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Vokietijos Valdžia nuversta, 
visoj šalyje suirute

SOCIALISTŲ VALDŽIA SU PREZIDENTU EBERT 
LIKOSI NUVERSTA; UŽĖMĖ MONARCHISTAI, — 
BET JIE JAU SUGRIUVO; NIEKS JŲ NEREMIA.

Bolševikai smarkiai pradėjo bruzdėti ir užvaldė tulus 
miestus. Kariškas laivas bombardavo Kiel miestą ir 
žuvo 600 žmonių. Socialistai kovoja prieš bolševi
kus ir revoliucijonierius.

STREIKAS VARŠAVOJE.
Pereitą visą savaitę Varšu

vos gatvės buvo visai tamsios, 
nes elektros darbininkai buvo 
išėję ant streiko. Militarė vy
riausybė užėmus elektrikos ir 
vandens pumpavimo įstaigas ir 
jeigu streikas greitai nepasi
baigs, bus bandoma patiems vi
są darbą varyti. Kariumenė 
dabar užėmus darbą ant gelž
kelių rytinėj Galicijoj, kas pa
rodo, jog pas ponus Lenkus nė
ra gero ir dėlto jie nori, kad ir 
Lietuvoje viskas suirtų, per tai 
skelbia melagingas žinias apie

• Lietuvos stovį.
Francuzijoj streikuoja 400,- 

000 darbininkų. Apie keturi 
I šimtai tūkstančių darbininkų iš- 
f ėjo ant streiko. Lyons mieste 

sustojo keletas šilko dirbtuvių 
į ir tenai nedirba 60,000 žmonių, 
į Du Nors streikuoja 20,000 an- 
Į gliąkasių. Kituose miestuose 

streikuoja tuktančiai namų sta- 
Į tytojl}.. Paryžiaus mieste ir a- 

pielinkese streikų dar nėra, bet 
gręsįa kurpių ir kitokių darbi
ninkų sustreikavimas. Visur 
reikalaujama daugiau mokesčių 
ir astuonių valandų dienos.

Škotijoj įvairiuose rinkimuo
se į valdiškas vietas inėjo dik
čiai darbininkų ir socialistų na
rių.

Rusijos amatų 
1 d. pradėjo savo 
link organizavimo 
rubežių klausimo
nio amatų unijų judėjimo.

Ispanijoj įvesta aštuonių va
landų darbo diena. '

Dokai vėl streikuoja.
Yorko dokų-prieplaukų 
įlinkai vėl sustojo dirbę
šaš prekinių laivų judėjimas 
sulaikytas. Streikuojama su 
tikslu priversti pildyti algų pa
kėlimo nutarimą ir sutvarky
mui darbo valandų.

Atmetė prezidento pasiūlymą. 
Kansas City, Mo. — Keturio
likto distrikto angliakasiai savo 
metiniame suvažiavime aptarė 
atmesti 25 nuošimčių algų pa
kėlimo pasiūlymą, kurį padarė 
prezidento Wilsono anglies 
misija.

LIETUVIAI SUGAVO 
BOLŠEVIKŲ OR

LAIVĮ.
Šaudydami privertė nusi

leisti žemyn.
Kopenhagen. — Kovo 

13 d. iš Kauno praneša
ma, kad netoli to miesto 
kariumenės šaudymu pri
verstas nusileisti Rusijos 
orlaivis. Jame buvo trįs 
vyrai ii’ viena moteris, ša
lip to orlaivyje buvo dik
čiai aliejaus, gabenamo iš 
Smolensko Vokiečiams.

Prie orlaivio pasažierių 
atrasta dokumentai, pa
sirašyti Lenino, kuomi jie 
Įgaliojami užvesti svar
bias prekybines sutartis 
su Vokietija.

TURKUS SĄJUNGIEČIAI 
NEIŠGĄSDINO.

Konstantinopolis, Turkija. — 
Ateinančios žinios iš Londono 
ir Paryžiaus skelbia, jog aug- 
ščiausioji taryba nuprendė pa
naudoti aštrius budus ant Kon- 
stantinopoliaus sulaikymui Ma- 
raše krikščionių skerdynių ir 
priversti Turkus priimti sun
kesnes taikos išlygas, negu bu
vo pirm šio atsitikimo padary
ta. Turkus tas nelabai sujudi
no, kiek daugiau į dalyką pra
dėjo domos kreipti kabinetas. 
Kad yra reikalaujama Turkus 
apleisti Europą ir kad prezi
dentas Wilson išsireiškė, jog 
sultanas turi apleisti Konstan
tinopolį — tas irgi mažai ant 
Turkų atsiliepia. Konstantino
polio gatvėse maršavimas Ang- j tis, iki suvažiuos giminės 
lijos ir Francuzijos kareivių bei limesnių miestų.
kariškų laivų demonstracijos Kalbėdamas apie savo 
Bosforo pertakoje Turkų sutik- tį”, Sarkis pasakojo, jog 
ta be jokio nusistebėjimo. me gyvenime” jis matė

UŽBAIGĖ GINČUS APIE 
SAVO LAIDOTUVES.
Raleigh, N. C. — Giminėms 

besiginčijant kokį grabą pirkti 
ir kaip jį palaidoti, Sarkis Ta- 
dy atgijo, nuvertė nuo savęs 
užklodą ir pranešė visiems, kad 
laidotuvių ceremonijos prisieis 
atidėti. Apie jo mirtį praneš
ta visiems jo giminėms kituo
se miestuose; tą padarė prie jo 
mirties patalo buvę žųionės ir 
apverkę jį, atsiskiriantį 
pasauliu. Giminės ir 
iš visų pusių suvažiavo 
dotuvių. Besirengiant
grabą, Sarkis Tady tuo klausi- 
užimtiems išbudęs pranešė, kad 
dar tuo tarpu nereikia jokio. 
Namiškiai buvo nutarę laikyti 
jį namie keturias dienas ir nak- 

iš to-

žemės drebėjimas suardė 
liūs. Londonas. — Pereitą 
vaitę Tiflise, ant Kaukazo, įvy
ko žemės drebėjimas ir delei 
suardymo gelžkelių gyventojai 
pradėjo badu mirti, nes negali
ma greituoju iš kitur užvežti 
jiems pagalbos. Nuo drebėji
mo suardyta daugelis kaimų ir 
dikčiai žuvo žmonių.

..Pati nušovė iš kalėjimo pabė
gusį savo vyrą. Dayton, O. — 
Čia iš kalėjimo pabėgo dešimts 
vyrų; vienas jų, 23 metų am
žiaus, nuteistas už nepalaikymą 
savo žmonos, parbėgęs pas ją, 
įšoko per langą ir užsipuolė už 
tokią jam paskirtą bausmę. Iš
sisukus iš jo, moteris pribėgus 
pasiėmė revolverį ir ant vietos 
jį nušovė.

BOLŠEVIKAI SUJUDO.
Berlinas, kovo 15 d. — Eber

to valdžia, tuoj 'kaip tik likosi 
nuversta, apšaukė generalį vi
sų darbininkų streiką, ir iš tos 
priežasties junkerių revoliucija 
nuslopinta. Revoliucijonieriai li
kosi priversti padaryti taiką su 
Noske valdžia, bet tuo tarpu 
daugelyje miestų radikalai, pa
sinaudodami proga, paskelbė 
kontr-revoliuciją ir prasidėjo 
didelės betvarkės.

Dortmunde, Westphalijoj, ki-| 
lūs sumišimams, likosi' užmuš
ta keliolika žmonių 
daugybė sužeista, 
visiškai sustojo.

Bochum ir Essen
bolševikai įsteigė sovietus. 
Frankfort ant Main pranešama, 
jog tas miestas darbininkų ran
kose. Pirmą dieną tenai kilus 
sumišimams užmušta 15 ir su
žeista apie 100 žmonių. Dar
bininkai buvo apipuolę gelžke- 
lio stotį Hanover mieste.

Chemnitz, Saksonijoj, darbi
ninkai sutvėrė provižionalį ko
mitetą, susidedantį iš trijų so
cialistų, trijų neprigulmingųjų 
irUrijų kotaunistų. Komitetas 
nuginklavo liuosnorių kareivių 
bataljoną ir sargybą ir paskel
bė kovą buržujams. Trįs tūk
stančiai apsiginklavusių darbi
ninkų užėmė gelžkelio stotį, pa- 
čtą ir miesto rotužę bei paėmė 
savo valdžion aplinkinius mies
telis. Uždrausta spausdinti vi
si “buržujiški” laikraščiai.

Reusse atstatyta buvusi val
dyba ir tuoj tveriama sovietų 
respublika.

Silezijoje įsteigta neprigul- 
minga valdžia po vadovyste so
cialisto. Reino pašonėse ir 
Westphalijos industrialėse sri
tyse apšaukta kontr-revoliucija 
ir generalis streikas.

Ką iš tų betvarkių laimės 
Vokietijos darbininkai, parodys 
ateitis. Dabartiniu laiku, su
laikius industriją, užtrauks ant 
šalies didesnį sunkumą, negu 
buvo karės laikais.

BOLŠEVIKAI NORI TAI
KOS SU KAIMYNAIS.
Varšava. — Sovietų valdžia 

iš Maskvos kreipėsi bevieliu į 
Lenkus prašydama pertraukti 
karę. Bolševikų atsišaukime sa
koma, jog jie nori taikos ne 
tiktai su Lenkija, bet ir su vi
somis Rusijos parubežinėmis 
tautomis. Bolševikų valdžia pa
žymi, jog jų pirmiaus paduoti 
pasiūlymai taikytis ir dabar 
dar galėję.

Lenkai prašomi susilaikyti 
nuo užpuolimo, ir sovietų val
džia aiškina, kad jų operacijos 
ant Lietuvos ir Ukrainos rube
žių buvo paakstintas baime, 
kad Lenkai, manė pžpulti Uk
rainą. Vaisa vos laikraščiai ti
ki, kad Lenkų. valdžią gatava 
yra tartis su bolševikais apie 
taiką, bet laikas 
neskiriama.

KAIP LIKOSI NUVERS
TA BERLINO VALDŽIA.

Berlinas, kovo 13 d. — šian
dien likosi išleista proklamaci
ja, jog Vokietijos valdžia, po 
vadovyste Eberto likosi nuver
sta ir kad valdžią paėmė į sa
vo rankas sukilėliai kareiviai, 
kurie inėjo į Berliną iš miesto 
apielinkių ir užėmė Wilhelm- 
strasse. Ikišiol dar viskas ra
mu, neapsireiškė betvarkių ir 
perdidelio sujudimo. Prokla
macija paskelbė, jog visa val
džia pereina į rankas Generalio 
Prov. Direktoriaus Kapp, kaipo 
imperialio kanclerio ir premje
ro Prūsijos. Tautinė Vokieti
jos taryba ta pačia proklamaci-' 
ja paleidžiama ir pasibaigia jos 
gale išduoti įstatymus.

“Kaip greit vidujinė betvar
kė bus pabaigta, mes imsimės 
už konstitucionalių klausimų ir 
apšauksime naujus rinkimus”, 
skelbia toji proklamacija.

Vyriausiu kariumenės vadu 
paskirtas generolas baronas von 
Luettwitz ir pradedama tverti 
nauja “tvarkos, laisvės ir vei
kimo” valdžia.

(Užbaiga ant pusi. 6, kol. 3)

“mir- 
“ana- 
labai 

puikią lygią žemę, padengtą ža
lia dailia žole. Tenai nebuvo 
nieko kito stipresnio gėrimui, 
kaip tik tyras vanduo, bet 
esą užtektinai.

BOLŠEVIKAI 
LENKUS.

Londonas. — Iš Maskvos at
eina sekantis pranešimas: “Mo- 
hilevo-Podols'ko srityje musų 
kariumenė eina pirmyn. Ji už
imta smarkiuose mūšiuose ry
tuose ir pietuose 
Ušita (Podolijoj).

Pirm to Lenkai 
šę apie sumušimą 
bolševikų.

Bolševikų kariumenė 
išvaikė savo priešus Jeisk pu- 
siausalyje, prie Azovo jūrių.

Viena. — Teščeno plebiscito 
distrikte paskelbtas karės sto
vis, prižiūri sąjungiečių atsto
vai. Kivirčiai kilo Cechų su 
Lenkais del žmonių apsispren
dimo. Lenkai labai žiauriai ap
sieina su tenaitiniais gyvento
jais ir nori visus priversti ra
šytis, kad jie sutinką būti po 
Lenkijos valdžia. Lenkai užė
mė Kaminą ir įvedė terorizmo 
padėjimą, čechoslavokų tary
bos prezidentas Pragoję skel- 
kia, jog Lenkai Teščeno klausi
mo išrišimo jieško karės keliu.

Lenkai visur tą daro — ir 
Lietuvoj, ir galima tikėtis jų 
žiauriausio barbariško apsiėji
mo su Lietuviais, kuomet kuri 
nors dalis bus leista apsispren
dimui.

Iš gailesčio pasikorė. New 
Brunswick; N. J. — Per keletą 
mėnesių apgailaudama ir nega
lėdama nusiraminti netekusi sa
vo vaikino, kuris netikėtai mi
rė, G. Bulvinskaitė pasikorė. 
Ji buvo 22 metų amžiaus.

Tvanai. — Pereitą savaitę 
staiga atšilus, daugelyje vietų 
upės užpilta vandeniu ir pakilo 
po daugelį pėdų. Pittsburgo 
apielinkėse esančios upės pa
kilo 22 pėdas. Ledus nešinas 
vanduo apardė nekurtuos tiltus.

LIETUVOS LAISVĖS 
SARGŲ REIKALE.

Nesenai buvo laikraščiuose 
pranešta, kad Lietuvos Laisvės 
Sargų organizacija samdo laivą 

lir apie 20 d. kovo gal jau pir
mas buris išvažiuos Lietuvon. 
Paskiau pasirodė, kad nevisi 
pasižadėjusieji važiuoti buvo 
prisiruošę kelionėn ir todėl pir
miau nustatyta diena išplauki
mui laivo buvo atidėta ant vė
liaus. Dabar manoma išplauk
ti pirmose dienose balandžio 
mėnesio. Labai yra pageidau
jama, kad Liet. Laisvės Sargų 

į nariai, kurie norii^su šituumi 
pirmu buriu išvažiuoti, kuo- 

I greičiausiai susižinotų su Cen
tru. šitas yra galutinas pra
nešimas ir tie, kurie progą pra
leis, tegul paskui nesigaili.

Kolonijos, kuriose dar nesi
randa L. L. Sargų būrio, turė
tų taipgi subrusti ir surengti 
prakalbas del platesnio paaiški
nimo apie Lietuvos laisvės Sar- 

|gų Sąjungą. Dabar yra ren- 
Igiamas prakalbų maršrutas po 
Naująją Angliją ir tas koloni
jas, kurios norės prakalbas su- 
rengti, tegul apie tai praneša 

Avįs pasigėrė ir išgaišo. Man- L L s Centruij 257 W. 71 St. 
sfield, O. Farmeris Kerr, jjew York City. Butų gerai, 
sugrįžęs kur važinėjęs su rei-1 kiekviena Amerikos Lie- 
kalais, iš savo automobiliaus 
išleido lovin medžio alkoholį, 
kuris buvo supiltas palaikymui 
radiatoriaus šiltu, tuo gi tarpu 
apie lovį susirinko šešiolika 
avių ir pradėjo gerti. Keletą 
gurkšnių alkoholiaus intrauku- 
sios vienos avįs ėmė šokinėti ir 
sukinėtis, kitos tuojaus išsitie
sė. šokinėjančios tuoj pajuto 
viduriuose skausmus, gulinčios 
taipgi išbudo iš gražių sapnų, 
apimtos skausmais, ir prasidė
jo mirties scena. Visos avelės 
užbaigė gyvenimą girtuoklio li
kimu.

RIAUŠĖS PO PLEBISCITO.
Kopenhagen. — Schleswigo 

provincija, kurią Vokietija bu
vo nuo Danijos užėmus, turėjo 
balsavimus, su kuria tų valsty
bių gyventojai nori likti; antra
sis plebiscito ruožas nubalsavo 
likti prie Vokietijos.
minia sukilo Horsboel mieste ir 
įsisiautus nuskandino to miesto 
tarptautinės policijos vadą. — 
Vokiečiai taipgi suardė Danų i 
laikraščio budinką. Vokiečiai 
daugelyje vietų tik šukavo: 
“Rytoj Danai turi apleisti mie
stą, nes mes surengsime jiems 
šv. Baltramiejaus naktį.”

Delei kareivių bonų. Wash
ington. — Iždo departamento 
valdyba turėtų priversti kon
gresą išleisti įstatg^adidirjmui I 
taksų išmokėjimui'Suv.- Valuti-] 
jų kareiviams, -buvusiems pa
saulinėje karėje, bonų, — pa
sakė pirmsėdis Fordney, kon
greso paskirto komiteto, 
mato, kaip ir visi kiti, 
bonų 'klausimas pastojo 
kos agitacijos klausimu 
kratams ateinančiuose 
muose, kurie tokiu rūpinimusi 
buvusių kareivių gerove nori iš
gauti jų balsus. Bet tas labai 
apsunkintų Amerikos visuome- j 
nę ir mažai kas tam pritaria.

NELAIMĖS SU LAIVAIS.
Chicago, Ill. — Ežere tarp 

ledų pakliuvo laivas su 70 žmo
nių ir jiems gręsia badas, jei
gu vienos dienos laiku nebus I 
priduota pagalba. Laivas le
duose išbuvo savaitę laiko ir 
pasažieriai sunaudojo visą mai
stą, ką turėta.

New York. — Pakraščio sar
gybiniai laivai leidosi jieškoti 
poros nelaimėn pakliuvusių gar
laivių, kurie sugedo ir negali 
dasiekti krašto, bet apsupti iš 
visų pusių migla. Kiti net jieš-

tuvių kolonija pasistengtų su- 
I rengti nors vienas prakalbas 
dėl L. L. Sargų ir apie tai išan- 
ksto praneštų Centrui, taip,kad 
butų 'galima kiekvienoje apie- 
linkėje parengti prakalbų mar
šrutą. L. L. Sargų prakalbi- 
ninkai yra Lietuvos karinin
kai: Majoras P. žadeikis, Lei
tenantas P. J. Purvis, Leit. J. 
K. Milius ir kt. Jie nešioja Lie
tuvos Respublikos kariškas uni
formas ir todėl kiekvienam bus 
žingeidu ne tik jų prakalbas iš
girsti, bet taipgi ir Lietuviškus 
kariškius pamatyti.

Laikas yra labai trumpas. Už 
mėnesio-kito gal jau visi tin
kamesni L. L. Sargai bus Lie
tuvoje, todėl dabąr' yra viena
tinis laikas pagelbėti jiems pa- 
sekmingiau tuos jų troškimus 
atsiekti.

Lietuvos Laisvės Sargų 
Laikinasai Centras 

257 W. 71 Street; New York.

DELEI GANDŲ APIE KAU
NO SUKILIMĄ.

Paskutiniu laiku per Varša-1 
va atėjo žinios apie sukilimą 
Kaune Lietuvių kariumenės, a- 
pie bombardavimą Lietuvos V. 
Tarybos, ši žinia baisiai pati
ko ypač kai-kuriems Amerikos 
laikraščiams, kurie stipriai tas 
žinias talpino kaip lygiai ir apie 
sužeidimą vieno Amerikos ofi- 
cierio. Patiko ji labai ir kai- 
kuriems Lietuvių laikraščiams, 
net spėja, jog Kaune jau įvy
kę “sovietų tarybos”.

Kokios formos buvo šis suki
limas, mes patikrintų žinių dar 
neturime, bet iš gautųjų žinių 
spėjame, kad greičiau daug kas 
norėtų, kad taip butų, o ne kad 
taip ištikro buvo. Yra žinoma, 
jog kai-kurie Amerikos briga
doj tarnaujantieji karininkai 
norėjo pagauti musų kariume
nės užuojautos, kuomet Ame
rika buvusio Valstybės sekreto
riaus Lansingo lupomis dar no
ri kalbėti apie Rusijos nedali- 
nimą ir nori palaikyti jau griu- 
vusį sumanymą apie Rusijos 
atstatymą su pagalba Judeničo, 
Kolčako ar Denikino. Paskel
btas viešai Suv. Valstijų Vals
tybės Departamento atsineši- 
mas prie Lietuvos ypač pakėlė 
karštį tar.p 'kaikurių Lietuvių, 
Yra žinoma, jog į Amerikiečius 
buvo mėtomi akmenįs, jog vie
nam karininkui buvo Laisvės 
Alėjoje Kaune peršauta ranka. 
Ar ne tame tik pradžia to viso 
sukilimo, apie kurį taip plačiai 
buvo kalbėta? žinoma, reikia 
pasigailėti, kad šiaip atsitiko 
su Amerikos karininkais, nes 
juk jie čionai visai nekalti.

Toliau platinamos yra žinios 
ir apie Lenkų norą užimti Lie
tuvą, bet čion gautomis žinio
mis turime aiškiai pasakyti, 
jog vis tat paprastas melas, ku
rio nereikėtų spaudoj kartoti. 
Lenkams jau yra patarta ap
leisti svetimų tautų užimtas 
rietas, išsikraustyti ir jeigu jie 
geruoju neišsikraustys, tai ali- 
jantai žada pavartoti 'ir pajię- 
gą prieš juos. Rods ir Ameri
kiečiai šiuo žvilgsniu yra pilnai 
solidarus su alijantais, todėl 
nenustokime vilties, nes viskas 
bus gerai. Dabar gi dažnai pa
sirodome visai silpnučiais: pa
gavę vieną ar kitą žinią jau ai
manuojame, jau patįs tarškame 
apie musų suirutę, kuri yra tik 
ant naudos musų priešams. Gi
liausių šių priešų noru yra, kad 
Lietuvoje įvyktų suirutė, kad 
vieniems ar kitiems butų pro
gos įsikišti. Paminėtos yra ir 
tos skelbiamos suirutės prieža
stis — girdi del nemokėjimo 
algos kareiviams. Galima tvir
tai pasakyti, jog tat melas, nes 
ir Amerikos Lietuviai jau dėjo 
ir dedasi prie paskolos ir pini
gų užteks. Reikia tik dar la
biau ir karščiau remti paskolą; 
tuomet jau priešai nebeišdrįs 
sakyti, kad neva mes algų ne
mokame.

Agitacija.
Pastaruoju laiku agitacija 

gana smarkiai varoma. Majo
ras žadeikis dar vis važinėja 
po vakarines valstijas ir beveik 
kas vakaras kalba'. J. V. Liut- 
kauskas ir K. Krušinskas irgi 
važinėja, kur tiktai kas parei
kalauja. Važinėja p. J. šaliu- 
nas, P. J. žiuris ir K. Norkus. 
Apart to važinėjo Leitenantai 
P. J. Purvis ir J. K. Milius. Po 
Naująją Angliją važinėja K. 
česnulis, kuris vėliaus vyks į 
Pennsylvania. P-s Mastauskas 
visai nesenai apvažinėjo Wil
kes Barre ir Shenandoah apie- 
linkes ir buvo gana geros pa
sekmės, ypač gana 
rodė Mahanoyaus 
doah Lietuviai.

Be to ir vietos 
organizacijos, kiek
laikraščių, daro savo 
čiuose susirinkimus ir prie kož- 
nos progos agituoja už paskolą. 
Pavyzdžiui F. J. Bagočius iš 
Bostono aplankė Ansonią ir ke
letą kitų kolonijų ir surinko ir 
bonų ir aukų šaulių organiza
cijai. Varykime darbą visur. 
Teneatsilieka nei viena draugi
ja nepadirbėjus.

Pasitarimas,
Kovo 9 d. Lietuvos Misijos 

kambariuose įvyko tarybų ir 
didžiųjų organizacijų 
atstovu susirinkimas, 
vams buvo išduotos 
iš paskolos bėgio ir
nurodymai kas ir kaip daroma 
ar manoma daryti. Atstovai 
išsireiškė už tai, kad butų skel
biama laikraščiuose kiek ku
ris -apskritis jau sudėjo pinigų- 
•ir kiek dar stokuoja iki nuskir
tai kvotai. Ir tas bus daroma 
du kartu į mėnesį.

Antru klausimu buvo aptari
mas, kaip ir, kokiu budu dalin
ti bonus, 'kurie jau neužilgo bus 
gatavi. Sutarta; kad vėl kal
bėtojai važinės ir ne tik dalins, 
bet dar ir pardavinės. Kur kal
bėtojai negalės nuvykti, tenai 
stočių viršininkai tą atliks.

Nutarta dar kartą paaiškin
ti visuomenei, kad bonai ir jų 
procentiniai kūprinai Ameriko
je bus apmokami dolariais, o 
Lietuvoje auksinais sulyg tos 
dienos pinigų kurso, kurioje 
bus bonai ar kuponai apmoka
mi.

Taipgi buvo pasitarta ir dau
gelyje kitų smulkių klausimų! 
Apskritai tarybų ir didžiųjų 
organizacijų atstovai išsireiškė, 
kad viskas vedama gerai ir pa
skola eina gana pasekmingai.

Lietuvos Misijos
Informacijų Biuras.

257 W. 71 Street,
New York City.
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reikalauja Bausti vo
kiečių KARĖS VADUS. 
Paryžius. — Vokietijos val

džiai pasiųsta sąjungiečių sura
šąs 46 vardų su įvairiais apkal
tinimais .ir reikalaujama, kad 
jie butu nubausti mirtimi už 
žiaurius darbus karės laiku. — 
Jeigu Leipzigo Vokiečių' tribų- 
halaš nepasirodytų atsakantis,Į 

___ ... .„.o_  __ sąjungiečiai sa'ko'-pašilaiko sau 
kantieji laivai paklydo^ nes la- teisę, “daryti kitokius žings- 
bai vanduo miglotas.'--;; nius”. . ■

Rišulių siuntimas Lietuvon.
Kovo 9 d. Lietuvos atstovas 

p. J. Vileišis padarė sutartį su 
Su v. Valstijų pačto valdžia dė
lei siuntinėjimo pakų (Parcels) 
Lietuvon. Sulyg tos sutarties, 
kiekvienas pačto skyrius Suv. 
Valstijose priiminės pakus per
siuntimui Lietuvon. .Tie pakai 
negali būti sunkesni 22 svarų 
ir už persiuntimą reikės mokėti 
po 12 centų už svarą. Rišuliai 
bus. Suv. Valstijų krasos pri
statyti per Liepoj ų ar Klaipėdą 
Kaunan, o jau kiek lėšuos per
siuntimas iš Kano į Lietuvos į- 
vairias vietas, tai primokės pri
ėmėjas, sulyg nustatymo Lie
tuvos^ Pačto ir Telegrafų Val
dybos, kuris turės būti Lietuvos 
Valdžios patvirtintas.

SVETIMŲ VALSTYBIŲ AT
STOVAI LIETUVOJE.

Šiuo laiku Lietuvoje, Kaune, 
yra Anglų ir Francuzų milita- 
rės misijos;
ma šiaip:
le Coloner R. Robinson, Chef 
de la Mission Militaire Anglai- 
se a Kaunas, Monsieur le Lieu-; 
tenant-Colonel R. B. Ward, As
sistant-Commissaire pour les 
Etats Baltique, a Kaunas.

'Francuzų Misijai: ■ 
lė Lieutenant-Coloner 
Chef de la Mission 
Franchise, a Kaunas.

Amerikos Valdžios
Baltiko Valstybėms yra Hon; 
A. Gade. Jis gyvena Rygoje. 
Galima rašyti: To the Honora
ble A. Gade, United Štatas 
Commissioner for the Baltic 
States) Riga;

AUKOS ŠAULIAMS.
Iki. šiolei Lietuvos šauliams 

Amerikos Lietuvių kolonijose 
aukų sudėta $2,448.70.

Laisva Lietuva Dabar arba Niekados! — Lietuvos Laisves Bonais Parodykim, Kaip Męs Liuosybę Gerbiam!
Bonai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po~5 nuošimtį j metus; Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės j Lietuvos Misijų New Yorke.



Iš Lietuvių Gyvenime
PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos Misija Philadelphi- 

joj. Philadelphijos Richmondo 
lietuviškų draugysčių sąryšis 
surengė pasitikimą Lietuvos 
Misijai nedėldienyj, vasario 22 
d. Lietuvių Muzikališkoj Salėj. 
Sąryšis, girdėdamas, kad Lie
tuvos Finansinė Misija didesnė
se kolonijose atsilankė ir pase
kmingai paskolos darbas eina 
ir net laikraščiai pradeda patė- 
myti, kad Philadelphia miega, 
sumanė pajudinti miegančius 
šio miesto Lietuvius, ir savo 
susirinkime sausio 25 d. nuta
rė kreiptis į visas Philadelphi
jos lietuviškas draugystes, pa
kviesdamas jas prie bendro 
darbo; pakvietimai išsiųsta 33 
draugijoms, abiejų parapijų 
klebonams ir “žvaigždės” re
dakcijai. Susirinkimas įvyko 
vasario 1 d., dalyvavo 2G drau
gijų atstovai, bet parapijos at
stovų neatsiuntė ir nuo “žvai
gždės” niekas neatėjo. Nutar
ta Misiją čia kviesti ant vasa
rio 22-23 dienose. Geresniam 
prisirengimui nutarta surengti 
agitacijos prakalbas vasario 8 
d. ir kviesti kalbėti p. P. J. žiū
rį. Prakalbos įvyko ir gerb. 
žiuris savo taktingoj ir rimtoj 
kalboj nevienam atšalusiam su
žadino lietuvystės meilę ir pa
traukė prie veikimo.

Vasario 15 d. vėl sušauktas 
masinis susirinkimas ir tame 
susirinkime tapo visas darbas 
sutvarkytas ir įsteigta stotis. 
Stoties valdybon išrinkti: pir
mininku J. Teleiša; padėjėju — 
Dr. E. G. Klimas; raštininku— 
Jonas Grinius, padėjėju — J. 
Ivanauskas; iždininku •— Kaz. 
Miklas,' kuris pastatytas po de
šimts tūkstančių dolarių kau
cijos. Taip esant, manėme, kad 
viskas bus gerai ir laukėme 
tiktai Misijos ant paskirtų die
nų atvykstant.

Bet Lietuvos laisvės priešų 
visur yra ir rodos jie tik ir 
laukia, kada bus darbas pilnai 
prirengtas, kad jį suardžius ar
ba nors pagadinus. Ir štai, iš 
vienos pusės taip vadinami mu

sų bolševikai paleido devynias 
galybes savo visokių popierga
lių, ant kurių prirašyta ir pri- 
razgyta, kad darbininkai nepir
ktų Lietuvos bonų, nes pinigai 
pražusią, o iš kitos pusės kleri
kalai kad pradės šaukt pilnom 
perklėm, kad ta Misija nesanti 
įgaliota, tie bonai neturį jokios 
vertės ir tt. Jiems į pagalbą 
stojo ir musų klebonai. Nors 
klebonai oficialiai laiškais buvo 
gražiai užprašyti dalyvauti or- 
ganizativiam susirinkime ir 
bendrai veikti bei kad iš sakyk
lų savo parapijonis paragintų, 
kaip kiti padarė, bet jie visai 
priešingai pasielgė: vietoj ra
ginti pirkti bonus, jie ragino 
nepirkti, nesą, girdi, su ta Mi
sija dalykas neaiškus ir neži
nia kas už tuos bonus atsaky
sią. Net kun. J. Kaulakis va
sario 14 d. atėjęs susirinkiman 
nurodinėjo, kad nereikia duoti 
pinigų, nes už bonus niekas ne
atsakąs.

Tas priešininkų pasidarbavi
mas padarė, žinoma, nemažą 
abejonę tarp Philadelphiečių ir 
nekurios draugijos atsisakė nuo 
prisidėjimo dirbti. Kitos rim
tesnės draugijos, kurios nepa
klausė nei bolševikų lapelių, nei 
klebonų atkalbinėjimų, pasili
ko prie savo nutarimo ir rengė
si Misiją sutikti vasario 22-23 
dd., žadėdamos pačios pirkti ir 
agituoti visuomenę prie to. Tą 
darbą rodos daugiausia parė
mė Lietuvių Muzikališko Namo 
bendrovė ir “Dainos” Draugija, 
nes savo susirinkime bendrovė 
vasario 18 d. nutarė duoti dykai 
susirinkimams salę ir padengti 
iškaščius, kokie bus svetainės 
išpuošimui, ir apmokėt muzi
kantams. Taipgi nutarė nupir
kti už $1000 Lietuvos laisvės 
bonų. “Dainos” Draugija su
tiko pasidarbuoti papuošime sa
lės ir užrašinėjime bonų. Dr. 
E. G. Klimas ir Dr. J. Damb
rauskas išgavo iš valdžios lei
dimą bonų pardavinėjimui.

TMD. moterų 155 kuopa su
rengė iškilmingą bankietą ant 
vasario 22 d., Misijos pagerbi-

KAIP JŪSŲ KŪDIKIS MIEGA?
Kiekvienas kūdikis privalo miegoti gerai, 

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

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK}

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

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

Augšta vertė, atsakantumas ir ekonomija 
EAGLE BRAND pieno yra tinkamiausias pasi
rinkimas del valgių gaminimo ir ant stalo. Var
todamos šį pieną gaspadinės neturės bėdos su cu
kraus stoka, prie to jis daug pigesnis. Pirkit 
blešinę šiandien ir vartokit jį visokiems tikslams 

ir cukraus. Bandykit jį sukur reikalinga pieno 
tapioca pudingu.
Šis Labelis ir Vardas
yra Jums Gvarantija

Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Groserių Krautuvėse 

The Borden Company 
108 HUDSON STREET 

NEW YORK

INSTEIGTA 1857 M.

Iškirpk kuponą. Pažymėk no- | 
rimą knygutę ir prisiųsk ji i 
mums ŠIANDIEN.
Mrs ______________________ J 
Street ____________________ !
City ______________________ j 
State ____________ (8) }
____Nurodymai apie Valgius Į 
____Kūdikių Gerovė

Jri

r

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

mui.
Vasario 22 d. Dr. Klimas ir 

J. Grinius nuvyko ant stoties 
pasitikti Misijos. Diena buvo 
graži, jau apie 12 vai. pradėjo 
prie salės būriais rinktis Lie
tuviai ir apie 2 vai. po pietų 
salė buvo kaip kimšte prikimš
ta. Štai 2:30 vai. pribuvo Mi
sijos pirmininkas gerb. J. Vi
leišis su musų pasiuntiniais; 
prie salės juos pasitiko Phila
delphijos Paskolos Stoties pir
mininkas J. Teleiša ir “Dainos” 
benas, grieždamas trukšmingai 
maršą, taipgi du Lietuviai ka
reiviai, Amerikoniškose unifor
mose, su Amerikos ir Lietuvos 
vėliavomis, ir taip numaršavo 
ant estrados. Po valandėlės pa
sikėlė uždanga ir benas užgrie
žė Amerikos ir Lietuvos him
nus, po tam susirinkimo vedė
jas p. J. Grinius perstatė tūk
stantinei publikai gerb. Joną 
Vileišį. Jis pasveikino visus 
varde laisvos ir neprigulmingos 
Lietuvos, ką pasekė garsus del
nų plojimas. Pasiaiškino, jog 
tik jis vienas, del tūlų priežas
čių, čia galėjo pribūti, ir pas
kui tęsė savo kalbą. Kalbėjo 
apie porą valandų. Žmonių bu
vo apie du "tūkstančiu ir visi 
ramiai užsilaikė ir atidžiai 
klausėsi. Padaryta pertrauka. 
Benas vėl užgriežė ir prasidėjo 
bonų užrašinėjimas. Užrašyta 
už $16,000 ir kita tiek pasiža
dėjo. Daugumos nebuvo gali
ma nei užkalbinti, taip susigrū
dę buvo. Kiti negalėjo į sve
tainę ineiti ir nuėjo namo ru- 
godami, kad negalėjo pamatyti 
Lietuvos pasiuntinio.

Paskiau kalbėjo Dr. E. G. 
Klimas, karštai davė Lenkams 
ir mūsiškiams priešams, kurie 
trukdo darbą ir sėja nepasiti
kėjimą dabartine Lietuvos val
džia ir Finansine Misija.

Paskiau vėl kalbėjo gerb. Vi
leišis apie laisvės bonus ir apie 
jų gvarantija ir pastebėjo, ko
dėl Philadelphijos Lietuvių kle
bonai nedalyvauja šiame svar
biame Lietuvos reikale, nors jie 
yra Lietuviai ir jie privalo tą 
darbą pilnai remti.

Daugiausia bonų užsirašė L. 
Muzikališko Namo Bendrovė— 
už $1,000; šv. Jurgio dr-stė už 
$500; Draugystė Lietuva už 
$500; Lietuvių Ukėsų Klubas 
už $500; Liet. Respublikonų Kl. 
už1 $^00; Kitos draugijos dar' 
vėliaus žadėjo užsirašyti.

Prakalbos užsibaigė 6:30 v. 
ir daugumas vyko į parengtą 
vakarienę.

Vakarienę pradėjo poni Kli- 
mienė, paprašydama J. Grinių 
būti toastmeisteriu, ir šv. Ka
zimiero parapijos choro žyme
snės dainininkės su vargonin- 
ku J. Odeliu dainavo Amerikos 
ir Lietuvos himnus; taipgi vi
sų susirinkusių nutraukti pa
veikslai, po to prasidėjo vaka
rienė. Dalyvavo čionai žymus 
Amerikonas advokatas Wood
row, kuris savo kalboje karštai 
ragino Lietuvius remti šią pa
skolą, laikytis vienybės ir tik 
taip einant, galima bus tikslo 
atsiekti. Atibuvo kitų kalbų ir

pamarginimų. Kalbėjo taipgi 
daktarai E. G. Klimas ir J. 
Dambrauskas. Dr. Klimas, už
baigdamas kalbą, pasakė: "pir
kau jau už vieną šimtą dolarių 
boną, dar perku už kitą”, ir pa
dėjęs šimtą dolarių, tarė: “te
gul už tą šimtą dolarių bus nu
pirkta kulka ir pataikyta į to 
smegenis, katras bandys Lietu
vą pavergti”. Dviem atvejais 
kalbėjo ir gerb. J. Vileišis. Va
karienė užsibaigė apie 12 vai. 
nakties ir visi užganėdinti išsi
skirstė.

Panedėlį, vasario 23 d., pra
kalbos atsibuvo kitoj miesto da- 
lyj. Apart gerb. J. Vileišio, 
kalbėjo visa eilė vietinių. Bo
nų nupirkta už $12,000 ir va
karas gražiai užbaigtas.

Nieko negelbėjo nei bolševi-
jkų lapeliai, nei klebonijų at
kakli agitacija prieš žmonių 
gerus norus. Darbas užvestas 
kuopuikiausiai ir varomas to- 
liaus.

Šalin, visi šikšnosparniai nuo 
Lietuvos laisvės kelio! Lai gy
vuoja Lietuvos Misija ir Laisva 
Neprigulminga Lietuvos Res
publika! Lai gyvuoja Lietuvos I 
piliečių tarpe tyras susiprati
mas ! Tėvynainis.

C. BROOKLYN, N. Y.
Nors musų kolonija nerangi 

yra, bet po išsimiegojimui kar
tais ir pabunda. Štai ir dabar 
jau kitos kolonijos senai turi 
sutverusios Lietuvos Paskolos 
komitetus ir pasekmingai dar
buojasi, bet pas mus tik ką da
bar susitvėrė.

Vasario 22 d. būrelis vietos 
veikėjų, susirinkę pobažnytinėj 
salėj, sumanė sutverti Lietuvos 
bonų pardavinėjimo stotį, kas 
ir likos padaryta. Pirmininku 
išrinktas p. K. Strumskis, pa- 
gelbininku J. Juknevičius, su- 
sinešimų sekr. J. Banišauskas, 
fin. sekr. Pr. Andrius, iždinin
ku kun. A. P. Kodis ir pora iž
do globėjų, žinoma, sutvertas 
komitetas turi gauti keno'nors 
pasitikėjimą, nes jeigu niekas 
jo neužtvirtintų, tai reikštų tik 
savanorių kuopelė. Bet šis ko
mitetas nutarė kreiptis į drau
gijas, kad jos užtvirtintų ir 
prisiųstų savo atstovus, kurie 
galėtų atstovauti savas draugi
jas komitetu.

Šv. Antano Draugyste vasa
rio 29 d. tą komitetą užtvirtino 
ir taipgi savus narius, kurie 
tan komitetan ineina — Pr. An
drių, kun. A. P. Kodį ir K. Kai
rį. Taipgi dar du šios draugy
stės nariu nusipirko bonų — 
Aug. Puodžius (“Dirvos” sk.) 
už $100 ir K. Bankauskas už I 
$50.

Vasario 29 d. vakare pobaž
nytinėj salėje buvo parengta 
Liuosybės Sargų prakalbos. — I 
Kalbėjo Įeit. P. J. Purvis ir Įeit. 
Sloane, Amerikietis. Taipgi bu
vo renkamos aukos Lietuvos 
Sargams — surinkta $102.46. 
Baigdamas kalbėti apie Lietu
vos Liuosybės Sargus, gerb. P. 
J. Purvis paaiškino ir apie Lie- 

| tu vos bonus; nors niekas nėjo I

jų užrašinėti, bet patįs atėję 
žmonės paėmė už $300. Buvo 
duodama ir klausimų, į kuriuos 
kalbėtojas aiškiai atsakė. Bol- 
ševikėliai buvo padavę keletą 
ir netaktingų klausimų, bet kal
bėtojas tinkamai atsakė. Su
sitvėrė Sargų kuopelė.

Kaslink bonų pardavinėjimo, 
tai ne kaip einasi, nes dauguma 

[žmonių yra bolševikų agitacija 
suklaidinti, o kita, ir taip daug 
žmonių yra atšalusių prie savo 
tėvų krašto, ir tokie laukia, kad 
kiti padarytų viską, o jie, jei 
gerai bus, pasinaudos.

Vienok tikimasi, kad ir mu
sų kolonijos Lietuviai pabus iš 
to sunkaus miego ir atliks 
jiems priderantį darbą. Dabar 
iki šiam laikui čionai bonų gal 
bus išpirkta už apie $5,000. — 
Neišeina nei po du dolarių nuo 
ypatos, nes pas mus skaitoma 
apie 3,000 Lietuvių.

Lietuvos Sūnūs.

WATERBURY, CONN.
Kovo 7 d. 2 vai. po pietų vie

tos katalikai surengė prakalbas, 
kurias garsino, jog rengiamos 
paminėjimui dviejų metų su
kaktuvių nuo susiorganizavimo 
Lietuvos Valdžios ir kariume- 
nės. Ant plakatų nebuvo pa
žymėta, kas kalbės, tik tiek bu
vo pasakyta, jog “žymus kalbė
tojai”. Vietos Lietuviai indo- 
maudamiesi prakalbomis, pati
kėjo, ir daugumas nuėjo, užsi
mokėdami net po 35c. įžangos. 
Susirinkę laukia, kada pribus 
tie “garsus kalbėtojai”. Nagi 
štai ant pagrindo pasirodo vie
tinio Tautos Fondo skyriaus 
pirmininkas p. Totoraitis ir
garsusis musų “ambasadorius” 
Alekna ar Pitrius (ir kitaip jis 
vadinas, nes, kaip vietiniai Lie-I 
tuviai kalba, jis turi tiek pa
vardžių, kaip Turkų sultonas 
pačių....). Prakalbos gi ir bu
vo kas klausyti! Prieš patį p. 
Totoraitį kaipo prieš ypatą ne
galima nieko sakyti, bet užsi
mokėjus tokiose prakalbose po 
35c., žmogus ne kaip jautiesi. 
O jau apie tą “ambasadorių” — 
tai neapsimoka nei kalbėti, nes 
jis ne tik kad negali nieko pa
sakyti, bet nemoka kaip rei
kiant lietuviškai kalbėti.

Musų katalikai, nors turi ir 
geresnių kalbėtojų ir galėtų į 
tokias zlideapeš sueigas, juos .pa
kviesti, bet šitaip elgiasi. Kas 
tik šiose prakalbose buvo, išė
jo su didžiausiu įnirtimu.

Tą pačią dieną, vakare, čia’, 
kalbėjo “Sandaros” red. Kast. 
Norkus; prakalba buvo įspūdin
ga ir, kiek tenka girdėti, visi 
likosi užganėdinti, išskyrs tą 
augščiau minėtą “ambasado
rių”, kuris taipgi buvo užėjęs 
paklausyti. Prie Sandaros kuo
pos prisirašė apie 20 naujų na
rių, taipgi likos parduota Lie
tuvos pačto ženklelių už virš 
$50. Waterburio Žvalgas.

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

1 7 »1 • J COLGATE” ant
y QlRCLl Valo toiletinių dalykų yra kaipv uirvui vuiv ''STERLING” ant sidabro.

Savo Dantis
Ar Jūsų Vaikai Nusiskundžia?

Gal tai yra nuo dantų. Blogi dantįs už- 
nuodina valgomąjį maistą, užgauna jų 
virškinimą ir nuo to paeina daugelis ne
gerovių.

Peržiūrėkite savo vaikų ir savo dantis. 
Eikit pas savo aptiekininką ir reikalau
kit Colgate’s Ribbon Dental Cream. Pa
sidėkit prie prausyklos. Aiškinkit vai
kams, kad yra reikalinga šveisti dantis 
kas rytas ir vakaras su atgaivinančiai 
skaniu

COLGATE'S RIBBON DENTAL CREAM
“GERI DANTĮS” COLGATE & CO. “GERA SVEIKATA”
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Turim savo mes idėjas 
Giliai galvon įsidėję, 
šaukti, skelbti, visur rėkti, 
Gal pradės kas mus pasekti —
Nors ir valdžios mumis gaudo, 
Bet -kol durnos, nesušaudo, 
Mes vis savo rėkim, šaukim, 
Seną tvarką visur griaukim —
Jų visai nenusigandom,
Per kišenių špygą rodom,
Jei tik nori deportuoti, 
Imam tuoj prisiegavoti, —
Kad mes geri žmonės esam, 
Bolševikais visai nesam, 
Ir bažnyčią visad lankom, 
škaplierius ant kaklo laikom —

Andai vienas musų ben
dradarbis pranešė, jog tūlas 
klerikalų kompozitorius pa
rašė gaidas vardu “Šunies 
Serenada Mėnuliui”. Kad 
geresnė serenada išeitų, 
gerb. Spragilas parašė jai 
žodžius. Žodis “serenada” 
reiškia: “maloni tykaus va
karo daina, sykiu su muzi
ka, dainuojama numylėti
nei, jai kur ant balkono sė
dint ir klausant (tečiaus 
gali nebūti jokios naudos 
dainuojančiam). —Žodžiai, 
pagal bolševikų pūslės, nu
skamba sekančiai:

Kaip Bolševikai Dainuoja 
Susipratusiems Darbi
ninkams, Lyg šuo Prieš 

Mėnulį.
Viskas sviete jau paraudo, 
Marselietę rėkia graudžiai-, 
Tai ir mes visi išvieno 
šaukim-rėkim naktį-dieną —

Au, au, au!!!....
(Šiuos žodžius reikia pa
kartoti kas keturios eilės.)

Seną tvarką mes išgriausim, 
Buržujus prie žemės spausim, 
Laisvę žodžio intaisysim, 
Visiems laimę padarysim —
Kapitalo mums nereikia,
Jis vergiją tik palaiko,
Mes nepirkę viską imsim,
Kas neduos, tą nukankinsim, —
Kas nenor’ lygybės sviete,
Tas negali čionai būti — ■ 
Mes jam pilvą išdžiovinsim, 
Tamsiam urve užrakinsim, —
Turi nykt sena gadynė,
Kada savo kas ką gynė,
Netur’ būti niekas kito, 
Nes gamta visiems paliko —
Jei kas dirba, turtus krauna,
Tas nuo musų galą gauna,
Nes ir mes norim turėti 
Ką įstengė jis sus’dėti —
Visur vėliavą raudoną
Mes iškelsim augštai bonių, 
žus visi buržujai priešai, 
Pasiduoti tur’ mus tiesai —
Tai idėjos mus jums, žmonės, 
Kurie laukiat mus gadynės, 
Visi prie mus eikit, stokit, 
Marselietę garsiai rėkit —
Matot kokie narsus esam, 
Kokį gerą svietui nešam, 
Žemės rojun jus nuvesim, 
Tiktai šekit, kur mes vesim —
Neklausykit, ką kas žino, 
Kad buk Rusijoj kankina 
žmones musų garbus vyrai, 
Trockiai, Leninai, Bačkirai —
Tenai laisve visi džiaugias, 
šaudos, žudos, ėdąs, smaugias, 
Nei klausyt nereikia ponų, 
Gali gaišt netekęs duonos! —
Visai dirbti ten nereikia, 
Fabrikai visai neveikia, 
Ten intaisė darbininkams
Dyką būvį, kaip sprauninkams.
Tą ir mes įvesti žadam 
Ir visas spėkas čia dedam, 
Kad Ameriką išgriauti, 
Kapitalui nevergauti —
Vyrai, visi viens po kito 
Imkim viską čia ardyti, , 
Imkim versti murus, sienas, 
Susilauksim laisvės dienas —
Nereiks dirbti, nei vergauti, 
Viską turim dykai gauti, 
Nes viskas, ką svietas turi, 
Mums taip lygiai tas praguli —
Ar jums mus mokslas nepuikus 
Jį supranta net ir vaikas, 
Ir visur jį narsiai skelbiam, 
Į gerovę savo žengiam, —
Nereik remti kapitalo,
Kad ir gero jis sumano, 
Nors daugiau jis gali duoti, 
Bet nereikia su juo stoti —

Nors tą Rusiją mes mylim, 
Bet jon vykti tai nenorim, 
Nes ten, draugai, badu gaišini, 
Nieko gero neberasim —
Jau kiti “draugai” suėdė 
Viską pirma mus užgriebę, 
Tenai viskas jau nupliko, 
Tiktai katės, šunes liko —
Mes nenorim jais penėtis, 
Turim čionai būti stengtis, 
Kad valdžia mus' n’išvarytų, 
Nors kalinyj uždarytų —
Bet prieš viską reik kovoti, 
Kiek išgalim durnavoti, 
Kambaryj susėdę šaukim: 
‘Šalin viskas!’ viską griaukim—
Tegul dreba namų sienos, 
Nors nebijo mus nei vienas, 
Tiktai mes neliaukim, užkim, 
Burbulus idėjų puskim —
Jei kas nori ką daryti,
Mes tą turime ardyti, 
Nors ir marškinius padėsim, 
Bil “buržujus” apgalėsim —
Kas Lietuvą nor’ gaivinti, 
Turim kelią jiems užstoti, 
Turim darbą jiems trukdyti, 
Melu viską aptaškyti —
Kada parašus kas renka, 
Turim savo prikišt ranką,
Ir plakatus išspausdinti, 
Kraugeriais visus vadinti —
Kada paskolos jie prašo,
Ir čia savo kiškim grašį:
Vėl plakatų didžius pundus 
Sekim Lietuviams sugundint—
Nors iš to mums nieko gero, 
Bet spaustuvė sau padaro 
Gerą biznį už spaudimą 
Mus plakatų tiek vežimų —
Iš kišeniaus savo dėkim 
Grašius, tifl nepavydėkim,
Ba mes esam darbininkai, 
Visad turim būti plikiai —
Te sau vadai turtus dedas 
Mus kaip avinus lai vedas, 
Kad surinka: ‘Draugai, duokit!’
Tuoj kišenius išlioduokim —
Turim grašį paskutinį
Atiduot jų kakarinei,
Nes jie mus į rojų veda, 
“Išliuosuoti” visad žada —
Ar teisybė, ką jie sako, 
Mums žinoti to nereikia,
Su jais stokim iki galo,
Nors sustumtų mus į balą — į
Mums akyse jau paraudo, 
Marselietę rėkiant graudžiai, į 
Nesiliaukim, tik išvieno,
Kaip tas Rudis, naktį-dieną — į 

Au, au, au!!!....
Spragilas,

“Aklą vi 
mes sakėir 
eitame nu 
kad nežiui 
je darbiniu 
pitalistiško 
koj’ — juoi 

| ri valdyti, 
nėra užtel 
o tada nei 
tokia ar ki 
tatymus jie 

Nei jokit 
išskyrus ga 
glijos, Voki 
zijos, nėra 
šviesta, kad 
karnai savo 
Jos priešak 
nors”, kuri 
duoda įsakj 
ti, pagal jų 

Silpno išs 
gus “gero g 
jas greitai 
jam gražiai 
ir lengviausi 

Musų bolt 
ir šaukimas 
Lietuvai yra 

• bulas, lengv. 
1 bet lengvai : 

liaudis, apie 
mūsiškiai n
daug “rūpina 
gyveniman įi

Šitos visos 
i "laisvą gyvei 
; “dalykas, kur 
i nenori tikėti, 
■ pripažinti ger

Kaip kitų i 
musų žemoji

i užtektinai išsi
• entuotis politil 

be tam tikrų v
' lengvai gali iš 
i ar kitokių vadi 
Į Vadovai, taip 

tuoja, o žmonės 
i ti ir pildyti.
‘ Tą supranta 

nieji ir delei to 
stangomis nori 
tavoje revoliuc: 
paskui galėtų ; 
dies valdymą a 
tarą”.

Tiesa, jie prip 
gui teisę dalyvau 
se rinkimuose, s 
tam panašiai, be 
ėjęs žmogus irg. 
tą pačią kalbą, vii 
diktatoriaus, o 

[ kaipo “proletari j< 
ka beverčiu, nes 
neišmano kaip tu: 
riau tam, kuris i 
valdyti,

Demokratinėse 
vartojama nuo si 

.nią balsavimai, b( 
to nauda? — Nagi 

iris, pasako kaip r 
ųti. Darbininkas 
raudonųjų diktatu 
naudą tam, kuris j 
kys ar palieps pad; 
ar kitaip.

N. B. 
draudžiu 
dainuoti 
ant balkonų susirinkę bolševi-j 
kai neiškęs sėdėję ir sustoję iš-j 
smuks per duris laukan. Tada 1 
galėsit matyt, katrie yra bolše-| 
vikai, o to jums nereikia žinoti.1 
Jiems išmaršavus, nebus kam [ 
svetainėj šuns 
visus kampus, 
žodį “Lietuva” 
patriotiško.

šią serenadą aš už- 
viešuose vakaruose 

arba deklamuoti, nes

balsu kaukti po 
kas suminės 
ką panašaus 

Spragilas;

jei
ar

4/
Petras šaučiunas patėmija, 

kad nekurie vyrai, pajutę, jog 
jų kišeniuose dingę pinigai, ei
na pas burtininkus. O jis tai 
pirmiausia kreipiasi pas savo 
pačią.

Petronė Sutkiutė iš Pittsbur- 
go, rašo: “Merginų parėdalai, 
kurie parodo daugiau jų kūno, 
patraukia prie jų vyrus visai 
netikusius del apsivedimo, nors 
merginų norima patraukti kuo- 
geriausius.”

Turbut gerb. Petronėlė yr* 
senmergė. Kitaip ji tos karčios 
teisybės nežinotų. Net ir ne
norėtų tam tikėti.

Mes turėjome kr 
bę su visu jos ink 
žiaurumu. Ji rupiu 
pus sielos likimu 
gos turėjo daryti h 
fe sakė ir kaip jiem 
Indė, o ne kaip i 
sąžinė diktavo. Kit 
laidė ir vertė jį no 

['dangaus karalystė 
toje lavaus proto 
toko nematė ir n 
tikėti.

Tą musų raudonoj 
da yra daugybę syk 
irius per savo arbi 
Pni apsipažinus su 
arijos istorija, kurii 
tonus liaudžiai išro 
toėdama patraukti 2 
toon pusėn.

Tokia pati inkvizic 
tojau su tikslu vest: 
H j žemišką rojų - 
totą Rusijoje ir to p; 
laikydami, šaukis 
■Raudonieji “revoliu 
J® privertimo savo 
tonnes daryti taip, ka 
toto geru, o ne kaip 
^gus nori.
kalbame apie kasi 
J žmonių norus. E 

atoms žmogus, ar viei 
įr kitokio amato, dai 
Į* sau pragyvenimą 
■“■tolintas tuo pačiu j
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Žmones Reik Valdyti

mes mylim, 
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ii, badu gaišiu, 
erasim —

bai” suėdė 
ųs užgriebę, 
tu nupliko, 
nes liko —

iis penėtis, 
ti stengtis,
i' n’išvaryti), 
darytų —

reik kovoti, 
irnavoti, 
ę šaukim: 
ską griaukim-

iu sienos, 
nei vienas, 

akim, užkim, 
ouskim —

taryti, 
rdyti, 
ius padėsim, 
įgalėsim —

•’ gaivinti,
[S užstoti, 
ns trukdyti, 
kyti —

s renka,
št ranką, 
lusdinti,

vadinti —

> prašo, 
i grašį: 
us pundus
sugundint—

nieko gero, 
1 padaro 
audimą 
vežimų —

dėkim 
ydėkim, 
bininkai, 
plikiai —

is dedas 
i vedas, 
įgai, duokit!' 
tduokim —

tinį
įei, 
veda, 
žada —

sako, J 
■eikia, 
jalo, 
s į balą —

taraudo, 
graudžiai, 
rieno, 
ktį-dieną —

Spragilas.

tada aš už- 
vakaruose

amuoti, nes 
įkę bolševi- 
: sustoję iš- 
ikan. Tada 
i yra bolše- 
eikia žinoti, 
nebus kam 
i kaukti po 
as suminės 
a panašaus

Spragilas.

patėmija, 
oajutę, jog 
pinigai, ei-

0 jis tai 
pas savo

š Pittsbur- 
parėdalai,

i jų kūno, 
yrus visai 
limo, nors 
auk ti kuo*

onėlė yra 
os karčios 
let ir ne-

“Aklą vis reikia vesti” — 
mes sakėme, kalbėdami per
eitame numeryje apie tai, 
kad nežiūrint kurioje pusė
je darbininkai bus — ar ‘ka
pitalistiškoj’ ar ‘socialistiš- 
koj’ — juos vis kas nors tu
ri valdyti, kolei dar patįs 
nėra užtektinai apsišvietę, 
o tada nėra skirtumo, ar 
tokia ar kitokia valdžia įs
tatymus jiems daro.

Nei jokios šalies liaudis, 
išskyrus gal Amerikos, An
glijos, Vokietijos ir Francu- 
zijos, nėra užtektinai ap
šviesta, kad galėtų pati tin
kamai savo reikalų žiūrėti. 
Jos priešakyje stovi “kas- 
nors”, kuris vadovauja ir 
duoda įsakymus ar išdėsto 

t ti, pagal jų noro.
Silpno išsilavinimo 'žmo- 

i gus “gero gyvenimo” teori
jas greitai priima, nes jos 

f jam gražiausia nuskamba 
ir lengviausia suprantamos.

Musų bolševikų teorijos 
ir šaukimas “revoliucijos” 
Lietuvai yra tas pats bur
bulas, lengvai išpučiamas, 
bet lengvai ir truks, kada 
liaudis, apie kurios gerovę 
mūsiškiai raudonieji taip 
daug “rūpinasi”, negalės jų 

( gyveniman įvykdinti.
Šitos visos teorijos apie 

l “laisvą gyvenimą” yra tai 
į “dalykas, kuriam nei vaikai 
Į nenori tikėti, bet turite jį 
r pripažinti geru” ir gana.

Kaip kitų šalių, taip ir 
I musų žemoji liaudis neturi 
I užtektinai išsilavinimo ori- 
I entuotis politikos klausime, 
Į be tam tikrų vadovų, bet ji 
P lengvai gali išpildyti tokių 
[j ar kitokių vadovų užmanąs. 
B Vadovai, taip sakant, dik- 
I tuoja, o žmonės turi klausy- 
Į ti ir pildyti.

Tą supranta musų raudo- 
I nieji ir delei to visomis pa- 
Į stangomis nori pakelti Lie- 
| tuvoje revoliuciją, kad jie 
I paskui galėtų paimti liau- 
I dies valdymą arba “dikta- 
Į turą”.

Tiesa, jie pripažįsta 'žmo- 
I gui teisę dalyvauti visokiuo- 
Į se rinkimuose, sovietose ir 
Į tam panašiai, bet tenai nu- 
i ėjęs žmogus irgi girdi tik 
I tą pačią kalbą, vieno ar kito 
I diktatoriaus, o jo balsas, 

kaipo ^oroletarijošiaus” lie- 
I ka bt. >čiu, nes jis vistiek 
Į neišmano-aip turi būti ge- 
I riau tam, Ktiris minią nori 
Į valdyti.

Demokratinėse šalyse jau 
I vartojama nuo senai žmo- 
I nių balsavimai, bet kam iš 
Į to nauda? — Nagi tam, ku-
■ ris pasako kaip reikia da-
■ ryti. Darbininkas ir po tų 
I raudonųjų diktatūra darys 
| naudą tam, kuris jam pasa- 
[ kys ar palieps padaryti taip 
Į ar kitaip.

Mes turėjome krikščiony- 
I bę su visu jos inkviziciniu 
I žiaurumu. Ji rūpinosi žmo- 
I gaus sielos likimu ir žmo- 
I gus turėjo daryti taip, kaip 
I jie sakė ir kaip jiems geriau 
į išrodė, o ne kaip žmogaus 
Į sąžinė diktavo. Kiti žmogų 
Į valdė ir vertė jį norėti tos 

“dangaus karalystės”, ku- 
| rioje lavaus proto žmogus 

nieko nematė ir nenorėjo : 
tikėti.

Tą musų raudonoji spau- 
f da yra daugybę sykių per- • 
i varius per savo arbus ir ji 
į gerai apsipažinus su inkvi

zicijos istorija, kurios bai- 
j sumus liaudžiai išrodinėjo, 
i norėdama patraukti žmones 
į savon pusėn.

Tokia pati inkvizicija — 
Į tik jau su tikslu vesti žmo- 
I gų į žemišką rojų — už- 
I vesta Rusijoje ir to patento : 
Į prisilaikydami, šaukia mu- : 

sų raudonieji “revoliucijos”
Į arba privertimo savo spėka ’ 

žmones daryti taip, kaip jie 1
Į mato geru, o ne kaip pats 1 

žmogus nori. ■
Kalbame apie kasdieni-

I nius žmonių norus. Darbi- i 
k ninkas žmogus, ar vienokio ’ 
į ar kitokio amato, daryda- 1 
I mas sau pragyvenimą, už- 1 

ganėdintas tuo pačiu pade- .Į

kė: “Nedaleiskite tam, ku
ris neturi savo namo, su
griauti savo kaimyno na
mą; bet, vietoj to, lai jisaij'imu, kokiame stovi nekan-

trus raudonasis, nenori nei i kantriai stengiasi pasista- 
tos revoliucijos nei klausyti tyti sau namą, tada, kaipo 
tų “žemiško rojaus” vadovų pavyzdžiu, gales pasitikėti, 
prižadų. Tokius tai musų kad ir jo, kuomet pastaty- 
bolšeyikai vadina nesusipra- tas, galės stovėti.” 
tusiais, nors tie žmonės sto- Bolševikai tam priešingi: 
vi augščiau išsilavinę už|" 
jų valdomą

jo kitokių kelių prie gero
vės.

Bet čia mat veikia ta in
kvizicijos dvasia, inkvizici
jos žiaurumas: “daryk kaip 
mes liepiam, o ne — tai bu
si prakeiktas ir persekioja
mas ir kankinamas”.

Sakytume tiesa, jog bol
ševizmas yra darbininkų iš
ganymas, jeigu jis pats sa
ve nesmerktų, jeigu tarpe 
pačių vadų nebūtų skirtu
mo. Kuomet su kiekvie
nu vadovu, su kiekviena 
galva eina ir skirtingos teo
rijos apie pasaulio valdymą, |

PRAŽUVĘS DŽIAUGSMAS
Rašo BUDRIKAS.
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vi augščiau išsilavinę už | jie pripažįsta, kad jeigu ^ai protingas darbininkas, 
“nroletaratą”, jie neturi nuosavybės, ir ki- pasmerkęs visa tai, privalo 

su kurio tamsiomis spėko- tam nevalia jos turėti, nors savu keliu, _ lengvai, is-

Visą dieną, kur saulė žaidė, ant jūrių I 
pakrančio Gyvybė sėdėjo.

Visą dieną švelnutis vėjelis žaidė jos 
auksiniais plaukais; ir jauna-jauna išvaiz
da žiurėjo į gilius vandenis.

Ji laukė — ji laukė. Bet ji negalėjo 
pasakyti, ko ji laukė.

Visą dieną bangos vis liejosi ir liejosi 
ant smėlio, ir vėl nuriedėjo'.... subėgo.... 
ir gvaizdiniai lukštai vartaliojosi, ritinė- 

(josi.
Gyvybė sėdėjo laukdama.
Visą dieną, gerdama saulės šviesybę 

Isavo akim, ji sėdėjo.... kol nuvargo; ir 
paskui nulenkė savo galvą ant savo kelio 
ir užsnūdo.... ir vis gi laukė.

Laukė!!....
Paskui laivo kylius sugirgždėjo ant 

smėlio, ir žingsnis pakšt ant atkrančio.
Gyvybė atbudo, ir nugirdo.
Ranka palietė jos petį; ir baisus dre

bulys perėmė ją.
Ji pažvelgė augštyn ir paregėjo ties 

savimi nepaprastas, indomias, plačias Mei
lės akis.

Kuomet tyruose Meilė apalpdavo, (neš 
pati Meilė dažnai apalpsta), jis bėgo spar
čiai per karštas siiiėlis savo mažytėm nuo
gom kojom, — ir net tyruose atrado van
dens uolų skylėse, ir atnešė, kad suvilgius 
Meilės lupas.

Jis nebuvo jiem sunkenybe — jis ne
apsunkino jųdviejų; jis tiktai prigelbėjo 
jiem žengti pirmyn jų kelionėje.

Kuomet jis atėjo prie tamsaus gilaus 
revo, kur ledinės žvakės kabojo prilipusios 
prie uolų — nes Meilė ir Gyvybė turi per
eiti per nežinomas baisias vietas — ten, 
kur viskas šalta ir sniegas paklotas sto
rai, jis paėmė jųdviejų sušalusias rankas 
ir prispaudė jas prie savo plakančios ma
žytės širdies, ir sušildė jas, — ir tyliai-ra- 
miai jis vedė juodu vis toliau ir toliau.

Ir kuomet jie perėjo ir nuėjo.... į 
saulės šviesybę ir gėlių šalį, įstabiai di
džios akįs nušvito-su'ždbėjo, ir visos duo
butės nuo veido pranyko. Giedriai juok
damasi, jis nubėgo į švelnias žoles: pririn
ko medaus iš kiauro medžio ir atnešė jo 
jiem ant savo rankos delno. Jis nešė jiem

Ir Gyvybė dabar 'žinojo, ko ji sėdėjo vandenį lelijos lapeliais ir rinko gėles ir 
ten laukdama. vainikavo jų galvas. Jis visomet šypsojo-

Gyvybė dabar žinojo, ko laukė. si guviai, ramiai. Jis palytėjo juodu kaip 
Ir Meilė apglėbė Gyvybę ir prispaudė jų Džiaugsmas buvo juos palytėjęs. Bet 

prie savęs. jo pirštai lipo prie jų maloniau, gyviau.
Ir iš to susitikimo užgimė daiktas — Taip jie bastėsi, vaikštinėjo, po tam- 

kas-nors begalo puikus ir gražus — Džiau-1 sias šalis ir šviesius kraštus, visuomet su 
gsmas. tuo mažyčiu, narsiu, besišaipančiu jų vi-

Ir tas daiktas likosi pavadintas Pirmu duryje.
Džiaugsmu. Kartais jiedu atsimindavo tą pirmu-

Jis buvo gražus ir malonus ir links- pinį skaidrųjį Džiaugsmą, ir sušnabždėda
mas. vo •

Saulės šviesą, kuomet ji šviečia ant 
smagaus vandens, nėra taip džiaugsmin- sti! 
ga, kaip jis; rožių pumpurai, kuomet jiel

lėto, bet su pasiryžimu.
Kaip be bolševikiškų va

dų darbininkai toli nuėjo
I pilu guiuomu f}*/ ruilimv 
bar, negu buvo šimtas me
tų atgal, taip nueis ir atei
tyje, be revoliucijų, be žu
dynių ir visų tai pasekan
čių žiaurumų ir skurdo, iš 
kurio žmonija per daugybes 
metų negali atsigaivinti.

mis bolševikų vadai nori jis visą amžių vargo kol ją 
priversti pildyti jų inkvizi- įsigijo.
cijos dogmas. i Bolševikai nepripažįsta, v.u

K3ip senosios inkvizici- kad žmogus gali turėti ki-[prie geresnio gyvenimo da- 
jos laikais, taip ir dabai’ su- tokias mintis, negu jie, ir 
pratingesnis žmogus nesi- visi kitaip maną žmonės jų
griebia už tų “dangiškų1' 
prižadų, nes jis aiškiai ma
to jų intalpą. Kitaip yra su 
tamsesne liaudimi. Ji bu
vo aklai atsidavus kunigi
jos valdžiai ir iš to apdumi- 
mo dar ir šiandien neišsi- 
blaivė, ir kuri papuolė po 
intekme “rojaus gyvenimo” 
tvėrėjų, tuo pačiu intužimu 
smerkia visus kitus. •

Amerikos vergų negrų iš- 
liuosuotojas Linkoln pasa-

persekiojami ir žudomi.
Darbininkas, nors jis yra 

lygus anam bolševikiškam 
“susipratusiam” darbinin
kui, jų pasmerkiamas kaipo 
“kapitalizmo tarnas”, kam 
jis netarnauja bolševikiš
kiems apaštalams.

Kožnas darbininkas įieš
ko sau gerovės instinktiviu 
budu ir bolševizmui nereik
tų stengtis užimti monopo- 
liaus ant 'žmogaus laisvės ir

džių, išeinančių iš burnos, ma
noma, jog Marso žmonės turi 
kokius tai ragučius ant 
galvių, iš kurių išeina 

’ sas panašiai kaip musų
■ liniais telegrafais ir tas
■ | kia kito mintį, tokiu budu abu
■ susipranta ką tas ar tas mano.

Šalip kitokių jau pereitą sy- 
! kį musų minėtų ypatingumų, 
Marso žmonės, kaip spėjama, 
visai fiziškai nedirba ir tą pa
liovė daugybė metų tam atgal. 
Mašinos atlieka visą darbą ir 
delei to jų rankos yra visiškai 
plonutės. Delnai-pirštai ir akįs 
yra svarbiausi Marso žmonių 
pagelbininkai ir dėlto jie yra 
ištobulinti.

Ar tai spėjimas, šitaip apie 
Marso žmones kalbant?. Taip. 
Tečiaus mokslininkai, kurie tas 
nuomones sudarė, savo išve
džiojimus remia ant žinomų ap
sireiškimų ant musų žemės — 
kur atsirado žmonija ir per il
gus amžius, gentkartė po gent- 
kartės vystėsi ir tobulinosi, ki
lusi iš kokio mažyčio organiško 
trupinio, pasiekusio žemę nuo 
kokios nors kitos planetos. Tu
rint mintyje tai, jog Marso ci
vilizacija yra milijonais metų 
senesnė už musų, musų moks
lo žmonės padaro išvedimus, 
kokiame laipsnyje bus žmogus 
praėjus irgi tiek laiko.

Tuos bevielius elektros im
pulsus pradėta tyrinėti. Mar
coni apie tuos signalus sako: 

“Aš turėčiau būti drąsus 
spekuliantas,, jeigu paskelbčiau, 
jog viena kuri ar daugiau pla
netų stengiasi su mumis susi
nešti, tečiaus taipgi butų žema 
užginčyti, jog tokis dalykas nė
ra galimas, vien delei to, kad 
mes apie tai pilnai nežinome.

“Yra žinoma, jog bevielinių 
telegrafų stotįs periodiškai pa
gauna ypatingus signalus ir ne
suprantamų, svarbių ir tolimų 
šaltinių. Tie signalai gali būti 
paeina nuo Marso ar nuo kitos 
kokios planetos. Yra atsitiki
mų, kad kokie neaiškus signa
lai paliečia instrumentus — tai 
elektro-magnetiškos srovės, vai
kščiojančios ant pačios žemės, 
paeinančios nuo saulės. 1 
gal pagelbės musų tyrinėji
mams, jeigu aš pasakysiu, jog 
mes negauname signalų, jeigu 
neįsteigiame mažiausia šešias
dešimts penkių mylių elektriš
kos srovės ilgį. Kartais mes 
girdime tuos planetinius garsus 
dvidešimts ar trisdešimts mi- 
nutų po išsiuntimo ilgos srovės. 
Jos neužstoja kelio, bet kuomet 
signalai pradeda apsireikšti, jie 
yra nuolatiniai. Labiausia pa
žįstamas signalas, kokį gauna
me, yra keistai muzikalis. Jis 
ateina trimis gretimais sujudi
mais, kas nurodo į Morse rai
dę “s”, tečiaus yra ir kitų gar
sų, kurie galima išaiškinti ir i 
kitomis raidėmis. Reikia pa
sakyti, kad neateina jokia ei
lė raidžių, kaip yra daroma te- : 
legramus leidžiant, todėl nega
lima sakyti, 'kad ateitų kokia ; 
nors tikra žinia, siunčiama iš- I 
lavinto proto tvarinių. Karė i 

labai reta-skįsta ir nėra užtek- pakenkė mums ištyrinėti Her- i 
tina leidimui balso. Vietoj žo-1 tzianišką paslaptį, kuri tuomet i

AR GALĖSIME KADA 
NORS KALBĖTIS SU 

MARSU?

Stovėdami lauke gražų vaka- 
! rą dabartiniu laiku apie 10 va- 
i landą, žemai rytuose pamatysi- 
. te dikčiai rausvą-rudą žvaigž- 
• dę; ji yra ne tiesiai rytuose, 

bet šiek-tiek į pietus nuo rytų. 
' Tai yra planeta Marsas, že

mės gyventojai, labai užsiinte
resavę Marso gyventojais, ne
kantriai žiuri į tą rausvą žibu
rėlį ir mislina. žiburėlis spin
gso sau' ir, kaip nuoga akia jį 
matai, nėra kas kitas, kaip la
šas ugnies plačiose juodose er
dvėse.

Marso gyventojai, jeigu ko
kių' ten yra, sustoję nakties lai
ku žiuri į savo kaimynę žemę 
— žiuri ir nekantriai mislina. 
žemę jie mato dikčiai didesne, 
negu mums išrodo Marsas, bet 
ir žemė jiems išrodo rausva, — 
nes visi dangaus kūnai, kuo
met užgesę, jei užtektinai gau
na nuo savo kaimyno šviesos, 
išrodo rausvi-rudi. žvaigždės, 
kurių irgi dikčiai yra rausvų, 
yra dalimai nustojusios savo 
pirmesnio karščio ir skaistumo.

Ką Marso gyventojai misli
na? Jie, be abejo, jei turi pro
tą, gal dar su daug geresniais 
instrumentais, didesnę žemę ge
riau yra ištyrinėję ir nutėmiję 
musų visą judėjimą, 
čia mums signalus 
pyksta, kodėl mes 
sakome.

Kokius signalus 
davinėja? Jeigu jie atsistoję 
motų į mus ranka, mes nema
tysime. Jeigu sukurtų didelę 
ugnį, ją sunku butų matyti, nes 
ir dabar Marsas išrodo ugnies 
tašku, o reikia bent ketvirtda- 
lio Marso didumo ugnies 
iš taip toli ją matyti.

Vienatinis 
tros srovės, 
platybėmis, 
tojai turbut 
nešti apie save.

Štai bevielio telegrafo išra
dėjas Marconi savo aparatais 
pagavo keletą keistų impulsų. 
Ar jie tik nėra pastangomis su
sijungti per tuščią juodą erdvę 
kokios nors kitos planetos su 
mūsiške? Jeigu tai ištiesų yra 
atsitikimas, tai kaip jį galima 
butų suprasti, kaip išversti iš 
jų kalbos į musų, kaip supras
ti pirmą Marso žmonių pasvei
kinimo žodį žemei ?

Tas klausimas 
ka musų mokslo 
visame pasaulyje.

Spėjamas kitos 
ventojų signalas 
Marconio aparatuose tris trum
pus bryželius (- - -), kas, iš
vertus pagal Morse telegrafo 
alabetą, sudaro raidę “s”. Te
čiaus negalima tikėti, kad Mar
so gyventojai galėtų turėti 
kią kalbą, kaip mes.

Nekuriu mokslininkų vis 
rimą užtvirtinti, jog Marso 
Ventojai visai neturi kalbos ir 
balso. Marso atmosfera esanti

Jie 
ir gal 
nieko

siun- 
labai 
neat-

jie mums

jeigu

būdas — tai 
kurios eina
Taip Marso gyven-
ir nori mums pra

elek- 
etero

labiausia su
vyru galvas

planetos gy- 
užregistravo

to-

no- 
gy-
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apsireiškė, tečiaus musų orga
nizacija rengiasi pradėti galu
tinų ištyrinėjimą.”

Kaip butų su Marsu galima 
susikalbėti? Kaip suprasti jų 
žodžius, kuomet atsiųs mums 
žinias? Kaip mes jiems gali
me apie save pasisakyti ?

Kartais jiedu atsimindavo tą pirmu-

— O, kad mes ji taipgi galėtume atra-

Galų-gale jie atėjo kur sėdėjo gilus 
ištempia savo lupeles saulės pirmam buč-1 Užsimąstymas — toji nepaprasta sena mo
kini, nėra taip raudoni!. teris, kuri visuomet atsiremdavo savo al-

Jo mažučiai pulsai mušė guviai. Jis kūne ant savo kelio ir savo smakrą parem- 
buvo toks meilus-karštas, toks malonus! ^avo an^ sav0 rankos, ir kuri vogdavo 
Jis visai nekalbėjo, tik šaipėsi ir žaidė sau- šviesQ iš praeities, kad nušviesti ja ateitį, 
lės šviesoje. Ir Gyvybė ir Meilė šaukė:

Meilė ir Gyvybė džiaugėsi neapsako- — O, išmintingoji, pasakyk mums: 
mai. R « kuomet mudu pirmą kart susitikova, nialo-

Nei vienas, nei antras net nesušnabž- nūs, meilus ir skaidrus daiktas — kas-nors 
Abu tylėjo. Bet giliai savo širdyse— prigulėjo mudviem — džiaugsmas be 

ašarų, saulės šviesybė be šešėlio. O! kaip 
mudu nusidėjova, kad pražudėva jį! Kur 

; mudu turiva eiti, kad surasti jį? Pasa- 
. kyk!...-. o pasakyk!....

Ir ji, išmintingoji sena moteris, atsa
kė:

— Jei surastumėte jį, ar atiduotųpątp. 
tą, kuris eina judviejų viduryje?

Ir Meilė ir Gyvybė agonijoje sušuko:
— Ne!
— Atiduoti jį! — sakė Gyvybė. — 

Kuomet erškėčiai pervers-užnuodys mano 
kojas, kas tada iščiulps nuodus? Kuomet 
mano galva sopės, kas uždės savo plonytes 
rankutes ant jos ir nutildys mušimą? šal
tyje ir tamsoje kas atšildys mano užšalu
sią širdį?

Ir Meilė šaukė:
— Geriau leisk man numirti. Be 

Džiaugsmo aš galiu gyventi; bet be jo — 
negalima. Leisk man verčiau nemirti, ne
gu jį nustoti!

Ir išmintinga sena moteris atsakė:
— O, paikiai ir akli! Ką judu pirmiau 

turėjota, yra tas pat, ką judu dabar turi- 
ta! Kuomet Gyvybė ir Meilė pirmoj vie
toj, skaidrus daiktas — kas-nors — už
gimsta, be šešėlio. Kuomet keliai prade
da darytis šiurkštesniais, kuomet šešėliai 
pradeda tamsintis, kuomet dienos buna 
sunkios ir naktįs šaltos ir ilgos, tuomet 
jis — tas kas-nors — pradeda keistis. Mei
lė ir Gyvybė nematys jo, nepažins jo tol, 
kol vieną dieną judu nepradėsit urnai šau
kti: ‘O, Dieve! O, Dieve! mudu pražudėva 
jį! Kur jis?’ Judu (Meilė ir Gyvybė) ne
suprantat, kad negalit neštis besišaipantį 
daiktą neperkeitę į tyrą, ir šalną, ir snie
gą. Judu nepažįstat to, kurs vaikščioja 
kartu su judviem, kol Džiaugsmas nepra
deda senėti.

Kapas yra saldi, maloni vieta — šil
tas šalčiausiuose snieguose, drąsus baisiau
siuose tyruose. Jo vardas yra Sąjausmas.

Ir toji tai yra Tobula Meilė!

dėjo.
abu sakė:

— Jis bus musų ant visados.
Paskui atėjo laikas — už savaičių? už 

mėnesių? (Meilė ir Gyvybė laiko nema
tuoja) — kuomet tas daiktas nebebuvo to
kiu, kokiu jis buvo pirmiau.

Vienok gi jis žaidė; jis šaipėsi; ir vis 
dar jis dažė savo bumą purpurinėmis uo
gomis. Bet kartais mažytės rankutės nu
svirdavo pailsusios; ir mažos akutės žiu
rėjo sunkiai j vandenį.

Ir Gyvybė ir Meilė neišdrįso pažvelg
ti vienas kitam į akis; nepradrįso paklaus
ti: Kas skauda musų numylėtiniam?

Ir žėdnas patylomis šnabždėjo pats 
sau:

— Tai niekis! Tai niekis! Rytoj jis 
prasiblaivys ir šypsosis giedriau ir guviau.

Bet rytojus ir rytojus atėjo. Jie vis 
keliavo ir keliavo; ir kūdikis žaidė greta 
jų, bet vis sunkiau, kas kartą sunkiau.

Vieną dieną Gyvybė ir Meilė atsisėdo 
pasilsėti. Ir užmigo. O kuomet juodu at
sibudo, savo kūdikio neberado. Jis pra
dingo. Tiktai, arti jų, ant žolės, sėdėjo 
mažutis nepa’žįstamas pašalietis, plačiai 
praplėstom akim — labai maloniom ir liūd
nom. Nei vienas, nei kitas jo nepatėmijo.

— O, musų Džiaugsme! Musų pražu
vęs Džiaugsme! Ar mes tavęs niekados 
nebeparegėsime?!

Mažytis malonus ir liūdnom akim pa
šalietis įspradė savo abi ranki į jųdviejų 
rankas ir pritraukė vieną arčiau prie ki
to. Ir Gyvybė ir Meilė ėjo su pašaliečiu 
viduryje. Ir kuomet Gyvybė pažiurėjo' į 
jį sopulyje, ji paregėjo savo ašaras atsi- 
spindančias jo maloniose-ramiose akyse.

Meilė, įširdęs, su skausmu šaukė:
— Aš esmi nuvargęs, aš esmi pailsęs! 

Aš nepajiegiu toliau keliauti. Visa šviesa
Daug paduota sumanymų ir pasiliko užpakalyje manęs; tiktai tamsy-

sistemų tam reikalui. Svar
biausi ir daugiausia remiama 
signalavimo sistema skaitlinė- -
mis. Pripažįstama, jog skait- kur saulės šviesybė gulėjo ant pakalnių, 
liavimas ar dalinimas daiktų Jo plačios akįs buvo visuomet liūdnos 
pavieniais egzistuoja visur. ir mintingos; jo mažytė burna visuomet

Ateitis prie to mus veda ir šypsojosi ramiai ir guviai, 
galima tikėti, kad mokslas ras ____ • x • iv j • • , • ^;amS Kuomet u’zmynusi ant aštrių akmenų, budus ir įrankius kaip pnemi- , _ . . J , . ..
mui nuo kitų planetų ateinan- Gyvybe susipjaustydavo sau kojas, Jis ap- 
čių žinių, taip ir pasiuntimui šluostė kraują savo rubais ir pabučiavo 
nuo žemės joms žinių.

bė prieš mane.
Tuomet jo rožinis pirštas pamojo ten,

Lojančio šunies balsas sakoma girdi
mas keturių mylių augštumoje ore, iški
lus su balionu.

pažeistas vietas savo mažytėm lupom.

Laivų sudužimas Baltiko jūrėse yra 
didžiausias, negu kitoje kokioje nors pa
saulio dalyje. Per visus metus abelnai at
sieina po vieną ant dienos.
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LAIKINOJI LIETU
VOS VALSTYBĖS 
KONSTITUCIJA

ryba trečiuoju skaitymu priė
mė kai kuriuos naujus konsti
tucijos dėsnius ir dabar ši kon
stitucija yra veikiančia. Lap
kričio 17 d. tapo pakeisti jos

ir Valstybės Prezidento, o kiti, 
kurie leidžiami laike sesijų, ei
na su parašais ne tik Valsty
bės Prezidento ir Ministerio 
Pirmininko, kaip tat reikalauja

8. Valstybės Prezidentui pri
klauso vykdomoji valdžia, ku
rią jis vykdo per Ministerių 
Kabinetą, atsakomą prieš Val
stybės Tarybą.

(Tąsa iš pereito numerio)
Po to mus pąliu&Savo visam mėnesiui 

ir pasiuntė penkiolika verstų už linijos Į 
kaimą Senky, prie upelio vadinamo Uzlian- 
ka. Tenai radosi artilerijos stovykla, ir 
sykį tenai pasiekus, musų gyvenimas bu
vo lengvas. Tečiaus tenai nusiduoti ne
lengva buvo — kelias buvo labai baisus. 
Mes taip nuvargom ir nusikankinom eida
mi, kad dauguma pasiekę vietą sukrito ir 
sumigo net nevalgę vakarienės, kurią ten 
mums buvo parengę.

Medikaliam pagelbininkui užpakalyje 
linijų nebuvo ko veikti, šalip to mano ran
ka visiškai jau pagijo, taigi aš kreipiausi 
prie komandieriaus pavelijimo vėl grįžti į 
eiles. Jisai mano prašymą išpildė, dar pa- 
augštindamas mane į korporalus, tokiu bu- 
du mano globoje buvo vienuolika vyrų.

Čionai aš gavau porą laiškų, vieną nuo 
Jašos, kuris buvo atsakymu į mano para
šytą iš Jakutsko, kuriame aš minėjau su
grįšiu pas jį karei pasibaigus. Aš pasiun
čiau jam atsakymą prie to, patvirtindama 
savo prižadą, tik su ta išlyga, kad jis per
keis savo apsiėjimus su manimi ir užlaikys 
kaip žmogų ir mylės. Kitas laiškas buvo 
iš tėvų. Motina norėjo, kad aš grįžčiau 
pas juos, aprašydama visus savo vargus ir 
sunkumus.

Tai buvo spalio mėnuo. Šis mėnesis, 
praleistas prie artilerijos stovyklos, buvo 
labai linksmas. Mus išskirstė po kaimie
čių namus gyvenimui, o kasdien mes at- 
likinėdavom miklinimosi ir žaislų užduotis. 
Čionai aš pirmiausia pramokau pasirašyti 
•savo vardą ir alfabeto raides. Skaityt aš 
pirmiaus esu prasimokinus, būdama su Ja
ša, kuris mane mokino. Literatūra, kokią 
leido fronte skaityti, susidėjo daugiausia 
iš gyvų detektiviškų pasakų, ir “Nick Car
ter” vardas buvo net man žinomas.

Mes turėjome įr kitokių užsiėmimų. 
Atsimenu vieną dieną, užėjus lietui, aš už
bėgau vienan tvartan, kur taipgi buvo pa
sistoję nuo lietaus ir apie keturiasdešimts 
oficierių ir kareivių. Tvarte buvo jo sa
vininkė, viduram*ž;ė moteris, trusdamosi 
apie karvę. Tą dieną aš jaučiausi pusėti
nai linksma ir pradėjau bobelę erzinti, pa
linksminimui savo draugų kareivių. Pra
dėjau įvairiai kalbinti ir apreiškiau, kad 
įsimylėjusi į ją. Moteriškė nežinojo apie 
mane, jog esu taipgi moteris, ir pasijuto 
įžeista. Padrąsinta visų kareivių juoku ir 
šukavimais, užsipudiau ją ir net pasiry
žau pabučiuoti. Bobelė, perpykus delei ka
reivių garsaus juoko, sugriebus didelį pa
galį, keikdama ir užsimojusi ant manęs ir 
visų vyrų, šaukė:

“Lauk iš čionai, jus, persekiotojai ne
kaltos moteriškės!”

Nenorėdama pradėti peštynių, tuojaus 
jai pasakiau:

“Paikše moteriške, ar nepažįsti, kad 
ir aš esu moteris, paprasta kaimo mergi
na!”

Bet tas dar labiau šeimyninkę užpy
kino. Ji tą paskaitė dar didesniu jos pa
juokimu ir pradėjo daugiau kerštauti. Ta
da oficieriai ir kareiviai pribėgę stengėsi 
moteriškei išaiškinti, jog aš tiesą kalbu, 
ir kad mes nenorime būti išvyti ant lietaus. 
Reikėjo daugiau, negu žodžių jos pertik- 
rinimui, ir man prisiėjo net atsegioti sa
vo apvalkalo guzikus!

“Viešpatie Jėzau!” žegnodamasi šau
kė ji. “Boba, ištiesų.” Ir umu laiku jos 
širdis suminkštėjo, balsas persimainė švel
niu. Pradėjo net verkti. Ji papasakojo 
mums, jog jos vyras ir sūnūs yra kariume- 
nėje, bet nuo jų senai kaip nieko negirdi. 
Apglėbusi mane moteriškė pamylavo, da
vė visokio maisto ir pieno, klausinėdama 
apie mano motiną ir apgailavo jos likimo. 
Mudvi persiskyrėva labai širdingai ir ji 
laimino mane, linkėdama geros kloties. .

Vėl sugrįžta į frontinę liniją.
Grįžtant mums į frontą jau snigo. Da

bar mums paskirta pozicija radosi tar
pe ežero Narot ir Baranoviči. Pirmutinę 
naktį musų kompanijos komandierius at
sišaukė į liuosnorius, trisdešimts vyrų, ei
ti apžiurinėti priešų spėkas ir poziciją. Jų 
tarpe buvau ir aš.

Mes išėjome eilėje vienas greta kito, 
palengva vogdamiesi pirmyn, užsilaikyda
mi ramiausia kaip galima. Perėjome per 
krumus, kuriuose priešų patroliai, girdė
dami sniego girgždėjimą po musų kojų, 
buvo pasislėpę. Prišliaužėme iki priešų

tranšėjų ir sugulę žiurinėjome apie jų vie
lines tvoras. Musų krutinės buvo priplo
tos prie žemės. Mes jautėmės nekaip, ma
nydami, kodėl čia taip keistai musų nie
kas nepatėmija. Musų oficierius, Bobroj, 
buvęs mokytojas, tečiaus pirmo laipsnio 
karingas vyras, urnai musų užpakalyje nu
girdo kokį tai balsą.

“Čia kas nors yra”, patykiai pratarė 
jis.

Atstatėme ausis klausyti, bet vargu 
pasisekė kas nugirsti, kaip štai pasijutome 
apsupti priešų vyrais, skaitlingesniu buriu, 
negu musų buvo. Šauti jau buvo pervėlu. 
Griebėmės durtuvais, ir ištiesų atsibuvo 
laukinis susikirtimas.

Pasijutau aš stovinti prieš vokietį, ku
ris radosi ant krantelio augščiau manęs. 
Nebuvo galima sugaišti nei valandėlės — 
gyvastis ir mirtis kabojo ant svarstyklių.

(Bus daugiau)

Užkeikta Mergele
Parašė V. J. Pietaris.

(Tąsa iš pereito numerio)
Barzdaskutis (perpuolęs vėl keliasi): — 

Dievai mano galingi, gelbėkit mane 
nuo tų piktų dvasių! Duokite man ap
gynėją (svyruodamas, atsistojęs, pa
laukęs) .... Kur dabar aš esu?.... Ir 
pats nėžinau. O, tu, prakeikta Boba! 
Kur tu mane įvedęi, — įstūmei į šitą 
baisų pavojų (labai nervuotas). Ko
kia baisi man yra ši valanda! O, aš 
nelaimingas, koks liūdnas mano liki
mas !.... Kur- ta man žadėta laimė, 
kame ji randasi?.... (pauza). Šiame 
piktų dvasių name nėra nei ramios 
vietelės ir mane visą baimė apėmė.... 
(Liūdnai). Baisumas čionai neapsa
komas, lyg pragaro gelmėse stoviu.... 
(Eina palengva prie durų). Eičiau 
lankan, bet ten. tas pats — baisiausių 
baidyklių eilės stovi? net patį šėtoną 
galiu sutikti. (Stovi, kraipo galvą). 
Ta Boba, be abejonės, yra prakeikta, 
kad žmogų varguolį taip kankinti lei
džia. Kur bus galas, kada aš šias bai
sybes pergyvensiu.... (vaikščioja su
siėmęs rankas).

Scena antra.
Ineina nepažįstamas žmogus. Barzdasku
tis žiuri ir džiaugiasi. Bet tai yra Mirtis, 
apsirėdęs ilgais rubais ant viršaus savo 

skeletų.
Mirtis: — Ko tu nerimauji, drąsuoli? Ži

nai, jog pakliuvai tu mano naguosna. 
Geriau buk sau ramus ir savo maldų 
daugiau nekalbėk, nes gali greitai pra
žūti. Laikykis tykiai. (Barzdaskutis 
šluostosi prakaitą ir klauso). O jeigu 
ne, taip apsieisiu su tavim trumpai. 
Supranti dabar?

Barzdaskutis (drąsiai): — O kas tu toks 
esi, pasakyk man. Jei esi šėtonas, tai 
greitai su tavim aš apsidirbsiu. Su
pranti, ką aš kalbu?

Mirtis: — Tylėk ir neprieštarauk, nes tuoj 
pareikalausiu tavo gyvasties.

Barzdaskutis (liūdniau): — Gerai, tylėsiu, 
bet tu man turi pasakyt, kas esi per 
vienas, kad taip smarkauji.

Mirtis (nusimeta viršutinį apsiautalą): — 
Štai, tuoj pamatysi, kas aš esu. Buk 

■ gatavas: (Barzdaskutis susiima ran
kas ir persigandęs dreba). Bus tau 
gana visų maldų, aš greitai tave nu
raminsiu. (Šoka prie Barzdaskučio. 
Tuo tarpu ineina Boba).

Scena trečia.
Baba (pamato Mirtį, surinka): — Prakei

ktos dvasios! Traukis šalin, šetone, 
vardan Dievo valios! (Mirtis greit 
išeina).

Barzdaskutis (prieina prie Bobos): — Tu, 
baisi baidykle, atvedei mane šičia vie
ną ir palikai globai piktų dvasių. Ar 
tu prapuldyt mane nori, ar ką kitą 
manai sumanim daryt, a?!

Boba: — Ne, aš nenoriu tavo prapulties, 
tik noriu suteikti tau laimę už tavo 
gerą darbą. Už tai aš padarysiu tave 
laimingiausiu pasaulyje, tai yra tur
tingu.

Barzdaskutis: — Kokią laimę gali man su
teikti, kad pati esi nelaiminga?

(Bus daugiau)

1. Trumpa istorija.
Vasario 16 d. 1918 m. Lietu

va yra pasiskelbusi kaipo lais
va ir neprigulminga valstybė. 
Pasiskelbus kaipo valstybė, Lie
tuva neturėjo tuomet nei savo 
valdžios, nei nuolatinio organo, 
kuris svarstytų ir leistų įstaty
mus. Buvo vien tik Lietuvos 
Taryba, kaipo vienatinė ir vy
riausia Lietuvių Tautos atsto
vybė, kuri, vaduodamosi apsi
sprendimo teise, yra kitoms 
valstybėms apreiškusi savo va
lią — būti laisva ir neprigul
minga valstybe, šiaip pasiskel
bus, Lietuvos Taryba norėjo ir 
turėjo kalbėti ne vien Lietuvių 
tautos vardu, bet visų Lietuvos 
gyventojų vardu, kurie tik gy
vena ant tam tikros Lietuvos 
teritorijos. Turėdama tat ome
nyje, Lietuvos Taryba pradėjo 
vadintis kaipo Lietuvos Valsty
bės Taryba.

Visa pildomoji Valdžia Lie
tuvoje priderėjo ne Lietuviams, 
bet Vokiečių okupacijos val
džiai, kuri jau išdirbinėjo viso
kius sumanymus, kaip Lietuvą, 
kaipo atskirą valstybę, prijun
gus prie Vokietijos, ar tai prie 
Prūsijos ar prie Saksų valsty
bės. Buvo daromi jau planai, 
kad Lietuvos karalium ar kuni
gaikščiu busiąs ar tai Prūsijos 
karalius Vilius, ar jo koksai sū
nūs.

Kad atsispyrus tokiam Vo
kiečių okupacijos valdžios pri
metamam karaliui, Lietuvos 
Valstybės Taryba liepos mėn. 
1918 m. buvo sumaniusi pa
kviesti tokiu karalium Hercogą 
Urachą iš Wuertembergo ir bu
vo sudariusi jau tam tikrą kon-Į 
stituciją, sulyg kurios šis Her
cogas Urach turėjo atkeliauti 
Lietuvon ir jai prisiekti. Ura
chui teko susipažint su šia kon
stitucija, ir jis buk sutikęs antį 
jos, bet Lietuvos visuomenei I 
nebeteko jos pamatyti, nes iš
kilus Vokietijoj revoliucijai, 
tenai pradėjo griūti vienas tro
nas paskui kito ir todėl ir apie 
Urachą prisiėjo užmiršti. Jau 
lapkričio męnesyj Lietuvos Vai-1 
stybės Taryba nutarė atsisaky
ti kaip Uracho kvietimą, pave-: 
dus tą rupesnį busimajam Stei
giamam Seimui, jeigu žinoma 
šis panorės, taip ir nuo pirmo
sios konstitucijos. Lapkričio 2 
dieną liko priimta kita konsti
tucija, kurioj visa pildomoji 
gale, kuri dabar priklauso Val
stybės Prezidentui, buvo paves
ta Lietuvos Valstybės Prezidi- 
jumui iš pįrmininko ir dviejų 
vice-pirmininkų, tečiaus ši for
ma buvo neparanki. . Prezidi- 
jumo nariai ne vienoj vietoj gy
veno, o be to tasai patsai Pre- 
zidijumas turėjo vesti ir visus 
pačios Tarybos darbus. Prie 
tokios Lietuvos Valstybės sąs- 
tatos prabuvo Ministerių Kabi
netai Aug. Voldemaro, M. Šle
ževičiaus ir Pr. Dovydaičio, bet 
suirus paskutiniam kabinetui, 
spėjamas naujojo kabineto da
rytojas, M. Šleževičius reikala
vo ir pačios esamos konstituci
jos pakeitimo. Balandžio mėn. 
4 dieną Lietuvos Valstybės Ta

du paragrafai 32 ir 33. Tai 
tiek apie istoriją.

2. Valstybės valdžia.
Sulyg dabartinės konstituci

jos, vyriausioji Lietuvos Vals
tybės Valdžia priklauso Lietu
vos Valstybės Tarybai, kuri sa
vyje užlaiko vyriausiąją Lietu
vos galę ir kaipo tokia steigia 
ir Valstybės Valdžią žemiaus 
nurodomas konstitucijos pama
tais, iki Steigiamasis arba Ku
riamasis Seimas bus nuspren
dęs, Lietuvos Valstybės valdy
mo formą ir konstituciją.

Tokiu budu sulyg konstituci
jos, Lietuvos Valstybės Taryba 
pasilieka kaipo vyriausioji Val
stybės Valdžia, ne tik Steigia
majam Seimui susirinkus, bet 
ir ikitolei, kol to Seimo neliks 
priimta kaip valdymo forma, 
taip ir pati Lietuvos Valstybės 
konstitucija. Kokia Lietuvos 
valdymo forma yra dabar, vei
kiančioji konstitucija nepasa
ko, palikdama tą nutart pačiam 
Seimui.

džios Organai."
3. Vyriausieji Valstybės Val-
Nors sulyg konstitucijos Val

stybės Valdžios organus suda
ro trįs atskiri organai, kaip 
Valstybės Prezidentas, Valsty
bės Taryba ir Ministerių Kabi
netas, tečiaus vyriausiuoju šios 
Valdžios reiškėju pasilieka ta 
pati Valstybės Taryba; ji ren-

paragrafas 11 konstucijos, bet 
be to yra aprūpinti parašais 
Valstybės Tarybos' Pirmininko 
ir Valstybės Tarybos sekreto
riaus ir pagaliaus net trijų Val
stybės Redakcijos Komisijos 
narių, būtent trijų Valstybės 

I Tarybos narių K. Šaulio, Alf.
Petrulio ir L. Noreikos.

Tie pridedamieji Valstybės 
Tarybos Pirmininko ir narių 
parašai tik dar reiškiau pabrie- 
žia, kame yra vyriausioji gale. 
Čion nereikia jau minėti apie 
kitas Valstybės Tarybos narių 
teises, kaip apie tai, jog Minis
terių Kabinetas ir atskiri Mini
sterial, Valstybės Tarybai ar 

i jos komisijoms pareikalavus, 
turi duoti žinių ir paaiškinimų, 
arba apie tat kaip suorganizuo
ta Valstybės Kontrolė, kuri yra 
irgi pilnoj prigulmybėj nuo 
Valstybės Tarybos. Bet kaip 
apie tat viską taip ir apie pilie
čių teises ir kitus dalykus pa
tariama susipažinti pilnai per
skaičius iLetuvos konstituciją. 
Gal Steigiamasis Seimas, kurio 
rinkimai nuskirti balandžio 14

ka Valstybės Prezidentą ir ne
galint jam eiti savo pareigų ar | 
jam mirus, Valstybės Tarybos 
Pirmininkas jį pavaduoja (pa
ragrafas 7), ji turi teisę išreik
šti Ministerių Kabinetui nepa-

■ sitikėjimą ir tuomet šis priva
lo atsistatydinti (paragr, 22), 

j ji svarsto ir sprendžia įstaty
mus ir sutartis su kitomis val
stybėmis (paragr. 15). Tiesa, 
Valstybės Prezidentui duota y- 
ra teisė šaukti ir paleisti Vals
tybės Tarybos sesijas (paragr. 
9) ir kas svarbiausia, sesijų 
tarpe arba per jų pertraukas 
Valstybės Prezidentas turi tei
sės lėftti įstatymui Ministerių 
Kabineto priimtuosius. Tokio 
Ministerių Kabineto priimtieji 
ir Valstybės Prezidento pasira
šytieji įstatymai neįnešami į 
Valstybės Tarybą (paragr. 16). 
Tokia teise Valstybės Preziden
tas yra plačiai pasinaudojęs, 
esant ketvirtam M, Šleževičiaus 
Kabinetui: daugiau pusės me
tų Lietuvos Valstybės Taryba 
nebuvo šaukiama. Tečiau Val-I 
tybės Tarybos sušaukimas yra 
būtinas, kuomet reikia svarsty
ti sutartis su kitomis valstybė
mis. Be šiokių sutarčių vals
tybė negalėjo ir negali apsieiti, 
ir todėl sušaukimas Valstybės 
Tarybos turėjo įvykti juo la
biau, kad ir paties Steigiamojo

ir 15 d. šių metų atneš mums 
naują konstituciją, bet jeigu ji 
nebus iki tam laikui pakeista, 
prisieis gyventi jos dėsniais, 
iki Steigiamasis Seimas bus nu
sprendęs valdymo formą ir pa
čią konstituciją. , I

LIETUVOS VALSTYBĖS
KONSTITUCIJOS PAMA

TINIAI DĖSNIAI.
Iki Steigiamas (Kuriamasis) 

Seimas bus nusprendęs Lietu
vos Valstybės valdybo formą 
ir konstituciją, Lietuvos Vals
tybės Taryba, reikšdama suve
reninę Lietuvos galę (suprema 
potestas), steigia Valstybės 
Valdžią šitais Laikinosios Kon
stitucijos pam atais:

I. Bendroji dalis..
1. Vyriausius Valstybės Val

džios organus sudaro: a) Vals
tybės Prezidentas, b) Valstybės 
Taryba ir c) Ministerių Kabi
netas.

2. Vyriausios Valstybės Val
džios būklė yra Lietuvos Vals
tybės sostinė Vilnius.

3. Įstatymų iniciativos teisė 
priklauso Valstybės Tarybai ir 
Ministerių Kabinetui.

4. Visi Valstybės kreditai 
asignuojami įstatymo keliu.

5. Visi Laikinosios Konstitu
cijos pamatiniai dėsniai priima
mi 2 trečdaliais balsų: jie gali 
būti papildomi arba pakeičia
mi, to pareikalavus pusei Val
stybės Tarybos narių balsų, ir 
papildymą arba pakeitimą pri
ėmus dviem trečdaliam balsų.
II. Valstybes Prezidentas ir jo 

kompetencija.
6. Iki Steigiamasis Seimas

Seimo įstatymas sulyg konsti
tucijos nustatomas ir skelbia
mas Valstybės Valdžios, t. y. 
ir Valstybės Tarybos. Toksai 
Valstybės Tarybos sušaukimas 
ir įvyko spalio 15 dieną. Nuo 
to laiko Valstybės Tarybos se
sijos eina su pertraukomis ir
vieni įstatymai leidžiami yra su jį

bus susirinkęs ir nusprendęs 
Valstybės valdymo formą ir 
Konstituciją, Valstybės Prezi
dentas yra renkamas Valstybės 
Tarybos.

7. Valstybės Prezidentui mi
rus ar negalint jam eiti kuriam 
laikui savo pareigų, pavaduoja

parašu Ministerio Pirmininko kas.

9. Valstybės Prezidentas: a) 
skelbia su sayo parašu įstaty
mus ir sutartis su kitomis val
stybėmis; b) kviečia Miriisterį 
Pirmininką, paveda jam suda
ryti Ministerių Kabinetą ir už
tvirtina jau sudarytą; c) at
stovauja Valstybei; č) skiria 
pasiuntinius ir priima akredi
tuojamus svetimų valstybių pa
siuntinius; d) skiria augštes- 
niuosius kariumenės ir civilius 
Valstybės valdininkus; e) lai
ko savo žinioje kariumenę Lie
tuvos nepriklausomybei bei jo
sios žemių nepaliečiamybei gin
ti ir skiria Vyriausiąjį Kariu
menės Vadą; g) šaukia ir pa
leidžia Valstybės Tarybos sesi
jas.

10. Valstybės Prezidentui 
priklauso amnestijos teisė.

11. Visi Valstybės Preziden
to skelbiamieji aktai turi būti 
Ministerio Pirmininko arba ata
tinkamo Ministerio parašu žy
mimi.

12. Lietuvos Prezidento ži
nioje yra Lietuvos Valstybės 
antspaudas.
III. Lietuvos Prezidento Teisės 

leisti įstatymus.
13. Valstybės Tarybos sesi

jų tarpe arba per jų pertrau
kas Valstybės Prezidentas turi 
teisės leisti įstatymus Ministe
rių Kabineto priimtuosius.

14. Valstybės Prezidentas ga
li Ministerių Kabineto priimtą
jį įstatymo sumanymą grąžin
ti Ministerių Kabinetui su sa
vo pastabomis. Tuomet Mini
sterių Kabinetas svarsto jį an
trą kartą. Jei Prezidentas ne
randa galimu ir antru atveju 
Kinisterių Kabineto svarstytą 
ir priimtą Įstatymo sumanymą 
pasirašyti, tuomet šio įstatymo 
sumanymas yra įnešamas į Val
stybės Tarybą ir josios sesija 
turi būti tuojau sušaukta.

IV. Valstybės Taryba.
15. Valstybės Taryba svar

sto ir sprendžia įstatymus ir 
sutartis su kitomis valstybė
mis:

16. Ministerių Kabineto pri
imtieji ir Valstybės Preziden
to pasirašytieji įstatymai ne
įnešami į Valstybės Tarybą.

17. Valstybės.Prezidentas ga
li Valstybės Tarybos priimtąjį 
įstatymą grąžinti Valstybės 
Tarybai su savo pastabomis. 
Tuomet Valstybės Taryba svar
sto jį antrą kartą. Antru at
veju Valstybės Tarybos ap
svarstytas ir priimtas įstaty
mas turi būti Prezidento pasi
rašytas.

18. Valstybės Tarybai pri
klauso interpeliacijos ir paklau
simų teisė.

Valstybes Tarybos Pirminin- vieno atsako.

V. Ministerių Kabinetas.
19. Ministerių Kabinetą su

daro Ministeris Pirmininkas.
20. Ministerių Kabineto su

dėtį tvirtina Valstybės Prezi
dentas.

21. Ministerių Kabinetas iš- 
vieno (solidariai) dirba ir iš--

(Tąsa ant pusi. 6-to, kol. 2)

AR TUOJ - AR GREITAI
• ii-.ilcsis r^rsrfmain- . „nU-.l D«...............

Šiais laikais tas klausimas yra vienas iš svarbiausių daugybės žmonių 
mintyse, kuomet jie siunčia pinigus savo giminėms ai’ draugams užru- 
bežyje ir jiems rupi: “Kaip greitai tie pinigai pasieks mano 'žmones?”
Niekas negali tikrai pasakyti, kaip greitai pinigai bus persiųsti, nes ir 
vielinis patarnavimas, transportinis patarnavimas, pačtai ir kitokie da
lykai dabar vis dar atliekami ne ant normaliai nustatyto veikimo.
Otis & Co., tečiaus, per savo Užrubežinj Departamentų atlieka greitai 
patarnavimą — taip greitai viską išpildo, kaip tik prie to prileidžia 
esamos aplinkybės.
Tiesioginis vielomis susinešimas su Užrubežine Pinigų rinka yra svar
bus dalykas musų ATSAKANČIAME patarnavime. PABANDYKIT.

OTIS & CO.
CUYAHOGA BUILDING

216 Superior Ave., N. E.
Public Square Priešais Pačtą

(Guy <
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Julie Romain

kalno Etna ir kaip jiedu ten rimo jo prie
didelio kratero, .rankom susikabinę ir vei
dus suglaudę, lyg kad butų buvę pasiren
gę pulti į tą bedugnę.

Dabar jis jau buvo numiręs, tas eilių
rašytojas, taip jausmingų ir šaunių, kad 
jos patraukia visų gentkarčių atidą. Taip 
jos malonios ii* mistiškos, paslaptingos, kad
net atveria naują pasaulį del jaunesnių po

(Guy de Maupassant —vertė Tulelis.)

Šį pavasarį sukako du metai, kaip aš 
vaikščiojau Viduržeminių jūrių pakraščiu. 
Ar yra kas nors meilesnio, kaip svajoti, 
vaikščiojant vieškeliu? Tu sau vaikščioji 
kalno papėde, jūrių krantu, o tave glamo
nėja vėjelis. Ir sapnuoji! Kokių tai iliu
zijų užplaukia, kiek tai meilės prietikių 
praslenka pro tavo galvą laike dviejų va
landų pasivaikščiojimo. Kokia tai daugy
bė abejonių ir vilties inplaukia su maloniu, 
lengvučiu oru į tave! Tu sugeri jasias sy
kiu su vėjeliu, o jos sukelia linksmybės 
troškimą, kuris didėja tavo širdyj su alkiu 
vaikščiojimo priežasties. Skrajojančios, 
lengvutytės svajonėlės skrenda ir bėga, it 
paukštelės.

Aš sekiau tą ilgą kelią, kuris eina iš 
St. Raphael į Italiją, arba, geriau pasa
kius, tą ilgą, puikų vaizduotą vieškelį, ku
ris atrodo lyg butų išpiltas del visų senų 
meilės eilių reprezentacijų. Ir aš maniau, 
kad nuo Cannes iki Monaco visame tame 
žemės plote žmonės yra sukeliavę vargiai 
su kitokiu tikslu, kaip kad įsivelti į kokį 
nors keblumą, arba praleisti savo pinigus 
linksmuose žaisluose po skaidriu daugum 
ir tame rožių ir apelsinų darže nušviesti 
visokius žiaurumus ir kvailas pretenzijas 
ir niekšiškus gašlumus, — tai perstatyti 
žmonijos dvasią tokia, kokia ji yra: ver
giška, ignorantiška, arogantiška ir pilna 
šykštybės.

Staiga jūrių įlankoj aš pastebėjau ke
letą namelių, kurių galima pastebėti žėd- 
name kalno užsisukime. Ten stovėjo ke
turios ar penkios grįčutės, 'žiūrinčios į jū
res, prie kalno prisiglaudusios, o už jų 
matėsi eglių juosta dviejose didelėse slė- 
nėse, kurios buvo perskirtos einančiu jų 
viduriu keliu. Apsistojau prieš vieną tų 
bakužių. buvo taip graži: maža, balta 
grintelė, su rundina aptvara, laukinėmis 
rožėmis apaugus iki pat stogo.

Darželis buvo gėlių masė, visokių spal
vų ir rūšių, sumaišytos kokietuose, betvar
kiai susodintos. Pievelė buvo pilna gėlių, 
ant kiekvieno žingsnio apie prieangį bū
vio pristatyta didelių lazonų, ružavų bei 
geltonų kupstai pristatyta kiekviename 
lange, o terasa su akmenine baliustrada, 
kuri talpina tą mažą namelį, buvo apkars
tyta gerlianda su aštriai raudonų žiedų 
taurėmis, it kraujo lašais. Už grįčios aš 
mačiau ilgą juostą apelsinų medžių bežy- 
dinčių, kurie tęsėsi iki pat kalno.

Viršuj durų pastebėjau vardą: “Villa 
d’ Anton”. Tie žodžiai buvo mažose auk
sinėse raidėse. Pamaniau, kad kokis poe
tas, ar kokia deivė čia gyvena. Reiškia, 
kokis tai įkvėptas vienuolis surado tą že
mės lopelį ir pasibudavojo tą sapnų butą, 
kuris atrodė kaip lizdutis kvietkų ryšelyj.

Ant gatvės tūlas darbininkas daužė 
akmenis, ir aš priėjau paklausti jo to pui
kaus vaizdo savininko pavardės.

— Tai yra Madame Julie Romain, — 
atsakė jis.

etų.
Antrasis (tas garbės užsitarnavęs) 

taipgi jau buvo miręs, tas apviltasai, kuris 
draugavo su ja muzikališkuose jos perio
duose, kurie dar tebėra gyvi visų atmin
tyse; perioduose pažangos ir bevilties, ap
svaiginančiuose triumfuose ir širdį dras- 
kančioj beviltyj.

Ir jis gyveno ten toj gėlėmis apgaub- 
toj grįčioj.

Nelaukdamas nieko paskambinau var
pelį.

Mažas tarnas, tai nerangios minos ir 
sugrubusiom rankom, aštuoniolikos metų 
vaikinas, atsiliepė. Aš paišeliu parašiau 
ant kortelės aktorei sumanų komplimen
tą, prašydamas jos, kad įsileistų mane vi
dun. Gal but, jei ji butų žinojus mano pa
vardę, butų pati atidarius duris.

Mažasis kalpas įnešė tą raštelį vidun 
ii’ paskui sugrįžęs paprašė eiti su juo. Jis 
įvedė mane į švarų ir papuoštą salioną, iš- 
mebliuotą sulyg Louis Philippe stiliaus, su 
tandžiais ir sunkiais rakandais, nuo kurių 
maža, šešiolikos metų, plona, bet graži 
mergaitė nudengė uždangalus, manęs pa
gerbimui.

Paskui aš palikau vienas.
Ant sienų kabojo tris portretai. Vie

nas aktorkos, padirbdintas tuomet, kaip ji 
lošė tūlą rolę; antras poeto, kuris apsivil
kęs dideliu švarku ir kvolduotais marški
niais, kaip tuomet buvo toks paprotis; ir 
trečias muziko, sėdinčio prie piano.

(Bus daugiau) 
w'

ŽALIUOK, ARŽUOLĖLI.
Žaliuok, aržuolėli,
Dabink tą kelelį,
Kuriuo ein’ didvyriai
Į karės laukelį.

Šlamėk- jiems dainelę
Jautrią, paslaptinę, 
Pildyk drąsa, viltim 
Jų jaunas krutinės.

Skaityk, aržuolėli,
Kaip daugel jų žūva,
Kaip daugel šiandieną
Jau kapuose pūva.

Klausyk, aržuolėli, 
Kaip rauda sesutės, 
Surašyk žodelius 
Senosios matutės.

Ir po karės metų
Tu mums tai šlamėki, 
Iš po didžių vargų 
Mums keltis padėki.

Ir už šimto metų
Sakyk vaikams musų,
Kad gynėm Tėvynę
Nuo Lenkų ir Prūsų.

Apsakyk, kiek žuvo
Ant karės laukelių,
Apsakyk, kiek matėm
Skausmų ir vargelių.

Ir gal jie, išgirdę
Dainą šios gadynės, 
Negailės aukoti 
Save del Tėvynės.

Vyturėlis.w

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI
•> =a

Dingusi Viltis.
Pro krumus, per pievą 
Upelis tekėjo, 
Šalę jo susėdę 
Mes meiliai kalbėjom.

Jinai man žadėjo 
Širdelę atduoti, 
Ii* leidosi saldžiai 
Save pabučiuoti.

Laimingas jaučiausi 
Kaip niekas ant svieto. 
Bet.... dabar palikęs 
(Viens nerandu vietos....

Suvytę tie krūmai, 
Kuriuose sėdėjom, 
Ir upelis graudžias, 
Kaip meiliai kalbėjom.

Pratark, Mėnesėli,
Kaip tu mus regėjai, 
Išbark ją, kam savo 
Žodžio n’išturėjo....

Cirineušas. 
III. 10. ’20.

Nuo Juokų Red.: Pereitą sy
kį, neturėdami šiam skyriui ei
lių, sakėme, kad kovo mėn. nie
kas eilių nerašo; bet ne: yra 
žmonių, kuriems visas metas 
lygus, štai gerb. Cirineušas at
siuntė vienas, pažymėtas “III.- 
10. ’20”, kas reikia “Kovo 10 d. 
1920 metais” — ir tai parašy
tos lyg tyčia ta pačia diena, ka
da mes rašėme apie kovo nėtir.- 
kamumą eilėms. Jei skaityto
jai turi geras atmintis, atsime
na, kaip gerb. Cirineušas nuo 
seniau “meilės kryžių” neša.— 
Gaila mums jo, ir kad galėtu
me, palengvintume jam tą sun
kybę. Ta mergelė (ačiū die
vams, kad dar mes jos nepaži
nome) ištiesų gerb. Cirineušą 
paliko ekstaze, ir jam dabar vis 
lygu — žiema ar vasara — vi
duryj žiemos kalba apie upelį 
ir krūmelius ii- atsivaizdina tą 
pačią vasaros valandėlę, kurio
je pas upelį sėdėjo. Jis net į 
Mėnulį šaukiasi. Neduok die, 
jei gerb. Mėnulis imtų liudyt, 
ką jis mato.... ne visi norėtų 
savo biografijų girdėti....

Mes vis sakome, jog yra se
nų žmonių su vaikų protais, ir 
laiks nuo laiko tie žodžiai atve
da į musų tvartą faktus, kaip 
veršius, štai tūlas A. S. Pli- 
kickas, papykęs ant ‘Dirvos’ už 
patalpinimą jo “negramotnos” 
atvirutės, pasiryžo išleisti laik
raštį ii’ munis atsikeršyti. Pa
siryžimą išpildė: pardavė stu- 
belę, nusipirko kelis lapus po- 
pieros, keletą tuzinų raidžių ir 
išleido “gazietą”. Ir pradėjo 
prie ‘Dirvos’ kabinėtis, kaip šu
nelis pievoj paskuj jautį sekio
damas, į uodegą, norėdamas, 
kad jautis su juo imtų žaisti.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai....

raščiai sako, kam Amerikiečių 
| laikraščiuose maišyta straips
niai su žiniomis ir apgarsini
mais. Kad tik tie Lietuvos tū
zai suprastų, jog Amerikos Lie
tuviams visa geriausia “litera
tūra” yra pajieškojimai ir ap-l 
sivedimui mergų reikalavimai, 
tai gal lengviau į Amerikos 
Lietuvių laikraščius žiūrėtų. — 
Daugiausia skaitytojų turi tik 
tie musų laikraščiai, kurie tuos 
pajieškojimus deda.

“Keleivis” ir kiti bolševikiški 
laikraščiai dabar tai kaip gudo 
ratai barška. Didesnio džiaug
smo kaip pereitą savaitę tur
būt neturėjo, kada išgirdo apie 
“revoliuciją” Kaune. — rašo 
M. G—nė iš Providence, R. I.

ŠIOS DRAUGIJOS 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

Mirė 400 svarų žmogus. New 
York. — čionai mirė 400 šva
rų žmogus; jam reikėjo daryti 
speciali grabą ir buvo vežamas 
atvirame vežime. Jisai buvo

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT, MICH.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. ‘— A. Bagdonas,
2338 Russell Street 

Pagelbininkas — F. Vaitkus, 
240 Cardoni Avenue 

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

157 Polard Street 
Iždin. — J. Yarošiunas,

297 Heintz Avenue 
Globėjai: A. Abyshela ir 

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

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

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

4%
St. Claii ir East 55-ta gatvi. 

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

12000 Superior Ave.

w
Jonas Labutis Akrone yra 

pasižymėjęs tuomi, kad pirmu
tinis visados išsmunka iš baž
nyčios, kunigui pradėjus pas
kutinį pamokslo žodį tarti. — 
Apie tai praneša Povilas Saka
lauskas iš tps pačios parapijos.

Heraklitus pasakė: Gyvuliai 
ir primitiviai laukiniai žmonės 
niekados nesijuokia. Tai yra 
dėlto, kad jie neturi iš ko jupk- 
tis. Jeigu juos butų galima su-

bankierium, bet vėliaus pristo
jo prie krutančių paveikslų už 
juokdarį; Mirė nuo influenzos, 
būdamas tiktai 36 metų am
žiaus.
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Tiesiog į HAMBURGĄ į
CUNARD LINIJOS

DVIEJŲ SRIUBŲ LAIVAS «

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

Pridėti reikia $5.00 karės taksu. I
Pilnų informacijų reikalaudami kreipkitės pas J

The Cunard Steamship 
Company Limited

arba pas vietinius agentus.

Saugumas Pirmiausia
P

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

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

Pinigų apsauga žmonėms apeina pir
miausia. Jau nėra vietos pinigams po mat- 
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.

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
Julie Romain!
Savo kūdikystėj, daug metų atgal, aš 

girdėjau žmonės kalbant apie tą didelę ak
torę, Rachelio konkurentę. Jokia moteris 
nebuvo labiau gerbiama ir mylima, ypa
tingai daugiau mylima! Kiek tai duelių 
ir saužudysčių delei josios įvyko, kiek tai 
sėnsacinių prietikių! Kiek gi amžiaus 
buvo toji suvedžiojanti moteris? šešios- 
dešimts. Septyniasdešimtis penkių! Mo
teris, kuri buvo ganoma musų žemės di
džiausio muziko ir garsiausio poeto! Dar 
atsimenu tą sensaciją (tuomet aš buvau 
dvylikos metų), kuri išviliojo ją į Siciliją 
su vėlesniu meilužiu, po persiskyrimu su 
pirmu. Kalbos ėjo per visą Francuziją.

Ji apleido vieną vakarą po premiere, 
kur publika plojo jai per visą pusvalandį, 
ir iššaukė ją vienuoliką sykių paeiliui. Ji 
iškeliavo su poetu pačtiniuose dviračiuose, 
mat, tuomet buvo tokis paprotis. Jiedu 
perplaukė jūres, kad mylėtis ant senos sa
los, Graikijos duktės, tame didžiame apel
sinų miške, kuris supa Palermo ir kuris 
yra vadinamas “Aukso lukštu”.

Žmonės kalbėjo apie jų užkopimą ant

PASIŠVENTIMAS.
(Iš Buddizmo knygų.)

Pirklis iš Suvaparanta, prisidėjęs prie 
Buddos draugijos, turėjo didelį norą gau
ti teisę skelbti Buddizmo mokslą savo gi
minaičiams bei vienmiestiečiams, ir, sako
ma, jis paprašė Gautamo leisti jam tai da
ryti;

— Žmonės Suvaparantoje yra labai 
pikti ii* žiaurus, — tarė Budda. — Jei jie 
ims tave kolioti, ką tu darysi?

— Nieko į jų piktžodžiavimus aš ne
atsakinėsiu, — atsiliepė pirklis.

— O jeigu jie tau suduotų?
— Aš nepaliesiu jų sudavimu atgal, — 

atsakė jis.
— Ir jeigu jie mėgins tave užmušti?
— Mirtis savaimi nėra blogumu; dau

gumas net trokšta jos, kad užbaigti gyve
nimo tuštybes; bet aš nemanau padaryti 
žingsnio nei paskubinimui nei pavėlinimui 
mano atsiskyrimo su šiuo gyvenimu.

Šie žodžiai palaikyti užganėdinančiais, 
ir pasišventęs Buddos mokslui pasekėjas 
gavo leidimą iškeliauti su ta misija.

vesti bendrumon su civilizacija, 
jų juokams nebūtų galo.

i-uiu----

Antose Maliniutė netikėjo, 
kad jos vaikinas pirmiau kitos 
nemylėjo, ir už tai jiedu tankiai 
susibardavo. Pagaliau sykį jis 
užklausė jos:

“Kodėl tu, Antosėle, vis ma
nai, kad aš esu ką kitą mylė
jęs?”

“Dėlto, kad tu pirma atsar
giai mane apčiupinėji, ar nėra 
kur išsikišusių špilkų, o paskui 
tik apkabini glėbin.”

Lietuvos laikraščiai bara A- 
merikiečių spaudą už “netaisy- 
kliškumą” rašyme. Dievuliau 
musų, kas gali jų tas taisykles 
spėti vytis, kad jos kas mėnuo 
naujos atsiranda. Turbut nie
kas taip narsus nėra keitimui 
rašybos, kaip Lietuvos Lietuvių 
laikraščiai. Net žmonės nespė
ja išmokt skaityti.

O ką apie kalbėjimą tais žo
džiais tai nei nemanykit!

Ir vėl dar tie Lietuvos laik-

Mes parduodame laivakortes ant visų trans-Atlantiškų lai
vų linijų, taipgi patarnaujame prirengime ir išgavime paspor- 
tų kelionei. * ■-> . »? .. .><• .

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

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

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

Ube 
Cleveland 

Uruet Company
Šaltiniai virš $94,000,000.00

MAIN OFFICE EUCLID AVENUE PRIE E. 9th STREET

DVIDEŠIMTS SKYRIŲ:
Euclid prie E. 57th 
E. 152nd prie Pepper 

Broadway prie E. 84th 
Lorain prie W. 89th

Bedford

Euclid prie E. 105th 
E. 156th prie Waterloo 
W. 25th prie Franklin 

Lorain prie W. 99th
Willoughby

14312 Euclid Ave.
Kinsman prie E. 93rd 

W. 25th prie Archwood 
Detroit prie W. 117th

Painesdale

St. Clair prie E. 40th 
Woodland prie E. 22nd 

Lorain prie W. 47th 
Detroit prie W. 101st

Lorain



irsavo 
didžiau- 
vargais

AMERIKOS LIETUVIAI! 
SUTEIKITE MUSŲ KARŽY

GIAMS ŠVIESOS SPIN
DULIŲ!

Lietuvos kariumenė, 
priešo kraują liedama, 
siomis pastangomis bei
išvijo iš Lietuvos bolševikus ir 
Vokiečių bei' Rusų bermonti
ninkų plėšikus.

Lietuvos kariumenė neleidžia 
amžiniems Lietuvos priešams, 
gobšiems Lenkams giliau Lie
tuvon veržtis, kad mus visai pa
vergtų ir musų žmones dar la
biau plėštų ir vėl juos į vergi
jos pančius pančiotų.

Lietuvos kariumenė apgynė 
ir gina musų brolius ir jų tur
tą.

Lietuvo's kariumenė jau iš
kovojo Lietuvai garbingą var
dą ir visam pasaulyj garsą.

Bet Lietuvos kariumenei rei
kalinga šviesa, reikalinga, kad 
nei vienas Lietuvos kareivis ne
liktų nepamokytas skaityti ir 
rašyti, kad negrįžtų namon ne
prasilavinęs. Gana tamsos mu
sų brangioj Tėvynėj!

Todėl keno širdis dar gyva, 
keno širdyj dar tvaksi Tėvynės 
meilė, padėkite šviesti musų 
kareivius: siųskite jiems kny
gų, siųskite aukų pinigais, už 
kuriuos bus perkamos karei
viams knygos, nes dabar, kada 
nutilo Lietuvos frontuose ko
vos, pradėta uoliai šviesti ka
reiviai: steigiami 
nėliai, mokyklos, 
skaitos, didinama 
“Kariškių žodis”.

Knygas ir pinigus siųskite 
tiesiai Lietuvon šiuo adresu:

Lithuania, Kaunas,
“Kariškių žodžio” Redakcija, 

arba atiduokite į musų Delega
cijos rankas Washingtone aiš
kiai pažymėdami, kad jie per
siųstų į “Kariškių žodžio” Re
dakciją.

Broliai Amerikiečiai, nesigai
lėkit musų kariumenei šviesos!

“Kariškių žodžio” Red-ja.
Kaunas, Lithuania.

vieno mėnesio, 2 vai. po pietų, 
šv. Petro ir Povilo salėj, 818 
Washington avė. Visi, kurie 
dar nepriguli, kviečiami ateiti 
ir prisirašyti, tiiomi prigelbėsi- 
me savo Tėvynei jos kovoje už 
laisvę.

Stoties rašt. M. Vitartas.

Pirminin- 
vienas

Kabi- 
nariaiTarybos

Valstybės Ta

kabinetas ir at-

parei- 
ir pa-

teisės.

Laiduojama (garantuo- 
asmens, buto ir nuosa- 
neliečiamybė, tikybos,

jiems knygy- 
daromos pa
jų laikraštis

BRADDOCK, PA.
Vasario 29 d. ir pas mus at

silankė su prakalbomis leite- 
T M. Bilius. žmonės la- 

žiaugė pamatę Lietu- 
antą ir tikrai pradėjo 
'og Lietuva jau yra 

Kalbėtojas gražiai pa- 
apie Lietuvos praeitį ir

laisva, 
aiškino 
dabartį ir apipiešė Lietuvos ko
vą už išsiliuosavimą. Aukų 
Lietuvos Sargams surinkta 73 
dolariai. Nors tai yra neper- 
daug, bet kad nesenai čia atsi
buvo streikas, tai žmonės daug 
ir negalėjo aukoti. Taipgi su
sitvėrė Lietuvos Liuosybės sar
gų skyrius ir prisirašė 23 na
riai, pilnai užsimokėdami įsto
jimą. šalip to, kalbėtojas ra
gino Lietuvius pirkti Lietuvos 
laisvės bonus, bet dauguma vis 
dar ko tai laukia, tik žada pirk
ti. Lietuvos kareiviams auka
vo: V. Alinskas $10; M. Vitar
tas $5; O. Vitartienė $3; A. 
Andrunaičikas $2 ir daugumas 
po vieną dolarį. Smulkių su
dėta $3.30, taigi viso labo su
sidaro $73.30. Pinigai persių
sti Maj. P. žadeikiui.

Lietuvos Sargų skyriaus val
dyba išrinkta: pirmininku M. 
Vitartas, pagelb. — J. Naujo
kas, rašt. — J. Lukošunas; jo 
pagelb. — K. A. Lukšis; iždi
ninkas — T. Dičkevičius. Su
sirinkimus nutarta laikyti kas 
pirmą ir trečią nedėldienį kiek-

LAIKINOJI LIETUVOS 
VALSTYBĖS KON

STITUCIJA.
(Užbaiga nuo pusi. 4-to)

22. Valstybės Tarybai išreiš
kus nepasitikėjimą Ministerių 
Kabinetui, šis atsistatydina.

23. Ministerių Kabinetui at
stovauja Ministeris
kas arba jį pavaduojąs 
kuris Ministeris.

24. Inėję į Ministerių 
netą Valstybės 
nenustoja buvę 
rybos nariais.

25. Ministerių
skiri Ministerial, Valstybės Ta
rybai ir jos Komisijoms 
kalavus, turi duoti žinių 
aiškinimų.
VI. Pamatinės Piliečių

26. Visi Valstybės piliečiai, 
vis tiek kurios lyties, tautybės 
ir tikybos, yra lygus prieš įs
tatymus. Luomų privilegijų 
nėra.

27. 
jama) 
vybės
spaudos, žodžio, susirinkimų ir 
draugijų laisvė, jeigu tik tiks
las ir vykdomieji įrankiai nėra 
priešingi Valstybės įstatymams. 
Ginkluotų asmenų susirinkimai 
draudžiami.

28. Srityse, kuriose Lietuvos 
Valstybės nėra išleistų naujų 
įstatymų, laikinai palieka tie, 
kurie yra buvę prieš karę, kiek 
jie neprieštarauja Lietuvos Val
stybės Laikinosios Konstituci
jos Pamatiniams Dėsniams.

29. Karės metu, taippat Val
stybei gręsiančiam sukilimui, 
ar riaušėms, neprileistini yra 
taikinami ypatingi įstatymai, 
kuriais laikinai suvaržomos pi
liečių laisvės garantijos.

VII. Steigiamasis Seimas.
30. Valstybės Valdžia nusta

to ir skelbia įstatymą Steigia
majam Seimui rinkti.

31. Steigiamasis Seimas yra 
renkamas visuotinojo, lygiojo, 
tiesiojo ir slaptojo balsavimo 
pamatais.

32. Steigiamasis Seimas ren
kasi Valstybės Prezidento nu
rodytoje vietoje ir jo paskirtą 
dieną.

33. Steigiamasis Seimas pra
deda darbą susirinkus pusei ir 
vienam išrinktųjų atstovų.

VIII. Valstybės kontrolė.
34. Valstybės Kontrolė da

boja, kad butų teisėtai ir tei
singai dirbamas sprendžiamasis 
ir vykdomasis darbas pajamų, 
išlaidų ir valstybės finansų ir 
kitokių valstybės turto saugo
jimo srityje.

35. Valstybės Kontrolei atsi
skaito visos Valstybės ir savi
valdybės įstaigos, tos labdary
bės įstaigos, kurios gauna pa
šalpos iš Valstybės, ir tos ben
drovės, kurios naudojasi Val
stybės kreditu ir garantijomis.

36. Valstybės Kontrolė turi 
būti visuomet prieinama: visa 
atsakomybė, visos knygos ir 
visi No. 35 paminėtų įstaigų 
veikimai.

37. Valstybės 
iniciativa skiria 
zijas.

38. Valstybės

Kontrolė 
ir vykdo

Kontrolė

savo 
revi-

suda-

NEATIDĖLIOK SU GYDYMU 
PAS MANE, nes 
patyrimą gydyme 
kentė nuo SENŲ, 
LIGŲ. Nežiūrint

ATEIK 
aš turiu daugelio metų 
Vyrų ir Moterų, kurie 
NERVŲ ir MAIŠYTŲ 
kokiu budu gydeisi ir

kaip ilgai sirgai, ATEIK >r 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 NERVU BETVARKES, SKILVIO, VIDURIU ir INKSTU NE
GERUMUS, taipgi REUMATIZMO, SKAUSMŲ STRĖNOSE ar 
SĄNARIUOSE, GALVOSKAUDI, UŽKIETĖJIMĄ. SVAIGULIUS, 
PUČKUS ir KATARĄ GALVOJE, NOSYJE ir GERKLĖJE. NE
ATIDĖLIOK, bet PASITARK SU MANIM TUOJAUS. VARTO
JU ELEKTRIŠKA GYDYMĄ. SERUMS, CIEPYMUS, BAKTE- 
RINUS ir TIESIOGINĄ KRAUJO {LEIDIMĄ. IŠ KO PASEK
MES UŽTIKRINU GERAS.

Ofiso Valandos: RP VTMEAIV
9 ryto ki 8 vak. URi I\LllLnLl

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

IDEA KEPTUVĖS Republic Building GRETA

10 iki 2 popiet 
Nedėldieniais

ro atskirą Valstybės valdymo 
dalį ir nepriklauso nuo Minis- 
terių Kabineto.

39. Valstybės Kontrolierių 
parenka ir skiria Valstybės 
Prezidentas.

40. Valstybės Kontrolierius 
Valstybės Tarybai ir jos Ko
misijoms pareikalavus turi duo
ti žinių ir paaiškinimų.

41. Valstybės Kontrolierius 
dalyvauja Ministerių Kabinete 
patariamuoju balsu.

42. Valstybės Kontrolierius 
atsako už savo darbus prieš 
Valstybės Tarybą ir atsistaty
dina, Valstybės Tarybai išreiš
kus jam nepasitikėjimą.

Liet. Misijos Inf. Biuras.

reiviai, kurie bijojosi. nugink
lavimo, kas buvo įsakyta, no
ri užleisti reakcijonierius į mi
nisterijų vietas.”

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 

“DIRVĄ” GIMINĖMS 
LIETUVOJE.

demonstracijos.
Maršalas Foch 
sušaukė augš-

karei- 
ir ap
dalino 
žmo- 

ir

KAIP LIKOSI NUVERS
TA BERLINO VALDŽIA.

(Užbaiga nuo pusi. 1-mo)
Visame Berline iki tolei buvo 

viskas gerai ir jokio netikėto 
apsireiškimo nesimatė. Veži
mai važinėjo ir gatvekariai ju
dėjo, kaip lyg nieko nebūtų at
sitikę.

Garsiausioje Berlino gatvėje, 
Unter den Linden nesimatė jo
kių permainų, išskyrus tą, kad 
pradėjo jodinėti kariumenės pa
lei Brandenburg vartus ir prie 
kampo Unter den Linden bei 
ant Wilhelmstrasse.

Proklamacija gatvėse pasiro
dė 10 vai. ryto. Raitas 
vis, pilnai apsiginklavęs 
sišarvavęs, jodinėjo ir 
žmonėms proklamacijas,
nes rinkosi aplinkui, ėmė 
skaitė. Tuoj po to proklamaci
ja radosi ant visų gatvių kam
pų ir žmonės apspitę jas žiūri
nėjo.

Tuo tarpu prezidentas Ebert 
apleido miestą ir išvažiavo ki
tur, po to išvyko ir jo šeimyna.

Kariumenė, kuri Berliną už
ėmė, buvo surinkta netoli mie
sto Doeberitze ir jų tarpe buvo 
sugrįžę iš Baltiko žemių ir iš 
Lietuvos plėšikavę Vokiečiai.

Užėmimas Berlino prasidėjo 
vidurnaktį. Kariumenei žen
giant miestan, tuo tarpu gen. 
von Oldershausen pradėjo tar
tis su laivyno brigada, kuri ir
gi sudarė užėmėjų būrį.

Miestą užimant, nebuvo jo
kių pasipriešinimų iš esamosios 
valdžios. -Pirmiausia pasišali
no prezidentas Ebert. Dr. Kapp 
apsiskelbė kancleriu ir premje
ru. Iš senosios valdžios pasili
ko tik pora žmonių su revoliu- 
cijonieriais. Tuojaus užimta 
visos išeinančios svetur žinios 
ir jos buvo cenzūruojamos

Uždrausta spausdinti laikra
ščiai, tik visur platinta lapeliai 
su naujos valdžios proklamaci
ja.
Socialistai apšaukė generalį 

streiką.
Socialistų demokratų partija, 

išgirdus apie nuvertimą jų val
džios, apšaukė generalį streiką 
visoj Vokietijoj.

Socialistų Demokratų partija 
išleido į darbininkus sekantį at
sišaukimą:

“Draugai darbininkai: Mili- 
taris sukilimas atėjo. Erhardto 
laivyno divizija ateina ant Ber
lino priversti pripažinti impe- 
rialę valdžią. Apsauginiai ka-

HINDENBURG, SAKO, BUS 
PREZIDENTU.

Bėrimas, — Skelbiama, jog 
yra noras apšaukti fieldmaršalą 
von Hindenburgą “imperialiu 
prezidentu”. Kaip pranešimai 
skelbia, revoliucijoniškas judė
jimas pasiekė tolimesnes pro
vincijas, ne tik tarpe kariume
nės, bet ir šiaip žmonėse. Se
noji valdžia savo atsišaukime 
sako, jog apšaukimas generalio 
streiko yra vienatinis būdas su
laikymui sugrąžinimo atgal bu
vusiojo kaizerio.

Frankfurte apšauktas gene- 
ralis streikas ir atsibuvo dide
lės . "darbininkų

Paryžius. — 
tą pačią dieną
čiausiąją tarybą apkalbėjimui 
apie naują atsibuvusią revo
liuciją Vokietijoje. Foch yra 
vadas tarpsą junginės karinės 
tarybos ir kaipo tokis sušaukė 
premjerų posėdį apkalbėjimui 
Vokietijos padėjimo, kokis ap
sireiškė po antrosios revoliuci
jos. Jiems reikėjo aptarti, ką 
darys, jeigu reiktų ginkluotai 
įsikišti Vokietijon.

Dabartiniai Vokietijos revo
liucijos vadai yra monarchistai, 
bet jie prisiima išpildyti visas 
padarytas ir priimtas senosios 
valdžios išlygas su sąjungie- 
čiais. Nesimato, vienok, kad 
butų noro atsteigti monarchiją 
su sena kaizerio valdžia.

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

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

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

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

Užrašykite saviškiams 
“Dirvą” — geriausį mok- 
slo-apšvietos laikraštį. —

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

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

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland. Ohio.

neatkreipiama domos į laikraš
čius. Taip yra su visais, ne tik 
sv “Dirva”. Admin.

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 
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zffix SKAITYKITE KNYGĄ, KURIĄ VISAS PASAULIS JAU SENAI SKABO!
Šitos knygos vardas yra Portugalų Minyškos 

Meiliški Laiškai, parašyti per Minyšlcą Alkaforado, 
1668 m., klioštoriuj Beja.

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai jau senai 
' tapo išversti į visas pasaulio kalbas, o dabar jie 

tapo išversti ir į lietuvių kalbą; o tai reiškia: ką 
visas svietas jau senai skaitė su didžiausiu pasimėgimu, dabar ir 
mes, lietuviai, turėsime progą skaityti.

Minyška Marianą parodė savo laiškais nekaltos mergaitės kilta- 
širdyStę, teisingufhą, nepergalimą meilę ir neapsakomas kančias už 
meilę taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados.

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai tapo išleisti lietuvių kalboj 
labai storo, dideli? knygo. Be to, šita knyga yra papuošta labai pui
kiais paveikslais. Ir šitos puikios knygos kaina tik $1.00!

DIDŽIAUSIA IR PUIKIAUSIA ARBSTlSKy PAVEIKU KNYGA! 

352 puslapių, 352 paveikslu.

Niekui- nėra taip aiškiai atvaizdinama gra
žiosios lyties (moters) grynas bei plikas kū
nas, kaip kad šito knygo.

Šita milžiniškai didelė knyga, 11x8 colius, 
yra atspausdinta ant labai geros popieros ir 
apdaryta puikiais, tvirtais audeklo apdarais.

Ir šita neapkainuojama knyga parsiduoda 
tik už $4.00!

Pinigus siųskite money orderiu arba popie
riniais doleriais laiške šiuo adresu: Al. Mar
gerie, ,2023 St. Paul Ave., Chicago, III.

Siųskite $5.00 kartu, tai gausite abidvi 
knygas: Portugalų Minyškos Meiliški Laiš
kai ir Artistišku Paveikslų Knyga.

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)

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, dangiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Expel leris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženki utas 
musu vaizbaženkliu

Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus toK , 
neimkite. Visose aptiekose po 85c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :

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

X-RAY EGZAMINAVIMAS ?$1IBIJEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK jSsg ' VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
n- HX4III r' • 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 ir Romoje ir mano 20 metų patyrimai gydyme sunkiųjų Užsisenėjusių 
Ligų vyru ir moterų davė man progą visokiame gydyme ir mano pasekmės užganėdina.

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

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

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

KURIE NEGAUNAT “DIR
VOS” laiku, nerugokit ant mu
sų, nes visas suvėlavimas yra 
pačto. Mes nuolatos išsiunčia
me vienodai ir tą pačią valandą 
kas savaitė ant pačto priduo- 
dam. Niekad iš musų puses 
nesusivėlina ir todėl nebarkite 
leidėjų, bet supraskite, jog pač
iai perdaug užversti laiškais ir

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

MOTERS IR
MERGINOS 

PALAUKITE!
3l PRANEŠAM JUMS, kad šiomis dienomis užbaigėme 
I daryti jums naudingą knygą: KNYGA VALGIŲ GAMINI

MUI, kurioje telpa keturi šimtai (400) geriausių parinktų 
išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, knyga turi 164 pus
lapius, didumas 9x6 coliai, gražiai audeklu apdaryta su au
ksuota antspauda ant viršaus. Išsirašykite šitą knygą sau 
ir bukite pilnomis virėjomis.

Apart valgių, čia rasite ir daugybę naudingų patari
mų, reikalingų prie namų prižiūrėjimo. Nereiks jums bė- 
davoti, kas reikia virti, pažiūrėsite į knygą ir tuojaus viso
kie valgiai stovi prieš jus, išaiškinta gražiai kaip ką pada-

I ryti. Sutaupins jums laiką, palengvins gyvenimą. Nelau- 
s kite ilgai, pirkite dabar, pasitarkite su kitomis ir kartu sau 
sj parsisiųskite I

Apdarytos kaina $1.50; neapdaryta $1.25.
Rašykite taip:

“AMERIKOS LIETUVIS”
MILLBURY ST. WORCESTER, MASS.15

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

DENTISTAS
DR. J. A. KURLANDER 

1419 ADDISON ROAD 
Netoli Wade Park Ave.

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

I Prospect 2420 Central 1766

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

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

T. P. NEURA CO.
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLI).

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

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

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

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

Visose krautuvėse be paliovos daiktų kainos 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.

Atvykit į Akron, Ohio
PYDAU TTV VVRTT<3 Mano gydymai pasirodė pasekmin- VrxUxxU lln. V I 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. Ji r 
esi suged.s ar dar vyras? 
ap pagelbėsiu.

Dr. Howell,kam-Main
Ateik pas man

Exchange Street 
ir Exchange Sts. 

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

Vakarais 6:30 iki 8 vai. Nedalioms uždara.

TRIE STEIGL 
SUSIRINKIMO

Paskutinis n 
laisvę ir nepr 
musų Steigias 
jau visai arti, 
si rinkimai jai 
ir supratę sav 
Reikėtų, kad r 
jau plačia vag 
viskas eina lėti 
ku ir daug n 
krašto, kur žii 
pasiekia sodžių 
tęs. Bet vis 
kas kitaip būti 
tos kitokios si 
rengtis; Karė 
dimu susirinki 
do tinkamai 
kovai. Musų 
girdėdamos g 
Steigiamąjį S 
sios prideram 
tis •— nedaug 
apie tą didį 
turįs žengti, 
giamąjį Seim 
aiškinama sau 
gsnis didžiau 
kurio pareina 
sos šalies ir 1 
čio atskirai 
Nedaugelio i 
ma, kad tas 
statyti tokiu: 
patvers muši 
žius ir niekei 
kiu budu pan 
nos kraujing

Steigiamai 
turės būti 
musų šalies 
sunešta visi 
ir išmanyme 
kalų, visa n 
slas, išprusi 
sąmoningam 
aišku, kokios 
snis yra, ir 
kad plačiosio 
nėra aišku ii 
kios abejingo 
svarbaus įvy' 
lio džiaugsmi 
sferų kietos 
kams, kurie 
tines sunkias 
jei musų pilie 
pat abejingai 
kiniuose, kai; 
mų kovoje. . 
kad tas pats ] 
ti jau nors 1 
“spalvuotą” 
Steigiamąjį ! 
jokio neturėt 
stovis turėtų 
imtas, geros j 
vai sąlygos si 
vas žodis gal 
pasiekti minii, 
tikra rinkimų 
išjudins musų 
mokys juos gi 
lininio dabartį, 
gų ir be gyvo 
vargu ir pats 
mas atatiktų i 
daviniui.

ANGLAI LAII 
TUVOS VALU

Laikraščiuose 
bi ir labai laul 
finansinės Anę 
laiduoti mums 
gos, kuriomis ; 
daryti, yra toki 
metų duodame; 
kus naudoti ir

Labai ; 
liausiu

dir



DIRVA 7

Žinios iš Lietuvos
. .... „ . .j.

juos savo linus pasauliui augš- 
čiausiomis kainomis. Visą mi- 

i ško ir linų supirkimo reikalą jie 
. varytų per tam tikrą banką 
. Lietuvoje, kurio nariais butų |

Anglai ir musų valdžia. Tas 
bankas išleistų naujus pinigus 
Lietuvai ir nustatytų jiems pa
stovią kainą pasaulio biržoje. 
Lietuvoje bankas pristeigtų 
lentpjūvių, kuriose musų miš
kas butų rengiamas rinkai. Po 
penkiolikos metų visos'lentpjū
vės pereitų Lietuvos valdžios 
žiniai. Siūlomose Anglų sąly
gose yra vieta, kurioje apdrau
džiama ir musų reikalai. Ten 
sakoma, kad jei kas pasiūlytų 
padarius sutartį augštesnę kai
ną už musų mišką ir Anglai 
nesutiktų duoti tokią kainą, tai 
sutartis suįra ir mes galime 
parduoti savo miškus kam ki
tam.

Yra žinių, kad greitu laiku 
žada atvažiuoti į Kauną tos 
Anglų grupės atstovai ir galu
tinai padaryti sutartį. Kad tai 
sektųsi padaryti, tai reikia ti
kėtis mes atsistotume ant tvir
tesnio ekonominio pagrindo. 
Musų darbininkai rastų jau 
darbo namie; musų pinigai pa
brangtų ir mes galėtume su už
sieniais užmegsti prekybos 
šį. O tai reikštų grįžimą į 
kos laikų gyvenimą.

TRIE STEIGIAMOJO SEIMO
■SUSIRINKIMO.

Paskutinis musų žingsnis į 
laisvę ir nepriklausomybę — 
musų Steigiamasis Seimas — 
jau visai arti. Reikėtų, kad vi
si rinkimai jau butų pasirengę 
ir supratę savo didžią užduotį. 
Reikėtų, kad rinkimų 'kova eitų 
jau plačia vaga. Bet pas mus 
viskas eina lėtokai. Tiesa, sun
ku ir daug reikalauti iš tokio 
krašto, kur žinios iš centro te
pasiekia sodžių per 2—3 savai
tes. Bet vis dėlto galėtų vis
kas kitaip būti, jei butų sudary
tos 'kitokios sąlygos rinkimams 
rengtis; Karės stovis su drau
dimu susirinkimų, be galo kliu
do tinkamai plėstis rinkimų 
kovai. Musų minios, veik ne- 
girdėdamos gyvo žodžio apie 
Steigiamąjį Seimą ir nepratu- 
sios prideramai spauda naudo
tis <— nedaug teturi supratimo 
apie tą didį savo žigsnį, kurį 
turįs žengti, išrinkdami Stei
giamąjį Seimą. Mažai teišsi- 
aiškinama sau, kad tai yra žin
gsnis didžiausios svarbos, nuo 
kurio pareina ilgam laikui vi
sos šalies ir kiekvieno jos pilie
čio atskirai likimas ir laimė. 
Nedaugelio aiškiai tenumano
ma, kad tas Seimas turės nu
statyti tokius įstatymus, kurie , 
patvers musų šaliai ilgus am
žius ir niekeno negalės būti jo
kiu budu panaikinti, jei tik vie- . 
nos kraujingos revoliucijos.

Steigiamajame musų Seime 
turės būti išreikšta kas yra 1 
musų šalies valia, turės būti 1 
sunešta visas musų žinojimas ’ 
ir išmanymas savo šalies rei- • 
kalų, visa musų išmintis, mok-|«ų ir pereina Santarvės žiniai, 
slas, išprusimas. Kiekvienam 
sąmoningam Lietuvos piliečiui 
aišku, 'kokios tai svarbos žing
snis yra, ir todėl skaudu yra, 
kad plačiosioms minios tai dar 
nėra aišku ir kad jos yra to
kios abejingos akivaizdoj tokio 
svarbaus įvykio. Nebus dide
lio džiaugsmo nei tiems musų 
sferų kietos valdžios šalinin
kams, kurie yra sudarę dabar
tines sunkias rinkimų sąlygas, 
jei musų piliečiai paliks tokiais 
pat abejingais ir .pačiuose rin
kimuose, kaip yra dabar rinki
mų kovoje. Daug geriau būtų, 
kad tas pats pilietis galėtų gau
tą jau nors .bent kokį kad ir 
“spalvuotą” supratimą apie 
Steigiamąjį Seimą, negu kad ■ 
jokio neturėtų. Todėl karės 
stovis turėtų būti tuojau nu
imtas, geros gyvai rinkimų ko
vai sąlygos sudarytos, kad gy
vas žodis galėtų laisvai visur 
pasiekti minių ir kad užvirtų 
tikra rinkimų kova! Tai tik 
išjudins musų piliečius ir iš
mokys juos galvoti! Be paša
linimo dabartinių rinkimų sąly
gų ir be gyvos rinkimų kovos, 
Vargu ir pats Steigiamasis Sei
mas atatiktų savo didžiam už
daviniui. (“Santara.’?)

ry
tai-

MAŽOJOJ LIETUVOJ.
Vadinamasis Klaipėdos kraš- 

tas, tai yra visas Mažosios Lie- 
tuvos plotas į šiaurę nuo- Ne
muno, įsigalėjus taikos sutar
čiai, yra atskirtas nuo Vokie-

tuviams. Vokiečiai visokiais bu- minęs, jog neitų į bedievišką 
dais nori .prisimeilinti Santar- vakarą.
vės atstovams šiame krašte, ?i° j .1iursu9’ re<ngė .va£ar» ir 
kad tokiu būdu palaikyti tame 
krašte daugiau savo intakos. 
Kaip čia dalykai klosis matysi
me toliau.

Jaunimas neklausė:

ėjo į jį, o gerai nusisekus va
karui, jaunimas dar karščiau 
pašoko į darbą. Matydamas, 
jog nieko negali padaryti, kle
bonas griebėsi paskutinių prie
monių: pasišaukė buto savinin
ką, kur buvo vaidinama, ir lie
pė neduoti daugiau vaidinto
jams buto; Del klebono saky- 

darosi mums, (čiau tiek to, gal jau jo tokia 
vis šiurkštesni ir ~
Nesenai buvusiose

LATVIUOSE.
Latviai, sudarę karinę sutar- 

' tį su Lenkais,
Lietuviams 
šiurkštesni.
Mintaujoje derybose del nusta
tymo sienų, Latviai pareikala
vo, kad veik visu tikrai lietu
višku Kauno gub. pasieniu, per 
10 verstų butų padaryta balsa
vimas—prie (ko gyventojai nori 
prigulėti: prie Lietuvos ar Lat
vių. Toliau Latviai pareiškė, 
kad net Klaipėda esą jų mies
tas. Apie atidavimą grynai lie
tuviškos Palangos, kurią mes 
išliuosavome nuo Vokiečių ber
montininkų jie nei klausyti ne
norėjo. Taipo pat ir apie lie
tuvišką Padauguvį, kurį 
kariumenė savo krauju 
davo nuo bolševikų.

Paskutinėmis dienomis
žinių, kad Latviai, matyt, Len
kų pakurstomi, ima persekioti 
jau Lietuvius. Pavyzdin, yra 
žinia, kad Latvių kareiviai atė
jo pas ūkininką Kerą netoli Pa
langos ir norėjo išgėdinti 
dukterį. Tai nesidavus, jie 
nušovė.

musų 
atva

gauta

jo 
ją

VILNIAUS LIETUVOJE.
pasklijo gandų, 
kariumenė pul- 
Nusigandę Len- 

daug kariumenės

kalbančius. Bran- 
visoje Vilnijoje neapsa- 

Duonos svaras 6—7 
ir už tokią kainą ne

gauti. Visi susirūpinę,
į ' Santarvė čia laikysianti tvar- 
i kai palaikyti apie 2 kuopas ka

reivių. Viena kuopa busianti 
Anglų, kita Francuzų. Vasa- 

, rio 10 d. į Klaipėdą jau atvyko 
pirmasai Anglų kareivių buris.

Ligi vasario 21 d. atvažiuos į 
tą kraštą Santarvės paskirtas 
komisaras ir kraštas bus galu
tinai Santarvės apstatytas. Vo
kiečiams bevaldant šitą kraštą, 
jame buvo tokia valdžia ir taip 
sutvarkyta, kad tikrieji šio kra
što gyventojai Lietuviai netu
rėjo jokių teisių, negalėjo net 
lietuviškai vaikų mokyti, o at
eiviai Vokiečiai turėjo visas 
tiesas ir buvo tikrais šito kra
što viešpačiais. Jie baigė vo- 

' kietinti Lietuvius. Dabar San- 
1 tąrvė, reikia tikėtis, įves tokią 
tvarką, kad tikrieji krašto gy
ventojai Lietuviai turės dau
giau tiesų ir daugiau jau nebe- 
vokietės. žinoma, del šitos 
priežasties Santarvės apstaty
mas Klaipėdos krašto Vokie
čiams labai nepatinka. Jie or
ganizuoja šitame krašte Vokie
čius ateivius į visokius “hei- 
matbundus”, 1 
laikyti vokietybę ir Santarvei 
šitą kraštą apstačius. Klaipė
dos krašto Lietuviai taippat y- pakalio. f .............................
ra susiorganizavę į Prūsų Lie- Į nušovė; o gal, sako, virsdamas

čia plačiai 
kad Lietuvių 
sianti Vilnių, 
kai sutraukė
prie demarkacijos linijos. Len
kai kareiviai dabar ten nežmo
niškai plėšia gyventojus, ypač 
lietuviškai 
gumas 
komas, 
rubliai, 
lengva
kas bus pavasarį, kaip žiemos 
kūlimo duona pasibaigs. Len
kų pinigų niekas nenori imti. 
Lenkų legioninkai tebepuldinė- 
ja iš pasalų musų sargybas. 
Visoj pafrontėj pastebėtas ne
paprastai gyvas Lenkų šnipų 
ir žvalgų judėjimas.

asmuo. Miesto 
trįs asmenįs: 

ir Lenkas. Mie- 
negalėjo būti

Iš KAUNO.
Laikinąją Kauno Miesto Ta

rybą sudaro 71 
Valdyboje yra 
Lietuvis, žydas 
sto prezidentas
išrinktas, nes Lenkų frakcija 
reikalavo prezidento Lenko. — 
Tarybos posėdžiai esti tris-ke
turis kartus mėnesyje. Posė
džiai dažniausiai neįvyksta, nes 
neįstengia susirinkti 36 žmo
nės ir todėl antrą kart tie patįs 
klausimai sprendžiami susirin
kus 24 asmenims.

(“Santara”)

GARšVINIAI, Vilkaviškio ap.
čia sausio 4 d. pas ūkininką

kurie galėtų pa- čižauską nusišovė mergina, tar-
naitė. Dabar eina tardymas, 
nes keistas nusišovimas: iš už-

Spėja, kad kas kitas

bi ir labai laukiama žinia, kad 
finansinės Anglų grupės siūlo 
laiduoti mums valiutą. Sąly
gos; kuriomis jie žada- tai pa
dalyti, yra tokios. Mes per 15 
metų duodame jiems musų miš-

tuvių Susivienijimą, kuris rū
pinasi pakelti lietuvybę. Tarp 
Vokiečių “heimatbundo” ir Lie
tuvių susivienijimo dabar eina 

Diduma krašto 
tarpe ir daugelis 
Lietuvių, links- 

Lietuvių pusę, o 
ir Vokiečių 
čia turėjo

ANGLAI LAIDUOSIĄ Llė- 
TUVOS VALIUTĄ.

Laikraščiuose pasirodė svar-
politinė kova,
gyventojų, jų 
su vokietė jusiu 
ta daugiau į 
visokie junkeriai
valdininkai, kurie

kus naudoti ir parduodame per I šiltas vietas, yra priešingi Lie-

ELEKTRIŠKA PAAROD
Kovo 10 iki 20 Dienai

BOLIVAR BUILDING
East 9th St. ir Bolivar Rd.

paroda vė- 
dalykų, iš-

šautuvas iššovęs.

pareiga, bet kam žmogus, bū
damas mokytoju, kaip p-lė R— 
tė, eina tris verstus pas buto 
savininką ir bara jj, kam duo
dąs vaidinti Lietuvių vakarą. 
Ir tą daro Lietuvos mokytoja!

ir Liudvinavo griuvėsiai. No. 6 — 
Virbaliaus reginiai, Alvito bažnyčios 
ir Kibartų griuvėsiai.

Visus reginius sutvarkęs gausiu 
apie 30—40 serijų. Kiekviena serija 
susidės iš 10—20 reginių. Tokiu bu
du išleisiu nuo 300 iki 800 atskirų 
reginių. Šiam darbui pasiryžau ir 
nežiūrėjau, kad taip kritišku metu 
man skaudžiai kainuos. Stengiausi 
tik puikių-puikiausias surinkti seri
jas. Pats negalėjau daleisti, kad pa
vyks, bet pasidėkavojant kantrumui 
ir 16-kos metų praktikai, galiu pa
sigirti, surinkau tokio. gražaus isto
riško turinio reginius.

Apie laidų ir reginių pavadinimų 
4, 5 ir 6 Serijų bus pranešta.

Pinigus už gatavas Serijas siųskit 
per "Dirvos” Redakcijų, kuri su jūsų 
antrašu ir pinigais pasiųs užsakymų.

Su pagarba —
Jokūbas Skrinskas 

Mariampolė, Suv. gub.

LIETUVA KRUTANČIUOSE 
PAVEIKSLUOSE

(Tikri paveikslai iš Lietuvos) 
bus rodomi šiose vietose:

Kovo 19 d. Bažnyčioj, 837 W. 
Diamond st., Hazleton, Pa.

Kovo 21-22 Bažnytinėj salėj, 
190 So. Meade str., Wilkes 
Barre, Pa.

Kovo 23-24 Philadelphia, Pa.
Visose vietose paveikslai pra

dedama rodyti nuo 8 vai. vak. 
Rodys Kaunas Krutančių Pav. 
išdirbystė. V. K. Puodžiūnas.

“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.

LIETUVA PO KARĖS 
PAVEIKSLUOSE

Užrašykit savo draugui metams 
dovaną — “Dirvą”.

Labai žingeidi ir pamokinanti 
liausiu moderniškų elektriškų 

dirbtų del fabrikų, ofisų ir namų.
NEPRALEISKIT PROGOS!

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building 

Public Square

ŽALPIAI, Raseinių apskr. 
šioje apielinkėje šįmet atsi

dengė dvi mokykli, už varsto 
atstu viena nuo kitos. Vienoje 
jų mokytojauja K. K—rys, išsi
lavinęs, gan darbštus ir ener
gingas vyras. Tuoj parvykęs 
pradėjo judinti visus prie mok
slo, o ypač jaunimą. Taisyda
mas jiems vakarėlius ir tt., sa
vo prakalbose nuolat šaukė kel
ti iš miego. Tuojau prie jo 
mokyklos .buvo įsteigti suaugu
siems vakariniai kursai ir su
tvarkytas gan geras knygynas.

Antroje mokykloje mokyto
jauja St. R—tė. Kalėdų dienai 
mokytojas K. K. su savo vaka
rinių kursų klausytojais suma
nė rengti vakarą, nors, kaipo 
prie bendro darbo buvo pakvie
sta ir mokytoja R—tė. Pasta
rajai nelabai patiko vakaro vei
das, ypač kam vaidinama be
dieviškas veikalas “Nutruko”... 
ir ji jieškojo tam visam suar
dymo priežasčių. Tuojaus pa
sigirdo balsai ir iš klebonijos. 
Aiškiai galima buvo suprasti, 
jog tai darbas mokytojos R., 
nes ji pas kleboną gyvena. Kle
bonas paskaitė K. K. “pavojin
gu”, nes kaž-kas jam pasakė, 
jog K. K. aiškinąs žmonėms 
žmogaus paėjimą iš beždžionės, 
kad šliubas žmogui ėsąs nerei
kalingas ir tt. Nors niekur to
kios kalbos iš K. K. niekas ne
girdėjo, bet klebonas apie tai 
išgirdęs šoko į kovą. Suskam
bėjo sakykla, suskambėjo baž
nyčia, suskambėjo apielinkė — 
“Kas eis į tuos bedieviškus kur- 

.sus, bus nepriimtas nei į išpa
žintį, nei į kapus, nei į dangų!” 
— šaukė klebonas. O Kalėdų 
dienoje taippat neiškentė nepri-

Per “Dirvos” Redakciją, ga
lima užsisakyti fotografo J.

Skrinsko Lietuvos Vaizdų 
Serijas.

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

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

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

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

Šios Serijos kaina $3.00.
SERIJA No. 2. Pakuonio ir Garlia

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

10. Garliavo Mariampolės link (x)
11. Liuteranų kirkė (x)

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

Reginiai.
Šilavoto bažnyčia prieš karę. 
Ta pati bažnyčia po karei (x) 
Igliaukos bažnyčia po karei (x) 
Skriaudžių bažnyčia.
Plutiškių bažnyčia.
Birštono Alėja No. 1.
Birštono Alėja No.
Vargšų bakūžė.
Mažažemio bakūžė. 
Nemunas pavasarį. 
Linų minikai.

Trečios Serijos
Taippat ruošiu antrų __ T

6 Serijas. Serijos No. 4 — Mariam
polės Reginiai. No. 5 — Kalvarijos

2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
12.

1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.

kaina $2.75. 
laidą 4, 5 ir

&PAUDOS darbus ge- 
Sr rai padaro toki spau

stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
<TI ‘Dirvos’ spaustuvė at- 
□I lieka visokius spaudos 

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

□J Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso- 
□I kiomis spalvomis, pa

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

Musu užduotis atlikti 
GERAI

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

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

DETROIT, MICH.
Pranešame visiems savo skai

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

“Dirvos” Admin.

Atčįo laikas, ka- liAI/OI 1 
da ir darbo žmo- 
nes gali įsigyti
O KAIP? Tai S. K. MOKYKLA 
nurodo visiems, tik reikalaukite 
informacijų šiuo adresu: (16)

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

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

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

taisymo.
Naudoju savo garsų 4‘Per id on t o” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

PAIN

u Žmoguc kasosi galvų, j 
kad palengvint niežėjimų. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka-

> sosi nejučioms. Bet jis 
J žino, kad jam niežti, ir 

visi kiti tų žino. *
Vyrai ir moterįs kenčia 

niežėjimų nuo pleiskanų, 
" o kenčia bereikalingai, 

nes tų niežėjimų galima 
. . lengvai prašalinti. Nebus

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

panailcins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos jų nuo pleiska
nų atsinaujinimo. i

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

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

—n —**F. AD. RICHTER Q CO., 326-330 Ercedway, New York

Lietuvi! Tu Neši Savo ir Lietuvos Atsakamybę
Neinduok išdirbystę ir 
pramonę i svetimtaučių 
rankas, nes tapsi ekono
mišku vergu. 
Prisidėk prie

LIETUVIŲ
MECHANIKŲ

SĄRYŠIO
nors maža dalimi, ir gel
bėk įsteigti Lietuvoj dir
btuves.
LIETUVIŲ MECHANI
KŲ SĄRYŠIS yra inkor
poruotas New Yorko 
valstijoje, todėl ir vienas 
per tave nupirktas Še
ras daug žada šioje sri
tyje.
Norint srengti LIETUVIŲ MECHANIKŲ SĄRYŠIUI prakalbas, arba plačiau 
susipažinti su L. M. S. mieriais, kreipkitės Centran adresuodami: (15)

LITHUANIAN MECHANICS LEAGUE, Inc.
134-136 Broadway Room 510 Brooklyn, N. Y.
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Šerų Dividendai ant Plieno
Tėmykite laikraščių finansinius puslapius apie šėrų dividendus ant plieno. Jus žinot kokius 

milžiniškus dividendus plieno kompanijos mokėjo, šėrų dividendai bus išmokami nuo perviršių 
pelno, kokis .pasidaro. Jeigu jus turėtumėt paprastų šėrų bile kurios iš daugelio didžiųjų plieno 
kompanijų, jus stovėtumėt eilėje gavimui didelių Šerų dividendų, kokie buna kompanijų paskel
biami. Jus galit, tečiaus, invesdint į paprastus šėrus į The Universal Steel Company ir stovėti 
eilėje prie dividendų kokius ši kompanija uždirbs. Reikalaukit dabar faktų apie tai, kreipda
miesi pas PAUL H? BALCUMAS, žemiaus paduotu antrašu.

PLIEN.OYtRINKpS. ..
' -Plienoririka, kuri- padarė turtus plieno išdirbejams, dikčiai 

statė Europos ir Azijos rinkas beveik į Amerikonų rankas, 
užtektinai dideli, kad galėtų užpildyti reikalavimų plieno produktų, 
nių; relių del gelžkelių, lokomotivų ir vagonų; agrikultūra laukia traktorių, įrankių ir ūkio padargų; automo
biliai visokios rūšies plieno; statymo industrija budavojimo materiolų, stulpų, paipų ir kitokių reikmenų, kurių 
jau daug mėnesių kaip užvilktai negauna.

MUSŲ ĮSTAIGA
Jau vedama derybos apie tris vietas del Universal Steel įstaigos. Vienų vietų tuojaus jau užims. Pilni planai 

• budinkams jau gatavi. Visi klausimai statymo pirmutinių budinkų jau nuspręsti. Budinkai pradės kilti pirm 
vasaros. Produkcija tūbų (dūdų) ir rynų dirbtuvės pradės veikti visame savo pilnume šiais metais.

JŪSŲ INEIGOS 
Jums visai 
į bankų, ir 
tai; kų jie 
Company. Į Į
mėt prisidėti prie Universal Steel Company, 
kuri jau yra jums gatava. ~

pašididlno. Didelis naujas Prekybinis Laivynas iš- 
Visi dabartiniai plieno išdirbėjų užvedimai nėra 

Pasaulinė industrija laukia plieno išdirbi-

nesvarbu žinoti, ką kas kitas yra padaręs. Pinigai, kiep užpelno jūsų draugai, eina ant jų kredito 
jus negaūnat iš to nei nikelio. Kad padaryti sulyginimą su jų pasisekimu, jums irgi reikia daryti 
daro. Jus galėsit padidinti savo ineigas invesdindami savo pinigus į Šerus kaip The Universal Steel 
Šerai ir visi paprastieji. Jus dalyvaujat visame vystymesi įstaigos. Jus gal nežinot, ar jus norėtu-

Bet
Pasiųskite mums čia

sužinosite tai skaitydami aprašymą apie plieną — knygoje, 
telpamą kuponą. Knyga jums tuoj bus prisiųsta.
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THE UNIVERSAL STEEL COMPANY 
Kapitalas Šerais $1,500,000—Kaina—$10.00
Vietiniai Lietuviai gali ypatiškai atsilankyti šin ofisan 
ir su manimi pasikalbėti apie tai. Rasite ofise nuo 3 po 
pietų iki 6 vai. vakare. Aš jums aiškiai Lietuviškai iš
aiškinsiu šios kompanijos Šerų vertę.

Paul H. Balcumas,
406-8-10 Schofield Bldg.

Cleveland, Ohio.

The Universal Steel Company
406-8-10 Schoefield Bldg.,

Cleveland, O. Paul H. Balcumas.
Gerbiamieji: Prisiųskit man Knygų apie Plienu.

Name ______________________________________
Street ____________________________________

City __ _________________________________
State 
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The Universal
406-8-10 Schofield Building Cleveland, Ohio
Legališkus Dalykus Patikrina Day, Day & Wilkin, Registrar and Transfer Agent, The Cleveland Trust Co.

Steel Company
© 
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DIRVA

f Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
b į Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Nedėlioj, kovo 21 d., Moo
se Hall, prie E. 9th St. ir 
Superior avė., atsibus dide
lės prakalbos. Kalbės leite
nantas P. J. Purvis, medici
nos studentas Al. M. Rač- 
kus ir nuo Žydų Rabbi Sil
ver ir kiti. Prasidės nuo 
3:30 vai. po pietų.

Kitas svarbus atsitikimas 
— Clevelando Žydai ir Lie
tuviai rengia milžinišką mi
tingą ir prakalbas del Lie
tuvos Bonų. Paimta viena 
iš didžiausių miesto salių— 
Grays Armory. Kalbės vi
si garsiausi Žydų kalbėto
jai ir Lietuvių kalbėtojai. 
Tas atsibus subatoj, kovo 
27 dieną, vakare.

Pasitarimas Lietuvių su Žy
dais apie Lietuvos paskolą. — 
Nedėlioj pobažnytinėj Lietuvių 
salėj atsibuvo susirinkimas Lie
tuvos bonų pasekmingesniam 
pardavinėjimui apkalbėti; atsi
lankė čia ir žydų atstovai, ku
rie labai užimti Lietuvos liki
mu. Čia pat apkalbėta sušauki
mas visuotino Clevelando Lietu
vių ir žydų susirinkimo, kuria
me atsibūtų didelės prakalbos 
ir išnešta rezoliucijos, reikalau
jančios Suv. Valstijų valdžios 
pripažinti Lietuvos Respubliką 
su Vilnium ir etnografiniuose 
jos rubežiuose.

Nuo žydų dalyvavo:
Maurice N. Schaffer, Miss 

D. A. Adler ir Mr. Finberg.
Susirinkimo tikslą paaiškino 

kun. Vilkutaitis, kuris savo kal
boje nurodė, kaip svarbu yra 
Žydų prisidėjimas prie Lietuvos 
Laisves Paskolos ir išreikalavi- 
mo nuo Suv. Valstijų Lietuvos 
pripažinimo.

Tolimesniam susirinkimo ve
dimui pakviestas Dr. J. šemo- 
liunas, Clevelando stoties pirmi
ninkas. Raštininku tuomlaiki- 
nai išrinktas J. Januška.

Kalbėjo žydų atstovas Fin
berg, išreikšdamas užjautimą 
Lietuvai ir jos paskolai. Se
kantis kalbėjo Mr. Schaffer, nu
rodydamas planus, kokius žy
dai turi padarę businčiam vi
suotinam susirinkimui. Prie to 
jis paaiškino, jog nepraktiška 
butų tą susirinkimą pavadinti 
tiesiog “Lietuvių-žydų”, bet pa

duoti vardą kaipo “Ameri- 
Piliečių Mass-Mitingas”. — 
lesė, jog jie jau turi paėmę 

ys Armory ant subatos, ko
vo 27 d., nuo 7 vai. vakare.

Nutarta priimti žydų paskir
tą laiką ir vietą tam mitingui 
ir užkviesti žymius miesto val
dininkus ir politikierius, taipgi 
ir Ohio valstijos gubernatorių.

Visais tais reikalais rūpina
si Clevelando Paskolos Stoties 
valdyba su žydų atstovais, žy
dai dar išsireiškė pageidavimą, 
kad prie to ineitų ir kun. Vil
kutaitis, kuris ir sutiko.

Sumanyta tame susirinkime 
pardavinėti Lietuvos ir Ameri
kos vėliavukes, taipgi Miss D. 
Adler įnešė, kad butų paga
minta mažų lietuviškų ženkle
lių, kuriuos ineinančiai publikai 
priseginėti prie krutinės arba 
kada bus renkama aukos. Tas 
tapo užgirta ir pavesta rengi
mo komisijai sutvarkyti.

Laikraščiuose garsinimo ko
misija išrinkta iš šių: kun. V. 
G. Vilkutaitis; Dr, J. šemoliu- 
nas; M. N. Schaffer, Mr. Fin
berg ir Miss D. Adler. Dau
giau ypatų šion komisijon pa
rinkti paskirta Stoties pirmi
ninkui.

Visame mieste nutarta išli-
pinėti apgarsinimus Lietuvių, 
Žydų ir Anglų kalbomis.

Bonų pardavėjus tarpe žydų 
suorganizuoti pavesta Shaffe- 
riui ir Miss D. Adler.

'-'Kalbėdamas apie rezoliucijas

SUPERIOR EKONOMINIS KAMPELIS
ir Lietuvos klausimą, p. Schaf
fer aiškina, kad rezoliucijose 
nebūtų minėta Lietuvai prie
šingos tautos, vien tik sutvar
kyti rezoliuciją, prašančią Lie
tuvos neprigulmybę pripažinti.

Mr. Finberg kalbėjo apie da
bartinį Lietuvos blogą ekono
minį padėjimą, ragindamas vi
sus remti dabartinę Lietuvos 
valdžią, laikytis vienybės ir 
daugiau šelpti Lietuvą. Girdi, 
sako, Belgija, Lenkija ir kitos 
šalįs kur kas daugiau aukų ap
turėjo iš Amerikos, o Lietuva 
labiausia karės nuvarginta, ap
turėjo palyginamai mažai. Jis 
nupeikė, kad Amerikos Lietu
viai labai skirstosi į sroves ir 
tuo menkai sušelpė savo vien
taučius Lietuvoje. Kalbėdamas 
apie Lietuvos sugriautus nuo 
karės miestus ir kaimus, Fin
berg pasakė, kad visapusiškai 
Lietuva yra kur kas daugiau 
sunaikinta, negu Belgija ar ki
tos šalįs, tiktai Lietuviai nesu
gebėjo pasauliui savo skriau
das apsakyti. Jis galiaus tvir
tai užreiškė, kad žydai yra pa
siryžę sykiu su Lietuviais dar
buotis del Lietuvos šelpimo ir 
skolinimo, nes Lietuva yra de
mokratiškiausia šalis Europoje.

Kast. Putriunui randasi pas 
mus registruotas laiškas iš Lie
tuvos, lai atsikreipia pasiimti.

Bankrutija “Lietuvių Spau
dos Bendrovė”. Pamėgdžioda
mi “Dirvos” bendrovės vardą, 
keli žmonės užsidėjo spaustuvė
lę ir vargais-negalais išleido ke
letą numerių “keturių plakatų” 
laikraščio. Suprantama, žmo
geliai nežinojo, kad laikraštį 
leisti kad ir Amerikoje nėra 
lengva. To “laikraščio” visai 
niekas neskaito ir nei už dyką 
neima. Svarbiausias leidėjų ti
kslas buvo išlieti pamazgų ant 
“Dirvos” ir per tuos kelis nu
meriukus terliota kiek išmany
ta. Taip, manė, gaus daug ka
talikų skaitytojų, bet tie irgi 
piktinosi ir štai privedė tą gar
sią (niekam nežinomą) “gazie- 
tėlę” prie bankruto.

Nors garsinamas “savaitinis” 
laikraštis, bet jau pereitą sa
vaitę neišėjo. . šaukta ekstra 
susirinkimas ir po miestą iš
mėtyti plakatai, kad suėję žmo
nės sudėtų aukų ar nupirktų Še
rų dar vienam numeriukui iš
leisti. Susirinkiman atėjo tik 
apie trįs ypatos ir iš to niekas 
neišėjo. Nei šėrų nieks pirko, 
nei pinigų davė, nei prenume
ruotis niekas nori.

Nebūtų mums galvoj apie jų 
tą plakatpalaikį, jeigu jie nesi- 
kabinėtų prie “Dirvos”, su ku
ria jie nieko visai bendro netu
ri. Ypač dabartiniu laiku, ka
talikams ir tautininkams pa
sekmingai išvien dirbant Lietu
vos bonų pardavinėjime, tas 
neva katalikiškas plakatpalaikis 
nori sukivirčinti tautininkus su 
katalikų visuomene.

Nemalonu leidėjams to laik
raštėlio (ištiesų leidžia tik vie
nas asmuo, užsidegęs “drukar- 
nę” turėt, kada jį “Dirvos” ad
ministracija pas save neįsilei
do, nors daugybę laiškų buvo 
rašęs), kam katalikai sykiu su 
tautininkais dirba. Pikta jam, 
kodėl vietos Paskolos Stoties 
komitetas neduoda jam spau
dos darbų, surištų su paskola, 
o viskas atliekama “Dirvoje”. 
Visas tas naujo Clevelando Lie
tuviško “laikraščio” apsiėjimas 
išrodo į necivilizuoto žmogaus 
pastangas blogais norais atsiek
ti ką nors geru vadinamo.

Jei dar ir pasirodys kokį sy
kį, tai bus “paskutinė dvasia”, 
nes tam laikraštpalaikiui stoka 
kaip kūniško, taip ir dvasiško 
peno....

Vagiliai pagavo $12,418. Se- 
redoj trįs banditai, atvažiavę 
automobili’uje prie Cleveland 
Trust Co. banko skyriaus ant

I Lorain avė. ir W. 99 st., suti
ko prie durų American Borvisk 
kompanijos iždininką ir jo pa- 

Igelbininką ir atėmė iš jų neša
mus darbininkams algų mokė
jimui pinigus, $12,418. Bandi
tai tuodu vyru sutikę bėrė jiem 
į akis raudonų pipirų ir, apaki
nę juos, stvėrė pinigus. Ban
ditai tuojaus automobiliuje pa
bėgo.

Clevelando Liet. Draugysčių 
Salės B-vė laikys bertaininį ak- 
cijonierių susirinkimą nedėlioj, 
kovo 28 d., 2 vai. po pietų, Cle
velando Lietuviškų Draugysčių 
salėj, 6835 Superior avė. Visi 
akcionieriai malonėkite būtinai 
atsilankyti ir aptarti reikalus, 
kurie rišasi su naujai nupirkta 
sale. Kurie norėtų pirkti šios 
bendrovės akcijų, taipgi kvie
čiami atsilankyti. Akcijos kils. 
Trumpoj ateityj bendrovės ak
cijos pakils iki $11. Dabar dar 
parsiduoda po $10.45 už aksiją.

Valdyba.

Atšilus orams, Rocky upė pa
plūdo vandeniu ir ledais užneš
ta pakraštyje buvę stubelės ir 
laivai. Visos žemesnės vietos 
užsemtos, šimtai akrų žemės 
apsemta 8 pėdomis vandens.

Lietuvė nubausta. Jieva Mo
tiejūnienė nuteista neapribuo- 
tam laikui į Marysville moterų 
pataisos namus už tai, kad, kaip 
kaltintojai prirodė, jai išsii
mant iš banko pinigus, per klai
dą perduota $2,000 daugiau, ne
gu reikėjo. Tą “dovaną” ga
vus, moteris niekam nieko ne
sakė, bet bankui susekus daly
ką, ji patraukta atsakomybėn 
ir apkaltinta už suktybę.

Elzbieta Valuntienė irgi pa
puolė bėdon. Policistui areštuo
jant jos vyrą už neprisilaikymą 
blaivybės įstatymų, ji siūliusi 
jam $100, kad tik jį paleistų. 
Policistas apie tai raportavo vy
riausybei ir ją pašaukta atsako
mybėn “už papirkinėjimą”.

: Reikalinga
Darbininkų

į IŠSILAVINUSIŲ IR 
Į: NEIŠSILAVINUSIŲ.
■ : Darbo valandos —
Nuo 7 iki 12; nuo 12:30 

j: iki 4:30.
■: Subatomis nuo 7 ik 11:30.
i; ALGOS

42c. iki 56c. j valandą.
■: 20% BONUS.
UŽ VIRŠLAIKĮ MOKA

MA DAUGIAU.
i; Naujai pradėję dirbti vy- 
rai gali pasidaryti 56c. į 

■valandą ir su Bonus 70c.
■ algas gali gauti kas dvi
f savaitės arba kas ketu- 
:■ rios.
: Mes garantuojame 42c. i
< valandą visiems kurie 

mokinasi darbo.
■ Geros darbo aplinkybės.

Pavyzdinga įstaiga. 
Gera Valgykla.

Ateikite dirbti į 
AMERICAN

> EVERREADY WORKS 
W. 117th ir Berea Rd.

■ Imkit Madison Ave. karą 
Į ir nulipkit ant 117 gatvės 
? ir paeikit biskj Į pietus.
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Kartais menką minčia žmo
nės dikčiai prasišoka, o dabar
tiniu laiku visi degtinės palai
kytojai smarkiai baudžiami.

Gera' pamoka visiems.

Naujo Vokietijos revoliucijo- 
nierių karės vado žmona yra 
Clevelandietė. Baronas von 
Luettwitz vedė ją čia pat Cle- 
velande 1892 metais; jos pavar
dė Miss Cary.

Akron, O. — čionai tuals vy
ras, kaip spėjama, nužudė mer
giną — pirmiausia ji sušaudyta 
revolveriu, paskui gerklė britva 
perpjauta. Pats žmogžudis ir
gi atrastas kitoje vietoje negy
vas, taigi ir spėjama, kad jis 
ją nužudęs pats nusinuodijo.

Jiedu abu užėję viešbutin už
siregistravo kaip .' vedę. Tenai 
ji ir atrasta negyva, dar galas 
nulaužtos britvos kakle.

KOPiXXY'S 
: PHARMACY 
i-EUROPIšKA APTIEKA

Baigęs mokslą aptieko- 
: rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piš'kų vaistų ir chemikalų, 

■taipgi daug visokių Ko- 
: da'ks paveikslams imti, ly- 
■ giai ir kitokių fotografi- 
: joms reikmenų. Yra bu
rninių daiygų, perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 
speeiališkumas. Mes moki- 

: nam dykai imt paveikslus 
: kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbam.

< 7901 SUPERIOR AVE. 
Kampas E. 79th St.

: Rosedale 945 Prin. 1361:

VELYKŲ REIKMENIS
ATEIKIT APŽIŪRĖTI MUSŲ INVAIRIAUSIŲ ! 

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

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. Į
xxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxj
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Wm. J. WILBERSCHEID
Geležinių Daiktų ir Kvar- 

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

Užlaikau gražių ir šviežių gėlių, 
padarau puikius bukietus veseli- 
joms ir pagramams. Kada jums 
prireikia gėlių, kreipkitės j mane.

CARNEGIE STEEL CO.

Vyrai dirbti Vėrauzėje 
darbas po stogu, geroje 
Clevelando įstaigoje. 
Darbas nuolatinas.

GEROS ALGOS.

Kreipkitės

1394 E. 39th St.

imkit
Superior arba St. Clair 

gatvekarį.

DARBININKAI IR PA-
GELBININKAI

prie Įvairių darbų plieno 
įstaigoje.

T. H. BROQKS & CO.
3104 Lakeside Ave.
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Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti musų lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimu— 

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466 Į

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

Telefonai: Rosedale 5758, Prine- g 
ton 431 |
Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet S 

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

Namai Namai i
TINKAMIAUSIA DEL LIE

TUVIŲ.
Tarpe Superior ir Wade Park 
gatvių, ant E. 66 St., prieš 
businčią naują Lietuvių Baž
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 5 po pietų. 
7 iki 8:30 vak.

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

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

7036 SUPERIOR AVE. Insteigta 1881.

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, Činuoja, 
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 VALAIKA
“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 del 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto, šitie yra malonus ir 
švelnus naudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kastorinio alie
jaus.
25c. Reikalaukite Hiss Drug 
Store, 7102 St. Clair Ave.

PERKAME VISOKIUS 
NAMUS

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

A. F. DONALDSON CO. 
Reikalaukite managerio

J. V. Mitchell
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 Įmokėjimu, ant išmokėjimo randomis.

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

3-jų Šeimynų namas, 3, 4 ir 7 kambariai, su maudynėmis, elektros šviesa ir kitais pa
rankamais. Didelis lotas del garadžiaus ir daržovėms. Ant E. 66-tos gatvės, 
tarpe Superior ir Wade Park avė. Parsiduoda pigiai, su mažu Įmokėjimu, 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 parankamais, pagal šios mados. Ant Iroquois, netoli Superior 
prie trijų gatvekarių, labai puikioj apielinkėj. Parsiduos pigiai su mažu įmo
kėjimu ant išmokesčio rendomis.

KOI 
SU R 
DAUG 
UŽVA
Iš Hol 
galėtų 
džią.

GEN . 
CIJĄ,

IŠ

Ispani 
Gelžkelb 
d. laiky 
ride vie 
ti visoje 
vesta ta 
ministrą 
sitaikym

Chicag 
grasina 
kan; jai 
vų rinkė 
Streikerį 
ti algą d 
nos dau| 
naūtojų 
reikalavii 
šio po $2

Moterii 
du darbo 
rais. Wa 
to industi 
raporte- r 
laikymui 
Įių nesus: 
mui pavo 
kų ateity; 
plane pag 
kįuose dai 
terįs gaut 
rais ir kac 
ris laikomi 
valandas į

Dantų <į 
New York 
dantų darj 
kavus, vis 
dantų ir k 
ri susidėję 
retų tūlą la 
čiais. Reil 
dų savaitėj 
limo algų.

Turkai ii 
nų. Pribuv 
galbos misi 
vienu sukili 
Turkai išsk 
netoli Alep;

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

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAM AS.

Visus pacientus egzau uoju

LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.

___ r_______  _=__ _ ir gydau pats ir kada tik at
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visu gydymo 
laiku nėsimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. Jums 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbantį žmogų.

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

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

Baigęs Mokslą, Registruotas, su Leidimu 
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų.
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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 įmokėjimu, ant išmokesčio rendomis.

5-kių Šeimynų namas, 2491 West 5-tos gatvės, parsiduos labai pigiai, su mažu Įmo
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

P. MULIOLIS
Central 6488

Moterįs i 
nantį rudei 
rinkimai. 1 
muose, kaip 
bet kolei kas 
balsai eis; ji 
dar yra-“ta; 
kurie skelbk 
suošią tokioj 
sumažinimą 
gumo. Tas 
kad balsuoja 
svarbų daly! 
balsavimuose 
mojo tiktai 1 
rioms pragyi 
visai nejauč 
keistai perst 
jiems neaps 
kainų brangi 
visas gyveni 
džiumą balsu 
bininkai, kod 
tuo reikalu, 
kad moterįs

Akron, O. - 
ri atsižymėti 
labiau, negu ] 
tais žmogžudy 
gi šių metų "p: 
nesiais jau ne

Bonai ant




