
DELIŠ
rTTHimiiiiiit

'ĄI
Ų IŠPARDAVIMO.
MOS GREITU

karvados po $1.20
Rundeliukai $.185

'TAS MES PAR- 
rksit už tį kainą, 
lirkti sau pas

ORE
Addison Road.

‘‘DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Eina kas savaite

Laidžia Cleveland’®, Ohio *
Lietuvių Spaudos Bendrija

Metinė Prenumerata: L
Suvienytose Valstijose__„J__ J......  . ... ....... 12.00
Kanadoj ir Mexikoj_____l_____________ $2.60
Kitose Viešpatystėse....... .f ... . $3.00

Prenumerata apmokama iš 'viršaus. Prenumeratos
metas skaitosi nuo dienos užsirasyVno. ne nuo Naujų Me
tų. Apgarsinimu kuinų klauskite laišku. Adresu

“DIRVA”
7007 Superior Ave. CLEVELAND, OHIO

Published and distributed under permit No. 773, authorized by the Act of October 6,1917, on file at the Post Office of Cleveland, Ohio, by order of the President.
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio under the Act of March 3rd, 1879.

No. 9 KAINA 5c. CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, VASARIO-FEB. 27, 1920

Denikin Dar Vis Sapnuoja
on
Ų DALYKŲ 
lai ir kitkas, j 
ažus pinigus, 
[nsteigta 1881.

Apie “Senas Rusi jas”
JIS DAR MANO PRISIKALBINT KAZOKUS IR SU 

JŲ PAGALBA RUSIJĄ UŽVALDYTI.

Pereitą savaitę bolševikai užėmė Vladivostoką; tą mies
tą laikiusi valdyba prisidėjo prie raudonųjų. Da
bar bolševikai užėmė Archangelską, šiaurėje, ir te- 
naitinė kariumenė pasidavė bolševikų globai.

)RE 
Princeton 466 

,0, gali pasidaryt 
10 galonų nami- 
įsų ištaigų, laip
tai $1.00.

ŠTAI KAIP GEN. DENIKIN SKELBIA KAZOKAMS 
APIE “SENOSIOS RUSIJOS” ATGAIVINIMĄ:
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Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

_______________________ Į

DEL “DARBO PARTIJOS”.
Kilo ginčai tarp Amerikos 

Darbo Federacijos prezidento S. 
Gomperso ir Indiana valstijoje 
susitvėrusios darbo partijos va
dovo William Mitch. Gompers 
yra priešingas tverti darbo par
tiją, kuri imtųsi politiško vei
kimo, pamatuodamas tuomi, jog 
tas dikčiai apsunkintų darbinin
kų reikalus ir butų lygiai taip, 
kaip pageidauja darbininkų pri
spaudėjai. Amerikos Darbo Fe
deracija tiktai skelbia, kad dar
bininkai remtų balsavimais tuos 
žmones; kurie yra jų draugais, 
ir pagelbėtų atmesti darbininkų 
priešus. Indianos darbo parti
ja tam priešinasi.

Washingtone gelžkelių darbi
ninkų atstovai atsikreipė į pre
zidentą su protestu prieš perlei
dimą gelžkelio biliaus; proteste 
nurodoma, kad biliuje pravesti 
darbininkams* punkLū yweri foal 
gelžkelių darbininkams nepri
imtini.

30,000 mainerių eina į strei
ką. Forth, Valija. — Vasario 
23 išėjo streikan 30,000 Valijos 
(Anglijoje) angliakasių. Vis
kas kilo delei sužymėtojo, nuo 
kurio darbininkai nukentėdavo, 
jis skriaudęs darbininkus vogos 
užrašinėjimais.

Korikai nori daugiau algų.
Londonas. — Kriminalistų 

kalėjimo korikas ir jo pagelbi- 
ninkai reikalauja daugiau mo- 
kesties; kadangi jų amato nė
ra unijos, tai jų reikalą parla
mentui perstatė parlamento na
rys. Bet tas klausimas atsa
kyta neprielankiai, nes kiekvie
no pavieto šerifas korikui moka 
algą nuo savęs pagal valdžios 
užgirtos skalės. Matyt ir ko-

Novorosijsk. — Gen. Denikin 
pasiėmė naujos politikos. Pa
sekme savo susitarimo su ka
zokais, jis pasilieka vyriausias 
vadas, bet paliauja būti dikta
torium ir persviro į demokra- 
tingą pusę. Sutartis padaryta 
Ekaterinodare, Kubano kazokų 
srijoje, 100 mylių nuo Novoro- 
sijsko, kad butų įsteigta ren
kamoji atstovybė su ministeri
ja, kurios astuoni nariai atsa
kys parlamentui, tuo tarpu ka
rės, laivyno, komunikacijos ir 
reikmenų ministerijos bus pa
skiriamos ir bus žinioje paties 
Denikino. Toliaus nuspręsta, 
kad žemės klausimas tuojaus 
butų apspręstas. Suvienytų ka
zokų konferencijoje Denikin sa
vo kalboje Ekaterinodare pasa
kė sekančiai: “Aš kovoju už 
Rusiją, ne už galybę, betgi tu
ri būti militario vyriausio ko- 
mandieriaus viršenybė pripažin
ta ir valdanti. Mano programas 
yra: 1 Rusiją viena ir nepada
linama; 2 Dono ir Kubano ar
mijos turi būti neskiriama dalis 
Rjjąįjos. armijos., 4, Bolševizmą 

I reikia išnaikinti iki galo. 4. 
| Nacionalizavimas ir plati au
tonomija kazokams. 5. Valdžia 
turi susidėti iš teisingų žmo- 

I nių ir nepriklausyti kraštuti- 
Inėsėms partijoms, taipgi su at- 
Istovybe kazokų.”. Toliaus De
nikin kalba apie davimą žemės 
darbininkams ir kazokams, ap
rūpinimą darbininkų reikalų, vi
sų žmonių atstovybę valdžioje; 
pagaliaus sako, jog visa Rusi
ja nuspręs valdžios formą.

Matomai Denikin jau pama
tė, kad sena gaida nieko neišdai
nuos, tai dabar taikosi prie to
kių punktų, kuriais žmogus ga
li pasiduoti prisivilioti. Tą ir 
bolševikai žmonėms pažadėjo, o 
žmonės Rusijoj vis vargsta.

Ar neužsprings ir šis paskuti
nis “senos Rusijos” iš numiru
sių kėlikas.

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
ARCHANGELSKĄ.

Londonas. — Iš Maskvos be
vieliu pranešama, kad vasario 

120 d. bolševikų armija užėmė 
šiaurinėje Rusijoje Archangel
sko uostą. Tenai buvusi kariu
menė prisidėjo prie raudonųjų. 
Archangelsk ilgą laiką buvo 
svarbiausia sąjungiečiams inei- 
ga Rusijon, per kur buvo pri
duodama savo kariumenėms pa
galba. Per tenai kitose šalyse 
padaryta amunicija buvo pri
statoma kovotojams prieš bolše
vikus Rusijoje, kuomet nuver
stas Kerenskis. Amerikos ir 
Anglijos kariumenės iš tenai iš
trauktos jau pereitą vasarą ir 
rudenį.

Siberijoje, Amūro paupiu, at- 
sibuna mūšiai tarp insurgentų 
pulkų ir Japonijos kareivių.

Usuri srityje plečiasi kaimie
čių sujudimas ir jie užjaučia 
sovietų valdžios įsteigmu. 

* * •
ITALAI NORI TAIKOS SU 

RUSAIS.
Londonas. — Paskelbta, jog 

Italijos premjeras Nitti bando 
įkalbėti kitiems kabineto na
riams pradėti svarstyti apie už-; 
vėrimą taikos su Rusija, nežiū
rint ateityje sąjungiečių atsi- 
nešimo į Rusiją. Sąjungiečių 
planas vesti pramonę su Rusi
jos ko-operativėmis draugijomis 
1 l^bjj^tms^tas., »

Londonas. — ’Vienas žymus 
Italas pasakė, jog Prezidentas 
Wilson savo rankose turi raktą 
į Adriatiką. Kiti to nepatvirti
na. Nežiūrint jų atsitolinimų 
nuo Washington©, sako tas Ita
las, sąjungiečiai nedrįsta igno
ruoti Amerikos. Jie supranta, 
kad Europa liksis įmesta į eko
nominį ir politinį chaosą.

Wilsono visa pažiūra į nusta
tymą Adriatiko klausimo nepri- 
jausli Italijai. Sąjungiečiai ne
pasikėsins pasiųsti Amerikai jo
kios notos ultimatumo formoje, 
— patikrino minėtasis Italas.

MIRĖ ATRADĖJAS ŠIAU
RINIO POLIAUS.

Washington. — Vasario 20 d. 
pasimirė admirolas Robert Ed
win Peary; tolimųjų šiaurių ty
rinėtojas ir atradėjas šiaurinio 
poliaus. Jis buyo palaidotas su 
visomis Suv. Valstijų laivyno 
apeigomis. Peary net 35 sykius 
savo gyvenime {Įeidinėjo į savo 
gįslas sveiko kraujo iš kitų žmo
nių, norėdamas .prailginti savo 
gyvenimą, bet 'vistiek turėjo 
mirti.

1909 metais, 1 rugsėjo 6 d.,1
pirmą sykį bėgyje 300 metų de
damų civilizuoto pasaulio pa
stangų, admirolas Peary prane
šė nuo šiaurinio. poliaus sekan
čią žinią: “Amerikos vėliava įs
meigta ant šiaurinio Poliaus.” 
Keletas mėnesių prieš tai Peary 
irgi buvo ant šiaurinio poliaus.

Pirm paskelbimo šitos žinios, 
visas pasaulis, nežinant pačiam 
Peary, kuris tada radosi toli 
šiaurėje, pradėjo garbint D-rą 
Cook kaipo šiaurės atradėją. 
Keturios dienos pirm Peary’s 
paskelbimo apie atradimą, Dr. 
Cook, kuris grįžo iš šiaurės į 
Kopenhageną, telegramų prane
šė atradęs šiaurinį polių balan
džio 21 d. 1908 m. — apie me
tai pirma Peary.’.

Cooko pranešimą perskaitę, 
visi daugiau niekė ir nesvarstė, 
kaip tik garbino jį kaipo atra
dėją šiaurinio poliaus. Atėjusi 
Peary’s žiniai apie atradimą, iš
kilo dideli ginčai už garbę, kas 
ištiesi] polių atrado. Ginčuose 
viršus ėjo admirolui Peary, ka
dangi jo oficiališ stovis Suv. 
Valstijų laivyne ii* mokslo rate
liuose daugiaus svėrė* jo pusėn. Į 
Bet ta persvarif’"' galutinai pa
tvirtinta po įvairių atskirų mo
kslininkų draugijų pripažinimo.

Peary šiaurėn suvažinėjo net 
aštuonis sykius, išdėjo visus sa
vo pinigus tam tyrinėjimui iri 
perkentėjo tokių sunkenybių, 
bado, .šalčio ir pavojų, iš kurių 
vargais pasisekė išnešti gyvas
tį, kuriuose žuvo apie 700 pir
mesnių šiaurės tyrinėtojų.
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tikai turi bėdų su kainų augštu- 
mu. Nors jie turi bendro tik su 
mirtimi, bet pragyvenimo bran
gumas paliečia juos lygiai kaip 
ir visus kitus. Anglijos kori
kai nėra kaip Francuzijos ar 
Belgijos, kur jie skaitosi val
džios darbininkai; Anglijoje jie 
vadinasi samdytiniai šerifų ir 
iš šerfų gauna užmokesnį.

Paryžiaus taksai. Planuoja
ma įvesti taksų įstatymą išrin
kimui 500,000,000,000 frankų 
miesto skolos, ir busią aptak- 
suojama pianai, grafofonai, pa
tarnautojai ir tarnaitės ir tt.— 
Tas, žinoma, paliečia kapitalis
tus. ...

Chinai su raudonaisiais nesi- 
jungia. Bazei, Šveicarija. — 
Chinų ministeris Berne, kalbė
damas apie paskelbimą, buk 8 
tūkstančiai Chiniečių prisideda 
prie bolševikų armijos kas mė
nuo, patikrina, jog išviso tik 
apie 1,000 Chiniečių dabar ran
dasi Rusijoje, ir tie patįs nori 
grįžti kuogreičiausia atgal. Esą 
tik pasakos apie Chiniečių le
gionus bolševikų armijoje.

Valstijos sekretorium vieton 
Lansingo manoma busiąs pa
skirtas karės sekretorius Baker, 
o to vieton — B. Crowell.

AIRIJOS PADĖJIMAS.
Dublin, Airija. — čionai už

viešpatavo nepaprastas sujudi
mas : vagystės, žmogžudystės, 
kurių policija negali sulaikyti; 
viešai užpuolikai žmones užpul
dinėja ir policistai, jeigu nėra 
būryje nors keturi, nedrįsta už
kabinti jų. Taipgi miestas pil
nas betvarkių įvairių amatų 
streikerių. Sykiu su tuo tarpe 
turtingesnių eina pašėlęs links
mumas: hoteliai, teatrai ir vi
sos viešos užeigos pilna.

Viena, priežastis tų žmogžu
dysčių yra politiškas dalykas, 
nesą einant smarkiai partijų 
ir varžytinių kovai vieni kitus 
persekioja: eina nesutarimas ir 
katalikų, ir protestonų ir Sinn 
Feiniečių ir kitokių srovių, nors 
jos visos stovi už Airijos liuo- 
sybę. Antra, tame smarkiai 
veikia Anglijos šalininkai. Kal
bant kur susiėję tarp save Ai
riai daugiau rūpinasi apie savo 
draugus, negu apie save; sako: 
“Kad tas ir tas apsisaugotų, 
jam gręsia pavojus. Jie tikrai 
jį sučiups.” Nužudymo pavo
jus kabo virš galvos kiekvieno 
Airio valdininko. Jie visi žino, 
kas jų laukia ir kad jie yra nu
žymėti žmonės, bile minutą ga
lį susitikti su mirčia teroristų 
rankose.

Lenkai, kaip kiaulės, pradėjo 
knistis prie sąjungiečių, kad iš
prašyti pagalbos prieš bolševi
kus. Tie atsisakė. Anglija pa
sakė ištraukti kariūmenes iš 
kaimynų ir gintis nuo bolševi
kų. Paskui Lenkams kilo klau
simas taikytis su bolševikais. 
Dabar jie zurza sąjungiečiams į 
ausį, buk atėjęs laikas ne tik 
Lenkams, bet ir visiems su bol
ševikais taikytis.

Providence, R. I. — Nežinia 
kas telefonu pašaukė policiją į 
tūlą namą; tenai nuvykus, at
rasta nušauti: vienas vyras ir 
jo 11 metų duktė, ir tūla mer
gina. Nežinia ar tai saužudystč, 
ar žmogžudystė, keno nors pa
pildyta iš keršto.

NEGALI “IŠDŽIOVINT” 
IR GANA.

Chicago. — Maj. A. V. Da- 
lymple, federalis uždraudimo di
rektorius ant 6 centralių val
stijų, parinko 30 geriausių vy
rų ir vyksta į Iron pavietą, Mi
chigan valstijoje, “apvalyti” te- 
naitinius degtinės pardavinėto
jus ir suareštuoti valdininkus, 
kurie sakoma pakenkė pereitą 
savaitę federaliams viršinin
kams degtinės platintojus su
gaudyti.

Washingtone daroma planai 
paduoti visą galimą federalę pa
galbą užkirtimui kelio degtinės 
platintojams Iron paviete. Fe
deralis komisijonierius Kramer 
pasakė, jog pareikalausiąs ka
riumenės ir vistiek įves tvarką.

“DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIELD)

This is only Lithuanian News Paper in Ohio 
Published Weekly at Cleveland, Ohio by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription rates:

In United States $2.C0
Canada and Mexico ____________2.E0
To all other Foreign Countries______ S3.CO
Advertising rates on application. Address: 

“DIRVA”
7907 Superior Ave. CLEVELAND, OHIO

A. S. Burleson, Postmaster General.
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DIDŽIAUSI MIESTAI.
Sulyg vėliausio gyventojų su

rašo paaiškėja, kad didžiausi A- 
merikos miestai iš eilės stovi se
kančiai :

New Yorkas,
Chicago,
Philadelphia,
Detroit,
Boston,
St. Louis,
Cleveland,
Baltimore,
Pittsburg,
Buffalo.

PARYŽIAUS GYVENI
MAS.

Aš, kaip ir kiti, visuomet jieš- 
kau priekabių, ir čia jų keletą 
surašysiu, kas man nepatinka, 
kaipo naujosios gadynės žmo
gui. Duosiu skaitytojams su
prasti abelną Paryžiaus stovį, 
ir bus žingeidu tiems, kurie čia 
niekuomet nėra buvę ir neper- 
sistato.

Kad Paryžiuje gausiai prasi
platinus “Adomo ir Jievos li
ga”, tą jau visas pasaulis pri
pažino ir prirašė didžiausių kny
gų. Su tuomi vieni veda atkak
lią kovą, o kiti atpenč — palai
ko ir platina, ir net su “tikriau
siais” priparodymais naudingu
mo.

Kaip ten nebūtų, bet kas per
daug, tai perdaug, ir aš tuos ša
šus spardysiu iš kelio, kuomet 
dar jie kenkia visai nekaltiems.

Pažvelgsim į tai: argi gerai 
žmogui gali atrodyti panašus 
vaizdai, kaip kiekviename name 
užlaikymas karčiamos ? Dabar, 
kuomet Paryžius virto veik 
tarptautišku miestu, . tik be 
tarptautiškų tiesų', -nes viri -kal-tt 
ba ir visi turi, mokytis francu- 
ziškai ir nei jokių laikraščių 
svetimose kalbose niekas negali 
spausdinti, — tai tos visos kar
čiamos pilnos įvairaus plauko 
ir “stono” kareivių, kurie gurk- 
šniuoja įvairios spalvos skanius 
gėrimėlius. Nors taip kvailai, 
kaip musų Lietuviai, nuo gurkš
nio degtinės nesivolioja po šali
gatvius, bet kad jų pakaušiai

Lietuvos Laisves Paskola

SUGAVO “LAUKINĮ 
ŽMOGŲ”.

Durango, Cal. — Netoli šio 
miesto šerifas su dviem vyrais 
suėmė urve gyvenusį beždžionei 
panašų, apžėlusį žmogų. Iš po 
jo suplyšusios kepurės kabojo 
ilgi, susivėlę plaukai; ūsai bu
vo visai šusirazgę; kūnas buvo 
padengtas gyvulių kailiais, ko
jos aprištos kalnų meškų kai
liais. Suimtąjį atvesta tyrinėji
mams. Tikima, kad jis yra be
protis, bet kaip ilgai jis tuose 
kalnuose gyveno, nežinoma. Ge
rame upe būdamas, jis pasako
josi kitados gyvenęs San Juan 
kalnuose; iš priežasties nepa- 
sekmingos savo meilės jis pasi
šalinęs į kalnus ir tenai jieško- 
jęs ramybės. Pas jį rastas ap
dilęs merginos paveikslėlis ir
pluoštelis plaukų tą jo pasaką 
liudijo. Per tūlą laiką tos apie- 
linkės žmonės skleidė fantastiš
kas kalbas apie ‘laukinį žmogų’.

Nužudyta 12 metų mergaitė. 
Springfield, Mass. — Visa vie
tinė policija ir detektivų depar
tamentas suskato sugriebti nu- 
žudytoją vietinės 12-kos metų 
mergaitės, kurios kūną rado 
farmerio tvarte. Mergaitė bu
vo užpulta ir po to nužudyta. 
Ją iš namų pasiųsta ton vieton 
parnešti pieno; negrįžus, pradė
ta jieškoti ir už keleto valandų 
surasta. Tos vietos darbininkai 
aiškinosi nei vienas negirdėjęs 
jos nei surinkant.

apsvaigę, tai niekas neginčys. 
Į Ir tie žmoneliai taip yra inpra- 
I tę prie to, kad visą savo laiką 
vien tik ir galvoja apie karčia- 
mą, kad užeiti, pasėdėti ir rie
bių kalbų pazaunyti su mergo
mis, kurios taipgi tą patį gal
vojai

Iš čia ir kįla visa aibė pikty
bių, nedorybių ir tik čia sueina 
visokie gaivalai į “brolišką” 
pažintį. Jau galima pastebėti, 
kad ir moterįs geria stiprius 
alkoholinius gėrimus ir užsirū
ko cigarėtų. Kareivius veik vi
suomet pasišaukia ir net už ran
kų įsitempia į karinamą, o jau 
po to — visi žinome, kas dar 
atlaikoma....

Čia eidamas gatve ar užėjęs 
į kokią krautuvę, turi gerai sau
gotis — taip ir jieškoma prie-
kabių. Jau esu pats išbandęs ir 
gerai žinau. Jeigu eini viena 
gatvės .puse, tai nejuntamai pri
sižiūri, kaip moteriškė, einanti 
kitoj gatvės pusėj pereina į tą 
pusę, ir jeigu neprisiruoši išan- 
ksto pasukti jai iš tako, tai tie
siog ji užlipa ant žmogaus. Ge
ras žmogus jas pasiunčia po 
plynių.- Kita dar atsiprašo — 
“Pardon”, o kita taip ir nueina. 
Daugiau panašių jų gudrybių 
neverta minėti, — tuo užsiima 
merginos, moterįs netekę vyrų, 
persiskyrėlės ir net šeimynose 
gyvenančios. Iš to kitos gami
na naują kartą, o kitos, įsipra- 
tinę, pasilieka stumiamos ir 
traukiamos.

Holandija galutinai pasilieka 
sau teisę daryti su buv. kaizeriu 
ką ji nori ir nepaiso ant sąjun
giečių reikalavimo išsiųsti jį 
ant kurios nors Holandijai pri
klausančios salos, kad tik jis ne-
sirastų Europoje.

Taip tai tęsiame primitivis 
gyvenimas žmonijoje ir niekas 
nenori tos formos pakeisti. Nors 
žmonija daug nužengė pirmyn 
progreso keliais mechanikoje ir 
technikoje, bet žmogaus instin
ktas pasilieka vienokis.

A. Erškėtis.

PASKOLOS BĖGIS.
PASKALAI.

Iš nekuriu vietų mums pra
neša, jog kažin kas žmonėse 
leidžia paskalus, kad Lietuvos 
Laisvės paskolos bonai nebusią 
atmokėti, kad jie neneš jokio 
nuošimčio; kad čia esanti tik vi- 
liugystė. Kur šaltinis tų pas
kalų, dar mums neteko susek
ti, bet jie kenkia paskolai. Tos 
paskalos yra visai neteisingos. 
Lietuvos Laisvės Paskola yra 
gvarantuota visu Lietuvos tur
tu, ji bus apmokėta taip lygiai 
kaip ir penktas nuošimtis bus 
kas metai išmokamas. Veikė
jai privalėtų užkirsti kelią ši
tokioms paskaloms, kurios, ma
tomai, leidžiamos Lietuvos prie
šų;
Dar apie pašalpos siuntimą.
Misijai paskelbus, kad ji ap

siima persiųsti pašalpą Lietu
voj gyvenantiems nuken tėju
siems nuo karės, visuomenėje 
kilo gana daug visokių kalbų. 
Tai dar kartą užreiškiame, kad 
Misija nedaro jokio biznio iš pi
nigų siuntimo ir nepriima pini
gų siuntimo biznio reikalams. 
Priima tiktai .persiuntimui pini
gus sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės žmonių, žemiausiu 
kokiu tik galima kursu. Ame
rikiečiai Lietuviai gali siųsti pi
nigus per Misiją savo tėvams, 
broliams, seserims, apskritai 
giminėms ir draugams.

Bet ir čionai Lietuvos prie
šai pradėjo jau daugelyje kolo
nijų platinti paskalus, kad, gir
di, Lietu voje^tie per Misiją pi
nigai bus išmokėti tik už pen
kiolikos metų ir tam panašiai, 
čia užreiškiam, kad pinigų siun
timas sušelpimui giminių nie
ko bendro neturi su Lietuvos 
Paskola. Siunčiami pinigai Lie
tuvoje bus tuojaus išmokėti iš 
artimiausių Lietuvos valdžios 
iždinių ar pačto stočių. Pini
gai nueis į Lietuvą į 4—5 sa
vaites nuo dienos įmokėjimo 
Misijai.

Stočių veikimas.
Stotįs dabar jau susitvėrė 

veik visose didesnėse kolonijo
se ir paskola sparčiai varoma. 
Dabar ypačiai pradėjo judėti 
vakarai; ryti šiek-tiek dabar 
aplėto.

Visos kolonijos reikalauja, 
kad Misijos nariai jose atsilan
kytų. Bet tai negalimas daik
tas. Viso pareikalavimų yra į 
150 vietų ir Misija jokiu budu 
negali visur atsilankyti. Ji juk 
daugiau turi stengtis atlikti už
dėtas ant jos Lietuvos valdžios 
užduotis, o ne vien tik važinėti 
po -kolonijas. Kiek gali;* tiek 
važinėja. Todėl, gerbiamieji, 
kuriose kolonijose .Misija nega
lės atsilankyti, malonėsite atlei
sti.

Informacijų klausimas.
Lietuvos Misijos Informacijų 

Biuras stengiasi išaiškinti ir at
sakyti į kiekvieną klasimą, ku
rį Lietuvos žmonės užklausia. 
Bet gana tankiai yra užklausi
mų apie Lietuvoje veikiančias 
partijas, apie asmenis. Tokių 
klausimų Misija vengia. Infor
macijos suteikiamos kiekvienam 
grynai valstybiniuose reikaluo
se arba asmeniškuose, bet nely- 
tint kitų žmonių įsitikinimų ar 
pažiūrų.

Kad greičiau butų reikalas 
atliktas, paprastus laiškus siųs
dami, užrašykite ir kokiam sky
riui, tuomet greičiau bus atsa
kyta. Prie Misijos yra šie sky
riai: 1) Paskolos skyrius (bo- 
nų, subskripcijų reikalai); 2) 
Informacijos biuras; 3) Lietu
vos Sargų skyrius; 4) Pinigų 
siuntimo skyrius. Abelnai už- 
adresuokit: Lithuanian Mission,
257 West 71st Street, New York

City. Paskui ant kampučio pa
žymėkite kokiam skyriui. Tas 
sutaupys Misijos darbininkams 
daug laiko.

Lietuvos Misijos
Informacijų Biuras.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS
pranešimas.

šiomis dienomis gauta sekan
tis privatinis kablegramas iš 
Kauno per Berliną nuo Kapito
no Bielskio:

Lenkai pasitraukė iš Alun
tos ir Maletų į širvintus, su
naikindami viską ir terori
zuodami gyventojus. Nakty
je prieš pasitraukimą Lenkai 
atidarė karštą šaudymą išil
gai visą frontą. Sekantį ry
tą musų kariumenė užėmė ap
leistas vietas.”
Iš neoficialių šaltinių prane

šama, kad Kap. Lazdynas išva-. 
žiuos iš Kauno Amerikon už 
kelių dienų, po sausio 20, 1920, 
o Kap. Bielskis už poros savai
čių.

Valstijos departamentas Wa
shingtone oficialiai praneša At
stovybei, vasario 16 d. 1920, 
kad jie kablegramu įsakė Ame
rikos Generaliam Konsului Lon
done užvizuoti p. M- Narijaus- 
ko pasportą ir pagelbėti jam į- 
važiuoti į Suvienytas Valstijas.

LIETUVOS MISIJOS 
PRANEŠIMAS.

Delei Lietuvos Prekybos Ben- 
droųįsęįiuįnj-ties su Lietuvos';

Vyriausybė.
Remdamasi Lietuvos Vyriau

sybės įgaliojimu nuo spalio 31’ 
dienos 1919 m., N. 1591, punk
tas 7, Lietuvos Misija ir Lietu
vos Prekybos Bendrovė ypatoje 
savo vedėjų ir direktorių, Vasa
rio 2 d. 1920 m. yra nutarę:

1. Lietuvos Prekybos Ben
drovė, sutikdama, kad nuo Ame
rikos Lietuvių butų užtraukia
ma vienos rūšies Lietuvos lai
svės paskola ant penkių milijo
nų dolarių iš -penkių nuošimčių, 
penkiolikai metų, šiuomi sutin
ka sudarytąją rugpjūčio 20 d. 
1919 m., N. 5836 tarp Lietuvos- 
Vyriausybės ir Bendrovės su
tartį delei išleidimo ir. pardavi
nėjimo ant vieno milijono dola-. 
rių Lietuvos bonų, iš 5 VĮ nuo
šimčių,: dviem metam, skaityti 
panaikinta.

2. Lietuvos’Prekybos Bendro
vė pasiūlo* ir Lietuvos Misija 
pilnai • sutinka, idant visiems^ 
kurie’ yra išpirkę arba daliniai 
užsisakę nuo Bendrovės minėto- 
sios rūšies bon'd, būtų duodami' 
Laisvės-paskolos bonai, o* tiems, 
kurie netiktų ir kurių: pinigai, 
per Bendrovę jau butų-Lietu
vos Misijai pasiųsti, Misiją su
tinka grąžinti į mėnesį laiko 
nuo šio paskelbimo. '

3. Lietuvos Misija šiuomi pa
liudija, jog Lietuvos Prekybos 
Bendrovė, turėdama omenyje 
didį svarbumą veikiau ateiti 
Lietuvos Vyriausybei pagalbon, 
ir norėdama dėtis prie vienos 
bendros Lietuvos laisvės pasko
los, pirmoji yra Misijai įmokė
jus: 15 tūkstančių dolarių su
rinktų jos nuo bonų pirkėjų, ir 
pasitiki, jog visi pirkusieji pas 
Bendrovę bonus sutiks pamainy
ti juos Lietuvos Laisvės bonais.

Pasirašė Jonas Vileišis, 
Lietuvos Misijos Pirmininkas.
Lietuvių Prekybos Bendrovė 

Pasirašė John J. Roman, 
Prezidentas. 

Pasirašė Francis J. Kalinauskas 
Sekretorius.

New Yorkė du vaikai prisi
pažino pavogę ir perdavę jų 
“vyriausiai galvai” už $2,300,- 
000 vertybės popierų. Jie dir-
bo ant Wall st. pasiuntiniais.

Laisvą Lietuva Dabar arba Niekados! -- Lietuvos Laisves Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiami
Bonai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės į Lietuvos Misijų New Yorke.
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daugiau per du paskutiniu mė
nesiu. Dr. A. L. Graičunas, 

LGD. Centro Sekretorius.

LIETUVAI GELBĖTI 
DRAUGIJOS 
ATSKAITA.

Nariu ir rėmėjų domai.
Kadangi atspausdinimas L. 

G. D. buletino gali prasitraukti 
ilgesnį laiką, negu buvo mano
ma, todėl šiuomi paduodu pil
ną ir detališką atskaitą inplau
kų ir išlaidų.

Pagal Revizijos Komisijos ap- 
skaitliavimo, inplaukų iki sausio 
1 d. 1920 .....................$12,472.21
Išlaidų iki tai dienai $9,017.04 
Pas ižd. Dr. Kulį lieka $3,455.17

Inplaukos buvo garsinamos, 
todėl čia mes daugiau neatkar
tosime, jei bent tik atskirais 
mėnesiais pažymėsime kiek in
plaukų buvo:

Birželio, Liepos ir Rugpjūčio 
mėn.............................. $2,965.35

Rugsėjo m..............$1,072.55
Spalio m...........  $1,348.15

Lapkričio m.............$3,438.36
Gruodžio m....... $3,647.80
Viso labo .........   $12,472.21
(Birželio, Liepos ir Rugpjūčio 

mėn. išleista .............. $210.78

Rugsėjo m. pasiųsta Lietu
vos Raudonajam Kryžiui per p. 
Valdemarą Paryžiuje $1,601.50

Išviso, su kitomis išlaidomis, 
Rugsėjo m. yra .... $1,990.95

Spalio mėn. drabužių pasiun
timas iš Chicagos į N. Y. $60.

Spalio mėn. išleista . .$392.04
Gruodžio mėn. pasiųsta dra

bužių apie 17 tonų laivu “Mus- 
kegan” ir už už pervežimą už
mokėta ...................... $1,083.33

Draftas Lietuvos Raudona
jam Kryžiui, vardu Dr. Rokas 
šliupas ...................... $5,000.00

Su kitomis išlaidomis, viso už 
gruodį išleista.......... $6,363.27
Išlaidų viso padaryta $9,017.04 
Inplaukų už 1919 m. $12,472.21 
Lieka pas Liet. Gelbėti Drau
gijos ižd. Dr. Kulį . . $3,455.17

Visiems Lietuvai Gelbėti Dr- 
jos iškaščiams Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugija įgaliavo 
Centro Sekretorių sunaudoti ne
daugiau kaip 10 centų nuo do- 
lario. Todėl aiškiai matosi pa
sekmė : sukolektuota trissykius

$100,000 LIETUVOS RAU
DONAJAM KRYŽIUI 

PER L. G. D.
Prieš akis Amerikos Lietuvio 

piliečio šįmet pakabinta tapo iš
kaba: $100,000 Lietuvos Raudo
najam Kryžiui per Lietuvai Gel
bėti Draugją.

Gerbiamieji: toji suma nėra 
taip didelė, kaip ji išsyk išrodo.

Prisižiūrėkime arčiau: L. G. 
Dr-ja turi 100 skyrių, tai išpuo
la tik po $1,000 kekvienam sky
riui arba po $83 į mėnesį — tai 
viskas. Dešimts skyrių jau pa
sižadėjo tąją šventą priedermę 
ant jų uždėtą išpildyti. Kiti sky
riai, tikiuosi, ir nepasiliks užpa
kalyje — tas mane ir padrąsi
no apskelbti viešai visiems A- 
merikos Lietuviams piliečiams, 
idant tuomi palengvinti darbą— 
surinkime $100,000 
Raudonajam Kryžiui.

Prie to šiandien yra 
šia proga, tik reikia

Lietuvos

Kas Slepiasi Už Žmonių Pasakų
Parašė K. S. KARPAVIČIUS 

“Dirvos” Redaktorius.
Kas slepiasi u'ž žmonių pasakų, 

amžiais sukrautų, atėjusių iki mu
sų iki šių dienų ir kurios gyvens 
amžiais ateityje? — Tas visas di
džiąsias paslaptis atskleis jums ši 
knyga. Nėra ji tai kokia monų ar 
pasakų knyga, bet moksliškais iš
tyrinėjimais paremtų faktų sura
šąs. Tos vadinamos žmonių pasa
kos; kurias mes randame Biblijo
je, — kaip tai Didisis Tvanas, So
doma ir Gomorra ir kiti baisus at
sitikimai, apie kuriuos visi žemės

gyventojai — baltieji, raudonieji ir geltonieji — žino, bei 
kitokie dideli gamtos prietikiai, kaip vulkanų išsiverži
mas, žemės drebėjimai, kurių delei žmonija nuo senų 
amžių sutvėrė įvairiausias pasakas, nesuprasdami jų tik
rų priežasčių, ii’ kurioms mes šiandien jau pradedame 
netikėti, vadindami menais arba kunigų išmislais žmo
nių prigaudinėjimui, — yra ištiesų buvę, tik per amžių 
amžius nusibružavę įvairiomis kalbomis ir toli nukrypę 
nuo pačių faktų. Mokslas ištyrė, kad “tvanu sunaikinta 
žemė’’ ištiesų yra buvusi, beriji daugiaus iš, vandenų ne
iškilo. Šioje knygoje, daugeliu paveikslų, parodoma ta 
vieta ir viskas kito. Kadangi musų žemė yra judinama 
įvairių vidujinių veikmių ir paliečiama išlaukinių gamtos 
prietikių, ankstyvieji musų prabočiai nesuprato, kas tą 
viską daro: jie tą darbą pavedė dievams. Knygoje rasi
te aprašymą kaip žmonėse išsivystė dievai — arba kaip 
žmonės patįs sutvėrė sau dievus, o ne dievai žmones. Ma
tysite įvairių religijų ir veislių dievystes ir jų darbus — 
gerus ir blogus.

Kokis tai bendrumas paaiškėja tarp visų žemės žmo
nių, per šituos apsireiškimus, nors jie dabar plačiais van- 
denimis-okeanais atidalinti. Aprašoma pasakiškas Lie
tuvių giminės paėjimas ir kode! jie vadinosi “Mėnulio 
Sunais”. Gale knygos yra platus išaiškinimas nesupran
tamų žodžių ir dievų vardų. Visas veikalas labai žin
geidus. Susideda iš 148 ir 8 puslapių, didelio formato. 
Kaina popieros viršeliais 75c. Audeklo apdarais $1.25.

patogiau- 
sumaniai 

ir smarkiai imtis už darbo.
Pardavinėjant Lietuvos Lais

vės Bonus, užtiksite stuboje vie- 
ną-kitą asmenį, kuris kokių 
nors priežasčių verčiamas neuž
sirašys ir nepajiegs pirkti Bo
no, bet tokis asmuo neatsisakys, 
o ir atsisakyti negali, aukauti 
Lietuvai Gelbėti Draugijai, — 
todėl ar nebūtų parankiausia, 
kad sykiu su užrašytojais Lie
tuvos Laisvės Bonų, kurie vaik
ščios po stubas, butų pasiųstas 
ir L. G. D. atstovas arba inpra- 
šytas tas pats užrašinėtojas L. 
Bonų, kad, atsisakęs kurs pirkti 
Boną, sudėtų auką L. Raudona
jam Kryžiui: dolarį-kitą, o to
kią sumą pinigų kiekvienas pa- 
jiegs ir duos meiliai....

Gerbiamieji L. 
veikėjai, tuojaus 
tra susirinkimus 
su Lietuvos Bonų
ir griebkitės už darbo, nes tas 
darbas — šventas ir remtinas; 
tuomi mes, Amerikos Lietuviai, 
pastatysime vieną įstaigą ant 
tvirtų pamatų.

Pakvitavimo knygelių ir žen
klelių, kuriems skyriams trūk
sta, nevilkinant atsišaukit Cen
tram' o*bus tuojaus prisiųsta.

Su tikra pagarba —
Dr. A. L. Graičunas, 

Centro Sekretorius, L. G. D.

G. D. Skyrių 
sušaukit eks- 
ir pasitarkit 

užrašinėtojais

kaip sekasi. Bet naujasis ir su
lyginamai gerai lošė.

Po programo varpiečiai, del 
geresnio susipažinimo su auš- 
riečiais, buvo parengę vakarie
nę, kuri susidėjo daugiausia iš 
vaisių; visi drauge linksmai 
praleido apie porą valandų. Lai
ke vakarienės buvo įvairių pa- 
marginimų: kalbėta ir dainuota, 
iš ko visi labai buvo užganėdin
ti.

Vasario 15 d. “Varpo” dailės 
d-ja turėjo parengusi margą 
vakarą: buvo sulošta dviveikmė

Rezoliucijoje nurodoma Lenkų 
klastingumai ant Lietuvos ir pa
reikalaujama, kad kuogreičiau- 
sia Lenkai butų priversti pasi
traukti iš Vilniaus ir nuo visų 
Lietuvos žemių. Rezoliucijos 
pasiųstos Prezidentui Wilsonui 
ir Senato atstovams. L. S.

WATERBURY, CONN.
Atsakymas J. Lukauskųi. La

bai nesmagu “Dirvoje” užimti 
vietą bereikalingiems ginčams 
su kokiais ten "artistais” ar ki
tokius titulus pasisavinusiais

komedija “Piršlybos”; progra- bet kadangi vienas iš tu> p j 
mas buvo jran turtingas, tęsęsiri. , ~mas buvo gan turtingas, tęsėsi 
tris valandas. Perstatymas nu
sisekė geriau, negu varpiečiai 
manė jį sulošt. Prie to buvo 
monologų, dialogas, duetai dai
nų, ir solo, ir visas choras, va
dovaujant p. P. A. Bružauskui. 
Publika viskuo buvo labai už
ganėdinta.

Toliau varpiečiai ruošiasi prie 
istoriško veikalo “Živilė” ir kon
certo. Tie du parengimai atsi
bus tuoj po Velykų. Prie “Ži
vilės” surengimo darbuojasi Te
atralė Komisija, o koncerto su
rengimą rūpina p. P. A. Bru- 
žauskas. Visi tie, kurie daly
vaus lošime, meldžiami lankytis 
ant kiekvienos repeticijos ir pa
švęsti laiką del. išsimokinimo.

Dobilėlis.

Lukauskas, “Dirvos” No. 7 da
ro man užmetimą, buk aš savo 
korespondencijoje šio laikraš-l 
čio No. 2 panaudojęs tik vien 
šmeižtą, todėl prašau “Dirvos” 
suteikti man dar vietos paaiš
kinti. Jau bus keturi metai 
kaip skaitau “Dirvą”, ją gerbiu 
ir gerbsiu ir nenoriu “Dirvos” 
skaitytojų vaišinti melagingo
mis žinutėmis — kuomet ką ra
šau, visuomet stengiuosi apra
šyti tikrą dalykų stovį.

Kas buvo pasakyta “Dirvos” 
No. 2, buvo pasakyta gryna tei
sybė ir tą patvirtins kiekvienas 
bešališkas Waterburio Lietuvis. 
P-s Lukauskas gali protestuoti 
dar 99 kartus ir visvien neuž
ginčys to, kas buvo parašyta.

Savo korespondencijoje, tole-
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KAIP IŠNAIKINT BOLŠE
VIKUS.

(Ar skaitei pereitame n.?)
Užklausius, ar jis turi 

nors kiek pinigų, Martinas 
atsake:

— Turiu, drauge, beveik 
pora šimtų jau pasidaręs. 
Tuos dabai' tik susikroviau. 
Pirmiau kiek uždirbau, tai 
praleidau bevažinėdamas ar 
bejieškodamas darbų. Vie
nur nepatinka, kitur nege-

Attilos Siaubimas Lietuvių 
Kraštais

Parašė J. O. ŠIRVYDAS.
Kas buvo Attila ir ką jis bendro tūri su Lietuviais? 

Skaitydami šią knygą pamatysite. Peržvelgsite juodus- 
tamsius musų prabočių laikus, pragyventus ankstyvoje 
Krikščionybės Eroje, kuomet Lietuva dar buvo nuo Juo
dųjų Jūrių iki Baltikb Jūrių plotą užgyvenusi. Aprašo
ma plačiai Lietuvių santikiai su Romėnais, kurie tose ga
dynėse visą beveik pasaulį buvo užvaldę.

Hunai, žiauri Azijos žmonių veislė, lyg “Dievo ryk
štė”, kaip buvm praminta, ant Europos užsiaubėir-jią-te11 

riojo. Tie visi Hunų baisumai užėjo ir ant 
Lietuvos — ii’ Lietuviai nuo jų dikčiai ken
tė. Hunai, pagalinus, sulaukia naujo va
do — tai buvo Attila ir kurio laikais visos 
bos pasiaubos atsibuvo. Šitas grynai isto
riškas veikalas plačiai apipiešia musų tau
tos tais amžiais gyvenimą, karias su visa
pusiai apspitusiais priešais — Romėnais ir 
Hunais; kultūrišką Lietuvių tautos šakų gy
venimą ir kitokius dalykus.

Kaip ir kitų atskirų veislių, taip ir Lietuviškos bu
vo daug šakų, pasiskirsčiusių ir gyvenusių, bet kalbėju
sių tą pačią kalbą ir tt. — tą viską matysite skaitydami 
šią knygą. Lietuviai tais laikais buvo labai galingi, ka
riavo sutartyje su mažomis ir didelėmis tautomis, taipgi 
yra daugelį kartų sumušus Hunus ir Romėnus, vienok 
musų tautai buvo lemtas kitokis likimas — ji buvo iš
sklaidyta, baisių Hunų pasiaubų išstumta iš užgyventų 
vietų, nukankinta ir nuvarginta. Lietuvių gabumai ap
sireiškė visame kame, vienu tarpu Lietuvis net buvo pa
tekęs ant Romos imperijos sosto — tokie tai svarbus da
lykai eina per visus šios knygos puslapius.

Puslapių yra net 206, su keletu paveikslų Hunų pa
vidalų ir Hunų darbų — grobimas Romiečių dvaro.

Tinkamiausia turėti kiekvienam Lietuviui, ypatin
gai ankstyvosios istorijos mėgėjams. Plačiai susipažin
site ne tik su Lietuvių ir Hunų, bet ir abelnai visos Eu
ropos tuolaikiniu padėjimu.
Kaina popieros viršeliais $1. Audeklo apdarais $1.50. 
Rašykite: “DIRVA” 7907 Superior Ave., Cleveland, O.

NEW BRITAIN, CONN.
Vasario 8 d. “Varpas” turėjo 

perstatymą “Su mielu noru”, 4- 
rių aktų komediją. Programą 
išpildė teatralė draugija “Auš
ra”. Nors minėtas veikalas y- 
ra naujas ir iš rankraščio išmo
ktas, bet atlošta neprasčiausia 
ir iš to matosi, kad aušriečiai 
turi gabumo į perstatymus. Bu
vo kliūtis tik tame, kad prieš 
pat lošimą į porą dienų susirgo 
vienas lošėjas, A. Dranta, kuris

LAWRENCE, MASS.
Darbai šiuomi tarpu pas mus 

eina labai gerai, bet matysis ir. 
žmonių be darbo. Daugumas y- 
ra atvažiavusių iš kitų miestų, 
ypač merginų, nors jų netrūks
ta ir vietinių.

Musų “komunistai” atšalo ko
jas, nes nematyt po gatves vai
kščiojant; dauguma išvažinėjo I 
į kitus miestus, palikdami žmo
nas ir kūdikius “ant Dievo bur- 
do”.

čionai yra geras skaičius Lie-1 
tuvių, bet veikimas tarp jų yra 
silpnas, ypač kaslink lietuvys
tės. Tečiaus geriems tėvynai
niams reikėtų stengtis, nors ir | 
per sunkumus, darbuotis. Dar-1 
buojasi daugiausia sandariečiai, | 
rengia prakalbas, vakarėlius ir 
tt. Taipgi čia turim gana skait-| 
lingą TMD. 7 -kuopą, kuri šią . 
žiemą darbuojasi.

Pramoninkų pas mus mažai 
(Lietuvių), bet kurie yra, varo 
puikų biznį. Bet jie mažai at
kreipia domos į tautystės rei
kalus, neperka Lietuvos bonų; 
daugiausia jie susirūpinę kur 
gauti daugiau degtinės....

Onytė.

NEW BRITAIN, CONN.
Didelis apvaikščiojimas. Va

sario 16 d., panedėlio vakare, 
vietos Lietuviai į turėjo didelį vi
suomenišką susirinkimą, pami- 
nėjmui dviejų metų sukaktuvių 
nuo Lietuvos pasiskelbimo ne- 

------ -------— —-----------,------ priklausoma valstybe. Susirin- 
turėjo gan svarbią rolę. Taigi kimas taipgi išnešė rezoliuciją, 
į dvi dieni naujas aktorius ne- pageidaujančią, kad Suvienytų 
gali išmokti rolės, o jeigu vie- Valstijų valdžia pasistengtų pri- 
nas nemoka, tai ir kitiems ne-1 pažinti Lietuvą nepriklausoma.

Vardas “COLGATE” ant 
toiletiniu dalykų yra tai 
kaip STERLING” ant 
sidabro.

Vaikai Mėgsta
Jų Skonį

VISI VAIKAI su mielu noru 
sutinka šveisti dantis su Col
gate’s Ribbon Dental Cream, 
nes jo skonis yra labai malo
nus.

Isniai, p. Lukauskas kalba apie rai, kitur gyveni ir draugų 
susilpnėjimą vietos dailos drau-1 neturi, kitur mergų nėra,ir 
gijų, o yra visai priešingai: tos j taip iš vienos vietos į kitą 

, draugijos gerai gyvuoja ir sto- pravažinėjau.
’ vi ant tvirtų pamatų; jos yra — Ar ir už tą tu kaltinsi 

skaitlingos nariais ir nekurtos kapitalistus? Matai: pabu- 
turi net virš 50 narių, taipgi vai čia kiek laiko, jau turi 
turtingos kostiumais, kurių ver- ir pinigų; butum ilgiau ant 
tė siekia pas nekurias net virš vietos kur sėdėjęs, butum 
$500. Jeigu silpnai gyvuoja, |ne šimtus, o tukstantį-kitą 
tai kaip jos galėjo pirkti Lietu
vos Laisvės Bonus? T. D. “Ai- 

| das” pirko už $100; L. D. D.
| “Varpas” už $50; T. D. “Auš-
[ ra” už $50. Ar tinkama taigi 
visų Waterburieciu gerbiama
me laikraštyje “Dirvoje” užim
ti tiek daug vietos pažeminimui 
tų dailos draugijų, kurios yra 
užsitarnavusios nemirtiną gar
bę? Kaslink silpno jų veikimo. I 
Kaip jos gali veikti, kad tamis- 
ta ir kiti, save pasivadinę “dai-

(Daugiau ant pusi. 7, kol. 5)

K u R i Ų 
PRENUMERATA 

UŽ “DIRVĄ” JAU 
PASIBAIGĖ —

Visiems tiems išsiunti
nėjome pranešimus-pa- 
raginimo laiškus. Visi 
norintieji ir toliaus pa
silikti “Dirvos” skaity
tojais, privalo šį prane
šimą ir laišką perskaitę 
prisiųsti prenumeratos 
pinigus. Delei popieros 
stokos nei vienam skai
tytojui mes ilgiaus, jei
gu neužsimokės, nesiun- 
tinėsime, kaip iki jo lai
ko. Meldžiami tai turė
ti domoje ir nevilkintis . 
su atnaujinimu.

Administracija.

ATMINKITE, sugadinti dantįs blo
gina jūsų virškinimą ir nuo to pa
eina vidurių skaudėjimas.

Jus norit, kad jūsų vaikai butų sveiki visu lai
ku. Jie turi turėti gerus dantis, kad galėtų bū
ti geroje sveikatoje.
šveiskite savo dantis kas rytas ir kas vakaras 
su atgaivinančiai skaniu

CO RIBBON DENTAL CREAM
“GERI DANTĮS” “GERA SVEIKATA’

I susikrovęs. Užtai darbas 
jokis nepatiko, kad jokio ne
norėjai išmokt. Žiūrėk, ki
tą subatą kad pas mane at
eitum: vešiu į miestą, apsi- 

I pirk naujos mados drapa- 
' nas, pasirengk, esi jaunas 
vyras, kitaip jausieji ir mer
gų rasi. Nereiks bolševi- 
kaut ir surėdymą peikt už! 
savo apsileidimą.

— Kad aš, drauguti, vi
sai nesirengiu pirkt jokių 
drapanų, užteks šitų. Ža
du- tuoj aukaut darbirmr- 
kiško laikraščio1 palaikymui.

— Aš tau sakiau — už
miršk tuos “darbininkiškus” 
mulkintojus. Jie jus visus 
pražudys. Jie jums nenu- 

'rodo nieko geresnio, kaip 
tik šaukia, kad po jūsų ko
jų, darbininkai, yra duobė, 
ir kad jus tuoj į ją inpulsit. 
Ar galima taip darbininkui 
gerovės jieškot? Šviesk dar
bininką — tai pirmiausias 
dalykas. Paskui — jis pats 
sau kelią ras. Tai atmink, 
subatoj busi su manim mies
te, pirksi drapanas, o pas
kui abudu šian-ten nueisim. 
Dabar tavo “bolševikiškose” 
drapanose baisu kur su ta
vim ir išeiti. Jei taip noriai 
popiergaliams aukauji, tai 
gali ii’ sau drapanoms paau- 
kaut, žmogum išrodysi.

— Na, aš sutinku, drau
ge, palauk, aš ateisiu su pi
nigais. Bet man rodos, 
drauguti, kad tuo aš savo1 
būvio nepagerinsiu. Vis dir
btuvėj bus taip pat, vis bo
sai kraują gers kaip pirma 
ir tiek. Jau musų toks li
kimas, kolei nenuversim ka
pitalizmo .ir neuždėsim savo 
[valdžios — tolei mes busim 
išnaudojami.

— Klausyk manęs: 
socialistai, dabartiniai 
ševikai ir komunistai, 
kėtės ir šidijotės iš biblijos, 
kurioje yra pasakyta: “Ti
kėk, O1 busi išganytas”. Jus 
tuos žodžius panaudojat iš 
kitos pusės ir jūsų vadovai 
šaukia: “Tikėk, kad prapuo
lęs ir tau jokio išėjimo nė
ra” ir jus nežinot, ką daryt. 
Aš irgi dirbu, dirba ir dau
gybė žmonių; paimkim kad 
ii’ musų Lietuvius tautie
čius ar vyčius. Jie dirba sy
kiu, šalę tavęs, bet jie ne
šaukia, kad kapitalistai jų 
krają geria. O jus, sykiu 
su jais, šalę vienas kito dir
bdami, verkiat ir sakot, jog 
kraują geria. O jus, sykiu 
pia. Jus esat suklaidinti— 
nejaugi prie jūsų atėjęs ka- 
kitalistas, įkišęs į šoną dū
delę, už stulpo atsistojęs, 
per dieną traukia iš jūsų 
kraują? Aš to nemačiau ir 
tu nejauti, tik taip mislini. 
Mislyk dar, kad sergi; ir iš-

rodys, kad ištiesų taip yra. 
Užmiršk tokius niekus ir 
bus lengviau. Drapanos y. 
ra svarbiu daiktu ir. kokio
se esi įsivilkęs, tokiu jautie
si. Taippat ir gyvenimas: 
esi prastame name, manai 
apie skurdumą, ir viskas iš
rodo bloga. Butum gražiuo
se namuose, kad ir už tą pa
tį pinigą, ir jausiesi prakil
nesniu. Žmogus, inėjęs baž
nyčion vienaip jaučiasi, gi 
karčiamoje kitaip. Taigi ir 
aplinkybės yra prie žmonių 
gerovės lygiai kaip ir vis
kas. Net gražesne gatve ei
damas jautiesi išdidesnių, 
nors taip pat dirbi ir toje 

[pačioje dirbtuvėje tave iš- 
. naudoja.

— Bet tokis jausmas ar 
pasirėdymas vistiek nepri
vers darbdavį daugiau algos 
pakelti. — Sako jis.

— Bet tankiai taip buna. 
Nepakels tau tai nepakels. 

| Bet nesi priverstas toje vie
toje visą amžių būti. Ver
gijos jau nėra. Išmok ką 
geresnio —.pakilsi augštyn, 

I gausi goresnį darbą ir gere
snę užmokestį.

— Mes, darbininkai, no
rim padaryt visiems gerai. 
Mes nenorim patįs pasige
rint, o kitus paliks skurst. 
Darbininkų valdžia visus ly
giai prižiūrės.

— Gana jau tu su savo 
[“darbininkiška” valdžia: tu
ri reikalaut protingos val
džios, o ne kokios ten “dar
bininkiškos”. Tik pažvelgk 
į save: tu savęs nesusival
dai, o ką jau tu gero nuval- 
dysi valdžią turėdamas ir 
kaip tu gali valdyt? Ir vi
si tokie apšepėliai valdžios 
nori, nes nežino, kas ji yra. 
Tik ligonius ii’ bepročius 
reikia prižiūrėt. Kožnas su 
sveikata žmogus pats save 
gano. Jus labai klystat apie 
kitų bėdas verkdami, o save

jys, 
bol- 
juo-

ve: visas apskuręs, apibriz
gęs, net drapanų nenori nu
sipirkti, pinigų turėdamas. 
Kitas, į tave žiūrėdamas, ir
gi save užmiršęs, apie tave 

i verkia, manydamas, kad ši
tam “draugui” blogai. Bet 
vienas kitą judu tik žodžiais 
tiesi jate: neduodat pinigų 
pasipuošimui. Taigi, pirkis 
sau drapanas tu, gyvenk ge
riau, taip darykit kožnas 
sau — tada visi busit apru- 
pinti-apsirupinę tikrai, o ne 
tik norėjimu aprūpint, bet 
nieko nedarymu. Jeigu jus 
mokėsit daugiau gaspadinei, 
tai darysit ne jai gerą, o 
sau. Tų Skirtumą turėk gal
voj. Jeigu pirksi drapanas 
— sau gerą darysi, o ne tam 
krautuvninkui. Jam pavy
dėdamas, pats save dvasioje 
žudai. Gal dabar supranti.

— Suprantu, drauge, aiš
ku. Tavo kalba išrodo, kad 
man nereikia prie komunis
tų prigulėt ir kad aš geriau 
galiu sulaukt valdydamas 
save, o1 ne norėdamas valdyt 
kitus.

— Tai tikriausia teisybė, 
MartinaL Prie.- komunistų,.; 
ar kitokių istų visai nerei
kia prigulėt: reikia tik but 
savo proto organizacijos na
riu. Komunistai ir kitokie 
istai savo išvedžiojimais tik 
į pražūtį žmogų stumia. Da
ryk gerai sau, tada tavo bū
vio pagerėjimas palengvins 
kito rupesnį apie tave.; jis 
turės daugiau laiko pama
nyt apie savo bėdas; trečias 
vėl apie savo. Tada protas 
palengvės, galės daugiaus 
veikti ir eisi prie gerovės.

— O man vis, drauge, ro
dėsi, kad socialistai ir ko
munistai visą teisybę valdo, 
o visi kiti yra išnaudotojai 
ir mulkintojai.

(Bus daugiau) 
Spragilas.

Ant. Petraičio nuomone, — 
Prezidentas Wilsonas užtai at
statė nuo sekretoriavimo poną 
Lansingą, kam jis nepripažino 
Lietuvos.

Japonijoje laiškų persiunti
mas kainuoja pigiausia, negu 
kokioje kitoje šalyje.
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Spragilas.

NUO REDAKCIJOS
J. Vileišio Raštas Amerikos R. Kryžiui | sudegintų sodžių ' jau nebešu- 

skaitomas.
Ikišiol apie savo vargus Lie

tuva nemokėjo apreikšti pasau- 
Buvo gal ir nesmagu šne-

Sausio 22 d. š. m. man, kaipo 
Lietuvos Misijos pirmininkui, 
teko atsilankyti pas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Viršinin
kus. Išreikšdamas padėką už 
jau suteiktą Lietuvai pagalbą, 
aš negalėjau nepriminti, jog ši 
pagalba ikišiol sulyginant su su
teikta kitoms valstybėms pagal
ba del Lietuvos buvo perdaug 
jau šykštoka ir jiems prašant, 
pasiunčiau Raudonajam Kryžiui 
raštą, kurį čion pridedu.

J. Vileišis.
AMERIKOS RAUDONAJAM 

KRYŽIUI.
Laikinoji Lietuvos Vyriausy

bė yra pasiuntusi Amerikon iš 
trijų ypatų specialę misiją, kad 
supažindinus Amerikos visuo
menę su Lietuvos kova už savo 
nepriklausomybę, kad išgavus 
greitu laiku pripažinimą nepri
klausomybės naujai susitvėru
sios Lietuvos respublikos. Ton 
Misijon ineina buvęs Finansų 
Ministeriu Jonas Vileišis, buvęs 
Karo Ministeriu Povilas žadei- 
kis ir J. žilius, buvęs nariu Lie
tuvių Delegacijos Paryžiuje prie 
Taikos Konferencijos.

Kaipo šios Misijos pirminin
kas, sausio 22 d. aš turėjau gar
bę atsilankyti Amerikos Raudo
najame Kryžiuje ir nuo vardo 
Lietuvos Vyriausybės ir Lietu
vių tautos išreikšti gilią ir šir
dingą padėką Amerikos Raudo
najam Kryžiui už pagalbą, ku
ri ikišiol jo buvo suteiktai ir 
yra teikiama Lietuvai, kaipo 
nuo karės nukentėjusiam kraš
tui.

Mano nusimanymu, nėra skai
stesnio ir prakilnesnio darbo, 
kaip vardan žmonijos solidaru
mo ir amžinos teisybės, apeliuo
ti į nešančius pagalbą nukentė- 
jusiems ir šiandien kenčian
tiems nuo karės sunkenybių, y- 
pač nuo karės, kuri yra vedama 
už tautos liuosybę ir jos politi
nę nepriklausomybę. Tokią ka
rę - yra vedusi ir šiandietAdan 
tebeveda naujoji Lietuvos Vals
tybė, kovodama kaip prieš Rusų 1 
bolševikų ‘ valdžią, kuri norėtų 1 
vėl užgrobti ir prijungti prie 1 
Rusijos Lietuvių tautos apgy-

Lietuvoš nuostoliai, kurie buvo 
padaryti ar tat Rusijos kariu- 
menės ar tat Vokiečių, šiandien liui. 
apskaitomi iki 15 miliardų. Be f keti apie savo žaizdas, kuomet 
to ant kelių miliardų šių nuos- Francuzija, Belgija, Serbija, 
tolių buvo padaryta bolševikų, Rumani j a, Juodkalnija, Lenki- 
kurie buvo 
glHU pUSČS VISUS JUicuuvua vcii-iiiuu naics ixgi suiin.iai ii jiems 

torijos, iki jie nebuvo atgal iš- visiems pagalba buvo didžiai 
vyti pastangomis musų armijos reikalinga, 
iš Lietuvos teritorijos.

Per visą karės laiką 
nukentėjo sulyginamai 
žiau kaip Belgija ar kitos Vo-I 
kiečių kariumenės užimtos val
stijos. Ir šiandien Lietuvoje y- 
ra visa eilė miestų ir miestelių, 
kurie iki veik paskutinio namo 
riogso išdeginti. Gana primin
ti miestai Tauragė, šauliai, Nau-

užėmę 1919 m. dau- ja ir daug kitų šalių kentėjo 
visos Lietuvos teri- nuo karės irgi sunkiai ir jiems

buvo sunaudota tam tikslui, bet 
iš kitų šaltinių: mums teko su
žinoti, jog ant'Lietuvos ir Es- 
tonijos buvo išleista Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus daugiau už 
$400,000, iš kuriu vien. Lietu
vai išpuola rodos $250,000, ne-) 
skaitant tos pagalbos, kuri jau 
šiais metais daroma arba žada 
būti daroma. .Sulyginamai su 
kitomis skaitlinėmis, būtent ka
da Francuzijai buvo suteikta 
pagalba ant 50 milijonų, Belgi
jai ant 7 mil. dolarių, (apie ki
tas valstybes jau neminėsime) 
ši pagalba Lietuvai išrodo visai 
menkutė. Ypač prisieina dau-

(Daugiau ant pul. 6-to)

NEKARUNUOTAS KARALIUS
Rašo BUDRIKAS.

Lietuva
nema-

Tuomi prisieina ai
škinti delei ko pagalba, kuri bu
vo ikišiol suteikta Lietuvai, su
lyginamai buvo daug mažesnė, 
negu kitoms valstybėms. Ame
rikos Raudonasis Kryžius turi 
gražų atminimą iš savo darbų, 
tai aprašymą gerb. Kapitono C. 
S. Paine apie Lietuvos sušelpi- 
mą (Helping in Lithuania). Jis 
nepaduoda skaitlinių kiek lėšų

Permainos Redakcijose.
“Tėvynės” redaktorius P. J. 

Purvis pasitraukė nuo vietos, 
užsiimdamas Lietuvos kareivių 
organizavimu. Jo vietą užėmė 
S. E. Vitaitis, žinomas nuo se- 
niaus kalbėtojas, dailininkas ir 
nemažai dirbąs literatūroje.

"Sandaros” redaktoriui Kast. 
Norkui rezignavus, jo vieton įs
toja Jul. Baniulis.

AR ŽMOGUI DVASIOS 
PAGELBSTI DALYKUS 

ATSPĖTI?

, Eina smarki kova tarp dviejų 
pusių apie klausimą: ar yra ko
kia dvasinė galybė žmoguje, ša- 

, lip to, ką jo kūnas gali, ir ar 
ta galybė turi susinešimus su 
‘kitu pasauliu”, su tuo, kur gy
vena dvasios, ir ar yra kokios 
nors dvasios, kurios galėtų tu
rėti bendrą su kūno pasaulio 
žmogumi ?

Kūno pasaulis yra tas, kuria
me mes gyvename kuomet ma
tome, girdime, užuodžiame, jau
čiame, skonį pažįstame, 
yra penki kūno pajautimai, nuo 
senovės filosofų pripažinti pa
matiniai žmogaus gyvenime.

Tais visais pajautimais žmo
gus vaduojasi kuomet jis yra 
“savyje”: nemiega ir neinpuo- 
lęs “dvasios pagaviman”.

Kaip tas klausimas pakilo: ar 
yra kas kito?

Nuo senų laikų jau pasaulyje 
randasi žmonių, kurie tikrina 
galį kalbėtis su dvasiomis, ir jie 
vadinasi "tarpininkais”. Skai
tytojai -lai prisimena.,tą žodį —- 
“tarpininkas” ar “tarpininkė”, 
nes jį minint bus kalbama apie 
tą ypatą, kuri atlieka susineši
mus su “dvasių pasauliu” ir net 
“su pačiomis dvasiomis”.

Tai

ventą teritoriją, kad ant tos te- Psichikos arba dvasinės gali-

nuomone, — 
tas užtai at
gavimo poną 

nepripažino

ų persiunti- 
iausia, negu 
je.

ritorijos išnaujo prisodinus Ru
sų valdininkų, o podraug ir su
sijungus su Vokietijos sparta- 
kininkais, kad išplėsti su jų pa
galba bolševizmą į vakarų Eu
ropą, taipgi lygiai ir su pačiais 
Vokiečiais, kurie norėjo ir šian
dien tebenori paglemžti Lietuvą 
ir gauti tokiu budu kompensa
ciją Rytuose už atimtą nuo jų 
Francuzijos teritoriją Vakaruo
se. Įsprausta tarpe šių dviejų 
galingų valstybių Lietuva per 
visą karę buvo nuolatinu kovos 
lauku ir kaipo tokia, daugiausia 
nukentėjo. Rusijos kariumenė, 
pasitraukdama iš Lietuvos, nai
kino, degino visus turtus, ku
rių tik nespėjo išgabenti, kad 
nepalikus jų įsiveržusiai Vokie
čių kariumenei, o šie paskutinie
ji, užėmę Lietuvą, stengėsi kuo- 
daugiausiai išvežti turto iš to 
krašto, kursai gali nepalikti jos 
karės grobiu. Toksai Vokiečių 
okupacijos valdžios žiaurus plė
šimas ypač padidėjo kuomet 'jie 
pajuto, jog prisidėjus Amerikai 
prie Alijantų pusės jau jiems 
nebus lemta pasilikti Lietuvo
je; savo pyktį ir karės nepasi
sekimus jie norėjo išlieti ant 
Lietuvos žmonių, tai išgrobdami 
nuo jų visą maistą, tai deginda- 

-mi Lietuvos užimtus kaimus, tai 
kankindami juos už aiškiai ap
sireiškusį norą tarpe Lietuvos 
gyventojų nusikratyti nuo Vo
kiečių kariumenę — buvusios 
nai, gruodžio mėn. 1919 m., Vo
kiečių kariumenė — buvusios 
von der Goltzo ir Bermondto 
karimenės dalis, privertė Lie
tuvos kariumenė ir Nieselio ali- , 
jantų komisija pasitraukti ga- ; 
lutinai iš Lietuvos. Atliko tą 
pasitraukimo darbą kaipo pik
čiausi hunų orda; pakelyje šiau- . 
rėj Lietuvos jie sudegino dau- : 
gybę kaimų, išvežė visų žmonių : 
sutaupytą maistą arba ant vie- ■ 
tos jį sudegino, kankino gyven- 1 
tojus, šaudydami į juos ir net i 
rankų pirštus pjaustydami, kad i 
Lietuvos žmonės negalėtų į juos f 
šaudyti. Toksai bendras buvo i 
Lietuvos padėjimas karės metu.

Padaryk vietos valdovui!
Štai! jis ateina. Jau prisiartino.
Traukis iš kelio! Pasišalink nuo* švie-
Tėmyk!....

Ne, tik ne jam!..
valdovas, ką čia inėjo!

Ištikrųjų, jus nevadinate jo karaliu- 
' mi?!

Kokia jo gale?
Kokios jo privilegijos?

Kur jo garbės karūna, jo didybė?
Kur jo pritarnautojai? Kur jo paly

dovai ?
Niekas jo nelydi. Jis eina vienų-vie- 

nas. Aš nieko nematau karališko aplink 
jį nei jame.

Jis tai paprastas žmogus.
Kur jis gyvena? kur viešpatauja?
Kokios jo nuosavybės? Kur jo turtai?
Jo savastis bei turtai pravirsi ja mano 

apskaitliavimo jiegą.
Taip? Taigi, kur jo palociai? Jo tė

viškė?
Visur;
Jis apsigyvena visur: nusižeminusių

jų grintelėse; galingų ruimuose; laukuo- 1 
se; stuboje; ant jūrių; ant žemės; dideliu©- f 
se, mažuose; visur; visuomet — jis jaučia- i 
si

SOS.

Ne. Tas tai ne

Meilės įstatymai persiskverbia per
dėm viską, gaivina viską, gamina viską, iš- 
produktuoja viską.

Jie sulaiko nuo puolimo; jie sustiprina, 
išaugština, tveria visuomet tobulesnes for
mas.

Meilės įstatymai įglaudžia visus kitus 
įstatymus:

Visi įstatymai yra suderintas-mylintis 
žmogus.

Tikras savęs mylėtojas yra kitų my
lėtojas.

Valdytojas savęs yra’valdonas kitų.
Jis išsireikalavo ir atėjo į savo kara

lystę.
Na, ar aš darodžiau kiek?.... Ar mu

sų poetas ne karalius pagal gamtos įstaty
mus?

Nagi gerai! gerai!
Argumento delei aš pripąžinsiu jį ka

raliumi. Aš pavadinsiu jį net “gamtos ka
raliumi”.

Bet karaliai turi būti diplomatai.
Ir koks gi diplomatas galėtų būti iš 

tavo dainiaus, tavo fanatiško poeto, kurs 
. burnoja, kalba putniais žodžiais apie val

stybę beprasmiu budu — nieko nenusima
nydamas; ir sutveria iš Lietuvių papročių 
stabą garbinimui?!

Pažvelgtame į kitas valstybes. Jos ap
siėjo be jo — fanatiško poeto-karaliaus. 
Ar negerai jos padarė? Ar mes taipgi ne
galėtume apsieiti be jo?

Nesutarimas ir betvarkė ir ištvirki
mas skalsėja, didėja.

Pinigai įvairiais budais eikvojami: iš
mokami bereikalingai augštų vietų valdi
ninkams ir kt.

Ir augštos vietos yra užimtos nekom- 
petentiškais, sukčiais ir vagiliais.

Kad pripildyti šias augštas vietas, at- 
sibuna rinkimai. Ir kiek rinkimams pinigų 
išeikvojama?! Rinkimuose silpni perver
smai. Laike rinkimų — suspendavimas ko- 
mercijinių transakcijų.

Ir didžiausias sukčius, beširdis briau
nas! ant Prezidento sosto.

Ir tavo poetas ne tiktai giria šią tvar
ką, bet dar džiaugiasi tolimesniu darbinin
kų sųkiĮimo-mąįštoį. sujudimu, neramumu1.

Kaip tu taigi padarysi iš jo diplomatą?
Jis “burnoja apie valstybes”, kaip kad 

jį pavadinai. Lai buna taip. Ir savo

rparašu, patalpino viename New 
Yorko laikraštyje visą puslapį 
apie tokius stebuklingus ištyri
mus, ką jam pasisekė su Bert 
Reese pažinti. Jisai pritikrino, 

! jog jis ištiesų užtikrintas Ree- 
■ se paslapta žinyste.

To straipsnio paskelbimas su
kėlė audrą. Daktaras Thomson, 
“Smegenįs ir Personališkumas" 
ir kitų gerai žinomų knygų au
torius, pareikalavo Edisono 
rodyti savo tikrinimus.

Edison pasiuntė Reese 
Thomsoną.

“Aš esu gatavas tave priim
ti”, sako Dr. Thomson. “Aš tu
riu daugelį klausimų, parašytų 
įvairiose kalbose, ir tie klausi- 
man su popierėliais prikalti dug
ne mano rašomo stalo stalčių 1 
Aš noriu, kad atsakytum man 
tuos klausimus visai neinėjęs į 
tą kambarį, kur stalas stovi, ir 
kad atsakymai butų teisingi!”

Klausimai buvo užrašyti An
gliškai, Francuziškai, Latiniškai 
■ir Arabiškai, kurių, išskyrus 
Angliškos, Reese visai nemokė
jo; gi tie klausimai buvo paduo
ti įvairiuose medikališkuose da
lykuose, kas buvo visiškai del 
Reese nežinomi.

“Be inėjimo į tą kambarį ir 
be palietimo tų popierėlių, aš 
visus tuos klausimus atsakiau”, 
sako Reese. Užbaigus tuos ban
dymus, Dr. Thomson buvo pa
balęs ir drebėjo.

“Tu esi nepaprastas, stebuk
lingas žmogus!” sušuko Thom
son, įžymiausias smegenų spe
cialistas. “Aš studijuodu mok
slą per 40 metų, o čia ateina 
žmogus, visai apie tuos dalykus 
nežinantis, ir priverčia mane 
trenkti šalin visą tą žinojimą į 
sąšlavyną! Ką aš tau galėčiau 
gero padaryti už tai?”

“Tik vieną dalyką”, pasakė : 
jam Ree’se: “atsisėsk ir para- 1 
šyk sekafitį laišką”, ir daktaras 1 
noriai sutiko parašyti tą, ką 
pats Reese jam diktavo, pasira- •; 
šė, pripažindamas, kad jis taip
gi matėsi su Reese ir likosi per
tikrintas jo galimybe, todėl at
siima tą, ką buvo pasakęs ant 
Edisono. Sekančią savaitę tas 
pats laikraštis patalpino pavei- 
kslus-nuotraukas originalio Dr. 
Thomsono laiško ir padėjo pil-

pn-

pas

mybės klausimo tyrinėtojų do- 
mą atkreipė tūlas Bert Reese, 
kuris gavo pasitikėjimą karalių, 
buvo patarėju mokslininkų ir 
finansierių, bei yra nepaprastas 
tarpininkas.

Anglijos miręs karalius Ed
ward VII, Ispanijos karalius Al
fonso, Tarnas A, Edison, Dr. 
W. H. Thomson, garsus sme
genų specialistas, C. M. Schwab, 
miręs A. Carnegie ir H. Ford 
yra keletas garsių žmonių, ku
rie gavo progą patirti jo spė
ką.

Kovo 27 d. 1915 m., 
rašydamas savo draugui 
lyne, išpranašavo, kad 
Valstybės Sekretorius 
tuojaus rezignuos, kad bus su- 
torpeduotas vienas iš didžiausių 
garlaivių, kad Henry Siegel ne
turės kuo išmokėti savo skoli
ninkams ir bus pasiųstas kalė-. xuvinovnv mi.™ 
jiman, kad Charles Becker ir na puslapį aprašymų. 
Leo Frank (Rozenthalio nužu- Edison tuomi likosi užganė- 
dytojai New Yorke) neišsisuks dintas. — Bet po to, kaip vėl 
nuo mirties bausmės. Tas laiš- Reese pas^_Edisoną atsilankė, 
kas, rašytas pirm negu kuris iš gudrus mokslininkas sumanė jį 
jo pranašavimų prasidėjo, liko- prigauti.
si indėtas paprastan konvertan, turėdamas rankoje didelį, beveik 
užadresuotas ir įmestas pačtan, aštuonių keturkampių pėdų su- 
kad ant jo butų tikra valdiška | suktą popieros lapą, bėga prie

: “Aš dabar 
Aš štai turiu 

ką nors, ko tu neatsakysi! Pa-

Reese, 
Brook- 
S. V. 
Bryan

Reese inėjus, Edison,

Kaa ant jo Durų n Kr a vaiaisKa įsukių popieros iap< 
pačto žymė kaipo prirodymas, Reese, šaukdamas: 
jog laiškas išleistas pirm tų jo tave sugavau! 
pranašavimų išsipildymo.

štai kokiu budu Reese apra- sakyk man, kas yra ant šio po- 
šo savo pirmą pasimatymą su pieros lakšto ?” 
garsiu elektros išradėju T. Edi
sonu:

Edison išsyk buvo lyg nėr- mažytėm, per mikroskopą įžiu- 
vuotas, manydamas, jog aš esu 
koks užsidegėlis. Aš papasako
jau jam keletą dalykų ko jis vi
sai buvo nežinojęs—net daviau 
techniškų informacijų apie dir
bimą elektriškų batarejų, kokias 
jis tuomet išdirbinėjo, apie 
rias aš, suprantama, nieko 
žinojau. Aš suteikiau jam 
kias informacijas, ko jam 
blausia tada truko—tada jis 
siėmė, už darbo ir pasekmingai 
atliko pagal mano patarimų. Iš 
to sykio Edison pasidavė mano 
galei.

Tuojaus po to, Edison; savu

“ K e n o ” — atsakė Reese. 
Tą žodį Edison buvo parašęs
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IŠ 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS
Posėdis vasario 17 d. New 

Yorke. Iš pranešimų Tarybon: 
Išpildomojo Komiteto pirmi

ninkas, p. Vinikas, persiunčia 
telegramą, kurioje žymi, jogei 
Amerikos valdžios atsinešimas 
linkui Lietuvos nepersimainė, 
nežiūrint p. Lansingo buvusio 
Valstybės Sekretoriaus, laiškų 
pagarsinimo. Taipgi Valstijos 
Departamente duota žinoti, jo
gei atvažiavimui p. Narijausko, 
Kauno Pramonės Banko pasiun
tinio, Amerikos Valdžia nestato 
jokių kliūčių.

Pakvietimas 
rybos valdybą 
Racial Council 
yra rengiamas 
premjero Clemenceau dukterei 
New Yorke, priėmimui.

Lietuvos General io Atstovo, 
p. J. Vileišio pranešimas, kuria
me pareiškiama, jogei, nežiūrint 
į p. Lansingo laiškų paskelbi
mą, dalykų stovis nei kiek ne
persimaino. Lietuvos •pripaži
nimo klausimas tebėra aiškus ir 
svarbus, kaip buvo buvęs.

Laiškas nuo ponios Turčino- 
vičienės, kuri užrėiškia iš nau
jo prie Lietuvai ištikimybės.

Ineina nuorašas rezoliucijos- 
protesto priešais teikimą pasko
los Lenkijai delei josios milita- 
rinių grobimo tikslų ant Lietu
vos žemės, išnešto New Jersey 
valstijos Lietuvių Tautinės Ta
rybos vasario 8 d.

Pranešimas, jog'Keturių Tau
tų Lygos koncertas, atsibuvęs 
vasario 15 d. Manhattan Opera 
House, visais žvilgsniais yra nu
sisekęs, — kaip visų tų tautų 
žmonių susiArtininie, taip ir po
litinės propagandos žvilgsniu, 
bei medeginėmis išdavomis.

Pranešimas iš Paterson, N.J., 
jogei vietinis klebonas pradėjo 
propagandą kenksmingą Lietu
vos Valstybės bonų pardavinė
jimui ir Lietuvos Misijos veiki
mui.

Ukrainai rengiasi savo nepri- 
gulmybės klausimą greitu laiku 
kongresan įvesti.

Nutarimai: Lietuvos Nepri- 
gulmybės pripažinimo klausime 
priimta tam tikras nutarimas; 
kuris bus veikiai vykinamas.

Apkalbėta ir priimta nutari
mas reikale sušaukimo Ameri
kos Lietuvių veikėjų generalio 
suvažiavimo. Laikas ir progra
mą sutaisyti pavesta komisi
jai, kurios dalis šiame susirin- ' 
kime išrinkta, o sekančiame su
sirinkime, plačiau šį klausimą 
išgvildenus, bus galutina komi
sija nustatyta ir paskelbta.

J. O. Sirvydas, 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Taryboš Sekretorius. ' 
120 Grand St., Brooklyn, N. Y.

telegramu į Ta- 
dalyvauti Inter- 

vakarėlyje, kuris 
Francuzijos eks-

namie.
Ką tu kalbi?

i Kas?.... Jis?!....
. Taip. Jis. Tu pažįsti jį. Tai — Poe- 
, tas — Didis Poetas.
1 Ką?! Tas arogantiškas žmogus?

Lai būna taip. Arogantiškas. Bet jis 
paveldėja žemę. Ir tas tai patentas jaut
rumui, ramumui.

Kaip tu žinai, kad jis paveldėja žemę?
Tavo pretenzija neapsakomai bjauri— 

baisi—bjauriausia.
Aš nematau nieko, kas parodytų-pa- 

tikrintų privestą faktą.
Jis paveldėja žemę dėlto, kad jis pa

veldėja pats save.
Dėlto, kad jis savo prajautime-perma- 

tyme padievina didžią teisybę.
Jis mato savyje žėdno žemės elemen

to' potenciales dovanas, turtus: konkretiš- 
ko, suglausto, mitraus, tobulo elemento ap
dovanojimus.

Jis paveldėja žemę, dėlto, kad jis pa
siaukoja save.

Šitokia auka-dovana uždeda mokestį- 
taksas ant viso to, kas yra, ir asekuruoja 
pasiaukojimų-mokesčių atlyginimą visiems, 
kas tik randasi.

Jo take gėlės smilko savo kodylus; nu- 1 
skaidrina savo daržus; atskleidžia savo ‘i 
varsas; išskečia rankas; ir prašo jo, kad 
paimtų į savo rankas ir priglaustų prie sa- i 
vo širdies.

Jis mato ir girdi!....
Gėlės ir žmogus tampa vienas.
Vėjai ir jūrių audros nurimsta; ir jų 

žiaurumas dingsta jam prisiartinus.
Vėjai liūliuoja jį maloniais balsais; ir 

jūrės myluoja jį saldžiais bučkiais.
Gamta atidengia jam paslaptis. Ji 

ginkluoja pavojingą ir atidaro duris į 
vo neišsemiamus turtus.

nu- 
sa-

ap- 
lai-

ku- 
ne- 
to- 
la- 

pa-

rimomis raidėmis, pačiam vidu
ryje to didelio popieros lakšto, 
kuris visas buvo tuščias!

Vėliaus sykį Reese buvo su
imtas kaipo “laimės spėjikas” 
ir pripažintas kaltu (įstatymai 
tą draudžia praktikuoti). Jis 
apeliavo į augštesnį teismą. —

Teisme jis stojo prieš teisėją 
Rosalsky. Reese pradėjo:

“Tamistos laikrodėlio numeris 
yra tokis ir tokis” — ir pasakė 
tikrą tesėjo laikrodėlio numerį.

“Pinigų iki šiai dienai tamis- 
ta banke turi tiek ir tiek” — 
Reese vėl pasakė, nuspėdamas

iki vieno centro.
“Tamista išteisinamas 1” — 

sako teisėjas. “Tamista nėši 
‘laimės pasakorius’, bet tikras 
stebuklingas žmogus!”

Kaip Reese savo stebuklus at
lieka? — Jis nei pats nežino. 
Jis tai skaito tiktai dovana; da
lykus jis prieš akis mato kaip 
užrašytus ant erdvės ir pasako
ja ką mato; jam užeina keistas 
“smegenų užgulimas” — jisai 
beveik apalpsta laike tokio da
lykų apipasakojimo.

Kitu sykiu mes daugiau apie 
panašius klausimus parašysime.

Ir žmonių širdįs supras ir mokės 
vertinti jį, ir pamylės pribrendusiame 
ke.

Ak! tu dabar tikrai apsirikai!
Žmonės visuomet jį niekindavo, neap

kęsdavo ir stumdavo nuo savęs.
O, tas niekis!
Jis niekad nenustųmė nuo savęs kitų 

— žmonių.
Jis visus mylėjo.

Jis niekad neniekino nei gi išsižadėjo 
savęs;

Pasitikėti kitu, tai pajieginti jį; ir pri- 
gelbėti jam — tai pačiam pasikelti ant nau
jų augštenybių.

Pasitikėti savimi — tai pajieginti sa
vo “aš”; padėti sau — tai padaryti savo 
“aš” nepapriešinamos galybės magnetu.

Tu kalbėjai apie gamtos įstatymus. 
Kokie įstatymai išdirba šitokius nepapras
tus stebuklus?

Tai dinamika: tvėrimo, lyties, susine
šim©, kontakto ir gyvybės įstatymai.

Mes ateiname prie musų “aš”; ir mu
sų “aš” ateina prie musų, kuomet meilė ri
ša mus krūvon.

Meilė tai įstatymai.
Meilė įkvepia pasitikėjimą.
Pasitikėjimas įkvepia santaiką, ramy-

bę.
Pasitikėjimas ir sutarimas įkvepia da

vimą ir ėmimą.
Ir tas pasako visą pasaką.

tu
susivienijimo sutartyje jie stovi ir laukia 
vyriausiojo pasakymo.

Taip. Jie stovi.... ir laukia....
Nepaisantįs nesutarimo. Nepaisantįs 

elementų, naikinančių jų darbą, kurį jie 
nuveikė.

Jie stovi ir skelbia pasauliui vienybės, 
sutarimo naudingumą.

(Bus daugiau)

GEGUTEI.
Tu, gegute, tu, raiboji. 
Ko kukuoti jau nustojai? 
Ar pabūgai tų paukštelių, 
Kurie čiulba tarp šakelių?

Ar nemyli to medelio, 
Kuriam susukai lizdelį;
Ar netink’ žalia girelė, 
Ar varginga mus šalelė?

Čion ir tavo yr’ Tėvynę,
Ši girelė yr’ gimtinė,
Ko gi nori kitur skristi
Ir nuo musų nusigrįžti ?

Ir kitur tu kad nuskrisi, 
Taipgi laimės neišvysi, 
Tu Tėvynės vis ilgėsi — 
Atgal skristi vėl norėsi.

Myliu, myliu šią šalelę 
Ir šią žaliąją girelę, 
Nebijau aš tų paukštelių, 
Kurie straksi ant šakelių.

Tik pabūgau rudenėlio, 
Bijau šiaurės šalto vėjo;
Ir girelė už’, nerimsta, 
Jau lapeliai žemėn krinta.

Turiu aš jumis pamiršti,
Reikia kitur jau man skristi, 
Šią girelę aš paliksiu, 
Nors kitur laimės n’užtiksiu.

Bet kada užšvis saulelė, 
Ims žaliuoti vėl medeliai, 
Atgalio aš vėl sugrįšiu, 
Jus laimingus pamatysiu.

Kas rytelis vėl kukuosiu, 
Vargelius jūsų skaitliuosiu;
Tad’ gyventi bus patogu
Po melsvu Tėvynės stogu!

Vyturėlis.



DIRVA

RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATA LIJONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

LIETUVIŲ SPĖKA—LIE 
TUVOS ATEITIS.

buvome tenai 250 žmonių. Buvo aišku, jog 
vokiečiai rengėsi prie ofensivo. Musų ar
tilerija irgi smarkiai pradėjo atsiliepti, ir 
žemė pradėjo nuo kanuolių drebėti kaip 
nuo didžiausių perkūnų. Mes stengėmės 
visokiais budais apsisaugoti, musų nervai 
suardyti nuo tokio netikėti atako. Persi
žegnojome, meldėmės Dievui, prisiruošė- 
me šautuvus ir laukėme įsakymų.

(Bus daugiau)

lo-

vyrus,

liniją, 
dides-
mums 
Svar-

(Tąsa iš pereito numerio)
Sugriebę mane, kareiviai iškėlė ant 

savo rankų ir nešdami šukavo: “Ura! Ura 
už Jašką!” Nekurie kvietė mane eiti į jų 
stovyklas, pamatyti, ką jie gavo iš giminių 
namuose, norėjo pasidalinti valgiais, ko
kių jiems buvo namiškiai atsiuntę. Mane 
vėl paskyrė į senąją kompaniją, tryliktą, 
ir jau buvau laikoma veteranu kareiviu.

Musų kompaniją trumpu laiku pasky
rė apgynimui artilerijos batarejų. Tokis 
paskyrimas išrodė kaip vakacijos, nes tai 
buvo’ pasilsis sveikose ir gerose aplinkybė
se. Su ta batareja mes prabuvome apie 
trejetą savaičių ir buvome persiųsti į Slo- 
bodą, mažą miestelį netoli Naroč ežero, 
apie 40 verstų nuo Molodečno. Musų po
zicija buvo pelkėse, kur buvo balos ir duo
bės. Tenai nebuvo galima padirbti ir už
laikyti tikrų apkasų. Todėl mes pasibu- 
davojome barjerą iš smilčių maišų, už ku
rių braidėm iki kelių vandenyje. Tokiose 
aplinkybėse žmogus neilgai gali dalaikyti. 
Prisieidavo stovint prasnausti, ir net stip
riausio subudavojimo vyras turi nusilpti. 
šešių dienų gale musų vietas užėmė kiti ir 
mes pasitraukėme toliaus atsigaivinimui. 
Po to mums reikėjo pavaduoti tuos 
kurie buvo užėmę musų vietas.

Taip mes stengėmės palaikyti 
Artinanties vasaros galui, prasidėjo 
ni lietus, vanduo pakilo ir vietomis 
prisiėjo būti vandenyje iki juostos,
bu buvo palaikyti musų frontą tvirtai, nors 
per keletą mylių tos pelkės buvo visai ne
pereinamos. Vienok rugpjūčio mėnesyje 
vokiečiai buvo pasikėsinę toje vietoje pel
kes pereiti, tiktai nepavyko.

Kiek vėliaus mus perkėlė į kitą pozi
ciją, kiek toliau nuo čionai. Musų fronte 
buvo sulyginamai ramu. Svarbiausias mu
sų darbas buvo pasiųsti užpuolimų burius 
ir atidžiai tėmyti į priešų judėjimą iš mu
sų klausymo stočių. Mes galėdavome mie
goti dieną, bet naktį buvome gyvi. .

Aš dalyvavau daugelyje apžiurinėtoji! 
burių. Paprastai keturi iš musų būdavo 
paskirta į klausymo stotį, įrengtą kur nors 
krūme, kartais kur .žemėje duobėje, kar
tais už kelmo, ar kaip nors panašiai. Mes 
nurėpliodavome į musų slaptas vietas taip 
tyliai, kad ne vien priešai, bet net mūsiš
kiai nežinojo musų paslaptų vietų, kurios 
paprastai viena nuo kitos buvo apie pen
kiasdešimts pėdų atstu. Sykį pasiekus tą 
stotį, musų pareiga ir saugumas reikala
vo visiško ramumo ir atsargumo. Mums 
reikėjo dėti pastangas nugirsti bilė kokį 
nepaprastą garsą ir pranešti apie tai se
kančiai stočiai, ir taip iki viršininkų. Ša
lip to, juk visai netoli musų galėjo rastis 
priešų klausytojai, mums visai nežinant. 
Kas dvi valandos tokie klausytojai būdavo 
pamainomi kitais.

Vieną ūkanotą naktį, būdama klausy
mo stotyje, aš nugirdau kurtų sujudimą. 
Nudavė, kad tai yra užpuolikų būrelis, ir 
išsyk aš palaikiau už saviškius, bet ant 
mano griešto pareikalavimo pasakyti pra
leidžiamąjį žodį, neatsiliepta. Migloje ne
buvo galima nieko matyti. Mes tuoj pra
dėjome šaudyti. Vokiečiai sugulė ant že
mės ir laukė. Prisiploję prie žemės jie iš
gulėjo apie porą valandų, iki mes visai apie 
tai užmiršome. Palengva jie prislinko prie 
musų stoties ir staiga pasirodė mums. Vie- 

, nas metė granadą,1 bet ji.nepataikė, į,musų 
duobę ir ekspliodavo toliau nuo musų. Jų 
buvo aštuoni. Mes pradėjom šaudyt, ke
turis sužeidėm ir du nušovėm. Kiti du pa
bėgo.

Kuomet musų kompanijos komandie- 
rius gaudavo įsakymą išsiųsti špiegavimo 
būrelius, jis atsišaukdavo, ar nenorį kas 
liuosnoriai eiti. Apsiginklavę rankinėmis 
granadomis, apie trisdešimts geriausių vy
rų išeina į šaudymų plotą išbandymui prie
šų toje vietoje laikomos spėkos, suerzini
mu juos pradėti šaudyti, arba sujudinimu 
jų pradedant mesti bombas ir šaudyti. Ta
da tenai prasideda tikras mušis. Pasitai
ko tada, kad viena pusė praleidžia prieši
ninkus praeiti pro juos, nežiniomis, ir tada 
tie iš užpakalio užėję užpuola ir suima.

Rugpjūčio 15 d. 1915 metais liko at
mintyje musų visų gyvenime. Priešai pra
dėjo į mus visu smarkumu šaudyti nuo 3 
vai. ryto, suardydami musų vielines tvoras,! 
sunaikindami ndkuriuos musų apkasus ir 
užversdami žemėmis nekuriuos musų vyrus 
gyvais. Daugybė kitų likosi užmušta ka
nuolių sproginiais. Išviso musų užmušta 
penkiolika ir sužeista keturiasdešimts, —

Užkeikta Mergelė
Parašė V. J. Pietaris.

(Tąsa iš pereito numerio)
Scena antra.

Uždangai kįlant, Barzdaskutis miega
voje, viskas taip pat, dega žvakė. Per vie
nas duris kambarin ineina sena baisi re
gykla, moteriška, bet su ilga barzda. In- 
jus, moteriška apsižvalgo aplinkui, pama
to lovoje gulintį Barzdaskutį. Barzdasku
tis taipgi išbunda ir, pamatęs tą moterį, 
iš baimės ima drebėti, nežino ką daryt, sė
di lovoj. Barzduota boba vaikščioja po 
sceną, nekalba, dairosi, šnairai pažvelgia 
į Barzdaskutį, ii’ pati sau viena dūsauja. 
Tarnas (ineidamas, linkteli galvą prieš ją, 
Boba ką tai jam rankom sumoja, tarnas 
išeina. Tuojaus ineina dar du tarnai, įne
ša taures valgių ir gėrimų, sudeda ant sta
lo. Valgiams ant stalo esant, Boba sėdasi 
valgyt. Ji paskui atsigręžia į Barzdasku
tį, pamoja ranka vadindama prie stalo, bet 
jis nei dasėdėti nei dagulėti iš baimės ne
gali. Ji vėl vadina prie stalo, tada Barzda
skutis išlipa iš lovos, baisiai drebėdamas, 
ir artinasi prie stale. Boba jam rodo val
gyt, bet jis tik dreba, nori imti, bijo, žiuri 
į Bobą. Kaip ką pasiekia, smarkiai trau
kia ranka nuo stalo, valgo. Gerokai už
valgęs, išsigėręs, Barzdaskutis įsidrąsina 

ii’ pradeda Bobą kalbint:
Barzdaskutis (prisibijodamas): — Jūsų... 

mylista.... ar galiu aš klausti, kas 
esate, kas tamista tokia?....

Boba (prakalba): — Ačiū, mano mielas 
prieteliau, už prakalbinimą manęs, nes 
jeigu tu manęs| nebūtum prakalbinęs, 
tai ir tau ‘butų-naip blogai buvę, kaip 
kitiems, kurie čia užeidavo. Aš iš pik
tumo jiems galą padarydavau, kad jie 
neprakalbėdavo' ir neišliuosavo mane 
iš tokio nelaimingo prakeikimo. Da
bar tu busi laimingas, ir aš busiu lai
minga — abiem mums bus laimė. Kas 
esu tu, prieteliau mano, ir kaip drįsai 
šioje pilyje nakvoti? Čia yra mano 
namai, ir katras įkliudavo į mano na
gus, tai liuosas neišeidavo. Ir vien tik 
už bailumą, kam nedrįso man žodį pra
tarti. Tu esi visų laimingiausias, kad 
nebijojai manęs. Visų pirmiausia, pa
sakyk man, drąsuoli, kas esi ir iš kur 
eini?

Barzdaskutis: — Aš esu amatininkas; pa
sileidau į svietą suradimui sau geres
nės vietos savo amatui. Kaip mane 
paprastai vadina — aš esu Barzdasku
tis. Išėjus iš namų buvo gražus oras 
ir kelionė gerai sekėsi, bet toliaus išti
ko baisios audros, sniegas, kad aš, ne
turėdamas kur pasidėt, nežinojau ką 
daryt, tik spėjęs daeit pas seną žmoge
lį čia netoli šių palocių, prašiausi įleis
ti į vidų ir priimti pernakvoti. Vidun 
įsįĮeidp, ubeL. nakvynės duoti .negalėjo, 
nes neturi vietos del manęs, jo paties 
žmona serga — net pats neturėjo kur 
pasidėti. Maldavau visaip, bet jis iš
sikalbinėjo, kad negalįs savo šlubelė
je laikyti. Tada užsiminė apie šiuos 
palocius, bet irgi nenorėjo leisti, sa
kydamas, jog čia niekas gyvas nega
lėjo užeiti. Vistiek išsiprašiau jo, nu
vargęs būdamas, kad nors po kokia pa
stoge leistų, nebijojau net čia eiti, į 
tuos užkeiktus murus, nes vistiek, ore 
irgi manęs mirtis laukė. Pagaliaus at
lydėjęs mane iki vartų čia įleido, pats 
bijodamas toliaus eiti. (Vis dar baimė
je, dreba.)

Boba (džiaugsmingai): — Labai gerai, kad 
tu esi toks amatninkas. Ar negalėtum 
tu man šią barzdą nuskusti (Barzda
skutis su pasišlykštėjimu ir baime už
siima sau veidą, traukiasi toliau). Aš, 
būdama jauna mergina, turėjau ją ne
šiot ilgus laikus, ir pasenau, daugelis 
metų praskinko, ir vis nuo jos neatsi- 
kratau. Buk taip geras — nuskusk 
tu man ją....

(Bus daugiau)

Mes, Amerikiečiai Lietuviai, 
ligšiol buvome ženklinami tiktai 
skaitliumi.

Amerika, kurioje mes paskli
dę gyvename, buvo tai musų gy
venimo mokykla.

Pradėjus Lietuvius organi
zuoti ir ištyrinėti, pasirodo, jog 
mes gyvenimo spiriami ėjome 
prie pažangos ir nebesame tuo- 
mi, kas buvome. Civilizuotame 
gyvenime mes sudarome žymią 
jiegą, jiegą šalies ekonomiškam 
gyvenime bei išdirbystėje. Mu
sų technikos bei išdirbystės 
žmonių spėka, jei tinkamai su
organizuota, galės sulošti žy
mią rolę Lietuvos ir Lietuvių 
gyvenime.

Mes žinome, jog kiekviena iš
dirbystės šaka reikalauja daug 
patyrimo ir specialio mokslo. 
Peržvelgkim kelias pamatines ir 
svarbiausias išdirbystės, be ku
rių Lietuva gyventi negalės, ir 
supraskime kaip daug techniš
kos spėkos ir patyrimo reiks 
sunaudoti jų užvedimui ir toli
mesniam palaikymui. Pavyzdin: 
medžio rakandų išdirbimas, bū
da voj imas namų, dirbtuvių, uo- 
stų-prieplaukų ir tt., geležies į- 
rankių, įvairių mašinų bei ūkės 
padarų išdirbimas; popieros iš- 
dirbystė, stiklo, muilo, cukraus, 
aliejų, odų išdirbimas, taip
gi labai svarbi audimo industri
ja.

Ar randasi spėka Lietuvoje 
tą viską suorganizuoti ir vesti? 
Turbut ne. ši spėka randasi 
pas Amerikos Lietuvius. Bet ar 
mes suprantame jos vertę, ar 
suprantame ką suvienijimas tos 
spėkos reikštų ? Tai yra spė
ka, kuri daugiausiai gelbės su- 
budavojimui stiprią, naują Lie
tuvos Respubliką.

šalis be savo išdirbysčių gy
venti negali; jeigu patįs Lietu
viai nepasiskubins, svetimi ta 
proga pasinaudos.

Ar musų jiegos yra ganėti
nos? čia jau reikia technikos 
žmonių armijos, su specialiu 
mokslu ir patyrimu, reikia tūk
stančių mechanikų
patyrusių tokiose išdirbystėse 
žmonių. Lietuvoje tokių išdir
bysčių, pačių Lietuvių, nėra, tai 
ir tokių žmonių nesiranda. Vis
kas, tokiu bildu, remiasi
musų, Amerikos Lietuvių. Mes 
gi ypatingai tik tuomi ir užsi
imant nuo pats atkeliavimo į šią 
šalį.

čia daugelis gabių musų vien
taučių yra baigę įvairios inži
nerijos bei technikos mokslus ir 
daugelis gavo' geriausią patyri
mą įvairiuose darbuose.

Daugybės įvairių mechanikų- 
amatninkų turi ilgų metų paty
rimą prie įvairių išdarbių ir pa
stojo tos rūšies specialistais.

Ar įsvaizdinam kokis tai tur
tas, kokia spėka mumyse yra? 
Tokį mokslą bei patyrimą už pi
nigus nenupirksi, nes tas paė
mė daug laiko ir panešta daug 
vargo kolei atsiekta. Neduo
kim ' šiam dideliam skarbui bū
ti nenaudingu Lietuvai! Sunau- 
dokim jį švarbiamsiam Lietu
vos tikslui;

Yra susitveręs Lietuvių Me
chanikų Sąryšis, kuris šią tech
nikos žmonių armiją Lietuvai 
rengia. Sudėkim viską į Sąry
šio žinyčią. žymios spėkos jau 
susirašo iš visų kraštų. Ameri
kos, pradedant nuo inžinierių ir 
baigiant paprastu darbininku. 
Turinte bUti-<fil6J,11kaa: IjietfiVial 
patįs įstengs ■ viską pasidaryti, 
tiktai turime susirišti.

šalin svetimas jungas nuo 
Lietuvos! Mes užtektinai savo 
spėkų turime.

Techanikai, amatninkai, išdir
bėjai ir pramonininkai, — tegul 
jūsų simbolas buna SxRYSIS.

Prisiųsk savo žinią šiuo adre
su: Lietuvių Mechanikų Sąry
šis, Ine., 134-136 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

Kad turėdami technišką spė
ką galėtume patįs ją ir panau
doti, reikia jungti 
Ne tik kad L. M. 
skaitlinga ir plati 
ir veikia suvirš 20
įžymesnes Lietuvių kolonijas, 
bet ir kapitalo turi užtektinai 
pradėti bile kurią didelę išdir
bystės šaką."

J. Kripaitis.

bei pilnai

VILKAI AVIŲ KAILIUO
SE — TAI MUSŲ “DAR

BININKIŠKI” LAIK
RAŠČIAI.

Ačiū “Keleiviui” už pasigar- 
sinimus, kad “Keleivis” yra 
Lietuvių darbininkų laikraštis. 
Bet “Keleivis” turi tame klaidą, 
nes kaip aišku iš visko, tai “Ke
leivis” yra Lietuvių darbo žmo
nių pardavikas. “Keleivis” par
davinėja Lietuvą ir jos žmones 
Lenkams ir bolševikams. “Ke
leivis” niekad negarsina teisy
bės apie Lietuvą, bet vis dau
giau rašo apie Lenkus ir Len
kams tarnauja. “Keleivis” vi
sus niekina, tik pats save giria.

Greitai galima suprasti apie 
visus to laikraščio darbus, pa
skaičius jį; “Keleivis”, rašyda
mas apie Lietuvos visą judėji
mą, aiškiau išrodo rašąs apie 
Lenkus, negu apie Lietuvos ge
rovę. Neteko matyt nors vie
name jo numeryje parašyta a- 
pie Lietuvą. “Keleivis” tiktai 
Lietuvos žmones pasmerkia, ne
geri jam nei vienas, kas jis ne
būtų, kunigas, Lietuvos inteli
gentas, dvarponis, kuris už Lie
tuvos išliuosavimą kariauja. — 
Geri jam tiktai gudai, bolševi
kai, ir jis pats deda pastangas 
apmeluoti savo suklaidintų skai
tytojų akyse Lietuvos visus 
veikėjus, kalbėdamas tiktai apie 
jų blogus darbus, o nieko gero 
iš jų neranda. “Keleivis” už
slepia geras žinias iš Lietuvos, 
bet garsina tokių pat fanatikų 
aprašymus, kuriems niekas ant 
svieto nėra gerai, jeigu jis pats 
to nepadarė arba jeigu kiti ne
daro kaip jam aptinka.

“Keleivis” priešingas, kad A- 
merikos Lietuviai šelpia Lietu
vą, kam rūpinasi Lietuvos liki
mu ir kam neduoda “Keleiviui” 
tuo visu apsirūpinti, šitam bol
ševikiškam laikraštpalaikiui ap
eina tik Lietuvių dolariai, o ne 
Lietuvių darbininkų gerovė. Jis 
žmonių akyse perstatinėja to
kias baisenybes, kad tik žmogus 
nebandytų apsišviesti ir nepa
matytų jo klastų. Ne tokie yra 
socialistai, kuomi “Keleivis” 
pretenduoja, ir ne tokie yra dar
bininkų užtarėjai ir labai gaila, 
kad tokių šlamštų musų žmonė
se randasi. A. K.

“Komplimentas”. Dykai gavę 
tikietus, abu išėjo į teatrą, o tą 
vakarą vagįs jų namus apvogė. 
Nešdamiesi daiktus, vagįs pali
ko raštelį: “Dabar žinosite, kas 
jums tikietus dovanojo.”

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
AKIŲ 

Specialistas 
Ofiso valandos: 

ryte iki 12 
3 iki 5 po pietų. 
7 *k> 8:30 vak. 

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

I “DIRVOS” AGENTAS ANGLI
JOJE

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

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

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.

ant
W. New York, N., J. — Vy

ras ir žmona rado savo laiškų 
dėžėje konvertą su pora teatro 
tikietų ir tie buvo pažymėti:

ir kapitalas. 
Sąryšis yra 
organizacija 
jo kuopų po

Anglijoj pradėta kelti balsas 
ir reikalauti prašalinti Turkus 
nuo Europos kontinento Azijon. 
Pasiremiama obalsiu, buk tas 
busią didžiausia priežastimi to- 
limesniai Europos taikai.

PAJIEšKAU savo sūnėną— 
Antaną Šamą, Kauno r., Vilk- 
mergės ap^., Subačiaus v., Ra
džiūnų sodžiaus. Teiksis atsi
šaukti: Dominik Samas, 284 
Centre St., Brockton, Mass.

ŠIOS DRAUGIJOS TURF 
PAĖMUSIOS “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 
Globėjai: A. Abyshela 

K. Gauronskas.
(Susirinkimai atsibuna 
nesį, pirmą nedėldienį,

Avenue 
ir

kas mė- 
r___2:30 po

pietų, šv. Jurgio parap. salėj.)

PRISIDEK PRIE
Lietuvos Filmų Bendrovės

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 FILM? CORP., inc.
120-124 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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JIEšKAU savo sūnėnu' 
ią Šamą, Kauno r., Vili, 
is ap^., Subačiaus v., fe.
i sodžiaus. Teiksis štai 
: Dominik Samas, 2841 

J St., Brockton, Mass.

DRAUGUOS "TUBf 
ŠMUSIOS “DIRVA" 
UŽ ORGANĄ.

-ES DR-JA “VARPAS* 
W BRITAIN, CONN.
Valdybos Antrašai: I 
. — A. Mikalauskas,

14 Spring Street
— J. Maksimavičius, Į

238 Cherry Street 
išt. — El. Matulevičiūtė, 

423 Church Street 
kas — B. Griškevičius, į 

43 Franklin Street 
rius — A. Rėkus,

20 Star Street

Saulinė Planetų Šeimyna

UVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT, MICH, 
aldybos Antrašai: 
-— A. Bagdonas, . I

2338 Russell Street | 
rinkas — F. Vaitkus, 

240 Cardoni Avenue 
it. — K. Yawtok,
rast. — M. Virbickas, I 

157 Polard Street |
■ J. Yarošiunas,

297 Heintz Avenue Į 
: A. Abyshela ir 
Gauronskas.
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(Tąsa iš pereito numerio)
PLANETŲ TOLUMAS. Persistatyti 

visų planetų tolumą nuo saulės galima se
kančiu budu: didelėje lygioje pievoje, vi
duryje, padėti dviejų pėdų diametre skri
tulį — tai bus' saulė. Merkuro vieta bus 
krašte 164 pėdų diametro aplinkui saulę; 
Venus — 284 pėdų diametro šone; žemė — 
430 pėdų; Marsas — 654 pėdų; planetoidus 
— nuo 1,000 iki 1,200 pėdų; Jupiteris — 
apie pusę (angį.) mylios rato šone ^Satur
ną — 4/5 mylios rato šone; Uraną — biskį 
daugiau kaip mylios ir pusės rato šone; 
Neptūną — šone plataus rato, einančio apie 
2 U- mylios diametre aplinkui “saulę”.

Tik reikia suprasti, jog kalbant apie 
diametrą, kalbama apie visą vienos ar ki
tos planetos apvalų kelią apie saulę, o pa
duota skaitlinė diametraliai turi apimti 
tiek pėdų, jų viduryje turi būti saulė, o 
nuo saulės į abi pusi diametro linijos turi 
būti tik pusė tiek: jei Merkuro kelio dia- 
metralė linija yra 164 pėdų, tai nuo saulės 
j abi pusi turi būti po 82 pėdas, su kitomis 
taippat.

Tokį kelią apie vidurini skritulį, “sau
lę” kožna “planeta” turi apeiti sekančiai: 
Merkuras — j 41 sekundą; Venus — į 4 
mih. 14 sek.; žemė — j 7 min.; Marsas į 7 
min. 48 sek.; Jupiteris — į 2 vai. 56 min.; 
Saturnas — j 3 vai. 13 min.; Uranus — į 
4 vai. 16 min.; Neptūnas — į 5 vai. 30 min.

Dabar, kad persistatyt, kaip toli nuo 
žemės yra artimiausioji žvaigždė — Alpha 
Centauri — reikia prie viršiaus minėtų 
palyginamųjų planetų kelių ii' tolumo nuo 
“saulės” — tą žvaigždę padėti už 8,000 my
lių toliau.

zm

MĖNULIS. Musų žemės draugas yra 
mėnulis. Jį vadinama dvejopu vardu: mė- 

- nuo ir mėnulis; atskirai tariant pirmąjį 
vardą, mėnuo, nebūtų aišku, ar kalbame 
apie laiką (mėnesį) ar apie dangišką kū
ną (mėnulį). Todėl tai raštuose geriaus jį 
vadinti mėnuliu. Mėnulis nėra nei plane
ta, nei žvaigždė, tik palydovas arba “sate
lite”, keliaujanti apie didelę planetą.

Būdamas arti prie žemės, mėnulis iš
rodo beveik lygus su saule. Tą sulygini
mą matome laike saulės užtemimo: pilna
me užtemime mėnulis saulę padengi visai 
nuo žemės. Taip tečiaus yra, kad mėnulis 
vos tik 240,000 mylių atstu nuo musų, o 
saulė, kuri net 109 sykius didesnė už žemę, 
apie apie 400 sykių toliau, negu mėnulis.

Tokiame tolume mėnulį turėdami, mes 
visai nežinotume apie jo egzistavimą.

Mėnulis, kuomet buna matomas, rodo
si keliauja iš rytų į vakarus, sykiu su vi
somis žvaigždėmis. Bet taip yra dėlto, 
kad žemė sukasi iš vakarų į rutys. Mėnulis 
savo keliu aplinkui žemę eina į rytus ir, 
jeigu jis spėtų su žeme vienodu greitumu 
lėkti, tai jis visuomet butų matyt vienoje 
žemės pusėje, o kitoje niekas jo nematytų, 
taipgi jis vienos dienos laiku butų ir jau
nas, ir pilnas ir vėl pasibaigtų ir už kelių 

^valandų :vėl pradėtų rodytis kaįpp jaunas. 
Bet gi, nors žemė apie save sukasi į rytus, 
ir aplinkui saulę bėga į rytus, mėnulis nie
ko bendro su tuo neturi, tik jis laikosi prie 
žemės ir atlieka savo kelionę eidamas lėtai 
į tą pusę, į kurią ir žemė sukasi. Žemė, 
kaip jau žinome, apie savo ašį apsisuka į 
24 valandas, o mėnulis žemę apkeliauja į 
27 dienas ir apie 8 valandas.

Dvi-tris valandas gražų vakarą tėmi- 
jant į mėnulį, galima pamatyti, kiek jis 
paėjo į rytus, nors mums su žeme sukan
tis daug greičiau, jis dikčiai nueina į vaka
rus. Reikia įžiūrėti porą žymesnių žvaig
ždžių, vieną rytinėje mėnulio pusėje, kitą 
vakarinėje. Jeigu tuo tarpu mėnulis buvo 
lygiai jų viduryje, tai už poros-trejeto va
landų bus paėjęs arčiau prie rytiniame jo 
šone buvusios žvaigždės, o vakarinėj pusėj 
esanti bus atsitolinus daugiau į vakarus. 
Delei savo kelionės į rytus, mėnulis kas 
vakaras teka ir pasiekia meridianą beveik 
penkiasdešimts minutų vėliau.

Mėnulis pats savo šviesos neturi, bet 
mes jį matome nakties laiku šviečiantį dėl
to, kad saulės spinduliai į jį atsimuša ir jis 
tokiu budu gali parodyti mums šviesias sa

vo paviršio dalis arba visą šviesų šoną, pil
natyje. Visa jo šviesa priguli nuo to, ko
kioj pozicijoj jis randasi. Kuomet mėnu
lis randasi toje pačioje žemės pusėje, kur 
saulė, tada mes jo nematome: jo šviesioji 
pusė tada buna saulės pusėje. Šituo tarpu, 
pasitaikius mėnuliui, žemei ir saulei būti 
tiesioje linijoje, buna saulės užtemimas. 
Ima keletas dienų iki mėnulis prabėga iš 
po didžiųjų saulės spindulių į rytus, ir ta
da mes pamatome tuoj po pietų siaurą 
apšviestą mėnulio kraštą. Toliaus, apie 13 
dienų praėjus, užstoja pilnatis. Tuo tarpu 
saulė buna vienoje žemės pusėje, o mėnulis 
kitoje. Kitaip pilnačio nebūna, ir pilnatis 
tegali būti nakties laiku. Jeigu dabar visi 
šitie kūnai susitaiko vienoje linijoje, tai 
buna mėnulio užtemimas.

Trumpai pabuvęs pilnu, mėnulis pra
deda dilti — pirmiausia pradingsta jo vie
nas kraštas, palengva vis šviesioji dalis ma
žėja ir lieka tik siaurytis kraštas. eBt 
dabar mėnulį mes matome jau kitoje sau
lės pusėje. Jaunatyje jis rodėsi rytinėje 
žemės ir saulės pusėje, bet į pabaigą jis, 
sykį apkeliavęs aplinkui žemę, pasirodo 
vakaruose ir pats pirma nusileidžia, paskui 
tik saulė prieina vakaro. Baigdamas savo 
laiką, mėnulis vėl ateina ton pačion vieton, 
kur pereitą sykį jo nebuvo galima matyti, 
pralenda pro apačią saulės, pereina į ryti
nę jos pusę ir vėl pradeda naują mėnesį. 
Mėnulis neturi bendro ir su kalendoriniais 
mėnesiais, nes tie, išskyrus vasario, turi 
po 30 ir 31 dieną. Nežiūrint kurioje sau
lės pusėje mėnulis butų, šviesus jojo šonas 
visada atsuktas į saulę.

Visi jau žinome, jog vasarą saulė bu
na daug augščiau danguose, gi tada mėnu
lis teka toliau pietryčiuose ir pereina me
ridianą pietų pusėje nuo musų. Žiemą yra 
priešingai: mėnulis buna beveik tiesiai mu
sų, o saulė toliau pietuose. Žiemą dėlto mė
nulis buna daug skaistesnis, negu vasarą. 
Kuomet žiemos laiku šiauriniame žemės 
gale beveik viena naktis, tenai nors mėnu
lis giedriomis naktimis daugiau pašviečia.

Abelnai, mėnulio tolis nuo žemės skait- 
liuojamas apie 240,000 mylių. Delei ke
lio nelygumo, tolumas buna nuo 225,746 iki 
251,978 mylių. Jo visas kelias apie žemę 
yra 1,500,818 mylių, kuriuomi keliauja po 
3357 pėdų į sekundą. Mėnulio diametras 
yra 2160 mylių, tai yra biskį daugiau, negu 
ketvirta dalis žemės diametro. Mėnulio 
paviršio plotas yra 13.4 sykių mažesnis už 
žemės.

(Bus daugiau)
W

KRITO UŽ TĖVYNĘ.
Neslogink jaunos krutinės, 
Negraudink širdelės, 
Neprikelsi jo iš kapo 
Savo ašarėlėm’s.

Ramiai ilsis jis kur krito 
Daugybė bernelių,
Kur kapai yra viens prie kito 
Ant plačių laukelių.

Neb’svajoj’ jis-apie laimę, 
Nerupi vargeliai, 
Nebelinksmin’ jo krutinę 
Malonus žodeliai.

Nebegirdi tavo balso, 
Nei tavo mefdimo, 
Rusti, juoda šalta žemė 
Slegia jam krutinę.

Augštas kryžius, kaip koks sargas, 
Kapą jo daboja, 
Paukščiai linksmai čiulbėdami 
Aptingi Tlikioja‘. r ‘ k

Saulė šviesi šildo žemę, 
Gaivina žolelę, 
Puošia kapą tavo mielo 
Žalia velėnėlė.

Kas naktelę jį aplaisto
Rasa sidabrinė,
Vėjas pūsdamas jam gieda 
Giesmelę naktinę.

Neliūdėk, neverk, mergele, 
Ateis ta dienelė, 
Priims ir tave į glėbį 
Motina žemeė....

M. A. Karbonskienė.

Kad tik butų taika.
Kaimynė: — Mes girdime, kad tu, su- 

siedėle, laike valgio visuomet grajini. Tur
būt tavo vyrai myli muziką.

Kita kaimynė: — Ne del muzikos mė
ginio, bet aš paleidžiu gramafoną dėlto, 
kad sulaikyt burdingierius nuo ginčijimo- 
si apie tautų lygą.

U'

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI
B =B
VASAROS ATMINIMAI.

Tarpe rožių puikių 
Vaikštinėjau viena, 
Mačiau žydinčias jas 
Grože jų amžina.
Bet, o, ne! ne visad 
Skirta žiedams jų but: 
Už dienelių kelių 
Nubirėj’, turėj’ žūt....
Peteliškė tarp jų 
Skraidė-lakstė, graži, 
Šiltam ore nešioj’ 
Ją sparneliai maži.
Bet ir jai ne visad 
Ta linksmybė skirta, 
Ji jau dingo—jos nėr’, 
Ir visai užmiršta!
Toks likimas liūdnus 
Juk ir mane sutiks: 
Nors dabar dar jauna, 
Bet tik mintįs to liks...

Kleopatra.
Nuo Red.: jei p-lė Kleopatra 

(dedame “p-lė” vietoj “gerb.” 
dėlto, kad ji yra dar jauna) ne
būtų mums andai pasisakius e- 
santi tik 16-kos metų, šios eilės 
išrodytų lyg kokios senmergės 
atdusis — taip toli jos yra nuo 
pereitos vasaros! (o tik dabar 
atsiųstos). Dabar aišku, kad ji 
supranta, jog ateis didelis ruduo 
jos gyvenimui — ir tinkamu 
laiku jaunystės apgailauja: ka
da dar ją “turi savo glėbyje”, o 
ne kada bus praėjus. Jos šis 
apgailavimas išrodo, bene ateina 
jau galas jos 16-kai metelių... 
Tik ar jai jaunystės gaila kaipo 
gamtos dovanos, ar dėlto, kad 
praėjus “jaunoms dienelėms” ji 
negalės taip pasekmingai pildy
ti užduočių garsios savo promo
tes, kurios vardą nešioja....

Apie eiles sprendžiant išrodo 
neprastos. Mes visada taip sa
kome: kada žmogus “ant že
mės stovi”, kada gerame upe ir 
jį suvaržęs, tai viena striuna 
geriau nuskambina, negu kitas; 
visas kankles rankose turėda
mas ....

Sena ir Nauja Gadynė.
Norime pradėti užbaigtą pa

saką. Pereitame num. tuo ant- 
galviu tilpęs straipsnis išrodė be 
galo, nes nebuvo parašo. Mat, 
nebuvo vietos kur padėt, o į ki
tą kolumną vien parašą nukeli, 
tai nepraktišką, nes radęs žmo
gus augštai vardą, mislytų, jog 
kas nors paklydo. Tame strai
psnyje (prisipažįstame patįs jį 
rašę) buvo atsakoma eilių kri
tikuotojams už “mažinimą” da
lykų eilutės pailginimui. Mes 
tokius rašytojus užtariame, tik 
gi pageidautume, kad ir jie kuo- 
labiausia nuo to prisilaikytų. 
Patriotiškumo išreiškime, gaile
styje, meilėje pritinka. Bet ki
tokiuose atsitikimuose prasta.

Juokų Red.

Elzė Takočiutė išrado, jog ka
da vyrai pradeda kalbėti, kad 
jie dar vis jaučiasi tokiais jau
nais, kaip buvo aštuoniolikos 
metų, — tai jie jau ištikro ta
da pradeda senti. (E. Takočiu
tė gyvena Detroit, Mich.)

4/
“Sandara” redaguojama' anot' 

Krylovo pasakos.
Ir kaip tas redaktorius turi 

gerą atmintį.... Dar atsime
na Krylovo pasakas.

$
“Draugas” ant pirmo pusla

pio didelėmiš raidėmis padėjo: 
“Latviai Armisticijoje su Bol
ševikais”. — Ant. Kaukalis, ge
ras “Draugo” skaitytojas, atne
šė mums šitokį patėmijimą:

“Nesenai dar Latviai su Bol
ševikais buvo Dauguvoje, bet 
dabar bolševikai išvyti.”

&
Petras Račiūnas, iš Waterbu

ry, Conn., atsiuntė šitokį filo
sofišką pasakymą: “Ką žmogus 
sykį darė, jis ir kitu sykiu tą 
bandys, išskyrus užgimti ir mir
ti.”

Viename Lietuvos laikraštyje 
sykį pasipiktinančiai parašyta, 
jog kokia ten automobilių kom
panija Telšiuose, besiorganizuo
dama, šėrUs padarė po 200 mar
kių mažiausia, “kad negalėtų

prie jos prisidėti darbininkiški 
žmonės”. O Amerikos darbinin
kas tuos visus šėrus (200) per
ka tik už $4....

Londone “Dirva” turi gerb. 
Kalnavertį, todėl Anglijoj kal
nų yra mažiau, negu Škotijoj. 
— Rašo J. Matulaitis, iš Glas
gow.

J. Adžgauskas norėjo paban
dyt ir prirodyt, jog galima yra 
burini susiėjus kalbėti tik apie 
kitų žmonių gerus darbus, o ne, 
apkalbėti juos. Jis stengėsi pri
silaikyti andai musų užvestos, 
bet nepasekmingos, dogmos. Jis 
rašo:

Nedėldienis. Buvom keletas 
vyrų, merginų ir moterų. Pra
nešu visiems:

— Panaikinkim madą kitus 
apkalbėti; pradėkit pasakoti ką 
kas gero apie kitą žino ir ką ki
ti gero yra padarę.

Prasidėjo. Vienas pasako tą, 
kitas tą; kitas visai mažai ką 
žino. Jei kas ką geresnio apie 
kitą pasako, tai tuoj keli atsi
liepia: “Ir aš taip ir taip sykį” 
ir taip toliau. Nei vienas veik 
neužmiršo save įmaišyt, kad ir 
jis ką gero padarė.

Dar tik devinta vakaro, o jau 
visi ėmė žiovaut. Temos neiš
laikyta. Tuoj viskas nusviro po 
senovei. Prasidėjo kalbos, ką 
kas apie kitus (čia nedalyvavu
sius) blogo žino. Kalbos tęsėsi 
iki po dvylikai ir visi linksmai 
išsiskirstė.

Bet nei vienas neįsikišo, kad 
"ir aš taip ir taip sykį pada
riau” ....

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

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

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

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

šiais laikais, prie viso ko brangumo, 
neverta laikyti pinigus namie arba ant ma
žų nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakj- 
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.NUOŠIMTIS

—- Kodėl saulė anksti nusilei
džia žiemos laiku?

‘— Dėlto, kad dienos trumpos.

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

SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

AR JUS SIUNČIATE PINIGUS Į 
LIETUVĄ?

Mes turime tiesioginius susinėsimus 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

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

12000 Superior Ave.

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
, . Męs parduodame laivakortes ant visų trans-Atlantiškų lai

vų linijų, taipgi-patarnaujame prirengime ir išgavimi pūspėiS.. 
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 
Glevelanb

Urust Comuamj
Šaltiniai virš $93,000,000.00

MAIN OFFICE EUCLID AVENUE PRIE E. 9th STREET

West Side
W. 25th prie Franklin 
W. 25th prie Archwood 
Lorain prie W. 47th 
Lorain prie W. 89th 
Lorain prie W. 99th 
Detroit prie W. 117th 
Detroit prie W. 101st

SKYRIAI
Kituose Miestuose

Bedford, Ohio 
Willoughby, Ohio 
Painesville, Ohio 

Lorain, Ohio

East Side
Euclid prie E. 57th

Euclid prie E. 105th 
14312 Euclid Ave., E. C.

St. Clair prie E. 40th
E. 152nd prie Pepper 

E. 156th prie Waterloo Rd.
Kinsman prie E. 93rd 

Woodland prie E. 22nd 
Broadway prie Harvard

IR DEŠIMTS KITŲ OFISŲ

^^MEMBER^W 
FEDERAL RESERVE 

SYSTEM -T-



kiai politikai, jiemsJ. VILEIŠIO RAŠTAS 
Amerikos Raudonajam 

Kryžiui.
(Užbaiga nuo pusi. 3-čio) 

giau laukti tos pagalbos, kuomet ' > 
yra žinoma, jog Lietuvos ;(Li- 
thuanian Relief Organizations įįįįxį.. 
aided by Prezident Wilson’s 
proclamation setting aside a 

■ special Lithuanian Relief Day) 
piliečių buvo surinkta $135,000, 
o be to ir grovienė Laura Goz- j 
dava Turczynovicz yra sukolek- 
tavusi prie parinkimo aukų vie
no šimto milijonų dolarių nuo 
Amerikos gyventojų pilnai tą 
dalį, kuri buvo laukiama nuo 
Lietuvių, ir viena iš pirmųjų tą 
dalį kason sudėjo.

Taigi šiandien greičiau pri
sieina kalbėti apie tą pagalbą, 
kuri privalo būti suteikta Lie
tuvai, o ne apie tą, kas jau su
teikta. Bet pirma negu išrodi- 
ti kokia ir kiek tos pagalbos 
reikalinga, turiu paliesti vieną 
klaidingą nuomonę, kuri musų 
politinių priešų yra dažnai pla
tinama ir kuri prisidėjo prie 
taip sulyginamai mažo sušelpi- 
mo Lietuvos, — tai intarimas, 
kad Lietuvos Valdžia esanti Vo- . 
kietijos intakoj, kad ji linkusi 
prie Vokietijos, ši nuomonė y- 
pač platinama Lenkų spaudoj, o 
per jų intaką platinama iki pas
kutinių dienų, nežiūrint į fak- 
tinai kruviną kovą su Vokie- j 
čiais Lietuvos žmonių. Primes- : 
darni Lietuviams tą simpatiją I 
prie Vokiečių, Lenkai nori išdil- ' 
dint'i iš atminties tą faktinį pa- i 
dėjimą, kuomet Lenkų legionai 1 
1916-1917 m. su pačiu gen. Pil-1 ' 
sudskiu priešakyje kariavo prieš ’ 
aliantus susidėję su Vokiečiais, 1 
o jų politikai grovai Ronikier, < 
Radzivill ir kiti lankėsi tai Ber- į aptiekos perėjo Vokiečių žinion, 
linan, tai Vienon, tvirtindami j Dauguma šių įstaigų tapo visai 
nuo vardo Lenkų Tautos Tary- panaikinta ir visas jų turtas 
bos, jog geriausiais jų draugais Vokiečių išgabentas tai į fron- 
buvo ir bus visados Vokiečiai.' tą, tai dar dažniau stačiai Vo- 
Jau tuomet grbvas Ronikier bu-J kietijon. Kas buvo dar užsili- 
vo greitas išsižadėti Poznaniaus kę, išvežė paskui bolševikų ka-
— man teko būti liudininku prie' riųmenė. Pasiliuosavus nuo 
šios prakalbos, kad tik jiems, I priešų, Lietuvai prisiėjo viskas 
Lenkams, butų pavesta Lietuva. I išnaujo statyti. Dalis daktarų
— ... .. - SUgrjžo iš Rusijos, kiti iš Vokie

čių nelaisvės, bet jų mažai; 
ant viso pavieto (distrikto) ko
kio 50,000 gyventojų randas vos 
vienas daktaras ar feldšeris. Be 
to susitvėrusiai Lietuvos armi
jai reikalingas irgi gydytojų ir 
medicinos personalas, kurio tru-. 
ksta. Lietuva neturi ikišiol sa
vo universiteto, su medicinos

pasisekė fakultetu, kur galėtų naujų dak- 
užimti visą trečdalį Lietuvos, tariškų jiegų pagaminti. Pri- pagalbos, 

ir sieina siųsti mokiniai svetur, 
I norėdami ten ilgiau pasilikti, I prisieina steigti feldšerių, sese- 
jię ir šiandien tebevaro dar pa- j rų mielaširdystės kursai. Tam 
sekmngąi politiką apie Lietuvių

I valdžios neva palinkimą prie Vo- 
.. Tuo tarpu jau 1916 m. 

kuomet Lenkai dar ėjo drauge 
su Vokiečiais, visoj Lietuvoj bu-1 Kaune dvi didesnes ligonines, 
vo aiškus visos inteligentijos turi keletą judinamųjų ligoni- 

| prieš Vokiečius nusistatymas, nių, bet jų intaisymui ir užlai- 
šimtai žmonių musų inteligen- kymui trūksta pinigų, nėra iš 
tijos buvo kankinami Vokieti-j ko apmokėti medicinos persona-|nigais. 
jos liogeriuose, o visame krašte]jas. Del gyventojų visuose 20 
jau buvo vedama prieš Vokie-1 pavietuose intaisytos vietos li
čius partizanų kova, kuri galuti- j goniriėš, bet ten trūksta lovų, 
nai privedė prie 
kovos su jais, prie jų išvijimo ] nigų. 
iš Lietuvos. Todėl kreipdamas 
šiandien prie Am. Raudonojo 
Kryžiaus, o per jį ir prie visų 
kitų Amerikos labdaringų orga
nizacijų prašau vardan teisybės 
išsižadėti tos klaidingos nuomo
nės apie Lietuvius, kuri kaip 
kokia pikčiausia liga yra Lenkų 
platinama.- Lietuviai nebuvo ir 
nėra linkę prie Vokiečių ir savo 
politikos jokiu budu neriša su 
Vokietija, kaip lygiai jie jos ne
riša su jokia kita valstybe, ku
ri norėtų paglemžti musų taip 
sunkiai 
mybę.

Kokia

drauge su sostine Vilnium

reikalingi yra pinigai.
2. Lietuvai trūksta kariškų ir 

šiaip ligoninių. Susitveręs Lie
tuvoje Raudonasis Kryžius turi

Bet Vokiečių galybei susilpnė
jus, Lenkai atsimetė nuo Vo
kiečių ir dėdamies drauge su 
Francuzija, stengėsi intikrinti, 
jog ateityje tik jie vieni tegali 
būti stipria siena tarp Rusijos 
ir Vokietijos, o tam tikslui 
jiems reikia pavestų Lietuvos 
dalį, kuri yra neva neištikima, 
dedasi prie Vokiečių. Ačiū to-

tikrintai pasiųsti, bus jū
sų širdies užjautimas sa
viškiams namuose.

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

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

Knygas taipgi galima į 
Lietuvą pasiųsti.

Pinigus money orderiu 
ar registruotu laišku sių
skite adresuodami:-

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland, Ohio.

Užrąšykit savo draugui metams 
dovanų — “Dirvą”.

Toksai’ bendras charakteris 
kuri reikalinga, ir 

tuoj reikalinga, ir tat nemažo
mis sumomis, bet didelesniame 
maštabe, negu kiek ikišiol bu
vo pašalpa suteikiama. Taip, 
pirmon eilėn reikalinga pašalpa 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui, 
Šiandien ten dirba Amerikos pi
lietė, Lietuvė šliupaitė, o pirmi
ninku yra Dr. -Rokas šliupas. 
Reikėtų suteikti mažiausiai kok
sai vienas milijonas dolarių pi- 

Rods Amerikos Raudo
nasis Kryžius galėtų paremt sa
vo naują seselę tame sunkiame 
jos darbe. Visa kita pagalba 
gali būti daroma ant vietos per 
Amerikos R. Kryžiaus delegatus, 
kurie jau ant vietos galėtų su
sižinoti su Lietuvos įstaigomis 
ir šelpimo organizacijomis ir 
suteikti pašalpą tai per jas, tai 
stačiai per savo naujai sutver
tas įstaigas. Taigi, kviečiu pa
galbon, ir tikiu, kad tas Lietu
vos Misijos balsas bus išklausy
tas;

(Pasirašo) J. Vileišis 
Lietuvos Misijos 

Pirmininkas.

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 

“DIRVĄ” GIMINĖMS 
LIETUVOJE.

SPAUDOS darbus ge- 
rai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
<7 Dirvos’ spaustuvė at- 

lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
M7 Biznieriams darome— 

ai Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Kortėles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
<7 Darbus padarom viso
ji kiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIAI 
G R E I T A U

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

Ką gero padarysite sa
viškiams, esantiems toli 
nuo jūsų — už jūrių, nu
vargintoje šalyje Lietu
voje? Kuo jus prisidėsi
te nuraminimui jų nuvar
gintos sielos, jų išalkusios 
dvasios?

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

Tuo tinkamiausiu 
ku yra laikraštis, 
vien tiktai duona žmogus 
gyvas”—tą gerai visi su
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-

jokio 
siun- 
jusų 

gimi-

organizuotos drabužių, o svarbiausia irgi pi- 
Tokių ligoninių reikėtų 

11 įtaisyti mažiausiai po 3—4 kož- 
1 name apskrityje, o nesant lėšų, 

prisieina tas darbas atidėti.
Tuo tarpu perėj usios per Lie- 

1 tuvą kelis kartus svetimos ar
mijos paliko daug savo pėdsa
kų, išsiplėtojęs yra plačiai sifi
lis, kurs plečiasi vis labiau, ne
sant pagalbos. Be to ačiū blo
gam ir silpnam maistui, kaip 
niekados, prasiplėtė dėmėtoji 
šiltinė, dezinterija. žmonių mir- 

| tingumas kai-kur padidėjo ant 
200—300 nuošimčių; pačių gy
dytojų šiaja liga per paskuti
nius tris metus išmirė iki 30%. 
Svarbiasia ligoninių intaisymas, 
kur vietos gyventojai gali gau
ti prieglaudą. i

3. Paties maisto Lietuvos gy
ventojams užtektų, jeigu visi 
neturtingi galėtų ir turėtų už 
ką jo nusipirkti, bet nėra už
darbių, patsai maistas perbran- 
gus. Todėl reikia steigti prie
glaudos, ypač vaikams, tarpe 
kurių mirtingumo nuošimtis ir
gi yra baisus. Geriausia forma 
pagalbai — tai intaisymas mai
tinimo punktų, šiltų virtuvių, 
pieninių del vaikų. Gabent sta
čiai iš Amerikos įvairius mais
to produktus yra gerai — tai 
puikiai parodė Hoover’io Komi
sijos pagalba, bet reikia pasa
kyti, kad delei nukritimo Vokie
čių markės visi šie produktai 
apsieina tris ar keturis sykius 
brangiau, negu šie produktai 
butų pirkti ant vietos. Šelpiant 
stačiai pinigais tai jau esamas 
Lietuvos Raud. Kryžius, tai 
šiaip visuomenės organizacijų 
įstaigas galima atnešti dvigu
bą, trigubą naudą, negu orga
nizuojant ar tveriant naujas įs-. 
taigas ir vežant stačiai maisto 
produktus iš Amerikos.

Pagaliaus reikalingi drabu
žiai, medicinos prietaisai, vais
tai, nors šių paskutinių jau yra 
ganėtinai užpirkta nuo Suvieny
tų Valstijų.

iškovotą nepriklauso-

gi pagalba Lietuvai 
reikalinga?

1. Lietuvai trūksta daktarų 
apskritai medicinos persona- 

Užėjus karei, Rusijos val-
ir 
lo. 
tižia buvo sumobilizavus veik vi
sus krašto gydytojus, kurie ir 
turėjo pasitraukti iš Lietuvos 
drauge su Rusų armija. Lietu
voje veik nepasiliko gydytojų. 
Prie Vokiečių okupacijos val
džios visi Lietuvos ligonbučiai,

SERGANTIEJI LIETUVIAI
Jei bandėt ir nepasisekė pasigydyt, atei- 

kit PAS MANE, aš turiu daug metą paty- 
rimą gydyme VYRU ir MOTERŲ, kentė-

- jusių CHRONIŠKOM, NERVU IR MAIŠY- 
j TOM LIGOM, užvilktomis negeru gydmu.

Alk yl išgydžiau žmones, negavusius niekur
J pagalbos, ir ką padariau kitiems, padary- 

siu ir jums. Neaikvokit daugiau laiko, o 
atsilankykit pas mane tuojaus šiandieną, 
0 a® stengsiuosi jums viską padaryti. Pa- 
tarimus suteikiu dovanai.

AR JUS KENČIATE NUO
CHRONIŠKŲ, NERVŲ, KRAUJO, ODOS IR SUMAIŠYTŲ nege- 
rovią 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 KATARĄ GALVO
JE, NOSYJE ar GERKLĖJE, jeigu taip tai pasitark su manim, aš 
turiu geriausią pasisekimą tą ligą gydyme. Duosiu joms savo 
tikriausį paaiškinimą jusą padėjimo ir tikrą EGZAMINAVIMĄ ir 
pasakysiu, ką aš galiu jums pagelbėt. PASITARK SU MANIM 
DABAR, nes ATIDĖLIOJIMAS GALI BŪTI PAVOJINGAS.

ATMINKIT, PASITARIMAS DOVANAI.

Ofiso Valandos: D D 1/ C KI E Al V 10 iki 2 popiet 
9 ryto ki 8 vak. UHl IKLIlLriLI Nedėldieniais

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

IDEA KEPTUVĖS Republic Building GRETA

© 
©

© 
© 
© 
©
© 
© 
© 
©
©
©
©
©
©
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T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

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

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

(Telefonai — Gyvenimo — Central 4675-K.) 
(Biznio: Central 3 20-L Central 8792-W)

Visose krautuvėse be paliovos daiktų kainos kjla, bet aš 
stengiuosi palaikyti senas ir net kitus daiktus parduodu 
pigiau už kitus. Lietuviams patogiausia pirkti viską rei
kalingo ant stalo mano krautuvėse. Kovokit su brangumu.

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 

iki 7 valandai vakaro.
1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

UŽSISAKYKITE 1920 METAMS “VARPO” I 
BENDROVĖS LEIDŽIAMUS LAIKRAŠČIUS, g

“Lietuvos Ūkininkas”
Savaitinis Lietuvos Valstiečių Sąjungos laikraštis. Jis daugiau, re 
negu kiti laikraščiai, rūpinasi valstiečių, darbo žmonių reikalais ir fe 
drąsiausiai gina visus nuskaustuosius, rodydamas jiems teisingus fe 
kelius į . gerovę bei laimę. “LIETUVOS” ŪKININKE” yra nuo- ię 
latiniai žemės ūkio ir sveikatos skyriai, o visi metiniai ir pusmeti- fe 
niai prenumeratoriai dovanai gauna didelį kalendorių 1920 metams, fe 
Kaina metams 24 auksinai, pusei metų — 12 auksinų, fe

gj tl'lĄTJTJĄC1! Socialistų liaudininkų demokratų laikraštis, 
SI ll/l tC einąs tuo tarpu du kartu savaitėje. Jame
I gvildenami opiausieji Lietuvos politikos, vi

suomenės bei kultūros klausimai. Jis greitai atsiliepia į visus 
opiausius dienos klausimus ir drąsiai gina nepriklausomos Lietu
vos respublikos ir darbo žmonių reikalus.

5Įi Kaina metams 48 auksinai, pusei metų — 24 auksinai.

ra iUADDACi Politikos, mokslo ir kultūros laikraštis. Ei- fe 
y II ĮC įįA na vienų kartą per mėnesį knygų pavidalu, fe 

JJame dedami rimčiausieji straipsniai, geriau- re 
šiai nušviečiantieji Lietuvos politikos, mokslo ir kultūros dalykus, fe 
Kaina metams 24 auksinai, pusei metų — 12 auksinų.

I? Kas iškalno užsisakys visus tris laikraščius g 
m visiems metams, pusei metu arba trims mėnesiams, tai tereikės Kg 
a mokėti už visus laikraščius tiktai 80 auksiną metams (vietoj 96 Pa 
>5 auks.), pusei metą — 40 auks., trims mėnesiams — 20 auksiną. Ky 
jfl Pinigus prašome siųsti į Lietuvos Atstatymo Bendrovę, 320 Fifth g 
M Avenue, New York, N. Y. Musų antrašas Lietuvoje: a
a Kaunas, ^Laisvės Alėja, Nr. 34. Lithuania.

ssifisifisi

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

Teisingai ir praktiškai atliek* 
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 plaukų 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- 

plonėjančius plaukus, padaro juos labai švel- 
ir briljantavai blizgančiais.

ISITĖMYK! žemiau pasirašiusi kompanija abso
liutiškai gvarantuoja SEN-RAYTO PLAUKŲ TONI
KĄ. jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slinkimą.

VISUOMET reikalaukite SEN-RAYTO PLAUKŲ 
TONIKO pas barbenus 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 kuponą, pa
žymėdami savo vardą ir adresą ir indėkite 10c. ver- 
padengimui persiuntimo lėšų, o mes prisiusime sam-tės štampų

pelą DYKAI,

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

Gerbiamieji:—šiuomi prisiunčiu jums 10c. vertės štampą, už ku
rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO SEN- 
RAYTO PLAUKŲ TONIKO.
Vardas  -________________________'____±______________________
Adresas ______________________________ _____________________
Mieštas_ ”___________________ -—Valstija_______ __’

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

NERVIŠKAS, INKSTŲ, SKILVIO IR VIDURIŲ.
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju ir gydau pats ir kada tik at
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas. visu gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. Jums 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbantį žmogų.

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

Sęredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

UŽLAIKAU PASLAPTIS.

©
©Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. 

Mediciną praktikavau per 40 metų.

Baigęs Mokslą, Registruotas, su Leidimu 
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų.

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 

EGZAMINAVIMAS DYKAI.
Uždaryta N e del die n i ai s. 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.
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K
 MAGDE. kaip man nieili pal

vą ! llbatulžiau visokius mazyoįimus, 
t trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
\ uicko nepapilbčjo tuo tu bjauriu pl.is- 
\ kanu... Man pčda net darosi T' r |

1 MAflE. **.V i, tai kam tau kęst be- 
W reikalingai! Hurck, kokie mano plau- ;

f kai gražus, žvelnus ir lysti. O tai 
9 todėl, kad ai vartoju RUFFLES!”

Kas’tai yra RUFFLES? Ar 
n tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 

P‘aiJjis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plauką ir odos sustiprintojis, 

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

U F'J?'t, tS
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelią mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- s 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. I 

Nusipirktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik į 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai | 
pridėti prie kiekvienos bonkutčs. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai J 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: į 
——-—F. AD. RICHTER O CO„ 3’6-330 Broadway, New York

eadLU X-RAY EGZAMINAVIMAS
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 

|||| O ' VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
A" 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.
Paslaptis mano pasisekimo yra mano atsargus įtemptas jieškojimas būdų, kas jums ken
kia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopą ir Chemiškus tyrinėjimus ir visas Moksliškas Me
todas išradimui žmogaus ligos priežasčių ir visko negero.

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

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis mano 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

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

Atvykit į Akron, Ohio
PVDATT TTV WPTTQ Mano gydymai pasirodė pasekmin- uiUAU lllv V I XV U O — 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- 

//įįjlįĮjp gonius. Jeigu užkrėstas, ateik Dykam Pa-
» sitarimui ir nuoširdžiai išsikalbėk; gal su- 

Kk laikyti daugelio metų varginimąsi ir gali 
Yiuti permaina visam jūsų gyvenimui. PA- lOžĮgfc, jĘl ! SITARIMAS ir PATARIMAI DYKAI. Ar 

mfcufintS&.'wWnAj es* suEed.s ar dar vyras?ĮaMĮHgatMĮMEįt ap pagelbėsiu.

ŪTi Howell,kam
Ateik pas man

Exchange Strvet 
ir Exchange Sts. 

AKRON, OHIO.
Valandos: 10 ryto iki 4:30 po pietų. 

Vakarais 6:30 iki 8 vai. Nedėlioms uždara.
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GARBINGOJI MUSŲ AR
MIJA.

Kadaisiai, lygiai kaip šian
dien, buvo apgulę Lietuvą jos 
priešininkai. Iš vakarų ir šiau
rės veržėsi musų žemėn nuož
mieji Kryžiuočiai; naikino kai
mus, ardė pilis, engė gyvento
jus, pasiekdami net Vilnių. Iš 
rytų užpuldinėjo mus Rusai, iš 
pietų gi Lenkai, dangstydamie
si susijungimo (unijos) ūbai
siais, stengėsi panaikinti musų 
nepriklausomybę.

Tuomet Didysis musų Vytau
tas stvėrėsi kardo. Galinga sa
vo ranka sutriuškino nuožmųjų 
Teutonų galybę, toli į Rytus nu
ginė Rusus, pašalino Lenkų pa-l 
vojų.

Prieš 500 metų Trakuose mi
rė Didysis musų Vytautas. Su 
jo mirtimi nusileido Lietuvos 
saulė. Per penkis šimtus metų 
nešėme svetimų engėjų jungą. 
Nuožmus jų peilis buvo atrem
tas į musų Motinos-Tėvynės šir
dį. Buvo ne tik kojomis su-| 
minta musų nepriklausomybė, 
bet buvo stengiamasi išrauti iš 
musų burnos taip sena, taip pui
ki Lietuvių kalba. Nekantriai 
buvo laukiama, kada užges Lie
tuvio dvasios ugnis;

Bet ji neužgeso. Ją išsaugo
jo sermėgius savo krūtinėj. Kar
štą Tėvynės meilė liepsnojo 
šiaudinėj kaimiečio pastogėj. 
Išplėšta mums raštas ir knygos. 
Slaptomis pasaka ir daina skel
bėme senovės karžygių darbus. 
Kryžiuje kėlėme savo skundą į 
dangų prie Visagalio sosto, vis 
tebegaivinome sieloje tautos iš- 
siliuosavimo viltį.

Augščiausias išklausė musų 
balso.

Atėjo baisioji pasaulio karė. 
Kruvinose kovose griuvo musų 
engėjai milžinai. Visa Lietuva 
subruzdo statyti savo valstybės 
rūmą: vargais-negalais susitve
rėme tautos atstovybę — Val
stybės Tarybą, įkūrėme vyriau
sybę. Bet vėl išnaujo ėmė 
drumstis musų padangė. Iš 
šiaurės, rytų ir pietų ėmė slin
ktį ant musų juodi debesiai. 
Tėvynės sargyvoj stovį vyrai 
sušuko: “Jau metas pakelti Vy
tauto Kardas! Jaunime! kas 
myli Tėvynę, už ginklų!” Ir 
štai, karininkai ir kareiviai pa
sipylė iš visų Lietuvos kampų. 
Tuo tarpu Rusai jau suskubo 
ineiti gana giliai į musų žemę, 
užėmė net musų sostinę Vilnių, 
grąsindami vėl nauju pavergi
mu Lietuvai. Karininkai ir ka
reiviai, greituoju susitvarkė ir 
pusnuogiai, pusbasiai, su neti
kusiais ginklais rankose, bet su 
karšta Tėvynės meile širdyse, 
ėjo priešininko pasitikti. Nors 
priešininko būriai buvo nepaly
ginamai didesni, vienok nepa- 
jiegė jie atsispirti. Bolševikai 
šiandien iš Lietuvos jau išva
ryti.

Bet kuomet musų kariumenė 
ant Dauguvos liejo kraują, jų 
užpakalyje susivijo sau lizdą 
kitas vanagas-Sbermontininka'i 
ir ėmė draskyti musų brangios 
Motinos Tėvynės kūną. Ta Gar
bingoji Lietuvos Armija, viena 
ranka ant Dauguvos upės laiky
dama bolševikus, kita — kibo

Aš, Jonas Žibutaitis, pajieš- 
. , ^-kau -pusbrolių.^ono,-Jųogo,_.įr, 

pusseserės Teresės PočkaiČių, ji 
po vyru Bendzinienė; kaipo Ap- 
šr u celių, 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.

į krutus nuožmiems bermonti
ninkams ! Ties Radviliškiais 
nuo jos kardo sutrupėjo jų “ge
ležinė divizija”, ir jie Santarvės 
valstybių nuo jos kardo dengia
mi, su gėda turėjo išsikrausty
ti iš Lietuvos žemės. Šį taip 
garbingą žygį musų Armijos 
Pulkai atliko kaip tik tuomet, 
kada atėjo jų gyvenimo metinės 
sukaktuves. Kraują liedami šias 
savo iškilmes šventė. Lietuvos 
atstovybė — Valstybės Taryba 
mato ir stebisi, Didžiojo Vytau
to Kardas, 500 metų rūdijęs že
mėje, Juose ištikro garbingus 
randa nešiotojus.

Garbingieji musų Armijos 
Pulkai! Del metinio Jūsų įsi
kūrimo paminėjimo Valstybės 
Taryba musų brangios tautos 
vardu siunčia Jums pasveikini
mą ir padėkos drauge su karš
tais linkėjimais ir tolimesnio 
pasisekimo karžygiškuose Jūsų 
darbuose!

Musų Tėvynė dar nėra liuosa. 
Lietuvos sostinė -— Vilnius dar 
tebėra svetimos okupacijos ran
kose. Tikimės, kad ir toliaus, 
jei to reiktų, nesudrebės Jūsų 
kardas! Kada švęsite antrųjų 
metų sukaktuves, duok Dieve, 
kad musų žemėje jau nebeliktų 
nei vieno priešininko kareivio, 
kad Gedimino pilyje laisvai ir 
ramiai plevėsuotų Lietuvos Vy
tis}

Mes svetimų žemių nereika
laujame. Kada musų kaimy
nai, Jūsų kardo pamokyti, su
pras, jog Lietuviai jau niekam 
neketina vergaut, tuomet Jums, 
Broliai Kariškiai, ateis pailsio 
laikas.

Savo krūtinėmis apgynę Mo- 
tiną-Tėvynę, apšlakstę ją savo 
krauju, perkalsite kardus į ar
klus ir arsite savo žemelę, kuri 
Jūsų laukia.

Valio Garbingoji Musų Armi
ja!

(Lietuvos Tarybos raštas į 
Lietuvos Armiją.)

LIETUVOS LINAI.
Sugriovus bolševikams Rusi

ją, iš kurios pasaulinė rinka 
gaudavo daug linų, Lietuvos li
nams kaina dideliai pakilo. Se
iliaus džiaugdavos ūkininkas, 
gavęs 100 markių už birkavą, o 
dabar tiek pat jis gauna už pū
dą. Tik — deja — ir čia ūki
ninkas tampa išnaudotas vėl tų 
perkupčių. Važinėdamas paty
riau, kad gerus linus pirkta vos 
po 75 rublius pūdą! Taigi, kad 
tolimesnio išnaudojimo nebūtų, 
pranešame visą tiesą. Musų 
valdžia padarė sutartį su Ang
lija, kad jai bus parduodami 
pirmos ir antros rūšies linai; 
trečioji gi rūšis gali tekti kur 
tinkama, kad ir Vokietijai. Dar 
prie senojo kabineto buvo duo
ta leidimai linus supirkti ir nu
statyta kainos už pirmąją rūšį 
nuo 80 iki 90 markių pudui, 
pristatant linus Panevėžin, še- 
duvon, Radviliškin, šauliuosna 
ir kitur; antroji rūšis 10 mar
kių pigesnė. Tat perpigiai par- 
davusieji yra nuskriausti ir ga
li dabar nurodyti sandelius, ka
me jų linai sukrauti, o valdžia 
privalėtų priversti skriaudą at
lyginti.

Prikišama ūkininkams, kad 
jie savo linus išvalyje bile kaip. 
Ir tiesa, kiek teko matyti, pas 
Sius’ tankiai ’ tik sp’ali^apibdrž* 
toma ir po viso valyjimo. Tuo
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įbudu linai paskaitomi žemesnės 
rūšies, ir dirbtuvė už valijimą 
savo atskaito. Girdėjau nuo 
ministerijos atstovo, kad už 
grynai išplūktus linus bus mo
kama 20—30 maržių brangiaus 
pudui, o pakulos, vėl išvalytos, 
išeis už trečią rūšį. Ūkininkai, 
rūpinkitės pristatyt švarius, ne- 
sušlakštytus linus! Per tai sa
ve gerai užrekomenduosite ir 
ta prekė visuomet bus jums 
pelninga. Nemirkyti linai (klo- 
tiniai) pirmos rūšies nesiskai
to.

Jau senai prieš karę iš musų 
krašto buvo išvežama tūkstan
čiai vagonų sėmenų. Nors ka
rės metu, ypač paskutiniu laiku 
del darbininkų pabrangimo ma
žiau sėmenų turėta, vienok dau
gel dar sėmenų išeis užsienin, 
nepaisant to, kad ir pas mus jų 
jau nemažai suvartojama alie
jui spausti. Pabrango darbinin
kas, bet pabrango ir ūkio pre
kės. Musų ūkininkai tikrai ap
sigavo rudeniop po 10—12 rub
lių sėmenų pūrą parduodami. 
Valdžia kaslink sėmenų padarė 
su užsieniu sutartį, sulyg ku
rios ūkininkams turės būti mo
kama 40 ir viršiaus markių už 
pūdą. Jeigu kartais Vokiečių 
markė pakiltų, tai žinoma sėme
nis kiek atpigtų, bet visgi butų 
mokama nedaug žemiaus 40 
markių. Margalis.

▼ ▼ ▼

LENKAI VEJA Iš SEINŲ 
LIETUVIŲ KUNIGUS.

Seinuose 30 d. gruodžio ke
lios dešįmtįs Lenkų'valdžios su
kurstytų, vyrų ir moterų, įsi
laužė į vyskupo pavaduotojo, 
kanauninko Grigaičio butą ir 
reikalavo, kad iš Seinų išva
žiuotų likusieji dar 4 Lietuviai 
kunigai, grąsindami juos varu 
išvarysią.

STENGIAMOJO SEIMO 
RINKIMAI.

Valstybės Prezidentas Anta
nas Smetona, ir Ministerių Pir
mininkas, A. Galvanauskas, iš
leido sausio 12 d. šitokį praneši
mą apie rinkimus į Steigiamąjį 
Lietuvos Seimą:

Remdamasis Steigiamojo Sei
mo Rinkimų įstatymu ir vaduo
damasis 8-sios šių metų sausio 
mėn. dienos—Ministerių Kabine
to pasiulymu, skiriu ir skelbiu 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
Rinkimus 14-tąją ir 15-tąją š. 
m. balandžio mėnesio dieną.

BELAISVIŲ MAINYMU.
Lenkų kariškiai atstovai buvo 

atvykę Kaunan pasitarti apie 
apsimainymą karės nelaisviais, 
bet nesusitarė, nes jie norėjo 
mainyti galvą ant galvos, mū
siškiai gi reikalavo visus už vi
sus. 

▼ ▼ ▼
LENKŲ MELAI.

Lenkų užimtų kraštų Lietu
viai atstovai Kaunan buvo atsi
lankę ir inteikė valdžiai protes
tus ir skundus del Lenkų žiau
raus elgimosi su Lietuviais ir 
prašymus prijungti kuogreičiau- 
siai atplėštus kraštus prie savo 
Lietuvos. ■ Nuorašus savo skun
dų ir reikalavimų Lietuvių at
stovai inteikė Francuzų ir An
glų misijoms. Buvo norėję sy
kiu atvykti ir atstovai lenkiškai 
kalbančių Lietuvių, bet jiems 
nepasisekė prasprukti pro de
markacijos liniją. Lietuvių at
stovai iš anos pusės Lenkų ri
bos labai apsidžiaugė pamatę 
Lietuvą esant tikra valstybe su 
visomis valstybinėmis įstaigo
mis ir kad visai netiesa, ką 
Lenkai nuolatos: meluoja apie 
Lietuvą ir Lietuvius.

LATVIAI VARGINA LIE
TUVIUS.

Latviai buvo užpuolę Mažei
kius ii' norėjo juos užimti, bet 
pavartojus ginklus gavo pasi
traukti. Latvių kareiviai eida
mi nuo Prekulės ant Palangos 
plėšia ir rekvizuoja Lietuvius 
Darbėnų, Palangos apielinkėse. 
Palangos parapijoje Latvių ka
reiviai užpuolę vieną ūkininką 
peršovė per langą 'auklę, sėdė
jusią trioboje su kūdikiu ant 
rankų. Dabar vėl sulyg gautų 
žinių iš Bauskės Latvių valdžia 
yra paliepusi iki sausio 17 vi
siems Lietuviams' arba prisira
šyti prie Latvių (priimti jų pi
lietybę) arba išsikraustyti iš 
Latvijos, bet savo turto nelei
džia su savim išvežti. Užsienio 
pasportas Latvijoje kainuoja 
apie 300 rublių.

Mintautoje sausio 15 d. buvo 
įvykusios Latvių-Lietuvių komi
sijos tarybos del valstybių ri
bų. Pasitarimas, lygiai kaip 
Valke, Dorpate neprivedė prie 
jokių aiškesnių pasekmių.

(“Vienybė”, Kaune.)

“Dirva” gauta Lietuvoje bus 
didžiausiu jūsų brolių-giminių 

1 džiaugsmu. Užrašykite jiems.

Gcrklčs skaudėjimus, diegliai krati
nėje, iiiflnenzos, pasirodymo ženklai.

Ištrink gerklę ir krutinę su

PAIN EXPELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapsileisk tnip, kad tavo paganias Šal
tis išsivystytu i plourisę, pneumoniją, 
influenza ir i kitokias pavojingas ligas.

Nnsip rk Šiandieną sau parankiausi 
oje aptivkoje l*ain-Expellorio 85c. ir 
65c. butelis.

Tikrieji tui i musu vaizbaženkli

4> IKARĄ 4a
Nepriimk kitokiu pamainymu arba 

pamėgdžiojimu.
F. AD. RICHTER & CO.

326-330 Broadway - - New York

The Representative Realty fie.
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 pinigusp.kiek^sųtinkąmay,

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

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

Norėdami pirkti gerą gyvenimui namą, 
pas mus gausite lengviausias išlygas 
ir tinkamus jūsų išgalimai kainai na
mus:The Representative Realty Co.

Main Office
814-16 CITIZENS BLDG.

Telefonai:
Bell Telefonas Main 4295.

Ohio State Central 5355.

WATERBURY, CONN.
(Tąsą nuo pusi. 2-ro) 

lininkais”, “artistais”, “režisie
riais” ir kitokiais titulais daro
te visokias intrigas ir demorali
zuojat kaip narių draugiškumą, 
taip ir visą jų veikimą.

Kodėl p. Lukauskas, jeigu y- 
ra toks dailos mylėtojas ir pasi
šventęs tam darbuotis, nevei
kia prie tos draugijos, su kuria 
pirma darbavosi ? Ten dirva 
plati, reikia tik veikti. Kodėl, 
vieton spiesti krūvon jaunimo 
spėkas, skaldo jas ir tuomi silp
nina draugijų veikimą? Tuomi 
savo pasielgimu jis sulaikė vie
tos Lietuvių tarpe dailos darbą.

Kaslink tų paveikslų, rusiš
kose uniformose, tai irgi neuž
ginčijama, nes dar ir šiandien 
galima matyti išstatytą p. M. 
Brazausko studijos lange; pa
veikslas neparodo nei šešių nei 
septynių ypatų, bet tik tamis- 
tą vieną, ir atrodai kaip tikras 
“bermontininkas”.

Toliaus, kaslink tos organi
zuojamos trupos ir gabumų pri
sidėjusių prie jos, neužsimoka 
nei kalbėti, nes iš tamistos įvar
dintų “artistų” supratingesni ir 
apsišvietę žmonės jau atsisakė, 
pamatę, jog tamista tą darai ne 
del ko kito, kaip tik del savo 
vardo. Nors butų dar daug ko 
nurodinėti, bet gana to, ką pa
sakiau, ir šiuomi užbaigiu dis
kusijas apie tai. Bet jeigu at
eityje tamista bandysi ką nors 
netinkamo daryti, tai busiu pri
verstas pranešti gerbiamiems 
“Dirvos” skaitytojams.

Vienybės Mylėtojas.
Nuo Red.: Matome reikalin

gu šiuos ginčus užbaigti. Jie 
nieko gero nesuteikia skaityto
jui ir laikraštyje užima brangią 
vietą. Nei viena nei kita pusė 
daugiaus šiame klausime raštų 
nesiųskite.

BALTIMORE, MD.
Nuvarginta Lietuva šaukiasi 

Amerikos Lietuvių nors paskola 
pagelbėti, už tai pažada užmo
kėti gerą nuošimtį. Taigi Bal- 
timoriečiai, šita proga pasinau
dodami išpirkim kuodaugiausia 
Lietuvos laisvės bonų, o tikrai 
Lietuvos laisvė bus išgelbėta iš 
devyngalvio driežo nasrų, nesi
gailėkime savo šimtinės — ji 
neprapuls, dar gerą nuošimtį at
neš. Malonus Lietuviai, pasi
skubinkite išmokėt savo užpirk
tus bonus ir nauji užsirašykite, 
nes jūsų pinigai už kelių dienų 
pasieks Kauno tvirtovę ir nu
slopins visus priešus ir jų gy
vuliškus apetitus, kurie žiūrėda
mi į Lietuvą seilę ryja. Atei
kite tuojaus užsirašyti Lietuvos 
boną. Raštinės valandos nuo 6 
iki 9 vakare seredomis. Ket
verge vakarais nuo 6 iki 10 v. 
Subatomis nuo 4 iki 6 vai. vak.

Stoties Iždininkas
J. Karalius, 
112 N. Greene St.

GARDNER, MASS.
Pastaruoju laiku čia Trockio 

pasekėjai buvo biskį apsiraminę, 
kada pradėjo gaudyt ir vežt į 
tą palaimintą žemę. Nekurie 
buvo net iš šio miesto išbėgio
ję. Dabar vėl grįžta. Kuomet 
desėtkas Trockio garbintojų bu
vo nugabenta ant Deer salos iš
vežimui į Rusiją, kurią jie taip 
garbino, tAf kiti jų draugai riti- 
vežė po tūkstantį dolarių išpir
kimui jų atgal. Ir tie neatsi
sakė dėlto nuo išpirkimo, jie tik 
taip gražiai apie Rusiją kitiems 
kalba, bet patįs jos kaip vilkai 
bijo. Dabar visi pradėjo kitaip 
giedot: sako, mes prieš Ameri
kos valdžią nieko nesakom, tik 
Lietuvos valdžią peikiam. Da
bar, sako, Lietuvą valdo kapita
listai, tai mes varomės prie ją.

Vasario 17 d. vienam nemo
kančiam skaityti Lietuviui bol
ševikai indavė atsinešti dirbtu- 
vėn lapelį, atspausdintą prieš 
Lietuvos Misiją ir prieš visą

LAIŠKAMS POPIEROS
Dvidešimts penkių rūšių 

Popierų del Laiškų rašymo, 
tinkamiausi rašymui į Lietu
vą, su visokiais gražiais pa
sveikinimais ir su pritinkan
čiomis dainelėmis dabai* 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, Bl.

Lietuvos veikimą. Po tuo pa
sirašyta “Darbininkų komite
tas”. Jie dabar bijosi pasisa
kyti, kad tai “komunistų komi
tetas”, arba bolševikų, tai pra

■

3

dėjo darbininkų tarpan lysti ir 
jų vardu vadintis. Bet kažin ar 
darbininkai pavelys suteršti sa
vo vardą jų bjauriais darbais?

Vietinis.

SIUNČIANT PINIGUS Į LIETUVĄ

SIŲSKITE VISUS, NES DIDESNĖ PUSĖ SIUNČIAMŲ 
PINIGŲ LIEKĄ ŽYDAMS.

Mano kursas su

500 auksinų 
3,000 auksinų 

10,000 auksinų

$8.50 
$51.00 

$170.00

nusiuntimu:

1,000 auksinų
5,000 auksinų

20,000 auksinų

$17.00 •!
$85.00 :

$340.00 I

Pinigus prisiųskite pačto money orderiais ir adresą to, 
kuris turi pinigus gauti Lietuvoje. Jūsų pinigai bus iš
siųsti be užvilkimo ir Jus gausit kvtas nuo priimtų pinigų.

P. MIKOLAINIS, 1304 Sutter A v., Brooklyn, N. Y

TELEFONO PATARNAVIMAS RIMTAI 
SVARSTOMAS.

The Cleveland Telephone Company duoda ge
riausį patarnavimą ką ji gali.

Ji patarnauja visomis savo jiegomis kokias 
turi. Budas davimui patarnavimo yra tinkamas 
prisitaisymas, ir turi vyrus ir moteris reikalin
gus statyti ir palaikyti ir vesti kas pradėta.

Ta kompanija suteikia puikias darbo sąlygas ir ap
linkybes savo darbininkams. Tas pagelbsti jiems pa
gelbėti jums gauti gerą patarnavimą. Mes neatbojame 
vargo parinkimui tinkamų atsakančių merginų ir jau
nų moterų operatorėmis. Mes dar turime daug gerų 
pozicijų, kurias bandome užpildyti.

Patarnavimas gali būti toks geras, kaip mes gauname 
tą patarnavimą atlikti žmones ir reikmenis jų darbui. 
Mes galime eiti į tą pusę taip toli, kiek tik turime pini
gų užmokėjimui už tai ko mums reikia—patarnavimui.

The Cleveland Telephone Company tai darydama per 
paskutinius keturis metus turėjo' nuostolių. Nežiūrint 
to, mes esam optimistiški. Žinoma, kuomet musų inei- 
gos pakils, tą noriai tuojaus sudėsime į pagerinimą pa
tarnavimo. Tai yra griežtas ir tikras būdas į dalykus 
žiūrėti.
THE CLEVELAND TELEPHONE COMPANY

Gaukit visa šilma 
laikykit degamas 

skyles švarias
Jeigu iš jūsų gazinio pečiaus degamų sky

lučių eina geltona smailais galais liep
sna, kuri aprukina virinimo indus, ta
da daugelis naturalio gazo, už kurį tu
rit mokėti, eikvojasi ant nieko.

Purvas ir užsikimšimas oro skylių, kaip ši
tame paveikslėlyje parodo, sudaro ne
gerą oro ir gazo maišių ir nuo to paei
na tokios geltonos, aštrios liepsnos.

Geltonais 
Galais 

Liop.no.

Čionai nešvaru

Nulašėjimai nuo puodų susirenka apie liep
snų išeigas ir sudaro pasekmes kaip 
šiame piešinyje parodo.

Betvarkės

liepsnos

Čionai nešvaru

Duokit naturaliui gazui progos. Užlaiky- 
kit oro skyles ir liepsnų skyles švarias

I ■ nuo ■ pui-voĮ'įtrupinių ir lašų/ . Tankiai : 
išimkit degamąsias dalis, išviririkit jas 
vandenyj, kurin reikia indėti du šauk
štu skalbiamos sodos, ir pirm sėdėsiant 
atgal išdžiovinkit.

Smailios meljnoo liepsnos su

K
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Liepsnų ir oro skyles švarios

Jeigu degamąsias dalis užlaikysit švariai, 
jos išduos mėlinas smailas liepsnas, 
kurių apačios bus žalios — tai yra kar
ščiausia ir tinkamiausia gazo liepsna. 
Viršutinis paveikslėlis parodo tinkamą 
ugnies išdavimą iš švarių degamųjų 
skylelių.

Užlaikymas degamųjų dalių švariomis ne
tik sulaikys didelį gazo eikvojimą, bet 
padės ir jo išteklių pagerinti.

THE EAST OHIO 
GAS COMPANY

k
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Liop.no
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i Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese į
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

SUPERIOR EKONOMINIS KAMPELIS
imumiimm

KOPECNY’S
'Lietuvos Paskolos Bonų par- priėjo galo, 

davinėjimas pusėtinai eina. Tik teapsirgo pereitą savaitę, 
ir čia žmonės susiduria su tais 
melagingais paskalais, kaip ir 
kitur. Musų tautos priešai, ne
va “darbininkų” geradėjai sklei
džia tarpe tamsesnių žmonių pa
skalas, buk už bonus paimti pi
nigai nebusią atmokėti ar ne
busią taip, kaip žadama.

Kurie laikraščius skaito — 
tikrus laikraščius, o ne kokius 
ten “darbininkiškus” šlamštus, 
— tie žino ir kitiems pasako, 
kame teisybė, bet yra tokių, ku
rių teisybė nepasiekia, tuo tar
pu jiems kelią pastoja melagin
gų gandų platintojai. Tokių su
tvėrimų reikia saugotis, nekal
bėti su jais ir neklausyti jų pa
sakų. Jus žinot visi, kaip me
lagiai dirba, kad tik atsiekti sa
vo: jie iš balto padaro juodą ir 
kitaip žmones mulkina.

Apsipažinę su Lietuvos Lais
vės paskolos dalyku Lietuviai 
tiems fanatikams atsako stačiai 
ką jie apie paskolą žino ir ką 
jie apie jų pasakas mano. Ta
da jie ir zurzėti nustoja, 
kia visiems taip pasielgti, ir iš
nyks abejonės tarpe tų, kurie 
dar neskulaidinti.

Lietuvos Valdžia ir visi Lie
tuvos gyventojai savo turtu už 
paskolą atsako. Paskola nesi
duoda kokiai pustynei, kur ne
gyvena žmonės ir kur niekas 
neauga. Lietuva yra turtinga 
ir Lietuvos gyventojai, kaip ir 
visur kitur, moka valdžion mo
kestis, kaipo piliečio užduotį, ir 
iš to susidės atmokamoji suma 
už bonus. Lietuva nepradings, 
jos žmonės neišmirs ir todėl už 
bonus sumokėti pinigai nežus.

Jeigu jums fanatikai skelbia, 
jog už jūsų paskolą Lietuvos 
žmonės turės amžinai mokėti, 
tai tegul jie prirodo, ar jų, tų 
raudonspalvių “valdžia" nelupa 
žmonėms kelių kailių, kad sau 
geras algas išsistorojus, kad 
patįs galėtų lėbauti, kaip darė 
carai? Su Amerikos Lietuvių 
paskola Lietuva greičiau atsi
peikės, atsiliuosuos nuo svetimų 
jungo ir todėl bus lengviaus at
silyginti paskolą. Ar pavienis 
žmogus ar daugybės pavienių 
atstovai-valdžia prašo paskolos, 
tai yra tas pats. Jus pavieniui, 
nepažįstamam neduosite, bet vi- [ 
su valdžiai su noru darote. Tai
gi turėkite tą mintyje ir skolin
kite Lietuvos valdžiai — Lietu
vos gyventojams, savo broliams 
ir giminėms — per

Tik pora žmonių

Bet vis reikia saugotis nesu-, 
sišaldyti, jei norima ligų išven
gti. Nereiškia dar, kad jeigu 
influenza praėjo, tai niekas nei 
nuo persišaldymo neapsirgs. Su- 
sišaldymas šlapiame ore taippat 
yra priežasčia ligų ir mirties, 
kaip ir užsikrėtimas influenza, 
paeinančia iš tos pačios prieža
sties.

Geriausias daiktas nuo šalčio 
isšigydyti ar bent palengvinti 
gydymąsi, tai nevalgyti mėsos 
per tūlą laiką, kad viduriai ne- 
užkietėtų. Mėsa sudaro per
daug viduriuose karščio, kuris 
ir veikia ant visos sistemos. — 
Kurie sakosi be mėsios negalį 
nei dienos pabūt, tegul pasiren
ka mirti “iš bado”, o ne nuo 
peršalimo, kuris priveda 
plaučių 
mėsos, 
išlaidas

prie 
uždegimo. Nevalgant 

liks daugiau graboriui 
apmokėt. ...

apatinių taipgi buvo lašai krau
jo' Nežiūrint visų jam užmeti
mų, Lupico visiškai sakosi ne
žinąs kokiu budu ta žmogžudy
stė buvo atlikta. Jam užmeta
ma dar kita kaltė, kad namai 
buvo užrakinti kuomet jis par
ėjo, o niekas kitas į jų namus 
neturi rakto. Moteris buvo 24 
metų amžiaus, jos kūne suras
ta net 309 žaizdos nuo didelės 
ledams skaldyti ylos.

Vienatinis už jį liudijantis da
lykas — tai kad pati moteris 
pirmiaus yra buvus policijoje ir 
reikalavo apgynimo nuo tūlo 
vyro, kuris ją sekiojęs. Apie 
tą kitą vyrą niekas nieko neži
no. Lupico, kaip policija surado, 
turėjo pasportą išvažiuoti 
Amerikos ir į keletą dienų 
vo besirengiąs Clevelandą 
leisti.

iš 
bu- 
ap-

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

Atpigintos Reikmenįs Del 
Vyrų

7028 SUPERIOR AVE.
Atdara laikoma nedėldieniais 

nuo 7:30 ryto iki 12 dieną

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

pildom ir jūsų?
The Gegenheimer 

Drug Co.
Superior Av. ir Addison Rd.

Wm. J. WILBERSCHEID
Geležinių Daiktų ir Kvar

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

Rei-

jų valdžią.

Draugijos
14 d., ne-
18 kp. su-

Lietuvai - Gelbėti 
susirinkimas. Kovo 
dėlioj, pirm Sandaros 
sirinkimo, įvyks visuotinas L.
G. D. narių susirinkimas Good
rich Name, 1420 E. 31 St. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, nes 
turime svarbių tarimų, taipgi 
reikia užsimokėt mokestį, kuri 
yrą’; tik $2 metams. Norintieji 
pastoti L. G. D. nariais taipgi 
atsilankykite. Pradžia nuo 1 v., 
po pietų.

Rengiama didelės prakalbos. 
Vietinis Laisvės Bonų Stoties 
komitetas nutarė ant kovo 21 d. 
parengti dideles prakalbas, ku
riose bus užkviesti kalbėti gar
siausi Amerikoje esantieji tau
tininkų ir katalikų kalbėtojai. 
Svetainė paimta Moose Hall, su 
kuria jau visi susipažinę. Tu
rėkite mintyje — tai bus atei
nantį mėnesį, nedėlioj po pietų.

Flu jau pasibaigė. Sveikatos 
komisijonierius Rockwood pra
neša, kad influenza mieste jau

Nedė-

sustojus pasitaisy- 
užpakalio užėjo ki- 
susidurime sužei- 
žmonių. Penketas

Sužeista 12 žmonių.
lioj Lake Shore gatvekariui su
sigadinus ir 
ti, ant jo iš 
tas. Tame 
sta dvylika
paimti į ligonbučius, kiti kiek 
tvirtesni ir galėjo patįs apsižiū
rėti. Akcidentas įvyko tuoj po 
pietų, miesto išlaukėje, prie už
sisukimo. Sukantis lekiančiam 
gatvekariui, čia pat jis pamatė, 
kad ant kelio stovi kitas, jau 
nebuvo laiko sulaikyti, tečiaus 
dar spėjo sumažinti bėgimą, ir 
taip, abiejų karų žmonėms ma
tant gyvą pavojų, karai susi
mušė. Daugiausia žmones su
žeidė stiklai.

Numirė ubagė — su $2,846. 
Sandusky, O. — šią gadynę ir 
ubagai bagoti. Mirus čia 80 m. 
amžiaus senei, jos drapanose at
rasta bankiniai liudijimai ant 
$2,846.25. Keliolika metų atgal 
ta moteris, kaip nekurie atme
na, badu marinosi, kad tik pa
rodžius žmonėms savo biednys- 
tę ir tokiu budu įsiprašė į prie
glaudos namus, kuriuose mirė.

Policistams pasitaiko įvairių 
dalykų. Subatos naktį pora 
policistų patėmijo gatve einan
tį kokios tai vogos prie žemės 
spaudžiamą žmogų. Buvo 3 vai. 
ryto. Sunkiai einantis policis
tams sakėsi esąs nuvargęs, bet 
negalįs miegoti, todėl išėjo pa
slampinėti gatve. Bet ta pasa
ka policistų neužganėdino. Jie 

’tą žmogų ėmė krėsti ir kiše-’ 
niuose rado $835.56 centais, de
šimtukais ir penktukais.

“Na, tai iš kur dabar tie čia 
pas mane atsirado?” dy vi josi 
pats tas žmogus: Net nuvestas 
kalėjiman ir pasodintas jis 
galėjo atsiminti ar nenorėjo 
kyti, iš kur jis tuos pinigus 
vo.

Kita žmogžudystė. Utarnin- 
ke, vasario 24 d., policijai vai
kai pranešė atradę nužudytą 
žmogų prie Kingsbury run pa
krantės, kur iš miesto vežama 
ir verčiama visokie nereikalin
gi daiktai. Kūnas pasirodė esąs 
irgi Italo, Nunzio Laporit. Po
licija susiduria su kokia nežino
ma misteriška, slaptai velkan
čių Italų žmogžudžių gauja. — 
Bėgyje pastarų trijų mėnesių 
atsibuvo šešios tokios nežino
mos žmogžudystės, visuose at
sitikimuose vis žuvo Italai.

Policijai ši paskutinėj! žmog
žudystė duoda keletą neaiškių 
išvedžiojimų; viena, sujungia
ma su nužudymu pereitą savai
tę Rožės Lupico, ir išvedžioja
ma, kad ją nužudyta daugiau iš 
keršto, negu iš pavydo. An
tra, kad šis žmogus nužudytas 
už žinojimą ko nors apie nužu
dymą paminėtos moteries. Tre
čia, kad jis žinojo ką nors apie 
nužudymą pirmesnių keturių 
žmonių.

Paaiškėjo, kad Laporit yra 
tūlą laiką pirmiaus gyvenęs ki
tame name greta nužudytosios 
moteries ir policija spėja, kad 
jis ją pažinojo. Šito vyro kaip 
ir tos moteries veidas buvo su
pjaustytas kryžiais, kas duoda 
manyti apie tuos pačius žmog
žudžius.

S. Lupico galiaus likosi pa- 
liuosuotas, po šitos žudystės, 
kuri pradeda prirodinėti, jog jis 
visai negalėjo žinoti apie savo 
moteries nužudymo priežastį.

Apžiūrint tą vietą, kur pa
krantėje rastas numestas Lapo- 
rito lavonas, pasirodė, jog te
nai atsibuvo. muštynė. Vaikai 
nekurie paliudijo, jog jie matę 
panedėlio vakare ištolo tenai

Namai Namai
LIE-

A. LINN Keptuvė

ne- 
sa- 
ga-

Apie pereitos savaitės žmog
žudystę. Aną utarninką pa
šaukta policija į Sebastiano Lu
pico namus, kur atrasta nužu
dyta jo moteris, policija po ap
žiūrėjimų areštavo ir patį Lu
pico. Pamatu jo areštavimui 
paduota ta, kad apžiurinėjant 
jo namus kambaryje atrasta 
kraujuota paklodė ir ant jo

$6,500 — Pavienis 6 kambarių 
namas, su maudyne, elektros 

šviesa ir kitomis visomis intai- 
somis. Yra ir garažius del au
tomobilio. Parsiduoda pigiai. 
■Vieta apgyventa Lietuviais. — 
6802 Bonna avė. Telefonas Ro
sedale 1628-M. (10)

REIKALINGA jaunų merginų 
(mokančių Angliškai) išskir

stymui orderių groserių krau
tuvėje. Valandos nuo 8 ryto 
iki 4 po pietų. — The Gilliam- 
Millhoff Company, 12405. Cedar 
Rd. Garfield 6300. Crest 157.

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

Park 
prieš 
Baž-

TINKAMIAUSIA DEL 
TUVIŲ.

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

P. 
2006

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

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K
nes bus Lietuvių 

Atsišaukite pas:
MULIOLIS
St. Clair Ave.

Cent. 6488.

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

ALUMINUM 1NDĄI
NETURITE PRALEISTI ŠITOS PROGOS MUSŲ IŠPARDAVIMO 

ALUMINUMO VIRTUVĖS INDŲ — KAINOS GREITU 
AUGŠTYN.
Kepimui Skarvados po $1.20 

Ryžiams Rundeliukai $.185

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 kaitų.

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 Reikmenįs, Papuošalai ir kitkas. 
Viskas geriausio šioje krautuvėje už mažus pinigus.

7036 SUPERIOR AVE. Insteigta 1881.

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

gi išpildome užsakymus laiškais, gavę už tai $1.00.

©
©
© NAMAI

LIETUVOJ GYVENANTIEMS.
PAJIEŠKAU dukterų Zofijos, 

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

Fr. Janušaitis (10)
R. F. D. 2 Chardon, Ohio.
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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 į 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 į šventadieniais iki pietų. — Visada tu
rim tikrą perkalbėtoją, kuris gali jums viską išaiškint jūsų kalbo
je. Lengva mane surasti: — vienas blokas nuo marketo, tenai 
kur prieš namą randasi didelis laikrodis, ant gatvės

2209 ONTARIO STREET
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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.

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

5514 St. Clair Avenue 
atdaras ir vakarais.

Telefonas Central 5821-W 
CLEVELAND, O.
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Faunos! 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 suvirs 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 

Reikalaukit farmu kata- 
(9)

J. A. ŽEMAITIS
1, Fountain, Mich.

E VIOLET LAXATIVE

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

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

R.

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)

PERKAME VISOKIUS 
NAMUS

Jeigu norit parduoti savo namą, 
tai kreipkitės į mus, o mes greit 
nupirksime. Perkame namus, 
esančius tarp E. 9 th ir E. 40th 
gatvių. (13)

A. F. DONALDSON CO.
Reikalaukite managerio

J. V. Mitchell
234 Superior Arcade

Main 6437 Central
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keturis žmones, paskui matę 
juos nubėgant, bet nubėgo trįs. 
Tame tarpe ant kelio namų ar
ti nėra, tai žmogžudžiams bu
vo patogiausia.

Kitos žmogžudystės, sujun
giamos sū Italų vendettų gau
jos veikimu:

Lapkričio 15 d. atrastas nu
žudytas Joseph Scambera iš E-j 
rie, Pa.

Gruodžio 2 d. ant kelio ras
tas nužudytas Carl Calabrese, 
kuris kartais policijoje pasitar
naudavo.

Sausio 30 d. ant Pearl road 
atrasta Salvatore Russo ir Fr. 
Ulizzi.

šitų dviejų apielinkėje rasta 
vieta trečio gulėjusio matomai 
nužudyto ir išmesto sniege žmo
gaus, bet tas atsipeikėjęs din
go, kad jo policija nesugautų. 
Jis turbut buvo iš žmogžudžių 
pusės, užtai niekur nei pagal
bos nesišaukė.

©
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KAZYS VALAIKA
“Dirvos” Agentas

Pas jį galima užsirašyti ir
atnaujinti “Dirvą”. Adr

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

"»■"........ ....... ......... 't'iin iiiiimm

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI ĮĮ
GYDYTOJAS IR CtiluuRGAS |
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio. S

Telefonai: Rosedale 5758, Prine- S 
ton 431 g

©

Valandos! Nuo 2 iki 4 po piet 
ir nuo 7 iki 9 vakare.

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet. ©

Išimtinai Tik Vyty 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 dienų.

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 dienų Netoli Wade Park Ave.
4 popiet iki 8 vakare 8:30 iki 10:30 vai. ryt
Nedėldienį 11 iki 12 dienų 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
(Didžiausią 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. Ciair Avenue Cleveland. Ohio

Vienos ir Dviejų Šeimynų 
Vieno ir Dviejų Augštų

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

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

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

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

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

Kurie manote ilgiau šiame mieste apsigy
venti arba likti ant visados, nesirū
pinkit rendų brangumu, neturėjimu 
•kur su šeimynomis pasidėti — tuojaus 
ateikite pasitarti ir mes aprodysime 
tokių namų, iš kurių rasite sau kokiį 
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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ELEKTRLŠKI PATOGUMAI LIGONIŲ 
KAMBARIUOSE.

Yra du elektriški dalykai, kurie turėtų ra
stis kiekviename name Clevelande, kur tik
tai vedama kova su ligomis — tai Elektriš
kas Šildytojas ir Elektriškas šildymo Pa
das.
Elektriškas Šildytojas palaikys ligonio 
kambarj šiltu laike didžiųjų šalčių. Elek
triškas Šildymo Padas bus patogiausiu su
šildymui vietų, kas pagelbės sumažinti ir 
paliuosuoti ligonį nuo gėlimo ir skausmų. 
Abu šitie elektriški padargai galima gauti 
pirkti už prieinamą kainą bile kokioj Elek
triškų Daiktų Krautuvėje.

Illuminating Building Public Square
THE ILLUMINATING COMPANY
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