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METAI V (VOL. V)

Lietuvos Laisves Paskola
LIETUVOS PILIEČIAMS.

Lietuvos Laikinoji Vyriausy
bė yra pasiuntus Amerikon su 
tam tikrais įgaliojimais Lietu
vos Misiją. • Ton Misijon inėina 
buvęs Finansų Miriisteris Jonas 
Vileišis, buvęs Krašto Apsaugos 
Ministeris Povilas žadeikis ir 
buvęs Taikos Delegacijos prie 
Paryžiaus konferencijos narys 
Jonas žilius.

Be kitų reikalų vienas svar
biausiųjų Misijos darbų yra už
traukti nuo Amerikoje gyve
nančių Lietuvos piliečių pasko
lą, pasiremiant Lietuvos Valsty
bės išleistu delei paskolos įsta
tu, kursai buvo priimtas Minis- 
terių Kabineto ir su žinia Lie
tuvos Valstybės Tarybos, Vals
tybės Prezidento patvirtintas. 
Laikraščiuose jau telpa paties 
Lietuvos Prezidento atsišauki
mas delei šios paskolos. Todėl 
negali būti jau jokios abejonės 
delei šitos paskolos teisėtumo. 
Be to ir Suvienytų Valstijų vy
riausybė yra išsireiškusi, jog ji 
nepriešinga užtraukimui pasko
los Amerikoje. Dviem Lietu
vos Misijos nariam, J. Vileišiui 
ir P. Žadeikiai, važiuojant A- 
merikon, prisiėjo kiek ilgiau už
trukti Paryžiuje; iki buvo susi
laukta nuo Amerikos valdžios 
vizos pąsportų. Todėl iš pra
džios pirmuoju atvyko Ameri
kon Jonas žilius, kuris vardan 
Lietuvos Misijos ir pradėjo rū
pintis tos paskolos užtraukimu. 
Nuo Amerikos Lietuvių Tary
bų, nuo Fondų ir įvairių Lietu
vių. „organizacijų ir bendrovių 
buvo sušauktas susirinkimas, 
kuris ir yra aptaręs bendrus dė
snius, šios paskolos. Be to, ne
sant tikrai žiniai ar užsiliku- 
siem Paryžiuje dviem nariam 
pasiseks atvykti Amerikon, ar 
ne, buvo išrinkta tos paskolos 
pravedimui dvylika narių, ku
rie vėl savo tarpe išrinko pirmi
ninku Joną žilių, iždininku p. 
Mastauską ir kitus to komiteto 
narius. Atvykus kitiems misi
jos'nariams Amerikon, tas, prie 
augščiau nurodytų sąlygų susi
tveręs atskiras komitetas pasi
liko jau visai bereikalingu, nes 
sulyg valdžios ingaliojimo visas 
paskolos užtraukimas yra pave
stas Lietuvos Misijai, kurios 
pirmininku 
Vileišis, o 
liūs.

Lietuvos
jog kaip tie'čfvylika narių, ku
rie buvo organizacijų parinkti, 
taip lygiai ir kitų organizacijų 
atstovai, kurie buvo jau sykį 
paskolos reikale New Yorke su
sirinkę, ir pagaliaus atstovai ir 
pirmininkai įvairių kolonijų 
centrų ar paskolos stočių, kurie 
faktinai paskolą praveda, uoliai 
rems Lietuvos Misijos vykdina- 
mąjį uždavinį, kaip gerais pa
tarimais, taip ypač realiu pas
kolos pravedimo darbu, ir Misi
ja mano, jog turės progos juos 
susitikti ir pasitarti pasekmin
go paskolos pravedimo reikale.

Apsipažinus su vietos koloni-

Washington, D. C. — Ameri
kos komunistų partija turinti 
apie 58,000 narių," prisaikintų 
sukėlimui revoliucijos ir nume
timui Suv. Valstijų valdžios. — 
Tas paaiškėjo iš Amerikos ko
munistų organizacijos sekreto
riaus raporto, kuris buvo siųs
tas Komunistų Internacionalui 
ir kurį valdžios agentai paėmė.

Valdžia tiki, kad pusė ar net 
du trečdaliai Amerikos komuni
stų yra svetimšaliai ir todėl ga
li būti deportuojami.

Kiekvienas komunistų parti
jos narys, kaip iš sugaudytų 
dokumentų pasirodo, padaręs 
raštišką prisieką palaikyti ir 
kovoti už komunistų internacio
nalo principus ir palaikyti jo 
taktiką bei prisižadėjęs stoti at- 
viron kovon. Tas parodo, jog 
kiekvienas galutinai nusistatęs 
veikti nuvertimui Suv. Valsti
jų valdžios spėka, sunaikinti vi
sas esančias įstaigas, panaikin
ti privatišką nuosavybę ir kon
fiskuoti industriją ir pramonę, 
pagaliaus įsteigti proletariato 
diktatūrą pagal Lenino-Trockio 
modelio.

Iš minėto 'komunistų partijos 
sekretoriaus ■ raporto pasirodo, 
jog jų nariai daugumoje susi
deda iš kairiųjų arba kraštuti- 
niausių radikališkų elementų, iš 
socialistų partijos, kuri pereitą 
metą suiro, inėjus bolševizmui. 
Senoji socialistų partija turėjo 
daugiausia nariais , kairiuosius 
arba bolševikus dvasioje žmo
nes, nes partijai skilus, prie jos 
liko tik apie 25,000' nariai; ~

jomis ir spėjamu Lietuvių to
se kolonijose skaičiumi, Lietu
vos Misija randa .reikalingu pa- 
briežti, kiek kokiose kolonijose 
būtinai reikėtų surinkti. Tuo 
tikslu visos kolonijos tapo išda
lintos į žemiaus nurodomus 
centrus su artimais jiems mies
tais ir ten 
kio centro

Pieno produktoriai artinasi.
Columbus, O. — 280,000 Ohio 

pieno ūkininkų rengiasi galuti
nai užbaigti tvėrimą savo orga
nizacijos.

Streikuoja namų šildyto jai.
New Yorke streikuoja didžių

jų namų šildymo pečių prižiū
rėtojai ir iš to priežasties grę- 
sia influenzos padidėjimas delei 
stokos šilumos. To darbo žmo
nės reikalauja 8 valandų darbo 
ir mažiausia $39 savaitėje, ki
ti, pagelbininkai, po $5.50 ir $5 
į dieną. Unija irgi turi būti 
pripažinta. s

Rašytojas Shaw gelbsti ang
liakasiams. Londonas. — Geor
ge Bernard Shaw, kuris plačiai 
visoje šalyje skelbė propagandą 
laike gelžkeliečių streiko, pri
stojo prie angliakasių, kaipo agi
tatorius už nacionalizavimą ka
syklų. šalip savo raštų, skel
biančių angliakasių propagandą, 
Shaw kalbomis aiškina anglia
kasių klausimus visuomenei.’

Kuro stoka trukdo puodžius. 
E. Liverpool, O. — Delei stokos 
kuro paskutiniu pora mėnesių 
visoje Ohio valstijoje molinių 
indų išdavimo darbas visiškai 
sutramdytas.

Plieno darbininkams algos pa
didinamos. Youngstown, O. — 
Didesnių neprigulmingų plieno 
kompanijų viršininkai sutiko 
pakelti savo darbininkams algas 
ant 10 nuoš. Tas paliečia 38 
tūkstančius darbininkų.

CIevelando plieno įstaigų dar
bininkai, kurie del senatvės ne
gali dirbti, iš United States 
Steel Corporation gavo už 1919 
pietus $51,108.33 pensijos. Pen
sijas gavo 233 darbininkai.

Italijos streikas baigiasi. Lon
donas. — Streikuojančių Itali
jos gelžkelių darbininkų vadai 
ir valdžios kabinetas pradeda 
susitarti svarbiausiuose punk
tuose ir tikima, jog darbininkai 
greitu laiku sugrįš prie darbo.

Apie Amerikos gelžkelių dar
bininkų algas. Washington. —? 
Generalis gelžkelių direktorius 
Hines rengia atsakymą dviem 
milijonam Amerikos gelžkelių 
darbininkų apie algas; reikala
vimas pakelti paduotas pereitą 
liepos mėn. Tikrinama, jog šis 
atsakymas darbininkams bus 
“pilnas ir paskutinis”. Gelžke- 
liečiai laikinai nutarė laukti su 
algų pakėlimo reikalavimu val
džiai prižadėjus numažinti pra
gyvenimo kainų brangumą. — 
Nuo kovo 1 d. gelžkeliai atgrįž
ta atgal kompanijoms ir pasi- 
liuosuoja nuo valdžios kontro
lės, paimtos karės laiku.

Meksikoj nužudyta 22 darbi
ninkai. i Montezuma, Sonora p. 
— Besiginant nuo gaujos Indi- 
jonų, Santa Maria kasyklose, 
per 12 valandų kovos, užmušta 
22 žmonės. Kasyklos priklausė 
Italų kapitalistams.

Chicagoj apkaltinti 36 I. W. 
W. nariai, tarpe tų ir Haywood, 
nuo seniau žinomas kaipo dar
bininkų vadas ir I. W. W. orga
nizatorius.

parodyta, kiek iš ko- 
reiktų gaut paskol'os.

HOLANDIJA VISAI NE- 
NUSIGANDUS.

Hagą. — Nežiūrint kad ir ne
patiko Holandijai, kad joje
sigyveno Vokietijos pabėgėlis 
imperatorius, be/ beveik visas 
taą kraštas nepaliaujamai laiko
si minties, jog Holandijos val
džia neprivalo išduoti sąjungi
ninkams buvusio kaizęrio teis
ti. Užrubęžių ministeris veda 
visus ginčus su sąjungininkais 
ir. jis griežtai priešingas kaize
rio atidavimui į jų rankąs, bet 
tuo tarpu visi valdininkai ir lai
kraštija nurodinėja, kad tokis 
Holandijos pasielgimas neturi 
būti laikomas Vokiečiams užjau
timu ar draugiškumu tam karės 
viešpačiui. Kaip jau paskelbė 
socialistų vadas Kari Ka'utšky, 
kaizerio kaltė už karę numažino 
jo vardą Holandijoj iki zero ir 
tą Holandija primena savo atsi
sakyme išduoti. Sąjungiečių 
^rusinimai eks-kaizerį Būtinai 
atiduoti Rolandus dar labiau 
suartino aplink jų valdžią.

Holandijos kabinetas galuti
nai nutarė neišduoti Vilhelmo, 
jei bent tik pasirodys nauji da- 

llykai, prirodantįs, kad eks-kai- 
Įzeris pražengė Holandijos kon- 

Dorpatas, Eštonija. — Tarp jĮstitucijos teises ir šalies tradi- 
Estonijos ir sovietų Rusijos pa
galiaus užverta taiką — pasira
šė abi pusi ant taikos sutarties. 
Estoniją gauną nuo bolševikų 
.penkiolika milijonų rubliui auk
su, kaipo jai priklausonią dalį 
iš .imperialio Rusijos iždo, bet 
ji taipgi paliuosuojama ir nuo 
mokėjimo senųjų Rusijos val
džios .skolų. ■ Per keletą savai
čių vis buvo kalbama apie pilną 
taiką tarp Estonijos ir bolševi
kų valdžios.

SUKILĖLIAI UŽĖMĖ 
VLADIVOSTOK^

Misijos Atstovai — JONAS _.^a.s.^n^ton, \aJ?- f; ,
Misijos Atstovai

JONAS VILEIŠIS ir
Maj. POV. ŽADEIKIS.

Siberijos porte Vladivosto
ke, per kurį grįžta namon 
Amerikos kariumenė iš Si- 
berijos, kilo revoliucija. Su-

Trečiasis Misijos narys, kilimas yra grynai vietinis; 
Kun. J. ŽILIUS, kalbės tą. revoliucijonieriai paėmė sa- 
patį vakarą Akrone, Ohio. vo rankosna miesto kontro-

Misija keliauja į Chica- Sąjungiečių kareiviai 
gą,_ pakelyje sustos ir De- prižiūri miesto tvarką ir ap
tikite. ' saugoja žmones bei stengia-

Planai yra išdirbti sekan- si sulaikyti vagystes. Revo-
ciai:

Seredoj, Vasario 11 d. 
PITTSBURG, PA.

Ketverge, Vasario 12 d. 
CLEVELAND, O.
AKRONE, OHIO 

yas. 12 būs Kun. J. Žilius. 
' Petnyčioj, Vasario 13 d.

DETROIT, MICH.
Visose vietose, išskyrus 

Pittsburgh, atsibus prakal
bos del Lietuvos Bonų.

Clevelandiečiai rengia iš- 
„kilmingą pasitikimą Lietu
vos svešaffis/kufių'jaū čia 
ilgas laikas laukiama.

Prakalbos atsibus ketvėr- 
go vakare, nuo 7:30 valan
dos, MOOSE HALL, įžanga 
bus 25c. ypatai.

Tą vakarą taipgi rengia
ma gražus programas, šalip 
gerbiamųjų , svečių prakal
bų: užkviesta benas ir kito
kie bus' pamarginimai.

Nors šiokios dienos vaka
ras, bet visas Clevelandas 
rengiasi dalyvauti ir pasi
matyti su garbingais musų 
Tėvynės .pasiuntiniais, atvy
kusiais iš- musų gimtinio 
krašto papasakoti mums a- 
pie Lietuvos vargus, bėdas 
ir atsidavimą už neprigul- 
mybę, paprašyti Amerikos 
Lietuvių prisidėti su pasko
la Lietuvai, kad pasekmin- 
giau galėtų tvarkyti savo 
vidujinius reikalus, kad ga
lėtų apsiginti nuo priešų — 
Lenkų ir bolševikų ir kad 
greičiau-galėtų atsistoti ant 
reikalingų valstybei pama
tų.

Nesivėluokit su atėjimu, 
nes salėj gali nelikti nei sė
dynių, nei kur stovėti,_ ka
dangi žada dalyvauti visas 
Clevelandas išvien: neski
riant nei srovių nei pažiūrų.

linei jonieriai nieko bendro 
neturi su bolševikais; jų įto- 
ru yra, kad Siberijoj pasi
baigtų civile karė ir kad pa
sitrauktų svetimtaučių ka- 
riumenės.

ESTONIJĄ PADARĖ SU 
BOLŠEVIKAIS TAIKĄ. 

Sovietų valdžia pripažino 
Estoniją visiškai ne- 

prigulminga.

BOLŠEVIKŲ SUKILIMAI 
TRANSKAUKAZIJOJ.

Lenkai žada taikytis su bolše- 
kais.

ir kiek koriam iš-

'MISIJOS PASITIKIMO 
PROGRAMAS.

Misija atvyks iš Pitts
burg, Pa,, Vasario 12 

vidurdienyje.
Kurie dalyvaus Misijos 
pasitikime nuo .stoties, 
apie tai turi susižinoti 
su A. Kranausku, 2003 
St. Clair Ave. Sužinos 
laiką ir vietą, kur auto
mobiliams suvažiuoti.

Pasitikusieji ant stoties 
sykiu važiuos į viešbutį 
ant pietų: Tikietus rei
kia užsisakyti iškalno. 
Vakare nuo 7:30 vai. vi
si Cleveland© Lietuviai 

susirinks į
MOOSE HALL 

1000 Walnut St., prie E. 
9th St. ir Superior Ave.

Apie kitas visas smulkme
nas šiame reikale skaityk 
Vietinėse žiniose, pusi. 8.

Londonas. — Pranešimai at
eina, kad Tiflise ir Kutala mie
stuose, Transkaukazijoje, atsi
buvo bolševikų sukilimai. Abu 
miestu, sako, patekę į bolševikų 
rankas.

Atėjo patvirtinančios žinios, 
jog Lenkijos valdžia, bendrai su 
sąj unginihkų ‘, kariška .valdyba 
tardamosi, svarsto apie priė
mimą bolševikų valdžios prem
jero Lenino, užrubežių ministe- 
rio čičerino ir karės ministerio 
Trockio taikos pasiūlymą. Pa
siūlyme sakoma, jog butų gera 

I užvesti draugiškus santikius ir 
išrišti visus nesusipratimus Ru
sijos ir Lenkijos tarpe. Sąjuri- 
giečiai, kaip yra tikima, prita
ria Lenkų sutaikai su Rusija, 

i tik, kaip skelbia Londone esąs 
Lenkų atstovas Sapieha, visą 
dalyką dar turės persvarstyti 
Lenkijos taryba, išklausius 
porto nuo M. Patek, kuris 
lyvavo tarybose Londone ir 
ryžiuje.

cijas. Valdininkai paganėdinti 
tuomi tarpu prisilaikomu savo 
konstitucijos ir apgynimu šalies 
neiitrališkumo. Išsilaikę neutra- 
liškai laike karės, jie tiki, kad 
“kaizerio klausimas” nėra taip 
didelis dalykas. “Amerikonai, 
su tokia pat tradicija neprigul- 
mybės ir laisvės turėtų užjaus
ti musų pasielgimui”, sako vie
kas valdininkas. “Holandija ir 
Amerika buvo dviem dangumis. 
Pilgrimų tėvai, kurie keliavo į 
Ameriką, ir jūsų dvasia iš 1776 
metų sutinka su Holandijos tra
dicijomis. Holandija Aeprašė 
nieko iš Paryžiaus. Priešingai, 
musų reikalauta užleisti Holan
dijos teritoriją Belgijai, bet 
mes susitaikėm kitaip. Męs ti
kime, kad tik Vokietija galėtų 
reikalauti eks-kaizerio iš musų. 
Holandija nei kiek nesibijo eko
nominio spaudimo iš sąjungie- 
čių >už neatidavimą jo.” — Tai 
paskiausi Holandijos žodžiai.

VOKIETIJA GAL PASIDUOS 
BOLŠEVIZMUI.

ra- 
da- 
Pa-

Londonas. — Rusų sovietų 
kavalerija, .vedama ge'n. Du- 
menko, prasivežė žemutinėn Do
no šritin ir po dviejų dienų mū
šio, paėmė nelaisvėn 5,000 savo 
priešų'. Raudonoji kariumenė 
yis daiį.žengia pirmyn.

Paryžius. — Sausio 24 d. iš 
Maskvos bevieliu pranešta, jog 
sovietų valdžia atšaukia savo 
pasiūlas Lenkams taikintis ir 
ves toliaus karę prieš Lenkiją.

KOLČAK NUŽUDYTAS.
Londonas. — Bevieliu iš Mas

kvos pranešta, kad “keletas die
nų atgal adm. Kolčak likosi sa
vo pačių kareivių durtuvais su
badytas”;

NELAIMĖ ANT GELŽKELIO.
North Hero, Vt. — Sausio 31 

d. einant per tiltą trūkiui, at
sikabino nuo vagonų miega
masis vagonas ir su tiltu nukri
to vandenin; toje nelaimėje su
žeista 20 žmonių; vagonas nu
krito vandenin negiliai, tik pu
siau nuskendo, todėl gyvasčių 
nieks nenustojo. Trūkis ėjo iš 
New Yorko per Bostoną į Mon
treal ; atvažiavus ant Rutland 
gelžkelio tilto, prie North Hero, 
inžinai (du) perėjo, o paskuti
nis vagonas su tiltu nusmuko.

Haga. — Pradedama tikėti? 
kad Vokietija savanoriai pasi
duos bolševizmui, kadangi da
bartinė valdžia traukiami, kaip 
darė Ungarijos valdžia laike 
premjero Karolyi, po ko užėmė 
valdžią komunistai 'su vadu Be
la Kun. Vokiečių vadai sako 
panašiai: “Tegul žmonės persi
tikrina bolševizmą in tegul iš
sigydo nuo ‘raudonumo’, paskui 
žinos ką 
bolševikai 
mėt šalis 
bolševikai 
klauso.”
[suirimas neišvęngtinas; valdžios 
mašinos be paliovos spausdina 
popierinius pinigus, bet neturi 
aukso. Konservativiai vadai įsi
tikinę, kad Vokietija pereis to
kiu keliu, kaip Ungarija, jeigu 
bolševizmas įsisups. Puolus Un- 
garijoj 
pradeda 
sąmonė, 
riai irgi
prie monarchistiškos valdžios į- 
vedimo.

toliau daryti; tegul 
išbando savo ir kuo- 
prieis prie bankroto, 
gaus kas jiems pri- 
Vokietijoj finansinis

yra paskirtas Jonas 
iždininku Jonas ži-

Misija tvirtai tiki,

komunizmui, palengva 
ineili monarchistiška 
Vokietijos rėakcijonie- 
tikisi tuo keliu prieiti

BOLŠEVIKAI NENORI VAIKŲ
Paryžius'. — Socialistų admi

nistracija St. Ouen miestelyje 
Išleido priešingą premjerui 
Millerand paskelbimą: premje
ras atsikreipė į gyventojus su 
raginimu auginti daugiau vai
kų, gi Ouen miestelio socialistų 
valdyba paleido priešingas pro
klamacijas, skelbdama gimdymo 
kontrolę ir sakydama, kad kuo
met nebus vaikų, tai nebus ir 
karių ateityje. Bet tada ne
bus nei socialistų arba bolševi
kų../.

SUMIŠIMAI AIRIJOJE. ;
Dublin. — Anglijos militarė 

valdžia pradėjo naujus visoje 
šalyje , užpuolimus ant Airijos 
Sinn Fein vadų ir narių. Areš
tuota daugelis Airių Sinn Fei- 
niečių, paskutiniu laiku išrinktų 
valdininkais tvarkymui Airijos 
reikalų. Anglijos kariški laivai 
nuplaukė į Dublino užlają pa
ėmimui Airių nelaisvių, kurie 
pergabenami į Anglijos kalėji
mus. Areštavimas Airių sukė
lė jų krašte didelį sujudimą.

Išrinkti nauji Airijos valdi
ninkai buvo iškėlę respublikos 
vėliavas ant budinkų, bet Angli
jos militarė valdžia jas nutrau
kė. Išvaikyta Airijos taryba ir 
nekurie nariai suimti. Airiai 
savo reikalus užvedė Gailų kal
boje.

Apskričiai 
puola Lietuvos Bonų išpirkti.
Bostono apskritis — jin inei- 

na Mass., Rhode Island, Maine, 
Vermont ir New Hampshire ko
lonijos. Agitacijos centras Bos
tonas. šio apskričio kolonijos, 
privalėtų sudėti Lietuvai pasko
los .............. $550,000.00

Waterbury apskritis — jin 
ineina tik Conn, valstija; agita
cijos i centras Waterbury. Pas
kola dalis ..............  $520,000.00

New Yorko apskritis — su
sideda iš N. Y. valstijos, pakra
ščių N. J. arba' apielinkės šių 
kolonijų:. 'Newark, ■ Elizabeth, 
Paterson, etc., .... $700,000.00

Philadelprijos apskritis — 
Philadelphijos apielinkė, vaka
riniai pakraščiai N. J. valstijos, 
kaip Trenton, Camden, Mary
land valstija ir Washington, D. 
C. Dalis ........ $400,006.00

Wilkes Barre apskritis suside- « 
da iš šiaur-rytinės dalies Penn. 
valstijos, pradedant nuo Luzer
ne pav. Miestai: Wilkes Bafre, 
Scranton ir kt. .., $500,000.00

Shenandoah apskritis — ryt- 
pietiųė dalis Pa. valstijos, pra- 
dedana Schuylkill pavietų su di
desnėmis kolonijomis: Shenan
doah, Mahanoy City, Pottsville, 
Reading, Harrisburg ir tt.,‘ jų 
dalis, ............ $500,000.00

Pittsburg apskritis — visa 
vakarinė pusė Penn. valstijos 
su centru Pittsburgh $400,000

CIevelando apskritis — visa 
Ohio ir Michigan valstijos, di
desnės kolonijos: Cleveland, Ak
ron, Grand Rapids, Detroit; ir 
-kit. .............. $400,000.00

Chicagos apskritis — visos 
šios valstijos: BL, Indiana, Wis
consin ..............     $1,000,000

Visos vakarinės ir pietų vals
tijos. Čia jau nė apskritis, bet 
veiks stačiai iš centro — pas
kolos dalis .............. $30,000.00

Viso Amerikos Lietuviams iš
pirkti reikia už penkis milijonus 
dolarių — tiek paskirta ma
žiausia'.

Butų tinkamiausia, jei vietos 
Komitetai, kokios partijos jie 
nebūtų, tarp savęs susižinotų ir 
išrinktų gal viso centro ar vie
ną ar kelis žmones, kurie vieny
tų tame centre visą darbą. Jie 
galėtų nustatyti kokiose vietose 
ir kuomet reikia suruošti masi
niai mitingai, prižurėtų surink
tų pinigų reguliarį centrui iš-' 
siuntimą ir kad kiekvienas pir
kęs bonų tikrai juos gautų.

Visokiais reikalais rašykite: 
Lithuanian Mission

257 W. 71 St., New York City.

Kurčių vagių gauja.
Paryžius. — čionai veikė vi

sai kurčių vagių gauja, vado
vaujama taipgi kurčios mergi
nos; ta gauja atlikinėjo drą
siausias vagystes. Paryžiaus 
policija pagaliaus juos visus su
gaudė;

PASIKALBĖJIMAS SU MAR
SU KAINUOTŲ $1,000,000,000.

New York. — Pasižymėjęs 
elektros srityje išradėjas Dr. C. 
P. Steinmetz sako,', kad pasiun
timas bevieliu žinios nuo musų 
planetos ant Marso atsieitų bi
lijoną (tūkstantį milijonų) do- 
larių. Pasak jo, tam darbui 
reiktų suvesti į vieną visas šios 
šalies elektros spėkas ir elektri
škas bangas paleisti iš 1,000 
pėdų augščio stulpo. Jeigu pa
saulis padėtų tiek energijos su

New Britain, Conn 
Visuomenei

Gali “pasišlapint”.
Detroit, Mich. — S. V. mar

šalas gavo leidimą iš Washing
ton© duoti geresniems gydyto- i saulis padėtų tiek energijos su- 
jams degtinės, kurią jie galėtų Į sinešimui su kitų planetų gy- 
suteikti žmonėms sergantiems I ventoįais, kiek išnaudoja jos ka- 
influenza. Turbut visas Detroi- rin vedimui, tai tikslas butų at- 
tas dabar pradės sirgti.... siektas.

furėkit 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”.
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LIETUVAI GELBĖTI DR- 
JOS CENTRO CENTRO

PRANEŠIMAS.
Amerikos Lietuvių Daktarų 

. Draugija savo mėnesiniame po
sėdyje išklausius raporto ko
misijos praeitų metų, taria L. 
G. D. nariams ir rėmėjams šir
dingą ačiū! ir meldžia šiais me
tais nepailsti pasidarbuoti Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui, dar 
su didesne energija ir pasišven
timu, nes Lietuvos pilietis, jei 
kada reikalavo staigos pagalbos, 
tai jos šiandien reikalauja dau
giau, negu kada nors., Ligos ir 
visokis nedateklius taip įsivieš
patavo, kad pagalba būtinai te
nai reikalinga ir tik pasitikima 
jos nuo Amerikos Lietuvių.

Taigi nariai ir rėmėjai L. G. 
Draugijos meldžiami yra visais 
galimais budais didinti Centro 
Iždą, o Centras nevilkinant per
siunčia visas surinktas aukas į 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių.

Gerbiamieji nariai ir rėmė
jai, apart prirašinėjimo narių, 
rengkit vakarus, bazarus, liote- 
rijąs; kvieskite draugijas tal
kon, ypatingai moterįs ir mergi
nos prie to švento darbo prisi
dėti. Nepamirškite atsikreipti 
į vietinius biznierius, kaip Lie
tuvius taip ir svetimtaučius, j 
Panaudokite visokias progas ši- ! 
tam labdaringam darbui. Ly- ■ 
ginai rengkit tankiai viešas su- ‘ 
eigas, kuriose suteikit publikai ' 
pamokas apie reikšmę ir veiki- į 
mą Raudonojo Kryžiaus. j

Dr. A. L. Graičunas, 1
LGD. Centro Sekretorius. 1

DETROIT, MICH.
Persišovė Lietuvaitė. Sau

sio 24 d. šv. Juozapo Draugys
tės baliuje 18 metų amžiaus 
Lietuvaitė, Virginia Pieteriutė, 
revolveriu persišovė sau šoną ir 
likosi paimta ligonbutin.. Jos 
žaizda pripažinta pavojinga ir 
abejojama apie jos pasveikimą, 
šovimosi priežastis, sakoma ta, 
kad jos vaikinas atsisakęs ją 
mylėti ir nenorėjo su ja po šo
kių naktį eiti, palydėti. Pribu
vus policija išklausinėjo atsiti
kimą mačiusius žmones ir visi 
pritvirtino, kad ji pati save šo
vė. Pažįstamieji sako, kad ji 
su savo.tuo.vąįk5",v jau ilgokas 
laikas dralugavosi ir jau buvo 
taręsi apsivesti, bet pradėjus jų 
santikiams irti, mergina pasi
ryžo nusižudyti. Butų gerai, 
kad tėvai iškarto vaikams au
gant atkreiptų daugiau domos 
į jų apsiėjimus ir gal panašių 
dalykų butų galima išvengti. 
Virginia Pietariutė yra čia gi
musi.

Sausio 25 d. TMD. 68 kp. tu
rėjo susirinkimą ir nutarė, kad 
šiais metais prie Živilės dramos 
skyriaus butų suorganizuotas 
choras, ką jau senai Detroito 
tautininkai turėjo turėti. Nu
tarta taipgi surengti teatralį 
vakarą. Iš iždo kuopa paskyrė 
Dėdės šerno šelpimui $10 ir 
nutarė surengti prakalbas su 
paskaitomis, kurias pasistengė 
Ohio ir Mich. TMD. kuopų ap
skričio valdyba gauti.

Na, Detroitiečiai, nors sykį 
pasirodysite, kad jau stojate iš 
tikros širdies prie darbo. Gal 
šie metai bus pasekmingesni!

Senis.

DETROIT, MICH.
čionai buvo areštuota dauge

lis Lietuvių komunistų; nekurie 
tuojaus paleisti, kiti tik po kau
cija, o keletas dar ir dabar te
besėdi.

Šįmet vėl pradėjo smarkiai 
siausti influenza — labai daug 
serga ir Lietuvių, beveik kož- 
noj stuboj yra ligonių.

Sausio 17 d. L. P. Klubas tu
rėjo balių; žmonių buvo atsi
lankę tik apie 20 ypatų; kaip 
girdėt, klubas turėjo nuostolių 
apie 40 dolarių.

Tą patį vakarą A. L. T. San
daros kuopa irgi turėjo balių, 
tenai žmonių buvo gana daug, 
ir kuopai pelno liko nemažai.

Nedėlioj, sausio 18 d., vaka
re, pobažnytiniam skiepe buvo 
surengtas vakarėlis parapijinės 
mokyklos vaikų; rengta pami
nėjimui klebono varduvių, taigi 
visas programas susidėjo vien 
tik iš klebono garbinimų.

žiemutė.

GARDNER, MASS.
Kaip visur, taip ir po Nau

jąją Angliją atsibuna radikalų 
gaudymai ir areštavimai, čio
nai suimta sasio 4 d. 10 Lietu
vių ir vienas Rusas — vis tai 
už jų didelį “karžygiškumą”. 
Tie musų “komunistai”, kaip jie 
mėgo vadinti kitus tamsunais į 
ir durniais visus tuos, kurie 
nenori po jų muzika šokti, pa
tįs pasirodo esą tamsiausiais ir , 
akliausiais musų tautos atma
tų elementais. Apie jų darbe
lius čia visi žino ir rašyti nėra 
ko. Septyni jie paliuosuoti pa
sistačius po tūkstantį dolarių 
kaucijos, o 3 pasiųsti ant Deer 
Island Bostone. Dabar ir kiti 
ramesni ir taip daug nešukau- 
ja. Vietinis.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI.
Iš Paryžiaus, Francuzijoj, A. 

Bartaševičius rašo “Dirvos” Re
daktoriui K. S. Karpavičiui:

“Didžiausia pagarba priklau
so atiduoti Tamistai už tokį 
puikų ‘Dirvos’ Kalėdinį numerį. 
Kokis puikus jo papuošimas, 
kiek puikių raštų, kiek įvairių 
minčių, tik reikia gėrėtis, gė
rėtis, ir negalima atsigerėti. Aš 
perskaičiau visa ką ir laikau to
kioje vietoje, kad kas diena ga
lėčiau matyti ir prie atliekamo 
laiko — pasaldinti savo suvar
gusią sielą!.... Tiek tame nu
meryje įvairių ir turtingų min
čių, taip dailiai techniškai at
spausdinta.... Iš to galima 
sakyti, kad Lietuviai jau ineina 
į pirmaeilę šios gadynės lite
ratūros lauką. Ir vis iriasi pir
myn .... ”

Pr. Andrius iš Brooklyn, N. 
Y., rašo: “Matau, kad jau bai- 

. giasi mano prenumerata už ger
biamą Tamistų laikraštį ‘Dir
vą’, tai, nenorėdamas, idant nu- 

1 stotų mane toks svetys kaip 
> ‘Dirva’ lankęs, siunčiu $2 ir te- 
* gul vėl pas mane keliauja metus 
į laiko, kaip ir pirmiaus.”

£
“Pranešėt man, kad 

' prenumerata pasibaigė, bet mel- 
' džiu dar nesulaikyti. Atsiunčiu 
' $2 ir tariu širdingai Tamistoms 
. ačiū už tokį labai man naudin

gą laikraštį.” ■— Petras Rapšis, 
Pittsfield, Mass.

“Mano prenumerata jau pa
sibaigė, kaip pranešat, bet aš 
noriu be paliovos ‘Dirvą’ skai
tyti, taigi prisiunčiu $2.” —Jo
nas Kainauskas, Milwaukee.

ŠjŽ
“Meldžiu Jūsų siuntinėti man 

‘Dirvą’, be kurios negaliu apsi
eiti, nes pirma buvau jos skai
tytojas, bet per karę nebuvo ka
da skaityti, reikėjo granatos 
gaudyti ir į Prusus mėtyti, bet 
kada pargrįžau, tai vėl noriu 
pasilikti ‘Dirvos* skaitytoju ir 
prisiunčiu Jums $2. Linkiu ge
rų naujų metų ir kadrgautumėt 
daugiausia skaitytojų.” — Jo
nas Tarasauskas.

-
’ “Gavau pranešimą, kad ma

no prenumerata pasibaigė. Dė- 
kavojame Tamstos už ‘Dirvą’— 
ėmiau ją pirmiaus ir vėl dabar 
siunčiu pinigus, kad nesulaiky
dami sintinėtumėt per kitus vi
sus metus, nes ‘Dirva’ man la
bai patinka. Ir vėl, kada pasi
baigs prenumerata, meldžiu pra
nešti”. — J. Stanulionis, Det
roit, Mich.

4/
“Aš ‘Dirvą’ labai godoj u ir ji 

man geriausia už visus kitus 
laikraščius patinka. Prisiunčiu 
savo metinę prenumeratą, tik 
gaila, kad pas mus žmonės ne
visai mėgsta apšvietą, tai nesi
skubina imti laikraščių. Neku
rie mano draugai, kuriems da
viau ‘Dirvą’ paskaityti, pasiža
dėjo užsirašyti.” — J. Norbu- 
tas, Plymouth, Pa.

mano

“Aš, Ignotas Petruškevičius, 
prisiunčiu prenumeratos atnau
jinimui $2.50 ir meldžiu siun
tinėti man mylimą laikraštį 
‘Dirvą’. Jeigu kartais sulaiky- 
tumėt siuntinėję, tai, rodos, be 
Jūsų laikraščio negalėčiau nei 
vienos dienos rimt. Mano liga 
dalimai sutramdė mane nuo at
naujinimo prenumeratos, bet aš 
jau bučiau senai tą padaręs. Aš 
linkiu Jums viso labo/ geriau
sios kloties nenuilstančiai arti 
musų tautos dirvonus.” Igno
tas Petruškevičius, Nova Sco
tia, Springfield Mines, Canada.

Gaudo vilkus.
Marshall, Mo. — Keletas pa

vietų išvien, apie 200 raitelių, 
su parinktais šunimis, pradėjo 
medžioklę ant vilkų.

Lietuva, Tėvyne musų, 
Tu didvyriu žeme, 

Iš praeities tavo sūnus 
Te stiprybę semia.

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 

Tegul dirba ant naudos 
tau

Ir žmonių gerybės.

Tegul saulė Lietuvos
Tamsumus prašalina, 

Ir šviesa, ir tiesa
Mus žingsniuos’ telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega musų širdyse;

Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi.

ilga, kelerių metų 
neleido mums tie

siog susisiekti su jumis, bro
liai Amerikos Lietuviai, te- 
čiaus juto Lietuva, visą tą 
vargingą laiką, ištolo jai tie
siamą jūsų duosnią pagalbos 
ranką. Kada Tėvynės vado
vai, susimetę savo krašte bu
rin, ' paskelbė Tautos vardu 
Lietuvos nepriklausomybės o- 
balsį ir kada sunkiausiomis 
aplinkybėmis jie dėjo valsty
bės pamatus, jus ne vien žo
džiu, bet ir gyvu darbu ėjote 
jai talkon. Kuomet liepsno
tame karės juros sukuryj ug
nies liežuviai. -laikė apsiautę 
Lietuvą iš visų pusių, jus sa
vo aukomis skubinotės į tą 
didelį* pavojingą gaisrą gelbė
ti nukentėjusių musų krašto 
gyventojų. Mums sukrutus 
statyti ant padėtų pamatų 
naujus demokratingos respu
blikos rumus, jus, kaip teko 
mums patirti, susiburėte į vi
sokias draugijas ir bendro
ves, kad savo sunkiai uždirb
tomis ir atsargiai taupytomis 
lėšomis padėtumėte statytis 
nepriklausomai Lietuvai, su
telkėte krūvon visokio pašau
kimo ir amato tautiečių, kad 
jie pargrįžę Tėvynėn darbuo
tųsi įvairios? kuriamosios val
stybės ir tvarkančiosios vi
suomenės gyvenimo srityse. 
Taippat tenka girdėti, jog A- 
merikos Lietuviai nerimstą, 
kodėl Lietuvos vyriaušybė ne- 
pasiuntusi ligšiol pas juos sa
vo atstovo. Tos visos žinios, 
mus pasiekusios džiugino Lie
tuvos vyriausybę ir visuome
nę, kad jus taip didžiai esate 
susirūpinę gimtojo krašto li- 

* kiniu?
Tik, deja, buvo kliūčių, ne

leidusių Lietuvai tinkamu žy
giu atsiliepti į tą jūsų rūpes
tingą nerimos balsą, šian
dien jų, dėkui Dievui, nebėra, 
ir Lietuvos vyriausybė siun
čia pas j us Amerikon tam tik
rą misiją iš kelių asmenų 
priešakyje su p. Jonu Vilei- 
šiu.*Ji žodžiu nupasakos jums

N0RS 
XN karė,

ir plačiai išdėstys, kas daro
si Lietuvoje, kokia jos būtis, 
kas musų draugai ir kas ne
draugai. Vyriausybė skyrė 
tą misiją, neatsižvelgdama į 
partijas, todėl prašau ją su
tikti ir priimti kaipo valsty
bės, o ne partijų pasiuntinius.

Mes tvirtai tikime, kad tie" 
musų pasiuntiniai ras jūsų 
tarpe pakankamai dirvos sa
vo kelionės tikslui. Jie pra
neš jums apie išvargintą, nu
kamuotą ir nualintą Lietuvą, 
bet drąsiai ir garbingai žen
giančią į visišką laisvę. Di
džiulės ir senai įsistovėjusios 
valstybės, po karės grįžta į 
ramų poilsio gyvenimą gydy
ti žaizdų; musų nedidelis kra
štas, vos pradėjęs savarankiai 
gyventi, turi šarvuotis ir grie
bti ginklo ne tam, kad kitus 
užpulti, bet kad atsiginti nuo 
užpuolikų. Gi kuone pusė 
Lietuvos žemės tebėra užim
ta svetimos šalies ginkluotų 
pajiegų. Musų kaimynai, ku
rie amžiais laikė mus vergi
joje, tebetykoja išblaškyt mu
sų nepriklausomybės pama
tus, suardyti visa, kas dide
liu vargu musų pradėta sta
tyti. Todėl ir tenka mums 
nūnai viena ranka plėšti dir
vonas, o antra ranka laikyti 
kalavijas, kad priešininkai ne
sunaikintų sunkaus darbo vai
sių.

Ginantis iš oro tuo pačiu 
žygiu reikia Lietuvai pasku
bomis tvarkytis viduje, visų- 
pirma reikia sudaryti tvirtą 
demokratingą šalies atstovy
bę. Tuo susirupinusi laikino
ji valdžia skubėdama ruošiasi 
į steigiamąjį seimą, kurio 
taip nekantriai laukia visas 
kraštas ir visa musų tauta. 
Bet ir stengiamojo seimo su
silaukus kiek daug iš karto 
reikės indėti stingraus pla
ningo darbo, kokios begalės 
lėšų, kiek žmonių, mokančių 
darbuotis valstybės įstaigose 
ir visuomenėje!

čia yra ytin reikalinga jū
sų, Amerikos Lietuviai, grei

toji pagalba. Tai patįs, ma
tyti, gerai numanote. Ir lau
kia jūsų Lietuva, labai lau
kia! Bet ir jus, kiek numa- 
nom iš jūsų žodžių ir raštų, 
esate jos labai pasiilgę. Ir 
negalite užmiršti gimtojo kra
što, kuriame gavote gyvybę, 
kuris išauklėjo jūsų gražią, 
jautrią, dorą sielą, kuriame 
paliko tiek gražių atsimini
mų, giminių bei artimų pažį
stamų.

Atminkime! šioje gadynė
je yra sprendžiamas Lietuvos 
likimas: patapti jai laisva de- 
mokratinga valstybe, ar vėl 

■ mkristi j verguvę,[iškilti;Lie
tuvio vardui ar jam dingti už
miršimo jurėje. Ir tas musų 
Tėvynės likimas šiandien par
eina nuo musų griežtos va
lios, nub musų tvirto pasiry- 
žimo tapti laisviems, kaip kad 
musų protėviai senovėje yra 
laisvi buvę; nuo musų pačių 
meilės laisvai, gyventi ir nuo 
mokėjimo tą liuosybės meilę 
darbu parodyti. Sugrįžę į Lie
tuvą tūlas neberasite gyvų 
vieno-kito savo giminės arba 
artimo pažįstamojo. Vieni bus 
žuvę gal sielvarto ir vargo pa
kirsti, kiti bus dingę kovoje 
už Tėvynę. Bet užtat rasite 
priaugančią jaunimo kartą, 
narsiai stojančią už savo tė
vų žemę.

Aukodami turtą, darbą ir 
pagaliaus gyvybę, nuklosite 
kelią į šviesią ateitį busimo
sioms nepriklausomos Lietu
vos kartoms. Tegul jos di- 
džiuodamosios minės sunkias, 
bet garbingas musų Tėvynės 
atgimimo dienas, kaip kad 
mes minime garsią praeities 
gadynę.

Tautiečiai, visa Lietuva žiu
ri į jus ir laukia jūsų .šioje 
sunkių-sunkiausioje valando
je ateinant pagalbos. Tikiuo
si, kad susilauks, ir todėl jau 
iš anksto jums dėkuoju, siųs
damas iš Lietuvos kuo-širdin- 
giausius savo pasveikinimus 
ir daug, daug labų dienų,

Ohio ir Michigan Kolonijos Turi Surinkti $400,000
STENGKIMĖS MUMS PASKIRTĄ DALĮ SU KAUPU SURINKTI — Kurio
se kolonijose dar nėra susiorganizavę komitetai, pasiskubinkit. Kokia pagal
ba bus galima, Clevelandas suteiks. Informacijų klauskit arba tiesiai iš Finan
sinės Misijos, 257 W. 71 St., New Yorke, arba pas Clevelando Stoties Susinėsi
mų Sekretorių, K. S. Karpavičius, “Dirvos” Redakcijos antrašu.
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Gerb. Spragilas nori iš- 
kult iš Amerikos Lietuvių 
Lietuvos Laisvei Bonų. At
bėgo su šitokiu straipsniu:

ATIDAUŽYMAS PALIO
KŲ KIAULĖMS ŠONŲ 
Pirkimu Lietuvos Bonų.
Kaip užeina sviete koks 

sumišimas, kaip karė ar kas 
panašaus, arba bolševikiš
kas proto susimaišymas, — 
tai visi apie tą šneka, kal
basi ir net ima dirbti del to.

Niekad nebuvo dar atsiti
kimo, kad iš jo nepakiltų 
kitokių prietikių. Taigi iš 
šios karės, už kurią visas 
pasaulis dar ir šiandien ant 
kaizerio pyksta ir nori jam 
net usu's nukarpyt, pakilo 
kitokie dalykai: Lietuva su
rado plyšį, išlindo per jį ir 
sušuko: Neprigulmybė! Ne- 
prigulmybė! Viso pasaulio 
Lietuviai, ura už Tėvynę!

Ir ura! mes surikom ir 
pradėjom statyti jos išar
dytas tvoras, kad į ją dau
giau nelystų polskos kiau
lės ir kacapiški vilkai.

Jau penki metai kaip mes 
šukaujam, gązdinam' pols- 

* kas kiaules, bet vis dar ne- 
nubaidėm — dar jos vis a- 
pie musų tvoras ir net per 
tvoras pralindusios knisa ir 
terioja musų daržą.

Kokie mes gudrus buvom, 
tai sunku ir apsakyti: nor« 
jom ' riksmu, žodžiais apsi
dirbti, ir viskas: nei botago, 
nei nieko kito nesirupinom 
pasistoroti.

| Dabar užėjo kitas lermas: 
štai išgirdom,, kad Lietuyos 
tvorų neapsaugosi ir neiš
vaikysi visų polskų kiaulių 
žodžiais, be botagų: dabar 
sumanyta, kad visi Ameri
kos Lietuviai turi išpirkti 
net už penkis milijonus Lie
tuvos Bonų arba duoti Lie
tuvai pinigų ne tik ant bo
tagų, bet ir ant lazdų, pols- 
koms kiaulėms iš Lietuvos 
lauk ginti ir strėnas atidau- 
žyt, kad daugiau neatlystų.

Visi kalbam, visi šnekam 
ir dirbam, kiek kas galim: 
ir vėl daugiausia tik žodžiu 
— žodžiu norim padaryt ir 
Lietuvos Bonų sumą 'ir vis
ką kitą atlikt.

Ir kur ne: 'kelinti metai 
kaip mes vis remiam Lietu
vos reikalus. Ta Lietuva— 
tai tikrai neuižkemšamas ir 
nepripildomas maišas. Kiek 
jau mes kvoterių priauka- 
vom ant visokių reikalų — 
ir ant karės nukentėjusių, 
ir ant laisvės reikalų, ir ant 
kitokių reikalų, o vis neuž
tenka. Suskaičius visas au
kas, tik ant metų po dvide
šimts penkis centus arba po 
kvoterį, tai jau išeis dola- 
ris ir kvoteris. Jeigu paim
si visus Amerikos Lietuvius 
ir jeigu kožnas aukavo nors 
po dolarį ir kvoterį per tuos

[penkis metus, tai jau Lietu- 
|vos reikalams sudėta mili-
jonas suvirs dolarių!

Na ar mes daugiau galim 
pinigų sudėt, kaip nuo gal
vos po kvoterj ant metų?

Ale aš čia padariau~-klai
dą, sakydamas, kad mes, A- 
merikos Lietuviai, per pen
kis metus sudėjom Lietuvai 
suvirs milijoną dolarių: mes 
gal apie dešimts sykių tiek 
išbėrėm žodžių, jai gero ir 
laisvės velydami, verkdami 
ir apgailaudami, jeigu ka
da polskos kiaulės perdaug 
musų žemę apardė ir žmo
nių mantą sugadino. Mes 
toli dar inesudėjom milijono 
dolarių.

Ir kaip dolarius dėti: jie j

persunkus; godžiai lengves
ni. Kam tas poniškas kiau
les iš Lietuvos mušt? Te
gul sau knisa, tegul penisi, 
kaip mes Amerikon atke
liavę: čia randam daugiau 
gero, čia būnam. Paliokai 
Lietuvoj randa gero — jie 
ten lenda. Jeigu dabar mes 
visi susitarsim, išmušim vi
sus paliokus, tada neturėsim 
tų sava garbingų amžinų 
priešų, apie kuriuos pasau
liui galim su pasididžiavimil 
dabar skelbti? Na, jeigu 
mes dabar sumušim palio
kus ir užimsim Varšavą ir 
ten pasodinsim savo guber
natorių, tai bus tas pats, ką 
ir paliokų kiaulių generolas 
sėdi Vilniuje.

Paskui vėl, mes galim pa
sidaryt sau ir savo vaikų 
vaikams Amerikoje amžiną 
gėdą: per penkis metus su- 
aukavom Lietuvai apie pusę 
milijono dolarių arba* po ko
kį penkiolika centų nuo gal
vos, o dabar, per keturis pa
skelbtus Lietuvos Laisvės 
Bonų pardavinėjimo mėne
sius imsim ir išpirksim net 
už penkis milijonus!

Tai butų mums didžiausia 
gėda ir mes netyčia pasi- 
rodytume, kaip yla iš maišo, 
kad. dar turim pinigų; iki- 
šiol Lietuvos žmonės misli- 
na, kad mes biedni, nuply
šę, karės nuvarginti, nes ir 
Amerika kariavo....

Na, išperkam Lietuvos 
Bonų už penkis milijonus 
dolarių — tada Lietuvoj pa
sidarys daug geriau; negu 
Amerikoj, ir vėl .turėsim 
grįžti tenai! , Tai matot, 
galim nupuldyt Amerikos 
vardą! Pne tokių žemą dar
bų mes, garbingiausia ir se
niausia pasaulio tauta ne
turim dasileist.

Gink die dar paskui ir 
bolševikai suuostų, kad Lie
tuvos žmonės, Amerikos pi-, 
nigąis už Lietuvos' Bonus 
sau užsispirginę gardžiai 
barščius valgo — ir jie tuoj 
užsinorės ateit į Lietuvą ly
gybę padaryt. Dabar jie j, 
laiko žemesne, nesusiprato 
šia darbininkiška žeme ii 
neina. įją._ .Parvežus parft-^ 
dytum penkis milijonus do , 
larių, tai jie panorėtų ne į 
Kapsuką iš kapų prikelti, 
kad tas jiems parodytų ke
lią į Lietuvą.

Susiėmęs ‘žmogus už gal- 1 
vos atsisėdi prie stalo, skai- į 
tai pranešimus ir agitacijas 
už Lietuvos Bonus, bet pri- i 
eini prie tokio išvedimo, kad 
mes, Amerikos Lietuviai, tu
rime palaikyt ir vėl tą seną, 
per penkis metus įgyvens į 
dintą tradiciją — pasekmin- .; 
gai žodžiais pervaryt Lieto- j 
vos Paskolą, -o jeigu kuris 
vėl nupirksim už kokį kvo- j 
terį keletą Lietuvos Bonų, 
tai vėl galim po senovei bė- 
davot, kad neturim iš ko be 
paliovos aukaut, duot ir nie
kad nepabaigt. Na ir ištik- 
ro tai nėra • pabaigiamas 
darbas: kiek tų prakalbų ir 
visokių vakarų parengta — 
vis del patriotiškumo nau- i 
dos ir parėmimui Lietuvį 
reikalų. Kiek atvažiavo vi- ' 
šokių kalbėtojų ir kiek jie 
agitavo aukaut ir duot ir 
pirkt visokių šėrų ir staito •; 
pų del tos Lietuvos! Tik ! 
apskaityk gerai ir panūs- i 
lyk, žmogus, ir išrasi, kad 
atsieina nuo galvos po kokį 
penkiolika centų! Ar gali 
daugiau aukaut-duot? Juk 
turi subankrutyt, “ 
valgyt, gert, tik Lietuvai 
duok.

N. B. Tai nėra 
ties nuomonė, ale aš čia no
riu papasakot, kaip mislina 
ir kaip daro didžiuma Ame
rikos Lietuvių. — Aš pats, 
Spragilas, tai rengiuosi pa
imt kiek tik mano sylos neš 
ir kiek mano singelio gyve
nimas leis. Nors Zosė jau 
du sykiu, pasidėkavodama 
gerb. Juliaus Cezario šoki
nėjančiais metais, kalbino 
mane paimt ją už “šonkau
lį”, bet gal iki Clevelande 
prasidės pardavinėjimas, ji 
trečiu sykiu nespės prisi
mint. Spragilas.
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RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

Is Cleveland o “Leader-News” — Verčia K. S. K.

(Tąsa iš pereito numerio)
Penkto Korpuso komandierium buvo 

generolas Valujev. Jisai ryte mus peržiu
rėjo ir buvo visiškai užganėdintas; pasky
rė mus į Septintą Diviziją, kuri radosi ke
letas verstų toliau. Divizijos komąndie- 
rius, vardu Walter, buvo vokiško krau
jo ir pinno laipsnio ištvirkėlis. Ant nak
ties mus nusiuntė į mišką, užpakalyje mu
sių linijų.

Rezervų komandierium buvo pulkinin
kas vardu Sįubendorf, taipgi iš vokiško 
kraujo, bet geras ir visų mylimas žmogus. 
Sužinojęs, kad naujai atvykusių būryje 
randasi moteris, jis labai nusistebėjo.

“Moteris!” sušuko jis, “jos čia negali
me nei ant valandėlės užliktį. Tie karei
viai tuoj bus pasiųsti j mūšį, o moterįs ne
sutvertos karei.”

Tarp jo ir komandieriaus Grišaninovo 
atsibuvo ^smarkios diskusijos, kurios užsi
baigė įsakymu man pas juos ateiti. Atsi
lankius, aš. buvau visapusiškai išbandoma 
ir viską tinkamai pernešiau. Paklausta, ar 
aš norėčiau imti tiesioginį dalyvumą mū
šiuose, atsakiau tai patvirtindama. Su
painiotas ir nustebintas manimi, pulkinin
kas Stubendorf pavelijo man pasilikti ka
reivių pulke iki jis visą dalyką persitei- 
raus ir nuspręs. /

To fronto dalyje kaip tik tuo laiku 
ėjo smarkus mūšiai. Mums įsakyta būti 
gatavais bile valandą išeiti į frontą. Lai
kinai mes buvome suvaryti į apkasus. Ma
no kompanija užėmė dešimts tokių žemėje 
įrengtų pastogių, kurios buvo apsaugotos 
nuo bombų suardymo, nors ne geriausiame 
stovyje buvo prirengtos. Jose buvo šalta 
ir nebuvo jokių langų. Kaip tik prašvito 
diena, mes griebėmės aptaisinėti, iškirsti 
langus, parengti ugnį apšildymui, aptaisyti 
smunkančias lubas ir viską kitą. Apkasai 
buvo ištaisyti eilėmis, su lyčnais numeriais 
kompanijos buvo paskirtos po dešinei, o 
poriniais numeriais — po kairei. Gatvės 
buvo pažymėtos' vardais ir kiekviena kom
panija turėjo savo sargybinį.

Musų pozicija buvo aštuoni verstai nuo 
pirmutinės tranšėjų linijos. Ištolo . girdė: 
josi kanuolių trenksmai. Pulkai sužeistų, 
vięni ant vežimų, kiti pėsti be paliovos ėjo 
pro mus tolyn nuo mūšių. Beveik visą lai
ką mes praktikavomės, sekančią dieną at
ėjo peržiursi*--pulkininkas Stu- 
bendrof. Jis turbut mane atsargiai tėmi- 
jo, nes pabaigus praktikavimus, pasivadi
no pas save, pagyrė už gabumus ir paveli
jo man pasilikti kareivių eilėse.

Trečią dieną gavom įsakymą persi- 
nešti į tranšėjų linijas. Kulkoms virš gal
vų zvimbiant ir vienur-kitur sproginėjant 
bomboms, mes ėjome per dumblą pirmyn. 
Buvo dar šviesu kada mes pasiekėme mū
šio liniją. Iš musų tarpo jau du užmušti 
ir penketas likosi sužeista. Kadangi vo
kiečių pozicija buvo ant kalno, tai jie ga
lėjo lengvai matyti musų judėjimą. Taip 
esant, telefonu mums pranešta neiti į tran
šėjas iki sutemstant.

“Tai tokia yra karė!” pamaniau sau. 
Mano pulsas pradėjo smarkiai mušti ir 
mane apėmė baimės t dvasia, kokia užėjo 
ant visų musų. Mes ko tai laukėme, lyg 
tuoj pasirodysiančio, nežinomo. Mes tik 
norėjome įsimaišyti į tą sukurį, kad paro
džius vokiečiams ką mes galime. Ar mes 
nebuvome nervuoti? Be abejonės. Bet 
tas nervuotumas nebuvo baukšlumo, bet 
užvirimas jauno kraujo. Musų rankos 
buvo intemptos, durtuvai atstatyti. Mes 
norėjome vis daugiau patirti.

Užėjo naktis. Vokiečiai leido ant mu
sų gazus. Gal but jie patėmijo musų ne
paprastą sujudimą už linijų ir norėjo iš
naikint mus pirm ineisiant į mušius. Bet 
jiems nepasisekė. Mums atėjo įsakymas 
užsidėti maskas. Tokiu budu mus pakrik- 
štino iš pirmo sykio vienu iš žiauriausių 
vokiečių karės išradimu. Musų maskos 
nebuvo atsakančios.’ Nuodijantis gazas 
prasiveržė iki akių, pradėjo jas niežėti ir 
ašaros tekėjo. Bes mes buvome Motinos- 
Rusijos kareiviai, kurios sunai apsipratę 
su įvairiomis sunkenybėmis, troškinančiu 
oru, ir tą lengvai perleidom.

Praslinko vidurnakčio valanda. Ko- 
mandmrius perėjo per musų eiles ir prane
šė, kad atėjo laikas mums persinešti į tran
šėjas ir prieš auštant pradėti užpuolimą. 
Jis prakalbėjo į mus padrąsinančiais žo
džiais ir mes visi širdingai jam šukavom. 
Artilerija griovė be paliovos visą naktį, 

ir kas valanda šaudymas didėjo ir didėjo. 
Pavienėje eilėje, vienas paskui kitą, su- 
sinešimų iškasa mes ėjom į fronting liniją. 
Nekurie iš musų vėl likosi sužeisti, tečiaus 
mes neatkreipėme domos. Visas nuovar
gis ir baimė rodos pradingo.

Priešakinės tranšėjos buvo paprastos 
grabės, ir mes josna sustojom vienas kitą 
pečiais siekiant. Priešų pozicija buvo ar
čiau negu versto atstu, o tarpas tarp jų ir 
musų buvo užverstas dundesiu ir kulko
mis. Tai buvo baisybių scena. Kartais 
musų priešų atšautos bombos nukrinta 
tarp musų, ušmušdamos keletą ir daugybę 
sužeisdamos. Vėl štai mus aptaško musų 
draugų kraujai ir apmėtoma dumblo.

Antrą valandą ryto komandierius pa
sirodė musų tarpe. Jis išrodė susinerva
vęs. Su juo atėję kiti oficieriai užėmė va
dovystę. Nuogomis šoblėmis jie buvo ga
tavi pradėti užpuolimą. Komandierius tu
rėjo šautuvą.

“Vyliezai!” pasigirdo jo smarkus bal
sas.

(Bus daugiau)

Užkeikta Mergele
Parašė V-J-Pietaris.

(Tąsa iš pereito numerio)
AKTAS ANTRAS. ’

Menka sena grintelė, gyvenama biednų 
žmonių. Šalta, langai aptaisyti žiemai. — 
Kambaryje yra lova, joje guli serganti mo
teris. Ant stalelio maža lemputė, vakaro 
laikas. Senis patarnauja sergančiai savo 
moterei. Prie stalelio matosi keletas vais
tinių bonkučių.

Scena pirma.
Senukė (sunkiu balsu):.— Duok mąn nors 

lašelį vandens.... gal bus kiek ge
riau .... taip mane troškina, kad ne
galiu nei atsikvėpt.... (Senis paduo
da jai gerti), Turbut man taip bloga, 
kad lauke oras toks prastas.... taip 
man sunku.... »

Slėnis: — širdele, lauke oras labai blogas: 
sninga, lyja/šalta, net šuo‘varomas 
neitų.... Taip vėjai sniegus nešioja.

Senukė: — Nagi ar užrakinai,.širdele, tų 
paloąių visas duris? Tokiam ore dar 
kurioms durims esant atdaroms gali 
prisnigt, pripustyt sniego....

Senisaš užrakinėjau.dar dienos 
laiku; ten nieko blogo neatsitiks; tik 
tu taip daug viską į galvą nesidėk, ne
sirūpink apie visokius niekus, nes iš 
to dar labiau sergi. Buk rami, aš vis
ką apžiurėjau, apdirbau, karvutė pa
šerta, paršas irgi — viskas gerai.

Senukė: — Sakai, buk rami, bet kad nega
liu. Vakar, kaip tu, širdele, išėjai į 
girią malkų parsinešti, tai aš viena, 
namie būdama, išėjau laukan ir gir
dėjau, kaip tuose palociuose kažin kas 
kad ėmė belstis, trankytis, visokiais 
baisais kaukti, švilpti — visokiais ne-, 
girdėtais garsais atsiduoti.... Dievas 
žino, kad jau tenai yra.... Kiek jau 
metų praėjo nuo tada, kaip žmonės 
kalbėjo apie tai, kad tenai kas vaido- 
si — dar mes čia visai negyvenom. 
Sakydavo, kad tuose dvaro palociuose 
yra užkeiktų dvasių, tai ko kito, bet 
niekas negali žinoti apie tai...'.

Senis: — Kas ir gali žinoti: tai vis Dievo 
valia, širdele, ne mums žinoti. Aną 
nedėldienį aš, būdamas mieste, girdė
jau kalbant, kad šitas dvaras, kurio 
palocių aš turiu raktus, yra senovės 
pilis; visa šeimyna, kuri čia gyveno, 
išnyko, dvaras pasiliko tuščias, o kas 
dabar, ten buna, tai nežinia, juk mes 
viduryje nesame buvę nei matę. Tik 
galima numanyt, kad ten kas negero, 
nes niekas negali ten užeiti. Užėjus 
ten kokiam pakeleiviui, tai ir galą jis 
gauna, kitas vos ištrūksta su nuskusta 
galva — ir niekam nepapasakoja -ką 
matė ir kas ten yra. Turbut ten ko
kios užkeiktos dvasios gyvena — ne 

> kitaip. Bet tau, širdele, nereikia rū
pintis apie tai, mes ten negyvensim.

Senis aptaiso Senės pagalvę, apklosto, ap
žiūri vaistus. Tuo tarpu pasigirsta į duris 
bildėsis.- Bildėsis pakartotinai vis smar
kesnis.

i (Bus daugiau)
Žmogus daugiausia blogo sau padaro 

pasididžiuodamas esąs “augtesnis” už ma
žesniuosius, bet pats nesistengia imti pa
vyzdžių iš didžiųjų žmonių.

LIETUVOS ŽEMĖS 
KLAUSIMAS.

žemės klausimas yra vienu 
iš svarbiausiųjų musų naujos 
valstybės klausimų. Nors jisai 
nėra dar galutinai išrištas, nes 
tuo klausimu turės išsitarti šau
kiamas artimiausiu laiku Stei
giamasis Lietuvos Seimas, bet 
visi gerai nusimano, kaip tas 
klausimas turės būti išrištas. 
Jau iš tų darbų, kuriuos yra at
likusi dabartinė, kai-kurių vis 
pravardžiuojama "buržuazinė” 
valdžia, yra aišku aiškiausiai, 
jog dvarininkų žemės Lietuvo
je susilauks padalinimo ar pa- 
skirstyjno tiems žmonėms, ku
rie nori žemę dirbti ir iš žemės 
gyventi.

Lietuvos Valdžia jau yra su
tvėrusi prie žemės Ūkio Mini
sterijos tam tikrą žemės refor
mai komisiją, kuri šiandien jau 
renka žinias, kiek yra žemės 
Lietuvoje, kiek yra ndrinčių jo? 
gauti nuosavybėn ar nuomon, 
idant visus, kurie tik trokšta 
žemės, butų galima žeme apru-. 
pinti, v

Reikia manyti, kad. ir daug 
kas Amerikoj vargstančių Lie
tuvių sugrjžus Lietuvon galės 
ten gauti žemės ir savo ūkį su
sikurti, jeigu tik ta šiandieninė 
Lietuvos valdžia pajiegs užsi
laikyti nuo visų jos priešų, ar 
tai nuo savo piliečių iš kairės, 
ar iš dešinės, ar tai nuo visų 
svetimų užpuolikų, kaip Rusų, 
Lenkų, Vokiečių ar kitokių ko
kių priešų.

Musų dvarininkai apie tai nu
simano ir nesigaili teršti Lie
tuvos valdžios, kad, girdi ir- ne- 
demokratinga ir nemokanti ve
sti savo reikalų, o visas tas pa
skalas ar kairieji ar dešinieji 
iš tarpo musų piliečių noriai to
liau platina.

Taip kaip ikišiol buvo su že
mės valdymu, toliau būti nega
li. Lietuvojei penkta, ketvirta 
ir kai-kur net trečioji dalis visų 
Lietuvos valstiečių visai beže- 
miečiai, jie neturi nei sklypelio 
žemės, tai yra arti vieno mili
jono visų valstiečių visai be že
mės, apie kita tiek teturi vos

po tris, penkias, bet ne daugiau 
dešimties dešimtinių. Tuo pa
čiu laiku keliolika tūkstančių 
dvariniftkų, turinčių daugiau 
100 dešimtinių, o mažiau 1000 
dešimtinių, valdo apie trečdalį 
visos Lietuvos žemės, ir kokie 
tik 500 dvarininkų, kurie turi 
daugiau kaipo po tūkstantį, ap
ima visi penktą dalį visos že
mės.

Lietuvos Valdžia yra nusista
čiusi iš visų liuosųjų žemių su
daryti valstybinį žemės fondą. 
Į tą fondą turės ineiti visos Ru
sijos valdžios užgrobtos žemės, 
įvairus popų ir valdininkų dva
rai, toliau visos tų dvarininkų 
žemės, kurie* jų turės daugiau, 
negu kiek bus daleista atskiram 
žmogui 'valdyti, visos konfis
kuojamos žemės delei mokesnio 
nemokėjimo, o gal ir delei pra
sikaltimo prieš Lietuvos vals
tybę, jeigu savininkai, kaip dau
gelis' Lenkų dvarininkų, kovoja 
prieš Lietuvos valstybę.

Suprantama, jog žemę dali
nant Lietuvos valdžia turės at
sižiūrėti, ant kiek Lietuvos pi
liečiai yra pasidarbavę delei 
Lietuvos Valstybės įkūrimo ir 
palaikymo. Kas šiandien griau
na iš pamatų musų valstijos 
idėją, kas jos visai nepalaiko, 
vargiai ir išdrįs paskui nuo val
džios beprašyti, kad jam duo
tų ar tai žemės ar kitko.

Galima spėti, jog Amerikoje 
gyvenantieji Lietuviai, nors pa
tįs kad ir negalėtų ar nenorėtų 
grįžti Lietuvon, yra užintere- 
suoti, kad žemės klausimas bu
tų tinkamai Lietuvos valdžios 
išrištas: ten .gyvena jų giminės, 
broliai, seserįs, tėvai, kuriubs 
reikia žeme aprūpinti. Todėl 
jie privaįo remti tą susitvėru
sią Lietuvoje tvarką, ją visaip 
palaikyti ir, žinoma, nuo savęs 
priminti, kad žemės klausimas 
butų tinkamai išrištas. Ir rer- 
ka tikėtis, kad Lietuvos valdžia, 
kuri šiandien nesusideda iš ko
kių dvarininkų, kuri nėra to
dėl “buržuazinė”, o tikrai Lie
tuvos žmonių valdžia, išklausys 
to Amerikos Lietuvių balso.

Liet. Misijos Inf. Biuras.

LIETUVA PO KARĖS 
PAVEIKSLUOSE

Visam pasauliui yra žinoma didėji 
karė, bet Amerikos Lietuviams tik iš 
laikraščių. Nerasim nei vieno žmo
gaus, kuris galėtų įsivaizdinti, kiek 
blėdies padaryta Lietuvai karės me
tu. Užtari pranešu gerb. tautiečiams, 
kad baigiu rinkti VISOS SUVALKI
JOS REGINIUS-Paveikslus ir dali
niai Kauno gub. Nemanau, Jcad rasis 
Lietuvos tautiečių, kuriems yra bran
di Tėvynė, kad nenorėtų pamatyti 
jaisios karės pasekmių paveiksluose. 
Vaizdai, kurie prieš karę žydėjo kaip 
rožės, dabar riogso lyg bočių tvirto
vių grivėsiai. Apart šių reginių tu
riu surinkęs šiaip įvairių serijų: bū
tent miestų gatves, bažnyčias, išli
kusias sveikomis, minias žmonių ei
nančias į bažnyčių, laukų darbų, jo- 
markų, vestuvių, Šešupės "ir Dovinės 
reginių, Nemuno puikiausių vietų, 
bakužių tipų ir tt. ir tt.

Pirmutinė laida — 1, 2 ir 3 Seri
jos — jau galima užsisakyti. Ma
žesni užsakymai kaip viena pilna Se
rija nepriimami. Užsisakant regi
nius reikia paduoti Redakcijai’kuo- 
aiškiausius antrašus. Užsakant Se
rijų reikia padėt tik numeris, be jo
kių išvardijimų apielinkės, kurių no
rite gauti. Užsakymus siunčiantieji 
privalo siųsti Redakcijon ir pinigus, 
ne dalimis bet visus kartu. Už ilgų 
siunčiamųjų reginių kelionę prašau 
Redakcijų arba leidėjų nekaltinti, nes 
dabar ne ekspresinis laikas. Serijo
se kryželiais pažymėtos vietos yra 
karės nukentėjusios. Visi reginiai ne 
cinkografiško leidimo, bet fotografiš- 
ko, užtat ir kaina brangoka.

Atskirų reginių pavadinimas: 
SERIJA No. 1. Prienų Reginiai:
1. Prienų bažnyčia.
2. Prienų vikarijatas.
3. Klebonijos skalbėjos.
4. Prienų abelnas reginys.

5. Kapinyno Vartai.
6. Žalioji gatvė.
7. Pervažas per Nemunų. tSs
8. Prienų malūnas.
9. Žuvininkų prieplauka. .
10. Tiltas per Nemunų ,(x) ®
11. “Nnotakų Kalnas”. J®
12. Bakūžė ties Mielupiu.

šios Serijos kaina $3.N.
SERIJA No. 2. Pakuonio ir GuK 

vos Reginiai. ; ij®
1. Pakuonio bažnyčia prieš karų .
2. Ta pati bažnyčia po karei (i)
3. Pakuonio klebonija.
4. Pakuonio gatvė. ..
5. Kapinyno gatvė.
6. z Garliavos bažnyčia prieš karų
7. Ta pati bažnyčia po karei (s)
8. Bažnyčia po pataisymui. Jį
9. Bažnyčios šonas Kauno link (i|
10. Garliavo Mariampotės link (i)
11. Liiiteranų kirkė (x)

Kaina Antros Serijos im
SERIJA No. 3. Šilavoto ir U( 

Reginiai. .
1. Šilavoto bažnyčia prieš karų
2. Ta pati bažnyčia- po karei (x)
3. Igliaukos bažnyčia po karei Įn
4. Skriaudžių bažnyčia. 4®
5. Plutiškių bažnyčia.
6. Birštono Alėja No. Ir
7. Birštono Alėja_ No. 2.
8. Vargšų bakūžė. N; ®
9. Mažažemio bakūžė. -
10. Nemunas pavasarį.
11. Linų minikai.

Trečios Serijos kaina I1H
Taippat ruošiu antrų laidų 4, Gi

6 Serijas. Serijos No. 4 — Maris* 
polės Reginiai. No. 5 — Kalvarijų 
ir Liudvinavo griuvėsiai. No. (- 
Virbaliaus reginiai, Alvito bažnyos 
ir Kibartų griuvėsiai.

Apie laidų ir reginių pavadini^
4, 5 ir 6 Serijų bus pranešta, . j 

Pinigus už gatavas Serijas šiuši 
per “Dirvos” Redakcijų, kuri su jių 
antrašu ir pinigais pasiųs užsakysi 

Su pagarba — ■> •
Fotografas JOKŪBAS SKRINSKM 

Mariampole, Suv. gub.
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UŽSISAKYKITE 1920 METAMS “VARPO” j 
BENDROVĖS LEIDŽIAMUS LAIKRAŠČIUS. 1

“Lietuvos Ūkininkas”
Savaitinis Lietuvos Valstiečių Sąjungos laikraštis. Jis daugiau, 
negu kiti laikraščiai, rūpinasi valstiečių, darbo žmonių reikalais ir 
drųsiausiai gina visus nuskaustuosius, rodydamas jiems teisingu' 
kelius į gerovę bei laimę. “LIETUVOS" ŪKININKE” yra nuo
latiniai žemės ūkio ir sveikatos skyriai, o visi metiniai ir pusmeti
niai prenumeratoriai dovanai gauna didelį kalendorių 1920 metanu. 
Kaina metams 24 auksinai, pusei metu — 12 auksinę.

ADDJIOI Socialistų liaudininkų demokratų laikraštis, 
ll/l IC [J/IN einąs tuo tarpu du kartu savaitėje. Jame 

****1/flu gvildenami opiausieji Lietuvos politikos, vi
suomenės bei kultūros klausimai. Jis greitai atsiliepia į visus 
opiausius dienos klausimus ir drąsiai gina nepriklausomos Lietu
vos respublikos ir darbo žmonių reikalus.
Kaina metams 48 auksinai, pusei metų — 24 auksinai.

llIJĮnnjlC! Politikos, mokslo ir kultūros laikraštis. Ei- 
y £1 f* N na vienų kartų per mėnesį knygų pavidalo. 

* ***** Jame dedami rimčiausieji straipsniai, geriau
siai nušviečiantieji Lietuvos politikos, mokslo ir kultūros dalykui 
Kaina metams 24 auksinai, pusei metų — 12 auksinę.

Kas iškalno Užsisakys visus tris laikraščius 
visiems metams, pusei metų arba trims mėnesiams, tai tereikės 
mokėti už visus laikraščius tiktai 89 auksinų metams (vietoj 96 
auks.), pusei metų — 40 auks., trims mėnesiams — 20 auksinų 
Pinigus prašome siųsti į Lietuvos Atstatymo Bendrovę, 320 Fifth 
Avenue; New York, N.JY. Musų antrašas Lietuvoje: I

Kaunas, Laisves Alėja, Nr. 34. Lithuania, -g
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AR JUS RENGIATĖS
siųsti pinigus kekių tikslu — tėvams, žmo
nai,'Vyrui, vaikams ar kitiems giminėms?

BILE KURION ŠALIN

© ’• 
© 
© 
©
©

Nepaprasta Proga 
Amerikos Lietuviams! 9

pasaulyje, kur pinigai galima siųsti — jū
sų gimton šalin ar į kitus kraštus — musų 
Užrubežinis Departamentas pinigus siun
čia greitai, PIGIAI, saugiai.

Mes vartojame jūsų kalbą. ATEIKIT.
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
PASIŪLO ANT PARDAVIMO

5000 serų -
rr

Foreign Exchange Department

OTIS & COMPANY
INVESTMENT BANKERS 

216 Superior Ave. N. E.
Public Priešais
Square - . Pačtą
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DIDELIS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
“V I E N T B Ė”

Išeis neužilgo naujas Lietuvių Oienraštis 
"Vienybė”. Bus tai bepartiviškas pažan
gos, kultūros, švietimo ir darbo žmonių 
laikraštis. Musų obalsis: Vienyti ir švie
sti. Bus skyriai jaunuomenės, amatninkų 
reikalai, pramonės lietuviškos auklėjimas, 
moterų reikalų aprašinėjimai, iš darbo sri
ties, visokios apysakos, eilutės, naujausios 
žinios iš viso pasaulio ir Amerikos; pla
čiausias laukas žinioms iš Lietuvos ir kova 
už Lietuvos neprigulmybę. Užsirašykite 
dabar “Vienybės” dienraščiui šėrus, kurių 
vienas kainuoja $10. Priimama jau ir pre
numeratos: Amerikoje metams $6; į kitas 
šalis ir Lietuvon $8 metams.

Adresuokit šitaip:
> Lithuanian Daily “VIENYBĖ”

120 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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LIETUVOS PRAMONĖS IR PREKYBOS 
BANKO.

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas 
Kaune yra vienintelis Lietuvių Bankas, su
tvertas pramonės ir prekybos tikslams, »
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4)

5)

Kopenhagene — Privat Bank;
Stockholme — Enskilda Bank; • -3 
Berline — Bank Fūr Handel un<H 
Industrie ;‘
Lausanne (Šveicarijoje) — Ban-1 
que Federate; ir
New Yorke — Lietuvos Atstaty
mo Bendrovė.

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

Lithuanian Development Corp
294 Eight Avenue and 25th Street. 

NEW YORK. CITY.
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Lietuvos Valstybė valdo 2,500 šėrų ir turi 
atstovą direktoriate, kuris prižiūri banko 

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

gatvė, 
as per Nemuną. 
. malūnas, 
tiku prieplauka. . 
per Nemuną ,(x) 

ikų Kalnas”, 
š ties Mielupiu. 
os Serijos kaina $3.00.
<o. 2. Pakuonio ir Gariu- 

vos Reginiai.
lio bažnyčia prieš karę. . i 
ii bažnyčia po karei (x) I 
lio klebonija, 
do gatvė, 
no gatvė.
■os bažnyčia prieš karę.
:i bažnyčia po karei (x) j 
ia po pataisymui.
ios šonas Kauno link (x) I 
o Mariampotės link (x) I - 
nų kirkė (x) 
aina Antros Serijos $175, į
lo. 3. Šilavoto ir kiti i 

Reginiai.
i bažnyčia prieš kare.
. bažnyčia po karei (x) j 
>s bažnyčia po karei (x) Į 
žiu bažnyčia.
ų bažnyčia.
> Alėja No. Ir
» Alėja No. 2.
bakūžė.

tnio bakūžė.
.s pavasarį, 
įnikai.
įčios Serijos kaina $2.75.' į

Saulinė Planetų Šeimyna
(Tąsa iš pereito numerio)

Nėra tikrai ištirta, ar Venus sukasi 
apie savo ašį, ar ne. Vieni tikrina, kad ji 
-apsisuka j apie 24 valandas, kiti gi sako, 
jog ir Venus stovi, kaip Merkuras. Paty
rimų sunku padaryti delei to, kad apie tą 
planetą yra apsupta tirštų debesų.

Šis dvi pirmosios planetos neturi jokių 
palydovų arba mėnulių.

yra tik 4,200 mylių, todėl ir daiktai tenai 
sveria mažiau; ant žemės sveriantis daly
kas 100 svarų, ant Marso butų tik 38 sva
rų. Apie savo, ašį ši planeta apsisuka į 24 
vai., 37 min., 22 sek. Kadangi Marso kelias 
yra išlauko šėmės kelio, tai jis, kaip ir ki
tos išlaukinės planetos, niekados nepasi
rodo pusmėnuliais, kaip yra su Merkuru 
ir Venus; bet del vienos priežasties, kadan
gi jo kelias eina ne lygiai tame pačiame 
plote, kaip žemės, bet iškreiptas j šoną, tai 
kartais ir Marsui vienas kraštas šviesaus 
skritulio buna aptemęs. Marso ekvatorius 
j saulę guli maždaug kaip žemės, todėl ir 
sezonai tenai beveik vienodi su musų. Del 
nustatymo tikro Marso apsisukimo apie sa
vo ašį progą duoda ant jo paviršiaus esan
čios aiškios žymės-ruožai. Per teleskopą 
žiūrint Marso viršus išrodo rusvas; pats 
vidurys matomo šono išrodo žalsvas. Ant 
Marso yra debesų, bet visai mažai, sulygi
nus su esamais apie žemę, šiaurių ir pie-

JUOKIS'
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI

vošiu antrą laidą 4, 5 ir 
Serijos No. 4 — Marlin
iai. No. 5 — Kalvarijoj 
vo griuvėsiai. No. 6 — 
reginiai, Alvito bažnyčioj 
griuvėsiai.
ą ir reginių pavadininą 
rrijų bus pranešta.
ž gatavas Serijas siųskit 
' Redakciją, kuri su juę 
linigais pasiųs užsakymą 
jarba-----
JOKŪBAS SKRINSKA& 
tfariampolė, Suv. gub.

5 “VARPO” 
IKRAŠČIUS.

nkas”

įmokratų laikraštis, 
m savaitėje. Jame 
:tuvos politikos, vi- 
i atsiliepia į visus 
priklausomos Lietu-

•aštis. Jis daugiau, 
. žmonių reikalais ir 
mas jiems teisingus 
UNINKE” yra nuo- 
metiniai ir pusmeti- 
ndorių 1920 metams. 
į — 12 auksinų.

— 24 auksinai.

iros laikraštis. Ei- 
isį knygų pavidalu, 
straipsniai, geriau- 
r kultūros dalykus.
— 12 auksinų.

i laikraščius 
siams, tai tereikės 
metams (vietoj 96 
ms — 20 auksinų, 
tendrovę, 320 Fifth 
mtrašas Lietuvoje:.
Lithuania. 1

a
ziams!
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ŽEMĖ yra trečia nuo saulės planeta, 
randasi 92,900,000 mylių atstu nuo saulės 
ir apkeliauja aplinkui saulę sykį t į 365*4 
dienas. Pasiremiant šiuo žemės apkelia
vimu aplinkui saulę — atėjimui atgal į tą 
pačią vietą, kur buvo 365*4 dienos atgal, 
nustatyta skaitlinė “metai” it ji. naudoja
ma ne tik žemės gyvenime, bet ir prilygi
nimuose kitų planetų kelionei bei žvaigž
džių tolumui. Meto dienos yra apsisuki
mas žemės apie save ašį nuo vienos saulės 
pasiekimo meridiano iki kitos (apie tai bu
vo rašyta kituose straipsniuose). Apie sa
vo ašį žemė apsisuka sykį į 24 valandas.

Žemės diametras yra 7918 mylių. Jei
gu su tokio ilgumo lazda durtum tiesiai že
myn, tai galas lazdos išlystų tiesiai kita
me žemės skritulio šone — taigi tos lazdos 
ilgis perstatytų žemės diametrą, arba mie- 
rą per vidurį nuo vieno, šono iki kito.

Žemės masė sveria net 6,000,000,000,- 
000,000,000,000 tonų. Savo kelionę aplink 
saulę žemė atlieka greitumu po 18 mylių į 
sekundą arba 75 sykius greičiau už bile ka- 
nuolės kulką. Pačią žemę norint apkeliau- 

2 ti nuo vienos vietos pradėjus, einant į ry
tus arba į vakarus, ir vėl sugrįžti ton pa- 
čion vieton, reiktų atlikti apie 25,00b my
lių. Arba, norint apjuosti žemės skritulį 
pusiau, reiktų turėti apie 25,000 mylių il
gio diržą. .

Saulė stovi arčiau vieno žemės kelio 
— krašto,<nėra-lygiai.centre. . Žemės,vieta ar

timoje kelio dalyje prie saulės vadinama 
perihelion, o tolimiausioji — aphelion. Nuo 
pavasarinės žemės stoties iki rudeninės 
(skaitoma tas, laikas, kuomet diena susį- 

' lygiria su naktimi, q taip‘bund paVašarį ir 
rudenį) žemei daeiti ima 186 dienas, o nuo 
rudeninės iki pavasarinės (per žiemą) ima 
tik 179 dienas. Todėl tai vasarinis arba 
šiltesnis Saikas šiaurinėje ekvatoriaus pu
sę je buna ilgesnis, negu pietuose.

Žemė yra apsupta atmosfera, oru, ku
ris siekia iki 100 mylių aplinkui ją visą 
augštyn.

MARSAS. Apie šitą planptą pasta
rais keliolika metų mokslo žmonių tiek 

’ daug prikalbėta ir nekuriu rašytojų pri- 
skelbta įvairių sensacijų, kad nesiras žmo
gaus, nežinančio Marso vardą, nors nieko 
kito ir nežinotų. Keletas astronomų persi
tikrinusiai skelbė, buk ant Marso yra ko
kie nors gyventojai, — nuo to net tarp mu- 

f sų išsidirbo priežodis: “Tau vieta tik ant 
Marso” arba “Ant Marso reik pasiųst” ir 
kitokie. Marsas yra ketvirta planeta nuo 
saulės ir pirmutinė išlaukinėje žemės ke
lio pusėje (tolyn nuo saulės). Ji atrasta 
irgi net priešistoriškais laikais; jos spal
va, kaip matyt, rausva, todėl savo kelio
nėje tarp žvaigždžių negalėjo pasislėpti iš 
akių net ir paprastam žiūrėtojui. Abėlnas 
Marso tolumas nuo saulės yra 141,500,000 
mylių arba 47,500,000 mylių nuo žemės, 
kuomet abi tos planetos susieina vienoje 
pusėje saulės. Tečiaus jeigu muši) planeta 
ir Marsas pasitaiko susieiti vienon s^lės 
pusėn žemei esant- perihelione, tada drr la
biau susiartina — iki 35,050,000 myiių.

Kadangi Marso kelias aplinkui saulę 
‘ irgi nėra centrinis, tai didžiausiame atsi

tolinime nuo saulės Marsas buna dar 13 
milijonų mylių toliau. Jeigu žemė ir Mar
sas buna priešingose saulės pusėse ir toli
miausiose savo kelio dalyse, tai persiskiria 
net ant 234,400,000 mylių. Tada jis išrodo 
mažiukas — tik silpna žvaigždele.

Šviesos ir šilumos nuo saulės Marsas 
gauna pusiau mažiau, negu gaunama ant 
žemės. Aplinkui saulę Marsas apkeliauja 
į 687 dienas arba į 1 metus ir 10*/2 mėne- 

' šių musų skaitliuojamu laiku; keliauja po 
15 mylių į sekundą. Marsas yra du sykiu 
mažesnis už musų žemę — jo diametras

tų galuose tenai matosi balti plotai, kas 
sprendžiama esą sniegais ar ledynais ir 
tam duoda tikėti sekantis apsireiškimas: 
laike šiaurinės Marso vasaros šiaurinis 
jo plotas permaino- spalvą — balta kepurė 
prapuola, tuo tarpu pietinis galas greitai 
apsikloja dideliu baltu plėtmu, arba vėl 
priešingai. Sakoma ant Marso nėra daug 
vandens, e matomi tamsesni plotai buk tai 
esą augmenimis padengti. Kiti plotai iš
rodo labai gelsvi, lyg smiltynai ir manoma 
esą tyrinais, kaip musų Saharos tyrai ir kt.

(Bus daugiau)
✓

Klaidos pataisymas. Pereitą sykį mi
nint apie planetų tolį nuo saulės^ skyriuje 
“SAULĖ” įsiskverbė klaida: pasakyta: 
“... .paskui imasi 3 ir dauginasi ant 2, taip 
iki paskutinės planetos, prie kožno padvi- 
gubinimo pridėjus po vieną (1)”. Turi bū
ti: pridėjus po keturis.

w

NAUJI METAI 
1920.

Tegul šitie nauji metai 
Neša laimę ant sparnų, 
Te nušluosto ašarotus 
Skruostus vargdienių žmonių.

Tegul pradeda užmiršti 
Krauju plūstančius laukus, 
Praslenk’ debesiai tamsieji, 
Rytojus šypsos gražus.

-'Sveikata tegul tarnauja, Ą
Kaip saulutės spinduliai;
Karštos meilės kibirkštėlės 
Lai į širdis smeng’ giliai.

Tegul linksmina kiekvieną 
Tjaimė klodama takus, 
Skaistus Vilties žiburėlis 
Lai ved’ liaudį prie šviesos.

M. A. Karbonskienė.

w

SAPNAS.
Kaukia, ūžia žiaurus vėjas 
Iš rytų kraštelio, 
Klabina mano langelį 
Per visą naktelę.

Jis kalbėjo man per sapną 
Daug liūdnų žinelių —

• Pasakojo apie vargus 
Brolių dr seselių: 

Kada buvo baisi karė, 
Kiek jie daug kentėjo, 
Daug jų iš namų išvarė, 
Daug numirt turėjo....

Vaidinosi baisus vaizdai, 
Kanuolių trenkimai, 
Ir girdėjau aš dejones 
Ir dantų griežimą.

Ir pamačiau savo brolį 
Gulintį kraujuose,' 
Kenčiantį -baisiausius skausmus, 
Mirštantį kančiose__

Prakalbėjo jis į mane 
Dar vieną žodelį, 
Sako: “Gyvastį aukoju 
“Už Lietuvos šalį!....

“Imki, broli, mano kardą, 
“Stoki už Tėvynę!
“Regi, priešai nor* surengti
“Del musų kankynę....”

Tiesė savo silpną ranką 
Atsisveikint mane, 
Paskutinį kartą tarė: 
“Kovok už Tėvynę!” 

Ašaros pradėj’ birėti 
Del graudaus to sapno: 
Ii* atbudęs, rods girdžiu dar, 
Kaip man brolis sako....

Kaukė, ūžė šaltas vėjas 
Prie mano langelio; 
Kančios brolių mus Tėvynėj 
Slėgė per naktelę....

A. Pauža.

KLEOPATRAI.
Nors Tave aš nužiūrėjau, 
Bet kad visai nežinau, 
Kokią vietą Tu man skyrus,

Širdyj savo, todėl aš, 
Nors šią dainą Tau aukoju, 
Bet ji skamba gan keistai: 
Lyg sudužęs vario puodas—

Tuščią aidą vėjai neš’.
Juokų Redaktorius.

Nuo Juokų Red.: Ypatiškai 
su kuo kalbant ir mes turime 
sakyti "aš”. Taigi ir parašą 
po p-lei Kleopatrai skiriamomis 
(ne aukaujamomis) eilėmis tu
rėjome padėti ypatišką. Tai yra 
tos eilės, kurias taip ilgai neįs
tengėme viešumon išleisti. Mes 
netikime į ypatiškus per laik
raštį skelbimus arba skilimus 
eilių, bet tą iššaukė gerb. Aud
ra — tai yra jos pasekmės, ku
ri andai šį skyrių ciklonišku už- 
mu peršlavė. Iš tų eilių galite 
patėmyt, kad su vyrais visada 
taip yra: jeigu pamato ar nu- 
tėmija kokią mergelę, bet jam 
neaišku jos atsinešimas, tai ja
me eina sviravimas, neramu
mas, nežinojimas ir tik tuščios 
mintįs laksto, kaip sudužusio 
puodo garsas, 
poetai eilių 
kitas viskas 
tvarkiai.

arba čierkutei. Pereitą savaitę 
ša mums iš Akrono jos burdin- 
giertus, pirmu kartu ant stalo, 
prie druskos ir pipirų, padėjo 
stiklelį pilną dantims krapštu
kų. Kolei'dar išteko skiepe už
laikyto perviršiaus, jos burdin- 
gieriai iš to stiklelio gėrė deg
tinę. Apie kreicoriaus likimą 
dar ikišiol nutarimų protokolo 
nepaskelbta. Kitų miestų blai
vininkai (to paties a. a. klubo 
nariai) gal per “Dirvą” prisiųsit 
sumanymų. Nuo sausio 16 d. 
Suv. Valstijos liko “sausos”; ar 
leisit jūsų mylimiems dalykams 
išnykti ant amžių, kad jūsų nei 
anūkai negalėtų pamatyti?

Petras Ribokas iš Chicagos 
užduoda kitą paiką klapsimą: 
jis nori žinot, kada šįmet prasi
dės vasara. Vasara prasideda 
tada, kada pereina žiema ir pa
sibaigia pavasaris. ■

Bene jam iš minties neišeina 
ta svarbi gerb. Spragilo revelia- 
cija, tilpusi pereitą rudenį, va
sarai pasibaigus, apie naujas 
vasarines moterų madas.

Nežiūrint kaip sunku zece- 
riams padaryti didžiąją raidę 
Ė, Chicagos “Lietuvos” redak
torius tam daiktui, ką po orą 
su žmonėmis skraido, tinka
miausiu vardu randa — firopla- 
nas.

Saugumas Pirmiausia

Tokiu laiku ir 
gerų nesurašo ir 
su jais einasi ne-

4/ 
Gavome šitokią “Gromatą”

Gerb. Juokų Redaktoriau:
Musų garsiam Detroite pra

dėjo vėl stebuklai rodyti, štai 
kame dalykas: susitvėrė “juo
dųjų debesų bendrovė” ir tuo- 
jaus pradėsianti leisti perkūną. 
Gal jus manysit, kad tai niekis. 
Bet aš jums sakysiu: ne, tai 
yra didelis daiktas, nes mes jau 
esame sykį išgąsdinti. Pernai 
metą apie šitą laiką tos pačios 
bendrovės perkūnai kaip ėmė 
siusti, tai, žinotumėt, net musų 
kunigėlį iš bažnyčios ištrenkė! 
ir ant šaligatvio paguldė! Ar 
dar reikia didesnių stebuklų ? 
Na ir kaip žmogus nebijosi, kad 
šįmet, vietoj to vieno ištrenkto- 
jo+turim tris kunigėlius ir dar 
su karosu. Taigi, jeigu ta “juo
dųjų debesų bendrovė” tą patį 
darbą varys, kaip seniau, tai 
kitą metą turėsime šešis su ly
deką... ...Taigi pamislykit, tokia 
brangenybė: kuo beišmaitinsi— 
nugrauš ir plaukus nuo galvos...

žiemutė. ■
Nuo Red.: Atsimename, per

nai Detroite (ir Clevelande) tuo 
pačiu laiku perkūnai žiemą už
ėjo ir nemažą klebonijose bėdą 
pridarė. Pernai, kada pas jus 
perkūnas trenkė ir kunigėlis 
atsidūrė ant gatvės, mes tą už- 
mą girdėjome; bijome tik, kad 
nesųdrebėtų visas Ohio ir Mi
chigan, kada trenksmas atsibus 
ant tų trijų: pasekmės gali bū
ti baisesnės, negu kad lapkričio 
mėnesį krintant į Michigan eže
rą meteorui. Tik gerb. žiemu- 
te įsitėmykit, kad perkūnai ne- 
siunta, kaip rašote, bet siau
čia. Už tą klaidą mes nekalti.*

žmogų Dievas ištiesų iš mo
lio nulipdė, — ištyrė Pr. Seniū
nas. Jis rašo, kad daug sykių 
matęs perlaužtą kiaulės kaulą 
ir kaulo vidurys išrodė lyg iš
džiuvęs molis, iš viršaus apkie- 
tėjęs nuo taukų palivos.

Kaip musų meteorologijos žy
mės parodo, tai Detroite jau ir
gi atsirado gerb. žiemutė. Nors 
tas miestas toliaus į šiaurę, ne
gu Clevelandas, o tik taip vė
lai su žiema susitiko.

Ir dyvai, kodėl gerb. Aržuu- 
las pereitą vasarą klausė, kas 
atsitiks su Detroito Vasara, ka
da užeis žiema. Taip tu man 
nesuprask, jog kada užeina žie
ma, tai ir buna žiema, daugiau 
nieko.

Kokie paiki ? tie smertelm 
žmoneliai.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

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

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

IR NAUDĄ. 
MAIN OFFICE

2006 ST- CLAIR AVENUE 
SUPERIOR BRANCH

7909 SUPERIOR AVENUE.

SHORE

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%'
SL Clair Ir East 55-ta gatvė. 

Prospect ir Huron.
Superior ir Addison, 

SL Clair ir East 125-ta gatvė 
12000 Superior Ave.

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

MAIN OFFICE

Cleveland 
■Crust (Jonwatt' 

šaltiniai virš $92,000,000.00

EUCLID AVENUE PRIE E. 9th STREET

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

Euclid Ave. prie E. 105th SL

Kalbant apie gadynių permui- 
nas, bet stengimąsi palaikyti 
nuo išnykimo taip svarbių šių 
gadynių reikmenų, kaip kreico- 
riaus, apie kurio likimą perei
tą savaitę skaitėme a. a. gir
tuoklių klubo ekstra laikytą su
kimą, dabar patyrėme, kad jau 
Katrė Dagilaitienė, kaip prane- 
išrasta naudinga vieta stikleliui

Central ,1690 J »Main 2063
JOHN L. NIHELIČH 

Advokatas
Praktikuoju visuose Teismuose. 

Kalbame Lietuviškai.
902-4 Engineers Bldg.

Branch Ofisas 
5514 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais.
Telefonas Central 5821-W 

CLEVELAND, O.

AR JUS SIUNČIATE PINIGUS ,Į 
LIETUVĄ?

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

M. C. Piotrowiczius, vedėjas musų Lietu
viško Departamento, paliuosuos jus nuo 
visų rtipeanių ir atliks visus susiraširiėji-1^ 
mus be užmokesnio su tuo banku, kuriame 
norite padėti savo pinigus.

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

PINIGAI SIUNČIAMA EUROPON 
UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

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.

IR DVYLIKA KITŲ SKYRIŲ

FEDERAL RESERVE 
—J *"TTC»-



6 DIRVA

Įvairios Žinios
Šveicarijos nauju prezidentu 

likosi išrinktas Dr. Giuseppe 
Motta; jis pirmiaus jau vieną 
terminą išbuvo. — Šveicarijos 
prezidentus paskiria kantonų 
atstovai vienų metų laikui. »

bet pabėgo. Gyventojams pa
skirta piniginė dovana už vilko 
nužudymą.

Už NUŽUDYMĄ MERGINOS 
10 METŲ KALĖJIMO.

Los Angeles, Cal. — Harry S. 
New, kuris pereitą vasarą nu
žudė savo mylėtinų ir po suareš
tavimo prirodinėjo tą žmogžu
dystę papildęs dėlto, kad ji, pa
stojusi su juo nėščia j ieškojo 
būdų sulaikyti kūdikio užgimi
mą, nors jis buvo žadėjęs ją 
vesti, — po tardymų pripažin
tas kaltu■ antro laipsnio žmog
žudystėje ir gavo 10 metų kalė
jimo.

DIDELIS GAISRAS.
Clairton, Pa. — čionai sude

gė 60 namų ir gaisre žuvo apie 
desėtkas žmonių. Nukentėju
sieji dirbo Clairton Steel Com- 
pany. Gaisras sako kilęs iš per- 
kaitinto viename name pečiaus. 
1,200 žmonių liko be pastogės, 
nuostolių padaryta už $125,000.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS BRA
ZILIJOJE.

Buenos Aires, Argentina. — 
Iš Minas Geraes, Brazilijoj, at
ėjo pranešimai, kad ,to apskri
čio dalyje atsibuvo žemės dre
bėjimas ir sugriovė dikčiai na
mų ; žmonės labai pergąsdinti, 
šiame distrikte įvykęs žemės 
drebėjimas buvo didžiausias ne
gu kada pirmiaus buvęs.

Turėjom daug nukentėt nuo Vo
kiečių kareivių: ėmė ką tik ga
lėjo sugriebt, daugiausia ark
lius, karves, ratus, drabužius, 
pinigus. Man taipgi atėmė ke
letą šimtų rublių pinigų ir dar 
ant gatvės užpuolę prievakare 
atėmė ploščių. Pakol tie pas
kutiniai vagįs praėjo, tai namie 
nebuvau keturias dienas. Ki
tiems ūkininkams .atėmė visus 
arklius, baisiai ‘daug mantos iš 
Lietuvos išvežė. Labiausia čia 
stoka arklių, nes ėmė ir tik kur 
geresnius.. Dabar arkliai kai
nuoja nuo 3 iki 12 tūkstančių 
markių; pavasarį nežinia ar vi
sai galės gaut.

Jus pakol Amerikoj gyvenat 
ir mus sušelpėt — iš Amerikos 
atvežė del prieglaudų
pieno, drabužių, miltų ir 
daugiau reikalinga. Dabar 
kokio laiko ir mes liuosiau 
vensim, išvarius Vokiečius.

J. Zastarskis. 
Joniškis, šaulių apskr.

ITALAI NEUŽLEIDŽIA 
FIUME.

Milanas. — Atsibuna keistų 
dalykų su Italijos valdžia ir su 
D’Annunzio, kuris laiko užėmęs 
Jugo-Slavų miestą Fiume. Val
džia šiose dienose pasiuntė lai
vą su reikmenimis ir pinigais 
Italijos kariumenei Albanijoje. 
Vietoj sustoti Albanijos porte, 
laivas patraukė tiesiog į Fiu
me ir visą tą pagalbą nuvežė 
D’Annunzio kariumenei; laivas 
dar nugabeno ir 2,000,000 lyrų 
pinigų. Fiume užgrobikai jau 
buvo prie bankruto, nes nesenai 
jų iždininkas pabėgo su $200,- 
000 pinigų ir neturėjo kuo ka
riumenei mokėti, šitas atsiti
kimas yra antras, kad D’An
nunzio sulaukia pagalbą, nors 
valdžia laivus kitur siuntė.

Matyt, D’Annunzio turi pri
tarimo ir kituose Italijos grobi
kų dvasios patriotuose, kaip ir 
Lenkai Vilniuje.

VĖLIAUSI LAIŠKAI 
IŠ LIETUVOS

mėsos, 
kas 
ant 
gy-

NUSKENDO KARIŠKAS LAI
VAS.

Roma. — Austrijos didelis 
kariškas laivas, kuris sulyg tai
kos sutarties turėjo pereiti są- 
jungiečiams, važiuodamas į jam 
paskirtą vietą likosi paskandin
tas, atvėrus dugne skyles, 
si buvę žmonės išgelbėti.

D. J. šemoliunas, Cleveland, 
O., pridavė “Dirvai” sekantį sa
vo draugo, J. Zastarskio, aptie- 
kiaus iš Joniškio, laišką:

Ačiū už laišką; jau du nuo 
Jūsų apturėjau, už ką sakau 
širdingą ačiū. Nors ir dakta
ru būdamas, neužmiršti manęs, 
kaipo seno- draugo. Labai man 
malonu išgirsti tokią naujieną, 
kad pabaigei mokslą ant dakta
ro, neę Lietuvių mokytų mažai 
randasi, matyt. Bet vis matyt, 
kad ir musų Lietuviai nenori 
pasilikt nuo kitų apšviestesnių 
tautų.

Pas jus kare pasibaigė, o nas 
mus dar galo nežinom. Nuo 
pasaulinės karės išlikom gyvi, 
bet dabar užgriuvo ant Lietu
vos visokios nelaimės: bolševi
kai ir Lenkai grūdasi į Lietuvą. 
Negana to dar, atsiranda kokie 
tai kolčakininkai Vokiečiai. Mat,

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 

“DIRVĄ” GIMINĖMS 
LIETUVOJE.

vo sielą, kada užbaigia 
sunkias darbo valandas.

Laikraštis bus jūsų ge
riausia dovana jūsų bro- 
lįų-seserų, giminių dva
siai. Laikraštis, kolei ko 
kito negalit tiesiai ir už
tikrintai pasiųsti, bus jū
sų širdies užjautimas sa
viškiams namuose.

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

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

Knygas taipgi galima į 
Lietuvą pasiųsti.

Pinigus money orderiu 
ar registruotu laišku sių
skite adresuodami:

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland, Ohio.

Vi-

Vilkai siaučia. Bombay, In
dija. — Nizam provincijos pa
kraštyje Berar kaimiečius pra
dėjo užpuldinėti vilkai. Pasku
tiniu laiku sudraskyta septyni 
žmonės, daugelis buvo užpulta,
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Ką gero padarysite sa
viškiams, esantiems toli 
nuo jūsų — už jūrių, nu
vargintoje šalyje Lietu
voje? Kuo jus prisidėsi
te nuraminimui jų nuvar
gintos sielos, jų išalkusios 
dvasios?

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

Tuo -tinkamiausiu 
ku yra laikraštis, 
vien tiktai duona žmogus 
gyvas”—tą gerai visi su- 
orantat: žmonėms reikia 
laikraščių, knygų, skaity-

Estonija taikos Nutartyje su 
bolševikais gerokai laimėjo — 
šalip kitų dalykų gauna teisę 
tiesti gelžkelį į Maskvą nuo Es- 
tonijos rubežiaus ir gali iš Ru- 
sų pirkti 2,500,000 akrų miško.

jokio 
siun- 
jusų 

gimi-

daly-
“Ne

Kuomet pasibaigia Jūsų 
prenumerata už “Dirvą”, 
pasistengkite tuoj atnau
jinti. Pinigus siųskite ar
ba Money orderiais, arba 
pinigais registruotam lai
ške. Niekad ne vėluokite 
su atnaujinimu, nes ki
taip turėsime jums laik
raštį sulaikyti.

sąjungininkai varo Vokiečius iš H10reikia, kad , žmogus 
Lietuvos lauk, tai jie, nenorėda
mi išeit, persikrikštija “kolča- 
kininkais”, buk tai nori atsta
tyt seną Rusų valdžią, žinoma, 
su caru ir kaizeriu. Jie žadėjo 
eit bolševikų mušt, o paskui 
ėmė daryt tvarką Lietuvoj ir 
Latvijoj ir norėjo paimt Rygąi 
ir susivienyt su bolševikais, tik I 
Latviams pasisekė Vokiečius 
sumušti ir jie buvo priversti 
trauktis į savo “faterlandą”. —

turėtų kame paslėpti sa-

ST. CLAIĘ kam. E. 24 St 
11 ryte iki 1 dieną 
4 popiet iki 8 vakare 
Nedėldienj ll iki 12 dieną

DENTISTAS
DR. J. A. KURLANDER 

1419 ADDISON ROAD 
Netoli Wade Park Ave. 

8:30 iki 10:30 vai. ryt 
1:30 iki 3:30 po pietų

PARYŽIUS, Francuzija. 
Karės pradžios dienų atsimini

mai, užrašyti 1915 metais.
Sausio 18 d. buvo šalta; pu

tė vėjas, krito lietus ir snigo.
Paryžiaus kariumenės virši

ninkai uždraudė visai vartoti 
šviesą krautuvėse, dirbtuvėse ir 
gyvenamuose namuose, jeigu 
šviesa buvo matoma iš oro. Ga
tvės taipgi tamsumoje laikomos. 
Mat, bijota, kad Vokiečių oriai-' 
viai neatskristų ant Paryžiaus 
ir kad žmones neišgąsdintų.

Kitokie dalykai gerai praėjo.
Kovotojai už “laisvę ir civili

zaciją” matomai perdaug įsi- 
gąsdino Vokiečių orlaivių, kad 
net gatvių Paryžiuje nebeap
švietė. Gatvėse vežimai vieni 
ant kitų užeidavo. Namų lan
ginės visai įsakyta uždarinėti 
ir krautuvių šviesos apgaubti 
nuo lauko. Geriau pasakius, ne
valia buvo paleisti nei mažiausią 
spindulėlį augštyn. Kuomet rei
kia praeiti gatve, tai pasijunti 
taip kaip Lietuvoje žydų apgy
ventame miestelyje.

Sausio 20 d. aš dirbau iki pie
tų, o paskui apsitvarkiau savo 
įrankius ir pavakarėje .buvau 
išėjęs paslankioti po tamsias 
Paryžiaus gatves. Nuolatos vis 
girdėjosi tas pats — apie bai
sius dalykus. Vokiečių orlai
viai praeitą naktį buvo ant Di
džiosios Britanijos ir labai iš
gąsdino žmones. Numetė daug 
bombų iš augštai ir vienam nu
traukė galvą. Užtai Paryžiu
je truputį lengviau kvėpuoja.. 
Vertelgiški dienraščiai kolioja 
Vokiečius, kad tie barbarai ne
prisilaiko jokių žmogiškų tie
sų ir iš orlaivių užmušinėja ne
kaltus senius, moteris, vaikus, 
ligonius. Taipgi tuo pačiu lai
ku paduoda žinias, kad talki
ninkų orlaiviai mėtė bombas 
ant Koelno ir Ostendo miestų, 
kur Vokiečiams padaryta di
deli nuostoliai. Tuose gi mies
tuose nebuvo nei moterų nei 
vaikų nei ligonių....

Sausio 21 d. krito smarkus 
lietus. Dėlto turėjau liūdėti 
grįčioje ir skaičiau ką tik turė
jau, ypač dienraščių praneša
mus nuotikius. Kaip tokiame 
laike, visi kolioja priešus Vo
kiečius su didžiausiu įnirtimu 
ir vis nubaigia: Vokietis bus

NAMAI

nugalėtas. Bet svarbu tas, kad 
tarpe .tų baisių kelionių matosi 
geismai kokiais nors budais su
griauti Berliną ir jo griuvėsius 
suvalgyti, kaip pirmose karės 
dienose čia kad buvo sudaužyti 
visi Vokiečių kromeliai ir jų 
tavorai, sviestas, suris suval
gyti, pienas išgerta....

Čia buvo uždrausta išeidinė
ti Rusų kalboje dienraštukui 
“Golos”, kurį leido Rusai social
demokratai ir kuris sparčiai ko
vojo su absoliutistais ir įvai
raus stiliaus biurokratais. Ir' 
šiaip tas dienraštukas būdavo 
tankiai konfiskuojamas ir daug 
rašinėlių uždrausdavo cenzūra 
spausdinti. . ' A. Erškėtis.

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

KAZYS VALAIKA

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

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

SERGANTIEJI LIETUVIAI
Jei bandėt ir nepasisekė pasigydyt, atei- 

XCvMk kit PAS MANE, aš turiu daug metų paty-
\ rimą gydyme VYKŲ ir MOTERŲ, kentė-

Tzk” iu8i’ CHR0NIŠK0M- nervų ir maišy- 
■JTK j TOM LIGOM, užvilktomis negeru gydmu.

m įJr’J Aš išgydžiau žmones, negavusius niekur 
pagalbos, ir ką padariau kitiems, padary- 
siu ir jums. Neaikvokit daugiau laiko, o 

pjP atsilankykit pas manė tuojaus šiandieną,
w' 0 a® stengsiuosi jums viską 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 geriausią pasisekimą tų ligų gydyipe. Duosiu joms savo 
tikriausj paaiškinimą jūsų padėjimo ir tikrą EGZAMINAVIMĄ ir 
pasakysiu, ką aš galiu jums pagelbėt PASITARK SU MANIM 
DABAR, nes ATIDĖLIOJIMAS GALI BŪTI PAVOJINGAS.

ATMINKIT, PASITARIMAS DOVANAI.

Ofiso Valandos: HD |f CMC Al Y X0 iki 2 popiet 
9 ryto ki 8 vak. Dili IvLIlLnL I Nedėldieniais

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

Vienos ir Dviejų Šeimynų 
Vieno ir Dviejų Augštų

Geriausia proga parduoti savo namus, jei
gu rengiatės tą padaryti, ar išvažiuo
dami į 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 
tokių namų, iš kurių rasite sau koklį 
norėsit.

The Representative Realty Go
Main Office 

814-16 CITIZENS BLDG.

Šis

BRANCH OFISAS
7909 SUPERIOR AVENUE

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

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

©@©©©@©©®@©©©©©©©@@©©©©@©©

Moterų $12.50 ir $15 Dreses
VISOKIŲ rūšių ir madų puikiausio vilnonio audimo. ę q 7 C 

Geriausi šio laiko modeliai ir pritaikinti tinkamiau- yf|i lu 
siose spalvose. Vienas stilius paveiksluose. Nekuriu
jau tik keletas liko. Yra moterų ir merginų mieros 16 iki 44._ At
minkit kad sutaupysit nuo $4.25 iki $6.25 ant bent vienos iš šių 
puikių dresių. Kainos Skiepe yra po ..................................... $8.75

Moterų Žeminiai Kotai
Reguliariai $26.00 ir $27.50 vertės. Viena parodoma Oi F7 Rfl 

paveikslėlyje. Yra visokiose spalvose ir visokių ma- i) I / įJU 
dų, kožnos tik po kėletk atlikę, jų tarpe yra du diržais, * ■ 
kvolduotais ir tiesiais andarokais. Kailiniai kalnieriai ir plušio ap- 
siulėti modeliai. Moterų ir merginų mieros. Kolei dar 183 yra 
pardavimui Skiepe, parsiduoda po .......................................... $17.50

$17.50 iki $19.50 Kotai
370 šiltų žieminių kotų išstatyta pardavimui už pi- fe 7 C 

gias kainas. Susideda iš Velour, Thibet ir kitokių ypa- v į Ii i J 
tingų materiolų. Kailio kalnieriaiš ir plušiu apsiulėtais * * 
kraštais, taipgi paprasto pasiuvimo ir to paties audimo kalnieriaiš. 
Mieros del moterų, merginų ir mergaičių. Specialiai Skiepe par
davimui išstatyta po $11.75.

Regulariai $6.75 ir $7.50 Anda- 
rokai gero vilnonio* materiolo, vi
sokių madų kvolduotų ir plytuotų 
siuvimų, su gražiais kišeniais, pla
čiais diržais ir guzikais. Mieros 
nuo 24 iki 30, po .............. $5.00

Mergaičių Sampelinės Skalbia
mos dreses, geriausio gingham ir 
margo bei kitokio audimo. Nau
jausi sezono modeliai. Mieros 6 
iki 14. Skiepe po ...... $2.88

Mergaičių Žieminiai Kotai, vil
nonio velour, kersey ir cheviot 
audinio. Mieros 2 iki 6 tiktai. Re
gulars kaina iki $8.76, specialiai 
Skiepe po ............................. $5.95

X-RAY EGZAMINAVIMAS ?$1
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 

' VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
, j»~luKZ£Jlll w » aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo, 

Odos, Skilvio, Inkstų, Kepenų, Plaučių, Širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele
ktra ir mano modemišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

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

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

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

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

Ofiso valandos 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
CLEVELAND, OHIO

Nenustok Vilties!
Jeigu jus kenčiate nuo pleiskanų, ar plaukai Slen
ka ir nerandate budo išsigelbėjimui, tai visgi ne
nustoki! 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 Tonikų, 
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 $1.00; 4 oz. už 60c. Jei negausite jo 
pas barbenus, 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 kompanija yra Lietuvių. Vietiniai gyventojai 
meldžiami užeiti, gausite gražų sieninį kalendorių su gam- > 
tišku vaizdu — DYKAI.

DR. RA Y 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 loęną Peridonto kad neskaudėtų traukiant 

EGZAMINAVIMAS DYKAI.
Uždaryta Nedėldieniais. Taipgi uždaryta Seredo- 

mis ir Subatomis vakarais.
DU OFISAI

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

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLI).

Tikiuos, kad galėsime prieiti prie pirkimo pigesnių 
tavorų ir galėsime'geriaus patarnauti Lietuviams. 
Kas su mumis prekiaus visokiuose valgomų daik
tų 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.
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Nuo Lietuos Misijos
Delei Vienybės.

Visoms srovėms Lietuvos po- 
litikos pamatu yra vienų vienas1 
ir visoms tinkamas obalsis, bū
tent: Laisva, nepriklausoma de- 

[' mokratinga Lietuvos respublika.
LAISVA — tai reiškia tokia 

valdymo forma, prie kurios kiek 
vienam Lietuvos piliečiui-tei bu
tų suteikta pilnoji laisvė sąži
nės, žodžio, spaudos, susirinki
mų, ekonominio gyvenimo, etc.

NEPRIKLAUSOMA — tai 
tokia Respublika, kuri ne tik 
politiniai, bet ir ekonominiai u- 
kio srityje nebūtų prigulminga 
nuo kitų valstijų ir kaipo viena 
iš pasaulinių valstybių ineitų į 
tautų sąryšį.

DEMOKRATINGĄ — tai rei
škia tokia valstybė, kurios pa
tįs žmonės per savo atstovus 
demokratingu budu (visuotinu, 
lygiu, slaptu, betarpiniu ir pri
silaikant proportionates rinki
mų teisės) išrinktus visą vals
tybę valdytų, uždėdami tai mo
kesnius, tai darydami visas val
stybės išlaidas. Tautinėms ma
žumoms tuo butų užtikrinta tei
sė jų vietos reikalų auginimui. 
Pagaliaus, Lietuvoj turi būti 
RESPUBLIKA, o ne konstituci- 
jinė ar kitokia monarchija, ne
tinkanti valstybės valdymui.

Tokios Lietuvos, rodos, trok
šta ir nori visos Lietuvos sro
vės. Jeigu kur kaip kada ir pa
sakoma, jog Lietuva turi būti 
krikščioniška respublika ar ki
taip kaip, tai tik bereikalingas 
užsivarymas, nes tokių pasaulis 
visai žinoti nežino. Politinės 
svajonės apie pakvietimą Lietu
vos karalium Uracho ar kokio 
ten kito pono buvo tik laikinas 
užsivarymas kai kurių prakti
kos politikų, kurie tuomi norėjo 
atsigint nuo peršamų kitų kara
lių.

šiuo momentu šio obalsio, 
kursai privalo būti visiems ly
giai brangus, įvykinimui daro
ma' Lietuvos Laisvės Paskola 
Amerikoje. Rods visos srovės, 
ar tai krikščionįs demokratai, ar 
sandariečiai, ar tautininkai ar 
pagaliaus socialistai (social de
mokratai)1" turėtų neišsižadėti 
nuo tos paskolos, jeigu ji tikrai 
veda prie šio obalsio. įvykdini- 
mo. Tuo tarpu prie šio bend- 

* ro darbo iki šiolei srovės nega
li ir nepajiegia , susitelkti. Pa
vyzdžiui Detroite susivaržė ka
talikai su tautininkais, berišda- 

P"'"J mi i:kIaiišiihą, kas iš ’ paskolds 
komitetų vedėjų prie kokių 
žmonių gali kreiptis. Katalikai 
užreiškė: kas nekalba poterių;

l neina į bažnyčią, neužlaiko pas
ninkų, nesivaržo krikščioniškos 
doros įsakymais, kas nekenčia 

i' katalikų bažnyčios, kas tiki į 
kunigų parsidavimą Lenkams, 
žodžių sakant: kas laisvai (!) 
mano ir laisvai daro (?!) •— tai 
yra beabejo jūsų žmogus. Tau
tininkai atsako vėl kitaip ir 
žmonės negali niekaip susitarti, 
nors delei paskolos gali būti 
sveikiausia, kad kiekviena gru
pė eitų veikiau kad ir prie ki
tos pakraipos žmonių, kad pa
reiškus veikimo vienodumą taip 
svarbiame politiniame darbe.

E . Svarbu yra, kiek pinigų bus su
rinkta, o ne kokios srovės žmo- 

| nių surinktų.
Lietuvos Paskola,ir žydai.
žydai užjaučia Lietuvai ir 

kiek jie gali tiek remia Lietu
vos laisvės paskolą. Jau buvo 
atsitikimų, kad žydai, dasižino- 
ję apie paskolą, kreipėsi į misi
ją reikalaudami bonų. žinoma, 
tokie jų prašymai noriai išpil
domi. Ir kolonijose, kur yra žy
dų, ypač iš Lietuvos paeinan
čių, Lietuviai privalėtų padary- 

E • ti su jais pažintis ir kiek galint 
siūlyti ir pardavinėti jiems bo
nds.

Bonų Klausimas.
Iš įvairių vietų gauname laiš- 

I ' kus, kuriuose užklausiama, kada 
bus gi bonai. Kiti vėl nurodo, 
kad kuomet bus bdnai, kuomet 
Lietuviai juos matys, tuomet 
bus lengviau varyti agitaciją 
ir apskritai tuomet žmonės grei
čiau juos pirks.

Į tai turime pasakyti, kad 
dar bonai nėra atspausdinti, bet 
jie jau spaudoje ir neužilgo bus 
gatavi. Nereikėtų tik užmiršti, 
kad bonų atspausdinimas tai ne 
taip jau lengvas darbas. Rei
kia gero ir gražaus darbo, o 
prie to ir stiprios kontrolės. Bo
nai tai ne plakatai, kuriuos bile 
kas gaji pasidaryti. Todėl su 
bonų spausdinimu užsivilko, bet

jie jau darbe ir iki birželio 1 d. 
bus atspausdinti ir bus pradėti 
siuntinėti pilnai ir bus gatavi 
už bonus užsimokėjusiems.

Agitacijos Klausimas.
Veik visos kolonijos, didesnės 

ar mažesnės, reikalauja, kad 
pas juos atsilankytų Misija .To 
išpildyti ųokiu budu negalima. 
Viso yra apie 300 kolonijų, tai 
imtų ilgas laikas visas apva
žiuoti. Todėl atleis mažesnėsės 
kolonijos, jei pas juos piisija 
neatsilankys.

Visur, kas tik -kalbėtojų pa
reikalaus, mes pasistengsime 
juos kolonijoms parūpinti. Iš 
kitos pusės, mes nuoširdžiai 
kviečiame visų veikėjų, galinčių 
ir mokančių prakalbėleš pasa
kyti, atsikreipti į misiją pasi-1 
siūlant savo pasidarbavimą. Juk 
visi turime intempti pajiegas.

Visur stotyse veikėjai kųo- 
daugiausia agituokite, sakykite 
prie kiekvienos progos prakal- 
bėles, agituokite kaip galite ir 
kaip mokate. Bukit kiekviena^ 
prakalbininku. Trumpų dviejų 
prakalbėlių teikstas išsiuntinė
ta visoms stotims.

Rengkite kalbėtojams . marš
rutus. .

Darbo Sutvarkymas.
Lietuvos Misija yra padali

nus savo ofiso darbą į šiuos tris 
skyrius:

1. Lietuvos Laisvės Paskola.
2. Lietuvos Militarė Misija.
3. Lietuvos šelpimo Skyrius.
Lietuvos Laisvės Paskolos 

skyrius rūpinasi visais reikalais 
delei užtraukimo' nuo Ameriko
je gyvenančių Lietuvių ir orga
nizacijų paskolos ant 15 metų 
ant penkių milijonų dolarių.

Lietuvos Militarė Misija va
dovaujant Majorui P. žadeikiui 
rūpinasi: įgyti viską, kas Lietu
vos komisijai yra reikalinga, o 
labiausia paraginimu laisvano- 
rių, kurie tiktų stoti Lietuvos 

1 kariumenėn.
Lietuvos šelpimo skyrius tar

pininkauja tarp Amerikos Lie
tuvių ir Lietuvos priimant laiš
kus, siuntinius, pinigus, pasiun
timui Lietuvon, lygiai apsiima 
parsiųsti Lietuvos vyriausybei, 
įvairioms organizacijoms, parti
joms surinktas Amerikoje au
kas ir kitus siuntinius.

Prie Lietuvos Misijos yra in- 
taisyta' bendra raštinė, knygve- 
dyba arba buchalterija ir infor
macijų. ąkyrius. Raštinės užvei- 
zdėtoja yra p-lė Marijona Kižiu- 
tė, jos padėjėja p-lė Marijona 
Radzevičiūtė ir raštininke p-lė 
Pranė Venckaitė.

Vyriausiu buchalterijos vedė
ju yra p. Juozas šaliunas, jo 
padėjėjais p. Jakaitis ir p-lė A- 
lena Alyčiutė.

Informacijų biuro vedėju yra 
p. P. Norkus, kuriam pavesta 
priveizdėjimas visų talpinamų 
nuo vardo Lietuvos Misijos ra
štų, parupinimąs kalbėtojų ir 
nustatymas maršruto prakal
boms. Be to prie Lietuvos Mi
sijos yra ekzekutivė dalis, ku
rios vedėju yra p. J. Matulaitis.

Rašydami raštinėn ir norėda
mi greitai gauti atsakymą, ga
lit nurodyti priešakyje laiško 
skyrių, į kurį kreipiamasi, tuo
met bus greičiau reikalas atlik
tas. Bet šis tai ne būtinas rei
kalavimas.

Lietuvos Misijos Informacijų 
Skyrius.
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Žinios iš Lietuvos
NAUMIESTIS, šakių apskr. Kruonio valsčiaus žmonėms Po Senovei

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI i
GYDYTOJAS IR CuiuuRGAS g 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio, g

Telefonai: Rosedale 6758, Prine- S 
ton 431 n

Valandos: Nuo 2 iki 4 po Riet B 
ir nuo 7 iki 9 ‘vakare. :!

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet. R

Miesto gyventojai naudojasi 
patogia šviesa — elektra, kuri, 
pasišalinus Vokiečiams, buvo 
paimta miesto tarybos žinion. 
Sutaisius (žinoma, buvo apga
dinta), pradėjo veikti rugsėjo 
mėn. pradžioje. Bet dabar daž
nai genda, užtai žmonės, kurie 
užsimokėję už ją, turi pirktis 
žibalo, už ką brangiai gauna 
mokėti. Pavyzdžiui, kartą ne
žibėjo apie tris savaites. Gen
da tai genda, ką padaryt, bet ir 
čia butų galima išvengti tų prie
žasčių, kurios gyventojus daž
nai suerzina. Reiktų daugiau 
domos į tai atkreipti.

TAURAGĖ.
Gruodžio 13 d. Tauragėje Vo

kiečių majoras Rossbach buvo 
surinkęs Vokiečių kareivius ir 
sakė jiems prakalbą. Majoras 
nurodė, kad kol kas stovėsią 
Vokiečių Rytų Prūsuose. Nos- 
kės valdžios vis dėlto bijosi, nes 
ji žadanti juos nuginkluoti. To
dėl patarė viską daryti slaptu 
budu. Vokiečiai iki 11 vai. ry
to iš Tauragės visi išvažiavo. 
Vienas Komendantas buvo pasi
likęs, ir tas jieškojo sau veži
mo ir turbut jau išvažiavo.

Skaudvilėje ramu, stovi ten 
musų kariumenė. žmonės la
bai džiaugiasi.

SKAUDVILĖ.
Bermontininkai iš čia išėjo. 

Paskutinė jų dalis pasižymėjo 
dar ligšiol negirdėtais žvėrišku
mais ir plėšimais. Iš aplinki
nių kaimų apie Nemakščius ir 
Skaudvilę atimta daug arklių, 
karvių, penėtų kiaulių, grudų, 
pašaro ir pinigų. Apskritai tik 
viename Nemakščių valsčiuje 
nuostolių padaryta daugiau kaip 
už 200,000 auksinų. Pabudžių, 
SauslaukiųJ Butėnų, Gedgaudiš- 
kių, Kavaduonių kaimai yra la
bai apiplėšti, žjnonės labai in- 
bauginti, nes Vokiečiai sako vėl 
grįžšią. Kalniškių kaime Ado
mo Dulbio žmoną vienas Vokie
čių karininkas žvėriškai nužu= 
dė. Juozo Lenberto sudegino 
trobą, atėmė visus javus apie 
750 pūdų, dvi penėti kiauli ir 
tris karves, žilių Petrą nušovė.

Kavaduonių kaime Petronę, 
Oną ir Adomą Jakučius, Joną 
ir Antaną Bertašius Vokiečiai 
smarkiai sumušė.

Vaidatonių kaime Ivaškio 
Stepo sudegino visas trobas ir 
degant nieko neleido išnešti.

Pašuvikščio vienkiemyj Rim
ką , Aleksą, prie jo namų nušovė 
ir jo lavoną apiplėšė. Iš jo na
mų atimta turto už 28,000 auk
sinų. Minėtą Rimką nužudė ir 
apiplėšė paskutinis bermonti
ninkų būrelis. Tarp jų buvo 
trįs karininkai.

UKMERGĖ. .
Ketvirtadieniais čia susiren

ka žmonės į turgų. . Vagilėlių 
knibždėte knibžda; ir jie taip 
įsidrąsino, jog ne tik iš kiše
nių, bet ir iš rankų pinigus iš
traukia. Kad ir yra mieste 28 
milicininkai, bet tatai nekliudo 
vagims darbuotis. Slaptų bra- 
varų irgi daug.

Labai metasi į akis daugybė 
raštinių, kuriose dar daugiau 
tarnauja raštininkų lenkomanų. 
čia Lenkai labai darbuojasi.

UTENA.
Utenoj yra gimnazija, kurios 

vedėjai yra krikščionįs demo
kratai. Gimnazijos mokytojai 
4, visiems vadovauja kunigas. 
Tie vaikai, kurių tėvai yra kai
resnių pažiūrų, į gimnaziją ne
priimami arba sodinami į že
mesnę klasę. Sako, stojant į 
gimnaziją, užklausiama: “Ar y- 
ra pekla?” Jei atsako: nėra, 
tai nepriima. Man žinoma pa
nelė Dičiutė, kuri Ukrainoj bu
vo ketvirtoj klasėj ir Utenoj bu
vo žadėta priimti į tą pat kla
sę, het sužinoję, kad jos tėvas 
yra kairesnių pažiūrų žmogus, 
buvo priimta į antrą klasę. Mo
kinių tėvai skundžiasi, kad ne- 
išgalį nešti mokytojams sviesto 
ir kiaušinių, kurių reikalauja, 
neskaitant mokesnio pinigais už 
gimnaziją.

KRUONIS, Trakų apskr.
Kruonyje vietos mokytojo ru

pesniu įsteigta suaugusiems 
kursai. Nors iš karto dar ma
ža turi norinčių mokytis, bet ti
kimasi toliau turėti daugiau.

malkų vežimas į Kaišedorius tai 
tikra ‘pakuta’, nes malkos ana
pus Kaišedorių dar už 16 vers
tų, o į Kaišedorius 20 v. Nėra 
tos dienos, kad nereiktų duoti 
kokių 30 padvadų. Daugumas, 
nenorėdami taip toli važiuoti, 
veža savo malkas. Nejaugi val
džia neranda arčiau malkų už 
Kaišedorių stoties? Miškų yra 
daug arčiau. Reikėtų atkreipti 
akis į tai, kad žmonės labai nu
vargsta, darydami tokias kelio
nes, nes viskas dabar brangu: 
ir ratai, ir gyvuliai, ir žmonės.

Sunkiais Lietuvos ba- 
laikaisdygte dygo bra- 
ir savo bjaurioje atmo- 
skandino skaidrią žmo-

TURIME DIDŽIAUSIĄ SKYRIŲ VISOKIŲ NAUJAI ATGABENTŲ CO
LUMBIA GRAFONOLŲ — PASKUTINĖSE DIENOSE PASIRINKIMUI

Visokių modelių — Visokių kainų — Nuo $35 iki $900.00 Pasirinkimui.
Be Columbia Grafonolos šiais 

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

Rekordų kataloge rasite įžymiausių musų artistų ir artis
čių dainas: M. Petrausko, J. Butėno, M. čižauskienės ir J. 

“ čižausko, M. Karužiutės, A. Kvedero, M. Bradunienės, M.
Karužiutės, V. Vaškevičiaus, J. Paparčio. Monologų ir tia< 
logų J. Paparčio, Glemžų Pranės ir kitų.

KAINA $50.00

Kaina $200.00

Kaina $115Kaina $125

KAINA $109.00

KUPIŠKIS.
Jau kitokia dabar musų pa

dangė, negu buvo prieš keletą 
metų, ypač prieš karę. Atsimi
nus kaip prieš karę musų žmo
nės rūpinosi švietimo reikalais 
ir kaip šiandieną rūpinasi — 
net skaudu darosi. Būdavo plau
kia didžiausiais pundais laik
raščių į Kupiškio pačtą, ir jie 
visi kuoveikiausiai paplūsdavo 
po sodžių gražias ir vargdienių 
trobeles. Melai juos skaityda
vo. Gražu būdavo matyti, kaip 
šventės dienoje šian ir ten jau
nimo pulkelis laikraščius ranko
se bevarto, godžiai jame kelian
čiomis mintimis indomaujasi. 
Lyg kokie svečiai knygų rišu- 
lėliai ėjo per žmones vis tai 
žmonių dvasią keldami. Jauni
mo tarpe gyvas, gražus dvasios 
atbudimas virpėte virpėjo. Bet 
tiems nelabiesiems Vokiečiams 
viešpataujant jau virto žmonių 
tarpe* permaina, žymus doros 
puolimas. Paplūdus ^Vokiečių 
kareiviams po miestelius ir so
džius, jų blogi papročiai persi
davė Lietuvos gyventojams. Ra
dos tat jų nelabasis padaras, 
bravarai, kurie stumte stūmė į 
bedugnę musų krašto gyven
tojus, 
davimo 
varėliai 
sferoje
nių dvasią. Nuo to laiko degti
nės varymas didėja ir didėja. 
Del to . dalyko jdemokratingesni. 
žmonės labai susinipinę, maty
dami ne tik geriantiems, bet ir 
visai šaliai pavojų. Milicija ir 
kareiviai neįstengia degtinės iš
naikinti. Paskutiniu laiku pa- 
sklydę gandai, kad atidarysian
ti valdžia bravarus ir monopo
liją, dar labiau padrąsino deg-, 
tindarius. Dabar j au jie del' to 
nebesigėdi savo bjauraus darbo. 
Jie sako: “kad jau pati val
džia varys bravarus, tai ko 
mums nevaryti.” Taigi valdžia 
dar labiau leidžia bjauriajai gir
tybei šakotis, augti. Matyt, ne 
vien musų vienų padangė bjau
riu degtinės kvapu dvokia, bet 
ir kitose apielinkėse. Visiems, 
kad rupi, kad pranyktų toji 
baisenybė, kad del jos nebever
ktų primuštos moterįs ir alka
ni vaikai, kam rupi, kad eitų 
Lietuvos piliečių švietimas! pir
myn, o ne atgal — privalo vi
somis išgalėmis rūpintis užkir
sti tai baisiajai nelaimei kelią. 
Tuomet, kaip pamatytų geres
niųjų žmonių tvirtą pasiryžimą 
kovoti su girtybe, gal ir valdžia 
pamatytų savo klaidingą žing
snį ir del pelno negirdytų savo 
piliečių tokioje nelaimėje.

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

KOVNO KRAUTUVE
2273 ST. CLAIR AVENUE

įbauginęs žmones atvažiavo į 
Vantainių kaimą ir reikalavo 
arklių joti į Radviliškį. Kol ar
klius prirengė, jis visą laiką pa
sakojo, kad'mūšiuose pas Rad
viliškį Lietuvių žuvę 600, o Vo
kiečių tik 15, ir kad santarvės 
misija pabėgo, Vokiečiai eisią 
pirmyn. Liepė imti ginklus, 
arklius ir drauge su juo, kaipo 
karininku, joti ne Lietuvių lin
kui, bet Vokiečių. Kaip Van- 
tainiudšė'-' pareikalavo' 'parcfdyti. 
dokumentų, tai pasirodė, kad 
jis ne karininkas, bet Lenkų le- 
gioninkas.' Tada jį areštavo ir 
pristatė karininkui, kuris buvo 
prie santarvės misijos. ■

džiai, matyti, buvo gan kartus 
tiems, kurie pasistengė išpasalų 
pakelėje žmogžudiškai atsiteis
ti. Velionė buyc* dar jauna mer
gina, nesuskubusi 1915 m. pa
baigti paskutinės Mintaujos 
gimnazijos klasės. Vokiečių o- 
kupacijos metu ji mokytojavo, 
teikdama vaikučiams šviesos

E

Cleveland, Ohio

spindulių. Pastaruoju laiku 
dirbo Kaune, valdžios įstaigoje. 
Velionės būda- atviraus budo, 
ką liudija jos ’mįrtis, ir progre- 
sinių pažiūrų. Kunigai neno
rėjo laidoti parapijose kapuose 
kaipo bedievę^ Lapkr. 16 d. 
palaidota Skaisgirio kapuose.

(“Liet. Ūkininkas”)

k 
k

SKAISGIRYS, šaulių apskr.
Lapkričio 13 d. važiuojant iš 

Benės st. (Kuršo) namon, Bud
raičių kaiman (Skaisgirio vai.) 
kolčakininko šuviu veidan buvo 
amžinai užmigdyta a. a. Franė 
Dantaitė. Jos bendrakeleivė, 
kito kaimo mergina, kartu su 
velione važiavusi, nors ir sun
kiai sužeista, išliko dar 
Išlikusioj! pasakoja, kad 
nė tą dieną nuvažiavus 
susikirtusi su Vokiečiais
kininkais, kuriems ne vieną aš
trų teisybės žodį ištarusi, žo-

gyva, 
velio- 

Benėn 
kolča-
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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.

RADVILIŠKIS.
Vantainių kaime lapkr. 20 d. 

buvo sulaikytas žmogus, kuris 
pavakare atėjęs į Šniuraičių kai
mą laikė save karininku ir tei
ravosi kiek gyventojai turi gin
klų. Jei turį, tai kad pas jį už
sirašytų. Pasivaręs arklį nuva
žiavo į Gudelių kaimą. Tenai 
sakėsi, jo gimtinė esanti apie 
Joniškį, Trumpių kaime, o gy
venąs Kaune; esąs įgaliotas Ap
saugos Ministerijos sužinoti 
kas viduje dedas. Gudeliuose

ŠI DRAUGIJA TURI PA- 
ĖMISI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ.
DAILĖS DR-JA “VARPAS” 

NEW BRITAIN, CONN. 
Valdybos antrašai:

Pirm. — A. Mikalauskas,
14 Spring Street 

Rašt. — J. Maksimavičius,
238 Cherry Street 

Fin. rašt. — EI. Matulevičiūtė, 
423 Church Street. 

Iždininkas — B. Griškevičius,
43 Franklin Street. 

Režisierius — A. Rėkus,
20 Star Street

Gerklčs skaudėjimas, diegliai kruti- 
nėję, influenzos, pasirodymo ženklai.

ištrink gerklę ir krutinę bu

PAINEXPELLERIU
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapaileibk taip, kad tavo pagautas Šal
tis) ifisivyatytu i pleurisę, pneumoniją, 
irimu-nzn ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk šiandieną sau parankiausi 
oje ap tiekoj e J'aln-Expellerlo. 35c. ir 
65c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkli

4, IKARĄ 4*
Nepriimk kitokiu pamainymu arba 

pamėgdžiojimu.
F. AD. RICHTER & CO.

326-330 Broadway • - New York
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Mes nesame jokiais perkupčiais, bet per
kame tiesiog nuo žmonių, užmokėda
mi pinigus, kiek sutinkama.

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

Musų atstovai 
ti pas jus 
jūsų namo

savo kainą.

vosados gatavi atsilanky- 
ir apžiūrėti bei apspręsti 
vertybę.

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

The Representative Realty Co
Main Office

814-16 CITIZENS BLDG.

Telefonai:
Bell Telefonas Main 4295.

Ohio State Central 5355.
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[• Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese 1
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157 4

L- - ■ "

Apie Lietuvos Svečių atsi
lankymą skaityk ant 

pirmo puslapio.

Laisvės Paskola pradėta. Va- 
rario 1 d. Goodrich. House atsi- r 
buvo vietos komiteto surengtos 
prakalbos ir paaiškinimas apie 
Lietuvos Paskolos Bonus. Kal
bėjo išimtinai tik komiteto na
riai. Pirmiausia Komiteto Pir
mininkas Dr. J. šemoliunas ati
darė susirinkimą, pratardamas 
į publiką šios sueigos tikslus ir 
Lietuvos Paskolos reikalą. Po 
to perstatė kalbėti “Dirvos” re
daktorių K. S. Karpavičių, ku
ris kalbėjo apie Lietuvos kovą 
del neprigulmybės, apie pasi- 
skelbimą nepriklausoma, paseki 
mėje šios karės, nežiūrint di
džiųjų tautų slopinimo. Po to 
nurodinėjo į dabartinių musų 
tautos priešų — Lenkų ir bol
ševikų pastangas Lietuvą nu- 
kankint, ir nurodinėjo delko rei
kia pirkti Laisvės Bonus. Užsi
minė taipgi apie tai, kaip buvo 
paskelbta Lietuviams neužjau- 
čiančių žinių buk tai apie išme
timą iš Baltiko tautų sąjungos 
ir nurodė, kad iš to jokio blo
go nėra ir tai tik melagingi gan
dai.

Po to kalbėti stojo p. J. V. 
Mačiulis, Lietuvos Misijos suti
kimui komisijos pirmininkas. 
Jo kalba taipgi buvo apie Lie
tuvos dalykus, Lietuvių kovą ir 
apie reikalingumą mums Ame
rikos Lietuviams rūpintis Tėvy
nės reikalais.

Šiame tarpa prasidėjo parda
vinėjimas Bonų. Kalbėjo dar 
p. M. J. Šimonis, taipgi paragin
damas visus kuodaugiausia Bo
nų pirkti ir darbuotis Lietuvos 
liuosybes išgavimui.

P-s Mačiulis antru kartu kal
bėdamas padarė sulyginimus 
Lietuvių tautos su kitomis ne
didelėmis ir dar mažesnėmis 
dabar neprigulmingomis valsty
bėmis ir nurodinėjo, kad Lietu
va gali būti ir pasilaikyti nepri
klausomai nuo kitų. Kalbėjo 
apie revoliucijos laikus 1905 m., 
kur ir pats dalyvavo ir turėjo 
Lietuvą apleisti delei persekio
jimų caro valdžios už gaivinimą 
Lietuvos.

Prakalbos pavyko gražiai, tik 
publikos nedaug atsilankė, nes 
turbut visi laukia atsilankant 
gerbiamų svečių iš Lietuvos — 
Misijos Pirmininko J. Vileišio 
ir Majoro P. žadeikio, kurie ir 
bus čia ateinančiame ketverge, 
vasario 12. d., kalbės Moose sa
lėj, ant Walnut st., prie E. 9th.

Bonų išparduota šiuo tarpu 
sekančiai:

pas Iždininką St. Zaborskį pa
žymėtoje vietoje, ir informaci
jų galima gauti “Dirvos” Re
dakcijoje.

Kiekvienam pirkusiam reikia 
išduoti ženklelį. Kurie negaus, 
tai kreipiasi pas Iždininką, pa
rodydami savo kvitą.

Lietuvos Misijos sutikimas ir 
pietus. Sutikimo komisija ren
gia musų gerbiamiems svečiams 
pietus, kadangi kiek jau žino
ma, jie atvyks į Cleveland^ va
sario 12 d. apie pietus, dienos 
laiku. Sutikimas atsibus ant 
stoties viešas, su iškilme, daly
vaus visi vietos biznieriai ir ki
ti, kas turi laiko, su automobi
liais ir nuo stoties visi nuvyks 
kur atsibus pietus. Sukvies
ta ir miesto valdininkų. Tiki
ma, kad nuo stoties bus galima 
iškilmingai patraukt į City Hali, 
bet tuo tarpu nežinoma, ar bus 
pats miesto majoras tą dieną 
namie. /

Kurie norite pasitikime daly
vauti, biznieriai ar šiaip galin
tieji iš darbo išlikti, pasisam- 
dykit automobilius po kelis su
sidėję ir visas instrukcijas gau
sit pas p. A. Kranauską, 2003 
St. Clair avė., arba pas

Dr. J. šemoliuną, 8115 St. 
Clair Ave.

Ant pietų tikietus reiks gau
ti iškalno ir tai- bus galima pas 
viršuje paminėtas ypatas.

Tikietai reikia pasistoroti po
ra dienų pirmiau.

Atrasta užsmaugta aktorė. 
Prie Euclid avė. namo užpaka
lyje nedėlioj po nakties vaikai 
sniege atrado negyvą merginą. 
Pranešta policijai ir pradėta ty
rinėjimai. Sužinota, jog ji yra 
aktorė, pereitą savaitę lošusi 
Empire teatre. Jos kompanija 
po pabaigimo savaitės iškeliavo 
subatos vakare į Detroitą, bet 
ji liko čia, susiėjusi su kokiu 
tai vyru. Suimtas tasai vyras, 
jūreivio uniformoje, tardymuo
se prisipažino su ja tą vakarą 
buvęs, bet išteisintas, nes pri- 
rodė* tikrus faktus apie savo 
tolimesųįys tą naktį žygius.’

Kitos 90s draugės paaiškino, 
kad ši aktorė ko tai bijodavo ir 
ją kokis tai vyras sekiojęs, dėl
to ji tankiai mainiusi savo kom
panijas, vienok neišvengė mir- 

■ ties.

Nusižudė policisto nušovikas. 
Pereitą ■ savaitę tęsėsi teismas 
žmogžudžio Carl Iverson, kuris 
gruodžio mėnesyje nušovė po
licijos saržentą W. Isaacs. '— 
Iverson visu laiku tvirtai užsi
laikė ir gynėsi nešovęs, nors jo 
draugas paliudijo matęs jį su 
rūkstančiu revolveriu rankoje 
po to, kaip pasigirdo šūviai. Te- 
čiaus pereitą nedėldienį, Iverson 
pats kalėjime nusižudė. Taip 
jis išvengė' elektriškos kėdės, 
pasikardamas kamaroje.

Gruodžio 7 d. du policistai už
ėjo prie Euclid avė. karčiamon, 
kur nutėmijo nužiurėtinus žmo
nes.'' Jie pradėjo juos krėsti ir 
jieškoti ginklų. Ten tai Isaacs 
ir likosi nušatas.

John Platzky, nušovęs poli- 
cistą Shelton savaite vėliaus, 
kuomet tas jį areštavęs vedė į 
stotį, Jikosi nuteistas amžinu 
kalėjimu.

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
skyriaus prakalbos. Ateinantį 
panedėlį, vasario 9 d., Goodrich 
House nuo 7:30 vai. vakare at
sibus prakalbos, kalbės kunigas 
J. Z. Jasinskis ir kiti kalbėtojai. 
Jau laikas pradėti mokėti už 
šiuos metus Liet. Gelbėti Drau
gijai metinę mokestį ($2), vi
si, kurie pernai mokėjot, daly
vauki! šiose prakalbose ir atsi- 
veskit kitų savo draugų.

Nepraleiskit progos neišgirdę 
kun. Jasinskio prakalbų, nes jis 
čia dar pirmą sykį kalba.

Patarimų biuras. Jeigu ne- 
susikalbat gerai Angliškai, o 
pasitaiko kokis reikalas patari
mo arba informacijų apie teis
mus, darbą, darbe sužeidimą, 
del namų savininkų, pilietiškų 
popierų, naktinių mokyklų, a- 
gentų, algų arba kitokiame ko
kiame reikale, kreipkitės į 
CITY IMMIGRATION Bureau, 

103 CITY HALL, 
tenai jums pasitarnaus. Sukal
bama Visokiomis svetimomis 
kalbomis ir už tai nieko neima.

Pėtnyčios vakare Clevelando 
Dailos Muzejuje atsibus prakal
bos ir paaiškinimai apie organi
zavimą Gamtos Istorijos Muze- 
jaus.

Pirmutinis Clevelandietis nu
pirkęs Lietuvos Laisvės Boną, 
yra B. K. Jankevičius už $100

K. Žitkus už $200
L. Apšega $100
A. Kranauskas $100
J. Smičius $100
K. S. Karpavičius $100
St. Zaborskis $100
L. Dubickas $100
A. žaliaduonis $100
J. V. Mačiulis $100
A. Šimkūnas $100
J. Balevičius $100

« EI. Pauliukiutė $50
J. Spaustinaitis $50
V. Ivančius $50

BONŲ PARDAVINĖJIMO GE- 
NERALĖ STOTIS YRA:

Liet. Budavojimo ir Paskolos 
Bendrovės Banke

St. Zaborskis, Iždininkas 
6712 Superior A v., kamp. E. 68. 
Visi, kurie yra inmokėję dalį už 
Bonus, likusias dalis teišmoka 
paminėtoje vietoje, arba pas tą 
patį kolektorių, kuriam pirmą 
mokestį padavė. Bet nėra skir
tumo, galima taipgi duoti ir ki
tam kolektoriui, bet nuo kožno 
gauti kvitą ir pasakyti, kelinta 
mokestis mokama.

Skyriai yra “Dirvos” Redak
cijoje;

St. Clair Ave. Savings and 
Loan Co. Banke, 2006 St. Clair, 

Taipgi pas šiuos biznierius: 
A. Kranauskas, 2006 St. Clair 

Ave.,
R. Žitkus, 2012 St. Clair Ave

nue;
L. P. Baltrukonis, 2112 St. 

Clair Ave.,
A. Šimkūnas, 1001 E. 79th 

Street.
Kiti pardavėjai yra:
A. M. Praškevičius, 
J. M. Šimonis,
L. Apšega,
B. K. Jankevičius, 
J. Jokubėnas,
L. Dubickas, 
A. žaliaduonis, 
J. Urbšaitis.
Supažindinimui ir agitavimui 

tarpe vietos draugysčių už Lie
tuvos Paskolą paskirti šie:

J. M. Šimonis,
Mrs. O. Mihelich-žvingiliutė, 
A. M. Praškevičius, 
J. Urbšaitis.
Tie visi turi Stoties įgalioji

mą lankytis ir kalbėti draugijų 
susirinkimuose.

Be to, visi nariai, kurie už
jaučia ir gali, privalo būti savo 
draugijose agitatoriais ir skel
bėjais apie Lietuvos Paskolą.

Visi norintieji prisidėti prie 
Paskolos rinkimo gali kreiptis

Dviguba žnfogžudystė. Ant 
Pearl rd. W. S., pereitos savai
tės pabaigoje, grįždami nakčia 
iš miesto, vyras su savo mote- 
re, sniege pamatė žmogaus ko
ją. Moteris nusigando ir ėmė 
klykti. Jie nuėjo pas artimiau
sius žmones ir tuojau duota ži
nia policijai. Atrasta gulintįs 
du nušauti žmonės. Buvo vie
ta sniege ir trečio, bet jo niekur 
nerandama. Trečias turbut, po 
išmetimo ant sniego, atsigavo 
ir pasislėpė, nei policijon nesi
kreipė, turbut ko nors bijoda-( 
mas. Nužudyti' žmonės paėjo' 
iš New Yorko ir iš Buffalo, abu 
Italai. Policija tiki, jog jie nu
žudyti kokiais nors kerštinin
kais ir iš kurios nors dalies Cle- 
velande išvežti tenai automobi- 
liuje ir palikti. Kolei kas jokių 
žymių nesurandama, kas nuro- 
rodytų į žmogžudžius. Vienas 
nužudytas tuoj sužinota kas 
toks, — jis paėjo iš New Yor
ko, artistas. Jo laiške, gauta
me nuo tėvo, rašyta^kokie tai 
baimingi dalykai, kas nurodė, 
jog jį sekiojo “vendettų” gau
ja. Antras tik vėliaus susek
tas esąs iš Buffalo.

Kad trečiasis, kurio sniege ir 
pakeliais rasta kraujo žymės, 
pasislėpė, tai jis bene bus ša
lininkas žmogžudžių, peršautas 
abiejų pusių susikirtime, ir iš
verstas sykiu su tais dviem ka
da manytas negyvas. Atsiga
vęs turbut nenorėdamas, kad iš 
jo policija išgautų žinių apie jo 
gaują, pasislėpė arba atsikreipė 
pas savuosius ir tie jį užslėpė.

Gaus daugiau algų, šią va
sarą apie 30,000 Clevelando į- 
vairių paprastų amatų darbi
ninkų dasikaus iki $1 už valan
dą algų. Labiausia taip bus 
su namų statymo darbininkais. 
Kitokių amatų žmonės kaip kur 
uždirba daugiau, bet jie dirba 
nuo Štukų, o ne valandomis.

Akrone vasario 1 d. susimu
šus traukiniams sunkiai sužei
sta 8 žmonės. Pasažierinis trū
kis užlėkė ant tavorinio, kuris 
buvo kelyje sustojęs ir pasažie- 
rinio trūkio inžinierius negalė
jo matyti sšito duodamų signalų, 
nes arti stovėjęs automobilius 
saVo šviesa nakties laiku užkir
to kelią raudonai tavorinio trū
kio liktarnai.

Tiesos del policistų nužudy- 
Ino. Columbus, O. ■—<Valstijos 
atstovas Reynolds padavė su
manymą įstatymui, kad už nu
žudymą policisto laike jo už
duoties pildymo žmogžudžiai 
butų baudžiami pirmo laipsnio 
prasikaltime, kas reiškia mirties 
bausme. Tas gal užkirstų kelią 
tokiems atsitikimams, kaip su 
John Platzky, kuris nušovė jį 
areštavusį policistą, ir Iverson, 
taipgi nušovė kratą darantį po
licijos saržentą.

Albany, Ala. — čionai viena 
moteris bėgyje penkiolikos mė
nesių pagimdė šešis vaikus — 
abu sykiu po trejetą. Tai di
džiausias rekordas, kokis toje 
šeimynoje padaryta.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
AKIŲ 

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

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

“DIRVOS” AGENTAS ANGLI
JOJE

J. Naujokaitis.
Užrašinėja “Dirvą” ir parda
vinėja pavieniais numeriais. 
Galima atnaujinti prenume
ratas ir kitokius reikalus per 
jį atlikti. Adresas; .
J. Naujokaitis,

No. 3 White’s Gardens, 
Star Pl.', Planet Street, 
Commercial Road, E. 1 
London, England.

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

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

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

(Atdara Vakais ir Nedeliomis Rytais)

i Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
I Generališki perkraustytojai.vinduotojai ir statytojai 
į bankspentų ir mašineriją. Rakandus pakuojam. išle> 

džiam ir sukraujam.
<400 St. Clair Avenue _____ Cleveland. Ohio. į

Tai yra mano ' paveikslas. Atėję pamatysit. © 
Medicinų praktikavau per 40 metų. Baigęs © 
Mokslą, Registruotas, su Leidimu Gydytojas fgs 

Specialistas Chroniškų Ligų. ’gt© 
© 
©'

ODESOS.
Londonas.. — Per 

geną pranešama, jog 
kariumenė prie Odes 
sumušta ir neteko 8,Oi 
viu, kurie paimti nelai

Rytinėje Kaspijos j 
sėje bolševikai užėmė 
jedską.

Pusdurnis žmogus supjaustė se vietose ir namuose užsipuldi- 
devynias moteris. Pereitą sa- nėję ir subraižė ar sunkiai su- 
vaitę rytinėje miesto dalyje ko- žeidė devynetą moterų. Jo ne
kis tai pakvaišęs vyras įvairio- surasta.

u^CBenir>ia

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

Atvykit į Akijon, Ohio
PVT'I ą tt HPT’IT' WDTTC Mano gydymai pasirodė pasekmin- 
vxjlUzxU Ujo. V IJK-Uo — gi. -Mano ypatiškas apsipažinimas

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

R. No. 2 East Exchange Street
III. HflWRIla kam. Main ir Exchange Sts. uilliunuiq AKRON, OHIO.

Valan^os: 10 ryto iki 4:30 po pietų. 
Vakarais 6:30 iki 8 vai. Nedėlioms uždara.

Žmogų e kcfsosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro- 

■- čiu, ir tuomet žmogus ka- 
: sosi nejučioms. Bet jis 
X žino, kad jam niežti, ir 

visi kiti tą žino.
Vyrai ir moterįs kenčia 

niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 

, „ lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui, tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: r

AD. RICHTER dr CO.f 326-330 Froa<?wa--. New York

SUPERIOR EKONOMINIS KAMPELIS
John Jacoby & Son

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

7036 SUPERIOR AVE. '7 Įnstėigta 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.

XXXXXXXXXXXXXZXXXZXXXXXXXXXXXZXZXXXXXXXXXXXXX&mCQ

Dešimtes Dienų Išpardavimas
80c. PERKA DOLARIO VERTĖS 

APATINIŲ — VYRŲ IR MOTERŲ PANČIAKŲ 
STIKLINIŲ INDŲ — VAIKAMS VEŽIMUKŲ 
ROGIŲ — PAVEIKSLŲ — INDŲ — AUDIMO 
Viskas Išstatyta Specialiai Ant PARDAVIMO — 
NUO KIEKVIENO DOLARIO 20% NUMUŠTA 

Daugybe Kitokių Atpigintų Dalykų.
IŠPARDAVIMAS prasideda Ketverge, Sausio 29 

ir baigiasi Panedėlį Vasario 9.
RANDOLPH VARIETY STORE

7040 SUPERIOR AVE.. Prie Addison Road;

KOPECNY’S

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piš'kų Vaistų ir chemikalų, 
taipgi daug visokių Ko
daks paveikslams imti, ly
giai ir kitokių fotografi
joms reikmenų; Yra bu
rninių dalygų, perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes moki
nant dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbam.

,7901 SUPERIOR AVE.
Kampas Ė. 79th St.

'Rosedale 945 Prin. 1361

Atpigintos Reikmenįs Del 
Vyrų

7028 SUPERIOR AVE.
Atdara laikoma nedėldieniais 

nuo 7:30 ryto iki 12 dieną.

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

pildom ir jūsų?
THE GEGENHEIMER 

DRUG CO.
Superior Av. ir Addison Rd.

Užrašyk visiems metams sa
vo draugui-draigei “Dirvą”

Wm. J. WILBERSCHEID
Geležinių Daiktų ir Kvar

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

KAM SUDRASKYTI DRAPANAS 
TRINANT ANT LENTOS?

Ar 'žinote, kad kiekvieną sykį kuomet jus 
skalbiate drapanas senoviškų budu, kubi
le ir ant Ifentos trinant, kad jūsų drapanų 
amžius trumpėja?

Elektriškas Skalbtuvas sumažina tą bega
linį trynimą, kuris laipsniškai nudėvi dra
bužius silpnyn. Jame drabužius išskalb
site švariau, ilgiau jos nešiosis, ir taipgi 
sutaupys jums laiko ir energijos.
Elektrišką Skalbtuvą galite gauti pirkti 
bile Elektriškų Daiktų Krautuvėje ant la
bai lengvų išlygų^

Pa
10}ĮO»SO®?S 
SfSS 

SHSS 

I1HUV0S vymausiv

RUSKAS.-M1

bdarbininkv
JUDĖJIMO.

Namai Namai
LIE-

Park 
prieš 
Baž-

TINKAMIAUSIA DEL 
TUVIŲ;

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

P. 
2006

Pros. 953
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 
3 po pietų. Ųtarninkais, Ket- 
vergais ir subatomis vakarais 
atdara nuo 6iki 8 vai.

nes bus Lietuvių 
Atsišaukite pas:

MULIOLIS
St. Clair Ave:

• " Cent; 6488.

Nužudė pačią ir kūdikį ir pats 
persišovė. Ant E. 93rd st. tū
las influenza sirgęs žmogus iš 
pamišimo paėmęs revolverį riu- 
šo.Vė savo žmoną ir' penkių une- 
tų dukterį ir paskui pats save 
labai sužeidė, kad už keleto die
nų pasimirė.

Influenza didėja, šią žiemą 
Clevelande vėl siaučia taip pat 
plačiai influenza kaip ir pernai, 
tik šįmet jau žmonės ne taip 
įsigąsdiną. Vasario pradžioje 
buvo 1,807 sergančių, taigi tiek 
kaip pernai šiuo pačiu laiku.

Patartina prižiūrėti 
rius, gerai išvėdinti ir 
gyvenamuose namuose 
68 laipsnių.

kamba- 
šilumą 
laikyti

Vasaris ypatingas mėnuo. Šis | 
vasaris yra ypatingas mėnuo— 
pirma diena išpuolė nedėldienį, 
taip ir paskutinė, 29 diena, bus 
nedėlioj. Jis yra viena diena 
ilgesnis, kaip paprastais metais. 
Bus jame septynios šventės — 
šventės del bankerių ir kito
kių, bet ne del darbininkų. Y- 
ra penki nedėldieniai ir dvi Ą- 
merikoniškos šventės: Lincolno 
gimtadienis, vas. 12, ir Geofge 
Washington© — vas. 22 d. To
kio -vasario nebuvo nuo 1880 m. 
Kitas toks pasilaikys tik 1948 . 
m.

PAJIEŠKAU KAMBARIO 
pas Lietuvius, kur gražioje vie
toje, 
butų 
kite,

Užmokėsiu gerai, kad tik 
gražus kambarys. Praneš-

Monika Misikvietis
5120 Superior avė. Cleveland, O.

MICHAEL NOVAK likosi už
muštas; jeigu kas esat jo gimi
ne susineškit su Max M. Dwor- 
ken, 200 Schofield Bldg., del to
limesnių informacijų.

Parmos! Parmos!
Nėra Visoje Amerikoje 

kios didelės Lietuvių Kolonijos, 
kaip čia, Fountain Mich, mies
te. Šis miestas yra centru Lie
tuvių Kolonijos. -Čia jau yra 
pirkę ukes suvirs 400 Lietuvių. 
Aš da turiu 23 Farmas ant par
davimo su puikiausiais budin
tais ir didžiausiais sodriais, ir 
taipgi turiu 12,000 akrų neva
lytos 
akrą, 
logo.

R.

žemės, nuo $10 iki $25 už 
Reikalaukit farmų kata- 

0)
J. A. ŽEMAITIS

1, Fountain, Mich;

Illuminating Building Public Square
THE ILLUMINATING COMPANY

A.LINN Keptuyė 
taipgi 4020 ST. CLAIR Ave. 
6212 ir 7032 SUPERIOR Avė. 
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

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

Viena ketvirta dalis plytelės 
dėl 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. 40fh 
gatvių. (13)

A. F. DONALDSON CO.
Reikalaukite managerio

J. V. Mitchell
234 Superior Arcade "

Main 6437 Central 44

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)

©
©
©
©
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

to-'® 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

©

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

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju _
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visu gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui.
nerek perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbantį žmogų.

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

eredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLĘVELAND, OHIO.

GRASIA DIDEUS®1 

bliųsriekas. 
Mnit, HA-Vašiu 

į jelikelio darbininką ir 
Imįtj prie tam reikaliW 
|į monią orpsfflflN ’ 
iriAsi savo suvaaavtae S 
įsakymą nuo vasario 17 
afi į streiką visiffls W 
įsriminką- S sstrako įi 
mas žduotas po pbSą " 
feną ir pasitarimą iu ati 
ffssMngtonėi kuris varė I 
bu su gdikelią kumpam! 
įri pakėlimo diriuninkami 
H, bei grindį jog nėn 
ties ką uon gauti

Darinūkii bis laitai 
taįiana planai pradėti d 
ninką orgaaiurijoms leist 
n lakrasfius. laitašėu 
alina tisuose didafiuos 
dirbiją tentnose, 'tuoįai 
eis 27 laikraščiai, dangė

F diffliniii.

Goodynr naiįffi algos.
I rot, 0.-Goodyear gumi 

dirbmą kompauįja prim 
jas jam dyMnmkamš 
maiiaiisia warns bus n 
(6 j dieną, moterims -

Ciudnati, 0. - Ggu 
Kją unija grąrin isao 
streiko 97 dnbtarią 
jeigu nebus pakelta alg 
ir ketvirtdalio nuoH

[' me visame meina 121 
.V ninką.

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

...........................
Jums
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LENINAS VEIDMAD 
Piryžms. — Lmin>< 

Lis pasirodė veidmaini 
sęjfflipeėiiĮ diplomatui 
net paskelbta nuėmim 
fe ir pradėta tartis p 
nei komercijos tarpe 
5? ir Rusijos koopen 
Wiizaciję, jovieti; « 
paskelbė tą pavelysią

i J9 reikalus, .teėiae 
i® laiku pradėjo pero 
ti Rusijos kooperativaš 
D jas po Maskvos vald 
We> kad tokiu budu 
fekio nors reikalo sa 1 
vais but tiesioginis su 
au-jsovietą valdyba. I 
barstymui London 
fefętrjasąjmigieėiiĮ

didelės add:
Pereitą savaitę rj 

Wj? ir. Kanados 
ijo didelė audri su s

t Ragina visus n 
i NYHS.
■ Paryžius. — Franci 
' ®wlrią agitaciją, kai

”*> kokis tik nevedą 
E padauginimui ša 
f R- Norima, kad vėl
■ tają užsiverstą anot 
• taėje dikfiai išžudyt

Mt $100 ir




