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Wilson Nesutinka su Euro
pos Politikieriais

JEIGU ANGLIJA, FRANCUZIJA IR ITALIJA SAVO
TIŠKAI PASIELGS SU FIUME IR KITAIS ADRIA
TIKO PLOTAIS, AMERIKA ATSIMES NUO TOLES
NIO EUROPOS REIKALŲ RIŠIMO. — Pasakė Wilson.

AMERIKOS LENKAI NORI GRĮŽTI ATGAL, NO- 
NORI UŽ LENKUS KARIAUTI TENAI.

SĄJUNGIEČIAI ANT WILSONO NOTOS ATSIUNTĖ 
PASIAIŠKINIMUS.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

Gelžkeliečiai nesustreikavo.
Washington. — Gelžkeliečių 

streikas, nuskirtas ant vasario 
17 d., likosi atidėtas, paklausius 
Prezidento Wilsono prašymo. 
Prezidentas sušaukia konferen
ciją vasario 23 d. generaliam 
pasitarimui apie viską.

Gelžkelio darbininkai ir dir
bantieji prie gelžkeliams reika
lingų darbų, skaičiuje 300,000, 
nuo pereito, liepos mėnesio ati
dėlioja streiką, pasitikėdami, 
kad valdžia padarys ką nors su
mažinimui pragyvenimo bran
gumo. Jų pareikalavimas buvo 
arba sumažinti daiktų kainas, 
arba pakelti jiems algas.

Gelžkelių darbininkų unijų 
vadovai rengia galutiną progra
mą, kaip sumažinti pragyveni
mo brangumą, ką perduos val
džiai apsvarstymui. * Programą 
gerai apsvarstys perdėtiniai vi
sokių geležinkelių darbininkų 
unijų,. kurios, turi net pora mi
lijonų narių. Unijos sako, jog 
“Mes nebusime Amerikonai, jei
gu negalėsime sukontroliuoti to 
baisaus išnaudojimo’’.

Clevelando unijos skyriaus 
perdėtinis pasakė, jog jis nesu
tinka vesti streiko, kuris buvo 
paskelbtas ant vasario 17 d., —* 
tokio streiko, kuriame nedaly
vaus visi, bet atskira grupa. — 
Jis sutinka ant prezidento pra
šymo laukti iki po konferencijos 
vasario 23 d., kur bus apsvars
tyta ar kokis nors pagerinimas, 
ar pasirodys, jog darbininkai tik 
streiku turi laimėti.

Užšalo traukiniai. Columbus, 
O. — Pereitą nedėldienį Penn- 
lyvanijos gelžkeliui užšalo 63 
traukiniai, delei ko sustojo vi
sas judėjimas 'keletui valandų.

Išversta prūdas — dingo 5 
žmonės. Toronto, Kanada. — 
Abitibi popieros išdirbystės įs
taigos prūdo užtvarą išversta 
ir tame prietilcyje žuvo penki 
.darbininkai, apie kuriuos dabar 
nežinoma. Dirbtuvė ant ilgo 
laiko turės sustoti.

REZIGNAVO LANSING.
Washington. — Valstijos se

kretorius Lansing, po apsimai- 
nymo laiškais su prezidentu 
Wilsonu, padavė- savo rezignaci
ją. Prezidentui pasveikus su
žinota, jog Lansing sušaukinė- 
jo kabineto susirinkimus be pre
zidento žinios, o pagal konsti
tucijos yra uždraudžiama kam 
nors kitam, kaip tik prezidentui 
tą daryti. Tas privedė Lansin- 
gą rezignuoti. Lansing tą vie
tą užėmė rezignavus W. J. Bry- 
an’ui, kuris nesutiko su Wilso
no apsiėjimais laike ginčų su 
Vokiečiais už paskandinimą lai
vo “Lusitania”. Abelnai, visu 
Wilsono prezidentavimo laiku iš 
jo kabineto jau rezignavo de
vyni žmonės. Laike jo septy
nių metų prezidentavimo, visi 
devyni kabineto nariai išėjo vis 
kilus kokiam nors nesusiprati
mui su prezidentu.

V. Sekretorius Lansing, kaip 
matysime straipsnyje ant pusi. 
3, buvo labiausia priešingas pri
pažinti Lietuvą.

Kaltina Italų Insurgentų 
D’Annunzio.

Londonas, vas. 17. — Są- 
jungiečių augščiausioji ta
ryba pridavė S. V. ambasa
doriui Davis atsakymą Pre
zidentui Wilsonui del jo no
tos Adriatiko klausime. No
tos ir atsakymo tekstai ne
bus paskelbti viešai.

DELEI ADRIOTIKO REI
KALŲ.

Washington. — Prezidentas 
Wilson pranešė Anglijos, Itali
jos ir Francuzijos valdžioms, 
kad jei jos nusvers Adriatiko li
kimą pačios vienos nesiskaityda- 
mos su WashingtOnu, tai Suv. 
Valstijos nesikiš daugiau toli
mesniuose Europos dalykų ąp- 
tvarkymuose. Wilson pasakė, 
kad nei vienas iš pasiūlytų jų 
būdų nesutinka su Amerikos 
pažiūromis'?- Visas dalykas ei
na apie sutvarkymą likimo mie
sto FiUme ir 'Adriatiko jūrių, 
ko delei tarp Italų ir Jugoslavų 
stovi intempti santikiai.

Anglijos premj. Lloyd Geor
ge pasiūlė šitokį Sumanymą:

1—Fiume "padaryti neprigul- 
mingu ifiiestu, su gvarantija 
tautų lygos, su tiesa rinktis sa
vo diplomatinius atstovus. Su- 
sah miestą paskirti Serbų-Kroa- 
tų Slavėnų valstybei.

Panaikint liuosą stovį ir per
vesti rubežius tarp Serbų-Kroa- 
tų-Slavėnų valstybės.

3— Žara, sulyg rųbežių mies
to, būs nepriklausoma valstija, 
po tautų lygos gvarantija, su 
teise rinkti savo diplomatinius 
atstovus.

4— Italija pasilaikys Valoną, 
kaip paskirta Londono sutarty
je, ir turės mandatą ant Alba
nijos. šiaurinės Albanijos ru- 
bežiai bus nustatyti.

Ir kiti punktai, padarantis 
Adriatike teisių Italijai. Prez. 

| Wilson tam visam pasipriešino, 
pasakydamas, jeigu bė jo bus 

I nusverta tas klausimas, tai są- 
jungiečiai teriša ir visus kitus 
Europos dalykus patįs.;

Anglų kariumenė traukiasi iš 
BatumO į Konstantinopolį.

Odesos bolševikų komandie- 
Irius paskelbė, jog jis įsakysiąs 
šaudyti į Anglijos kariškus lai
vus Odesos vandenuose, jeigu iš 
tenai jie nepasitrauks.

LENKAI NORI GRĮŽTI.
Washington. — Senatas pri

ėmė bendrą rezoliuciją, reika
laujančią karės sekretorių Ba
ker ir autorizuojančią karės de
partamentą sugrąžinti iš Len
kijos Amerikon Lenkų karei
vius, kurie tenai nugabenti sy
kiu su Hallerio legionais po ka
rės iš Francuzijos. Amerikoje 
gimusių Lenkų kareivių būrys 
iš 12,000 vyrų, reikalauja, kad 
juos Amerikos valdžia parga
bentų iš Polščos.

Washingtone paaiškėjo, kad 
tą kuogreičiausia reikia padary
ti “išvengimui didelių negero
vių ir galimų kilti pačuose ka
reiviuose suiručių”. Iš’ Varšu
vos Amerikos atstovas pranešė, 
jog jau buna atsitikimų sukili
mų. — Neilgai Lenkai galės pa
sidžiaugti savo “brociais” iš A- 
merikos, nes tie žmonės nenori 
kovoti už jų grobščius reikalus.

BOLŠEVIKAI VIS DAR 
NORI PASAULĮ UŽ

VALDYTI.
Haga, Holandija. — Tą pa

čią dieną, kaip iššaukta trans
porto darbininkų streikas, išėjo 
aikštėn svarbus slaptas, tarptau
tinis bolševikų suokalbis. Jau 
senai buvo žinoma, kad Holandi- 
joje buvo atliekama daugelis 
internacionalių slaptų dalykų, ir 
tas daugiau buvo atkreipęs do- 
mą šios valstybės vadovų, negu 
kaizerio išginimas, žmonėms 
vis aiškiau pradeda rodytis, jog 
šįmet, jeigu kas nors nebus ge
resnio įvesta, bolševizmas per- 
šluos Europą, kaip pakilusi 
banga, didindamas savo kariu- 
menes ir žengdamas linkui va
karų Europos.

Nesenai surinktos ištikimų 
Rusijos agentų žinios patikrina, 
jog bolševikai rengiasi pradėti 
didelį ofensivą ant Lenkijos an
ksti pavasarį. Tarimaisi su An
glija daroma tiktai pratęsimui 
laiko. Bolševikai mano įžengti 
Vokietijon per Lenkiją. Kaip 
iš žemlapio aišku, dabar jau 
Lenkų šiaurinis ir pietinis spar
nas laikomas naguose. Kada 
armiją pasieks Vokietiją, ne tik 
neprigulmingieji socialistai, bet 
tūkstančiai tokių Vokiečių, ku
rie dabar bijosi parodyti savo 
spalvą, prisidės prie raudonųjų, 
ypač kad sovietai tuomet pa
skelbs karę prie sąjungiečių ka
pitalizmą'.ir taikos' sutartį. ~

Tuos dalykus liuosai išdisku- 
savo internacionale sovietų kon
ferencija Amsterdame. Leni
nas, kaip pasirodo, trokšta kuo- 
daugiausia internacionalizmo, 
taigi jis pasiuntė vieną Savo at
stovą į Holandiją sutverti “re
akciją ramioje Holandijoje”, at
gaivinti trečiąjį internacionalą 
ir prirengti bolševikų konferen
cijas Vakarinėje Europoje ir A- 
merikoje. Apkalbėta apie Vo
kietiją ir Ameriką, taipgi lais
vė, keliavimas, pasportai, cen
zūra ir špiegų klausimas apna- 
grinėta.

“Raudonoji armija ateina iš- 
liuosuoti Lenkijos ir Rusijos 
proletariatą, ir kaip tik armija 
artinsis, Holandijos darbininkai 
turi prisidėti prie savo draugų; 
toliaus jie turi priversti kapita
lizmą užverti taiką su sovietais 
ir tokiu budu paskubinti pasau
linę revoliuciją”, pasakė vienas 
kalbėtojas. Išduota atsišauki
mas į darbininkus del- tarptau
tinio streiko. "Jeigu Vokietijo
je kils revoliucija ir pasikartos 
kitur, darbininkai turi būti ga
tavi generaliam streikui, ypač 
transportų darbininkai Ameri
koje, Anglijoje, Francuzijoje ir 
Italijoje”, skelbia tas atsišauki
mas.

New Yorkas. ■— Daroma pla
nai surinkti iš Amerikos žydų 
$10,000,000 sušelpimui Europos 
žydų. Jau rengiama pasiųsti 
košemos mėsos ir kitokių daly
kų žydams' į Lietuvą, Latviją 
ir Austriją. Velykoms bus pa
siųsta macų.

šešis sykius ženotas, ir dar 
norėjo. Montgomery, Ala. — 
Areštuotas čia 24 metų vyras 
už daugpatystę. Jis turi šešias 
žmonas, visos gyvos, ir dabar 
bandė apsivesti su septinta mo- 
tere.

Nepataikė kur reikia. Aber
deen, Md. — Orlaivis iš 8,000 
pėdų augščio numetė dvi bom
bas, darydamas bandymus, no
rėdamas pataikyti į paskirtą 
vietą, bet bombos krito ant gelž
kelio relių ir išardė kelią per 
31 pėdu.

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI.
Harbin, Mančžurija. — Iš 

Chinijos pranešimai skelbia, jog 
gen. Kappell, vyriausias vadas 
vakarų armijos Rusijoje, užėmė 
Irkutską ir įsteigė susinėsimus 
su gen. Semenovu. {Užėmę Ir
kutską kareiviai nerado tenai 
jokių pėdsakų admirolo Kolča- 
ko, buvusio visos Rusijos val
džios galvosi apie kurio likimą 
dabar niekas nežino.! Pirmiaus 
jau gen. Kappell’io kareiviai su
sijungė su Cechais kovai prieš 
bolševikus. Jie užėmė čerem- 
kovą, ant trans-Si beri jos gelž
kelio, 80 mylių nuo Irkutsko.

Keletas dienų pirmiaus buvo 
paskelbta, jog Kolčaką nužudė 
jo paties kareiviai, kad jo neiš
gelbėtų baltoji gvardija, kuri 
tuo tikslu žengė prie Irkutsko.

* » *'
Washington. — Nauja revo- 

liucijoniškoji valdžią Vladivos
toke yra labai draugiška Suv. 
Valstijoms, taip praneša karės 
departamentan majJ gen. Gra
ves, Amerikos kareivių koman- 
dierius Siberijoje. [Vladivosto
ke viskas esą ramu ir nesimato 
pasiryžimų sukilti ir keršyti re- 
voliucijonieriams iš kitos pusės.

Tų revoliucijonierįų rankosna 
pateko BlagOvieščenšk ir tikima 
tuoj užimti Harborovaską.

* # *'
Londonas. — Svarbiausiais 

pereitos savaitės'kariškais nuo- 
tikiais skaitoma bolševikų ar
mijos vijimasi likučių gen. De- 
nikino kariumenės Kryme, pra
dėjimas raudonųjų atakų šiau
riniame Rusijos fronte, Dvinos 
Srityje, bei užbaigimas Latvių 
veikimo prieš raudonuosius. • 
" Vakarinėje srityje pietinio 
Rusijos fronto liuosnorių išsto
jimas prieš bolševikus pasirodo 
visai sunaikintas, nes bolševikai 
užėmė Odesą. Prie Dniestro 
raudonieji žengia pirmyn 120 
mylių frontu. Bolševikai pane
šė didelius nuostolius Dono ir 
Manič upių linijose, nustojo di
delį skaičių vyrų užmuštais ar
ba nelaisvėn patekusiais. Jiems 
tečiaus sekasi Stepuose, kur jie 
parodė galėsią užimti Sebasto- 
polį ir Teodoziją, uostus prie 
juodųjų jūrių Kryme, ir užgrie
bė Petrovsko gelžkelį.

KĄ PRANAŠAS ATEIČIAI 
ŽADA.

Vienas Anglijoje žmogus iš
rado naują būdą susinešimui su 
kito pasaulio žmonėmis ■— su 
mirusiais. Tuo budu'jis gavo 
žinių apie praėjusią didžiąją ka
rę, apie Rusijos revoliuciją ir 
kitus dalykus. Dabar ateičiai 
jis pranašauja štai ką:

Birželio mėnesyje, 1920 m., 
atsibus didelis industrialis su
kilimas. Bus iššaukta kariu
menė.

Gruodžio m., 1920 m.; pasi
rodys nežinoma moteris, kuri 
pradės žmonijoje sėti nepasiga- 
riėdinimo sėklas.

1921 metais — gręs kita di
delė karė, bet Anglija nebus jo
je tiesioginai įmaišyta.

1930 metais — garbingi ap
sireiškimai iš Augščiausios Esy
bės.

1950 m. — kitas apreiškimas 
nuo Augščiausios Esybės ir di
delės svarbos persergėjimas vi
sai žmonijai.

1975 metais — žemei, Mar
sui ir kitom dviem planetom 
gręsia sunaikinimas.

APIE ATKELIAVIMĄ 
AMERIKON.

Svarbus Patėmijimai.
Visi Lietuviai Amerikoje jau 

norėtų, kad į Ameriką kaip ir 
iš Amerikos butų liuosas kelia
vimas; kaip pirm karės buvo.

Ar bus vėl taip, nieko apie 
tai negalima dabar pasakyti. 
Apsunkinimas iškeliauti iš A- 
merikos tapo įvestas prasidė
jus karei, kad sugauti Vokieti
jos šnipus-špiegus. Atkeliavi- 
mas Amerikon lygiai tapo ap
sunkintas irgi?sugavimui Vokie
tijos šnipų', kurie stengėsi įlysti 
į Ameriką po visokiais svetimų 
šalių pasportais ir vardais.

Pirmiaus keliaujantiems A- 
merikon nereikėdavo jokių pas- 
portų. Dabar gi be pasporto 
neleidžiama ant laivo Ameriko
je ir Europoje.-

Lietuvos gyventojai, norėda
mi keliauti Amerikon, visupir- 
mu turi kreiptis prie Amerikos 
kohsulio savo apielinkėje (kol 
kas Amerikos konsulio Lietu- 

Įvoje dar nėra. Yra Kaune A- 
merikos valdžios atstovas p. Ga-
de tėmijimui politikos reikalų 
bėgį) paduodant savo aplikaci
ją, ■savo adresą ir užsiėmimą, 
giminės adresą iš Amerikos, 
pas kurį nori keliauti, ir užmo
kėti $1.00.

Konsulis gavęs tą aplikaciją 
ištirs apie keleivio pasilaikymą, 
ar ne bolševikas ar socialistas, 
ir tada praneš Amerikos ateivy- 
stės valdžiai į Washingtoną, ku
ri vėl’padarys ištyrimą apie gi
minę Amerikoje, pas kurį Lie
tuvos išeivis nori atkeliauti, ir,, 
nieko priešingo neradus (jog ne 
bolševikas nei socialistas) pra
neš konsuliui, jog gali paliudyti 
aplikanto pasportą keliavimui į 
Ameriką, už ką vėl reikės už
mokėti dolaris.

Ateivys ir gavęs- leidimą ke
liauti į Ameriką, — liekasi 
po visais įstatymais, kurie pil
nai išpildomi link ateivių.

Ateivis turi būti visiškai svei
kas. Nesveiki tenesikelia iš na
mų; turi mokėti skaityti. Bet 
paliuosuojami nuo mokėjimo 
skaityti yra: moters keliaujan
čios, pas savo vyrus; vaikai ke
liaujanti pas tėvus, ir tėvai 55 
metų senumo, keliaujanti pas 
savo vaikus.

P. Mikolainis,
1304 Sutter Av., Brooklyn, N.Y.

MIRĖ GARSI AKTORĖ. 1
Paryžiuje pasimirė Gabrielė 

Deslys, garsi aktorė, bet tą vi
są pragarsėjimą užsipelno nuo 
1912 metų, kuomet Portugalijo
je likosi nuversta nuo sosto ka
ralius. Sulyg laikraščių tais 
laikais plataus aprašymo, ji bu
vusi, priežastimi Portugalijos 
karaliaus netekimo sosto; Iki 
tolei ji buvo paprasta mergina, 
dalyvaujanti scenoje su kitais 
aktoriais. Portugalijos kara
lius skaitėsi turįs seniausią Eu
ropos sostą. Bet tūo laiku re- 
voliucijonidriai, j iešką visokų 
priekabių, sujungė karalių su 
ta aktore, kuri tuo tarpu buvo 
atsilankiusi Portugalijon, ir dėl
to likosi toje šalyje įsteigta res
publika.

Gabrielė Deslys buvo ir Ame
rikoje, po to, kaip ji pragarsė
jo. Ją čia kviečiant užtikrinta 
net $4,000 į savaitę pasirodymui 
teatre New Yorke. Kalbėdama 
su laikraščių atstovais, ji pri- 
vatiškai išsireiškė visai nieko 
neturėjusi su karalium, nes tik 
teatre jis į ją ant scenos tėmi- 
jo ir sykiu su kitais savo šei
mynos nariais aplodizavo. Sy-i 
kį dar rodos ir kalbėjusi su juo, 
tai viskas. Bet kad tą paskelb
ti viešai, ji nenorėjo, nes pra
pultų joje visas indomumas ir 
publikos nepatrauktų. Taip ir 
pasiliko — Deslys nuvertė nuo 
sosto Portugalijos karalių.

Jai atsilankius Amerikon, lai
kraščiai galėjo kalbėti kaip no

Audra pietuose. Macon, Ga. 
Vasario 12 d. perėjusi didelė 
audra išgriovė aštuonis namus, 
išlaužė medžius ir sužeidė kele
tą žmonių. Camilla, Ga., už
mušta mergaitė, sužeista dau-

rėjo, bet nebuvo leista teatro giau kitų žmonių, o iš Mitchell 
garsinimuose painioti ją su ka-l pavieto pranešama, jog audroje 
ral’aus nuvertimu. žuvo keliolika žmonių.

Lietuvos Laisves Paskola
PASKOLOS BĖGIS.

Lietuvos Laisvės Paskola da
bar jau baigiama organizuoti. 
Dar yra gerokas skaitlius ko
lonijų, kuriose nėra suorgani
zuota Paskolos Stočių, bet tai 
vis mažesnės kolonijos. Dides
nėse kolonijose jau veikia sto- 
tįs, kitose kolonijose net po ke
lias stotis.

Tiesa, dar už bonus pinigų su
lyginamai neperdaugiausiai pri
siunčiama, bet visgi jau gana 
gerokai inplaukia kasdien.

Misija prašoviau veikėjų pa
siskubinti, juk negalime šio dar
bo užtęsti. Pinigai reikalingi 
Lietuvai dabar.

Pinigų Siuntimas.
Lietuvos Misija Amerikoje 

nukentėjusiems nuo karės per
siunčia pašalpą. Kas nori sa
vo tėvams; broliams ar šiaip 
giminėms pasiųsti pašalpos, tam 
Misija patarnauja. Kas nori 
pasiųsti, lai pirmiau laišku už
klausia Misijos apie pinigų kur
są. Misija iš to nedaro sau pel
no, bet tik patarnauja žmonėms, 
kurie šelpia savo gimines. 
Taipgi ir agentai lai pasiteirau
ja apie kursą.

Dar apie Srioviškumus.
Misija gauna laiškų nuo ne

kuriu veikėjų, kad ji užjaučia 
ar vienai ar kitai srovei, kad 
jos informacijų Biuras kartais 
šališkus pranešimus padaro, čia 
turime paaiškinti, kad Misija 
netarnauja jokiai srovei, jokiai 
partijai; bet tik Lietuviams. 
.Visi Lietuviai, kokių./ pavalgų, 
nebūtų, bile tik jie stovi už Lie
tuvos valstybę, už Lietuvos nė- 
prigulmybę, Misijai yrą lygiai 
geri. Misija eina tiktai prieš 
skelbimą neteisingų faktų apie 
Lietuvos Valstybę, nežiūrint kas 
juos skelbtų. Ot ant šito pa
mato ir daromi užmetimai Mi
sijai. Misija nori ir stengiasi 
išaiškint tuos grynai valstybi
nius reikalus, gi nekurie sa
ko, kad tai srovinis šališkumas. 
Bet Lietuvos Misija kaip ir 
kiekvienas žmogus gerai žino, 
kad niekas ir niekados visiems 
neįtiko. Tat jei kas Misijos In
formacijos Biuro pranešimus 
kitaip suprato, tai dabar pra
šomi tą supratimą pakeisti ir į 
Misiją žiūrėti kaipo į grynai 
valstybinę įstaigą.

Misijos darbai.
Ikišiol Misija jau nuveikė 

daug darbo. Suorganizavimas 
darbininkų štabo nelengvas dar
bas; Dabar veikia šie Misijos 
pamatiniai skyriai: 1) Lietuvos 
Bonų platinimo arba paskolos 
skyrius; 2) Lietuvos Misijos In
formacijų biuras, iš kur išeina 
įvairiausios informacijos įvai- 
riousiuose reikaluose; 3) Pini
gų. persiuntimo skyrius, kuris 
rūpinasi tik persiųsti piniginę 
pašalpą Lietuvoj gyvenantiems; 
4 Lietuvos Sargų skyrius, ku
ris rūpinasi kariumenės reika
lais; Prie to dar iždininkas pri
ima persiuntimui Lietuvon įvai
rias aukas labdaringiems tiks
lams. Politinis skyrius yra Wa
shingtone.

Butų labai gerai, kad rašyda
mi Misijon, ant konvertų nuro
dytumėte ir skyrius, tuomet 
daug parankiau ir greičiau at
sakymus susilauktumėt.

Liet. Misijos Inf. Biuras.

Tvanas Paryžiuje. Seino upė 
šįmet dikčiai išliejo vandens 
pįer kraštus ir užlieta žemesnė- 
sės miesto gatvės. Vanduo urnai 
pakilo penkiolika pėdų ir savai
tei laiko tokiose vietose užsėmė 
žmones namuose. Laivais vis
kas privežama. Dauguma namų 
užtvino net iki antrųjų langų. 
5,nfjn žmonių reikėjo iškelti iš 
tokių gyvenimų.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
PRANEŠIMAS.

Vasario 10 d. Amerikos An
glų laikraščiuose patilpo gana 
ilgas matomai oficiališ praneši-' 
mas delei nepripažinimo Lietu
vos Valstybės ir kitų mažųjų 
valstybių, kurios faktinai yra; 
nuo Rusijos atsiskyrusios. Ta
me pranešime liko paskelbti du 
laiškai Amerikos Vyriausybės 
(State Departamento) prie' Ek- 
zekutivio Amerikos Lietuvių 
Komiteto. Pabaigoj šio prane
šimo pasakoma, jog Amerikos 
valdžia tokios pat politikos lai
kysis ir sulyg kitų valstybių." 

šiame pranešime viena gera 
pusė, jog Lietuvos valstybės pri
pažinimo klausimas liko išstum-' 
tas pirmon eilėn; Matomai jis* 
yra pribrendęs. Paskelbtieji lai
škai primena apie tai, kaip į 
musų valstybę buvo pirmiaus 
žiūrėta, bet gyvenimas bėga ir 
apie tai kaip bus toliau, nieko 
aiškaus nepasakoma. Mes tvir- 
tai tikime, jog susilauksime lai-: 
škų visai kitokio turinio. Kad 
tai veikiau galėtų atsitikti, rei
kia visai nenustojus vilties dar 
tvirčiau dirbti. Visas pripaži- 
žinimo dalykas pridera nuo pa
čių Lietuvių ir jeigu tasai Lie
tuvos žmonių balsas yra ir bus 
tvirtų, jis bus, be jokios abejo
nės; išklausytas. Vieną sykį iš
kėlę savo vėliavą, turime ją gin
ti; ginti amžinai. Todėl nei ant 
valandėlės tenekilsta abejonės 
Lietuvių širdyse;' Mes esame 
tvirti — visa teisė su mumis.

VILEIŠIS;
Generalis Lietuvos Atstovas.

LIETUVOS LAISVĖS PASKO
LOS UŽGYRIMAS.

Vasario 10 ir 11 dd. Pitts- 
burge įvyko Katalikų Federaci
jos atstovų susirinkimas. Va
sario 11 dieną po pietų į posė
dį atsilankė Lietuvos Misijos 
atstovas J. Vileišis; kursai Lie
tuvos Valstybės vardu ilgesnėj 
prakalboj išreiškė katalikų or
ganizacijoms padėką už visą jų 
atliktą ir atliekamą darbą Lie
tuvos Valstybės statyme ir jų 
visokiariopą pagalbą nukentėju
siems nuo karės. Savo prakal
boje J. Vileišis nurodinėjo, jog 
prie dabartinių aplinkybių rei
kalingas yra sutartinas darbas 
visų srovių, kurios stori už Lie
tuvos neprigulmybę ir jog: nei 
viena atskira partija Lietuvoje 
šiuo momentu negali drįsti imti 
vadovavimo išimtinai ant savęs 
Lietuvos Valstybės kuriamaja
me darbe. Nei viena partija 
nėra dabar dar taip stipri ir 
stojus darban viena sumažintų 
aktivumą visų kitų, kurios sto
vi lygiu budu už Lietuvos ne
priklausomybę.

Neatsižvelgiant į partijinius 
skirtumus reikia surasti^bendrą 
elgimosi liniją, kuri butų pri
imta visoms grupėms, kurios 
kovoja už Lietuvos Valstybės 
nepriklausomybę.

Tuo keliu tuo tarpu bando ei
ti Lietuvos valdžia, toksai takas 
lygiu bildu vedamas ir Lietuvos 
atstovybės Amerikoje. Eiti tuo 
taku nėra lengva tarp smagiai 
įsivyravusių čion partijinių gin
čų, bet kito tako nėra.

Lietuvos atstovo kalba buvo 
priimta gausiu delnų plojimu. 
Katalikų Federacija tolimesniąi 
savo posėdyje užgyrė Lietuvos 
Laisvės paskolą, pasižadėdama 
ją remti. Buvo paskui padary- 

Įta keletas pastabų delei to, kas 
reikia padaryti, kad paskola! ei
tų sparčiai, bet pamatinai visi 
buvo už paskolos rėmimą.

Lietuvos Misijos 
Informacijų Biuras.

257 W. 71 Street,
New York City,

Laisvą Lietuva Dabar arba Niekados! — Lietuvos Laisves Benais Pa’-odvUim K? in Liuosybę Gerbia ir!
Bonai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinami ant 15 metų ;r dun? ’ iėkvienahi po 5 nuošimti i metus. Lie;«.re° Misiją New Yorke.
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Iš Lietuviu Gp
Lietuvos Misija Clevelande.

Bony Išparduota už $20,000.
Turbut niekad dar Cievelando 

Lietuviai nebuvo taip labai su
judę, tokio ūpo sukelti, kaip da
bar, atsilankius Lietuvos Misi
jai, gerbiamiems svečiams iš 
Lietuvos, Jonui Vileišiui, Majo
rui Povilui žadeikiui ir kun. J. 
žiliui.
. Gavus žinių, kad Misija Cle

velande buvo vasario 12 d., pra
dėta rengtis prie sutikimo vi
sais galimais budais.

Sutikimo priruošimui komisi
ja buvo iš šių žinomų šios ko
lonijos veikėjų: J, V. Mačiulis, 
Dr. J. šemoliunas, O. Mihelich- 
žvingiliutė, A. Kranauskas ir 
L. P. Baltrukonis.

Šita komisija veikė bendrai su 
Paskolos Stoties Valdyba ir vi
same kame tarėsi, kaip geriau
sia dalykus prirengti, šalip su
tikimo prirengimo, sykiu ėjo ir 
bonų pardavinėjimo darbas ir 
jieškojimas tinkamiausių būdų. 
Viskas pasisekė pasekmingai su
rengti ir abu darbu ėjo geriau
sia.

Bonų pardavinėjimas oficia
liai pradėtas su vasario 1 die
na, apie ką jau buvo pranešta.

Kitą svarbią užduotį Cieve
lando veikėjai atliko, tai para
gino rezoliucija susivienyti Det
roito tautininkus ir katalikus, 
nes, kaip Misijos Informacijos 
Biuras pranešė, tenai buvo ki
lę sroviniai susivaržymai ir grę- 
šė darbo suardymas tenai, o tas, 
Clevelandiečių nužiurėjimu, ro
dės pakenks visam Cievelando 
Distriktui surinkti $400,000, į 
kurį ineina ir Detroitas.

Misijos atsilankymas.
Ant vasario 12 dienos, kada 

atvažiuoja Misija, surengta pa
sitikimas nuo stoties. Vienas 
sutikimo komisijos narys, p. J. 
V. Mačiulis, važinėdamas tuo 
laiku Penn. valstijoje, apsiėmė 
susieiti su Misija Pittsburge ir 
atvažiuoti sykiu į Clevelandą. 
Taip'ir buvo.

Ketverge ryte, vasario 12 d., 
prie A. Kranausko ir St. Clair

Ave. Savings and Loan Co. ban
ko pradėjo rinktis automobiliai, 
vieni apsikaišę vėliavomis, kiti 
tenai pat pirko vėliavas ir da
binosi. ■ Komisijos buvo parū
pinta lietuviškų ir amerikoniš
kų vėliavų. Susirinko apie 20 
automobilių, pilni prisėsta Lie
tuvių, su ekstra automobilium 
del Misijos. Apie 12 vai. dieną 
visi leidosi ant Euclid Avenue 
stoties, kur Misija turėjo išlip
ti.

Nuvažiavusieji automobiliuo
se ant stoties, tenai rado dau
gybę Lietuvių, kurie gatveka- 
riais atvažiavo irgi pasitikti, 
pamatyti Lietuvos Misiją, nes 
ne visi galėjo dalyvauti pietuo
se, kurie buvo parengti Cleve
land hotelyje. Vėliavukes ne
šini, visi nuėjo prie traukinio 
ir kaip tik tuo laiku atūžė trū
kis ir tuoj išlipo gerbiamieji ir 
visų laukti svečiai. Prasidėjo 
sveikinimaisi ir po to eita į au
tomobilius ir važiuota į hotelį.

Kadangi stotis radosi ant įžy
miausios Clevelande gatvės, Eu
clid, todėl ja pervažiuota per vi
są svarbiausią rniesto dalį iki 
hotelio, didžiausio visame Cleve
lande. Suėjus į hotelį, prie sta
lų nutraukta visų paveikslas.

Pasitikime dalyvavo keletas 
svetimtaučių, kiti ant užkvieti- 
mo atėjo tiesiog į holtelį ant 
pietų. Pietuose dalyvavo apie 
šimtas žmonių, kadangi didžiu
ma negalėjo išlikti iš darbo dė
lei to, kad šiokia diena, o kiti 
negavo tikietų pietums dėlto, 
kad prirengiamoji komisija ne
darė daug nepasitikėdama daug 
sukviesti del to, kad visi dirba. 
Bet nežiūrint to, daugelis tą 
dieną užmiršo darbus ir atėjo 
tai ant stoties, tai dalyvavo ho
telyje.

Pietus tęsėsi nuo 1:30 iki 5 
vai. vakare.

Visiems pavalgius, prasidėjo 
kalbos ir programas. Prirengi
mo komisijos pirmininkas J. V. 
Mačiulis perstatė programo ve- 
dėju-“toast-masteriu” Dr. J. še-

KAIP JŪSŲ KŪDIKIS MIEGA?
Kiekvienas kūdikis privalo miegoti gerai, 

nes ramus tykus miegas yra ženklu sveika
tos. Jeigu jūsų kūdikis laike nakties ver
kia—jeigu neramus ir nervuotas, tai gali 
būti, kad maistas, kurį jis naudoja, visas 
tas (negeroves sukelia. Jeigu jus negalit 
kūdikio žindyt arba jeigu jūsų pienas ne
tinka jam, vartokit

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Tai yra maistas, kuris išauklėjo daugiau kūdi
kių į tvirtus ir sveikus vyrus ir moteris, negu ki
ti visi dirbtinieji maistai sudėjus į vieną. Už- 
girtas ir rekomenduojamas tūkstančių gydytojų.

Prisiųskit mums kuponą šiandien ir gausit jū
sų kalboje maitinimo instrukcijas, taipgi ir pen
kiasdešimts keturių puslapių knygelę apie kūdi
kius, kurioj pasakoma kaip užlaikyti kūdikius 
sveikais ir tvirtais.

Augšta vertė, atsakantumas ir ekonomija 
EAGLE BRAND pieno yra tinkamiausias pasi
rinkimas del valgių gaminimo ir ant stalo. Var
todamos šį pieną gaspadinės neturės bėdos su cu
kraus stoka, prie to jis daug pigesnis. Pirkit 
blešinę šiandien ir vartokit jį visokiems tikslams 
kur reikalinga pieno ir cukraus. Bandykit jį su 
tapioka pudingu.
Šis Labclis ir Vardas
yra Jums Gvarantija

Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Groserių Krautuvėse

The Borden Company
108 HUDSON STREET 

NEW YORK

comp*'

INSTEIGTA 1857 M.

Iškirpk kuponą. Pažymėk no
rimą knygutę ir prisiųsk jį 
mums ŠIANDIEN.
Mrs ___________________
Street __________________
City___________________
State__________ (8)
Baby’s Welfare (Kūdikio 

Gerovė)
Recipe Book (Nurodymai)

Kiti Borden Produktai:
Borden's Evaporated Milk Borden’s Malted Milk
Borden’s Condensed Coffee Borden’s Milk Chocolate

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 Cievelando Stoties Susinėsi
mų Sekretorių, K. S. Karpavičius, “Dirvos” Redakcijos antrašu. •

DAUGIAUSIA PASIDARBAVĘ 
MISIJOS PRIĖMIMUI. .

Rengiantis 
sutikti Lie
tuvos Misiją 
nemaža bu
vo barbo. — 
Sykiu su ki
tais tam iš
rinktais na
riais, d a u - 
giausia triu-

_ , _ so pašventė
Dr. J. šemoliunas vietog pag.

kolos Stoties komiteto pirminin
kas Dr. J. šemoliunas, ir sekre- 
torų, Ona Mihelich-žvingiliutė.

Ona Mihelich-žvingiliutė.

moliuną, kuris įžangine kalba 
pasveikinęs Lietuvos Misiją ir 
visus susirinkusius, perstatė 
kalbėti miesto majoro atstovą 
advokatą C. J. Benkoski. Ma
joras pąts, nors kviestas, nega
lėjo dalyvauti, nes buvo įva
žiavęs kitur. Benkoski, nors y- 
ra Lenkas, tečiaus labai gražiai 
kalbėjo apie Lietuvą ir priėmė 
Lietuvos Misiją miesto vardu, 
išreikšdamas geriausius linkėji
mus ir pasakydamas, kokią pa
ramą ir pagalbą įsikūrimui Lie
tuvai neprigulminga jisai nuo 
Cievelando piliečių linki. Bū
damas geras prakalbininkas, p. 
Benkoski sukėlė didžiausį žmo
nių ūpą ir geriausia nukalbėjo 
ūž visus kitus svetimtaučius.

Po to dainavo įžymus Cieve
lando dainininkas, dainavimo 

[mokytojas prof. Bernardo Ląn- 
dino (Italas) porą dainų — ita
liškai ir angliškai.

Sekantis kalbėti perstatytas 
prof. Raymond Moley, dikčiai 
su Lietuviais dirbęs laike ame- 
rikanizacijoš ir prižiūrėjęs iš
spausdinimą knygos apie Cie
velando Lietuvius, kuri tuoj iš
eis Anglų kalboje. Mr. Moley 
kalbėjo apie žmogaus laisvę ir 
apie tautų laisvę. Kadangi pa
sitaikė šita visa musų iškilmė 
vasario 12 d., t. y. Linkolno, S. 
Valstijų buv. prezidento gim
tadienyje, šis kalbėtojas pakar

tojo garsaus Linkolno sakinį, | 
kad “Jokis žmogus nėra užtek
tinai geras valdymui kito žmo-| 
gaus”. Taippat pasakė, kad ir 
Lietuvos niekas kitas negali sa-1 
vintis tiesos valdyti.

Poni S. Greičienė, žymiausia 
vietos Lietuvių dainininkė, pa
dainavo solo, akompanuojant p. 
V. Greičiui, “Kur bakūžė sa
manota” Ir dar vieną lietuvišką, 
toliaus sudainavo anglišką dai
nelę.

Po tam kalbėjo advokatas 
George S. Meyers, Ohio valsti
jos atstovas, taipgi karštai at
siliepė apie Lietuvos neprigul- 
mybę ir Lietuvos reikalus, pri
mindamas Amerikos gyventojų 
neprigulmybės korimo dienas, 
jų kovą, atsiliuosavimą nuo An
glijos ir supratimą, kad jie pa
tįs galės valdytis.

Toliaus sekė kalba Misijos 
Pirmininko, gerb. Jono Vilei
šio. Gerb. Vileišis trumpais žo
džiais apipasakojo apie Lietu
vą, Lietuvos reikalus, apie jos 
kovą, ir tvarkymąsi.

Po jo sekė kalba p-lės Alice 
P. Gannett, Goodrich Settlement 
vedėjos, kuri jau kelinti mėtai 
darbuojasi su Lietuviais ir ku
rios globojamoje salėje Lietu
viai laiko įvairius susirinkimus; 
Savo kalboje ji apipasakojo jų 
tikslą ir norą pakelti Lietuvius 
ir Lietuvaites kultūroje, pasiry
žimą čia, Amerikoje, Lietuvių 
jaunimą pramokinti įvairių pro
fesijų, ypatingai gydymo ir 
merginas ligoninių prižiūrėjimo, 
kad paskui,1 parvažiavę Lietu
von, jie galėtų prisidėti prie 
Lietuvos pakėlimo ir patarnavi
mo savo tėvų šaliai.

Kun. Jonas žilius kalbėjo an
gliškai, apibrięždamas dalyva
vusiems svetimtaučiams apie 
Lietuvos dalykus.

Po jo kalbėjo Majoras Povi
las Žadeikiai apie Lietuvos ko
vą, kariumenę ir krašto atbu
dimą.

Vėl sekė angliška kalba vie
tinio klebono kun. V. Vilkutai- 
čio. Jis karštai patriotiškai 
•”'Voih3Įo Lietuvos pasiryžimus 
neprigulmybę atsiekti, Lietuvių 
kovą ir Amerikos Lietuvių pa
ramą.

čionai p. Greičienė sudainavo 
anglišką dainelę, po jos kalbėjo 
“Dirvos” redaktorius K. S. Kar
pavičius, apie tai, kaip Cleve- 
landiečiai laukė Misijos' atsilan
kant, su kokiu džiaugsmu ją su
tiko ir su kokiu pasiryžimu čio
nai veikiama kuopasekmingiau- 
siai sudėti Lietuvos paskolai tą 
pasiskirtą $100,000.

Ant galo visi sustoję sudaina
vo Lietuvos Himną;

Pasibaigus viskam, Clevelan- 
diečiai, apspitę Misijos narius, 
teiravosi įvairių dalykų apie 
Lietuvą ir tęsėsi smulkus pasi

kalbėjimai beveik iki 6 vai. va
karo. . •

Prakalbos svetainėje.
Dar prieš paskirtą laiką sve

tainėn, Moose hall, pradėjo rink
tis Lietuviai iš viso Cievelando, 
iš jo apielinkių, buvo atvažia
vusių net iš tolimesnių mieste
lių. -Visi nekantriai laukė, ka
da ateis čionai Misijos nariai 
ir kada jie gaus juos pamatyti.

Jau svetainė buvo pilna 7:30 
vakare. Apie 8 vai. vietinės 
komisijos nariai inėjo salėn, sy
kiu su Misijos atstovais. Arti
nantis jiems prie pagrindo, Tau
tiškas Benas užgriežė Lietuvos 
Himną, publika sustojo ir visi 
Misijos pasveikinimui sudaina
vo “Lietuva, Tėvyne musų”.

Vyčių 25 kuopos choras su
dainavo trejetą dainų, po to 
dainavo Teatrališkas Choras ir 
tada prasidėjo Misijos prakal
bos. Stoties pirmininkas Dr. J. 
šemoliunas perstatė pirmiausia 
gerb. Joną Vileišį.

Po jo kalbėjo kun. J. žilius, 
paskui padaryta pertrauka ir 
prasidėjo bonų pardavinėjimas.

Toliaus kalbėjo kun. V. Vil
ku tartis, o antgalo Majoras P. 
žadeikis.

Apipiešti visų prakalbų čia 
trumpais žodžiais negalima.

Clevelandiečiai, tūkstantis su 
viršum prisigrūdę svetainėn, su 
didžiausiu kantrumu klausėsi 
visų kalbų ir labai buvo paga- 
nėdinti sulaukę, pasimatę ir iš
girdę gyvas kalbas iš musų Tė
vynės, iš musų nepriklausomas 
Valstybės, kuri jau palengva įs
toja į pasaulio savavaldžių tau
tų eilę, tiktai dar, būdama nu
varginta karės, nęapsigynusi 
visiškai nuo priešų, prašo pa
galbos, paskolos nuo musų, A- 
merikos Lietuvių.

Visu paskolos rinkimo bėgiu 
patėmyta, kad Clevelandiečiai 
noriai užjaučia, kurie supranta 
reikalą, ir skolina katras kiek 
išgali.

Reporteris.
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KROJO GYVENI
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KURIE NEGAUNAT “DIR
VOS”'laiku, nerugokit ant ■mū
sų, nes visas suvėlavimas yra 
pačto. Mes nuolatos išsiunčia
me vienodai ir tą pačią valandą 
kas savaitė ant pačto priduo- 
dam. Niekad iš musų pusės 
nesusivėlina ir todėl nebarkite 
leidėjų, bet supraskite, jog paš
tai perdaug užversti laiškais ir 
neatkreipiama domos į laikraš
čius. Taip yra su visais, ne tik 
sc “Dirva”. Admin.

KAZYS VALAIKA
“Dirvos” Agentas

Pas jį galima užsirašyti ir 
atnaujinti “Dirvą”. Adr.

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

Motinos!
Apžiurėkit sa
vo vaikų dan
tis tuojaus, ir 
taipgi savo. 
Bukite tikrais, 
kad dantįs yra 
švarus, nes jie 
turi kramtyti 
maistą, kuris 
duoda spėkos.

Vardas 
“COLGATE” ant toile- 

tinių dalykų tai kaip “STER
LING” ant sidabro.

Nl

'H n karnas užlaikymas dantų sulaikys 
■ ; ■ n v. o J augelio rūpesčių ir blogų va. 
landų. Eikit pas savo aptiekininką ir 
reikalaukit C o 1 g a t e’s Ribbon Dental 
Cream.

Daktarai ir dentistai
“GERI DANTIS’

Padėkit jį prie prausyklos, kad patįs ir 
jūsų vaikai galėtų naudoti kas rytas ir 
vakaras, ypatingai visada prieš ėjimą 
gulti.

rekomenduoja Colgate’s, nes
GERA SVEIKATA”COLGATE & CO.

KAIP IŠNAIKINT BOLŠE
VIKUS.

(Ar skaitei pereitame n.?)
Kaip pasakiau savo drau

gui Martinui, kad visi dar
bininkai turi geriau gyven
ti, tai jis pradėjo:

— Taip ir aš sakau, drau
ge! ir ateis tie laikai, kada 
mes, darbininkai, taip gy
vensim, o kapitalistai eis į 
musų urvus! Dabar dar, 
drauge, kiekvienas taip ne
gali. Padėkim aš: gyvenu 
purvinam kambaryje, be o- 
ro, dviese vienoj lovoj gu
lim, reik brangiai mokėt. 
Jeigu žmogaus kapitalistai 
taip neišnaudotų, tai gal ge
riau butų. Darbininkai tu
ri kapitalistus išžudys, ta
da patįs tik galės jų lovose 
miegot ir cigarus rūkyt. — 
argumentuoja mario “ko
munistas”.

Man jo šitas iš temos iš
krypimas parodė jo netvar- 
kumą ir raudonų užsidegi
mų neapikanįia prieš kapi
talistus.

— Tai ko tu- taip prastai 
gyveni, jei ištiesų taip blo
ga? — sakau jam. — Ar ne
galėtų tavo gaspadinė išva
lyt kambario, aptaisyt, kad 
gražiau butų?

— Kų, drauguti, iš jos ir 
norėt. Turi namuose ketu
ris vyrus, šalę savo, ir dar 
tris vaikus. Kur ji apdirbs, 
Ir iš kur aš galiu geresnia
me kambaryje gyvent. Pra
keikti kapitalistai pigiai už 
darbų moka, tik kraujų gė- 

. ria, kiek gali išnaudoja. Bet 
ateis jiems galas ! — dantis 
grieždamas sako jis.

— Ištikro, tau turbut la
bai bloga, Martinai. Kiek 
tu uždirbi?

— Uždirbu, drauge.... 
man moka dvidešimts šešis 
ir trisdešimts centų ant sa
vaitės. Bet visur išmoki ir 
nelieka nieko.

— Aš, tiesa, biskį dau
giau gaunu. Bet vis gali 
ir tu iš tiek gerai pragyvent 
ir jei čia negerai, kitur pa- 
sijieškot kambarį. Kiek mo
ki gaspadinei ? — klausiu 
jo.

— Su valgiu ir su guoliu 
moku šešis ir pusę į savai
tę. Ji sako pigiau negali. 
Viskas brangu, už viskų tie 
kraugeriai pakėlę kainas, 
kad net baisu.

Mudu ilgai prakalbojova 
apie viskų — jis daugiausia 
kritikavo šios tvarkos nege
rumų, supuvimų, kapitalis
tiškų išnaudojimų, žmonių 
išnaudojimų' ir viskų kitų, 
išvesdamas, kad geriausias 
dalykas butų, kad darbinin
kai išžudytų kapitalistus ir 
viskų, kas yra jų, paimtų į 
savo rankas.

Klausau aš, kaip kur jam 
pritariu ir pakritikuoju. Jo 
ta kalba mane užinteresavo 
|ir jis patraukė mane prie 
save dar labiau. Žiuriu į jį 
ir svarstau. Paskui sakau:

— Tu pats, 'žmogeli, esi 
kaltas visoms toms bėdoms, 
kurias čia man išdėstei. Ne
kaltink tvarkos, nei kapita
listų, nekaltink nei gaspa- 
dinių už prastų užlaikymų, 
jei pas tave nėra tvarkos ir 
gero užsilaikymo.. Pirmiau
sias dalykas, pagerinimui 
savo būvio, pakelk gaspadi
nei daugiau pora dolarių į 
savaitę už gyvenimų. Da
bar kiek tu ir kita trjs, pas 
tuos žmones gyvendami mo
kat, tai jie nieko nepelno, 
dar savo darbų turTpridėt. 
Kodėl ta gaspadinė, vargše,-.

nebėdavos ir nesakys, jog 
viskas brangu, nes ji negau
na gana iš jūsų pinigų vis
ko jums patiems nupirki-■ 
muL O kur jos dųrbas? Ji,J 
dirbdama dirbtuvėj, be to 
viso vargo, pelnys apie dvi- '■ 
dešimts dolarių savaitėje, 6 
dabar jums dirba uždyką: 
ar čia ne išnaudojimas? 0 
tu juk nėši kapitalistas'’ir 
dar kovoji už darbininką ! 
gerovę, Gaspadinė, kuri ap- 
vertina savo darbų vyrams, 
ima bent po dešimts dolarią 
savaitėje. Kada jus keturi j 
pakelsit savo gaspadinei po. 

! du dolarių ant savaitės, tai >. 
per visus pasidarys aštuoni 
dolariai savaitėje arba virš I 
32 dolariai į mėnesį. Ji ta
da jausis gaunanti atlygini- i 
mų už savo darbų, o ne vien : 
tik kad nuo jūsų perima pi
nigus ir jums maisto nu-J 
perka. Tu nori daugiau al
gos nuo darbdavio, tavo bo
sai tavė nori skriausti, tuo 
tarpu tu, būdamas bosas 
ant gaspadinės, irgi nori ją 
skriaust. Tu nesijunti da
rus blogo jai, nes tu tų da-. 
rai. Tik pradedi vaitot, ka
da kiti tave išnaudoja. Jie 
irgi nemislina apie blogą. 
Kada jūsų gaspadinė gaus 
32 dolarių ant mėnesio iš. 
jūsų daugiau, ji galės pa
imt geresnį namų, švaresnį 
ir jausis norinti daugiaus 
del jūsų dirbt j daugiau tru- 
sis užlaikymui namo švariu 
ir jums noriau patarnaus.

— Ale, drauge, klausyk: 
mes neišgalim daugiau mo
kėt, — sako jis, pertrault.1 
damas mano kalbų. — Ji kęį 
lėtų sykių prašė pakelt, bet 
mes vis atsiderėjom.

— Kaip neišgalit: jums 
juk daug daugiau atlieka, 
negu jai išmokat. Darbda
viai taip pat daro, ir jums 
jų tas pasielgimas nepatin
ka. Jus matot, kada kiti 
jus nori išnaudot, bet patįs 
išnaudodami kitus manot 
gerai sau darų.

— Drauguti, reikia turėt 
ir ant kitokių reikalų. Rei
kia mokėt j kuopų,,, komu-, 
nistų reikalams, laikraščių 
palaikymui, literatūrai — 
ir viskas beveik išeina. > ?

— Mesk tu tuos komunis
tų reikalus, nes jie tavė il
gus skvernus visai prie že- 

imės pritemps ir dar pririš 
prie jų akmenis, kad nei pa
eit negalėsi. Tada vėl kal
tinsi kapitalistus per savo 
paikumų.

— Drauguti, aš pritariu, 
aš sutikčiau daugiau gas
padinei mokėt, jei kiti sutik
tų ir jei ji norėtų mus ge
riau užlaikyt ir viskų šva
riau parengt.

— Jeigu abejoji ar kiti 
sutiks, tai varyk agitaciją: 
juk tai yra del gero darbi
ninkų; žinok, kad gaspadi- ' 
nė yra be jokių teisių darbi-' 
ninkė ir jų jus išnaudojai 
Esi bolševikas, papratęs agi
tuot. Kalbėk jiems, kad tas 
reikalinga pagerinimui savo 
ir savo, šeimininkų būvio.j 
Buvo čia streikai, jus laimė- 
jot savo darbe, o ar pakėlėt 
gaspadinei nors porų centų? I 
Ne. Jus nematot, kada ki
tam bloga, tik kada jums' 
negerai.

— Bet kitas dalykas: rei- i 
kia ir apsivilkt. Viskas šė
toniškai brangu. Drapanos 
po kelis desėtkus kainuoja, j 
Šitas štai drapanas aš nėšio- į 
ju jau du metai.

— Tai ko bėdavoji, kad i 
brangios? Tu brangumo vi-'.; 
sai nejauti. Tik dėlto dau
giau subolševikėjai, kada; 
pamatei; kad apvalkalai nu- į 
seno. Nori gaut mokėt ūž i 
savo darbų, o ne nori, kad 
gautų užmokesnį tie kurie' 
drapanas siuva ir tie ką jas- į 
parduoda. Visi skurdžiai ir- 
apsileidėliai tinka į bolševi
kus — jie nepripažįsta apsi-1 
svarinimo'ir drapanų per
mainymo, nenori pirkt, kad | 
kiti darbininkai iš jų pinigą | 
uždarbo neturėtų. Ar turi 3 
kiek susikrovęs liuosų pini- J 
gų, kad taip skupauji?

(Bus daugiau) ■
Spragilas.!
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Į NUO REDAKCIJOS
Lietuvos Nepripažinimo Priežastis

Kas buvo svarbiausiu Su
vienytose Valstijose žmogu
mi; nenorėjusiu pripažinti 
Lietuvos neprigulmybę?

Tą klausimą atsako Cle- 
velando “Plain Dealer”, va
sario 14 d. patalpindamas 
ilgoką editonalą, kurį už
vardiną šitaip:

Lietuvos Pripažinimas.
Spalio 15 d. pereitais me

tais Sekretorius Lansing at
sisakė pripažinti Lietuvos 
neprigulmybę. Tuo laiku vi
sų tikėtasi, kad bolševikiš
ko valdymo Rusijoje dienos 
suskaitytos, ir kad anti-bol- 
ševikiški vadai reikalavo, 
idant parubežinės valstijos, 
įsisteigiančios šalę Rusijos, 
neturi būti pripažintos ne- 
prigulmingomis. Sausio1 7 
d. šių metų, kuomet pasiro
dė, jog bolševikai yra perga
lėtojais, Sekretorius Lan
sing vėl Lietuviams davė 
neūžjaučiantį atsakymą.

Persikeitimas aplinkybių 
neįstengė perkeisti Ameri
kos “užrubežių ministerio” 
sprendimų. Dabar, daugiau 
negu mėnuo po to, abu laiš
kai iš valstijos departamen
to, rašyti Lietuvių atsto
vams, paskelbti viešai. Ma
žai ką gali būti abejonės, 
jog šitas>paskelbimas yra su 
tikslu padaryti persvarą 
Europos tarybose. Lenkų- 
Lietuvių nesusipratimas ne- 
figruoja visai tuose Lansin- 
go paskelbimuose^

Kuomet sąjungiečiai rė
mė Kolčaką, jie norėjo pri
imti ir jo nuomones. Jie 
buvo užganėdinti palikti vi-

■ są Lietuvos, Estonijos ir 
j Ukrainos ir kitų parubeži- 
• nių valstybių- išskyrus Len- 
I kiją ir Finiją, dalyką atei- 
1 ties likimui. Dabar kada

jau baltoji Rusų kariumenė 
j sutrinta, išrūdytų, jog pri

pažinimas-visiškos neprigul-
■ mybės naujoms valstijoms 

yra reikalingas ir to reika
lauja teisybė.

Parubežinės valstybės nė- 
į ra bolševikiškos, tečiaus jei- 
. gu demokratijos atsisakys 

jas pripažinti, kuomet Lėni* 
i nas užtikrina joms pripaži- 
k nimą ir visokias pageidau- 
I jamas teises suteikia, nėra 
į abejonės, kad jos pradės pa- 
! klausyti raudonųjų propo- 
Į zicijų su didesniu užjauti

mu. Šitos valstybės yra da
limi tos sienos, kuri atskiria 

i kruviną sovietizmą nuo li- 
l kusios dalies Europos. Ar 
: gera .yra apsilpninti tą už- 
į tvarą?

Kuomet Judenič veržėsi į 
Į Petrogradą ir Denikin ra-
■ dosi netoli nuo Maskvos, gal 

ir buvo reikalinga priimti 
nurodymus tų vadų, kurie 
buvo beveik arti pergalės. 
Dabar viduje Rusijos bolše-

[ vikai beveik neturi jokių 
I priešų, ir dėlto reikėtų kito- 
Į kio atsinešimo reikalauti. 
Į Vietoj dirbti del Kolčako, 
f Judeničo ir Denikino, pabė- 
| gėlių ir nematomų vadų, ku- 
[ rių armijos visiškai beveik 
L išnyko, tai ’ Amerikos atsi- 

nešimai išrodo veikią del 
f Lenino. Leninas taipgi ly

giai kaip ir Kolčakas trok- 
[ šta suvienyti liekanas buvu

sios Rusijos imperijos. Jis 
k tykiai šnabžda su paskiro- 
’ mis tautomis ir suteikia
■ joms pripažinimą kokį tik 
< jos reikalauja, kuomet tuo 
. tarpu' jis rengiasi jas pa

smaugti, jeigu nepasiseks
k užmesti joms bolševizmo ir 
L Maskolių viršvaldystės.

Sekretorius Lansing turė
tų suprasti, kad Rusijoje 
demokratija nėra taip mi- 

[ rus, kaip ji išrodo. Kada 
[ nors, kokiu nors budu, Ru- 
[ sija išsigelbės, tečiaus ko- 
Į lei kas proga atgrįžimo są- 
E monės žmonėse dar toli. Da- 
L bar tiesioginai galima dalei- 
į sti; jog Rusijoje bolševizmas 
Į yra pilnoje galėję, todėl yra 
l protinga veikti pagal to. Ši- 
Į taip svarstant, pilnas ir ne- 
| gaišinamas pripažinimas 
t Lietuvai, lygiai ir Estonijai

ir Ukrainai ir -kitoms nau
joms valstijoms, kurių ne- 
prigulmybė paremta ant ap
sisprendimo doktrinos, yra 
būtinai pageidaujama.

Kodėl sąjungiečiai neno
ri pripažinti neprigulmingo- 
mis Lietuvos, Ukrainos ir 
kitų senosios Rusijos tautų, 
mes pakartotinai rašėme, — 
dabar tą patį paskelbia ir 
“Plain Dealer” savame edi- 
toriale. Sąjungiečių atsi
davimas ar pasitikėjimas 
“garsiųjų” vadų, Kolčako, 
Denikino ir Judeničo galė- 
bėms ir sutrynimu bolševiz
mo sulaikė juos nuo “suar
dymo Rusijos”, nes to nepa
geidavo imperialistai-Rusai.

RENGIAMASI PALEIS
TI RAKIETĄ ANT 

MĖNULIO.

Kad Lenkiją atskyrė ir pri
pažino ją nepriklausoma se
nai Rusijai, taip padarytą 
Francuzijai užsispyrus tu
rėti “galingą draugę” iš ki
tos pusės Vokietijos, atsiti
kime jeigu Vokiečiai vėl už
sinorėtų karę pakelti.

Tečiaus tokia mielaširdy- 
štė vienai, o skriaudimas ir 
ignoravimas kitų tautų ne
sutinka su paskelbtais ka
rės tikslais — “paliuosavi- 
mui pavergtųjų tautų ir ap
sisprendimui jų tolimesnia
me gyvenime.”

Nors kaip kur nenorima 
atsižvelgti ant apsisprendi
mo principų, tečiau tie prin
cipai dar nepaniekinti, tik 
nekuriu savais išrokavimais 
nepaisomi, todėl dar tos tau
tos turi progą laimėti.

iki mėnulio. Dabartinių

Jeigu kokią gražią dieną arba 
naktį ant musų žemės nukris
tų iš oro kokis nors keistas me
chaniškas dalykas, niekadąs dar 
čia nematytas, suprastume, jog 
tai arba nuo Marso ar nuo kitos 
kokios planetos ar net mėnulio. 
Kokis mus džiaugsmas apimtų, 
sužinojus, jog tenai yra gyven- , 
tojų, taip gabių ir sumanių, kad 
įstengė apie save mums žinią 
pranešti.

Visados mokslininkai rėmėsi 
minties, jog ne vienai tik musų 
žemelei buvo lemta gyvai būti 
ir turėti protą: erdvėse yra ir 
kitų pasaulių, su savotiškais ; 
gyvūnais, ir protaujančiais ir ] 
veikiančiais, kaip čionai mes.

Bet kaip sužinoti, kad kitur i 
kur yra dar kokių nors protin- ; 
gų gyvių? Visi tie pasauliai ; 
nuo musų yra toli, jokis žiūro- j 
nas neįmato kas ant jų pavir- ] 
šiauš yra. Kaip susinešti su i 
kitais pasauliais ir kaip jiems j 
pranešti, jog mes čia apie juos 1 
mislijame ir norime pasikalbę- j

save į aug-

yra rakieta 
Amerikoje 
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mas knygose, persistatė, kad 
didele kanuole butų galima da
žanti
laikų mokslininkas išdirba tam
tikrą prietaisą, kuris bus pats 
savo kanuole ir neš 
štį, tai yra1 rakietą.

Vaikai žino, -kas 
ir kaip ji veikia, 
jas leidinėja į orą
apvaikščiojimuose. Rakieta pri
pildyta smarkiai degančia mė- 
dega, kuriai užsidegus, per už
pakalį veržiasi gazai ir neša ją 
tolyn arba augštyn.

Prof. Goddard padarė bandy
mus su pačiais geriausiais ra- 
kietais — kokius naudoja lai
vai nakties laiku padavimui sig
nalų — ir ištyrė, jog gazai iš 
jų išmušami su smarkumu po 
apie 1,000 pėdų į sekundą, to
kiu budu rakieto pajiega siekia 
tik 2 nuošimčiu. Jisai ėmėsi 
už darbo išradimui, kaip tą pa
jiega padidinus. Padidinus pro
porciją eksplioduojančios mede
gos sulyg sunkumo paties daly
ko, kuriame ji randasi, jisai dik
čiai pagreitino rakietos lėkimą, 
įrengdamas tam tikrą skylę, per 
kurią gazai išeina, taip rakieta 
pagreitinta iki apie 8,000 pėdų 
į sekundą (arba tarp 5,000 ir 
6,000 mylių į valandą), taigi 
rakietos greitumas padidėjo iki 
64 nuošimčių.

Iškilimui rakietos šimtus my-

Dabar mokslininkai užsiėmė 
naujų dalyku;'— jei tas pasi
rodys pasekminga', pamatysime, 
ar musų proto pastangos bus. _________________ ______ _
ant nieko, ar gausime kokį at-jlių reikalinga pusėtinai laiko— 
siliepimą. Sumanyta yra palei-' 
sti dideles rakietas ant mėnulio 
ir ant Marso. Ant Marso pasi
ryžęs yra kęliauti kapitonas 
Claude Raimond Collins.

Apie tai kitą sykį pakalbėsi
me. Pirmiausia galima prisi
minti apie Smithsonian Institu
to profesoriaus sumanymą pa
leisti nuo žemės didelę rakietą 
ant mėnulio. Institutas tą su
manymą remia ir tokiu budu 
planas kokiu nors budu pasiek
ti nuo žemes mėnulį pradeda 
vystytis platyn.

Kaipo praktiškas dalykas, šis 
projektas yrą tinkamiausiu išty
rinėjimui augščiausio žemės at
mosferos sluogsnio, gi pasieki
mas mėnulio gal būti tiktai sva
jonė. žmogus gali -kokiu nors 
naujausiai išrastu budu pakilti 
taip augštai nuo žemės, kad pa
siektų galą arba rubežių, kur 
baigiasi musų žemės atmosfera, 
bet tuojaus ir vėl nusileis ant 
žemės. Tai yra tyrinėjimas oro. 
Ištyrimas mėnulio yra visai kas 
kita, nes niekas ištiesų nenorės 
tenai keliauti, ypač dėlto, jog 
kas nors jei pasiryžtų, turi jau 
atsisveikinti su visais savo pa
žįstamais ir draugais pirm už
tempiant žėglį, pilnai žinoda
mas, kad jeigu pasieks savo 
pasiskirtą vieta, J*s tenai turės 
praleisti likusią savo gyvenimo 
dalį, o ant mėnulio nėra nei van
dens gėrimui nei oro kvėpavi
mui, tai tenai nebūtų linksmas 
gyvenimas ir jis ilgai nesitęstų.

Išradėjas metodos tokiu budu 
nuo žemės atsiskirti yra prof. 
Robert H. Goddard, 
nian 
taip 
mia 
mui 
išleisti laikraštį, aprašantį apie 
tai, ir išleido oficiali pranešimą, 
taip uždėdami galutiną žymę ti
kro autoritetingumo, kas veik 
išrodo panašiai fantastiškam 
dvidešimto amžiaus Jules Verne 
sapnui;

Tašai garsus Francuzų ro- 
mansistas, Jules Verne, rašyda-

Smithso- 
Institutas 'apie jo planus 
dikčiai manė, kad net re- 
jį finansiškai ištobulini- 
jo aparato; rengia taipgi

šešios ir pusė minutos lėkimui 
230 mylių. Iki tą augštumą ra
kieta pasieks, jau joje bus iš
degęs vienas gazų sandėlis. To
dėl reikalinga daugiau sandėlių, 
ir prof. Goddard intaisė dauge
lį sandėlių, su automatišku mo
toro aparatu, kuris nuspaudžia 
eksplioduojančią medegos dalį 
vieną po kitai į tam paskirtą 
vietą, kur ji užsidega ir per- 
naują rakieta neša-tolyn. Jis 
jau padarė daugybę išbandytų 
visokiame oro spaudime, net pa
darydamas tai ir tuštumoje, 
kur jokio oro nėra, kad nustaty
ti tinkamą formą del eksplioda- 
vimo ir užsidegimo medegos.

Tą dalyką nustatęs, jis galė
jo išskaitliuoti reikalingą masę, 
kuri išneša rekorduojančius in
strumentus, sveriančius apie 
švarą, net iki augščiausio at
mosferos sluogsnio. Skaitlinės 
parodo kokios buvo pasekmės:

Pasiekimui 184,500 pėdų ore, 
sunaudota eksplioduojančios 
medegos 3.6 svarai; 377,500 pė
dų — 5.J. sv.; 610,000 pėdų — 
6.4 sv.; 1,228,000 pėdų — 9.8 
sv.; 2,310,000 pėdų ■— 12.3 sv,; 
o pasiekimui tokio augštumo, 
iš kur rakieta jau nesugrįžtų 
ant žemės, reikalinga 1,274 sva
rų.

Smithsonian Institutas ypa
tingai tuom užsiinteresavęs, kad 
tas atidaro progą ištyrinėti vi
są žemės atmosferos masę, pa
leidžiant augštyn rekorduojan
čius instrumentus. Augščiausia 
kiek ore pasiekta, yra 19 mylių, 
bet atmosfera tęsiasi bent de
šimts sykių tiek augščiau, tai
gi dar yra didelė platuma; apie 
kurią mes nieko nežinome. Au- 
gštutinė oro dalis visados mok
slininkams buvo žingeidi; kokie 
chemikalai sudaro skįstą orą, 
200 mylių augštumoje? Kaip 
jis tirštumų? Kokis yra jo elek
triškas pobūdis? Kiek jame 
randasi ozono? Oro skelbėjai 
norėtų apie tai žinoti; jiems ta
da butų daug lengviau iškalno 
pasakyti,* koks bus oras, jeigu 
jie gautų kasdien žinių apie au-

TEISĖ GRĮŽT LIETUVON
Musų neva socialistiški laik

raščiai, bet persiėmę bolševiz
mo dvasia, pastaruoju laiku pa
skelbia visokių nesąinbnių apie 
Lietuvos valdžią ar jos atstovų 
veikimus Amerikoje ir kitur.

štai talpiname laišką nuo g. 
M. Ji Viniko “Naujienų” Redak
cijai, kaipo atitaisymą vieno to- 

' kių nesąmoninkų pranešimų.
Ne vien “Naujienų” skaityto

jams, 'bet ir visiems tas reika
linga žinoti.

ATITAISYMAS:
Vasario 2 dieną “Naujieno

se” patilpo įžangos straipsnis, 
kursai paduoda visą eilę netin
kamų informacijų delei važiavi
mo Lietuvon. Ten pasakoma, 
jog “pasportus ir leidimus va- 
žiot į Lietuvą duoda Amerikos 
valdžia, o ne kas kitsai, jie tu
ri būti tiktai patvirtinti pas 
konsulus tų šalių, per kurias 
reikia keliauti. Daugiau nieko 
nereikia.”

Ta informacija visai klaidin
ga. Lietuva, kaipo nepriklau
soma valstybė, be savo atstovų 
vizos gali, ir faktinai neįleidžia, 
iš svetur nei vieno asmens, kas 
jis ten nebūtų. Kitų valstybių 
konsulų patvirtinimai delei mu
sų valstybės nėra ir negali bū
ti teisėti ir faktinai jie be mu
sų valdžios atstovų negali būti 
ir nėra dedami.

Todėl galutina “Naujienų” iš
vada, jog “žmonės, norintieji 
važiuot į Lietuvą, geriausia vi
sai nusispjautų ant tų tautiš- 
kų-klerikališkų 'diplomatų’ Wa
shingtone, nes jų vizavimai ir 
kitoki bluffai vis viena neturi 
jokios reikšmės”, — ne tik yra 
šlykšti delei savo formos, bet 
visai klaidinga. Skaudu klausy
ti, kaip nekurie Lietuvos sūnus ( 
skverbiasi prie svetimos vai- 
džios ir eina prieš savo valsty- ,■ 
bę, visokiais budais ją iškone- 

j veikdami. Pagaliaus ir sulyg 
esmės visas tas straipsnis yra ‘ 
keistas. Ten sakoma: “Ameri- 1 
kos kapitalistas išsunkė iš jo i 
(žmogaus, kuris yra prašęs lei- i 
dimo grįžti Lietuvon) visas jie- į 
gas. Daugiaus jisai čionai nie- 
kam nėra reikalingas; Jisai ga- . 
Ii važiuot atgal. Valdžia (Ame
rikos) jam duoda leidimą.” ’

Kas jau kas, bet socialistinė 1 
spauda rods galėtų, prieiti prie ] 
kitokių išvadų. Jeigu kas yra j 
išsunkęs visas žmogaus jiegas, 
tai rods jo pareiga turėtų būti 
ir užlaikyti tą žmogų senatvė- ‘ 
je, kad jam neprisieitų grįžti ] 
Lietuvon elgetauti. 'Argi Lie- ! 
tuva jau tokia šalis, kurioj tik ] 
kokie nepriaugėliai ar svetur 
“išsunkti” ir nustoję visai jie- 
gų seneliai 
važiavimo 
gyventi ?

su specialėmis par- 
privilegijomis turi

M. J. Vinikas.

že- 
per 
nu- 
ant 
ty

gštutinį orą, kaip lygiai ir apie 
žemutinį. Dabartinis vienatinis 
būdas sužinojimui apie augšt-u- 
mas yra paleidimu balionų. Jie 
su savo rekorduojaučiais apara
tais negali greitai nusileisti 
myn; jie neiškįla daugiau 
19 mylių augščio; jie gali 
lėkti kur į šalį ir nusileisti 
žemės kažin kur toli ir oro
rinėtojai jų gali nesurasti. Tai
gi ant jų negalima pasitikėti.

Gpddardo rakieta gali iškilti 
į augštį kiek norima, ir nusilei
sti už pusės valandos 'toj vietoj, 
iš kur paleista, atsinešdama su 
savimi atgal ir rekorduojančius 
instrumentus.

Smithsonian Instituto buleti- 
nas paskelbia dar kitą “intere
singą spekuliaciją”, tai kad to
kią rakieta butų galima palei
sti ant mėnulio; dalėkus iki mė
nulio, rakieta atsimuštų smail- 
galiu į jo žemę, o kadangi tame 
smailgalyje butų pritaisyta už
sidegimui aparatas, kuris ra- 
kietos galvą ekspliodųotų, o iš 
jos pasipiltų didelė ugnis, tokiu 
budu nuo žemės butų galima 
matyti, jog rakieta mėnulį pa
siekė. Suprantama, tą reiktų 
padaryti tokiu laiku, kada mė
nulis yra jaunas, tai yra kuomet 
saulė yra kitoje jo pusėje, o į 
žemę atsukta tamsus šonas; už
kritus ir užsižiebus rakieta ant 
saule apšvieto šono nesimatytų.

Tokis išbandymas, abelnai, 
mažai turėtų moksliškos kertės, 
betgi butų labai žingeidus daly
kas, nes pasekmingas pasieki
mas rakieta mėnulio parodytų 
pirmą tikrą musų planetos susi
siekimą su savo pasekėju.

Sykį dašovus iki mėnulio, ne
būtų galima susilaikyti nuo bu- 
davojimo tokios rakietos, kuri 
pasiektų net Marsą!

SAPNŲ FILOSOFIJA
Rašo BUDRIKAS.

į Taip nustatydamas save, aš įgavau in- 
trospektivius praeities progiedruolius, ku-

• rie suteikė man užtikrinimą įvairiose svar- 
' biose linkmėse. Šisai išpažinimas, be abe

jonės intrenks beprotystę tam, kuriam gy-
. venimas tėra tiktai mokslinis suabelnėji-
• mas ir kuriam pasaulis yra Vien įstatų su

tvarkymas. Jei pasaulis tėra tiktai mo
lekulinė mašina, o ne gyva jiega, Protas,

. tuomet visas įžvilgis yra deliuzija ir ža
bangai. Jei neregimas gerumas nevirpa 
“universaliuose virpėjimuose”, tuomet mu
sų širdįš veltui siekias prie bendradraugo. 
Visame, kas įvyksta, randasi gerumas! 
Mes gyvename sublemiškame.. Ir kur mes 
galėtume gyventi kitur? Sublemiškame 
tai vienatinė gyvenimo vieta; ten tiktai ga
lime gyventi. Ant aūgščiausių kalnų ir 
giliausiuose urvuose gyvybė praryja sie
lą; ir sielą, praryta, pasiliuosuoja, ir susi
randa save kaipo dvasią.

Negali būti klausimo apie sapnų besi- 
naudojimus arba tarpininkiškas jų jiegas. 
Jie yra savęs išreiškimai; jie — pasaulio 
išreiškimai. Bet kaip kas gal paklaus: ar 
sapnai siekiasi anapus šio supratimo sfe
ros? Atsakymas toks: galima degraduoti 
taip pavadintus pranašingus senovės sap
nus į busimų atsitikimų provizijas h* paro
dyti kad jie yra paprastos logikos dabarti
nių egzistuojančių aplinkybių pasekmės. 
Jei šisai manymas galėtų būti darodytas 
teisingu, tuomet visas transcendentalizmas 
galės būti pavartotas tuo pačiu budu. Ar 
mes galime užginčyti “ėjimą į anapus”, 
“transcenduojantį patyrimą”? Kokios ver
tės Coleridge’s definicija: “Ten yra filoso
finė sąmonė, kuri guli apačioj arba (kaip 
kad gulėjo) užpakalyj savaimingos sąmo
nės naturalės visoms reflektuojančioms 
esybėms. Kaip-senesnieji Romėnai padali
na savo šiaurines provincijas į Cis-alpines 
ir Trans-alpines, taip ir mes galime paskir
styti visus (žmogiško pažinimo objektus į 
esančius šiapus ir anapus savaimingos są
monės.” Kaip tas turėtų būti atženklin- 
ta, sunku yra permatyti. Tečiaus išrodo, 
kad padalinimas yra praktiškas, kaip jis 
buvo praktiškas seniems Romėnams, ku
rie perskirstė savo viešpatystes. Bet ana
pus — nebesiranda realio išdalinimo,- nes 
kaip Cįs-alpiniai ir Trans-alpiniai buvo Ro
mėnai, taip ir protas, kurs sukulia savo vi
zijos veidrodį tiktai kad pamatyti vieną 
pusę antsyk, ligšiol pasilieka vienas Pro
tas; jis liekasi gyva vienute taip didžiai, 
kaip kad likosi Roma.

Cisendentalis ir transcendentalis tega
li būti tiktai du Imanento poliu: Esybė. 
Energingas mintijimas ir savaimingas su
pratimas (percepcija) negali ateiti prie ki
tos pasekmės. Priešingas daleidžia fata
lišką dualizmą.

Kaikurie Indusai kalba gana daug .apie 
sapnų miegą kaipo augščiausį stovį. Ši
toks mokinimas paskelbia, kad visas apsi
reiškimas yra klasta, papuošta uždanga
lais, jautimų apjuokimas. Tiktai Įndusaš, 
kurio savastis yra nuogumas, kurio jaut
rumai yrą apmirę ir kurs gyvena ant lab
darybės, tegali palaikyti šitokią gyvenimo 
pažvalgą. Jis nei nemato gyvenimo savo 
teorijos kontradikcijose. Logika turėtų 
paraginti jį, kad užbaigtų savo egzistavi
mą. Paprasčiausias šios teorijos ir gyve-

limo ištyrinėjimas parodo tuojaus, kaip 
negalima yra apginti pažvalgą, kad iner
cija yra sununum bonus.

Istorija taippat darodo atkartotinose 
Indijos pergalėse, kad objektivės egzisten
cijos ignoravimas yra fatalis. Vietoj bu
vimo valdytoju savo paties žemės, Indusas 
buvo vergas ant savo locnos žemės kiekvie
nai stipriai tautai, kuri apvaldė jo pasaulį.

Visas pažinimo pasaulis nėra melas. 
Jis yra Esybės apreiškimas. Tas, kurs už
ginčija tai, yra sunaikinamas savo paties 
melo.

(Galas)

NEDĖLIOS DIENĄ.
(Mintis Lietuvoje)

Aušta malonūs nedėlios rytelis, 
Gęsta padangėj mėnulis, žvaigždelės,

Ant laukų, pievų rasa sidabrinė, 
Iš už kalnų teka saulutė auksinė;

Pasklista po girią paukščių balseliai, 
Linksminas, kruta visi vabalėliai.

Linksmi žmoneliai, nedėlios sulaukę, 
Garsus aidas varpo padange plaukia,

Žmoneliai bažnyčion skubinas eiti, 
Kad karštą maldą Dievui suteikti;

Karštai maldauti Dieyą visagalį, 
Kad užlaikytų jų gimtinę šalį,

Suteiktų sveikatą, meilę, vienybę, 
Sumintų Lietuvos prieš galybę.

Mišioms pasibaigus, stovi būreliais, 
Sveikin’ viens kitą maloniais žodeliais,

Kiti gi skuba namo greitai eiti, 
Kad dar ką gero tą dieną nuveikti.

Namie susirinkę gardžiai pietuoja, 
Linksminas, (žaidžia, meiliai 

šnekučiuoja.

Po pietų traukia pas brolius, kaimynus, 
Mergužės darželiuos rūtomis dabinas,

Eina jos pas drauges pavakarioti, 
Pašokt, pasilinksmint, dainas dainuoti.

O laikas bėga ir temsta dienelė, 
Leidžias už kalnų auksinė saulelė,

Nustoja paukščiai čiulbėti girelėj, 
Apdengia dangų tamsus debesėliai;
Rasa sidabrinė laisto pievelę, 
Baigias laimingai nedėlios dienelė.

M. A. Karbonskienė.

SAKYK, GEGUTE.
Sakyk, gegute, sakyk raiboji, 
Ko taip graudžiai kukuoji..*;
Oi, ar vargelį, ką aš patiksiu, 
Tu man dabar rokuoji?

Sakyk, gegute, sakyk, raiboji, 
Kur yr’ mano bernelis, 
Kur ardo žemę su padkavėlėm’s 
Jo juodbėras žirgelis?

OI, NEVILIOKI!
Apstoki juokavus, prakilni mergaitė,
Paliauk man čiulbėjus, kaip toji 

paukštaitė,
Savo juokų mane žavi, jausmus yarstai, 
Lyg juros kad bangos menką valtį 

narsto!
Nesiūlyki meilės gilios paslaptingos, 
Nerodyk ant lupų šypsos taip 

meilingos;
Nesą man paliks tik svajonių begalė, 
Nebusi tu mano brangioji širdelė....

Aš tau nesuteiksiu pasaulio linksmybės, 
Žinai, kad beturtis neturi galybės.
Galiu tik tau širdį dainomis papuošti
Ir meiliais žodeliais buveinę išpuošti....

A. J. Jokūbaitis.

Didžiuma žmonių yra paiki dėlto, kad 
lipa prieš kalną atbuli, vien tik dėlto, kad 
galėtų matyti kas apačioj dedasi. Tikrą 
pirmynžanga yra su nukreiptomis akimis 
į kalno viršūnę.

Nereikia gilintis į dalykus su tokiu 
žmogum, kurio tikslai yra kitokie, negu ta
vo.

Sakyk, gegute, sakyk, raiboji, 
Kada jį pamatysiu, 
Po didžių vargų ir ašarėlių 
Širdelę nuraminsiu?...:

Neverk, sesute, neverk, gražioji, 
Tu jauna nepražūsi:
Pas motinėlę vis kaip paukštelis
Tu dar valužėj busi....

Tavo bernelis karės laukęlyj 
Kovoja už Tėvynę;
Ten jo žirgelis drebina žemę, 
Kaip veja priešų minią!

Neverk; sesute, neverk, jaunoji, 
Tu tuoj jį pamatysi, 
Po didžių skausmų ir ašarėlių 
Širdelę nuraminsi.

Tavo bernelis laimingai grįžta 
Apgynęs sari Tėvynę, 
Jis nebijojo aukaut gyvybę, 
Statyt jauną krutinę.

Jo žiaurus priešai nenugalėjo, 
Daugiaus užpult nedrįsta, 
Tavo bernelis linksmas, garbingai 
Atgal pas tave grįžta!

Vyturėlis.



DIRVA

RUSUOS MOTERŲ “MIRTIES BATALUONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

(Tąsa iš pereito numerio)
Naktį prieš tąi musų virtuvę priešai 

šaudymais sunaikino ir mes pradėjome ba
dauti. Musų eiles pripildė naujais karei
viais, ir musų artilerija šaudė visą dieną, 
bandydama išardyti priešų vielines tvoras. 
Mes žinojome, kad tas reiškė, jog sekančią 
naktį vėl turėsime daryti užpuolimą, ir mu
sų manymai išsipildė. Beveik tą pačią va
landą, kaip pereitą naktį, mes išlipome iš 
apkasų ir pasileidome ant priešų pozicijų. 
Vėl lietus kulkų ir šrapnelių, vėl daugybė 
krinta negyvų ir sužeistų, vėl durnai ir ga- 
zai ir kraujas ir dumblas. Tečiaus mums 
pavyko pasiekti priešų vielines užtvaras, 
bet šį sykį jos jau buvo išdraskytos į šmo
tus. Susilaikėme valandėlei, pakeldami ne
žmonišką šauksmą “Ura! Ura!” kas reiš
kė pražūtį tiems vokiečiams, kurie dar ra
dosi pusiau suardytose tranšėjose; su at
kištais durtuvais mes leidomės linkui jų ir 
sušokome į jas.

Sužeista.
Jau buvau pasirengusi šokti į grėbę 

žemyn, kaip pamačiau tvirtą didelį vokie
tį taikantį šautuvu į mane. Neturėjau lai
ko nei iššauti, tik tuoj pajutau, kad kas 
tai palietė mano tiesiąją koją, ir tuoj pa
jutau, kad kas tokio šilto blauzda bėga. 
Aš perpuoliau ant žemės. Kiti vyrai prie
šus nuvijo tolyn. Daugybė buvo sužeistų 
ir iš visų pusių girdėjosi šauksmai prie 
Dievo ir šventųjų gelbėti juos.

Aš jaučiau kojoje skausmą ir stengiau
si keletą sykių pasikėlus eiti į savo tranšė
jas, bet kas sykis negalėjau, neįstengiau 
paeiti; buvau persilpna. Išgylėjau ant že
mės patamsėję per naktį, netoli priešų ap
kasų, laukdama išauštant ir kokios nors 
pagalbos. Ne viena aš buvau toje vietoje, 
bet šimtai ir tūkstančiai kitų draugų gu
lėjo išsimėtę kelių verstų mūšio lauke.

Keturias valandas išgulėjau iki auš
tant nuo sužeidimo, pagaliaus užstojo ry
tas ir atėjo su neštuvais kareiviai rinkti 
sužeistuosius. Mane paėmę nunešė į pir
mutinę pagalbinę stotį; žaizdą apraišioję, 
pasiuntė į divizijos ligoninę. Iš tenai paė
mė ant ligonių trūkio ir išgabeno į Kijevą.

Buvo Velykų laikas, 1915 metais, kaip 
aš atvykau i Kiieva. Stotis tenai taip bu- 
vo užversta suz-ciovaioiats is kares lauko, 
kad ligonių nebuvo kur kitaip padėti, kaip 
tik suguldyti eilėse ant platformos ir lauk
ti, kolei galima bus sunešti ligonbučiuosna. 
Mane nugabeno į Eugene Lazaretą, kur 
buvau tame pačiame skyriuje, kur ir vy
rai. Tas ligonbutis, suprantama, buvo mi- 
litaris, todėl ten nebuvo moterų skyriaus.

1915 metų pavasarį praleidau tame li- 
gonbutyje. Gydytojai ir prižiūrėtojas vi
sus gerai globojo. Sutinusi mano koja at
grįžo į normalį stovį, gi man prisiėjo porą 
mėnesių ramiai prabuvoti Kijeve. Per
ėjus tam laikui, man reikėjo apsijovyti mi- 
litarei medikalei komisijai, kuri mane iš- 
egzaminavop pasakė, jog esu geroje svei
katoje, inteikė bilietą, pinigų, ir vėl pa
siuntė į frontą.

Dabar man reikėjo keliauti per Molo
dečno, svarbų gelžkelių punktą. Kuomet 
pribuvau tenai anksti liepos mėnesyje, iš 
tos vietos vežimu uasiuntė mane į korpu
so stovyklą, iš kur pėsčia nuėjau pas savo 
skyrių.

Artinantis prie fronto, mano širdis iš 
džiaugsmo ir sujudimo pradėjo smarkiai 
plakti. Norėjau kuogreičiausia vėl sugrįž
ti prie savo dar likusių draugų. Jie taip 
buvo atsidavę man, kad jų būryje aš jau
sdavausi lygiai kaip globoje savo motinos. 
Mislijau apie tuos savo draugus, kurių gy
vastis išgelbėjau, ir žingeidu buvo žinoti, 
ar daug iš jų jau sugrįžo į mūšių linijas. 
Maniau apie tuos, kuriuos dar palikau gy
vus, bet nežinojau, ar jie dabar dar randa
si tarp gyvųjų. Einant skaisčioje šiltoje 
dienoje, mačiau daugelį tų pačių paprastų 
vietų ir atsivaizdinau įvairias senas sce
nas. Artinantis prie stovyklos, vienas ka
reivis, pamatęs mane iš tolo, atsikreipęs į 
savo draugą, rodydamas pirštu, klausia:

“Kas ten galėtų būti?”
Kitas, pasikrapštęs pakaušį, sako: 
“Kažin; rodos, kad jis matytas”.
“Tai Jaška!” sušuko pirmasis, man ar

tyn vis einant. “Jaška! Jaška!” jie šuka
vo, kiek kuris galėjo, bėgdami artyn ma
nęs.

“Jaška sugrįžo! Jaška sugrįžo!” pra
dėjo visi rėkauti, kareiviai ir oficieriai. 
Tokis susitikimas mane labai sujudino ir

I pradžiugino. Musų kareiviai tada buvo re
zerve, todėl apie mane susirinko šimtai vy
rų, senų ir vėlesnių draugų, su kuriais pri
siėjo gyventi karės fronte. Prasidėjo ne
paliaujamas bučiavimasi, glėbiavimai, svei- 
kinimaisi. Visi jie šokinėjo apie mane, lyg 
vaikai. Visi vienas kitam, toliaus pama
tę, apreiškė šauksmu: “Žiūrėk! Jaška su
grįžo!”. Jie beveik visi manė, jog aš bu
vai visiškai sužeista ir kad niekuomet ne
busiu grąžinta atgal. Visi džiaugsmingai 
sveikino delei pagijimo. Net nekurie ofi
cieriai, priėję, pasveikino, kiti net pabu
čiavo, išreikšdami savo džiaugsmą, kad aš 
pasitaisiau.

(Bus daugiau)

Užkeikta Mergele
Parašė V. J. Pietaris.

(Tąsa iš pereito numerio)
Barzdaskutis: — Tai kas ten yra? Man 

rodos, kad tai niekis, vesk mane tenai 
(vadina Senį). Atrakink duris, įleisk 
mane, aš nieko nebijau, nes ar taip ar 
taip mirtis: eisiu toliau — sušalsiu ir 
galas. Tuose palotinose gal kartais 
išsisuksiu, o kad ir mirti — tai nors 
po stogu: aš šiandien pasirengęs ant 
mirties. Vesk mane tenai, nebijok.

Senis: — Veltui tas tavo drąsumas, vargše. 
Tenai niekas negali pabūti nei valandė
lės: bildėsis, cypimas, užmas — tai jau 
baisybių užtenka, o kartais kitam ir 
sprandą nusuka — net galą padaro!

Barzdaskutis (neramiai): Leisk, o leisk 
man pasilsėt, geros širdies tėve. Vesk 
mane kad ir tenai, — aš nebijau nieko, 
manęs tas visai nebaugina; tik eime.

Senis (nenoromis): — Na, tai einame, kad 
taip nori. (Eina prie durų)..

Senukė: — Tai pasiimk raktus, tėveli, ne
pamiršk, nes paskui turėsi grįžt vėl 
atgal, o tokia dargana....

Senis: — A, gerai kad tu užminei, bučiau 
ir užmiršęs (pasiima nuo vagio rak
tus, abu išeina).

Uždanga pamažu leidžiasi.

AKTAS TREČIAS.
Uždangai kįlant pasimato gražus rūmas, 
puikiai Jštaisvtas, keletas durų, stalas, lo
va. Ari c sienos kabo didelis moteriškas 
paveikslas, drabužiams pasikabinti prie
taisai stovi, tuščia, tamsu.

Scena pirma.
Barzdaskutis ineina palengva, apsidairo, 
užsidega žvakę, kambaryj pasidaro šviesu. 
Apžiūrinėja lovą, po lova, visus kampus, 
prasiveria vienas ir kitas duris, pažiūri, ar 
už jų nėra ko, vėl uždaro. Pradeda reng
tis gulti, bet vis dairosi, lyg ko bijodamas. 
Barzdaskutis: — Tai nelabas tas senis — 

nenorėjo mane čionai leisti. Čia taip 
puiku ir ramu (dairosi); galėsiu čia 
sau ilsėtis. Net kambarį pasirinkau 
kokį norėjau ir niekas nei akyse ne
pasirodė ir ausyse nei mažiausio su- 
barškėjimo nebuvo. Čia ve lova gra
žiai paklota, tik imk ir gulk. (Pama
to paveikslą, žiuri). Ha, tai butą pa
togios mergaitės. Tokios nesu aš dar 
savo gyvenime matęs, kaip aš pasau
lyje esu.... Ne kas kitas, kaip ko
kia karalaitė ar kunigaikštytė buvus: 
matyt ant jos rūbų, papuošalų, jogei 
neprasta.... Šiandien tokių jau ne
simato.... (Sėdasi ant lovos, misli- 
na, dairosi). Tiesa, kad vienam čia 
nyku darosi — visur gludo tykumą, 
lyg dvasių apslėgta. (Baiminasi). Čia 
kas nors ne taip, kaip kur žmonės gy
vena. Ar tik aš neprapuoliau su dū
šia ir kunu.... (žiuri į duris, klauso). 
Čia lyg kas vaikšto, rodos ateina čio
nai. (Palūkėjęs, atsikratęs nuo bai
mės). E, tai niekis. Turbut nieku yra 
ta mano baimė. Čio jokio pavojaus 
nėra, tyku, ramu. (Taisosi lovą). Pa
sirengsiu guolį, minkštai atsigulsiu ir 
bus gerai pavargusiam žmogeliui, (nu
stebėjęs atsisuka nuo lovos). Čia ro
dos nesenai keno gulėta.... Bet ką! 
Gulsiu aš sau, išmiegosiu, o rytoj vėl 
busiu linksmas.... (Nusimauna ba
tus, rengiasi gulti. Pakėlęs rankas i 
augštį, atidžiai kalba): Dieve, dėkui 
tau už man suteiktą malonę, kad galiu 
aš, vargšas, nors po stogu pasilsėti...

(Žvakė palieka deganti, pats atsigula ir 
pradeda knarkti. Po valiai uždanga nusi
leidžia).

(Bus daugiau 1

ELZIUTE
(ŠIŲ DIENŲ GYVENIMO 

VAIZDELIS)
Musų Morkienė buvo žinoma 

visiems kaipo maldinga moteris. 
Morkus, sau pypkę kūrindamas, 
tankiai mėgdavo ir vieną-kitą 
išsigerti.

Jie augino gražią dukrelę El
ziutę. Ypatingai motina buvo 
pasiryžusi dėti visas savo spė
kas išauginimui savo dukrelės 
dora ir laiminga....

Na ir ant nelaimės atsirado 
musų parapijoje “vyčiai”. Mor
kienė, girdėdama kaip kunigėlis 
pamoksle ir kitaip ragino, kad 
tėvai savo vaikus būtinai pri
rašytų prie vyčių, nes tai esą 
šventa jaunimo organizacijas ir 
kas jau prie vyčių prigulės, tai 
niekados iš doro kelio neišklys, 
— Morkienė, tvirtai patikėda
ma kunigėlio žodžiams, prie pir
mos progos Elziutę prirašė prie 
vyčių.

Prisirašius, pirmininkas jai 
pasakė, kad ant susirinkimų 
turės lankytis kas savaitė, o ant 
repeticijų ir žaismių kas antra 
diena....

Taip ji ir darė.
Motinai pradėjo nusibosti be

laukiant kas vakaras dukters 
sugrįžtant iš sueigų — vis apie 
dvyliktą valandą nakties. Bet 
būdama kantri, laukė toliaus. 
Tėvas stačiai priešinosi tokiam 
dukters vaikščiojimui vėlyboj 
nakitij, bet motina paėmė viršų 
ir leido dukterei lankytis į tą 
“doros mokyklą”.

Vieną kartą tėvas užklausė 
Elziutės, ko ji ten mokinasi kož- 
ną vakarą, — juk gali visiems 
ir nusibosti.

— Teisybė, tėveli, — atsakė' 
duktė. •— šiaip butų nei šio nei 
to, bet tas senbernių kibinėji- 
mas tai jau man baisiai dasiė- 
dė.

Morkui nelabai smagu buvo 
girdėti tokie dukters pasipasa
kojimai.

Sukandęs dantis, senis tarė:
— Niekadėjail.... Nuo šio 

laiko uždraudžiu tau su jais bū
ti viename būryje.

Motinai įsakė daugiau duk
ters su vyčiais tampytis nebe
leisti.. ..'

Praslinkus tūlam laikui, El
ziutė pradėjo ; kažin ko neri
maut, rūpintis; kasdien buvo la
bai nubudus ir kaž-ko užsimąs- 
čius....

P3-tčmijus tą motina, kuri vi
suomet stovi ant sargybos savo 
vaikų, tuojaus suprato kame 
priežastis.... Pranešė apie tai 
ir tėvui....

-Išgirdęs tai, tėvas sukėlė bai
siausią termą; pradėjo keikti ir 
mušti motiną ir dukterį; motina 
keikė kunigą, vyčius ir viską, 
kas tik pasaulyje yra. Tartum 
gyvas pragaras atsivėrė Morkų 
namuose....

Tik viena Elziutė tykiai prau
sia savo veidą karštomis ašaro
mis, kurios kaip sraunus upelis 
liejosi iš jos mėlynų akelių. 
Širdis smarkiai daužė jos su
vargintą krutinę; mintis kaip 
jūrių vilnįs bangavo viena už 
kitos. Viena baisi, antra dar 
baisesnė, ir ant galo atplaukė 
pati baisiausia mintis, kuri jau 
rodės griūte griuvo ant jos — 
ir vertė ją atimti sau gyvastį.

Tik dabar ji suprato šio pa
saulio veidmainystę, niekingu
mą, nedorybę. Jai rodės, kad ji 
turi kentėti už visą pasaulį.... 
Kodėl svietiški teisėjai neliepia 
užnerti virvę ant kakto tiems 
suvedžiotojams? Kodėl teisin
gasis Dievas neužsiunčia per
kūnų ant jų?.... Delko Meilės 
Dievaitė neduoda merginoms 
proto atskirti tikrą meilę nuo 
apgavingos ?.... Tokios juo
dos mintįs kankino Elziutę.

Jonas, kurią Elziutė taip pa
mylėjus buvo, gerai žinodamas, 
kas dedasi Morkų namuose, ne
turėjo sąžinės ramumo. Kur 
jis tik žengė, vis jam prieš akis 
stovėjo jos liūdnas paveikslas. 
Jis tarsi girdėjo tuos graudžius 
atiduksius, kįlančius iš jos nu
žemintos širdies, matė tas tyras 
ašaras, riedančias per jos malo
nų veidelį....

Pradėjo galvoti jis, del ko ta 
mergelė likosi tokia nelaiminga, 
kuri jį mylėjo kaip angelą, bu
vo jis jai sudėjęs prižadus am
žinos meilės,^žadėjo jai viso pa
saulio turtus, aukso kalnus....

Suprato jis savo blogus dar
bus. Tai tik del to ji pasiliko 
nelaiminga, kad ji tikėjo mano 
žodžiams, — manė jisai. Jis 
taip jautėsi esąs kaltu, pasili
kusiu prieš ją melagium, suve
džiotoju, skriaudiku, kad ilgiau 
negalėjo dalaikyti ir nutarė kuo- 
veikiausia tą savo klaidą patai
syti, jei bus galima....

Pasitaikius pirmai progai, nu
sidavė į Morkų namus su ta 
mintimi, kad pulti prie Elziutės 
kojų ir melsti jos ir jos mo
tinos įr tėvo atleidimo, ir pasi
sakyti, jog sutinka paimti El
ziutę sau už moterį....

Praslinkus kiek laiko, Jonas 
jdn buvo tėvas mažo sunaus 
Jonuko ir vyras ištikimos jo 
moteries Elziutės, kuri tokiais 
vargais į naują gyvenimą įžen
gė. Lietuvos Duktė.

Mes Vartojame 
Jūsų Kalbą

; čionai gausit, patarnavimą kokio norit— _ !
prielankų, atsargų, TIKRĄ—musų Užru- ;

! bežiniame Departmente, kur daugelis Sve- ■
! timų kalbų kalbama. !

1 Kuomet norit pagalbos siuntime pinigų ;
; savo giminėms, išgavime pasportų arba ki- !

tokio šitos rusies patarnavimo, galite atsi- ‘ 
! lankyti bile laiku, atsisėsti su bile kuriuo >
; iš musų žmonių ir išsikalbėti viską, kas I
; reikalinga ir jie jums papasakos. ;

; ATEIKIT—musų pinigų siuntimo patar- 1
; navimas užtikrinama, kad jūsų pinigai pa- ;
■ sieks jūsų žmones greitai, saugiai—už 2E- ■
: MAS KAINAS. j
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! 216 Superior Ave. N. E. ‘
! Public Priešais >
■ Square Pačtą ■
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Baltimore, Md. — Viena mo
teris, 57 m. amžiaus, norėdama 
smarkiai įtraukti per burną oro, 
sykiu intraukė gerklėn savo in- 
dėtus dantis ir užspringus mirė.

ŠI DRAUGIJA TURI PA- 
ĖMISI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ.
DAILĖS DR-JA “VARPAS” 

NEW BRITAIN, CONN.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. — A. Mikalauskas, 
14 Spring Street 

Raštin. — J. Maksimavičius, 
238 Cherry Street 

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

Iždininkas — B. Griškevičius, 
43 Franklin Street 

Režisierius — A. Rėkus,
20 Star Street

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT, MICH.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. •— A. Bagdonas, 
2338 Russell Street 

Pagelbininkas — F. Vaitkus, 
240 Cardoni Avenue 

Nut. rašt. — K. Yawtok, 
Finansų rašt. — M. Virbickas, 

157 Polard Street
Iždin. — J. Yarošiunas, 

297 Heintz Avenue
Globėjai: A. Abyshela ir 

K. Gauronskas.
(Susirinkimai atsibuna kas mė
nesį, pirmą nedėldienį, 2:30 po 
pietų, S v. Jurgio parap. salėj.)

New York. — Pančiakos irį 
nėra saugi vietabrangenybėnu, 
Vienai moteriai iš pančiaka 
prapuolė $3,300 vertės deimat 
tinių špilkų ir auskarų.

Nedėldieniais
8115 ST. CLAIR

‘DIRVOS” AGENTAS ANGLI
JOJE

J. Naujokaitis. 
Užrašinėja “Dirvą" ir parda
vinėja pavieniais numeriais. | 
Galima atnaujinti prenume
ratas ir kitokius reikalus per 

atlikti. Adresas: 
No. 3 White’s Gardens, 
Star Pl., Planet Street, 4 
Commercial Road, E. 1 
London, England.

jį

DETROIT, MICH.
Pranešame visiems savo skai

tytojams, kad musų agentas G. 
Gudinas užrašinėja ir atnaujina 
“Dirvos” prenumeratas ir. pas 
jį galima tais reikalais kreiptis. 
Antrašas: J. Gudinas, 384 — 
23rd St., Detroit, Mich.

“Dirvos” Admin.

PRISIDEK PRIE
Lietuvos Filmų Bendroves

Filmų Bendrovės ateitis yra šviesi ir pelninga. — 
Duok savo pinigams darbo — įvesdink juos į

LIETUVOS FILMŲ BENDROVĘ.
Bendrovės kapitalas $25,000.00, inkorporuota 
New Yorko Valstijoje. Vienas Šeras $100.00.

LIETUVOS FILMŲ BENDROVĖS kinematogra
fas R. KRUČAS jau išvažiavo LIETUVON. R. 
Kručas yra vienas iš gabiausių fotografų, liuosno- 
riai buvo įstojęs . Suv. Valstijų kariumenę laike 
didžiosios karės ir tarnavo kaipo specialis fotogra
fas orlaivininkystės skyriuje ir turėjo su savim 24 
fotografus.
R. KRUČAS važinės po visą Lietuvą traukdamas 
judančius paveikslus. Trumpoje ateityje Ameri
kos Lietuviai pamatys gyvą Lietuvą. Kas pagei
dauja, kad p. Kručas nutrauktų jūsų giminės ir 
tėviškės paveikslus ir juos atvežtų Amerikon, pri- 
siųskite pilną antrašą savųjų giminių žemiaus pa
dėtu antrašu. Reikalaudami platesnių žinių apie 
šią Bendrovę, adresuokit:

LITHUANIAN FILMS CORP., Inc.
120-124 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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Nepaprasta Proga 
Amerikos Lietuviams!

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
PASIŪLO ANT PARDAVIMO

5000 serų
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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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:

1)
2)
3)

4)

5)

Kopenhagene — Privat Bank;
Stockholme — Enskilda Bank;
Berline — Bank Fur Handel und 
Industrie;
Lausanne (Šveicarijoje) — Ban- 
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.
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 šėrų teturime.

Lithuanian Development Corp
294 Eight Avenue and 25th Street. 

NEW YORK CITY.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
AKIŲ 

Specialistu
Ofiso valandoj;
10 ryte iki 11 
3 iki 5 po pMc 
7 iki 8:30 nk

nuo 10 iki 12. 
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York. — Pančiakos irj 
įgi vieta brangenybėm 
moteriai iš panėiakte 

33,300 vertės deimu.
Ikų ir auskarų.

J. ŠEMOUUNAS 
AKIŲ 

Specialistu
Ofiso valanda: 
10 ryte iki 1] 
3 iki 5 po pitta. 
7 iki 8:30 vak

ieniais nuo 10 iki 12.
3LAIR AVĖ. Antros lubot

Jaunimas

S” AGENTAS ANGŲ- Saulinė Planetų Šeimyna
JOJE

F. Naujokaitis.
ėja “Dirvą" ir parda- 
pavieniais numeriais.
atnaujinti prenume- 
kitokius reikalus per

i. Adresas:
3 White’s Gardens, 
Pl., Planet Street, 

nercial Road, E. 1 
on, England.

1TROIT, MICH.
ime visiems savo skai- 
kad musų agentas G. 

ižrašinėja ir atnaujina 
prenumeratas ir pas 
tais reikalais kreiptis,
J. Gudinas, 384 — 

Detroit, Mich.
“Dirvos” Admin.

IE 
idroves
ir pelninga. — 
esdink juos j
(ROVĘ, 
inkorporuota 
seras $100.00.
S kinematogra- 
ETUVON. R. 
jgrafų, liuosno- 
ariumenę laike 
ecialis fotogra- 
ijo su savim 24 

vq traukdamas 
.teityje Ameri- 
ą. Kas pagei- 
įsų giminės ir 
Amerikon, pri- 
ių žemiaus pa
inių žinių apie

P., Ine.' 
’ooklyn, N. Y.

(Tąsa iš pereito numerio)
Aplink saulę Jupiteris apeina į beveik 

dvylika metų sykį, keliauja greitumu po 
8 mylias į sekundą. Jupiterio diametras 
yra beveik vienuolika sykių didesnis už 
žemės — net 86,500 mylių; paviršio plotas 
yra 119 sykių didesnis, o visas jo didumas 
1,300 sykių daugiau, negu žemės. Ar di
dumu ar kitaip Jupiterį ėmus, jis yra di
desnis, negu vidujinės planetos, sudėjus į 
vieną. Jupiterio pritraukiamoji spėka yra 
didesnė, negu ant žemės: musų svaras te
nai butų apie trijų svarų vogos. Jupiteris 
irgi neturi savo šviesos, nors yra dar ne 
visai užgesęs ir karštas kūnas; saulės švie
sos jis gauna 27 sykius mažiau negu žemė, 
bet delei jo ploto didumo mes jį matom ga
na skaisčiai atmušančiu saulės spindulius. 

. Apie ašį Jupiteris apsisuka į 9 valandas ir 
55 minutas — iš to galima suprasti, kaip 
smarkiai tokis milžiniškas skritulis suka
si į rundą.

Jupiteris turi net 8 mėnulius — keturi 
jų buvo pirmutiniai dangaus kūnai, atras
ti kaip pradėta vartoti teleskopai.
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SATURNAS — tai yra šešta planeta 
nuo saulės ir tolimiausia senovei žinotų 
planetų; jos tolis nuo saulės yra 886,000,000 
mylių. Artimiausia prie saulės prieina iki 
744,000,000 mylių, o toliausia buna net už 
1,028,000,000 m. Savo kelionę aplink sau
lę atlieka į 29 ir pusę metų.

Saturnas yra ypatingiausia iš visų pla
netų — aplinkui turi skaisčius 'žiedus arba 
vainikus, — tie vainikai susidaro iš trijų 
plokščių šviesių lankų, ko nepatėmyta nie
kur kitur visose dausose. Abelnas jo dia
metras yra apie 73,000 mylių, arba biskį 
daugiau negu 9 sykius didesnis už žemės; 
jo paviršio plotas yra apie 82 sykiu dides
nis už musų žemės. Apie ašį Saturnas ap
sisuka į 10 vai. 14 min. Saturnas, kuomet 
matomas, yra beveik tokio skaistumo kaip 
Venus, kada buna arčiausįoje/pr-ie žemės 
pozicijoje. Per penkiasdešimts metų Sa
turnas astronomams buvo neaiškus. Pir
miausia savo teleskopu pamatęs Saturnų 
Galilėjus patėmijo jį pasvirusį į žemės pu
sę taip, kad vainikas matėsi abiejose pusė
se plokščiai. Galilejo paskelbė, kad tai 
esanti, trilipė planeta. Trumpu laiku po 
to, paėjus tai planetai tolyn, vainiko bry
liai stojosi į žemę tokioj pozicijoj, kad jie 
tik matėsi siauryčiai ragai, bet Galilejo jų 
nematė, nes teleskopas buvo persilpnas. 
Jis tada paskelbė, buk “Saturnas, kaip ir 
legendos skelbia jį buvusiu prarijusiu sa
vo vaikus, prarijo savo šonines planetas.” 
Brylių storumas nėra gal virš 100 mylių, 
bet iš tokio tolumo į juos iš šono žiūrint, 
buna beveik nematomi jokiu teleskopu per 
keletą dienų, kolei neatsikreipia taip, kad 
mes juos matytumo iš apačios arba iš vir
šaus. Už keleto dienų tie vainiko bryliai 
pradeda rodytis kaip plonos špilkos iš abie
jų didelio skritulio šonų. Iš ko tas brylis 
arba trilankis vainikas susideda, tai pri- 
rodihėjama, jog jis nėra iš kokio vieno da
lyko, kieto ar minkšto, bet iš daugybės 
taip sakant dulkelių-mėnulių, kurie laikosi 
savo tvarkaus kelio aplinkui savo planetą. 
Vėliausiais laikais patirta, jog Saturnas 
turi net desėtką mėnulių, keliaujančių apie 
jį vienas paskui kitą be paliovos. Jeigu 
bent kuris tų mėnulių turėtų gyventojų, jie 
ištiesų matytų puikų tą vaizdą — Saturną 
su trieiliu vainiku, šviečiančiu silpna sau
lės atmušta šviesa, nes ir Saturnas neturi 
savo šviesos, bet skolina ją nuo saulės.

URANUS — tai yra pirmutinė “atras
ta” planeta, septintoji saulinėje šeimynoje. 
Senovėje apie ją nieko nežinota, nes akims 
išrodo vos šešto didumo žvaigždute, pasku
tine kokią galima be žiūronų matyti. Nuo 
saulės Uranus yra net 1,800,000,000 mylių; 
apkeliauja aplinkui saulę į 84 musų metus 
vieną tik sykį, eina po 443 mylias į valan
dą. Diametras jo yra apie 32,000 mylių 
ir jo paviršio plotas yra 16 sykiu didesnis 
negu žemės. Saulės šviesa ant Urano yra 
368 sykius mažesnė, negu pas mus. Ura
nus turi 4 mėnulius, jie sukasi priešingon 
pusėn, negu musų mėnulis — tai yra eina 
iš vakarų į rytus.

NEPTŪNAS — paskutinė žinoma pla
neta saulinėje šeimynoje, atrasta su pagal
ba matematikos, išskaitliavimu. ant popie- 
rio, ne su žiūronais. 1846 metais Levellier 
astronomui Galle rašė: Atsuk teleskopą 
į Aquario konsteliaciją, išilgumu 326 laip- t 
snių, ir tenai atrasi naują planetą, išro
dančią kaip devinto didumo žvaigždė. Ir 
ištiesų Berlino astronomai į pusę valandos į 
tą planetą atrado toje vietoje kaip buvo 1 
nurodyta. Beveik vienu kartu, bet atski- į 
rai, dirbo tame klausime du jauni vyrai: j 
Levellier, Paryžiuje, ir Adams, Cambridge, i 
Anglijoje, ir abu atskirai skaitliuodami, f 
priėjo prie to paties išvedimo, kad toj vie- ’ 
toj turi būti planeta. Už 24 valandų pasi- 1 
rodė, jog tai ištiesų planeta, priklausanti ' 
musų saulės sistemai. ■ -

Neptūno tolumas nuo saulės yra 2,800,- j 
000,000. Apeina saulę į 164 metus, kėliau- i 
ja po su virš tris mylias į sekundą. Gali- 1 
ma patėmyti, kad nuo atradimo iki šiam • 
laikui Neptūnas dar nėra apkeliavęs nei ' 
sykio aplinkui saulę. Tiktai 2010 metais . 
jis bus praėjęs vieną sykį savo kelią nuo to 
laiko, kaip jį atrasta, šilumos ir šviesos 
nuo saulės Neptūnas gauna 900 sykių ma
žiau, negu mes. Žemė ir kitos planetos, 
priskaičius dar Marsą, nuo Neptūno žiū
rint, visai nesimatytų, nes jos butų perarti 
saulės; Jupiteris tebūtų tiek atstumo, kaip 
dabar mums nuo žemės matosi Merkuras, 
arčiausia prie saulės planeta. Tik Satur
nas ir Uranus nuo Neptūno matytusį daug 
geriau, negu mes juos matome nuo žemės.

Neptūnas teturi vieną mėnulį, — tuo 
tarpu daugiau nepatėmyta. Tasai mėnulis 
irgi sukasi iš vakarų į rytus, musų supra
timu.

Dabar, kuomet eina tyrinėjimai apie 
devintą planetą, Neptūnas galima vadinti 
paskiausia, bet ne paskutine planeta musų 
saulės sistemoje. O kas gali pasakyti, ar 
devintoji planeta, jeigu bus atrasta, bus 
jau paskutinė?

Žmogaus protas turi daug darbo, be 
paliovos jis veikia, galvoja. Apgalvokite, 
kokia galinga spėka palaiko tas planetas, 
esančias išsidraikiusias po dausas už tokio 
tolumo, prijungusi prie saulės, ir jos nie
kuomet negali nuo jos pasiliuosuoti. Jei ka
da urnai ta galinga “virvė” nutruktų, ta 
spėka paliautų veikusi, tai visos planetos, 
sykiu ir mes su šiuo mažu žemės skrituliu, 
nuskristume į nežinomas dausas, nuo sa
vo motinos saulės, kuri palaiko mus visus 
gyvais ir maitina savo šiluma augindama 
vaisių ir yisą augalą. Planetos, lėkdamos 
aplinkui šaulę' po kelioliką mylių į sekun
dą, per valandą laiko atlieka tūkstančių 
mylių kelionės. Jų tokis aplinkui saulę ke
liavimas atsibuna tik dėlto, kad jos negali 
pasiliuosuoti nuo tos spėkos, jungiančios 
jas ir saulę. Newtono paskelbtas įstaty
mas, jog kiekvienas daiktas-patraukia prie 
savęs kitą daiktą, čionai lengviausiai su
prantamas. Pasiliovus tam patraukimui, 
lygiai kaip ore ant šniūro -įsuktas akmuo, 
šniūrui trukus, nelėktų aplink, kaip pirma, 
bet tiesiai į tolį. Musų .'žemė, kuri bėga po 
18 mylių į sekundą, tokiu pat greitumu pa
sileidus į tolį, į metus laiko nuo saulės at
sitolintų 629,498,000 mylių (čia įskaitoma 
ir dabartinis tolumas). Palengva, diena 
po dienai, tolyn su musų skrituliu erdvė
mis keliaudami, pajustume, kad saulė’šal- 
tėja, mažėja; pagaliaus pasidarytų visai 
šalta, saulė liktų tik žvaigždės didumo; 
musų mėnulis “užgestų”, jeigu dar su mu
mis sykiu keliautų, jeigu tai spėkai nutru
kus, nenusuktų kur savo keliais. Paga
liaus visa žemė butų tamsi, sušaltų juodų 
erdvių platybėse. Bet tokio atitrūkimo nie
kados negalės būti, nes jeigu paliautų pri
traukiamoji spėka veikusi saulinėje siste
moje, ji turi paliauti visoje visatoje, o, jei 
taip butų, tada įvyktų tokis sumišimas, 
sujudimas, žvaigždžių ir planetų skraidy
mas, atsiliuosavus joms nuo savo centrali
nių saulių, kad valandėlei, kiek mes galėtu
me gyvais būti, matytume neapsakomai 
stebuklingus vaizdus: matytume vienas 
saules susimušančias su kitomis, planetas, 
mėnulius ir kometas ištį'žančias į dulkeles, 
kurios viena kitai kelyje pasisuktų.

(Bus daugiau)

Pas gydytoją.
Žmona, suradus, kad vyras serga, nu

sivedė jį pas gydytoją išegzaminavimui.
— Man rodos, kad jis serga, nesvei- 

kuoja; apžiūrėk jį, daktare, ką jis turi.
Po išegzaminavimo, išėję abu per du- 

kalbasi, moteris užklausė:
— Na, ar gerai nuspėjo ką tu turi?
— Nelabai, — atsakė vyr-s. — A? tu

rėjau septynis dolarius kišeniuje, o jis pa
prašė tik penkių.

ris

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI
a . — ta i

Sena ir Nauja Gadynė. ;
Mainosi laikai ir žmonės su ' 

jais. Jeigu šiandien atsikeltų 
iš kapo bent vienas Lietuvis, 1 
gyvenęs kokie du šimtai metų 1 
atgal, musų kalbos nesuprastų. Į 
Lietuviai vis progresuoja ir ei
na pirmyn. Su ėjimu ir litera
tūra, rašliava mainosi, o su tuo 1 
ir kalba keičiasi. Paėmus šian- 1 
dien Lietuvos arba Amerikos 
Lietuvių laikraščius, kurie taip 
garbingai stoja už savo prabo- į 
čių žemę, savo prabočių kalbą ] 
ir papročius, rasime juose dau- i 
gybę tokių žodžių, kurių mes < 
penki metai atgal visai nežino- į 
jome. Neskaitant tarptautinius, i 
čia minime tik grynai “lietu- i 
viškus”. Kurie tuos žodžius gy- ] 
veniman įvedė, tvirtina, jog tai ; 
yra “grynai lietuviški”. Bet ar 
apie juos senovės Lietuviai ži- ■ 
nojo ir vartojo? Ne. Juos tik 
vartos ateinanti gentkartė....

Kalbant apie poeziją, irgi pa
matysime keistumų. Moderniš
ki poetai nedaleidžia vartoti su
mažinančių žodžių: “gėlelė” vie
toj gėlės; “girelė” vietoj girios 
ir tam panašiai.

Musų prabočiai rašė-sakė to
kias eiles:

Gieda gaidelis 
Anksti rytelį, 
Budin’ bernelį 
Eit į darbelį.

Tie keli žodžiai daug pasako 
ir jie priimnųs musų sielai. Vi
si paskutiniai eilučių žodžiai yra 
sumažinanti. Bet musų moder
nistai to nedaleidžia ir sako, jog 
poezijos silpnumas yra mažini
me dalykų. Gerai, dabar tas 
pačias eilutes nemažinę persa
kykime :

Gieda gaidys
Anksti rytą,
Budin’ berną
Eit į darbą.

Eiliavimui taisyklės nei pir
moje nei antroje neiškrypę. Bet 
ką suprantame iš abiejų? Tie
sa, kada gaidys ima giedot, ber
nams laikas eiti dirbti. Bet čia 
ne apie berną kalbama, o apie 
bernelį, kokios nors mergužėlės 
(ne mergos) ■ mylimąjį.

Kita vėl dainelė yra:
Atjoja bernelis
Per lygius-- laukelius, ■ ■ 
Klausinėja motinėlės, 
Ar namie dukrelė?

Ją galėtume persakyti šit-vp: 
Atjoja bernas 
Per lygius laukus, 
Klausia motinos, 
Ar namie duktė?

šitaip uždainavus, prapuola iš 
eilių visas romantiškumas ir po
ezija. Mes žinome, kad “bern'C- 

, lis” musų dainose reiškia myli
mąjį, “mergelė” mylimąją; ber
nas gi arba merga — tik tar
nautojus. Jeigu štai atjoja pas 
motiną bernas iš kito kaimo ir 

' pradėja klausinėt, ar namie yra 
i duk(ė, tai motina jam šluotą 
į paims. Dukrelei ji prirengus 
. pilnas skryneles kraičio ir su

krovus margam svirnelyj laiko, 
. iki atjos pas ją bernelis.

čia musų modernistai turėtų 
sustoti, jeigu jiems apeina Lie
tuvos garbingos senovės palai
kymas, o ne kritikuoti ir vadin
ti “silpnomis” eiles, kuriose pa
vartojama sumažinamieji žo- 
žodžiai. Jeigu kas reikia iš ei
lių naikinti, tai liginimus žodžių 
šitaip:

Eisiu į girią žaliąją
Pakirsiu pušį tiesiąją.

šičia musų poetas nori suda
ryti eilutę iš aštuonių silabų ar
ba posmų, kaip daugiausia lie
tuviškose eilėse yra. Kalbėti 
galima su “žaliaja” ir “tiesią
ją”. Bet ne šitam atsitikime.

Girią musų poetas mintyje 
turi tik vieną ir ta pati yra ža
lia; nėra greta jos kitos nuvy- 
tusios girios arba kitokios: šia
me atsitikime galima sakyti tik 
“žalią”, ir taipgi pušį “tiesią”, 
o ne “tiesiąją”, nes jis neturi 
mintyje pasiskyręs kurią pušį 
kirs, jos neužsiaugino tik vie
nos tiesios, bet tiesių pušų yra 
daug. Padėdami naikinti seno
vės musu romantiškus poezijos 
žodžius, “gireles”, “pušeles”, tie 
kritikai visai neatkreipia domos 
į tokius ir tam panašius eilėse 
žodžius, kurie skaitytoją tik er
zina. Jeigu eilėse reikia pail
ginti žodį, geriaus padaryti ši- 

! taip:
Eisiu į žalią girelę, 
Pakirsiu tiesią pušelę.

Žiemos laiku.
Baisi audra ir šaltis su snie

gu užė-siautė. -Mes stovėdami 
ant gatvės.kampo laukėme gat- 
vekario. Ilgai neatėjo. Užlin- 
dome tarpe mūrų didelės tenai 
arti stovėjusios bažnyčios, vė
jas neužpučia, ir stovime, 
lijame sau: “Kokis geras 
kas yra bažnyčia ir kaip 
gų nelaimėj užstoja...." 
važiavę apie tai pasipasakojo
me administratoriui. Jis sako: 
“čia nėra jokio stebuklo; jeigu 
toj vietoj butų stovėjusi karčia- 
ma, tai ir vidun nuo vėjo butų 
galima ineiti.”

4/
Jonas Krikščiūnas rašo: Ma

ne labai eržina tokia moterų 
mada: jos viršutines jekes dė
vi tokias plonas, kad per jas vi- Į 
si apatiniai parėdalai matyt. Ar 
negeriau butų, jei jos tuos apa
tinius ant viršaus susivilktų, ta
da dar genaus visi matytų, ko
kius gražius padargus po apačia 
jos dėvi.

Nuo Juokų Red.: — Tai ge
ras sumanymas. Kiekvienam 
pikta žiūrėti, kad jos viską iš
virkščiai daro.

Mis- 
daly- 
žmo- 
Par-

4/
Skaitydamas “Dirvą”, P. Va- 

silius pamatė žinią, kad kokis 
ten New už nužudymą mergi
nos pripažintas kaltu antro lai
psnio žmogžudystėje ir gavo de
šimts metų kalėjimo, sako: >— 
Matyt, moterų nužudymas skai
tosi tik antro laipsnio žmogžu
dystė. Vis, mat, mažiaus verta.

Gerbiama musų Motina “Dir
va” turi du vaiku: Lietuvos Sū
nų ir Lietuvos Dukterį. — Taip 
sako Antanas Jarutis iš Buffa
lo, N. Y., kuris “Dirvą” labiau
sia mėgsta skaityti.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

4%
St Clair ir East 55-ta gatvė.

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

12000 Superior Ave.

VMS

Saugumas Pirmiausia
P

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

gerų 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 saugumų taupyto jams 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi 
ir Ohio Valstija, po kurios priežiūra šitas 
bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumų, lygiai kaip ir visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.

Šiais laikais, prie 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.

AR JUS SIUNČIATE PINIGUS Į 
LIETUVĄ?

Mes'turime tiesioginius susinešimus su 
didžiausiais bankais Lietuvoje, tokiu budu 
galime saugiai ir greitai pasiųsti pinigus 
jums del jūsų draugų ir giminių sename 
jūsų krašte.

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

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

1

PINIGAI SIUNČIAMA EUROPON 
UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

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

LAIVAKORTĖS
Mes parduodame laivakortes ant visų trans-Atlantiškų lai

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

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

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

Mes turime žmones visuose musų Užrubežinių Reikalų De
partamentuose, kurie moka jūsų kalbą.

Ube 
Cleveland

UrilSt
šaltiniai virš $93,000,000.00

MAIN OFFICE

West Side
Detroit prie W. 117th 
Detroit prie W. 110th 
Franklin prie W. 26th

1

E. 9th STREET

Kituose Miesteliuose
Lorain, Ohio 

Bedford, Ohio 
Willoughby, Ohio

EUCLID AVENUE PRIE

SKYRIAI
East Side

St. Clair prie E. 40th 
Euclid prie E. 106th 
Woodland prie E. 22nd 
Broadway prie E. 84th

IR DEŠIMTS KITŲ OFISŲ

MEMBER
FEDERAL RESERVE

SYSTEM
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Jos pasi-
Mes, vi-

DETROIT, MICH.
Į pavasarį Detroitiečiai pra

deda išbusti iš saldaus miego 
ir visi, kas gyvas, griebiasi už 
darbo, šiomis dienomis susi
tvėrė visai negirdėtas klubas, 
susidedantis vien iš merginų ir 
jaunų moterėlių, užvardintas—- 
Lietuvaičių Klubas. Detroite 
ikišiol visur tik girdėjosi apie 
vyrūs, apie merginas, Lietuvai
tes, ■ nieko; visi manė, kad Dėt, 
roite nėra merginų, 
ryžę dikčiai darbuotis.
si Detroito vyrai, linkime iškal- 
no joms gerų pasekmių, nes čia 
dirva gera ir darbo nebus stoka. 
Tik pasiraitokite, merginos, sa
vo rankoves ir eikite prie darbo, 
o kur reikės ir mes padėsime.

Vasario 7 d. vietos vyčiai at
lošė juokingą veikaluką “Gy
vieji Nabašninkai”.' Apie atlo
simą kalbant, galima sakyt at
liko gerai, nes vyčiai čia nieka
dos geriaus nesulošė. žmonių 
buvo daug. Viena tik bėda su 
tais neramuoliais šokikais, ku
rie laike perstatymų visą lermą 
kelia. Ar jie priaugs kada prie 
tobulumo ar nei... Jiems tik 
šokiai rupi, ir galėtų eiti tenai, 
kur buna vien šokiai, o ne į to
kius vakarus, kur suėję žmonės 
nori ramiai prisižiūrėti persta
tymui.

Katalikai labai susirūpino pa
sijutę persilpni esą priėmimui

ležiniai tiltai, vienas paskui ki
to, statoma dideli budirikai — 
darbas be pertrūkio žiemą ir va
sarą.

Sausio 17 d. čionai Lietuvių 
jaunimas parengė balių, publi
kos susirinko nemažai, nors ba
lius buvo tik del užprašytų. Vi
si puikiai praleido laiką.

Iki šiam laikui turbut dau
giausia darbavosi SLA. 202 kp. 
nariai; jie išnaudojo progą pa
tarnauti Lietuvai; kada tik ki
lo sveiki užmanymai, naudingos 
aukos, ten ir Portlandiečiai pri- 

Pastarais laikais dik-

' mininkė pašaukta pas policijos 
viršininką; mergina papasakojo 
visą to koncerto turinį, policija 
išklausė ir pasakė: “Kas tas 
jūsų- dp kunigas, kibą koks be
protis ar ką”. Tečiaus visgi 
monologų neleista svetainėje sa
kyti nei deklamuoti, tik galima 
buvo dainuoti. Policistas, ku
ris salėje buvo del tvarkos pri
žiūrėjimo, gerai pažįstąs ren
gėjus, piktinosi kunigo darbu ir 
pasakė, kad Lietuviai tokį ku
nigą turėtų visai iš šio miesto 
išvy.t.

Kunigas ir bažnyčipj iš pa- aidėjo.
mokslo apšaukė visiems neiti jjiai narių atsisakė iš Susivieni- 
ant to koncerto, nesą nepriim- jimo, surasdami vienokių tai ki- 
siąs išpažinties, taigi dalyvavo tokių priekabių 
tik keletas jo šnipų.

Salėje tarp susirinkusių bu
vo didžiausia neapikanta ant to- gimėtę po miestą ir priemies- 
kio nenaudos kunigo, kuris už- čius, nebando apsigyvent vie- 
sispyręs čio suardyti Lietuvių name daikte, kad galėtų tankiau 
vienybę, kokia ikišiol buvo, ko- SuSieit, pasikalbėt, praleist lai- 
lei tokio paukščio čia nesirado. įą su savais. Labai reikalinga

Aišku, delko musų jaunimas butų jaunimui susiorganizuot ir 
turi ištautėti: šiame vakare bu- lavintis dainavime bei lošti tė
vo pasirengę mergaitės su dek- atrus ir tam panašiai; tokia or- 
lamacijomis. ir .kitkuo, bet ne- gahizaėija patrauktų prie savęs 
gali pasirodyt, ir dėlto turi nuo giagimius Lietuvius ir rastų pu- 
Lietuvių šalintis. blikoje didelę užuojautą.

Tas kunigas yra Vaitonis. Jis 
turi sutvėręs neva chorą šventos 
Cicilijos, dėlto ir deda visas ne
švarias pastangas pakenkti Bi
rutės Chorui.

Vasario 3 d. čia kalbėjo kun.

Visi 
Wa- 
kur 

visgi

turėjo grįžti namon. Mi- 
pasirodžius ant estrados, 
susirinkusieji sustojo ir 
kartus galingai sušuko:

ir “Lai gyvuoja Lais-

200 svečių; Laike vakarienės 
gerb. Vileišis ragino Waterbu- 
riečius gyventi sutikime ir vie
nybėje veikti. Majoras žadei- 
kis, matydamas tokį sutartinu- 
mą, ragino veikti toliaus ir teik
ti paramą savo broliams Tėvy
nėje; jis nei kiek, sako, neabe
joja, jog Lietuvos steigiamasis 
Seimas įvyks Vilniuje. Taipgi 
kalbėjo du Amerikonai, kurie 
išsireiškė, 
joja, kad

Kalbėjo 
jai: adv. 
Sapranas,
J. Valantiejus, P. Tiškinas. — 
Laike vakarienės sudėta aukų 
$118 Lietuvos kareiviams; au
kos perduota Majorui žadeikiui. 
Užbaigiant vakarienę, Majoras 
žadeikis pasakė: “Aš sakau 
jums ne sudiev, bet 'iki pasi
matymo Vilniuje*.”

K. J. Paulauskas.

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 

“DIRVĄ” GIMINĖMS 
LIETUVOJE.

prieš Centro
Valdybą.

Lietuviai čia gyvena labai iš-

Apolinaras.

WATERBURY, CONN.
Sutikimas Lietuvos Misijos. 
Jau keletą sykių buvo “Dir-

Lietuvos Misijos, kuri čia buvo Laukaitis. Aukų surinkta $260. voje” rašyta apie Waterburie- 
vasario 13 d. Klerikalai tauti-Į D. L. K. Gedimino draugystė čių sudarytą bendrą komitetą 
ninkus išsykio atmetė, o dabar!nors grynai tautiška, bet vis-k. L. Z_„x L
jau nori, kad prisidėtų, ir net j tiek paskyrė $100 ant bažny- apie dedamas pastangas, kad 
gražumu kviečia veikti išvien j[čios. Delei to, kaip vėliaus nu-1 kupiškilmingiausiai sutikti Lie- 
Lietuvos paskolos reikale. Ma
tote, poneliai, kaip bloga yra 
jaustis patiems viską galinčiais, 
o paskui neįstengti. Geriaus iš
syk reikėjo tą suprasti.

Senis.

Klerikalai tauti-Į D. L. K. Gedimino draugystė čių sudarytą bendrą komitetą
_ j-v-m-xrr.0. touHSVa Lot I T( £ gonų pardavinėjimui ir

girsta, kilo dideli ginčai.
Magaryčia.

tuvos Finansinę Misiją. Taip 
broliškai ir sutartinai veikiant, 
štai ir sulaukėm progos sutikti 
ir pasveikinti atstovus arba pa
siuntinius nuo iš po kelių šim- 

Nekuriais metais čia skaitlin-|tų metų jungo išsiliuosavusios 
i gos erškėt-rožės žydi apskritai 
visus metus ir šis miestas va
dinamas “rožių .miestu”. Bet 
šią žiemą, apie'vidurį gruodžio 
mėn., dikčiai šalo ir netikėtai 
daug sniego buvo prisnigta, tai 
rožėms pakenkė. Dabar vėl oras 
puikus, saulės spinduliai žadina j pje 4,000 žmonių, su Lietuvos 
kiekvieną.

Karės laiku čia budavota mė-

PORTLAND, ORE.

musu brangios Tėvynes Lietu
vos;

Sulaukus vasario: 1 d., noks 
oras buvo ir labai šaltas, Wa- 
terburięčiai, būdami, geri tėvy
nainiai, neatsižvelgė ant to ir 
tą dieną, apie 12 vai. dieną, a-

PROVIDENCE, R. I.
Vasario 8 d- Birutės Choras 

buvo surengęs koncertą, pakvie
tė iš Worcester, Mass., solistų 
ir kitokių programo pamargini- 
mui. Vietiniai patįs irgi buvo 
gerai prisirengę, kad tik gali
ma butų publiką užganėdint.

Dar nepradėjus koncerto, štai 
salėn ateina policijos saržentas 
ir praneša, kad “jūsų kunigas 
^labar buvo atsilankęs policijos 
stotin ir pasakė, kad jus turėsit 
nelegališką koncertą, nešvarius —-r —~— y— — _ _
monologus ir tt., todėl tas vis- Nuo 1905 metų šis miestas I kad Misija atvažiuoja aūtomo- 
kas uždraudžiama.” Choro pir- smarkiai auga; budavojama ge- biliais iš New Britaino, Conn.

Visi demonstrantai pasitraukė 
ant Grand gatvės, ties miesto 
rotuže, o Lietuvos Misija susė
dę į Waterbriečių automobilius 

I ir važiavo per tarpą susigrupa-

veliavukėmis rankose, buvo pa
sirengę sutikti Misiją. Apie 2 

diniai ir plieniniai laivai, darbi- vai. po pietų, vietinės Stoties 
ninkai gerai uždirbo, bet tam komitetas, susidę į tris auto- 
darbui sustojus, darbdaviai pa- mobilius, papuoštus Lietuvos ir 
sinaudoja iš darbininkų, spaus- Amerikos vėliavomis, ir visA 
darni juos kiek gali, nes žmo- minia, nuvyko ant stoties. Po 
nių dabar yra užtektinai. trumpos valandėlės pasigirsta,

vusių Lietuvių, stovinčių abie
jose gatvės pusėse. Vos tik pri
važiavo laukiančią minią, tuoj 
iš visų pasigirdo galingas šauk
smas: Valio! Valio! Valio! Vi
si susirinkusieji, švytuodami vė- 
liavukėmis, sveikina savo Lais
vos Tėvynės pasiuntinius, 
paski nusidavė į didžiąusį 
terburyje Strand Teatrą, 
atsibuvo prakalbos. Tik
dar ta svetainė pasirodė perma
la, joje tesutilpo virš 2,000, ir 
kiti 
sijai 
visi 
tris
“Valio!” 
va Lietuva!”

Po to vietos Lietuvių Jauni
mo Choras, vedamas p. P. Bru- 
žausko, ir bažnytinis choras, ve
damas p. Saurio, išvien, sudai
navo Amerikos ir Lietuvos Him
nus. Tolesniai vietos Stoties 
komiteto pirmininkas J. Tarai
la keliais žodžiais paaiškino su
sirinkimo svarbą ir perstatė 
kalbėti Laisvos musų Tėvynės 
pasiuntinį gerb. Joną Vileišį; Iš 
publikos pasipylė galingas del
nų plojimas.

Gerb. Vileišis, pasveikinda
mas Waterburiecius, padėkavo- 
jo už tokį skaitlingą susirinki
mą ir už taip gražų jų pasiti
kimą, ir pradėjo kalbą apie Lie
tuvą ir jos dabartinį padėjimą.

Antras kalbėjo Majoras Po
vilas žadeikis, paaiškindamas a- 
pie Lietuvos kariumenės žygius, 
jos ūpą ir pasišventimą ginti sa
vo Tėvynę.

Trečias kalbėjo kun. Jonas 
žilius, ragindamas visus pirkti 
Lietuvos bonus ir neklausyti jo
kių šmeižtų nei žmonių nei lai
kraščių.

Vakare atsibuvo prakalbos 
dviejose Lietuvių salėse, — 48 
Green st., ir 49 Congress avė. 
Pirmoje vakarą atidarė Liet. 
Jaunimo Choras, sudainuoda
mas Lietuvos Himną ir kitas 
daineles, antroje gi 
programą užpildė 
choras.

Strand svetainėje
buvo trumpa laiko, tai nebuvo 
kada pardavinėti bonų, tik bu
vo renkama pasižadėjimai, jų 
surinkta už apie $20,000, o va
kare per abi svėtaini likosi par
duota už suvirš $15,000. Abel- 
nai, su parduotais ir pasižadėju
siais, išviso bonų čionai išpla
tinta už $50,000. Nėra abejo
nės, jog bus surinkta 100,000 
dolarių.

Vasario 2 d. Elton viešbutyje 
parengta vakarienė, kurioje da
lyvavo Lietuvos Misija ir apie

svetainėje
bažnytinis

po pietą

SERGANTIEJI LIETUVIAI

jog jie visai neabe- 
Lietuva bus laisva.
dar vietiniai veikė- 

K. Lukošius, Dr. S 
J. Laskevičius, kun

GREENFIELD, MASS.
Vasario 7 d. čia atsibuvo per

statymas, sulošta “Dėdė atva
žiavo”, šalip to buvo kitokie pa- 
marginimai, iš ko publika buvo 
užganėdinta ir girdėjosi garsus 
delnų plojimas. Nors šio vaka
ro rengėjų buvo visas pelnas 
skiriamas ant bažnyčios buda- 
vojimo Athol, Mass., bet musų 
katalikai nutarė ant to vakaro 
neiti. Tai tau ir žmonės: patįs 
eina bažnyčion, bet kad reikia 
aukauti, tai ne. Mat, jiems ne
patiko, kad ne jų rengiama ir 
jie tą vakarą net šokius buvo 
surengę, kad pakenkus šitam, 
tik šokių neleista laikyti delei 
plėtimosi influenzos.

Geriausia programe atsižy
mėjo Juozas Gibas, savo gabiu 
lošimu ir Lietuvos kariškomis 
dainomis bei deklamacijomis.

Publikos butų daugiau atsi
lankę, jei ne prastas oras.

Vasario 8 d. Lenkų bažnyčioj 
laike mišių atsibuvo peštynės 
vargoninko su giedorėmis už 
kokius ten bažnyčios reikalams 
skirtus pinigus. Tie pinigai bu
vo sudėti merginų ir jos norėjo 
sužiūrėti inplaukas, bet vargo
ninkas joms neleido. . Prasidė
jo peštynės, vargoninkas vienai 
sudraskė šaliką ir nustūmė nuo 
vargonų. Priėjus laikui vėl už
giedoti, niekas neatsiliepė — 
merginos buvo sustreikavę. Ku
nigas pradėjo dairytis, nežino
damas dalyko. Pažnyčioj paki
lo garsios kalbos. Matot, kokis 
musų ponų Lenkų apsiėjimas: 
ir vargoninkas jaučiasi didelę 
galę turįs, ant kitų.

Artojas.

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 jokio 
vargo ir tikrai jūsų siun
čiamą daiktą gaus jūsų 
tėvai, 'broliai-sesers, gimi
nės?

Tuo tinkamiausiu daly
ku yra laikraštis. “Ne 
vien tiktai duona žmogus 
gyvas”—tą gerai visi su
prantat: žmonėms reikia 
laikraščių, knygų, skaity
mo ; reikia, kad žmogus 
turėtų kame paslėpti sa
vo sielą, kada užbaigia 
sunkias darbo valandas.

Laikraštis bus jūsų ge
riausia dovana jūsų bro- 
lių-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 suramintbją • ir 
pralinksminto ją jų liuoso- 
se nuo darbo valandose, 
bet taipgi kas savaitė be 
paliovos siųsite į jų na
mus apšvietą ‘ — užrašę 
jiems “Dirvą”. _

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

Knygas taipgi galima j 
Lietuvą pasiųsti.

Pinigus money orderiu 
ar registruotu laišku sių
skite adresuodami:

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland. Ohio.

ft'.': -

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 257—Central 1502 R

Patyrimas, Geriausias Mokytojas
IŠBANDYK ŠĮ NAUJĄ IŠRADIMĄ

VYRAI IR MOTERYS, ar jums jau yra žino-: 
ma, kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui plei
skanų ir sulaikymui plauką slinkimo?
Jieškok Pagalbos, Kur Galima Rasti.

SEN-RAYTO HAIR TONIC (Plaukų Tonikas) tai 
yra vėliausias išradimas ir pasekmingiausia gyduo
lė nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be to dar, su
stiprina plonėjančius plaukus, padaro juos labai švel
niais ir briljantavai blizgančiais;

ISITĖMYK-! Žemiau pasirašiusi kompanija abso
liutiškai gvarantuoja SEN-RAYTO PLAUKŲ TONI
KA, jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slinkimų.

VISUOMET reikalaukite SEN-RAYTO PLAUKŲ 
TONIKO pas barberius ir aptiekose arba pirkite iš 
agentų. Gražios formos, šauni 8 uncijų (pusės sva
ro) bonkutė parsiduoda už $1.00; 4 uncijos už 60c.

IŠBANDYMUI jo gerumo, iškirpkite šį kuponų, pa
žymėdami savo vardų ir adresų ir indėkite 10c. ver

tės štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes prisiusime sam- ’ 
pelų DYKAI,

THE SEN-RAYTO COMPANY
6617 Wade Park Ave., Cleveland, Ohio.

Gerbiamieji:—Šiuomi prisiunčiu jums 10c. vertes štampų, už ku
rias malonėkite prisiųsti man sampalų GVARANTUOTO SEN- 
RAYTO PLAUKŲ TONIKO.
Vardas _________________________________________________
Adresas _________________________ 1
Miestas Valstija 

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

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

ATMINKIT, PASITARIMAS DOVANAI.

DR.KENEALYOfiso Valandos:
9 ryto ki 8 vak.

647 Euclid Ave., Antros Lubos, Cleveland, Ohio
VIRŠUJE NEW STAR TEATRO

IDEA KEPTUVĖS Republic Building .GRETA

10 iki 2 popiet 
Nedėldieniais

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

Tikiuos, kad galėsime prieiti prie pirkimo pigesnių 
tavorų ir galėsime geriaus patarnauti Lietuviams. 
Kas su mumis prekiaus visokiuose valgomų daik
tų tavoruosę, 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)

1a)
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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Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tes 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 ūmai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkama gydymą. Visiškas paliuosavimąs nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

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

Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. 
Mediciną praktikavau per 40 metų.

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

©
©

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

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

Mano Darbe Nėra Spėjimų.
Paslaptįs mano pasisekimo yra mano atsargus įtemptas j ieškojimas 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 vyru ir moterų davė man progą visokiame gydyme ir mano pasekmės užganėdina.

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis mane 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 St., Kambarys 222, Antros lubos.

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

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 locną Peridonto kad neskaudėtų traukiant 

EGZAMINĄVIMAS 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.

„ Žmogue kasosi galva, 
L? kad palengvint niežėjimų. 
-J Į Kasimasi pasidaro papro- 
Jjį čiu, ir tuomet žmogus ka- 

sosi nejučioms. Bet jis 
jjV) žino, kad jam niežti, ir 
fljj visi kiti tų žino.
įy“ Vyrai ir moteris kenčia 
y niežėjimų nuo pleiskanų, 

o kenčia bereikalingai, 
nes tų niežėjimų galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos jų nuo pleiška- 
| 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 j

’ ■ AD. RICHTER O CO., 326-330 rroadwa-.-. Nevz York " —-n "■

Vyrai Lietuviai Negrįš į Europa
Pas savo šeimynas ir draugu su LIGOMIS ir SUGEDUSIU kunu. 
Jei turit kokias užkrečiamai 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 Akron, Ohio
PVT) A IT TTTT WRTTQ Mano gydymai pasirodė pasekmin- 'Jr Lzzi. U 11IY V X xv U D — 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 varginimųsi ir gali 
būti permaina visam jūsų gyvenimui. PA
SITARIMAS ir PATARIMAI DYKAI. Ar 
esi suged.s ar dar vyras? Ateik pas man i, 
ap pagelbėsiu.

H_ No. 2 East Exchange Street
Uli nllnHll. kam. Main ir Exchange Sts. wi.iliunuilj AKRON, OHIO.

Valandos: 10 ryto iki 4:30 po pietų. 
Vakarais 6:30 iki 8 vai. Nedalioms uždara.
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POLITIŠKOS ŽINIOS.
Amerikos atstovas Lietuvai, 

'Latvijai ir Estų valstybei, p. 
Gade, jau atvažiavo į Kauną ir 
prisistatė Lietuvos valdžiai. Jo 
nuolatinė buveinė bus Rygoje, 
bet dažnai lankys Kauną ir 
Dorpatą. Musų vyriausybės ji
sai prašė paskirti ryšio kari
ninką ar diplomatinį atstovą.

Niessel savo telegramoj Lie
tuvos valdžiai praneša, kad Vo
kiečiai slėpę nuo jo žinias apie 
Vokiečių geležinės divizijos iš 
Lietuvos kraustymąsi.,

Gabrys ir Ropas, kaip teko 
patirti, ne juokais rengėsi su 
Vokiečių, bermontininkų ir iš- 
dalies Francuzų pagalba nuver
sti dabartinę Lietuvos valdžią, 
kad patiems viską paimti į savo 
rankas. Vokiečiai esą žadėję 
Gabrio-Ropo valdžiai duoti 300 
milijonų paskolos. Sąmokslas 
nepavyko del musų garbingos 
kariumenės ir šaulių žygių Rad- 
viliškio-šaulių kryptimi.

Kelmė, Telšiai ir Seda gruo
džio 11 d. jau buvo musų ka
riumenės rankose. Vokiečiai 

' skubiai bėga, palikdami daug 
karės medegos.

Lenkų puolimas Kalvarijos 
ruožu buvo atmuštas.

(“Darbas”)

VOKIEČIŲ ŽIAURUMAI.
Lapkričio 28 d. į Kuršėnų- 

Papilės rajoną atėjo Vokiečių 
geležinė divizija. ■ Nuo atėjimo 
tos divizijos plėšimai ir žudymai 
padidėjo neapsakomai. Geleži
nės divizijos ir kitos Vokiečių 
kariumenės dalįs pradėjo galuti
ną šalies naikinimą, k. a. ėmi
mas arklių lig paskutinio, išva
rymas ir mušimas karvių, avių, 
kiaulių ir tt. Atiminėjimas iš 
žmonių kelyj ir miestuose, pav. 
šauliuose. Lapkričio 27 d. atė
jo Vokiečiai į Skaudvilės kaimą 
prie Baubiu, reikalaudami ark
lių, karvių ir kiaulių, bet vieti
niai gyventojai juos išvaikė. 
Rytą, 28 d., vėl atėjo keli Vokie
čiai, bet ir juos žmonės išvijo. 
Tada, - užpuolus " Vokiečiams 
Skaudvilės sodžių, atėjo pagel
bėt Skaudviliečiams Kurtavėnų 
dvaro gyventojai, už ką Vokie
čiai, susitaisę didelį būrį, grąsi- 
no užpulti Kurtavėnus. Pietų 
laiku atėję į Skaudvilę apie. 20; 
Vokiečių su kulkosvaidžiu. IŽai- 
miečiai gynėsi su ginklais ran
kose, bet Vokiečiai inėjo į so
džių ; vyrus, kuriuos sugavo, 
primušė, išsivedė ir palaikę juos 
kelias dienas, sušaudė, žmo
nės iš baimės išsislapstė į rū
sius, bet Vokiečiai mėtė bombas 
į juos. Rytojaus 29 dieną Vo
kiečiai vėl atėjo, vėl gainiojo ir 
baugino žmones, mėtydami bom
bas, ir plėšė. Pagaliau atėję 
sekmadienį 30 d. pradėjo ap- 
šaudinėti sodžių kulkosvaidžiais, 
šaudė bėgančius žmones ir ga
lų gale padegė sodžių. Tada, 
nuėję Kurtavėnų dvaro link, 
apšaudė jį armota, kulkosvai
džiais; mėtė bombas ir išplėšę 
dvarą, padegė jį.
■ Tokių ir panašių atsitikimų 
esti kiekvieną dieną. Dauge
liui sodžių ir dvarų gręsia iš
plėšimo ir sunaikinimo pavojus.

Geležinė divizija, atėjus į

taipgi 
pačto

Aš, Jonas žibutaitis, pajieš- 
kau pusbrolių Jono, Juozo ir 
pusseserės Teresos Počkaičių, ji 
po vyru Bendzinienė; kaipo Ap- 
šrutelių, Vilkaviškio gm., Alvito 
par.? Apie 36 metai kaip Ame
rikoje. Girdėjau, kad Juozas 
Bendžiunas apie 20 metų atgal 
gyveno Brooklyn, N. Y. Tėvai 
sugrįžo į Lietuvą apie 26 metai 
atgal. Jie patįs ar kas kitas 
malonės atsišaukti: (9)

Jonas žibutis,
N. 18 Station Place, Watney St. 
Shadwell, E.I, London, England.

Kuršėnus, Papilę ir aplinkinius 
sodžius ir dvarus, kur taip pat 
plėšimas negali būti didesnist 
kokis jis dabar yra; jie pasi
skelbė, kad iki gruodžio 15 d. 
iš tos srities niekur toliau ne
beisią. Iš viso ko matyt, kad 
jie rengiasi eiti plėšti (ir iš da
lies jau eina) skersai per že- 
mačius iki Prūsų sienos. Pas
kutinės žinios apie jų ėjimą bu
vo tokios, kad jš Papilės jie at
ėjo ir paėmė Triškius lapkr. 28 
d. ir jau 29 d. avangardas ber
montininkų buvo per aštuonis 
verstus nuo Telšių. Važiuoda
mi traukiniais į Vokietiją, Vo
kiečiai mėto bombas ir šaudo 
per vagonų langus. Yra atsili
kimų, kur nuo granatų sudegė 
pakelyj esančios trobos.

5F ▼ ▼

KAUNAS.
Pačto įstaiga yra viena tų, 

apie kurią tenka girdėti butų ir 
nebūtų dalykų, čia paduodama 
vienas faktas, kuris lemia ko
respondencijų laimę. Vienas as
muo ties Petrausko kavine no
rėjo įmesti laišką į pačto dėžu
tę. Tuo tarpu gatvės sąžinin
gesni vaikai pastebi, kad neme
stų, nes iš ten kiti vaikėzai tam 
tikru budu moką praskėsti dė
žutę ir išimt laiškus, kad nuo 
jų markes nusiplėštų. O žmo
nės siunčia laiškus ir paskui 
grūmoja pačtui jų siuntiniui 
žuvus. Be abejojimo, čia kal
tas ne tik pačtas, bet ir musų 
milicija, kuri neseka gatvės gy
venimo ir nepataiso tų ydų, ku
rios visiems žinomos.

LENKŲ ŽIAURUMAI.
Apie Veprius Lenkai pereina 

per demarkacinę liniją, visai 
neklausydami savo valdžios, ir 
kur nesutinka musų kariume
nės, ten visą ką plėšia ir žmo
nėms grąsina, jei skųsiąsi savo 
valdžiai, išdeginsią visą apielin- 
kę.

žemaičiuose Vokiečiai daug 
kur, kur tik sutiko Lietuvių pa
sipriešinimo, išeidami tas vie
tas sunaikino, išdegino, tiesiog 
su žeme sulygino. Daugelyje 
vietų partizanai Vokiečius atrė
mė, ir tos vietos išliko sveikos.

Leitenantas Rimavičius, gin
damas Raseinių miestą nuo a- 
žiatirnų' Vokiečių plėšimų, spa
lių 27 d. pateko į nelaisvę ir 
buvo žiauriausiai Vokiečių su
šaudytas.

GEN. NIESSEL PANEMUNYJ.
Gruodžio 26 dieną gen. Nies

sel draug su krašto Apsaugos 
Ministerio ir Vyriausio Karės 
Vado Padėjėju kar. Merkiu ap
lankė Panemunyj stovinčias 
musų kariumenės dalis. Gen. 
Niessel, pasisveikinęs su karei
viais lietuviškai, pasakė jiems 
prakalbą, paaiškindamas, delko 
Santarvės Komisija turėjo rei
kalauti sulaikyti musų ofensivą. 
Kaipo priežastį nurodė į didelį 
skaičių Vokiečių kariumenės, 
kuri jau buvo besėdinti trauki
niuose ir pasiryžusi eiti į Lie
tuvą bermontininkams padėti. 
Tuomet, pasakė generolas, Lie
tuviams butų buvę sunku atsi
spirti prieš daug didesnį ir or
ganizuotą priešininką. Baig
damas »savo prakalbą, generolas 
pasveikino visus su išvadavimu 
Lietuvos žemių iš Vokiečių, ku
rie tiek laiko vergė šalį. Po
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prakalbos g. Niessel prašė nu
rodyti jam du labiau pasižymė
jusius — kovose ties Radviliš
kiu — kareivius, kuriem dova
nojo Francuzų karės ženklus. 
Inteikdamas N pulko nurody
tiem kareiviam ženklus, kiek
vienam jų lietuviškai sakė: “A- 
čiu už pagalbą prieš bendrą 
prięšą”.

KAUNAS.
Gruodžio 21 d. vakare teatre 

Triumf viešai prie žmonių nusi
nuodijo muilo akmenliu 28 m. 
amžiaus Bronislava Zanadskai- 
tė, gyvenusi Ukmergės g. Nu
sinuodijusi tuojau buvo nuga
benta į miesto ligoninę, kur 
daktarai jai suteikė pagalbos. 
Nusinuodijimo priežastis ta, 
kad jos sužieduotinis atrašęs 
laišką, jog nebemylįs. Išeida
ma iš namų Zanadskaitė paliku
si laišką, kad jeigu ji šį vakarą 
negrįžtų, tai jieškoti jos ligo
ninėj.

Gruodžio 22 d. į K. Brilikovi- 
čiaus krautuvę inėjo du vyru 
kareivių rubais, vienas sugriebė 
šeimininkę už gerklės, o kitas 
tuo tarpu nutvėrė keletą švarų 
dešrų ir abu išspruko. Vienas 
vagilius sulaikytas.

Gr. 23 d. nežinomi piktada
riai pririnktais raktais išvogė 
Juzefos Urlovičienės butą. Pa
vogta įvairių daiktų už 3,000 
auksinų. Tą pačią dieną išvog
ta Bertos Subockienės krautu
vė.

Keistučio gatvėje, No. 38, 
pasikorė Ona Skrydelytė. Tar
dymas nebaigtas.

SANTIKIAI SU LENKAIS.
Dar nebuvo tokios savaitės, 

kurioje, brolybės skraiste deng- 
damiesi, Lenkai nebūtų iš pa
salų ar .viešai puolę musų sar
gybų. Panašus elgimasis ma
tyt tiek tampriai įsigyveno 
Lenkuose, kad dabar jiems sun
ku nuo to atsisakyti. Ir šven
čių laiku musų kareiviai turėjo 
susirėmimų su tais nekviestais 
svečiais.

Gruodžio 24 d. jie puolė musų 
sargybą Narvydų kaime, bet 
turėjo atsitraukti.

Gruodžio 25 d. jie pakartojo 
puolimus toje pat kryptyj. 2 
vai. iš trijų pusių puolė musų 
sargyba Vištyčio laukuose. Ne
žiūrint to, kad sargyba buvo 
veik apsupta, ji ne tik atsilai
kė, bet atsišaudydama atrėmė1

antpuolį ir nuvijo plėšikus, šau
dymas! tęsėsi iki 4 vai.

Veprių ir Žaslių kryptimi 
Lenkai nuolat daro žvalgybų.

Paminėsime porą pirmiau bu
vusių susirėmimų. Gruodžio 19 
d. įvyko-žvalgų susirėmimas ties 
Žasliais. Gruodžio 13 d. Len
kai puolė Alovės bažnytkaimį 
ir ten esančią musų užtvarą. 
Gausesnių jiegų spaudžiama, 
užtvara pusvalandį išsilaikiusi 
pasitraukė. ' Kadangi Lenkai, 
apiplėšę Alovės žydus, vėl išsi
dangino, tai reikia spėti, kad 
puolė tik grobimo tikslais.

Pastebėta, kad pastaruoju lai
ku Lenkai padidino jiegas musų 
pasienyj. Taip nesenai į Tra
kus atvyko vienas pulkas, ke
letas kuopų, kurios apsistojo 
Aukštadvaryj.

▼ ▼ ▼

PO LENKŲ OKUPACIJA.
Lenkams užėmus rugpjūčio 

24 d. Seinus, gyventojų dalis 
indavė Pilsudskiui adresą, ku
riame reiškė noro dėtis prie 
Lenkų. Ir gyventojai žydai bu
vo priversti įvairiais Okupaci
nės Valdžios grąsinimais pasi
rašyti minėtą adresą. > Seinų 
Delegacija, sudaryta iš buvu
sios miesto galvos—žydo— ir 
3 ne žydų atvyko į Kauną ir 
pareiškė Ministeriui Pirminin
kui, žydų Reikalų Ministeriui jr 
Anglų ir Francuzų- Misijoms 
Seinų gyventojų vardu protestą 
prieš tokį sauvalės pasielgimą, 
kaipo plebiscito falsifikavimą, 
žydų Reikalų Ministeris apie tai 
iš savo pusės taip pat indavė 
Santarvės Misijoms memoran
dumą.

("Lietuva”)

LONDONAS, ANGLIJA
Dabar Lietuviai savo naujuo

ju klubu naudojasi reguliariš- 
kai, tečiaus dar jis rodos visai 
kaip reik neužbaigtas taisyti; 
net ir mažmožiai pataisyti kai
nuoja ne pigiai.

Darbai čia eina neblogai, po 
senovei, ir uždarbiai neblogi. 
Įvairių valgomų daiktų yra {va
lias, tiktai cukraus ne perkiek. 
Pirmiaus kiekvienas gaudavo po 
pusę svaro cukraus, dabar gau
na mažiau, ir tai ant kortelių. 
Turiu paminėti, jog alus su deg
tine čia labai brangu, taip pana
šiai ir kiti svaigalai. Oras sau-, 
šio mėnesyje nešaltas, kartais 
palyja. Kalnavertis.
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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.

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
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savo kainą.

vosados gatavi atsilanky- 
ir apžiūrėti bei apspręsti 
vertybę.

f f

Gerklės skaudėjimus, diegliai kruti
nėję, influenzas, pasirodymo ženklai.

Ištrink gerklę ir krutinę su

PAIN EXPELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Noapsileibk taip, kad tavo pagania* šal
tis išsivystytu i pleurisę, pneuiuoniję, 
influenza ir i kitokias pavojingas ligas.

Nasip«rk Šiandienę sau parankiausi 
oje apt i ūko j e Faln-Expellerio Boo. ir 
Boo. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkli

J^llKARĄ 4a
Nepriimk kitokiu pamainymu arba 

"pamėgdžiojimu.
F. AO. RICHTER O CO. 

326*330 Broadway - - New York

g
I
Į,

g

■
B

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:

F>eH Tplefonas Main 4295.
Ohio State Central 5355.
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NEW BRITAIN, CONN. I

Kaip tik Lietuvos Misija pri
buvo Amerikon, tuoj vietos Lie-i 
tuviai ėmė rūpintis ją parsi
kviesti čionai' ir rengėsi iškil
mingai priimti. Buvo sušauk-1 
tas visuotinas susirinkimas ir 
išrinkta komisija prirengimui! 
visko reikalingo Misijos sutiki- 
hiui. Visuomenei tuojaus už
tikrinta, jog viskas bus kuopui- 
kiausia. Po to komisija turėjo 
savo susirinkimą ir iš savęs iš
sirinko valdybą tolimesniam vi
sų reikalų vedimui. Pirmiau
sia pasiusta delegatas užkviesti. 
“Varpo” Chorą prisidėti prie Į 
programo pamarginimo, varpie-i 
čiai gi tą su džiaugsmu priėmė 
ir pasižadėjo dalyvauti. Nors 
“Varpo” Choras ir taip gerai 
išlavintas, pasidarbavimu p. P. 
Bružausko, bet norėdami dar 
geriaus varpiečiai pasirodyti 
Lietuvos svečiams ir visuome
nei, tuojaus atlaikė dar porą 
repeticijų. Bet už tą savo pa-' 
sišventimą varpiečiai iš vieti
nio komiteto pirmininko prieža
sties apturėjo tik gėdą.

Misijai atvažiavus, sausio 31 
d., varpiečiai svetainėje suėjo 
ant pagrindų. Pagrindos buvo| 
padalintos į dvi dali: vienoj ša-1 
lyj Lietuvos Misija, o kitoj — 
•“Varpo” Choras. Pirmininkas 
M. Daunis, išėjęs prieš publiką, 
vietoj kaip jau tikėta dainų, 
perstato kalbėti pirmiausia Jo
ną Vileišį, Lietuvos Finansinės 
Misijos pirmininką. Gerb. Vi
leišis jam patėmijo, jog dar čia 
yra choras, tai gal padainuos. 
Tada pirmininkas sako: “Atsi
prašau publikos, dar čia kas 
kokių giesmių pagiedos”.

Iš* to kiekvienas gali supras
ti, kaip galėjo jaustis choro ve
dėjas ir choristai iš tokio pa
sielgimo: lyg but jie niekam 
nežinant susispietė ant scenos; 
pirmininkas net negalėjo pasa
kyt, koks choras dainuos ir kas 
jį veda. Svetainėn buvo susi
rinkę žmonių ne tik vietinių, 
bet ir iš apielinkių, o varpie
čiai turėjo prieš visus lyg ant 
paniekos stovėti.

Choras sudainavo pirmiausia 
“My country”, paskui “Lai gy- 
vuoj’ mus tauta”, toliaus Lie
tuvos Himną, “Einu per dvare
lį”, ir ‘^Pasėjau kanapę”. Pra
kalbų pertraukoj sudainuota 
“Ant tėvelio dvaro”.

New Britainiečiai labai spar- 
veikalų kitoms draugijoms. Pir
ma varpiečiai lošdavo veikalus
ammumir:::n:rn:asnn;»n!immwj
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DR. ADOMAS SZCZYTKOH g
GYDYTOJAS IR CttluuRGAS į

982 E. 79 St., Cleveland, Ohio. Į
Telefonai: Rosedale 6768, Prine- į

i ton 431 ]

į Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet į 
Į ir nuo 7 iki 9 'vakare. i
| Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet. Į

........... ....................... ,,,Įį

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tbt DANTISTAS tSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

čiai perka bonus,*tik kiek iki- 
šiol likosi išpirkta, neteko suži
noti.

Prakalbų salė buvo gražiai 
išpuošta ir taipgi buvo pareng
ta vieša vakarienė gražiausia
me šio miesto viešbutyje.

Butų labai malonu, jei nei 
vienas vietos Lietuvis ar Lietu
vaitė nepasiliktų nenupirkę Lie
tuvos bonų.

Vienas iš Buvusių.
Vasario 3 d. “Varpo” dailės 

draugija tūrėjo mėnesinį susi
rinkimą ir tarp kitko buvo pa
kelta klausimas kaslink lošimo

d

kada juos kitos draugijos kvies
davo, bet nepastatydavo savo 
išlygų, tada, po atvaizdinimo, 
būdavo jiems duodama, kaip sa
koma, “kiek loska”. Dabar nu
tarta, kad jeigu kuri draugija 
norės varpiečius sulošt jai vei
kalą, tai pelnas bus per pusę, 
nes varpiečiai pakelia ir taip di
deles lėšas su choru ir nenori 
iš savo kišeniaus mokėti.

Varpo draugija, nors jaunu
tė, bet įstengė paimti už $50 
Lietuvos boną. Kitoms draugi
joms, pagal išgalių, nevertėtų 
varpiečiams užsileisti. A. J. K.

Reikalinga 
Gazas Taupyti

Bereikalingas išeikvojimas Naturalio Ga
zo vien tiktai JŪSŲ naminiuose reika
luose, iš priežasties neatsakančių pa
dargų, nešvarių degimo skylučių ar 
netinkamai sudėtų degimo prietaisų 
butų gal ne taip labai blogas.
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Tečiaus padauginant ant tūkstančių tokių 
pat atsitikimų, kokis išsieikvojimas 
labai dikčiai atsiliepia ant Clevelando 
gazo ištekliaus ir delei to atsibuna blo
gas patarnavimas VISIEMS naudoto
jams.

Jau nykstantis gazo išteklius verstinai ver
čia jus laikyti tai savo pareiga, kad 
naturalis gazas nebūtų bereikalingai 
eikvojamas jūsų namuose.

Musų sekantieji pranešimai nurodys jums, 
kaip gazo eikvojimą užtraukia 'blogai 
intaisyti, nešvarus deginimo prietai
sai ir netinkamos valgių gaminimo me- 
todos; taipgi bus nurodoma kaip to
kį blogą padėjimą galima butų patai
syti.

Būtinai reikalinga Gazą Taupyti.

-THE EAST OHIO 
GAS COMPANY
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese 1
Rosedale 1157Telefonai Princeton 2727

Apie Lietuvos Misijos atsi
lankymą ir prakalbas žiūrėk ant 
pusi. 2-ro.

nančio gatvekario, kuomet kitas 
ėjo skersuojančiomis relėmis.

SUPERIOR EKONOMINIS KAMPELIS
KOPECNY’S

APIE LIETUVOS PASKO
LOS BONUS.

Vietinis Stoties Komitetas iš
sijuosęs darbuojasi ir tikimasi 
vis geresnių pasekmių.

Bonų pardavinėtojai nekurie 
ypač gerai pasižymėjo, jau tu
ri išbagę savo pirmas knygeles 
ir pareikalavo daugiau.

Abelnas Clevelandiečių atsine- 
šimas linkui Lietuvos Paskolos 
yra geras ir visi, kurie tuo tar
pu nepirkę, žada tuojaus pirkti 
Lietuvos Bonų.

Randasi tokių i 
bolševizmo nuodais 
kurie sakosi neperka 
to, kad už jo pinigus 
nenušautų jo tėvų, 
bantieji yra ne tik kad išgamos, 
bet neverti nei žmogaus vardo: 
juk Paskola renkama Lietuvos 
apgynimui nuo visokių priešų, 
kaip Lenkų ir bolševikų, taigi, 
apsaugojimui žmonių nuo nelau
kiamų negerovių. Kodėl 
remti Lietuvos Valdžios 
me svarbiame reikale?

Tokių yra visai mažai, 
sų socialistai laikosi daugiaus 
užjaustinos taktikos ir mato 
reikalą Lietuvą remti, kaip 
ro protingieji jų vienminčiai 
cialistai Lietuvoje.

Ikišiolei bonų išparduota 
apie $20,000.

Bonus galima pirkti Genera- 
įėję Stoties Raštinėje, 6712 Su
perior avė., taipgi. “Dirvos” Re
dakcijoje ir kitur.

Visi pardavinėtojai turi Lie
tuvos Misijos specialiai padary
tas geltonas kvitų knygeles.

Pasipjovė pakvaišęs tėvas. 
Frank Leskovec, 35 metų. am
žiaus žmogus, pakilęs pereitą 
utarninką anksti iš lovos, įsi
bauginęs juodrankių žmogžu
džių, pradėjo trankyti, vartyti 
viską kas tik namie radosi, ap
daužė žmoną ir kūdikius, pas
kui pagriebęs peilį persipjovė 
sau gerklę. Sumišęs žmogus 
per keletą savaičių sirgo 
jam rodėsi, kartais, kad 
kie tai razbaininkai nori 
ti ir nužudyti.

ir vis 
ii ko- 
užpul-

apsvaigusių 
žmonelių, 
bonų del- 
Lietuvoje 
Taip kal-

nepa- 
tokia-

Mu-

da- 
so-

uz

Jonas šilinis atidarė visokių 
geležinių reikmenų krautuvę vi
siems žinomoj Lietuviais apgy- 
ventoj vietoj, 2004 St. Clair 
Ąve.

žiauri žmogžudystė. Utamin- 
ke parėjęs iš darbo ant pietų 
vyras, Sebastian Lupico, atra
do lovoje subadytą, su perpjau
ta gerkle savo moterį Rožę. Ją 
žmogžudis matomai užpuolė an
ksti rytą, pridabojęs kada vy
ras išėjo į darbą. Pora savai
čių atgal ta moteris buvo nuė
jus policijon prašyti apsaugos 
nuo tūlo vyro, kuris ją sekiojęs. 
Jai besikalbant su perdėtiniu, iš 
muftos iškrito revolveris; ji už 
tai apkaltinta, kam nešiojasi 
slaptai ginklus. Matomai mo
teris nešiojosi revolverį reikale 
apsigynimui. Pastatyta po kau
cija ir laukė teismo. Tuo tarpu 
negavo jokios atidos iš polici
jos ir štai išsipildė jos spėjimai, 
jog jai gręsė pavojus. Apžiu
rėjus lavoną, atrasta apie šim
tas įvairiose kūno dalyse žaiz
dų. Velionės vyras papasako
jo policijai, jog jis su ja buvo 
vedęs metai laiko. Ji buvo per
siskyrus su pirmuoju vyru ir 
už kelių mėnesių po to apsivedė.

Tą pačią dieną suimta pora 
nužiūrėtų vyrų, iš kurių vieno 
ar kito policija tikisi išgauti 
pilną prisipažinimą arba surasti 
reikalingus kriminalius intari- 
mus tos moteries nužudyme.

Nelaimė gatvėje. Pereitą pa- 
nedėlį, pilnam iš darbo važiuo
jančių žmonių gatvekariui, ant 
Woodland avė. susidūrus su ki
tu gatvekariu, sužeista šešios 
ypatos. šitos nelaimės priežas
tis manoma esanti ta, kad re
lės nuo apšalimo buvo slidžios 
ir nebuvo galima sulaikyti ei-

Prisipažino prie žudystės. Su
mišimas proto, kaip sakėsi bu
vęs kareivis, Frank Whited, pri
vedė jj prie nužudymo aktorės, 
kurią pora savaičių atgal atra
sta sniege po nakčiai išmesta 
negyvą, žmogžudžio apgynėjai 
teisina, jog jis ne savu protu 
tą žudystę atliko; jis kenčia ap
svaigimą nuo šovinių apglušini- 
mo karės lauke. Jisai, sako, y- 
ra taip karės auka, kaip ta ak
torė jo auka. Kareivis prisipa
žino parsivedęs ją į savo na
mus ir tenai ją nužudęs, po ko 
išnešęs į lauką, užnamyje. 
buvus dar gyva, kada iš 
bos išnešė.

Ji 
stu-

Kaip kam ir gerai buna, 
las F. Bidwell, farmeris iš 
don, Ohio, po divorso pralaimė
jo pačią, bet teismas pripažino, 
kad žmona turi mokėti jam $75 
ant mėnesio jo palaikymui. To- 
kis atsitikimas. yra pirmas Cuy
ahoga pavieto teismuose. Ka
da Bidwell vedė savo moterį, ji 
prižadėjo jam duoti gerą gyve
nimą, sakė, jog nereiks nieko 
dirbti, tik su ja gyventi, nes ji 
yra turtinga, turi dikčiai žemės. 
Vyras ant to sutiko ir nuo 1909 
metų 
1916 
čiai. 
lauti
atsisakė, prisilaikydamas 
vių sutarties, per tai jiedu per
siskyrė. Dabar žmona per teis
mą pareikalavo atliuosuoti ją 
nuo tokio vyro, kurs nenori už
siimti darbu. Teismas tą pada
rė, bet teisėjas pasakė, jog jis 
“atsakančiai išpildė savo pasi
žadėjimą nedirbti”, dėlto žmo
na turės jam mokėti po $75 į 
mėnesį. Bet vargšui dabar pri
sieis ir padirbėti, nes nekiek ga
li nuveikti su $75 mėnesyje.

gyveno su motere, 
metais kilo tarp jų 
žmona pradėjo jo 
ką nors padirbėti.

Tu-
Lon-

tiktai 
kivir- 
reika- 
Jisai 

vestu-

Didžiausi šalčiai. Pereitą ne- 
dėldienį ir panedėlį Clevelandą 
perėjo didžiausia šalčio banga, 
kokia šią žiemą dar nebuvo. — 
Paskiausiai atsibuvę dideli 
čiai siekė iki zero, bet šiuo 
pu kaip kur buvo nupuolę 
iki 4 laipsnių žemiau zero.

Sveikatos komisijonierius
skelbė, jog iš šių šalčių priežas
ties influenza sumažėjo.

šal- 
tar- 
net

pa-

Policistas gavo kalėjimo. Tū
las policistas ir gatvekario kon
duktorius, grįždami vėlai vakare 
namon, pradėjo gatvėje užkabi
nėti dvi jaunas moteris. Tos 
pakėlė sumišimą ir joms į pa
galbą atbėgo daugiau žmonių. 
Tada policistas pradėjo į susi
rinkusius šaudyti. Po šitokio 
pasielgimo, žinoma, policistas 
turėjo rezignuoti, ir dar nuteis
tas $25 bausmės ir 30 dienų ka
lėjimam Tokią pat bausmę ga
vo ir konduktorius. Merginos 
paliudijo, kad jos, grįždamos iš 
darbo 11 vai. nakties, važiuoda
mos gatvekariu, matė tą poli-
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MANO OFISAS RANDASI PO DIDELIU LAIKRODŽIU

DR. E. E. COWDRICK
2209 ONTARIO STREET

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

2209 ONTARIO STREET

cistą ir konduktorių, civilėse 
drapanose. ■ Išlipus joms iš ka
ro, jiedu irgi išlipę, pradėjo sek
ti. Matydamas tuodu vyru kei
stai apsieinančiu ir į jas žiū
rinčiu, sykiu išlipo ir kitas žmo
gus, pažiūrėti ką jie darys. Pri
ėjus joms prie namų, kondukto
rius ir policistas, abu po vieną, 
griebė merginas į glėbį. Tre
čiasis pribėgęs pradėjo ginti. 
Policistas išsitraukė revolverį 
ir grąsino šauti. Vienai surikus, 
iš stubos išbėgo jų brolis; pri
buvo prie to dar pora vyrų ir 
pradėjo klausinėti, kas atsitiko. 
Konduktorius bandė juos at
stumti šalin, o policistas atsta
tęs revolverį merginų broliui 
liepė pasitraukti, o jei ne, tai 
šausiąs. Būtiems pristojus prie 
konduktoriaus, policistas ištolo 
paleido penkis šuvius, bet nieką 
nepataikė. Prasidėjus šaudy
mui, merginos su broliu inbėgo 
į stūbą ir telefonu pašaukė po
liciją.

Norėjo nusižudyti, bet susi
laikė. Tula mergina buvo pa
siryžus nusižudyti, bet permai
nė mintis. Pereitą savaitę 18 
metų mergina, pasiėmus iš na
mų revolverį, palikus raštelį, 
kuriame buvo pasakyta, jog pa- 

Įsiryžus rfusižudyti, — nuvyko 
į Detroitą, bet iš tenai pačtu pa
siuntė namon revolverį. Mer
gina buvo susirgus influenza ir 
po. to -pradėjo slinkti plaukai, 
kuo ji labai didžiavosi. Prisi
ėjo galvą visai nuskusti. Dė
lei to ji pradėjo nekęsti savęs 
ir manė, kad jos niekas namie 
nekenčia.

Išsigelbėjo. Joseph Klein li
kosi užpultas gatvinių vagilių. 
Jis vežiojo laikraščius; naktį 
važiojant ant Broadway ir E. 
34th st., mosuodami raudoną 
liktarną du vyrai jį sulaikė. Su
stabdžius arklį, vyrai jin atki
šo revolverius. Pro šalį važia
vo gatvekaris, Klein nuo veži
mo nušokęs išmušė gatvekario 
stiklines duris, šaukdamas pa
galbos, ir užpuolikai pasišalino.

MANAU
VOKIETIJOS MARKES

Po 3 centus arba $28.00 už 
1,000 markių, kurias gali
te siųsti Lietuvon saviems 
giminėms patįs. (10)

P. MIKOLAINIS
1304 Sutter Avenue

Brooklyn, N. Y.

LIETUVAI GELBĖTI 
DRAUGIJOS STOTIS

Kurie turit kokių atlie
kamų sveikų drabužių 
ir norit juos padovanot 
Lietuvos vargstantiems 
žmonėms, galit prista
tyt į sekančias vietas:
A. Šimkūno krautuvėn 

1001 E. 79th Street.
B. Veličkos krautuvėn 

6910 Superior Ave.
Petraičių krautuvėn 

5810 Superior Ave.
T. Neuros krautuvėn 

Ant Hamilton Ave.

REIKALINGA ■— du pirmos 
klesos pardavėjai. Atsikrei- 
pkit pas M. M. Dworken, 200 
Schofield Bldg.
PAJIEŠKAU savo moteries 

Marės Bušmienės, pabėgo nuo 
manęs vasario 9 d. su Kazimie
ru Stankūnu ir pasiėmė trijų 
metų mergaitę Bronę. Marė po 
tėvais Svetakiutė, paeina iš Vil
niaus g., Trakų p., Kruonio v., 
Kalvų par., Šnipelių sodos. Ji 
išnešė man $450. Kas apie ją 
man praneš, gaus $50 atlygini
mo^ Kreipkitės šiuo adresu:

-\ Frank Bushman 
213 Pine St., Gardner, Mass.

Central 1890 Main 2063

JOHN L MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame ''Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch' Ofisas 

5514 St. Clajr Avenue 
atdaras ir Vakarais.

Telefonas Central 5821-W 
CLEVELAND, O.

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

LIE-

Park 
prieš 
Baž-

Namai Namai
TINKAMIAUSIA DEL 

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

P.
2006 St. Clair Ave.

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

Atsišaukite pas:
MULIOLIS

Farmos! Farmos!
Nėra Visoje Amerikoje to

kios didelės Lietuvių Kolonijos, 
kaip čia, Fountain Mich, mies
te. šis miestas yra centru Lie
tuvių Kolonijos, čia jau yra 
pirkę ukes suvirš 400 Lietuvių. 
Aš da turiu 23 Farmas ant par
davimo su puikiausiais budin- 
kais ir didžiausiais sodnais, ir 
taipgi turiu 12,000 akrų neva
lytos žemės, nuo $10 iki $25 už 
akrą. Reikalaukit farmų kata
logo.

R.
O)

J. A. ŽEMAITIS
1, Fountain, Mich.

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)

Atpigintos Reikmenįs Dėl 
Vyrų

7Ū28 SUPERIOR AVE.
Atdara laikoma nedėldieniais 

nuo 7: 30 ryto iki 12 dieną

iiiinmrr

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.

Wm. J. WILBERSCHEID 
Geležinių Daiktų ir Kvar

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

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

LOUIS EISENBEhG 
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 
del kūdikių, pusė plytelės del 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto, šitie yra malonus ir 
švelnus naudojimui ir yra tikras Į 
pavaduotojas kastorinio alie- j 
jaus.

25c. Reikalaukite Hiss Drug 1 
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. 40th 
gatvių. (13)

A. F. DONALDSON CO. 
Reikalaukite managerio 

J. V. Mitchell 
234 Superior Arcade 

Main 6437 Central 44

Išimtinai Tik Vyrp Gydytojas
GYDO VISAS VYRIŠKAS LIGAS, SUNKIAS IR CHRONIŠKAS. 
Ofiso valandos: Nuo 1 po pietų iki -8 vakare. Nedėldieniais ir ki- 

Už Pasitarimų Nieko Neimama.
tokiais šventadieniais nuo 10 ryto iki 12 dieną. J 

Ofisas randasi 205 SUPERIOR BUILDING 
Viršuje 314 East Superior Ave., Cleveland, Ohio.

DENTISTAS
DR. J. A. KURLANDER

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

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 Nedėliomis Rytais)

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai.vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, išle* 

džiam ir sukraujam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

Nepasisekė apsižehyt. At
mestas vaikinas sugadino ves
tuves. Buvo šitaip. Tula mer
gina, 19 metų amžiaus, atsakius 
vienam vaikinui, susitarė su ki
tu apsivesti. Atmestasis užpy
ko ir jieškojo atkeršyti. Ves
tuvių išvakaryje jos namuose 
buvo susirinkę svečiai ir jauni
kis. Ji buvo pasirengus balto
mis drapanomis ir viskas buvo 
gatava, kaip štai lauke pasigir
do kokis trukšmas. Jaunoji iš
ėjo. pažiūrėti, kaip tuo tarpu į j

LAIŠKAMS POPIEROS
Dvidešimts penkių rūšių 

Popierų del Laiškų rašymo, 
tinkamiausi rašymui į Lietu
vą, su visokiais gražiais pa
sveikinimais ir su pritinkan
čiomis dainelėmis dabar po 
karės. Su visokiais paveiks
lais ir su gražiomis kvietko- 
mis. Parsiduoda labai pigiai: 
Keturi tuzinai popierų su kon- 
vertais už $1.00. Agentams 
geras uždarbis. (10)
Agent For Religious Goods 
P. O. Box 73, Chicago, Ill.

ją nuo gatvės paleista dumblu LIETUVOJ GYVENANTIEMS, 
sumaišyto sniego, apdrabstyta l PAJIEŠKAU dukterų Zofijos, 
šliubinės drapanos ir delei to ji, 
baisiai sunervuota, turėjo ati
dėti ceremonijas visai savaitei. 
Kaltininkui išduota varantaa ir 
likosi areštuotas.

Cicilijos ir Marės Janušaičiučių, 
ir švogerio Jono Kamaičio, ku
rie gyveno Pavasijų kaime, Lie- 
snictvos gm., Naujamiesčio pv.

Fr. Janušaitis (10) | 
R. F. D. 2 Chardon, Ohio.

AUGŠTYN.
Kepimui Skarvados po $1.20

Ryžiams Rundeliukai $.185

ALUMINUM INDĄI
NETURITE PRALEISTI ŠITOS PROGOS MŪŠŲ IŠPARDAVIMO 

ALUMINUMO VIRTUVĖS' INDŲ — KAINOS GREITU 
LAIKU PAKILS

Arbatai Katilukai tiktai $2.55
Virimui Katilukai — $1.50 ir $1.80

ŠLUOTOS
ATEIKIT APŽIŪRĖT, KOKIAS GERAS ŠLUOTAS MES PAR
DUODAM PO 59 CENTUS — Tuojaus vieną pirksit už tą kainą.

Visuomet ką nors gero ir naudingo rasite pirkti sau pas

RANDOLPH VARIETY STORE
7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

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. Insteigta 1881.

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

gi išpildome užsakymus laiškais, gavę už tai $1.00.
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Vienos ir Dviejų Šeimynų 
Vieno ir Dviejų Augštų

Geriausia proga parduoti savo namus, jei
gu rengiatės tų padaryti, ar išvažiuo
dami j Lietuvą, ar kitokiu tikslu.

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

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

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

Pirkdami namus per musų ofisui 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 kokų 
norėsit.

The Representative Realty Co
Main Office 

814-16 CITIZENS BLDG.
BRANCH OFISAS

7909 SUPERIOR AVENUE
A. B. Bartoševičius, Manager.

ofisas atdaras ir vakarais — galima 
atsilankyt patogiausiu laiku.

Telef.: Rosedale 1157. Princeton 2727 
Prospect — 953 Cenntral — 6488.
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PRAŠALINKIT Iš SAVO NAMŲ NE
SVEIKAS DULKES IR PURVĄ.

Šiuomi meto laiku, kuomet taip daug siau
čia ligos, yra protingiausia apsauga nuo 
to užlaikymu namų visiškai švariais.
Šlavimas ir valymas nesulaikys visokių ne
sveikų ir nuodingų dulkių užsilaikymo na
muose. Tiktai ką su Elektrišku Valytojų 
yra galima tas dulkes visiškai iš namų iš
vyti ir prašalinti pavojingą priešą jūsų ir 
jūsų šeimynos sveikatai.
Elektriški Valytojai parsiduoda visose Ele
ktriškose Krautuvėse.

Illuminating Building Public Square 
THE ILLUMINATING COMPANY

DEL “DA
Kilo ginė 

Darbo Fedei 

Gomperso i 
susitverusio 
dovo Williai 
yra priešins 
tiją, kuri ii 
kimo, pamaf 
tas dikčiai a 
ką reikalus 
kaip pageida 
spaudėjai. J 
deracija tikti 
bininkai remi 
žmones', kurii 
ir pagelbėtu i 
priešus. Indi 
ja tam prieš!

Washington 
ninku atstovai 

ridentą su pro 
dinų gelžkelio 
nurodoma, kai 
darbininkams-; 
gdžkeliu dari 

imtini.

30,000 maim 
ką. Forth, Vi 
23 išėjo streiką 
(Anglijoje) ar 
kas kilo delei 
kurio darbininl 
jis skriaudęs di 

užrašinėjimais.

Korikai nori
Londonas. - 

kalėjimo koriką 
rinkai reikalau. 
kesties; kadang 
ra unijos, tai ji 
mentui perstatė 
rys. Bet tas 1 
kyta neprielanki 
no pavieto serifs 
algą nuo savęs 
užgirtos skalės, 
rikai turi bėdą si 
mu. Nors jie tu: 
mirtimi, bet praj 
gumas paliečia j 
ir visus kitus, 
kai nėra kaip i 
Belgijos,, kur ji< 
džius darbininkai 

vadinasi samdyti 
iš šerią gauna u:

Paryžiaus taks 
ma įvesti taksą į 
lamui 500,000,0( 
miesto skolos, ir 
suojama pianai, g 
tarnautojai ir tar 
Tas, žinoma, pali 
tais....

Chinai su raudi 
jungia. Bazei, š 

Chinu ministeris 
dainas apie paske 

tūkstančiai Chinie 
prie bolševiką am 
nno, patikrina, j< 
apie 1,000 Chinieč: 
dasi Rusijoje, ir i 
grįžti kuogreičiaus 
tik pasakos apie 
gionus bolševiku a

Valstijos sekreti 
Laimingo manoma 
skirtas karės sekre 

o to vieton — B.

Bonai ant $100




