lietuvai. Paskolos 
M. žadeikio prakalbos. Pask. 

stotis buvo surengus prakalbas 
gruodžio 26 d., kuriose kalbėjo 
Majoras P. žadeikis. Pradžio
je savo kalbos jis pareiškė, kad 
jau beveik neturėjo vilties čia 
(ant tos dienos pribut, nes buvo 
labai susirgęs, bet, sako, prisi
minus Lietuvą, viskas kitas lie
ka užnieką. Kad ir sirgdamas 
atvažiavo. Sako, jeigu Lietu
voje bučiau, tai šiuo laiku iki 
kelių reikėtų snieguose braidy
ti, kovojant už Tėvynę ir gi
nant ją nuo grobikų Lenkų. Po 
to apibėgo visą Lietuvos padė
jimą ir kaip Lietuviai energin
gai kovoja su priešais. Kvietė 
visus remti kovojančius savo

GERB.
^OPRAOILO KAMPELIO^
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Gerb. Spragilas atbėgo su žos žvaigždės.
šitokiu aprašymu: Į — Neklysk tame, Marti-:

TINKAMAS VAIKŲ 
AUGINIMAS

Tėvai deda pastangas, kad jų vaikai už
augtų stiprus ir sveiki žmonės.
Nesveiki dantįs yra priežastimi dauge
lio skausmų, kurie padaro gyvenimą var
gingu vaikams ir augintojams!
Padėkit jiems išaugti tikrais vyrais ir 
moterimis, mokydami .juos valyti dantis 
su “COLGATE’S” gaivinančiu dantų va
lytojų.
“GERI DANTYS—GERA SVEIKATA”.

Teisumą, Grynumą ir Rūšies Gerumą, [steigta 1806. 
Vardas “Colgate’s” ant toiletinią dalykų gvarantuoja

jos prisirašyt. Pertraukos lai
ku buvo prirašinėjimas, bet pa
sekmės silpnos, nes šiais laikais | 
visuomenė daugiau jau susipra
tus ir tokiems tamsybės apaš
talams sunkd jiems akis savo 
melais apdumt.

Po tam kalbėjo 
žis ir taipgi gyrė 
lį, nurodinėdamas 
darbus, savus gi visomis galė- 
mis girdamas ir meluodamas, 
kiek įmanydamas. Mat, jie jau 
papratę meluot. Publika, žino
ma, mažai į tai domos kreipė.

Tūlas laikas atgal čia kalbė
jo kun. Ambota ir rinka aukas 
Lietuvos šauliams, sakydamas, 
kad jos bus siunčiamos stačiai 
Lietuvon; daugelis tam patikė
jo ir nuoširdžiai aukavo; su
rinkta $700.. Aukautojai džiau
gėsi, kad suteikė didelę paramą 
sunkioje musų šalies kovoje su 
Lenkais grobikais. Bet apsiri
ko, nes paėmus Bostono kleri
kalų organą “Dar.”, No. 141, 
pasirodo, kad tos aukos pasiųs
tos Tautos Fondui, o ne Lietu
von šauliams. Taigi jau čir ir 
pasirodo, kas sako teisybę ir 
kuom galima pasitikėt. Saky
dami teisybę musų kunigėliai ir 
tamsiausią minią nuo savęs nu
baidytų. Tokie gaivalai musų 
tautos tarpe nepageidaujami — 
jie dirba savo partijos purvi
niems tikslams, o ne visuome
nės labui. Bijūnėlis.

“Komunistų” prakalbos. Sau-' 
šio 16 d. Lietuvių svetainėje at
sibuvo prakalbos, surengtos ap
šmeižimui kitų žmonių gerų i 
darbų. Buvo garsinta, jog kal
bės kokis ten Žurinskas iš Wor
cester, Mass., bet tas nepribu
vo, o jo vieton atsidangino ki
tas pliauškalius nežinia iš ko
kios pakempės.- Susirinkus ke
letui desėtkų klausytojų, per
statytas tas nešvarus kalbėto
jas kaipo “augštos kilmės” ypa- 
ta ir laukta, ar 'ką naudingo pa
sakys, bet apsirikta. Išsykio 
dar nieko, iš bėdos ir geras žmo
gus galėtum klausyt; kad publi
ka ramiai užsilaikė, tas purvin- 
lupis vaikėzas manė, jog čia vi
si komunistai tėra susirinkę, ir 
tuojau pasileido kolioti kitas 
sroves, buk jos visos nėra ge
ros ir neteisingos, ir, anot; jo, 
Lietuvai laisvė vistiek .tokiu bu
dri nebus iškovota, jeigu nepri
sidės po bolševikų valdžia. Vė
liaus pradėjo girti ir džiaugtis 
Lenkais, kad jie visko turį, ir 
anglies ir geležies ir, girdi, vis
ko jiems užtenką. Publika vis 
kentė ir ramiai laikėsi. Taip 
tas Lenino-Trockio čebatlaižis 
ir įsivažiavo užsipuolimais, ant 
Lietuvos Misijos narių, kam jie 
dirbą del Lietuvos Nepriklauso
mybės, o- nedirba ’dėl bolševikų, 
ir visokiais bjauriais žodžiais 
purvino, kad net laikraštin 
butų padoru talpinti.

Taip esant, vienas geras 
vynainis atsistojo ir rimtai 
tėmijo jam nulipti • nuo estra
dos, kad geriau nemoka kalbė- 

. ti, o tik šmeižia kitus. Tuo 
tarpu pribėgo prie jo kokia ten 
“komunistė” bobelka ir rėkia: 
“Išeik lauk! išeik!” Bet kad 
pas mus jau žmonės geriau da
lykus permato, tai visi vienu 
balsu suriko: “Išeikit lauk vi
si komunistai!” “Susipratęs” 
kalbėtojas pabėgo nuo estrados 
ant pirmo pareikalavimo; su
judimui kilus, prakalbų daugiau) 
nebuvo. Nežinia ir kur pats 
kalbėtojas dingo, niekur jo ne
galėjo nieks surasti.

šis prietikis davė New Bri- 
tainiečiams progą pamatyti, ko
kis yra musų “komunistų” vei
kimas ir kokiu 
ri dar kitus 
tokių prakalbų 
geidaujama.

Tą pačią dieną, vakare, irgi 
“komunistai” surengė koncertą, 
bet tas irgi nebuvo panašus į 
koncertą. Reika paminėti, tie
sa, čia dalyvavo p-lė Avietenai- 
tė iš Worcesterio, pažymi- mu-|

brolius už Tėvynės I>aisvę, per-
kant Liet. Bonus ir aukauti L.
Šauliams; Parduota gana dik-
čiai Lietuvos bonų ir šauliams
aukavo šie:

J. K. Aržuolaitis $10.00
A. Laurinčikas z $10.00
A. Buinickas $10.00
A. Mikelionis $10.00
J. Pasvenskas $10.00
J. Goulba $10.00

| P. Navickas $10.00
P. Milišauskas $10.00
P. Jakubinas-'c $10.00
V. Šimkus $10:00
A. Blažauskas $10.00
P. Krikštanavičia $10.00
A. Masiulionis $10.00
A. Bazis $10.00
J. Jąnauskas $10.00
P. Andriulionis $10.00
T. Dulinskas $10.00
B. Griškevičius $10.00
A. Steponaitienė $10.00
G. Vikrikieriėl $10.00
P. Urnevičiutė $10.00
P. Bružauskas $10.00
J. Kalėda $10100
Po $2: J. Raškeviči uš, A. Mi-

kalauskas, P. Sitavičia, D. Ju-
kelis.

Po $1: S. Gesevičia , J. Balin
nas, A. Jankauskas, ta Bilbo-
kaitis, A. Aržuolaitis . M. Tu-
čionis, J. Dumbliauskas, A. Pe-
tuška, K. Kaveskas, M. Kalni-

kauskas J. žemeckas, J. Zda-1 
žinskas. Smulkių — 8.16., 
Viso suaukauta $325.16.

Pirmesnės aukos (nepagar
sintos). Aukavo:

šv. Onos Draugija
LDK. Vytauto Dr-ja
J. K. Aržuolaitis
A. Laurinčikas
P. Juknaitis
Po $1: J. Lukoševičienė, M. 

Silikąuskienė, P. Gudinas, J. 
Savulis, J. Naunčikas, P. Bra
žinskas, J. Giedraitis, P. Krikš- 
tanavičia, P. Navickas, A. Peli- 
kas, J. Juškelis, M. Daunis, P. 
Janušonis, P. Barkauskas, A. 
Aržuolaitis; A. Bazis, J. Petke
vičia, A. Milius, J. Kajarkas, 
L. Rąmanauskas, A. Valinčius, 
A. Meškis, B. Janavičia, M. Ja
nušonis, J. Adomaitis, A. Ja
nuška, F. Matula, A. Valiukevi- 
čia, J. Gerdauskas, P. Norkevi- 
čia, A. Gražulevičia, M. Petruš- 
kevičia, A. Valis, B. Griškevi- 
čia, J. Pasvenskas, P. Maskelis,
A. Kazakevičia, A. Liškaųskas, 
L. Ramanauskas, J. Mikulskis,
B. Salaveičikas, J. Abeciunas, 
J. Zdanis, M. Neimonas, P. Pa- 
zneckas, A. , Stobkeliunas, 
Kvederas, J. Kasparvičius, 
Sauka, P. Bražinskas.

Viso šiuo atveju $134.00.
šios aukos parodo, kad New 

Britainiečiai darbuojasi del sa
vo Tėvynės laisvos Lietuvos ir 
gausiai aukpja jos reikalams. 
Šiame trumpame laike aukų su
rinkta Lietuvos šauliams virš 
penkių tūkstančių dolarių. Tai
gi tą galima paskaityti gausia 
auka tokiame kritiškame mo
mente, kada pinigų Lietuvai la
biausia reikią., 
čia 
me 
čija;
kių
bonų, nei 'aukauja Lietuvos rei
kalams, bet kuriems Tėvynė y- 
ra brangi, tie ja ir rūpinas su 
didžiausiu pasišventimu, turė
dami viltį, kad atsieks savo tik
slo ir iškovos Lietuvai liuosy- 
bę, o Močiutė Lietuva ištiki
miems savo sūriams ir dukte
rims prideramai atsidėkavos.

J. K. Aržuolaitis.

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 mėtinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

“DIRVA” 
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

O I
— Neklysk tame, Marti

nai, nes nenorėtum, kad tau 
nukristų kokia kad ir ma
žiausia žvaigždė. Visos tos 
dulkelės arba meteorai, ku
riuos mes matome naktį nų- 
žiebiant tamsiai mėlyną er
dvę, yra užgesę šmotai ko
kių nors sudužusių pasaulių 
ar mėnulių; jie po. eterą 
plaukioja iki pasiekia kokį 
nors kitą didelį erdvių ku

lną ir patiekę į ribas joi pa
traukimo spėkos pasileidžia 
žemyn. Tokios dulkelės bį- 
ra ir ant saulės, ir ant Mar
so ir ant mūšų žemės dieną 
ir naktį be paliovos.

— Kam tu mane, draugė; 
nori sumulkyt, kibia aš vai
kas: dienos laikų dar niekas 

, nematė žvaigždės nupuo-
• lant

— Nesikarsčiuok, Marti- 
i nai, dėlto, kad dieną nei ki-
• tų žvaigždžių nematyt: jas
■ saulės šviesa išdildou Bet
■ žvaigždės,, kaip ir saulė, yra 

karštos — baisaus karščio ~
■ ir ugnies skrituliai. Mete- 
i orai gi jeigu nukristų prie

tave kur nors į vandenį iy
■ dieną išgirstum didelį su- 

užimą vandens ir eksplo-
. duojantį į viršų garą. O jei 

nukristų kur po kojų į že
mę, tai jeigu atkastum, iš- 
siimtum jį dar karštą.

— Ale, drauge, man ne- 
i aišku: iš kur jis buna kar- 

tšas, jeigu ne žvaigždė ir iš 
užgesusio mėnulio paeina?

— Karštis galima sukelt 
tau bematant: du pagaliu 
ar ką kitą trinant vienas su 
kitu pasidaro karštis.

— ----  ------- — Ale tie tavo metorai
dė ir man atėjo mislis pa- nesitrina vienas į kitą, tai 
klaust ar teisybė, kad žvaL kas juos, drauge, uždega? 
gždės gali, nupult, kad to- — Jie trinasi į orą. Pa- 
kias žinias į laikraštį deda ? tekę 4 žemės traukimo ri- 

— Kad žvaigždė nupultų, bas, jie pradeda kristi lin- 
tai neteisybė;-ir visi, kurie kui žemės, o kad. musų be
tiki, jog žvaigždės iš dari- mė apsupta oru, tai tuo oru 
gaus ant žemės puola, vi- lėkdami link žemės šimtais 
si jie klysta. Ar tau pa- mylių į sekundą, meteorai 
čiam nepasitaikė kada to taip įkaista ir užsidega, kad 
matyt? dauguma jų net nespėja nu-

APIE PUOLANČIAS 
ŽVAIGŽDES.

— Sveikas-gyyas, drauge, 
aš noriu su tavim pasikal
bėt apie svarbius dalykus.

— Tu, Martinai, niekados 
savo vargšei galvelei ne
duodi pasilsėt ir visada už
pildęs kokiais niekais atei
ni tik mane trukdyt. _

— Ne, ne, drauguti, šį sy
kį aš klausiu tavęs tikrai 
moksliško dalyko.

— Ar jau neišgalvoji ko
kiu budu pasaulį sutvarkyt? 
Gerai kad tokiuose dalykuo
se pasiteirauji.

— Nesišidyk iš manęs, 
drauge, ba aš galiu supykt. 
Man aną vakarą atėjo vie
na mislis ir aš noriu tavęs 
paklausti kaip ištikro yra.

— O ką gi, Martinai, tu 
turi sumislinęs?

— Aš, drauge, skaičiau 
“Dirvoj”, kad Lietuvoj, vi
sai netoli musų, į ežerą nak
čia nupuolė didelė žvaigž-

* dauguma jų net nespėja nu-
— Pasitaikyt tai pasitai- P«lti įr pavirsta j pelenus,

j ar net gazus. Tuo tarpu, 
augštumoje, kolei dar me
teoras nesudegęs, pasimato 
jis skaistus; šviesus ruožas 
ugnies; ir nežinančiam ro
dos, kad jau čia žvaigždė 
nusisegė nuo dangaus ir nu
biro ant žemės. Bet jeigu 
turi geras akis ir esi įsitė- 
mijęs visas tikras žvaigž
des, tai pažiūrėjęs vėl į tą 
vietą iš kur rodės ta nukri
to, matysi, kad anos visos 
tebstovi sav-Oi vietose.

— Tas yra ištikro žingei- 
du, aįe ar aš galiu tau ti-

kas. M. Kavaliauskas, B. Biliū
nas, A. Valentonis, J. Nevulis, 
E. Tamošaitis, T. Zdančiukas, 
P. Dievokaitis, M. Baliunas, J. 
Proleika, J. Meška, A. Mikaloriis, 
J. Nemunčikas, M. Maseika, J. 
Midlinas, S. Kaiševičius, J. Sa
kalauskas, J. Petkevičius, J. 
Gražulevičia, P. Kaminskas, J. 
Milukas, A. Krušinas, J. Poš
kus, A. Stoškus, J. Derliunas, 
J. Zdanis, V. Lisauskas, M. 
Rauskis, J. Valen'tukas, J. E-1 
dentas, J. Balyta, S. Janušonis,
O. Morkevičienė, M. Krušinieriė, 

Ij. Beniušis, M. Savulis, J. Kun- 
cas, P. Bružauskas, K. Makevi- 
čia, J. Rinkęvičia, J. Milinkevi- 
čią, J. Petkevičia, P. Juknaitis,
P. Gudinas, J. Bartnikas, M. 
Išganaitis, J. Zvinakis, A. Ali
šauskas, J. Derliunas, V. Matu- 
levičia, J. Miliutė, O. Levickiu- 
tė, J. Vaitkevičia, J. Pisaravičia, 
A. Milius, M. Daunis, A. Žu

NAUJI Metai
Nauji LAPAI

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

The Sen-Rayto Co.
6617 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.

i
Prisiyskite man savo braiži
nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygu
tes “Patarimai Išradėjams”, ku- 
t ri duodama dykai.

į Rašykite Lietuviškai savo 
į vokatui.
r Martin Labiner
? 15 PARK ROW, NEW YORK
X Registr. Patentų Adv. (Dr.)

TEATRAS
“GRAŽI MAGELIONA”

Keturių aktų, šešių atidengimų perstatymas, 
loš “Varpo’’’ Dailės Draugija.

Atsibus Nedelioj, Vasario-Feb. 6 d., 1921 
Lietuvių Svetainėje, 354 Park gatves.

Durįs atsiadrys 1 vai. po pietų. Inžanga t 
ypatai 35c. ir 50c.

Ikė, drauge, ale kad negali 
gerai matyt ir rodos, kad 
tik akyse pasirodo. Aš ne
tikiu, kad žvaigždės galėtų 
pult;

— Tikėt ar netikėt nerei
kia, b.et reikalinga žinoti 
kaip ištikro yra; Tada tik 
gali ir kitam pasakot.

— Pas mus girdėjau šne
kant, kad kada žvaigždė 
nupuola, tai kur nors kas 
numiršta. Ale tai turbut 
tik davatkų išmislas.

— Toks nupuolimas nieko, 
su keno nors dūšelėmis ne
turi ir tik nežinodami da
lyko žmonės pritaikė tokią 
pasakaitę.

— Tai kaip, drauge, su 
tom puolančiom žvaigždėm 

|ištikro yra: ar jos puola, ar 
tik akyse pasirodo?

— Pult tai puola, ir kas 
mato, — mato tikrai puolan
tį žiburėlį, bet tai nėra jo
kia žvaigždė.

— Ale kas, drauge, jeigu 
puola, o ne žvaigždė? |

— Tai yra meteorai arba < 
paprastos erdvių dulkelės, ; 
įkartais mažytės kaip kiau- i 
šinis, kartais daugybės tūk
stančių svarų šmotai.

— Maįai, drauge, kaip tu 
norėjai man pameluot: jei
gu tokie dideli daiktai iš 
'dangaus nupuola, tai ir yra 
žvaigždės. O tu sakai, kad 
nė;

— Skirtumas tarp žvaig
ždžių yra baisiai didelis ir 
jį reikia žinoti. Musų saulė 
yra žvaigždė, tik kad ji yra 
arti musų, išrodo didesnė 

'už kitas žvaigždes. Tuo tar
pu pati saulė savo didumu 
prie kitų žvaigždžių, kurios 
išrodci mažutės ir kaip ka- <

.da, anot tavęs, nupuola, yra 
tik grūdelis. Vasaros laiku 
jau ir taip toli saulei esant 
buna karšta, o jeigu ji nu
kristų ant .žemės visa žemė . . 
akimirksnyj, kaip riešutas menįs ar suvirę geležies ga> 
dideliame lauže, pradingtų, balai — daugiau nieko. Jit

— Ale užtai saulė ir ne- susideda iš tokios pat mede- 
nukrinta, tik nukrinta ma- gos, kaip ir musų žemė.

du, ale ar aš galiu 
kėt?

— Tikėt; sakiau 
nereikia, bet reikia persi- 

I tikrint ir žinot.
— O iš kur tu, drauge, tą 

žinai ?
— Aš žinau iš mokinimo- 

si. .
— Alė kad tos mokyklos 

yra buržujiškos ir viską pa
gal jų aiškina.

— Gamtos ‘darbininkiška’ 
paverst negali ir ji visada 
bus bešališka. Todėl kas ją 
studijuoja, žino reikalingus 
apie ją dalykus. Jeigu jau 
netiki, kad meteorai nupuo
la, juos galima net gryna 
akia matyt tiesiai atrastus 
po nupuolimo. Aš pats jų 
daug mačiau — ir didelių — 
New Yorko gamtos istori ' 
jos muzejuje. Ir kituosi 
miestuose jų yra, tik dai 
nėra musų mieste, Cleve 
landė, bet tuoj žada įrengi 
čia gamtos mūzejų, tai ga 
ir meteorų čia bus atvežta

— Ar jie, drauge, vis to 
kie žibanti yra?

— Ne. Jie tuoj kaip ti. 
nupuola, nesitrina per orį 

[ir užgęsta. Jie savo karš 
čio neturi.

— Na, gerai, kaip atve. 
eisiu pažiūrėt.

— Tik nesitikėk ko sti 
buklingo, nes meteorai išrč 
do visai paprasti lyg tai ak
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mis pertrauko; 
nors pertvarky 

* "proletariato s
a kios priežastie!
J do; tiesa, yra,
fc lengvų būdų a
a čia kiekvienas

■HkJiluletas 
iš įvairių taut 

į į savo gimtini 
gus, persistato 
kiame padėjim 
naftiniai, ir už 

| “revoliucijos”!
Aplinkybių ii 

tinimas čion pi 
■ L pačių žmonių ii 
Ituri. Rusijoj pi 

caro arba jo va
Lengvai pasidi 

soldi! agitatorii 
darbininkas niėj 
nepralaimės kai] 
protišką laisvę, 
šia reikia Sergėti 
ti būdų gyvenimo 
ne jį griaunant, b

Valdžia Washii 
ri surinkus ir išv 

l gelio čionai esan
ik' "komunistų” pn

leidinius. Jie tik 
“proletariatą suki 
kas iš to bus naūė 
nyk pats sau vien; 

■ gas darbo žmogai 
Maskvoje sėdi 

į proletariato dikta
■ tie patįs niekado

I tų būti proletaria 
’ jami, nors jų vard 
j bia naujo gyvenu 
■; dus. Tik reikia p 

Į ti biskelj, kad supi

Kaune Buvęs Su 
“Darbininkas” pran 

tą žinią iš Kauno, kad 
dorieji” buvo sukėlę * 
lėmus tas “sukilimas 
tuojau užgesintas. 
. šiame laike visuose 
miestuose veikia būreli 
kriką”, kurie nepasig 
jošia valdžia bando ją n 
Minui komunizmo.

Tokią pačių1 nedakepėli 
nlj yra ir Lietuvoje. Ti 
h nžsumantieji yra pat 
“ausi elementai, tamsą 
Prietos, be jokios nuo 
įlĮfe nieką, lyg vaikai, kur 

ardyti viską, kas n 
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1 Prie šito “sukilimo" Lie: 
|e be abejo ką bendro tu; 

*’L nes ją tikslas yra
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Maskvoje sėdėdami kele-j 
tas komunistų rengia pla
nus viso pasaulio tvarkai —, 
proletariato1 diktatūrai, — 
kaip jie sako.

Tarpe kitų jų nužymėtų 
šalių, kaipo “prinokusių re
voliucijai” yra ir Suvieny
tos Valstijos.

Čionai “komunizmo” arba 
“sovietizmo” idėja užimti 
ateiviai, kadangi ir pati ta 
idėja .yra šiai šaliai svetima, 
šalip būrelio paskirų tautų 
ateivių randasi vienas-kitas 
Amerikonas. Pasitikėdami 
čionaitinių vadų ar idiotų 
pasigyrimams, Europos ko
munizmo Vadovai persitik
rinę, jog čia yra daug kas 
jau nuveikta ir “prirengta 
revoliucijai”. Tik ir laukia 
tos dienos kada “porletaria- 
tas sukils” ir įves trečiojo i 
internacionalo' programą. i

Turi klaidą visi, kurie ši- ’ 
taip užsisapnavo; Kodėl Ru
sijoje pirmiausią komuniz
mas išsivystė? Dėlto, kad 
tenai niekas kitas nebuvo iš
sivystęs: nei industrija, nei 
ukininkystė, nei niekas ki
tas, kas prasčiausio, “arti-, 
miąusio prie beždžionės”, 
prie gamtos, neišsivysčiusio 
nei prote nei kultūroje žmo
gaus gyvenimą būtų palen
gvinęs. Skirtumas tarp že
mutinės ir valdančios klasės 
buvo kaip dumblo su debe
siu ii- delta neapsakomas 
miestų proletariato ir ūkio 
darbininkų vargas privertė 
juos norėti ko geresnio.

Suv. Valstijose, plačiai iš
sivysčiusios industrijos ša
lyje, kur darbo buna užtek
tinai visiems, su .trumpo
mis pertraukomis po kokio 
nors pertvarkymo negalima 
“proletariato sukilimui” jo
kios priežasties rasti. Skur
do; tiesa, yra, bet. tam yra 
lengvų būdų apeiti; Progų 
čia kiekvienas turi.;

Tik»— keletas- nedakepėlių- 
iš įvairių tautų; žiūrėdami 
.į savo gimtinių šalių var
gus, persistato čia esą to
kiame padėjime; kaip ir te- 
naitiniai, ir užtai užsigeidę 
“revoliucijos”!

Aplinkybių ir tvarkos ge
rinimas čion priklauso nuo 
pačių žmonių ir jie tą galę 
turi. Rusijoj priklausė nuo 
caro arba jo valdininkų.

Lengvai pasiduodantis vi
sokių agitatorių intakoms 
darbininkas nieko daugiau 
nepralaimės kaip tik Savo 
protišką laisvę. Ją labiau
sia reikia Sergėti ir jiėško- 
ti būdų gyvenimo gerinimui 
ne jį griaunant, bet statant.

Valdžia Washingtone tu
ri surinkus ir išvertus dau
gelio čionai esančių tautų 
“komunistų” propagandos 
leidinius. Jie tik ir šaukia 
“proletariatą sukilti”. ■ Bet 
kas iš to bus naudos, pama- ' 
nyk pats'sau vienas, protin- : 
gas darbo žmogau.

Maskvoje sėdi Rusijos 
proletariato diktatoriai, ku
rie patįs niekados nesutik
tu būti proletariato diktuo
jami, nors jų vardu jie skel
bia naujo gyvenimo priža
dus. Tik reikia pasvarsty
ti biskelį, kad suprasti.

I sinti žmones prieš Lietuvos Val
džią. Musų Lietuvos “komunis
tai” yra tokie patįs kaip čia 

j turime Amerikoje: Lenką re
miami ir palaikomi ir turi iš 
ko leisti savo šlamštus, kaip pv. 
“Laisvę”, kuri čia būdama dir-, 
ba Lenkijos naudai, kušindama 
žmones prie Lietuvos Vyriausy-' 
be ir girdama Lenkiją.

Kaune Buvęs Sukilimas
“Darbininkas” praneša gau

tą žinią iš Kauno, kad ten “rau
donieji” buvo sukėlę “maištą”, 
tečiaus tas “sukilimas” likosi 
tuojau užgesintas.
. šiame laike visuose Europos 
miestuose veikia būreliai “bol
ševikų”, kurie nepasiganėdinę 
jokia valdžia bando ją nuversti 
įvedimui komunizmo.

Tokių pačių' nedakepėlių gai
valų yra ir Lietuvoje. Tuo dar
bu užsiimantieji yra patįs že
miausi elementai, tamsus, be 

, apšvietos, be jokios nuovokos 
apie nieką, lyg vaikai, kurie pa
siryžę ardyti viską, kas ne jų, 
kad ir geriausio.

Prie šito "sukilimo” Lietuvo- 
. je be abejo ką bendro turi ir 
Lenkai, nes jų tikslas yra kir-

Musų Nepriklausomybes 
Švente

Jau nebetoli Vasario 16-toji 
diena, kuomet sueis trįs, metai, 
kaip Lietuvių Taryba, kaipo 
vienintelė Lietuvių Tautos at
stovybė, yra pareiškusi, jog Lie
tuvos gyventojai sutraukę vi
sus, kokie buvo, valstybinius 
ryšius su kitomis valstybėmis 
ir įsteigė liųosą ir nepriklauso
mą Lietuvos Valstybę su sosti
ne Vilnium.

Per šiuos tris metus įsigalėjo, 
sutvirtėjo Lietuvos demokrati
nė Respublika, bet patsai Vil
nius ir geroji Lietuvos Rytų 
dalis vis tebelieka dar Lenkų 
okupuota, 6 
Klaipėdoj dar 
litikuodamas 
viršininkas.

Lietuvos Valstybė buvo ir y- 
ra jau daugelio kitų valstybių 
pripažinta kaipo faktinai gy- 

■ vuojanti, bet ikišiol dar ne visų, 
. o kuomet prisiėjo Tautų Lygoj 

pasisakyti, ar reikia ir Lietuva 
i lygiomis teisėmis priimti Į tą 
i Tautų Lygos šeimyną, tai daug 

kas ir iš musų neva prietelių 
, pasiskubo iš posėdžių salės 

eiti, kad neprisieitų atvirai 
sitarti nuomonės.

Daug kam iš tų valstybių 
pėjo Amerikos pasakymas, buk 
ji nenorinti Pabalti jos valsty
bių išskirti iš Rusijos be suti
kimo visos Rusijos demokrati
nės valdžios, kurios susidarymo 
ji vis laukią. Jau po šitų pasi- 

. tarimų Amerįkos Valdžia sek- 

. jjatpųaus Davis. lupomis- y.ra«<pa« 
sakiusi, jog ji nenorinti būtinai 
atstatyti Rusijos senuose rube- 
žiuose ir kad nėra atmestina ir 
Pabaltijos valstybių politinė ne
priklausomybė, bet toksai pa
sakymas kaip tyčia buvo pavė
lavęs.

Kaip tinkamiau 
ti tas sukaktuvės, 
pačios Amerikos 
siiomenės darbas, 
jog Amerikos Lietuvių 
menė, minėdama trijų metų sa
vo valstybės nepriklausomybės 
pasiskelbimą, prisimins, kas per 
tą laiką buvo padaryta ir- kas 
artimiausiu laiku reikia pada
ryti. Butų geistina, idant vi
sos Lietuvos Laisvės Paskolos 
stotįs, Lietuvių Piliečių Sąjun
gos skyriai, Amerikos Lietuvių 
R. Kat. Federacijos organizaci
jos, Am. Liet, j Taut. Sandaros 
Kuopos, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Kuopos ir Liet. Soč. 
Sąjungos skyriai ir kitos orga
nizacijos apvaikštinėtų kiek ga
lima bendrai šių trijų metų su
kaktuves, surengiant viešus ap- 
vaikštinėjimus, susirinkimus, 
prakalbas ir išnešant atatinka
mas rezoliucijas delei greites
nio Lietuvos Respublikos pripa
žinimo.

Galimą atsiminti, jog Ameri
koje greitu laiku užstos kita 
administracija, ir butų labai 
pravartu, kad galėtume paro
dyti, ką ir kaip Amerikos Lie
tuviai yra nutarę 
kaktuves.

Reikia priminti, 
dar nėra inteikti 
tam tikros peticijos delei Lietu
vos nepriklausomybės pripaži
nimo, o šie parašai, o gal ir tos 
naujos peticijos, nutarimai ir tt. 
bus galima greitu laiku paduo
ti ir gal vėl’kiek pastūmėti pir
myn musų klausimo išrišimas, 
žinoma, visokių nutarimų nuo
rašai reikia priduoti Lietuvos 
Atstovybei.

Lietuvai prisieina šiandien 
gintis nuo svetimų užpuolikų, 
kurie yra okupavę ir musų so
stinę Vilnių ir didelę Lietuvos 
dalį: Galima spėti, jog ateityje 
prisieis vienoj ar kitoj Lietu
vos dalyje pravesti plebiscitas. 
Lenkai jau šiandien yra sudėję

Prusų Lietuvos 
vis .tebesėdi po- 
Francuzų karės

iš-
iš-

apvaikštinė- 
tai pasilieka 
Lietuvių vi- 
Reikia spėti, 

visuo-

per tas su-

jog ikišiol 
parašai ant

kelis milijonus kad ir savo 
markių visokiai agitacijai delei 
plebiscito pravedimo. Tat aiš
kus ir musų darbas. Kad Len
kus išvijus, reikia rinkti pini
gus “Lietuvos Gynimo Komite
tui”. Plebiscito laimėjimui ly
giu budu reikia. Tinkamiau
siam plebiscito pravedimui spe
cialiai skiriamos lėšos bus ati
duotos tam pačiam “Lietuvos 

(Gynimo Komitetui”. Aukas rei
kia siųsti adresu: Liethuanian 
Representative, 162 West 31st 
St., New York City.

J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Žmogus, kuris tą urvą atrado 
ant savo ūkės žemės, prasigrio- 
vęs nuo kelio žemes inėjo su ži
bintuvu gilyn. Kiek tik jo švie
sa leido matyti, šešėliai buvo 
nusitiesę ant sienų. Kiti tyri
nėjančių būrio žmonės sekė pas
kui jį, palikę prie Urvo ineigos 
sukurtą laužą, kad rastų kur iš
eiti, ir žiūrinėjo po vidurį. Be- 
jieškant tenai sutrūnijusių pa
galių ugniai atrastas ir skele
tas. Skeletas palikta nepaju
dintas ir pašaukta tūlas apielin- 
kės daktaras jį ištyrinėti. Jis 
pasakė, jog tai bus iš labai ank
styvųjų rasių, pirm gyvenimo 
toj srityj vėlesnių Indijonų. Iki 
šio laiko jokis baltas žmogus 
nėra buvęs į tuos požeminius 
palocius inėjęs. Dar liko neiš
vaikščiota keliolika mylių ma
žesnių gatvelių.

Urvą atrado vienas iš 
savininkų ūkės, kur tas 
tinas dalykas atsidengė, 
tais būdavo patėjimaja
mės oro išsimušimas ir net su 
balsu švilpimas. Dinamitu' pra- 
sprogdinta didesnė skylė ir ko
pėčiomis buvo galima nusileisti 
žemyn. Pirmiausia tą urvą at
radus manyta; 'jog Užeita kita 
ineiga į Mamuto urvą, kurio in-

FRAGMENTAI
Ražo BUDRIKAS.

(Tąsa iš pereito num.)
Tavo širdis — visos išminties dievna- 

mis! Tai Gražybės aukuras ! Tai Dailės 
orakulas!

Žemė — tavo išlaukinis palocius.
Gyvybė tavo kvapas.
Kam gi mes bijome mirti ir apleisti 

žemę?
Juk visų musų vienodas 

Mirties raktas.
Mes turime visus Mirties 

raktus — pas save.
Ir visų pasauliai: Gyvybė, 

Laikas yra tavo ir musų.
Visata yra apjuosta retežiu 

apačioj sosto, kur Jis sėdi kad palaiminti 
visą sutvėrimą.

O Gražybe! Augščiausioji Dievo šyp- 
amžinas meilumas!

Gimimo ir

ir

ir

Gyvybės

Mirtis ir

brolių, 
stebė-

Kar-
iš že-

ir kabo

Žemės Paslaptis
J pietus nuo Ohio, Kentucky 

valstijoje, likosi atrasta didelis 
kalnuose urvas, kuriame pir-|j 
tpiausia užeįta žmogaus skele
tas, paskiaus gi surasta ir toli-Į 
mesni urvan keliai, kuriais vai- eiga randasi apie devynios my- 
kščiojant ir tyrinėjant pasiro-i]jos .atstu. Bet pasirodė visai 
dė, jog tai yra kokios būdavo-1 skirtingas požeminis miestas, 
nes, su pilioriais, lyg požeminė 
“katedra”, kuri dabar bene len- 
ktyniuos su pirmiau atrastu 
Mamuto urvu, irgi labai dideliu.

Tyrinėtojai tame naujame ur
ve sprado gatvę, apie pusmylio 
ilgio, beveik tiesią ir lygią, kaip 
dabar ištaisomos gatvės. “Ka
tedros” išlenktos lubos iškįla 
iki 200 pėdų virš urvo pamatų. 
Ji apgaubia tą plotą, kuriame, 
tarpe subirusių žemių, atrasta 
skeletas.

VAIZDINGA SMYR- 
NOŠ PRAEITIS

yra stebuklas
Senu amžių 

ar padavimai 
arba nusken-

šis atsitikimas 
!po musų akimis.
pasakos, legendos 
apie užgriuvusius
dusius miestus, dvarus, bažny
čias yra išdalies tikri apsireiš
kimai. Nekuriose vietose Lie
tuvoje yra padavimų, buk ten ir 
ten randasi nuskendę žemėn bu- 
dinkai ar pilįs. Tokių atsitiki
mų keletas sužymėta knygoje 
"Kas Slepiasi už žmonių Pasa
kų” (“Dirvos" laida).

sa,

ne-

an- 
tai 
čia

Kada apšvietimas suformuos stiprias, 
kilnias ir rimtas moteris, kuriose sąžinė ir 
protas persvers-apvaldys fantazijos ir sen- 
timentališkumo virimą, tuomet mes padieg
sime ne tiktai pagerbti moterį, bet pada
rysime rimtą galą įgijimui jos pritarimo 
ir prisirišimo. Tuomet ji bus tikra lygi, 
bendradarbė,- sandraugė. Šiandien ji yra 
tokia tiktai teorijoje. Modernistai dirba 
išrišimui šio klausimo. Bet kol kas dar jo 
ųeišrišo.

se ir kituose Europiškos Greki- 
jos miestuose. Ęphezo mies
tas, kuriame senojo pasaulio 
stebuklas, Dianos šventinyčia, 
stovėjo, radosi netoli nuo da
bartinio miesto Smyrnos, ir ne
toliese jo buvo tuzinas kitų di
džiųjų ankstyvosios Grekijos 
miestų.

“Po neprigulmybės laikotar
pio Jonija vėliaus gyvavo kai
po šalis su pažymia Grekų kul
tūra ir pasižymėjo komercijine 
svarba po viršvaldyste pirmiau
si®' ,<Lydijos, garsingojo ■'■Krezo 
šalies, o vėliaus po Persija. Ir 
vėl, pilnai būdama Grekiška, ji 
susivienijo su Atėnais laike to- 

(jo miesto augščiausios galybės, 
o paskui priėmė Aleksandro vy
resnybę. Sekė pasekmingas pe
riodas kaipo Greko-Romiškos 

I provincijos ir ilga era po Gre
kų Byzantiumo imperijos pirm 
negu Turkai pirmutiniu sykiu

gMYRNOS provincija, Mažo
sios Azijos vakariniams kraš

te, kuri pasekmėje Pasaulinės 
Karės likosi pavesti Grekijos 
administracijai, apie kurios at
eities padėjimą pakelta klausi
mas sugrįžtant ant Grekijos 
sosto Karaliui Konstantinui, yra 
plačiau suminėta sekančiame 

; ątrąipsnelyj, prisiųstame mums 
National Geographic Society bu- 
letine iš Washington, D. C.

“Grekijos reikalavimai atgrą- 
žinti jai Smyrnos distriktą Ma
žojoje Azijoje trumpoje sutrau
koje buvo perstatyta buvusio 
Grekijos Premjero Venizelos 
prieš augščiausiąją Sąjungiečių 
tarybą sekančiuose žodžiuose: I 
‘Mes nereikalaujame mandato, | 
mes tik norime sugrįžti į savo [paėmė ant jos kontrolę, šimt- 
riahius.’

“Smyrna ir likusis vakarinis 
Mažosios Azijos kraštas, kurie 
buvo laikoma Turkiškais plo
tais su mažu Svarstymu kitaip, 
ir taip išgyvavo per daug gent- 
karčių, turėjo gerai išvystytą 
Grekų civilizaciją ir kultūrą ir 
tais laikais, kuomet Turkų pro
tėviai, pusiau civilizuoti van- 
drąuninkai, dar vis bastėsi su 
savo bandomis po nuplikusius 
centralinės Azijos Stepus.

“Dalis Smyrnos provincijos, 
užimtos Grekų kariumene, su
sideda aplamai iš senosios Jo
nijos, tyros Grekiškos šalies, 
kaip ir pati Attika, ir dalių 
Aeolis, kitos Grekiškos šalies, 
prisijungiančios prie Jonijos iš 
šiaurės. Grekai, turbut iš Kre- 
to ar kitų Aigajos jūrių salų, 
manoma apgyveno Joniją tuoj 
po Trojos Karės. Miestai, ku
riuos jie pabudavojo šioje gra
žioje saulėtų antkainių, derlin
gų klonių žemėje, ir geri uos
tai tarpo ir buvo turtingos rin
kos prekybai ir centrai kultū
ros aštuoni šimtmečiai pirm 
Kristaus laikų, kuomet jau apie 
juos sužinoma iš užrekorduotos 
istorijos.

“Smyrna yra vienas iš mies
tų, kurie sakosi esą gimtine Ho
mero, ir sulyg pasilikusių tra
dicijų, nurodoma netoli to mie
sto kalnuose urvas, kuriame sa
koma jis surašė daugybę savo 
poemų.- Sappho gimė Aziatiš- 
koje Grekijoje ir turėjo įren
gus mokyklą viename iš tenai- 
tinių miestų. Skulptūra, pie
šimas ir beveik visokia Grekų 
dailos šaka, kuri stebino ir lin
ksmino vėlesnes gentkartes ir 
tarnavo kaipo jų modeliai, sa
vo. pradžią irgi turėjo Aziatiš- 
koj Jonijoj, ir bujojo tenai pir
ma pilno pražydėjimo Atenuo-

| metis ar tam panašiai pirma 
I Konstantinopolio puolimo. Net 
ir po inkorporavimo Smyrnos 
distrikto į Turkiškąją Imperi
ją suvirš penki šimtai metų at
gal, ji pasiliko didžiumoje ap
gyventa Grekais. Pirma Pa
saulinės Karės pilnai pusė ket- 
virtdalio milijono Smyrnos -gy
ventojų buvo Grekai.

“Moderniškoji Smyrnos pro
vincija yra viena iš patogiau
sių provincijų Mažojoje Azijo
je. Joje randasi tris iš geriau
sių tos šalies upių, tarpe tų ir 
Meandras, kurios žalšio pavida
le išsivingiavimas suteikė An
glų kalbai labai reikšmingą tar
mę. Derlingumas žemės ir pa- 
tinkamumas klimato prisidėjo 
prie tos srities viliojančių ap
linkybių, gi turėjimas porto ir 
miesto — Smyrnos miesto — 
nesulyginamo su.kitu Mažojoje 
Azijoje, prisidėjo su antru ne
apsakomai svarbiu dalyku. Kad 
ir neatsakančiai išdirbta laike 
jos kontrolės po Turkija, Smyr
nos provincija vienok buvo pa
sižymėjus puikiais vaisiais. Il
gą laiką ji pristatinėjo figas 
ir razinkas Europos rinkoms.

“Poetai ir keleiviai dainavo 
ir pasakojo apie Smyrnos mies
to gražybes per visus amžius. 
Miesto vidurys susituokęs .po 
žemas lygumas prie vandenio, 
o užpakalyj jis yra iškilęs laip
tas po laipto augštyn ant kai
myniškų augštumų. Smyrna,. 
ne taip kaip kiti miestai, kurie 
yra išlikę, tą patį savo vardą 
išlaikė nuo pat istorijos pra
džios. šis miestas- turėtų būti 
brangus kiekvienai moteriškai 
širdžiai, nes jis savo vardą ga
vo nuo Amazonės, kuri yra n1 - 
nima kaipo lošusi svarbią rol 
ankstyvose miesto
ienose.”.

Debesų prasilaužymas. Suspindi, su- 
skaidrėja. Ir per mėlynus plyšius skaidri 
saulutė svaido mirguojančius ir besikei
čiančius spindulius.

Audros, šypsos, įsidingojimai, rūstu
mas, ašaros. — Tai yra gegužis. Ir gam
ta yra savo moteriškoje fazėje.

Gamta tuomet pasaldina-užganėdina 
musų fantaziją, suvirpina- mūsų širdį; ir 
nuvargina-išeikvoja mūsų protą savo upu 
begalinių sekimų ir savo įsidingojimų 
tikėtu smarkavimu.

Tas primena man Manu Įstatymų 
trosios knygos 213-tą skirsnelį. “Tas 
moteriškos lyties prigimime kėsintis
ant žemės tvirkinti vyrus; ir, todėl gi, iš
mintingieji vyrai niekad nepasiduoda pa
tįs moterų vilionėms.” Tas pats kodeksas 
vėl sako: “Kur tik moterįs yra garbina
mos, ten dievai yra užsiganėdinę.” Ir vėl: 
“Kiekvienoje šeimynoje, kur vyras randa 
priimnumą savo pačioje, ir pati savo vy- 
ruje, palaima yra užtikrinta.” Ir vėl: 
“Viena motina yra garbingesnė, negu tūk
stantis tėvų.” Bet gi 'žinodamas, kokie 
audringi ir neišmintingi elementai randa
si šiame trapiame ir priimniame tvariny
je, Manu užbaigia: “Jokiame amžiuje mo- 
terei neturi būti leistą valdytis taip, kaip 
jai- patinka.”

Iki šiai dienai, keliuose bendralaiki- 
niuose kodeksuose, moteris tebėra ir buna 
mažesne per visą savo gyvenimą. Kodėl? 
Dėlto, kad ji ątsideda ant prigimties, ir 
yra pavaldinga geiduliams, kurie yra pa
dūkimo mažybės. Kituose žodžiuose, dėl
to, kad moteries siela turi ką nors neaiškų 
ir slaptingą savyje, kas pasiduoda patsai 
visoms niektikyboms ir nusilpnina vyro 
energijas.

Vyrui priguli tiesos, teisdarystė, mok
slas ir filosofija; viskas, kas yra nesaunau- 
diškas, universalis ir racionalis.

Moteris, priešingai, persistato viskame, 
kas turi prielankumą, išėmimą, prieštara
vimą ir asmeninius prietikius.

Kaip’ tik vyras, žmonės, literatūra, 
epocha tampa moteriška tipe,' jie tuoj nu- 
skęsta-pranyksta daiktų svarstyklėje.

Kaip tik moteris apleidžia pavaldingu- 
mo stovį, kuriame jos nuopelnai turi liuo- 
są žaismę, mes -pamatome greitą pasididi- 
nimą jos natūralių kliaučių-trukūmų.

Pilna lygybė su vyru padaro ją vaidin
ga. Viršenybės pozicija padaro ją tiro
niška.

Gerbti ją ir valdyti ją — bus geriau
sias išrišimas, kurs dar negreitai išsiriš.

Aš niekad negirdėjau, o Karalienę ir 
Stebukle, žavėjančio pasaulio balso!
z Aš dar ikšiolei nemačiau šitokio, skai

draus sutvėrimo — drebinančio su eksta
zei visas šalis ir karalijas!

Iš kur tu atėjau — su tomis žavėjan- 
čiomis akimis ir puikiu menu? Iš kur? 
Tu saldi, maloni dainuotoja.

Kaip angelas, liudįs vienų-vienąs,- tu 
išrodai (kuomet visi tavo ^sandraugai ap-‘ 
leido tave) lyg žvaigždutė debesuose — 
dvasia tarp mirusiųjų.

Melodiškos mintįs pinasi apie tavė. ...
Ir liūdnumas dainuoja netoli tavęs ne

paliaujamą saldybę — dieviška beviltis su-' 
silieja į dangišką viltį.

Tu kalbi — ir Muzika, savo tukstan-i. 
čiu stygų atsiunčia auksinius atsakymus 
iš tankiai lankomo oro.

Tu eini — ir aplink tave Malonė savo' 
gražumą mėto.

Tu žiuri — ir Meilė užgimsta;
O, dainininke puiki !
Ar gali būti ant žemės tokia jiega, ku- 

randasi tuose neįveikiamuose tonuose —ri
tose tamsiose akyse?,.

O! aš gyvenau — kaip ilgai?!! — vie
nu slaptingu turtu, vienu užrakinto, neži
nomo džiaugsmu šaltiniu.

Bet TU, mano naujos., linksmybės pra
naše, galų-gale atėjai ir palietėj mano ak
meninę širdį.

Ir* dabar begalinis išsiveržimas smar
kiai liejasi.... ir širdis srovena be ribos 
ar saiko, bet su taktu ir ritmingai;

Nuošaliose vietose aš šaukiuos į žvaig
ždes ir lekiančius vėjus; ir paskui aš mąš-' 
tau apie viską, kątęsmi tau skolingas!

Aš matau tavė visose valandose — vi-” 
sur — ant žemės ir padangėse — žėdnoj 
formoj, kurią tu priėmei, ar aštriame ta
kelyje.

Taigi, pasakyk, ar tu esi tas sparnuo
tas kas-nors, kurs šaukia viršuj liepsnojan
čio miesto, degančio sparčiai iki mirties? ,

Dabar, tavo balse, padūkusi Mėdea 
miršta. Ir Desdemona išleidžia savo pas
kutinį malonų kvapą.

Tu esi visi daiktai paeiliui — nuo rūs
tybės iki meilės; nuo karalienės erelio iki 
vestalinio karvelio-! •

Išgąstis ir baisybė yra aštri ir stip
rus; ir mirtis lieka numaskuota lengvoje 
[blankioje tyloje, ar trumpame aptemime.

Bet ką jie reiškia tavo saldžiai stipry
bei, kuomet tu pasivedi save augštenybei— 
su visu Dievu ant savo lupų?

Ir visos bedebesinės dienos ir turtai, 
rašo vienas, kurs dažo tamsybes knygoje, 
lenktiniuoja su tuo spinduliuojančiu tur- 
tu-pilnybe, kurį jie prisipažįsta esą pavel
dėję, kaip ir tu kad paveldėjai Mūzos ne
mirtiną dvasią.

Aš norėčiau apvainikuoti tave, kaip 
karalius yra apvainikuotas.

(Bus daugiau)

2C

2-RAS numeris 1921 metų “ARTOJO’’ išeis 
Vasario 1 d. ir bus išsiuntinėjamas prenume- x 
ratoriams, arba kurie užsisakys prisiųsdami 
1 Oc. už pavienį egzempliorių. Šis numeris 

bus šeštas išeiles nuo pradėjimo leisti.ir kurie ne
turėsit jo, gailsitės. Skubėkit su užsakymais. Jis 
irgi bus žingeidus, su daug naujų raštų.

Kurie užsiimat laikraščių platinimu — išsirašykit kelis 
numerius ir praplatindami pelnysit. Užsakymus > siųs
kit tuoj, nes po išleidimui negalėsit gauti.

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



SEPTYNI SENOJO PASAULIO 
. STEBUKLAI

c. T dėtuvių Kalboje Sutaisė K. S. K
ja buvo raginama atsisakyti 

*“ — * nuo garantijų Reinlande su pa-
gulimas buvo be reikšmės. Susilipę ant I siūlymu militarės paramos nuo 
sienų tvirtovių, jie tyčiojosi ir įžeidinėjo I Amerikos ir Anglijos reikalui 
patį Darijų, ir jo galingą armiją. Vienas i 

Į net sušuko į juos, tardamas: “Ko jus čia 1 
sėdite, Persai? Kodėl neinate atgal į sa- 1 
vo namus? Kolei mulai nepradės vesti ‘ 
vaikų, jus musų miesto nepaimsite!” Taip i 
pasakė Babilonėnas, kuris tikėjo, kad mu
lai neveda vaikų.

Metams ir septyniems mėnesiams pra
slinkus, Darijus ir jo armija jautėsi labai 
nusidėvėję, matydami, kad nieko nepadaro 
miesto paėmimui. Visi gudrumai ir budai 
panaudota, ir vis karaliui nieko negelbė
jo — net kada jis bandė padalyti kaip da
rė Kyras, kuris buvo. Baliboną užvaldęs. 
Babilonėnai be paliovos buvo ant sargybos 
ir nesimatė budo kaip juos pergalėti.

Pagaliaus, dvidešimtame mėnesyj ypa
tingas dalykas ištiko Zopyrui, Persui, sū
nui Megabyzo, kuris buvo vienas iš septy-

• nių dalyvavusių nuvertime Mago. Viena 
■ iš jo mulių atsivedė muluką. Apie tai pra- 
, nešta Zopyrui?, bet jis, netikėdamas ką iš-
- girdo, nuėjęs tvarte pamatė savo akimis
• jauną muluką; po to. visiems savo tarnams
- ir namiškiams Įgrąsino niekam apie tai 
> nesakyti, pats gi ėmėsi svarstyti kaip pa

dėjimu Babilonėnų. Prisi-

FRANCUZIJOS POLITIKA IR KUR JI TĄ
- VALSTYBĘ VEDA

Verte šašas. > gerinti aplinkybės atgavimui iš
(Tąsa iš pereito num.) i Vokietijos atlyginimo ją dali-

Ar Francuzija likosi suvilta? nant.
Mes visi žinome, kad Francuzi- Ungarijoje, kuri bus barjeru

je, kurią ji nori paversti į savo 
protektorate laikomą šalį, pana- 
šiaip kaip ir Morokko, slapto
mis sutartimis — svarbiausias 
to dokumentas yra žinomas kai
po Sykes-Picot -sutartis — su
darytomis laiko karės, kuriomis

nerolo Gouraudo tenai vėl už
dėjo Francuzų viršenybę ir iš
blaškė Arabų priešinimąsi. •— 
Francuzija turi tulus materia
lius interesus Syrijojl, bet jos i 
moralės-teisės j>rie jos gali bū
ti ginčijamos.

(Tąša iš pereito num.) 1
Kyras dabar papuolė į didelį keblumą, I 

nes laikas bėgo ir jis nei kiek daugiau prieš ! 
tą miestą neįstengė padaryti. Šioje bėdo- i 
je turbūt kas nors jam patarė ar jam pa- 1 
čiam užėjo'.tokia mintis, “ir jis pradėjo vy- ! 
kint šitokį planą. Dalį savo armijos jis 
pastatė toje dalyje upės, kur ji ineina į 
miestą, o kitą armijos dalį toje vietoj, kur 
upė iš miesto išeina, ir įsakė jiems eiti į 
miestą upe kaip tik vanduo kiek apslugs. 
Pats tada su silpniausia kariumenės dali
mi atsitraukė nuo miesto ir nusidavė į vife- 
tą, kur Nitokris kasė upei kelią, ir tenai 
jis padarė lygiai taip, kaip ji buvo darius: 
jis kanalu pasuko Eufrato vandenį į tą iš
kastą kelią, ir tada upė nusekė, kad ja bu
vo galima eiti. Šiuo laiku Persai, kurie 
buvo palikti abiejuose šonuose Babilono, 
kur yra upės ineiga ir išeiga iš miesto, in- 
ėjo į upę, kuri buvo nusekus iki juostų, ir 
per čia įsigriovė į miestą. Jeigu Babilo
nėnai butų supratę ką Kyras sumanė, ar- 
,ba jei butų permatę jų pavojų, jie nieka
dos.. nebūtų leidę Persams į miestą ineiti, 
bet butų juos sunaikinę. Jie butų uždruti- 
nę visus vartus, ateinančius nuo upės, ir 
sulipę ant sienų iš vandens pusės, butų su
gavę priešus į kilpas. Bet, esant taip kaip 
buvo, Persai nežiniomis ant jų užpuolė ir darius su perg; 
miestą paėmė. Delei miesto didumo, vi- minė pradžioje užpuolimo Babiloniečio pa- 
durinių dalių gyventojai (kaip Babilone- sakytus žodžius:
nai sakėsi) tik daug vėliau, negu išlaukinės | vesti vaikų, jus musų miesto nepaimsite” ir 
dalįs buvo užimtos, sužinojo kas atsitiko, I 
ir kad jie tada buvo visi įsilinksminę ir įsi
šokę, tai žinia atėjo pėrvėlai. Tokiose tai 
aplinkybėse pirmiausia buvo Babilonas pa
imtas.

Kuomet Kyras užėmė Babiloną, mažai 
ar net visai spėkos nepanaudota. Tik ka
raliaus sūnūs, Belshazzaras, likosi nužu
dytas. Mieštas paliktas sveikas; didėsės 
sienos stovėjo nepajudintos; kasdieninės

to ir apguldamas jį. Babilonėnams tas ap-

Kolei mulai nepradės

manė, kad tų žodžių išsipildymui Babilo
nas dabar galės būti paimtas, nes jam ro
dės, kad tame žmoguje, kuris tą pasakė, 
buvo šventa dvasia, ir dėlto mulė apsitu- 
rėjo. .' •

Kaip greitai išsibaigė Zopyro kantry
bė Įtikėjimo išsipildymo kas turi stotis — 
kad Babilonas nulemtas paėmimui, jisai 

j nusidavė pas Darijų ir užklausė, ar ištie
siu jam yra labai svarbus miesto užkaria- 

Kuomet patyrė, jog Darijus tą iš-aukos dievams daryta kaip ir seniaus, patslv}mas- _ # - -
gi Kyras apsigyveno karališkuose palociuo-1 ^esil svarbiu dalyku, Zopyras pradė- 

Žmonės, džiaugdamiesi didele laisve, j°.galv°ti, kaip čia geriausia padalius, kad 
i Kvras iiems leido, buvo naeranėdinti. miestas liktų po jo vadovyste paimtas ir

se. ;
kurią Kyras jiems leido, buvo paganėdinti, 
ir gyvenimas Babilone ėjo. tolyn, kaip. pir-> 
miaus. 529 metais Kyras mirė. Laikė 1 
viešpatavimo dviejų sekančių Persijos ka
ralių Babilonas palengva pradėjo, atgau
ti savo nepriklausomybę, ir 521 metais Ne- 
buchadnezzaras III, tikras Babilonėnas, li
kosi pakeltas ant sesto. Tuomet Babilone-į 
nai slaptai tarėsi nuversti Persijos valdžią. 
Tais pačiais metais, kuomet Darijus Hys- 
taspes užėmė Persijos sostą, Babilonėnai 
viešai sukilo! 'Apie pasekmes kalba sekan
tis Herodoto aprašymas:

Pagaliaus, kada atėjo laikas viešam 
sukilimui, jie padarė sekančiai: — pirmiau
sia; išrinkę iš savo tarpo savo motinas, Į 
kiekvienas vyras iš savo namiškių išsirin-l 
ko pc vieną moterį, kokią tik norėjo; tik
tai šioms buvo Teista'būti gyvomis, gi vi
sos kitos buvo suvestos į vieną vietą ir iš
žudytos. Pasirinktos moteris buvo laiko
mos pagaminimui vyrams duonos; visos 
išžudytos moterįs buvo prašalintos tuo tik
slu, kad' neišnaudotų turimo maisto.

Dagirdęs Darijus kas atsitiko, sušaukė 
^isą’sSvo galybę ir pradėjo karę- prieš Ba- 

. bilonėnus, patraukdamas tiesiog, ant mies-

ta garbė jam prigulėtų. Didi darbai Per
sijoje visuomet būna apVėrtinami ir juos 
atlikę žmonės buna paaugštinami. Jis tai
gi išbandė visus budus, kaip miestą pamu
šus, bet vis niekas negelbėjo. Dabar jisai 
sumanė sužeisti save taip baisiai, kad jau 

. negalėtų būti pataisytas, ir tada nueiti pas 
| priešus. Laikydamas tai menku dalyku, 
jis sudarkė save, nupjaustydamas savo no
sį ir ausis, nukirpęs trumpai galvos plau
kus, visas išsiplakė nuogą kūną rykštėmis 
ir tokiame padėjime apsireiškė prieš Da
rijų.

(Bus daugiau)

Nuga-Tone
Btimulates- and 
strengthens 
the vital pow
ers. It i s a 
valuable blood, 
nerve and 
health tonic. A 
combination of 
corrective and re* 
storative agents, 
that has the high 
approval of Med
ical Science.

bolševizmui, .Francuzija turi da
limai komercinius ir dalimai po
litinius motivus. Sutartyje, ku- ... __
,ri jau likosi padaryta, Francu- Į iškalno supjaustytas, pasirodė 

ištikus, šalip to Lygos įstaty-jzija neužsidavus atgaivinimui 
mai rodė, kad bus teikiama pa- tenai monarchijos. Ta sutar- 
rama iš Amerikos, bet atrado, Į tis yra. slapta, tečiaus nekurie 
jog ta militarė sutartis nebuvo J 
užtvirtinta ir patįs Lygos įsta- s 
tai Amerikoje išpeikti. s

Nesunku yra persistatyti,
kaip, tikėdami, kad Francuzija < 
Wilsono ir Lansingo ir Lloydo 1 
George’s apleista, Jos politikie- : 
riai pasiryžo žiūrėti apie savo 
pačių reikalus.' Visu intužimu 
ji griebėsi už militarizmo, ku
riame ji dabar „tebesiblaško. Tas 
nepadaro ją protingesne, bet tik 
išaiškina dalyką.

Pasijutus suvilta militąriuose 
susitarimuose 'su Amerika ir 
Anglija, nors tos sutartįs buvo 
sudėtos su parašais' Francuzų, 
Wilsono ir Lansinbo ir Lloydo 
George ir Balfouro (padarytos 
birželio 28, 1919 m.), Francu- 
zija, Vis' apsėsta baimės Vokie- 

’ tijos. užpuolimų, kurios popu- 
• liacija yra beveik dusyk tiek, 
i kaip Francuzijos, stvėrėsi su- 
, rasti naujų santariečių ir su- 
į ardyti Vokietiją. Ji nesenai 

padarė, priešingai Tautų Lygos 
dvasiai ir taisyklėms, slaptą mi-

■ litarę sutartį su Belgija. (Da
bar kalbama, kad ta sutartis 
bus'pavesta Lygai ir paskelbta 
viešai—išskyrus punktų kaslink 
militarių žygių; bet gali būti 
aišku, (1) kad tai 'yra be abejo 
svarbiausios 
tįs, 
(2) 
sės 
tai 
pasprukimui nfao Lygos pada- 
vadijimų, kurie padaro taip va
dinamą galą slaptoms diploma
tijoms; ir tada Lygos padava- 
dijimai, paniekinami pačių 
jais pasirašiusių, nėra verti 
tos popieros, ant kurios jie 
daryti, ir tokiu budu Lyga 
kasi kaipo negyvas daiktas.) 
■Belgija netenką savo neutralu
mo, kuriuo ji džiaugėsi ir- ku
rio sulaužymo delei Anglija įs
tojo kąrėn, ir taip Belgija pa
sižada veikti su Francuzija po 
vienoda komanda.

Francuzija ir Anglija gražiai ir 
ciniškai išparceliavo Turkiškąją 
imperiją. Meškos gi kailis, taip

(GALAS)

militarės paslap- 
pavojingos savo sustatė, ir 
kad jeigu susitarusios pu- 
spręs ką skelbti ir ką ne, 
durjs lieka plačiai atviros

po 
nei 
pa-

Lietuviškai* Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

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

Paleologue; jo senas moky- 
draugas, tikrai žinomas se- 
mados diplomatas, pasida- 
militarėms, net ir monar-

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia,
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs I nesi* 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo numeris 3146 — drūtais apdarais __
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas _Y__.

žmonės

$8.00 
10.00

Jusli Silpni Nervai, Skystąs 
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 lygių Nuga-Tone, ncivienos ''nėra taip geros” neivienog neduoda 
tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-Tone yra 
sudėta iš sudėtinių aštuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomenduojamos 
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuonės g ydų lės už vieną kainą.

Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių 
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyvenimu. 
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybė jo gyvenime ir veikime. 
Pradėk šiandien grąžinti savo nervai sistemą i stiprią, sveiką padėtį, vartojant Nuga-Tone. 
įųs greitai pamatysite savo senąją sveikatą, stiprumą ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite 

aip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu iŠnaujo.
Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—širdi. skilvį, grobus, 

kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gen) 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 GVARANCIJA. Kaina už Nuga-Tone yra $1.00 
už butelį pilsų, visam menesiui gydyties, arba šeši buteliai už $5.00. Imk 
Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu įųs nebūsit užganėdintas pa
sekmėmis, sugražinkit 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 537 So. Dearborn St., Chicago.

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

persiuntimą, apmokėtą, ——   butelį Nuga-Tone.

Vardas

Adresas....

.[ieškojimas naujų draugų.
Francuzija taipgi beveik už

sidegusiai jieškpjo kitų susijun
gimų, dalimai atsilyginimui už 
netekimą Amerikos ir Britani
jos militario sąryšio, dalimai 
atsilyginimui už nustojimą są
ryšio su Rusija, kuri palaikė 
Europos lygsvarą, veikdama iš 
šiaurės ir rytų nuo Vokietijos 
kaipo svarumas. Kuomet Mil- 
lerand pastojo premjeru, Mau
rice 
klos 
nos 
vęs
chistinėms intakoms, ir įširdu
siai veikiantis prieš bolševikus, 
paliko generaliu Quay d’Orsay 
sekretorium, tenai pradėdamas 
j ieškoti stebuklingų kombina
cijų. Pradėta pinti kuoplačian- 
sios intrijos po visą Europą. 
Bile kas ką- tik buvo galima in- 
traukti į Francuzijos ratą, bu
vo traukiama..; Lenkija likosi 
padrąsinta laikyti Francuzija 
savo draugu — kaip ištiešų ji, 
ir buvo, paskolindama savo ge
nerolą Weyganda ir išgelbėda- 
ma Varšavą. Atsilyginimui už 
tai, Lenkiją tikima turėti savo 
draugu prieš Vokietiją. Nėra 
padaryta formalės sutarties, te- 
čiaus aiškiai parodoma, jog 
Francuzijos valdžia užsigeidus 
matyti Lenkiją didelę, net im
perialistinę Lenkiją, susidedan
čią iš plotų Rusijos, kurie ku
rių ji neturi teisės. ,

Dunojaus šalyj landžiojimas.
Vyrai 'kaip Mauricas Barres 

yra tai intelektualai, kurie ak
stiną Francuzijos politiką Ba
varijoje, su kurios pagalba ji 
norėtų atskirti pietinę katali
kišką Vokietiją nuo Prūsijos ir 
tokiu budu nusilpninti Francu
zijos prigimtą priešą. Agentai 
užimti darbu, ir yra net atski
rai pasiųstas Francuzų diplo
matinis atstovas į Munichą. Ju
dinama pastangos pasodinti ant 
Bavarijos sosto Wittelsbachu 
giminę, ir Francuzija visai ne- 
permato, jog reakcijoniška Ba
varija visai nebus Francuzijai 
draugiška. Nei negalėtų pasi-

jos punktai paaiškėjo. Buvo 
sutarta atmesti visas anktesnes 
slaptas ekonomines sutartis su 
Vokietija. Francuzijos finan- 
sieriai paėmė kontrolę ant val
stybės gelžkelių ir tūlų svarbių 
industrijų. Atsitikime milita- 
rinio reikalo Francuzija ir Un- 
garija saugos Dunojaus navi
gaciją. Ta tai yra, priežastis, 
delko Francuzija spyrėsi įsteig
ti Dunojaus komisijos stovyklą 
Ungarijos sostinėje Budapešte. 
Mažoji Sąjunga — Čekoslavoki- 
jos, Jugoslavijos ir Rumanijosį 
— likosi sudaryta pastoti kelią 
kokiame atsitikime Francuzijos 
gelbėjimui Ungarijai, atsilygi
nimui už tokį Prancūzams už
sileidimą, suardyti Trianon su
tartį.

Nekurie tų manomų sudary
tų sutarčių punktai buvo ginči- 

• jami, tečiaus reikia tik kreiptis 
■ į “Matin", kuris oficialiai apie 
i tuos dalykus žinojo, patyrimui 
> jog Francuzija laikėsi politikos, 
-1 kuria skverbėsi pastoti Viduri- 
- nes Europos valdove, kaip prieš 
s karę buvo Vokietija. Ne tik ką 
i vienoj JJngarijoj ji taip trusė- 
c si. čekoslavokijoj Skodos dar

bai pravesti po Francuzijos 
kontrole. Augštutinėje Silezi
joje ir turi Kattowitzo dirb
tuves; Lenkijoje Hutą ir Ban- 
kowa įstaigas; Rumanijoj va
gonų ir lokomotivų dirbtuves; 
Jugoslavijoj svarbią, dalį upių 
sistemos, ir uostų; Ungarijoje, 
šalip gelžkelių, Francuzija turi 
kontrolę ant Kredito Banko ir 
porto, tuo tarpu Ungarijos ar
mija stovi gatava Francuzijos 
patarnavimui.

Intrigos su Ungarija.
Po šito’pareiškimą negali bū

ti abejonės apie jų sutartį), ir 
buvo patėmyta keistas faktas, 
kaip Ungarijos oficieriai Pary
žiuje tarėsi su Francuzijos-vir
šininkais apie aptaisymą Unga
rijos armijos. Kas dar keis
tesni© pasirodė, pasakyta yra 
D-ro R. W. Seton-Watson, ne
abejotino žinovo, tikrinimuose, 
“Naujojoj Europoj”, jog atlygi
nimui už pavedimą gelžkelių 
Francuzijos kompanijai, Fran
cuzija pasiryžus pravesti per
tvarkymą padarytų karės pa
baigimo išlygų su tikslu atgrą, 
žinti Ungarijai didumą Banato 
ir Bačkos, plataus šmoto terito
rijos prie vakarinio Rumanijos 
krašto, taipgi Tejfiesvar, Arad 
ir Oradia Mare, didumą Vokie- 
tijos distriktų, užleistų Austri
jai, ir nors trečdalį Slavokijos, 
inimant ir visą kelią Dunojaus 
nuo keleto mylių į rytus nuo 
Bratislava-Pressbourg.

Galima stačiai abejoti, begu 
kas gero išeis iš tokios svajo- 
tinos politikos. Tą patį galima 
pasakyti ir apie jos žygius Sy- 
rijoje. Francuzija yra Syrijo-

pagaliaus netaip lengvas pasi- ; 
dalinimui. Pasirodė negalimu ; 
tą sutarimą panaudoti be patai- 
symo, ir taipgi Anglija padarė ■ 
tam priešingas sutartis su Emi- I 
ru Feisal, Hedjaz karaliaus su-i 
num, kurio Arabai pagelbėjo I 
Anglijai jbs žygiuose Artimuo
se Ryt.uose. Vienok, Francu
zų ekspedicija po vadovyste ge-

Central 1690 Main 206!

JONAS BALUKONIS
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 

902-4 Engineers Bldg. 
Ontario St. prie St. Clair 

Kitas Ofisas 
6127 St. -Clair Avenue 

įšale North American Banko 
Atdaras vakarais.

PER septyniasdešimts vie
nus metus ši Society 

saugojo šios srities žmonių 
taupomus pinigus be nuo
stolio nei vieno dolario jo- 

. kiam depozitoriui. Per vi
sus finansinių krizių laikus 
ji turėjo savo duris atdaras 
ir buvo gartava sutikti visus 
kilusius reikalavimus.

184g

$orietij far ^nnitips
in the Only of QTleuelanb

PURUC SQUARE

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio Valstijoje

Tiesiogine Kelione į 
Hamburgą, Liepoją ir Rygą 
Laivai išplauks ■■— Vasario 1 ir 15, 

Kovo 4, 16 ir 30.
Laivakortes išduadama visam keliui 
nuo Liepoj aus ir Hamburgo ant lai
vų Lituania ir Estonia. Speciale kai

na į Eitkūnus.
Siunčiame pinigus Lietuvon. Pri
ėmėjų kvitos ateina į menesį laiko.

Garfield
Sayings Bank

“DRAUGIŠKAS BANKAI” 
Main Office Gordon Office

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

JUSŲ ŽMONES 
užrubežinėse šalyse gali 
gauti nuo jūsų pinigus 
trumpiausiu laiku, kokiu 
tik yra galima persiųsti 
— ir persiuntimas kai-, 
nuos jums pigiausia kaip 
yra pinigai rinkoje — 
jeigu jus siųsite per mu
sų

FOREIGN 
DEPARTMENT

Draftai, Money Orderiai, 
Kabeliai, Maisto Draftai

OTIS & CO.
216 Superior Ave.

Apatinėje dalyje 
Cuyahoga Building 

Priešais Pačtą.

BnoTHEnuooD of Locomotive
OOPERATTVE NATIOf

MES ESAME PASIRENGĘ IŠDUO
TI DRAFTUS DEL VISU PASAU
LIO DALIŲ, TARP TO IR RUSI

JON IR UKRAINON. .
PATIRSIT, KAD MUSŲ KAI
NOS YRA PRIEINAMOS IR 
MUSŲ PATARNAVIMAS AT

SAKANTIS IR GREITAS.

Kapitalas Surplus
$1,000,000 $100,000

Šaltiniui Virš $4,000,000
“Pelnas dalinamasi su Depozitoriais”

(Guy de Maupassi 
(Tįsai

Ir ve vienp s 
žiavo j Saint-Gei 
dvasioj ir suerzi 
naujam lūkesiui i 
savo inpročių. ] 
išlipti ant kiekvii 
nėj, kurias jis i 
du ir paskui p 
traukinį atgal į 
dės labai ilga; į 

' ■ ti, iki turi tą pa 
savo akis; bet jai 
alsu sėdėti, kada 
tė bėgančius visu 
buvo nejudąs. II 
Seinas, kada tik j 
tu prie Chaton jil 
Idai plaukiančių < 
gomis rankomis 
*Yra žmonių, ku

Traukinis iii 
žiuosiant Saint-G 
sustojo prie plati 
palengva ėjo, nes 
Terasos, laikydan 
kas, ir- kada jis į 
tai staptelėjo paž 

’ Milžiniškos lygųjį 
plačios kaip jūrės 
deliais sodžiais, i 

, kaip ir miestai, 
savo pilnoj šiltoj 
kaip begalis žalty 
lei kaimus ir laul 
tą vėją, kuris tar 
jauna, atgaivins 

[ kraujo gyvumui,
“Varge, čion: 
Paskui jis pa 

i sustojo apsižiurę 
moi vargas, rodės 
džio švieąos, kuri 

■ matė dvidešimtį 
nimo, atbukusių, 
kančių. Gal jis 
gyvenęs tarp než 
se kraštuose už \ 

\ savo domą j visi 
tvermingaf pašiau 

' le; gal butų jį dž 
tanauose formų - 
rimas, kurs yra ari 

' smilgas, tolydžio i 
aiškinamas ir sveti 
buvo pervėlu. Jis 
iki mirties be jokit 
be vilties, be jokio 
- ir jis buvo prisp 

L ir geidė bėgti, pas 
kavinėj ir savo lef 
visi sapnai, visi ge 
pastovių širdžių pj 
tapo atvesti j gyva 
.spindulių. ' .rw

■ Parent jautės, 
ilgiau, jis neteks s 
į Pavilioną Henri 
užmiršti savo varg 
koholio ir būtinai 
kalbėti. Pasiėmė j 
tonoj, nuo kurių g; 
to apsupą; užsisakė 
jau patarnauti Pa: 
Įmonių ir susėdo a 
jautės daugiau pasil 
vienas. Trįs ypata 
žvelgė ant jų du ar 
ją pastebėjimo, kaip 
štamą būrį. Urnai i 

i baisus balsas, jį pen 
' butą persunkęs jo ka

"Jurgi”,-jisai 
nitą?”

Ir antras balsas 
na."

Parent pažiurėjo

S 
L Puikiausias iš dai 

be paveikslų Lietu 
kovotojų, kurių ne 
“LIETUVOS KAI 
dos viršais; plačiai 

I Reikalaukit “9irv<
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MONS1EUR PARENT

i jau Įspėjo kas jie per žmonės. Tikrai jis 
j butų jų nebepažinęs. Jo žmona jau buvo 
j visai nubalus ir stora — apysenė, rimta, 
guodojama moteris; ji valgydama laikė 

Isavo galvą nutiesus tolyn, bijodama, kad 
; nesutepus savo suknios, nors ji turėjo po 
į smakru padengus stalinį abrusėlj. Jurgis 
i užaugo vyras. Jis turėjo skįstą barzdą — 
■nelygią ir kuone bespalvę barzdą, kuri pa- 
rėdo jaunuolių veidus. Dėvėjo augštą skry-

-

I JUOKIS
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

Pereitą savaitę, mat, buvo Atsitikime, kur buvo rengia- paeina nuo susikalbėjimo, 
paskelbta, kad po mirčiai gir- ma koks slaptas sukilimas prieš | Jis, matyt, neatsakė tam da- 
tuoklių dūšelės bus paplukdin- ką nors, iki karės laikų mes va- lykui. 
tos vyno, alaus ir degetinės " 
ežere. Čia ant žemės dabar jiė 
jau • išdžiuvę.

ibėlę, baltą kamzėlę ir monoklių, nes tai, 
. be abejo, puikiai atrodė. Parent, žiurėjo

(Guy de Maupassant - Vertė A. A. Tulys) I jin su užsiganėdipimu. Ar tai yra Jurgis, 
(Tąsa iš pereito num.) | j0 sūnūs? Ne, jis nepažino to jauno žmo-

Buvo ištroškęs; geidė jis nėdinę.

Ir ve vienų sekmadienio rytą jis išva
žiavo į Saint-Germain. Jautės jis žemoj 
dvasioj ir suerzintas nuo atsidavimo tam 
naujam lūkesiui ir del sulaužymo paprastų 
savo inpročių.
išlipti ant kiekvienos stoties ir sėdėti kavi
nėj, kurias jis matė, ir išgerti stiklą ar 
du ir paskui paimti pirmą pasitaikiusi; 
traukinį atgal į Paryžių. Kelionė jam ro
dės labai ilga. Galėjo jis visą dieną sėdė
ti, iki turi tą patį nejudantį dalyką prieš 
savo akis; bet jam buvo labai sunku ir nuo- 
alsu sėdėti, kada jis buvo vežamas ir ma
tė bėgančius visus laukus, kuomet jis pats 
buvo nejudąs. Vistiek buvo jam indomus 
Seinas, kada tik jis keldavosi'per jį. Po til
tu prie Chaton jis matė keletą eldijų smar
kiai plaukiančių drūtais irklų kirčiais, nuo
gomis rankomis irkluotojų, ir jis manė: 
“Yra žmonių, kurid'tikrai linksminasi!”

Traukinis inėjo į tunelį pirm priva
žiuosiant Saint-Germain- stoties ir tuojau 
sustojo prie platformos. Parent išlipo ir 
palengva ėjo, nes jautės nuvargęs, linkui 
Terasos, laikydamas užpakalyje savo ran
kas, ir kada jis pasiekė geležinę balustrą, 
tai staptelėjo pažiūrėti į tolimą horizontą. 
Milžiniškos lygumos prieš jį išsitiesusios, 
plačios kaip jūrės, žalios ir nustatytos di
deliais sodžiais, išrodė kuone apgyventais 
kaip ir miestai. Saulė maudė visą plotą 
savo pilnoj’ šiltoj šviesoj. Seinas. ringą vos, 
kaip begalis žaltys, per lygumą, plaukė pa
lei kaimus ir laukus. Parent kyėpavo šil
tą vėją, kuris tarytum padarys jo širdį vėl 
jauna, atgaivins jo dvasią ir priduos jo 
kraujo gyvumui, ir jis pats sau tarė:

“Varge, čionai yra malonu.”
Paskui jis paėjo keletą žingsnių ir vėl 

sustojo apsižiūrėti. Pilnutis jo egzistavi
mo-vargas, rodės, jau bus pragintas toly
džio švieąos, kuri tVinkdė žemės plotą. Jis 
matė dvidešimtį savo metų kavinės gyve
nimo, atbukusių, monotoniškų, širdį dras
kančių. Gal jis butų važinėjęs, kaip kiti, 
.gyvenęs tarp nežinomų žmonių, svetimuo
se kraštuose už jūrių, gal butų atkreipęs 
savo domą į viską, prie ko kiti žmonės 
tvermingai* pasiaukoję — dailose ir moks
le; gal butų jį džiuginęs gyvenimas tūks
tančiuose formų — tas misteriškas gyve
nimas, kurs yra arba kerėjantis, arba > skau
smingas, tolydžio mainantis, visados neiš
aiškinamas ir svetimas. Dabar vistiek jau 
buvo pervėlu. Jis gers stiklas po stiklo 
iki mirties be jokios šeimynos, be draugų, 
be vilties, be jokio žingeidumo apie nieką, 
— ir jis buvo prispaustas skurdaus jausmo 
ir geidė bėgti, pasislėpti Paryžiuje, savo 
kavinėj ir savo letargijoj! Visos mintįs, 
visi sapnai, visi geismai, kurie yra miegą 

. pastovių širdžių purvyne ir vėl prikelti, 
tapo atvesti į gyvenimą tų lygumos saulės 

..spindulių.
- Parent jautės, jog jeigu jis užsibus ten 

ilgiau, jis neteks sąmonės," ir jis nuskubo 
į Pavilioną Henri IV užvalgyti; bandyti ir 
užmiršti savo vargus po intaka vyno ir al
koholio ir būtinai gauti su kuo nors pa
kalbėti. Pasiėmė jis mažą stalą vienoj al- 
tonoj, nuo kurių galima matyti viso kraš
to apsupą; užsisakė valgio ir paprašė tuo
jau patarnauti. Paskui atvažiavo daugiau 
žmonių ir susėdo arti jo prie stalų. Jie 
jautės daugiau pasitenkinęs; jau nebebuvo 
vienas. Trįs ypatos valgė arti jo. Jisai 
žvelgė ant jų du ar tris kartus be riškaus 
jų pastebėjimo, kaip butų žvelgęs j* nepažį
stamą būrį. Urnai moters balsas, perdėm 
baisus balsas, jį persunkė, kas atrodė lyg 
butų persunkęs jo kaulus.

“Jurgi”, — ji sakė, “ar tu supjaustysi 
vištą?”

Ir antras balsas atsiliepė: “Taip, ma
ma.”

Parent pažiurėjo ir suprato; jis tuo-

gaus, nėra nieko panašaus tarpe jųdviejų. 
Limousin turėjo į jį atsukęs pečius ir val
gė su nulinkusiu sprandu.

Visi jie trįs atrodė linksmi ir užsiga- 
Jie atsilankydavo į gerai žinomas

apielinkės valgyklas užvalgyti. Turėjo ra
mų ir malonų gyvenimą — šeimyniškoj, 
šiltoj ir apžiurėtoj grįčioj, pripildytoj vi
sų tų niekniekių, kurie padaro gyvenimą 
patenkintu, patraukiančiu, visais tais ma
loniais žodžiais, kuriais tolydžio žmonės 
mainos, kuomet jie myli vienas kitą.... 
Jie taip gyveno, ačiū jam — Parentui, — 
iš jo pinigų po jo suvylimui, jo apgavimui, 
jo nupuldymui! Jie prakeikė jį — tą ne
kaltą, naivišką žmogų, į visus vienystes 
vargus, į tą bjaurų gyvenimą, kurį jis ve
dė tarpe grindimo ,ir bufeto kambario; į 
kiekvieną protišką baimę ir fizišką skur
dą! Jie p.adarė jį nenaudingu, betiksliu 
gyvunu — klaidunu pasaulyje, bėdiną seną 
žmogų, be pasitenkinimo, be ateities, nie
ko nelaukiančiu iš nei vieno ir nieko. Del 
jo pasaulis tuščias, nes jis nieko pasaulyje 
nemyli. Gali jis eiti, keliauti per kitas ša
lis, ar vaikščioti po gatves, eiti į grįčias 
Paryžiuje, atidaryti kožną kambarį; bet 
vistiek neatras jokio mylimo veido — vei
do moters, vaiko, kuris juokiasi, kuomet 
žmogų pamato. Toji mintis veikė ant jo 
daugiau, negu kokia kita — mintis durų, 
kurias atidarai pažiūrėti ir ką nors, apka
binti už jų.

Ir tai buvo yda tų trijų nenaudėlių! 
Yda .tos nenaudėlės moters, to negarbingo 
draugo ir to augšto šviesaplaukio vaikino, 
kuris mėtė nesidrovinčius žvilgsnius. Da
bar jis jautės piktas ant,vaiko, kaip ir ant 
anų dviejų. Ar jis ne Limousino sūnūs? 
Kitaip ar butų Limousin jį laikęs ir mylė
jęs ? Ar nebųtų. Limousin greitai pavaręs 
motiną ir vaiką, jei jis butų buvęs netik
ras, kad jis buvo jo, tikrai jo? Ar gi kas 
auklėjo kitų žmonių vaikus? Ir ve dabar 
jie buvo ten, visai arti jo — tie trįs, kurie 
privertė jį taip daug kentėti.

Parent žiurėjo į juos intužęs ir užsi- 
karščiavęs atsimininfu visų savo kentėjimų 
ir savo be vilties, ir ypač jis buvo indukęs 
nuo jų ramių ir pasitenkinusių išvaizdų. 
Jis turėjo norą užmušti juos, mesti ant jų 
savo seltzerinio vandens vamzdį, suskal
dyti jį ant Limousino galvos kiekvieną sy
kį, kada jis palenkdavo ant savo lėkštės, 
vėl urnai pakeldamas.

Tuojau ant vietos jis jiems atkeršytų, 
kada jis turi juos po savo ranka. Bet kaip? 
Jis mintijo surasti kokį būdą, įsivaidino 
tokius baisius dalykus, kaip tankiai yra 
skaitoma laikraščiuose; bet negalėjo užei
ti ant nieko praktiško. Ir jis gėrė, kad 
užsidegti, kad priduoti sau drąsos, kad ne- 
praleisti tokios progos, galbūt kitos jis 
jau nebeturės.

Staiga atėjo jam mintis, baisi mintis, 
ir jis liovė gerti, kad ją ištobulinus. Šyp
sojos jis murmėdamas: “Aš turiu juos! aš 
turiu juos! Pamatysime, pamatysime!”

Pamaži jie baigė valgyti, kalbėdamiesi, 
be jokio rupesnio. Parent negalėjo girdė
ti ką jie kalbėjo, bet jis matė ramias ju 
tnaivas. t Jo moteries veidas ypatingai jį 
kiršino. Ji reiškė didelę išvaizdą — išvai
zdą aprūpintos, maldingos moteries, neap
sakomai maldingos moteries, apsuptos už- 
sidavimais, geležimi apkalta doroj. Jie už
simokėjo savo lėšas ir pasikėlė nuo stalo. 
Tuomet Parent pamatė ir Limousino vei
dą. Jis galėjo būti palaikytas už atsitar
navusį diplomatą, nes išrodė didelės svar
bos žmogus, su švelnia, balta barzda, ku
rios galai siekė jo švarko kalnierių.

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

vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai-_ 1.00

lįt______ ~ "• — ~

Pypkorių “melodijos” apie 
Lietuvą, kurias jie vedė 
šventomis dienomis prie 
bažnyčios su kaimynais 
besikalbėdami, lazdas į 
užpakalius surėmę, ka
da ėmė tvertis Lie

tuvos Valdžia:'
“Sako, busianti Lietuva 
Reiks patiems net ir valdyt, 
Todėl jie vis ir prikaišioj’, 
Kad ‘gazieths’ reiks skaityt.
Matai, pirksiu aš ‘gazietą’,. 
Eisiu pinigus eikvot, 
Jeigu taip, tai greitu laiku 
Ir nuo pypkų reiks atstot.
Kiti skaito, perk ‘gazietas’, 
Nor, mat, valdžią atstatyt, 
O jau man mažai kas rupi, 
Kad tik but ko užrukyt!
E, ta Lietuva, kas žino, 
Koks dar galas joje bus!” 
Tinginiai save ramina, 
Taip ir skundžia tik laikus. 
Pypkę smirdančią, taboką, 
Jie daugiau nenor’ žinot, , 
Jam geriau taboka ‘kvepia’, |^aiP daktaras tikrino klausyto- 
Ne kaip už Tėvynę stot. Jams aPie reikalingumą turėti 

9-to pulko šauliškis paskirų (privatiškų jis sakė) 
* Kulkosvaidininkas, abrusų, torielkų, maudynių ir 

kitų dalykų, kad neužsikrėtus 
Nuo Juokų Red.: Tas tęisy-hjgomis. Taipgi sakė apie rei- 

bė, taip buvo, taip ir dabar yra: kalinguma vgdinti kambarius, 
štai aną dieną ir mums. patiems jleidimui ‘iš lauko oro.
teko skaityti laiškas iš Lietu- gerb., klausytojui Vaz-
vos. žmogelis rašo, kad tenai L— pasįrode štai kajp jr jj8 pa. 
Lenkai užpuldinėja, kad gyven-Jsakg; <<Gerb daktare> man ro. 
tojus skriaudžia, kad .Valdžia dog tamjsta thri klaidą, kad lie

pi leist iš lauko į vidų orą; juk 
oras yra pilnas visokių nuodų, 
ir kažin kas gali į kambarį at- 
skrist. Mano viduje palaiko
mas uždarytas oras yra taipgi 
paskiras nuo kitų orų ir gali bū
ti geriausias sveikatos saugo
tojas; gal tik tam ačiū aš ik
šiol ir gyvas esu, kad neatida- 
rinėju kambario langų.” 

žinoma, daktaras nusijuokė 
ir pakrapštęs barzdą davė jam 
paaiškinimų apie “privatišką 
orą”.

Optimistas yra mažas vai
kas, kuris mato tiktai gerąją 
(viršutinę) savo ausų pusę, o 
užpakalis kad ir purvinas butų.

Vistiek jam gerai.

Pusėtinai sunkus darbas iš
laikyti dešimts vaikų ir Dešimtį 
Prisakymų po vienu stogu.

Vaikai- atima kantrybę Prisa
kymų pildymui. ■

J. Z. matydamas prie Chica- 
cagos “Draugo” prisegtą laivą, 
mislino, miglino ir sumislinęs 
atrašė, sako: “Tolei tas laivas 
plauks, kolei Tautoą Fonde bus 
pinigų.” Nes jis žino, kad ku
nigų seime1 buvo nutarta už su
rinktus “Lietuvos gynimui” pi
nigus pridėti “Draugui” dar 
vieną lapą “vieros” gynimui, 
kaip gerb. Fabijonas pats pa
sakė?

I Jonas Vaznis klausė prelekci- 
įjos apie sveikatą ir hygieną ir

jų neatgina, kad neišveja Len
kų, -kad nuo jų mokesčius ima, 
"kad šaukia vyrus kariumenėn 
ir kad reik duot maistą karei
vių užlaikymui! žmonės migli
ną, kad valdžia sų angelų pa
galba atsigins, kad iš dangąus 
kepti karveliai kariumenei kris 
ir kad jie gali, tokiame baisia
me laike, rugoti, kam nuo jų 
ima ir kam juos šaukia kariu- 
menė. Juk tai tam, kad apsi
ginti ir kitus apginti nuo prie
šų. Patįs nesusipranta eiti, jei 
kurio kampelyje ramiau. O jei
gu priešai iš jų šono užpultų, 
tada Į dabar skriaudžiamus, vi
sa' gerkle rėkttf! gelbėkit! ’

Valdžia yra patįs žmonės ir 
•jie patįs turi rūpintis savo ša
lies reikalu. Stebuklų dabar ne
gali niekas parodyt.

Kokie paiki tie smer.telni 
žmoneliai!

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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 KARIUMENE” 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 S3.00 Nedaug jų tėra.

dinome “suokalbiu” ir taip bu-j Bet mums ir ‘sąmokslas” ne- 
tume po šiai dienai vadinę, bet. patinka, todėl čia pasiūlome 
štai, iš po karės ugnies uždan-1naujai' nukaltą savo žodį: “suo- 
gos, atsidarius Europai, iš Lie- taris”. Jis. paeina nuo susita- 
tuvos atėjo mums naujas tam rimo.
žodis — “sąmokslas”. Paeinan- Į Trečias ir paskutinis — ir ge- 
tis nuo susimokinimo. iriausias (dėlto kad mes jį pa-

Pirmasis — “suokalbis” — darom ir mums taip rodos).

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.

Saugumas Pirmiaus
Pinigų apsauga žmonėms apeina pir

miausia. Jau nėra vietos pinigams po mat
rosais, nes vagiliai atėję išima; negalima 
nešiotis diržuose, nes gatviniai banditai te
nai pirmiausia apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN CO. banke 
ir jo skyriuje pinigų saugumą taupyto jams 
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 tuoj aus 
dėti pinigus The St. Clar Avė. Banke arba 
jo skyruje, už metų laiko matysit fej 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

SHORE

ir patar-

Company 
pilnai su-

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

12000 Superior Ave.

Nedyvai, 
kodėl kun. 
sijos bolševikus, 
tos.Fondo pinigais nori prie jų
prisidėt griovimui Lietuvos Val
džios, ko ir bolševikai labai, iš
troškę;

įsteigta 1841 m.
Kapitalas $18,000,000.00

rašo Ant. Valionis, 
Fabijonas giria Ru- 

Jis su Tau-

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

ms lovoms. Reikalaukite laivakort 
jos agentu ant Skandinavijos Lin i 
‘..feipkilės prie jos Cemraliniu Oris

SKANDINAVIAN-AMTZRICAM LI2T3 
i'8 Washington St., Boston 
117 N. Dearborn St., Chicago. Ill. 
123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn.

Yra žinoma kaipo viena iš geriausiu linijų 
keliauti per Licpoju

( LIETUUA
Visi garlaiviai turi puikius kambarius dc-

Clevelando blaivininkų (a. a. 
j girtuoklių) klubas išnešė pagy
rimu rezoliuciją gerb. Volivai, 
jiš Zion, III., kuris surado ir iš- 
kalno teikėsi pranešti taip nau
dingą dalyką, jog ir po mirčiai 
Išmonės bus prileisti prie tų pa
lčių dalykų, ką jie veikė ant že
mės.

Teisingas
Patarnavimas

“The Cleveland Trust Company turi 
dvidešimts devynis skyrius svetimtau
čių gyvenamose to miesto dalyse ir 
turi išplėtojus labai didelį užrubeži- 
nių reikalų biznį. Teisingas patarna
vimas gavo svetimgimių pasitikėjimo 
šia ■ Amerikoniška įstaiga.”

Štai kaip sako New York 
World, vienas iš didžiausių 
laikraščių Suvienytose Val-\ 
stijoše apie The Cleveland 
Trust Company.
Ir jus taip atrasite, kuomet 
jus turėsit reikalus su

Ube Cleveland 
Urust Company

Yra Skyrius jūsų kaimynystėje

PINIGAI į LIETUVĄ
Puikus pinigų siuntimov 

patarnavimas, kokį Ameri
can Express Company įs
teigė Lietuvon pirm karės, 
keletas mėnesių atgal da
bar vėl likosi atnaujintas. 
- Sugrįžę "nuo priėmėjų kvitus 
parodo, kad pinigai nueina be
veik į tris savaites lako. Mes 
mokame Markėmis, kurios yra 
legaliai priimtos Lietuvoje. Mu
sų kainos yrą žemos 
navimas labai geras.

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

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

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

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

2048 East Ninth Street, Cleveland
Arba .rašykite savoje kalboje į 

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 

65 Broadway, New York.

ucr
Vyriausias Ofisas 

American Express Co., 
65 Broadway, New Yorke

SKANDINAVIJOS-AMERIKOS LINIJA



LIETUVOS ATSTA
TYMO B-VĖS 

REIKALAIS
Parvykus Worcesterio šėri- 

ninkų delegatams iš L. A. B-vės 
šėrininkų suvažiavimo New 
Yorke, Worcesterio šėrininkų 
komitetas laikė savo posėdį, ku
riame delegatai suteikė trum
pą pranešimą iš atsibuvusio su
važiavimo.

Iš pranešimo paaiškėję, kad 
suvažiavimas neįvyko, nes su
važiavę šėrininkai neturėjo už
tektinai balsų, kad sudaryti rei
kalingą sulyg L. A. B-vės tai
syklių kvorumą. Suvažiavime 
nebuvo reprezentuota nei pusės 
išparduotų šėrų, o kvorumo su
darymui reikalinga didesnė pu
sė, todėl suvažiavimas negalėjo 
būti tiesotas.

Bendrovės raštinė permatė, 
kad suvažiavimas negalės įvyk
ti, nes proxies ir dalyvausian
čių suvažiavime šėrininkų var
dai privalė būti suteikti 10 die
nų prieš suvažiavimą, bet raš
tinės vedėjai tylėjo iki pasku
tinei minutai. 'Suvažiavimo po
sėdis buvo formaliai pradėtas, 
— buvo perskaityta pereitų 
metų suvažiavimo protokolas, 
direktorių tarybos raportas ir 
tik po to pranešta šėrininkams, 
kurių daugelis buvo atvykę net 
iš tolimų kolonijų, jogei suva
žiavimas negali įvykti, nes yra 
netiesotas.

Bendrovės direktoriai paėmė 
svetainę tik trims valandoms, 
todėl suvažiavę šėrininkai ne
galėjo nei šiaip jau paprasto 
susirinkimo turėti, ir priversti 
buvo išsiskirstyti, vien patarus 
direktoriams sušaukti metinį 
suvažiavimą už mėnesio laiko.

EKSTRA NAUJYBĖ!
BROLIAI IR SESERIS 

LIETUVIAI! ’

AR JUS ŽINOTE, 
KAD -

Iš perskaityto direktorių ra
porto paaiškėjo, kad Bendrovė 
pergyveno sunkius metus, ne
turėjo iš ko mokėti didivendų. 
Paimti šėrai “Lietuvos” dienra
ščio Bendrovėj nustojo vertės, 
likviduojama resorcino dirbtu
vės biznis, kur ir neapsieis be 
didelių nuostolių. Pinigų siun
timas nedavęs daug pelno; Ek
sporte ir importe nieko nepada
ryta, apart pasiuntimo Lietu
von gazolino ir kerosino. Tik 

I Lietuvos skyrius, vedamas Vo
syliaus, kiek plačiau ir pasek- 

imingiau veikia, ir davęs kiek 
pelno.

Worcesterio šėrininkų komi
tetas, išklausęs savo delegatų 
pranešimo ir apsvarstęs Ben
drovės padėtį, nutarė:

1. Raginti šėrininkus daly
vauti sekančiame suvažiavime, 
kaip galima didesniame skai
čiuje ir surinkti važiuojantiems 
suvažiaviman šėrininkams kaip 
galima daugiausia proxiu, kad 
šėrininkai, o ne direktoriai, rin
ktų Bendrovės vedėjus.

2. Patarti kitų kolonijų šėri
ninkams padaryti šėrininkų su
sirinkimus apkalbėti Bendrovės 
reikalus ir pasiųsti su proxemis 
vieųą ar keletą šėrininkų suva
žiaviman. šėrininkai, gavę pro- 
xes, privalo tuojau jas perduo
ti važiuojantiems suvažiaviman 
šėrininkams ar įrašę jų vardus 
pasiųsti Bendrovės raštinėn, nes 
visos proxės privalo būti pa
siųstos į Bendrovės raštinę 10 
dienų prieš suvažiavimą.

3. Suvažiavimas privalėtų iš
tirti pereitų metų suvažiavimo 
legališkumą ir balsavimų tieso- 
tumą ir priversti rezignuoti tuo
met išrinktus direktorius, jei 
pasirodytų, kad tie rinkimai 
nebuvo legališki; surasti prie
žastis finansinių nepasisekimų, 
peržiūrėti knygas, ir, atsiradus 
reikalui, eiti prie plačių refor
mų, kad sudrutinus Bendrovės 
stovį.

Lietuvos Atstatymo Bendro-

PHILADELPHIA, PA.
Iš Laisvės Paskolos darbo. 

Patėmyta Lietuvos Misijos pa
tiektose atskaitose, kad Phila
delphia dar toli savo kvotą ne- 
datraukė. Vienok sekant kitų 
kolonijų veikimą ir tėmijant jų 
atskaitas, pasirodo, jog yra vie
tų, kur dar labiau atsilikusios, 
negu Philadelphia. *

Kad paskolos Lietuvai darbas 
nęjo taip jau slidžiai, be abejo 
tas yra žinoma kiekvienam aky- 
vėsniam Lietuviui. Kliutįs bu
vo ir tam daromos, ką vargiai 
kas bandys užginčyti. Ataka- 
vimas Lietuvos Misijos kleri
kalų spaudoj, darymas visokių 
priekaištų ir net stačiai paskel
btas viešas boikotas Lietuvos 
Misijai per klerikalus užkenkė 
Lietuvos Laisvės Paskolai, ir 
drąsiai galima sakyti, kad pusę 
ar daugiau žmonių, sulaikė-nuo 
skolinimo bei pirkimo Lietuvos 
bonų. Taipgi lengva padaryti 
išvadą, kam tais visais šmeiž
tais ir užsipuldinėjimais ant L. 
Misijos klerikalų spauda pasi
tarnavo. Vienok už tokius dar
bus, už išdavimą Tėvynės, už 
provokavimą tautos reikalų, už 
parsidavimą Lenkams tokie gai
valai turėtų gauti tinkamą at
lyginimą nuo Lietuvos Respub
likos piliečių. Jei kitos tautos 
priderančiai nuteisia savo prie
šus, tautos ir šalies išdavikus, 
tai kodėl gi Lietuva negali ap
sidirbti ir nuteisti savuosius ir 
padėti juos ten kur jie tinka.

Negana to, tie parsidavėliai, 
tautos reikalų išdavikai, provo
katoriai Liet.’ Misijos, ką truk-, 
do Lietuvos Valstybės darbą, 
niekindami Lietuvos Valstybės 
pasiuntinius, bet jie (klerika
lai) ir dar bjauresnius darbus 
atlieka, prigaudami liaudį, pri
sidengdami'Lietuvių Tautos už
dangalu, renka aukas neva Lie
tuvos šauliams, neva Raudona
jam Kryžiui, o paskui tuos pi
nigus nesiunčia nei Lietuvos 
šauliams, nei Lietuvos Raudo-

pinigai eina pinimui virvutės- > 
kančiuko plakimui jūsų pačių? 
Kad jūsų sudėti pinigai, agituo-Į 
jant per j ūsų. neva vadovus kar
štomis prakalbomis ir graudini-1 
mais Lietuvos vargais; Lietu-1 
vos biednumu, — del Tėvynės 
darni riebių kunigų taip grau
džių prakalbų apie Tėvynės 
meiles ir nejuntate kaip desėt- 
kais metate sunkiai uždirbtus 
pinigus į kunigų gilius delmo- 
nus, manydami kad jau dabar 
tikrai sušelpėte Tėvynę ir nu- 
šluostėte karčias savo brolių ir 
sesučių ašaras, padavėte para
mą kovojantiems su Lenkų Žu- 
likowskio banditais ir kt. Bet 
bet deja, tie, kurie išrenka nuo 
jūsų pinigus, neduoda jų tam 
tikslui, kuriam jus aukavote, 
bet tais pinigais veda juodą a-

DAYTON, OHIO.
Kunigo melagystė sugauta. 

Kaip tiktai pribuvo į Ameriką 
Lietuvos Finansinė Misija, vie
tinis klebonas pareiškė, kad ji
sai nepriimsiąs čia kalbėti kun.

i J. žiliaus, bet J. Vileišį tai dar 
ir parkviesiąs. Tą išgirdę, žmo
nės laukė gerb. atstovo pribu- 
nąnt. Bet ant nelaimės Klebo
nas ir vėl praneša, kad nors 

Į kvietęs net kelis kartus, J. Vi
leišis visiškai atsisakęs važiuo
ji į Daytoną. Apie tai dagirdę 
žmoneliai nusiminė. Vieni ru- 
gojo ant gerb. Atstovo, kad ji
sai esąs perišdidus, nenorįs nei 
kunigėlio klausyti, o kiti abejo
jo apie kunigėlio teisingumą: 
gal jis pats jo nekvietė — sako.

Aš taigi, norėdamas ištirti

žiuoti. Kaip buvo tikrai, gerai 
neprisimenu, bet visgi nežinau, 
kad tokius pakvietimus nuo 
kun. M. Cibulskio bučiau turė
jęs”.

Mieli broliai ir sesutės, o y-
pač parapijonai. Pririškite sa
vo kleboną prie gėdos stulpo ir

didesnio prasižengimo prieš Tė
vynę, kaip šitas? Lietuvos At- 
stovui bereikalo-garbė nuplėšta 
ir Lietuvos Paskolos bonų neiš: 
parduoda už kelioliką šimtų, o 
gal ir tūkstančių.

Jer. Urbonas.

pareikalaukite nuo jo aiškaus 
išrodymo apie tai.

žinote gerai, kad tokie dar
bai yra pragaištingi musų Tė-I 
vynei Lietuvos ir jos visai liau
džiai. O ponams ir Varšąvai 
ant naudos ‘išeina. Taigi, da
bar atimkite iš jo rankų jūsų 
kolonijos politikos vadeles; kad 
jis nenori važiuoti tiesiu keliu, 
vadovaukitės patįs. Ar reikia

DR. ADOMAS SZCZYH 
GYDYTOJAS IR CHluuBGAS 

982 E. 79 St., Cleveland, Ohio'.

Telefonai: Rosedale 6758, Prise
ton 431

gitaciją prieš Lietuvos Valdžią, 
prieš Lietuvos Misiją, prieš 
Lietuvos Valstybės pasiuntinius 
ir podraug prieš pačią Lietuvos 
laisvę. Todėl- jūsų surinktais 
pinigais klerikalai remia Lietu
vos priešus, remia Lietuvos Res-
publikos griovėjus, varo" šlykš
čią agitaciją prieš Lietuvos 
Laisvės paskolą, trukdo prakil-

teisybę, o ne abejoti apie tai, 
I pasiunčiau gerb. J. Vileišiui už
klausimą: ar jis yra buvęs kvie
stas į Daytoną musų klebono, 
ir del kokios priežasties jis čia 
neatvyko. Sausio 3 d. nuo gerb. 
Vileišio gavau šitokį atsakymą:

“Aš visai neprisimenu, kad 
kun. M. Cibulskis butų net du 
sykiu kvietęs manė su prakal-

nų Lietuvos Liuosybės darbą, ba Į Daytoną. Kuomet aš bu- 
Jusų suaukautais pinigais tie vau Akrone ir norėjau važiuoti
juodieji apaštalai atlieka išda
vikų darbą ir gelbsti Lietuvos 
priešams, dvarponiams, engė
jams nekaltų Lietuvos vargšų

į Daytoną, tai gavau žinoti, kad 
prakalbos del manęs ten nėra 
surengtos ir todėl negalėjau va-

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12
3 iki 6 po pietų. 
7 iki 8:30 vak.

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

8115 St. Clair Avenue

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen 
t=t DANTISTAS t=i;

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1396 E. ».StTMt '
Cleveland. Ohio/

: Valandos: tik vakarais nuo 7 | 
iki 9 vai.

: Nedėldieniais nuo 3 iki 4 vai J:
hnpi|lwtlllllllllll"Hiiiimiiluuininnj:

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

SUU) UEWM DARYn “J 
j įiMSurosuA. a 

«pukiii!iki( iodii’ Nr. 7 ma- P1 
: ^dlietavą valdo 'Antantes “ 
Į (lįoiigiMs) vaktylė. Jis ra- “ 
[ į- “Pūkiai risi® iinoma;
į įį šiindien 'nepriklausomas’ ®
| įnsiK valstybe vaUo® °-
; į nljtyfe - akolos, An-
i tufe potaaa valstybės, štai1
/ faktas wist suprasti mažųjų1 
’ nbiyhiĮ politiką. Lietuva pa-
; atašė karės paliaubas su žel-
: gankiu. Lietuva sutiko da-

ijti Mdurmėje’ Lietuvoje ^ple- 
bisitą, nors tas rei^da išaža- 
tlėjimą Vilniaus. -Lietuva ne- 
pli padaryti su Sovietą Kusi-

> ja sąjungos. Tai visa daryt ver
čia Antantos dėdes."

Ja tap ralytiĮ koks nors 
Haakvis laiknltis, tat nesiste- 
bitume {iriėdami tokius žo 
dinų. 0 vis ddto "Darbininkt 
Mui” labiaušai mpi sąjun 
p su sovietą Rusija, vadinas

I -jis nori, kad Lietuvoje jsiga 
; lėtu Rusa engėjai, pagal kurir

Viena iš gražiausių Poezi
jos knygų jau atspausdin
ta ir galima ją šiandien 
gauti ?
Ar jus žinote, kad tokios 
knygos nebuvo ir nesiran
da visoj Amerikos Lietu
vių Literatūroj?
Argi jus nenorėtumėt* jos 
turėti ?
O gal nežinote kur gauti? 
Na tai indėkite (du dolariu 
j laišką arba išpirkite už

vės pasisekimas prigulės nuo 
išrinktų direktorių ir šėrinin
kai privalo pasirūpinti išrinkti 
tokius direktorius, kurie užtik
rintų Bendrovės pasisekimą.

L. A. B-vės Worcesterio
. Šėrininkų Komitetas:

P. A. Dėdynas, pirmin.
V. Čekanauskas, rašt.
A. Blažys, komit. narys, 
Jul. Baniulis, komit. narys.

najam Kryžiui, bet pila į kuni
giškąjį bedugnį Tautos Fondd 
kišenių, iš kur jau niekas tų pi
nigų nematys. Aukautojai duo
da Lietuvos reikalams, šauliams 
bei Raudonajam Kryžiui, o ku
nigai ir jų klapčiukai aukas sau 
pasigriebia." Žmonės! 'ar jus 
matėte kur didesnę prigavystę? 
Ar jus jaučiate, kaip jus -esate 
suvilioti? Ar žinote, .kad jūsų

žmonelių. Taigi, susiprask, Lie
tuvi ir Lietuve; pagalvok kur ir 
kam aukauji! Pagalvok 'gerai, 
kokia tavęs ateitis laukia, jei 
tavo pinigais sušelpti dvarpo
niai ir Lietuvos priešai uždės 
ant tavo genčių baudžiavos jun
gą. Įsivaizdink, koks tada li
kimas Lietuvos bus.

Kaip jau minėta, klerikalų 
spaudos užpuldinėjimas Lietu
vos Minijos sulaikė daugelį žmo
nių nuo pirkimo Lietuvos bonų, 
o vieton to jie kimšo pinigus į 
bedugnį Tautos Fondą, kuris 
Lietuvai naudos nedavė, — tai 
pagalvok, ai' gerai darė tie, ku
rie klausė, arba tie, kurie klau
sėt jų ir Lietuvos negelbėjot? 
Duok Lietuvai iš savo darbų at
skaitą. Kunigo švogeris.

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų ^Specialistai.
Superior 'Av^ir Addison Rd.-

$2 money orderį ir siųskit 
A. J, JOKŪBAITIS 

327 E St., Boston 27, Mass.

I
 Kursas Nupuolė
Tai geriausia proga daug au- H 
ksinų j Lietuvę nusiųsti. Grei- H 
tume nusiuntimo pinigų nieks H 
su manim negal lenktyniuoti; M 
visiems pinigų siuntėjams pri- ■ 
statau kvitas su parašais pri- S 

ėmėju pinigų.H
it u ra j Liepo- H 

ir visur. S

j Lietuvę. ĮM 
uviškų doku- H 
V* 
>er pačto Mo- H 
rdami pridėkit H 
iad adresuokit HH 
.AINIS 
Brooklyn, N.Y. K

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERI?

įčių skaudėjimo,

Darbininkas naudoja palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo Įtempto, sunktus 
kasdieninio .darbo.'

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

Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerį, nuo pec., .... 
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu 
galimybes uždirbti kasdieninę duoną.

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

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

Visi naudoja Pain-Expellerj.
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AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON? 
Laivakorte | Liepojų $145. Eidkunus $106.70

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

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

Užtikrintas Pinigu Persiūtas
Siunčiame pinigus j Lietuvą per pačtą ir per kab- 

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

Gabowitz-Castle ?nd Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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KOPECNY’S 
PHARMACY 

Ieuropiška aptiek a
Baigęs mokslą aptieko-* 

rius Pragos Universitete. | 
Čionai yra visokių Euro-1 
piškų vaistų ir chemikalų, | 
taipgi daug visokių Ko-| 
daks paveikslams imti, ly-» 
giai ir kitokių fotografi-| 

:joms reikmenų. Yra bu-i 
minių dalygų, perfumų, į 
sadlainių. Receptai musų | 

; speciališkumas. Mes moki-1 
nam dykai imt paveikslus | 
kas perka kamerą. Filmas I 
irgi puikiai išdirbam. | 

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

Rosedale 945 Prih. 13611

LOUIS EISENBERG :
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,; 
Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, /
Lieja ir Stogams dangalų
i 1169 East 79th St. N. Ęį :

Princeton 1337-K 1

T. P. NEURA CO.
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

Tikiuos, kad galėsime prieiti prie pirkimo pigesnių 
tavorii 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.
į Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas jieš- 
ko_ gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis:

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

(Telefonai — Gyvenimo — Central 4675-K.)
(Biznio: Central 3620-L / Central 8792-W)

Vjšose 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."

totą visi tarifu idtti.
(“Liet Dk.”)

* ’ ’ r-fi 
B KLAIPĖDOS.

Pasą Lietavią laikraščiai d 
iaiuiii leidžiami Goto 
arba Vokiečiu raidėmis, kur 
Lietuviu rašyba netinka^- 1 
hdaogi Prusą Lietuviai la 
yra pripratę prie Vokiškų 
diiu, tat ir laikraščiai nieko 
gali padaryti. Vis dėlto “Pi 

■ Lietuvių Balso” redaktoriai 
ri šiokiu'ar tokiu budu inpn 
ti savo skaitytojus prie Ii 
viską raidžią. Tam tikslu 
Eltos telegnmus spam

! “Dirvoj” randasi N 
TeatralHld Veikai

Kunigu Muothas — 4-ri 
tą tragedija 6 atideni 
Valda 17 vyrą ir 4 m 
PusL 35. Krina. . .

Graži Mageliona — melt 
4 aktą, 6 atidengimu. 

jO sąrą ir 3.jnoterįs 
63. Kaina . . . . . .

Lietuvos Prano

Rosedale 1157

Prospect 953

Lai Elektr

1HE 1LLUMI1
Dlumin

Pul

Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
ri' Su Įmokejimu Nuo $300 iki $1650 Dolerių

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

to’ dalyse Parduodam su mažtf 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- 

nasais, elektros šviesa, trečias aųgštaš 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 Nafnai, po 5 kambarius, ant Pennsylvania Ave., neoli E. 
•r 70 gatvės, parsiduos su įmokkėjimu $300 ant išmokėjimo po $29

j mėnesį:
Taipgi turime ir daugiau įvairių namų, kurie čia nepažymėti, su tokiais pa

čiais {mokėjimais ir gražiose visiems patinkamose vietose.

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

TURĖDAMI REIKALUS SU NAMAIS, KREIPKITĖS:

The Representative Realty Co
814 CITIZENS BLDG.

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488

Tremtinis — drama i 
šėionybės platinimosi. V 
to. Lošia 2 motėri ir 4 
(Lošėjai jas gali gaut 
“Dirvos" Knygyne. Rei. 
te tuojaus.)

Brolžudys — penkių i 
tragedija iš tikro ats 
Lietuvoje. Reikia 19 yy 
tarpe šešių moterišką, 
va perstatyti, kaina ....

Laimės Jieškotojai - 
rią veiksmą drama iš L 
gyvenimo. Lošia 15 ypi 
tarpe 4 moteriškos. Kai

VILNIUJE - PJ 
RASEINIUOSE

MARIAMPG
į Kuogreičiausia išmokt 

TUR4 NEWARKE.
L P.

I 7% ĮH 
57o 
3% 

irApsišattgojimui nuo 
dėk savo skatiką j I 

vįs rasi pinigus.
M. Narjaiukas,

Greičiausias, 
mui kambario, 
su pagalba Elei 

Už keliu mini 
vielos, jo šiluma 
patogi? šilumą 1 

Kodėl nenusip 
dabar ir gėrėtis, 
mos mėnesių?



DIRVA

Žinios iš Lietuvos
SIŪLO LIETUVAI DARYTI 
SĄJUNGĄ SU RUSIJA.

“Darbininkų Žodis’ Nr. 7 ma
no, kad Lietuvą valdo Antantos 
(sąjunginės) valstybės. Jis ra
šo: “Puikiai visiems žinoma, 
kad šiandien ‘nepriklausomas’ 
mažasias valstybes valdo didžio
sios valstybės — akulos, An
tantos grobuonės valstybės, štai 
faktas, norint suprasti mažųjų 
valstybių politiką. Lietuva pa
sirašė karės paliaubas su žel- 
gowskiu. Lietuva sutiko da
ryti ‘vidurinėje’ Lietuvoje ple
biscitą, nors tas reiškia išsiža
dėjimą Vilniaus. -Lietuva ne
gali padaryti su Sovietų Rusi
ja sąjungos. Tai visa daryt ver
čia Antantos dėdės.”
- Jei taip rašytų koks nors 
Maskvos laikraštis, tat nesiste
bėtume girdėdami tokius žo
džius. O vis dėlto “Darbininkų 
žodžiui” labiausiai rupi sąjun
ga su sovietų Rusija, vadinasi
— jis nori, kad Lietuvoje įsiga
lėtų Rusai engėjai, pagal kurių 
dūdelę visi turėtų šokti.

("Liet. Uk.”)

Iš KLAIPĖDOS.
Prūsų Lietuvių laikraščiai da

žniausiai leidžiami Gotinėmis 
arba Vokiečių raidėmis, kurios 
Lietuvių rašybai netinka., Bet 
kadangi Prūsų Lietuviai labai 
yra pripratę prie Vokiškų rai
džių, tat ir laikraščiai nieko ne
gali padaryti. Vis dėlto “Prūsų 
Lietuvių Balso” redaktoriai no
ri šiokiu ar tokiu budu inpratin- 
ti savo skaitytojus prie Lietu
viškų raidžių. Tam tikslui jie 
Eltos telegramus spausdina

“Dirvoj” randasi Nauji 
Teatrališki Veikalai

Kunigas Macochas — 4-rių ak
tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 molerjs. 
Pusi. 35. Kaina ......  30c.

Graži Mageliona — melodrama 
4 aktų, 6 atidengimu. Lošia 

y10 vyrų ir 3^ moteris.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 tuojaus.)

Brolžudys — penkių veiksmų I 
tragedija iš tikro atsitikimo 
Lietuvoje. Reikia 19 ypatų, jų 
tarpe šešių moteriškų. Leng
va perstatyti, kaina..........75c.

Laimės Jieškotojai — ketu
rių veiksmų drama iš Lietuvių 
gyvenimo. Lošia 15 ypatų, jų 
tarpe 4 moteriškos. Kaina 40c.

“Lietuviškomis” raidėmis. Te- 
čiau tenka abejoti, kad galėtų 
pasiekti savo tikslą, nes tuos 
telegramus jie išsiverčia į savo 
žargoną ir spausdina ta rašyba, 
kuri buvo vartojama prieš 40 
metų musų raštuose. Matyt, 
kai visas laikraštis bus spaus
dinamas senovės Lietuvių rašy
ba, tai Eltos telegramai bus 
spausdinama dabartine musų 
rašyma. Sakytump, jog tai yra 
irgi savo rūšies evoliucija.

(“Liet. Uk.”)
WWW

JONIŠKIS.
Lapkr. 17 d. Joniškyj atiden

gtas senai lauktas liaudies klu
bas. Reikia stebėtis, kaip Jo
niškiečiai' iš apirusio, be langų, 
durų, buto padarė šviesų erdvų 
klubą. Klubas turi sceną, de
koracijas, fortepijoną. Be to 
dar įrengtas kambarys — skai
tyklai, antras — šachmatams 
ir kitiem panašiems žaidimams. 
Toliau bufetas be svaiginan 
gėrimų. Apskritai, klubas įs
pūdį daro gan gerą. Negalima 

I nepažymėti dar vieno dalyko— 
tai kortų lošimas klube drau
džiamas. Nežiūrint į tokį trum
pą gyvenimą, klubas jau suren
gė keletą vakarų. Atidengiant 
buvo pakviestas Jakavičius, ku
ris savo kupletais labai prijuo
kino publiką. Lapkričio 22 d. 
buvo koncerto mitingas, kuria
me Joniškiečiai turėjo laimės iš
girsti K. Petrauską, Sodeiką, 
Binkį, St. Šimkų. Be to dar 
minėtame klube šaulių žemės 
Ūkio Draugijos lektoriai skai
tė paskaitas iš žemės ūkio. Klu
bo Seipunų Taryba nusideda iš 
žmonių, rinktų nuO Valstiečių 
Sąjungos kuopos, nuo dramos 
“Aido” kuopelės ir nuo klubo 
narių.

Nesenai musų apielinkę bu
vo aplankęs vyskupas Karevi
čius, kuriam pasitikti buvo pa
puošta tam tikri vartai ir visai 
pasitikimo ceremonijai buvo iš
leista daug pinigų. Indomu tai, 
kad,.musų.žmonės tokiems daly
kams visai nesigaili pinigų, o 
kai reikia vienas-kitas skatikas 
duoti švietimo reikalams, tai 
nenori duoti. (“Liet. Uk.”)

TAURAGĖ.
Karės audrai siauliant į griu

vėsių krūvą buvo paversta nau
jai pastatyta Tauragės bažny
čia, o. puiki Rusų cerkvė pasili
ko sveika, kuri dabar yra paver
sta intendantūros sandėliu, baž
nyčia yra sutalpinta beveik dar
žinėj. Kodėl negalėjo bažnyčią 
sutalpinti cerkvėje, o sandėlį 
toje daržinėj, sunku suprasti.

(“L. U.”)

Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Darbai 

Lietuvoje
(Ištrauka iš Kauno “Lietuvos”)

Turiu rekordus (orderius), 
įrodančius, ką Amerikas Raudo
nasis Kryžius yra davęs Lietu
vai nuo šių metų birželio 16 d. 
iki lapkričio 19 d. (t. y. 1920). 
Jei reikėtų suskaityt ką, kiek 
ir kuo yra Amerikos Raudona
sis Kryžius sušelpęs tik per tą 
laikotarpį, tikiu kad visa tai už
imtų laikraštyj nemažiau vie
tos,-kaip Lietuvos Gynimo Ko
miteto aukų skelbimas. O te- 
čiau tos Amerikos labdaringo
sios įstaigos darbas prasidėjo ne 
nuo mano minimo laiko ir pa
žymėtąją lapkričio dieną nepa
sibaigė. Reguliaringai labda
rybės darbą Lietuvoj A. R. Kr. 
pradėjo su šiais metais, į ku
rio atskaitomybę neineina pir
miau Lietuvon prisiųsta medi
kamentų ir ligoninėms reikme
nų bendra vertė į 250,000 dola- 
rių. žinau, kad po lapkričio 19 
d. daug kas sušelpta. Vėl čia 
neminima apie A. R. Kr. šau
lių skyrių, kurs taip pat be dar
bo nesėdi.

Noriu' čia suskaityti tik tas 
įstaigas, kurios yra patyrę A- 
merikos labdaringąją ranką. 
Kiek -kuri įstaiga yra gavus — 
gerai žino. Tat:

Nuo birželio 16 d. žydų vai
kų mokykla Aleksote. Vokiečių 
vaikų mokykla Kaune. Nuken- 
tėjusiems del gaisro Kaune tą 
mėnesį išdalinta — drąsiai ga
lima sakyti — į 1,000,000 auk
sinų daiktų. Lenkų vaikų prie
glaudai Slabadoj.

Liepos mėn. Lietuvos naš
laičių prieglaudai Vilkijoj. ‘Sau
lės’ kursams Kaune. Vaikų dar
želiams žaliajam Kalne. Rusų 
Komitetui pavargėliams Kaune. 
Gimdymo Ligoninei (L. R. K.) 
Kaune, žydų pavargėlių komi
tetui Kaune. Kauno karo ligo
ninei. Utenos Ligoninei. Ra
seinių apskrities ligoninei. Kau
ne (antrą sykį).

Rugp. mėn. “Saulės” Kur

sams Kaune. Miesto žydų ligo
ninei Kaune. Liet. Vasaros ko
lonijai, žaliajam Kalne. Mriam- 
polės apskrities ligoninei.' Ru
sų pavargėliams Kaune. Pane
vėžio miesto ligoninei. Miesto 
žydų ligoninei Panevėžyj. Ru
sų našlaičių prieglaudai žalia
jam Kalne. Kauno miesto li
goninei. Lietuvių Valstybinei 
prieglaudai Kaune.

Rugsėjo mėn. Lietuvių prie
glaudai, Mickevičiaus gatv. 2, 
Kaune. Joniškio apskr. liboni- 
nei. Lietuvos Raudonajam Kry
žiui. Vaikų Klinikai (L. R. K.) 
Apskrities Našlaičių prieglaudai 
Vilniuje. Lietuvių našlaičių pr. 
Kamenduliuose. žydų mokyk
lai (Gardino gat.) Kaune. Rusų 
našlaičių prieglaudai Vilniuje. 
Tą mėnesį nemaža- sušelpta pa
vienių ypatų.

Spalio mėn. žydų pabėgėliams 
Kaune. Vilniaus įstaigoms ir 
varguomenei. Lenkų pašalpos 
komitetui Kaune. Rusų našlai
čių prieglaudai Raseiniuose, žy
dų mokyklai Kaune. Karo ligo
ninei Kaune, šv. Kazimiero Se
serų prieglaudai Pažaslyj. Lie
tuvių našlaičių priegl. (Micke
vičiaus gatvė) Kaune. Karo li
goninei Šančiuose. Karo Ligo
nių Gailestingosioms Seselėms, 
žydų prieglaudai ir mokyklai 
Slabadoj. Liet.. Moterų Gyni
mo komitetui Kaune. Armijos 
Venerinių ligų ligoninei Pane
munėje. Lietuvių našaičių pr. 
ir elgetybai Mariampolėj. Ka
ro ligoninei Kėdainiuose.

Lapkričio mėn. iki 19 d. ‘Lie
tuvių našlaičių prieglaudai Kau
ne.. Armijos evakuacijos punk
tai (sužeistiems kariškiams) 
Ukmergėj. ' Karo lauko ligoni
nei Baisiogaloj (visai aprūpin
ta 150 lovų). Lietuvių našlai
čių prieglaudai Pažaslyj. Lie
tuvių armijos saiiitarijos sky
riui Armijos sanitariniam trau
kiniui Kaune. Armijos sanita
riniam skyriui (Lietuvų belais
viams Vilniuje). Belaisvių sto
vyklai Kaune (Lenkų belais
viams). Gimdymo Klinikai Kau
ne (Lietuvos Raud. Kr.). Karo 
ligopinei Kėdainiuose. Karo

ambulatorija Kaune. Tą mėnesį 
pašalpos teikta pavieniams as
menims.

Iš šio nepilno surašo galima 
pastebėti, kad Amerikos Raudo
nasis Kryžius pašalpos teikė ne- 
skirdamas nei tautų nei tikėji
mo. Kai Lenkai puolė Lietuvą, 
padidindami jos vargus ir kan
čias; A. R. K. irgi padidino pa
stangas juos mažinti. Jis sku
bėjo lengvinti skausmus ten, 
kur jie labiausia reiškėsi — ka
rės ligoninėse. Vargiai rasis li
goninė, kuri nebūt Amerikiečių 
duosnumo patyrusi, nes, kiek 
žinau, dar neviena ligoninė bu
vo sušelpta po lapkričio 19 d.

Palengvinti kovai su žiemos e- 
pidemijomis A. R. Kr. Lietuvos 
kariškiams daro dovaną — dvi 
dezinfekcijos kameras.

Paviršutiniai suskaitę galime 
drąsiai sakyt, jog Amerikos R. 
Kr. daiktais išdalino Lietuvoj 
tik šiais metais į 500,000 dola- 
rių vertės, kas šių dienų kursu 
shdaro 30—40 milijonų auksi
nų. Žymi ir brangintina tai 
auka. Kad aukų gauti nerei
kėjo nei Kaunan važinėti parsi
vežti ; užteko A. R. Kr. sužino
ti reikalo ir jis pats daiktus į 
vietą siųsdavo.

Kauno Skyrių veda A. R. Kr. 
leitenantas L. Bridges. Jam

padeda visais orais ir keliais 
važiuoti nenuilstąs Dr. Desa- 
maskoy. Šaulių Skyrių veda 

|Dr. Thomas. Tiedu skyriai pri- 
I klauso nuo centro Rygoj, įren
gto visoms Pabaltiko valsty
bėms. Jį veda pulk. Ryan, da- 

I bar tarnybos reikalais išvažia
vęs į Suv. Valstijas. Tas cen
tras savu keliu priklauso nuo 
didesnio visai Europai centro, 
esančio Paryžiuje.

Visa tai norėjau išdėti tam, 
kad mes labiau "mokėtume įver- 

I tinti Amerikos R. Kr. darbus, 
j Iš to viso mes galime spręsti, 
kad Amerika nėra vien tik do- 
įlario šalis. Jul. Kaupas.

Knygos Visiems ir Visokiame Reikale

Siunčiam Pinigus į visas Šalis Užrubežiuose.

' COLL VER - MILLER CO.
2033 E. 9th Street ir 1 98 W. 25th Street
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave.

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas 
ir jo skyriai

VILNIUJE ■ PANEVĖŽYJE ŠIAULIUOSE 
RASEINIUOSE LIEPOJUJE KLAIPĖDOJE 

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

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

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

vęs rasi pinigus. Su reikalais kreipkitės:

KELIAUJANT EUROPON
Laivas SAXONIA 14,300 Tonų
15?° Išplauks iš Halifax Sausio 22

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

Pridėjus $5 Karės Taksų. • 
TIESIOG HAMBURGAN

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

Jūsų kaimynystėje yra musų agentas. Kreipkitės
, prie jo. a i,,Ąn,us

KITŲ LAIDŲ KNYGOS
9 Andersono Pasakos ........................... pusi. 82 30
1 Aisopo Pasakos .................. pusi. 346 1.26 

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

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

Ta pati apdaryta ........ .................... 1.75
1,147 Apie žemę ir Kitus Svietus ............. p. 255 1.00

Ta pati su apdarais ...... .......... 1.75 
3002 Aritmetika ................ ..... p. 104 40
3201 'Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Pragarą, p. 72 25
3335 Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 25 
5126 Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60
..24 Ben-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 klioštoriauB Jėzuitai 50

49 Oarbas — 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 Farmazonai (3 aktų komedija) .... p. 131 50

1463 Fraiicuzijos 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 Guliverio Kelionė po nežinomas šalis ...... ’50
97 Geležiniai Nagai .............................. p. 72 35

925 Gludi-Liudi — Lyrikos Eilės ............ 50
1186 Gamtos Istorija ..'............................... p. 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 7b 
3508 Geografijos Vadovėlis ..,......... p. 77 1.00
1308 Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoj p. 552 , 2.00

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

Su apdarais ..................................... 2.0,0
3242 Gyvenimas šv. Tėvo Benedikto IX ............ 25
5157 Gyvenimas Išganytojo Svieto ................... 75
1925 Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 50
3640 Humoras ir Satyra (Juokai) apdaryta p. 158 1.00

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

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

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

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

Valgių Gaminimas — mažai tokių knygų yra, bet

“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. Širvydas. 208 p. 1.00 
Drūtais audimo apdarais .. '........................ 1.50

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

Lai Elektra Išriša Jūsų ‘Šilumos 
Klausimus

Greičiausias, lengviausias būdas apšildy
mui kambario jūsų name šaltame ore yra 
su pagalba Elektriško Šildytojo.

Už kelių minutų po prijungimo jo prie 
vielos, jo šiluma prašalins šaltį ir pagamins 
patogių šilumą kolei jos reikia.

Kodėl nenusipirkti Elektrišką šildytoją 
dabar ir gėrėtis jo patogumu laike šių žie
mos mėnesių?

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building

Public Square

ATIDAI LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

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

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

ANT PACĖDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO •

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

----------------- ’--------------- ---------------------------- -
MAGDE. “Ak, kaip man nteifigal- j 

rq / /ibandiiau visokius mazgojimus, J 
tm’nJWmua, m uita vi mus — ir viskas tas I 
r.iel'O nepagelbėjo nuo tu bjauriu plcis- s 
Iranu... Man geda net darosi J” ’ I

MARE. “.V i, tai kam tau kęst be- o 
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plati- ! 
kai gražus, švelnus »’ • čgsti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES tft I

Kas tai yra RUFFLES? Ar į 
tai gyduole? Ne!! Ar leve- . ; 
piantjs vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia ] 

“ plaukų ir odos sustiprintojis, ,
kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 1 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but | 

j smagesnio už čysta neniežinčią galvos odą? j
« U JUĘ »

y panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos II 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar- j 
č:ais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatšinaujintų. H 

, Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik |
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |

» AD. RIC HTER & CO., 3 6*330 I roadway, Few York^°**°*^O

labai reikalingos kiekvienai šeimininkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162 _i 1.25. 
Gražiai apdaryta ____ ___________________ 1.50

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00 
Tvirtais apdarais <__________________ 1.50

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  1__________ $3.00

3381 Istorija Antano Kandroto (kaip būti drutu) 25 
3336 Apie Kūno Išlavinimą ................. pusi. 74 25

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 audimu apdarais, auksinėmis raidėmis. .. 1.25

Mohamedo Kelionė į Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo Žemėsf 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 buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. širvy
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

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi. ..i..........35

Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au
torių. Gražiu pieštu viršeliu, kaip ir pirmoji 
knyga. 144 puslapiai ....................................... 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-dilių ir deklama
cijų knygelė. Telpa joje keleto autorių — vyrų 
ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de
klamavimui. Puslapių 172. Kaina" ............50c

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

Užtekanti Saulė. Patriotiškumo, meilės 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 .............................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. Skripkauskiutė. Pusi. 67 ..:............35

Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių atidengimų. Parengė V. 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 drams. Parašė Schiller. Liuosąi vertė lietuvių
kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 .,50 

Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu
vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai
rius klausimus. Parašė V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 
turi geriausią , progą ........................ 1.00 

šešėliai. Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupas
sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tulelis............'.......................50

“DIRVA” 7^)7 Superior Ave. Cleveland/ Ohio

© 
© 
© Užsiseneję Ligos

VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje • 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosąvimas 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

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju __ .
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visu gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkūi. Jums 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbanti žmogų.

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND,, OHIO.

© 
© 
©
©

©
© 
© 
© 
© 
©

©

©
©

LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.

ir gydau pats ir kada tik at-

Tai yra mano paveikslas. Atėję’ pamatysit. 
Mediciną praktikavau per 40 pietų.

Mokslą, Registruotas, su LeidimuBaigęs I
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų.



Cleveland, Ohio.

ant pardavimo ir 
kreipkitės:

PAIN

No 5
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IŠ DARBO 
JUDĖJIMC

Pranui Mažeikai yra “Dirvo
je” laiškas iš Lietuvos, nuo Si
mono Mažeikos, Mariampolėje.

dantis. Visas darbas gvarantuojamas. 
Valau dantis ir prižiurtu dantų smegenis.

Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų ir nuo 4 po pietų iki 8 vakare.
Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dienų.

Auk
Vokiečių Laikrai

ir Vadina

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti musų lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimą— 

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už SI.60 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

ia- tams, gavo grasinimus pasiliau- 
iš- ti nuo tokių pastangų. Bender 

■j'yra iš Clevelando.

F
1 Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ]

Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Svarbūs viešas susirinkimas ’stijas su savo “špitokeliu”. Nė-. Grasina teisdariams. 
, 6835 ra ko daug apie juos kalbėti, tijos senatorius Bender, 

VflFP noa iriai •zinri Violr iv Irusi iia rra_ ' iavinlrimn C’.nllimH11S
davė sumanymą įvesti žiaurias

DIRVA

___ ■■ ■■ . . RMĮ___  Vals- 
atsibus Lietuvių Salėje, 6835 ra ko daug apie juos kalbėti,. tijos senatorius Bender, kuris 
Superior avė., petnyčios vakare, nes visi žino kiek ir kuo jie ga-'po išrinkimo Columbus, O., pa
vasario 11 d., kur atsibus nauji Ii pasirodyt, ir gal tik apie stok-i davė sumanymą įvesti žiaurias 
rinkimai Lietuvos Gynimo Pas-,jardus tiktų lošti, bet ne gerjj Ibausmes visokiems kriminalis- 
kolos valdybos ir delegato į Sei- publikoj. Chicagoj, kur jie ma- ‘______________________ si:—
mą ‘New Yorke, suorganizavi- no “darbuotis”, yra geriau C 
mui Centralinio Komiteto vedi- lavinto jaunimo ir gali kuo nors 
mui Antros Paskolos. pasižymėti, ne kaip Clevelando

Visi kviečiami dalyvauti, * ir vyčiai ir Kanavarskai.
draugijos taipgi kviečiamos pa- I Patartina butų broliams Ka- 
skirti savo atstovus tam susi
rinkimui. Clevelandas pernau- 
ją žada sukrusti. Visos srovės 
taipgi privalo dalyvauti. Susi
rinkimas prasidės 7 vai. vaka
re, inžanga dykai.

Senoji stoties valdyba paskel
bia visiems musų biznieriams ir 
profesionalams, kurie dar neturi 
pirkę Letuvos Laisvės bonų, tą I 
tuoj padaryti, nes greitai bus 
išleista šiam miestui spausdin-1 
ta atskaita ir sužymėta visi pir-1 
kusieji ir nepirkusieji biznieriai.

Griežtos taisyklės gatvėms: 
draudžiama skersuoti gatvę bi
le kuriame punkte, išskyrus tam 

;nurodytame; einantieji privalo 
įlaikytis po dešinei ir nesustoti 
ant kampų kalbėtis; išlipant iš 
gatvekarių žmonės privalo eiti 
prie artimiausio gatvėms sker- 
savimui paskirto punkto, o ne 
bėgti stačiai, kur važiuoja au
tomobiliai ;' laukiant ateinančio 
gatvekario žmonės privalo lauk
ti ant šaligatvio, jeigu nėra toj

vietoj apsaugos zono, ir tik ka
rui atėjus prie jo eiti.. Taipgi 
vežimams ir automobiliams už
drausta važiuoti toliau kaip už
pakalis karo, kada karas susto
ja paimti pasažierius.

Tokios taisyklės išleista mie
sto centrui, kur eina didelis ju
dėjimas, bet tinka žmonėms vi
sur, ir jų prisilaikydami daugu
mas išvengs nelaimės — sužei
dimo ar. net mirties. Jeigu ku
rie automobiliai neprisilaiko tų

taisyklių, kaip pasakyta, tiktai 
reik paduot policijai jų numerį 
— nemanykit, kad jiems leidžia
ma "ant žmonių lėkti”, kaip

daugumoj atsitikimų, kuon^t 
automobilistai neatsargiai Važi
nėja, o pergąsdintas žmogus tik 
juos pakeikęs nueina.

PRANEŠIMAS!

navarskams tokiu ne jų gabu
mams nešamu dalyku neužsiim
ti ir vyčiams žiūrėti kam pavė
lina visuomenę šidyti. Žiūrė
sim, ką jie kitur nuveiks: gal 
teks ir be “koncertų” pargrįž
ti, jeigu tik žmonės sužinos jų 
“gabumus” ir nedakepimą to
kiems dalykams.'

Netikusiam Koncerte Buvęs.

Pereitą nedėldienį atsibuvo 
Šv. Jurgio Dr-stės vakaras, ku
riame vaizdinta, komedija “Be 

........ , l.šulo” ir Teatrališkas Choras
Apvaikščiojimui Lietuvos Ne- 'padainavo penkiatą dainų. Lo- 

prigulmybės paskelbimo dienos gimas ir dainos išėjo gražiai. — 
Clevelande atsibus prakalbos — Publikos buvo pilna Lietuvių 
kalbėti atvyksta Dr. D. Alseika, salė, kur tas parengimas buvo, 
nesenai atvažiavęs iš Vilniaus. ’ 

Prakalbos atsibus nedėlioję, 
vasario 13 d., Lietuvių salėje, 
nuo 5 vai. vakare.

Nušovė karčiamninką. Papra
stose drapanose užėjęs į tūlą 
gėrimų įstaigą, detektivas pra
nešė savininkui, kad liautųsi 
pardavinėjęs - degtinę, nes bus 
padaryta pas jį krata. Tasai 
pradėjo su detektivu ginčytis ir 
sakė netikįs, jog jis esąs detek
tivas, dar įžeidęs jį numetė jo 
žymę. Taip atsitikus, detekti
vas karčiamninką nušovė, už ką 
jis buvo apkaltintas žmogžudy
stėje, bet dabar, po teismo, de- 
tektįivas likosi išteisintas.

SLA. 14 kuopos susirinkimas 
atsibus ketvergo vakare, nuo 7 
vai., vasario 3 d., Stockes salėj, 
6021 St. Clair avė. Visi nariai 
yra kviečiami atsilankyti, la
biausia katrie jaučiatės suspen
duoti. Daug pasitaiko kad per 
neapsižiūrėjimą lieka išbrauk
tais. Taipgi atsivadinkite drau
gus ir pažįstamus prisirašyti, 
kurie dar nėra SLA. ndriais.

Užr. rašt. A. K. Mockevičius.

CIev. Lietuviu Salės Bendro
vės visuomeniškas susirinkimas 
atsibus sausio 31 d., 7.vai. va
kare, Lietuvių Salėje, kur atsi
bus rinkimas naujų viršininkų 
ir bus galima pirkti šėrų. 
si kviečiami dalyvauti.

Nedėlioj čia buvo atsilankius 
mirusio Corko lordo majoro Mac 
Swiney sesuo, kuri laikė prakal
bas ir savo vientaučiams nuro
dinėjo Airijos sunkų padėjimą. 
Jai buvo daromo užmetimų iš 
Anglijos šimpa tizatorių pusės 
ir'kaltinta Airiai už visus kru
vinus nuotikius. į

Užsimindama apie atvykusį 
slaptai į Suv. Valstijas naują 
Corko lordą majorą, Airį, kurį 
dabar valdžia iš čia rengia de
portuoti, ji pasakė, kad jeigu 
tas liks deportuotas, jį laukia 
mirties bausmė.

Po lordo MacSwiney mirties 
Amerikon buvo atsilankius jo 
žmona, kuri jau sugrįžo atgal, 
čia vieši jo brolis, ir dabar at
važiavus jo sesuo. Jų tikslas 
yra skelbti Airijos balsą lais
vai Amerikai, kad Suv. Valsti
jos suteiktų Airijos respublikai 
pripažinimą.

Teisėjo McGannon teismas už' 
nušovimą Haroldo Kagy atidė
tas iki vasario 7 d. Kagy liko
si nužudytas naktį pereitą gevu- 
žio mėnesį, ir kaip iš šalies tą 
užmušėjystės vietą- žmonės bu
vo nutėmiję, liudijo, jog tenai 
buvo ir teisėjas McGannon. Ki
tas pirma teisėjo kaltintas žmo
gus atrastas nekaltu, nors buvo 
pastatyta liudymai buk tai pa
ties mirštančio nelaimingojo, 
jog jis jį šovęs. Prieš Kalėdas 
tęsėsi' plati ir skandalinga tei
sėjo byla, bet dalykas galutinai 
atidėta ant toliau.

OFINAI ANT RENDOS 
tinka del daktarų, viskas 
atsakančiai prirengta. Lie- 

' tuvių gyvenamam centre.
Kreipkitės: 1304 E. 68th 
St., Suite N3, prie Supe- 
rior avė. J. Brazis. (4)

B. G. VALIUŠIS
FOTOGRAFAS Ii 
1197 East 79th Street 

Atliekam visokius Paveikslų 
darbus kuogeriausia ir pi
giausia. Traukiam Vestu
vių, Laidotuvių ir šiaip Pa
veikslus viduje ir ant lauko. 
Padidinant ir iš' mažų pavei

kslų padarom didelius.
Darome paveikslus del pas- 

portų išvažiuojantiems.
Atdara nuo 7 ryto iki 8 va
kare kasdien ir nedeliomis.

AŠ PARDAVIAU SAVO 
DANTŲ TAISYMO 

OFISĄ

buvusį ant St. Clair prie E. 20 gatvės, ir z 
neturėsiu atsakomybės už tenai atlieka
mus dantų darbus ant mano vardo nuo 
Sausio 1 d., 1921 m.

kur mano pacientai ir draugai gaus, taip 
pat gerą ir atsakantį dantų taisymo darbą 
ir mandagų patarnavimą, kokį *aš visados 
suteikiau pirmiau senoje mano vietoje.

Visas darbas pilnai gvarantuojamas.

DR. RAY R. SMITH - Dentistas 
6701 St. Clair Avenue

Atdara vakarais išskyrus Seredą ir Nedėlią

PARSIDUODA FARMA — Pa. Valstiioie
68 akrų. 8 akrai užsėta kviečiais, 12 akrų išartos žemės, 12 akrų 
miško vertės $1,500. Likusi žemė gera arimui. 90 vištų, 2 geri 
arkliai, 5 melžiamos karvės, 2 veržiai, 2 kiaulės ir visokių padar
gų ir j’avų. 3/į mailės nuo tramvajaus ir Slavokų Bažnyčios. 5 
mailės nuo Corry, Pa. Išgrįstas kelias ir ūkė visai atskira nuo 

' kitų. Kaina $6,000: inmokėt reikia $3,000, paskui po $200' ant 
metų su 6% palukų

Mes turime visokių farmų ir visokių kainų 
randavimo. Tolimesnių informacijų norėdami

Lloyd Ewanoff \
8320 Pulaski Ave. — Real Estate Office —

► (Naujas musų ofisas atsidarys Vasario 20 d. 6523 St. Clair Ave.)

Cleveland-Akron Coal & Material Co
Walter Bukauskas, Pardavimo Agentas, 1701 Oregon Av. 

Ofisas ir sandėliai — 1740 St. Clair Ave. 
Pardavimo jardas 2289 West 3rd Street.

Cleveland, Ohio
(Prospect 2652 Lincoln 436)

GUM, RUBBER CO. 
NOVELTIES — BALLOONS

VISOKIE AUTOMOBILIŲ, RATAI (TIRES).
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Netikęs “koncertas”.
21 d. Goodrich name atsibuvo 
taip vadinamas brolių Kanavar- 
skų “koncertas” su visokiais ‘ti- 
jatrais’, ‘manologais’ ir ‘daino
mis’, prie to buvo dar ir ‘pra
kalbos’ su visokiais žaislais. — 
Visa tai paėmus; nežinia kam 
reiktų suteikt papeikimą už dar
kymą musų scenos — ai- tiems 
Kanavarskams ar vyčių 25-tai 
kuopai, kuri pavėlino* savo var
du tą stebuklingą “špitokelį” 
rengti. Visas parengimas buvo 
be galo ir be pradžios, nes tie 
Kanavarskai taip daug kalbėjo 
ir strapinėjo, jog galiaus nie
kas iš visko neišėjo. Buvo net 
10 “aktų” ir 20 atidengimų ir 
kas sykis vis bandyta ką nors 
naujo “parodyti”. Iš visko pub
lika tik “gėrėjos” ir patįs vyčiai 
spjaudė, nesuprasdami kas ten 
einasi ir kas bandoma išvest. 
Nesuprantu, ar tik tiek Cleve
lando vyčiai gali save visuome
nei perstatyt, leisdami tokius 
vyrelius ant estrados pašiepti 
publiką savo ‘špitokeliu”?

'Broliai Kanavarskai rengiasi 
dar prie kito tokio “špitokelio” 
ir statys net “Kainą ir Abelių” 
(Byrono' misteriją). Pirmojo 
vakaro pelhas garsinta eisiąs 
Lietuvos Šauliams, bet antras 
vakaras nežinia kam — gal jų 
pačių naudai. Po to jiedu vėl 
skubinasi vykt į vakarines val-

Nušovė savo vyrą. Pereitą 
savaitę tūla moteris nušovė sa
vo vyrą, su kuriuo buvo vedus 
keturi mėnesiai laiko. Jis par
ėjo nakčia vėlai namon, norėjo 
ineiti į stubą, bet buvo užrakin
ta; baladojosi apie langus ir 
duris.. Pati sako palaikius jį už 
plėšiką ir šovus.

Kadangi tarp jų buvo nesu
tikimai, ką policijai ir pati mo
teris prisipažino, 'ją kaltinama 
už> sužinų vyro nužudymą.

Nuo sausio 1 dienos' šiais me
tais per trejetą savaičių gatvė
se vežimais ir automobilais už
mušta 9 ypatos.

Dvi nelaimės atsibuvo perei
tą savaitę seredos naktį, kada 
šalant ir ledais lyjant gatvės 
paliko slidžios ir vargu buvo 
galima paeiti.

KURIE NEGAUNAT “DIR
VOS” laiku, nerugokit ant mu
ši), nes visas suvėlavimas yra 

Ipačto. Mes nuolatos išsiunčia
me vienodai ir tą pačią valandą 
kas savaitė ant pačto prid uo
dam. Niekad iš musų pusės 
nęsusivėlina ir todėl nebarkite 
leidėjų, bet supraskite, jog pač 
tai perdaug užversti laiškais ii 
neatkreipiama domes , laikraš
čius. Taip yra su visais, ne tik 
■r “Dirva”. Admin.

J
i
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J. BARTKUS
Registruotas Vaistininkas ir Chemikas

, Atidarė
LIETUVIŠKĄ APTIEKĄ
8Z811 SUPERIOR AVE.

Teisingai patarnaujame visiems!
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A. ŠIMKŪNAS 
Moteriškų, Vyriškų

Vaikų Drapanų 
Krautuvė 

Užlaikau geriausiu vyrišku, 
moteriškų ir vaikams parėda- 
lą, marškinių, apatiniu, kal- 
nieriu, kaklaraikščių, jekią, 

sijonu ir visokiu kitokiu.
Krautuvė atdara ir -vakarais.
1001 E. 79th Street
Kampas Cramb Avenue.

C VIOLCT LAXATIVE

Viena ketvirta dalis plytelės 
del kūdikių, pusė plytelės del 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto, šitie yra malonus ii 
švelnus naudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kastorinio alie
jaus.
25c. Reikalaukite Hiss Drug 

. Store, 7102 St. Clair Ave.

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

šalę North American Banko
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

Prospect 2420 ' Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generalisin' perkrauštytojai, vindūotojai ir staty
tojai bankinių šėpų if mašinerijų. Rakandus pa

kuty am, išlėidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avęnue Cleveland, Ohio. I

Tiesioginė Kelionė tarp
HAMBURGO — NEW YORKO 

Patogiausias kelias lietuviams ir rusams
Didžiausi Moderniški Dviem Šriubais Laivai
S. S. MANCHURIA — Išplauks Vasario 24
S. S. MONGOLIA — Išplauks KOVO 10

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.
Kreipkitės Kompanijos Ofisan, 9 Broadway, New | 

York, arba- prie Vietinio Agento.
iES«W15iRli»®rl1G1!
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Williamson. V. Wa. 

dėjo teismas 21 anglį 

pereito pavasario riau 

rodymą 7 kompanijos 

Sosišaudžins tada šn 

angliakasiais, žuvo se| 

pai. Dabar teisme v 

gliakasis prisiima kn 

už padėjimą visu sepl 

gydamas: “Aš nepai 

man bus priskirta vii 

girnas, nes aš nemaži 

kitą mano pusėje turi 

vą.. Bet aš tą dariai! 

sigynimui. Tai buvo 

klausimas—koma dali 

dos reiškė gyvastį ai 

Tai įurojiano it_ 
K *

Angliakasiai lauks | 

Athens, 0. — Tūlotai 

' liakasių Hocking kas 

(rikte dirba tik trečd 

ir operatoriai skelbia, 

permato geresnio pade 

pavasarį neprasidės ežį 

nuėjimas. Iš daugeli 

pranešama, kad anglies 

mai sumažėję, žiema šį 

je srityje yra šiitą, bent 

sario, . dėlto mažai kas i 

naudoja.

Didžiausis Drapanų Išpardavimas 
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 Ploščius už Mažiaus, 
Negu Pusę Kainos!

Kaip tik garsiai raides gali kalbėti, mes norime pertikrint jums šio fakto tikruma; nie
kad tokios vertės Ploščių ir Siutų nebuvo pasiūlyta pardavimui per dešimtį metų!
PERSITIKRINK! NEBŪK SU VILTAS! PARDAVIMAS PRASIDEDA SUBATOJE!
Mes nupirkome perviršį Vyrų ir Vaikinų Siutų ir Ploščių nuo Michaels Stern & Co., iš 
Rochester, N. Y., už maža dalį jų tikros kainos, taigi mes galime duoti Clevelando Vy- 

r 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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Sustreikavo. Albany, 

Gatvekarių kompanijai 

žinos darbininkams alg 

išėjo ant streiko. Numt 

nuošimtis.

Woonsocket. R. I, — 

gurno išdirbystė sumažini 

darbininkams algas. Dirt 

4500 žmonių.

AR JUS ŽINOTE KAS TAI YRA?

Žmonės net nebandytų spėti, jog 
vidurių kirmėlė, kuri yra priežasti
mi taip daug neapsakomų ir neap
rašomų skausmų visame pasaulyje, 
išrodo kaip šiame paveiksle.

Daugybė - vyrų ir 
moterų ir taipgi 
vaikų, kurie nuo to 
kenčia, buna gydo
mi nuo kokios ki- , 
tos ligos ir užtai be 
pasekmių, 
jų tikra t 
na nuo 
lašinių, 
spilkinio, 
suriesto, . i 
vinio kirmino. Tik-

► ri ženklai turėjimo kirminų yra iš-
> ėjimas to parazito dadelių. Kiti žen- 
, klai yra nustojimas apetito, su lai

kinu godumu, apvilktas liežuvis, rie- 
muo, skilvio skaudėjimas, negeras 
jautimas žarnose, atpuolimas per 
gerklę, nuolatinis spjaudymas, nevir
škinimas, skausmas strėnose ir ki
tur, svaigulis, galvoskaudis, nuvargi- 
mas, jautimas silpnumo skilviui tuč- 
čiam esant, pajuodimai po akimis. 
Beprotystė, nuomaruliai ir konvulsi
jos yra tankiai nuo skilvio kirminų, j 
Labai paprastas ženklas pas vaikus 
yra krapštymas nosies, nemigė, gal
voskaudis, stoka apetito, išblyškimas, 
nenoras žaisti su kitais. Laxatodes 
turi ypatybę išvarymui kirminų iš 
sistemos ir kadangi šis, vaistas buvo 
naudojamas Europoje, jo atsakantu- 
mui nereik abejoti. Jeigu nujaučiat 
kirminus, vardan savo sveikatos už- 
sisakykit pilnam išsigydymui Laxa
todes, kurie kainuoja dešimts dolarių 
ir keturiasdešimts aštuoni centai. Pu
sė to kainuoja šeši dolariai ir septy
niasdešimta penki centai ir bus tuoj 
jums pasiųsta gavus Money Orderį, 
pinigus arba banko draftų. Jie par
siduoda tik pas Marvel Med. Co., iš
davėjus pagarsėjusių Bulgariškos Ar-

x batos Plytelių nuo Užkietėjimo. — 
Dept. W-14. B-963. Pittsburgh, Pa. 

| Apdraudimai pakelių dvidešimts pen-

, kuomet 
bėda paei- 

paprasto 
jautienos,

apvalo, 
arba skil-
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, Worcester, Mass. — ii 

išdirbystė numušė savo 

ninkama mokestį nuo 10 

nuošimčių mažiau. Palies 

viri tūkstantis darbinink

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

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

arba

o o o o

o o
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, ki cental.

P.

apsirūpinti per telefoną, laišku 
ypatiškai atsilankius 
Šiuo antrašu:
MULIOLIS

Ofisas 2006 St. Clair Avenue
Prospect 953 Central
Gyvenimas: 6721 Edna Ave. Rose. 3775-J.

6488
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147
189
168
139
116
98
65

Michaels 
Michaels 
Michaels 
Michaels 
Michaels 
Cichaels 
Michaels

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

Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co

&

&
&
&

Ploščių 
Ploščių 
Ploščių 
Ploščių 
Ploščių 
Ploščių 
Plošęiy

vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės

po 
po 
po 
po 
po 
po 
po

$45 
$50 
$55 
$60 
$65 
$70 
$75
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189 
219 
178 
234
129 
114
89

Michaels 
Michaels 
Michaels 
Michaels 
Michaels 
Michaels 
Michaels

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

Pasiūti per Michael Stem & Co. Rochester, N. Y.
& 
&
& 
&
& 
&
&

Stern 
Stern 
Stern 
Stern 
Stem 
Stern 
Stern

Co. 
Co. 
Co. 
Co. 
Co. 
Co. 
Co.

Siutų 
Siutų 
Siutų 
Siutų 
Siutų 
Siutų 
Siutų

vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės

PO 
PO 
Po 
Po 
po 
Po 
PO

.$45 x _ __

I $25.00
$75 7.

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau
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Columbus, Ga. — Po 

tro mėnesio nedafbo dvi 
I mo kompanijos pananjin 

: kiną ir dirba visą laiką 

| gos nemažinama.

Buvę Latviu kareiviai t 

darbo. Net 100,000 kan 
į kure tapo paliuosuoti iš ti 

i- vino Latvijoj, labai žyniai 

P dilino badaujančiu eiles,! 

! rioos Amerikos Raudonasis1 

r kasdien maitina. Kadangi 
į danma šią kareiviu užsiimti 

E nkinnkyste, žiemos laikui 
| atojas nėra ką pradėti, ir 

' duji daugumas ūkininką s 
t jo kariumenės eflėsna, mai 

htrijoj trūksta. Pavasari, 1
I ii galės pradėti žemę dirt 

t Pfielius atstatyti, tada ir b 
į ris Latvijoj kur kas pagerės.

2000 pavargėliu aprūpinau 

į' Men. Pagal šią dienu Amt 

i rikos Raudonojo Kryžiaus Bal 

[ Ojos Provincijos (Finlandjoj 

| Estonijoj, Lietuvoj ir .Latvijoj] 

r oedėjy pranešimo, kasdien 2,00( 

t- kądikią pilnąi‘aprengti ir apru- 

pinti. šiame pranešime neskai

toma patiesalą, lovinią ir me

dikamentą, kurie ligoninėms ari 

Prieglaudoms suteikama.!7


