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Siberijoj Sukilimai Prieš 
Bolševikus

Pekinas, Chinija. — Iš Barbino sausio 27 d. praneši
mai skelbia, kad Nižniam Udimske, 360 mylių šiaurvaka- 
rin nuo Irkutsko, bolševikų kariumenė sumušta ir sovie
tų valdžia išvyta iš miesto. Sukilėliai yra vietiniai gy
ventojai. Kitose vietose irgi bolševikų valdžia nuversta.

BOLŠEVIKŲ KARIUMENĖ ĮSIVERŽUS PERSIJON 
IR INDIJON, — SKELBIA KITOS ŽINIOS.

HOLANDIJA NEDUODA 
BUV. KAIZERIO.

Londonas. — Sąjungiečiai pa
davė Holandijai reikalavimą iš
duoti buvusį Vokietijos kaizerį, 
kurį norima paimti teismui už 
pasaulinės karės pakėlimą. Ho- 
landija išduoti atsisakė. Dar 
nekuriu manoma, kad šitas at
sisakymas dalyko neužbaigia ir 
bus daroma tolimesni žygiai. — 
Sąjungiečiai, sakoma, ant' to su
sitarė tvirtai taikos tarybose ir 
neatsisakys nuo savo reikalavi
mų be tolimesnių pasikalbėjimų 
su Holandija.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

DEL VAGONŲ STOKOS DAR
BININKAI NUKENČIA.

Columbus, O. — Delei stokos 
anglinių vagonų Ohio anglies 
kasyklos gali išsiųsti anglies tik 
pusę, kaip normaliai buna. Gel- 
žkeliai paprastai tik 30 iki 50 

’ nuošimčių tepristato vagonų ir 
tas sulaiko išdavimą reikalingos 
anglies į miestus.

Coshocton, O. — Delei stokos 
vagonų čionai anglies produkci
ja turėjo pusiau sumažėti — 
nėra kuom išgabenti ir negali
mą plačiai darbą varyti. Nor
maliai Coshocton paviete išduo
dama nuo 200 iki 210 vagonų 
anglies kas savaitė. Dabar dau
giausia ką pasitaiko išsiųsti, tai 
aplė'70 vagonų. Paskutinę sa
vaitę išsiųsta net 140 vagonų.

Steubenville, O. — Jefferson 
paviete anglies produkcija dik- 
čiai pagerėjo. Paskutiniu laiku 

. pradėjo daugiau kąsykjų dirbti.. 
.Kitose kasyklose irgi ■ panašiai, 
bet visur negali išduoti anglies 
kiek įstengtų, ir darbininkai tu
ri dirbti pusę laiko.

Sako, kasyklų operatoriai su- 
bankrutys del pakėlimo darbi
ninkams. Washington. ■— Pre
zidentui Wilsonui rengiama pa
duoti pranešimas, kuris skam
ba maždaug šitaip: “Daugelis 
angliakasyklų susiduria su ban- 
krutu delei valdžios įsakymo pa
kelti darbininkams 14 nuoš. Ka
sėjai gali padaryt $10 ir $12 į 
dieną, o geresnėse vietose net 
$15 į dieną.” Operatorių visu 
noru yra išreikalauti’ valdžios 
leidimo pakelti anglies kainas, 
kuomet darbininkams pakeltą 
mokestis. Operatoriai rengiasi 

' parodyt savo knygas ir visokias 
skaitlines pritvirtinimui savo 
ineigų, ir tikrina, kad praneši
mai apie jų didelius pelnus esą 
išplėsti. Daugeliui kasyklų, sa
ko jie, gręsia bankrotas, jeigu 
nebus jiems leista anglį pabran
ginti;

Kuboj streikas platinasi. Ha
vana. — Užjausdami prieplaukų 
streikuojantiems darbininkams, 
išėjo ant streiko ir gelžkęlių 
darbininkai. Delei streiko visas 
gelžkelio judėjimas'tarpe Hava- 

Santa Clara beveik su- 
Prieplaukų darbininkų 

nesimato jokių permai-

na iki 
stojęs, 
streike
nų.
_’ Streikeriai naudoja nuodingus 
gazus. Roma, Italija. — Strei
kuojantieji gelžkelių” darbinin
kai įvairiais budais stengiasi 
laimėti. Tunelius trūkiams at
einant prileidžia nuodijančių 
gazų; vieną gazų prileistą tu
nelį mašinistas pasikėsino per
važiuoti, paleidęs truk; visu ga
limu greitumu, bet pervažiavęs 
priverstas buvo pasiduoti gydy
tojams. Kitoj vietoj bandyta 
suardyti trūkį, bet nepasisekė. 
Darbininkams išleista -persergė
jimas, kad jeigu nesugrįš prie 
darbo iki sausio 27 d., jie bus 
skaitomi atmestais. Nekurtuo
se miestuose apšaukta genera- 
liai streikai parėmimui gelžke- 
liečių. Areštuota šimtai agi
tatorių ir šaukiama kariumenėn 
vyrai, jeigu kiltų didesnis su
judimas. Florencijoj išėjo ant 
streiko gatvekarių darbininkai.

VOKIEČIŲ TRAUKIMĄSI 
Iš BALTIKO ŠALIŲ 

SUKĖLĖ LERMO.
Berlinas, sausio 26.

Du Vokiečiai oficieriai, prasi
žengę prieš tarp-sąjunginę ko
misiją Baltikę apleidžiant, likosi 
areštuoti. Vienas oficierius bu
vo užpuolęs Anglijos oficierių 
ir įsakė kareiviams palaikyti jį, 
tuo tarpu jis anam spjaudė į 
veidą. Abu teis Berline. Pa
šauktas į Bęrliną pasiaiškinti ir 
gen. von Eberhardt, kurį val
džia paskyrė vieton von der 
Goltzo išvedimui Vokiečių iš 
Baltiko žemių. Kaltinamuosius 
Vokiečius bandyta kaip nors iš
teisinti, bet sąjungiečių komisi
ja nenusileidžia ir Vokietijoje 
dabar randasi pats tas Anglas, 
kuriam Vokietis į veidą spjau
dė dalykų paaiškinimui.

Francuzų generolas Vincent 
dabar dar randasi prie Vokiečių 
rubežiaus (ir Lietuvos) ir bus 
tenai tolei, kolei paskutinė amu
nicija ir gelžkęlių reikmenis, su
lyg sutarties paskirti Latvijai 
ir Lietuvai bus iš Vokietijos 
pristatyta. Dalis amunicijos jau 
atgabenta, bet neatvežta gelž- 
kelių dalykų. Vokiečiai toli už
silikę nuo jiems paskirto laiko 
atgrąžinti du trečdaliu viso gro
bio Baltiko valstijoms, ką jie 
laike karės paėmė. Turima su
rašą siunčiamų dalykų ir nėra 
abejonės, kad viskas bus prista
tyta.

Berlinas. — Pan-germaniško- 
ji spauda džiaugsmingai pava
dina Holandijos atsisakymą iš
duoti buy. kaizerį “žmonišku 
pasielgimu”. Net Vokietijos so
cialistų spauda tą užgiria. Jų 
laikraštis “Vorwaerts” sako:

“Holandija nenulenkia galvos 
pergalėtojų reikalavimams. Jos 
atsisakymas yra drąsus, tvirtas 
ir aiškus. Sąjungiečių valdonai 
pasakė užtektinai nugąsdinimui 
tos mažos teisingos demokratiš
kos tautos. Vienas klausimas, 
tai ar jie išdrįs panaudoti tuos 
gąsdinimus prieš ją.”

Roterdamo laikraštis sako ši
taip,: “Holandija atsisakymu 
pagelbėti ‘Londono parodai’ pa
darė gero ne tik Holandijos var
dui istorijoje, bet taipgi perga
lėjusioms spėkoms”.

tik- 
są- 
bet 
rei-

VISI RADIKALŲ VADAI DELEI KANDIDATŪRŲU ANT PREZIDENT0
Washington. — Nekuriu ma

noma, ir gal paties Suv. Valsti
jų generalio prokuroro Palmer 
norima, statyti kandidatūrą ant 
sekančio prezidento, tečiaus su
lyg kitų tikrinimų, jam proga 
prapuolė, kadangi, nors jis bu
vo pasižadėjęs numažinti pra
gyvenimo brangumą ir patrauk
ti atsakomybėn visus tame da
lyke kaltus žmones, bet nieko 
nepadarė. Oficialės statistikos 
parodo, jog maisto kainos vis 
kįla, nežiūrint Palmertio nuola
tinių garsinimų, buk mažėją ar 

intartų radikališkume: —[sumažės. Jis likosi pavadintas 
Rdse Pastor Stokes, mili-1 “prižadančiu Palmer’iu”. Per

eitą vasarą jis pažadėjo, jeigu 
kongresas pripažins jam' dau
giau galės, pasodinti kalėjiman 
visus lupikus ir įves įststą, ku
ris numuš maisto kainas tuo- 
jauš. Kongresas darbavosi ir 
padarė tą, ko Prezidentas ir jis 
prašė. Tečiaus kainos nuolatos 
kilo ir dar kįla. Palmer tokiu 
budu palieka nepopuliariškas.

BOLŠEVIKAI NORI UŽ
KARIAUTI RYTUS;
RUOŠIAMASI PA

STOTI JIEMS 
KELIAS.

Londonas. — Gautame bolše
vikų bevieliniame pranešime ap
reiškiama, kad bolševikai sausio 
25 d. ant Kaukazo paėmė Do- 
linskaja iri Kazanskaja stotis. 
Taipgi pranešimas sako, kad 
Novočerkazsko distrikte atsibu- 
na žiaurus mūšiai, jie užėmė 
Martinovka ir Serginsky mies
telius.

Kopenhagen. — čionai pagar
sinta, kad Lenkų kabinetas su
tiko išleisti mobilizacijos įsa
kymą delei -bolševikų pirmyn 
žengimo ir pasekmių.

Iš Varšavos į Londoną bevie
liu pranešama, buk Lenkai gavę 
žinią, kad bolševikai inėję Per- 
sijon ir Indijon.

Iš Dorpato atėjęs į Helsing- 
forsą pranešimas sako, kad Ma
skvoje prasidėjo raudonųjų ka
reivių sukilimas prieš valdonus. 
Kitame pranešime sakoma, jog 
liaudies komisarija iš Maskvos 
išsinešdino į Tverį delei prasi
platinusių Maskvoje ligų.

Haga. — Nors galės būti ir 
tolimesnių reikalavimų ir atsi
sakymų išduoti Vokietijos bu
vusį imperatorių, Holandijos 
valdžia linksta manyti,, kad jos 
nuosprendis bus galutinis. Ho
landijos spauda nesitiki, kad są
jungiečiai ims karišką žygį ir, 
sako,'kad tas jų reikalavimas 
kaizerio išdavimo yra vien 
tai užganėdinimui politiško 
jungiečių šalyse sujudimo, 
to nebūtinai pageidaują po
kalavimu pasirašiusieji žmonės. 
Nors tos šalies žmonės ne visai 
patenkinti, kad jų-žemėje prisi
glaudė tas pabėgėlis, bet jų val
džios atsakymas yra tokis, ko 
žmonės tikėjosi ir norėjo. Re
miant kaizerio išdavimą ant pa- 
davadijimų tautų lygoje, Ho
landija atsako, jog jos nuomo
ne, prie to tautų lygos tribu- 
nalas nieko nepriklauso, nes ta
da, kaip kaizeriui užmetamas 
prasižengimas papildytas, jokia 
lyga neegzistavo.

VOKIEČIAI APLEIDŽIA SI
LEZIJĄ IR SCHLESWIGĄ. 
Berlinas. — Vokiečių kariu

menė apleidinėja augštutiniąją 
Sileziją, sulyg taikos išlygų rei
kalavimų. Sileziją užims są- 
jungiečių kariumenė ir bus bal
savimai, kur gyventojai nori 
priklausyti. Apleidžiant Danzi- 
gą, Vokiečių kariumenė suren
gė parodą ir visas miestas, pra
nešime sakoma, su kariumene 
sykiu maršavo ir apgailavo, nu
leidžiant Vokiečių vėliavas iki 
pusiau stiebų.

Vokiečiai taipgi apleidinėja 
Schleswigą, kur irgi atsibus vi
suotinas nusibalsavimas su kuo 
būti: Vokiečiais ar su Danija. 
Vokiečiai 
graudžiai 
riumene. 
vo Danų

gyventojai tenai labai 
atsiskyrė su savo ka- 
Ant rytojaus atsibu- 

demonstraci j os.
VOKIETIJA NEUŽSTOS LEN

KŲ NUO BOLŠEVIKŲ.
Berlinas. — Skelbiama, kad 

Vokietijos valdžia turi oficialiai 
priimti taktiką — nesikišti, jei
gu atsitikime bolševikai užpul
tų Lenkiją. Vokiečiai neturi 
gana kariumenės, kad išsiųsti 
ją ant kitų žemių kariauti; jai 
leidžiama, sulyg taikos išlygų, 
turėti 100,000 vyrų armiją, tos 
net negana naminiams reika
lams.

Rusijos pasiuntinis Vokieti
jon, Radek, kurį dabar Vokie
čiai už bolševikiškumą išgujo, 
tikrino, kad bolševikams nereiks 
Lenkų užpulti, Lenkija taps pa
ti bolševikiška ir paskui sykiu 
visi patrauks Vokietijon.

FOCH PRIEŠ BOLŠEVIKUS.
Paryžius. — Maršalas Foch 

išvažiavo Varšavon užbaigimui 
planų sįjungiečių žygiams ant 
bolševikiį. Francuzija žada pri
duoti kareivių Lenkijai, o An
glija iš jūrių laivynu bolševikus 
bombarduos. Sulyg to plano, 
Anglijos Viduržeminių jūrių ka
riški laivai išplaukė į 
jūres. .

Bermoidto-Avalovo 
jieško būdų nupirkti
del 100,000 kareivių, kuriuos jie 
mano išstatyti prieš bolševikus.

Japonija siunčia Siberijon sa
vo kariunenę. Dabartiniu laiku 
Siberijoj yra apie 50,000 Japo
nijos kareivių.

Juodąsias

agentai 
reikmenų

BUS SUIMTI IR TEI
SIAMI.

Chicago, Ill.' — Beveik kiek- 
, vienas radikalizmo skelbėjas, 
: turintis tarpe žmonių intekmę
• šioje šalyje, bus pastatytas tar-
■ dymąms Chicagoje. Intarus 85
• nužiūrėtus komunistų partijos
■ vadus, taipgi intarta keturias

dešimta intekipingesnių komu
nistų darbo partijos vadovų. 
Specialė “grand jury.” pradeda 
savo trecią darbo pareigą tardy
muose I. W. W. narių. Rengia
ma išmetimo (atskyrimo) po- 
pieros daugeliui piliečių, susek
tų ir intartų radikališkume: —' 
Mrs. 1___ ___
jonieriaus žmonai; N. I. Hour- 
wich, “Novy Mir” redaktoriui 
New Yorke; C. E. Ruthenberg, 
komunistų partijos sekretoriui; 
Louiš Fraina, komunistų parti
jos organo redaktoriui ir kit.

Komunistų partijos programe 
suminėta šitokie dalykai:

Komunistų partija yra pama
tiniai veikimo dalis; platinimui 
darbininkų tarpę mintį apie 
priespaudą, apie negalėjimą pa
gerint būvio po kapitalizmu.

Komunistų partija veda dar
bininkų kovą su kapitalizmu ir 
'rengia naujus kovos budus, pri
rengdama minią prie revoliuci
jos. Komunistų partija turi da
lyvauti streikuose ne vien at- 
siekimui streiko tikslų, bet iš
plėtimui revoliucijinio minių ( 
sukilimo. Generali uose strei- | 
kuose turi skelbti palaikymą in- , 
dustrijds ir užėmimą visuome- , 
nio judėjimo, kokį dabar atlie- > 
ka kapitalistai iš. kapitalistiškų . 
įstaigų. Streikai turi paliauti . 
būti ramus 'ir ^lėtl- turi tapti , 
griežti, žiaurus, prirengiantis 
darbininkus prie pilno užėmimo , 
industrijų ir socialės kontrolės.

Tokius paragrafus perskaitę, . 
pristojantįs prie komunistų na- ; 
riai turi padaryti prisiekę, pasi- : 
žadėjimu pasiduoti pilnai komu- , 
nistų disciplinai (taip kaip ca- j 
rui už jį galvą padėti..... Ir j 

skirtu- ,koks čia darbininkui 
mas ir nauda?....)

SURASTA SPARNUOTO 
RĖPLIO KAULAI.

New York. — Gamtos Isto
rijos mųzejuje išstatytas skele
tas milžiniško skraidančio rėp- 
lio, gal but didžiausio sutvėri
mo kokis kada nors egzistavo, 
kokių prieš-istoriškoje gadynėj 
lakstė per okeanus, kaip dabar 
orlaiviai.. Mokslininkai pradėjo 
dabar studijuoti to sutvėrimo 
skrajojimo mechanizmą, iš ko, 
sakoma, gal galima bus pasigel- 
bėti orlaivininkystėje. šitas 
prastas, bedantis gyvulis — pte- 
ranodonu vadinamas ,— egzis
tavo replių gadynėje, daug mi
lijonų metų atgal; jo sparnai iš
siskečia šešiolika pėdų. Tasai 
paukštis buvo vien tik iš spar
nų ir galvos, pats kūnas visai 
mažas, užpakalinės kojos plo
nos ir tik trumpa uodega, šį 
sutvėrimą atrado H. T. Martin, 
Kansas universiteto muzejaus 
kuratorius; atrastas kreidos ga
dynės akmens guolyje upėje, 
vakarinėje dalyje Kansas val
stijos. Tikima, kad tai yra vie
natinis pteranodonas, kokį Ame
rikos muzejuose galima rasti.

BOLŠEVIKŲ LAIMĖJIMAS.
Londonas. — Pietinėje Rusi

joje bolševikai užėmė kaimą Pe
rekop, 60 mylių pietvakarin nuo 
Kherzono. ŽEMĖS DREBĖJIMAS VAKA-

Trumpame laike, sakoma, bus RUOŠĖ.
užverta taika tarp Estonijos ir Seattle, Wash. — Sausio 24 d. 
Rusijos sovietų valdžios. šiaurvakarinę dalį Suv. Valsti

jų pakratė trįs paskiri žemės 
’ sudrebėjimai. Nuostolių dide
lių nepadaryta. Bellingham ir 
Anayortez miesteliuose, atsibu
vo svarbiausias sudrebėjimas; 
suskilo' murinės sienos ir ištru- 
pėjo langai. Vancouver mieste 
drebėjimas tęsėsi minutę ir pu
sę. '

MOTERIS ATRADO PENKTĄ 
ŽVAIGŽDĘ.

Boston, Mass. — Bėgyje pen
kių mėnesių laiko, Harvardo ob- 
zervatorijoje esanti 
Woods atrado penktą 
Visos penkios naujos 
yra Pieno Kelyje.

p-lė Ida 
žvaigždę, 
žvaigždės

LAIVAS “POWHATAN” VIS 
DAR JŪRĖSE.

Halifax, N. S. — Transporti
nis laivas, ant kurio pereitą sa
vaitę buvo patekę pavojun virš 
600 žmonių, dar vis tebepluko 
ant vandens, žmones pasisekė 
perkelti ant kito laivo, nors au
dringame vandenyje keletas ir 
prigėrė. Laivą palikus vieną, jis 
buvo blaškomas smarkių vėjų. 
Kanados garlaivis norėjo pri
siartinti prie jo ir kaip nors iš
tempti į kraštą, bet arti negali 
prieiti, kad kartais bangos ne
sumuštų abu į viens kitą; išto
lo virvių negali užmesti. Prie 
to dar didelis šaltis apklojo abu 
laivu ledais ir neduoda darbinin
kams ■ tinkamai darbuotis. Rei
kės pasiųsti tvirtą ledą skeliąn- 
tį laivą, kuris gal kaip nors įs
tengs jį per ledus išvežti į pa
kraštį.

Paryžius. — Iš Konstantino
polio pranešta, kad Marmoro 
jūrių pakraščiais jausta žemės 
sujudėjimas.

NELAIMĖS ANT GELŽKELIŲ 
North Bay, Ont., Kanada. — 

Sausio 25 d. susimušė du trau
kiniai ; šioje nelaimėje užmušta 
15 ir daugybė sužeista.

Cordoba, Ispanija. — Tune
lyje ištikus nelaimei su gelžke- 
liu, dingo šešiolika žmonių, ku
rių dabar jieškoma. Nežinia ar 
jie negyvi ar kaip kitaip su jais 
dėjosi. Nelaimėj užmušta de
vyni ir sužeista 21, bet nežinia 
kur dingo kiti 16 žmonių.

Lietuvos Laisves Paskola

KOMUNISTAI — PRASIŽEN
GĖLIAI.

Washington. — Darbo Sekre
torius Wilson pripažino valdžios 
teisę išvaryti iš šios šalies 
sus svetimtaučius, esančius 
riais komunistų partijos, 
veikimas yra priešingas šios 
lies įstatams.

vi- 
na- 
Jų 
ša-

Pittsburgh, Pa. •— Padarius 
čia kratą, valdžios agentai su
rado 75,000 kvortų degtinės, ku
rią ir atėmė. Connellsville kra
tą darant paimta 35 bačkos de
gtinės.

Peršautas Vokietijos ministeris.
Bėrimas, sausio 26 d. — Fi

nansų ministeris Mathias Erz- 
berger, išeinant iš kriminalų 
teismo budinko, likosi peršau
tas. Kulka sužeidė jį į petį. Už
puolikas suimtas.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
PRANEŠIMAS KOVOJE 

Už LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĘ.

Lietuvos Misija.
Remdamasi Laikinosios 

riausybės išleistuoju ir Valsty
bės Prezidento spalio 2 d. 1919 
m. patvirtintu įstatymu apie 
užtfaukimą nuo Amerikoje gy
venančių Lietuvių, jų draugijų, 
organizacijų, bendrovių ir įstai
gų Lietuvos Laisvės Paskolos ir 
Ministerių Kabineto spalio 29d. 
nutarimu, Laikinoji Lietuvos 
Vyriausybė raštu iš spalio 31 d.. 
1919 m., N. 1591 yra. įgaliojusi 
buvusį Finansų Minister; advo
katą Joną Vileišį Misijos pirmi
ninku, buvusį Krašto Apsaugos 
Minister; Povilą žadeįkį Misijos 
vice-pirmininku, kuriam be to 
yra suteikti ypatingi įgalioji
mai kariškiems reikalams, ir 
Lietuvos Delegacijos prie Tai
kos Konferencijos narį Joną ži
lių Misijos kasininku.

Susitarus šu Amerikos Lietu
vių Tarybomis ir kitomis Lie
tuvių organizacijomis, 'Lietuvos 
Misija yra sudariusi tam tikrą 
Paskolos Komitetą ir suorgani
zavus paskolos pravedimo biurą 
prie Lietuvos Misijų New Yor
ke, 257 West 71st Street, kursai 
jau ir pradėjo veikti kaipo at
skira prie Lietuvos Misijos or
ganizacija.; Be to prie šio biu
ro koncentruojamas ir darbas 
Militarinės Misijos, kurios ve
dėju yra majoras P. žadeikis.

Atvykus New Yorkan prieš 
pačias Kalėdas, Lietuvos Misija 
negalėjo tuoj vykti’ Washingto- 
nan, kad ten pareiškus apie sa
vo tikslus ir darbus ir per šven
tes aplankė keletą Lietuvių ko
lonijų. Ikišiol buvo Misija atsi
lankius su prakalbomis New 
Yorke, Brooklyne, Newarke, Bo
stone, Baltimore, Md., Nor
wood, Cambridge, Lawrence, 
Montello. Visur vietos Lietuvių 
ir net valdiškų atstovų buvo 
priimami kuoširdingiausiai, vi
sur buvo linkėjimų kad Misijai 
pasisektų nuo Suvienyti! Valsti- : 
jų Vyriausybės išgauti Lietu
vos, kaipo nepriklausomos res- 1 
publikos pripažinimą. Pagaliau 
visur vietos Lietuviai ir Lietu
vės be jokių partijinių kivirčių ■ 
dėjos prie Lietuvos Laisvės Pa- - 
skolos, aukavo tai Lietuvos šau- . 
lių organizacijai, tai Amerikos i 
Lietuvių, brigados užlaikymui.

Artimiausiu laiku Lietuvos j 
Misija paskelbs platesnį prane- } 
Šimą apie paskolos reikalus ir , 
apie savo maršrutą į kitas di
desnes Lietuvių kolonijas. Tuo , 
tarpu prisiėjo kiek apsistoti su , 
kolonijų aplankymuį kad nuvy
kus į Washingtonę.
Lietuvos Misija pasimato su 
Valstybės Sekretorium Ląnsing. ■

Sausio 5 d. Lietuvos Misijos , 
nariai nuvyko į Washingtona, | 
kad išgavus pasimatymą su Su
vienytų Valstijų vyriausybe ir 
perstačius jai savo įgaliojimus.

Teko matytis su įvairiais vai- . 
džios atstovais, išdėstinėti apie 
Lietuvos reikalus, o ypač apie ! 
karštą norą kaip pačios Lietu
vos taip ir Amerikos Lietuvių,- ■ 
kad naujoji Lietuvos Valstybė 
taptų veikiau pripažinta kaipo 
nepriklausoma ir Suv. Valstijų. 1 
Po keljų dienų buvo Misijai pa
sakyta, jog sausio 12 d. ant 11 I 
vai. išryto Lietuvos Misijos na- ! 
riai busi priimti neoficialiai Sta- ! 
te Departamente Valstybės Se- : 
kretoriaus p. Lansingo. Tasai 
pirmas, kad ir neoficialis, Lie- 1 
tuos Valstybės atstovų priėmi- ! 
mas turi daug politinės reikš
mės, nes tą dieną didžioji viso 
pasaulio demokratiška respubli
ka pirmą sykį sutiko kalbėtis su 
atstovais nuo vienos iš Pabal- 
tijos Valstybių, kurios yra ap
siskelbusios nepriklausomomis 
is ant visados nuo Rusijos .atsi
skyrusiomis.

Paskirtu laiku p. Lansing at- .

Vy-

vyko į priėmimo salę ir visi Mi
sijos nariai buvo jam perstaty
ti.- Iš musų pusės keliais žo-. 
džiais buvo p.. Lansingui pasa
kyta apie Lietuvos Misijos at-.. 
važiavimo .tikslą ir inteiktas a- 
pie tai platesnis raštas. Vaistys,

1 bės Sekretorius p. Ląnsing pa-/ 
! briežęs, jog nors jis šiuo laiku 
' negalįs priimti Misijos narių o-.
1 ficiališškai, nes iki šiolei Lietu

va dar. -nėra pripažinta. nėpri-- 
klausoma •valstybe, tečiaus lin-' 
kįs jai visokio pasisekimo ir pa-: 
tarė : kreiptis įvairiuose .reikę-:: 
Juose prie atskirų departamentų/, 
vedėjų. . y. .

Tą pačią dieną Misijos nariai 
buvo priimti užsienių reikalų 
pramonės departamento vedėjoj 
kur teko kalbėti apie Lietuvos-’ 
finansų- padėjimą, apie preky
bos reikalus ir apie suteikimą- 
Lietuvai kredito: Tarp kitko- 
buvo Misijai pasakyta, jog Su
vienytų Valstijų vyriausybė nė--: 
santi priešinga daromai pasko-'- 
lai Amerikoje. Ant rytojaus 
tam pačiam departamento ve- « 
dėj.ui tapo inteiktas memoria
las apie Lietuvos padėtį dėlei 
maisto ir prašyta, kad ir Lietu- 
vai butų paskirta dalis pinigų, 
kaip žadama paskirti Lenkijai j 
Autrijai ir kitoms valtybėms. 
Be to per tą laiką parengta pla-’ 
tesnis memorandumas apie eko
nominį ir politinį Lietuvos pa-1 
dėjimą ir inteikta įvairioms įs
taigoms ir departamentams. Jie 
bus paduoti ^paudon.
Lietuvos Atstovybės įsteigimas.

Lansrngni-in teiktame laiške 
paminėta Lietuvos Valdžios/J-’ 
galiojimas, kuriuomi general ė 
Lietuvos atstovybė pavedama' 
Misijos pirmininkui’ Jonui Vi
leišiui’. Kadangi ikišiol Lietu-' ’ 
vos Valstybė nėra Suvienytų 
Valstijų vyriausybės pripažintą 
kaipo nepriklausoma valstybę,; 
tai šio įgaliojimo ir nėra galima/ 
oficialiai'Suv. Valstijų vyriau- : 
sybei inteikti, bet apie jį jau ‘ 
žino, su tokiu įgaliojimui fakti-; 
nai skaitos ir nekliudo musų’ 
tveriamai naujai Lietuvos Vai-': 
stybės atstovybei, kaipo Lietu-;: 
vos legacijai, organizuotis.

Todėl nuo .šio laiko aš, Jonas.: 
Vileišis, sutinkant su Lietuvos ; 
Valstybės įgaliojimu, faktinei', 
perimu Lietuvos Valstybei at-! 
stovybes reikalus pilnon sav'd'; 
žinion ir atsakomybėn. Nuo šįį>; 
laiko Washingtone įsikuria pir-< 
moji Lietuvos valstybinė įstai
ga, valstybės lėšomis užlaikoma'.'< 
Laikinai iki bus. sudarytas šios ! 
atstovybės atskiras biuras, vi-: 
saiš reikalais reikia kreiptis; 
Lietuvių Ekzekutivio Komiteto"- 
adresu: 307 — Fifteenth St'.,! 
Washington,- D. C., Lietuvos At- į 
Atstovybei.
Svarbiausios Lietuvos Atstovy-' 
bės užduotįs.

Sunku yra dabar tuoj išdėą-1 
tyti užduotis Lietuvos Atstovy-, 
bės Suv. Valstijose, kuomet šių 
Valstijų dar nėra Lietuvos ne
priklausomybė pripažinta. Te- ■ 
čiaus jau dabar galima nurodyti 
jos pamatiniai dėsniai.

Lietuvos Atstovybė, kaipo i 
Valstybinė įstaiga, privalo ly
giai? rūpintis reikalais visų Lie-.’: - 
tuvos piliečių, neatsižvelgdama 
į jų partijinius skirtumus. Ji 
tūri pasilikti neprigulminga nuo j 
partijų ’ar tautinių susivieniji-.: 
mų arba organizacijų esančių 
Amerikoje, ir, žinoma, negali 
aktiviai jose dalyvauti. Už vi-, 
sus Savo darbus atstovybė neša 
atsakomybę tik prieš Lietuvos 
vyriausybę, kuri paskiria, eida
ma Lietuvos Konstitucijos dės
niais, kaip patį atstovą,ztaip ir 
svarbiausius Atstovybės valdi
ninkus iš Lietuvos piliečių tar
po!

Jonas Vileišis, 
Generalis Lietuvos Atstovas 

Suv. Amerikos Valstijose.



| Iš Lietuvių Gyvenimo J
LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS SEIMAS.
Sausio 1 d. New Yorke, Penn- 

sylvanija hotelyje atsibuvo pir
mosios ir didžiausios Amerikos 
Lietuvių finansinės organizaci
jos — Lietuvos Atstatymo Ben
drovės — Seimas. Dalyvavo 135 
Bendrovės nariai iš New York, 
Penn., Mass., Conn., Ohio ir 
New Jersey valstijų. Su “pro
xies” jie turėjo 34,021 balsų.

Seimų atidarė gerb. V. K. 
Račkauskas, Bendrovės sekre
torius. Pirmininkavo adv. J. 
S. Lopatto, Bendrovės vice-pir- 
mininkas. Pirmininko pagelbi- 
ninku buvo Dr. Vencius iš Bal
timore, Md.

Liet. Atstatymo Bendrovė ži
no, kad Lietuva nebus pilnai at
statyta vien triobas Lietuvos 
žmonėms pastačius, ūkės daly
kus pagaminus, bet pilnam Lie
tuvos atstatymui reikalinga, 
kad Lietuva turėtų mokslinin
kus, profesionalus, poetus, ge
rus amatninkus, o tik tuomet 
šalis ir tauta tobulinsis sykiu 
su pasauliniu progresu. Kad 
žųstantiems Lietuvos kaimuose 
talentuotiems duot progų išsi
vystyti, Liet. Atstatymo Ben
drovės Seimas nutarė paskirti

Nutarta užtraukti paskola 
perkamam Bendrovės banko na
mui New Yorke.

Iš senų direktorių nuo šio sei- 
,mo sųstatan neineina p. J. O. 
Sirvydas ir kun. N. Petkus, o 
R. Karuža tapo vėl išrinktas 
pirmininku. Nauji direktoriai 
išrinkti: P. J. žiuris ir J. Stri
maitis. Pastarasis bus Bend
rovės sekretorium, o P. J. žiu
ris ves kėlimo kapitalo skyrių.

Kilus ginčams del subankru- 
tijusios Lietuvių kooperacijos 
krautuvės Wilkes Barre, Pa., 
paaiškėjo, kad pakviestasai iš 
L. A. B-vės vedėjas jau nega
lėjo krautuvę išgelbėti, kadangi 
tūli patįs kooperacijos nariai 
buvo daugiau prekių išėmę bar- 
gan, negu turėjo1 pinigų įnešę.

Paskelbus direktorių išrinki
mų, p. J. Trečiokas užsikarščia- 
vęs pasakė, kad “proxy” balsų 
yra pavogta. Išrinkta komisija 
pertikrinimui,-o V. K. Račkaus
kas, L. A. B. sekretorius, pa
prašė, kad p. Trečiokas priro
dytų savo pasakymų. Trečiokas 
gynėsi neminėjęs žodžio “pavo
gė”, o jei netyčia ir suminėjo, 
sako, tai atsiprašinėjo net kelis 
kartus ir laišku sekretoriaus 
atsiprašė.

kiams kų gyvena Amerikoje, 
kad vienintelis teisingas kelias 
pinigų dastatymui Lietuvon y- 
ra per Lietuvos Atstatymo Ben
drovę ■ New Yorke. Amerikos 
žydai šelpia savuosius, kų Lie
tuvoje, siųsdami pinigus per L. 
A. Bendrovę. Net iš Kauno žy
diškų laikraščių iškarpos pri
siųstos, kad siųsti per B-vę pi
nigai puikiausiai ir užtikrintai 
gaunama.

Pasirodo, kad puikiai gyvuo
ja Bendrovės sutvertas resorci- 
no fabrikas ir bus keliama ka
pitalas nuosaviam Lietuvių ban
kui, kurį Bendrovė atidaro. A- 
merikos Lietuviai gali pasidi
džiuoti, turėdami puikių savo fi
nansinę organizacijų, kuri pade
da ir padės Lietuvai atsistaty
ti, kels kapitalų Lietuvos žmo
nių bankams etc. ir atliks visus 
reikalus, surištus su Lietuvių 
emigracija ir imigracija.

Nežiūrint, kad Bendrovė ne
senai suorganizuota, nežiūrint, 
kad jos valdybai ir vedėjams 
pradžioje buvo sunkus darbas 
ne tik “ineiti į biznį’, bet darbo 
plėtimųsi trukdė ir pripratusie- 
ji viskų “kritikuoti” musų po
litikieriai, vienok pernai Ben
drovė davė dar ir gryno pelno 
savo šėrininkams $6844.46. Tai
gi inėjus į tikrų veikimų Ben
drovė atneš didžiausį pelnų šė
rininkams ir atliks milžiniškų 
darbų, kurio pats antgalvis rei
kalauja.. (Prisiųsta.)

gražus apsireiškimas. Kaip te
ko sužinoti, Lietuvos Misija pas 
mus atsilankys vasario 1 d., tai 
dabar laukim pilnai pasirengę 
atlikt savo pilietiškas pareigas, 
pirkimu Lietuvos Laisvės bonų.

Dar kartų mes visi Water
burio Lietuviai bukime gatavi 
patarnauti savo Tėvynei šiame 
kritiškame momente. Daug sy
kių mes pasižymėjome gausio
mis aukomis, visokiu darbo, ir 
dabar pasižymėkime paskolos 
didumu. Musų broliai Lietuvo
je stato savo krutinės prieš sa
vo neprietelius, tai mes, nega
lėdami jiems kitaip pagelbėti, 
tai nors pirkime Lietuvos Lai
svės Bonų — tegul musų dole
riai pagelbės jiems musų vie
toje. Lai nesiranda musų ko
lonijoje nei vieno, kuris nenu
pirktų Lietuvos bonų.

Misijos priėmimui rengiama 
gražus programas, dalyvaus du 
chorai. Taigi, visi waterburie- 
čiai, bukit prisirengę Lietuvos 
Misijų pasitikti. Prakalbos at
sibus Strand Teatre, galima sa
kyt didžiausioj salėj šiame mie
ste. J. K. Urbanavičius,

Spaudos Komisijos Narys.

ir visi ramiai užsilaikė, 
tų pertraukų pasigirdo 
delnų plojimai, gi laike 
tymo užsilaikyta taip
kad rodos girdėtum kožno šir
dies plakimų. Programų užbai
giant, varpiečiai sudainavo Lie
tuos Himnų, orkestrui prita
riant. Dobilėlis.

Po ak- 
gausųs 
persta- 
ramiai,

5iiiiHiiiuiiuiuiiHHiiiiiuiniiHnmHiniiiiiMuriiiiiiniiimiiiimiiiiiitiiiiiiniHUiiiiĖ:
Gerb. Spragilas atbėgo su 

šitokiu aprašymu:

10 nuošimtį iš pelno ir pasiųs
ti Lietuvos apšvietos ministeri
jai, idant sunaudotų šelpimui 
biednų moksleivių, kurie pir- 
miaus del materialio nedatek- 
liaus negalėdavo pasiekti moks
lo ir savo talentų neišvystyda- 
vo. Tų įnešė Liet. Atst. Ben
drovės prezidentas R. Karuža. 
Tam pasipriešino kun. Petkus 
ir keli jo pasekėjai, esu, "kam 
čia mums mėtyti pelnų, juk ir 
patiems bus geriau, kaip dau
giau gausime” (Ir godumas tų 
musų kunigų! — “Dirvos” Re
dakcija). Vienok po P. J. žiu- 
rio ir' kitų kalbų vienbalsiai nu
tarta skirt 10 nuošimčių Lietu
vių moksleivių šelpimui.

A. Ivaškevičius, J. V. Lut- 
kauskas, F, J. Bagočius ir kiti 
dikčiai davė vėjo Bendrovės ko
mitetui už indėjimu $5,000.00 į 
Chicagos “Lietuvos” dienraščio 
Šerus, nes, esu galima pelnin
gesnių biznių rasti.

Nutarta, kad bent kartų į me
tus butų peržiūrimos L. A. fi
ves raštinės knygos. Komisijon 
išrinkta K. Norkus, F. J. Bago
čius ir J. V. Lutkauskas.

Iš B-vės prezidento R. Karu
žos raporto paaiškėjo, kad Ben
drovė atliko milžiniškų darbų 
pereitais metais. Stnagu yra, 
kuomet Lietuviai turi nuosavių 
visuomeniškų organizacijų, at
liekančių visas tas funkcijas, del 
kurių pirmiaus Lietuviams-išei- 
viams reikėjo kreiptis net prie 
Lietuvių kalbos nežinančių a- 
gentų ir dar nesant LAB. ne
kartų musų broliai tapdavo ap
vilti ir nuskriausti. Dabar gi 
daugybė Amerikos Lietuvių dė
kingumo laiškus prisiunčia B- 
vei, kuri jų giminėms Lietuvo
je dastatė pinigus per savo sky
rių Kaune ir daugeliui patarna
vo išvažiavime į Lietuvų ir da
bar patarnauja. Net Lietuvos 
Žydai laiškais pataria saviš-

The Representative Realty Go.
Namai

Vieno Augšto
Dviejų Augštų

Vienos Šeimynos
Dviejų Šeimynų

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

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

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

Musų atstovai vosados gatavi atsilanky
ti pas jus ir apžiūrėti bei apspręsti 
jūsų namo vertybę.

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

The Representative Realty Co.
Main Office

814-16 CITIZENS BLDG.

Telefonai:
Bell Telefonas Main 4295.

Ohio State Central 5355.

DETROIT, MICH.
Sandaros kuopa sausio 17 d. 

buvo surengus koncertų. Pro
gramas pavyko neblogiausia* 
susidėjo iš liaudies dainų, išpil
dė vietiniai dailininkai. Gali
ma pažymėti p-lę Onų Rubina- 
vičiutę, kuri gana gražiai sudai
navo St. Šimkaus “Vai putė, pu- 
Itė šiaurės vėjelis”. Publikos 
buvo susirinęs gan diktas skai
tlius, kaip net retai Detroite 
pasitaiko. Kuopa iš to vakarė
lio turės gero pelno. Butų la
bai geistina, kad daugiaus tokių 
vakarėlių vietos tautininkai su
rengtų, o tuomet lengvai galėtų 
savo intekmę tarp vietos Lietu
vių padaryti. Mužikas.

WATERBURY, CONN.
Seniau jau kalbėta apie Lie

tuvos Laisvės bonus, bet darbo 
vis nebuvo. Bet štai prabėgus 
kiek laiko, '•'’išgirstam'1 linksmų 
žinių: kad Lietuvos Misija jau 
pribuvo Amerikon ir pradeda 
tų prakilnų darbų — pardavi
nėti Lietuvos Laisvės bonus. 
Tų išgirdę, Waterburio Lietu
viai ėmėsi irgi dirbti ir gruo
džio 30 d. buvo sušauktas susi
rinkimas, kad tinkamai prisi
rengus prie darbo ant vietos, ir 
likosi išrinkta reikalingas ko
mitetas ir tt.

Darbas eina pasekmingai, vi
si bendrai dirbam ir galim ti
kėtis gerų pasekmių. Apie 38 
iš 43 vietos draugijų prie dar
bo prisidėję; kitos dar neturėjo 
susirinkimų ir oficialiai negavo 
užkvietimų. Draugijos ne tik 
prisidėjo prie veikimo, bet taip
gi ir pačios pirko Lietuvos bo- 
nų. Nekurios paėmė net už 
kelis šimtus. “Varpo” dailės 
draugija pirko už $50; “Aido” 
dailės draugija už $100; Liet. 
Piliečių Klubas už $1,100, SLA. 
11 kuopa už $100; šv. Juozapo 
Draugystė už $500; šv. Agotos 
Dr-tė už $20.0; šv. Onos Drau
gystė už $500; Moterų Apšvie
tos Klubas už $100; šv. Jono 
Dr-tė už $500; SLRKA. 91 kp. 
už $50. Tečiaus viena draugi
ja, būtent Lietuvos Sūnų, tai 
sumušė rekordų ne tik čionai, 
bet turbut ir visose kolonijose, 
nupirkdama net, už $2,500. — 
Ta draugija tai tikrai teisingai 
nešioja Lietuvos Sūnų vardų! 
Garbė jums, L. S. Draugystės 
nariai, kad tokiais prakilniais 
pasirodėt šiame reikale! _

Matote, pas mus pradžia la
bai pasekminga — vien iš drau
gijų paskirta $5,900. Labai tai

“DIRVOS” SKAITYTOJAMS 
. LIETUVOJE.

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

Ona Gilienė, 
1618 Oregon Ave. Cleveland, O. 

America.

NEW BRITAIN, CONN.
Sausio 18 d. buvo surengta 

perstatymas “Aukso Veršis” ir 
“Prieš Vėjų Nepapūsi”; lošė 
Varpo Dailės Draugija, rengė 
Apšvietos ir žingvaikio draugi
ja. Kaip1 visada, taip ir šį kar
tų varpiečiai publikų užganėdi
no, veikalai nusisekė gan pui
kiai. Labiausia atsižymėjo p-lė 
M. Miežlaiškiutė, Jošusi senu
tės Ragaišienės rolę. Nors p-lė 
Miežlaiškiutė yra jauna mergi
na, bet turi gabumo atlikti vi
sokias roles. Abelnai, visi lo
šėjai buvo gražiai parengti ir 
visų tipai tiko, per tai ir loši
mas publikai atrodė tartum gy
vas paveikslas.

žmonių buvo pilnutė svetainė

GREENFIELD, MASS.
Sausio 7 d. atsibuvo jaunimo 

pasilinksminimas su vakariene. 
Pirmiausia prasidėjo žaislais, 
po to retkarčiais muzika griežė 
ir buvo šokiai. Atsibuvo nesu
sipratimų tarp rengėjų, nes bu
vo tarta neįleist svetimtaučių 
ir vedusių (jeigu Lietuvių, tai 
kodėl ne? — Red.), bet paskui 
prisirinko Lenkų ir keli Anglai 
ir visi buvo priimti, už ką mu
sų jaunimas labai buvo neužga
nėdintas.

šiame vakare buvo manyta 
organizuoti “Lietuvos Sargų” 
būrelį, bet vos vienas teprisira- 
šė. Gėda musų'jaunimui, kad 
nesirūpina tautos reikalais, žiū
rint yra gražaus jaunimo, bet 
jie geriausia pasirinkę kortas 
lošti, daugiau nieko. Rodos ir 
smarkus ir narsus vyrai, bet 
kur reik pasirodyt, tai nei vie
no nėra. Paskui dar kalba, gir
di ką ten į Lietuvą važiuosi, kad 
jie neturi nei ginklų, kuo ka
riausi — ar kumsčia? Tai ma
tot, kokis didelis nesusiprati
mas! Jei niekas nieko nedarys, 
tai nieko ir nebus! Ar ne gėda 
bus>musų jaunimui, kada šitą' 
žinią paskaitys Lietuvos karei-i 
viai?

Vakarui baigiantis, buvo da
linama del merginų dovanos — 
$5, $2 ir $1. Pirmutinę gavo 
p-lė M. Kaminskiutė, kuri skra
jojančios' krasos atvirukių gavo 
net 210. Antrą dovaną laimė-1 
jo p-lė M. Radzevičiūtė, trečią _ 
kita mergina, kurios pavardės ® • 
nesužinojau. Artojas.

New Britain, Conn 
Visuomenei

Turėkit atmintyje visi, kad 
Paskutinį nedėldienį prieš Užgavėnes

VASARIO-FEB. 16 DIENĄ,
“Varpo” Dailės Draugija rengia spektaklį, bus perstaty
ta labai daili juokinga komedija “PIRŠTYBOS”, 'dviejų 
veikmių. Prie to “Varvo” Choras sudainuos, po vado
vyste p. P. A. Bružausko. Taipgi atsibus labai indomių 
kitokių pamarginimų, kaip tai: Monologų, Dialogų ir 
šiaip įvairių dalykų.

Pradžia
SALĖJE 

NEW

2 valandą po pietų.
345 PARK GATVĖS
BRITAIN, CONN.

Kviečia “Varpiečiai”.

Nenustok Vilties!
Jeigu jus kenčiate nuo pleiskanų, ar plaukai slen
ka ir nerandate budo išsigelbėjimui, tai visgi ne- 
nustokit vilties — JIEŠKOKIT PAGALBOS, KUR 

JĄ GALIMA RASTI.
SEN-RAYTO PLAUKŲ TONIKAS

yra vėliausias išradimas ir dar tik apie trįs mėnesiai kaip 
išdirbamas, o jau pasižymėjo pasekmingu pleiskanų pra- 
šalinimu ir sulaikymu plaukų slinkimo. Visi, kurie tik 
vartojo SEN-RAYTO PLAUKŲ TONIKĄ, džiaugiasi gra
žiais, sveikais plaukais, nes apart pleiskanų prašalinimo 
ir sulaikymo plaukų slinkimo, šis tonikas sustiprina plo
nėjančius plaukus, pagreitina augimą ir padaro juos švel
niais ir gražiai blizgančiais.
įSITĖMYKITE! Žemiaus pasirašiusi kompanija 
visiškai gvarantuoja Sen-Rayto Plaukų Toniką, 
jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir sulaiko 
plaukų slinkimą.
Neimk užvaduotojų, visados reikalauk Sen-Rayto 
Plaukų Toniko. Gražaus formato 8 oz. (pusė svaro) bon- 
kutė parsiduoda už $1.09; 4 oz. už 60c. Jei negausite jo 
pas barberius, ar aptiekose, prisiųskite mums $1.00 arba 
60c., mes prisiusime jums tiesiai į namus.

THE SEN-RAYTO CO.
6617 Wade Park Ave. Cleveland, Ohio.
P. S. šita kompaniją yra Lietuvių. Vietiniai gyventojai 
meldžiami užeiti, gausite gražų sieninį kalendorių su gam
tišku vaizdu — DYKAI.

Gerklei) Hk.-iudC'jiinus, diegliui iruti- 
nėję, infloenzos, pasirodymo ženklai.

IJtrink gerklę ir krutinę nu

PAIN EXPELLERIU 
ir pridengk krūtine vilnonę materija. 
NoapMilei.sk taip, kad tavo pagauti* Šal
tis išsivystytu i pleurisę, puouuoniję, 
influenza ir i kitokias pavojingai ligas.

Nuslp rk šiandienę sau parankia Ūbi 
oje aptivkoje l’ahi-Eipellerio. 85o. ir 
65c. butelis.

Tikrieji turi musu vaifcbaženkl

J, IKARĄ 4-
Nepriimk kitokiu pamainytu! arba 

pamčgdžiojimu.
F. AD. RICHTER & CO.

326*330 Broadway - - N<w York

DEMOKRATIJOS GADY
NĖ 
arba

Kunigai ir Karaliai Yra Vi- 
siems Lygus.

Aš esu demokratas iš vi
sų keturių pusių ir nuo vir
šaus plaukų iki pačių pus
badžių. Aš tą galiu faktiš
kai prirodyt. Sakau nuo 
puspadžių, nes kaipo tikras 
demokratas, nešioju eebatus 
sulopytais padais, o ne kai
po buržujus — vis čielais. 

i Visi senos tvarkos žmonės 
j? ir tarnai man niekas; seno- 

ji gadynė jau praėjo, o kas 
ateina — tai vis nauja.

Nepripažįstu kunigų ir 
’ jų įstaigų, nes jos yra senos 
‘ tvarkos ir viskas eina pagal 
' seno monarchiško užvedi- 
' mo. Tose įstaigose visai nė

ra demokratiškumo: žmo- 
5 neturi balso, bet tik te
girdi kitų balsą; negali 

Į išreikšti savo nuomonės, o 
kunigas savo nuomonių tau 
visą galvą prikemša; baž
nyčioj žmogus negali kal
bėt, o kunigas vienas visus 
aprėkia ir pasiunčia ar į 
peklą ar kur kitur jis užsi
nori.

Taigi, demokratu būda
mas negaliu pripažint tokių 
daĮykų, kūnais žmonėms 
ginama balsas ir žodis, kur 
turi daryt taip kaip vienas 
liepia, kaip vienas geriausiu 

!sau 'randa.
Aš kunigų neklausau ir 

juos laikau sau lygiais žmo
nėmis: taippat valgančiais, 
miegančiais, gal daugiau už 
žmones griešijančiais, nes 
daugiau turi laiko; jie pa
tįs pėtnyčioj valgo mėsą, o 
mums prastiems žmonėms 
liepia keptą žuvį ar sūdytą 
silkę valgyt.

Kitas dalykas — aš ne
pripažįstu karalių ir jokių 
karūnuotų galvų arbą mo
narchų, kurie vieni žmones 
valdo ir visi turi jų įsaky
mų klausyt. Carams, kaize
riams ir karaliams senai pa
sibaigė gadynė ir žmonės 
užrietė prieš juos sprandus, 
ne kaip seniau lenkdavo. Jų 
gadynė nyksta: nuvirto nuo 
sosto caras, nuvirto kaize
ris, liko dar vienas-kitas 
karaliukas ir jie tuoj pra
nyks.

Žmonija jau gerai susi
pratus, moka išsirinkt pre-i 
zidentus ir demokratiškai 
valdytis, kiekvienas pilietis 
turi progą but prezidentu, 
jeigu tik jis nori. Demokra
tija reiškia žmonių valdy
mas!, kur patįs žmonės ren
ka valdžion atstovus, o at
stovai išreiškia žmonių no
rus.

Kitados mes carų ir kara
lių bijojom, juos garbinom 
ir manėm negalėsiu be jų 
apsieiti — laikėm juos šven
tais daiktais ir meldėmės į 
dievus už jų sveikatą. Da
bar jau nuo to atpratom— 
ir pamatėm, kad žmonės pa
tįs turi gana proto ir moka 
savo reikalus vesti.

Karalius aš laikau kaip 
kokias zobovas, kurie viso
kiais marginiais apsirėdę, 
apsikaišę ženkais ir palie
tais, užsideda karūną ant 
galvos ir stogso, lyg darže 
pastatytas žvirbliams bai
dyti.

Taip apie karalius aš kal
bu ir kitiems aiškinu.

Andai Amerikon buvo at
silankę du tokie: Anglijos

liūs. Ir kas jie man? Taip 
pat žmonės, kaip ir aš: tik 
kad paikšiai jiems patar
nauja, tai nereik jiems taip 
kaip man dirbt ir tokiais 
prastais lopytais batais ne
šiot. Man irgi butų gera, 
jei kas viską dykai duotų.

Dirbdami sau besikalba
me apie demokratijos gady
nes, prisiskaitę laikraščiuo
se žinių apie tų dviejų ka
ralių po Ameriką važinėji- 
masi, ir tyčiojomės iš jų ka
rališkumo.

— Butų gerai nors pama
tyt, kaip tie karaliai išro
do — nejaugi ir gaišiu ne
matęs karališkos ypatos? — 
sako vienas mano draugas, 
sale manęs dirbtuvėj stovė
damas.

— Aš nemačiau ir neno
riu matyti, — sakau jam. — 
Ir kas iš to? pamatytum — 
nieko indomaus: taip pat su 
kepure, su drapanomis, taip 
vaikščioja, kaip ir mes, to
kia pat atsikišus nosis, dvi 
akįs, pora ausų, dvejetas 
rankų, tik ką baltesnės, ne
gu musų, nes jžs nedirba,— 
sakau aš jam.

— Taip tai taip, bet vis 
karalius, kitokesnis žmogus 
negu mes. Visi jį gerbia, 
visi nori matyt ir dideliu jį 
laiko. — Jis vėl man šneka.

— Dideliu karalių ar ką 
kitą padarom mes, o ne jie 
patįs. Jei ką žmogus ima/ 
gerbt, augštint, tai tokiu jis 
ir yra. Visame, — sakau 
jam kritiškai, — žmogus 
priguli nuo kitų, o nfe nuo 
save paties. Tegul čia ir 
po dirbtuvę karalius ateina 
ir vaikščioja — aš nei ne-' 
pažiūrėsiu.

— Nežiūrėk, kad nenori, 
o aš noriu matyt karalių.

Musų dirbtuvė stovi ne
toli gelžkelio. 
kelios minutos 
trukiai ir mes 
apsipratę, kad 
nepažiurim.

Vienį dieną 
ryto žinojome, kad pro mus 
einančiu keliu pravažiuos 
karališkas trūkis... Aš. vis 
kitus, norinčius karalių ar 
nors vagoną, kuriame jis sė
dės, matyt, raminau, aiškin
damas, jog iš to nieko, jog 
jis toks žmogus kaip ir mes 
ir kam apie jį galvą laužyt 
ir ko akis smailint.

Staiga vienas suriko: ant 
visos dirbtuvės:

— Karalius atvažiuoja!
Visa dirbtuvė — ir syku 

aš — sušokome prie langų 
ir žiūrėjom, kiek kas galė
jom, vienas ant kitų lipda
mi, kolei pravažiavo trauki
nis, kuriame sėdėjo kara
lius. Nors paties karaliaus 
matyt netekom, bet visi su
žiurom į tą vagoną, kuria
me tikrai spėjome karalių 
sėdint!

Pravažiavo. Sugrįžom į 
savo vietas ir vėl viskas po 
senovei. Dirbu ir mąstau 
sau:

“Ne jis mums yra kara
lius, bet mes jį sau kara
lium padarom. Jis yra toks 
pat žmogus, kaip ir mes. Jo 
visai nesvarbu matyti.”

Tą traukinį, kuriame ka
ralius pravažiavo, ir šian
dien atmenu, nors pro mu
sų dirbtuvę kasdien praeina 
daugybė visai nepatėmytų.

Pro ją kas 
pravažiuoja 
su įais taip 
nepaisom ir

apie 10 vaL

Clevelando Mirtos Choro va
dovas J. Valentinas didžiausį 
užsiganėdinimų pereitu du me
tu rado mokindamas tų chorų 
“laisvos” Rusijos himnų, kuris 
pirmais žodžiais skamba šitaip: 
"Sveika, Rusija, buk palaimin-

Ir išsipildė jo troškimas: da
bar tuoj gaus dykai tikietą j 
tą “palaimintą žemę”....

Pradeda ineit į madą: ko kas 
šaukiasi, tai ir gauna.

Pereitam numeryj perskaitęs 
žinią, kad bolševikai Rusijoj pa
liovė žmones mirtimi bausti, T. 
Šimonis atsiuntė mums šitokį 
patėmijimą: “Turbut pamatė, 
kad po jų (bolševikų) valdžia 
žmonės ir patįs išgaiš, jei tik jisnaiiKę au lOKie. zingujos muvuw. **

I karalaitis ir Belgijos kara- ilgiau pasilaikys."

NoapMilei.sk
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Tai paskutinis Lietuvių 
žodis priešams Lenkams.

Paskaitę pranešimus apie 
tai, kad Lietuva likosi iš- 

Į skirta iš sąjungos, kurion 
susidėjo Suomija, Latvija, 
Estonija ir Lenkija, mes iš
syk lyg nusimename. Pasi
rodo .lyg, kad musų kaimy
nės draugiškos tautos, kaip 
Latvija, Estonija ir Suomi
ja neužjaučia mums. Lie
tuva, rodos, liekasi viena ir 
papuola blogan padėjiman.

Baltiko tautos savo kon
ferencijoje, kur dalyvavo ir 
Lenkija, tarėsi apie karinę 
ir ekonominę sąjungą, apsi
gynimui nuo bolševikų. Bet 
Lietuvos atstovai jokiu bu- 
du nesutiko dėtis tokion są- 
jungon, kur ineina Lenkai, 
kolei Lenkija neatsisakys 
nuo užgrobtos musų sosti
nės Vilniaus. Taigi, šiame 
klausime mes pamatom, ant 
kiek narsus ir drąsus savo 
pasiryžimuose yra Lietuviai 
ir kaip užsidavę kovoti prieš 
Lenkų užgrobimo politiką, 
kad net tokiame svarbiame 
laike neduoda. Lenkams gi- 
liuoti. Tą matydamos kai
mynės tautos, kurioms di
desnis pavojus gręsia nuo 
bolševikų, negu Lietuvai, 
sutiko padaryti tarp savęs 
sutartį be Lietuvos.

Konferencijoj Lenkai šal
tai atsinešė į Lietuvius, pa
siūlydami jiems du sumany
mu, ką Lietuviai irgi šaltai 
atmetė. Pirmiausia Lenkai 
pasiūlė tą: jie sutinka ap
leisti Vilnių, palikti jį kon
trolėj neįmaišytų į kivirčius 
valstybių, iki nebus plebis
citas. Lietuviai tą atmetė, 
pasilaikydami visą teisę prie 
Vilniaus sau, o ne Lenkams. 
Po to Lenkai pasiūlė Lietu
vai prisidėti prie Lenkijos, 
pasilikti šitoje konferencijo
je ir dalyvauti sąjungoje. 
Lietuviai ir ant to nesutiko.

Lenkai • prirodinėja, t kad 
Lietuva negalinti paduot et- 
nologinių ar istorinių prie
žasčių - atskiram gyvavimui 
ar pasilaikymui Vilniaus sa
vo sostine. Lenkai Lietuvos 
nepripažįsta. Lietuva esan
ti daugiau Lenkais, o ne 
Lietuviais apgyventa ir dėl
to negali svajoti būti nepri
klausoma.

Ant to Lietuvos atstovai 
negalėjo sutikti ir nesutiko! 
Taip Lietuviams pasielgus, 
rodės kad net konferencija 
turės suirti. Pagaliaus ki
tų tautų atstovai sutiko ap
sieiti be Lietuvos.

Taip Amerikos laikraščiai 
paskelbė vieną žinią.

Kitas pranešimas, paro
dantis, kad Lietuviams nėra 
ko iš to nusiminti, yra se
kantis. Dar jokia sąjunga 
Baltike nesutverta; konfe
rencija užsidarė išrinkimu 
atstovų išdirbti planus apsi
gynimui nuo bolševikų. Ne
sutikimai Lietuvos ir Lenki
jos yra taip nesuderinami, 
kad Lietuva atsisako daly
vauti bile kokioje sąjungo
je, kur bus Lenkai. Lietu
va išpradžių pasiūlė Estoni- 
jos, Latvijos ir Finijos są
jungą prieš Lenkiją. Estai 
atsakė neturį įgaliojimo tai 
svarstyti, Latviai tuoj'atme
tė.' Po to Lietuva nedaly
vavo tarimuose, bet tik žiu
rėjo dalykų teisingumą.

Latvių ir Lenkų atstovai 
sako, jog Lietuva esanti ga
tava susijungti su Vokieti-

buvusį Vilniaus Lenkų ir 
Lietuvos partijų atstovų pa
sikalbėjimą apie atnaujini
mą susinėsimo su Vilnium. 
Ir visur, kur tik su Lenkais 
Lietuviai susiduria, nežiu-

“Vilnius priklauso Lietu
viams ir jis Lietuviams turi 
tekti.” .

Mes, Amerikos Lietuviai, 
tą patvirtinkime Lietuvos 
Laisvės Bonais.

AR GALĖSIME KADA 
SU MIRUSIAIS PA

SIKALBĖTI?

Amžių neišrištas klausimas— 
apie užgrabinį gyvenimą: ar ko
kis ištiesų tęsiasi ar ne — yra 
ir po šiai dienai svarbus ir dar 
mokslininkų tyrinėjamas.

H. Carrington, rašydamas ta
me klausime elektriškam maga
zine, sako, kad tam parengto
je laboratorijoje, intaisius tin
kamus aparatus, galima butų 
padaryti “bešališki” tyrinėjimai 
psichiško klausimo ir ištikro 
galima butų prieiti prie smulk
meniško išvedimo, šiuomi bu- 
du ištirtume tai, kaip ištiesų 
veikia telepatija (vieno žmo
gaus mintis ant kito, jiems pa
skirai esant), kalbėjimas numi
rusiųjų ir telekinesis (daiktų 
judėjimas be palietimo).

Mokslas pats vienas įstengė 
dasikasti iki gamtos paslapčių; 
daug mes žinome apie medegos 
susidėjimą ir pusėtinai numano
me apie gyvybę ir mintį, šis 
progresas buvo galimas tiktai 
pasigerinus mechaniškiems in
strumentams, su kurių pagalba 
mes gamtą studijuojam.

Anglų rašytojas, Sir Oliver 
Lodge sakoma prirodęs, kad šis 
klausimas paprastai skaitomas 
nenormaliu, priklauso prie natū
ralių dalykų srijos ir turėtų bū
ti tyrinėjamas toje šviesoj. Jau 
net 1894 metais jis rekomenda
vo įrengti laboratorijas moksli
škiems tyrinėjimams psicholo
gijos ir psicho-fizikos.

Sir Lodge patarė, šalip kitų 
naudingų prietaisų, labai atsar
gią registruojančią svarstyklę, 
taip pritaisytą, kad svarstyklė 
galėtų, nežinant pačiai “su dva
siomis" kalbančiai ar kalban
čiam, pasverti ją visada laike 
seanso, ir kad tokis svaros skir
tumas, kokis pasirodytų ar ne, 
butų užregistruotas ant sukan
čios! voluko. Taipgi prirengti 
būdą nuimti krutančius paveik
slus laike' posėdžio, nežinant pa
tiems užimtiems su dvasiomis. 
Jeigu posėdis atsibuna tamsiam 
kambaryj, tai paveikslus galima 
butų nuimti prileidus kambarį 
ultra-violetiniais spinduliais.

šalip to, sako Carrington, dar 
galima pridėti kitus dalykus— 
kaip X-spindulius, smarkias sro
ves elektros ir kitką, kad apie 
“kalbančią” laike seanso oras 
butų galima ištyrinėti, kaip ja
me tada viskas dedasi. Elektri
ški aparatai panaudota keletoj 
atvejų tyrinėjimui taip vadina
mų “psichiškų tarpininkų”. Ita
lijos tyrinėtojai tame dalyke di
deliai pasižymėjo. Daugelyje 
“posėdžių” panaudota sekantis 
aparatas:

Telegrafiškas raktas buvo su
jungtas vielomis prie batarejos 
su dviem šriubais, taip suves
ta viskas prie plektro-magneto, 
kitame gale ko buvo prijudgta 
adata. Adatos galukas palieti- 
nėjo sukantįsi aprūkytą volu- 
ką. Visas tas registruojantis 
aparatas buvo padengtas ap
valu stiklu. Telegrafiškas rak
tas buvo po popierine dėže. Ta
da “veikiančiųjų galybių” buvo 
pareikalauta paspausti telegra
fišką raktelį per dėžės viršų, ne- 
paliečiant dėžės ir nesudraskant 
jos. Kuomet raktelis liks palie-

vėl, buvo prileistas prie aprūky
to sukančios! voluko paviešio. 
Vandeniu pilno cilinderio viršus 
apdengtas guminiu viršeliu. Tas 
aparatas indėtas į medinę dėžę 
su audeklo viršumi. Spaudinė
jimas guminio viršaus, dengian
čio vandens pilną cilinderį, pa
kelia vandenį į triubelę ir dar 
oro spaudimas pajudina mano
metre esantį gyvąjį sidabrą, o 
tas pakelia plaukiojančią kor- 
koje vielukę ir ta vielukė prade
da braižyti aprūkytą voluką. Tie 
instrumentai tokiu budu užre- 
kordavo smulkmeniškai psichiš
ką menkiausią spėką.

Dr. Imoda, prof. Mosso padė
jėjas, taipgi padarė daugelį ty
rinėjimų elektroskopo paleidimu 
su pagalba “spindulių”, išeinan
čių iš tarpininko kūno. Patirta, 
jog jeigu tarpininkas laiko pir
štą apie colį atstu nuo elektro
skopo sagutės, kokia tai ener
gija, panaši radio-veikmei, išei
nanti iš pirštų, elektroskopą pa
leidžia veikmėn.

šitokį žmogaus “išspindėji- 
mą” studijuoja labiausia okul- 
tistai. Dr. Imoda išveda, kad 
“išspindėjimas arba išdavimas 
energijos į lauką iš radiupio, 
kathodiškas išspindėjimas mok
slininko Crookes’ triubelės ir 
tarpininkų išspindėjimas yra 
pamatiniai tas pats. "

Kiti žingeidus ištyrinėjimai 
su elektroskopo pagalba. Dr. 
Crawford savo tyrinėjimuose 
patėmija: “Seanso kambariuose, 
kur buvo judinami stalai be fi
ziško palietimo, aš patyriau, jog 
tokiems posėdžiams gerai įsi- 
veikus, aš vis negalėdavau pa
leisti elektroskopo, nors tą da
riau toilmiausiame kampe nuo 
vietos kur sėdėjo tarpininkė. 
Kad butų galima paleisti, man 
reikėjo elektroskopą išsinešti į 
lauką iš to kambario. Aš pa
klausiau tų ‘operatorių’, ar ga
lėtų būti kambaryje kokia ‘spė
ka’, esant man taip toli nuo tar
pininkės, ir keletu barkštelėji- 
mų man atsakyta, kad yra. Tą 
‘spėką’ aš suprantu esančią da
limi energijos, išeinančios iš 
tarpininkės. Savo aparatą aš 
buvau įsinešęs į kambarį ir pa
sistačiau netoli tarpininkės. Pa
prašiau operatorių paliesti in
strumento lėkštę palengva. Tą 
padaryta beveik tuojaus, ir gir
dėjosi me fališkas dreskiantis 
balsas.” Po to, egzaminuojant 
elektroskopą, patirta, kad jis iš-, 
tikro buvo visiškai paleistas ir 
atliko tą, ką reikėjo.

Tyrinėtoją sutinka du klausi
mai, ir reikia surasti atsakymą 
šitiems dalykams: pačiam psi
chiškam stebuklui ir kokis ran
dasi būdas už jo, vedantis ir 
kontroliuojantis šią veikmę. Pa
starasis klausimas vadinama 
phichologišku klausimu, kuris, 
labai svarbus ir interesingas, 
neineina į fizišką sritį.

Neišaiškinama tikrai, ar tą 
darbą atlieka neprigulminga ko
kia “dvasia”, kaip norima galu
tinai užtvirtinti, ar tai tarpi
ninko jausmų nustojimas, ar 
tai daro kokiu nors budu susi
jungę visų tuo tarpu esančių po
sėdyje žmonių mintįs, ar dar 
kas kito visai nežinomo ir ne
žinomo mums. Kurie apsipaži- 
nę ir užsiinteresavę elektriką, 
turėtų suprasti, daugiau negu 
kiti, nematomumo spėką ir pa-

KADA AMERIKA PRAKTIKAVO
KA LENINAS SKELBIA

m RIS šimtai metų atgal į Ameriką atkeliavo Kapitonas John Smith ir būrys vy- 
■L rų ir moterų.

Jis pasakė: Draugijos valdymosi sistema Europoje yra netikusi, neturėtų bū
ti parsisamdančiųjų nei samdytojų klesų. Algos turėtų būti prašalintos. Neturi 
būti uždarbio, nei “kapitalo”, nei “darbo”. Žemė, maistas, apdaras ir visi produk
tai turi priklausyti žmonėms, i Ką vienas žmogus pagamina, tas turi priklausyti del 
visų.

Jie apsigyveno tenai, kur dabar yra Virginijos Valstija. Jie sutvarkė viską ant 
tokios papėdės, kad savastis ir viskas, ką jie pagamina, butų visiems lygiai priklau
somu dalyku; Jie gyveno tankiose giriose, iš kurių tai statė sau triobėsius, maitio- 
si vaisiais ir medžioklėse sugautais žvėrimis. Ant derlios žemės turėjo ganėtinai 
maisto.

Jie būdavo sako: “Mes pasiekėm tobulumo laipsnio ir kaipo komunistai idea
liškai gyvenam.” »

BET nepoilgam dalykai pradėjo eiti blogyn, 
nekurie gyventojai buvo tinginiai ir netikę. 
Jie pasakė: “Mes turim bendro prie maisto, 

drapanų ir namų. Mes galim turėti visko, kas 
reikalinga. Kuomet yra pagaminta, tai kam man 
dirbti1”

- Kiti buvo darbštus, sakė: “Kam mums dir
bti’del kitų?”

Netrukus visi priėjo prie panikos ir bado. 
Kapitonas Smith apšaukė save diktatorium ir iš
leido proklamaciją: “Kas nedirba, tas nevalgo.”

Bet kuomet žmonės pamiršo išbadėjimą, tin
giniai ir vėl tykojo iš darbščių tęuso, užėjo ir 
vėl kitas badmetis.

Thomas Dale, kolonijos naujas vadas, suti
ko, kad žemė butų padalinta proporcionaliai po 
tris akrus kožnam, tomis išlygomis, kad kiekvie
nas gale metų turėjo atiduoti po pustrečios bač
kos kornų į valstybės iždą.

šitokis žemės padalinimas privačių rankų 
nuosavybėn užbaigė badmečius, žmonės buvo 
patenkinti ztuomi, bet kiekvienas buvo privers
tas sau maistą pagaminti savo darbu.

Darbštus ir teisingas žmogus, trokštantis ką 
atsiekti sari ir savo šeimynai gyvenime geresnio, 
ką uždirbo tą ir turėjo. Tinginiai turėjo badu 
mirti arba dirbti. ,

Komunizmas buvo bandomas ir Naujosios 
Anglijos kolonijų pradžioje. Tų laikų užrašuose 
randama gana daug nesąmonių butą, kad pavyz
džiui tvirti ir jauni vyrai buvo priverčiami už
dirbti netik sau pragyvenimui, bet turėjo užlai
kyti kitų pačias su vaikais. į

Pažangumas ir pasitenkinimas įvyko tiktai 
nuo tada, kuomet Gubernatorius Bradford pa
vedė dalį žemės taip, kad jo užrašai sako: “Kož- 
nas pasidarė taupus, daugiau komų buvo užau
ginta, negu pirmiau.”

Ką pirmieji ateiviai Amerikoje darė, tai ne
kas su tuomi nesiskaito, tai bereikalingas laiko 
aikvojimas. Dabar ta pati istorija pradėjo kar
totis Rusijoje, žmonių nuosavybė — tai yra 
Bolševikų siekinis, tas pats tikslas yra Bolševi
kų ir Suvienytose Valstijose.

Kaip puolė Naujoje Anglijoje, kaip puolė 
Virginijoje, taip puls ir Rusijoje.

Bet gal jus pasakysite, kad tas atsitiko 300 
metų tam atgal.

Taip, tas ir prives Bolševikus ir I. W. W. 
pasekėjus ir komunistus prie puolimo. Praeity
je visuomeniškoji nuosavybė buvo išbandyta vi
sokiais budais, šimtai buvo visokių nesusipra
timų, tarp mažos saujelės, o šiandien milijonai 
yra intraukti. Tuom laiku drapana, maistas ir 
kitokios gyvenimo reikmenįs tiko kiekvienam, o 
šiandien kas kita.

šiandien kožnam reikia daugiau, negu turė
ti peilį, kirvį, šautuvą, prie savo darbo, šian
dien viena žmonių grupa turi pagaminti kitai 
grupai maistą, drapanas ir kitus gyvenimo reik
menis. Miestų gyventojai tuojaus imtų badu 
mirti, jeigu sustotų transportacija iš kaimų su 
maistu.

Tai yra toji komunizmo puolimo priežastis, 
tai priverčia pati gamta.

Tas surasta, kad įvedus tokią tvarką, kad 
kiekvienas vyras ir moteris artimą mylįs, kurs 
mano, kad jo kaimynas yra visuomeniška nuo
savybė, pirmiau negu jis pamislija pats apie sa
ve, tai jau užtenka, nereikia jieškoti nei tingi
nių, nei neteisingų pasielgimų.

Rusijos Sovietų įstatai sako: “Tas tegul ne
valgo, kas nedirba.”

Leninas dabar neišduoda kortelės tam, kurs 
nedirba, del išgavimo maisto.

Bet tai ne viskas.

Leninas įvedė “kapitalistišką tvarką vals
tybės dirbtuvėse: vieniems moka daugiau, ki
tiems mažiau, pagal darbininko gabumą; eks
pertai, kurie prižiūri dirbtuves ir kurie pagami
na daugiau dirbinių, gauna brangiau, negu kad 
gauna darbininkas čionai Amerikoje.

Taip kaip vadai seniau čion Amerikoje ban
dė komunizmą, taip Leninas pamatė, kad yra rei
kalinga padalinti darbas kiekvienam, kad dirb
damas turėtų progą ką nors pagaminti sau.

Jo įgyvendinamas principas išdirbystėje yra 
tas, kurį jis per porą metų su pasišventimu pa
laikė. ’

i Mirtos Choro va- 
alentinas didžiausį 
ną pereitu du ma
rindamas tą chorą 
įsijos himną, kuris 
iais skamba šitaip: 
rija, buk palaimin-

jo troškimas: da
ns dykai tikietą į 
tą žemę"....
eit į madą: ko kas 
ir gauna.

umeryj perskaitęs 
še vi kai Rusijoj pa- 
mirtimi bausti, T. 
intė mums šitokį 
“Turbut pamatė, 

bolševikų) valdžia 
Įs išgaiš, jei tik ji 
:ys."

ja (ne pasiduoti Vokiečių 
valdžion) ir pertraukti ka
rę su bolševikais.

Lietuvos atstovai iš kon
ferencijos pasitraukdami ir 
vėl pasiūlė Baltiko tautoms 
susivienyti prieš Lenkiją. 
Estonija nepaganėdinta ta
rybomis ir Vargu su Lenkais 
susiartins. Lenkams pave
lijama užpuldinėti ant bol
ševikų, bet jie negali tikėtis 
iš Baltiko tautų paramos — 
visų mintis yra tik gintis ir' 
laikytis nuo bolševikų už
puolimų savo rubežiuose.

Nesenai dar Lietuvos lai
kraščiai pranešė apie atsi-

stas, tai elektro-magnetizmo pa
siekta po stiklu pavožtame apa
rate adata ims krutėti ir nuo to 
pasiliks ant aprukinto voluko 
žymės arba bryželiai, jam besi
sukant. Su tokio aparato pa
galba padaryta keletas pasek
mingų išbandytų “dvasių galy
bės”.

Buvo padaryti ir skirtingų 
bandymų. Pripildytas vandeniu 
ilgas stiklinis cilinderis ir su
jungtas su U-dudele, arba ma
nometru, pripildytu gyvojo si
dabro. Tolimesniame šone to 
vandeniu pripildyto cilinderio 
buvo paplukdyta galas drato, į 
kortą įsmeigto. Drato galas,

tį faktą, jog nematomumas yra 
tikras. Bile kas matomo yra 
tik paprastu apsireiškimu — 
efektu. Tikra priežastis visa
dos stori užpakalyje, ir visada 
nematona. Yra žinomas senas 
sakinys, kad “Jokis žmogus ne
matė Devo”. Bet lygiai tei
singa paakyti, kad “Jokis žmo
gus neinate žmogaus”. Mes 
matoma'jo drapanas; jas gali
ma pakristi. Mes matome jo 
veidą ir išvaizdą — bet ir tas 
kartais galima perdirbti! Te- 
čiaus tikrasis žmogus, tas “Aš”, 
tas ego, yra kas tai vidujinis, 
nematonas, neišvedamas; tai 
yra vaddraujanti, sergstinti ga-
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lybė, kurią mes gyvenime vadi
name “ypata”. Ištiesų, nėra 
nieko negalimo arba absurdiško 
šitokiuose apsireiškimuose, ne
žiūrint kaip keisti ir išsykio ne
paprasti pasirodytų. Nepapras
tas aplinkybių subėgimas gali 
tai iššaukti. Akmenįs papras

tai iš oro nepuola; tečiaus kaip 
kada pasitaiko (meteorai).

Mes galime kontroliuoti ir iš
naudoti elektros srovę, bet dar 
ištikro nežinome kas ji yra. Pa
našiai, mes galime studijuoti 
pasekmes daugybės tokių keis
tų biologiškų spėkų, be suprati

mo jų paėjimo. Virš visko, tas 
turėtų paraginti mus laikyti at
virą mintį, bet nešaukti, jog tai 
“negalima”, vien dėlto, kad ne
galime pamatyti faktų arba jei 
jie apsireiškia mums ne taip.

Daugelyje atvejų mes naudo
jamės paslėptomis ir nežinomo-

mis energijomis. Tik kad nors 
galėtume susekti energiją, ku
ri yra bendra dviem pasauliam 
— dvasiniam pasauliui ir mate
rialiam pasauliui — tada galė
tume surasti budus tiesioginio 
susinėsimo, gal nors su pagalba 
instrumentų.



RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

‘Vąše blagorodije,” sakau Grišanino-(Tąsa iš pereito numerio)
Bėda bus Vokiečiams jeigu jie ban- vui, “Aš pastojau kariumenėn vardan Ca- 

dys musų kelyje pasisukti! Tokia tai bu- i 
vo Rusija pirmais karės mėnesiais. Šim- i 
tai pulkų kaip ir musų plaukė iš rytų, šiau
rių ir pietų į mūšių lauką. Tai buvo ža- ; 
vejantis, pakeliantis, neužmirštinas spėk- ; 
taklis.

Mano motina nejautė to visko kas ma
no dvasią žadino. Ji tik ėjo gatve, šalę 
manęs, verkdama, prašydama Panelės Šv. 
ir visų šventųjų išgelbėti mane nuo pražū
ties.

“Atsipeikėk, Marsia, atsipeikėk!” verk
dama prašė manęs. “Ką tu darai?” Bet 
jau buvo pervėlu. Karėą jausmas mane 
visai buvo apglėbęs. Gilumoje širdies ma
no motinos verksmas rado atbalsį, tečiaus 
mano ašaros buvo tik džiaugsmo ašaros. 
Tiktai kada galutinai su motina atsisveiki
nau, apkabindama ir pabučiuodama ją, ką 
ji nujautė esant paskutiniu sykiu, ir įlipus 
į traukinį, palikus ją ant platformos, aš 
pajutau širdyje skausmą ir sujudimą. Ma
no. pasiryžimai beveik jau tirpo, kuomet 
trūkis apleidinėjo stotį.

Aš važiavau į karę.

ro ir kaipo kareivis. Galite peržiūrėti jo 
didenybės telegramą mano rekorduose.”

Tas dalyką pataisė ir komandantas 
atsiėmė savo priešinimąsi. Iki Korpuso 
stovyklos buvo 20 verstų kelionės pėkščia. 
Kelias buvo labai baisus — molinas ir duo
bėtas. Perėjus dešimtį verstų mes jautė
mės taip nuvargę, kad leista pasilsėti. Ka
reiviai, nors nusikankinę, pasistengė pa
rengti man sausą vietą atsisėsti, patiesę 
savo šinielius. Po to vėl pradėjom kelionę 
ir ant vakarienės pasiekėm reikalingą vie
tą; nakvynėn likom suvaryti į tvartą. Su
gulę miegojom kaip negyvi, ant patiestų 
ant grindų šiaudų.

(Bus daugiau}

TMD. OHIO ir MICHIGAN tą gavo nuo p. P. Norkaus, “V. 
VALSTIJŲ APSKRIČIO Liet.” redąktoriaus, sekančiu 

antgalviu: “Emocijos ir jų kul- 
Gerbiamieji.Ohio ir Mich. vai- turą”. Kiek man matos, tai yra 

labai tinkanti paskaita ir labai 
svarbi kiekvienam. Dėlto krei
piuosi į visas Apskričio kuopas, 
kad kiekviena pasistengtų pa
rengti, naujus metus pradedant, 
tinkamą vakarą tos paskaitos 
atlikimui. Dabar beveik atėjo 
vėl laikas pradėti medžioklę 
ant naujų narių, tai yra gera 
nrnrrc aiii-OTKrti iraVavali i—

REIKALE.

sako komdndierius Gri- 
“ar 
Čia

ati-

Karės bangose.
Musų traukinys susidėjo iš šešių tavo- 

rinių ir vieno pasažierinio vagonų. Tavo- 
riniai vagonai buvo parengti su viena virš 
kitos pasieniais lentynomis, ant kurių ka
reiviai miegojo, vadinami tepluškomis. To
kioj tepluškoj nėra langų, kadangi tai tie
sioginiai tavorų vagonai ir viskas. Pasa- 
žieriniame vagone važiavo keturi musų 
pulko oficieriai, jų tarpe ir naujasis musų 
Kompanijos komandierius, Grišaninov? Jis 
buvo mažiukas, bet linksmas vyras ir tuo- 
jaus prie jo mes visi pripratome ir tapo
me paklusnus ir ištikimi.

Tame vagone buvo užtektinai tuščios 
vietos, taigi oficieriai sumanė pasikviesti 
mane tenai. Kuomet tas pakvietimas ma
ne pasiekė, patėmijau mano drauguose ne- 
pasiganėdinimą ir jie purtė galvas, neno
rėdami mane nuo savęs paleisti.. Jie nu
žiūrėjo oficierių tokiame pakvietime ne
geras mintis ir nusprendė, kad Jaškai ge
naus seksis tarpe savo laipsnio kareivių, 

. ne kaip su vi’.vi
“Bočkareva’

šaninov, kuomet aš inėjau į jo vagoną, 
nenorėtum apsistoti šiame vagone? 
yra užtektinai vietos.”

1 “Ne, vąše blagorodije”, atsakiau, 
duodama jam pagarbą. “Aš esu paprastas
kareivis, tai mano pareiga yra keliauti su 
visais kareiviais.”

“Gerai”, atsakė komandierius, nepasi- 
ganėdinęs. Tuomet aš sugrįžau į savo tep- 
lųšką.

“Jaška sugrįžo! Maladec, Jaška!” šu
kavo kareiviai, sutikdami mane vėl pas 
juos sugrįžusią, pažeminančiai kalbėdami 
ant oficierių. Kareiviai labai buvo užga
nėdinti, kad Jaška pasirinko būti su jais 
tepluškoje, o ne su oficieriais dailiame va
gone, ir jie parengė man geriausią vietą 
vagono kampe.

Mus paskyrė į Antrąją Armiją, po ko
manda generolo Gurko, turinčio stovyklą 
Polocke. Generolas Gurko peržiurėjo mus 
armijos stovykloje ir pagyrė oficierius už 
gerą pulko sutvarkymą. Tuomet mus pa
skyrė į Penktą Korpusą. Pirm išvyksiant 
į nurodytą vietą, pasklido žinia, kad čionai 
randasi moteris-kareivis. Nestokavo žin- 
geiduolių, užsimaniusių pamatyti. Apie 
mano teplušką rinkosi būriais kareiviai, 
kišo galvas per duris ir kitaip stengėsi pa
matyti tą netikėtą dalyką. Kiti net spjau
dė ir keikė patyrę tokį nebūtą daiktą — 
“baba” atkeliavo xeiti į tranšėjas. Ant to 
kareivių užsižingeidavimo atkreipė domą 
ir nekurie oficieriai ir pradėjo teirautis, 
kame čia dalykas. Jie tuoj apie mane pra
nešė stoties komandantui, kuris tuoj pa
reikalavo Grišaninovo paaiškinimo. Bet 
mano komandierius negalėjo pertikrint jo 
ir jis įsakė jam nesiųsti mane į tranšėjas 
su kitais kareiviais.

“Tu negali eiti į tranšėjas, Bočkare
va”, atėjęs pranešė man Grišaninov, aprei
kšdamas komandanto įsakymą. “Genero
las nedaleidžia. Jis daug apie tai svarstė 
ir pagaliaus priėjo prie išvados, jog nesu
pranta, kaip moteris gali būti kareiviu.”

Tas mane ant valandėlės užgavo. Tik 
štai man užeina gera mintis — kad jokis 
generolas negali sulaikyti mane nuo to, ką 
man pavelijo1 pats Caras.

Užkeikta Mergele
Parašė V. J. Pietaris.

(Tąsa iš pereito numerio) 
Kunigaikštšis (atsigrįžęs į dukterį):

Negerai taip, dukrele, kalbėti ant 
vo tėvuko. Tai yra nedora..!. 
tu nori sau pražūties, vaikeli? 
tyt ne. Taip negerai.... Dabar per
siprašyk tėvuko, tegul tau atleidžia 
tokį prasižengimą.... (Elzbieta ty
čiojasi, linksma). Žinok, kad jisai yra 
musų tėvu — nors ne tavo, bet mano, 
tečiaus negalima jo paniekinti. Susi
laikyk, vaikeli, nuo tokių kalbų ir ne
užsitrauk ant savęs prakeikimo, nes 
žinai, kad nebus tau rojus esant pra
keiksmu užmestai.... Baisiausias kan
čias turėsi kentėti. (Rodo į tėvą). Eik 
ir maldauk jo atleidimo.

Elzbieta (atkakliai): — Ne, aš neklystu. 
Aš sakau teisybę. (Ironiškai). O tas 
prakeiksmas tegul ant jo paties puo
la. Žirniai, berti į sieną, vėl puola at
gal, taip ir jo prakeikimas man yra 
be vertės. Aš nematau reikalo persi- 
prašinėt jo. Kokias niekystes jis čia 
kalba! (Žiūrėdama tai į senį, tai į sa
vo tėvą). Pas mus taip turi but, kaip 
aš noriu. (Kazimieras garsiai juokia
si, išeina.) Atėjo jau laikas ir visi tu
ri apsivalyt barzdas, — visi, ne kuris 
vienas! •

Senis (piktai, užsidegęs): — Nepamiršk 
tu mano žodžių, ką aš tau sakiau: val- 
kiosiesi per amžius, ir barzdą nešiosi 
dar ilgesnę, negu mano; nesulauksi tu 
sau galo šiame pasaulyje. Prapuls 
tas tavo skaistumas, kuriuo taip di
džiuojiesi, busi baisi regykla, visų ne
kenčiama, žmonės bijos tave susitikti! 
Atmink ką aš tau dabar kalbu!

Elzbieta (inpykusi): — Tylėk, seni! Jau 
gana mane pripykdei. (Kunigaikštis 
neramus, piktas vaikštinėja). Geriau 
bus tau tylėti ir klausyti manęs: nusi- 
skusk tuoj tą savo žilę, nes aš ilgiau 
jau negaliu žiūrėti ir šiame name bū
ti. (Kunigaikštis, perpykęs, nežino
damas ką daryti išeina.) Aš turiu 
įvalias vergų, žinai gerai, ir už nepa- 
klausymą paliepsiu vergams pasielgti 
su tavim kaip man patiks. Ar supran
ti, seni?

Senis (baisiai inpykęs): — Aš galiu pada
ryti taip kaip tu sakai — tą žilę apva
lyt, bet tu, 'kada tau užaugs barzda, ne
galėsi jos nuskust ir valkiosiesi, kaip 
sakiau, per amžius — tau niekas ne
galės pagelbėt. Nepamiršk to, tu iš
gama .... tai mano žodžiai! (Senis 
piktas išeina).

Elzbieta: — Aš jus visus apšvarinsiu. (Su
sinervavus). Tegul'tu, seni, prakeikei 
mane (ant scenos mažinasi šviesa) — 
aš žinau, kad mano gyvenimas niekais 
nueis; žinau, kad nebusiu tokia skais
ti, kaip dabar esu {užsiima akis ir lyg 
prieverksniai). Laimingos mano die
nos jau sumažėjo, jau artinasi prakeik
smas. ... (uždanga palengva leidžia
si). Tas prakeiktas senis suėdė, suar
dė mano gyvenimą.... mano laimę ir 
viską.... Kam aš ant jo taip užsi- 
puoliau.... (sukniumba ant kėdės).

(Uždanga) 
(Bus daugiau)

. sa- 
Ar 

Ma-

stijų TMD. nariai. Apskričio 
valdyba šiomis dienomis jau ir 
vėl priėjo prie tikro savo sto
vio, apie ką su džiaugsmu pra
nešama ir apskričio kuopoms.

Seniaus buvo pranešta, kad 
Apskričio iždininkė p-lė M. Ur- 
boniutė rezignavo, tai vargais- 
negalais naują iždininką pavy
ko pastatyti. Leidžiant iždinin- proga surengti vakarėlį ir su
ko vieton kandidatus balsavimui. kvietus publiką tą veikalą per- 
ir dabar gavus nuo Apskričio' skaityti. Taigi, gerbiamieji na- 
raštininko V. Malinausko to bai- riai ir kuopų veikėjai, pasisten- 
savimo pasekmes: iždininku iš-igkite išnaudoti progą, pakolei 
rinktas A. Praškevičius, iš 20 
TMD. kuopos, Cleveland, Q.

Balsavimuose kandidatai sto
vėjo šiaip: . .

K. šnuolis, iš 68 kp. Detroit, 
Mich., gavo balsų 7.

A. Praškevičius, gavo 16 bal
sų.

J. Vaizmužys, 47 kp., 
land, O., gavo 7 balsus.

Keletas 
ninkams. 
pas visas 
Apskritin 
bai geistina, kad kuopos prista
tytų, nuo savo pilnų narių skai
čiaus, reikalingą Apskričiui mo
kestį, o tuomet butų daug pa
rankiau Apskričio valdybai pri
duoti naujam iždininkus pilnai 
sumokėtas mokestis, nes vistiek 
tą turėsime padaryti.

Kita, vėl svarbu šin Apskri
tin priklausančioms kuopoms, 
kad, kaip pereitame suvažiavi
me aptarta, tai Apskričio val
dyba parūpino del kuopų pa
skaitas, kuriomis ir galės pasi
naudoti kuopos del geresnio ap- 
Švietos platinimo savo tarpe. — 
Valdyba pasistengė ir paskai-

Jonas: — Štai skaitau eiles musų poe
to, kuriose aiškiai matai, kad nors jis gy
vena Amerikoje, bet jo siela yra Lietuvoj.

Petras: — O, ne jis vienas tokis poe
tas, kuris savo darbu neįstengia dūšios 
kūne palaikyti....

Cleve-

žodžių kuopų
Pasirodo, kad 
kuopas yra užvilktos 
mokestįs. Butų la-

rašti- 
beveik

galima.
Apskričio pirmininkas 

J. M. Andriušis, 
2212 Russell st., Detroit, Mich.
~DR. J. ŠEMOLIUNAS

Specialistas
“ Ofiso valandos:

10 ryte iki 12 
3 iki 6 po pietų. 
71 iki 8:30 vak.

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

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS tSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1396 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

| DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
• GYDYTOJAS IR CuiuuRGAS 

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

Telefonai: Rosedale 6768, Princ- 
ton 431

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

Nedalioj:' Nuo 2 iki 4 po piet.

DR. RAY R. SMITH
DENTISTAS SAKO

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

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

EGZAMINAVIMAS DYKAI.
Uždaryta Nedėldieniais. Taipgi uždaryta Seredo- 

mis ir Subatomis vakarais.
DU OFISAI

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

PRISIDĖKIT PRIE MUSŲ 
1920 METŲ 
KALĖDINIO 

KLUBO.

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

FID CT TRUST & SAVINGS CO riJxdi national bank
247—303 EUCLID AVE—netoli Square

Sudėtini šaltiniai virš $120,000,000.
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musų saulinį

Saulinė 
didelių plane 
dų arba aste 
metų pabaig 

I netos tikrai 
I savo šeimyn 

mis vadinasi 
latos aptinki 
šviesos, kaip 
gidžių galiu 
davimo: žva 
planetos — t 
są gauna nu

Visi dai 
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ja, taip sak
Savo di 

\ paeiliui sto’ 
saulė, paski 
Uranus, Ne 
ir Merkuras

AMERIKOS ŽMONES
GALI DABAR PADUOT PAGALBĄ SAVO ŠEIMYNOMS IR GI
MINĖMS IR DRAUGAMS RYTINĖJE EUROPOJ IR PASTORO- 

TI MAISTO GYVENANTIEMS CENTRALINĖJ EUROPOJ.

ip < (‘Vienatinė didžiausia viltis didžiumoj Europos rinuose ir Centralinėje Europoje per-, 
gyventi žiemą * * * tėra jų vėl sulaukimu maisto pagal Amerikos užvesto budo. * 
* * Betgi galima paduoti Centralinei Europai maistui storotis suma nėra užtektina 
palaikymui tenaitinių žmonių gyvais” — Taip sako Herbert Hoover, Pirmsėdis AME- 
RIKOS PAGALBINĖS ADMINISTRACIJOS.

Siųskit Maisto Draftus
į Europą

Ar turit JUS giminių ar draugų Lenkijoj, čecho-Slavokijoj, Ungarijoj, Vokietijoj, 
Austrijoj, kuriems jus norėtumėte priduoti pagalbą?

MAISTO DRAFTO planas veikia/ sekančiu budu:

1—Amerikos Pagalbinė Administracija įsteigė Maisto Sandėlius svarbesniuose miestuose tose Eu
ropos dalyse, kur labiausia žmonės yra nukentėję ir nieko neturi.

. 2—MAISTO DRAFTAI arba pinigus pavaduojančios kvitos Amerikoje parsiduoda po $10 ir $50 
tiems žmonėms, kurie nori paduoti saviškiams užrubežiuose draugams ar giminėms.

maisto taip labai stokuoja, kad vienas kumpis, atskirai per- 
— tai protingiausias ir geriausias pagelbėjimui būdas yra pir-

PASARGA:—Paminėtose šalyse 
kant, atsieina net iki $150 
kti ir siųsti MAISTO DRAFTĄ, keriuomi maistas parūpinamas jūsų nurodytiem Įmonėms.

3—Kuomet jus nusipirksit vifeną ar daugiau tokių‘MAISTO DRAFTŲ, tai jį PAČTU pasiųskite 
tiesiog tiems žmonėms, kuriems norite maisto paduoti. Arba, jeigu norite paaukauti del “GE- 
NERALĖS PAGALBOS”, tai taipgi galite padaryti.

OTIS & COMPANY, Per savo UŽBUBEZINĮ DEPARTAMENTĄ, šiame reikale pa
gelbės jums — išduos taip vadinamus Maisto Draftus ir suteiks visas informacijas, 
kokias tame klausime turi. Vienathiai kaštai jums bus už patį MAISTO DRAFTĄ.

Jeigu norit pagelbėti žmonėms, esantiens paminėtose šalyse, tai perdėtiniai, užsiimantieji su 
Maisto Drafto planu pataria jums, kač jau galite pradėti DABAR.

UŽRUBEŽINIS 
DEPARTMENT AS OTIS & CO

151 !

S|ULĖ 
tuojama toli 

L mylių. Tra 
žiuoti iki s: 
dieną. Tik 

1 momatavin 
lės paviršių 
Saulė palai1 
sų savo pla 
mo 
luma palai 
jos randasi 
lėtų pasilail 
ka yra dvic 

į negu ant ž 
Saulė, kaip 
apie save, h 

| rinama, kac 
r ji dar yra 

sukasi mažę 
’ čiau, kartais 

guodama. J 
suka į 27 d 
866,500 myli 
už žemės. S 
109 žemes, I 

[ > saulės krašte 
viturinio iš t 
vieno ir kito 
433,250 mylių 
link-skersai-ii 
dėsnis už že 
mos, pagal jo: 
kaks mums d 

Planetų t 
* stu budu apsi. 

paveizdan, sti 
dauginasi anl 
netos, prie ki 
po vieną (1).
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Draftai Kabeliu Persiuntimai 
Money Orderiai 

Mes taipgi parduodam 
Užrubežinius Bondsus.

INVESTMENT BANKERS
216 SUPERIOR AVE. N. E.

Square Pačta
Public Priešais

MERKU1 
apie 36,000, OCH 
tiek milijonu 
gu saulė, kad 
būti tarpe sai 
lyginamai yra 
bai sunku jį k 
lytine žvaigžd 
mas tuoj po s. 
patekėjimą, vi 
Apie Merkuro 
nėra jokių ūži 
amžių. 'Tik išf 
lytinė ir valu 
slepia iš vakar 
pasikeisdamos.

Merkuru 
—lytinė. Mei 
ra visai centris 
yra arti, o kit



H 
lKO 
taip atsargiai, 

aisydami mano. 
,0-ČIAI METŲ, 
intų Eilės, 
įdėtų traukiant 
KAL 
idaryta Seredo- 
rais.

5. 20 ir St. Clair
Hr. C. ę. COX, Mgr.

S<t it įtintas
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Sauline Planetų Šeimyna
Tankiai matome rašant apie žvaigž

des, planetas ir kitus dangaus kunus, bet 
nelengva priprasti žinoti daugiau apie tai 
ir tuoj iš minčių išeina, sykį paskaičius. 
Čionai paduosime trumpą rankvedėlį apie 
musų saulinę sistemą ir jos šeimyną.

Saulinė sistema susideda iš aštuonių 
didelių planetų ir iš didelio būrio planetoi- 
dų arba asteroidų. Jeigu pasitvirtins 1919 
metų pabaigoje spėtos esamos devintos pla-

mas jo tolume nuo saulės buna nuo 28,000,- .
000 iki 43,000,000 mylių. Merkuras aplink T T T O TC T 
smile beore orreit.nmn mm iki mvliii i -Lsaulę bėga greitumu nuo 35 iki 23 mylių į 
sekundą; greičiausią bėga kuomet randasi 
tolimame nuo saulės kelio krašte. Aplin
kui saulę jis apeina j 88 dienas arba apie 
3 mėnesius laiko. Sulyg tolumo , nuo musų, 
Merkuro didumas išrodo skirtingai. Kuo
met randasi tarpe saulės ir žemės, buna 
mums tik 57,000,000 mylių, o kitame sau
lės šone būdamas — net 129,000,000 mylių 
nuo žemės. Tikrasis Merkuro diametras 
yra apie 3,000 mylių. Tos planetos pavir- 
šio plotas yra apie septynis sykius mažes
nis už žemės. Keliaudamas aplinkui saulę, 
Merkuras įvairiose savo vietose išrodo kaip 
musų mėnulis — turi taip sakant pilnačius 
ir dalis. Geriausia Merkurą tyrinėti die
nos laike, apsilenkus su saulės spinduliais. 
Jo dienos ilgis sakoma esąs 24 valandos ir 
5 minu tos, t. y. į tiek laiko jis apsisuko apie 
savo ašį. Kiti astronomai sako, jog Mer-

JUOKIS — IR SVIETAS 
JUOKSIS SU TAVIMI

a========e
Nuo Juokų Red.: šj sykį ir

gi čia eilių nepatalpinam, nors 
patįs turime parašę p-lei Kleo
patrai, kaip žadėjome. Sarma- 
tijamės dėti, bet jeigu kitame 
numeryje butų gana vietos, tai 
vis patalpinsime. Mumyse per
ėjusi andai gerb. Audra ilgai 
pasiliks atmintyje, kaip didysis 
pasaulio tvanas, kuris nuo No
jaus laikų iš žmonių minčių ne- 
išdįla.

laiško, negalime patalpinti ir J. 
J. laiško. Ir taip musų išsvajo
tas "girkis tik geru” dalykas 
nueina vėjais....

4/
Moterįs ištiesų keistos, — už- 

reiškia Pet. Greičius: jos labai: 
pyksta, jei ką nuo jų slepi ir 
nepasakai, bet pasakius dar la
biau induksta.

Anelė Bakšiutė, įsiskaičius, 
kad senovėj žmonės daug turė
jo dievų, o dabar tik vieną, gal
voja, bene tada pragyvenimas 
buvo pigus ir žmonės galėjo iš
maitint jų daugiau, bet dabar!

Saugumas Pirmiausia
RADĖKIT taupyt pinigus bile kada: 
bile dieną, bile mėnesį, bile kuriuo 
laiku — ir už jūsų padėtus pinigus 
nuošimtis prasidės nuo tos dienos, 

kada padėjot, o ne nuo lygių pusmečių, 
kaip yra daroma kituose bankuose.

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

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

fsų

netos tikrumas, tai saulė turės devynias kuras nesis“ka apie save, bet stovi, kaip 
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musų mėnulis, tik keliauja aplinkui saulę. 
Planetai vardas duoda nuo Grekų dievų 
pasiuntinio Merkuro.

Taip, — rašo p. P. Čepraus- 
kas iš So. Bostono, — kad ne 
“prakilnieji” metai, tai Džian 
Bambos organo redaktorius ir 
po šiai dienai butų buvęs neže- 
notas. —- Ačiū, sako, 'gerb. Spra
gilui, kad apie tai pereitam nu
meryje užsiminė.

Aris Tippus klausia, kode! 
mes netalpiname jo eilių, ir sa
ko daugiau nerašysiąs, kolei tos 
netilps. — O mes mat talpina
me tų poetų, kurie prisiuntė 
daugiau ant karto. Gavę keno 
nors vienas eiles, čėdijame, kad 
ant ilgiau užtektų.
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savo šeimynoje dideles planetas. Planeto
mis vadinasi tie dangaus kūnai, kurie nuo
latos aplinkui saulę keliauja ir neturi savo 
šviesos, kaip žvaigždės. Planetos nuo žvai
gždžių galima atskirti pagal jų šviesos iš
davimo: žvaigždės, spindėdamos kruta, o 
planetos — tiesioginai žiba. Planetos švie
są gauna nuo saulės.

Visi dangaus kūnai yra maždaug ap
vali skrituliai arba kamuoliai.

Musų saulės šeimynoje yra aštuonios 
išeilės tolyn nuo saulės esančios planetos 
sekančiai: Merkuras, Venus, Žemė, Mar
sas, mažiukai planetoidai, Jupiteris, Satur
nas, Uranus ir Neptūnas.

Saulė stovi pačiame centre visų pla
netų, o. jos nepaliaujamai apie saulę keliau
ja, taip sakant, iš rytų į vakarus.

Savo didumu saulinės sistemos kūnai 
paeiliui stovi šitaip: didžiausia yra pati 
saulė, paskui mažyn: Jupiteris, Saturnas, 
Uranus, Neptūnas, Žemė, Venus, Marsas 
ir Merkuras. * '

SĄULĖ nuo žemės (po teisybei ma-
• tuojama tolumas nuo saulės) yra 92,900,000 
| mylių. Traukiniui imtų 254 metus dava- 
1 žiuoti iki saulės, ,jdarant po 1,000 mylių į 
i dieną. Tik reikia įsitėmyt, kad tokis tolu-

mo matavimas imimas ne nuo žeųiės ir sau- 
į lės paviršių, bet iš vidurio arba centro, 
į Saulė palaiko prie save ir kontroliuoja vi

sų savo planetų sukimąsi, didele pritrauki
mo spėka. ^Saulė taipgi sąvo šviesą , ir ši- 

’ luina palaiko planetų gyvybę, ant katrų 
jos randasi. Be saulės jokia gyvybė nega
lėtų pasilaikyti. Saulės pritraukiamoji spė
ka yra dvidešimts septynis sykius didesnė, 
negu ant žemės (esant ant jos paviršio). 
Saulė, kaip ir visi dangaus kūnai, sukasi 
apie save, bet ne taip kaip žemė, nes, tik
rinama, kad saulės atskiri plotai, kadangi 
ji dar yra palaida skįsta karšta medega, 
sukasi maždaug paskirai — kartais grei
čiau, kartais lėčiau, lyg jūrių vanduo ban
guodama. Abelnai, apie save saulė apsi
suka į 27 dienas. Saulės diametras yra 
866,500 mylių, arba 109% sykių didesnis 
už žemės. Sudėjus vieną šalę kitos į eilę 
109 žemes , butų tiktai nuo vieno: iki kito 
saulės krašto. Jeigu mes atsistotume ant 
viturinio iš tų 109 žemės skritulių, tai iki 
vieno ir kito saulės krašto butų mums po 

f 433,250 mylių. Saulės paviršio plotas, ap- 
link-skersai-išilgai — yra 12,000 sykių di
desnis už žemės. Saulės šviesos ir šilu
mos, pagal jos dabartinio išsieikvojimo, pa
kaks mums dar 10,000,000 metų.

Planetų tolis nuo. saulės kokiu tai kei- ;
* stu budu apsireiškia sekančiai: Merkuras, : 

paveizdan, stovi ant 0, paskui imasi 3 ir į 
dauginasi ant 2, taip iki paskutinės pla
netos, prie kožno padvigubiniipo pridėjus 
po vieną (1).

MERKURAS yra pirmutinė planeta, 
apie 36,000,000 mylių tolio nuo saulės, arba 
tiek milijonų mylių arčiau prie žemės, ne
gu saulė, kada ši maža planeta pasitaiko 
būti tarpe saulės ir žemės. Merkuras su
lyginamai yra visai arti saulės ir dėlto la
bai sunku jį kada matyti; kartais jis buna 
rytine žvaigžde, kartais vakarine, ir mato
mas tuoj po saulės nusileidimo arba prieš 
patekėjimą, visai ’žemai prie horizonto. 
Apie Merkuro, kaipo planetos, atradimą 
nėra jokių užrašų — ją žinota nuo senų 
amžių. 'Tik išsyk manyta, jog tai yra dvi: 
rytinė ir vakarinė žvaigždės, viena pasi
slepia iš vakaro, kita pasirodo ryte, ir taip 
pasikeisdamos.

Merkuru vadinta vakarinė, o Apollo 
— rytinė. Merkuro kelias aplink saulę nė
ra visai centriškas: t. y. vienas kelio šonas 
yra arti, o kitas — toli, taip kad skirtu-

VENUS yra sekanti už Merkuro, an- 
, tra nuo saulės planeta, artimiausia prie 
. žemės iš saulės pusės. Kaip ir Merkuras, 

Venus pas senovės žmones turėjo du var
du: rytinė Phosphorus, vakarinė — Hes
perus. Venus, kuomet randasi kuriame 
nors saulės šone, pereinanti į žemės ir sau-' 
lės tarpą, matoma net di&nos laiku be žiū
ronų, tik reikia žinot kur žiūrėt. Ši pla
neta irgi maino savo išvaizdą, kaip musų 
mėnulis. Venus yra 67,200,000' mylių nuo 
saulės ir tiek mylių arčiau prie žemės, ne
gu saulė, kuomet būną musų pusėje. Ve
nus kelią aplinkui saulę turi daugiau cen- 
trišką, apeina jį į 225 dienas arba 7% mė
nesių, keliauja greitumu po 22 mylių į se
kundą. Tolimiausiame savo kelio dalyje 
nuo saulės buna atsitolinus 77,000,000 my
lių. Kuomet Venus esti musų pusėje, yra 
tik 26,000,000 mylių prie žemės, o toliausia 
musų žemė ir ta planeta ''persiskiria ant 
160,000,000 mylių, tai yra kada žemė ir Ve
nus buna priešingose saulės pusėse, šalip 
mėnulio, jokis kitas dangiškas kūnas taip 
arti prie žemės neprieina, kaip Venus; pa
sitaiko kartais kokiai kometai, bet tai ne 
nuolatos. Kas kelinti metai Venus pasi
taiko būti lygiai tarp saulės ir žemės ir tuo 
laiku ant saulės galima matyti juodas taš
kas. iBet ši planeta, nors daug didesnė už 
musų; mėnulį, negali užtemdinti saulės, nes{ 
perarti prie saulės ir pertoli nuo žemės. 
Venus turi 7,700 mylių diametrą, arba'tik 
keliasdešimts mylių mažesnį už žemės.

Venus ir Merkuras yra vidurinės pla
netos, tai yra viduryje žemės kelio ir sau
lės ir jodvi niekados nepereina dangumi 
virš musų (naktį) kaipo žvaigždės, bet tik 
pasirodo vakare ant horizonto augščiau1 
saulės, tuoj po nusileidimo, ir tuoj pačios 
nuslenka, ir ryte — taipgi viršuje saulės, 
ir saulei užtekėjus, abi prapuola saulės, 
spinduliuose. Merkuras arba Venus, jeigu 
buna rytinėmis ir saulei užtekėjus pradin
gsta, tai tuo laiku jos pirma saulės eina 
viršuje musų per dangų ir vakare pirmiau 
nusileidžia, kad sekąntį rytą galėtų pirm 
saulės tekėjimo vėl žibėti rytų krašte. Va
karinėm būdamos, tos panetos seka pas
kui saulės dieną ir vakare, saulei nusilei
dus ir jos šviesai pradingus nuo, žemės, 
gauname progą tas planetas matyti, iki jos 
vėl nuseka paskui saulės, tai 'yra, nusilei
džia. Nereikia manyti, kad šios planetos 
abi sykiu teka ir leidžiasi ir abi sykiu bu
na rytinėmis ar vakarinėmis; iš jų skirtin
go tolumo nua saulės ir apkeliavimo laiko 
suprasime skirtumą tarp jų; viena gali bū
ti vakarine, kita —- rytine žvaigžde; arba 
pasitaiko būti abiem ir rytinėm 
nėm, kada viena kitą pasiveja.

(Bus daugiau)

Kareivių stovykloje.
Tamsi naktis. Pžsigirdo arklio- kojų 

bidėsis. “Sustok! kas čia?” suriko karei
vis.

“Aš esu šio pulko komandierius” — at
sakė jojantis linkui sto'yklos.

“Nulipk nuo arklių— ar noriu persi- 
tikrint” —'kareiviai įsikė jojančiam.

Pulkininkas nulipo ir .priėjo kareivio, 
pagindamas už gerą sargybą.

“Gali jot sau” — kareivis jam sako.
.Lipdamas ant balm, pulkininkas sar

go užklausė: “Na, bet kas čia tave tokioj 
vietoj pastatė ant sargybos?”

“Niekas, tamista” — atsakė kareivis. 
“Aš tik praktikuoju.

Gavome šitokią “Gromatą”
Gerb. Juokų Redaktoriau: — 

Aš esu tikras Jūsų gerb. laik
raščio skaitytojas ir visada su
randu jame gerų patarimų. Aš 
esu pabažnaS žmogus, ale pas 
mus gatvekariai negerai pada
ryti ir negaliu važiuodamas gat
ve pro kožną bažnyčią pakelt 
kepurę. Reikia užpakaliu į vie
nos pusės langus sėdėt. Prieš
akiniame šone per langus matau 
esančias bažnyčias ir pakeliu 
kepurę; bet užpakalyje — ne
matau ir negaliu. Kaip tą ga
lima padaryti? J. Ankstis. ,

Atsakymas: Mes, gavę šitą 
laišką, visą kvoterį pravažinė
jom tyrinėdami ir padarėm ši
tokį išradimą, kurį užpatentavę, 
pavelijam savo pabažniems skai
tytojams dovanai naudotis. — 
Kare važiuoji ne.vienas; ne vie
nas esi jame dievobaimingas ir 
ne visi dievobaimingi sėdit vie
noj pusėj, bet vieni vienam šo
ne, kiti kitam. Taigi, tėmyk, 
kada prieš tave sėdintis žmogus 
kelia kepurę, kelk ir tu, nes jis 
mato tavo užpakalyje esančią 
bažnyčią. Kada tu matai jo už
pakalyje bažnyčią — kelk ke
purę ir tada jis žinos, 'kad jo 
užpakalyje yra bažnyčia ir jis 
pakels kepurę. —'Tai lengviau
sias praktiškas išradimas, už 
kurį mes gauname nuo tamis- 
tos iškalno didelį ačiū.

Ant. Karčauskas, antras at
siliepęs apie gerb. Spragilo pra
kilnių metų straipsnį, sako: “Se
novės -žmonės turbut protingai 
padarė, duodami mergoms vieną 
iš keturių metų, kuriame jos 
gali sau vyrą kalbint ženytis. 
Pa v., nuo pradžios šių metų jau 
manęs klausė trįs. Aš kaip esu 
gyvas, dar nei vienai neužsimi
niau. Senovės žmonės suprato, 
kad mergos į vienus metus dau
giau vyrų prikalbina ženytis, ne
gu vyrai mergų į tris metus. — 
Neduok die, jei butų vienas po 
kitam metai mergų ir vyrų!”

■
Nuo gerb. Prometejaus (bu

vusio šašo) mes daugiau eilių 
ir nieko negaunam, kaip tik tas 
vienas aną sykį. Mes ir sakėm, 
kad ne varde svarbumas, bet 
pačiame darbe: būdamas gerb. 
šašu parašė “Ratai, Mergina ir 
Ratai” ir skaitytojai jį ilgiau 
atsimins tuo “žemu” vardu, ne
gu antruoju pasirinktu, nors jis 
gražiau ir išdidžiau skamba. — 
Mat, už vardo turi būti ir dar
bas, o be to — nėr reikšmės.

Clevelande blaivininkų klubas 
(a. a. buvusių girtuoklių), po 
vadovyste Andriaus Traukučio, 
turėjo svarbų aptarimą, kokiam 
tikslui panaudoti kreicorių, kad 
jis neliktų “išnykusiu dalyku”, 
kaip pteranodonaa, kadangi nuo 
sausio 16 d. Suv. Valstijos pa
liko griežtai “sausomis”.

J. J. iš Scranton, Pa., prisiun
tė mums aprašymą savo geru
mų, kaip mes pageidavome, no
rėdami, kad žmonės tik gerais 
nuotikiais girtųsi, o ne kas blo
go atsitinka. Gerb. J. J., ku
ris net sarmatinasi savo pilną 
pavardę pasirašyti, kad kas iš 
jo pažįstamų, perskaitę, jam į 
akis nepažiūrėtų, yra antras po' 
gerb. Solomės išdrįsęs naujoje I 
musų dogmoje pranešti. Nega-| 
Įėjome talpinti gerb. Solomės
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Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
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5514 St. Clair Avenue 
atdaras ir vakarais.
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ŠALIP SAUGUMO, MINTYJE TURĖKIT 
IR NAUDĄ.
MAIN OFFICE

2006 ST. CLAIR AVENUE
SUPERIOR BRANCH

7909 SUPERIOR AVENUE.

THE GARFIELD 
SAVINGS BANK

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

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

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

PINIGAI SIUNČIAMA EUROPON 
UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

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

LAIVAKORTĖS
Mes parduodame laivakortes ant visų trans-Atlantiškų lai

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

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

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

Mes turime 'žmones visuose musų Užrubežinių Reikalų De
partamentuose, kurie moka jūsų kalbą.
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KUOM IR KAIP ŠELPTI 
LIETUVĄ.

Musų Tėvynė Lietuva šian
dien jau nebe kokis “Dievo ir 
žmonių užmirštas kampelis”, 
bet šalis garbingai žengianti į 
visišką laisvę. Lietuvos žmo
nės šiandien jau nebevergai ir 
pastumdėliai, bet liuosi piliečiai, 
tikri laisvos gimtinės šeiminin
kai ir valdonai. Šiandien jau ne
ginčijamas faktas, kad Lietu
va pastojo į eiles kitų pasaulio 
valstybių, kaipo lygi su lygio
mis, kaipo nauja nepriklausoma 
respublika. Lietuva iškėlė ne
priklausomybės vėliavą, ją ir 
laikys ir visiems su tuomi an- 
ksčiaus ar vėliau prisieis ir pri
sieina jau dabar skaitytis. Di
džiuma Europos valstybių Lie
tuvą jau pripažino.

šiandien Lietuva intempusi 
visas morales ir materiales pa- 
jiegas stato sau naują gyveni
mą, stato naują laisvos, demo- 
kratingos ir nepriklausomos Re
spublikos rūmą, kuriame butų 
linksma gyventi visiems Lietu
vos vaikams. Lietuvos liaudis 
jau niekam nebevergaus ir ne
pakęs vergijos laisvoje Lietuvo
je.

Bet to šviesaus Rūmo staty- 
mas yra nelengvas ir nepigus 
darbas: to Rūmo plytos yra 
krauju ir prakaitu sulipdomos.

Tat skubinkite talkon visi, kam 
brangus tautos idealas, kam ru
pi nuvargintos Lietuvos gero
vė. Stokite visi, kas neišsiža
dėjote Lietuvio vardo, kuriuo- 
mi šiandien nesigiriant galima 
didžiuotis.

Lietuvai reikalinga visokerio
pa pagalba: piniginė, technikos, 
sanitarė, militarė ir tt. Septy
ni šimtai tūkstančių Amerikos 
Lietuvių tik piršto pajudinimu 
lengvai tą pagalbą gali duoti ir

Bet šį kartą aš ne apie Lietuvos 
paskolą noriu kalbėti. Aš noriu 
akimirksniui atkreipti patriotiš
kų Amerikos Lietuvių domą į 
narsiųjų Lietuvos kareivių rei
kalus, kurių didvyriški darbai 
patįs už save iškalbingiau kalba. 
Man nekartą užeina mintis, kad 
kiekvienas Amerikos Lietuvis 
žingeidauja, kaip gi tie Lietu
vos ginėjai, kareiviai gyvuoja, 
kaip jaučiasi, ar jiems ko ne
trūksta. Taip, gerbiamieji, Ju-
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kaip paprastai spaktylos, dvira
čiai ir tp. vis Lietuvoje ypatin
gai branginama, ir yra rinkti
ni čionai, tik žinoma jei pasi- 
tako prieinamiausią kaina ar
ba dovanai.

i nigais ir reikmenimis. Teisybė, 
i pašalpa pinigų formoj daug pa-
■ togesnė iš visų atžvilgių: leng- 
į viau ją surinkti, lengviau ją 
- nusiųsti, patogiau ir tiksliau ją 
i galima realizuoti pačioje Lietu- 
. voje. Už tuos pinigus daugelis 
I reikalingų dalykų galima pirkti 
i pačioje Lietuvoje ir net pigiau,
■ negu čia Amerikoje. Galop šel- 
, pėjai gali visados nurodyti, kad
■ už pasiunčiamus pinigus butų
■ tas arba kitas dalykas nupirk- 
i ta, taip arba kitaip suvartota, 
i žodžiu, piniginė pašalpa yra pa- 
i matinė ir. tikslingiausia.

tą patį kalbama ir ką tik 
toje iš Liet. Raudonojo 
žiaus pirmininko Dr. R. 
po telegrama.

Vienok rinkimas ir siuntinė
jimas reikalingų kareiviams sa- 
nitariaus Įstaigoms ir įvairioms 
prieglaudoms įvairių reikmenų 
nenustoja savo svarbos ir tai 
štai delko: kai kurių reikalingų 
daiktų Lietuvoje nei už pinigus 
nenupirksi, arba jei ir pirksi, 
tai nepasidžiaugsi Antra ver
tus, čia Amerikoje nekuriu dai
ktų galima visai pigiai gauti ar
ba ir tiesiog dovanai iš žmonių 
gauti, nuo ko butų neišmintin
ga atsisakyti. Galop skaitau 
labai svarbiu ir naudingu daly
ku, kad tam tikri daiktai butų 
siunčiami tiesiog kareiviams į 
rankas mažų dovanėlių pavida
le, atskirame pakete su vardu, 
dar gi ir su adresu aukautojos 
ar aukautojo.

Geistina butų, kad tokiuo
se pakeliuose butų siunčiama 
keletas nosinukių, rankšluostis, 
ar pirštinaitės, sigaretų dėžutė, 
ar tabako pakiukas, siūlų špu- 
liukė su špilkele ir adata, laiš
kams popieros su marke, šukos 
ar peilukas, muilo gabaliukas ar 
tam panašiai. Panašus daiktai 
kareiviams yra brangesni už pi
nigus. Tokios dovanėlės labai 
gerai atsilieptų ant .kareivių u- 
po, jų dvasia moraliai sutvirtė
tų.

Be to, dar reikalinga žinoti, 
kad ta kariumenė dėvi ameriko
nišką viršutinę uniformą, ko 
pakankamai neturi; kad karės 
ligonbučiai ir" patįs kareiviai, ne- 
užtektinai aprūpinti skalbiniais. 
Todėl tokios reikmenįs, kaip: 
puspadžiai, viršutihė ganitura, 
apsiaustas ir kepurė, diržas, 
brezento ar kitokios medegos 
kareiviški maišiukai, nerti šilt- 
marškiniai, kapišonai, neper
merkiami apsiaustai, žalsvi vir
šutiniai vasaros marškiniai, ba-

SIS DIDELIS
Ekonominis Išpardavimas 
Sumažina Brangumą

Dalykas ganėtinai aiškus. — 
Daugiau kalbėti neprisieina.

Reikalingas tik pasišventi
mas, nes Lietuvos reikalai šian
dien yra labai svarbus ir labai 
dideli«— Lietuva per vienus me
tus turi padaryti tą, ką kitos 
šalįs dešimtmečiais gaminosi.

Į darbą tad vyrai ir moters, 
ypatingai moters.

Povilas žadeikis, 
L. A. Majoras.

Daiktai nuo Armijos-Laivyno 
Kontraktorių ir Įšdirbėjų 

Perviršio

be abejonės duos, nors pono Pa-|sų Tėvynės ginėjams-kareiviams 
derewskio ir kolčakininkų agen-|šio-to stinga. Labiausiai jiems 
tai iš kailio išsinertų. Tik ne- stinga širdingos užuojautos jų 
mėginkime kalnus griauti, bet prakilniame darbe. Lietuvis ka- 
pradėkime nuo mažo ir nepail-) reivis tai sargyboje būdamas, 
štamai* varykime planingą dar-1 tai apkasuose ginklus šveisda- 
bą. Visas mintis, visas pastan- mas labai tankiai mini ameri

kiečius. Sako: “Ot kad Ame
rika atvažiuos, tai mes palio
kams tokių štukų sugalvosime, 
kad jie beregint “do lasu” su
smuktų.” Pirmajam kareiviui 
antras pritaria: “žinoma. Bet 
gal ąmerikiečiai nežino, gal mis- 
lija, kad Kaune vietoj Žukaus
ko sėdi Hindenburgas su Troš
kiu ir geria koniaką”. Girdėda
mas tai puskarininkas Dūda ne
iškentė nepridėjęs: “šia tau ir 
nežinos! Tik amerikiečiai, sa
ko, labai pralobę, gal jau į po
nus pavirto. Mes neturim taba
ko nei parūkyti, o amerikietis, 
nebijok, cigarus sau piškina.” 

Lietuvos kareiviu labai rūpi
nasi kiek galėdami ir Lietuvos 
valdžia ir visuomenė; pavyz. 
džiui “Kareivių Prietelių Drau
gija” Kaune ir įvairus moterų 
komitetai. Bet musų kareiviui 
netaip jau linksma iš saviškių 
ką nors susilaukti kiek graudu 
ir linksma susilaukti širdies žo
delį iš užjurinių brolių Lietu
vių. Ir nėra, rodos, nei vieno 
Amerikos Lietuvių, kas neturė
tų giminaičio Lietuvos kariu- 
menės eilėse.

Todėl prie šios progos skaitau 
sau už pareigą kreiptis su ke
letu paaiškinimų į visas tas A- 
merikos Lietuvių organizacijas, 
kurios sau uždavimū stato ap
rūpinti Lietuvos kareivius rei
kalais, ypač į Raudonojo Kry-. 
žiaus organizaciją, kuri jau 
suspėjo šiame svarbiame reika
le pasižymėti, net laivą su įvai
riomis reikmenimis Lietuvon 
pasiųsti.

Nepasiliks užpakalyje, ma- ■ 
nau, ir besiformuojanti “Liuo- 
sybės Sargų Sąjunga.”

Dažnai statomas klausimas: : 
kokiu budu Lietuvos kariumenė i 
ir jai geibstančias įstaigas ge- ---------------- ---- _.,_
riaus šelpti, ar pinigais ar reik-(tai ir tuflės ligoniams, skalbi- 
menimis? Patarčiau — ir pi- niai apatiniai ir kitokie dalykai,

gas turime koncentruoti apie tą 
didžiausią idėją, kurią šiandien 
vykdinti mums tenka. Mums 
tenka garbė kurti nepriklauso
mą, demokratinę Lietuvos Res
publiką; mums tenka Lietuvos 
valstybę pastatyti ant tvirto e- 
konominio pamato. Bet štai dar 
jauna Lietuvos respublika ken
čia finansines sunkenybes, ir iš 
niekur kitur negali gauti tikros 
pagalbos. Lietuva dabar krei
piasi į skaitlingas Amerikos 
Lietuvių kolonijas prašydama 
paskolos.

Pirmosios paskolos dienos pa
rodė, kad tai lengvai įvykdoma.

SERGANTIEJI LIETUVIAI
Jei bandėt ir nepasisekė pasigydyt, atei

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

AR JUS KENČIATE NUO
CHRONIŠKŲ, NERVŲ, KRAUJO, ODOS IR SUMAIŠYTŲ nege
rovių arba varginami nuo SKILVIO, VIDURIŲ ar INKSTŲ AP
SUNKSIMO arba ar turit REUMATIZMĄ, SKAUSMUS STRĖ
NOSE ar SĄNARIUOSE, GALVOSKAUDĮ, UŽKIETĖJIMĄ, ar 
SVAIGULIUS, PUČKUOTAS VEIDAS ar tri KATARĄ GALVO
JE,. NOSYJE ar GERKLĖJE, jeigu taip tai pasitark su manim, aš 
turiu geriausių pasisekimų tų ligų gydyme. Duosiu joms savo 
tikriausi paaiškinimų jūsų padėjimo ir tikrų EGZAMINAVIMĄ ir 
pasakysiu, kų aš galiu jums pagelbėt PASITARK SU MANIM 
DABAR, nes ATIDĖLIOJIMAS GALI BŪTI PAVOJINGAS. 

ATMINKIT, PASITARIMAS DOVANAI.

Ofiso Valandos: A D IfCMEAIV 10 iki 2 popiet 
9 ryto ki 8 vak. U II i I\LIiLHL I Nedėldieniais

647 Euclid Ave., Antros Lubos, Cleveland, Ohio 
VIRŠUJE NEW pAm,hiir R,,iUin<r STAR TEATRO IDEA KEPTUVES Republic Building GRETA
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NAMAI
Vienos ir Dviejų Šeimynų 

Vieno ir Dviejų Augštų
Geriausia proga parduoti savo namus, jei

gu rengiatės tų padaryti, ar išvažiuo
dami j Lietuvą ar kitokiu tikslu.

Namus apkainuojame greitu laiku ir už 
dvidešimts Keturių valandų praneša
me jums jų vertę. Parankiausia jums 
bus turėti reikalus su šiais ofisais.

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

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

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

Kurie manote ilgiau šiame mieste apsigy
venti arba likti ant visados, nesirū
pinkit rendų brangumu, neturėjimu 
kur su šeimynomis pasidėti — tuojaus 
ateikite pasitarti ir mes aprūdysime

1 tokių namų, iš kurių rasite sau kokij 
norėsit.

The Representative Realty Co
Main Office 

814-16 CITIZENS BLDG.

Apie 
gau- 
Kry- 
Šliu-

Iš 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS
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T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

kad jo kišeniuje lieka lyčnas dolaris.
Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas įieš
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis: 
2001 HAMILTON AV. 3246 SUPERIOR AV.

1332 EAST 55th ST.
(Telefonai — Gyvenimo — Central 4675-K.) 
(Biznio: Central 3 20-L Central 8792-W)

Turiu ant pardavimo gerus VARGONUS, kurie 
buvo vartojami del bažnyčios. Yra su gerais bal
sais, parsiduoda visai pigiai. Taipgi parsiduoda 
suolai, kuriuose telpa po 4 žmones. Parsiduoda 
iš priežasties stokos vietos, nes reikia krauti viso

kie valgomi daiktai krautuvėms.
T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

1 Posėdis sausio 20 d. New 
> Yorke. Pranešimai Tarybon:

Pereitos savaitės pilnas Ta-
* rybos posėdis neįvyko, kadangi 
*, daugelis Tarybos narių dalyva- 
I vo Liet. Atstatymo Bendrovės
• šėrinįnkų suvažiavime.
i

Telegramas nuo Išpildomojo 
i Komiteto reikaluose Militarės 
i misijos finansinių reikalų pada- 
■ vadijimo.
, Amerikos Lietuvių pasiunti- 
i nis Taikos Konferencijos Dele- 

gacijon, p. B. K. Balutis, pri-
. siunčia dar iš Paryžiaus raštu 

raportą paviršiniuose dalykuo
se. Platesnį raportą visuome
nei žada neužilgo prisiųsti jau 
iš Kauno, kur išvažiavo gruo
džio 23 d., nes tenai jisai tapo 
Lietuvos Valdžios pašauktas 
darbuotis prie Amerikos komisi- 
jonieriaus p. Gade.

išpildomasis Komitetas per
siunčia nuorašus iš replikos Lie
tuvos Delegacijos Taikos Kon- 
ferencijon delei tūluose musų 
laikraščiuose skelbtųjų insinua
cijų ant p. Naruševičiaus ir ki
tų, kurie raštai jau tapo musų 
spaudoje paskelbti.

Keturių Tautų Lyga praneša i 
per musų atstovą p. V. F. Jan- i 
kauską apie nutarimą aiškinti 1 
Amerikos Valdžiai ir visuome- 1 
nei, kaip pavojinga pasaulio, y- 1 
pač Europos ramybei, bus ke- 1 
tinamoji teikti paskola Len- j 
kams, kurie su kardu ir ugnia ; 
dabar švaistosi po Lietuvą ir J 
Ukrainą ir Baltarusiją. ■

New Yorko Viešajame Kny- J 
gynė įvyko paskaita apie Lietd- J 
vą, kurią surengė miesto kole- J 
gija, ir kurią išpildė p. Jankau- J 
skas. !

Lietuvos Užsienio Ministeri
ja pareikalavo užprenumeruoti 
šiuos Amerikos laikraščius: N. 
Y. Times, Literary Digest, Cur
rent History ir Review of Re
views.

Nutarimai:
Užgirta Išpildomojo Komiteto 

rekomenduotoji įmonė Lietuvos 
Militarės Misijos finansų klau
simo reagavimo.

Amerikos Lietuvių atstovo į 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą, p. 
Balučio, palaikymo klausimas 
išrišta tam tikru nutarimu.

Paruošti Suv. Valstijų Kon
gresui rezoliuciją, protestuojan
čią prieš rėmimą Lenkų veda
mos smaugimo politikos.

Atsibusinčian žydų kongresan 
užgirta pasiusti tam tikrą pa
siuntinį su informacijos reika- i 
lais.

J. O. Sirvydas, 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Tarybos Sekretorius.
120 Grand St., Brooklyi, N. Y.

MES esam labai "užinteresuoti numažinimu Pragyvenimo 
Brangumo, o ypač dabar—kuomet pats žiemos didu

mas užėjo, šalčiams siaučiant labiausia reikalinga šilty 
drapanų—tai jų išpardavimas labai bus malonu sutikti, 
Pirmiausia, duodame jums suprasti aiškiai—kad šis it 
pardavimas yra visiškai teisingas. Jokių dalykų neparduodam ui 
kuriuos neimant atsakomybės. Viskas buvo nupirkta nuo Dėdei 
Šamo ir jo kontraktorių. Tavorai skirti Kareiviams ir Jūreiviams, 
tavorai geros vertės — kokius naudojo musų Vyrai — tavorai nu
pirkti už pigiausias kainas dėlto kad karė pasibaigė ir Dėdė Sa
mas neturi ką su jais veikti — tų tavorų mes perleidžiamų jums 
už pigiai, kad galėtumėt palengvint savo šeimynos ir savo naštų 
perkant apdangalų! ,
Ikišiolei musų darbas buvo vedamas vien tik New Yorko 
mieste, bet musų pasisekimas čionai buvo toks didelis, kad norime 
praplėsti savo gerų darbų po kitus miestus, miestelius ir kaimu, 
kur žmonės priguli nuo krautuvninkų mielaširdystės. Dabar jonu 
yra proga numažins pragyvenimo kainas. Pasinaudokit musų pa
siūlymu ir patirk kų sutaupysi. Jeigu musų kainos sulyginus n 
kitų krautuvių kainomis pasirodys užganėdinančios—pirkit viek 
tik galit, nes drapanos vertesnės negu pinigai!
JEI NEBŪSIT UŽGANĖDINTI TA VORU, MES APMAI
NYSIME AR PINIGUS SUGRĄŽINSIME BE ŽODŽIO! 
Atminkit taipgi—bile daiktelis drapanų šiandien vertas 
didelių turtų Ungarijoj, Vokietijoj, Italijoj, Rusijoj ir kitose Euro
pos šalyse. Jeigu jūsiškiams užjūryje reikia ko, tai drapanos pa
gelbės daugiau negu'pinigai, kurie ten mažai kų reiškia. Mes dar 

j pagelbėsime jums drapanas pasiųsti! Prisiųskit mums savo ui- 
■Č sakymų kaip greit galit.
į Šitas Išpardavimas yra visiškai teisingai vedamas ir su- 
į teikia jums didelę progų palengvinimui drapanų naštos jūsų ir ju- 
į su šeimynos. Apačioj yra kuponas ir jis palengvins išpildyt or- 
ĮS derį. Tik pažymekit skaičių: prisiųskit -mums reikalingus pinigui 
į ir jūsų vardų ir šis didžiausia ekonominis prietikis kų New Yorkas 
t* kada matė, pereis į jūsų namus!

:• JEI TURIT GIMINIŲ EUROPOJ 
? PASIUSKIT JIEMS DRAPANŲ 
!■ Europa nereikalauja pinigų, negali jų naudoti—bet jai 
5 reikia, ji reikalauja Drapanų. Musų Užrubežinis Depar- 
į tamentas supakuos ir pasiųs. Parinkit ką manot jiems 
!; reikia, pasiuskit mums užmokestį už kaštus ir mes pasiy- 
į Šime dalykus ka mtik nurodysite. Adresuokit laiškus į 
į Foreign Department, MERCHANTS’ CLEARING HOUSE 
;! OF AMERICA, Inc. 557 BROADWAY, NEW YORK.
!' 1 SUNKUS DARBUI ČE-
5 VERYKAI, Armijos ma- 
S dos, geros odos, tinkamiausi 
į žiemai pora čeverykų $3.85 
į 2 ARMIJOS MADOS Čeve- 
]• rykai, geriausios rūšies, 
4 vertės $10, visokių mierų, už 

porą.......................... $4.90
! 3 VILNOS BLANKETAI, 
1 Tikri O. D. Armijos Blan- 
; ketai* didelių mierų, kitur už
■ tą kainą nepirksi .... $5.50 

C 4 STOROS VILNOS PAN- 
| ČIAKOS, tikros U. S. Ar- 
j mijos pančiakos, perdažytos
* civilių nešiojimui, pora 40c.
I 5 VYRŲ ŠVEDERIAI, kha- 
; ki spalva, beveik vilnoniai,

■ jį galima nešioti bile kada no-
! ri .................................. $4.95
* 6 ŠILTOS JEKĖS, ką jurei-
! viai dėvi, plataus audimo, 
Į nupirkta nuo U. S. Shipping 
; Board............ .............  $15.00
I 7—U. S. ARMIJOS OVER- 
[ KOTAI, perdažyti civilių 
; nešiojimui. Gera proga taip

pigiai pirkti ...............   $9.75
8 ODOS KAMZOLĖS, vilna 

pamuštos; šiltos ir storos.
Tinka lauke esant. ... $6.75
9 NAUJOS VILNOS PAN

ČIAKOS, storos ir drūtos.
Tokias kareiviai nešiojo tar- 
nystoje. pora po 60c
10 UŽSIMAUNAMI ŠVE- 

DERIAI, khaki spalvos,
šilti ir gražiai išrodo, specia- 
liai parsiduoda(95c
II AVIKAILIO KOTAI, iš 

geriausio kailio; šilti ir
patogus; geriausi dirbantiem 
ant lauko!.....................$13.00
12 LAIVYNO MADOS ČE- 

VERYKAI, juodi; geros
odos, gerais padais, po $8.90
13 VYRAMS VILNOS Pir

štinės, rankoms dirbant
šaltyj. Gera proga, pora 60c

14 VILNONIAI APATI
NIAI, vyrams, balti ir 

pilki, marškiniai ir kelinės, 
už abu ........................ §1.85
15 FLANELIO KELNĖS, 

mėilnos, vilnonės, nuo U.
S. Shipping Board, pora §5-50
16 UŽDANGŲ AUDEKLAI!

Pilnai prirengtos budelės 
užstoja nuo vėjo ir visokio 
oro ............................  $2.50
17 ARMIJOS SKRYNIOS, ]

• geros, didelės, kokiose] 
kareiviai savo daiktus užlai-i 
ko.................................... $7.50,
18 STOGAMS POPIERA — j

2-ply ir 3-ply, gumuota,1 
108 keturk., retai tokių pro- 
gų pasitaiko .........  §1.91,
19 AVIKAILIO KAMZIOl

LĖS, nieko geresnio šal
tame ore del šilumos; pasi- 
teiraukit kas ją turi .. §5.751
20 VYRŲ ILGI BATAI, ge

ro gomu, visokių miery,i
pora po........................... §4.25]
21 NAUJI O. D. MARSH-1

NIAI, tokie, kokius k»-l 
reiviai ilgiausia gali nešioti.] 
Gero darbo .................. $4.80;
22 U. S. ARMIJOS KELI-]

NĖS, perdažytos juodai,■ 
didelė proga pigiai pirkti, — I 
parsiduoda po..............$1.75 ]
23 VILNOS ŠVEDERIAI— I 

mėlinos spalvos, tokie ką ]
vartoja laivyno vyrai. Ar ] 
verta girti ?.................... $5.95 I
24 VALGIO LĖKŠTĖS, ge- ] 

ros ir drūtos, tinkamos j
viešam naudojimui, piknike, ] 
parsiduoda po .............. 15c ]
25 KAVOS INDAI, 3 kvor-| 

tų, geriausios rūšies, ko- j
lei dar yra, parsiduoda $1.35 i
26 PERFECTION PEČIAI,] 

geriausia pagalba kada i
stoka anglies, bet kada šal- ] 
čio nestokuoja. Verti $7, da- ] 
bar po .............. $.75 i

----- IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ *^3--------------
Išpildykit tuščias vietas kaip parodyta. Orderiuokit pagal nume
rių’ ir pažymekit kiek kokių daiktų norit. — Pinigus siųskit Money 

Orderiu ir Laiškų užadresuokit pas
MERCHANTS’ CLEARING HOUSE OF AMERICA 

557 Broadway New York
Name ................................ ..... . ... ...........................................
Street ...................... ................. . .............................................
City and State .................................................... ..
Number of Items and Quantity (Daiktų numeriai ir kiek)

X-RAY EGZAMINAVIMAS !$1
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 
VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.

Aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo,
Odos, Skilvio, Inkstų, Kepenų, Plaučių, širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele
ktra ir mano modernišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

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

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

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914. į
Visokis mane gydymas yra atliekamas visiškai BE SKAUSMO.
Jus galit pasitikėt ant teisingos nuomonės, tikro apsiėjimo ir geriausio gydymo ui jums 
prieinamas kainas. Jeigu jūsų liga neišgydoma, aš jums tai pasakysiu. Jeigu išgydo
ma, tai labai trumpu laiku aš apsiimu išgydyti, čia galima susikalbėti Lietuviška.

DOCTOR BAILEY, “SPECIALISTAS”
5511 Euclid Ave., Netoli E. 55th St., Kambarys 222, Antros lubos.

• Ofiso valandos 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
CLEVELAND, OHIO
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I am enclosing (siunčiu už daiktus) $ 
...................   Dollars ..

Sign here (parašas) ...............  -................................
PINIGUS REIKIA SIŲSTI MONEY ORDERIU 

PASIUSKIT PĄČTO VISKĄ PAS

MERCHANTS CLEARING HOUSE (K
557 Broadway,
Nuleidžiame Perkupčiams Perkant Po Daug Ant Sykio į į

centsBRANCH OFISAS
7909 SUPERIOR AVENUE

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

atsilankyt patogiausiu laiku.
Telef.: Rosedale 1157. Princeton 2727 
Prospect — 953 Cenntral — 6488.

Šis
©
©
©

©_ ©©@@©©©@©©©@@©©@@©@©@©©©©@©
©

New York

A



:lis
avimas
ilgumą
Laivyno
irbejų

nu Pragyvenimo tį! I 
its žiemos didu- ;|| 
reikalinga šiltų <1 ; Į 
malonu sutikti, ■ 

□ai—kad šis iš- j' į 
ų neparduodam už fl '' į 
įpirkta nuo Dėdės i Į! I 
ams ir Jūreiviams, J į I 
yrai — tavorai nu- Į 
ibaigė ir Dėdė Sa- i 3 I 
perleidžiame jums i [ 

mos ir savo naštą ; > I

tik New Yorko j Įj I 
didelis, kad norime f ; I 
estelius ir kaimus, ' i‘. Į 
rates. Dabar jums ; q Į 
įaudokit musų pa- i [ [ 
linos sulyginus su '1 Į 
nčios—pirkit' viek J | į

, MES APMAI- ; i f 
S BE ŽODŽIO! | 
šiandien vertas j [ | 
joj ir kitose Euro- j į l 
, tai drapanos pa- I 

reiškia. Mes dar 1; R 
t mums savo už- | d s

vedamas ir su- J Į į 
naštos jūsų ir ju- l '■ f 
gvins išpildyt or- | 3 a 
eikalingus pinigus į į F 
is kų New Yorkas ; Į

JROPOJ $ 
\PANŲ’ Į: 
mdoti—bet jai I [ F 
ibežinis Depar- |* Į 
ą manot jiems ;' t 
s ir mes pasių- IĮ Į 
okit laiškus į |». į 
RING HOUSE 1 > E 
NEW YORK, j! L 

IAI APATI- !’ I 
yrama, balti ir ! * t 
niai ir kelinės, !* į 
.............$i.85 >: į 

10 KELNES, ![ į 
vilnonės, nuo U. |«\ | 
oard, pora $5.50 ;! E 
Ų AUDEKLAI ! ’ 
rengtos budelės I ’ f 
vėjo ir visokio 11

Į SKRYNIOS*'.! I 
idelės, kokiose !! į Į 
> daiktus užlai-1' į 
................ $7.50 k 
S POPIERA —f*įf 
B-ply, gumuota, *! [į 
•etai tokių pro-? r 
............. $lJ0į
JO KAMZI0- 
co geresnio Iii-j * K 
šilumos; pasi- l 

ją turi ., $5.75 šj
GI BATAI, ge- j 1 jį 
visokių mierų, *18 

................$4.25 !; [ 
'. D. MARŠKI- :; r 
□e, kokius k&-|; r 
ia gali nešioti.' d r 
............. $4.80 >; į 
IMUOS KELI-! į 
dažytos juodai, <! r 
igiai pirkti, — I!

ŠVEDERIAI— I’ [ 
>alvos, tokie ką | • į 
o vyrai. Ar11 į 
........ $5.95 i Į f 
LĖKŠTĖS, ge-;! [ 
įtos, tinkamos i Į r 
iimui, piknike, | • I..

............ 15c į H B 
J4DAI, 3 kvor-1; L 
lios rūšies, ko- j! ’ r 
•siduoda $1.35 , * | 
ION PEČIAI,;! Į 
pagalba kada i J I 
bet kada šal-|[ Į 
Verti $7, da-|! į 
........ $.75; [j r

it pagal nume- J [ 
i siųskit Money L’

AMERICA
New York 11. F

KŪDIKIAI TARPSTA ANT HENSCH MAISTO
Gydytojai per keturiasdešimts metų jį rekomenduoja
Motinos piene, Gamta stengėsi padaryti tinkamiausį maistą del kūdikio. Bet' kar- 

. tais motinos pienas sugenda, kartais buna perriebus ar perkudas, kartais net vi
siškai buna kūdikiui neatsakantis.

Tuomet tai yra laikas, kada motinos turi patirti apie Hensch’s Maistą, tinkamiau
sią pavaduotoją motinos pieno.

Karvės pienas vienas yra persunkus kudi-kio viduriams suvirškinti. Jisai susida- 
, ro j didelius, kietus, panašiai gūrtiiii grumulus, kurie užtraukia neramumą ant 

kūdikio ir delei to visko kūdikis negali atsakančiai tarpti.

Reikalinga Hensch Maisto pridėti prie karvės pieno; tuomet, kaip tas maistas inei- 
na j kūdikio skilvį, pieno grumulai būna mažiukai — kaip mažyčiai, minkšti ir 
švelnus grumulėliai motinos pieno, kurį kūdikio skilvis gali lengvai suvirškinti 
ir iš kurio kūdikis lengvai gauna maistą rekalingą tarpimui sveikam ir tvirtam.

Per keturiasdešimts metų tūkstančiai motinų vartojo Heinsch Maistą savo kūdikiams 
ir su neapsirinkama pasekme. Per keturiasdešimts metų daugybė gydytojų jį 

. rekomendavo.

Hensch Maistas yra malonaus skonio, o kada sutaisytas su karvės pienu yra visiš- 
, kai atsakantis mokslo patirtas maistas pavadavimui motinos pieno. Jame ran
dasi tos pačios maistinės dalįs. Jis veikia ant kūdikio tokiu pat budu. Jis už
ganėdiną kūdikio alkį. Palaiko kūdikį gyvą, skaistų, su gerai ištaisytais mus
kulais ir kaulais. Jis palaiko kūdikį normalį. jo papročiuose bei prašalina skil
vio ir žarnų negerumus, kuo ko daugybė iš bonkučių maitinąmų kūdikių be pa- ’ 
liovos kenčia.

Kaip apie JŪSŲ kūdikį? Ar jis neramus ir sergantis? Ar jis palaiko maistą sa
vyje? Kaip maistas atsiliepia ant jo vidurių?. Ar 'jis auga svarumu? Ar jis y- 
ra sumenkęs ir išdžiuvęs, ar riebus, ištižęs ir minkštakaulis?

šitie dalykai parodo, ar jūsų kūdikis yra gerai jr atsakančiai maitinamas ir ar svei
kai auga.

Dykai Bandymams Pasiūlymas r—coupon
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Supažindinimui motinų su gerumu 
Hensch Maisto del Kūdikių, mes 
duodame dykai išbandymams. Iš- 
kirpkit šį kuponą, parašykit savo 
vardą ir adresą, ir bėgyje penkių 
dienų paduokit savo artimam ap- 
tiekoriui ir jis duos jums (visiškai 
dovanai) vieną 3y2 uncijų pakelį 
Hensch’s Maisto del kūdikių. Jo 
užteks ant dviejų dienų.

This coupon entitles adult bearer to 
one 3’/z-ounce free trial package of 
Hensch’s Food for Infants, enough 
for two days’ feeding.

Name ., 
Address 
City ... . State..

Keturis lygius šaukštus Hensch’s Maisto

18 uncijų verdančio vandens

Formula šešiems Sykiams Matini- 
mui Trijų Mėnesių Kūdikiui.

Porcelinėj lėkštėj ištarpint keturis 
lygius šaukštus Hensch’s Maisto 
su užtektinai šilto vandens pada
rymui skystos košelės, paskui da- 
dėt 18 uncijų verdančio vandens, 
virint penkias minutas, visu laiku 
maišant, kad nesuliptų. Nukelti 
nuo ugnies, dadėt 16 uncijų pieno, 
ir išdalint į šešias bonkas po pen
kias uncijas kožnon. Bonkas už
kimšti korkais ir indėt į šaldytuvą. 
Pirk maitinsiant, indėt bonką į 
karštą vandenį ir sušildyt maistą 
iki kraujo karščio (drungnumo). 
Maitint kūdikį -pertraukiant tar
pus po tris valandas.

JEIGU JŪSŲ VAISTININKAS NETURI PRABŲ PAKELIŲ, RAŠYKIT TIESIAI Į HENSCH FOOD COMPANY. Indėkit penkias 2-centines štampas padengimui lėšų.

THE HENSCH FOOD COMPANY, Cleveland
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LIETUVOS LAISVĖS PASKO
LA PRADĖTA.

Clevelando Lietuviai — kata
likų ir tautininkų srovės — nu
tarė, per savo komitetą, sausio 
22 d., paskelbti oficialiai Lietu
vos Bonų pardavinėjimo atida
rymą nuo Vasario 1 dienos. Tą 
dieną atsibus prakalbos Good
rich Auditorijoj, 1420 E. 31 St., 
nuo 1:30 vai. po pietų. Kalbės 
vietiniai ir iš kitur atvykę kal
bėtojai.

Clevelando Lietuviai gauna 
didžiausią progą pasitarnaut sa
vo Tėvynei Lietuvai — pasiro
dyt, ant kiek jiems apeina Lie
tuvos laisvė ir jos žmonių gero
vė. Lietuvos Valdžia, eidama 
prie tvarkos, prie pagerinimo 
šalies padėjimo, prie apgynimo 
musų žemės nuo priešų, prašo 
Amerikos savo sūnų paskolinti 
jai reikalingų pinigų. Mes tą 
su noru padarysime. Didžiinųa 
Clevelandiečių jau pasiryžę pa
duoti savo Tėvynei ranką, tik 
laukia kolei bus darbas pradė
tas.

Kitos Lietuvių kolonijos 
Clevelan'dą pralenkė! tečiaus 
vilties, kad Clevelandiečiai
užsileis, nes ir' jie yra tokiais 
pat Lietuvos sunais ir dukteri
mis kaip ir anie, ir jiems lygiai 
su visais rupi musų 
svė. |

Visus užkviečiama 
ti ant šių prakalbų, 
sibus šioje nedėlioję, 
žymėtoje vietoje, 
te, nes galite daug ko praleisti 
neišgirdę, nes prasidės kalbos 
nelaukiant tų, kurie ilgai pietų 
negali pavalgyt.’

žmonėms, kurie per Otis & Co. 
tą reikalą atliks, tai tik už patį 
Maisto Draftą.“ Mes noriai tą 
reikalą del žmonių dykai pada
rysime.

toli 
yra 
ne-

tautos lai-

atsilanky- 
kurios at- 
viršuj pa- 

Nesivėluoki-

I NAUDINGAS PRANEŠIMAS!
Žinomas Chroniškų ligų spe

cialistas Dr. M. L. Stehley, su 
40 metų patyrimo, baigęs mok
slą ir registruotas su leidimu 
specialistas, praneša visuomenei 
apie persikėlimą iš savo ofiso 
Euclid avė. ir E. 65th, į naują 
puikiausi ofisą 2573 E. 55th St., 
Room 7, antros lubos, kampas 
Woodland avė. ir E. 55th St.

Daktaro M. L. Stehley ofise 
naudojama visos moderniškos 
Europos ir Amerikos metodos 
ištyrinėjimams ir gydymams 
ir duodama vėliausi geriausiais 
pripažinti vaistai. Daktaras M. 
L. Stehley egzaminuoja ir gydo 
visus žmones pats, ir kas sykis 
atsilankę pas Dr. M. L. Stehley 
jį ypatiškai matysite ir niekas 
kitas neužsiima jūsų gydymu.

Daktaro M. L. Stehley kasdie
ninės valandos nuo 1 po pietų 
iki 8 vakare; seredomis ir Ne- 
dėldieniais nuo 1 iki 4 po pietų; 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.

Naujas ofisas bus atdaras 
Vasario 5 d. nuo 1 po pietų. Vi
si seni ir nauji pacientai visada 
žiūrėkit, kad atėjot tikron vie
ton. Tai yra kambarys 7. Ta
da reikalaukit Daktaro M. L. 
Stehley ir taipgi neužmirškit 
perskaityt jo apgarsinimų, ku
rie tilps šiame laikraštyje kiek 
vėliau.

Sergančiųjų skaičius, kaip pra
neša sveikatos komisijonierius, 
kasdien didėja. Reikia saugo
tis nenormališkumų, reikia turėt 
apšildytą kambarį, nepersišal
dyti po lauką vaikščiojant, da- 
botis kad kojos nesušlaptų ir 
visokio oro traukimo.

Ypač dabar, ateinant pava
sariui, kada oras bus įvairus ir 
tankiai keisis, žmonės turi bū
ti atsargesni. Sniegams pradė
jus tirpti, bus didelės šlapumos, 
nes šią žiema dikčiai užversta 
sniego, tai vaikščiojantieji nega
lės sausai užlakyti kojų — bet 
turi stengtis kuolabiausia tą da
ryti. Nors ir drėgnos kojos, 
jei tik nebus visai atšaldomos, 
apsaugos nuo apsirgimo.

Kartais mažu apsižiurėjimu 
išvengsite didelių nesmagumų 
ir sunkių pasekmių.

Vaikai ant Rezervoir avenue 
tvarte atrado $1,000 vertės vi
sokių drapanų, paslėptų po len
tomis. Daiktai matyt buvo pa
vogti iš kokios krautuvės ir va
gilių suslėpti tvarte. Tikima, 
kad dalis tų daiktų paeina iš M. 
Kramer krautuvės, ant Lorain 
avė., kurią aną pėtnyčią naktį 
vagiliai apiplėšė.

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

7036 SUPERIOR AVE. Insteigta 1881.

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

gi išpildome užsakymus laiškais, gavę už tai $1.00.

Dešimtes Dieny Išpardavimas
BF* 80c. PERKA DOLARIO VERTĖS 
APATINIŲ — VYRŲ IR MOTERŲ PANČIAI 
STIKLINIŲ INDŲ — VAIKAMS VEŽIMUKŲ 
ROGIŲ — PAVEIKSLŲ — INDŲ — AUDIMO] 
Viskas Išstatyta Specialiai Ant PARDAVIMO - 
NUO KIEKVIENO DOLARIO 20% NUMUŠTA

Daugybė Kitokių Atpigintų Dalykų.
IŠPARDAVIMAS prasideda Ketverge, Sausio 28 

ir baigiasi Panedėlį Vąsario 9.
RANDOLPH VARIETY STORE

7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

g
KOPECNY’S

Miko Petrausko koncertas.
Clevelandiečiai dar sykį turė

jo progą pasimatyti su musų 
gerbiamu kompozitorium ir dai
nium Miku Petrausku, kuris čia 
davė koncertą. Subatoj, sausio 
24 d., Moose Šalėj, atsibuvo vie
nas iš puikiausių koncertų, ko
kį kada Clevelando Lietuviai 
turėjo progą girdėti.

Programe dalyvavo pats gerb. 
kompozitorius M. Petrauskas, 
J. Butėnas, S. Greičienė, J. Kras- 
nickas, J. M. Baltrukoniutė, V. 
Greičiuš. Pirmieji visi daina
vo, p. Greičius tarpais akompo- 
navo ir išpildė dalis programe.

Koncertas buvo taip puikus, 
kad dalyvavusieji tegali jį jau
sti, bet sunku aprašyti. Visi 
abelnai solistai publiką, labai už
ganėdino, buvo iššaukiami net 
paantrinti. Ant pabaigos gerb. 
Petrauskas ir J. Butėnas sudai
navo duetą, kuris ypač publiką 
užžavėjo ir jiedu kelis sykius iš
šaukti dainuoti.

Prieš pabaigą p. M. J. Šimo
nis pranešė visuomenei apie pa
skolos Lietuvai pradėjimą. Už
baigiant vakarą visa publika iki 
vienam sustojus sudainavo Lie
tuvos Himną.

Publikos buvo labai daug ir 
dėlto finansinės pasekmės ge
ros. Po šio koncerto gerb. kom
pozitorius išvažiavo Chicagon.

Atvažiavęs į Clevelandą, M. 
Petrauskas atlankė “Dirvos” 
Redakciją.

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
susirinkimas atsibus Vasario 1 
d., Flynn salėj, 5309 Superior 
avė., nuo 2 vai. po pietų. Visi 
nariai malonėkit atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų apsvarsty
mui. Užkviečia sekretorius

J, Ryškis.

MAISTO DRAFTO ĘLANAS. 
Geriausias būdas pagelbėjimui 
giminių savose šalyse. Hoover 
vadovauja, bankeriai ir Valdžia 

remia.
Amerikos Pagalbinė Adminis

tracija yra didžiausia tikra pa
galba žmonėms Lenkijoj, Čecho- 
Slavokijoj, Austrijoj, Vokieti
joj, Ungarijoj ir kitose šalyse 
ir ji įvedė maisto pridavimui 
planą, vadinamą “Food Draft 
Plan”, ir jis veiks visose Suyf 
Valstijose. Savo laišku Her
bert Hoover, pirmsėdis. Ameri
can Relief Administration, nu
rodo Amerikos bunkeriams, ko
kis blogas padėjimas yra su 
maištu Rytinėje ir Centralinėje 
Europoje. Jis nurodo, kad visų 
svarbiausias žmonėms Ameriko
je esantiems aniems pagelbėti 
būdas yra pirkimas Maisto Dra- 
ftų ir siuntimas jų giminėms ir 
draugams paminėtose šalyse.

“Dabar esamas maišto ištek
lius nėra ganėtinas palaikymui 
tenai žmonių gyvais”, sako Mr. 
Hover. Kaip Mr. Hoover paaiš
kina, Maisto Draftai galima pir
kti už $10 ir $50. Nupirkęs tą 
draftą laišku pasiunti saviems 
Europoje, kuriems nori maisto 
pagalbą • suteikti. Tą Maisto 1 
Draftą gavęs Europoje žmogus I 
nueina į Amerikos Maisto San- j 
dėlj ir gauna maisto. Sandėliai 1 
užvedama Varšavoje, Vienoje, ! 
Pragoję, Hamburge, Budapešte.- ]

Clevelande tokių Maisto Draf- 1 
tų galima pirkti Užrubežiniame I 
Skyriuje pas Otis & Co., Cuya- J 
hoga Bldg. Tą planą visi Ame- j 
rikos bankeriai remia ir užgi- ■ 
ria valdžios paminėtų šalių. , 

“Mes norėtume tiesiog paai- J 
Skinti”, sako C. E. Hihe, vedė-:? 
jas Otis & Co. Užrubežinio Sky- 3 
riaūs, “kad vienatiniai kaštai j

Del didelio sniego, per ką su
trukdoma viso miesto judėji
mas, gatvių komisijonieriai ma
no uždrausti automobiliams bū
ti plote nuo Publik skvero iki 
E. 9 gat. tuo laiku, kaip iš dar
bo paleidžiami darbininkai sėda 
į gatvekarius. Tas .butų pato
gu iš dviejų pusių: mažiau bu
tų sužeidimų ir greičiau gatve- 
kariai su žmonėmis iš miesto vi
durio išvažinėtų.

Darbininkai steigs banką. W. 
S. Stone, vyriausias vadas Lo- 
komotivų Inžinierių susivieniji
mo, kalbėdamas Clevelande, pa
sakė, kad šio miesto darbinin
kai 1920 metais įsteigs didelį 
kooperativį banką. Stone sako, 
kad Clevelando darbininkai tu
ri bankuose $40,000,000 ir tuos 
jų pinigus vartoja kiti, tuo tar
pu tie pinigai “galėtų lygiai taip 
dirbti patiems darbininkams", 
darbininkų įsteigtam banke. Jo 
vadovaujamas gelžkeliečių susi
vienijimas jau turi kooperati- 
višką gyvasties apdraudos kom
paniją.

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

Atpigintos Reikmenįs Del 
Vyrų

7028 SUPERIOR AVE.
Atdara laikoma nedėldieniais 

nuo 7:30 ryto iki 12 dieną

HENSCH’S MAISTO 
KUPONAI
Priimami

pas
THE GEGENHEIMER 

•DRUG CO.
Superior Av. ir Addison Rd.

Užrašyk visiems metams sa
vo draugui-draigei “Dirvą”

Namai Namai
LIE

i.
i 
g
i

k

1

Park 
prieš 
Baž-

Wm. J. WILBERSCHEID 
Geležinių Daiktų ir Kvar- 

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108 JI

Svarios Skylutės
Sutaupo Natūrali

Gazo
Naturalis gazas, deginamas paprastuose 

sykiu su anglimi pritaisytuose pečiuo
se duoda visiškai mažai reikalingos ši
lumos, Tiktai specialiai tam padaryti 
pečiai tegalima pasinaudoti susišildy- 
mui su natūraliu gazu.

Tečiaus visokiame atsitikime labiausia rei-

t Akrone pereitą savaitę, siau
čiant audrai, užsimušė vienas 
ir sužeista 20 žmonių. Užsimu
šęs žmogus eidamas paslydo, 
augštieninkas puldamas pakau
šį sutrenkė ir mirė.

Clevelande tuo laiku, prasi
dėjus ledų lietui ir užėjus dide
liam slidumui, nuo puolimų su
sižeidė apie desėtkas žmonių, 
kurie paimti į ligonbučius gydy
ti.

Orlaivių pristatė laivui mais
to. Chicago. —- Leduose įšalęs 
ežere laivas, netoli Chicagos, te
galėjo pagalbą gauti nuo orlai
vio. Vienolika laivo žmonių ne
galėdami išeiti į kraštą, pasiju
to atkirsti nuo žmonių. Orlai
viu jiems atgabenta maisto. Pa
didėjus šalčiams keturi pasidrą
sino ledais dasigauti į miestą.

TINKAMIAUSIA DEL 
TUVIŲ.

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

MULIOLIS

Flu vėl užeina, šiuo tarpu 
Clevelande vėl žmonės pradeda 
sirgti influenza, vos metams 
praėjus nuo jos pasibaigimo.

PETRAS ULPIS pajieško savo 
pažįstamų, draugų ir giminių iš 
Lietuvos ir Amerikoje gyve
nančių. Prašau atsišaukti se
kančiu* antrašu: Peter P. Ul- 
pis, 1400 Main st., Scranton, Pa.

P.
2006 St. Clair Ave. 

Pros. 953. 1 Cent. 6488. 
Atdarą'kasdien nuo 9 ryto iki 
3 po pietų. Utarninkais, Ket- 
vergais ir subatomis vakarais 
atdara nuo 6 iki* 8 vai.

SUMAŽINKIT AUGŠTAS DAIKTŲ KAINAS 
Atsilankydami į

The Spanyę & Reich Co.
Didelis Išpardavimas

VYRŲ, VAIKINŲ IR VAIKŲ

Siutų Over kotų Skyrbel i ų
IR KITŲ REIKMENŲ.

Tik trumpai laiko teliko ir dabar yra jums proga 
aprūpinti savo reikalavimą ir sutaupyti pininigų. 
DYKAI! Duodame Raudonas ir Žalias Štampas 
su kiekvienu 10c. pirkiniu ar daugiau. DYKAI!

The Spanye & Reich Co.
3022 West 25th St.
Kam. Walton Av.

7002 Superior A v. Dvi
Kam. Giddings Krautuvės

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

kalba svetimomis kalbomis.
ATSAKANČIAUSIA ĮSTAIGA Už ŽEMAS KAINAS 

DR. H. MEHLING 
DENTĮSTAS

2209 ONTARIO ST. VienasBlokas nuo Marketo
Kampas Hurod Road "Prie Dideilo Laikrodžio”

VAVWAWAWAW

MANO OFISAS RANDASI PO DIDELIU LAIKRODŽIU

DR. E. E. COWDRICK
2209 ONTARIO STREET

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

2209 ONTARIO STREET

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

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

Princeton 1337-K

1
3

kalinga, kad skylutės, per kuriuos ei
na ir dega gazas, butų švarios. Ta
da, ir tik tada, jūsų pečius tegalės iš
duoti savo pilną tinkamą šilumos di
dumą.

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

Del jūsų vaikų ąveikatos var
tokite

Tinkamai pritaisytos deginamos skylutės 
ir užlaikomos švarios nuo visokių tru
pinių ir pelenų, išduoda karščiausią ir 
ekonomiškiausią liepsną. Šitokia liep
sna yra nusmailėj'ančiai mėlina su ža
lia apačia.

KAZYS VALAIKA

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

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

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

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

Tel. Main 267—Central 1602 R

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

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

PERKAME VISOKIUS- 
NAMUS

Jeigu norit parduoti savo namą, 
tai kreipkitės į mus, o mes greit 
nupirksime.' Perkame namus, 
esančius tarp E. 9th ir E. 10th 
gatvių. (13)

A. F. DONALDSON CO. 
Reikalaukite managerio

J. V. Mitchell
234 Superior Arcade

Main 6437 Central 44

g
S

Valykit degamąsias skylutes ir nustatykit 
oro traukimą taip, kad jūsų pečiuje 
butų molinos liepsnos.

Gaukit geresnę šilumą su mažesniu išsi
eikvojimu — pagelbėkit kuodaugiausia 
pratęsti nykstantį naturalį gazą, kad 
jo ilgiaūs užtektų.

THE EAST OHIO
GAS COMPANY

MAGDE. “Ak, kaip man niršti gal
vą l Išbandžiau visokius mazgojimus, 

'trinkimus, muiiavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi I”

| DENTISTAS '
DR. J. A. KURLANDER

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

PAJIEšKAU dėdės Jurgio Lan- 
džiaus, kurio nesu ypatiškai 

mačiusi. 'Motina taipgi norėtų 
pasimatyti. Dėdė seniaus gy-

veno Anglijoje. Malonėkite į 
sišaukti. fl

Miss M. Misikvietis
2040 W. 17 st., Cleveland, tt

švelnus i.- čysti.

\Y l^-J/ Ii? (!1m/'I piantįs vanduo? Ne!! RUF-
/y I jr Vi •] f iv 1 FLES yra tai paprasčiausia

plaukų ir odos sustiprintojis, 
kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinči.-į galvos odą?

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

i
pridėti prie kiekvienos bonkutčs. Jei negausite jūsų aplietoje, tai ! 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar mdney order šiokiu adresu: j 
Mu—ad. RIC HI ER CO., 3 6-330 • roadwnv, b’ew Ycrk*" —u—

Prospect 2420 ] / Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generalise perkraustytojai.vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojant. iš)p< 

džiam ir sukraujam.
ij400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio

S®

KAM BAIMINTIS SKALBIMO 
DIENŲ?

Kam tęsti,' tokį pavarginantį sunkų darbą 
skalbimą naudojantis senoviška mada, su 
kubilu ir trynimo lenta, kuomet Elektriš
kas Skalbtuvas paliuosuos jus nuo sunkaus 
darbo ir drapanas išduos švaresnes ir il
giau laikančias?
Elektriškų Skalbtuvų galima gauti pirkti 
prieinamomis kainomis ir ant lengvų iš
mokėjimų bile kokioje Elektriškų Daiktų 
Krautuvėje. Nusipirkit sau sekančios die
nos skalbimui — pamatysit, kaip jis tuo- 
jaus jums atsimokės.

Illuminating Building Public Square
THE ILLUMINATING COMPANY




