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Bolševikai Pradėjo Ofensivą 
Ant Finijos

RAUDONOJI ARMIJA PRADĖJO MUŠIUS SU 
FINUOS KARIUMENE IR PADARĖ GE

NERALI UŽPUOLIMĄ ANT LENKŲ.

Lenkai pradėjo sapnuoti apie atsteigimą Lenkijos 
kokia ji buvo pirm išdalinimo — 1772 metais.

Suv. Valstijų Prezidentas Wilson tam priešingas.

VARŠAVOS ŽINIOS SKELBIA, BUK VOKIE
ČIAI NORĮ UŽPULTI ANT LIETUVOS.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

Nuo ekspliozijos žuvo septy
ni darbininkai. Sharon, Pa. — 
Carnegie Steel Company įstai
goje įvykus ekspliozijai, ant 
vietos užmušti trįs vyrai, po to 
nuo didelio apdegimo mirė dar 
keturi.

Knoxville, Tenn. — 
apmažinti išlaidas, 
gelžkelio darbų at- 
darbininkų. Ikišiol

15 apdegė nuo geležies. De
troit, Mich. — Geležies dirbtu
vėje ekspliodavus ištarpytos ge
ležies katilui, apdeginta dau
giau 25 žmonės; po to kilo gai
sras ir padarė nuostolių.

Paleido 300 darbininkų nuo 
gelžkelio.
Norėdami 
čionai nuo 
leido 300
prie to darbo dirbo 1,500 žmo
nių.

Richmond, Va. — čionai ir
gi paliuosuojama nuo grižkelio 
darbų 140 amoniui ’ ,-f

Columbus, O. — Baigiant U. 
M. W. of A. (angliakasių uni
jų) posėdį, delegatai padavė 
rezoliuciją, kuria reikalaujama 
seniems darbininkams mokėti 
iš valstijos pensija. Kasyklų 
srityse Ohio valstijos mainerių 
unijos sekretorius agitavo stei
gti ko-operatives krautuves su
mažinimui pragyvenimo bran
gumo.

VOKIEČIAI RENGIĄSI 
UŽPULTI LIETUVĄ 
SU 36,000 ARMIJA.

Varšavos laikraščiai skel
bia, kad Vokiečiai rengiąsi 

Lietuvą užpulti.
Varšava. — Varšavoje ei

nantis Rusų kalboje laikraš
tis "Slovo” skelbia, buk Vo- 
kiečių-bolševikų rengiamasi į 
Lietuvą pulti, del naudos Vo
kietijos, ir kad esą 36,000 
kareivių sukonentruota Ry
tinėje Prūsijoje ant Lietuvos 
užpuolimui.

Tokis veikimas esąs reika
lingas dėlei kilusio Kaune ka
reivių sumišimo.

Kitos žinios skelbią, jogei 
Lietuvos valdžia turėjus slap
tą susirišimą su Vokietija ir 
•kad Holandijos pirklių Kau
ne ir kituose Leituvos mies
teliuose tikima, jog esą gali
mas dalykas, kad .bolševikai 
po tūlo Vokiečio generolo va
dovyste užpulsią Lietuvą iš 
rytų.

TROCKIO CARIŠKAS 
GYVENIMAS.

Seniaus buvo mada su pasi
piktinimu žiūrėti, kaip važinėja 
Rusijos caras; Dabar tie patįs 
“darbininkų” i vadai turėtų iš
reikšti savo pasipiktinimą štai 
už ką. Specialia trūkis, kuriuo- 
mi važinėja iš miesto į miestą 
bolševikų armijos vadas Troc
kis, daro labai gražų įspūdį — 
susideda iš 14; vagonų ir jį ve
ža du dideli garvežiai. Ant 
pritaisyta bevielių telegrafų 
paratai ir gali paimti žinias 
Nauen, Lyons ir Londono,
indomesnių dalykų — tai įstei
gta spaustuvė,- kurioje spausdi
nama Trockio; laikraštis. .Ki
tas keistas dalykas — tai va
gonas 
vienas 
rytas, 
davosi

Trockis, nors carą nužudė, 
bet jo turtų-negali atsižadėti. 
Net rašomąją plunksną ir patį 
stalą Trockis vartoja caro pa
liktą. Užtai ir valdo visus ly
giu žiaurumu,.; kaip buvo caro 
laikais.

jo 
a- 
iš 
Iš

imperialistų pro- 
atm estas.
rubežiai
nustatyti

Ryti- 
taikos 

taip, 
nepri-

KO LENKAI UŽSIMANĖ.
Washington. ■— Lenkų ambi

cijos gauti kontrolę ant terito
rijų į vakarus nuo senojo rube- 
žiaus, kaip jis buvo pirm Len
kijos padalinimo 1772 m., prie
šingai etnografiniams princi
pams, ant kurių sąjungiečiai 
parėmę Lenkijos klausimo išri
šimą, pasiekė punkto, kuris ga
li būti priežasčia tolimesnės ne
taikos toje Europos dalyje, jei
gu tas Lenkų 
gramas nebus 
niai Lenkijos 
konferencijos
kad Lenkija įsteigiama 
gulminga tiktai rubežiuose' et
nografiniai lenkiškuose. Len
kų gi kareiviai nuėjo į Rusiją 
toli už Paryžiuje nustatytų ru
bežių ir dabar randasi beveik 
prie savo 1772 metų linijos. 
Sąjungiečių ambasadorių komi
tetas pereitą savaitę Trenkus a- 
pie -tai persergėjo Kalbant 
Adriatiko reikalais, prezidentas 
•Wilson vėl turėjo progos išrei
kšti sąjungiečiams savo nuomo
nę apie tautų rubežius, ir pa
sakė, jog tiktai etnografinių 
•(pagal žmonių kalbos) rubežių 
■prisilaikant gali būti nuolatina 
taika, ir nieko nebus atsiekta', 
■jeigu nebus tinkamai užganė
dinta tautų žaizdos. Preziden
tas tvirtai pasiryžęs, kad Len
kai turi laikytis jiems pirmiaus

su šešiais automobiliais, 
didelis Francuzijoje da- 

kuriuomi seniaus važinė- 
pats caras.

nors

Alkanai Eu- 
tuoj bus nu- 
miltų korpo- 
parduoti tu-

(TTUAliiHvy—l^nkama * 
bar Lietuva taip parupo ir ko 
jie tikisi, visokius gandus apie 
ją skleisdami. Su tokiomis ži
niomis reikia būti atsargiais, o 
galima lengviau laukti kur nors 
pačių Lenkų užpuolant ant Lie
tuvos, kad ir iš Poznaniaus pu
sės, po vardu Vokiečių ir bolše
vikų, su “Vokiečių generolu”.— 
“Dirvos” Red.)

ir Dauguvos, ir

UŽPUOLĖ 
PRADĖJO 
FINIJĄ.

žemes buvusias
Atstatymas se-

DUOS EUROPAI MILTŲ.
Washington. — 

ropai pagalba gal 
skirta, nes vienai 
racijai pavelijama
l'oms šalims penkis milijonus 
bačkų miltų. Miltai bus par
duodami labiausia alkanoms ša
lims, ypatingai Lenkijai.

REIKALAUJA ARMĖNIJAI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS.

Washington. — Senatorius 
King padavė rezoliuciją, reika
laujančią sąjungiečių pripažin
ti Armėniją politiškai nepri
klausoma. Rezoliucija taipgi 
pageidauja, kad butų militariu 
budu iš Armėnijos iškraustyti 
ginkluoti Turkai ir Kurdai ir 
kad tenaitiniai žmonės butų ap
saugoti nuo skerdynių.

BOLŠEVIKAI
LENKUS IR

ATAKUOT
Londonas. — Abiejose pusė

se Pripet upės didelės bolševi
kų kariumenės pradėjo ofensi- 
vą prieš Lenkus. Lenkų prane
šime sakoma, jog priešai buvę 
atstumti su nuostoliais.

Irkutskas, paskiausia buvęs 
sostaine Kolčako, kur jis, mie
stui patekus į sukilėlių rankas, 
likosi nužudytas, dabar Irkuts- 

; kas jau perėjo į tikrų bolševi- 
. kų rankas.

To išpildymui," Lenkų valdžia 
tam tikru laiku turi ištraukti 
•savo kareivius, užleistus tolyn 
prie Dniepro
užmiršti apie norus pridėti sa
vo valstybėn 
iki 1772 metų.
nų rubežių reikštų atplėšimas
nuo Rusijos tarpe 15 ir 20 mi
lijonų gyventojų, kurių vos 8 
ar 10 dalis yra Lenkais, ir ku
rių didžiuma, išskyrus keleto 
milijonų Lietuvių, yra Rusai, 
prigulį Prie Baltrusių šeimynos.

Iš to aišku, jog Lenkai nori 
ir Lietuvos, tečiaus jų svajonės 
užsibaigs be to....

BOLŠEVIKAI GYVI DUO
NA ir Arbata.

Washington. -—Paprastas so
vietų Rusijos kareivis gauna į 
mėnesį 400 rublių ir drabužius. 
Kaip tūlas jų viršininkas pasa
kojo, raudonieji turi pilnai iš
lavintų du milijonu kareivių, 
su trečiu milijonu rezerve, ir 
apie 50,000 jaunų oficierių, pa
rinktų iš gabiausių kaimiečių 
ir darbininkų. Daugelis buvu
sių caro armijos oficierių taip
gi vadovauja raudonąją .armija. Neisrouor. ■. , . ^^"iu-jjervirtę į komunizmą; jų dvasia—m- 
džiumoje tautinė ir ] 
ka.
ne del jos socialistiškumo, bet [gegužio 17 d. 
dėlto, kad valdžia. Abelnai, vi
si raudonieji kareiviai 
kariauti; jie nori grįžti 
ir ramiai apsigyventi, 
jų padėjimas nekoks, 
daugiausia duona ir arbata.

MUSŲ KARIUMENĖS 
ŽYGIAI.

Sausio 25 d. 1919 metais mu
sų kariumenės dar neskaitlingi 
būriai iš vienų liuosnorių, susi
rėmė su Rusais į vakarus nuo 
Vilniaus. Vasario 8 d. drauge 
su ’Vokiečiais sumuša Rusus 
ties Šėta (čia žuvo pirmas ka
reivis Povilas Sakšys). Vasa
rio gi 9 d. Lietuviai jau vieni 
mušasi ties Jezno miesteliu. Jie 
tik iš vakaro gavę šautuvus ir 
dar nemokėdami prideramai su 
jais apsieiti, sumušė Rusus, at
ėmė Jezną ir nustūmė juos to
lyn, paimdami karės grobio šau
tuvų ir kulkosvaidžių.

Vokiečiai vis vedė dvejopą 
politiką. Jie tai laiko frontą, 
tai veda su Rusais šnairias de
rybas. Delei šių aplinkybių mes 
sulaukėme skaudaus smūgio 
prie Alytaus, kame vasario 14 
d. iš Vokiečių priežasties buvo 
išskaidytas 1-mas pulkas, mū
šiuose gi netekome pulko va
do karininko Juozapavičiaus 
(tai pirmas žuvęs karininkas). 
Tuo pačiu laiku savanoriai puo
lė Kėdainių miestą ir paimta jį.

Tečiau kariumenės jiegų dar 
labai maža ir ji negali visur 
suspėti.

kad

duPeršautas šerifas nušovė 
areštuotu. Lexington, Ky. 
šerifas Cummins pora savaičių 
atgal buvo areštavęs tūlą Gib
son ir jo keturis sūnūs už dir
bimą slaptai degtinės, 
jie penki ir vienas jų 
atėję išsivadino šerifą 
tuo tarpu pradėta į jį 
Krisdamas .peršautas,
nušovė patį tėvą ir jo vieną sū
nų.

Dabar 
draugas 
laukan, 
šaudyti.

šerifas

Caristus palieka kariumenė. 
Londonas. — Daugiau 35,000 
kareivių, palikę savo anti-bol- 
ševikiškus vadus, atėjo į trans- 
Baikaliją jieškodami maisto ir 
apdangalo. Gen. Semenov, va
dovaująs “senų Rusi jų gaivin
tojų” armiją, nustoja kareiviuo
se intakos.

Varšava. — Tikimasi, 
pasiūlyta konferensija delega
tų nuo Rusijos sieną siekiančių 
valstybių įvyks čionai sekančią 
savaitę svarstymui paskutinių 
bolševikų paduotų taikos išly
gų. Esą jau paskirta delegatai 
nuo Rumanijos ir Ukrainos, ir 
Lenkų atstovai, sykiu su Balti
ke tautų delegatais.

Lenkai nekantriai laukia tai
kos su bolševikais, kurie leng- 
gvai nepasiduoda delei to, kad 
Lenkų kariumenė turi užėmus 
Rusijos žemių plotus.

Holandija savaip su kaizeriu 
pasielgs. Haga. — Holandija 
užbaigė atsakymą į antrą są- 
jungiečių notą apie kaizerio iš
trėmimą. Holandija, atsisakiu
si buvusį kaizerį atiduoti są- 
jungiečiams ir paskui atsisa
kiusi išsiųsti jį ištremiman ant 
kokios nors Holandijos salos, 
pasižada saugoti jį nuo pabėgi
mo, kad tas nebūtų priežastimi 
pasaulinės netaikos.

Denver. — Tūlas tėvas jau 
18 metų kaip jieško savo duk
ters. Jis yra iš Chicagos, bet 
dabar, sužinojęs, kad jo duktė 
randasi Denver, Colo., kreipėsi 
į to miesto policiją pagelbėti ją 
surasti. Ji gyvenanti su moti
na, kuri ją išsivežė vienu metų 
amžiaus, palikdama vyrą.
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MUTAI V (VOL. V)

Lietuvos Laisves Paskola
PASKOLOS BĖGIS.

Ikišiol susiorganizavo Lietu
vos Paskolos stočių, kurios api
ma nors kiek didesnes koloni
jas. Apskritai imant, kas sa
vaitė atsibuna po apie 20—30 
prakalbų įvairiose vietose. Da- 
dar darbas, abelnai, eina gana 
pasekmingai.

Po sekančios savaitės p. K. 
česnulis lankysis Pittsburgo a- 
pielinkėje, ir tenykščių veikė
jų prašome surengti jam pra
kalbas, nes Pittsburgo apielin- 
kė lyg kiek ir silpniau darbuo
jasi;

Bonų klausimas.
Bonai jau spausdinami ir ne

užilgo bus gatavi. Tokį darbą 
spaustuvė netaip greitai jau 
gali atlikti. Todėl turėkit kan
trybės palaukti. Iš Misijos pu
sės nebuvo užvilkinta nei viena 
minuta, viskas užsivilko del 
techniškumų. Juk reikia žino
ti ir tai, kad spausdinimas sve
timos šalies vertybės popierų 
surištas su daugybe kliūčių.

Tvarka.
Daugelis stočių ir subskrip- 

cijos rinkėjų neprisilaiko tvar
kos ir ant subskripcijos dupli- 
katų visko prirašo, tik ne to, 
kas reik. Dar kartą prašome, 
kad ant dūplikatų butų aiškiai 
atsakyta į tenai nurodytus už
klausimus: Kas užsirašo (ir jo 
antrašas) ir ant kokios sumos. 
Paskui reikia aiškiai pažymėti, 
kokią sumą moka ir ar pinigais 
ar bondsais. Juk ant subskrip
cijos lakštų -Jjm- alBkiar
•pažymėta. Ir ant galo būtinai 
reikia pažymėti kelintą kartą 
tas pats asmuo moka. Dabar 
juk nekurios stotįs ant papras
tų lakštų prisiunčia antras ir 
trečias mokestis, kuomet reikia 
prisiųsti tokį pat duplikatą, tik 
su pažymėjimu, kad antra ar 
trečia mokestis.

Paskui vėl, yra nesmagumų 
su iškeitimu čekių ii- money or
derių. Vieni padeda žodį: Lie
tuvos Misija; kiti — Lietuvos 
Finansinė Misija, treti vėl ką 
kitą. Prašome visados ant če
kių ir money orderių dėti var
dą “Lithuanian Mission”.

Vėl. kad nereišėtų kelis kar
tus skaityti laiškus įvairiems 
Misijos darbininkams, prašome 
dar apart Misijos vardo ir ant
rašo pažymėti ant konverto 
kampučio, kokiam skyriui. Y- 
pač reikia atskirti pinigų siun
timo škyrių ir Lietuvos Sargų 
skyrių. Jei kas kreipiasi įvai
riuose reikaluose, tai privalo 
kiekvieną reikalą rašyti ant at
skiros popieros, nors juos gali
ma atsiųsti viename konverte. 
Ir tik šitą išpildžius, gali grei
tai sulaukti atsakymo. Dabar 
Misijoje dirba į 12 darbininkų, 
•tai tik laiko gaišinimas butų, 
jei visi vieną laišką paeiliui 
skaitytų.

Lietuvos Misijos 
Informacijų Biuras.

257 W. 71 Street,
New York City.

REIKIA RŪPINTIS IR 
LIETUVOS APŠVIE-

TA.
Lietuva, stodama į nepriklau

somų ir laisvų valstybių tarpą, 
turi rūpintis įvairiausiais rei
kalais, statyti savo valstybės 
rūmą. Tarp visų kitų reikalų, 
Lietuvai reikia rūpintis ir ap
švietus bei mokyklų klausimu, 
nes apšvieta yra kiekvienos val
stybės pamatiniu reikalu. Ir 
Lietuva rūpinasi tuomi kiek ji 
turi pajiegų.

Su pradinėmis ir vidurinė
mis mokyklomis šiandien Lietu
voje didelis vargas, nėra lėšų 
jas užlaikyti. Todėl jas dali
niai užlaiko valstybė, daliniai 
draugijos ir šiaip aukautojai. 
Bet dar visgi pradinės ir vidu
rinės mokyklos šiaip-taip aprū
pinamos, tečiaus augštesnei 
mokyklai lėšų nėra.

Kad augštesnė mokykla bū
tinai reikalinga Lietuvai, nega
li būti dviejų nuomonių. Be 
universiteto juk Lietuva atei
tyje gali netekti inteligentijos, 
apšviestunų ir profesionalų. 
Vienok ant greitųjų universite
tą negalima įkurti, nes tam 
reikalinga daug materialių ir 
moksliškų pajiegų. Kad tį pre- 
švaistą padengti, kad išeiti iš 
to nelemto padėjimo, Lietuvoje 
jau susiorganizavo augštieji 
kursai, kurie padengia arba at
stoja universitetą. • Tie kursai 
paskirstyti į šiuos skyrius:

1 Humanitarinis skyrius, ku- 
il^pasižkirsto į 5 įvatrias ’sek-^ 
cijas. - -

2 Teisių skyrius, kuris skir
stosi į 19 sekcijų.

3 Matematikos'ir Fizikos sk., 
skirstosi Į 15 sekcijų.

4 Gamtos mokslų skyrius, — 
skirstosi į 16 sekcijų.

5 Medicinos skyrius, skirsto
si į daugelį šakų.

6 Technikos skyrius, kuris 
irgi paskirstytas į daugelį sek
cijų;

Iš to programo matyti, kad 
tie kursai — tai universitetas, 
bet universitetu nepavadinta 
dėlto, kad dar trūksta moksli
nių pajiegų, dar jas reikia or
ganizuoti.

Tokių kursų užlaikymas rei
kalauja daug lėšų, kurių Lietu
vos valstybė nedaug teturi. To
dėl Lietuvos piliečiai palaiky
mui tokių neišvengiamai reika
lingų kursų įsteigė tam tikrą 
draugiją, kurią užvardino “Au- 
gštųjų Mokslų Draugija”. A- 
pie šią draugiją mes tuo tarpu 
nekalbėsime plačiai.

Amerikos Lietuviai, remda
mi Augštųjų Mokslų Draugiją 
daug prigelbėtų Lietuvai. Jie 
galėtų siųsti aukas arba tapti 
jos nariais sulyg įstatų. Lie
tuvos Misija noriai persiųs vi
sas aukas ir narių mokestis tai 
draugijai. Mokslas visiems ly
giai reikalingas, visiems jis 
naudingas, todėl visi ir privalė
tų remti tą draugiją be jokio 
išėmimo.

Lietuvos Misijos Jfif. Biuras.

Stambi ofensiva prasideda 
gegužio mėnesyje, kuomet Vy
riausiojo Karės Vado vadovavi
mą paima į savo rankas gene
rolas Žukauskas.

Kariumenės duota užduotis 
padaryti veiklesnį žvalgavimo- 
si Ukmergės ir Panevėžio kryp
timi, kad tuomi išaiškinti prie
šo padėtį ir jiegas. Tasai žval- 
gavimas netikėtai asmens ini- 
ciativa ir jaunu

_-~-.a ripka išsiplečia y stam- 
patriotiš- bią karės operaciją. Pergru- 

Jie rėmė sovietų valdžią pavimas ir kariagas prasideda 
Visos kariume- 

. nes rinktinės gerai atliko savo 
i darbą. Ukmergės krypties ka- 
i riumenė, šiaurės ir pietų rink- 
i tinės, smarkiu antpuoliu staiga 
t užėjo priešą iš sparnų. Vidu

rys laikėsi ramiai ir Rusai per- 
vėlai sužinojo, kad jo sparnai 
apsiausti. Dalykų stovį paty
rus, jie pradėjo trauktis, bet 
čia juos lydėjo gausus musų ar
tilerijos sviediniai. Rusai kryp
telėjo ir pasileido netvarkoje 

! bėgti. Tose pirmose kovose j 
musų rankas pateko 300 nelai- 
svių, kulkosvaidžiai ir kita ka
rės medega. Tuo pačiu laiku 
pradėta antpuoliai Panevėžio 
kryptimi. Jau antros dienos 
pabaigoje, būtent gegužio 19 d., 
Panevėžis buvo musų rankose. 
Rusai atsitraukė 12 kilometrų 
į rytus nuo Panevėžio.

šioje vietoje mums patenka 
jų traukinis. Rusai stengėsi iš
vežti iš Panevėžio savo turtą, 
kaip pas juos jau inprasta, pa
siėmė jie su savimi ir 
Bet traukinį bombomis 
vo musų lakūnai ir 
Įkaitai pabėgo, mes 
bėme daug bolševikų 
laiku Rusai privežę 
rezervų mažas jiegas, ypač Lat
vių dalių, pradėjo smarkiai pul
ti ir mes turėjome pasitraukti. 
Ir šiose kovose musų rankose 
buvo nemaža karo grobio. Ke
lioms dienoms praėjus, Pane
vėžis grąžinta atgal. Tas pir
mas veiklesnis ir sustiprintas 
musų žvalgavimas visai nusi
sekė, nes reikalingi tuomet Pa
nevėžio ir Ukmergės punktai 
užimti. Šis žygis nurodė musų 
jiega, galiau nurodė, jog mūšių 
svarba buna ne vien jiega ir 
karės technika, bet ir kariume
nės upas, kurio išreiškėju gali
ma skaityti jaunutį karužį Si
daravičių, padėjusį gyvybę nar
siausia pliekiant apsupusius jį 
priešus. Tuomet, didesniu įsi- 
tikėjimu, imtasi vykinti antros 
bendros operacijos užduoties, 
būtent: išvyti okupantus iš Lie- 

(Užbaiga ant pusi. 6-to)

nenon 
namon 
Visas 
Minta

NELAIMĖS SU LAIVAIS.
Boston, Mass. — Paskutinė-I 

je baisioje audroje, kuri per- 
šlavė Ameriką ir parodė visą 
nemielaširdings savo žiaurumą 
Atlantiko vanlenuose, jūrėse 
palikta skęsti trįs laivai. Jų 
žmonės išsėdoį valteles, į mil
žiniškas bangs gelbėjimui gy
vasčių. Visata audra atsibu
vo gale pereits savaitės. Bevie- 
linės žinios nn kitų laivų taip
gi šaukėsi pgalbos, nes jiems 
gręsė pavoju. Apie nuskendi
mą žmonių leminima, daugely
je atsitikim tuojaus prisiarti
nę didesni livai juos išgelbėjo.

101New York. — Areštuota 
sykiu už visokius smulkius pra
sižengimus, kaip vagystes, ki
šenių krėtimus ir juodrankiškų 
laiškų siuntinėjimus, tūla, mote
ris dabar gavo nuo 6 mėnesių 
iki 6 metų kalėjimo. Paskiau
sia suimta už krautuvės plėši
mą.

Nori Turkus prašalint iš Eu
ropos. Londonas. — Iš Kon
stantinopolio ateina žinios, jog 
Turkų karės ministerija ruošia
si prie mobilizacijos. Sąjungie- 
ičių kariški laivai ir kariumenė 
randasi prie Turkų sostinės ir 
laukiama kokių nors nesmagių 
apsireiškimų. Tas viskas paki
lo delei vėliausiai įvykusių bai
sių skerdynių Armėnijoje, kur, tą susmaigą trokais gabenta 
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Detroit, Mich. —Susekta, jog 
Livingston persmauka vandens 
yra “kapinynas” daugybės žu
vusių degtinės siuntinių, kurie 
gabenti iš Kanados. Ledu per

kaip pranešimai sako, Turkai 
išžudę 20,000 žmonių. Turki
jos atstovų bute išnešta rezo
liucijos, prašančios Suv. Vals
tijų pasiųsti žmones tų skerdy
nių faktų ištyrinėjimui.

daugybė cegtinės ir ledui ne- 
dalaikius nuskendo. Trokus iš 
kelio laivans reiks išimti, gi 
ir pati degtinė pasitaikys bač
kose rasti; Turbut žvejotojų 
nestokuos.i..

VILLOS UPUOLIKAI NU
ŽUDĖ 13 ŽMONES.

El Paso, Tex. — Francisco 
Vilios komadupjami banditai, 
užpuolė ir ipvogė pasažierinį 
trūkį netol Gorralites; tame 
užpuolime ižudyta 33 ypatos, 
jų tarpe vijas Amerikonas.

Kaip pašieriai pasakoja, jų 
trūkis sulaytas ant relių pa
dėta eksplduojančia medega, 
kuri trūkį numetė nuo relių. 
Prasidėjo Jva — trūkyje bu
vę 50 karei ų pradėjo šaudyti 
į Vilios baritus, skaitliuje 300, 
ir tame myje žuvo 19 karei
vių, 4 civili žmonės ir 10 iš 
banditų pus. Mušis pasibai
gė pasitraumu keleto kareivių 
ir sub-leitanto; tuomet Villa 
pasažieriusnusivarė į kalną, 
grąsindanu mirtimi, jei kuris 
priešinsis, fenai juos apvogė. 
Pirm praslinsiant, Villa ke
leiviams pike, jog jis nėra 
banditas, ti kariaująs už civi- 
lę laisvę irtkeršijimui už nu
šovimą jo augo gen. Angeles. 
Pasažieriaiaėjo į kitą pusę, j 
prie kito gkelio, ir tenai juos 
paėmė.

įkaitų, 
ataka- 

suardė.
užgro-

ji
gi
turto. Tuo
iš artimų

OHIO MOTERIS GAL DAR 
NEBALSUOS ŠĮ RUDENĮ. 
Cleveland. O. — Pradedama 

kampanija prieš Raynolds mo
terų teisių įstatymą, kad mo
teris negalėtų rudenį dalyvauti 
prezidento balsavimuose. Tuo 
užsiima “slapieji”, šitokia mo
terims priešinga organizacija 
užsilaiko Cincinnati, O., ji iš
leido peticiją ir rinks parašus, 
prieštaraujančius suteikti mo
terims teisę balsuoti. Reynolds 
bilius, priimtas Ohio valstijos 
atstovų, suteikia moterims, gi
musioms šioje šalyje, ir kurių 
vyrai yra piliečiai, balsuoti pre
zidento rinkimuose.

Seniausias žinogus. Lexing
ton, Ky. — čionai randasi 132 
metų amžiaus senukas, mano
ma esąs seniausias žmogus pa
saulyje. Jisai buvo keturis sy
kius vedęs ir šiose dienose mi
rė jo ketvirta moteris, 35 metų 
amžiaus. Jisai buvo kur tai iš 
namų išėjęs ir sugrįžęs rado 
lauke savo moterį mirštančią. 
Jos mirties priežastis nežinoma. 
Jo šešių metų sūnūs likosi be 
motinos. Pačios tėvas vaiką 
prievarta paėmė pas save, te
čiaus šitas 132 metų tėvas ne
nori sunaus kitam atiduoti ir 
prasidėjo peštynės.

Laisvą Lietuva Dabar arba Nfekados! — Lietuvos Lisves Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiami
Bonai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienaroo 5 nuošimtį į metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės į Lietuvos Misiją New Yorke. j
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čionai,

su-

PaJd^iusus apie varomąją pa- gaum 
jiegą, užreiške:____ ----------- --rųrJ

Detroito Lietuvių 
tai labai mažai.

gera yra 
tartis su 
gerbu'į!

ir pi- 
reika-

turėsi savą 
ja apie sa-

Lietuviai,
save suve-

Sulyginant 
skaitliu- 

Senis.

nei piršto prie to darbo nepri
dėjo, o visuomet niekino ir pei
kė visą aną darbą. Kuomet Ru
sų bolševikiški plėšikai buvo 
užėmę dalį Lietuvos ir joje vis-

i

pasiliko 
plėšikai, 
nukentė-

Vienok

kad 
au- 

Cle- 
St.

Taigi už 
metų, kuomet tas 
vertas $175, tada 
prisimins, jog ge- 
ir pasij us užganė-

Bet to dar nebu-
Lietuvoje
Vokiečių

| Iš Lietuvių Gyvenimo |

ii!
.O

CLEVELANDO IR APIE- 
LINKĖS LIETUVIAMS.
Buvo laikas, kuomet Lietu

va buvo visai kritiškame stovy
je. Buvo laikas, kada didesnę 
pusę Lietuvos buvo užėmę Ru
sai bolševikai. Lenkai, po pre
tenzija kariavimo su bolševi
kais, lindo vis gilyn ir gilyn į 
Lietuvą ir pagaliaus užėmė Lie
tuvos sostinę Vilnių.

Lietuviai stvėrėsi ginklo ir 
greitai išvijo bolševikus iš sa
vo Tėvynės, 
vo gana. 
Lenkai ir 
Nuo pastarųjų teroro 
jo Lietuva labai daug, 
ir Vokiečius, bermontininkus ir 
kolčakinius iš Lietuvos išvyta. 
Bet dar vienas — ir aršiausias 
— priešas, tai Lenkai, dar pa
siliko Lietuvoje. Lietuviai ar 
anksčiau ar vėliau turės ir Len
tous visai iš Tėvynės išvaryti.

Per tą visą Lietuvos kritišką 
momentą Amerikos Lietuviai 
aukavo ir aukauja. Bet dabar 
atėjo toksai laikas, kuomet Lie
tuvos padėtis jau maž-daug su
sitvarkė. šiandieną jau yra at
važiavus į Ameriką Lietuvos 
Valstybės Misija: gerb. Jonas i 
Vileišis, Majoras P. žadeikis ir 
Kun. J. žilius, šie Lietuvos pa
siuntiniai jau nebeprašo aukų, 
bet paskolos. Paskolos iš A- 
merikos Lietuvių, su kurios pa
galba bus galima padaryti Lie
tuvą laisva ir neprigulminga 
šalimi ant visados!

Todėl Clevelandiečiai ir apie- 
linkės Lietuviai, jus dabar tu
rit geriausią progą pagelbėti 
Lietuvai, ir sau iš to turėti di
delę' naudą. Pavyzdžio delei: 
jeigu Lietuvis ar Lietuvė perka 
Lietuvos Paskolos Boną už $100 
ir gana 5 nuošimčius, tai per 
penkiolika metų už tą šimtą 
gaus $75 nuošimčiais, 
penkiolikos 
šimtas bus 
kiekvienam 
rai padarė, 
dintas, kuomet matys, kaip tie I 
pinigai stojo į pagalbą. Lietp-į 
vai, kuomet ji buvo kebliame 
padėjime, jog gelbėjo ją, kaipo 
tikras sūnūs ir duktėš

Nuošimtis bus išmokamas 
kas metai, nereiks laukti pen-Į 
kiolika metų.

Gerbiamieji, nelaukite, 
kas ateitų pas jus prašyti 
kų, bet patįs ateikite pas 
velando Stoties iždininką 
Zaborskį, į Lietuvišką Banką, 
ir nusipirkite Lietuvos Laisvės 
Paskolos Boną.

L. L. P. Clev. Stoties Pirm.
Dr. J. šemoliunas,

DETROIT, MICH.
TMD. 68 kuopa paskutiniame 

savo susirinkime nutarė pakvie
sti į Detroitą gerb. kompozito
rių St. Šimkų su koncertu, ir 
tam tikslui išrinkta komisija— 
T. Jurėnas, J. Kirvelis.

Kaip žiūrim, tai nors sykį 
Detroitiečiai pradės tikrai vei
kti gerą darbą. Gerb. Šimkus 
jau labai senai čia laukiamas, 
ir tas laukimas gal nenueis vel
tui-.

Kaip pasirodo iš vietinio Lie
tuvai Gelbėti Draugijos sky
riaus raporto, tai Detroitiečiai 
labai silpnai veikia. Išviso jų 
sumokėta į Centrą $173.45, o 
inplaukė $187.58. 
su 
mi,

ką grobė, tai Stilsonas, Paukš
tys ir jų pasekėjai, socialistiš- 
ki fanatikai, gėrėjosi ir tvirtai 
tikėjo, jog Lietuva taps Rusi
jos dalimi, žinoma, dešinieji 
socialistai to nepageidavo, bet 
jie labai norėjo ir nori, kad Lie- -
tuvos diktatoriais butu Grigai- : Spragilas atbėgo suI jam šonkaulį ir mislina, iš 
cio-Michelsono plauko žmonės.

social-marksistai arba | Bet jų visų svajonės tiktai sva-
pasiliko.
žmonės išvijo bol-1 

savo Tėvynės Lietu- 
ir Vokiečių plėšikus, 
pasiliko Lenkai Lie

tuvoje, didžiausi Lietuvos prie-

MECHANIKAI MATĖSI 
SU LIET. ATSTOVYBE.
Gavęs žinią, kad pasimaty

mas su Lietuvos Atstovybe da- 
leistas, pajutai ką-tai nepapra
sto. Juk kiekvienas gali įsi
vaizdinti, kaip gali jaustis žmo
gus, nepratęs buvoti augštes- 
nėse sferose, ypatingai valdi
ninkų tarpe. Lietuvyje-ukinin- 
ke yra įvaryta per svetimus 
valdininkus tiek baimės ir ne
drąsos, kad tas negreit išga
ruos. Bet šiame atsitikime 
džaugiausi, jog turiu laimę ma- i_
tyti ir kalbėti su savo valdžios f r 
atstovais, ką trumpoje praeity
je net ir svajoti mažai drįsau, jq1 • „o i ■ a •, T. . . . -I, . . . i tai delei pnncipų (taip jie sa-|nieji Amerikos Lietuviai pasi-— ar sulauksime turėti tokias, x o ,,.5_ | t:.,..

Amerikos Lietuvei Soci- 
jalistai Lietuvos

Laisvės Priešai
Amerikos Lietuviai socialis

tai susideda iš dviejų frakcijų, 
būtent: «. ——ij.
social-demokratai ir social-an-| jonėmis ir 
archistai arba komunistai. Pir-I Lietuvos 
mieji yra žinomi kaipo mažu- ševikus iš 
miečiai-dešinieji, o antrieji — vos, išvarė 
kaipo didžiumiečiai (bolševikai) | Tiktai dar 
— kairieji.

Tos dvi socialistiškos frakci-lšai.
jos tarpe savęs nesutinka buk j Lietuvos Lietuviai ir rimtės-1
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šitokia Gromata, gauta nuo 
' vieno savo patrono, kurią 

I norės ir kiti patronai 
įkaityti.

per-

Pranešimas.
• Lietuvos Laisvės Išgavimo 

I Komiteto metinis susirinkimas 
įvyksta nedėlioj, kovo 21 die
ną, 7:30 vai. vakare, A. Lutvi- 
no salėj, 69 So. Park st.

Draugijų delegatai malonė- 
1 kite šin susirinkiman pribūti. 
Gi draugijos, kurios dar neiš- 
rinkot naujų delegatų 1920 me
tams į to Komiteto sąstatą, ma
lonėkite išrinkti arba senus už
tvirtinti ; prie to, išrinktiems 
arba užgirtiems delegatams tu
ri būti inteikta mandatai — tai 
yra būtinai reikalinga.

Draugijos delegatus renka 
nuo kiekvienų penkių dešimtų 
narių vieną. Kuri draugija ne
turi 50 narių, gali rinkti vieną 
delegatą savo vardu.

Draugijos, reikalaukite savo 
delegatų mėnesinių pranešimų 
iš L. L. Išgavimo Komiteto vei
kimo, tuomi paskatinsite savo 
delegatus lankytis į Komiteto 
susirinkimus, o iš to bus nauda 
musų Tėvynei Lietuvai. 
Lietuvos Laisvės Išgavimo Ko
miteto Sekret. A. P. Zailskas, 
228 First St., Elizabeth, N. J.

savo Įstaigas. Aš savyje jau
čiu, kad einame pasitarti tenai, 
iš kur gausime teisingą patari-! 
mą, nes einame prie žmonių, 
kurie neslėps nuo musų teisy
bės, nes jie yra tam, kad savus 
piliečius, savo šalį — mano Tė
vynę — apsaugoti.

Musų viltįs išsipildė, ir, atė
jus paskirtam laikui, J. Kazlau
skas, V. Vaitkus ir aš, nuėjome 
Atstovybės butan New Yorke, 
kur buvom mandagiai įleisti. 
Pasakius priežastį musų atsi
lankymo, nuvedė kambarin, ir 
tenai susitikome su Misijos Pir
mininku gerb. J. Vileišiu.

Persistačius ir perstačius kas 
yra Lietuvių Mechanikų Sąry
šis, gerb. atstovas abelnais ruo
žais nurodė, kokia dabar yra 
Lietuvoje išdirbystė ir maž
daug kokiose vietose; kas butų 
reikalinga ir prieinamiausią iš
dirbinėti, atsižvelgiant į visas 
aplinkybes, su kuriomis dabar 

1 prisieina susidurti. Po to už
klausta tapo keletas klausimų, 
ir nekurtuos iš jų suminėsime:

“Kur butų parankiau 
giau nupirkti pirmąsias 
lingas mašinas ?”

“Parangiau gal butų 
Amerikoje, kadangi esate prie 
šios šalies mašinų pripratę.”

“Ar Lietuvos valdžia duotų 
namą ant prieinamų išlygų, 
kaip tai kokią atliekamą kazar- 
mę?”

“Kaune kazarmių yra daug, 
ir gal butų galima gauti, 
prantama, ne veltu, reikėtų iš- 
nuomuoti arba nupirkti.”

O RED. ATSAktmai
Lietuvos Sunui (Amsterdam, 

N. Y.). — Jūsų korespondenci
jos nesunaudojome, nes perei
tame numeryje tilpo apie tai ki
to. Prie to, nepatartume pasi
rašinėti kito m.usų bendradar
bio slapivardžiu.

Lietuvos Sunui (C. Brooklyn, 
N. Y.), Vitartui ir J. Ivanaus- 

i kui — ką siuntėte sunaudosim 
sekančiame numeryje.

P. Aukštikalniui. — Eiles ga
vome. Peržiūrėsime.

MAGDE. “Ak, kaip man niežti pal
vą! Išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man pėda net darosi!” C

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir čysti. O 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES !r>

tai gyduolė? N 
piantįs vanduo? 
FLES yra tai . .
plaukų ir odos sustiprintojis, 

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

R ®
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks 1 Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

> Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, lai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

CO., 326-330 Broadway, New York*"

RUF-

ELEKTRIŠKA PAAROD
£ovo 10 iki 20 Dienai

Vbolivar building
East 9th St. ir Bolivar Rd.

Labai žingeidi ir pamokinanti paroda vė- 
dirbtų del fabrikų, ofisų ir namų, 

liausiu modemiškų elektriškų dalykų, iš- 
NEPRALEISKIT PROGOS!

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building 

Public Square

kurio galo reik pradėt mo
terį daryti. Begalvojant, 
prie jo atbėgo šunelis, ku
ris visada turi apetitų ant 
kaulų ir kuris su Dievu ir 
su žmonėmis draugiškai gy
vena, ir pagavęs tą šonkau
lį, pabėgo. Adomo sutver
tojas pradėjo šunelį vytis, 
o besivydamas nukirto šu
neliui uodegą, ir iš tos tu- 

jo tverti bobą, nes šunelio 
šonkauliu nesugavo.

Dėlto ir šiandien po De
troitą matyt bėgioja šune
lių be uodegų. Antras da- 
vadas — visos mergos ir 
bobos vedžiojasi su savimi 
šunelius ir net guli su jais. 

į Tai matai, gerb. Spragi
le, kaip aš sukritikavau ir 
aiškiai darodau, kad Tami-

“Toliai 
malkų ra 
rinėsi ža 
bus, aiški 
ni' jie pi 
sykį mes 
sų bolšev 
“Naujiem 
“Laisvę”.

Kaip sa 
■! vo: atėju 

čiams, im 
“trio”-’ 
pačiomis į

“Tik re 
išliuosuos

Mes pan 
cę anarchi 
tas vardas 
yra tiesiog 
su anarchi 
mis, trokšt 
pasekmių, 
jų sukurs^ 
padaryti.

Ką reiški 
cija”? Pat 
dis yra “pi 
ne to musų 
ri: ji nori i 
vinos, vieni 
siundintų 
nes, ginklui 
paraližiavin 
mo, suardyi 
tų ir kitų p 
kų, namų, i 
kaltų kūdiki 
traukimo m 
žmonių, įveč 
do, ligų, plė 
dualių 'žudyt 
tos musų “ti 
mu, revoliuc 
prie to žmoni 

Prieš ką g 
tuvos žmonė 
ką turi išžui 
gero atsiekus 

Nagi prieš 
darbo žmones 
prieš bežemiu 
bininkus prid 
ūkininkai pri 

I nes jie yrą pa 
ves: vieni jau 
dinti dabartii 
išganymo” ar 
kų “vaistų” — 
Dabar ukinink 
minta miesto 
o jo produktą 
ūkininkas. Re1 
škia vienos da 
Užpuolimą ir

I kitos; jei vienas 
į imti, jei neįsten 

sunaikinti, nui 
prieštarautoją.

į sibima revoliui
I siigundinta min 

jai viskas lygu: 
kas, nepaisant

Į sėkmės bus, nes 
i ant bačkos pasis 
Į toriai iš tų griu 

ves pakelti žada.
Kodėl ta traiči 

Į tavai revoliucija 
kad Lietuvoj ne

Lenkų paskelbi 
las apie Kauno ki 
Įdlimą sprogo. R 

Į šėrikai be paliovi 
I grąsina nešdintis 

jos užimtų žemių, 
dės ataką. Nujai 

I Lenkai nori kaip i 
i dyti Lietuvių dvs 
i bolševikams užpui 
I kus iš vienos pusi 
: riai nepasiskubint 

ti Vilniaus. Tai i 
kų gandų paslaptis 
tam panaudota me 

j įtikimas Lietuvių 
tarpe.

Sykiu su Lenkai 
į dojo “Revoliucija!’ 

rėmėjai — mūsiškė
Ta traicė tą pa: 

Amerikoje, ir daba 
daugiau rupi Ameri 
giau visys pasauli 

i Lietuva, nes Lietuve 
Į kapitalistų. Bet j 

jiems tiesioginai 
[ “hisvas burneles” 

fė. Jie kitokiu bu 
! pažą lieja ant “ka 
jlr pasekmingai kurs 

torius sykiu prieš 
kį Valdžios užklupt 
®ainiaudami išsiteisi 
ke nenorį revoliucijos

tik Lietuvoje 
į® “pasaulinis prol 

| to išliuosavimo” idea

I ko), bet arčiau į tai prisižiurė- 
'jus pasirodo, kad net tame yra 
ijų nesutikimo priežastis. Svar
biausia jų nesantaika tai kad 
vieni ir kiti nori būti “darbi
ninkų vadovais”.

Jeigu mandagiai jie tarp sa
vęs už idėjas kovotų, tame ne
būtų nieko naujo. Bet jie vie-l 
ni kitus pravardžiuoja ir nieki
na, o kaip vieni taip ir antri 
nieko gero Lietuvos gerovei nė
ra nuveikę, blogo gi labai daug! į žiūrėti, kad viduriniai priešai 
Tiesa, jie nuduoda buk esą de- nedarytų betvarkės. Na, žino- 
mokratijos ir laisvės šalininkai, l ma, Amerikos Lietuvių sociali- 
bet tikrenybėje jie yra laisvės 
priešais.

Kuomet Lietuva, iš 1 
griuvėsių kilus, apsiskelbė ne
prigulminga nuo Rusijos ir Vo-1 nes pravardžiavimais ir šmei-1 pirkti, O pats pėsčias į dar- 
kietijos, Lietuvos sūnus ir dūk- žimais, — lygiai taip, kaip jie bą visados turiu eiti; jau ir 
terįs pradėjo Lietuvos kons- elgiasi patįs tarp savęs. I žemaitiškas medines klum- 
truktivį darbą dirbti, Ame- Lietuva, apsidirbus su išlau-ipes nudėvėjau ir matau, kad 
rikos Lietuviai socialistai ne tik Į kiniais priešais, pradės aiškų nieks nebus, ir negaliu sau 

v.,.,a yjjyjjjjj (jar]ją dirbti. Kuomet atomobiliaus pasidirbt.
Lietuva, po karės, labai nuvar- r— - - 
gus, tada yra reikalas ją šelpti. jarį0 parėjęs

Amerikos Lietuviai tą jau | sįa]0 “Dirva” 
senai daro. Kuomet Amerikos 
Lietuviai tautininkai ir katali
kai šelpia rinkdami įvairias au-l

Pranešame visiems savo skai-1 kas, tai socialistai ir tam prie- 
tytojams, kad musų agentas G. Išinasi, ir visas jų darbas — tar- 
Gudinas užrašinėja ir atnaujina pe savęs peštis iš Lietuvos val- 
“Dirvos” prenumeratas ir pas | džią niekinti.

Dabar, kada atvažiavo Lietu- 
Misija į Suvienytas Valsti- 
ir paskelbė Lietuvos Lais- 
Paskolos Bonų pardavinėji- 
— tautininkai, katalikai ir

Į rimtesni Lietuviai tveria Pas
kolos stotis, stengiasi, kad kuo-1 
dauginsią bonų parduoti.

! .J'ftnviškjeii gi socialistai.ne tik kad prie to ciartro neprisi
deda, bet dar stengiasi visame 
kenkti. Jie spausdina įvairius 

| lapelius ir dalina kitiems Lie
tuviams, kad nepirktų Lietuvos 
Paskolos Bonų. Taip jie dary
dami, elgiasi lyg Lenkų tarnai.

I Reiškią, jie ■.tarnauja Lietuvos) 
priešams!

Į nemalonu, 
viai perka

i los bonus.
Pažiūrėkime į socialistų laik

raščius — “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Naujienas” — ten visuomet 
agituojama prieš Laisvės Pas
kolą. Taip, jie darbuojasi, bet 
ne del Lietuvos laisvės, tiktai 
del Lenkų imperialistų gerovės! 
Tat iš jų darbų aiškiai galima 

I pažinti, kad jie yra didžiausi 
| Lietuvos laisvės priešai.

Jonas šemoliunas.

statė sau tikslu padaryti Lietu
vą laisva ir neprigulminga iš 
lauko, žinoma, kovojant su iš
laukiniais priešais, pačioje Lie
tuvoje turi būti šioks-toks su- 
varžymas-disciplina. Negalima 
į vieną vežimą iš keturių šonų 
arklius kinkyti. Reikia arklį 
ar arklius į vieną galą vežimo 
kinkyti, norint važiuoti. Taip 
ir čia: Lietuvai kariaujant su 
išlaukiniais priešais, reikia pri- ATVIRA GROMATA 

Gerb. Spragilui iš Detroit.
Mich.

Gerb. Spragile!!!
stiškiems fanatikams tokia Lie- Aš gyvenu garsiame De-
tuvoje taktika nepatinka, ir jie troite ir dirbu atomobilius 

karės Į stengiasi diskredituoti prie Lie- del kunigų, kapitalistų ir 
■j tuvos valdžios stovinčius žmo- kitų, kurie turi pinigų juos

“Dirvos1
ji galima tais reikalais kreiptis. I 
Antrašas: J. Gudinas, 384 — vos 
23rd St., Detroit, Mich. jas

“Dirvos” Admin, vės 
Užrašykit savo draugui metams | 

dovaną — “Dirvą1

‘Nors ir nėra Lietuvoje na- : 
turališkų vandenpuolių, kaip čia 

į. Į Amerikoje, bet pas mus yra 
planuojama pajungti Nemuną, 
kuris suteiks elektros šviesą ir 
pajiegą ne tik visam Kaunui, 
bet užteks ir beveik visai Su
valkijai. Tuom tarpu Kaune 
yra elektros stotis, iš kur gali
ma pajungti motoras ir sukti 
mašinas.”

Užklausus, ar Lietuvos Val
džia nėra išleidusi kokių įstaty
mų išdirbystės ir pramonės 
bendrovėms, inkorporuotoms 
užrubežyje, kurie varžytų, nors 
ir tos bendrovės yra Lietuvių, 
atsakyta: “Įstatai šiame klau
sime tuom tarpu yra tie patįs, 
ką buvo Rusijoje. O kaslink 
įsteigimo fabrikų Lietuvoje, tai 
mes ne tik Lietuviams, bet ir

kitataučiams neginame, priešin-
ųs, kaip Valdžios, taip ir 

žmonių busite sutikti su išskės
tomis rankomis.”

Apart to, gerb. Vileišis pata
rė ir nurodė daug dalykų šiame 
reikale, ir pažadėjo visokerio
pą pagalbą, kokia tik bus jo ga- 

I Įėję.
Gerb. J. Vileišis yra prieina

mas ir malonus žmogus. Nors 
mes žinojome, jog turime rei
kalą su nepaprastu žmogum, 
bet jautėmės kaip su tikriausiu 
draugu.

O, kaip
Valdžią ir 
vo šalies 
ar ilgai duosimis 
džioti tiems, kure tikrina, kad 
svetimi bus del nusų geresni?!

Remkime savo Valdžią ir sa
vo šalies neprigulnybę.

J. Sagevičius.

Juk Lenkams labai 
kad Amerikos Lietu- 
savo valdžios pasko-

MOTINA
kuri parneša namon 
tubukę

Colgate’s Ribbon
Dental Cream

Parneša savo vaikams 
sveiką pagalbą. Jinai 
parneša saugų, ekono
mišką ir tinkamiausią 
dantų valytoją, kokį 
geriausią už pinigus 
galima pirkti.

ATMINKIT — Blogi 
dantjs užnuodina mai
stą, kurį valgot, už
gauna virškinimą ir 
’•ra priežasčia dauge
lio ligų, kurios vėles
niame gyvenimą atei
na ir padaro gyveni
mą nepakeliamu.

(okinkit savo
kas rytas ri kas vakaras su at

gaivinančiai skaniu

vaikus šveist jų dantis

COLftTE’S RIBBON DENTAL CRCAM 
“GEI DANTIS—GERA SVEIK ATA’ 

COLGATE & CO.

Vardas “COLG1E” ant toiletinių dalykų yra 
kaip STERLIN' ant sidabro.

sta negali daugiau nei išsi
žioti apie tai: mano turi bū
ti viršus, nors nežinau, kul
tu gyveni, ar ant Mėnulio, 
ar ant Marso, gal ir mano 
tų davadų nematai, bet jei 
netikėtum, tai kada nors at
važiuok į Detroitą, arba at
suk savo žiūroną į musų 
šoną, jei kur ant kitos pla
netos esi, ir persitikrinsi.

Bet jeigu mano davadai 
neteisingi ir moteris sutver
ia ne iš šunelio uodegos, o 
iš Adomo šonkaulio, tai po 
šimts pypkių išaiškink man, 
delko viena šunų veislė yra 
be uodegų, ir delko mergos 
ir moterįs taip labai drau
giškos su šunimis.

Tik supykęs šios groma- 
tos nenumesk Į gurbą, del 
mano tokio “dailaus” rašto: 
negaliu gelbėt, kaip moku, 
taip šoku....

Klumpis.
Tamista, gerb. Klumpi, 

turbut labai užsilikęs su 
skaitymu: “Kur Mano Šon
kaulis?” tilpo jau senai ir 
po to tilpo “Mano Kelionė į 
Dangų”, kurios turbut irgi 
jau pblcrfgčtc pradžią per
skaityt, o pabaigos dar ne, 
nes nežinot, kur aš dabar 
esu, ar ant Marso, ar ant 
Mėnulio. Aš jau sugrįžau 
ir tamistos gromata mane 
pasiekė žemišku adresu.

Tamistos atvira gromata 
jau perdaug atvira, ir kažin1 
ką pasakys mano Zosė,, ją 
perskaičius. Galit žinot, ko
kios tos moteriškos yra —

Vieną subatos vakarą iš 
> žiuriu ant 

Aš tuoj, 
rankoves atsiraitęs, panosę 
nusibraukęs, “Dirvą” pasi
tiesęs ant stalo ir dui ją ar
ti — iš vakarų į rytus, iš 
rytų j vakarus, nuo pirmo 
lapo iki aštunto, nepraleis
damas nei vieno žodelio, nei 
vienos litaros.

Iš pradžios labai gerai se
kėsi arti, ale ant galo kad 
pradėjo tes raidės šokinėt 
iš vienos vietos Į kitą, — to
kios didelės, kaip arkliai, 
riebios, negali nei suvaldyt! 

XVieną sugavęs. .pastatyti. j v n Šokinėja, kaip
eržilai, ir taip toliau.

Begaudydamas tas išdy
kėles, užeinu Tamistos gerb. 
raportą, vardu “Kur Mano 
Šonkaulis”. Dar pabraukęs 

' panosę, dar daugiau atsi
raitęs rankoves, ir dui to
liau. Ir išskaitęs tą visą 
raportą nuo pradžios iki ga
lo, mislinu: nu kas čia da-__
bar? Dar perskaitęs sykį i joms nesvarbu dalyko prie- 
ir dar sykį, mislinu vienaip, žastis, o tik pasekmė. Ne- 
kitaip, ir dar sykį perskai- kaltins tamistą už tos gro- 
čius, užėjo štai kokia mis- matos man parašymą, bet 
lis: reikia gerb. Spragilą mane už jos skaitymą. Da- 
sukritikuot! Ir kur tu, žmo- v--- ——-1—- • • 
gus, nekritikuosi, turėda
mas dar aiškesnius dava- 
dus.

Gerb. Spragilas sakote: 
“Dievas sutvėrė (nulipdė) 
žmogų iš molio ir inputė 
jam gyvą dvasią ir paskui 
Dievas pamatė, kad jam 
(tam žmogui) reik kokio 
nors draugo, tai išlaužė jam 
šonkaulį ir sutvėrė jam 
draugę — moterį. Ir dėlto

bar moteriška gadynė užei
na — jos net nori išrasti, 
buk Dievulis pirma sutvėrė 
moterį, o paskui atsirado 
vyrai. O paskaičius tamis- 
tos gromatoje tuos žodžius, 
kad šunelis su Adomo šon
kauliu nuduzgino ir tik su
tverto jas vos jo uodegą pa
siekė, — pakils tikra revo
liucija.

Senovėje, necivilizuotoje 
gadynėje, kada dar žmonės

mes (vyrai) po šiai dienai Pr°t° neturėjo, nors sme- 
turim jieškoti savo šonkau- &eni2 galvoje buvo, tada bu- 
jju » vo motinų gadyne: motinos

Ir ištiesų, rodos butų Ju- valdė, ir jų šeimyno-
liu. vo motinų gadynė: motinos

i su teisybė, bet palauk, pa
lauk, aą tą visą teisybę su
varysiu j pipiro grūdo lukš
tą. Mano ištyrimai paro- 

Į do štai ką: Dievui lengva 
buvo sutverti vyrą iš molio 
ant save pažiurėjus, ir in- 
putus jam kvapo, žmogus 
stojosi gyvas. Tada Die
vas padarė jį karalium ant 
viso sutvėrimo. F

I tam karaliui buvo vienam 
i nuobodu, tai Dievas pama
tė, kad reikia tam karaliui 
irgi sutvert kokią moterį, 
kaip turėjo visi gyvuliai ir 
monkės. Neturėdamas for
mos į ką pasižiūrėti, Ado
mo sutvertojas, pats būda
mas “viena asaba”, nei mo
tinos nei pačios neturėda
mas, negalėjo bobos suma
nyti. Ir Adomo butų nenu-l 
lipdęs, jei nebūtų Į save pa
žiūrėjęs. Apie moteries nu- 
lipdymą tai nėra ko šnekėti 
— ant jos reik daug moks
lo, patirymo, daug darbo ir 
visokių įrankių. Tai štai 
kaip Adomo sutvertojas su
galvojo: užmigus, išlaužė

xiiuiH cun .
Bet kad dz^a®L

vi on o m

se radosi šunų, su kuriais 
del šilumos motinos ir vai
kai sykiu miegodavo. Da
bartinės gadynės moters ir 
mergos, irgi turinčios tiek 
proto, kaip tos senovėj'e, ir 
norinčios vėl Įvest moterų 
gadynę, nori prirodyt 
rams, kad jos be vyrų 
apsieit, ir dėlto šunis

vy- 
gali 
ve-

Bet prirodyt nori 
tik tokios, kurios vyrų ne- 

Tą aš tamistai 
gerb. Klumpiau, 

Spragilas.

gauna... 
vienam, 
pasakau.

Karčauskas, atėjęs 
po nusipirkimo La-

Andrius 
kitą subatą 
lio žodyno “Dirvos” krautuvei), 
negali atsidžiaugti, kaip tas žo
dynas jam pagelbsti suprasti 
gerb. Sudriko straipsnius. Sa
ko: “žodyną ir straipsnį sykiu 
žiūrėdamas, žmogus rodos du
syk tiek proto įgauni vienu va
karu.”

Gerai daro visi tie, kurie, jei 
ką nesupranta, stengiasi suži
noti, nepaleidžia iš minčių.



DIRVA 3

a**] i 

lllllllllllllllllllllč

* mislina, iš 
pradėt mo- 

Begalvojant, 
šunelis, ku- 
apetitą ant 
su Dievu ir 
augiškai gy- 
s tą šonkau- 
lomo sutver- 
šunelį vytis, 
nukirto su- 

ir iš tos tu- Į 
į, nes šunelio 
lesugavo. 
idien po De- 
lėgioja šune-

Antras da- 
s mergos ir 
si su savimi 
guli su jais, 

jerb. Spragi- 
kritikavau ir 
u, kad Tami- 
giau nei išsi- 
nano turi bu- 
nežinau, kur 
ant Mėnulio, 
gal ir mano 

natai, bet jei 
kada nors at
eitą, arba at- 
roną į musą 
ant kitos pla- 

persitikrinsi. 
nano davadai 
loteris sutver- 
io uodegos, o 
kaulio, tai po 
šaiškink man, 
inų veislė yra 
delko mergos j 
p labai drau- j 
dmis.
s šios groma- 

j gurbą, del 
lailaus” rašto: 
t, kaip moku,

Klumpis.
jerb. Klumpi, 

užsilikęs su 
ur Mano Šon- 

> jau senai ir 
dano Kelionė j 
oš turbut irgi 
—pradžią per— 
baigos dar ne, 
kur aš dabar [ 
Marso, ai’ ant 
i jau sugrįžau 
gromata mane 
sku adresu.
.tvira gromata Į 
atvira, ir kažin 
mano Zosė,, ją 
Galit žinot, ko- | 
eriškos yra — i 
•u dalyko prie- 
pasekmė. Ne
itą už tos gro- i 
parašymą, bet 
skaitymą. Da- i 
a gadynė užei- 
»t nori išrasti, 
pirma sutvėrė 

askui atsirado 
skaičius tamis- 
e tuos žodžius, I 
su Adomo šon- 
;gino ir tik su- 
i jo uodegą pa
tils tikra revo-

necivilizuotoje į 
da dar žmonės | 
ėjo, nors sme- I 
buvo, tada bu- 

adynė: motinos į 
ir jų šeimyno- 
inų, su kuriais 
motinos ir vai- 
iegodavo. Da- 
ynės moters ir I 

turinčios tiek I 
;os senovėje, ir Į 
1 Įvest moterų I 
i prirodyt vy- Į 
>s be vyrų gali | 
eito šunis ve- I 
t prirodyt nori I 
:urios vyrų ne- | 
Tą aš tamistai I 
rb. Klumpiau,

Spragilas.

irčauskas, atėjęs 
t nusipirkimo La- 
irvos” krautuvėn, I 
ugti, kaip tas žo- I 
agelbsti suprasti I 
straipsnius. Sa- 

r straipsnį sykiu 
mogus rodos du- 

įgauni vienu va- I

visi tie, kurie, jei į 
b stengiasi suži
ba iš minčių.

Į NUO REDAKCIJOS
Jie Nori R

“Toliau į girią — daugiau 
malkų rasi.” — Giliaus ty
rinėsi žmonijos priešų dar
bus, aiškesni ir pavojinges
ni jie pasirodys. Pereitą 
sykį mes kalbėjom apie mu
sų bolševikišką “traicę” — 
“Naujienas”, “Keleivį” ir 
“Laisvę”.

Kaip sakėme, taip ir bu
vo: atėjus tiems laikraš
čiams, matėme jų vienodą 
“trio” — visi giedojo tomis 
pačiomis gaidomis:

“Tik revoliucija Lietuvą 
išliuosuos iš kapitalizmo!”

Mes pavadinome tą trai
cę anarchistiška, bet jiems 
tas vardas nepritinka — jie 
yra tiesiog bolševikiški, tik 
su anarchistiškomis galvo
mis, trokštą visų baisiausių 
pasekmių, kokias tik tamsi, 
jų sukurstyta liaudis galėtų 
padaryti.

Ką reiškia žodis “revoliu
cija”? Pats savaimi tas žo
dis yra “perversmas”. Bet 
ne to musų toji “traicė” no
ri: ji nori revoliucijos, kru
vinos, vienų prieš kitus su- 
siundintų žmonių skerdy
nės, ginkluoto^ sukilimo, su-] 
paraližiavimo šalies judėji
mo, suardymo kitų pastaty
tų ir kitų palaikomų budin- 
kų, namų, išgąsdinimo ne
kaltų kūdikių, moterų, ati
traukimo nuo darbo ūkio 
žmonių, įvedimo šalyje ba
do, ligų, plėšimo ih indivi
dualių 'žudynių — tokia tai, 
tos musų “traicės” suprati-l 
mu, revoliucija, ir jie tik 
prie to žmones gundo.

Prieš ką gi šiandien Lie
tuvos žmonės turi sukilti, 
ką turi išžudyti, kad sau 
gero atsiekus?

Nagi prieš tokius pačius 
darbo žmones — bežemiai 
prieš bežemius, miesto dar
bininkus prieis tokius pat, 
ūkininkai prieis ūkininkus, 
nes jie yrą pasidalinę į pro
ves: vieni jaučiasi Užganė
dinti dabartimi, kiti nori 
“išganymo” arba bolševikiš
kų “vaistų” — revoliucijos. 
Dabar ūkininkų produktais 
minta miesto darbininkas, 
o jo produktais naudojasi 
ūkininkas. Revoliucija rei
škia vienos dalies žmonių 
Užpuolimą ir nuslopinimą 
kitos; jei vienas ką turi, at
imti, jei neįstengi atimti — 
sunaikinti, nužudyti patį 
prieštarautoją. — Taip at- 
sibuna revoliucija. Kada 
sugundinta minia intužta, 
jai viskas lygu: viskas nie
kas, nepaisant kokios pa
sekmės bus, nes tuo tarpu 
ant bačkos pasistoję agita
toriai iš tų griuvėsių gero
ves pakelti žada.

Kodėl ta traičė nori Lie
tuvai revoliucijos? Dėlto, 
kad Lietuvoj ne jų valdžia.

Lenkų paskelbtas burbu
las apie Kauno kareivių su
kilimą sprogo. Rusijos bol
ševikai be paliovos Lenkus 
grąsina nešdintis iš Rusi
jos užimtų žemių, nes pra
dės ataką. Nujausdami tą, 
Lenkai nori kaip nors suar
dyti Lietuvių dvasią, kad, 
bolševikams užpuolus Len
kus iš vienos pusės, Lietu
viai nepasiskubintų atsiim
ti Vilniaus. Tai visa Len
kų gandų paslaptis, žinoma, 
tam panaudota menkas at
sitikimas Lietuvių kareivių 
tarpe.

Sykiu su Lenkais užgie
dojo “Revoliucija!” ii- jų 
rėmėjai — mūsiškė ‘traicė.’

Ta traicė tą pat skelbė 
Amerikoje, ir dabar jiems 
daugiau rupi Amerika, dau
giau vis?s pasaulis, negu 
Lietuva, nes Lietuvoje nėra 
kapitalistų. Bet Amerika 
jiems tiesioginai kalbėti 
“laisvas burneles” užčiau
pė. Jie kitokiu budu pa
giežą lieja ant “kapitalo”, 
ir pasekmingai kursto Lie
tuvius sykiu prieš Ameri
ką. Valdžios užklupti, veid
mainiaudami išsiteisino, jog 
jie nenorį revoliucijos Ame
rikoje, tik Lietuvoje. Ko
kis “pasaulinis proletoria- 
to išliuosavimo” idealas!

Revoliucijos kėlimas yra 
vaikų darbas: kada vieni 
vaikai iš smėlio pasistato 
sau kaimelį ir juomi džiau
giasi, kiti, nemokėdami ar
ba tingėdami sau tinkamą 
žaislą išgalvoti, užbėga ir 
kojom sutrypia anų darbą, 
arba užsiundo kitus vaikus 
tą padaryti. Taip lygiai ir 
musų bolševikai: jiems vi
sai neapeina 'žmonių gero
ve, darbininkų likimas, bet 
tik tų žmonių atsidavimas 
jiems ir maitinimas jų savo 
sunkiai uždirbtais centais. 
Tokius žmones musų bolše
vikai vadina “susipratu
siais”, o kurie jų neklauso, 
yra “kapitalistų tarnai”. — 
Tuos “susipratusius” gra
žiais žodžiais ir prižadais 
glostydami, siundo ant ki
tų, prievarta norėdami pri
versti anuos jų klausyti.

Nemanykit, darbininkai, 
kad tie “proletariato apaš
talai” nori jums gero: jie 
tik nori sukurstyt jus pa
kelt revoliuciją, sunaikint 
viską, o paskui, ant bačkų 
pasistoję, skelbs jums ‘ko
kią pražūtį ant jūsų kapi
talistai užtraukė.’

Dabar jus, taip sakant, 
valdo kapitalistai, jus jiems, 
del savo tamsumo, nemoks- 
lingumo, neturėjimo amato, 
dirbat u'ž paprastą algą ir 
gyvenat. Bet to darbinin
kų valdymo musų bolševi
kai kapitalistams pavydi — 
jie patįs nori panerti jums 
apinasrius, kolei dar žmo
nės yra važiuojami, kad jus 
jiems tarnautumėt. Bolše
vikai nesako, kad žmogui 
reikia palengva šviestis ir 
atsiliuosuoti — tikrai atsi- 
liuosuoti — iš po' kapitaliz
mo vergijos, jeigu kokia y- 
ra, bet jie nori perimti vi
sus tamsuolius savo vergi-i 
jon. Tai bus tikra revoliu
cija arba perversmas: dar
bininko skurdus padėjimas 
iš po kapitalo globos persi-, 
vers į globą “proletariato] 
diktatorių”. Antra revoliu
cija bus patiems “diktato-] 
riams” — jie sulauks kapi
talistiškos gerovės ir darbi-] 
ninku patarnavimo. Jaus
damiesi lygiais kapitalistui,] 
musų bolševikiški vadai no
ri patraukti liaudį tarnauti 
ii’ dirbti jų kišeniui.

Tą aiškiai parodė Rusijos 
revoliucija, ir šiandien ten, 
vargais-badavimu uždirbtą 
paskutinį skatiką darbinin
kas turi atiduoti sovietų 
palaikymui arba dirbti po 
12 valandų į dieną “visuo
menės” gerovei, nes yra ne-i 
suskaitoma daugybė “dik
tatorių”, kuriems irgi rei
kia duonos ir didelių algų. 
Tie, kaip pasirodo, prilindę 
prie visuomenės pinigų, ly
giai moka juos pavogti, ką 
padarydavo ir caro tarnai, 
ir štai milijonais vagia, ra
gindami žmones didesnius 
taksus mokėti.

Bet ar tai darbo žmogus 
turi kapitalui vergauti? — 
Kalbant apie tokią vergiją, 
kokia šiandien yra, prastam 
darbo žmogui yra daug ge
naus, negu užtraukti šaly
je anarchiją, demoralizaci
ją, kraujo praliejimą ir pa- 
galiaus vėl prie to prieiti, 
kad kam nors tarnauti, ko 
nors klausyti ir lygiai taip 
viską atlikti, kaip pirma, tik 
su permaina: valdonas sto
vės iš kitos pusės, bet daug 
aršesnis, nes nepatyręs, ii’ 
tik ką pakilęs į ‘valdytojus’, 
kad ir koks tamsunėlis, bi
le geras rėksnys buvo.

Kalbant apie spėką, gali
ma sakyti, jog tokioj šalyj 
revoliucija neįvyks kur da
bartinė valdančioji pusė y- 
ra tvirtesnė. Tas butų tik 
spėkų eikvojimas, bereikš
mis pasiaukojimas tik pa
stūmėti užsigeidimui tų, 
kurie iš darbininkų lygią 
naudą nori turėti, kaip ir 
šiandieninis kapitalistas.

Kalbant apie Lietuvą, te
nai jokios revoliucijos ne
reikia, ir tokie gaivalai, ku

rie to šaukia, privalo būti 
nusiųsti ant šalto mėnulio.

Lietuvoj ateina rinkimai 
— balsavimais 'žmonės pa
darys revoliuciją (pervers
mą) tokią, kokią išgalėtų 
padaryti ir ginkluotu suki
limu: balsavimuose pasiro
do pasekmės žmonių noro. 
Jei kurių bus didžiuma — 
tų ir revoliucijoje butų di
džiuma. Bet po balsavimų 
pasiliks sveiki budinkai, ne
suardyti tiltai, neišžudyta 
ir nesužeista nekaltų žmo
nių.

Mums nesvarbu, ko nori 
bolševikai, kaip ta minėta 
žemų geismų ir kraujo tro
kštanti traicė. Negalima su- 
paisyt keleto norų ir visų 
norų. Turi būti kaip reikia, 
o ne kaip kas nori.

Prieš tą musų raudonąją 
traicę mes turime kovoti iki 
jų presai neturės ką spaus
dinti, jeigu jie nesiims pro
tingos Lietuvos socialistų 
taktikos.

Šitie musų “bolševikiški” 
gaivalai nenori žmonėms 
apšvietos, nes žmonės tuoj 
pamatytų jų klastas; jie tik 
nori, dar labiau 'žmonių akis

MARSĄ PASIEKTI — 
TAS MOKSLININKŲ 

GALVAS LAUŽO.
Viską-viską musų mokslas iš

daro ir, rodos, žmogus turėtų 
būti užganėdintas, turėdamas 
kuomi “pažaisti”: atsiekta oro 
lekiojimas pilname tobulume, 
bevielinis telegrafavimas ir be
vielinis telefonu kalbėjimas ir 
kitokie dalykai. Bet ne. žmo
gaus smegenįs siekia ko nors 
daugiau. Mokslininkai turi di
delį pasitikėjimą, kad sekantis 
didelis atsiektas dalykas bus 
tai įsteigimas tarp-planetinio 
susinėsimo, t. y. vienos ir kitos 
planetos gyventojai galės kokiu 
nors budu, iki šiolei dar nežino
mu, susisiekti ar apsimainyti 
žiniomis.

Per praėjusius penkiasdešim
tį metų astronomai ir kiti mok
slo pasaulio darbininkai turėjo 
tvirtą mintį, jog žmogus kada 
nors susineš su kitais pasau
liais, ar net atsilankys tenai 1

Garsiausias tarpe astronomų, 
1915 metais miręs Amerikos 
astronomas prof. Percival Lo
well, tankiai apie tokius daly
kus kalbėjo. Po jo mirčiai li
ko jam lygus garsus astrono
mai, kurie ir po šiai dienai už
imti planavimais, kaip išpildy
ti tą sapną su pagalba orlaivi- 
ninkystės ir bevielių žinių.

Mokslininkai rodos visi nu
sistojo ant planetos Marso, kai
po pasaulio, su kuriuomi nori
ma pradėti susinešimus. Prof. 
David Tod'd, Amherst kolegijos 
astronomas, kalbėdamas apie tą 
troškimą, sako:

“Marsas ateityje, kaip lygiai 
ir praeityje, plaukia toliau ir 
toliau su kiekviena sugrįžimo 
opozicija, iki, 1924 metuose, 
kalnuose esančios obzervatori- 
jos, didesni teleskopai ir ati
desni fotografiški procesai vėl 
galės lošti savo roles išrišimui 
tos keistos Marso paslapties, ir 
tuo tarpu ištobulintas eteriš- 
kas telegrafas, kaip galima da- 
sileisti, gal prileis prie susikal
bėjimo nuo žemės ant Marso ir 
nuo Marso ant žemės, per tą 
didelę kosmišką tuštumą.”

Kiti mokslo vyrai, su astro
nomija nesurišti, bet užimti vi
sai kitokiais klausimais, dalei- 
džia, irgi, jog bevielinis susisie
kimas su kitais pasauliais nėra 
taip jau fantastiškas, kad butų 
galima jį atmesti.

Sir Oliver Lodge, garsus An
glijos mokslininkas, kuris ne
senai pribuvo Amerikon ir va
žinėja su paskaitomis apie ‘Spi
ritualizmą’ arba dvasių esumą 
ir jog žmonės galį su jomis, 
mirusiomis, kalbėtis, — taipgi 
daleidžia susikalbėjimo galimu
mą su kitais svietais. Savo 
straipsnyje “Ar mes galėsime 
kalbėtis su kitomis planeto
mis ?•” nurodo į galimumą pa
leisti stiprių elektronų srovių 
per dausas, kurios pasiektų ki
tas planetas. Sir Oliver Lodge 
taipgi tiki, jog gali būti išras
ta dar kokis kitas ■ paprastesnis

muilindami, pasinaudoti jų 
akla spėka, kad tik jiems 
butų gerai,

Lietuvą valdys liaudis, vi
sa visuomenė, protingai pa
naudojusi balsavimo galę. 
Jos žmonės, po karės atsi-
gaivinę, nori ramiai gyven
ti, kultūrintis, bet tie krau
jo ištroškę gaivalai rėkia:

“Revoliucija!”
To žmonės nenori, to Lie

tuva nepageidauja. Niekas 
nenori, kad jo namai per- 
naują pavirstų degėsiais, ar 
vėl būti išvytu į laukus, vėl 
bandanti — be paliovos.

Plėšikų ir šiandien yra 
užtektinai, kurie nori kitų 
nauda gyventi — ir jiems 
gerai sekasi atiminėti ir net 

| nužudyti žmones, netikėtą 
užpuolimą padarius.

Tie musų gaivalai nori 
pažuties Lietuvai, nors žo- 

[dį “laisvė” dar moka para
ižyti. Jie nori suirutės vi
same pasaulyje, o tada, ant 
griuvėsių sulipę, galės “pro
letariatą diktuoti”.

▼ ▼

Kolei žmonija nebus ap- 
sišvietus, negelbės jai nei 

' revoliucija, nei žudynės, nei 
mainymai engėjų-kapitalis- 
tų ant tokių pat bolševikų. 
Vis aklą kas nors turi vesti, 
nežirint ar jis eis dešinėn, 
ar kairėn pusėn.

Tik dabar musų bolševi
kai užsinorėjo minią pasuk
ti kairėjėn.

ir labiau tiesioginis susinėsi
mas, ii’ jis neprieštarauja be
vielio telegrafo išradėjui Mar
coni jo entuziastiškame išve
džiojime, jog 'butų galima su
sinešti su kitomis planetomis 
per bevielį telefoną.

Prof. Todd paskelbė, kad ne
užilgo bus pabaigti nauji pla
nai bandymams pradėti komu
nikaciją su Marsu; jau rengia
ma greitu laiku pasiųsti augš- 
tai į orą Su v. Valstijų balionas, 
didžiausias, kokį kada orlaivi- 
ninkystės istorijoje kas matė, 
kuriame bus prof. Todd ir kiti 
mokslininkai ir pagelbininkai, 
su tikslu pasiųsti ant Marso ži
nią. Tą milžinišką balioną kė- 
ravos kapitonas Leo Stevens.

Balionui iškilus -į 50,000 pė
dų, nuo žemės linkui to balio
no bus siunčiama bevielės ži
nios. Tas žinias priiminės ant 
viršaus 'baliono prirengti apara
tai. Tečiaus tų žinių efektas 
nesustos tenai. Jos eis toliau, 
per milijonų mylių plotą, į iš
laukinę atmosferą, apsupusią 
Marsą, kad tokiu nepaprastu 
apsireiškimu paakins jo gyven
tojus duoti atsakymą.

Iš kašės, prisegtos prie ba
liono apačios, prof. Todd kon
troliuos signalavimo aparatus, 
įrengtus tiems bandymams. Ta
sai balionas pagelbės pastumė- 

jjimui nuo žemės siunčiamų 
elektros srovių tolyn ir taipgi 
bus stotimi priėmimui nuo Mar
so ateinančių žinių. Jos dabar 
žemės nepasiekia delei musų 
žemės skritulio elektros spėkų. 
Jeigu, kaip teorijos skelbia, nuo 
Marso siunčiama mums žinios, 
bet elektriška žemės spėka jas 
išsklaido atgal į tuštumas, tai 
iškilus augštai nuo žemės, pa
siseks gauti nors aido atbalsį 
nuo Marso žmonių.

Balionas bus 185 pėdų aplin
kui, beveik tris sykius didesnis 
už iki dabar buvusius padary
tus balionus. Kapt. Stevens iš
rado ypatingą kašę pasažierių 
sėdėjimui, kuri turės dvi sie
nas — nedaleidimui baisaus 
šalčio, kokis augštumose ran
dasi, taipgi pasažieriai bus ap
rūpinti paračutais, jeigu kar
tais prisireiktų iš baliono leis
tis žemyn.

Kaip nekurie skelbia, Marso 
gyventojai tūri dideles kruti
nės ir plaučius, visai mažytes 
burnas, nekalba, tik telepatijos 
budu vienas su kitu susižino; 
dideles ausis, sloniaus formos 
nosis; plonas, paukščio formos 
kojas, patįs yra 12 pėdų augš- 
čio; rankos plonos, bet pirštai 
ir akįs — svarbiausi Marso gy
ventojų organai, yra labai la- 
vųs ir reikalingiausi.

Ant Marso oro yra mažiau, 
negu mes turime, dėlto reika
lingas didelis kvėpavimas, ir 
per tai jų krutinės labai pla
čios; del pritraukimo spėkos 
silpnumo, reikia didelio sutvė
rimo, kad galėtų pasilaikyti ko- 

| jom prie Marso žemės — ki- 
I taip esant — lekiotų kaip pau
kštis, augštyn- pasispyręs.

MOKSLO ŠVENTUMAS
Rašo BUDRIKAS.

Daugelis didelių vardų yra apibjaurin
ta koneveikimo; ir koneveikėjai užmeta 
savo prasikaltimą ant menkos amžiaus 
dvasios.

Mokslas yra vienas iš šių vardų.
Komercijinė ir išviršiniais dalykais už

imta amžiaus dvasia bjauriai apteršė Mok
slo dievišką vardą.

Mokslas yra Dieve.
Bet koneveikėjai niekina jos gražų 

vardą.
Mes šiandien nebeatiduodam mokslui 

priderančios pagarbos.
Pradžioje praėjusio šimtmečio musų 

moderniškasis mokslas buvo palaikomas 
romantiškoj ir augštai pakilsioje dvasioje. 
Tuomet mokslas buvo giedresnės dienos 
skelbėjas; labdaringų misterijų atidengė- 
jas; žmonijos išaugštintojas. Visuomenės 
vaidentuvė liepsnojo. Nauji tyrinėtojai 
buvo lyg dievažninkai, kurie aukojo pini
gus ir pozicijas ant stabo aukuro.

Šiandien mokslas išsigimė: jis pavir
to į virtuvės receptų knygą, kurios pelnas 
yra komercijos ir išdirbystės dievu; sun
kius ir sielą dusinančius profesijų studen
tų lenktiniavimus; ir sausų statistikų ir 
formulų pedantystę,

Šisai moderniškasis amžius — tai idea
lų nykimo ir puolimo amžius.

Pinigai visa galybė.
Pinigų galybės ranka naikina viską, 

kas gražu, augšta, prakilnu.
Gyvenimo nuoboda ir vienodumas, ci

vilizacijos sujudimas ir trupėjimas, ir kū
niškumas — tai šio moderniškojo amžiaus 
simptomai.

Šioji pinigų limpančioj! liga užsmaugė 
Dai'lą, būtent: muziką, tepliorystę, poeziją 
ir dramą.

Pinigai — galybė; pinigai — liga. Bai
si epidemija!

Pinigai suakmenėdino religiją; jie nai
kina viską, ką tiktai paliečia.

Mes atsteigėme Dramą — jos muziko
je ir produkcijoje. Mes atgaivinome iš de
gėsių tikrosios religijos kibirkštį. Ar mes, 
taipgi, dvidešimtame šimtmetyje, nepaliu-| 
dysime Mokslo išsiliuosavimo pradžią — 
Dievišką Suspindėjimą — iš po šių tamsių 
jiegų pavadžių, kurios prišarvavo jį prie 
savo pačių malūno? Ar gi mes, mano bro
liai neparegėsime musų Dievę drūtai su
rišta, kaip senovėje, su dievišku entuziaz
mu; Meilę ir Šviesą sujungtą į vieną? Ir 
ai* musų Dieve nesušildys ir nenušvies 
žmonijos, kaip garbingoji saulė, kuri iš
skečia rožės lapelius ir atidengia jos širdį? r

Mes turėtume apgailestauti ne moks
liško darbo cyzmą, bet komercijinę dvasią 
užpakalyje darbo.

Darbas yra prakilnus.
Studijuoti Gamtą — jos prasčiausiuo

se išdirbiniuose — yra džiaugsmas. Bet 
kuomet mes dirbame del atsižymėjimo, ar
ba susidraugavimui su augštesne draugy
ste, ar užsitarnavimui pagarsėjusios pra
eities, tuomet musų darbas neatneš gar
bingų vaisių.

Tuščios garbės vainikas greitai nuvy
sta.

Mes, bedirbdami kompeticijos atmos
feroje, atžavime mokslišką darbą.

Toji nelemta dvasia veikia subteliš- 
kiau, atsilankydama į augštesnes vietas ir 
susitikdama su bjauresnėmis ir žiauresnė
mis prigimtimis, kurios paverčia mokslą 
į pedantizmą ir scholasticizmą, ir išveja 
genijus, kurių skaistybė nėra pripažinta, 
dėlto, kad ne ortodoksiška.

Moderniško mokslo profesoriai, kaip 
ii’ moderniškos religijos skelbėjai, retai te
paliečia mus šviečiančiais genialio Žmo
gaus pavyzdžiais. Kuomet mus perstato 
garsingam profesoriui, mes nesitikime pa
regėti vyrą augšto ūgio, prakilnaus meno 
ir gražiom, skaidriom akim. Priešingai — 
mes pamatome paprastą žmogelį, nei kiek 
neišmintingesnį nei geresnį už mus. Jo 
mokslo jieškinys ir darbas nepridėjo nei 
vieno masto jo mentaliam ir moraliam aug- 
ščiui. Laimingas jis, kad tas jo mokslo 
tyrinėjimas nepadarė jį šiurkščiu ir ne- 
utrotišku! Moderniško mokslo tyrinėji
mas nepadaro didelių reikalavimų musų 
valios galybei, musų moralei stiprybei, ar 
musų sąjausmų platumui. Tankiai atsi
tinka, kad prasčiausias vargšas turi geres
nį pasisekimą, negu universiteto profeso
rius. — Paprastas žmogelis, pigmėjus — 
fiziškai, protiškai ir moraliai tvirtas. — 
Tokie “mokslo vyrai” neišduos didelių pa
sekmių iš savo įstaigų. Žmogus baigęs to
kį institutą gali perpjauti peiliu gyvą šunį,

kuomet jis jieško balzamo žmogiškų kūnų 
gydymui, arba gali pajiegti sužinoti kaip 
yra siunčiamos žinios per orą bevieliu te
legrafu. Tai ir viskas. Bet mes reika
laujame daugiau.

Taip. Moderniškas mokslas nepato
gus, 'žemas, bjaurus. Jis žiauresnis, negu 
pats pragaras. Jis pasirengęs stoti į pik
čiausius koneveiksmus. Jis visiškai ne
moksiąs. Tai prasta gudrybė.

Bet gi aš myliu mokslą. Ir giliai ma
no širdyje guli jo tikrasis aukuras, prie 
kurio aš meldžiuosi, kuomet mano rankos 
niekniekiauja.

Teisingo Gyvenimo Mokslas!
Tikras širdies Mokslas!
Tai, ko mes visi šiandien ilgėjamės, 

trokštame. Mums reikia ne tiktai papras
tų moralų ir fizinės hygienes įstatų; iš- 
skaitliavimų maisto uncijų į dieną; pravi
rų langų ir flanelės ant odos; ir nurodymų, 
kaip padaryti save geresniais už savo kai
mynus. Ne, to mums nepakanka. Mums 
reikia dar ko daugiau.

Mums reikia tikro širdies Mokslo!
Mes trokštame Mokslo, kuris nurody

tų mums kaip gyventi sutarime ir harmo
nijoje vienas su kitu ir visais daiktais, ir 
kaip palaikyti lygsvarume daugelio prieš
taraujančius temperamentus. Žodyje, mes 
norime Socialio Mokslo.

Bet kokios rūšies Socialio Mokslo?
Ištikrųjų ne tos rūšies mokslo, kurs 

pretenduoja, kad žėdnas vienas yra valdo
mas saunaudiškų geismų; ir kurs padaro 
įstatus, sulyg kurių šitie geismai gali būti 
įkalinti arba palaidi (ganėdijami) 'bet abi- 
šališko konflikto! Šalin! Nereik mums 
tokio mokslo.

Mes nenorime industrialės žmogiškų 
mašinų armijos, — valgančios ir gerian
čios ir dirbančios ir žaidžiančios ir mie
gančios monotoniškame pripratime.

Mes girdėjome perdaug kartų apie 
šios rūšies Sociales Utopijas. Ir tų Uto
pijų didžiausia paklaida — tai priskaity
mas žmogaus prie intelektualio gyvulio ar
ba palaikymas kaipo gyvio, kurs pjauna ir 
valgo žemės produktus.

Žmoniją yra^didi Siela. Ji turi augš- 
tesnius siekinius ir tikslą, o ne tiktai at
likinėti kūniškas funkcijas.

Žmonės yra sutverti kad padėti vie
nas kitam ir apsaugoti vienas kitą nuo įsi
žeidimo.

Mes norime, geidžiame draugystės, 
kurioje žmonės noringai padės vienas ki
tam, ir nebeįžeis vienas kito. Ištikrųjųj 
mes reikalaujame Žmoniško Sąjausmo įs
tatymų Mokslo, — Mokslo, kuris išstudi
juos didžią Meilės spėką ir parodys mums, 
kaip įkūnyti ją pasekmingan veikiman.

Žmogus nepažįsta savo paties prigim
ties misterijų. Jis nežino, kaip valdyti sa
vo paties mašiną; kaip gyventi palaimin
gai. Jam apie tai turėtų būti paaiškinta. 
Jis turėtų būti mokomas apie tai. Moks
las turėtų tuomi užsiimti. Medicina skel
biasi, buk ji prižiūrinti 'žmogaus kūną (bet 
jei mes perkratinėsime jos rezultatus, pa
matysime didelę jos profesijos stoką).

Religija ėdasi už žmogaus “sielą”. Bet 
kaip jis turi išmokti valdyti savo protą, 
kontroliuoti savo geidulius, išsprukti iš sa
vo geismų vergijos? Ir apie tai Mokslas 
turėtų pamokyti.

Mes turime atgaivinti pražuvusį Šven
tą Mokslą — tą mokslą, kuris mokina žmo
gų 'žmogiškos prigimties misterijų, ir kaip 
gyventi laimingai ir linksmai.

Šisai Šventasis Mokslas pražuvo Gele
žiniame Amžiuje, ir, jo vieton, mes privai
šinome mažulėlių mokslų (arba teisingiau 
“nežinių”), būtent: teologiją, fiziką ii’ poli
tiką. Ir kiekvienas iš šių mažųjų mokslų, 
atsiskirdamas nuo kitų mokslų, apšlumba. 
Realiai Mokslas tėra vienas. Religija yra 
be formos, neaiški, nepraktiška. Fizinis 
mokslas materialistiškas ir neįstengia, pa
dangėmis sklandyti.

Tikra Religija ir tikras Mokslas yra 
vienas: du viename. Abu tiktai skirtingi 
vardai Šventai Išminčiai.

Jei abejotojas svyruoja kaslink tyres
nio ir prakilnesnio' Mokslo, lai jis spren
džia medį pagal jo vaisių. Lai jis eina į 
miestą, kuriame randasi chemiškos išdir
bystės ir geležies liejinyčios; lai sulygina 
palociaus rumus su apskurusio buto kam
bariais. Ir pagaliąus lai jis perskaito D-ro 
Wilder straipsnius apie senovės Egiptą, 
arba kokį kitą nušviestą ir gražų amžiaus 
aprašymą.

(Pabaiga ant pusi. 5-to)



RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO: 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

j MOTERIS — VISUOMENĖS 
NERAMUMO PRIE

ŽASTIS.

moterįs sudaro populiacijos pa
matą, jų lyties perviršius išro
do visiškai pavojingas. Mote-

i- Did. Britainijoj vaikų gi:

(Tąsa iš pereito numerio)
Kas dvylika dienų mus paleisdavo Į už

pakalines stovyklas atsigaivinimui ant še
šių dienų, musų vietas u'iimdavo kiti ka
reiviai. Zemstvų unijų įsteigtos maudynės 
laukė musų; jos jau buvo- įsiveikę nuo 1915 
metų visame fronte. Kiekviena divizijos 
maudynė buvo po priežiūra gydytojo ir 
apie šimto liuosnorių darbininkų. Kiek
viena maudynė, taipgi, buvo ir skalbykla, 
todėl vyrai, ineidami maudytis, palikdami 
savo purvinus apatinius apdarus, gaudavo 
švarius. Kaip tiktai koks būrys kareivių 
apleidinėjo tranšėjas ir ėjo ant atsigaivi
nimo, apie tai tuoj pranešta maudynės už- 
žiurėtojams. Niekas kareiviams nebuvo 
taip malonu, kaip maudynė, taip buvo ne
švarus, vabalų užėstas jų gyvenimas karės 
lauke.

Aš irgi, daugiau negu kas kitas, ken
tėjau nuo nešvarumo ir vabalų. Išsyk ne
maniau eiti maudynėn sykiu su vyrais. 
Mano oda buvo’ kiaurai visa suėsta ir ant 
viso kūno dėjosi šašai. Nuėjus pas koman- 
dierių, teiravausi, kaip aš galėčiau išsimau
dyt, papasakojus apie save- padėjimą. Jis 
man užjautė.

“Bet ką aš galiu daryti, Jaška?” pa- 
tėmijo jis; “aš negaliu visą būrį del tavęs 
vienos sulaikyti ir tau vienai maudynę pa
vesti. Eik sykiu su vyrais. Jie tave ger
bia ir galiu užtikrinti, kad nekliudys.”

Per tūlą laiką negalėjau nuspręsti, ar 
eiti, ar ne. Bet vabalai nedavė man ramu
mo, pradėjau net prieiti prie desperacijos. 
Sekančią dieną, kada mus paleido, visi vy
rai rengėsi maršuoti į maudynę, ir aš, pa
ėmusi drąsos, nuėjus pas savo saržentą, pa
sakiau :

“Aš eisiu maudynėn taipgi. Negaliu 
ilgiaus kentėti.”

Jis tą mano pasiryžimą užtvirtino, ir 
as, sykiu su savo buriu 'žengiau, delei ko 
pakilo tarp visų karšti juokai. “O! Jaš
ka eina su mumis maudynėn!” juokavo vy
rai, be blogų minčių. Sykį inėjus vidun,

kalbėjo generolui, jog nereiktų stovėti to
kioje pavojingoje vietoje. Bet generolas 
ignoruodamas jų persergėjimą, atsakyda
vo: “Ničevo!”

Disciplina buvo tokia aštri, kad nei 
vienas nesidrąsino su generolu apie tai 
ginčytis. Jam pasišalinus, oficieriai ėmė 
keikti. Kareiviai kalbėjosi:

“Jis parduoda mus musų priešams!” ,
Už pusės valandos po jo išvažiavimo 

vokiečiai pradėjo smarkiai šaudyti. Šū
viai ypatingai buvo- taikomi į tas vietas, 
kuriose generolas sustodinėjo, dėlto tos 
vietos visiškai suardytos. Išsyk manėme, 
jog priešas rengiasi pradėti ofensivą, bet 
to nebuvo. Vokiečiai tik be paliovos bom
bardavo, sužeisdami ir užkąsdami daugybę 
musų gyvais į žemes. Kareivių šauksmai 
buvo- tokie baisus, kad nebuvo galima ati
dėlioti jiems pagalbos. Dar šūviams be- 
krintant, aš pasistengiau pagelbėti ir ap
raišiojau kokį šimtą penkiasdešimts žaiz
dų. Jeigu tuo tarpu pas mus butų pasiro
dęs generolas Walter, vargu jis butų gyvas 
išlikęs, — taip kareiviai įnirto.

Per porą savaičių mes dirbome patai- 
sinėdami savo suardytas tranšėjas ir iš
rankiojome apie 500 žemėm užgriuvusių 
lavonų. Aš likausi rekomenduota antrojo 
laipsnio aukso medaliui už pagelbėjimą su
žeistiems po smarkia ugnimi. Paprastai 
medikaliai pagelbininkai gauna ketvirtojo 
laipsnio medalį, bet man suteikė antrojo 
laipsnio delei visų tų aplinkybių, kuriose aš 
darbavausi.

(Bus daugiau)

Londonas. — Dr. Leslie, sa-'rų perviršius Did. Britanijoje 
I vo paskaitoje “Lyčių Nepropor- yra didesnis, negu bent kurioje 
cionališkumas” sukėlė didelį su- kitoje šalyje, o karė dar pada- 

i bruzdimą Hygienos institute, rė šitą dalyką svarbesniu, nes
Jis pasakė: “Dabar yra dau
giau milijono moterų, produk- 
tiviškumo amžiuje viršiaus už 
vyrus. Negali būti visuomenė
je ramybės, jeigu moterįs ne
užganėdintos; Anglijoje, kur

daugybė vyrų, kurie žuvo, pri
gulėjo prie suaugusių grupos, 
nebuvę nei vyrais nei tėvais. 
Visose šalyse daugiau vaikų 
gema, negu mergaičių, bet vai
kų kūdikių daugiau išmiršta.

gimimas 
mažesnis, negu mergaičių. Da
bartinių laikų įvairios aplinky
bės ir tiesos merginas priveda 
prie padrąsinimo savo žemes
nių moralių geismų. Taipgi ir 
šeimyniniame gyvenime moterų 
perviršius lošia svarbią rolę — 
niekuomet kitados nėra buvę 
tokių nelaimingų apsivedimų. 
Vedusios moterįs reikalauja 
persiskyrimo abelnu supratimu, 
kad dabartiniai aštrus įstaty-

mai nuskina žmones į draugi
ją netikusio bendrumo, kuomet 
vedusieji vyrai tankiai jieško ' 
linksmesnio gyvenimo tarpe 
daugybės liuosų moterų.”

Dar daugiau, Dr. Leslie pri
skaitė pragyvenimo brangumą, 
kas atidėlioja ir atidėlioja jau
nų žmonių apsigedimą, o vidu
tiniškam tėvui nėra galima iš
laikyti dukterų ilgai be darbo, 
dėlto merginos susitinka su aš
triu- gyvenimo klausimu.

pasiskubinau užimti sau vietą kampe ir 
reikalavau, kad vyrai čia neitų. Jie ir nė
jo, tečiaus vis juokavo ir erzino mane. Pir
mą sykį tokis atsitikimas man buvo keis
tas; vos spėjau nusimaudyt, tuoj puoliau 
prie savo švarių apatinių, apsirengiau kuo- 
greičiausia ir išbėgau iš budinko. Maudy
nė man tiek daug gero padarė, kad aš pra
dėjau kas pora savaičių, kaip tik mus pa
leisdavo, jon eiti. Kareiviai irgi su tuo ap
siprato' ir neatkreipė manin domos, net 
nuramindavo kokį nors naujoką, kuris sy
kiu patekęs su mumis imdavo juoktis.

Artinantis žiemai, mus perkėlė į vietą 
vadinamą Zelionoje Pole. Tenai mano glo- 
bon pavesta dvylika vyrų, nešiojančių li- 
gonius-sužeistuosius, ir šešių savaičių bė
gyje patarnavau kaipo medikalis pagelbi- 
ninkas, turėdama teisę pasiuntinėti nesvei
kus kareivius į ligonbutį ir suteikti keleto' 
dienų paliuosavimą nuo užsiėmimo kitaip 
negalinčius.

Musų pozicija ėjo per apleistą dvarą. 
Dvaro budinkai gulėjo tarpe linijų. Mes 
buvom apsistoję ant augštumos, vokiečiai 
gi radosi žemumoje. Mes gerai galėjome 
matyti jų judėjimą, ir jie taipgi turėjo pro
gą mus sergėti. Jeigu kas nors bent vie
noje pusėje pakeltų savo galvą agštyn, tai 
tuoj į ją atsimuš kulka.

Tai buvo ši vieta, kurioje musų vyrai 
liko aukomis tūlo augšto oficieriaus išda
vystės. Tranšėjose plačiai ėjo kalbos apie 
musų armijoje esančius vokiečių draugus. 
Mes taipgi turėjome nuožiūrą, tik dabar 
tas viskas pasitvirtino dideliu nuostabumu. 
Gen. Walter atsilankė į priešakinę liniją. 
Jis buvo žinomas vokiško kraujo vyras ir 
jo žiaurus apsiėjimas su kareiviais visuose 
sukėlė prieš jį didelę neapikantą. Genero
las, su keletu oficierių ir kareivių, išėjęs 
apžiūrėti tran'šėjas, vaikščiojo visai sau
giai, iš priešų pusės nepasigirdC' nei vieno 
šūvio! Mums buvo nesuprantama, kame 
čia dalykas, kad visiems kitiems būdavo 
reikia pilvais šliaužti norint gauti lašą van
dens atsigerti. Gi šio generolo būrelis vi
sai aiškiai buvo priešų matomas, bet jie nei 
kiek į tai domos neatkreipė.

Generolas apsieidinėjo keistai. Vie
tomis kur vielinės tvoros buvo išplėštos ar
ba fortai silpnesni, jisai, sustojęs, apsišluo- 
stydavo skepetaite sau veidą. Visi karei
viai pradėjo bruzdėti. Daugelyje atvejų 
girdėjosi žodis “išdavystė”, vis slaptai. Ki
ti su juo buvę oficieriai dar prisibijodami

Užkeikta Mergele
Parašė V. J. Pietaris.

(Tąsa iš pereito numerio)
Boba: — Viską, viską, prieteliau gausi, ką 

tik norėsi. Galėsi imti šitą visą pilį, 
visus tuos kambarius, visus turtus, ko
kie čia randasi. Kada atliksi darbą, aš 
nuvesiu, apvedžiosiu, aprūdysiu tau vi-
sus savo turtus, kurie man jau nieko 
nereiškia, ir tau juos atiduosiu — ką 
tik čionai užtiksi.’ Aprūdysiu aš tau, 
kiek skarbų čia yra.

Barzdaskutis (bijodamas su ja eiti): — 
Tai.... kad.... aššš nenoriu eiti — 
bijau, nežinau, kur tu mane gali nu
vesti, tu tokia baisi. (Ant scenos da
rosi šviesiau.)

Boba: — Nėra ko bijoti, buk be baimės, 
buk ramus. Gal tada butų buvus tau 
baimė, jeigu nebūtum prakalbėjęs į 
mane, bet dabar ne. Kita vėl, aš tau 
viską pasakiau apie save, tai, rodos, 
nėra tau reikalo čia nieko bijoti. Eik 
drąsiai su manim į kitus kambarius 
(ji eina prie durų), o pamatysi viską, 
ką aš tau žadėjau. Tik pirm to turi 
mane nuskust, tada tik aš tave vesiu.

Barzdaskutis (drąsiai): — Na, gerai, sėsk 
čia kėdėn, bandysiu skusti. (Boba sė
dasi, Barzdaskutis išsiima savo įran
kius, ką su savim nešėsi, pirmiausia 
nukerpa ilgus plaukus, paskui skuta. 
Vis nenoromis, skubinasi.)

Boba (skutant niurna): — Skųsk, priete
liau, greičiau, nes aš negaliu dalaikyt, 
kaip man sunku darosi. Dirbk, prie
teliau, kaip greičiau gali.

(Duryse pasirodo Mirtis. Pamatęs, Bar
zdaskutis persigąsta ir perpuola ant že

mės. Vėl skubiai atsikelia ir kalba:)
Barzdaskutis: — O, dievai galingi, gelbė

kite mane, nusidėjėlį, šioje valando
je!.... (stovi ir dreba.)

Boba (pakelia galvą, Mirtis išnyksta): — 
Tai niekis; baigk mane skusti, čia dar 
pavojaus nėra, buk ramus. (Barzda
skutis vėl dirba. Pabaigęs viską pa
deda ant stalo, Boba atsikelia, sako): 
Na, gerai, galime dabar eiti į kitus 
kambarius, tik greitai.

(Barzdaskutis dairosi, ir bijo. Abu išei
na. Vėl ineina Mirtis, apsidairo po visą 
kambarį, viską išuosto — lavą, stalą, po 

lova, kėdės ir kitką.)
Uždanga leidžiasi.

AKTAS TREČIAS.
Scena perstato kitą kambarį, kuriame ran
dasi skrynių, šėpa, stalas ir tt. Ant sce

nos šviesa silpna.
Scena pirma.

(Mirtis įstumia Barzdaskutį iš tamsaus 
kambario per duris ir vėl išnyksta).

(Bus daugiau)

Veikimo Atskaita Iš

The Cleveland Telephone Company
Informacijai musų vartotojų ir rėmėjų mes paskelbiame sekančias 

pasekmes musų veikimo per 1919 metus, ir nuošimtį pakilimo ant 1515 
metų, pirm didelio pakilimo darbininkų algų ir medegos.

Ineigų
Išlaidų
Abelnos ineigos skiriamos nuošimčiams ir 

dividendams
Visa nuosavybė, kaip parodo knygos

Gruodžio 31, 1919

Pakilimo 
nuošimtis 

Met. 1919 ant 1915 
$5,031,821 123.6
4,619,868 147.2

411,953 .8

$17,247,661 85.6
Kuomet ineigos už 1919 m. praktiškai buvo 124% didesnės, negu 1915 me

tais, tas ineigų padidėjimas buvo daugiau negu perverstas dideliu padidėjimu iš
laidų — 147%, ir to pasekmė buvo, kad uždarbis padidėjo tiktai viena-dešimta 
dalimi vieno nuošimčio, nežiūrint, kad nuosavybė padidėjo beveik 86%.

Pasekmės aiškiai pasirodo abelnų ineigų nuošimčiu prie nuosavybės, galimų 
prie išmokėjimo už palukus id dividendus, tais minėtais dviem metais sekančiai:

Metai 1915
Metai 1919

4.11%
2.39%

Kad galima butų suteikti Clevelandui užganėdinantį patarnavimų, kainos už 
tokį patarnavimų turi būti atsakančios sutikimui didelių iškaščių pakilimų už ve
dimų viso darbo ir taipgi kad galima butų duoti galimų tinkamų atlyginimų indė- 
jusiems savo pinigus ir kad butų galima patraukti daugiau kapitalo šiton indus- 
trijon.

Mes esame visai gyvi prie greito augimo telefonų reikalavimų ateityje Cle
velando mieste, ir sekančiuose trijuose metuose, bus reikalinga iki $12,000,000 
praplėtimui ir pagerinimams, sutikimui reikalavimų šios apielinkės, naujiems in- 
taisymams ir patarnavimui.

Jeigu tie reikalavimai išpildyti, mums reikalinga tinkamų ineigų padengi
mui kaštų už patarnavimų ir suteikimui tinkamo atlyginimo už indėtų kapitalų, 
kas pagelbės patraukti daugiau kapitalo, kadangi be tokio priedinio kapitalo ne
galima praplėtimų įvesti ir pagerinimų padaryti.

The Cleveland Telephone Company
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“LAIMĖJIMAI
Rašo ŠLIBURIS.

Sustreikavo barzdaskučiai, ir Jokūbas, 
parėjęs namo gyrėsi pačiai, kad gausiai 
aukavęs streikeriams ir dabar džiaugęsis, 
kad jie išlaimėjo. Jis manė, kad už tai jį 
pati pagirs, bet aure, ką ji užgiedojo:

— Kvailiau tu, kvailiau!
— Nagi! — nustebo Jokūbas. — To 

tai nesitikėjau.
— Tu rėmei streikerius — jie išlaimė

jo, — ji tratėjo. — Tu rytoj nuėjęs plau
kų kirpti mokėsi dvigubai.

Jokūbas per streiką apžėlė ir nuėjo iš- 
praktikuoti pačios pasaką. Ir teisybė. Nuo 
jo atėmė dusyk tiek, kiek pirma mokėdavo'.

— Kodėl taip? — jis pastatė akis.
— Ką? — pažiurėjo kirpyklos savinin

kas.
— Kodėl taip brangiai? — Jokūbas at

kartojo.
— Darbininkai streiką laimėjo, — jis 

paaiškino.
— Jie negavo pakelt taip beprotiškai 

daug! — atšovė Jokūbas. — Už jų laimėtą

Plieno darbininkai ir angliakasiai išėjo į 
streiką.

Jokubienė pasiėmė kočiolą, atsistojo I 
prieš savo vyrą ir sako:

— Tu da kvailiosi su savo streikais, tai 
aš tau kočiolu makaulę suardysiu.

— Angliakasių neremsiu, — tarė vy
ras, — Bet plieno streiką galima remt. 
Kiek čia mums to plieno arba geležies reik: 
peilį, kirvį, plaktuką nusipirk ir to užten
ka visam amžiui.

— Krosnis, — pastebėjo žmona.
- — To ir beveik visam amžiui užtenka.
— Kvailiau tu, kvailiau! — giedojo Jo

kubienė. — Geležis ir plienas daro beveik 
visą brangumą gyvenime. Traukinių ra
tai, gelžkelių šėnįs.

— Bobos galva! — nusijuokė vyras. — 
Kur jau tu važinėji gelželiais? Ir jai mat 
gelžkeliai reikalingi. Ką jau bešneki apie 
tokius dalykus, kurių nesupranti — geriau 
tylėtum.

— O tu mat supranti? — ji atkirto. — 
Ar ne gel'žkeliais atveža tau mėsą, duoną, 
anglis? Ar tau nereikalinga važinėt tram
vajais? Pagalios ir duonius su pienium 
naudoja geležinius ratlankius. Jeigu jie 
brangiai atsieina padaryt — žinok, kad to 
viso brangumo našta gula ant tavo pečių!

Jokūbas neturėjo ką sakyt.

I JUOKIS
JUOKIS —- IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI

nesuprantam, nors prieš penkis 
metus gerai juos mokėjom skai
tyti. Gerai dar, kad buvo karė 
turėjo kuo kitu užsiimti, ne ra-

Kuomet apsisuko streikų ratas — vis
kas taip pabrango, kad Jokūbas jau nesu
duria galo su galu. Jis vakarais vėlai 
tepareina. Mat, susirinkimai. Taria eit 
į streiką, kad galėtų šiaip-taip pragyvent.

Streikas.
Jokūbas pabėgo, klakt ir atsisėdo. 

Kuomet pasidėjo kepurę, jo žmona patėmi-
dešimtą nuošimtį — aš turiu mokėt antra j jo, kad per plaukus iš pakaušio kraujas 
tiek! sunkiasi.

— Aš irgi laimėjau, — plaudamas puo
duką šnekėjo savininkas. — Mes buržujai 
ir kapitalistai per streiką visuomet dau
giau laimėjame; daugiau, negu darbinin
kai ir publika.

Jokūbas užsimaukšlino ant galvos ke
purę ir išėjo.

— O ką? — šnekino žmona.
— Teisybė.
— Matai! — nudžiugo Jokubienė. — 

Tu vis sakai, kad moters kvailos.
— Tiek to, — numojo ranka vyras. — 

Man plaukus kirpt reik sykį per mėnesį, o 
jie žmonės gaus didesnę algą, kas savaitę.

Dabar iškilo pieno išvežiotojų streikas. 
Jau ryte priemenėje nėra bonkos. Miegot 
ramu, nes ratai nebarška. Geriau gert 
juoda kokoa arba šokoladą, negu girdėt 
tą taip įkirų ratų barškėjimą.

— Ką darysi dabar? — Šnekino Joku- 
bienė. — Remsi ir padėsi pieniams laimėt?

— Neremt streiką darbo žmogui yra 
beprotiškas dalykas! — atrėžė Jokūbas.

— Bet remt — da beprotiškesnis! — 
niršo Jokubienė. — Juk ir u’ž pieną reikės 
mokėt antra tiek.

— Del tų kelių skatikų aš nestipsiu, — 
šnekėja Jokūbas. — Tik apmąstyki Mes 
da miegame, o jie jau važiuoja su pienu, ir 
neremt, kad jie gautų nors biskį daugiau 
— nuodėmė!

— Remk! — pridūrė žmona. — Žiūrė
siu, ar ilgai tu tęsėsi.

Streiką laimėjo. Už pieną dusyk tiek.

— Kas čia? — ji nustebo. — Da už
muš kas. Sakau gi, ir gyvenimas musų!

— Tylėk, kvaile! Da aš pasprukau, o 
kitus nusivežė.

— Baisi čia laimė!
— Reik kovot, kol gyvas, ir gana.
— Kovot ir vis pralaimėt — tai be

protystė !
— Kiek mes sykių laimėjome, — atrė

mė vyras.
— Ak tu, Dieve, mano! — pratarė Jo

kubienė. — Da tu ikišiol nežinai net to, 
kas daugiau laimėja streiką — visuomet 
pralaimėja darbininkai ir publika, o išlai- 
mėja kapitalistai. Tu to nemoki suprasti!

— Tai ką? — pastatė akis Jokūbas. — 
manai, kad reik pasiduot?
Ji susijieškojo atvirutę, ant kurios bu- 

artisto Petro Rimkos “Kova”.
— Gerai įsižiūrėk Į šitą! — ji padavė. 
Ir Jokūbas pasiėmė atvirutę. Jis ma- 
Pakinkytas arklys į plūgą. Aria dir- 
ir šoko sykiu piestu, kad ištrūkt. Gi
jis pakinkytas. Užpakalyje noragai

Tu

vo

B- ■ :EI
Nuo Juokų Red.: — Eilių šį 

sykį šiame skyriuje neturime 
— nieks neprisiuntė. Dabar to
kis keistas laikas — orai mai
nosi: tai šalta, tai šilta, tai-vėl 
kitaip, o tas turi daug intek- 
mės ant poetų mūzos — ją vi
sai užmigdina. Nežino jie nei 
apie ką mislyt, nei ką rašyt — 
pati kovo mėnesio gamta neža
dina poeto prie rašymo, kaip 
tas atsibuna balandžio mėnesį 
ir per visą ištisą vasarą. Ko
vas yra prasčiausias poezijai 
metų mėnuo.

Gerb. šliburio vaizdelis “Lai
mėjimai” jaunimo skyriuje vi
sai netinka, nors tenai patal
pintas. Jis yra vaizdelis ir dar 
apie klaikų visuomenės padėji
mą, o tame skyriuje norima 
palaikyti moksliški straipsniai 
jaunimo apšvietai. Tečiaus kad 
daugybė senų žmonių yra su 
vaikų protais, kaip gerb. šlibu- 
rio Jokūbas perstato, tame vai
zdelyje visi tokie ras daug sau 
pamokinimo. Juokų Red.

Įv
Vienam Malonu, Kitam —
— Kad aš tik pinigų turėčiau, 

tai tuoj į Lietuvą važiuočiau. 
Kvailas buvau, kad nemokėjau 
Amerikoje gyventi ir viską pra
gėriau. — 
vienas.

Kitas gi 
Amerikoje
kiai dirbdamas susidėjo 
čiai pinigų ir pradėjęs kitokiu 
keliu pelną daryti, kalbėjo į ki
tų šnekas apie važiavimą į Lie
tuvą:

— O ko aš ton Lietuvon va
žiuosiu — turint pinigų man ir 
čia gerai.

Išvedimas: Niekad dvi gal
vos vienaip nemano ir dvi vie
no dalyko vienaip nesupranta.

4/
J. Bajerčius iš Brooklyn, N. 

Y., atrašė: “Yra priežodis: ‘Ko-! 
liojasi kaip matrosas’. Matro
sas (jeigu mes dar neužmiršo
me) reiškia jūreivis arba laivų 
darbininkas. Andai vienas laik
raštis išrašė Brooklyno “komu- 
nistų”-bolševikų raudonojo or
gano redaktoriaus Paukščio vi
sas derganas. Dievuliau gi tu 
mano, ką tas Pauktys darys, 
kad jis kitaip" nemoka"— jis" ir 
yra matrosas; bematrosauda- 
mas slaptai ir Amerikon įsilin- 

, do. Dabar, turėdamas laikraš
tį, ir vartoja savo senojo ama
to rašliavą.
sius.”

Kalbėjo susirūpinęs

Lietuvis, kuris 
gyvenimo laiku

visu 
sun- 
dik-

tė: 
vą 
čia 
tokie smailus. Net šiurpuliai ima žiūrint. 
Juk jis, šokęs kelis šuolius neva kad iš
trūkt, nusidurs save noragais.

— Jokūbai! — ant jo peties rankas 
užsirėmus laikydama tarė jo žmona. — Ar 
ne tą patį reiškia tavo streikai?

— Teisybė, — liūdnai atsiliepė Jokū
bas.

Ji suraištė jam galvą ir jis atsigulė, 
nors truputį atsilsėt. Ir užsnūdo.

Led spėjo pieniai užbaigti, jau neatve
ža duonos. Vėl streikas. Vėl Jokūbas ei
na ant susirinkimų ir vėl deda aukas. Duo
nos reik. Čia jau šposų nekrėsi.

— Tu vėl remi streiką? — pastatė akis 
jo žmona.

— Tai kaip? — jis atkirte. — Nerem- 
si. Streikas užsitęs — badas.

— Tu pasiutai! — paleido gerklę pati.
— Visiems pakelt algas tu neišteksi.

— Ne aš! Jiems kels algas darbdaviai.
— O kas tiems darbdaviams — aitva

ras atneš? Žinok, kad tu, tu, tu visų kiau
rus maišus turėsi pripildyt.

— Mums buvo gerai, kad laimėjome?
— Ką laimėjome?
— Algų pakėlimą.
— Kas iš to pakėlimo, kad vistiek tuos 

viens pinigus reik kitiems ant pakėlimų iš
mokėt. Butume mes nestreikavę, kiti taip
gi — nors pinigo vertę žinotume.

Jokūbas nutilo ir pasiėmė laikraštį į 
rankas. Ugi čia didelėmis raidėmis užra
šyta: “Gyvylių skerdyklų streikas”. Pa
žvelgė, ar nemato to antgalvio jo- pati, ir 
sulenkęs mėgino padėt laikraštį į šalį. Te- 
čiaus jo žmona ne akla—ji užmatė ir tarė:

— Čia jau vėl reiks remt!
— Bloga! — atsiduso vyras. — Ramy

bės nėra: kovok, kovok ir kovok!
— Tokis kovojimas ar žinai ką rei

škia?
— Ką?
—Reiškia — duok pats sau pagaliu 

per galvą, kol pastipsi.
— Tai ką daryt? — atsiliepė Jokūbas.
— Šneka, kad da’bar žmonės gudrus, — 

tęsė Jokubienė. — Jeigu jau geresnio vėz
do, kaip šitas, tos gudrios galvos nesuran
da — bent liautumėtės kvailioję!

Vėl Jokūbas neiškentė nerėmęs strei
ko ir streikui užsibaigus jau mėsa nebe- 
inperkama. Žmona iš mėsinyčios pareina 
įniršus, nes brangumas begalinis. Ir. šiaip 
taiko įr taip, kad tik sudurt galą su galu, 
ir tai kaip tik, kaip tik ištenka algos.

Vyrui namie nesant, per duris pačto- 
rius įmetė laikraštį, čia vėl naujos žinios.

Londonas. — Skelbiama, jog 
Airijoje suirutės vis didėja ir 
nėra budo sulaikymui naujų 

i-j tragedijų įvykimo, jeigu valdi- 
šybos taisymu, — kitaip jau ninkai nesiims už dalyko visai 
visai butume mes nemokėję iš 
Lietuvos ateinančių laikraščių | 
po penkių metų skaityti.

ŠIOS ^RAUGUOS TURI
PAĖMUSIOS “DIRVĄ” 

UŽ ORGANĄ.
DAILĖS DR-JA “VARPAS” 

NEW BRITAIN, CONN. 
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. — A. Mikalauskas, 
14 Spring Street 

Raštin. — J. Maksimavičius, 
238 Cherry Street 

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

Iždininkas — B. Griškevičius, 
43 Franklin Street, 

Režisierius — A. Rėkus,
20 Star Street

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT, MICH.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. -— A. Bagdonas, 
2338 Russell Street 

Pagelbininkas — F. Vaitkus, 
240 Cardoni Avenue 

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

157 Polard Street 
Iždin. — J. Yarošiunas, 

297 Heintz
Globėjai: A. Abyshela 

K. Gauronskas. 
(Susirinkimai atsibuna 
nesį, pirmą nedėldienį, 
pietų, šv. Jurgio parap. salėj.)

Avenue 
ir

kas mė- 
2:30 po

šaltai; karės tiesų padidinimas 
visai nieko negelbės, bet dar 
sukels didesnę betvarkę, o tos 
tragedijos sukels keblius daly- 
gus del Anglijos Amerikoje.

Tiesiog į HAMBURGĄ
CUNARD LINIJOS

DVIEJŲ SRIUBŲ 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.

“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.

Tikras proletarijo-

Saugumas Pirmiausia

MOKSLO ŠVENTUMAS
(Užbaiga nuo pusi. 3-čio)

Mokslas, kaip ir visi kiti musų nepasi
sekimai, nepilnas dėlto, kad nėra pasta
tytas ant Brolybės pamatų. Užtat jis yra 
nepatogus ir skaudus, kaip ir visos kitos 
įstaigos, kurios ignoruoja arba kontradik- 
tuoja žmoniškos širdies balsą, šaukimą. Ir 
tuomet jis pritarnauja saunaudiškumui, 
nedorybei ir pinigų godumui.

Mokslas turi būti pamatuotas ant prie
lankių ir švelnių pagrindų.

Ateities Mokslas bus pamatuotas ant 
Brolybės pamatų. Jis mokys visus žmo
nes gyventi gražų ir prakilnų gyvenimą. 
Ir jis tardys žmonių širdis su didžia Žmo
nijos Širdimi. Jis bus žmoniško sąjausmo 
virpėjimas širdyje, kuri atidengs išminties 
akį ir padarys galą visiems akliems čiupi- 
nėjimams ir dingojimams. Moksliški ty
rinėtojai, kurie nesirūpina savų sielų ir pro
tų lavinimu, ir savų širdžių ir gyvasčių ap
valymu, yra kaip astronomai sulaižytais 
teleskopais, arba akli ’žmonės, studijuojan
tis orarykštės spalvas. Kad įgyti tikrą iš
mintį, yra reikalinga išvalyti ir sudrutinti 
žėdną gyslutę ir nuojiegą musų prigimty
je; priešingai — mes matysime tiktai iš
kraipytus paveikslus ir deliuzijas. Ir to
dėl gi tas pažinimas, kurs yra paslėptas 
nuo kultūringų ir atsargių, yra atidengtas 
nekaltam ir tyros širdies. Kultūringasis ir 
atsargus, su netyra ir sutepta širdimi, ne
gali to pažinimo atsiekti.

Taigi, sustokime bjaurinę Gamtos pa
slaptis savo gramozdiškais ir purvinais 
įrankiais. Pabandykime gyventi ir moky
tis po biskutį tikrosios Išminties, kad ga
lėtume atlikti savo menkas pareigas nuo
lankiai ir džiaugsmingai.

Padarykime save sandarios ramybės 
šaltiniu savo artimiems.

musų “tiligentais”Nekurie 
pretenduoją vyrai, nemokėdami 
rašyti ir taisykliškai žodį padė
ti, nusiperka rašomąsias maši
nėles, manydami, kad jos ką 
pagelbės.

O didieji musų vyrai, augš- 
tus mokslus lankę, reikalauja, 
kad žmonės juos garbintų, ne
parodę jokių savo atsižymėji- 
mų.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai....

Jieškodami naujų žodžių, mu
sų filologai atramentą pavadino 
“juodylu”. Tą vardą dabar ne
šioja ir rašomasis ir spausdina
masis atramentas. Gerai, ka
da kalbam apie juodą atramen
tą ir sakom “juodylas”, bet ka
da, kaip spaustuvėse, neatsar
gus zeceris pasako: “raudoną 
juodytą” arba “geltoną juody
tą”, jis pasirodo nežino ką kal
bąs. Bet tame kalti tie patįs 
filologai. Kad juodas vadina
ma “juodylu”, raudonas turi 
vadintis “raudonylu”, geltonas 
— “geltonylu”, ir visų kitų 
spalvų atramentai turi užsibai
gti su tos spalvos vardu ir su 
“ylų”. — Tai “Dirvos” zecerių 
pastaba.

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

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

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

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

IR NAUDĄ. 
MAIN OFFICE

2006 ST. CLAIR AVENUE 
SUPERIOR BRANCH

7909 SUPERIOR AVENUE.

SHORE

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

12000 Superior Ave.

NUOŠIMTIS
SKAITOS'. NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

Onos Račiūnienės trijų metų 
dukrytė, matydama motiną de
dant ant galvos skrybėlę ir pri
segant ją špilka, užklausė: “Ar 
ir mano galva bus taip minkš
ta, kada aš užaugsiu?”

Dar ir kitokių eibių musų ra
šybai ant karštųjų musų filo
logai pridarė. Dabar ateinan
čių iš Lietuvos laikraščių dau
gelį žodžių mes, Amerikiečiai,

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- 
tu kelionei.

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

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

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

Ube 
Cleveland 

Urust Company 
Šaltiniai virš $93,000,000.00

EUCLID AVENUE 

SKYRIAI
Kituose Miestuose 

Bedford, Ohio 
Willoughby, Ohio 
Painesville, Ohio

Lorain, Ohio

MAIN OFFICE

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

IR DEŠIMTS KITŲ OFISŲ

FEDERAL RESERVE 
^^_SYSTEM_^d

PRIE E. 9th STREET

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



6 DIRVA

yra Bieliunų-Naujo so- 
linijoje, o žvalgai jau 

šių vietų: Aknistė-O- imes 
Saveiniškiai-Dubiai ir i

(Jelovka). Kiek svar- 
ir kraujingesnės kovos

masi gan ilgą laiką, taigi turės 
kame nors apsireikšti. Jau ne 
vieną kartą musų rinktinės 
bandė eiti Ežerėnų-Brusų kryp
timi, bet Rusai apreikšdavo 
tiek budrumo ir atsargumo, 
kad visi tie musų bandymai ne
nusisekdavo. Pačios Ežerėnų 
linijos buvo tiek stiprios savo 
prigimtimis, kad sunku buvo 
manyti sulaukti pasisekimo. Te- 
čiaus tos, neįveikiamos, rodos, 
pozicijos neatsispyrė musų ge
ležinėms jaunuomenės eilėms.

Naujos kovos tęsėsi rugpju-

MUSŲ KARIUMENĖS 
ŽYGIAI.

(Tąsa nuo pusi. 1-mo) 
tuvos ribų. Visos musų dalįs 
žygiuoja pirmyn, laikydamos 
dvi krypti: Panevėžio-Daugpi- 
lės ir Ukmergės-Ežerėnų. Tos 
kriptįs ir liekasi visam tolimes
niam žygiavimui.

Birželio 5 d. Panevėžio gru
pė jau 
džiaus 
pasiekė 
niškis, 
Įlaukė 
besnės
buvo prie Kuršo Lubaičiaus.

Patsai kairysis kariumenės 
sparnas, kuriame veikė parti
zanai, nuvalė šiaurės Lietuvą, 
paėmė Biržius, Papilę ir birže
lio 1 d. partizanai užėmė Ne
munėlio kranto pozicijas.

Ukmergės grupė birželio 2 d. 
užėmė Uteną ir _____
praslinkus jau stovi Vajasiš- 
kių-Antalieptės linijoje. ]

Atsitraukimas įvyko visoje 
tvarkoje, dargi atsitraukiant ir 
gulant Rusams, mes paėmėme 
nemaža belaisvių ir karės gro
bio. Bet tai musų pirmas stam
besnis nepasisekimas, kurio lai
ku mes netekom į 200 kareivių 
sužeistų, nušautų, patekusių į 
nelaisvę ir dingusių be žinios. 
Toje operacijoje mums sužeidė 
7 karininkus. Vistik tosios 
šiaurės operacijos pasekmėse 

laimėjome 8 kulkosvai
džius, 8 lauko virtuves, 32 ve-

I žimu, 76 arklius, 300 šautuvų, 
per 200,000 šovinių, 2 artileri-I čio 20—24 d. žvalgybai išaiški- 
jos šoviniu, dviračių su arkliais nus priešo padėtį, buvo galima 
ir visu pakinkymu, daug susi- pradėti ir patsai puolimas. Čia 
siekimo prietaisų ir tt. . . ypač verta pažymėti ir pabrie-

Liepos 14—15 dd. dešinysis įį, jauno musų karininko La- 
sparnas užėmė Salaku miestelį | ^ygos iniciativą ir narsumą. Jo 
ir nustūmė priešą Drabiškių- j vadovaujama Ukmergės grupė 
Pilviniškių-Viršumo-Biemių kai- savo sumaningu manevravimu 
mų linijose. Rusai kovose ne-| įstebėjo visas silpnesnes priešo 

, į kurias ir teikė savo
Visą liepos mėnesį j smūgį. Visos stiprios prigim- 

ir

r dviem dienom suvirš 100 vi®n tik nuken; vietas,
tėj usiais.

kl, Dar- bolševikai kiek įmanydami stip- tjes kliutįs buvo pergalėtos,
gi stebėtina, Rusai turi puikias lrina savo Padeti parsitraukda- rugpjūčio 24 d. 5 vai. vakaro 
gamtiniai stiprias pozicijas, k. H™ naujų jiegų, sumušę Kolča-1 musų kariumenė paėmė Ežerė- 
a. Kupriškio, Utenos, bet nepa- 
jiegia jose laikytis.

Kairysis sparnas savo žygia
vime sutiko mažų kliūčių ir nu
žygiavo toliau, negu dešinysis 
sparnas, nes prieš dešinį musų 
sparną Rusai pasistengė tiks
lingiau sunaudoti prigimties 
stiprumas. Tokiu budu šioje j 
srityje kovos įgavo labiau po
zicinio pobūdžio. Be to Rusai 
pamatė, jog su savais karei
viais nieko negali nuveikti, pa
traukė į musų frontą Latvių ir 
Kiniečių dalį, o taippat 
nai komunistų.

Rusai, laimėję kovas 
čaku, galėjo permesti 
frontą naujų dalių, 
lįs irgi buvo patvaresnės, nes 
laimėję su Kolčaku, turėjo dau- ' 
giau ūpo, buvo drąsesnės. Lai- , 
kui slenkant, prieš mus stojo ( 
vis narsesnis priešas. Jis daž
nai vykdino žymių demonstra
cijų, pav., birželio 15—21 d., 
kuomet demonstracija išsiplė- ' 
tė visu frontu.

Abiejose pusėse jautėsi smar
kus ruošimąsi. Musų kariume
nė geidė žut-but galutinai iš
ginti iš Lietuvos Rusus. Rusai 
nemenkiau norėjo atgauti nu
stotų pozicijų. Visą laiką ir 
abiejų pusių veikė sustiprinta 
žvalgybą. Liepos mėn. pradžio
je musų kairysis sparnas pra
dėjo naują puolimą, kad priei
ti Dvinską. Toji operacija ži
noma mums kaipo liepos 6—12 
d. šiaurės fronto operacija. Mu
sų rinktinės užima Doelną, La- 
soną, Unkštą. Bet įvyko nepa
sisekimas.

Pačiame kairiajame sparne 
su panevėžiečiais laikė ryšį Ro- 
sų Palachpvičiaus būrys, o dar 
toliau Aukskurziemės Latvių 
pulkas. Operacijos vykdinime 
Balachovičius turėjo pridengti 
musų kairįjį sparną. Bet ma
tyti visur Rusų vienodų esama, 
ir raudonų ir juodų, ir žalių. 
Balachovičiaus būrys, vieton 
sąžiningai žiūrėti savo pareigų, 
užsiimdavo grobiu. Ir šiame 
atsitikime pakenkė tasai kairy
sis sparnas su Balachovičiais. 
Jie nesiteikė net gi laiku pra
dėti operacijos. Raudonarmie* 
ciai persikėlę per Dauguvą ir 
sudavė į tą Rusų gaują. Mu
sų rinktinėms pasisekė atlikti 
savo užduotį palei Įlukštą, bet 
neišlaikius Balachevičiaus kai
riajam sparnui gręsė apsupi
mas. Reikėjo trauktis atgal.

ir gry-

Kol-SU 
į musų 

Tosios da-

ką, permetę nuo jo fronto nau
ją diviziją.

Į Daugpilį be to-atvyko vadi- 
namasai Trockio pulkas. Ar
čiau pozicijų susispietė daug 
rezervų, o Ežerėnų srityje pa
sirodė 2 broniruotu automobi
liu.

Raudonarmiečiai gauna įsa
kymą pulti Salakų-Dusetų pozi
cijas.
sekimas, tai žygiuoti pirmyn vi-1vos įkerėjusį Rusą, 
su frontu.
prisiėjo jiems įvykdinti , nes I 
mobilizuotos Rusų dalįs griež
tai atsisakė eiti į kovą. Tokiu 
budu užpuolime dalyvavo išim
tinai komunistinės dalįs. Ir, 
žinoma, buvo atremtos, palik
damos belaisvių ir nušautų. Il
gainiui del Salaku miestelio į- 
vyko daug aršių kovų, kuriose 
visą laiką, be mažų išėmimų, 
dalyvavo komunistinės dalįs. 
Šiaip musų kariumenė veikė lyg 
ir pasiviai. Ji tik ginasi nuo 
antpuolių, pati nedarydama už
puolimų. Tuo laiku veikia tik 
sustiprinta žvalgyba ir tvarko
mas užfrontis galimiems įvykti 
puolimams. Daugpilyje, Lietu
viams artyn priėjus, Rusai jau
čiasi nejaukiai, pačiam Rusi
jos viduryje irgi neramu. Jų | 
užpakalyje organizuojasi suki
lėlių būriai, kurie naudojasi 
mažiausia proga, kad bolševi
kams kuo pakenkus. Tie suki
lėliai labai žiauriai elgiasi su 
komunistais. Dažnai atsitinka, 
kad pagavę nelaisvėn komunis
tus, iniršusieji sukilėliai įkasa 
juos gyvus į žemes.

Rugpjūčio 7 d. susprogdintas1 
ant Dauguvos ties Daugpilio 
Pogulenkos tiltas. Sprogimo 
laike raudonarmiečiuose įvyks
ta didžiulė panika. Išsigandę, 
kareiviai nieko nežiūrėdami ir 
neklausydami bėga iš miesto. 
Susidaro apistovos, kad del vi
siško iškrikimo bolševikai turi 
atsisakyti nuo kokio nors akti- 
vaus veikimo musų fronte. Mo
bilizuoti kareiviai griežtai atsi
sako eiti į puolimą ir nei kiek 
neklauso savo vadų įsakymų ir 
komisarų grasinimų. Tečiau jų 
būriai dažnai darydavo musų 
pozicijų žvalgybas. Bet Rusai 
veikia daug atsargiau, negu iš- 
pradžių. Rugpjūčio 18 d. rau
donarmiečių 40 raitelių ir pės
tininkai su kulkosvaidžiais ban
dė pulti Aleksandravalės kryp
timi. Visi jautė, kad toksai 
stovėjimas vienoje vietoje tęs
tis ilgai negalės. Buvo ruošia-

JEI SERGI

Tečiaus neatsisakė nuo tolimes
nių šunybių.

Pabaigus guiti raudonarmie
čius iš Lietuvos, musų karinė 
padėtis keičiasi. Kuršėnuose su
sisuko sau lizdą avanturisto 
Bermondto sėbras tūlas Virgo- 
lič, iš kolčakinių veislės. Vir- 
golič — Vokiečių generolo von 
der Goltz šešėlis: jo “armija” 
— neregėtas-negirdėtas Rusų- 
Germanų mišinys. Virgolič sė
dėdamas Kuršėnuose, “nori” 
imti Dvinską! Bet vietoje 
Dvinsko, puola Šaulius, nugin
kluoja mus komendantūrą, mu
ša gimnazistus, šaudo civilius 
žmones. Taip apistovams vir
tus, musų kariumenė užima 
naują Šaulių frontą, palikdama 
prieš raudonarmiečius tik sar

gybą, ir stoja prieš monarchis
ts Rusus bei Vokiečius, kurie 
buvo labiau pavojingesni musų 
neprigulmybei, negu komunis
tai.

Šį sykį visa vargų našta teko 
žemaičiams ant savo pečių neš
ti. Neilgai bermontininkai že- 

| maičių krašte tegiedojo “Bože 
i caria chrani” ir “Deutschland, 
deutschland uber alles”. Gruo
džio 16 d. 1919 metų su di- 

I džiausiu skandalu buvo iki vie- 
Ino išginti. Ir jei ne tas “neti
kėtas” Francuzo generolo mie- 
laširdingumas, tai vietoj “gele
žinės armijos” Bermondto-Ava- 
lovo, Goltzo, Virgoličo ir Eber- 
hardto 'butų vien šlapia vieta 
telikusi.

Lietuvos Misijos Inf. Biuras.

nūs. Kiti musų kariumenės va
dai buvo įsitikinę, kad mes var
giai galėsime pereiti tas kliūtis. 

| Bet galutinam musų nusiseki- 
mui turi svarbos ne vien tik 
ginkluota pajiega, bet ir kariu
menės upas, pasiryžimas. Ir 
štai kiekviename kareivyje gal
voje mintis, kad dabar atėjo ta
sai laukiamas laikas, kada mes 

Ir jei šiose vietose pasi- Į galim galutinai išvyti iš Lietu- 
Kareiviai 

Bet šio įsakymo ne-Į gi žinodami karininko Ladygos 
vardą, tikėjo, kad jo vedami 
galės viską atlikti, ir žodis sto
josi kunu.

Ežerėnus paėmus ir išlyginus 
musų liniją, prasidėjo kairiojo 
sparno žygiavimas. Rugpjūčio 
28 d. šiaurės fronto rinkinės 
smagiai sumušė raudonarmie
čius ir užėmė naują poziciją: 
Augštume 197 — Dadanke — 
dv. sen. Grunvaldas—N. Grun- 
valdas, Reikliai — Butrimiškiai 
— Tumėnas. Rusai be atidai- 
ros panikoje bėga. Negalima 
sakyti, kad priešas šiose kovo
se atsižymėjo ypatingu narsu-1 
mu ir sumaningumu. Atsakas 
gali būti tik toks, kad visi mu
sų kareiviai bei karininkai pa
sirodė esą verti savo bočių var
do — kiekvienas buvo vietoje, 
kiekvienas atliko savo darbą. 
Paminėsiu tik dalį vardų, kurių 
negalės' kuomet nors užmiršti 
musų ateitis: karininkai Varia- 
kojis, Laurinaitis, Butkus, Ka- 
tehe ir kt., neišdildamai liko 
musų karinės istorijos lapuose.

Rusai traukiasi Daugpilės 
link. Kiek laiko laikosi, ištisas 

I dienas priaudžia artilerijos ka- 
| nonada, kartais primindama 
. tuos laikus, kuomet čia kovėsi 
Rusai su Vokiečiais. Rugpjū
čio 30 d. musų rankose Kalku- 
nų stotis. Musų rankose augš- 
tumos, kurios viešpatauja šiose 
apielinkėse, kurios viešpatauja 
ir nulenkė Daugpilės likimą. 
Todėl nenoromis atidarė Rusai 
tą augštumą. Del Kalkunų bu
vo smarkių, aršių kovų. Jos 
nekartą, perėjusios iš rankų į 
rankas, bet galutinai likosi mu
sų. Rusai sprogdino Dauguvos 
tiltus. Bet priešas iš Lietuvos 
jau išvytas. Mes jau stovime 
svetimoj žemėj. Toliau mums 
nėra reikalo eiti ir mes neina
me, Ties Daugpilės siena ne
trukus prisiplakė ir Lenkai. Jie 
musų pasisekimus stengiasi pa
naudoti savo tikslas, kaip visa
dos, taip ir čia apreiškė savo 
grobiamuosius norus. Pirmas 
jų žingsnis buvo atimti iš Lie
tuvių šurmonto gelžkelio stotį. 
Bet sutiko smarkų Lietuvių pa
sipriešinimą ir turėjo nusileisti.

3
I
3

g
3

3

NEATIDĖLIOK SU GYDYMU — ATEIK 
PAS MANE, nes aš turiu daugelio metų 
patyrimų gydyme Vyrų ir Moterų, kurie 
kentė nuo SENŲ, NERVŲ ir MAIŠYTŲ 
LIGŲ. Nežiūrint kokiu budu gydeisi ir 
kaip ilgai sirgai, ATEIK ir MATYK MA
NE ir aš po PILNO IŠEGZAMINAVIMO 
pasakysiu tau, ar aš galėsiu ar negalėsiu 
pagelbėti ar išgydyti. Ką aš esu padaręs 
kitiems, gal galėsiu padaryt ir tau.

Aš ESU PASEKMINGAI IŠGYDĘS
NAUJAS IR UŽSISENĖJUSIAS LIGAS, kaip tai KRAUJO, ODOS 
ar NERVŲ BETVARKES, SKILVIO, VIDURIŲ ir INKSTŲ NE
GERUMUS, taipgi REUMATIZMO, SKAUSMŲ STRĖNOSE ar 
SĄNARIUOSE, GALVOSKAUDĮ, UŽKIETĖJIMĄ, SVAIGULIUS, 
PŪČKUS ir KATARA GALVOJE, NOSYJE ir GERKLĖJE. NE
ATIDĖLIOK, bet PASITARK SU MANIM TUOJAUS. VARTO
JU ELEKTRIŠKĄ GYDYMĄ, SERUMS, ČIEPYMUS, BAKTE- 
RINUS ir TIESIOGINĄ KRAUJO ĮLEIDIMĄ, Iš KO PASEK
MES UŽTIKRINU GERAS.

Ofiso Valandos: H D Į/ C M C A I V 10 iki 2 popiet 
9 ryto ki 8 vak. Dill IXLIiLMLI Nedėldieniais

647 Euclid Ave., Antros Lubos, Cleveland, Ohio
VIRŠUJE NEW Renublic Building STAR TEATRO IDEA KEPTUVES Kepuonc uunaing GRETA

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

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

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

(Atdara Vakais ir Nedėliomis Rytais)

Laikykit Degimo
Skylutes Tinkamai

Pritaisytas
Yra labai didelis reikalas taupyti nykstan

tį naturalį gazą. Apačioje paveikslė
lis parodo vieną būdą, kaip galima y- 
ra taupinimo prisilaikyti.

Geltonom Viršūnėm Liepsnos

Oro skylė dalimai uždaryta

Šis paveikslėlis geltonomis viršūnėmis lie
psną, kuri buna delei stokos oro. Kad 
liepsnos išrūdytų švarios, grynos, mė- 
linos, reikia atidaryti daugia uoro sky
les.

Ilgos, banguojančios, geltonos liepsnos, ką 
draikosi po apačia indų, parodo, jog 
gazo vartojama perdaug.

Didėlės skėstos geltonos liepsnos

Oro skylė “A” perdidelė

Tą galima atitaisyti dalimai prisukus ga- 
go išėjimą ir prižiūrėjus, kad užtekti
nai oro ineina padarymui liepsnos 
tria mėlina.
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Tinkamas degimo nustatymas ne tiktai 
taupys naturalį gazą — tas taipgi 
teiks jums daugiau atsakančios šilu
mos, švaresnės šilumos ir pigesnės ši
lumos.

THE EAST OHIO
GAS COMPANY
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X-RAY EGZAMINAVIMAS |$1
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 

W® IBS IjBff Z VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
W Bm£9III f" * aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo, 

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

Mano Darbe Nėra Spėjimų.
Paslaptįs mano pasisekimo yra mano atsargus įtemptas jieškojimas būdų, kas 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 ii- 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

GAUTI LAIŠKAI IŠ 
LIETUVOS.

Lietuvos Atstovybei Ameri
koje yra prisiųsti sekančioms 
ypatoms laiškai nuo jų giminių 
ir pažįstamų iš Lietuvos. Ar
timesnių antrašų ant jų nėra ir 
todėl jie bus laikomi Atstovy
bės raštinėje iki savininkai juos 
atsiims. Norint gauti šiuos lai
škus, prisiųskit savo antrašą ir 
pačto markių padengimui per
siuntimo lėšų.

Jonas Brokiavyčius, nuo Jono 
Kirvaičio, iš Kybartų.

Simanas Dagilis, nuo K. Miliau- 
cko, iš Kauno.

Ona Miliauckiutė, nuo K. Mi- 
liaucko, iš Kauno.

Jonas K. Palteris, nuo Marijo
nos Brulynės, iš Garlevos.

L. čepelis, nuo A. Kairio, iš Ro
kiškio.

Vincentas Bitvinskis, nuo Juo
zapo Cebuto, iš Raseinių.

V. Dobravalskis, nuo P. Novo- 
dzelskienės, iš Šaulių.

Antanas arba Uršulė Paltana
vičiai, nuo Magdalenos Pal
tanavičienės, iš Mariampolės. 

Feliksas Naruševičius, nuo Vin
co Naruševičiaus iš Ukmer
gės.

Antanas Peleckis, nuo Stasio 
Peleckio, iš Šaukėnų.

Poderys ir Teta, no Marijonos 
Žemaitienės, iš Dievogalos.

Bron. Zulumskis, nuo Augusto 
Zulumskio.

Antanas Grigaliūnas, nuo pa
čios Elenos.

Jokūbas Sutkaitis, nuo Vinco 
Sutkaičio, iš Pilviškių.

Laiškus adresuokit:
Representative of Lithuania

703 — 15th St., N. W.
Washington, D. C.

Dr. T. A. Hanlen
tSt DANTISTAS tSt’,

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1396 E. 9 Street

» ~~~

Žiu
L. A. Kujawski

ADVOKATAS.
Teisingai ir praktiškai atlieka 

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

Tel. Main 257—Central 1502 R

©©©©©©©©©©@@© 
© Bell Main 3514 Gyveninio © 
© Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 ©* 

© C. J. Benkoski t 
® ADVOKATAS 
© ----------------------------- ©•
@ 420 Society For Savings Bldg., a

CLEVELAND, O. S' 
Į® Męs savo ofise turime kas per- 
© kalba lietuviškai.
@©©©©©©©©©©@@

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

55.14 St. Clair Avenue 
atdaras ir vakarais.

Telefonas Central 5821-W 
CLEVELAND, O.

“Dirvos" knygyne randasi 
tinkamų Lietuvon pasiųsti 
knygų. Už dolarį-kitą pra- 
linksminsit visą kaimą. Pa
siuskit saviškiams knygų.

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

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

Ofisas randasi 205 SUPERIOR BUILDING , 
Viršuje JM4^Siyerior Ave^ A

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

i Prospect 2420 Central 1766

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

džiam ir sukraujam.
• O/4/l/k C?+ / A a a rs v. rl

T. P. NEURA C0J
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

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

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

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

IŠ
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.

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

Atyykit į Akron, Ohio
CYDATT TTTČ WRITQ Mano gydymai pasirodė pasekmin- 'JlDAU 11A. V I Ja, U O gj. Mano ypatiškas apsipažinimas

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

Dr. Howell, No. 2 East Exchange Street 
kam. Main ir Exchange Sts.

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

Vakarais 6:30 iki 8 vai. Nedėlioms uždara.
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Žinios iš Lietuvos
LENKŲ NELAISVĖJE.

(Papasakojo pabėgęs ik Len
kų nelaisvės Alytaus vals. pil. 
J. Mitrulevičius). Pereitais me
tais grįžtant man iš Rusijos į 
Lietuvą, gegužės 16 d. sugavo 
mane anapus Vilniaus Lenkai 
ir, neva intardami mane bolše
viku esant, suėmė. Pirmiausia 
atvarė į Vilnių, kur buvo ir 
daugiau civilių bei karinių be
laisvių. Buvo senų, jaunų, di
delių ir mažų.

Varydami mane į Vilnių taip 
iškrėtė, kad paliko beveik vie
nuose marškiniuose, o drabu
žius, pinigus atėmė. Vilniaus 
kalėjime teko sėdėti dvi savai- 
ti. Kalėjime teko ir bado ma
tyti, nes duodavo kasdien po 
pusę svaro duonos ir viralo, ku
rio žmogus negali valgyti. Iš 
Vilniaus išvežė mane į Pozna- 
nių, į Ščalkovo belaisvių stovyk
lą, kurios komendantas buvo 
ne žmogus, bet žvėris, poruči- 
kas Malinauskas (kilęs iš Min
sko gub.). Kadangi ne mane 
vieną tenai nuvarė, bet keletą, 
tai pirmiausia nuvedė į pirtį 
maudytis, kur dar kartą mane 
apvogė, ščalkovo stovykloj te
ko pamatyti visokių baisenybių. 
Valgyti duodavo po pusę svaro 
duonos ir pusę litro burokų vi
ralo vieną kartą per dvi dieni. 
Nuo tokio laikymo daugelis ė- 
mė sirgti ir badu mirti. Kas
dien išveždavo į ligoninę apie 
70 susirgusių belaisvių. Nega
lėdami tokio sunkaus gyvenimo 
iškęsti, daugelis belaisvių bėg
davo iš stovyklos, kur akjs ma
tė. Bet užtat likusieji turėda
vo atsakyti už pabėgusius, ku
riems dažnai neduodavo Jr to 
paties menko valgio. O tų ba
rakų belaisviams, iš kurių kas 
nors pabėgdavo, įkrėsdavo kiek
vieną kartą po 25 susuktomis 
telefono vielomis. Buvo atsiti
kimų, kad ir visai žmogų už
plakdavo iki mirties. Taipgi 
daugelį tiesiog pats komendan
tas nušovė. Taip tęsėsi gana 
ilgą laiką. Pagailaus vienam 

I belaisviui pasisekė išsprukti į 
■ Varšavą ir tenai pranešti dar- 
į bininkų spaudai apie ščalkovo 
į baisenybes. Iš Varšavos darbi- 
! ninku rupesniu buvo sudaryta 
: tam tikra komisija ščalkovo 

žiaurumams ištirti. Ta komisi
ja atrado, kad ščalkovo stovy
kloj ištikrųjų esama tokių bai- 

[: senybių. Visi komendanto nu
šautieji belaisviai buvo jo ve- 

I damose knygose nurodyti kaipo 
i pabėgusieji iš stovyklos ir tiek. 
[ Už tai komendantas Malinaus- 
I kas buvo areštuotas.

Po to pradėjo namo iš stovy- 
į klos leisti civilius belaisvius. 

Man, suvalkiečiui, sunku buvo 
išsprukti namo, tik visokiais 
prigavimo keliais ir melavimais 
pasisekė pagaliau gauti leidi- 

Įį mas važiuoti namo. Likusiems 
gi Lietuviams tenka ir toliau 
kęsti toj pragariškoj stovykloj 
didžiausias vargas.

galba žmonių pastatyti gražią 
nedidelę bažnyčią. Taip pat 
žmonės klauso savo valdžios: 
siunčia kur reikia vežimus, duo
da pašaro, maisto.

žvirgždaičių kaimas turi ge
rą mokyklą ir šio kaimo jauni
mas jau bemaž, gali sakyt, su
sipratęs. Nors pavasarininkai 
labai “puikiai” veikia, bet ką 
nuveikė, tai nei prisikišęs ne
matysi. Prie mokyklos yra ir 
vakariniai kursai, kuriuose lan
kosi suaugęs kaimo jaunimas. 
Taippat keletas vaikinų bei 
merginų eina į chorą dainuoti. 
Be to, yra dar ir ūkininkų ben
drovė “Viltis”, kuri pačių ūki
ninkų iniciativa gabenasi prekes 
ir pardavinėja žmonėms, 
čios bendrovės sutvarkymas 
ra "geras.

Pa- 
nė-

STOŠKAI, šakių apskr.
Stoškų kaimo vaikinai ir 

augusieji labai mėgsta iš pini
gų 'kortas lošti. Tas paprotis 
yra labai peiktinas. Bet dabar 
jau daugelis tą papratimą me
ta ir ima 
Gražu!

su

skaityti laikraščius.

šakių apskr.
metais čia įkurta

KARNIAI,
Pereitais 

liaudies mokykla, kurioje mo
kytojauja p-lė Branė švarnaitė; 
rūpinasi mokyklos reikalais, uo
liai dirbdama mokinių naudai. 
Prie mokyklos yra taippat ir 
vakariniai kursai suaugusiems. 
Bet jaunimas, matyt, dar ne vi
sai gerai supranta _ švietimo 
naudos, nes, ypač 
mažai tesusirenka, 
maža kas skaito.

kuršininkų, 
Laikraščių

| AMERIKOS LIETUVIŲ
i TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS jRAŠTINĖS

iš raporto Kum Dro V. Bartuš- remia Lietuvos ir Latvijos Ru- 
. .-— j-------- i Nustatymui Komisijos

Lietuvos statytus reikalavimus, 
kad Dūkštos apskritis, Mažei
kiai ir Palanga nuo senų laikų 
buvo Lietuvos teritorijos, ir 
kad tas teritorijas tiktai Mas-

kos, kuris teisinasi jam daromų 
užmetinėjimų ir pareiškia išti
sa ruožtą savo darbuoties Lie
tuvos neprigulmybei.

Latvių Centralis Biuras Ame
rikoje, per p. A. Savins, prašo

Posėdis kovo 2 d. New Yor
ke. Pranešimai Tarybon:

Lietuvos Misijai memorandu
mo, inteikto Suvienytų Valstijų 
valdžiai, nuorašas.

Lietuvos Atstovybės praneši- važiavimui kviesti programa ir 
mas nuo vėliausiai gautųjų ka- paruošti tam tikri pradipio vei- 
belių apie Lenkų pasitraukimą 
iš Aluntos ir Malėtų į Širvintus 
ir šių apigardų nežmonišką su
naikinimą.

Antras iš tos pačios įstaigos 
pranešimas apie Inter-Allies 
Komisijos patarimą, kad Lietu- 

| viai ir Lenkai padarytų milita- 
rę sutartį priešais bolševikus ir 
kad Lietuva pastatė išlygas 
Lenkams: pripažinti Lietuvos 
neprigulmybę su Vilniaus sosti
ne ir kad tokią sutartį Tautų 
Lyga laiduotų. Taipgi kad tar
pe Lietuvių' ir Latvių pasitari
mai delei rubežių tuomtarpu ne
pavykę: Latviai vis dar reika
lauja lietuviškųjų miestų: Ma
žeikių ir Dūkštos bei atlygini
mą už Lietuvon įjungtąją Pa
langą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
(•katalikai) persiunčia nuorašą

informacijų apie Latvius, gyve-|kolių naikinimo politika buvo 
nančius Lietuvoje. |pasalingai nuo Lietuvos atsky-

Vidurinės srovės veikėju su-|rVsi ,ir prie Kuršo rėdybos pri
važiavimą rengti Komisija pra-1 Audusi Nurodyti Latviams 

I - 3. • ____ _____-u navnin. lenkis crrPRia ahipm mu-turėjusi savo posėdį, ku- Pavojų kokis gręsia abiem mu- _ -- . . . .. oil Kvsilic IrzAvvk TOlirnm 10 mianoneša turėjusi savo posėdį, 
|riame išdirbta įžengiamoji su-

kėjų susirinkimo laiškai.
Kapt. V. Lazdynas, ant už- 

. klausimo.: ar jis pažinojo Kau
ne leitenantą Harris, kuris sa
koma žuvęs Kaune per Lenkų ir 
■bolševikų intrigas suruoštą su
kilimą, atsako: pažinojo, bet 
daug negali pasakyti, nes Ame
rikonai beveik apskritai Lietu
voje ne visai artimus prietikius 
su Lietuviais buvo nusistatę.

Nutarimai:
Pranešimuose apie vietomis 

aštrokus Latvių linkui Lietuvių 
atsinešimus, 
su Latviais 
miausius ir 
•kius, .iki jie 

I matys, jogei_
tuvių ir Latvių nesutikmai yra 
vaisiumi nuodingos Lenkų pro
pagandos. Politinio nusistaty
mo klausime nutarta: Taryba

sų broliškom tautom iš pusės 
Slavų ir Teutonų, jeigu mes ne- 
auklėsime Lietuvos ir Latvijos 
stiprybės palei visą Baltiką.

Vidurinės Srovės Veikėjų Su
važiavimą kviesti Komisijai in- 
duota įvairios instrukcijos jos 
tolimesniam darbui.

Iš ilgoko patyrimo Taikos 
Konferencijai praėjus, matosi, 
jogei tūlos svetimų šalių misi-

jos Lietuvoje yra niekas kitas, 
kaip Lenkų grobimo propagan
dos įrankiai, nes niekuomet Lie
tuvos neprigulmybė ne tik ne
užtariama, bet aiškiai slopina
ma, kaip Bermondto-Avalovo a- 
vantura davė aiškiai suprasti, 
■nutarta: Reikalauti Lietuvos 
valdžią, idant Lietuvos nepri- 
gulmybės idėją sloginančias a- 
genturas pasistengtų geru lai
ku diplomatiniais keliais iš Lie
tuvos prašalinti, ir ingyti iš tų 
šalių teisingas ir ne dvi-pusę 
tarptautinę politiką vedančias 
pasiuntinybes, kaip visame 
vilizuotame pasaulyje buvo 
yra daroma.

J. O. Sirvydas,
Amerikos Lietuvių Tautinės 

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

Del bonų kareiviams. Pakel
ta sumanymas visiems Ameri
kos kariumenėje tarnavusiems 
laike praėjusios karės vyrams 
išmokėti po $500 bonų. Neku- 
rie valdininkai tam labai prie
šingi ir nurodinėja, jog tas už
dėtų ant šalies didelę naštą, o 
kareiviams pinigai bus reika
linga jų senatvės dienose.

ci- 
ir

Drąsus garnys. — Bedford, 
Ind. — Visai šeimynai sergant 
raupais, vistiek dar atsilankė 
garnys ir paliko jiems vienuo
liktą kūdikį. Mergaitė pakrik
štyta “Variola”, Latinų vardas 
raupams.

nutarta: visvien 
■palaikyti kuoarti- 
draugiškus santi- 
laikui bėgant per- 
pasėtieji tarpe Lie-

Kas Yra

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, dauginus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Expelleris ir del jnsu apsaugojimo, jis yra paženlt ntas 
musu vaizbas enkliu

JVn Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tok’ > 
neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c- Taipgi galima gauti pas išdirbėjus:

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

ZAPYŠKIS.
šiulių kaime pas 

vienę atėjo naktį 3 plėšikai, vie
nas kurių inėjęs į vidų apsidė- 
jęs kauke pareikalavo pinigų. 
Atėmė 1,700 rublių. Pėdsakai 
ėjo ant Zapyškio. Spėja žmo
nės, kad plėšikų tarpe buvęs 
vienas milicijantas, kuris dabar 
slinkinėja po kaimus.

O. Bartku-

VARNIONIAI, šaulių vals.
is kaimas yra didžiausias vi

same valsčiuje, žmonių susi
pratimas menkas. Kaip į ka- 
riumenę tai nėjo, o kai užėjo 
kolčakinirikai, 
rūgo jo, kad 
Praeitą žiemą 
la. Šįmet po 
pradėti mokyti.

tai tada valdžią 
jų neapginanti, 

buvo čia mokyk- 
švenčių ketina

Vokietijos atstovas Lietuvai 
yra paskirtas šenbergas. Bu
vusia atstovas Cimerle tebuvo 
tik Vokiečių okupacijos val
džios atstovas, kuris kartu su 
bermontininkais turėjo išva
žiuoti iš Lietuvos.

AUDRA IR ŠALTIS.
New York. — i Kovo 6 d. visą 

rytinę ir šiaurinę dalį New Yor
ko valstijos peršlavė didžiausia 
audra ir sniegas, kokis šią žie
mą buvo. Telefonų ir telegra
fų susinešimas beveik suardy
ta ir sutramdyta gelžkelių ėji
mas. Pakilus Baritan upei, N. 
J. valstijoje, du šimtai žmonių 
turėjo apleisti namus, žemo
sios dalįs New Brunswick mie
stelyje užsemtos ir vanduo bu- 

is sustabdyti spe-Įvo pakilęs iki 5 pėdų.

ŽVIRGŽDAIČIAI,“šakių apsk.
Kai kur girdėti aimanuojant, 

kad neiną, nesiseką, nevyksta 
kaip reikiant gyvenimas tvar
kyti. Pas mus visa kas eina 
kuopuikiausiai. Turime valse, 
komitetą ir veiklią miliciją, ku
riai, beveik, pasisekė išnaikinti 
degtinės " varymo “visokius in
strumentus” i 
kuliaciją. Pagavę spekuliantus 
važiuojant su grūdais ir “sa- 
mogonka”, atima ir induoda ap
skrities komitetui, Šakiuose. 
Žmonės, kurie turi žemės, gy
vena neblogiausia. ~------ 
vargingiau gyvena bežemiai ir 
mažažemiai, bet ir tie turi duo
nos pakaktinai.

Parapija nedidukė (prieš ka
rę buvo Naumiesčio parapijos 
dalis), bet žmonės čia šiek-tiek 
apsišvietę, nors parapijoj nėra 
nei vieno dvaro. Daugumas 
gerbia savo kleboną kun. Ra-|

Pačiame New Yorko mieste 
ši audra irgi labai smarkiai pa
sirodė; miestas dar nevisai at
sipeikėjo iš pereitos audros, at
sibuvusios mėnuo

Pennsylvanijos 
dikčiai nukentėjo 
sykiu užtvinimo.
upeliai ir upės rytinėje tos val
stijos dalyje buvo pakilę po po
rą pėdų. Nekurie miesteliai už- 
semti ir gyventojai priversti 

džiuną, kuriam pasisekė su pa-1 apleisti namus.

Tiktai kiek atgal.
rytinė dalis
nuo šalčio ir

Beveik visi

UŽSISAKYKITE 1920 METAMS “VARPO” 
BENDROVĖS LEIDŽIAMUS LAIKRAŠČIUS.

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

a 1T\ADDAOJ Socialistų liaudininkų demokratų laikraštis, 
II fl K einąs tuo tarpu du kartu savaitėje. Jame

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

f A T) T) A CM Poliškos, mokslo ir kultūros laikraštis. Ei- y IC p £10 na vieną kartą per mėnesį knygų pavidalu.
’ ***** **fc* Jame dedami rimčiausieji straipsniai, geriau

siai nušviečiantięji Lietuvos politikos, mokslo ir kultūros dalykus. 
Kaina metams 24 auksinai, pusei metų — 12 auksinų.

Kas iškalno užsisakys visus tris laikraščius 
visiems metams, pusei metų arba trims mėnesiams, tai tereikės 
mokėti už visus laikraščius tiktai 80 auksinų metams (vietoj 96 
auta.), pusei metų — 40 auks., trims mėnesiams — 20 auksinų. 
Pinigus prašome siųsti į Lietuvos Atstatymo Bendrovę, 320 Fifth 
Avenue, New York, N. Y- Musų antrašas Lietuvoje:

Kaunas, Laisvės Alėja, Nr. 34. Lithuania.

KONDENSUOTAS
Gall to orelio

YRA

Virš šešiasdešimts trjs metai atgal, GAIL BORDEN, kurio paveikslas randasi viršuje šio apskelbimo, 
ir kuris įsteigė tą garsią pieno kompaniją, kuri dabar turi jo vardą, išrado būdą kondensavimui pie
no—tasai būdas susidėjo sekančiai, parinkus geriausios rūšies su grietine karvės pieno, vien tiktai iš 
sveikiausių karvių, ir prie to pieno buvo dadėta užtektinai sumalto cukraus palaikymui jo saldžiu 
ir priimniu, po ko buvo supilama tas sumaišius į indą, susidedantį iš dviejų sienų, ir buvo kaitinama 
ant visai mažos liepsnos, kad tokiu budu neišsieikvotų iš pieno visa reikalingiausia maistingumo 
medega, tiktai išgainiota palengva dalis piene esamo vandens, o to pasekmės produktas likosi pa
vadintas BORDEN’S EAGLE BRAND CONDENSED MILK (PIENAS).

GAIL BORDEN buvo išradėju šito stebuklingo budo palaikymui pieno visuomet ir visuose kli
matuose šviežiu, saldžiu ir maistingu, kaip kad butų tiesiai iš karvės išmelžtas.

BORDEN’S EAGLE BRAND svarbiausiai naudojamas maitinimui 
kūdikių, kur motinos, delei kokių nors priežasčių, priverstos imtis 
maitinimo kūdikio iš bonkos - taip daug jo Bitam tikslui reikalaujama 
ir sunaudojama, kad daugiau kūdikių išauginta pasekmingai ant 
EAGLE BRAND, negu ant kitų visokių dirbtinų maistų sudėjus į 
vieną. Jeigu butų galima sutraukti vienan burin visus tuos vyrus, 
moteris ir vaikus, kurie buvo išauginti ant EAGLE BRAND bėgyje 
paskutinių trijų gentkarčių, tai jų skaičius beveik butų dusyk dides
nis, negu buvo kareivių ir jūreivių, kuriuos ši šalis pasiuntė už jūrių 
laike didžiosios pasaulinės karės.

Specialis Patemijimas del Pirkinio
Mes labai trokštame, kad galėtume patarnauti 
tūkstančiams motinų, kurioms reikalingas Eagle 
Brand Kondensuotas Pienas del jų kūdikių. Per 
šitą laikraštį mes savaite nuo savaitės papa
sakosime joms apie daugelyje atvejų naudingą 
ir užganėdinantį šitą nuo ilgų laikų išbandytą 
kondensuotą pieną.
Kad galima butų joms tinkamai patarnauti, mes 
panaudojame šią progą užkviesti jas peržiūrėti 
jūsų lentynas, ir jeigu atrasite, kad jūsų ištek
lius Borden’s Eagle Brand arba kitų produktų 
jau sumažėjęs, kad tuoj užsisakytumėt daugiau 
ir kad mes galėtume su laiku pristatyti jums 
tinkamu laikų ant pareikalavimo.

®rk of The Bono5<£2į'P
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EAGLE BRAND, DELEI SAVO AUGŠTOS RŪŠIES IR ATSAKANTUMO, YRA 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS PIENAS, KOKĮ JUS GALITE NAUDOTI ABEL- 
NAME NAMINIAME REIKALE IR ANT STALO. ŠEIMYNINKĖ NIEKAD NE
TURĖS BĖDOS SU CUKRAUS STOKA. PIRKIT BLEŠINŲ ŠIANDIEN NUO JŪ
SŲ GROSERNINKO — VARTOKIT JĮ BILE KOKIAM IR VISOKIAM TIKSLUI, 
KUR NAUDOJAMA SYKIU PIENAS IR CUKRUS, PAVEIZDAN RYŽIŲ PU
DINGE, SOSAIS, ŠALTGRIETINE IR T.T. REIKALAUKIT IŠ MUSŲ NURODY
MŲ KNYGOS APIE VALGIŲ PRITAISYMĄ. PRIRODYKIT SAU KAIP GALIT 
PATYS NUMAŽINT PRAGYVENIMO KAINŲ AUGŠTUMĄ.

Jeigu jūsų kūdikis nėra sveikas — jeigu neauga vogoje — jeigu yra nervuotas ir at
kaklus — tai daugiausia to viso priežastis yra maistas, nesutinkantis su kūdikio rei
kalavimu. Rašyk mums šiandien — ir gausi dykai jūsų kalboje maitinimo nurody
mus, kas pagelbės jus palaikyti kūdikį tvirtą ir sveiką — kas padės jį ant gero ke
lio — taip kad jis galės išaugti į stiprią ir kuningą ypatą.

The Borden Company

108 Hudson Street

New York

Išpirpk kuponą. Pažymėk reikalaujamą kny
gelę ir pasiųsk jį mums ŠIANDIEN.

Mrs .................................. . ..

Street .............. . ..................................

City ............................

State ........;....................
........ Kūdikių Gerovė
.. .Nurodymų Knyga No. 8
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SUPERIOR EKONOMINIS KAMPELIS
Lietuvos Paskolos Bonų par

davinėjimo darbas eina gerai, 
nežiūrint nekuriu atkaklumo ir 
atidėliojimo, skupumo ir net 
kenkimo skleidžiant įvairius ne
pamatuotus gandus ir tiesiogi- 
nai meluojant.

Kaip paaiškėjo, Kaune karei
vių sukilimus norėjo pradėti 
Lenkų ir bolševikų suokalbinin
kai, bet nepasisekė. Atsibuvo 
šiokis-tokis sujudimas ir pasi
baigė neužsiganėdinimu musų 
abelnojo priešo.

Tokis priešų veikimas turėtų 
pastūmėti mus visus prie smar
kesnio darbo, prie didesnio bo- 
nų pirkimo, o ne laukti mela
gingų gandų, kad esu bus blo
gai ar yra blogai Lietuvoje. Tą 
blogumą mes ištaisysime ir vi
sus priešus sutrinsime. Pilieti
škos musų pareigos reikalauja 
ginti savo Tėvynės rubežius — 
pinigais, kuomet negalime kar
du! Taigi, Pirkite Lietuvos 
Laisvės Bonus!

Generate Stotis randasi Liet. 
Budavojimo ir Paskolos Banke, 
Superior avė., kampas E. 68 st. 
Galima pirkti ir per “Dirvos” 
Redakciją.

Majoras Davis pasiryžęs re
zignuoti gegužio 1 dieną. Jo 
vietą užims veikiantysis majo
ras Fitzgerald.

Naktimis dirbantieji vyrai, 
norėdami išsiimti antrąsias pi
lietybės popieras, ukėsystes pa
mokinimo klesas ras City Im
migration Bureau, 103 City 
Hall, kurios atsibuna rytais 
nuo 9:30 vai.

Mr. Carl Giesse, buvęs prie 
Amerikanizavimo direktorius 
National Carbon Co., ir bu
vęs Clevelando miesto imi
gracijos perdėtiniu, likosi pa
skirtas manadžeriu Cleveland 
Trust Company užrubežinio 
skyriaus ant West Side. Tan 
ineina People’s, Edgewater ir 
Lakewood banko ofisai.

Tas paskyrimas išima Mr. 
Giesse iš Lakewood ofise už- 
rubežinių reikalų skyriaus, 
kurio'jis buvo vedėju.

Naujomis Mr. Giesse’s pa
stangomis bus tikras patar
navimas pagelbėjime išrišti 
beveik visus klausimus, ko
kie gali pakilti kasdieninia
me to banko svetimgimių 
kaimynų gyvenime. Jisai bu
vo arti surištas ir yra gerai 
apsipažinęs su įvairiomis įs
taigomis ir reikalais, su kuo 
svetimgimiams prisieina su
sidurti. Jisai yra vienas iš 
keleto pionierių ir aktivių 
veikėjų Amerikonizavimo 
lauke Clevelande ir gerai ži
nomas savo simpatišku atsine- 
šimu ir teisingu noriu pasitar- 
navimu visiems tiems, kurie ne- 
apsipažinę su Amerikos reika
lais. Jis yra pirmsėdžiu Ameri
konizavimo Komiteto Lakewood 
Chamber of Commerce. .

Nekurie iš jo svarbesnių pa
gelbėjimų svetimtaučiams bus 
tai padėjimas pasiųsti į Europą 
saviems žmonėms kokių nors 
siuntinių; parengimas paspor- 
tų; išgavimas žinių apie perve
žimą daiktų ir pardavimas lai-

Wm. J. WILBERSCHEID
Geležinių Daiktų ir Kvar

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

Ineigų taksai. Iki panedėlio, 
kovo 15 d. ir tą dieną, gali dar 
kiekvienas, kuris neužmokėjo 
pereitų metų ineigų taksų, už
mokėti. Kurie pavieniai ir už
dirba virš $1,000 į metus, nuo 
to perviršio, kiek bus daugiau 
$1,000, reikia mokėti 4 nuošim
čius. Už pirmąjį tūkstantį ne
simoką. Vedusieji moka nuo 
ineigų virš $2,000, jei neturi 
šeimynos. Kurie neužsimokės, 
gali papulti po didele bausme.

Pradeda naują stotį, šiose 
dienose pradedama darbas ant 
naujos Clevelando pasažierinės 
stoties, kuri rasis ant Publik 
skvero šalę Cleveland Hotel.

Iš visų šalių ant skvero ateis 
po žeme traukiniai ir pasažie- 
riai išlips į viršų miestan.

Vis teisybės jieško. Kad ne
būtų sviete sukčių, viskas bu
tų gerai. Vogos ir Mietų ko- 
misijonierius pradėjo užpuldi
nėti krautuvninkus, prižiūrėda
mas ir bausdamas juos už ne
teisingas vogas. Vasario mė
nesį buvo 119 pasiskundimų ant 
krautuvninkų už vogos sukimą, 
44 krautuvninkams duota per
sergėjimai ir 182 vartojamos 
krautuvėse vogos liepta išmes
ti.

Tula 19 metų amžiaus mer
gina areštuota už vogimą dra
panų. Ji policijai aiškino, jog 
tėvai ją visai skurdžiai užlai
ko, iš jos savaitinio uždarbio 
visai savaitei išlaidoms duoda 
tik 25 centus, delei to ji buvus 
priversta vogti drapanas apsi
rengimui. Ji likosi paliuosuo- 
ta nuo bausmės ir 30 kalėjimo, 
kas už tokius prasižengimus 
uždedama, delei jos gyvenimo 
aplinkybių.

East Liverpool, O. — Delei 
nepasekmingos meilės, jausda
mas, kad netenka savo mergi
nos, tūlas 23 metų vaikinas nu
šovė savo merginą ir pats save 
nusižudė.

Charles DiMato, nuo E. 38 
st., areštuotas už nešiojimą pa- 
slapta ginklų.

“Kam tu tą revolverį nešio
jais! ?” klausia teisėjas.

“Niekam”, atsakė jis.
“Kam tau reikalingas buvo 

tas didelis peilis?”
“Niekam, visai niekam”, jis 

vėl atsakė.
“O kam tą britvą kišeniuje 

nešiojais: ?”
“O, su britva aš skutuosi”— 

atsakė areštuotasis.
“Tai gerai”, sako teisėjas.— 

“Nors vienas daiktas kam nors 
naudingas. Išsiaštrink ją ge
rai ir galėsi skustis per sekan
čiu du mėnesiu kalėjime.”

Policiją per telefoną pasišau
kęs tūlas žmogus sakė, bandęs 
pasikarti, bet virvė trukus, to
dėl, sako, aš nusišausiu. Pada
vė stubos numerį ir, policijai į 
tą namą pribuvus, jis radosi 
ant grindų negyvas. Jis tūlą 
laiką sirginėjo.

Carl Giesse 
vakorčių; gavimas informacijų 
apie gimines arba padėjimą Eu
ropoje; patarimas ir pagelbėji
mas ypatiškuose reikaluose ir 
pagelbėjimas išpildyti aplikaci
jas pilietybei.

Pats Mr. Giesse yra svetim- 
gimis, šioje šalyje buvo per 13 
metų ir pilnai apdirbtas Ame
rikonas. Jisai vartoja dešimts 
kalbų: Angliškai, Ungariškai, 
Vokiškai ir septynias Slaviškas 
kalbas.

Tula Jasowskiene, tik mėne
sį pagyvenus su vyru po apsi- 
vedimo, kreipėsi į policiją su 
skundu ant' jo už nepalaikymą 
jos. Jis kaltinamas už paliki
mą jos ir namų ir pastatytas 
po $1,000 parankos iki teismui. I 
Pačią jis kaltino už neprijau
timą jo dviem vaikam, kuriuos 
turėjo nuo pirmosios žmonos.

Vaje, vaje, kas darosi! Užei
na tikra darbininkų gerovė! — 
Štai plumberiai arba vandens 
paipų užtaisytojai reikalauja 
po $12 į dieną. Gerai, kad dar 
šaltis perėjo, bėda butų, jei ke- 
no name sutruktų paipos. Ir 
kaltink dabar žmogus kapitalis
tus už darbininkų išnaudojimą, 
kada patįs darbininkai už tokį 
lengvą patarnavimą taip bran
giai nuo žmonių lupa!

Aš Elzbieta Račkevičienė pa- 
jieškau savo dviejų sūnų: Ma- 
taušo ir Juozo Račkevičių. Ko
kie šeši metai atgal gyveno 
Kanadoje. Malonės žinantieji 
apie juos jiems pranešti arba 
jie patįs atsišaukti tiesiog į Lie- 

| tuvą šiuo adresu:
Lithuania. Prienai, Suv. r. 

4 Bažnytinė gatvė.
Tamošiui Šalčiui, perduot 

Elzbietai Raškevičenei.

Nuteistas mirtin. Ungaras 
Joseph Deli, 25 metų vyras, nu
teistas numirti elektriškoje kė
dėje už nušovimą savo 17-kos 
metų pačios, kurią jis "prievar
ta apsivedė ir kuriai 
leido su juo gyventi.

Kaip tėvas teisme 
Deli jo dukterį prie 
išeinant sutikęs ir 
pareikalavo išvažiuoti į artimą 
miestelį, kur ir atsibuvo sužie- 
davimas. Sugrįžus namon, ji 
tėvams nieko apie tai nepasako
jo, tik verkė. Išsykio manyta, 
jog ji serga, bet paskui, netu
rėdama ramumo jam belen- 
dant, pasisekė, jog jis ją prie
varta paėmė už moterį. Tėvas 
jiem tuojaus uždraudė vienas 
kitą matyti. Deli pora mėnesių 
atgal išsišaukęs ją telefonu iš 
namų, gatve einant pradėjus 
bartis, nušovė. Matydama, jog 
nebus su juo rodos, tą dieną 
jinai norėjo nuo jo pasišalinti, 
bėgdama į artimus namus, bet 
jo grasinimai išsipildė: jis sa
kė, jeigu ji su juo negyvens, jis 
nušaus — ir jai bėgant pradė
jo šaudyti.

Deli, kaip paaiškėjo teisme, 
buvo girtuoklis ir tūlose vestu
vėse su ja susipažino. Pirm 
to jis yra nuskriaudęs dvi mer
ginas ir yra jų vaikų tėvu.

Jo numarinimui paskirta bir
želio 25 diena.

Nešaudys daugiau 
moterų, nenorinčių su 
venti....

tėvai ne-

pasakojo, 
mokyklos 

revolveriu

nabagas 
juo gy

mirtinaiPečiui ekspliodavus, 
likosi sužeista tūla 27 metų am
žiaus moteris, prie pečiaus bu
vusi. “ ’
rėjo padegti gazą, tuo tarpu 
gazas buvęs palaidas ir, degtu
ką užžiebus, užsidegė; pečius 
ekspliodavo. Nuo gaisro užsi
degė jos drapanas. Išgirdęs 
jos riksmą, lauke buvęs vyras 
inbėgo sklepan ir apgesinęs 
drapanas išnešė gatvėn, 
teris paimta ligonbutin. 
no ant 110 st.

Ji nuėjo į skiepą ir no-

Mo-
Gyve-

Buvęs

Atėjo laikas, ka- Bl A V OI A 
da ir darbo žmo- MURKIA 
nes gali įsigyti l
O KAIP? Tai S. K. MOKYKLA 
nurodo visiems, tik reikalaukite 
informacijų šiuo adresu: (16)

S. K. MOKYKLA
2023 St. Paul Ave. Chicago, Ill.

Policistui bėda....
policistu, tūlas Baisch patrauk
tas teisman už “meilės nuos
tolius” tūlos, merginos, su ku
ria jis per 18 metų draugavo 
ir vis žadėjo vesti, o ji vis ti
kėjo ir laukė, dabar gi jis su 
kita apsivedė. Jis yra 42 me
tų amžiaus ir ji tiek pat metų.

i
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DABAR LAIKAS
Ar norite sučėdyti keletą dolarių? Jei taip, tai 
tuojaus atsilankykite pas S. REIKŲ pasižiūrėti 
puikių sampalų pavasarinių ir vasarinių siutų ir 
tuojaus užsisakykite siutą, nes greitu laiku siutai 
bus brangesni. Žinote, kad viskas dabar eina vis 
brangvn, taigi ir siutų kainos dar kils, todėl ne
atidėliokite, o tuojaus užsisakykite sau Siutą, nes 
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 “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

Užsiseneję Ligos © 
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VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausių galimų patarimų apie pa
dėjimų, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktikų 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 tinkamų gydymų. 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 
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visu gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. Jums 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbantį žmogų.

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dienų iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

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

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

Baigęs Mokslų, Registruotas, su Leidimu 
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų._ ©
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EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

8DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI i
GYDYTOJAS IR CulmoRGAS g 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio, g

Telefonai: Rosedale 5758, Prine- S 
ton 431 H

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet. H

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. Utarninkais, Ket- 
vergais ir subatomis vakarais 
atdara nuo 6 iki 8 vai.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
AKIŲ

Specialistas 
Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12 
3 iki 6 po pietų. 
7 iki 8:30 vak.

nuo 10 iki 12. 
AVĖ. Antros lubos.

Nedėldieniais
8115 ST. CLAIR

VELYKŲ REIKMENIS
ATEIKIT APŽIŪRĖTI MŪSŲ INVAIRIAUSIŲ 

VELYKOMS REIKMENŲ —
Kašutės — 5c — 15c — ę5c — 39c — ir 45c

Velykinės Saldainės Kiaušiniams dažai 5c pk. 
Dirbti Vištukai ir Kiškeliai

Pereitais metais Velykų Reikmenų buvo maža.
Mes dabar turime labai daug visko, tečiaus pata

riame jums apsipirkti išanksto.
RANDOLPH VARIETY STORE

7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

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

7036 SUPERIOR AVE. Insteigta 1881.

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 
pasidarymų sau naminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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 dangalu 
1169 East 79th St. N. E. 

Princeton 1337-K

RECEPTAI—kuriuos mes iš- 
pildome, visada turi tas pa
sekmes, kaip gydytojai iš jų

The Gegenheimer 
Drug Co.

Superior Av. ir Addison Rd.

KAZYS VALATKA
“Dirvos” Agentas

Pas jį galima užsirašyti ir 
atnaujinti “Dirvą”. Adr

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

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

Viena ketvirta dalis plytelės 
del kūdikių, pusė plytelės dek 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto, šitie yra malonus ir 
švelnus naudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kastorinio alie
jaus.
25c. Reikalaukite Hiss Drug
Store, 7102 St. Clair Ave.

PERKAME VISOKIUS 
NAMUS

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

A. F. DONALDSON CO.
Reikalaukite managerio

J. V. MitcheU
234 Superior Arcade

Main 6437 Central 44

Dabar Geriausias Laikas Pirkti Namus
2-jų Šeimynų namas, po šešis kambarius, su maudynėmis, elektros šviesa, furnasais, 

didelis lotas. Randasi ant Wittier Ave., tarpe E. 55-tos ir E. 65-tos gat. Parsi
duoda pigiai su mažu jmokėjimu, ant išmokėjimo randomis.

2-jų Šeimynų dubeltavas mūrinis namas, po šešis kambarius, su maudynėmis, elek
tros šviesa ir kitais parankumais. Randasi ant E. 76-tos gatvės. Parsiduos pi
giai, su mažu jmokėjimu, ant išmokėjimo rendomis.

3-jų Šeimynų namas, 3, 4 ir 7 kambariai, su maudynėmis, elektros šviesa ir kitais pa
rankumais. Didelis lotas del garadžiaus ir daržovėms. Ant E. 66-tos gatvės, 
tarpe Superior ir Wade Park avė. Parsiduoda pigiai, su mažu jmokėjimu, ant 
išmokesčio rendomis.

2-jų šeimynų namas, po šešis kambarius, su maudynėmis, furnasais, elektros šviesa 
ir kitais visais intaisymais pagal šių laikų. Randasi ant Oakview Ave., arti 
Eddy Road, puikioj apielinkėj, arti gatvekarių. Parsiduoda pigiai su mažu į- 
mokėjimu ant išmokesčio rendomis.

2-jų Šeimynų namas, po penkis kambarius, su maudynėmis, furnasais, elektros švie
sa ir kitais visais parankumais, pagal šios mados. Ant Iroquois, netoli Superior 
prie trijų gatvekarių, labai puikioj apielinkėj. Parsiduos pigiai su mažu įmo- 
kėjimu ant išmokesčio rendomis.

2-jų Šeimynų namas, po šešis kambarius ir sauliniu kambariu, su maudynėmis, fur
nasais, elektros šviesa ir kitais intaisymais pagal naujausios mados, randasi 
ant Northfield Ave. East Clevelande, netoli dviejų gatvekarių linijų — Haydon 
ir Euclid. Parsiduos pigiai, su mažu jmokėjimu, ant išmokesčio rendomis.

5-kių Šeimynų namas, 2491 West 5-tos gatvės, parsiduos labai pigiai, su mažu jmo
kėjimu ant lengvų išmokesčių.

The Representative Reality Company

Main Office 814=16 Citizens Bldg
7907 SUPERIAR AVENUE

Telefonai

2006 ST. CLAIR AVENUE
Telefonai

SKYRIAI RANDASI:

Rosedale 1157

Prospect 953

A. B. BARTOSZEWICZ
Princeton 2727

Central 6488
P. MULIOLIS

Lietuvi
Metinė Prer 

Suvienytose V 
Kanadoj ir Mė 
Kitoae Viešpat

Prenumerata i 
metas skaitosi nuo 
ta. Apgarsinimu ki

790? SuperiorPublished
No. 12

Voki

SOCIALISTŲ LIKOSI NUI BET JIE JA
Bolševikai siti 

miestus. Ki 
žuvo 600 žn 
kus ir revolKOVAI PRIE:LYJ APŠ

IŠDARBIJUDĖT
STREIKAS Vj 

Pereitą visą si 

tos gatvės buvo 

nes elektros dari 

išėję ant streiko, 

riausybė užėmus 

vandens pumpavin 

jeigu streikas gi 

baigs, bus bandom 

sę darbą varyti, 

dabar užėmus dar 

keliu rytinėj Galic 

rodo, jog pas ponui 

n gero ir dėlto jie 

Lietuvoje viskas si 

t skelbia melagingas 
| Lietuvos stovį.

Prancūzijoj stre 
000 darbininkų, 

šimtai tūkstančių d: 

ėjo ant streiko. L 

sustojo keletas šilk 

ir tenai nedirba 60, 
Du Nors streikuoja 

gliakasių. Kituose 

streikuoja tuktančia 

tytojį. Paryžiaus i 
pdinkėae streikų d; 

tręšia kurpių ir kit 

ninku sustreikavin 

reikalaujama daugia 
ir astuonių valandų

Škotijoj įvairiuose 

te j valdiškas vietas 

oai darbininkų ir 

ną

Rusijos amatų 

1 d. pradėjo savo 

Įnik organizavimo

ribėtu klausimo ir 

nio amatų unijų judė

Ispanijoj įvesta ašt 

budy darbo diena; '

Dokai vėl streikuo. 
Yorko dokų-prieplauk 

linkai vėl sustojo dir 

m prekinių laivų j 

išlaikytas. Streikuoji 

tikslu priversti pildyti 

Kimo nutarimą ir s 

ni darbo valandų.

Atmetė prezidento pa 

Kansas City, Mo. — 
įtįo distrikto angliakai 

■etiniame suvažiavime 

rtnesti 25 nuošimčių i 
Mimo pasiūlymą, kurį 

(rezidento Wilsono ang 

uisija.

so<

ni 
tai
Pi

žemės drebėjimas sus 
Si Londonas. — Per 

Bitę Tiflise, ant Kanka 
b žemės drebėjimas i 

•riymo gelžkelių gyi 

hdėjo badu mirti, nes 

ta greituoju iš kitur 
fa pagalbos. Nuo < 

* suardyta daugelis Ju 
fltiai žuvo žmonių.

'■■Pati nušovė iš kalėjime 

ftį savo vyrą. Dayton, 
& iš kalėjimo pabėgo d 

Diy; vienas jų, 23 met 
fa nuteistas už nepala 

žmonos, parbėgęs p 
Rio per langą ir užsipu 

jam paskirtą bausm 
fans iš jo, moteris, pri 

Ršanė revolverį ir ant 

1 niovė.

fonai ant $100 ir dau




