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Lenkai Praneša Apie 
Lietuvos Kareivių Sukilimą

KAREIVIAI BUK ŠAUDĘ Į VALDŽIOS NAMĄ 
IR BOMBARDAVĘ STOTĮ. BOLŠEVIKAI LAIŽOSI 

PRIE AMERIKOS.
SĄJUNGININKAI PATARĖ LIETUVIAMS IR 
LENKAMS SUSITARTI KOVAI PRIEŠ BOL

ŠEVIKUS. LIETUVIAI ATSISAKO TURĖ
TI SU LENKAIS BENDRO IKI JIE NE

ATIDUOS VILNIAUS.
NAUJOSIOS VALSTYBĖS TARSIS SU RUSIJA.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

_____________Į
Charleston, W. Va. — čionai 

anglies kasykloje nuo gazų už
troško trįs darbininkai, — du 
iš jų buvo perdėtiniai: vienas 
inspektorius, kitas prižiūrėto
jas:

Gelžkeliečių streikas Prancū
zijoje. Visi gelžkelių darbinin-

KAREIVIŲ SUJUDIMAS 
KAUNE DEL MO- 

KESTIES. 
Nesusipratimas del algų.
Varšava, vasario 29 d. — 

Amerikonas vardu Harris 
likosi užmuštas laike atsi
buvusio militario sukilimo 
Kaune, Lietuvoje. Harris 
pastojo Lietuvos armijon 
keletas mėnesių atgal kaipo 
instruktorius.

Washington. — Gauta žinių, 
jog bolševikai pasiuntė antrą 
•prašymą Suv. Valstijoms tai
kytis; pirmutinis atsikreipimas 
pasiekė valstijos departamentą, 
kitas dar ne. Antrame, apie 
kurį dar oficialiai Suv. Valsti
jų valdžia nekalba, bolševikai 
sakosi sutinką įsteigti valdžią 
ant demokratiškų pamatų (už
baigti ‘proletariato diktatūras’ 
ir leisti žmonėms išsirinkti val
džią) ir atmokėti 60 nuošimčių 
Rusijos skolų bei atlyginti už
vilktus nuošimčius.

Kitos žinios skelbia, jog bol
ševikai dar nori Amerikoje pa
skolos. — Tai ir pasirodo; kaip 
"darbininkiška” valdžia negali 
be “kapitalo” apsieiti.

DARBININKŲ TEISĖ PO 
SOVIETŲ VALDŽIA.

Nesenai išleisti darbininkams 
įstatymai parodo, jog jais bol
ševikai užkrauna ant darbinin
kų tironiją- ir. vergiją, kokios 
pereito šimtmečio istorija ne
matė. Tos darbininkams tiesos 
sako: “Kožnas darbininkas tu
ri nešiotis darbo knygelę, kuri 
yra kaip ir pasportas. Joje tu
ri būti užrašyta alga ką jis už
dirba kas savaitė ar kitaip, jo 
dirbamos ir neišdirbtos valan
dos, grupa arba rūšis darbo, 
kurin jis apvertinimo komisijos 
paskirtas, ir kiekvienas smul
kiausias jo gyvenimo dalykas 
ir veikimas”. — Taip praneša 
Amerikos-Rusijos Komercijos 
buto prezidentas New Yorke.
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kai Prancūzijoje likosi iššauk
ti generalin streikan vasario 28 
dienų. Dalimas gelžkelių judė
jimas palaikyta pirmą dieną su 
pagalba kariumenės gelžkelių 
skyriaus vyrų, taipgi pagelbė
jo nekurie liuosnoriai civiliai. 
Generalė Prancūzijos darbo fe
deracija pasiskelbė esanti są- 
jaųsme gelžkeliečiams ir skelbia 
visuomenei teisingumą gelžke
liečių reikalavimų. “Le Liber- 
taire” laikraštis paskelbė kur
stantį straipsnį, atsikreipiantį' 
į gelžkelių žmones ir 1920 me
tų kareivius, ragindarp^^Jkgltį. 
maištą, vogti ir naikinti. A£ 
sibuvo areštų ir kratos. Laik
raštis sulaikytas.

Streikas Holandijoje. Antra 
savaitė čionai streikuoja dokų 
darbininkai. Streiką pradeda 
jausti ir kitos šalįs, ypatingai 
Prancūzija ir Vokietija, kadan
gi likosi sulaikyta išvežimas 
reikalingų produktų; Roterda- 
man iš Vokietijos, sulyg taikos

Londonas, yas. 29 d. — 
Bevieliu pranešimu iš Var
šuvos sakoma, jog atsibu
vo Lietuvių kareivių suki
limas Kaune vasario 22 d., 
delei algų, ir jiems buvo 
įsakyta susirinkti pasitarti 
su valdžios atstovais.

Kareiviai to įsakymo ne
paklausė, pagal bolševikų 
agitatorių patarimo, ir at
statę mašininius šautuvus 
pradėjo šaudyti į valdžios 
budinkų visą naktį ir dieną. 
Tuo pačių tarpu artilerija 
bsmbaręiavo gelžkelio „stotį, 
ir įvairias miesto dalis.

Bolševikai agitatoriai at
sidanginę iš Šaulių."

(Nuo Red.'. .Galima pati
kėti, kad bolševikai visur su 
savo agitacija lenda ir jų 
tikslas sukelti kariumenę 
prieš valdžią, tečiaus kad 

■žinia ateina iš Varšavos, 
tai jai negalime tikėti. — 
iškaityk pusi: 3-čią.)

KOSCIUSKO ŠIRDIS RAN
DASI ŠVEICARIJOJE.

Geneva. — Kuomet 1817 m. 
Tadas Kosciuška mirė Zugwil, 
Šveicarijoje, jo širdis likosi iš
imta, embalmuota ir bronzinia
me indelyje laikyta. Pats kū
nas pergabentas Lenkijon pa
laidojimui (Krakove). 1887 m. 
toji širdis perkelta į Rappers- 
wil ir tenai buvo iki šių dienų. 
Lenkų skyriuje muzejuje ji tu
rėjo specialų vietą ir tenai lan
kydavosi širdies pažiūrėti nesu
skaitomos daugybės Lenkų.

Tadus Kosciuška, vadinamas 
Lenkų patriotu, yra, tikras. Lie
tuvis; jis dalyvavo Amerikos 
revoliucijoje prieš Angliją lai
ke Washingtono ir buvo to ge
nerolo pagelbininku. Dabar jo 
širdį šveicarai atiduoda Len
kams persigabenti savon šalin.

SUGRĄŽINA GELŽKELIUS.
Washington. —Nuo kovo 1 d. 

visi Amerikos gelžkeliai, buvę 
po valdžios priežiūra delei ka
rės per 26 mėnesius, sugrįžta 
atgal į kompanijų globą. Vie
na svarbiausia gelžkelių atga
vimo į kompanijų rankas žymė 
pasirodė pirmiausia pareikala
vimu leisti joms pakelti kainas 
už pervežimą tavorų.

UŽDRAUDŽIA MĖSININ
KAMS VISKĄ VAL

DYTI.
Washington. — Augščiausias 

valstybės teismas išleido įsaky
mą mėsos gamintojams, kad jie 
užbaigtų ir ant visados atsisa
kytų nuo varymo biznio su to
kiais dalykais, kurie nėra tie- 
sioginai surišti su mėsos išda
vimu į krautuves. Jie gali iš
duoti pačią mėsą ir visokius iš 
mėsos produktus, bet ne varyti 
biznį su tokiais valgomais daik
tais, kurie nėra iš mėsos, bet 
kuriuos jie patįs ikišiolei krau
tuvėms pristatinėjo ir dėlto bu
vo viskas brangiau, negu reik.

šiuomi tarpu Amerikoje yra 
87 korparacijos ir 49 individu- 
alės kompanijos, užėmusios vi
są kontrolę ant maisto produk
tų ir kainų nustatymo. Dviejų 
metų bėgiu tas viškas turi pa
sibaigti.

Amerikoj dar bus gerai. Fe- 
deralio rezervo banko raporte 
Cleveland e pasakoma, jog A- 
merikoje geri darbai, uždarbiai 
ir prekyba bei pramonė cianai 
dar tęsės ilgai — bent keletą 
metų.

Lietuvos Laisves Paskola

sutarties, atgabenta milijonai 
tonų anglies, bet jos negalima 
išvežti Francuzijon. Darbinin
kai atakuoja streiklaužius. Ne
leidžiama niekam po uostus va- 
žinti be policijos leidimo. Strei
kas kilo pasekmėje kovos ko
munistų su socialistais už dar-
bininkų kontrolę. Socialistai ne
pritarė streikui, tai daugelis jų 
narių eina prie komunistų.

Amerikos gelžkeliečiai. Wa
shington. — Sakoma, kad tik 
prezidento atmetimas Cummins- 
Esch biliaus išgelbės gelžkelių 
padėjimą. — Tokį memorandu
mą prezidentui pridavė penkio
lika suvienytų gelžkelių darbi
ninkų organizacijų. Pasakyta: 
“Mes nereikalaujame, kad tą 
bilių prezidentas atmestų, bet 
tik tokiu pasielgimu butų gali
ma atsiekti sus.ipratimo klausi
me, kuris šią šalį sutinka.”

Tarpe kitko tame biliuje pa
siūloma įsteigti tribunolą su-' 
taikymui darbininkų ir darbda
vių nesusipratimų. Gelžkelie
čiai savo memorandume nuro
do, jog tokio tribunolo. įsteigi- 
masbutų atėmimas darbinin
kams jų senų teisių vesti tary
bas su pačiais darbdaviais. Tas 
taipgi dikčiai užvilktų dabarti

SĄJUNGIEČIAI PAGEI
DAUJA LIETUVIŲ-LEN

KŲ SUTARTIES.
Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
tik ką gavo nuo Dr. Bielskio 
sekantį kablegramą:

“Sausio 20 Inter-Allied Ko-
ni isi ja patarė sudaryti Lietu- 
viškai-Lenkišką Militarę sutar
tį prieš bolševikus. Pirm su
tikimo padaryti tokias sutartis, 
Lietuviai pareikalavo, kad Len
kai pripažintų Lietuvos Nepri
klausomybę su miestu Vilnium, 
ir kad Tautų Lyga turi gva- 
rantuoti tokias sutartis tarpe 
Lietuvių ir Lenkų. Latviai pa
reikalavo Mažeikius, Alukštą ir 
atlyginimą už Palangą.”

MANOMA TAIKYTIS SU 
RUSIJA.

Londonas. — Penki užrube- 
žinių reikalu ministeriai — Ru
munijos, Lietuvos, Estonijos, 
Latvijos ir Lenkijos, po prie
žiūra sąjungiečių tarybos, Var
šuvoje laikys posėdį apkalbėji
mui tvarkos del susitaikymo su 
Rusija. Nors Estonija su so
vietais jau užvėrė taiką, tečiaus 
ji turės bendro su sutartimis 
kitų parubežinių tautų.

SAKO, BOLŠEVIKŲ ŠALYJE 
ESANTI TVARKA.

Iš Maskvos praneša Ameri
kos laikraščių korespondentas 
A. A. Copping apie tai, kad tar
pe kitų nepaprastų pasirodan
čių permainų po sovietų val
džia, apsireiškia ir tvarka ir 
teisių prisilaikymas.

Pasirodo, kad “proletariatas” 
negali klausyti diktatūros, bet 
turi turėti teises, nes kitaip 
nieko bolševizmas nelaimės. Tą 
bolševikai-“diktatoriai” supra
to. Ikišiol visi turėjo klausy
ti jų diktatūros, kas neklausė 
likosi sušaudytas. Taigi, pir
mose dienose raudonųjų vieš
patavimo Rusijoje girdėjome 
apie baisų terorizmą, nesulygi
namą su kitais istorijos prieti
kiais. Tas turėjo pasiliauti — 
“diktatoriai” pamatė, kad žmo
nės nori demokratizmo, o ne 
jų diktatūros; žmonės nori pa
tįs valdytis, o ne jų klausyti.

nį pakeltą algų nustatymo rei
kalavimą.

Gelžkelių darbininkų atstovai 
Washingtone kalba varde virš 
dviejų milijonų darbininkų.

Judenič važiuoja Paryžiun. — 
Iš Kopenhageno pranešama, jog 
Latvijos valdžia leido gen. Ju- 
deničui, buvusios šiaurvakari
nės Rusijos armijos komandie-

VOKIETIJOJ ESĄ BLOGAI.
Haga. — Iš Holandijos atei

ną patikėtinos žinios skelbia, 
kad Vokietija yra ant krašto 
suirimo, jeigu nebus priduota 
išlaukinė pagalba, ypatingai jai 
stoka maisto ii- iki sekančios 
pjūties krizis gali pasirodyti la
bai pavojingas. Daugelyj'e at
vejų padėjimas yra blogesnis, 
negu karės laikais. Kasdiena 
vis maistas mažėja. Sakoma, 
jog Vokiečiai prasivagia per ru- 
bežių Holandijon ir prašinėja 
pas kaimiečius duonos. Del sto
kos trąšų ir pašaro, Vokietijos

Sufragistės turi 33 valstijas. 
Oklahoma City, Okla. •— šios 
valstijos gubernatorius pasira
šė po rezoliucija, pripažįstančia 
moterims balsavimo teisę. Da
bar moterįs turi 33 valstijas su 
tiesomis, reikia 36, kad įstaty
mas butų priimtas Washingto
ne.

riui, pravažiuoti per Liepojų į 
Paryžių. Jis vežasi su savimi 
savo privatinį turtą iš šimto 
milijonų Estonijos markių. Ju- 
deničo armija, 12,000 vyrų, dar 
esančių Estonijoje, didžiumoje 
serga dėmėtąją šiltine.

šita jo kelionė Paryžiun be
ne bus su tikslu “senas Rusi- 
jas” gaivinti....

ūkininkai neįstengė nei laukų 
derlių gauti gerą, nei užaugin
ti gyvulių.

Ashtabula, O. — Susimušus 
pasažieriniam trūkiui su tavo- 
riniu, sunkiai sužeisti inžinie
rius ir pečkuris, pasažieriai -ne
nukentėjo. Tavorinis trūkis su
daužytas ir pradėjo degti.

SEPTYNIAS MYLIAS
Vasario 27 d. Daytone, Ohio, 

valdiškas orlaivininkas, armijos 
majoras R. W. Schroeder, pa
kilo oran net septynias mylias 
augščio (angliška mylia turi 
5280 pėdų). Šis orlaivininkas 
pakilo augščiausia nuo žemės, 
kaip kada kas nors buvo.

Jis užkopė į 6rą taip augštai, 
kad jau tenai buvo tamsu, vė
jai tokioje augštumoje pučia po 
100 mylių į valandą ir tempe- 
ratura yra net’^7 laipsniai že-1 
miau žero. Tokis baisus šaltis l 
uždarė orlaivininkui akis. Jis 
norėjo kilti dar augščiau. No
rėjo pasiekti 40,000 pėdų virš 
žemės. Tečiaus gi jo paimtas 
išteklius oksygeno urnai išsibai
gė ir skystame ore, perskysta- 
me del kokios nors gyvybės pa-1 
silaikymo, jisai apilpo ir liko | 
be sąmonės.

Iš pačios augštumos majoras 
Schroeder su orlaiviu pradėjo 
pulti žemyn ir taip krito per 
šešetą mylių linkui žemės. Jis 
taip smarkiai ėjo žemyn, kad jo 
gazolino tankas sprogo, kuomet 
iš augštumos orlaivis nudribo 
į tirštą orą. Gal but gazolino 
tanko trūkimas sugrąžino orlai- 
vininką į sąmonę nustatymui 
orlaivio geriau, ir jis, lyg mie
ge, tai darė, visai nežinodamas 
apie tai. Bet taip jis padarė pa
čiu laiku. Jam pasisekė pras-l 
tai, bet saugiai nusileisti ant 
McCook orlaivininkų pievos, ir | 
tenai subėgę prie jo visi žiūrė
jusieji atrado jį be sąmonės ir 
apakusį.

Jam iškilus į orą, tūkstančiai 
žmonių persukę kaklus žiurėjo 
kaip jis kilo ir kilo augštyn ir 
pagaliaus kaip mažas taškutis 
pradingo iš akių erdvėje, palik
damas ilgą garo uodegą paskui 
save. Orlaivio pakilimas į vi
sai skįstą orą motorus priver
tė smarkiai dirbti ir iš jų išėjo 
didelė paskui orlaivio nusidrie-| 
kusi garo uodega, žmonės, ne
žinodami, kad tenai orlaivis, pa- 
mislijo, bene ten bus kometa. 
Kiti mislijo, kad tai gal yra ži
nia nuo Marso, šv. Marijos 
kolegijoje, astronomijos profe
sorius atsuko savo teleskopą į 
tokį keistą vaizdą, ir surado 
augštumoje orlaivį.

Šis augštumo rekordas sumu
ša visus kitus rekordus. Pas
kiausiai buvo augščiausia paki
lęs Prancūzas , Casale, neofi
cialiai užrekorduodamas 33,137 
pėdas.

Nusileidus orlaivininkui ant 
žemės, pirmiausia duota gali
ma pagalba ir paskui nuvežtas 
į ligonbutį. Tuo tarpu kapito
nas Flickinger egzaminavo or
laivio instrumentus. Barogra- 
fas rodė 37,000 pėdų, bet ofi
cialiai augštumas nustatyta 
36,020 pėdos. Tai yra beveik 
septynios mylios. Augščiausias 
ant musų žemės kalnas nėra 
augštesnis už šešias mylias. — 
Temperatūra pagal Fahrenheit 
orlaivyje rode 67 laipsnius.

Ligonbutyje akių specialistai 
užtikrino, kad maj. Schroeder 
akių nesugadino ir šis apaki
mas yra tik laikinas. Jo nete
kimas sąmonės paėjo nuo sto-

AUGŠTYN ORLAIVIU.
kos oksigeno, nes neturėjo kuo 
kvėpuot ir apsilpo. .

Kelionėj į aūgštį sutruko dvi 
valandas ir penkias minutas. 
Pakilęs nuo žemės apie. 11 vai. 
prieš pietus, orlaivininkas visu 
laiku kovojo su smarkiai kei
čiančiomis oro srovėmis ir bai
siu šalčiu, kuris juo augštyn- 
tuo didėjo. Karės laiku išras
ti prietaisai orlaivininkystėje 
pagelbėjo šiam lakūnui atnešti, 
ant žemės tikras žymeff augštu
mo ir šalčio, kokis ten buvo, 
patvirtinimui jo žodžių. Schroe
der pirmiaus yra pasižymėjęs 
greitumo rekordu, pralėkęs 173 
mylias į valandą- 18,400 pėdų 
augštumoje.

Maj. Schroeder šiton kelio
nėn apsirengė dar šilčiau, negu 
šiaurių tyrinėtojai kad rengia
si. Jis buvo taip sakant ap
gaubtas elektriškais šildytojais. 
Jo ploščius buvo iš Chinijos šu
nų kailių, o tarpe kailio ir lau
kinės ploščiaus dalies buvo elek
triškos šildymo vielukės, sujun
gtos su inžinu, ir jos šildė visą 
jo apvalkalą. Tokiu pat budu 
jo kepurė, pirštinės ir kojų au
tuvai buvo apšildomi. Prie to 
dar maj. Schroeder turėjo savo 
paties išdirbtą oksygeno maską.

Schroeder pasakojo, kaip jis 
pirmiausia patyrė, kad jau jo 
oksygeno nėra. — “Išsieikvojus 
tankui pergreitai, nes tas turė
jo duoti trijų valandų laikui ok
sygeno, kreipiausi į kita tanką, 
paimtą del atsargos, b< tas bu
vo pats savimi išsinaudojęs. Iš
syk aš tuoj pajutau, kad mano 
galvoje lyg kas ekspliodavo ir 
nežinojau, kas toliaus dėjosi. 
Akįs baisiai skaudėjo ir nega
lėjau jų atidaryti. Žiurėjau ro
dos per kokį plyšelį. Pro ma
ne oras taip smarkiai uže, ir 
aš pradėjau jausti, jog puolu. 
Turbut aš susigriebiau už sty
ro, nes žinojau, jog reikia or
laivį nustatyti, kad jis palen
gva oru šliauždamas žemyn lei
stųsi. Tą aš visuomet mintyje 
turėdavau; tas buvo visuomet 
mano pirmiausia mintis apsi
saugojimo delei. Tuojaus ma- 

I no orlaivis vėl lyg pradėjo pa
lengva kilti. Dar sykį pravė- 

u kiek galima akis, bet že
mes nemačiau. Užsimerkiau, o 
po valandėlės vėl pražiūrėjau 
kiek tik galėjau. Pamačiau esąs 
virš Wilbur Wright orlaivių 
lauko; bet tenai negalėjau leis
tis; bijojau, kad mano akįs vi
sai sutems. Nustačiau orlaivį 
vėl lipti augštyn, nusitaikymui 
gero augštumo, kad paskui su 
paračiutu (kaip lietsargiu, ką 
oriaivininkai vartoja) šokti že
myn. Bet tuo tarpu akyse pa
sirodė McCook laukas ir aš, lyg 
koks automatonas, nusileidau 
žemyn, nežinodamas ką darąs. 
Neatsimenu kaip aš pasiekiau 
žemę. Visu laiku tik galvojau 
šokti žemyn su paračiutu, nes 
žinojau, kad ir su uždarytom 
akis tą galėsiu padaryti. Visai 
bijot nebijojau. Tik mane akįų 
skausmas kankino ir ta galvoj 
ekspliozija. — Po to majoras 
Scsroeder vėl apsilpo ir atsigu
lė ilsėtis.

PETICIJŲ TEISĖ.
Kiekvienam Lietuvos piliečiui 

priklauso peticijos teisė; jis tu
ri pilną teisę reikšti savo nusi
manymą apie visus valstybės 
daromus darbus, gali duoti, kur 
nori, nurodymų, kas toj valsty
bėje yra negera, kas yra taisy
tina. Juo labiau tokia teisė pri
klauso įvairioms draugijoms, 
brolijoms, sąjungoms, parti
joms, susivienijimams ir t. t. 
Kiekviena Lietuvos piliečių or
ganizuota grupė turi pilną tei
sę ir net pareigą tarti rimtą sa
vo žodį delei valstybinės tvar
kos, delei esamos vyriausybės 
darbų ir nurodinėti viešai jos 
trukumą. Toksai laisvai reiš
kiamas Lietuvos piliečių balsas 
ne tik negali būti gniaužiamas, 
bet jeigu jis rimtai ir su tam 
tikrais prirodymais' ištartas, ga
li būti vyriausybės vykinamas. 
Tokia teisė šiandien priklauso 
visiems piliečiams Lietuvoje, ir 
pavyzdžiui kiekvienam valsčiui 
yra duota teisė daryti savo nu
sprendimus ir reikalavimus de
lei visų valstybės reikalų, ši 
teisė be abejonės priklauso ir 
visiems Lietuviams, svetur gy
venantiems. šita teise turėtų 
naudotis ir visos Lietuvių A- 
merikoje organizacijos. • Pasku
tiniu laiku dažnai randama lak 
kraščiuose žinios, kur nupeikia- 
kiama bendrais sakiniais Lietu
vos vyriausybės vidaus ar už
sienių politiniai darbai. Rašy
tojai panašių straipsnių ar lai
škų paprastai užbaigia sakyda
mi, jog tokiai vyriausybei ne
verta skolinti pinigų, neverta 
esą remti paskolos, arba, kad 
tokia vyriausybė blogesnė net 
už Rusų ar kitas vyriausybes. 
Išvados visai neteisingos. Jei
gu vyriausybes darbai yra ne
geri, tai reikia, kad jie butų 
kitaip atliekami, arba kad butų 
kita vyriausybė. Rimta kriti
ka yra reikalinga, ir kiek mums 
žinoma, Lietuvos Misija noriai 
apsiima parsiųsti Lietuvon ir 
kur reikia inteikti visus nuta
rimus, kurie rimtai nušviečia 
vieną ar kitą politinį ir visuo
menės darbą. Tokie nutarimai 
gali padėti suprasti dabarties 
darbus ir pagelbėti juos geriau 
atlikti, ypač jeigu šie nutari
mai butų daromi organizuotų 
grupių.

Duodant nurodymus, kas ir 
kaip reikia valstybėje daryti, 
šios grupės turės giliau apsvar
styti ir apvertinti pačius dar
bus, ir reikia spėti, jog veikiau 
prieis prie išvados, jog šiuo lai
ku daromoji Lietuvos valstybės 
paskola yra jau būtinai reika
linga ir remtina, o jeigu jau 
prie tokios išvados neprieitų, 
tai turėtų nurodyti kelius, kur 
ir kaip tos reikalingos valsty
bės darbams lėšos yra galima 
gauti. Taigi, kas nori ir gali, 
testoja prie rimtos kritikos, 
prie darbo, kursai galės būti ir 
Lietuvai naudingu.

Apie pinigus.
Sujudo, sukruto žmonės savo 

giminėms ar šiaip nuo karės nu- 
kentėjusiems pinigus siųsti. 
Dabar tik ir tegauni vien klau
simus apie Lietuvos pinigus. 
Taigi paaiškiname.

Lietuvoje šiandien visur var
tojami yra Vokiečių valdžios 
išleistieji pinigai, būtent Vo
kiška markė arba Lietuviškai 
vadinama auksinu. Markė ir 
auksinas yra tas pats. Markė 
susideda iš šimto pfeningų ar
ba skatikų. Tos Vokiškos mar
kės (Lietuviškieji auksinai) y- 
re dvejopos: vienos yra išleis
tos apivartai tik Lietuvoje, jos 
vadinasi ost-markės, o kitos 
jau seniau vartojamos Vokieti
joj. Abiejų tų markių kaina

yra ta pati, nes Vokiečių val
džia, išleisdama ant rinkos ost
markės, pasižadėjo jas visados 
keisti ant savo markių. Be šių 
ost-markių yra: Vokiečių išleis
ti ir ost-rubliai, kurie lygus yra 
dviem markėm arba dviem auk
sinam. Visi pinigai yra popie
riniai ir net yra 20 kapeikų ar
ba keturiasdešimts skatikų po
pierinių. Mažesni pinigai, kaip 
vienas skatikas, 10 skatikų; yra 
iš geležies, cino ir retai vario. 
Nei aukso nei sidabro' pinigų 
nėra. Be to Lietuvoje tebevarą 
tojami, nors mažai, ir Rusų po
pieriniai pinigai. Geriausiais 
skaitomi yra tai senieji caro 
pinigai po 25, 50, 100 ir 500 
rublių. Geriausiai stovėjo kur
sas ant šimtinių carienės Kotri- 
nos, o smulkieji po 1, 3, 5 ir 
10 rublių sulyginamai mažiau 
verti, šių pinigų kursas yra 
didžiai nepastovus. Prieš karę 
už Rusų rublį mokėjo daugiau 
dviejų markių, paskui Vokie
čiams užėjus po-pusantros mar
kės, o toliau kursas buvo vis 
mažinamas, už Rusų pinigus te
mokėjo mažiau pusės markės, o 
už didesnius po 60 ar 70 skati
kų. Lietuvos Valdžios apivar- 
toj buvo leidžiama1 Vartoti tos' 
Vokiškos markės (auksinai),'■O' 
Rusų caro rubliai buvo tik kei
čiami ; gi rubliai, kurie buvo 
išleisti Kerenskio laikuose, ,bu-: 
vo visai uždrausta 'Lietuvon -rį'--- 
vežti. Tų kerenskų buvo po20= 
ir 40 rub. ir po 250 rub; Dau-*- 
giausiai jie' Lietuvoje patiko-- 
bolševikams; -kurie už 'rašką mo
kėjo kerenskonus ir kur pas .ką; 
suradę ■ Vokiečių ar senų 'carol 
rublių priverstinai juos-' žmo- 
nėms iškeisdavo. Mat' čia Ke-' 
renkos buvo bolševikų- be jokių-' 
numerių glėbiais' įvežamos ir 
už vieną kerenką (vieną rublį); 
1919 m. temokėjo tik po 12-13: 
skatikų Kaune, o Rusijoje jos 
vis dar buvo vertinamos .kaipo 
rublis. Už didesnius Kerens
kio pinigus po 250 rub. mokėjo 
už rublį po 30 skatikų. Paga
liau bolševikai yra patiekę Lie
tuvoje ir dirbtų rublių — už 
tuos rublius jau nieks nei ska
tiko neduoda. Ikišiol Lietuvos 
valdžia savo pinigų dar nėra at
spausdinus, bet jau ruošiasi 
prie šio darbo. Pamatiniu Lie
tuvos pinigu turėjo būti vienas 
muštinis, kursai sulyg kurso 
turėjo būti lygu.-: vienam fran
kui, bet ikišiol dar pinigai šie 
neatspausdinti ir jų kursas nė
ra nustatytas.

Lietuvos Misijos 
Informacijų Biuras. 

257 W. 71 Street,.
New York City.

LENKAMS LIEPIA NELYSTI 
KITŲ ŽEMĖN.

Paryžius. — Ambasadorių 
komitetas parengė Lenkijai no
tą, nurodančią Varšavos val
džiai, kad ji pertoli nuleido sa
vo kareivius Rusijos žemėn, už 
nustatytų taikos konferencijos 
rubežių. Ne tik kad Lenkai 
palaiko savo kariumenę tame 
dideliame Rusijos plote, bet jau 
Lenkų valdžia rengiasi tą teri
toriją pasilaikyti ir veda su so
vietais derybas reikalaudama 
tų žemių Lenkijai; kitas daly
kas, Lenkai rengia iš užimtų 
žemių daryti rinkimus į Var
šavos atstovybę, taigi skaito tą 
plotą visai savu.

Tą Lenkai daro ir Lietuvoje, 
tik kodėl sąjungiečiai apie tai 
nieko nekalba....

Rusija gali būti tuoj pripa
žinta. Washingtone eina smar
kus sujudimas pripažinti sovie
tų Rusiją ir tas klausimas esąs 
tik keleto dienų klausimas.

Laisvą Lietuva Dabar arba Niekados! -- Lietuvos Laisvės 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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DETROIT, MICH.

Lietuvos Misijos sutikimas. 
Dažinoję iškalno, kada pribus 
čionai Lietuvos Misija, vasario 
13 d., būrelis veiklesnių Lietu
vių susirinko ant Michigan 
Central stoties, 12:50 po pietų, 
ir nekantriai žiurėjo į duris, 
per kurias nuo traukinių išei
ną keleiviai. Sulaukta: štai pa
sirodo musų gerbiami svečiai, 
prie jų suspinta laukusieji Lie
tuviai ir mosykuodami Lietu
viškomis vėliavukėmis, šaukia: 
‘Valio! Valio! Valio!” Svečiai 
greitai susimaišė su vietiniais 
Lietuviais, linksmai sveikinda
mi vieną po kitam. Buvo pa
sitikti taipgi miest viršinin
kų ■— Board of Commerce na
riai. Pasisveikinę su Misijos 
nariais, jie pasiėmė svečius su 
savimi ir nusivežė ant pietų.

Apie 5 vai. po pietų ir vėl 
musų svečiai pas mus sugrįžo.

Vakare, apie 6 vai., atsibuvo 
abelna vakarienė, Cadillac ko
telyje, kur dalyvavo 33 ypatos 
iš vietinių Lietuvių ir Misijos 
nariai. Vakarienės laiku buvo 
trumpos prakalbos, kalbėjo vie
tiniai žmonės ir svečiai.

Po vakarienės atsibuvo pra
kalbos, kuriose susirinko apie 
tūkstantis žmonių. Visi nekan
triai laukė, žiurėjo, kada pribus 
svečiai, kada galės juos pama
tyti. Apie 8 vai. ant pagrindų 
pasirodė svečiai. Visa publika 
pradėjo smarkiai rankomis plo
ti. Aprimus plojimams, vaka
ro vedėjas pirmiausia perstatė 
Misijos pirmininką Joną Vilei
šį. Publikoje vėl delnų ploji
mas. Detroitiečiai labai kan
triai ir atidžiai klausė kiekvie
no kalbėtojo žodžio, išskyrus 
tik bolševikus. Butų labai kei
sta, jei kur šitie gaivalai nuty
lėtų, neardę nors vieno ramių 
žmonių darbo. Apie pabaigą 
kun. J. žiliaus kalbos jie ir pra
dėjo ramybę ardyti ir kenkti 
kitiems klausytis. Jiems ne
svarbu, ar gerai kalba, ar blo
gai, bet jei mato, kas kunigas,

C. BROOKLYN, N. Y.
Vasario 14 d. vakare Liet. 

Neprigulmingas Klubas buvo 
parengęs prakalbas ir balių. 
Kalbėjo gerb. J. O. Sirvydas, 
kuris nors trumpai, bet aiškioj 
kalboj nupiešė naudingumą mu
sų organizacijų, ką jos duoda 
naudos saviems nariems, o taip
gi ir Lietuvai. Po prakalbų pra
sidėjo šokiai, žmonių buvo ne- 
perdaugiausia, nes buvo kitur 
balių ir koncertų, o taipgi ki
tus nuo atsilankymo sulaikė 
netikęs oras.

Vasario 15 d. čia kalbėjo 
kun. P. Saurusaitis, tikką su
grįžęs iš Lietuvos. Taipgi bu
vo renkamos aukos del našlai
čių Lietuvoje. Surinkta virš 
$50.

Vasario 16 d., t. y. sukaktu
vėse dviejų metų nuo Lietuvos 
neprigulmybės pasiskelbimo, — 
buvo parengta prakalbos. Kal
bėjo p. K. J. Krušinskas, kuris 
puikiai nušvietė visą pradžią 
Lietuvos įsikūrimo ir santikius 
Lietuvių su Rusais, Lenkais ir 
Vokiečiais, taipgi ragino visus 
pirkti Lietuvos Bonų. Bonų iš
parduota tik už $450, nes pub
likos atsilankė mažai. Pirko šie 
asmenįs: M. Mikalonis už $150, 
K. Kontrimas ir Pr. Andrius 
po $100, J. Genys ir Z. Dirsius 
po $50.

Kaip bus toliaus, nežinia, bet 
ikišiol vietos Lietuviai nekaip 

I pasirodo su Bonų pirkimu, iš
rodo atšalę, nenorus, bet gal 
įsi judins ir pasirodys tikrais 
tėvynainiais, nes gėda butų, jei 
taip šį kartą atsineštume atša
lusiai del Tėvynės, ko čia pir- 
miaus nebuvo. C. Brooklynie- 
čiai visada pirmiaus bile darbe 
pasirodydavo neblogiausiai, ko 
tikimasi ir dabar. Tiesa, pas 
mus dar ir agitacijos jokios, 
galima sakyti, nebuvo, tik dar 
pirmu kartu ką prakalbos buvo 
parengtos. Daugiau reik reng
ti prakalbų, daugiau parodyti 
veikimo, tai ir pasekmės bus 
geresnės. Lietuvos Sūnus.

tai ir niekai. Tie gaivalai dar 
turi nuo seniaus savo gerbia
mos “šakės” informacijas kaip 
užsilaikyti susirinkimuose. Tą 
matydami, tvarkos prižiūrėto
jai turėjo pašaukt “dėdes” su 
buožėmis ir tie jiems apvaržė 
žodžio laisvę.

Seniaus taip ant prakalbų 
darydavo vyčiai ir davatkos, o 
šiandieną “susipratę” bolševi- 
kėliai, kurie irgi tos augštos 
kultūros prigyveno. Tarp žmo
nių tamsunų vis reikia: prany
ko vyčių ir davatkų fanatikiš- 
kumas, apsišvietė, dabar nėra 
kam iš jų kelti lermus viešuo
se susirinkimuose, tai pradeda 
bolševikėliai.

Bonų pardavinėjimo pasek
mės tokios: per abu vakaru iš
parduota už $6,900, gi iki šiam 
laikui jau turima išparduota 
už apie $15,000. Darbas pra
dėtas gerai ir jeigu tik Detroi
tiečiai geriaus ateityje pasidar
buos, reikia turėti viltis, kad 

. pasekmės bus geros. Senis.

—
Montreal, Kanada. — Netoli 

šio miesto, kilus name gaisrui, 
sudegė motina su penkiais vai
kais.

NEWARK, N. J.
Vasario 19 d. Proctor’s Roof 

[Teatre atsibuvo žingeidus per
statymas, po vardu “Laumės 
Juosta ir Trįs Raganos”, ką at
liko Ednos Rothard teatrališ
kos mokyklos mokiniai. Tokie 
perstatymai tarp Amerikonų ne 
naujiena, bet Lietuviams buvo 
nuostabi naujenybė. Bet kas 
Lietuvius ten nuvedė perstaty
mo pažiūrėti ?

P-lė Elena Braduniutė, 11 m. 
mergaitė, yra mokinė viršminė- 
tos mokyklos, ir ji dalyvavo ta
me perstatyme, lošdama vieną 
iš svarbiausių rolių. Per jos 
tarpininkystę ir vietos Lietu
viai gavo progą pamatyti šį in- 
domų perstatymą.

Visas perstatymas atsibuna 
be žodžių, be kalbos, tik vien 
šokiais; kostiumai pritaikyti 
prie įvairių elementų ir daro 
gerą įspūdį.

Vietos Lietuviai gali pasidi- 
I džiuoti, kad vietinė Lietuvaitė, 
p-lė Braduniutė paskirta tokio
je svarbioje vietoje ir gavo 
už tai pagyrimą. Mokykla, ku
rią ji lanko, nėra kokia ten pa
prasta, bet pirmos klesos sčė-

niškų šokių mokykla.
Jos motina, p-ni Bradunienė, 

nėra turtinga, savo dienos už
darbį pašvenčia dukrelės lavi
nimui. Ir tai darydama neap- 
sivilė, nes iš pat pradžių duk-i 
relė parodė tam savo gabumus, 
dalyvaudama apielinkės Lietu
vių rengiamuose vakaruose ir 
svetimtaučių tarpe. Ji yra ga
vus daug dovanų ir pagyrimų.

M. Truska.

BINGHAMTON, N. Y.
Pereitais metais vietinė T. 

M. D. 15-ta kuopa buvo kaip 
ir mirus, nes vos porą susirin
kimų laikyta, ir tie atsibuvo be 
užrašų protokolų knygoj. Tik 
nekurie vietos Lietuviai be T. 
M. D. kuopos visai nenorėjo bū
ti, tai sausio 4 d. nekuriu na
rių pastangomis atsibuvo kitas 
susirinkimas ir perorganizuota 
kuopa, išrinkta nauja valdyba, 
kuri pasiryžo kuopą atgaivint 
ir išauklėt vėl didele ir veiklia. 
Pirmininku išrinktas V. A. Ker- 
ševičius, pagelb. — P. Bačkau- 
skas, rašt. — P. šaučiulis, iždi
ninku — Jurgis Misevičius.

Susirinkimai nutarta laikyti 
kas mėnuo trečią riedėldienį, 1 
vai. po -pietų, Lietuvių svetainė
je, ant Clinton gat. Po susi
rinkimų nutarta laikyti disku
sijas iš gyvenimo nuotikių (ne 
politiškas). Labiausia jaunuo
menė turėtų lankytis ant TMD. 
15-tos kuopos susirinkimų, kad 
ir ne nariai. Tėvynės Mylėto
jai nepavydės, jei kas su jais 
ras kokią naudą.

Kviečia visus vyrus ir mote- 
'ris dalyvauti, P. šaučiulis, sekr.

AMSTERDAM, N. Y.
TMD. 144 kuopos metiniame 

susirinkime vasario 8 d. iš
rinkta nauja valdyba, kurion 
inėjo: pirmiiiinku — J. Gaška, 
protokolų rašt. — p-lė M. Žu- 
kauskiutė, fin. rašt. — p-lė P. 
Liepiutė, iždininku — V. Alaks, 
knygium — A. J. Lukšis. Prie 
kuopos -prisirašė vienas naujas 
narys A. Mockus. Kuopa turi 
virš 50 narių, ižde turto yra 75 
dol. Nutarta kiek vėliaus reng
ti prakalbas, lošti teatrus ir ki
tokias pramogas daryti, plati
nimui Lietuvių tarpe apšvietos 
ir parėmimui Lietuvos.

Vasario 15 d. pobažnytinėje 
salėje įvyko perstatymas, su
lošta “Audra Giedroje”, prie to 
atlikta dialogas “Jonas Šmikis 
keliauja namon”; monologą — 
“Pajaunėjimas” atliko p-lė M. 
žukauskiutė, iš ko publika tu
rėjo gardaus juoko. Publikos 
atsilankė skaitlingai ir visi bu
vo užganėdinti. Iš šio parengi
mo kuopai liko pelno.

Turbut neklysiu priminda
mas, kad TMD. ir ALTS, orga
nizacijos yra du kunu ir tik su 
viena dvasia ir į tą patį dangų 
žiuri — abi jos remia ir dirba 
Lietuvos labui. Vasario 15 d. 
nuo 2 vai. po pietų, ALTS. 67 
kuopa surengė prakalbas, kalbė
jo “Sandaros” redaktorius p. 
K. Norkus. Jis puikiai išdėstė 
dabartinį politinį ir ekonominį 
Lietuvos padėjimą, kovą su vi

sokiais priešais, Lenkais ir bol
ševikais, ir nurodė žmonėms 
kelius, kuriais turime eiti prie 
Lietuvos išvadavimo. Pertrau
koje parinkta aukų ir žmonės 
sudėjo $15.50. Antru atveju 
kalbėdamas aiškino apie pačią 
Sandaros organizaciją, ragin
damas prisirašyti, ir prisirašė 
45 nariai. Nekurie užsimokė
jo už visus metus. Malonu, kad 
Lietuviai pradeda susiprasti ir 

i permatyti, kas yra naudingiau 
ir prakilniau ir žengia teisybės 
keliu.

Vasario 16 d., ant rytojaus, 
tam pačiam p. K. Norkui su
rengta kitos prakalbos — pa
minėjimui dviejų metų sukak
tuvių nuo Lietuvos neprigulmy
bės apšaukimo. Vietinis šv. 
Cicilijos choras sudainavo Lie
tuvos Himną, po to kalbėtojas 
plačiai paaiškino apie šitokią 
Lietuvių šventę. Ragino visus 
pirkti Lietuvos bonus ir paau
kauti ant Lietuvos Šaulių. Su- 
aukauta $105. Lietuvos bonų 
išparduota už $1,000. Išnešta 
taipgi rezoliucija už Lietuvos 
pripažinimą. Mockus.

GREENFIELD, MASS.
žodis apie merginas. Norė

čiau parašyti žodį-kitą apie mu
sų apielinkės Lietuvaites mer
ginas, kokių su jomis atsibuna 
keistų dalykų. Jos labiausia in- 
tikėję į svetimtaučius vyrus. 
Kada Lietuvaitė tampa 16 ar 
17 metų amžiaus, tai statyda
ma save labai išdidžia, su Lie
tuviais nei nepasipažįsta ir la
bai užganėdinta, kad gali su 
svetimtaučiais draugauti ir su 
jais geriausius ir linksmiausius 
laikus turėti, — ir bėga paskui 
juos. Kartais net gėda, pama
čius ant gatvės Lietuvaitę, pil
ną gražumo, — ji stovi sau su | 
svetimtaučiu. Nežiūrint koks 

Ijis butų, — sulinkęs, kreivas, 
apiplyšęs, apskuręs, suvargęs, 
bet joms vistiek patinka, nes, 
sako, jis Angliškai kalba.... 
tai tau ne Lietuvis!

Bet gi jų nepadorumas ir pa
niekinimas jaunų mergaičių y- 
ra taip didis, kad mergaitės nei 
nespėja apsižiūrėti, kaip jų do
ra, jų_ vardas su jais nueina. 
Jaunos 'būdamas* greitai duoda
si perkalbėti, bet tas ne ant 
gero. Tokios musų mergelės ir 
šnekasi: kolei dar jaunos, ga
lim su svetimais gerus laikus 
paturėti, o kaip bus laikas že- 
nytis, tai Lietuvį vis gausim: 
Prie to kaltos ne tik pačios 
merginos, bet ir jų tėvai, kad 
taip padeda kalbėti. Gina su 
Lietuviais dukterims eiti į va
karus, nors jie yra viešuome
nei parengti, bet nemato, ką jų 
mergaitės daro ant gatvių su 
svetimais susiėjusios.

Kartą čia buvo bandoma su
organizuoti Lietuvos Liuosybės 
Sargų organizacija. Tais rei
kalais užimtas žmogus nuėjo j 
vieną stubą, kur buvo susirinkę 
jaunimo. Paklausius, ar kas 
norėtų prisirašyti, — tuoj viena 
mergina pašokus Angliškai ėmė 
šaukti, kad niekas nesirašytų, 
esą tas nereikalinga. Užkau- 
sus, delko Lietuviai ėjo į Su-

K U R r Ų 
PRENUMERATA 
UŽ “DIRVĄ” JAU 

PASIBAIGĖ — 
ŠIS NUMERIS YRA 

PASKUTINIS.
Visiems mes išsiunti

nėjome pranešimus-pa- 
raginimo laiškus. Visi 
norintieji ir toliaus pa
silikti “Dirvos” skaity
tojais, privalo šj 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.
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Patyrimas, Geriausias Mokytojas
«3^ 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 pasektningiausia gyduo
lė nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be to dar, su
stiprina plonėjančius plaukus, padaro juos labai švel
niais ir briljantavai blizgančiais.

ĮSITEMYK! žemiau pasirašiusi kompanija abso
liutiškai gvarantuoja SEN-RAYTO PLAUKU TONI
KA, jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir 
sulaiko plaukų slinkimų.

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

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

tes štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes prisiusime sam- 
pelų DYKAI.

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

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

vienytų Valstijų kariumerię?— 
Sako: reikėjo šią šalį ginti.

Tai kodėl Lietuviai negali sa
vo tikros šalies, nuvargintos 

I Lietuvos ginti nuo visokių prie
šų? — Tas, mat, musų išga
moms neapeina.

Lietuvis šiandien su kardu 
rankoje ginasi ir naikina prie
šo galybę; Lietuviškas kardas 
jau ištrauktas iš makščių, mir
ga kareivio rankoj, ir jis tolei 
jį švytuos, kolei priešai nepa
liaus varginę musų šalies. Čia 
mums visiems reikia remti sa
vo brangią Tėvynę, skaityti sa
vus laikraščius, o tada matysim 
ir suprasim ko musų Tėvynei 
reikia. Ypatingai musų mer
gaitės turėtų skaityti ir supra
sti Lietuvos dvasią. Musų ko
lonijos jaunimui reiktų pasimo
kinti nuo artimų apielinkių Lie
tuvių, kurie išsijuosę dirba. 
Patarčiau musų merginoms už
sirašyti Lietuvišką laikraštį, 
o tas jums atneš didelę naudą 
ir pamokinimą. Artojas.

MEKSIKOS BANDITAI NU
ŽUDĖ AMERIKONĄ.

Tucson, Ariz. — Vasario 28 
d. perėję per rubežių Amerikos 
pusėn, Meksikos banditai už
puolė Arivaca, Ariz., pačtą, ap
vogė ir nušovę pačto perdėtinį. 
Jisai pačte miegojo, kuomet an
ksti ryte banditai tenai užlėkė, 
ir jam besiginant, likosi nužu
dytas.

Buris Suv. Valstijų kavaleri
jos leidosi paskui banditus.

§ RED. ATSAKYMAI g
A. J. Remeika, Valparaiso.— 

Lietuvos Laisvės Bonus galima 
įpirkti per “Dirvos” Redakciją, 
nes joje yra Cleveland© Stoties 
skyrius. Tada skaitysis Bonas 
pirktas per Clevalndo Stotį. Bet 
iš kitų miestų, ne vietiniams, 
geriausia yra per Central) Fi
nansinės Misijos ofisą (kurio 
antrašą mes visuomet garsina
me) užsirašyti, nes ar į Cleve- 

I landą siųsit ar į New Yorką, 
jums vis tas pats darbas.

Bonai parsiduoda ant dalimų 
I išmokėjimų, ir galima ant sy- 
|kio visus užmokėti.

~ KAZYS VALAIKA
“Dirvos” Agentas

Pas jį galima užsirašyti ir 
atnaujinti “Dirvą”. Adr

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

Jeitru turite, tai peržiurėkit jų dantis 
f'r persitikrinkit, ar jie švarus.
Sugedę dantis užnuodija maištą, kurį 
|ia valgo, užgauna' virškinimą ir nuo to 
paeina visokios ligos, delei ko motinai 
prisieina daug bėdos panešti;

Vengkit dantų ligų. Eikit aptiekon ir 
reikalaukit .Colgate’s. Pasidėkite tai 
kur prąusiatės ir mokinkit vaikus kas 
rytas ir vakaras šveisti jų dantis su 
atgaivinančiai skaniu

v U i RIBBON DENT6LCRE6M
GERI DANTIS” COLGATE & CO. “GERA SVEIKATA1* REIKALAUKIT COLGATE’S ŠIANDIEN

KAIP IŠNAIKINT BOLŠE
VIKUS. | 

(Ar skaitei pereitame n.?)
Jis vis mane “drauge” da 

“drauge”, tai aš jam sakau:
— Martinai, dar tu išmok 

nesakyt to žodžio “drauge”. 
Tai yra visai tuščias žodis 
ir dėlto tu daug raidžiu be- 
reikalo suėdi. Džentelme
niškai sakosi arba vardas 
ar pavardė, ir pridedama, 
jeigu pravarde vadinama, 
dar “ponas” arba “tamista”. 
Bet tik su svetimu ir ma
žiau žinomu, augštesniu, ku
rį pagerbi. O jeigu tikrai 
su draugu kalbi, tai nerei
kia jam prikaišiot “draugo”, 
bet sakyt tiesiog vardu.

— Ale jeigu aš pridėsiu 
prie pavardės žodį “ponas” 
ar “tamista”, tai išrodys jau 
buržujiška, o mes, darbinin
kai, prieš buržujus kovojam.

— Turbut tu dar nežinai, 
ką reiškia žodis “buržujus”, 
užtai taip smarkiai prieš jį 
kovoji. Buržujus yra tiktai 
miesto gyventojas, šiek tiek 
skiriasi nuo darbininkų; o 
pats kapitalizmas dar su 
buržuju nieko neturi: bur
žujai irgi nuo kapitalistų 
kenčia. Jeigu jus kovojat 
už kitų gerovę, tai turit ir 
mokėt žmogų gerbt. Vadi
nimas “tamista” arba “pd- 
nas” nėra buržujiška, bet 
apsišvietusiu žmogaus man
dagumo supratimas.

Dar šį tą pakalbėjom, ap
tarėm, apsibarėm ir apdis- 
kusavę persiskyrėm. Jis 
rengėsi eiti namon. Paly
dėjau per duris ir susita
rėm kitą subatą pasimatyti. 
Jis tik pažadėjo parėjęs na
mon padaryt “revoliuciją” 
— pakelt gaspadinei moke
stį, kaip kitų mokama, ir 
subatoj prižadėjo ateit pas 
mane, važiuot pirkt drapa
nas, ploščių ir žmonišką 
skrybėlę.

Subatos popiečio sulaukę 
nuvažiavom į miestą, apsi- 
pirko., apsitaisė vyras ir ka
da nedėlioj pas mane vėl 
atėjo, išrodė žmogum, o ne 
bolševiku.

— Na, — sakau, — dabar 
'eisiva kur pasivaikščiot.

Gatve einant mano ‘drau- 
gutis’ jaučiasi visai kitaip, 
negu pirma.

—Matai, drapanos žmo
gų pakelia ne tik išžiuroje, 
bet ir dvasioje. Kaip kar- 
čiamoj ir bažnyčioj kitaip 
jautiesi, taip ir švariose ir 
purvinose drapanose, ir vi
sai nustoji bolševikiško u- 
po.

— Tiesa, drauge, aš da
bar jaučiuosi kaip ir kapi
talistas, ir ką man giliuoja 
visi tie, ką čia pro šalį au
tomobiliuose važiuoja.

Mano Martinas buvo lin
ksmas. Einą beeiną, užsu
kom į muzejų. ■ Išpradžių 
jis vėl man užkirto, kad tai 
esą kapitalistų ir dykaduo
nių įstaiga, bet apėjus, ap
žiurėjus artistų darbus ir 
kitokius mokslo dalykus bei 
senovės liekanas, persitik
rino, jog tai yra vieta, kur 
darbininkai žmonės, ne vien 
tik iš knygų, bet ir akimis 
gali įsižiūrėti į daugelį mo
kslo dalykų, kur jie gali ap
sišviesti.

Vakare buvo tautiškos 
draugystės balius. Nuėjo- 
va abudu. Mano draugas 
tuoj susipažino su viena 
mergina, palikau juodu ra
mybėje, dairiausi ir kalbė
jau su kitais, ir jis užmiršo, 
jog tą patį vakarą, nuo as

tuonių, atsibus komunistų 
prakalbos, kur jis buvo pa
skyręs auktuti $25 komuni
stiškai literatūrai.

Baliui pasibaigus, jis sa
vo naujai sutiktą merginą 
palydėjo namon, ir grįžda
mas, kaip vėliaus sakėsi, 
jautėsi ne koks bedvasis 
bolševikas, bet dvidešimto 
šimtmečio jaunas vyras.

Misliu sau: juk pirma ta
ve ta pati mergina butų nei 
iš tolo neprisileidusi. Ne
paisant to, kad tu protingai 
apie darbininkų gerovę ir 
bolševizmą nukalbi, tečiaus 
pas žmones mada nudėvė
tus senus daiktus numesti, 
ir jai nėra reikalo su api
brizgusiu vyreliu vaikščio
ti, kad visi juoktųsi.

Tai vienu bolševiku ma
žiau.- Visi, kurie turit bol
ševiką draugą, priverskit jį 
žmoniškai apsirėdyt ir mo
kėt daugiau gaspadinėms, 
kad jos geriau juos paval
gydintų, tada jie nesijaus 
kaip “alkani darbo žmo
nės”.

Su tais bolševikais juo
kingiausias dalykas, — lyg 
su mažais vaikais: kur tik 
žiuri, ką tik mato ar ką gir
di, viskas jiems kitaip išro
do, negu ištiesų yra, ir tada 
rėkia, kam ne taip visi da
ro, kaip jiems geriausia iš
rodo.

Katė sukniaukė — kapi
talistiškai.

Varna sukarkė — kapi
talistiškai.

Arklys sužvengė — kapi
talistiškai.

Kas ką padaro — tai vis 
kapitalistiškas išmislas.

Bet jie patįs niekad nieko 
gero darbininkams nesuma
no, tik vis apie pražūtį kal
bą ir sako, jog reikią išnai
kini kapitalistus, tada kep
ti karveliai iš dangaus kris 
ir jie po medžiu gulėdami 
rys*

Betr kalei jie tą iškovos, 
tai greičiau badu išgaiš, — 
nes jų mokslas apie gėrovę 
ant žemės negali būti pri
taikytas, kaip su seile ne
galima prie sienos popieros 
prilipyti.

Jų “palaiminta žemė” su 
Trockiais ir kitokiais žyde
liais kapitonais prirodė tą: 
darbininkai tenai dabar su 

i durtuvais varomi į darbą, 
jau neturi darbininkiškos 
laisvės, kaip buvo kapitalis
tiškoj gadynėj: nori dirbk, 
nori nedirbk. Ir tenai turi 
dirbti po 12 valandų į die
ną, ners prie kapitalistų 
buvo dirbama po 10 ir įve
dinėta po 8. Matai, dabar 
reikia užlaikyt visus darbi
ninkiškus dykaduonius, ku
rie darbininkams apie gero
ves ant gatvės kampo pra
kalbą pasako. Spragilas.

Važiuosiu Lietuvon.
Turiu Jums pranešti, kad aš 

nutariau greitu laiku išvažiuot 
į Lietuvą, kaip tik gausiu pas- 
portą, nes ši šalis visai eina ant 
bom: viskas brangu, ir dar to 
negana, ką brangų, bet nei už 
pinigus negali visko gaut, — 
kad ir šių dalykų, kaip rudžio 
ir baltakės, arba, kaip dzūkai 
vadina, viskės. Dzūkai patįs į 
Lietuvą nenori važiuot, nes ten 
negaus polskų balionių. O aš 
čia nutariau nekentėt, nes kad 
žmogus užsidirba, tai turi ir iš
sigert. Kas tai matė, kad pa
likt šalį visai sausą, be jokių 
svaigalų!

Važiuosiu į Lietuvą, kaip tik 
pasitaikys proga. “Keleivio” 
redaktorius praneša, kad jam 
Lietuvos Misija papasakojo, 
jog už Lietuvių Dienos pinigus; 
milijoną markių, Daktaras šliu
pas nupirko šnapso, na ir kaip 
čia žmogus gali kęst, jausda
mas ten tokią porciją!

Tas viskas tai menkniekis. 
Taip girtuokliai kalba. Man ne 
tas šnapsas rupi, kaip Lietuvos 
laisvė, noriu parvažiuot tenai 
ir kovot iki neliks Lietuvoje nei 
vieno priešo. Bet pirma turiu 
nusipirkt Lietuvos paskolos bo- 
ną nors už penkiasdešimts do- 
larių.

Busintis Lietuvos kareivis
Jurgutis Griškus.

L
Musų 

iš Varši 
nia, kai 
tuvių k; 
prieš vi 
valdiška 
barduot

Kaip 
yra, pir 
suprasti 
iš Varša 
žastis d 
jiems ti 
me tikr 
valdžios.

Kaip t 
iš to pas 
šai savo 
ir paska 
nepasitil 
riausybe 
niai prii 
tik pami
— pačiu 
tik ir lai 
pasiroda 
sa, ar m

Didžia 
tuvių vi 
atkakliu 
priešu y 
ka spaui
- “Lai 
“Naujiei

Jie šit 
darni pi 
tamsiųjų 
juoda mi 
darni ap 

“Keleii 
ir “Lais' 
bolševikii 
tarp savi 
ir pirmif 
“socializr 
komunizr 
patį barz 
voną Tr< 
garbina, 
tinio kun 
gu kas ki 
laisvę žei 
didžiausi: 
priešas š 
nybę, — 1 
kalbėjus,- 
nes savin 
dvasią n 
šus žmon 

Tie trįs 
daktarių 
siu musų 
juose per 
kantą pri< 
trokštantį 
į vergijos 
mes.

Jie kalt 
bet jie m 
tavai.

Jie kalbi 
liuosybę, 1 
Lietuvos ž 

Tai jų pi 
va nori n 
ta “traicė” 
ant kelio i 
ti pirmyn 
mo. — Tai 

Neužgini 
neva ‘lietu 
nors lieta) 
yra Rusijo 
stovai. Jie 
šaukia ma 
sujudimą ii 
vos” Rusijo 
vienas kits 
minėjome, 
ir kiti iš t 
minių nori 
Vieni trauk 
save — ir l 
pasiliauja, 
blausias jų i 

Kaip jie 
vos laisvę, j 
tuos visus L 
kurie laisvei 
Lietuva pas 
gulminga ir 
žmonėse par 
gulmybei pa 
musų laikra 
stangas atii 
nuo rėmimo 

Kaip jie k 
“Revoliuci, 

suks, — “ta 
Jie to ir la 

ko jiems šito 
arčiausios pi 

Keletas k< 
kuo nepagani 
prastai visos 
taiko, pasipri 
šininkams. Ji 
abejonės tuoj



IIIHIIIIIIIIIIIItĮ.

iiiiiiiiiiiiiinii? 
komunistų 
3 buvo pa- 
!5 komuni-
i.
us, jis sa- 
į merginą 
ir grįžda- 
is sakėsi, 

bedvasis 
ividešimto 
vyras, 
pirma ta- 

a butų nei 
iusi. Ne
protingai 

gerovę ir
ii, tečiaus 
a nudėvė- 
i numesti, 
lo su api-

vaikščio- 
įsi.
sviku ma- 
turit bol- 
iverskit jį 
yt ir mo- 
padinėms, 
ios paval- 

nesijaus 
•bo žmo-

kais juo- 
■s, — lyg 
: kur tik 
ar ką gir- 
taip išro- 
a, ir tada
> visi da- 
iausia iš-

— kapi-

— kapi-

— kapi-

— tai vis 
islas.
ad nieko 
nesuma- 
žutį kal
ią išnai- 
ida ket
aus kris 
gulėdami

iškovos, 
;gaiš, — 
i gerovę 
>uti pri
pilė ne- 
popieros

smė” su 
is žyde- 
rodė tą: 
abar su 

darbą, 
inkiškos 
apitalis- 
i dirbk, 
nai turi 
ų į die- 
oitalistų
• ir įve- 
i, dabar 
j darin
ius, ku- 
ie gero- 
po pra- 
ragilas.

on.
, kad aš 
išvažiuot 
įsiu paš
ei na ant
• dar to 
t nei už 
jaut, —
> rudžio 
i dzūkai

patįs į 
nes ten

O aš 
nes kad 
ri ir iš- 
kad pa- 
ie jokių

taip tik 
eleivio” 
ad jam 
asakojo, 
pinigus, 
as šliu- 
ir kaip 
jausda-

kniekis.
Man ne 
įietuvos 
; tenai 
oje nei 
a turiu 
los bo
lts do-

eivis 
iškas.

ĮF

dirva 3

NUO REDAKCIJOS
Lietuvos Priešams Džiaugsmas

Musų priešų džiaugsmui," 
iš Varšavos paskelbiama ži
nia, kad Kaune įvyko Lie
tuvių kariumenės sukilimas 
prieš valdžią ir šaudyta į 
valdiškas įstaigas ir bom
barduota stotis.

Kaip teisingi tie gandai 
yra, pirmiausia mes galime 
suprasti iš to, jog jie ateina 
iš Varšavos. Tai viena prie
žastis delko mes neturime 
jiems tikėti, kolei negausi
me tikrų žinių nuo musų 
valdžios.

Kaip ten nebūtų buvę, bet 
iš to pasinaudos musų prie
šai savo pagiežos išliejimui 
ir paskatinimui žmonių prie 
nepasitikėjimo Lietuvos vy
riausybe. Nesvarbu išlauki
niai priešai, — čia norime 
tik paminėti mus vidujinius!
— pačius Lietuvius — kurie 
tik ir laukia ko. nors negero 
pasirodant, nežiūrint ar tie
sa, ar ne.

Didžiausiu'Amerikos Lie
tuvių vienybę ardančiu ir 
atkakliu Lietuvos liuosybės 
priešu yrą musų bolševikiš
ka spauda, didžioji “traicė”
— “Laisvė”, “Keleivis” ir 
“Naujienos”.

Jie šita žinia pasinaudo
dami pasistengs aptraukti 
tamsiųjų savo pasekėjų akis 
juoda migla, plačiai aprašy
dami apie tą “revoliuciją”.

“Keleivis”, “Naujienos” 
ir “Laisvė”, ta patentuota 
bolševikiška “traicė”, nors 
tarp save del biznio kovoja 
ir pirmieji du skelbia neva 
“socializmą”, o paskutinėj! 
komunizmą, bet visi trįs tą 
patį barzduotą Rusijos bal- 
voną Trockį ir bolševizmą 
garbina. Tie trįs musų tau
tinio kūno šašai daugiau ne
gu kas kitas mums kenkia į 
laisvę žengti, daugiau negu 
didžiausias musų išlaukinis 
priešas ardo Lietuvių vie
nybę, — kad tik skirtingįau 
kalbėjus,-.kad lengviau žnjoi- 
nes savin pakreipus, kad jų 
dvasią nužeminus ir išplė- 
šus žmoniškumo jausnųis.

Tie trįs anarchistiškų re
daktorių lizdai yra didžiau
siu musų tautos priešu. Jie 
juose peri Lietuvio neapi- 
kantą prieš Lietuvį, laisvės 
trokštantį žmogų skandina 
į vergijos ir tamsumo gel
mes.

Jie kalba apie laisvę — 
bet jie nenori laisvės Lie
tuvai.

Jie kalba apie “pasaulio” 
liuosybę, bet nori vergijos 
Lietuvos žmonėms.

Tai jų programas. Lietu
va nori neprigulmybės — 
ta “traicė” stoja Lietuviams 
ant kelio ir neleidžia jų ei
ti pirmyn prie išsiliuosavi- 
mo. — Tai yra jų užduotis.

Neužginčijamai tie musų 
neva “lietuviški” laikraščiai 
nors lietuviškai rašo, bet 
yra Rusijos bolševizmo at
stovai. Jie plačia burna ap
šaukia mažiausį bolševikų 
sujudimą ir išgarbina “lais
vos” Rusijos vadus. Jie tik 
vienas kitą smerkia, kaip 
minėjome, dėlto, kad vieni 
ir kiti iš tų pačių tamsių 
minių nori duonelę valgyti. 
Vieni traukia į save, kiti į 
save — ir ta varžytinė ne
pasiliauja. Tokis tai svar
biausias jų tarpe skirtumas.

Kaip jie supranta Lietu
vos laisvę, jeigu pasmerkia 
tuos visus Lietuvos žmones, 
kurie laisvės vadžias laiko? 
Lietuva pasiskelbus nepri- 
gulminga ir ji jieško savo 
žmonėse paramos tai nepri- 
gulmybei palaikyti. Tie gi 
musų laikraščiai deda pa
stangas atitraukti žmones 
nuo rėmimo savo šalies.

Kaip jie laisvę supranta?
“Revoliucija!” — jie su

šuks, — “tai yra laisvė!” 
Jie to ir laukia, ir štai del 

ko jiems šitokios žinios yra 
arčiausios prie širdies.

Keletas kareivių, menku 
kuo nepaganėdinti, kaip pa
prastai visose šalyse pasi
taiko, pasipriešino savo vir
šininkams. Jų sukilimas, be 
abejonės tuoj nustelbtas, —

kaip visada tokiame atsiti
kime buna. Pranešime sa
koma, jog bolševikai karei
vius kurstę. Bet ar yra dy- 
vai, kad bolševikai visus 
kursto? Juk jau kelinti me
tai, kaip tik gyvuoja pami
nėta musų bolševikiškų lai
kraščių traicė, ji agituoja 
prieš Amerikos valdžią ir 
tą nesiliauja daryti, Dabar 
jie užsičiaupė minėję Ame
rikos valdžią, nes yra per
sekiojami, bet tuo tarpu ne- 
sliauja savo pasalingą bol
ševikų propagandą varyti.

Ką jau benorėti, kad jie, 
nors bijodami, prieš Ameri
kos valdžią rašo, nekalbėtų 
taip apie Lietuvą, turėdami

KOKIOS ŽVAIGŽDĖS 
MATOSI KOVO MĖ
NESIO VAKARAIS.

neužčiaupiamą “žodžio- lai
svę”?

Lietuvoje artinasi rinki
mai Steigiamojo Seimo at
stovų. Ateina gandai, buk 
dabartinė Lietuvos valdžia 
uždarinėjanti sau nepatin
kamus laikraščius, lieką tik 
klerikališki, kurie vieni agi
taciją varys. Betgi jei ko
kį nesilaikantį tvarkos laik
raštį ir uždarė, tai ne dėlto, 
kad ateina rinkimai, bet del 
jo prieštaravimų Lietuvos 
reikalams. Tuo pasinaudo
damos “Naujienos” išliejo 
tulžį ant Lietuvos valdžios, 
kad va žiūrėkit kaip kapita
listiškai elgiasi ir neduoda 
kokiems ten kenksmingiems 
gaivalams šalyj lermo kelti.

steliacijos žvaigždė Regulus, o 
apie pusė tiek kaip nuo Jupi
terio iki Regulo randasi už tą 
žvaigždę biskį skaitesnį trečia 
— tai yra Saturnas. Ta linija 
nėra nuolatinė, nes JupiteriuiKą matėme nakties danguje 

pereitais dviem mėnesiais, tą I ir Saturnui kiek paėjus toliau 
išdalies matysime ir kovo mė
nesyje, tik ne viską. Nekurios 
konsteliacijos su savo žvaigž
dėmis pasislepia vakaruose tik 
saulei nusileidus, nors pereitą 
ir užpereitą mėnesį jas matėme 
dar aiškiai vakaro danguje.

Didžiausia žieminė konstelia
cija Oriono, su dvejetu pirmo
jo didumo žvaigždžių, saulei nu
sileidus buna jau tiesiai meri
diane, arčiau į pietus, ir į vi
durnaktį pasiekia vakarų hori
zontą. Orionas, kaip pasakos 
sako, buvęs galingas medžioto
jas ir Dianos mylėtinis, dan
guose seka paskui Plejadas ir 
Hyadas. Tos pirmiau pasiekia 
vakarus, negu Orionas, ir jis 
niekados 
Plejados, kaip iš pasakų žino
me, buvo septynios nymfos, ir 
kadangi jas Orionas gainiojo ir 
nedavė ramumo, dievai jas pa
vertė į balandėles ir jos dabar 
žvaigždėse pirm Oriono skren
di. 4 Hyadų grupos, kuri, kaip 
atsimename, susideda pavidale 
raidės V, įžymiausia rausva 
žvaigždė Aldeberan jau buna 
persvirus vakarų pusėn, kada I 
mes ją po saulėleidžio ant dan-* 
gaus pamatome. Hyadas An
glijos astronomai gegužio 29 d. 
1919 metais naudojo apžiūrėji
mams pilno saulės užtemimo, 
išbandymui Einšteino teorijos 
apie tai, kad esą saulė patrau
kia prie save žvaigždžių šviesą, 
žvaigždžių šviesa ne tiesiai pas 
mus ateinanti, bet išlenktai.

Oriono dvi skaisčiausios žvai
gždės, Betelgeuze, šiauriniame 
konsteliacijos gale, ir Rigel pie
tiniame, viena su kita stovi ly
gioje linijoje per tas tris Dir
žo žvaigždes, kurias Lietuviai 
vadina šienpjuviais.

Šiaurinė žvaigždė vis matosi 
toje pačioje vietoje, ir nakties 
vėlumas ar ankstumas jos vie
tos nepakeičia. Capella, iš Ož
kos (Auriga) konsteliacijos da
bar pasirodo vakarinėje meri
diano pusėje, arčiausia iš vaka
rinių žvaigždžių prie šiaurės; 
ji yra šviesi balta.

Pietryčiuose nuo Oriono ma
tosi skaisčiausia žvaigždė Si
rius, nuo jos į šiaurryšius stovi 
antrojo šunies žvaigždė Procy- i 
on, gi beveik tiesiai šiaurėn už 
šios žvaigždės jau mums pažįs- ; 
tami Dangiškieji Dvynai — Ge-1 
mini konsteliacija su Castor ir ' 
Pollux, pastaroji iš jų dviejų 
yra šviesesnė.

Tiesiai rytuosna žiūrėdamas 
kiekvienas pirmiausia pamatys i 
didelę skaisčią žvaigždę, 
ta žvaigždė šviečia kitaip, 
tikrosios žvaigždės. Tai 
planeta Jupiteris; nors 
skaisti- ir perviršija žvaigždę 
Sirijų, tečiaus nespingsi, o tik 
tiesiai žiba. Jupiteris yra di
džiausia musų saulinėje siste
moje planeta, ir, nežiūrint di
delio tolumo, labai aiškiai pa
sirodo. Nors kitaip esant butų 
sunku nurodyti į kitą skaisčią 
planetą — Saturną, bet šį sykį 
lengva, ir kiekvienas skaityto
jas be vargo ją suras. Laiki
nai rytiniame danguje, tiesiai 
nuo Jupiterio į rytus eina trijų 
skaisčių žvaigždžių linija: pir
moj vietoj stovi Jupiteris, pas
kui Levo (arba Pjautuvo) kon-

jų negali pasivyti.

Bet 
negu 

yra 
labai

į rytus,- ji suirs. Paskiaus gi 
Jupiteris prieis artyn prie Re
gulo ir apie kitą metą susiar
tins su Saturnu. Regulus tada 
matysis jų užpakalyje, arba va
karuose.. Saturnas, jeigu atsi
menate iš aprašymų jaunimo 
skyriuje, yra antra savo didu
mu po Jupiterio.

Jupiteris ir Saturnas per še
šetą mėnesių bus vis matomi 
musų erdvėse vakaro laiku.

Nors pereitais mėnesiais nu- 
lydėjome vakaruose tris skais
čias žvaigždes, bet šis mėnuo 
atidengia mums naujas. Vė
liau vakare, apie devintą valan- 
lą, pradžioje šio mėnesio, artyn 
prie šiaurės, rytuose teka skai
sti žvaigždė Arcturus, iš Bootes 
konsteliacijos. Arcturus yra 
skaisti gelsva pirmo didumo 
žvaigždė, ši žvaigždė nuo mu
sų yra apie 100 šviesos metų 
atstumo (šviesa eina po 186,000 
myliu.jį.sekundą) .ir -yra apie 
500 karštesnė už musų saulę, 
nors jau jos temperatūra be
veik pusiau nuvėsus. Visos er
dvėse matomos rausvos, gelto
nos žvaigždės yra pasiekę laip
snio atvėsimo, kuomet baltos- 
mėlinos yra dar pilname karš
tyje ir skaistume.

Planeta Venus vis dar šviečia 
ryto metu ir kurie anksti kelia 
gali ją matyti rytiniame dan
guje apie tą vietą, kur saulė 
turi patekėti. Merkuras pirmas 
dešimts šio mėnesio dienų bus 
matomas iš vakaro, tik saulei 
nusileidus, netoli horizonto va
karuose. Jį vargu galima ma
tyti, tiktai kuomet vakarų dan
gus buna visai tyras ir jokių 
miglų nėra, kitaip jis, būdamas 

Į apimtas nusileidžiančios saulės 
rausva šviesa, neįžiūrimas.

Marsas pasirodo iš vakaro 
rytiniame danguje ir apie 11 
vai. nakties galima jį aiškiai 
matyti. Arčiau į pietus nuo 
minėtosios žvaigždės Arcturo, 
rytiniame horizonte, po 9 vai. 
vakaro pasirodo kita skaisti— 
jos apačioje matosi Marsas, 
rausvai-ruda žvaigždė.

žvaigždės be paliovos, mai
nosi. Vieną mėnesį matome to
kias, kitą kitokias. Vienos pra
eina, kitos ateina. Visos jos 
ateina iš rytų, o taip yra dėlto, 
jog žemė keliauja aplinkui sau
lę į rytus. Konsteliacijos, ku
rios dabar pasirodo rytuose apie 
9 vai. ryto, už poros mėnesių tą 
valandą buna jau dikčiai ant 
dangaus paėjusios. Rytuose pa
sirodo naujos ir taip kas metai 
iš eilės. Tą suprasti lengva. 
Musų saulė užima tam tikrą er
dvėse vietą; jos visose pusėse 
randasi įvairios žvaigždžių gru
pos. Kadangi saulė toj vietoj 
visuomet stovi, tai nuolatos ir 
tos žvaigždžių grupos apie ją 
randasi, žemė keliauja aplink 
saulę plačiu ratu. Taigi kas
dien ji prieina naujas žvaigž
des, saulės kaimynystėje ran
dančias. Nors del žvaigždžių 
tolumo nelabai žymiai jos mu
sų akyse pasikeičia kas vaka
ras, tečiaus žemė po tam tikrą 
dalį per dieną savo kelio pra
bėgdama, kasdien pribėga prie 
naujų žvaigždynų ir lėčiau ei
nančių planetų.

Iš 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS

Posėdis vasario 24 d. New 
Yorke. Iš pranešimų Tarybon:

Nuorašas iš Kap. Bielskio 
pranešimų iš Kauno: Valdžios 
autoritetas auga ir žmonių pa
rama stiprėja; Steigiamasis 
Seimas turės už mėnesio-kito 
įvykti. Anglių neturi, prisiei
na garvežius malkomis kūrenti. 
Trūksta vagonų, ypač prekėms 
vežti; Vokiečiai atsisako dau
giau skolinti, šiomis dienomis 
gavo trisdešimts garvežių iš 
Prancūzijos, — jie pirkti nuo 
Francuzijos ir Amerikos; į de
šimts metų reikės užmokėti. 
Trūksta gerų darbininkų; ver
kiant prisieina 'Rusus ir Len
kus samdyti. Amerikos Lietu
viai, susipažinę su įvairiomis 
gelžkelių tarnybomis, turėtų 
tuojaus Lietuvon važiuoti; daug 
naudos sau ir Lietuvai galės pa
daryti.

Asmeniškas pranešimas Ta
rybai nuo iš Lietuvos pagrįžu- 
sio Kap. Vlado -Lazdyno: Lietu
vos žmonių dvasia kasdieną au
ga ir stiprėja; Lietuvos nepri- 
gulmybė ant kiekvieno Lietu
vio lupų ir visi pasiryžę savo 
Tėvynės neprigulmybę ginti iki 
paskutinis priešas pasiliks nuo 
Lietuvos rubežių atstumtas. Ar
šiausiu priešu šiandien Lietu
viai skaito Lenkus, kurie į at
virą karę prieš Lietuvą neina, 
bet vagčiomis vaginėja nakti
mis užgriebinėdami po Lietu
vos kaimelį-kitą. Prieš Lenkus 
daug didesnė Lietuvių neapi- 
kanta, negu prieš Rusus, bet 
kiekvienas norintis Lietuvą iri- 
griebti yra skaitomas mirtinu 
priešu. Lietuvos jaunuomenė 
liuosnoriais eina kareivijon. Te
ko matyti Kauno ligoninėje 13- 
kos metų vaikinukas, kuris jau 
kovojo ant bolševikų fronto ir 
sugrįžo sunkiai sužeistas; jisai 
labai tuomi didžiuojasi, kad už 
Tėvynės liuosybę gavo kauties 
ir kentėt! Nuo 16 ir 17 metų 
liuosnoriai matyt tai visai ne 
naujiena. Trūksta tik ligoni
nių apžiūrėjimo. Jei iš Ameri
kos butų pasiųsta keletas tūks
tančių mastų aliejinės drobės 
(oilcloth), paklodėms ant pir
mesnių jų ligonių sugadintų ma
trosų, tai naujesniesiems ligo
niams butų prašalinta daug už
sikrėtimų. Daug yra ligoninių 
Kaune, bet jos visos, delei iš
teklių stokos, labai menkai ap
rūpintos. Paveizdan, nėra Rent
geno X-spindulių mašinos, o be 
jos kaipgi galima permatyti 
žmogaus kūne įsibriovusi kul
ka? Nors vieną'' ar porą tokių 
mašinų būtinai rfeikėtų iš Ame
rikos į Kauną pa'siųsti. Iš Ke
turių tautų Lygos tik vieni La
tviai teturi Kaune savo du at
stovu. Lenkų legioninkų Lie
tuvoje jau eina vis mažyn. Te
čiaus Lenkų išdavikiška intek- 
mė Lietuvoje vis dar didelė. 
Lenkų ir Maskolių seniaus iš- 
gverinti elementai ir dabar te
bėra išgverę. Nors ir Lietu
viais būdami, bet patekę į val
diškas vietas nesidrovi sveti
momis kalbomis žleberioti ir 
svetimą ištvirkimą nuo savęs 
dar nenusikratę. Tečiaus Kau
no mieste užsilikę, svetimtaučiai 
skubinai mokinasi lietuviškai ir 
tuomi didžuojasi. Kaune gat
viniai vežikai, pamatę svetimus 
žmones, šaukinėja pas save: 
“Ponuli, aš jus nuvešiu. Aš mo
ku lietuviškai!” Į Amerikos 
bendroves Lietuvos žmonės žiu
ri ne visai simpatingai. Ypa
tingai Dr. Šliupas ant jų rugo- 
ja. Ukrainos diplomatinių at- ■ 
stovų Lietuva neturi. Stambus 
Lietuvos veikėjai ir valdininkai 
labai ragina Amerikos Lietu
vius pramonininkus važiuoti į 
Lietuvą ir užimti tenai visas 
pramonės ir išdarbi jų vietas, 
kurios dabar pamaži slysta į 
rankas svetimų verteivių, ku
rie paskui vėl alins Lietuvą per 
ilgus metus. Tegul važiuoja ir 
Vilniun, — ypatingai Vilniun, 
kuris diena ne metu bus nuo 
Lenkų grobikų apvalytas, bet 
pramonė galės pasilikti rankose 
importuotų Lietuvos nepriete
lių, kurie ateityje nors ir Lie
tuvių valdžiai esant, visuomet 
stengsis Lietuvos kultūrą terš
ti ir Lietuvos pramonę stelbti.

Laiškas nuo p. Hartigan, bu
vusio Liuosybės Paskolos val
dininko, kuris prisiulo Lietu
viams draugingumą.

Laiškas nuo p. Martaus iš 
Kauno, kuris labai nusiskun
džia ant p. Karužos ir Ko. už 
skundus ant jo Lietuvos val
džiai. Jisai dabar rengiasi va
žinėti po Lietuvą su prakalbo
mis.

Nutarimai: Kapitonui Vla
dui Lazdynui užreikšti viešą 
padėką už teisingai atliktą žy
gį Lietuvon ir už išpildytas ant 
jo uždėtas Lietuvių Amerikie
čių pareigas.

Generaliam Lietuvių veikėjų 
suvažiavimui sumesta platfor- 
mė, ir josios tolimesniam išplė
tojimui bei vykinimui išrinkta 
iš sekančių veikėjų komisija: 
V. F. Jankauskas, A. B. Stri
maitis, P. Norkus, P. J. žiuris 
ir V. Daukšys. Pirmas komisi
jos posėdis atsibuvo vasario 25 
d. “Tėvynės” redakcijoje.

J. O. Sirvydas.
A. L. T. Tarybos Sekr. 

120 Grand St., Brooklyn. N. Y.

NEKARUNUOTAS KARALIUS
Rašo BUDRIKAS.

ro

Nesuskaitomi žemės margai apgyventi 
milijonais žmonių. Jie ateina ir nueina 
saunoriai.

Sutarimas, ramybė gyvuoja jų tarpe.
Vienas suverenas sėdi ant pat čiuku- 

viršaus. Jis patarnauja.... patenkina.
Kiti suverenai sėdi žemiaus.... savo

vietose. Jie pritarnau  ja!....
Ir dar kiti suverenai.... ir jie pri- 

i tarnauja.... žmonėms.
• Visi pritarnaujantįs suverenai princi

pe sparčiai mokinasi patarnauti-patenkin-j
! ti ir valdyti.

Pavesk bi katram iš musų laisvai gi- 
! mūšiam inpėdiniui-paveldėtojui šitokią ga

lybę ir platybę plačios Europos valstybėje. 
Ir tu pamatysi!....

Apgaubk jį patogumais ir slopinimo 
pajautimas uždus.

Tečiaus jis lėbauja dailėje ir giesmė
je, ir visame tame, ką senasis pasaulis ga
li išduoti iš savo sandėlio, Lietuvos sunaus 
širdyje Lietuvos vertė augs-didės.

Lietuvoje visos valstybės atviros.
Lietuva liuosa, atvira. Čia valstybės 

nėra aptvertos geležinėmis štangomis, lyg 
milijonieriaus daržas, kurs bijosi, kad ki
tas neatimtų iš jo tai, ką jis turi!....

Lietuvoje — ruimas visiems.
Lietuvoje pavieniai asmenįs mažiau 

mano apie save, bet daugiau yra užsiinte
resavę žmonėmis: jieško budo kaip patar
nauti jiems.

Čia valstybės ir apskričiai veikia iš
vien;

Čia žmonių interesai bendri.
Čia daugiau reprezentuojama tautinė nė. 

pagarba, honoras, didi Konstitucija ir as
meninė musų šalies galybė.

Čia daugiau sanprotavimo, daugiau nis. 
nuomonių gvildenimo, kaip palaikius savo 
šalį santaikoje; kaip padarius savo šalį 
vyriausia, pirmučiausia.

Vienas žingsnis link valstybių pažan
gos reiškia žmonių palaimą.

Kaip mes galėtume būti patįs pirmu- 
čiausieji?

Mes turime būti solidariški ir teisingi.
Laikantis vyriausios galvos vairą tu

ri matuoti savo žingsnius -su tais," kurie 
stovi apačioje — prie kojų; arba prie ko
jų stovintis sušuks:

“Sustok!”
Ir sustoti jie turės, arba bus priversti 

sustoti varu.
Iš masių turėtų išaugti vis mažiau ir 

mažiau aristokratų.
Ir masės ir aristokratai turėtų kreip

ti domą netiktai į save, bet ir į kitus.
Visi turėtų rūpintis, kad butų galima 

gyventi gerai visiems.
Musų turgavietės turėtų būti gerai 

tvarkomos ir teisingai vedamos.
Musų įstatymai turėtų būti elatiškes- 

ni.
Mes turėtume nušarvuoti senas tradi

cijas:
Mes turėtume padaryti vietos naujų 

jiegų išsiplatinimui.
Kuomet daugelio balsas yra išgirstas, 

visuomenės opinija tampa galingas ir kom- 
petentiškas faktorius.

Ir tas balsas prašo bičnių damų aplei
sti savo smaguriavimo guolius ir eiti pa
tarnauti beturčiams, nelaimingiems ir su
žeistiems.

To balso jiega atitraukia nuo pertek
liaus tuos, kurie smaguriauja, girtauja ap- 
svaigusiame liuoslaikyje. Ii’ “apsvaigęs 
lordas” nebėra ilgiaus gerbiamas.

Tai galingas balsas.
‘ Jis atidaro milijonieriaus-princo krep

šelį ir prašo: įsteigti ir apdovanoti naudin
gais įrankiais įstaigas; pastatyti dideles 
mokinimui sales, kur butų galima prireng
ti prie gyvenimo busimąją liaudį; išlavinti 
ir apšviesti busimuosius kūdikius — atei
ties protuolius.

Tuicija turėtų būti kaip turtingiems 
taip ir biedniems — prieinama.

Kiekvienas turėtų turėti progą.
Iš šitokios auklėjimo progos atsiras

tų daugiau kritikų; veikimo pamatai pa
kiltų kelis colius augščiau; sprendėjų-pro- 
tautojų skaičius padidėtų.

Tas, kurs be atlaidos prašinėja-mal- 
dauja, turi gauti, jei jis padaro gerą dar
bą, arba pasiduoti begailestingam dergi- 
mui.

Ir žmonės netiktai turi gaminti daik
tus, bet taipgi jais naudotis — suvartoti.

Taigi —
Daugiau linksmų išvaizdų; daugiau 

puikiai apsirengusių ypatų; daugiau šva-

rių kūdikių veidelių; daugiau viešų par
kų; daugiau namų; daugiau mokyklų; dau
giau pasilinksminimo vietų; daugiau visuo
meninių pagerinimų; daugiau dailininkų; 
daugiau studentų; daugau saldžiai gies- 
tančių balsų; daugiau besigerėjančių šiais 
balsais; daugiau kulturingumo; daugiau 
kultūros; daugiau kalbėtojų daugiau klau
sytojų; daugiau įvairybės; daugiau džiau
gsmo; daugiau vyrų ir moterų; daugiau 
valdonų; mažiau vergų; daugiau įvairių 
dalykų; daugiau turto ir mažiau vargo; 
daugiau darbo ir mažiau bedarbių; dau
giau linksmų ir mažiau liūdnų — nes dau
giau rankų dirba.

Geresnio gyvenimo visiems.
Rūpestingai ii’ priderančiai išauklėti 

nebestatys sau augštų-didžių mūrų ir ge
ležinių sienų, kuriose jie užsidaro nuo bai
sių regyklų ir liūdnų balsų.

Ir nei vienam nebereikės bijoti plėši
ko, nes visi bus viskuo pasitenkinę ir plė
šikų nebebus.’

Visi dirbs ir džiaugsis.
Ir dabar bus palaima.
Palaimoje visų išvaizdų šypsos lieps

nelė liepsnos.
Ir tuomet tokia šalis užims pirmiausią 

vietą ant žemės skritulio^.
Ji bus augščiausiai pakilusi.
Kur tiktai mes eisime tuomet, ten bus 

brangu ir malonu eiti.
Visa tai tegali išaugšti iš triuso-darbo. 

Ir tobulu darbu visi užsiganėdins.
Ir visi pakryps prie šios minties:
Žmogus bus didesnis ir valdžia mažes-

Ir visi sutiks su šia mintimi:
Žmonės bus didesni ir žmogus mažes-

Ir su šitokiu pažinimu, aš pripažįstu 
•poetą diplomatu.

Ak! svetimšaliečiau, tu pavadinsi jį 
.greitu laiku šventuoju!

Taip. Gal aš ii’ pavadinsiu. Tik ne 
seno pamėgdžiojimo šventuoju.

Aš persergiu tave, kąd siauras, nu
stelbęs, sergąs asketas nelošia rolės mano 
didvyryje. t .

Seni asketai-1 rapturiškose vizijose, 
stebeilinasi Į niekį ir apgyvendina visą er
dvę tuščiomis formomis.

Visai kitaip žiuri šis šventasis.
Jo akies vokai privirę; jo akįs lygiai 

nustatytos ir nieks neprasprunka nuo jo> 
— nepatėmytas jo akių.

Vyruje ir moteryje; gerame ir bloga
me; gyvybėje ir mirtyje; mažiausiame ir 
didžiausiame praeityje, dabartyje ir atei
tyje; visame tame, kas buvo, yra ir bus —• 
jis permato transcendentuojančią dievų ir 
angelų didybę.

Jo pulsas tvaksi vienu — tvėrimo pul-
su.

Jis myli ir apglėbia visą — čielybę.
Ir čielybė sugrįš apglėbti savo karštai 

mylimą mylėtoją ir priglaus jį prie savęs.
Toks tai mano šventasis.
Musų naujos tvarkos šventasis.
Šis šventasis užgimęs ant šios žemės.
Ir šis šventasis yra senas kaip laikas; 

amžinas visuose daiktuose.
Jo tvarka laikysis ant žemės kol žmo

nija ant jos rasis.
Ji tavo ir mano.
Prisilaikykime jos.
Žiūrėk!
Tai yra šventasis, kurs turi Shakes- 

pear’o jiegą; Platono smegenis; ir Kris
taus dvasią.

Klausykis 1
Jis perpasakoja musų Išganytojų žo

džius: Mahometo-Kristaus-Buddhos. Jis 
duoda jų žodžiams naują reikšmę.

Alfą ir Omegą — pradžią ir pabaigą 
— jis mato savyje ir visuose daiktuose.

Ir jis amžinas!
Ir jis dirba, kaip dirbo Kristus, Bud

dha.
Ir jis mokina.
Ir už jo šitokį pažinimą ir mokslą aš 

pavadinu savo didį brolį šventuoju.
(Galas)

Likosi ištirta, kad žmogaus delno oda 
yra labai tinkama del nustatymo britvos 
ašmenų.

Nikaraguoj (Piet. Amerikoj) yra to
kia skruzdėlių veislė, ką pačios sau augina 
požeminiuose savo lizduose mažyčius gry
bus del maisto.
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RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

(Tąsa iš pereito numerio)
Šeštą valandą ryte patėmyta, kad vo

kiečiai lipa iš apkasų ir lekia linkui musų. 
Artyn ir artyn jie slinko prie musų, bet 
mes vis nieko nedarėme, tiktai ką musų ar
tilerija smarkiai į juos šaudė. Kuomet jie 
buvo daėję iki keleto šimto pėdų prie mu
sų, tuomet mums įsakyti pradėti šaudyti. 
Šitas šaudymas buvo tokis smarkus, kad 
priešų eilės tuoj buvo suardytos, sumai
šytos ir iš to mes pasinaudoję, atmušę vo
kiečius atgal, pasileidome vytis ir atstūmė
me jų ataką ant 18-kos mylių linijos, tame 
gi mūšyje jie nustojo 10,000 savo žmonių.

Naujas užpuolimas.
Dienos laiku mums prisiuntė naujų 

kareivių, naujų reikmenų, tarpe to ir ga- 
zinių maskų. Atėjo žinia, jog sekančią 
naktį mes pradėsime ofensivą. Musų ka- 
nuolės pradėjo smarkiai bombarduoti vo
kiečių pozicijas nuo 6 valandos vakare. 
Mes visi buvome sujudintame stovyje. Ka
reiviai ir oficieriai maišėsi krūvoje, juo
kaudami apie mirtį. Daugelis nesitikėjo 
gyvais išlikti ir rašė laiškus savo giminėms 
ir draugams. Kiti meldėsi. Iki ofensivui 
prasidėjus visų susibendrijimas pasiekė au- 
gščiausio laipsnio. Vienas su kitu atsi- 
sveikinėjo, pasakojo ką padaryti jeigu jis 
ar kitas liks užmušti, kaip pranešti apie 
tai jų giminėms. Visi neapsakomai pasi- 
jusdavom linksmi, kuomet musų kanuolės 
kulka praplėšė priešų užtvarose tarpą ar 
pataikė į jų tranšėjas.

Trečią valandą nakties paduota įsaky
mas “Pirmyn!”. Sukelta dvasia, mes pa
sileidome į priešų pozicijas. Musų nuos
toliai žengiant linkui jų buvo dideli. Ke
letą sykių mums buvo įsakyta sugulti ant 
žemės. Musų pirmutinė eilė buvo beveik 
visiškai išmušta, bet ją vėl užpildė antros 
eilės vyrai. Skubėme pirmyn, iki prisie
kėme vokiečius ir apipuolėme juos. Mu
sų vienas Polocko regimentas suėmė 2,000 
nelaisvių ir mums buvo neapsakomas sma
gumas. Mes užėmėm priešų linijas, taip
gi visas mušiu protarpis, pilnas sužeistų 
ir užmuštų, dabai* buvo musų. Mažai te- 
sirado žmonių sužeistiems surinkti, taigi 
iš musų tarpo šauktasi į liuosnorius, tar
pe kurių ir aš nuėjau.

Didelis užsiganėdinimas yra žmogui 
pagelbėti sužeistiems. Man beklupant prie 
vieno tokio sužeisto, kuriam buvo daug 
nutekėję kraujo, jau beveik buvau gatava 
tuoj jį kelti, kaip priešų kulka perėjo man. 
per ranką tarpe nykščio ir pirmojo pirš
to mano kairiosios rankos. Ant laimės, 
greitai supratus žaizdą, apsirišau, ir, ne
paisant jo priešinimusi, kruviną žmogų nu
nešiau tolyn iš pavojaus.

Visą naktį taip darbavausi, taigi li
kau rekomenduota, “už narsumą laike mū
šių suteikime pagalbos, būnant pačiai su
žeista, kitiems negalintiems, — ir man 
privalėjo ketvirto laipsnio Šv. Jurgio kry
žius, tečiaus aš jo niekuomet negavau. Pa
aiškinta man, kad moteris negali gauti Šv. 
Jurgio kryžiaus. Aš iš to buvau neužga- 
dėdinta ir pikta. Juk aš girdėdavau, kaip 
Raudonojo Karyžiaus seserįs gauna kry
žius. Komandieriui padaviau protestą. Jis 
pilnai išsireiškė man užjaučiąs tame daly
ke ir sulyg jo, aš tikrai kryžiaus užsipel
niau.

“Bet,”, pridūrė jis, traukydamas pe
čius, “taip yra načalstvos parėdyta”.

Mano ranka skaudėjo, todėl aš negalė
jau būti frontinėje linijoje. Medikalis pa- 
gelbininkas musų ligoninės likosi sužeistas, 
taigi mane pasiuntė jo vieton, po priežiū
ra gydytojo. Tenai aš išbuvau porą sa
vaičių, kolei mano ranka pasitaisė, bet po 
gydytojo prižiūrėjimu ir nurodymais aš 
taip prasilavinau prie ligonių prižiūrėjimo, 
kad jis išdavė man paliudijimą, pasakyda
mas, jog aš galiu laikinai atlikinėti medi- 
kalio pagelbininko užduotis.

1915 metų ruduo praėjo be įvairumo. 
Musų gyvenimas buvo vien tik vargas. — 
Nakties laiku mes stovėjome ant sargybos, 
apsišildydami karšta arbata, virta mažuo
se frontinėje linijoje pečiukuose. Auštant 
būdavo einam gulti, ,o nuo 9 vai. ryto ne- 
kuriems iš musų prasidėdavo diena, nes tą 
valandą dalindavo mums duoną ir cukrų. 
Kasdien kiekvienam kareiviui buvo duoda-

apie verstas užpakalyje linijų, taigi mes 
siųsdavome vyrus atnešti su viedrukais iš 
tenai valgį. Pietus paprastai susidėdavo 
iš kopūstų, su gabalu mėsos juose. Mėsa 
tankiausia būdavo prasta, sugedus; prie 
kopūstų būdavo dar ir košės, ką rusai la
biausia valgo. Cukraus kasdien mums iš
eidavo po trįs uncijos. Iki valgį iš virtu
vės atneša, jis buna atšalęs, taigi reikėda
vo arbata apsišildyti. Po pietų mums bū
davo paduodami visokie įsakymai, paskir
stoma reikmenįs ir žmonės padalinami, o 
vakare, ant 6 valandos, prasideda vakarie
nė. Būdavo arba kopūstai, arba košė, ar
ba pusė silkės. Nekurie suvalgydavo savo 
paskirtą duoną pirm pusryčių, taigi vė
liaus prisieidavo nuo draugų trupinių pra
šinėti.

(Bus daugiau)

Užkeikta Mergelė
Parašė V. J. Pietaris.

(Tąsa iš pereito numerio)
Barzdaskutis (patyręs, jog jau pavojaus 

nėra): — Taip.... kodėl ne. Bet pir
ma pasakyk man, kas tu per viena esi 
ir kaip tokia baisi baidyklė likai? Pa
aiškink man tai, nes tu esi taip baisi, 
kad aš baisesnio sviete daikto nesu 
matęs. Išrodai lyg moteris, iš drapa
nų, bet su tokia baisia barzda....

Boba: — Jei taip nori žinoti, tai klausyk, 
papasakosiu, kas esu. (Barzdaskutis 
atidžiai atsikreipia prie jos). Aš esu 
šios pilies karalaitė (rodo į paveiks
lą) ir šis tai yra mano paveikslas, nu
pieštas garsaus artisto, kuomet aš dar 
jauna ir graži buvau. Visi manimi gė
rėjosi ir džiaugėsi. Bet likimas kitaip 
lėmė ir matai dabar mane tokią, kaip 
esu. Buvo šitaip. Jauna būdama, aš 
gyvenau perdaug gerai; turėjau viso
kių jaunikių, visi mane labai mylėjo; 
jausdamos! graži ir visų mylima, aš 
visus juos pajuokiau, kaip išmanyda
ma, svarbiausia dėlto aš iš jų juokus 
krėčiau, kad jie£(buvo su barzdomis. 
Nors visapusiškai buvo puikus ir pra
kilnus vyrai, bet aš nekenčiau jų nei 
vieno tik delei jų barzdų. Aš taipgi 
turėjau savo tėvuką, mano tėvo tėvą. 
Geras senelis jis man buvo, bet aš ir 
jį paniekinau tik del jo barzdos — ne
žinojau, galima sakyt, kas su manim 
dedasi — perdaug bile ką užsispirda- 
vau. Mano tėvukas, kuris turėjo ilgą 
barzdą, kaip dabar aš, ja labai didžia
vosi, o aš buvau užsispyrus, kad jis ją 
nusiskustų, kad apsivalytų. Jis tam 
labai priešinosi, ir aš labai užsipuldi- 
nėjau ir net paniekinau jį už tai, už 
jo branginimą sentėvių mados. Mano 
tėvas ragindavo tylėti, nesipriešinti, 
bet aš vis savo laikiausi. Tada senis, 
perpykęs ant manęs, visu savo įnirti
mu mane prakeikė, pasakydamas, kad 
aš valkiosiuosi su barzda dar ilgesne, 
negu jo buvo, ir niekas man jos nega
lės nuskusti. Taip ir stojosi. Nuo to 
laiko pradėjau nykti, barzda augo, vi
si pradėjo nekęsti mane; pradėjau nuo 
visų slapstytis, nesirodyti niekam, gė
dydamas! tokios savo išvaizdos. Pra
ėjo daugybė metų, išmirė visi mano gi
minės, o aš vis.' dar nemirštu, negaunu 
pasilsio nuo tokio vargingo gyvenimo. 
Kadangi niekas čionai manęs neužkal
bino, tai aš ir gyvenu, kankindama vi
sus, iš pykčio, laukdama kas toliaus 
bus. Tamista jau man vieną paleng
vinimą padarei — prakalbėjai, bet dar 
reikia kito — kad nuskustum man ši
tą barzdą. Dabar gal gerai supratai 
mano gyvenimą ir mano tokį nelai
mingą likimą.

Barzdaskutis: — Suprantu, gerai supran
tu, ir mano gyvenime pirmu kartu pa
sitaiko tokią naujieną girdėti.

Boba: — Tai ką, prieteliau, nuskusi mane? 
meldžiu aš tavęs. (Tarnai išeina).

Barzdaskutis (pasišlykštėdamas): — Na, 
gerai, nuskusiu. Bet ką aš gausiu už 
tai, kad tokią baisią regyklą savo ran
kom turėsiu palytėti?

(Bus daugiau)

DIRVA

Klausimai Ką Bolše
vizmas Sutinka

Jus žinot, kad reikia artisto nupiešimui kokio nors paveikslo.
Jus žinot, kad reikia gabaus mechaniko padarymui laikrodėlio.
Ir jus žinot, kad bile kas gali sugadinti paveikslą arba laikrodėlį vienu paspyrimu.
Suardyti ką nors — ar tai butų laikrodėlis, ar namas, ar net valdžia — yra lengva. Sun
kiausias darbas yra ką nors pabudavoti.

šis tai yra klausimas, kurį Rusija po Bolševizmo valdžia šiandien susiduria. Paskaitykit, 
ką Leninas apie tai sako sekančioje sutraukoj jo paskiausio pranešimo, “Sovietai Darbe”:

Bolševikai panaikino kapitalizmą, 
nacionalizavo industriją ir suda
rė darbininkų sovietus. Bet Ru
sija vis dar toli besiranda nuo ko
munizmo ir sccialistiškos sovietų 
respublikos.

Ką ikišiolei Bolševikai padarė, bu
vo lengviausia dalis. Tai buvo 
naikinanti dalis. Sunkiausia da
lis dar stovi prieš juos. Bolševiz
mas pasirodys bevertis, jeigu jis 
neatstatys Rusijos industriją ir 
nebus pagaminta kuodaugiausia 
išdirbinių.

To negalima atsiekti pagal Bolze- 
vizmo originalio plano. ~ Darbinin
kų sovietai nemoka dirbtuvių ves
ti ir palaikyti tvarkos. Ir darbi
ninkai dabar dar nenori dirbti už 
tas pačias algas įvairiuose skirtin
guose darbuose. Mašininis darbi
ninkas vis dar nori daugiau, negu 
su pikiu dirbantis; o smegenų dar
bininkas nori dar daugiau, negu 
mašina dirbantis. Rusija nesusi
lauks komunizmo iki žmonijos po
būdis persikeis ir kiekvienas žmo-

sutiks dirbti visų gerovei, vietoje 
savo paties naudai.

Ims daugybė metų permainymui 
žmogaus prigimties ir išmokini- 
mui darbininkų vest dirbtuves pa
gal sovietų metodų. Tuo gi pačiu 
laiku industrija turi būti perorga
nizuota ir palaikoma kuodidžiau- 
sias išdarbių išdavimas kaip dirb
tuvių, taip ir pavienių darbininkų.

Vienatinė išeiga Bolševikų vado
vams yra tai žengti atgal nuo so
vietų padėjimo — grįžti atgal prie 
senos tvarkos. Jie dabar turi pa
vadinti prie darbo atgal bur’žujiš- 
kus ekspertus, duoda jiems dide
les algas, akd vestų dirbtuves. Jie 
turi priimt “kapitalistiškos” Ame
rikos dirbtuvių metodą.

Bolševikų vadovams reikia eit dar 
daugiau atgal. Jie turi uždėti ant 
darbininkų geležinę ranką. Jie tu
ri padėti šimtus ir tūkstančius 
darbininkų vienoje dirbtuvėje po 
pavienio žmogaus valdžia—buržu
jaus užveizdos globa. Darbininkai 
priverčiami dirbti kuosunkiausia.

Leninas tą viską DARO. Jisai turi neaprubežiuojamą galybę. Jisai atima galę iš dirbtu
vių sovietų ir jose pastato dirbtuves vesti buržujus ekspertus. Jis tiems naujiems bosams 
duoda tą, ko jie niekados pirmiaus neturėjo —visišką valdžią ant darbininkų. Darbininkai 
neturi tiesos streikuoti. Jiems nevalia net pasiskųsti. Leninas priverčia juos nusileisti ir 
klausyti sumažindamas jų duonos korteles arba pašaukdamas Raudonąją Gvardiją. Jo pas
kiausias žodis Rusijos darbininkams yra: “Darykit kaip sakom ir neklausykit tų, kurie sa
ko, jog musų teorijos yra klaidingos.”

Nekurie žmonės sako, jog Amerikoje reikia įvesti Bolševizmas. Tečiaus pirmiausia mes 
turėtume patirti, kaip jisai veikia Rusijoje. Leninas tą geriaus gali mums pasakyti, negu 
Amerikos Bolševikai. JIE SAKO TĄ, KĄ LENINAS SAKYDAVO; NE KĄ JIS DABAR 
SAKO.lU ’LS Į;--. jlS Jlrb.m

O Leninas dabar sako, jog Bolševizmas pasirodė netinkamu kaipo valdžios būdas ir kaipo 
produkcijos nustatymas, nes žmogaus prigimtis yra galingesnė už jo buvusias idėjas.

The Inter-racial Council
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ma po pustrečio svaro duonos; ji tankiai 
buvo sudeginta iš viršaus, bet viduje neiš
kepus. Ant 11 valandos, pietums atėjus, 
visi buvom gyvi, valėme šautuvus ir viską 
apsitaisinėjom. Virtuvė daugiausia būdavo

Francuzas išrado prie paveikslų trau
kimo mašinėlės prietaisą, su kurio pagal
ba galima nutraukti žmogaus paveikslą už 
600 pėdų ir žmogus užima visą stiklą.

NEGESINiKITE UGNIES.
Važinėjant su prakalbomis 

po Lietuvių kolonijas, teko ma
tyti, kaip žmonės džiaugiasi, 
jog Lietuva jau yra laisva ir 
neprigulminga. Kiekvienas tą 
laisvę suprantąs jau degte de
ga, kaip ją išlaikius, kaip pada
rius, kad Lietuva ir ant visa
dos butų laisva, neprigulminga 
demokratinė respublika. Daug 
kas ruošiasi tuoj važiuoti Lie
tuvon, kad bendrai prisidėjus 
prie atliekamųjų Lietuvos lais
vės darbų, kiti norėtų dar pa
tekti j laisvanorių kareivių ei
les, kad išliuosavus musų sos
tinę nuo Lenkų, kiti vėl ruo
šiasi su pinigais, kad ten įsikū

rus vieną-kitą biznį, o visi veik, j 
kiek galėdami perka Lietuvos 
laisvės bonus. Toksai tai yra 
užsidegimas.

Bet yra žmonių, kurie šią ug
nį norėtų užgesinti. Vieni ga
vę vieną-kitą iš Lietuvos laiš-1 
ką, jau sako, kad ten ir sunku 
ir vargu gyventi, kiti nusiskun
džia ant Lietuvos valdžios ar 
ant jos valdininkų ir žiūrėk jau 
išvada padaryta: Lietuvoje nė
ra nieko gero, ten dabar dar 
sunkiau, kaip buvo, dar blo
giau, o todėl nėra ko nei pas
kolos remti, nei ten važiuoti, 
geriau jau čion darbą dirbti, 
kaip dirbus. Ir kalba taip daug 
kas, tarsi kitsai butų papirktas

kokio biznierio, kad mat darbi
ninkai svetur nekeliautų, nes 
juk jie yra čionai reikalingi; 
kiti bolševikais prisimetę taip 
šneka.

Ne, vyrai, negesinkite ugnies. 
Jeigu Lietuvoje yra kas bloga, 
tai bus galima pataisyti ir tai 
yra šventa pareiga kiekvieno 
jos piliečio. Jeigu šiandien val
džia kam netinka, ji bus galima 
permainyti, jeigu kas nuo jos 
kenčia, tai tegul pasirūpins, 
kad tų kančių nebūtų. Tame 
juk pačių piliečių darbas. Ne
darydami nieko prie nieko gero 
neprieisime, o skursime taip, 
kaip ir ikšiolei esame skurdę. 
Nevertas yra tas piliečio vardo,

pas kurį yra užgesus ugnis prie 
geresnės, laimingesnės ateities 
Tėvynei. Tedega meilė jūsų 
širdyse.

Liet. Misijos Inf. Biuras.

LAIŠKAMS POPIEROS
Dvidešimts penkių rusių 

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

Sauli
(T
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Sauline Planetų Šeimyna
(Tąsa iš pereito numerio)

Ant mėnulio būdamas, žemę žmogus 
matytų labai dideliu, bent keturis sykius 
didesniu, negu mėnulį, šviesos skrituliu, 
musų žemę gerai galėjo pažinoti, nes te
nai nakties laiku, tai yra j žemę atsuktoje 
kuomet nors mėnulis turėjo gyventojų, jie 
musų žemę gerai galėjo pažinot, ir pas 
juos nakties laiku, tai yra į žemę atsuktoj 
pusėj, kuomet mėnulis buna tarp žemės ir 
saulės, buna daug šviesiau, kaip pas mus 
nuo mėnulio. Žemė, atmušdama keturis 
sykius daugiau saulės šviesos, tamsiąją 
mėnulio dalį apšviečia tiek, kad mes ją be 
vargo galime matyti. Mėnulį laike jauna- 
čio, kuomet jo tik siauras kraštukas pra
deda rodytis, mes matome visą, tik likusi 
dalis nėra taip šviesi. Ta visa dalis yra 
apšviesta nuo žemės atsimušančia saulės 
šviesa. Jaunatyje ir pačioje pabaigoje mė
nulis buna toje pusėje žemės, kurią saulė 
yra apšvietus, ir tada, nors saulės tiesio
gine šviesa mėnulio apšviestas tik kraštas, 
žemė apšviečia jo likusią dalį. Vėliaus to 
nebūna, nes saulė pas mus buna nusileidus, 
kuomet mėnulis eina tolyn į pilnatį ir per- 
svįra į delčią.

Visada mėnulio negalima matyti dėlto, 
kad jis aplinkui žemę keliauja nieko ben
dro neturėdamas su saule. Jeigu mėnulis 
stovėtų nuolatos vienoje žemės pusėje, o 
saulė kitoje — tada be paliovos kas naktį 
mėnulį matytume pilnu ir jis šviestų pasi
mainydamas su saule. Kitaip gi, jei mė
nulis įstengtų bėgti sykiu su žemės suki
mus], tai kas nakt matytume jį jaunu, pil
nu, delčia ir kitą vakarą vėl tas pat. Bet 
gi tada mėnulio niekados nematytų tie že
mės gyventojai, kurie butų kitoje žemės 
pusėje.

Mėnulis neturi jokios-atmosferos, o jei 
kokią ir turi, tai visai skystutė. To pritik- 
rinimui imama faktas iš saulės užtemimo: 
kada šitokiame atsitikime mėnuo užeina 
už saulės, mėnulio visas skritulis matosi 
tiesiais-aštriais kraštais, kas negalėtų bū
ti, jeigu tenai butų kokio nors oro — tada 
į kraštus turėtų nušviesėti. Taippat pa
tirta ir su žvaigždėmis. Kuomet mėnulis 
praeina pro kokią žvaigždę ir ją nuo že
mės užstoja, tai žvaigždė, daėjus jo krašto, 
urnai pradingsta, o ne laipsniškai šviesa 
sumažėja ir pasislepia, kaip turėtų būti, 
jeigu ten rastųsi atmosfera, šalip to, jei 
ten butų oro, tai žvaigždė net po užlindi- 
mo už mėnulio dar butų matyt, kaip yra 
ant žemės: saulę mes matome net dvi mi- 
nutas ant horizonto, nors ištiesų jau ji bu
na visai nusileidus.

Ant mėnulio nėra nei augmenų, nei 
ko nors kito, — visas jo paviršius yra gry
na tuštuma, tiktai gal but yra labai su- 
plyšęs nuo šalčių ir karščių, kokiuos jis 
perneša. Tenai nėra jokio vandens, o jei 
kada ir buvo, tai ilgai negalėjo pasilaiky
ti, nes delei jo ilgos dienos visas vanduo 
pavirto į orą, gi oras savo keliu dingo de
lei to, kad mėnulis neturi gana galės jo 
prie savęs palaikyti. Visi daigtai ant mš- 
nulio šešis sykius lengvesni, negu ant že
mės. Mėnulio diena ir naktis (arba para, 
kaip mes ant žemės turime) susideda iš 28 
dienų, tai yra tokia ilgio, kiek jam ima lai
ko aplink žemę apkeliauti. Nėra kam ant 
mėnulio sulaikyti tiesioginių saulės spin
dulių karščio dieną ir palaikymui šilumos 
nuo ūmo pradingimo naktį. Kuomet ku
rioje nors mėnulio dalyje pateka saulė, ji 
per 14 dienų be paliovos degina paviršį, o 
tenai nėra nei debesų užstojimui. Nuo ša
limo temperatūros tada toj pusėj šiluma 
pakįla iki virimo karščio. Saulei nusilei
dus tenai urnai užstoja vidurnakčio tam
sa, nes delei nesumo oro nebūna nei prie
tamsų, nei aušrų; tuoj visa šiluma sykiu su 
šviesa dingsta ir užeina šaltis ir taip buna 
per 14 dienų, iki vėl saulė pasirodo. Nors 
saulė apšviečia visas mėnulio dalis pakar
totinai, vienok į žemę tik vieną pusę mė
nulis tėra atsukęs ir jo kito šono niekas 
nuo žemės nėra matęs.

Abelnas mėnulio paviršis yra labai ne
lygus, susideda iš keleto eilių kalnynų, su 
apie 30,000 vulkaniškų gerklių. Galileo 
ir kiti astronomas lygesnes ir dubesnes

mėnulio vietas pavadino jūrėmis arba jū
rių vietomis. Į žemę atsuktoje pusėje ant 
mėnulio matoma dešimts eilių kalnynų. 
Nekurie kalnai yra labai augšti ir jų yra 
dikčiai. Kalnų augštumas mieruojama pa
gal jų šešėlių, kokie buna saulei užėjus į 
tą pusę.

Mėnulis nieko bendro neturi su žemės 
oro permainomis ir neprigelbsti augimui, 
nors kiti taiko sėti, sodinti tam tikru jo 
pasirodymo laiku.

Pajūrių gyventojai patėmija vieną ap
sireiškimą — tai vandenų pakilimą, ir ne 
visi žino nuo ko tas paeina. Vanduo irgi 
ne vienodu laiku kasdien pakįla, taigi ne
galima nei nuspėti tikrai, jeigu nežinai to 
priežasties. Mėnulis yra svarbiausia prie
žastimi jūrių vandenų pakilimo. Kadangi 
mėnulis kasdien apie 50 minutų vėliau toje 
žemės vietoje pasirodo, tai kasdien tokiu 
laiku vėliau vanduo ima kilti. Tečiaus rei
kia žinoti, kad vanduo nepakįla tuo laiku, 
kaip mėnulis virš žemės praeina, bet apie 
porą valandų vėliaus, mėnuliui jau praė
jus. Vandens banga mėnulį taip paskui 
ir seka visomis jūrėmis, kur jis praeina. 
Saulė turi taipgi patraukimo spėką, bet 
delei tolumo jos patraukimas yra mažes
nis, dėlto ir saulinis vandens pakilimas yra 
mažai žymus. Didžiausi pakilimai buna 
kuomet saulė ir mėnulis buna vienoje že
mės pusėje. Jūriniuose uostuose laivai tai
kosi prie mėnulio ėjimo — laukia, kada 
užeis vandens pakilimas, tada apleidžia 
uostą, nes vandeniui nusekus vietomis lai
vai siekia žemės. Didžiųjų laivų nei arti 
krašto neleidžiama, kad neapvirstų, kuo
met vanduo nusenka.

Tiek tai bendro turi musų kaimynas 
mėnulis su musų žeme ir su mumis. Jei
gu kada nors pasisektų kam nors mėnulį 
pasiekti, žemės gyventojai išgirs apie jį 
“gyvų žinių”.

K. S. K.

GRAŽUS RYTAS.
Gražus rytas, saulė teka,
Paukščiai pagiriuose šneka,

Oras toks tykus.
Gaidžiai sparnais suplasnojo, 
Ryto žadą užgiedojo,

Sukėlė visus.
Taip gražu ir taip malonu, 
Lyg tarytum šimtas monų 

Kimba už širdies.
Tiktai gaila, kad medelių
Spalva žaliųjų lapelių

Runda po nakties.
Tiktai gaila vasarėlės,
Kad ateis tuoj rudenėlis,

Rugsėjo pradžia.
Kad puls žaliam miškužėliui
Žiaurus šiaurės vėjužėlis,

Mums rudens vadžia.
Kad ateis nemalonumai
Ant kelių, takų klampumai —

Vieni purvynai.
Kad žmogus nors dirbti šoki, 
Bet pradėjus jau nemoki—

Kur eit nežinai.
O pagaliaus ateis šaltis —
Apdrabstys mus sniegas baltas,

Žiema prasidės.
Visur stosis vėlei drūta, 
Bus kas buvo lyg nebūta, 

Mums ausįs spirgės.
Ii* taip bėgs diena po dienai,
Mes tarnausim gamtai vienai,

O daugiaus niekam.
Ir mes visi prigulėsim,
Vis kasdiena dirbinėsim 

Ateities laikams.
Tyslevas.

2.9. ’19 m. Kaišedorys.

W

Tarp vaikų.
Namuose buvo atsilankęs gydytojas. 

Jam išėjus, du maži broliukai šnekėjosi ir 
ėmė bartis. Vienas sako:

— Kad tau daktaras butų nupjovęs lie
žuvį, tai nešnekėtum taip daug!

— O jei tau butų nupjovęs ausis, tai 
negirdėtum mane kalbant! — atsakė kitas.

j h) t

1 JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS

JUOKSIS SU TAVIMI
a —- B
Gavome šitokią Gromatą: 
Gerb. Juokų Redaktoriau:

Nerašiau Jums laiško ilgą 
laiką, nes gyvenau laimingai. 
Viskas, taip sakant, ruko kaip 
iš senos pypkės. Bet kaip toji 
giesmė sako: “Kaip žmogus 
storojas, tai kitaip stojas“, — 
taip atsitiko ir man. Aną kart 
gatvėje sutikau džentelmoną, 
su misteriškai atrodančiu pun
deliu. Nieko nelaukęs, braukšt! 
įspaudžiau jam į ranką $30 ir 
dui namo.

— Ką tu čia parneši? — pa
klausia maniškė, susitikus prie 
durų.

— šššš, turėk kantrybę, — 
sakau, — eiva į vidų, pamatysi.

Inėjom į stubą, tuoj pundelį 
ant stalo ir, ar tikėsit man ar 
ne, išrevidavojau iš jo net dvi 
bonkas. Nieko nelaukęs, žino
ma, aš tuoj už kreicoriaus ir 
davai sukt vienai į kuodą, ma
nydamas sau, po ilgų troškulio 
kančių, dar kartą pasitiešysiu. 
Bet maniškė, kuri visą tą lai
ką žiurėjo, apgniaužusi sauja 
sau smakrą, tai į mane tai į 
bonką, kad sušuks:

— Ksaverai! Liaukis! Pir
miau, iki tu galą gausi, aš dar 
noriu su tavim kiek pagyventi.

— Kame dalykas ? — klausiu.
— Tu nežinai kas tose bon- 

kose per skystimas, gal medi
nis alkoholis ar kitokia kokia 
tručyzna.

— Bet, mieloji, — sakau jai, 
— turėk proto: matai, kaip 
bonkose gražiai išrodo ir kve
pia net per kamščius. Ant ga
lo, juk aš už jas užmokėjau $30, 
argi gali mesti laukan?

— Ne, ne, — sako ji, — pa
dėk jas į kamaraitę ir tegul jos 
ten buna kol tu tikrai dasiži- 
nosi kas jose yra.

Sulyg prisakymo, padėjau į 
kamaraitę ir dabar mislinu ir 
niekaip neišmislinu, kaip čia 
žmogui, neparagavus, sužinoti, f 
kas tose bonkose yra....

Samaritonas.
Atsakymas: Prisiųsk, tamis- 

ta, vieną Clevelando blaivinin
kų (a. a. girtuoklių) klubui, ku
ris andai laikė sesijas, svarsty
mams, ką padaryti su kreico- 
rium, kad neišnyktų nuo žemės 
kamuolio, kaipo bereikalingas 
dalykas, kuomet Suv. Valstijos 
visiškai “išdžiuvo”.

4/
Musų rašliava smarkiai kei

čiasi. Nesenai dar rašėme “po- 
litikiškas”, dabar “politinis”. Ir 
tt. čionai paduodame porą žo
džių, kurie ūž metų laiko rašy
sis. Dabar yra: “Nelaimingas”, 
paskui bus “nelaimus”. Dabar 
yra “atsitikimas”, paskui bus 
“attikis”.

I ŠIOS DRAUGIJOS TURI
I PAeMUSIOS “DIRVĄ” 

UŽ ORGANĄ.
DAILĖS DR-JA “VARPAS” 

NEW BRITAIN, CONN. 
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. — A. Mikalauskas,
14 Spring Street 

Raštin. — J. Maksimavičius,
238 Cherry Street 

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

Iždininkas — B. Griškevičius,
43 Franklin Street 

Režisierius — A. Rėkus,
20 Star Street

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT, MICH.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. *— A. Bagdonas, 
2338 Russell Street 

Pagelbininkas — F. Vaitkus, 
240 Cardoni Avenue 

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

157 Polard Street
Iždin. — J. Yarošiunas, 

297 Heintz Avenue 
Globėjai: A. Abyshela ir 

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

“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.

LIETUVOJ GYVENANTIEMS.
PAJIEŠKAU dukterų Zofijos, 

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

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

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

12000 Superior Ave.

Vasario 26 d. Colima mieste, 
Meksikoje, likosi banditų nužu
dytas buvęs Suv. Valstijų kon- 
sulis. Nužudytasis žmogus bu
vo 88 metų amžiaus.

Amerikos ambasadai Meksi
ko mieste įsakyta tuojaus pa
duoti valdžiai protestas ir rei
kalavimas suareštuoti ir nu
bausti prasižengėlius.

Tiesiog į HAMBURGĄ 
CUNARD LINUOS

DVIEJŲ ŠRIUBŲ LAIVAS

Saxonia Balandžio 3 dieną
Samdytu kambariu kaina $150, Trečia klesa $100.

Pridėti reikia $5.00 karės taksų. 
Pilnų informacijų reikalaudami kreipkitės pas

The Cunard Steamship 
Company Limited 

arba pas vietinius agentus.

Saugumas Pirmiausia
P

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 pakį
la, kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuo
jaus dėti pinigus The St. Cair Avė. Banke 
arba jo skyriuje, už metų laiko matysit kas 
atsitiko: jūsų šimtas atnešė net $5, vietoj 
kitur $2, $3 ar $4.
ŠALIP saugumo; MINTYJE TURĖKIT 

IR NAUDĄ.
MAIN OFFICE

2006 ST. CLAIR AVENUE 
SUPERIOR BRANCH

7909 SUPERIOR AVENUE.

Kalbant apie muziką.
Antanas: — Ar žinai, Petrai, kokis 

yra garsiausias pasaulyje muzikališkas in
strumentas?

Petras: — Ne, turbut aš, brolau ne- 
nuspėsiu, nes mažai esu susipažinęs su 
muzikos dalykais.

Antanas: — Nagi bubnas!

Taip, o taip, vis progresuoja
ma. Musų prabočiai senovėje 
taip nekalbėjo, kaip mes dabar 
kalbam, tai reikia žodžius keist, 
kad už trumpo laiko mes nesu- 
prastume, kaip musų vaikai 
kalbės.

4/
J. Svirskis, iš Rochester, N. 

Y., rašo: “Socialistai pirma ti
kėjo, kad žmogus iš beždžionės 
išsivystė. Dabar tie patįs so
cialistai (alias bolševikai, alias 
komunistai) tiki, jog žmonės 
yra beždžionėmis ir.;turi dary
ti taip, kaip jie ant pagrindų 
užsilipę rodo”.

4/
Jonas Griškus, iš Pawtucket, 

R. L, perskaitęs pereitame nu
meryje straipsnelį apie dvasias 
ir ar jos pagelbsti žmogui, ra
šo: “Kunigai šitiems tyrinėji
mams labai priešingi, turbut 
dėlto, kad kartais mokslininkai 
neišrastų, jog ištiesų yra dūšia, 
ir kad paskui kunigėliams ne
reiktų pakutavoti po smert už 
jų darbelius ant žemės,, kuo jie 
dabar žmones gąsdina, o patįs 
netiki.”

4^
Julė Dargienė nubėgus į Sen- 

Rayto kompanijos ofisą, sako:
— Ar negalėtum man tamis- 

ta pagelbėt....
Manadžeris atsliępė:
— Kame? Ar plaukai tamis- 

tai slenka? Gal toniko reikia?
— Reikia, reikia, bet ne man: 

mano vyras taip jau visai nu
pliko, kad praųsdamasis nežino 
kur pasibaigia jo burna, jeigu 
neturi ant galvos kepurės užsi
dėjęs ....

PINIGAI SIUNČIAMA EUROPON
UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

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

LAIVAKORTĖS
Mes parduodame laivakortes ant visų trans-Atlantiškų lai

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

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

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

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

Cleveland
TErust Cowmrg-

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
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VĖLIAUSI LAIŠKAI 
Iš LIETUVOS

Iš Vosiliškės Kaimo, Mariam- 
polės apskričio.

(P-s A. J. Kalinauskas, iš 
New Britain, Conn., prisiuntė 
sekantį savo sesers laišką):

Brangus Broleli: — Mes la
bai esam linksmi, kad tu musų 
neužmiršai ir kaip rašei, kad 
nori prisiųst mums pagalbą iš 
Amerikos, tai ačiū už tai, bet Į 
mums nelabai reikia, nes per
eitais metais neblogi buvo už- 
derėjimai javų, tai dar ir par
duot atliko. Nuo Vokiečių mes 
nenukentėjom, o tų Lenkų 
dar nepatyrėm, nors jų dabar 
rubežius yra kokie penki ver
stai nuo musų; jie yra labai 
silpni, — musų kareivių rodos 
nedaug, bet kaip užpuola Len
kus, tai jau baikų nekrečia: 
nežiūri, ar akis ar nosis, bet 
duoda, kad gerai bijotų, ir ne
paiso savo gyvybės. Dabar jie 
(Lenkai) stovi nuo ščipliškių 
linkui Lazdijų, bet mes girdim, 
kad jau jie nešis atgal. To- 
liaus, mes labai nusidžiaugėm, 
kada gavom laikraštį “Dirvą” 
iš Amerikos, kurį mums išra
šei. Kaip išgirdo apie “Dir
vos” atėjimą žmonės, tai prisi
rinko daugybė — ne tik šiaip 
žmonių, bet ir kareivių, ir viens 
skaito, o kiti klauso. Paskui 
gi kareiviai šnekasi: sako, — 
bile tik Amerikos Lietuviai ži
no, jog mes kariaujam su Len
kais, tai jie mums pagelbės, o 
tada Lenkams tai bus!

Dabar pranešu, kad mama 
tavęs labai laukia parvažiuo
jant iš Amerikos ir labai tan
kiai ji serga; pirma, kolei tė- 
vykas buvo gyvas, tai mamai 
nieks nerūpėjo, o dabar tai rei
kia prižiūrėt ūkį. Nors Juozu
kas jau galėtų gaspadoriaut, 
jam daugiau vėjai rupi. Ne
kartą vakare, vos spėjęs spra
gilą padėt, tai ir eina kur žino, 
o aš su mama vis bijom, kad 
kas neužeitų, kaip dabar tokie 
laikai. Dabar mes labai tau 
dėkavojam už laiškus, kad tan
kiai’pradėjai rašyt, — jau ga
vom penkis laiškus, o dabar ir 
laikraštį, tai dabar kur kas bus 
mums smagiau, nes turėsim ką 
pasiskaityt.

Agotė Kalinauskiutė.

Iš Obšrutų, Vilkaviškio apsk.
Juozas Merkšaitis rašo savo 

draugui Petrui Wicker, Pitts
field, Mass., sekančiai:

Gerbiamasai Drauguži! šiuo- 
mi turiu sau už laimę pranešti 
tau, kad tavo laiškutį nuo 30 
lapkričio, aplaikiau. širdingai 
ačiū. Jis mane labai nudžiu
gino, kaipo svečias ir draugas, 
parvykęs iš užjūrio. Aš ir ma
no namiškiai — tėveliai, broliai 
ir seselės — linkime tau ir ta
vo draugei-moteriai su vaiku
čiais laimingiausio pasisekimo.

Aš tuo kart gyvenu pas tė
vučius; kariumenėn nepastojau. 
Mat, tuč-tuojau mobilizavo jau
nuosius, tai senesnių neėmė. 
Kariumenės mes dabar turim 
jau nemažą skaičių ir dideliai 
narsi; dažnai sumuša daug 
skaitlingesnį priešą. Ji aprė
dyta tais pačiais rubais, kaip 
Amerikos kariumenė, tik ke
purės savotiškos mados. Savus 
kareivius žmonės labai gerbia.

Dabar jau nei Vokiečio nei 
Ruso musų žemelėj nepamaty
si — visur savieji. Tik dar 
musų Tėvynės pakraščiuose,— 
būtent: Vilniaus, Gardino ir 
dalyje Suvalkų gub. sėdi ir šei
mininkauja Lenkai. Jie su 
Lietuviais elgiasi bjauriau ne
gu bolševikai. Jie turi pagro
bę ir Vilkaviškio apskrities da
lį su Vižainiu, Vištyčiu ir apie- 
linke Pajevonio link. Tečiaus 
mes nedaug ką bijome. Musų 
kariumenė gilyn jų neįleidžia.

Nežinau, ar esi girdėjęs, kad 
musų draugas Jonas Adomaitis 

lyra jau miręs? Jis mirė 1917 
| m. gruodžio mėn. 1913 m. jis 
buvo vedęs moterį Marijoną 
Lokiutę iš Želvėdarių kaimo. 
Tėvukai dar abu gyvi. Juliu- 
kė pasiekusi augštesnio mokslo 
ir dabai- mokytojauja Naumies
čio gimnazijoje. O jauniausio
ji ■— Antaniuke, jau irgi mer
gina aštuoniolikinė; dabar ren
giasi stoti gimnazijon, tat mo
kinasi privatiškai.

Jonas Preikšą irgi mirė 1916 
m.; jo moteris našliauja. Juo
zą Stankevičių (Avižių Juozą) 

11914 m. spalio mėn., Rusų ka
reiviai, ant storojo Kubaičio 

[lauko, žinai pas tuos gluosne- 
lius, sušaudė. Jis buvo intar- 
tas kaipo Vokiečių “sėbras”, tik 
gal visai nekaltai. Jo tėvą 1918 
metais, spalio m., plėšikai, rei
kalaudami pinigų, mušdami-ba- 

I dydami-valkiodami nukankino;
Užrašykit savo draugui metams 

dovaną — “Dirvą”.' **'

SERGANTIEJI LIETUVIAI

motina nuo išgąsčio gavusi li
gą, pereitais metais gegužio m. 
numirė; likosi tik vienos mergi
nos.

Tai tokios naujienos — ir jų 
gana daug butų. Ypatingai 

I pereitą žiemą, kuomet Vokie
čiai nusilpnėjo, o Lietuviai dar 
buvo nespėję savo sargybą su
organizuoti, — visoje šalyje, 
dažnai Vokiečių demoralizuo
tiems kareiviams padedant, 
siautė plėšikų-galvažudžių gau
jos, plėšdamos bei žudydamos. 
Plėšdavo ne tik turtinguosius, 
bet ir vargšus, biednuosius. 
Beveik kas nakt plėšimai, tai 
vienur tai kitur, pasikartodavo. 
Nejauku buvo gyventi. Bet da
bar, Lietuviams suorganizavus 
savo miliciją ir kąriumenę, vėl 
tvarka pagrįžo į senąsias vėžes. 
Daug plėšikų ir galvažudžių ta
po sušaudyta. Dabar plėšimas 
arba vogimas — retenybė. Ne 
tik miestuose, bet ir valsčiuose 
yra milicininke. Atsigynimui 
nuo plėšikų žmonėms leista lai
kyti ginklai.

Tik karės laiku įsigyveno pas 
žmones labai netikęs paportis 

1— tai savosios, naminės degti
nės varymas. Varo ją ne tik 
del savęs, bet ir pardavimui. O 
kas blogiausia — kad ir taip 

į mažai duonos esant, jos dalį 
suvartoja tos prakeiktinės - ga- 

I minimui, ir tuomi šalyje badą 
I padidina. Degtindariai įkėlę 
i augštas grudų kainas, o bied- 
nuoittenė, neturėdama kuo to
kias kainas mokėti, dažnai ir 
bado turi pakęsti. O tuo tarpu 
uždarbiai menki, arba jų ir vi- 

| sai nėra, štai musų apielinkėje 
(dabaų rugiai kainuoja apie 60 
rub. centneris ir daugiau. Mal
kų meteris taippat iki 50 rub. 
siekia. Iš to galite suprasti, 
koks gyvenimas yra musų bied- 
nuomenės! Bet čion viską ne
galiu nei aprašyti.

Apskritai, žmonės pasidarė 
labai gobėtus, pavydus; ypatin- 

Į gai ūkininkai. Jų dauguma tu
ri pinigų aruodus prisipylę, nes 
valdžiai arba vargšams mažai 
ką parduoda, sakydami, kad 
nebeturi, o tuo tarpu spekulian- 

! tams pas juos randasi pakakti- 
I nai, nes šie pastarieji augštas 
kainas gali mokėti. Miestie
čiams prisieina nuo tų speku- 

i liantų pirkti ir dar augštesnes 
kainas mokėti, nes iš kitur nė- 

, ra ką gauti, kadangi žmonės 
, miestan jokių grudų neįveža, o 
vien tik bulvių, kurių centneris 
dabar kainuoja apie 10 rublių. 
Mėsos arba lašinių pūdas' kai
nuoja 60—80 rub., bet yra pa
kaktinai. Aliejus — 3 rubliai

svaras. Krautuvėse materijos 
kainuoja iki 100 rub. aršinas. 
Vyriški čeverykai 150 r., mo
teriški — 100 r. Tai viduti
niški; prastesni truputį pigiau. 
Bet žmonės dėvi daugiausia na
miniais dirbtiniais. Net ir odą 
dauguma namuose išdirba. To 
viso išmokti privertė griuvimas 
fabrikacijos ir žalios medegos 
rekvizavimas.

Kalviai mažai kur dirba, nes 
neturi akmeninių anglių ir ge
ležis labai brangi. Tai toks 
ekonominis padėjimas musų ša
lies. O kada tas viskas pagerės 
— sunku žinoti, nes visokios 
kliutįs pažangą sulaiko. Tečiau 
daug pasitikime ateičia, nes ji 
viską gali.

Kad ketini užsakyti man lai
kraštį “Dirvą”, tai labai butų 
gerai, — žinai, kad aš myliu 
skaityti. Jeigu užsakysi, tai 
nuo 1-mo numerio. Tuo kart 
sudiev! Linkėdamas laimin
giausio pasisekimo, pasilieku

J. Merkšaitis.

Iš Vidzgailų.
Gerbiamas broli! Mes būda

mi dar geros sveikatos, pasi
ryžom prakalbėti nors keliais 
žodžiais į jus, Juozuli. Pir
miausia siunčiam jums mes vi
si daug labų dienų, su širdin
giausiais linkėjimais, velydami 
gero pasisekimo ir visokių lai
mių tavo gyvenime. Taipgi 
pranešame, jogei ir uošviai jū
sų taipgi sveiki ir gyvi. Per ka
rę nenukentėjo, taigi ir gyveni
mas pusėtinai stovi. Pas mus 
žiema anksti prasidėjo ir aš
tri, bet dabar jau orai nei šio 
nei to, šalčiai neperdideli ir 
oras gražus.

Pas mus vis dar viešpatauja 
šiltinė, kuri daugel žmonių pir
ma laiko į žemes įstūmė, ir da
bar mirė musų kaime J. Valin- 
čius ir J. Dentavičius, Pagru- 
dų kaimo, ir daugel kitų jaunų 
vyrų šiam pasauliui sudiev pa
sakė. Dauginus taip akyvų ži
nių nėra, apie Lietuvos padėji
mą geriau žinot, negu mes.

Dar aš meldžiu, ar negalėtum 
užrašyt man nors ant kokių tri
jų mėnesių vieną iš Amerikos 
Lietuviškų laikraščių pasiskai
tyti, už ką busiu labai dėkin
gas.

Musų 'ši valdžia nežinia ar 
sustiprės,.^ar.JgŠl ne, nes' visko 
dabar .stoka del valstybės rei
kalų, ypač: pinigų. Valdžia iš
leido vidaus paskolą, raginda
ma pirkti valstybės bonus, bet 
žmonės, kurie ir turi pinigų, ir 
tai nenori pirkti. Tie musų da

bartiniai pinigai tai nei šiokie, 
nei tokie, auksinio nei sidabri
nio nei akyse nepamatysi, vien 
tik popiergaliai. Vokiečių val
džios paskolos ženklai, kuriuos 
Vokiečiai Lietuvoj būdami iš
leido, tai ir dabar dar vaikščio
ja, nes Rusų pinigų labai pas 
mus žemas kursas, nes tik ant 
pusės, tai dar žmonės jų kad ir 
turi, bet laiko padėję, nes jų 
nei Lietuvos valdžia neima.

Prašome aprašyti naujienas 
iš savo šalies, kas pas jus deda
si nes jus ten visko žinot. Pas 
mus suirutė, blogas pačtų sto
vis, tai mažai ir laikraščių žmo
nės skaito. Jeigu Valstybė su
stiprės ir susitvarkys, tai ma
žu kada pas mūs apšvietimas 
pakils, bet dabar dar toli gra
žu iki to. Linkėdamas viso ge
ro, pasilieku, J. Pasvenskas.

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 
“DIRVĄ” GIMINĖMS 

LIETUVOJE.

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

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

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

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

“Dirvos” kaina metams 
j Lietuvą tik ...... $3.00

“DIRVA”
7907 Superior avėnue 

Cleveland, Ohio.

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

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

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

DENTISTAS
DR. J. A. KURLANDER

ST. CLAIR kam. E. 24 St.
11 ryte iki 1 dieną
4 popiet iki 8 vakare 
Nedėldienį 11 iki 12 dieną

1419 ADDISON ROAD 
Netoli Wade Park Ave.

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

Į Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkrąustytojai,vinduotojai ir statytojai 
bankspėntų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, išle< 

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

Žin

© Užsiseneję Ligos ©
Jei bandėt ir nepasisekė pasigydyt, atei

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

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

ATMINKIT, PASITARIMAS DOVANAI.

Ofiso Valandos: H D l/CNtAI Y 10 iki 2 popiet 
9 ryto ki 8 vak. Dili l\LlILnLI Nedėldieniais

647 Euclid Ave., Antros Lubos, Cleveland, Ohio
VIRŠUJE NEW T»„__M. .... _ STAR TEATROIDEA KEPTUVĖS Republic Building GRETA

© 
© 
© 
© © 
© 
© 
©
©

©
©
©
©
©

f 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 sueėdys 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.
9 1332 EAST 55th ST.

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

M
Visose krautuvėse be paliovos daiktų kainos kįla, 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.

©
©

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

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju _ 
sįlankai 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 (re
pais viršun. Mano Kambario numeris 7. Apžiurėkit kad 
atėjot geron vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakare. Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

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

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

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

X-RAY EGZAMINAVIMAS !$1
[ JSĮąfBtffy JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 

Mfflg 7 VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
P - " aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo,

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

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

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIE
TUVIŲ PAŠALPINĖ ORGANIZACIJA.

Gyvuoja jau 33 metai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje šelpia našles ir 
našlaičius, moksleivius, imigrantus; remia visokius 
prakilnius lietuvių tautos reikalus.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje turi keturis Ap
saugos Laipsnius: $150; $300; $600 ir $1,000. 
Į Apsaugos Laipsnius įstojimas mokama sekančiai: — ūž 
$150 — $2; už $300 — $3; už $600 — $4; už $1,0000 — $5. 
Mėnesinės mokestįs mokasi pagal amžių ir Laipsnius, pav.: 
33-34 metu amžiaus žmogus į $150 skyrių moka 21c.; į $300 
— 42c. į $600 — 85c.; į $1,000 — $1.41.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje taippat turi ir 
Pašalpos Skyrius: $6; $9 ir $12. Mėnesinė mokestis į tuos 
Skyrius: 30c. už $6; 60c. už $9 ir 90c. už $12 mėnesyje.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pomirtines ir
Ligoje Pašalpas išmoka greitai ir teisingai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pernai, laike in-
fluenzos išmokėjo virš $30,000 pomirtinių.
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi lietuvių, jo paties 
ir jo šeimynos likimas privalo prie šios organizacijos prisi
rašyti.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje kuopos yra veik 
kiekviename mieste, kaip kur net po kelias kuopas. Norė
damas prisirašyti prie S. L. A. kreipkitės prie vietinės kuo
pos, arba norėdami platesnių informacijų rašykit pas Cen
tro Sekretoriui.
Susivienijime Lietuvių Amerikoje yra ir Vaikų du 
Skyriai. Pirmam skyriuje mokama 39c. bertainyje; an
trame skyriuje — 65c. Kiekvienas lietuvis tėvas privalo 
prirašyti savo vaikus prie šių vaikų skyrių SL.A.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje leidžia savaitinį 
laikraštį “Tėvynę”. “Tėvynė” užima svarbiausią vietą lie
tuvių laikraštijoje. “Tėvynė” gvildena kaip paties Susi
vienijimo, taip ir abelnai Lietuvių Tautos reikalus. “Tė
vynėje” taippat telpa mokslo, 'literatūros. ir kiti svarbus 
straipsniai. Prenumerata — ,$1 imętams. jS.L.A. nariams, 
siunčiame dovanai. Vienas numėris’ siunčiama kiekvienam- 
pareikalavusiam dykai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje leidžia įvairaus 
turinio knygas. Nariams savo laidos knygas duoda puse 
kainos. Kas žingeidauja S. L. A. praeitimi, kaip ji tvėrėsi, 
bujojo ir kokius Lietuvių Tautai darbus nuveikė, gali tai' 
sužinoti perskaitęs S. L. A. Istoriją. Kaina tik $1.50; gra
žiuose kietuose apdaruose $2; SLA. nariams pusė kainos.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kasmet leidžia 
didelį Kalendorių. Jisai kainuoja 25c.; SLA. nariams par
siduoda tiktai už 15c.
Jei Tamsta dar nepriklausai prie SUSIVIENIJIMO LIET. 
AMERIKOJE — tuojaus prisirašyk. Pakalbink ir savo 
draugus. Dešimts ypatų gali sutverti naują kuoją.
Informacijų knygelė siunčiama dykai. Visais reikalais ra
šykit sekamu adresu:

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
307 W. 30th Street New York City.

v, žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. '

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

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

K XJ 3^1^ T_v Ip » 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

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

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

AP. RICHTER CO., 326-3’0 Frerdw©-. P’ew York

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

Atvykit į Akron, Ohio
GYDAU TIK VYRUS — Mano gydymai pasirodė pasekmin

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

rir UaikaII n®- 2 E“8* Exchange Street Lila IlflWnlla kam- Main ir Exchange Sts. wuiiunuiq AKRON, OHIO.
Valandos: 10 ryto iki 4:30 po pietų. 

Vakarais 6:30 iki 8 vai. Nedėlioms uždara.
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Žinios iš Lietuvos
NOSIS” MUSŲ RAUDO

NAJAI SPAUDAI.
Vargu “Keleivis”, “Naujie

nos” ir “Laisvė” perspausdins 
šį pranešimą, kurį mes randa
me iš Lietuvos atėjusiam "Dar
bo” No. 6-me. Paskaitykite:
“Del privatiniu laiškų ‘politi
kos’. — Gaunamųjų Amerikos 
Lietuvių laikraščių kiekviena
me numeryje tenka matyti vi
są eilę laiškų, rašytų paprastų 
žmonių ir inteligentų, pažįsta
miems ir draugams. Aiškus 
dalykas, kad šiais laikais ra
šydamas laišką kiekvienas sten
giasi savo mintimis pasidalinti 
apie tą ar kitą visuomenės 
venimo reiškinį, vieną-antrą 
dį pasakyti apie tą ar kitą 
sitikimą. Tokie pareiškimai 
ba pasakymai dažniausiai buna 
padaryti po kokio nors ką tik 
atsitikusio įvykio arba net ir 
išgirsto gando ir dėlto beveik 
visuomet buna subjektingi, nes 
laiško autorius, rašydamas pri- 
vatinąi, paprastai visai nemato 
reikalo dalyką giliau patyrinė
ti arba pajieškoti bei čia pat 
nurodyti to ar kito reiškinio 
priežastis. Ir čia savaimi išei
na, kad privatinių laiškų pra
nešimai aikštėn kelti juo la
biau iš jų apibendrinimai bei 
sprendimai daryti reikia labai- 
labai atsargiai. Bet Amerikos 
Lietuvių laikraščių redaktoriai 
spausdina tokius laiškus ištisai, 
dažnai net su “labomis dieno
mis” ir šiaip privaitinio charak
terio pastabomis apei intimi- 
nius draugus bei pažįstamus, o 
jei laiškas būną rašytas kiek, 
žinomesnio asmens, tai kiekvie
ną pastabą duoda medegos ra-1 
syti ilgiausiems “editorialams” 
(vedamiesiems redakcijos strai
psniams), apie visą visuomenės 
ir politikos gyvenimą Lietuvo
je ir paskui — ginčytis savo 
tarpe, polemizuoti ir tt.

Nereikia aiškinti, kad priva
tinių laiškų politika, kuri Ame- 

Į rikos Lietuvių laikraščiuose y- 
ra įgijusi pilietybės teises, nei 

1 visuomenei- 
patarnauti, 

' daktoriams 
tik dvejetą 
me. Privatinių laiškų praneši
mais remdamies Amerikos Lie
tuvių laikraščiai dabar plačiai 
ir atvirai rašo — ir net savo 
tarpe ginčijasi — apie tam tik
rų dabar valdžios vairo prieš
akyje esančių asmenų “parsi
davimą” Kolčakui arba Len
kams, tais pranešimais remda
mies Amerikos Lietuvių laik
raščiai taip pat laiko neginči
jamu faktu, kad Lietuvoje ne- 
priklausa"ntįs jokiai partijai val
džios įstaigose visai vietos ne
galėję ar negalį gauti (matai, 
vienas Amerikiečiams žinomas 
asmuo viename privatiniam lai
ške į tai panašaus buvo para
šęs) ir tt. Mes iš savo pusės 
galime pridėti, kad jei taip pat 
iš Amerikos gaunamus laiškus 
skelbtume ir juos panašiai nau
dotume, tai butume turėjo kuo
ne visus iš Amerikos į Lietuvą 
atvažiavusius arba žadančius 
atvažiuoti žmones taip pat pa
skelbti ypatingais “tamsiais ti
kslais” atvykus arba keno nors 
"agentais” esant ir tt., o jau 
apie Amerikos Lietuvių politi
ką bei atskirų asmenų darbuo
tę tai tokių dalykų galėtume 
prirašyti, kad Amerikos Lietu
viams peštynių, ginčų, o gal ir 
teismų užtekti) keliolikai metų 
ir jie turbut nei į Lietuvą 
turėtų laiko sugrįžti.

Nenorime mes čia niekam 
mokslų sakyti ir nematome 
kalo kištis į Amerikos Lietuvių 
darbuotę, bet turime vieną pa- 
briežti: asmenįs, kurie gavę 
privatinį, pilną insinuacijų ar
ba niekuo nepamatuotų spren
dimų laišką, skubina laikraščių 
redakcijoms perduoti, ir ypač 
laikraščių redaktoriai, kurie to
kius laiškus spausdina ir insi
nuacijas bei niekuo nepamatuo
tus sprendimui paskui dar ko
mentuoja ir juos neginčijamais 
faktais laiko, — mažių mažiau
siai turėtų atsisakyti nuo pre
tenzijų inteligentais žmonėmis 
vadintis. Del kai kurių iš “lai
škų politikos” išėjusių “klausi
mų” mes taip pat turime štai 
ką pabriežti: prie viso musų 
nusistatymo prieš Galvanausko? 
Voldemaro politiką ir skaitant 
tą poKtiką musų jaurai valsty
bei esant dideliai pragaištingą,

-----—+
aštriai 
niekad 

j ieškoti 
juo la-

dvie-

tarp 
būti

gy- 
žo- 
at- 
ar-

negali niekuo geri? 
nei laikraščių re-

garbės suteikti, čia 
pavyzdžių suteiksi-

ne

pa- 
rei-

ir ją karts nuo karto 
kritikuojant, *— mums 
nei į galvą neateidavo 
kokių “tamsių tikslų”,
biau kalbėti apie p. Voldemaro 
ar keno kito parsidavimą Rusų 
Kolčakui, Lenkams ar kam nors 
kitam, kaip visa tai lengva šir
dimi skelbia ir rašo Amerikos 
Lietuvių laikraščių redaktoriai. 
Tokius intarimus darant, taip 
pat kalbant viešai apie vogi
mus, aklą partingumą žmones 
į valdžios įstaigas priimant ir 
tt. reikia jau turėti kiek rim- 

I tesnių nurodymų, negu viena 
! ar kito asmens nežinia kokiu 
i upu ir nežinia kokiais tikslais 
parašytas privatinis laiškas, ne
kalbant jau apie tai, kad net ne
ginčijami išrodymai dar neduo
da teisės visa apibendrinti ir 
del vieno atsitikimo kaltinti vi
sus ir visa. Reikia nepamirš
ti, kad pragaištinga politika ga
lima vesti net labai augštus tik
slus omenyje turint ir gryniau
sia sąžine esant — ir atvirkš
čiai ; ir dėlto lendant į kitų žmo
nių sąžinę reikėtų jau bent sa
vo purvinus batus nusivalyti.

šitą teisybę, rodos, turėtų ži
noti kiekvienas, bent jau inteli
gentiškas žmogus, nekalbant 
pie laikraščių redaktorius.

Tiesa, čia ne mažiau kalti 
žmonės, kurie lengva širdimi
kius nepamatuotus ir insinuaci
jų pilnus laiškus rašinėja — 
nors tai ir savo draugams — 
esantiems už vandenyno. Į tai 
mes ir kreipiame domę rašyda
mi apie privatinių laiškų poli
tiką.”

Lauksime, kada musų raudo
noji spauda šį “Darbo” Redak
cijos straipsnį perspausdins, — 
kuri kelia ermyderj ir visas in
sinuacijas ant Lietuvos val
džios gamina tik iš tokių bloga- 
tikslių žmonių laiškų žinių. — 
“Dirvos” Red.

a-

ir 
to-

SANTIKIAI SU LENKAIS.
Iš tikrų šaltinių patiria

me: Lenkų pasitraukimas iš 
Aluntos/- Malėtų ir Širvintų, t. 

: y. iš tų vietų, kurios yra šiapus 
santarininkų nustatytos demar
kacinės linijos, sudarė Lietu
viams įspūdžio, kad Lenkai yra 
pasiryžę pasitraukti už tos li
nijos ir ją respektuoti. Tečiaū 
paliuosuotos vietos buvo Lie
tuvių kariumenės užimtos tik 
susitarus su santarininkų mi
sijomis Kaune, kurios apie tai 
pranešė Lenkams į Vilnių. Ne
žiūrint į tai, Lenkai grįždami į 
pirmiaus paliktas vietas, užpuo
lė Lietuvių kariumenę ties A- 
lunta ir užėmė pozicijas vėl 
šiapus demarkacijos linijos. — 
Toks Lenkų pasielgimas nega
lėjo turėti geros intakos į Lie
tuvių-Lenkų santikių dėstymą- 
si. Tuo tarpu tebegręsiantis 
Europai bolševikų pavojus ver
čia santarininkų valstybes su
sidomėti santikiais tų valsty
bių, kurios sudaro Europai už
tvarą nuo bolševikinės Rusijos, 
tat ir Lietuvos-Lenkijos santi
kiais: štai del ko santarininkų 
valstybių atstovai Kaune sausio 
20 dieną kreipėsi į Lietuvos 
Vyriausybę, atsiklausdami delei 
galimybės ir sąlygų Lietuvos- 
Lenkijos karinės sąjungos prieš 
bolševikus. Lietuvos Vyriau
sybė- į- tai pareiškė, jog tokios 
sąjungos sudarymui reikalinga 
visų pirma- sušvelnyti, o paskui 
ir suderint Lietuvių-Lenkų sen
tikiai. Tų santikių sušvelniji- 
mui geriausios intakos turėtų 
Lenkų atsitraukimas ligi pir
mosios demarkacijos linijos. 
Militarinė sąjunga prieš bolše
vikų antplūdį buvo 1919 metų 
pradžioje Lietuvos Vyriausybės 
Lenkijai siūlyta. Ji negalėjo 
įvykti ligi šiol dėlto, kad Len
kija nenori atsižadėti savo a- 
neksinių siekimų Lietuvoje. 
Tat bendram Lietuvos ir Len
kijos karės spėkų darbui yra 
visų pirma reikalinga, kad Len
kija tų savo aneksinių siekimų 
atsižadėtų ir imtųsi lojalės po
litikos su Lietuva. Imant kon
krečiai, toji politika turėtų rei
kštis šiais žingsniais:

1. Lenkija turėtų pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę su 
sostine Vilniuje. Nes milita- 
rinės sųtartįs juk ir tegalimos 
tarp dviejų nepriklausomų val
stybių.

2. Turėtų būti padaryta su
tartis tarp Lietuvos ir Lenki
jos, kuria abi vaistyti pasiža-

DIRVA

PADIDINAMA
ĮSTĄIGA

OTIS & COMPANY

216 Superior Ave. N. E. Pačto Stotį

SIUNČIANT PINIGUS Į LIETUVĄ
$2.75.

Mano kursas su nusiuntimu:

money orderiais ir adresą to,

120

500 auksinų
1000 auksinų
3000 auksinų

$ 7.50
$14.50
$42.50

5000 auksinų 
10,000 auksinų 
20,000 auksinų

$ 70.50 
$140.00 
$280.00

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valandom: Nuo 2 iki 4 po piet 
ir nuo 7 iki 9 vakare.

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet

CUYAHOGA 
BUILDING

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

ADVOKATAS.
Teisingai ir praktiškai atlieka 

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

Tel. Main 257—Central 1502 R

SIŲSKITE VISUS, NES DIDESNĖ PUSĖ SIUNČIAMŲ 
PINIGŲ LIEKA ŽYDAMS.

PUBLIC SQUARE
Priešais

Society For Savings Bldg. 
CLEVELAND, O.

Męs savo ofise turime kas per
kalba lietuviškai.

Bell Main 3514 Gyvenimo 
(@) Cuy Cent. 1505 Cuy. Union 289 @ 

© C. J. Benkoski ©
ADVOKATAS ®

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
I GYDYTOJAS IR CUIciuRGAS 
i 982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.
Į Telefonai: Rosedale 5768, Princ- 
į ton 431
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dėtų nevartoti ginklų pajiegos 
nustatant sienas tarp tų 
jų valstybių.

3. Bent kokios sutartis 
Lietuvos ir Lenkijos turi
inteiktos Tautų Sąjungai, ku
ri saugotų tų sutarčių 
mą.

Dar prieš pasirašant 
rinę sutartį, Lenkija
atitraukti savo kariumenę ana
pus pirmosios demarkacijos li
nijos. Pasirašius sutartį, Len
kija privalo grąžinti Lietuvos 
Vyriausybei Vilnių ir teritoriją 
į žiemius ligi Dauguvos ir į pie
tus ligi Lydos. Tad Lenkų oku
pacijos linija teeitų geležinkeliu 
Lyda-Vileika-Potockas.

5. Turėtų būti padaryta tarp 
abiejų vyriausybių sutartis del 
valdymo tų Lietuvos teritorijų, 
kurios dar liktų Lenkų okupuo
tos.

KRAŽIAI.
Kražių valsčiaus ūkininkai ir 

kiti darbo žmonės, kaip ir vi
sur, nekantriai laukė ir nuo
širdžiai sutiko savo kariumenę, 
kuri pagaliaus įžengė jų pasto
gėn gruodžio 12 d. Išvydę gau
singą ir gerai apginkluotą ir 
aprėdytą Lietuvių kariumenę, 
liaudies vaidentuvėj nepriklau
somos Tėvynės vaizdas stojosi 
real ė j formoj — “Sutvirtėjo 
Lietuva” — skambėjo šiaudi
nėj pastogėj. — “Dabar bus 
Lietuva!” — prabilo skeptikas 
žemaitis, čia irgi ūkininkas 
valstietis trokšta pastovios val
stybinio pobūdžio tvarkos ir ra
maus budo pozitinių gyvenimo 
reformų. Sveikos liaudies in
stinktas ir čia griežtai skiriasi 
ir neatatinka faritazinei musų 
dvarponių psichikai. Ir tik vie
nas blogumas čionykščio -so
džiaus gyventojo — tai smagiai 
išsiplatinęs ir jau įsigyvenęs 
degtinės gaminimo paprotis. 
Del tos priežasties musų grudai 
nyksta ir brangsta.
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Individualiai žmonės ir visokios įstaigos — kas 
tūri pinigų — atlikinėja pirkinėjimus — daugiau 
ir daugiau pradeda suprasti ir apvertinti musų 
Užrubežinio Skyriaus Patarnavimą.
Didesni ofisai — kuriuos mes

DABAR UŽIMAME 
pasirodė reikalingi vediniui musų didėjančio biz
nio.
Ar JUS pasinaudojate musų UŽRUBEŽINIU PA
TARNAVIMU?
Mūšų didesni kambariai randasi ant apatinių 
grindų Cuyahogą Buildinge, ineiga nuo Superior 
Ąye. pusės, trepais žemyn, skersai gatvės nuo pač
to stoties, prie Publik skvero.
DRAFTAI—KABELIAI—PINIGŲ SIUNTIMAS 

pigiomis kainomis.
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Plokščių milicijantai mėgsta 

išsigerti, o ypač Jurgis Matu- 
sas, ir dar ramius žmones iško- 
lioti. Kartą Ploščiuose viešai 
pavadinęs vieną pilietį bolševi
ku ir kitais žodžiais, už tai jis 
buvo patrauktas atsakomybėn.

I Taikos teisėjas nuteisį Matusą 
4 paroms kalėjimo arba 50 au
ksinų mokėti.

(“Liet. Ūkininkas”)

LIETUVA PO KARĖS 
PAVEIKSLUOSE

Iš VILNIAUS.
Lenkai, Dvinską paėmus, tie

siog apsvaigo ir pasidarė nesu- 
kalbamesni negu kada nors an
ksčiau. Aukštulaitis su kun.
Viskontu išsijuosę jieško redak-| 
toriaus “Suvienytai Lietuvai”, 
bet Lietuvių inteligentų tarpe 
sau lygių lėnkbernių neranda. 
“Glos Litwy” praneša, kad Au- I.—...—.,. .............. ...... _ _
kštulaitis važiuojąs į Amerika, g™’ kuris galėtų įsivaizdinti, kiek

J ‘ “ nlpdips nndarvta Lietuvai karpa mp-

’Visam pasauliui yra žinoma didėji 
karė, bet Amerikos Lietuviams tik iš 
laikraščių. Nerasim nei vieno žmo-

ibigjjgg padaryta Lietuvai karės me- 
Lenkai esą pasidirbdinę net tu. Užtai pranešu gerb. tautiečiams, 
Vilniaus Lietuviu komiteto ant- kad rinkti VISOS SUVALKI- vnmaus Lietuvių Komiteto ant- JQS REGINIUS-Paveikslus ir dali- 
spaudus, kuriais Žymi doku- mai Kauno gub. Nemanau, kad rasis 
mentus, duodamus savo agen- L.iet"Y0S tautiečių, kuriems yra bran- ’ . . 6 gi Tėvynė, kad nenorėtų pamatyti
tams, kuriuos siunčia į Kauna. I baisios karės pasekmių paveiksluose. 
Savo keliu Vilniuje Lenkai la-i Vaizdai, kurie prieš karę, žydėjo kaip 
bai daug 
gręsiamą 
Vilnių.

*; i rožes, dabar riogso lyg bočių tvirto-
ir rimtai kalba apie vių grivčsiai. Apart šių reginių tu- 

j | riu surinkęs šiaip įvairių serijų: bū
tent miestų gatves, bažnyčias, išli
kusias sveikomis, minias žmonių ei
nančias į bažnyčią, laukų darbų, jo- 
markų, vestuvių, Šešupės ir Dovinės 
reginių, Nemuno puikiausių vietų, 
bakužių tipų ir tt. ir tt.

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

Atskirų reginių pavadinimas: 
SERIJA No. 1. Prienų Reginiai: 

Prienų bažnyčia. 
Prienų vikarijatas. 
Klebonijos skalbėjos. 
Prienų abelnas reginys. 
Kapinyno vartai. 
Žalioji gatvė.
Pervažas per Nemuną. 
Prienų malūnas. 
Žuvininkų prieplauka. 
Tiltas per Nemuną (x) 
“Nuotakų Kalnas”. 
Bakūžė ties Mielupiu.

Šios Serijos kaina $3.00.

Lietuvių atėjimą

(“Darbas”)

RIETAVAS, Telšių apskr.
Rietavo dvaras ir prieš 

buvo lenkinimo lizdas ir dabar 
tas pat. Užėjus į raštinę, jau
ti žmogus, tarytum patekęs j 
Lenkų įstaigą, nes skamba te
nai Lenkų kalba. 
ANYKŠČIAI.

čia kairiųjų srovių nieko ne
veikiama, kadangi iš sodiečių 
tarpo nėra kam pradėti, o inte
ligentų neturime. Bet už tat 
kunigėliai tai net pasikaišę 
skvernus darbuojasi, beragin
dami po sodžius rašytis krikš
čionių demokratų partijom Į 
jų kuopos steigiamąjį susirin
kimą suvažiavo daugybė kuni
gų, net pats Utenos kapelionas. 
Jis labai daug aiškino apie tai, 
kaip gera busią, kada kunigai 11b. 
valdysią, jog tikras rojus įvyk- 
siąs.... Nors jie visur kur ti-

karę

3.
4.
5.
C.

12.

kėjirną kiša, bet, matyti, jiems SERIJA No. 2. Pakuonio ir Garlia- 
tikėjimas nelabai .rupi, jei net* 
pats kapelionas ragino geriau 
šventadienį bažnyčion neiti, ne
gu nebūti apskrities savivaldy
bės rinkimuose.

PLOKŠČIAI.
Pačiuose Plokščiuose yra trjs 

smuklės, galima sakyti — vie
šos. Dejuoja gėrikai, jog degti
nė brangi. Pardavėjai teisina
si, jog pigiau negalima esą par
duoti.

vos Reginiai.
Pakuonio bažnyčia prieš karę. 
Ta pati bažnyčia po karei (x) 
Pakuonio klebonija.
Pakuonio gatvė.
Kapinyno gatvė.
Garliavos bažnyčia prieš karę. 
Ta pati bažnyčia po karei (x) 
Bažnyčia po pataisymui.
Bažnyčios šonas Kauno link (x) 
Garliavo Mariampolės link (x) 
Liuteranų kirkė (x)

Kaina Antros Serijos $2.75.
SERIJA No. 3. Šilavoto ir kiti 

Reginiai.
Šilavoto bažnyčia prieš karę. 
Ta pati bažnyčia po karei (x) 
Igliaukos bažnyčia po karei (x) 
Skriaudžių bažnyčia.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2.
3.
4.

Visi biznieriai garsinkitės “Dirvoje” del gerų pasekmių 1Plutiškių bažnyčia.
Birštono Alėja No. 1.
Birštono Alėja No. 2.
Vargšų bakūžė.
Mažažemio bakūžė.
Nemunas pavasarį.
Linų minikai.

Trečios Serijos kaina
Taippat ruošiu antrą laidą 4, 5 ir 

6 Serijas. Serijos No. 4 — Mariam
polės Reginiai. No. 5 — Kalvarijos 
ir Liudvinavo griuvėsiai. No. 6 — 
Virbaliaus reginiai, Alvito bažnyčios 
ir Kibartų griuvėsiai. :

Apie laidą ir reginių pavadinimą 
4, 5 ir 6 Serijų bus pranešta.

Pinigus už gatavas Serijas siųskit 
per “Dirvos” Redakciją, kuri su jūsų 
antrašu ir pinigais pasiųs užsakymą.

Su pagarba —
Fotografas JOKŪBAS SKRINSKAS.

Mariampolė, Suv. gub.

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.

Prospect 202.

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

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

•Į( L. A. Kujawski į!
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P. MIKOLAINIS, 1304 Sutter A v., Brooklyn, N. Y.

The Representative Realty Go
Namai

Vieno Augšto
Dviejų Augštų

Vienos Šeimynos
Dviejų Šeimynų

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

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

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

Musų atstovai 
ti pas jus 
jūsų namo
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vosados gatavi atsilanky-/ifif. B* 
ir apžiūrėti bei apspręs^ 
vertybę.

Norėdami pirkti gerą gyvenimui'’ 
pas mus gausite lengviausias ibis 
ir tinkamus jūsų išgalimai kainai 
mus.

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, - 
-dngimo. skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, va;i

“Uia«j.'Q Reikale ”
Šeimynos, kurios kartą dnžinojo jo veikiančin

Yra tik vienas Pidu-Expel Ietis ir del jnsu į 
musu vaizbaženkliu

Jeigu ant pokelio nėra vaizbAŽenkiio i k* n 
neimkite. Visose aptiekose po Būo ir 7Oc T

F. AD. RICHTER A CO., 326-330 Bro

The Representative Realty Co
Main Office

814-16 CITIZENS BLDG.

Telefonai:
Bell Telefonas Main 4295.

Ohio State Central 5355.
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dėt Clev^lande-Apielinkese ]
■ Onai Princeton 2727 Rosedale 1157

i dais, vietiniai jų laikraščiai, tų 
tarpe ir socialistiški, be palio
vos rašo apie Lietuvos paskolą 

i ir agituoja savo žmones pirkti
Kožnas po Boną: ,
Laisvės Lietuvaitw>rėkim!-_ >

Vilnių nuo Lenkų*atimsim,— • 
Visų priešų atsiginsim, 

>/ es juk zinofa. ko jie nori, 
ir vykime jttor toli! 
lene uhisul .narsi, 

avo tižiais darbais garsi.
Bolševiku jau-išvijo,
Nfet jos ponai Lenkai bijo!

Tat prie darbo visi stokim, 
.-Brangią laisvę atkovokim; 
i Kožnas vienas dirbti gali, 
Katras myli savo šalį.

Lietuva; Tėvyne musų, 
Buvo tav’ užpuolę Prusai, 
Ponai Lenkai, bolševikai 
Ir- kiti prakeikti ikai.

Bet tu taip drąsiai kovojai, 
Jokių priešų neatboja!;
Tau jie visi lygus buvo — 
Kurs po kojom tik pakliuvo!

Stokim mes visi išvieno, 
Bukim kaip geležies siena, 
Tada nieks mus nepergalės, 
Kad ir kažin kaip norės.

Visi po šimtinį Boną, 
. ‘Kaip katras tiktai išmano, 

Ar po biskį sumokėti, 
. Ar visus ant syk padėti! 

Juk procentą penktą gausim 
Ir Lietuvai patarnausim. 
šventą Laisvę mes įgysim 
Ir sau naudą padarysim!
■ • Pirkim Bonus mes visi,
\ Nors ir vaikščiotum’ basi, 

Kožnas po Boną turėkim — 
Laisvės Lietuvai norėkim!

B. B. Jakubėnas.

Rengiamose Lietuvių prakal
bose, kurios atsibus kovo 21 d. 
Moose salėj, pasižadėjo kalbėti 
Rabinas Silver, įžymiausias šio 
miesto prakalbininkaš ne tik 
tarpe savųjų, bet ir Anglų; an
tras----teisėjas M. Bernon, tei
sėjas Silb.ert, Dr. Galvin, taip
gi ir Mr. Castle, didelės Užru- 
bežinių Reikalų ir Laivokarčių 
Agentūros vedėjas bei sekreto
rius The Cleveland State Sa
vings and Loan Co.

Šalip to, kad jie dalyvaus su 
Lietuviais prakalbose, jie ren
gia ir savo dideles prakalbas, 
kurios atsibus už kokio mėne
sio laiko.

Butų gerai, kad ir kitų mies
tų Lietuviai savo žydus suju
dintų, tada sulauktume, daug 

I didesnių pasekmių. Žydai, pa
einą iš -Lietuvos, jaučiasi Lie
tuvos piliečiais, ten jų giminės 
randasi, ir dėlto jie mielu no
ru, gerovei savo žmonių, kaip 
ir Lietuvių, remia musų darbą.-

sakydamas, jog nusižudys, ir 
nušoko nuo .ketvirtų lubų 
myn per viduryje budinko bu
vusią oro ir šviesos skylę, 
ant vietos užsimušė. Kaip 
rinėjimai rodė, jisai jau kelin
tas metas kaip sirginėjo kokia 
tai nepagydoma liga.

Ant Addison rd. moteris, 
ėjus vakare pas kaimynus, 
likus namie vyrą, vėliaus 
grįžus rado jį nušautą, su kul
ka galvoje. Netoli jo radosi 
revolveris. Rakandai buvo da
liniai išdraikyti, kas rodė, į at
sibuvusį susirėmimą su kuo 
nors užėjusiu į namus blogais 
tikslais.

že-

Jis 
ty-

iš- 
pa- 
su-

Vienas policistas pradėjo dė
vėti labai padidinančio 
akinius. Kiti pamatę jį 
stebėję klausė, kam jam 
storų stiklų reikia. Jis 
kė, geriau galįs matyt: 
centai, per tuos akinius žiūrint, 
jam išrodo net 
Ididumo... .

Butų nieko, jei 
tai ir tada butų 
kada juos reikia

Dr-stė Dr. V. Kudirkos lai
kys susirinkimą kovo 7 dieną, 
nedėlioj, nuo 2 vai. po pietų, 
Flynn salėj, 5309 Superior avė. 
Visi nariai atsilankykit atmo
kėti išpuolamą pomirtinę ir ki
tas mokestis, nes busit suspen
duoti. Kviečia visus užrašų 
sekretorius J. Ruškis.

Cleveland© Žydai ir Lietu- ■ 
vos Laisvės Paskola.

Nedaug reikėjo kalbėti, iki j 
Glevelando žydai pakėlė suju
dimą del pirkimo Lietuvos Lai
svės Bonų. Jų vadovai pasakė: 
“Nežiūrint ar iš Lietuvos ar iš 
kitur kur paeinam, mes turime 
Lietuvą remti, nes jos valdžia 
gerai atsineša linkui musų žmo
nių”.

Pirmiausia žydus prie to pri
vedė “Dirvos” leidėjas p. A. B. 
Bartoševičius, turintis pažintis 
su intekmingais vietos žydų 
veikėjais ir didesniais biznie
riais. Po Lietuvos Misijos at
silankymo, besikalbant su Žy
dais apie Lietuvos paskolą, jie 
tuojaus išsireiškė užjautimą ir 
pasižadėjo sujudinti" visus, ku
rie tik gali tarp žydų Lietuvos 
labui pasidarbuoti.

Vasario 27 d., sušaukus vie
tos Paskolos Stoties komiteto 
ir rinkėjų susirinkimą, atsilan
kė ir Žydų atstovas, kuris prie
lankiai kalbėdamas apie Lietu
vos reikalus, pasiūlė savo gali
mą didžiausį pasidarbavimą iš
pardavime bonų tarpe Žydų. Jo 
užreiškimu, aišku buvo, kad jo 
tautiečiai greitai šiame mieste 
išpirks bonų už $25,000 ir, jei 
pasiseks pavaryti agitacija vi
same Clevelando apskrityje, tai, 
sako, jie padės Lietuviams pa
sekmingai perviršyti $400,000 
šio apskričio kvotą.

. Nedėldienį, vasario 29 d., vėl 
atsibuvo žydų pasitarimas su 
p. Bartoševičium ir p. A. Kra- 
nauskui, ir jie ant panedėlio už
siprašė vietos Stoties pirminin
ką Dr. J. Šemoliuną atsilankyti 
tolimesnių planų apdirbimui.

Viena kas musų Žydams ne
smagu, kad jie negavo progos 
savo susirinkime, pasimatyti su 
tiesioginiu atstovu iš Lietuvos. 
Tas, sako, butų svarbu sukėli
mui ir žydų ūpo, kaip ir Lietu
vių, kada Misija atvažiavo. Bet 
jie pasiryžę dirbti galimais bu
dais.

Panedėlyje, kovo 1 d., Hol- 
lenden hotelyje. Žydų Zionistų 
veikėjų posėdyje dalyvavo ir 
Dr. J. šemoliunas. Tenai atsi
buvo pietus ir pasikalbėjimas 
apie Lietuvos Bonus. Dr. še
moliunas kalbėjo paaiškinda- 

xmas dar mažiaus apsipažinu- 
:iems su paskola Žydams ir vi
si įžymus žydų veikėjai pasi
žadėjo patįs pirkti ir kitiems 

^plačiai aiškinti apie Lietuvos 
/ Bonus.

Jau po pirmutinio p. Barto
ševičiaus pasikalbėjimo su Žy-

ALTS. 18 kp. susirinkimas 
įvyks kbvo 14 d. Goodrich Na
me, nuo 2 vai. po pietų, 
bus rinkimai pirmininko, 
buvęs išvažiavo iš miesto, 
si nariai dalyvaukite.

Toj pačioj vietoj, pirm 
nuo 1 vai. įvyks Lietuvai Gelbė
ti Draugijos susirinkimas, 
tinai nariai ateikite.

Atsi
neš 
Vi-

to,

Bu-

SUPERIOR EKONOMINIS KAMPELIS

stiklo 
nusi- 
tokių 
atsa- 
penki

pusės d oi ar i o

tie penki cen- 
tokie dideli, 

praleisti....

Nušovė pačią. Tūlas Frank 
Turk pereitą savaitę nušovė sa
vo pačią už tai, kad ji atsisakė 
su juo gyventi. Jis sirgo džio
va, todėl ji jį paliko ir apsigy
veno su pora kūdikių paskirai. 
Nuolatos lankydamos pas ją, 
vyras reikalavo, kad moteris 
grįžtų atgal į jo namus, ji vis 
atsisakė. Nusipirkęs revolve
rį, Turk nuėjo vėl į jos gyve
namus namus ir užėjęs ją gu
linčią lovoj, pradėjo šaudyti. Iš
girdęs šuvius namų šeiminin
kas pribėgo prie jo, bet jis dar 
spėjo keturis sykius iššauti ir 
moteris už keleto valandų mirė. 
Jis tuoj likosi siumtas ir apkal
tintas už žmogžudystę; areš
tuotas sykiu ir revolverio par
davėjas.

GeraiKas bus be mėsos?
dar, kad gavėnia. Clevelande 
pereitą utarninką sustreikavo 
200 bučerių (mėsinių darbinin
kų), reikalaudami šešių valan
dų darbo į dieną ir po $1 į va
landą mokesties.

Areštuoti raudonspalviai. Pe
reitą savaitę Clevėlande areš
tuota keletas “laisvos Rusijos” 
garbintojų,-..jų tarpe pora Lie
tuvių: F. Januška ir Jonas Sta- 
nionis, SĘĄ. 14. kuopos pirmi
ninkas. - L. ■ -

Loraine, O., iš priežasties di
delių šalčių ir stokos anglies iš 
gatvių plėšta medinis brukąs ir 
deginta. Tas plėšimas atsibu
vo slaptai.

Sučėdijo pačiai kaštus. Fr. 
Vidmor, 29 m. vyras, pasakęs 
pačiai, jog sutaupys jai persi
skyrimo lėšas, šoko nuo ketrt- 
rių augštų žemyn ir užsimušė. 
Tūlas laikas atgal jis su savo 
žmona buvo nuėję pas advoka
tą Society for Savings budinke 
apkalbėjimui del persiskyrimo. 
Utarninke jo žmona su savo 
sesere vėl buvo užėjusios pas tą 
patį advokatą tuo pačiu tikslu, 
kaip štai ineina ofisan ir vyras. 
Jis paklausė pačios, ar dar ne
mokėjo advokatui bylinėjimo 
lėšų. Sužinojęs, jog dar nemo
kėta, Vidmar išbėgo iš ofiso,

EUROPIŠKA APTIEKAi;
Baigęs mokslą aptieko- 

rius Pragos Universitete. ■; 
Čionai yra visokių Euro-d 
piškų vaistų ir chemikalų, H 
taipgi daug visokių Ko-U 
daks paveikslams imti, ly-l| 
giai ir kitokių fotografi-|Į 
joms reikmenų. Yra bu-1 
minių dalygų, perfumų, i 

; sadlainių. Receptai musų J 
speciališkumas. Mes moki-: 
nam dykai imt paveikslus' 

: kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbanti. :■ 

. 7901 SUPERIOR AVĖ. i
Kampas E. 79th St. N

, Rosedale 945 Prin. 13611;

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 Krautuve. 
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

50 CENTŲIŠPARDAVIMASj|
i šepečiai—verti 69c. Manteliai—keturi—verti 60c. jAliejuoti

Gazo Degtuvai—du verti 60c.
Langams užtiesalai verti 69c.
Muzikos Roliai verti 90c .ir $1.00
C.M.C. Vatos Mezgimui siūlai
Vandeniui stiklai (šeši) verti 60c.

6 Uselyte Manteliai verti 
Puikios Torieles

IŠPARDAVIMAS TESIS 1
VISI TIE DALYKAI PO 50c.

NEPAPRASTŲ
RANDOLPH VARIETY STORE

7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

Kasės vertos 
šluotos vertos

M
Su vi
K an
Kite

P

Namai Namai
LIE

Park 
prieš 
Baž-

TINKAMIAUSIA DEL 
TUVIŲ.

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

P. MULIOLIS
2006 St. Clair Ave.

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

79t 
59e_ 

Paveikslai verti 75c. ir $1.00
4 špūlės No. 5—10—15 ar 20.

I 60c.
vertos $1.00
TIK KELE7TĄ DIENŲ.

PASINAUDOKIT Iš TOKIŲ 
PAPIGINIMŲ.

No. 1

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

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

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.

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

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.50 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

©©©@©©©©@©©©©©@©@©©©©®©©®|
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Advokatas Higley, 60 m. am
žiaus, jausdamos! nesveikas, 
nusišovė. Dabar, kaip matom, 
vyrai pradeda gausiai žudytis. 
Kažin ar ne dėlto, kad degtinė
lės nėra.... Pirma turėdavo 
nors kur sopulius paskandinti.

Ant W. 90 st. pasikorė irgi 
sergęs vyras, pradėdamas sva
joti, kad jo žmona miršta.

THE 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 i 
pavaduotojas kastorinio alie
jaus.

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

abejotina, 
Liepojaus 

Banko Pe-

PAJIEŠKAU Igno Brazaus
ko, Ukmergės apskr., Pagirių 
parap., čiaselių kaimo. Ameri
koje gyvena apie 18 metų, Lie
tuvoj lankė siminariją ir buvo 
jau klieriku, bet tą metęs at
vyko Amerikon. Jo tėvas at
rašė iš Lietuvos laišką, klaus
damas apie jį. Jie gyvi, bet jo 
brolis Vladas mirė 1914 metais. 
Atsišaukite pas V. Didžiulis, 

15 Salisbury St. Holden, Mass.
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.

DABAR LAIKAS
^dte sučėdyti keletą dolarių? Jei taip, tai

I Ar aus atsilankvkite pas S. REIKŲ pasižiūrėti 
| tU^ių saiųpalų pavasarinių ir vasarinių siutų ir 
| tuojaus užsisakykite siutą, nes greitu laiku siutai 
y bus brangesni. Žinote, kad viskas dabar eina vis

II brangvn, taigi ir siutų kainos dar kils, todėl ne- 
II atidėliokite, o tuojaus užsisakykite sau Siutą, nes
ii dabar laikas, kol kriaučiai nėra dar labai užversti 
• darbais. Tad URA! visi pas

S. REIKŲ
6617 Wade Park Avenue Cleveland, Ohio.

DR. RAY R. SMITH, Dentistas
E. 67th ir St Clair — E. 20th ir St. Clair 
DARBĄ GVARANTUOJU 10 METŲ.

Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereikės gaišuoti iš darbo del dantų pasi

taisymo.
Naudoju savo garsų “Per id onto” del Be-i 

skausmio Dantų Traukimo.

monės. Bankui Kaune, per Pri- 
vat Bank Copenhagen, Den
mark” ir tik tokiu keliu pinigai 
pasieks greičiausiai jiems.skir
tą vietą. Dabar, žmogelis, ga
vęs banko kvitą, nežino kur su 
ta kvitą eiti. Jis tada neduo
da ramybės Lietuvos pačto tar
nautojams ir eina į pačtą rei
kalaudamas Amerikos pinigų, 
kaip seniaus. Gavęs atsakymą, 
kad iš Amerikos pinigų nėra ir 
niekas tokių dar negavo, tai 
žmogelis iš išgąsčio pabala ir I tai kreipkitės į mus, o mes greit I 
silpnu balsu prataria: “Tai jau Į nupirksime. Perkame namus, Į

esančius tarp E. 9th ir E. 40th I 
gatvių. (13)

A. F. DONALDSON CO. 
Reikalaukite managerio

J. V. Mitchell 
234 Superior Arcade

Main 6437 Central

PERKAME VISOKIUS 
NAMUS

Jeigu norit parduoti savo namą,

žuvo pinigėliai”. Patarus jam 
kreiptis į banką, vėl bėdavoja, 
kur jis tą banką ras, ir vėl at
kartoja, jog jo pinigėliai pra
žus, o čia taip jų reikia'} jau 
pavasaris arti, reik pirkti ark
lį, reikės dirvelė arti, pats juk 
netrauksi žagrės. Turėjau ge
rą ir tvirtą arklelį, nevidonai 
kolčakai atėmė. Duok Dieve, 
kad jiems.....

Susirūpinęs žmogelis kiša gi
liai už ančio geltoną popierėlį, 
kad nepražudžius....

Raitelis.

44

PATARIMAS AMERIKIE
ČIAMS.

Amerikiečiai subruzdo siųsti 
pinigus saviems giminėms Lie
tuvoje ir siunčia visokias bu
dais, keliais ir per visokius ban
kus: per Vokiečių banką Ber- 
line, Rusų-Azijos, Petrogrado 
banko Liepojaus skyrių ir tt. 
Kad Berline Vokiečių bankai 
veikia, tai visiems žinoma, taip
gi visiems žinoma, kad bolševi
kų valdžia yra likvidavus vi
sus bankus Rusijoje, kaipo bur
žuazijos padarus, ir 
ar šiandien veikia 
skyrius Rusų-Azijos 
trograde, ar ne.

Kaip Liepoj us, taip ir Berli- 
nas, visu pirmu yra užrubežy- 
je; nukeliauti Berlinan ar Lie
pojon į banką pinigų atsiimti 
nelengva kaip prieš karę buvo: 
kelias gerai kainuoja ir reik už- 
rubežin važiuoti. Su banko če
kiais lengva pinigus surasti ir 
Lietuvoje, Prekybos ir Pramo
nės Bankas tuomi žvilgsniu len
gvai patarnauja atsiėmime pi
nigų. Jeigu savininkas, gavusis 
čekį, patikės ir paves jį Lietu
vos Prekybos ir Pramonės Ban
kui, Kaune, perkelti pinigus iš 
Berlino ar iš kitur ant savosios 
sąskaitos, tai žmogus pinigus 
gaus be važinėjimo užsienin.

Ne sykį buvo rašyta Ameri
kos laikraščiuose, ne tik rašy
ta, bet ir garsinimai duota, kad 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Bankas Kaune veikia, tai to 
banko vardu ir reikia siųsti pi
nigus. Siuntimui adresas yra 
toks:

“Lietuvos Prekybos ir Pra-

Šaulių apskr.

$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)

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 apielinkese, kur kam 
ranku gyventi — ar tar prie dirbtu
vių ar nuošaliai gražiose apielinkese.

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

Kurie manote ilgiau šiame mieste apsigy
venti arba likti ant visados, nesirū
pinkit rendų brangumu, neturėjimu 
kur su šeimynomis pasidėti — tuojaus 
ateikite pasitarti ir mes aprūdysime 
tokių namų, iš kurių rasite sau kokij 
norėsit.

The Representative Realty Co
Main Office 

814-16 CITIZENS BLDG.
DIDELIS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

VIENYBĖ
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DR. J. ŠEMOLIUNAS
AKIŲ 

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

nuo 10 iki 12. 
AVĖ. Antros lubos.

Nedėldieniais
8115 ST. CLAIR

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.

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

Adresuokit šitaip:

BRANCH OFISAS
7909 SUPERIOR AVENUE

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

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

'S' s
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ELEKTRIŠKA PARODA
Kovo 10 iki 20 Dienai

Lithuanian Daily “VIENYBĖ 
120 Grand Street

BOLIVAR BUILDING
East 9th St ir Bolivar Rd.

Brooklyn, N. Y. Labai žingeidi ir pamokinanti paroda vė
liausių moderniškų elektriškų dalykų, iš

dirbtų del fabrikų, ofisų ir namų.

NEPRALEISKIT PROGOS!
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 dangau!

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

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

(Atdara Vakais ir Nedėliomis Rytais)

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square
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