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Vokietijoj Pradeda Įsigalėti 
Raudonoji Spėka

KOBURGE MUŠTUOSE VALDIOS KARIUMENĖS
SU RAUDONAISIAIS ŽUVO 1,000 KOMUNISTŲ. — LENKAI NORI TAIKOS - su B0LŠEVIKAIS

Varšava. — Užrubežio mini
steris paskelbė penkis punk
tus, sulyg kurių Lenkija sutin
ka su bolševikais taikytis. Pa
matinis punktas — tai kad Len
kijai butų sugrąžinta 
atimtos laike 
linimo.

DAUGYBĖS sužeista, nekurias vietas jau 
UŽVALDĖ BOLŠEVIKAI. KOVA BUS ILGA.
Iš Holandijos Raudonieji nori išsiprašyti maisto, kad 
galėtų pasekmingiau vesti karę prieš Socialistų val
džių. Visa industrija Vokietijoj suparaližiuota.

GEN LUDENDORF, KALTINAMAS UŽ REVOLIU
CIJĄ, PABĖGĘS IŠ VOKIETIJOS.

VOKIETIJOS REVOLIU
CIJA KRUVINA.

Berlinas. — Kovo 22 d. pre
zidentui Ebertui padavė savo 
rezignaciją apsaugos ministeris 
Noske ir prezidentas ją priė
mė. Kitų kabineto narių per
mainos irgi laukiamos.

Paskelbta, kad neprigulmin- 
gieji socialistai pareikalavo vi
so kabineto iš darbininkų ir su 
tuo valdžia sutinka.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO. _____________________ Į

Ispanijai grąsia streikas. — 
Gelžkelio darbininkai kovo 23 
d. laikydami susirinkimą Mad
ride vienbalsiai nutarė apšauk
ti visoje Ispanijoje streiką. Už
vesta tarybos tarp gelžkelio ad
ministracijos ir darbininkų su
sitaikymui.

Chicagos miesto darbininkai 
grąsina išeiti generalin strei- 
kan; jau streikuoja 500 sąšla
vų rinkėjų ir gatvių valytojų. 
Streikerių reikalaujama pakel
ti algą dviem dolariais ant die
nos daugiau. Raštinių patar
nautojų unijos atstovai padavė 
reikalavimą pakelti ant 
šio po $25 daugiau.

Moterims reikalauja 8 
du darbo ir lygios algos
rais. Washington. — Preziden
to industrials konferencija savo

mėne-

valan- 
su vy-

žemės, 
■paskutinojo pada-

laimi. Londonas.Bolševikai
Gautame pranešime bolševikai 
skelbia, jog Novorosijsko sri
tyje pasiekė upę Kuban ir už
ėmė 6,000 nelaisvėn ir 20 ka- 
nuolių. Jekaterinodar srityje 
paėmė 15,000 nelaisvėn, daug 
šautuvų ir kitokio grobio.

Bukharest. — Rumanai la
bai saugoja savo rubežių Besa- 

Monarchistų valdžia, kuri ap-lrabijoje ir neįleidžia daugiau 
sišaukė vasario 13 d., nuvers- pabėgėlių, kurių tarpe randasi 
dama Eberto valdžią, neilgai te-1 daugybė bolševikų, norinčių in- 
pasilaikė — tuojaus likosi —
versta pasiduoti Eberto 
džiai ir rezignavo.

pri-1 eiti Rumanijon su blogais tik- 
val-

kabinetas. 
opozicija,

Berne, švencarija. — čionai 
yra žinių, kad gali rezignuoti 
visas Eberto-Bauer 
Krizį pakėlė didelė
susidarius po užvėrimo sutar
ties su pramonės, .unijomis, y- 
patingai ’ aplinkiniuose distrik- 
tiiose. Vakarinėje industrialė- 

raporte rekomendąyo. planą su-.lje srityje augštutinėje Silezi- 
taikymui visos šalies industria- joje, ypatingai Br 
lių nesusipratimų ir sumažini- j imas labai blogas, 
mui pavojaus lokautų ir strei
kų ateityje. Tarp kitko tame 
plane pageidaujama, kad viso
kiuose darbuose dirbančios mo
terįs gautų lygias algas su vy
rais ir kad niekur nebūtų mote
ris laikoma darbe ilgiau, kaip 8 
valandas į dieną.

Dantų dirbėjai streikuos. — 
New Yorke rengiasi streikuoti 
dantų darytojai; jiems sustrei
kavus, visoje šalyje pritruktų 
dantų ir kurie tuo tarpu netu
rį susidėję ar išpultų kam, tu
rėtų tūlą laiką vaikščioti bedan
čiais; Reikalaujama 44 valan
dų savaitėje ir 40 nuoš. pakė
limo algų.

slais. Kas tik bando persikel
ti per upę Dniestrą, šaujama.

Washington. — Finų legaci- 
jai pranešta, jog bolševikai pa
skelbė sulaikysią atakus ant 
Finijos.

10SKERSAI AMERIKĄ PER 
VALANDŲ.

Maj. Schroeder, kuris andai 
pakilo .augščiausia į orą ir puo- 

joje, ypatingai Breslau, padė-Įig šešias mylias žemyn, dabar 
. Laukų gy- pasveiko ir pranašauja, jog bu

sią galima perlėki iš San Fran-I ventojai apsieina ramiai, dūk
sta tik miestų darbininkai. Va- cisco į Nėu Yorką orlaiviu nuo 
karinės Vokietijos kaimiečiai sauiės užtekėjimo iki nusileidi-karinės Vokietijos 
rengiasi 
maisto į 
centrus.

Ruhr 
vietomis 
rija.

sulaikyti pristatymą 
sujudusius darbininkų

Turkai išžudė 10,000 Armė
nų. Pribuvęs New Yorkan pa
galbos misijos narys sako, jog 
vienu sukilimu prieš Armėnus 
Turkai išskelbė 10,000 Armėnų 
netoli Aleppo.

Moterįs ir rinkimai. Atei
nantį rudenį bus prezidento 
rinkimai. Moterįs tuose rinki
muose, kaip išrodo, dalyvaus, 
bet kolei kas nėra aišku, kur jų 
balsai eis; jų balsavimas dabar 
dar yra-“tamsus arklys”. Ne- 
kurie skelbia, kad moterįs bal
suosią tokioj pusėj, kur matys 
sumažinimą pragyvenimo bran
gumo. Tas butų labai keista, 
kad balsuojančios moterįs tą 
svarbų dalyką suprastų. Juk 
balsavimuose dalyvaus didžiu
moje tiktai tokios moterįs, ku
rioms pragyvenimo brangumas 
visai nejaučiamas. Kaip tai 
keistai perstatomi vyrai: lyg 
jiems neapeitų 
kainų brangumas 
Visas gyvenimas, 
džiumą balsuotojų
bininkai, kodėl jie nesirūpino 
tuo reikalu, tik dabar tikisi, 
kad moterįs dalyką pagerins.

pragyvenimo 
ir nerūpėtų 
Dabar di- 

sudaro dar-

angliakasyklų srityje 
pradėjo šaudyti artile- 

Bochum miestas, buvęs 
komunistų rankose, vėl perėjo
į valdžios rankas. -Valdžios ka
riumenė priversta pasitraukti 
iš Breslau. Leipzige tarp dar
bininkų ir kareivių eina mūšiai. 
Eina kalbos, buk spartakai (Vo
kiečių bolševikai) Silezijoje tu
ri apie 70,000 kareivių.

Didesnės dalįs Vokietijos su
judę — girdisi tarškėjimas šau
tuvų ir kulkasvaidžių, nuo ko 
bėgyje vienos savaitės laiko 
žuvo apie 2,000 žmonių. Rein- 
lando industrialius distriktus 
užėmę patįs kraštutinieji rau
donieji, kurie turi užėmę Esse- 
ną ir kitus miestus.

Berlinas suparaližiuotas de
lei generalio streiko, ir komu
nistai stengiasi viską užvaldy
ti. Daugelyje vietų Berline at
sibuvo susirėmimų. Kiel mie
stas tuo tarpu randasi darbi
ninkų rankose ir laikinai tenai 
viskas ramu. Vokiečių taryba 
dabar randasi Stuggart mieste, 
kur ji išsinešė revoliucijonie- 
riams inėjus Berlinan; posė
džiai atsibus tenai iki viskas 
Berline aprims.

Koepenicke, netoli Berlino, 
esą radonieji sutraukę 25,000 
savo kareivių; valdžios karei
viams ir artilerijai įsakyta bū
ti prisirengus, jeigu butų ban
doma raudonųjų traukti į mie
stą. Spartakai deda pastangas 
streiką pratęsti ir dalina žmo
nėms įvairius lapelius ir grąsi
na susprogdinsią dirbtuves, ku- 
riosna sueis žmonės dirbti.

Sąjungiečiai žada imti 
jeigu viskas Vokietijoje 
siramins greitu laiku.

mo, tą pačią dieną. Jis ren
giasi pats tą išbandyti ir žada 
lėkti 30,000 pėdų augščio ore, 
kur vėjas jam pagelbės daryti 
nuo 350 iki 400 mylių į valan
dą. Pirm bandysiant tokią ke
lionę, Schroeder dar sykį žada 
kilti "iki žemės lubų” — nori 
pasiekti bent 40,000 pėdų aug
ščio. Jo noru ištirti galutinai, 
kas galės dalaikyti daugiau o- 
re, ar mašina, ar žmogus. Iš 
pereito patyrimo Schroeder sa
kė, kad kįlant augštyn dangus 
pasidaro 
augščiau

šviesiai žalias, o dar 
visai lieka tamsus.

nusilaužė kojas. Sul-■ Lovoj 
livan, Ind. — Penkiolikos me
tų vaikas, norėdamas persiver- 
sti lovoje ant kito šono, nusi
laužė abi koji. Jis per trejetą 
mėnesių sii'go kaulų liga, kaip 
gydytojai sako, jo kaulai buvo 
trapus kaip kreida; pasijudi
nus apsiversti, kaulai lūžo. Gy
dytojai kaulus vėl sudėjo ir 
mija, ar tokie kaulai sugis.

tė-

Dublin, 
d. atsibuvo nakčia 
ir likosi nūšauta 
keturi žmonės. Riau-
per kareivių netvarkų

su-
du,

Airijoj neramu. 
Kovo 22 
judimas 
sužeista 
šės kilo
apsiėjimą, kurie, apie trįs šim
tai, eidami gatvėmis, dainavo, 
stumdė praeivius, trankė duris 
ir daužė langus.

Kelios dienos prieš tai Cork 
mieste likosi nužudytas Angli
jos atsiųstas lordas-majoras; jį 
iškalno buvo persergėję tie, ku
rie grasino jam mirtimi — bu
vo pasakyti prisirengti prie 
mirties.

žygi. 
neap-

Akron, O. — šis miestas no
ri atsižymėti žmogžudystėmis 
labiau, negu pernai. 1919 me
tais žmogžudysčių čia buvo 14, 
gi šių metų pirmais trimis mė
nesiais jau net 8.

Lon-Važinėjimas orlaiviais.
donas. — Norint pasivažinėti 
oru, galima orlaivius samdyti 
už du šilingu ir sikspensą už 
mylią.

Kaizeris prašo sunaus nesikišti.
Haga. — Tikima, jog buvusį 

Vokietijos sosto inpėdinį Fre
deriką Vilhelmą buvo užsipuo- 
lęs tėvas su prašymu nesikišti 
visai į Vokietijos reikalus.

Visu Vokietijos apsireiškimu 
buvęs imperatorius labai suju
dintas, negali miegot ir labai 
nervuotas.

NEWBERRY KALTAS.
Grand Rapids, Mich. — Ko

vo 20 senatorius Truman H. 
Newberry ir įšešetas kitų žmo
nių teismo pinpažinti kaltais už 
kriminališką konspiraciją 1918 
metų rinkimuose į senatą iš tos 
valstijos. Newberry buvo su
daręs konspiraciją prie auto
mobilių išdirbėją 
irgi buvo pastatęs 
ant senatoriaus, 
išleista labai įlaug
kiu budu Newberry laimėjo.

Bet tas laimėjimas kokiu tai 
budu prakiuro ii' tuoj pradėta 
tardymai.. Teismas tęsėsi as
tuonias savaites, pagaliaus vis
kas paaiškėjo1. Newberry nu
teistas dviem/ metam kalėjimo 
ir $10,000 piniginės bausmės, 
jo kiti pagelbįninkai irgi 
šias bausmes 'gavo.

APIE KARIUMENĖS SU
KILIMĄ KAUNE.

Apie sukilimą dalies kariu- 
menės Kaune gautas yra tok
sai oficialis 
Viršininko 
pranešime 
23 dienos, 
mas, šiaip

Oficialis

Štabo 
šiame 
22 ir 

sukili-

Lietuvos Laisves Paskola
Generalio 

pranešimas, 
atsitikimai iš 
kuomet buvo s 
aprašomi:
pran. N.1148.

Vasario 22 diena.
10 vai. 36 min. Raitelių 

ko dalis, su karininkais, orkes
tru, apginkluotos atėjo ant aik-

ištės prie Įgulos bažnyčios. Pa
reiškė savo 
atvykusiais 
sias Karės 
Leitenantas

11 vai. Raitelių pulko 
i ramiai rikliuotoj tvarkoj
skirstė.

11 v. 13 min. Gandai, jog rai
telių pulko, Komandanturos 

LAUKIA RUSIJOS ATIDARY- kuopoj, Panemunės įgulos daly- 
MO.

Kopenhageh: — Amerikos 
ir kitų šalių Iromercialiai atsto
vai renkasi Kųpenhagene, Stok
holme ir Baltiko pertuose, vi
liojami dideliais pelnais atsi
darius Rusijai,. Jie permato, 
kad tuoj ateis'ta diena, kuomet 
Rusijos rinkos liks atidarytos.

Kadangi beveik nėra to dai
kto, ko Rusijai nereiktų, bus | 
reikalavimai kitur išdirbtų da
lykų nuo adatos iki lokomoti- 

Daug metų, jų nuomone, 
Rusiją bus viskuo ap- 

Iš priežasties finan- 
kredito stovio Rusijoje 
to fakto, kad Rusijos

Ford, kuris 
kandidatūrą 
Rinkimuose 

pinigų ir to- pul-

reikalavimus. Su 
kalbėjosi Vyriau- 

Vadas Generolas 
Liatukas.

pana-
dalis 
išsi-

vų. 
ims, iki 
rūpinta, 
sinio ir 
ir delei
žmones reprezentuoja tokia val
džia, kurios sąjungiečiai neno
ri pripažinti,'fes didelių keblu
mų. Tečiau Baltiko prekybos 
ekspertai nemano, kad jau ne
būtų išėjimo. Finlandijoje su
sitvėrė komitetas studijavimui 
pramonės klausimo ir nustaty
mui galimo pamato prekybos 
užvedimui.

Pradėjimas prekybos su Ru
sija bus primitiviu budu: Ru- .. 
sija turi daugybę odų ir linų, 
ką ji norės apkeisti ant mais
to, žalios medegos ir išdirbinių.

Estonija tbri išsidirbus pel
ningą programą, nesą rengiama I 
tiesti tarp Revalio ir Maskvos1 
gelžkelis, ji tokiu budu mano 
pastoti vartais Rusijos preky
bai. Ji pati žada įsteigti dirb
tuves išdirbimui daugybės Ru-| 
sijai reikalingų dalykų. Pirm 
karės, įvairios įstaigos Latvijo
je ir Estonijoje užlaikė geriau
sius Rusijos lavintus darbinin
kus išdirbimui importuotos ža
lios medegos.

Nori paliuosuot Debsą. Chi
cago. — Skelbiama, jog balan
džio 13 d. socialistai Washing
tone rengia didelę demonstra
ciją su reikalavimu paliuosuo- 
ti iš kalėjimo Eugene V. Debsą, 
nuteistą Atlanta, Ga., kalėji- 
man už skelbimus prieš karės 
įstatymus. Iš visų miestų ant 
tos dienos Washingtonan suva
žiuos socialistai ir radikalai ir 
demonstracijoje eis prie Bal
tojo Namo. Jų tikslu yra rei
kalauti sykiu paliuosuoti ir vi
sus “socialistus ir radikalus, 
nuteistus pagal priešų akto.”

je eina bruzdėjimas.
13 v. 20 min. Gauta žinia, kad 
Vyr. Karės Vadas Generolas- 
Leitenantas Liatukas nuvykęs į 
Panemunę išklausyti reikalavi
mus kareivių, II atsargos ba- 
taljone suimtas ir patalpintas 

| Artilerijos pulko nuovadoje.
Tuo pačiu laiku sukilėliai su

ėmė II atsargos bataljono ir 
I artilerijos pulko karininkus.

13 v. 20 m. Gauta žinia, kad
I šancų įgulos dalįs: 8 pėst. pul
kas, 6-to pulko 1 bataljonas lie
ka ištikimi.

18 vai. Įvyko susišaudymas 
tarp sukilėlių ir Šancų įgulos 
dalių. Sukilėliai 
lerijos.

18 v. 50 m. Paleistą per til
tą į Panemunę šarvuotas auto
mobilius, ištikus atsparai kul
kosvaidžiuose grįžo atgal.

20 v. 30 m. Gauta žinių, kad
II atsargos bataljono ir artile
rijos pulko karininkai paliuo
suoti.

Vasario 22-23 naktį.
Iš generalio štabo daug sykių 

| kalbėta su sukilėliais Panemu
nėje įvairių dalių vardu ir to
kiu budu jų jiegos ir planai su
žinota.

Priimti žingsniai prie 
jaus dienos operacijų.

Vasario 23 dieną.
5 vai. Atvyko iš Kaišedorių 

iššaukta 4 pėst. pulko kuopa.
6 vai. 8 pulko dalis pradeda 

žygiuoti pirmyn per Nemuną į 
Panemunę. Viena kuopa išsių
sta į Rokį.

8 vai. II atsargos bataljono 
kareivinės užimtos. Sukilėliai 
traukiasi Prienų link.

11 v. 30 m. Panemunė apsup
ta ir užimta. Maištas likviduo
tas. Daugeis sukilėlių suimta.

Generalio Štabo Viršininkas
(Pasirašo) Generolas-

Leitenantas Nastapka.
Atvykęs iš Kauno Lietuvos 

Valstybės Tarybos narys kun. 
VI. Mironas yra davęs šiokių 
paaiškinimų.

Vasario 22 dieną raitelių pul
ko dalis ir nekurios Kauno Ko
mendantūros kuopos susirinkę 
prie Soboro per savo delegatus 
pareiškė Vyriausiajam Kariu- 
menės Vadui savo reikalavi
mus. Reikalavimai buvo dau
giausia ekonominio turinio ir 
prie jų pridėtas vienas politi
nis reikalavimas—sutiekti ka
riškiams teisės dalyvauti rinki
muose į Steigiamąjį Seimą. Vy
riausiam Vadui atsakius, kad

DELEI SUTARTIES SU 
SOVIETŲ RUSIJA.

(Lietuvos Atstovybės Ameri
koje Pranešimas.)

Vasario 17 dieną rytą per 
Latviją iš Kauno išvažiavo 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Misija į Sovietų Rusiją Lie
tuvių Įkaitų ir belaisvių ap- 
simainymo reikalais. Kaipo 
įkaitai pas bolševikus tebėra 
Robačevskis, Karšaitis (?), 
adv. Dirmantas, Krenos (?), 
Mikelinsky, Lapinas, Paulin- 
k.aitis, Skripka, Daukša, Va- 
lentinovskis ir kiti asmens, 
kurie buvo sugauti iš Kolča- 
ko armijos. Šiai Misijai pa
vesta tęsti pertrauktas dery
bas delei apsimainymo pagal 
gruodžio mėn. sudarytosios 
tuo tikslu sutarties su Sovie
tų Rusijos atstovu Litvinovu 
Dorpate. Misija turi uždavi
nį išrišti klausimą ir apie 
bendrąjį Lietuvių tremtinių 
grąžinimą iš Rusijos. Tos 
specialės misijos pirmininku 
yra Dr. Jurgis Alekna ir na
riai Ministerių Kabineto rei
kalų vedėjas Tadas Petkevi
čius ir adv. V. Burkevičius. 
Be to šiai Misijai pavesta yra 
kalbėtis delei preliminarės 
santaikos su Sovietų Rusija, 
o pačios santaikos padarymas 
kaip girdėti, gali būti perkel
tas Londonan ar Paryžiun.

šaudė iš arti-

ryto-

DELEI LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS PRI

PAŽINIMO.
Klausimas apie Lietuvos ne

priklausomybės pripažinimą juo 
tolyn, juo eina geryn. Taip iš 
pasiuntinio Vokietijoj Dr. Pu- 
ryckio gauta yra telegrama, jog 
Italija pripažinusi Lietuvos ne
priklausomybę ir vasario 23 d. 
išvažiavęs jos įgaliotinis baro
nas Machioro Lietuvai ir Lat
vijai.

Apie tat, kad Italija butų pri
pažinusi Lietuvą ir de jure ne
priklausoma valstybe, patvirti
nančių žinių nėra. Anglijos vy
riausybė yra pareiškusi, jog ji 
nedaranti didelio skirtumo tarp 
faktino ir juridinio pripažini
mo ir kad jeigu bus reikalinga, 
tai Lietuvos Steigiamajam Sei
mui susirinkus ir nustačius sa
vo valdžią, be abejonės bus su
teiktas ir juridinis Lietuvos 
pripažinimas. Lygiai tokį pat 
nusistatymą yra pareiškusi ir 
Šveicarija. Skandinavų Valsty
bių (Danijos, Švedijos ir Nor
vegijos) buvo nesenai Ministe
rių Pirmininkų ii' Užsienių Rei
kalų Ministerių pasitarime bu
vęs pakeltas ir Lietuvos juri
dinio pripažinimo klausimas ir 
buk išrištas yra mums prielan
kiai,
paskelbtas už 3—4 
Holandų 
pranešęs 
Lietuvą 
Valdžios
sing, Lucardie ir Smit, 
jau atkeliaują Lietuvon.

virtusi nebepakenčiama. Plėši
mai ir žiaurumai pasiekė augš- 
čiausį laipsnį. Bolševikai ir 
Vokiečiai dabar žmonėms atro
do angelais prieš Lenkų dar
bus. Tokių skundų į Lietuvos 
Valdžią ateina iš visos Lenkų 
užimtosios Lietuvos. Lietuvos 
Atstovas Paryžiuje, p. Milo- 
šius, vasario 9 dieną inteikė 
Alijantų Ambasadorių Konfe
rencijai Paryžiuje detalingai iš
dėstytą notą (N-174) apie Len
kų okupaciją Lietuvoje, pra
šydamas, kad tiek Alijantų pre
stižo, tiek bendros rytų kraštų 
situacijos atžvilgiu butų įsaky
ta Lenkų kariumenei tuojau 

| pasitraukti už pirmosios demar
kacijos linijos, kaip ji buvo nu
statyta 1919 metais liepos m., 
tuo žygiu galutinai nespren- 
džiant sienų klausimo.

Yra gautos žinios, kad Len
kai okupuotose vietose Suvalki
joj šaukia naujokus gimusius 
1896, 1897, 1898 ir 1899 met. 
(tarp 21 ir 24 metų). Suval
kų miesto piliečiai yra sudarę 
prašymą Ententei, kad Suval
kus priskirtų prie Lietuvos. — 
Lenkų okupacijos valdžia daro 
represijas ir kliudo tam žmo
nių nutarimui prieiti tinkamos 
instancijos.

Paskutiniu laiku aiškiai tė- 
mijama Lenkų provokacijos 
prieš Lietuvius.: Lenkai sukon
centravo savo kariumenę ir tai 
vienur-kitur užpuola musų sar
gybą, tai neva pasitraukia, no
rėdami n traukti , Lietuvius,, į 
mūšį.' Lietžrvfei -tuo tarpu pro
vokuoti nesiduoda.
Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
(Pasirašo) J. VILEIŠIS,

Generalis Lietuvos Atstovas.

Patsai aktas žadąs būti 
savaičių, 

valdžios atstovas yra 
musų Valdžiai, kad į 
yra paskirta Rolandų 

Misija iš pp. Vles- 
kurie

Norėjo išbandyt dinamitą... 
Kansas City, Mo. — Penkių 
metų vaikas, radęs gatvėje jam 
nepažįstamą keistą lazdos galą, 
pasiryžo išbandyti ją akmeniu. 
Ekspliozijai ištikus, vaikui nu-j visi jų ekonominiai reikaląvi- 
traukta rankos pirštas ir su
žeistos akįs, kurios gal 
apaks.

visai

NESUSITAIKO.
Washington. — Versalio 

kos sutartjs vėl likosi senato 
atmestos ir sugrąžintos Prezi
dentui Wilsonui. Jų neužtvir
tinama jau ketvirtu kartu. Nė
ra žinios, ką prezidentas su ta 
sutarčia toliau darys.

tai-

mai yra pamatuoti ir Vyriausy
bė pasistengs iš savo pusės tei
singiems reikalavimams užga
ną padaryti, bet prie šio pridė
jo, kad būdas pateikimo tų rei
kalavimų yra neteisėtas, tą pa
tį kariumenė galėjo padaryti 
nedarant jokių demonstracijų. 
Delei politiškojo reikalavimo, 
jisai, kaipo kariškis, irgi neturi 
tos teisės, tai jos negali ir ki- 
(UžJ^iiga ant pusi. 6-to, kol. 1)

DELEI SANTIKIŲ SU LAT
VIJA.

Latvijos atstovas yra parei
škęs, jog Latvija nėra padariu
si jokių su Lenkais sutarčių, 
išskyrus kariškąją delei Dvins- 
ko paėmimo operaciją. Sen
tikiai tarp Lietuvos ir Latvijos 
kas kart eina geryn. Latvijon 
paskirtas nuolatiniu atstovu 
Dr. Zaunius, kursai jau yra Ry
goje. Jis pasilieka charge d’ 
affaires vietoj Dr. šliupo. Len
kų atstovu Rygoje yra Nie- 
dzialkowskis.

DELEI SANTIKIŲ SU LEN
KIJOS OKUPACIJOS 

VALDŽIA.
Lenkų okupacija žmonėms

ŽINIOS APIE KAUNO 
SUKILIMĄ.

Maištų norėjo surengti ki
tataučiai, gundindami ir 
Lietuvius kareivius prieš 
Lietuvos Valdžių.
Laikraštyje “Lietuva” nuo 25 

vasario patilpo toksai 'Genera- 
lio štabo pranešimas:

GENERALIO ŠTABO PRA
NEŠIMAS.

1920. II. 23.
M Bataljono ir N batare- 

jos nesąmoningoji kareivių 
dalis, tamsių agitatorių ne 
Lietuvių kilmės kurstoma, 
vasario 22 d. pakėlė Panemu
nėje bruzdėjimą prieš savo 
vyresnybę. Maištininkus ve-' 
dė ne Lietuvių tautos asmens. 
Energingai apsiautus Pane
munę šancų ir Kauno įgulos 
dalims, bruzdėjimas numal
šintas. ' Kurstytojai ir maiš
to vadai suimti. Panemunės 
įguloj gyvenimas inėjo į sa
vo vėžę:
Generolas Leiten. Nastopka.
Be to indėta ir šitokia žinia: 

Štai Lietuvos Laisves Prieši
ninkai, Kurie Sudarė Suki

lėlių Branduolį.
Vyriausio vado pavardė 

tuo tarpu neskelbiama.
Vyriausias komisaras Sta

nislav Gecevič.
štai ir kitų maišto galvų 

'pavardės:
Girdon Trubin, Maks Glass, 

Jofin Tovel, Taube Michael, 
Liudvik Ninant, Zefer Vulf, 
Slab 4a Samoel, Aliulis Sta
sys, . m Grablevski, Ziber- 
man Vulf, Veiter Kosta, Gri
gaitis Antanas,, Vaišvilo Bro
nislav, Liutkevič :Jiprzy, Pa- 
žennik Franc, Barkovski Va
clav, Slikas Jonas, Brazaitis 
Petras, Začynski Piotr, Ją^, 
kubovski Andrzej, Bruk Lei’ 
her, Grider Freinord.

Jų tarpe yra ir nekariškių;.. 
be to, daugelis jų ir lietuviš
kai nemoka. i

Laisva Lietuva Dabar arba Niekados! — Lietuvos Laisves Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiami
Bonai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės į Lietuvos Misijų New Yorke.
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| Is Lietuvių Gy venimo
Sumanymas šaukti Tautie

čių Demokratų Seimą.
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Tarybos, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros ir Lietuvos 
Neprigulmybės Fondo pirmi
ninkai sušaukė veikėjų susirin
kimą New Yorke, kovo 14 d., 
apsvarstymui reikalingumo Sei
mo Vidurinės Srovės Lietuvių, 
artinantis Lietuvos Steigiama
jam Seimui.

Veikėjų suvažiavo apie 40 ir, 
visapusiškai apsvarsčius Lietu
vos padėtį ir ateitį, atrasta bū
tinas reikalas šaukti seimą nu
statymui Lietuvos respublikos 
su demokratiška žmonių valdžia 
ir kad Amerikos Lietuvių de
mokratų reikalavimai butų Lie
tuvos Steigiamajame Seime at- 
bojami, kadangi Amerikos Lie
tuviai demokratai per ilgus me
tus delei Lietuvos neprigulmy
bės ir demokratiško valdymosi 
yra dirbę ir daugelis ketina į 
Lietuvą grįžti.

Čion paduodu vien žinią. Ko
misija paskelbs tą reikalą pla- 
čiaus.

Seimas turėtų atsibūti vidu
ryj gegužio mėnesio, New Yor
ke. P. Mikolainis,
1304 Sutter Av„ Brooklyn, N.Y.

PROVIDENCE, R. I.
Kaip kitos kolonijos, taip ir 

mes darbuojamės del labo musų 
Tėvynės Lietuvos. Kitų mies
tų Lietuviai yra daug daugiau 
nuveikę kaip mes, mes vis pa
silikę nuo jų visame, taip ir su 
Lietuvos Laisvės Bonais. Ki
tos kolonijos jau dikčiai turi 
išpardavę bonų. Mes tik ne
senai suorganizavom stotį ir 
darbštesni Lietuvos sūnus ei
na stuba nuo stubos ir užraši
nėja Lietuvos bonus, bet dar 
kolkas mažai teišparduota. Vis
gi mes vilties nenustojam ir ti
kimės, kad ir mes gal su kito
mis kolonijomis susilyginsime, 
imant proporcionaliai jų Lietu
vių skaitlingumą^ n y

čia kolkas dar į partijas Lie
tuviai neišsidalinę, tai yra vil-

tis, kad musų pradėtas darbas 1 
turės pasekmes. ]

Teisybė, yra išgamų arba tie- 4 
siog sakant “Keleivio” garbin- ? 
tojų, kurie yra Lietuvos lais- ' 
vės didžiausi priešai; bet jų, tų 
tamsybės garbintojų (Rusijos ' 
apaštalų) negalima pasmerkti, 
bet tik reikia apgailėti, kad į 
Ameriką atvažiavę proto nusto
jo; jiems ir Amerikos valdžia 
negera, bet ir į Rusijos “rojų” 
nenori važiuot ir vis prie Lietu
vių kaip šašai šliejasi. Jiems 
juk vieta su tais, kuriuos jie 
garbina, ir turėtų net užmiršt 
Lietuvių kalbą ir nieko su Lie
tuviais neturėt. Tokių pikt-ša- 
šių Lietuva turi nusigydyt ant 
visados ir tas blogas “Keleivio”, 
“Laisvės” ir “Naujienų” sėk
las turi išnaikint iš Lietuvių 
tarpo.

Nevien musų raudonoji spau
da kenkia, štai ir “Darbinin
kas” (ir jis turbut “Keleivį” 
skaito....) nedaugiau nuveikė 
del Lietuvos paskolos, tik Lie
tuvius į partijas skirsto ir sėja 
neapikantą Lietuvio prieš Lie
tuvį. Kaip rodos, tai iš “Dar
bininko” priežasties nei Bosto
no Lietuviai neperka Lietuvos 
bonų.

Kovo 21 d., nedėlioj, suren
gta visuomeniškos prakalbos ir 
užkviesta iš kitur kalbėtojų — 
padaryta pirmas visuotinas su-

• judinimas Providence Lietuvių 
ir pardavinėta bonai. Tam tik-

1 slui išrinktas komitetas dar
buojasi visomis pastangomis ši-

1 tam

£££ tuviams.
Aišku, kad jau jie ir gėdos 

XX nustoję, nes, nors tarnauja Ru- 
XX sijos kacapams, o lenda prie 

Lietuvių ir nori sau iš Lietuvių 
*** biznį daryti. Tas yra negražu.

Kad tie išgamos patįs nesusi
pranta, tai musų klebonas ne
dėlioj, kovo 7 d., juos perser
gėjo paskutinį kartą: jeigu jie 
drįs dar sykį žmonėms einant 
iš bažnyčios brukti savo anar- 
chistišką literatūrą, tada su šios

šventam reikalui.
Providence Buvęs.

Iš LIETUVOS.
Kapitonas VI. Lazdynas, ku

ris nesenai sugrįžo iš Lietuvos, 
apsilankęs Kaune, parvežė iš 
“Lietuvių Moterų Globos Komi
teto” “Dirvos” Redakcijai se
kantį atsišaukimą į Amerikos 
Lietuvius:

šalies įstatymais ir policija bus 
nuvalytos musų gatvės. L — 
ei ja žinos, kaip pasielgti su tais 
naujo pasaulio “tvėrėjais”. Bet 
iki jie nesusilauks tokios liūd
nos pabaigos, turėtų patįs susi
pratę eiti sau prie “tovariščų” 
ir "bracių”, kuriems jie tar
nauja. Žiemutė.

DETROIT, MICH.
Kovo 14 d. TMD. 68 kuopa 

surengė paskaitas, kurias pa
rūpino Ohio ir Mich. valstijų 
TMD. apskritis. Paskaitos pa
rašytos p. P. Norkaus. Reikia 
pasakyti, kad susirinkusieji li
kosi pilnai patenkinti paskai
tų temomis, ir, kaip teko nugir
sti, nekurie pageidauja, kad to
kios paskaitos butų parengtos 
kas savaitę. Prie to, musų vie
tiniai dailininkai sudainavo ke
letą dainelių, už ką susirinku
sieji gasiai paplojo. Po to dar 
p. K. šnuolis kalbėjo temoje: 
“Kokios mes Lietuvos pagei
daujame ir kokiais keliais mes 
prie to tikimės prieiti.” Kal
bėtojas gan nuosekliai tą temą 
išlaikė, aiškiai apibriežė viską, 
neužgaudamas nei vienos par
tijos. Publikos susirinko ma
žai, bet reikia ištarti visiems 
ačiū už ramų ir gražų užsilai
kymą. Senis.

BROLIAI IR SESERS 
AMERIKIEČIAI!

Karo audra sugriovus mu
sų visuomeninį ir šeimyninį 
gyvenimą paliko daug našlai- 

p0]į_ čių, reikalaujančių globos. Jau 
beveik metai, kaip susitvėrė 
Kaune Lietuvių Moterų Glo
bos Komitetas, kurio svar
biausiu užduočiu yra priežiū
ra už Lietuvos nepriklauso
mybę žuvusių tėvų vaikų ir 
bendrai našlaičių.

Lietuvių Moterų Globos 
Komitetas veikia tik auko
mis, kuriomis išlaikoma apie 
100 vaikų. Nors musų visuo
menė kiek galėdama aukoja, 
bet reikalavimai auga ir mes 
patenkinti jų, stokos lėšų de
lei, nepajiegiame. Taigi krei
piamės prie Jūsų, Sesers ir 
Broliai Amerikiečiai, kurie 
visuomet ateidavote mums 
sunkioje valandoje pagalbon, 
neatsisakykite ir šį syk iš
tiesti mums pagalbos ranką 
tame šventame musų tauti
niame žygyje.

Prašoma siųsti aukas per 
“Dirvos” Redakciją arba tie- 
sioginai Kaunan, Laisvės A- 
lėja, 49.
Pirmininkei Moterų Globos 

D. Šleževičienei. 
Moterų Globos Komitetas. 

Kaunas.
1920 m. sausio mėn. 31 d.

lietuviški išgamos, Pet- 
bei Varšavos agentai, 
smarkiai “darbuotis” 
Lietuvos laisvę. Ne-

DETROIT, MICH.
Musų 

rogrado 
pradėjo 
priešais
dėldienį, kuomet žmonės eina iš 
bažnyčios, tai jie sustoję aplin
kui bruka žmonėms į rankas 
anarchistiškus atsišaukimus ir 
kitokius savo “bizniškus”' ap
garsinimus atsinešę grūda Lie-

O RED. ATSAKYMAI O
Kas iš Rochesterio prisiuntė 

mums ‘Liaudininkų Pagrindas’, 
lai atsiunčia krasos ženklelių, 
mes sugrąžinsime atgal. Keis
tas ir prisiuntimas: nei nuo ko 
nei niekas niekur prie visų tų 
“pagrindų” nepasirašo. Bet tas 
nieko. Mes ir taip netalpintu
me, nes daugybė yra žmonių, 
qu visokiomis idėjomis pasau
lio valdymui, ir sunku butų vi- 
tų teorijas sugaudyti. Mes pri
silaikome Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros programo ir 
to užtenka. Lietuvoje yra tam 
tikra Liaudininkų srovė, neži
nia, ar musų Amerikiečiai Lie
tuviai anų pagrindus nori sau 
pasidėti, ar tik jų vardu (del 
vardo skambėjimo) savotiškas 
“pagrindas” pasidėti, 
ir Amerikos Lietuviai 
tai (taip save vadiną) 
skirtingi nuo Lietuvos
tų. Abelnai sakant, pasidalini
mas žmonių į įvairias smulkias 
šakeles ir kitokiu vardu pasi- 
vadinimas, negu kiti yra, nieko 
Lietuviams neprigelbės. Reika
linga pirmiausioje vietoje žmo
nių apsišvietusių, o tada gyve
nimas bus geras ir tvarka gera 
ko dabar ir geriausiomis savo 
teorijomis svajotojai neįsten
gia įvesti.

Juk net 
socialis- 
yra toli 
socialis-

KAIP GALIU ATITRAUKI KŪDIKĮ?
šis tai dalykas, su kokiu turi susidurti kiekvie
na kūdikį žindanti motina. Geriausia atpratinti 
kūdikį nuo žindimo atitraukinėjant laipsniškai— 
pradedant nuo septinto mėnesio, maitinant du ar 
tris sykius iš bonkos gerti ant dienos, ir laipsniš
kai padidinti bonkos maitinimą, iki galutinai kū
dikis buna atitrauktas nuo krūties.

ĮSIDRĖSKIM AS
Kasdieninis atsitikimas, ne- 

apskaitliuojami maži įsipjovi- 
mai ir įsidrėskimai (kas žmo
nėms gyvenime pasitaiko) be
veik visados išgįja be jokių ne
smagumų, nepaisant ar mes 
jus gydome ar ne.

Bet gerai žinoma, jog kar
tais ir tie maži įsipjovimai (ir 
didesni) ne visada greit išgįja.

žaizda aprausta, ima skau
dėti, tuoj tinsta ir galų gale 
renkasi pūliai.

Kuomet pųliai baigia formuo
tis, skaudėjimas nustoja ir in- 
drėskimas ar inpjovimas gįja. 
Bet kartais raudonumas grei
tai platinasi, sutinimas eina ar- 
šyn, skaudėjimas didyn, tuoj 
visa ranka ar koja pradeda 
skaudėti.

Dabar tik stiprus chirurgiš- 
kas gydymas išgydys. Jeigu 
dabar žaizda neprižiūrėta, tai 
padėjimas pavojingas ir tankiai 
ypata miršta.

Daugelis žmonių paprastai 
manė, jog tas pavojingas pa
dėjimas žaizdų buvo “pagavi
mas šalčio” žaizdoje. Bet da
bar gerai žinoma, jog tie visi 
uždegimai, etc. tai praplatini
mas bakterijų.

Kaip tip pasitaiko įsidrėksti 
ar įsipjauti, tuoj uždėkite (ar
ba ištepkite) žaizdą jodinu (io
dine), užrišdami su sterilizuo
ta gaza arba naujai skalbta 
musliną.

LIETUVIŲ INFORMACIJOS ■ 
BIURAS PRIE AMERIKOS i 
RANDONOJO KRYŽIAUS. į
Prieš karę nesunku buvo Lie- : 

tuviams apsieiti šioje šalyje ir : 
užlaikyti jos įstatymus. Karei : 
pasibaigus, ir pastaraisiais lai
kais, Lietuviai, kaip ir kiti at- . 
eiviai, nėra taip liuosi, kaip ka- ' 
daise buvo. Dabar turi išpildy
ti pareigų, kokių pirmiau nesi
rado, k. t. mokėjimas taksų nuo 
ineigų, etc.

Atsiranda daugelis “agentų”, 
kurie tyčiomis ir netyčiomis iš
naudoja nežinančius žmones. 
Saugoti ateivius nuo tokių iš
naudojimų, pagelbėt jiems ar 
tai patarimais ar patarnavimu, 
turi savo pareiga ‘Foreign Lan
guage Information Service’ (se
niau buvusi valdiška įstaiga 
prie Committee on Public In
formation, o dabar Civilės Pa
šalpos Skyrius prie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus).

Lietuviai gali kreiptis prie i 
šio Biuro su visokiais reikalais, 
pav.—įvairiuose Amerikos Lie
tuvius paliečiančiuose santi- 
kiuose su Amerikos valdžia, 
kaip tai pilietybės, apsaugos, iš
važiavimo iš šios šalies ir pa- L M — — ---------
našiais reikalais, o mes duosi- jau, kad Čia kas nors pas 
me pilną ir teisingą atsakymą mane ateina. Pravėriau du- 
ir patarnavimą veltui. Visi ra- ris — Žiuriu, mano draugas 
štai užlaikomi paslaptyje. Martinas, kurį nesenas lai-

Ypatingai Biuras užsiima su kas atgal sutikau gatveka- 
taksų reikalais. Jei žmonės per- ryje, visai netyčiomis.
moka, pagelbėsime atgauti per- __ Sveikas-gyvas! — sa-
mokėtus pinigus, o jeigu turė-]kau. — Tu mane neužmir- 
jo mokėti taksus antrą kartą,|šai, kaip matau! Labai ge- 
taipgi atitaisysime. Lietuviai raį f
gavę gerų patarnavimų per šį __ jęa Jęurgi, drauge, UŽ-
Biurą. Pav., su pagalba Biu- Įmįr§: kįba ne sykiu Lietu- 
ro, per vienus metus, Lietu- • kiauies ganėm. Man 

-- ±™?uvo_ s,uarąžlnla_.suvirš| nubodo vienam namie ir su
maniau tave aplankyt.

Įsivedžiau vidun, susėdo- 
Įva abu prie stalo ir kalba- 
va. Martinas, apsivilkęs sa
vo naujomis drapanomis, ir 
išrodo kaip tikras žmogus, 

• o ne bolševikas.
VISIEMS ŽINOTINA. ‘ — Na, ką, — klausiu jo 

Man važinėjant po Lietuvių juokais, — _ ar dar nepavir- 
kolonijas, daug radosi žmonių, tai į buržujus?
kurie nori su savo giminėmis — Drauguti, kur Čia pa- 
Lietuvoje susižinoti, ar nors virsi, matydamas, kaip pa- 
kokią mažą dovanėlę suteikti, šaulyje kapitalistai darbo

Labai daug buvo tokių ypatų,'žmonių kraują siurbia! Aš 
norinčių parvežti Lietuvon įvai- kaip su tavim kalbu ir tu 
rių žinių, laiškų ir įvairių do
kumentų, popierių, ypač kurie 
dar nesusirašo iš tenai.

Visiems prisižadėjau patar
nauti kiek man bus galima. Da
bar gavęs valdišką įsakymą, 
kad jau ruoščiasi į kelionę Lie-.'sriuvęs kraujuose ir dau- 
tuvon, 'pranešu visiems Tėvy-j 
nainiams, kurie manęs prašė ir 

[kurie dar ne, kad teiktųsi visi, 
ką tik kas nori, aiškiai surašy
ti savo giminių vardus ir ant
rašus Lietuvoje ir savo aiškius 
(antrašus Amerikoje ir prisiųs
ti man pažymėtu antrašu, vis
ką, kas, kokiu ir kur ir su kuo- 

I mi nori reikalą tikrai atlikti ar 
kokias žinias suteikti savo gi
minėms ir pažįstamiems.

Taipgi
norėtų ką 
reikšti, t. 
pielinkės.

Tikrojo gyveni mO

Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu raportu:

MARTINAS VIS DAR 
“DRAUGAS”.

Sėdžiu aną nedėldienį sau 
namie vienas ir skaitau.

“Džr-r-rr!” pasigirdo du
rų varpelis. Iš to sužino-

$15,000 permokėtų pinigų.
Su visokiais reikalais žmonės | 

kreipiasi į
Lithuanian Division 
American Red Cross 

124 E. 28 Street 
New York City.

lai

gal mano kaimynai 
saviems Lietuvon ap- 
y. Rietaviškiai 
Rietaviškis

Jonas K. Milius,
257 W. 71 St., New York

a-

City.

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Taip arti panašus motinos pienui savo skoniu ir 
lengvai suvirškinamas, kad jį galima duoti pa
keičiant su krūties pienu be jokio apsunkinimo 
atitraukimui kūdikio nuo žindimo.
Musų penkiasdešimts keturių puslapių kūdikių 
knygelė paaiškina kaip reikia kūdikį atpratinti. 
Taipgi yra pilnos maitinimo instrukcijos jūsų 
kalboje. Abi bus pasiųstos jums dovanai, jeigu 
pasiųsit mums kuponą šiandien.
Eagle Brand, padarytas iš geriausios rūšies kar
vės pieno ir malto cukraus, yra tinkamiausias 
stalui ir valgiams gaminti.—Pirkit dėžę šiandien 
ir naudokit jį visokiems reikalams, kur naudoja
ma pienas ir cukrus. Bandykit su kustardu.-

Šis Label is ir Vardas 
yra Jums G varanti ja

VQWK.Uj

Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Groserių Krautuvėse

The Borden Company
108 HUDSON STREET

NEW YORK

INSTEIGTA 1857 M.

i Iškirpk kuponą. Pažymėk no- 
i rimą knygutę ir prisiąsk ji
I mums ŠIANDIEN.
I Mrs ______________________
1 Street____________________
Į City________________ ______
I State____________ (8)
' Nurodymai apie Valgius
I___ Kūdikių Gerovė

Vaikai Sako 
Duokit Mums 

Colgate’s”
IR DELEI KO? Dėlto, 

kad malonus skonis 
ir turiningas sudėti- 
numas tam tikrų da
lykų šiame Colgate’s 
sutaisyme verste ver

čia kiekvieną 
-v naudoti jį del

valymo s a v o 
dantų nuoątos;

/ tokis paprotis
ll Yra labai Pr°- 

tingas palaiky- 
mui geram sto
vyje savo svei
katos;

Jus privalote mokinti vaikus ge
rai prižiūrėti dantis valant juos kas 

rytas ir kas vakaras su atgaivinančiai ska-
Kiti Borden Produktai:

Borden’s Evaporated Milk Borden’s Malted Milk
Borden’s Condensed Coffee Borden’s Milk Chocolate

Vardas “COLGATE” ant 
toiletinių dalykų tai kaip 
‘STERLING’ ant sidabro

COC GfiTE’S RIBBON DENTAL CREAM

“GERI DANTIS” COLGATE & CO. “GERA SVEIKATA’

man aiškini, tai rodos gerai 
ir net lengviau, bet kada

— Bet kada su 1 
kais sueini, — perkirtau aš 
jam, — tai pasaulis tau tuoj 
paraudonuoja ir išrodo pa-

kad jam pinigų reikia, o 
tokius vaistus perka tik to
kie žmonės, kurie nieko apie 
vaistus nesupranta, bile tik 
jiems agentas pasakė, kad 
vaistai yra “nuo visko”. — 
Taip ir daugelio darbininkų 
protai apsvaiginti “žemiško 
rojaus” agentų. Jie pir
miausia įkalba darbininkui, 
kad jam yra bloga, paskui 
užleidžia ant jo savo svai
ginančių teorijų dujų ir 
darbininkas nieko daugiau 
nenori, kaip tik išžudyt ka
pitalistus ir paimt viską, 
kas ano buvo, sau. Tas te
orijas “rojaus” agentai pla
tina dėlto, kad jie iš darbi
ninkų naudą turi. Kas jų 
klauso, tas jų “rojų” perka, 
kaip to agento vaistus, ir 
ir paskui apsvaigę vaikšto. 
B eveik visi-tie “rojaus” a- 
gentai nėra matę sunkaus 
darbo, o jei kuris ir dirba, 

, tai daug lengviau už tuos, 
’ kuriems jis “rojų” žada.

i — Tai kaip, drauge, da-
• ryt: ar nereik kovot už dar-
■ bininkų gerovę?

— Kovot reikia, bet tą
■ “kovą” pirmiausia reikia
• paverst į kitą žodį — į “pa-
■ stangas”. Kiekvienas žmo

gus turi stengtis, protingu 
budu, siekti prie gerovės, 
prie tvarkos, o ne šitokiu 
laukinių necivilizuotų žmo
nių budu jieškot “rojaus”, 
kuris ilgai nesitęs, vie tik 
dėlto, kad 'žmonės nėra iš
silavinę savo reikalus žiū
rėti, tik gatavi, ant labo ą- 
gitatorių, padėti visą savo 
tamsią jiegą.

— Tu, drauge, kritikuo
ji socializmą ir bolševizmą 
— ar tai abu jie niekai?

— Socializmas šiandien y- 
ra Hamburgas į bolševiz
mą. Tą aiškiai parodė Ru
sijos ir iš jos paeiną socia
listai, ir Amerikos Lietuviai 
socialistai. ■ Per keletą me
tų veikė, rėkė, šaukė, trau-Kada __ vcinv, viau

bolševi- kė žmones prie socializmo;
» cinninlioiii Ail^aYtn anaivii«l/A

giau nieko nematai? Ar 
tas tiesa?

— Tiesa, drauge, tiesa. 
Kaip su kitais suėjęs kal
bi apie darbininkų padėji
mą, tai vienas išvedimas — 
rodos tik imk peilį, išpjauk 
visus buržujus ir kapitalis
tus ir tik tada ant svieto 
bus gerai!

— Martinai, tu sapnuo
damas kalbi, ar sapnų už
kerėtas čia atėjai. Sakeisi, 
jog kada su manim kalbie
si, net lengviau ant širdies. 
Tai tave, brolau, vėjai ir. 
vienos pusės į kitą nešioja, 
tu neturi savo pažiūrų, bet 
tik klausai ka kiti sako. Vi
si tokie, visi tie darbinin
kai, kurie neturi savo nuo
monių apie gero gyvenimo 
pasidarymą, bet tik įsivaiz
dina jį iš kitų žodžiais pie
šiamų paveikslų, tie yra ga
lutinai jau pražuvę ir tik 
sveiko proto ir piokinimo 
disciplina gali juos iš tos li
gos išgydyti. Visokios teo
rijos apie pasaulinę tvarką 
yra kaip nuodingi vaistai, 
pardavinėjami agentų, ku
rie patįs tų vaistų nenaudo
ja.

— Nuo nuodingų vaistų, 
drauge, žmonės apsinuodi- 
na, bet negalima jų sulygint 
su komunistų mokslu apie 
darbininkų gerovę.

— Visai taip, Martinai. 
Bolševikų vaistai į žemišką 

(gerovę yra lygiai nuodingi, 
kaip ir kunigų vaistai į dan
gaus karalystę, nes nei vie
ni nei kiti jų nenori ir ne
sirengia, bet tik iš žmonių 
paklusnumo pasidaro sau 
kapitalistišką gyvenimą, ko 
jie labiausia kapitalistams 
dabar pavydi. Kalbant a- 
pie agentų vaistus: tų vais
tų žmogui dažniausia visai 
nereikia, kolei pas jį neap
silanko agentas; žmogus 
jaučiasi sveiku, iki agentas 
neįkalba jam ligą. Agentas 
vaistus įkalbinėja del to,

socialistų eilėsna susirinko 
tuktančiai suviliotų proleta
ry ošiu, klausydami gražių 
agitatorių kalbų apie rojų 
ir geroves ant -žemes ir ti
kėjosi viską gauti. Nesu
laukdami nieko, štai visi, 
kaip iš Hamburgo Ameri
kon, sugužėjo j bolševizmą, 
manydami, kad ten bus ge
rai, kad juos socialistai tik 
suvedžiojo. Ir papuola iš 
blogo dar j aršesnį. Ten, 
kur tik prižadai, o nieko ne
duodama, visada prasčiau, 
negu kada pats per save su 
vilčia gerovės stengiesi ją 
atsiekti.

— Tai tu, drauguti, nori 
sulygint socializmą su Ham
burgo miestu, o komunizmą 
su Amerika. Iš to išeina, 
kad komunizmas yra tikras 
darbininkų išganymas.

Spragilas.
(Bus daugiau)

Gavome šitokią ‘Gromatą’:
Gerb. Juokų Red.: ■— Det

roito Klumpia, norėdamas su- 
kritikuot gerb. Spragilą, ima 
nabagas ir pats save susikriti- 
kuoja. štai kame dalykas:

Gerb. Spragilas kalbėjo ir ai
škino apie sutvėrimą moteries, 
sakydamas: “Dievui sutverus 
žmogų-vyrą ir pamačius, kad 
jam (žmogui) reikia draugo, 
išlaužė jam šonkaulį ir sutvė
rė jam draugę-moterį.” Na o 
Klumpis savo kritikoj sako: 
“Adomo sutvertojas, būdamas 
viena asaba, neturėdamas nei 
motinos nei pačios, negalėjo 
bobos sumanyti,” ir toliau sako: 
“Nukirto šuneliui uodegą ir iš 
tos turėjo tverti bobą.” Nugi 
ir drįsta kritikuoti, nežinoda
mas apie ką eina kalba.

Žiemutė.

Nuo Juokų Red.: Kiek yra 
sviete galvų, tiek protų. Kož- 
nas žmogus, kaip mums dabar 
aišku, turi savas teorijas apie 
pasaulio valdymą. Taip ir apie 
sutvėrimą, nors pasaulis vie
naip stojosi. Yra dar kitokių 
galvų, kurios mislina, kad Jie- 
va dar kitaip sutverta.

Nei 
kolonij 
nešima 
se taipj 
Lietuva 
lis yra 
je.

Cleve 
ja, nug 
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Pradz 
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savo susirink 
turėjo ir pask 
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rią ir Žydų sus 
diiausioje mie; 
tenai Žydai pa 
dyti savo užjai 
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“Dieve mano, 
vienas Žydų ats 
dėdamas prie d; 
tuviais. “Kaip į 
siu Lietuvos, k 
ten esu gimęs, 
mano giminės — 
užganėdinti!”

Kitų šalių Žyc 
labiausia užjai 
kad “Lietuva yr; 
tingiausia šalis 
joje Žydai laisv 
h niekas neper 
štai dauguma iš 
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS

DAILE IR FILOSOFIJA
Rašo BUDRIKAS.

Clevelando Žydai Sujudo
Nei vienoje kitoje musų 

kolonijoje to apsireiškimo 
nesimato' Kitose kolonijo
se taipgi yra Žydų ir jie iš 
Lietuvos paeina, arba jų da
lis yra gimę-augę Lietuvo
je.

Clevelando Žydų koloni
ją; nugirdus apie Lietuvos 
paskolą, susigriebė ją pla
tinti, kaip savo darbą.

Pradžią to viso, inciden- 
taliai, buvo iš pusės “Dir
vos” leidėjo p. A. B. Barto
ševičiaus, apie ką seniaus 
buvome suminėję. Turėda
mas pažintis su didesniais 
Žydų biznieriais ir veikė
jais, p, Bartoševičius, kurs 
yra sykiu ir Clevelando Pa
skolos Stoties komiteto na
riu, po Lietuvos Misijos ap
silankymo Clevelande, užsi
minė Žydams apie Lietuvos 
paskolą ir jau vietos Lietu
vių pradėtą darbą.-

To — tų žinių — Žydams; 
ir užteko. Tuoj apie tai pa-1 
sklido žinia po visą jų ko
loniją — ne tik tarp Lietu
vos Žydų, bet ir tarp visų 
kitų, ir visi kiti Paskola už
siinteresavo, pažadėdami ją 
remti.

Galima paminėti, kaip tą 
Paskolą sutiko Clevelando 
Lietuviai, iš to skaitytojai 
supras, jog Žydai yra daug 
patriotiskesni (del Lietu
vos), negu patįs Lietuviai. 
Jau buvo laikraščiuose kal
bamą, rašoma, aiškinama, 
draugijos raginamos rinkti 
atstovus, tverti stotis, — gi 
Clevelandiečiai Lietuviai tą 
visą skaitę tik kaipo papra
stą laikraštinę žinią; per
skaitė ir po viskam. Paga
liau tik, kiek laiko praėjus, 
ėmėsi už tvėrimo komiteto.

Žydai Lietuvos Paskolą 
'sutiko su karštesne dvasia, 
ir tolimesnis jų pasidarba
vimas žada gerų pasekmių. 
Ju vietinė spąuda -r-,kaip 
tautinę taip ir socialistinė— 
pilna agitacijos aprašymų, 
ji nuolatos stengiasi supa
žindint savo skaitytojus su 
Lietuvos paskola, jos užtik
rinimu ir nauda, kaip ir 
mes.

Kolei kas dar visuotino 
savo susirinkimo Žydai ne
turėjo ir paskolos viešai ne
pradėjo rinkti, tečiau drau
gijose apie tai plačiai kal
bama, parinkti atstovai su 
Lietuviais dirbti išvieno, ir 
iš savo pusės žada padeng
ti pusę lėšų, kokios pasida
rys rengiant masines suei
gas.

Balandžio 11 d. įvyks vi
suotinas Clevelando Lietu
vių ir Žydų susirinkimas di
džiausioje miesto salėje — 
tenai Žydai pasiryžę paro-' 
dyti savo užjautimą Lietu
vai.

“Dieve mano,” — pasakė 
vienas Žydų atstovas, prisi
dėdamas prie darbo su Lie
tuviais. “Kaip gi aš nerem- 
siu Lietuvos, kad aš pats 
ten esu gimęs, ten gyvena 
mano giminės — jie gyvi ir 
užganėdinti!”

Kitų šalių Žydai' Lietuvai 
labiausia užjaučia dėlto, 
kad “Lietuva yra demokra- 
tingiausia šalis pasaulyje”, 
joję Žydai laisvai gyvena, 
jų niekas nepersekioja, ir 
štai dauguma iš Lenkijos 
paeinančių Žydų stoja sy
kiu į darbą už Lietuvą!

Mes kartais randam prie
kabių Žydus pasmerkti, ir 
kartais surandame juos ge
riausiais sau pavyzdžiais.

Šiokiame 
turime imti 
I

Jei visose 
Žydai butų 
Clevelande,

“Cudai” ir “Brostvos”.
Stebuklų gadynė dar ne

perėjo. Vargu ji kada pa
sibaigs. Seniaus tarp tikin
čiųjų buvo paprasta gauti 
pas kunigėlį kokį medžio 
šmotelį ir su užtikrinimu, 
jog tai paeina iš Rymo nuo 
“pono Jezuso grabo”, ne
šiotis ant kaklo, kaip relik
viją.

Kas dabar tokius “cudus” 
pradeda provyti? Kas?

Nagi musų social-bolševi- 
kai. Mes esame minėję, jog 
bolševikai pasekė inkvizici
ją nuo kunigų, ir “cudų” 
nuo jų pasimokino.

Štai ateina gandai, kad 
Chicagos “Naujienose” pa
skelbtas Lietuvos darbinin

atsitikime mes 
pavyzdžio nuo

kolonijose taip 
sujudinti kaip 
nėra abejonės, 

kad prie mums paskirtų iš
pirkti penkių milijonų jie 
išpirktų už kitus penkis.

Didžiausia gėda musų so- 
dal-bolševikams, kurie ne
va kalba, neva rūpinasi apie 
Lietuvą, apie Lietuvos dar
bininkų gerovę, bet tą Lie
tuvą nori paversti į griu
vėsius, ne gelbėti jai.

Dailė yra sąmoningai amžina. Dailės j ją arba pati yra religija. Ji negali palai-
• kyti vidurinio bėgio. Ji jieško-trokšta iš- 
5 raiškos to, kas nauja, ne tiktai nauja del-
• to, kad pirm jos per gentkartes nieko ne-
• buvo, bet nauja dėlto, kad ji užlaiko viduj 
i savęs visą praeitį. Dailininkas turi pra

dėti tirinėjimą iš čia, kur jo pratėviai su
stojo tyrinėję. Jis turi subendrinti save 
su kontinuacija, kuri dirbo ber gentkartes 
pirm jo. Jo individualybė pasilaiko sąmo
ningai besibriaunant į geresnį padėjimą su 
visu tuo, ką jis pavelde ja. Nes pasistengi
mo sąmonė yra individuališkumas. Jis ne
gali klastuotis didelėmis problemomis po 
ligūsto humanitarianizmo ploščiumi.

Dailė yra judėjimas, žiaurumas, griau
nąs viską, kas tik guli jos kelyje. Ji nie
ko nepatvirtina; nieko nepriima kaipo pri
pažinimo. Ir vis briaunasi be malonės, be 
pasigailėjimo.

Dailė stovėjo arčiau Rytu, negu Vaka
rų dėlto, kad Rytų religija buvo jų gyveni
mas; ir gyvenimas — kontinuacija. Atei
tis guli Vakaruose, kurie turi supratimą 
apie Rytus.

Dabartis yra dailė visa visame; Su
naikink pačius jos elementus; jos esybės 
medegą, kurią ji susitvėrė praeityje, bet 
ji vis pasiliks naujo daikto tvarinių. Ir iš 
tų nesibaigiančių daiktų ir neužbaigtų tva
rinių Gyvybė paeina-tęsiasi ir Dailė egzi
stuoja. Jieškojimas individuališkumo iš
raiškos gali tapti keistu. Bet gi tas jieš
kojimas vis liekasi dailės esencija; nes dai
lė yra save-žinanti ir dirba skausmuose ir 
ašarose. Sakyti, kad dailė revoliucijinė — 
tai patvirtinti, jog ji yra tikra dailė. Tie
sa, jokia dailė neatsiskiria nuo praeities. 
Ji permato taką į ateitį. Naujo tvarinio, 
kūnas ir sąnariai-kaulai gali paeiti iš pra
eities. Bet jo forma yrą, nauja. Ir forma,., 
o ne kūnas, yra dailė. Kėsinimąsi priver—

Posėdis kovo 16 d. ^New Yor-|įvarjnyS yra išreiškimas nepaliaujamo ir 
nemirštančio pasaulio. Dailė tai auksiniss. Pranešimai Tarybon:

Inž. T. Naruševičius rašo Ta- . . . - . , , .
rybai raportą iš savo veikimo slulehs’ kurs persiverdamas kiaurai per 
kaipo Amerikos Lietuvių atsto- įvairų audinį, išlieka stipriu, spindinčiu ir 
vas Taikos Konferencijoje Pa- nesutraukytu, kuomet ir pats išdirbinys 
ryžiuje. Prisiunčia kvitas nuo cnciHžvžia 
$13,000, kurie pinigai buvo p. 
Naruševičiui inteikti iš Lietu
vos Neprigulmybės Fondo ir 
inteikti per jį Lietuvos Val
džios jurisdikcijon.

Chicagos Lietuvių Taryba 
prisiunčia įgaliojimą p. R. Ad- 
žgiui, “Vien. Liet.” redaktoriui, 
būti atstovu ir dalyvauti A. L.

i T. Tarybos posėdžiuose vietoj 
p. M. J. Damijonaičio.

Karės Departamento paklau
simai apie Tarybos siekius ir 
veikimą.

Laiškas Tarybon nuo kun. J. 
Dobužio, iš Paryžiaus, kuris ra
šo, jogei baigiama spausdinti 
“Lietuvių Baltoji Knyga”, ku
rion dokumentus surinko P. Kli
mas. 'Tai bus didelė knyga 
Francuzų kalboje, ir ji bus be
galiniai svarbus dokumentas 
kaip Lietuvių istorijoje taip ir 
atsakymas akyse viso pasaulio 
prieš melagystes ir šmeižtus 
Lenkų, Maskolių ir Vokiečių. 
Reikia tuojau spaustuvei išmo
kėti 30,000 frankų, ir Lietuvoje 
esant sunkiame pinigų padėji
me, prašoma Amerikos Lietu
vių tą veikalą padėti išpirkti.

Stambus Lietuvos veikėjas 
rašo: “Sulyg apturėtų iš Ame
rikos žinių mums išrodo, kad 
dabartinė sąstatą State Depar
tamento Washingtone vis dar 
prisilaiko nelaimingos senos A- 
merikos Užsienių Reikalų Mini
sterijos politikos del Rusijos 
atstatymo, pasiremiant kad ir 
tokiais imperialistais, kaip bu
vo Kolčakas ar Denikinas. To
kia Amerikos dabartinės Vy
riausybės politika neša musų 
tautai pančius ir atstumia Lie
tuvių simpatijas kiton pusėn, 
nepaisant to, kad Amerika per
eitų metų pradžioj iš materia- 
lės pusės suteikė nors ir ma
žiau, sulyginant su kitomis tau
tomis ir musų vargais, bet dėl
to žymios pagalbos musų kraš
tui:"

Patersono, N. J.,- piliečiai: B. 
Marcinskas ir A- Varaškeviče 
užreiškia protestą priešais mes
tą neteisingą dėmę ant vietinio 
klebono, apie k’įT>uVo Tarybai 
kito to paties miestelio piliečio 
pranešta ir vasario 17 d. posė
dyje protokoluota.

Vidurinės srovės veikėjų vi
suotinam suvažiavimui priren
giamoji konferencija įvyko va
sario 14 d. Pennsylvania Hotel, 
New Yorke; dalyvavo iš visų 

Astrono- kraštų apstus buris veikėjų ir 
.sutaisė tolimesniam politikos 

veikimui programą.
žydų suvažiavimas įvyksta 

’ gegužio mėn. New Yorke; Žy-
■ dai Lietuvos piliečiai interpe- 
• liuoja Tarybą padaryt bendram 
į veikimui suoprotį.

Pranešimas iš Washingtono, 
jogei šiame mėnesyje tapo ati- 

' daryta kelias siuntimui pakelių
■ (parcels) iš Amerikos Lietuvon. 

Lietuvos kurjeras, kun. Mi
ronas, pribuvęs Amerikon, pra
nešė, jogei Italiją yra pripaži
nusi Lietuvos “dė jure” nepri- 
gulmybę ir Italijos ambasado
rius jau pribuvo Kaunan.

Nutarimai. Inž. Naruševi
čiaus raportas paskelbti ištisai 
spaudoje;

Padėkavoti viešai p. Naruše
vičiui už jo sąžiningai vestąjį 
darbą Lietuvos neprigulmybės 
klausime;

Išleidimą “Lietuvių Baltosios 
Knygos” visais įmanomais bu
dais prigelbėti. Tam tikslui 
Taryba šiuomi atsišaukia į mu
sų visuomenę,1 idant dėtų tam 
aukas ir jas siųstų Lietuvos 
Neprigulmybės Fondan. Gali
ma tiesiog pažymėt, kad šitam 

i tikslui aukos prisiunčiamos.
Padėt surengt prakalbų mar

šrutą iš Lietuvos atvažiavusiam 
Kap. Vladui Lazdynui. Tuo tik
slu Taryba atsišaukia į visuo
menę, kad padėtų įvairiose vie
tose surengti Kap. Lazdynui 
prakalbas, į kurias jisai asme
niškai pribus ir daug akyvų ži
nių iš dabartinio Lietuvos gy
venimo papasakos. Prakalbas 
rengiant reikia susinešti su pa
tim Kap. Lazdynu, kurio adre
sas šiokis: Cap. VI. Lazdynas, 
315 Walnut St., Newark, N. J.

J. O. Sirvydas, 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

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

savo punkto ir tiesiai pasiekia 
žiūrėtojo akis.' Nebuvo aiški
nama, jog ta šviesa susideda 
iš “ko nors”, turinčio savo kū
ną, tečiaus Einšteino teorija tą 
pritvirtina, prirūdydama, jog 
šviesa patraukiama, kaip ir vi
si kūnai.

Eidama linkui žemės, žvaig
ždžių 
lanku 

šia linija — kaip pasileidžia iš (siekia

kų pranesimas-atsisaukimas 
esąs parašytas ant Chica
gos popieros ir Chicagos at- 
ramentu.... tik indėtas į 
iš Lietuvos atėjusį koncer
tą ir rodomas “darbinin
kams” kaipo “cudas”, ku
riame rašoma apie baisu
mus Lietuvos valdžios, apie 
žudynes ir persekiojimus 
Lietuyos darbininkų.

Negalima užtikrinti, kad 
tie gandai teisingi, tečiaus 
negalima ir ginčyti, kad 
musų socialistai, darbinin
kų “gerovės” vardan nega
lėtų visokių šlykščiausių bū
dų išsvajoti kovojimui prieš 
Lietuvos valdžią.

Jie iš menkiausių niekų 
išdirba sensacijas, iš nebū
tų dalykų padaro faktus, iš 
šitokio gero sugalvojimo ir 
stebuklą užsimanė padaryti.

NAUJAS ATRADIMAS 
ASTRONOMIJOS 

MOKSLE.

atvyko ir Dr. Morize, naciona- 
| lės Brazilijos obzervatorijos 
perdėtinis, taipgi atvažiavo iš 
Amerikos keletas atstronomų

I tėmyti to saulės užtemimo ir
“žvaigždžių šviesa pasiduo- Į persitikrinti to fakto. Saulės 

da traukiamajai spėkai ir, ku-1 užtemimo laukta 9 vai. ryto ge
riame šone tos į žemę einan- gūžio 29 d. Fotografiškais a- 
čios žvaigždės šviesos randasi paratais apimamame plote už

• saulė, spindulys buna į tą pusę' saulės radosi dvyliko žvaigž- 
palinkęs, o ne tiesiai nuo žvaig- džių — kas pasitaiko tik į ke- 

: ždės linkui žemės ateina”. To-1 lėtą šimtfhečių ir vėl nepasitai- 
1 kią teoriją paskelbė astronomas kys labai ilgai. Paprastai pa- 

profesorius Einstein, šveicari- si taiko būti dvi ar trįs žvaigž- 
jos žydas. dės. Užtemimas turėjo tęstis

Jau 1915 metais prof. Ein-1 net penkias minutas, kas pa- 
stein paskelbė tą teoriją ir nuo i prastai buna tik po minutą lai- 
laiko vis daryta bandymai. — ko. Jeigu pasitaikys debesis 
Newtono teorija apie daiktų tuo tarpu užeiti ant saulės, tai 
tiesioginį pritraukimą pasilie- visas tyrinėjimas ant nieko. — 
ka gera visuose praktiškuose To labiausia bijotasi. 
reikaluose, bet ji jau nustojai Sulaukta gegužio 29 d.; 
vertės teoretiškoje fizikoje.

Pereitą vasarą laike saulės 
užtemimo, gegužio 29 d., tam 
tikras komitetas išvyko iš Lon
dono į Sobral, Brazilijoje, kur 
saulės užtemimas buvo visiš
kas, to dalyko tyrinėjimui. To 
komiteto ištyrimai pranešti į 
Royal Society Londone, kurios 
pirmsėdis tuojaus paskelbė tą 
dalyką kaipo “vienatinį svar
biausią atradimą, kokį kada 
žmogaus mintis galėjo sugal
voti”. ši naujoji teorija, kuri 
atmetė į šalį amžių persitikri
nimus ir gal delei to bus reika
linga visai naujos filosofijos 
apie pasaulių sutvarkymą, skel
bia jog šviesa, nors nėra “me- 
dega” paprastu jos supratimu, 
pasiduoda pritraukiama j ai spė
kai;

Po karės pertraukos, Holan- 
dijos mokslininkas Dr. De Šit- ; 
ter, persiuntė Anglijon vertinį

■ astronomo Dr. Einstein veika- 
• lo ir nuo to visi mokslininkai 

sujudo.
Išbandymui, jog šviesa, atei- 

. nanti nuo žvaigždžių, yra išsi- 

. lenkus ton pusėn, kur yra di- 

. dėsnis patraukimas, Einstein 
' pasiūlė tris budus:

Pirmas buvo laipsnis permai
nos didžiosios "ašies pailgo or
bita planetos Merkuro, grei
čiausiai aplinkui saulę bėgan
čios. Astronomai senai jau pa- 
tėmijo didesnę permainą Mer
kuro orbite, bet nesuprato ka
me dalykas. Einšteino teorija 
tą išaiškino ir dabar visi pri
ėmė už tiesą.

Antras būdas — tai kas nors 
bendro su saulės spektre tam
siomis linijomis, 
jimo dar 
narna.

Trečias 
užtemimo 
dės, esančias už saulės ir suly
ginti tą paveikslą su tos pačios 
vietos žvaigždėmis, nuimtomis 
nakties laiku, kuomet toj vie
toj dar saulės nebuvo (keli mė
nesiai pirm arba po to).

Tikram išbandymui paskuti
niojo budo, Anglijos astronomi
jos profėsoriai išsiuntė ekspe
diciją su tam reikalingais ins
trumentais į Braziliją, kaip mi
nėta, pereitą vasarą gegužio 29 
dieną. Ekspediciją vadovavo 
Greenwich obzervatorijos pro- 
fesoris Dr. Crommelin, kuris 
yra dalyvavęs ir kitose saulės 
užtemimų ekspedicijose. Jų fo- 
tografiški aparatai buvo vertės 
šimto tūkstančių dolarių.

Brazilijos valdžia leido jiems 
tenai prisirengti, pabudavojo 
reikalingą obzervatoriją, kurion j

To išrodinė- 
galutinai neužtvirti-

būdas — laike saulės 
fotografuoti žvaigž-

ry
tas pasirodė apsiniaukęs. Ap
siniaukę buvo ir toliau. Saulė 
buvo padengta. Tik retkar
čiais buvo galima saulę matyti. 
Užtemimui prasidedant, visi 
buvo prie savo teleskopų. Tik 
laiku spėjo debesis nuo saulės 
nueiti, kaip prasidėjo užtemi
mas ir per keturias minutas lai
ko saulės apielinkė buvo visai 
aiški. Vieną minutą mažiaus 
galėjo tėmyti užtemimui. Lai
ke keturių minutų Dr. Cromme- 
lin nutraukė aštuonis paveiks
lus, kitas nutraukė 24 paveik
slus, su mažesniu aparatu.

Užtemimas perėjo, 
mai išvažinėjo, liko tik pora— 
Dr. Crommelin ir Davidson, 
rie apsilankė į miestą Para, 
rai mėnesių. Apie vidurį 
pos mėnesio jiedu sugrįžo į 
bral nufotografuoti tas pačias 
žvaigždes, kada saulė pro jas 

į jau buvo praėjusi. Nuimti pa-
■ veikslai, išdirbti ir uždėti ant 
i stiklų pirmiaus imtų, laike sau

lės užtemimo ir atrasta, jog iš-
■ tiesų žvaigždžių pozicijos buvo
■ pakeistos trimis ketvirtdaliais 
• sekundos. Tokiu budu įsteigta 
i Einšteino teorija be jokių toli

mesnių abejojimų.
Nustatymas tam tikrų pa

matinių visatos teisių, ant ku
rių musų supratimas rėmėsi a- 
pie tvarkų sustatymą žvaigž
džių, saulių ir planetų jų ke
liuose, ko astronomai prisilai
kė nuo Euclido laikų, likosi su
ardytas tą dieną mažame Sobral 
kaimelyje, Brazilijoje, .ir dabar 
visas mokslininkų supratimas 
apie visatos sutvarkymą turės 
būti pamatinai pertaisytas.

Mokslininkai net nori priim
ti opiniją, jog Newtono princi
pas taipgi likosi išmuštas iš 
pamatų ir kad atradimas, jog 
šviesa turi svarumą ir masę 
pažymi pradžią progreso prie 
supratimo dalykų, esančių iš- 
lauko trejopo išmatavimo, ką 
iki šiolei težinota. Einšteino 
teorija reikalavo daug daugiau 
išmieravimų, egzistuojančių er
dvėse, negu galima matematiš
kai be jo teorijos prirodyti, — 
pasakė Davidson, ekspedicijos 
narys.

Kalbant apie šviesą, spindu- i 
lį, kaip pav. žvaigždės, ir abel- : 
nai, sakoma, jog šviesa ateina, : 
o ne stovi tenai, kur mes ją ma- i 
tome. Jeigu šviesa iš savo pa- i 
matinio punkto neitų tolyn, be j 
abejonės, mes jos nematytume, i 
šviesa eina po 168,000 mylių į s 
sekundą •— greitumas neapsa
komas. Ikišiol visų manyta, i 
jog šviesa prie musų ateina tie- I

po- 
lie- 
So-

šviesa keliauja išlenktu 
pro saulę, paskui tik pa
mušų akis.

susidėvėjai
Dailė yra pažangi. Ji skrieja pirmyn. 

Ir tiktai savo pirmynžanga ji palaiko savo 
esybę.

Dailė yra nesunaikinama, nes ji yra 
gyvybė. Ji buvo gyvybė per amžius ir ji 
liksis gyvybe amžinai. Ir gyvybė negali 
išnykti — mirti.

Dailė gyvybė, nes dailininko permaty
mas nuima nuo momento šydrą. Jo vizi
ja — tai šviesybės uždangalo pakėlimas. 
Tai gyvybės apsireiškimas. Tai akordas, 
sučiuoptas iš plataus-erdvingo muzikos pa
saulio ir palaikomas atmintyje. Bet gi 
vis kitas ir kitas barjeras iškįla tarpe mu
sų ir didžiosios dievybės, gyvuojančios vi
duje pasaulio.

Bergson’o filosofija dar nepersenai 
atsistojo ant tvirtų pripažinimo pamatų 
įvairiose šalyse. Francuzijoje ji yra gyva 
artistiška spėka. Ji yra atviras ir reiš- 
kus intuicijos augštenybės pripažinimas — 
pripažinimas dvasinės dailininko vizijos 
formoje, žodžiuose ir reikšmėje. Jis paro
dė, kad proto nuovokos, kuomet protas yra 
neištikimas pats sau, stokuoja prieš Gyvy
bės faktą. Filosofijos, kurios bando išaiš
kinti visatą, yra pačių prigimties trukdo
mos paliesti jos vieną didį reališkumą. Jos 
yra vien tuščios klastos; ir jų aiškinimai, 
išskaitliavimai yra bevertingi. Kaip van
duo išsisijoja per tankaus sieto akutes, 1 
taip Gyvybė išslysta kiaurai per jų geleži- ; 
nes terminologijas. Mes atsieksime teisy- 1 
bės ne tuo protu, kurs užginčytų betarpiš- 1 
kurną, kontinuaciją ir tvėrimo evoliucijos.1 
faktą, bet tik tyra intuicija, betarpine dai-Įs^ dabartį praeities paklusnumui tėra tik 
lininko-artisto vizija formoje. Vienok gi 
tyra intuicija nėra mistiškas proto ir per- 
sonališkumo pasidavimas tam neaiškiam, 
abejingam kam-nors, kas — dėlto, jog jis 

' yra niekis — yra pavadintas Dievu. Tai 
yra personališkumo triumfas, proto kul
minacija, o ne negacija. Intuicija yra tai 
punktas-stovis, kuriame protas pasiliuo- 
suoja ir tampa kone visiškai pats, ir savo 
paties išaugštintu darbu apgali netvarkią- 
žiaurią subjekto ir objekto opoziciją, nuo 
kurios žemesniame stovyje jis negali pasi- 
liuosuoti. Šitokiame stovyje žmogiškas 
personališkumas proto sąmoningumu tam
pa realybe į savęs pažinimą, į save; racio- 
nalis “aš” patvirtina savo ultimatinį išlau
kinės pusės triumfą-pergalę, kuri, būdama 
tiktai išlaukine, yrą beprasmė. Kaip pro
za tampa poezija, kuomet minties srovė 
persilieja sparčiausiai ir sąmoningiausiai 
viduje savo pačios jiegos, taip ir protas, 
kuomet jo išdirbiniai tampa daugiausiai 
sukoncentruoti ir intensiviškiausi, pasiekia 
tą galutinę savo paties visa-apimančios 
galybės sąmonę, kurią akli pavadina mis
ticizmu. Tai nėra misticizmas, bet pats 
esencialis proto racionališkumas. Šis mok
slas tai teisybė, kurią Platonas paskelbė 
daug metų atgal. Perstatomas sumišusio- 
še-klaidingose Neo Platonizmo haliucina
cijose, jis yra akliausias ir silpniausias iš ' 
visų doktrinų. Matomas savo realėj tei
sybėje ir reikšmėje, jis yra galutinis žodis 
estetikoje. Ir šią Teisybę Bergson dar kar
tą pakartoja šiandien.

Dailės amžinumas yra atvirai-paskel
btas. Dailė yra amžina, dėlto, kad ji gy
vena. Ir kas tiktai butų dailė, turi gyven
ti. Tas turi žengti pirmyn ir augštyn. li
tas gyvena dabarčiai.

Dailė stengiasi permatyti naujus ta- 
anapus surambėjusios negyvos mede- 
dykumos, kurią ji atgaivina. Dailė 
evoliucija, dėlto, kad ji išsilieja tiktai

kus 
gos 
yra 
apreikšdama ką-nors, duodama kilti kam- 
nors.

Paeitis yra apvertinama dabarties, o 
dabartis apsprendžiama praeities. Nes tik
tai dabartyje praeitis palaiko savo esybę.

Dailė praviršija visus kredus. Nes pa
ti dailė yra kredas. Ji užgimsta netikybo- 
je ir auklėjasi nemoralybėje. Religija ir 
moralybė turi vienodai panašią reikšmę 
vakarų pasauliui: kad šisai gyvenimas pra
dingsta bespalviniame busimojo pasaulio 
intentiviškume. Vakarams šis gyvenimas 
neturi nei reikšmės nei kontinuacijos, nes 
jo vertė prasideda su mirtimi. Tiktai kre
das, kurs yra gimęs iš šio ir delei šio pa
saulio, gali suteikti mums dailę. Tuomet 
jis pats yra dailė. Dailė yra prieš religi-

menkos vertės nuosprendis-pasakymas, jog 
Gyvybė sustos tekėjus ir visata pradings.

Tiktai dabartyje praeitis egzistuoja. 
I Laiko reališkumas yra Gyvybės realybė. 
Ir “augšti amžinos teisybės apreiškimai”, 
kurie apgobė Šv. Teresos sielą, gyvą Die
vą, kurs mirė žėdną dieną, nebėra ilgiaus 
diskredituojami karštligės apimtų smege
nų vaidyklos, bet aiškus ir sąmoningas dai
lininko permatymas, tikro regėtojo vizija. 
Atmesti į šalį chronologiją, kuri pagerbia 
praeitį, dėlto, kad ji praeitis; sukoncen
truoti visas jiegas ant dabarties paliečiamų 
širdies šaknų; išsikelti viršuj grynų visos 
atbukusios mechaniškos rutinos reakcijų, 
ir veikti liuosai — tai yra naujos Filosofi
jos kanonai. Ir šie tai patentiški principai 
visoj tikroj dailėje. Nuduotas esteticizmas 
ir neteisus kriticizmas, stangi-skaudi sis
tema dailėje ir universalis dogmatizmas fi
losofijoje rymo panašiai ant Laiko supra
timo, kuris yra neteisingas filosofijai ir 
pažeidžia dailę.

Dailė yra tikras ir vienatinis reališ- 
kumo išreiškimas.

Ji apsirengia daugybe formų.
Intensivis Asyriečių ir Egiptiečių 

sistebeilijimas matė perdėm ir aplink 
jektą. Japoniečiai nematė šešėlio, 
naissanso vizija buvo rįjantis džiaugsmas 
objekte del medeginio ir paliečiamo daikto, 
ko-nors, kuom butų galima rokuotis ir ka
riauti kas dieną.

Mes pastojame iškraipyti, sugedę; ir 
nebegalime, kaip tie Dievų kūdikiai, paver
sti medegos į dvasią pastoviu džiaugsmu 
jos materiališkume. Mes niekad nebegali
me sugrįžti prie naiviško stebuklo am
žiaus; mes nebegalime sugrįžti prie kūdi
kiško džiaugsmo moteries kufie, vaiko iš- * 
vaizdoje, smulkiose jūrių Vilnelėse jų rea- • 
liškumo delei, — jeib Dailė ir Gyvybė ke
liautų dideliame cykliuje. Mums išrodo, 
kad artistiška intuicija turi atitrhukti mus 
nuo praktiško. Dailė atsigrįžta pagerbti 
kasdieninio gyvenimo dalykus su paaugš- 
tinto proto akimis; ir intuicijos momente 
dar kartą paregi ir padaro aktuahšką, kad 
ir per valandėlę, didžią kontinuaciją.

(Pabaiga bus sek. num.)

be- 
ob- 
Re-

Daugybė ^paukščių vartoja gudrumą 
painiotis po žmonių kojų ir pabėgti tolyn, 
kad tokiu budu nuvilioti žmogų nuo savo 
lizdų.

Mokytoja barė Jonuką už nesusišuka- 
vimą plaukų. Jonukas atsakė: “Kad aš ne
turiu šukų”. “Tai kodėl nepavartoji savo 
tėvo šukų?” užklausė piktai mokytoja. Jo
nukas atsakė: “Kad mano tėvas plaukų ne
turi....”
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RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

Iš Cleveland© “Leader-News” — Verčia K. S. K.

(Tąsa iš pereito numerio) i
Išbėga iš vokiečių apsupimo. *

Aš puoliausi ant jo pirm negu jis spė- . 
jo pasijudinti, ir smeigiau durtuvu jam į j 
pilvą. Durtuvas sulindo ir jisai puolė ne- . 
gyvas. Iš jo pasriuvo kraujas. Stengiausi j 
ištraukti durtuvą, bet negalėjau. Tai bu- j 
vo pirmutinis žmogus, ką aš nuduriau. Ir ] 
tas atsibuvo su žaibo greitumu.

Pasileidau bėgti, vejama vokiečio, lin- ] 
kui savo tranšėjų, keletą sykių perpuoliau, 
pakilau ir vėl bėgau. Musų vielinės tvoros 
buvo įvairiai iškraipytos ir man nelengva ■ 
buvo surasti savo pozicijas. Mano padė
jimas likosi visai kritiškas, kaip štai prisi
miniau, kad turiu su savimi rankinių gra- : 
nadų. Mečiau jas ant vokiečio, kuris ma- 1 
ne vijosi, ir pati puoliau ant žemės, išven
gimui eksplozijos trenksmo, tokiu budu 
dasigavau į savo tranšėjas.

Iš trisdešimties musų išėjusių špiega- 
voti būrio sugrįžom .tik dešimts. Koman- 
dierius ypatiškai man padėkavojo, išreik
šdamas nusistebėjimą, kad aš galėjau nu
durti priešą. Aš taipgi giliai savo sieloje 
stebėjausi iš to.

1915 metai artinosi prie galo. Žiema 
buvo labai žiauri, tokiu budu ir gyvenimas 
tranšėjose nepakeliamas. Mirtis buvo la
bai maloni viešnia. Net malonesnė butų 
buvusi kokia nors žaizda, nes tas pagel
bėtų išsiliuosuoti iš taip sunkaus padėji
mo — pasiųstų į ligonbutį. Daugelis buvo 
atsitikimų, kad kareiviai likosi visai snie
gu užversti, o nušalimas kojų buvo visai 
paprastas atsitikimas. Musų reikmenįs 
pradėjo išsibaigti; kareivių dvasia visai 
nupuolė. Nebuvo galima gauti nei poros 
naujų batų pamainymui nudėvėtų. Kas 
nors tankiai atsitikdavo su virtuve ir pri
sieidavo mums pabadauti ir kęsti šaltį. Bet 
mes buvome kantrus, kaip tikri motinos 
Rusijos vaikai. Labai buvo nuobodu, mo
notoniška saugojimas ledu apšalusių grė
bių, be jokio veikimo. Norėjome mūšių, 
didelių mūšių, kad galėtume išlaimėti kovą 
ir užbaigti karę.

Vieną baisiai šaltą naktį aš su kitais 
trimis vyrais buvau paskirta į klausymo 
stotį. Tokiose vietose esant negalima vi- 1 
siškai pasijudinti, nes menkas sujudėjimas 
reiškia mirtį. Išėję tenai, mes gulėjome 
ant sniego, globoje baisaus šalčio, šaltis 
buvo toks didelis, kad vos gali žmogus da- 
laikyti. Pajutau, kad mano tiesėji koja 
kaip tai kitaip jąučiasi; ji, mat, pradėjo 
užšalti. Norėjau atsisėsti ir pradėti koją 
trinti; tečiaus apie atsisėdimą negali būti 
nei minties. Aš rodos išgirdau kokį tai 
balsą. Ar galima tada su koja užsiimti? 
Reikėjo ištempti visus savo nervus sugau- 
dymui kas aplinkui dedasi. O gal tai bu
vo tik vėjo garsas? Mano koja visai tirpo.

“Viešpatie, kas dabar bus? Mano tie
sėji koja nušalo. Kitų trijų vyrų kojos ir
gi šala, kaip jie man palengva pasisakė. 
Kad tik tas komandierius mus paliuosuo- 
tu! Bet dvi valandos dar nesuėjo”, pama
niau aš. *

Tuojaus mes nutėmijome du baltu pa
vidalu, atslenkančiu linkui musų — tai bu
vo vokiečiai, kuriems prie balto sniego pri
taikinta ir drapanos, kad nesimatytų. Mes 
pradėjom šaudyt, ir jie taipgi. Kulka per
ėjo per mano šinielių, nudrėksdama tik 
mano odą. Vėl viskas aprimo; tuojau mes 
likome paliuosuoti, kiti užėmė mus vietas. 
Vargu turėjau spėkų pasiekti savo tranšė
jas. Tenai dasigavusi, pradėjau šaukti, 
kad koja nušalo.

Mane paėmė ligonbutin ir tenai baisus 
kojos padėjimas paaiškėjo. Ji buvo balta 
kaip sniegas, net apšalusi. Skausmas bu
vo didelis, tečiaus tas nebuvo taip baisu, 
kaip gydytojų kalbos, kad gal reikėsią ko
ją visai nupjauti. Aš pradėjau griežtai 
priešintis ir pasisekė išvengti nupjovimo. 
Gydytojams pagaliaus pasisekė ją 
vinti ir po tūlo laiko koja atsitaisė 
malį padėjimą.

1916 metai užėjo man begulint

net patįs susirengėm sau teatrą, perstaty- 
dami veikalėlį, parašytą vieno musų arti
lerijos oficieriaus. Tame veikale buvo po
ra moterų, taigi man teko vyriausioji ro
lė; kitą moterišką rolę lošė jaunas oficie- 
rius. Tik po didelių raginimų aš sutikau 
imti rolę lošime, prašoma net paties ko- 
mandieriaus, nes nesijaučiau galėsianti at
likti, ir net garsiausius plojimus laike lo
šimo girdėdama neužsitikėjau savo atsa- 
kantumui.

Daugumą kareivių ir oficierių atlankė 
jų žmonos. Su daugeliu jų h’ aš susipaži
nau ir net susidraugavau. Viena, su ku
ria susidraugavau, buvo žmona sužeistų
jų nešiotojo, su kuriuomi aš tūlą laiką ne
šiojau. Ji buvo jauna, daili ir maloni mo
teris, ir jos vyras ją labai mylėjo. Pasi
baigus mėnesiui pasilsio ir padavus įsaky
mą moterims išvažinėti, tasai kareivis pa
siprašė komandieriaus arklio pavėžėjimui 
savo 'žmonos į stotį. Grįždamas jis staiga 
nuo apopleksijos mirė. Palaidojome jį 
litariu budu; aš parengiau vainiką 
dėjau ant jo grabo.

(Bus daugiau)

ir
mi-
pa-
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DIRVA

DELEI LIETUVOS 
STEIGIAMOJO SEI

MO RINKIMŲ.

Žemiaus paduodama rinki
mų taisyklės į Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą.

atgai- 
į nor-

Užkeikta Mergele
Parašė V. J. Pietaris.

(Tąsa iš pereito numerio)
Boba: — Na, eik šian, aš tau parodysiu, 

ką aš tau duosiu (Barzdaskutis neno
ri eiti). Eik, nesibijok. (Priėjus ati
daro skrynią). Žiūrėk, čia tavo lai
mė — matai šiuos turtus? — tai yra 
tavo. (Prieina prie kitos skrynios ir 
vėl rodo). Žiūrėk ir čia - 
tai, vis del tavęs. Parodysiu šėpą, sa
vo drabužius, kuriais aš dėvėjau, kada 
jauna buvau. Viską tau aš atiduodu, 
gali būti savininku visko, kas čia yra, 
ir sykiu šios pilies. Ar dabar supran
ti, kad aš nenoriu tavo pražūties, tik 
linkiu visokių laimių?

Barzdaskutis: — Suprantu, ačiū, bet ką 
aš veiksiu su šitais viąais turtais (ka- Į 
so galvą), kur aš juos padėsiu? į 

Boba: — Turėk visa tai del savęs, nerei- ; 
kės toliau į svietą keliauti jieškojimui ! 
geresnės algos, geresnio uždarbio ir ' 
vietų. Čia turėsi sau puikų gyvenimą, , 
iki gyvas busi —- turtų užteks įvalias, . 
nereiks daugiau skustuvu ir žirklėmis 
duonos jieškoti: busi tikras turtuolis. 
Matai, nors buvai dideliame pavojuje, 
bet per visus tuos išgąsčius ir baimę 
suradai sau laimę, ir turėsi turtingą 
gyvenimą iki savo gyvos galvos.

Barzdaskutis: — Labai gerai, kad tamista 
man tą viską pavedi (išdidžiai), bet 
tas man neparėjo dykai: aš turėjau 
atkentėt didelius pavojus, stačiau sa
ve net ant mirties, ant piktų dvasių 
valios, labiausia gi, kaip aš pirmu sy
kiu pamačiau tamistą tokia baisia bai
dykle, tai mano net dvase norėjo mane 
palikti; jaučiau, kad jau mirtis ran
dasi netoli manęs, ir tikėjau, jog šiuo
se mūruose mano kūnas liks amžinai. 
Kitas dalykas — mano užsitarnavimas 
šių turtų — tai kad aš tamistą nusku
tau. Juk niekas kitas iki šiolei nedrį
so prikišti savo pirštų prie tavo kūno 
vien tik delei tamistos tokios išvaizdos. 
Neveltui, neveltui man ši pilis ir turtai 
patenka!

Boba: — Na, eiva į kitus kambarius, aš dar 
parodysiu turtų — aukso ir deiman
tų . (Eina per duris ir tarpduryje at- 
sigrįžus ranka moja Barzdaskutį ei
ti). Eik su manimi, nebijok, apžiū
rėk viską, kas yra tavo. (Barzdasku
tis išsyk neina, bet paskui patraukia 
paskui. Jiems išėjus, už scenos girdi
si didelis bildėjimas).

(Uždanga).

ligon- 
butyje. Beveik tuoj po mano išėjimo iš li
goninės, musų kompanija pasiųsta užpa
kalin mėnesio pasilsiui į kaimą Bieloje, 
tolokai nuo mušiu linijų. Tenai mes išsi
skirstėme po kaimiečių namus. Kaime mes 
naudojomės pirtimi ir miegojome ant pe
čių, kaip yra paprasta, čionai mes gavo
me progą pamatyti ir krutančių paveikslų, 
nes zemstvų unijos automobilius važinėjo 
po kareivių stovyklas su aparatu ir paren- 
ginėjo kareiviams pralinksminimus. Mes

1. Steigiamojo Seimo Svarba.
Lietuvos Steigiamasis Seimas 

— tai yra užbaiga viso priren
giamojo Laikinosios Lietuvos 
Vyriasybės darbo. Seimui su
sirinkus, turės prasidėti nuola
tines ir pastovus Lietuvos res
publikos gyvavimas. Nuo to 
laiko visos kitos valstybės jau 
turėtų tą respubliką ne tik pri
pažinti de facto t. y. faktiškai 
gyvuojančia, bet ir teisėtai gy
vuojančia. Todelei Steigiamo
jo Seimo sušaukimas turi dide
lės reikšmės ne tik delei musų 
vidujinės tvarkos, nes jis turės 
nustatyti ir Lietuvos valdymo 
formą ir išrinkti nuolatiną Lie
tuvos Valdžią, bet ir sentikiuo
se su užsieniu, nes nuo to laiko 
musų valstybė turės gauti jau 
teisėtą jos pripažinimą nuo vi
sų kitų valstybių.

Delei šių priežasčių kiekvie
nam Lietuvos piliečiui didžiai 
svarbu žinoti, iš kur, kada ir 
kaip tas Steigiamasis Seimas 
turės įvykti, vienu žodžiu svar
bu apsipažinti su pačiais rinki
mų įstatymais.

2. Iš kur šaukiamas Seimas.
Lietuvos Valstybės sienos iki 

šiol dar nėra galutinai nusta
tytos, bet mes Lietuviai priva
lome patįs tinkamai nusimany
ti, kur tos sienos baigiasi, ko
kios Lietuvos mes reikalaujame, 
šių klausimu yra daug visokių 
nuomonių ir reikia patiems Lie
tuviams turėti daug išrodymų, 
delei ko mes vienų ar kitų ru- 
bežių reikalaujame. Negana y-

gali būti veik pilnai parin- 
iš pirmųjų šešių apigardų, 
paskutinės keturios tebė- 

užimtos Lenkų okupacijos

būti jai skirta ir kita. Paga
liau įtatymuose nepažymėtas 
Naugarduko apskr. — reikia 
spėti, jog jis priskaitomas prie 
Lydos apskr. Tuo tarpu atsto
jai 
kti 
nes 
ra
valdžios. Tie rinkimai, kaip ži
noma yra paskirti balandžio 14 
ir 15 dieną, o patsai Seimo su
sirinkimas turės įvykti nevė
liau, kaip mėnesiu praėjus po 
rinkimų dienų. Jį šaukia ir 
susirinkti dieną skiria Valsty
bės Prezidentas (paragr. 84), 
kursai jį ir atidaro. Paties 
steigiamojo Seimo posėdžiai 
prasidės suvažiavus nemažiau 
kaip pusei ir vienam jo narių, 
neskaitant tų vietų, kuriose rin
kimai negalėjo įvykti.

Tokiu budu Steigiamojo Sei
mo Susirinkimas turės įvykti 
ne vėliau, kaipu gegužės 15 d. 
ir tat nepaisant, ar užimtuose 
Lenkų valdžios kraštuose galės 
praeiti rinkimai, ar ne, bile tik 
bus iš visų kitų apigardų parin
kti atstovai ir jų atvyks dau
giau pusės.

3. Kas gali rinkti ir kas gali 
būti išrinktu.

SKiyniOS H ra kalbėti, jog reikalaujame 
— irgi tur- laisvos ir neprigulmingos Lie
siu Šėpą, sa- tuvos, bet reikia tvirtai nusima-

AKTAS KETVIRTAS. 
Atidengimas šeštas.

Kitas kambarys, kitokie rakandai, papuo
šalai, keletas kėdžių. Maža šviesa.

Scena pirma.
(Boba ineina, paskui ją Barzdaskutis; ji 
pradeda rodyti įvairius dalykus, skrynias, 
tuo tarpu per kitas duris ineina Mirtis, su 
dalgiu ant pečių. Barzdaskutis, pamatęs 
tai, atbulas išslenka per duris. Mirtis sto
vi Bobos užpakalyje, ji nežino, kad Barz

daskutis jau išbėgęs.)
(Bus daugiau)

nyti, kur prasideda ir kur bai
giasi Lietuva, čion prisieina 
atsižiūrėti į visą Lietuvos pra
eitį ir dabarties padėjimą ir į 
tai, kas Lietuvai 
žvilgsi 
tyje. 
tymai 
psnio 
nas, 
das, iš kurių turi būti renkami 
atstovai. Lietuvon ineina vi
sos tos žemės plotas, kursai 
nuo Vytauto laikų visados prie 
Lietuvos prigulėjo, būtent vi
sa buvusi Žemaitijos kunigaik
štija, visas Vilniaus ir Trakų 
vaivodysčių žemės ir pagaliaus 
vakarinė dalis Naugarduko vai- 
vodystės. Visuose tuose ruo
žuose, išsimėtę tirštai ar skys
tai, gyveno Lietuviai, visos tos 
žemės priklausė iki paskutinio 
Lietuvos padalinimo Lietuvai. 
Nuo daugelių užimtų plotų, kur 
Lietuvos kardas buvo įsigalėjęs, 
Lietuvos laikinoji vyriausybė 
šiandien atsisako, palikdama 
šiems plotams dėtis prie kitų 
valstybių ar tautų. Tokiu bu
du Lietuvą sudaro šios apigar- 
dos:

Pirmon apigardon ineina šie 
apskričiai (pavietai) — Mari- 
ampolės, Seinų, Suvalkų ir Aly
taus. Centras rinkimų Mari-

’ ampolė.
> Trečion apigardon ineina aps- 
■ kių, Vilkaviškio, Kauno mies- 
. to, Kauno Apkrities ir Trakų- 
, Kaišedorių. Centras Kaune.

Trevion apigardon ineina ap- 
; kričiai: Raseinių, Tauragės ir 
1 Kėdainių. Centras Raseiniai.

Ketvirton apigardon ineina 
? Telšių, Kretingos ir Mažeikių 

apskr. Centras Telšiai.
Penkton apigardon ineina Pa

nevėžio, šaulių ir Biržų (Pas
valio) apskr. Centras Pane- 
vėžis.

šešton apigardon ineina Ro
kiškio, Ežerėnų, Utenos ir Uk
mergės apskr. Centras Utena.

Septinton apigardon ineina 
Vilniaus miesto ir apskričio ir 
Švenčionių apskr. Centras yra 
Vilnius.

Aštunton apigard. ineina Aš
menos, Lydos ir Volkoviškio 
apskr. Centras Lyda.

Devinton apigardon ineina 
Bieloviežo, Bielsko ir Baltsto
gės apskr. Centras Baltstogė.

Dešimton apigardon ineina 
Sokolkos, Gardino miesto ir ap
skrities ir Augustavo apskr.

l Centras Gardinas.
Be šių apskričių įstatymuo

se (paragrafas 87) pažymėta, 
jog Prūsų Lietuva rinks atsto
vus atskirai tais pačiais dės
niais, 1

ekonominiu 
iniu gal but svarbu atei- 

Steigiamojo Seimo įsta- 
i priede prie šeštojo strai- 

nurodo tas Lietuvos sie- 
išskaitliuodamas apigar-

Rinkimuose į Steigiamąjį Sei
mą gali balsuoti visų tikėjimų 
ir tautų Lietuvos piliečiai, vy
rai ir moterįs, kuriems rinki
kų sąrašus statyti pradedant 
suėjo 21 metai (paragrafas 2). 
Dar nuo Rusijos viešpatavimo 
laikų pas mus pasiliko inprotis, 
jog pilnateisiu asmeniu skaito
mi yra piliečiai, kuriems suėję 
yra 21 metai. Iki 17 metų kiek
vienam buvo reikalingas globė
jas, be kurio tokie mažamečiai 
negalėjo jokių sutarčių daryti, I 
o nuo 17 iki 21 metų tos sutar
tis buvo galima daryti tiktai su | 
žinia tokiems nepilnamečiams 
paskirtų kuratorių. Tuomi pri
sieina aiškinti, delei ko priim
ta, jog rinkimuose dalyvauja 
tik pilnamečiai, t. y. turį jau 
21 metus. Bet kas svarbiausia, 
jog rinkimuose gali lygiomis 
teisėmis gali dalyvauti vyrai ir 
moters. Iš tokios teisės daugu
moj valstybių dar moterįs ne
sinaudoja, ir Lietuvos moters 
tuomi įstoja į eilę demokratiš
kiausių valstybių, kur joms tos 
teisės rinkti ir būti išrinktomis 
yra duotos. Rinkimuose negali 
balsuoti karininkai, mobilizuoti 
karo valdininkai ir kareiviai. 
Toksai atėmimas jiems teisių 
gal but įvyko del dviejų prie
žasčių : viena, kad visi kariš- 

. kiai neturi teisės priderėti prie 

. kokios nors politiškos partijos 

. — toksai įstatymas buvo išlei- 
i stas Laikinosios Lietuvos Vy- 
, riausybės, o paskui rasit delei 

to, jog būdami ant fronto ar 
• tai kilnojami iš vienos vietos 

kiton delei karės operacijų sun- 
> ku yra nustatyti būdas pačių 
i rinkimų. Tečiau yra žinoma, 
į kad tos sunkenybės yra galima 

išvengti, nes pavyzdžiui Vokie
tijos kariškiai dalyvavo rinki-

Kuomet pasibaigia Jūsų 
prenumerata už “Dirvų”, 
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.

Ju

(Guy de M:

muose į savo Steigiamąjį Sei
mą ir delei prigulėjimo jų prie 
politinių partijų jokio niekam 
vargo nebuvo. Todėl prisieina 
apgailėti, kad taip išėjo, ir kaip 
girdėti, šiuo klausimu norima 
įvesti permainų. Bet įstaty
mas jau taip tapo sudarytas. 
Rinkimų teisė liko atimta lygiai 
tiems žmonėms, kurie dažnai 
savo gyvastį yra aukavę delei 
Tėvynės išdavimo ir už eilę vi
sų kitų prasižengimų.

Būti išrinktais gali visi Lie
tuvos piliečiai ir pilietės, ku
riems suėjo 24 metai. Ta tie
sa palikta ir visiems kariškiams 
ir valdininkams, tik jie Seimo 
laiku privalo išeiti iš jų užima- 
vų vietų. Atstovų skaičius nu
statomas nuo 15 tūkstančių gy
ventojų. Apie Lietuvius, gyve
nančius svetur, įstatymuose nė
ra nieko pažymėta. Supranta
ma, jog kas yra apleidę savo 
Tėvynę, tas nustoja ir teisės 
spręsti apie jos likimą. Te
čiaus nepriėmusieji svetimos 
pilietybės gali būti išrinktais 
Steigiamajin Seiman. Tam tik
slui asmenį, kad ir svetur gy
venantį, nors ir Amerikoje, ir 
kad ne mažiau Tčaip 50 rinkikų 
tą pasiūlymą paremtų, intrau- 
kia to asmens vardą ir pavar
dę į kandidatų sąrašą. Be to

reikalaujama, kad prie tokio 
sąrašo butų pridėtas raštu kiek
vieno kandidato pasirašytas su
tikimas būti renkamu (parag
rafas 34). Toksai kandidatas 
gali būti intrauktas net į pen
kių apigardų sąrašus (paragra
fas 37). Tie sąrašai turi būti 
užbaigti vėliausiai per tris sa
vaites prieš pačius rinkimus. 
Todėl tie Amerikoje gyvenan
tieji Lietuvos piliečiai, kurie 
norėtų dar atspėti pastatyti sa
vo kandidatūrą, privalo siųsti 
savo sutikimą.

Liet. Misijos Inf. Biuras.

AŽ.PAUDOS darbus ge- 
rai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O ‘Dirvos’ spaustuvė at- 
□1 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;
O Biznieriams darome— 

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

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

Musų užduotis atlikti 
GERAI

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

PINIGUS JAU GALIMA SIUSTI
AR GAVOTE LAIŠKĄ
Iš SAVO TĖVYNĖS?

Ar žinote kokis padėjimas yra jūsų kai
me ai' miestelyje?

Ar gavote žinių nuo , savo giminių ar 
draugų?

Ar jie yra pavalgę, apsirengę, galintįs 
imtis vėl už to paties darbo, kurį karė su
trukdė?

Jus žinot, kad jie laukia nuo jūsų visko.
MŪSŲ UŽRUBEŽINIŲ REIKALŲ 

DEPARTMENTAS
pagelbės jums pasiųsti jiems geriausią laišką— 
laišką su pinigais jiems maistui ir drapanoms— 
tikrą pralinksminantį laišką.

Mes siunčiam pinigus laišku ar kabeliu, sau
giai, greitai ir žemomis kainomis, ir musų pa
tarnautojai moka jusu kalbą. Mes pagelbėsime.

The CITIZENS
SAVINOS and TRUST CO.
EUCLID AVE. į vakarus nuo East 9th St. 
šis bankas ir Union Commerce National yra po 

viena globa, sudaro didžiausią Ohio įstaigą.
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Mes Siunčiame Pinigus
I Lietuvą

Pilnai gvarantuojama, kad bus išmokėti
begyje 6 savaičių užrubežyje

Mes taipgi užtikrinam atgražinimą visu pinigų,
jeigu kartais jie nebūtų išmokėti tenais.
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Gabowitz-Castle and Co
International Foreign Exchange

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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^Kirai tais pačiais ues-• 1
tik rinkimų diena gali '

(Tąsa
Jį geltonį 

ginanti jos di 
Iriasi gražiom 
Paveikslo tep 
ras, puikus, bi

Tie veidą 
ainius.

Visa toji 
dvasią, — tų 
baigusios, ir i

Atsidarė į 
Sena, labai se 
kais ir baltais 
toji pelė ir sp;

Ji ištiesė' 
jaunu, garsiu

— Ačiū, 
tiri didelė šių < 
vakarykščių d

Aš pasite 
atkreipė mano 
vau savininko 
negalėjau išv< 
lio.

— Tas su 
lonumo, draug 
pirmas sykis 
Kuomet aš pa 
sudrebėjau; ly 
bučiau nemači 
man apsireišk 
nas, kurio niel 
kas nenori nei 
kuomet tikrai 
šiai per tris 
lygindami anė 
mano gyvenin 
rimus ir malo 
su manim visi

Po kelių i
— Ir tai ■ 

nesiūs, į kelias 
nepasiliks iš n 
dar gyva.

Ji pakėlė 
kuris juokės 
paskui pažvelj 
ry — išdidau 
kuriuodu lyg 
na nori iš mu

Neapreišk 
mas liudėsis si 
vas liūdnumas 
kuris dar vis 
ypata, įmesta

Kedėje sėt 
kelio, lauke, ] 
iš Nice į Moi 
jaunas, turtin 
juoku apimtus 
tėmydama ma 
tį ir sumurmi

— Vienas
— Kokis 

venimas, — ta

Ji sunkiai
— Puikus 

bai ir apgaila
Aš pasteb 

save, todėl ir 
niai ir atsarg 
žaizdą.

Ji pasako 
moterišką savi 
visą linksmą ]

— Ar tai 
sau didžiausį 
ksmumą? — 1

— 0, ne!
Aš nusijii 

ant tų dviejų 
tarė:

— Tai bu’
— Su ku 

nepaklausęs.
— Su abi 

juodu savo sei 
to dar jaučiu

— Reiškia 
nėra linkui jų, 
buvo tiktai jo
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Balinimas

Julie Romain

(Guy de Maupassant —vertė Tulelis.)

(Tąsa iš pereito numerio)
Ji geltonplaukė, viliojanti, bet suju

dinanti jos dienų papročio žvilgsniu; juo
kiasi gražiom lupom ir mėlynom akim. 
Paveikslo tepliojimas buvo atsargus, ge
ras, puikus, bet negyvas.

Tie veidai atrodė, lyg jau žiūrėtų į 
ainius.

Visa toji vieta turėjo praėjusio laiko 
dvasią, — tų dienų, kurios yra jau pasi
baigusios, ir žmonių, kurie jau išnykę.

Atsidarė durįs ir inėjo maža moteris. 
Sena, labai sena, visai maža, baltais plau
kais ir baltais antakiais, — tai tikra bal
toji pelė ir sparti atsargiu juodėjimu.

Ji ištiesė man savo ranką, tardama 
jaunu, garsiu ir vingiuojančiu balsu:

— Ačiū, tamistai, monsieur. Kokia 
tai didelė šių dienų žmonių malonė atminti 
vakarykščių dienų moteris! Sėskite.

Aš pasiteisinau jai, jog josios grįčia 
atkreipė mano domą; kad aš užsižingeida- 
vau savininko vardo ir kad tai sužinojęs 
negalėjau išvengti nepaskambinęs varpe
lio.

— Tas suteikia man dar daugiau ma
lonumo, drauge, — atsiliepė ji. — Ar tai 
pirmas sykis tokiam dalykui pasitaikyti. 
Kuomet aš paėmiau tamistos kortelę, tai 
sudrebėjau; lyg kad senas draugas, kurio 
bučiau nemačiusi per dešimtį metų, butų 
man apsireiškęs. Aš esu kaip miręs kū
nas, kurio nieks neatmena, apie kurią nie
kas nenori nei prisiminti iki tos valandos, 
kuomet tikrai numirsiu. Tuomet laikraš
čiai per tris dienas minės Julie Romain, 
lygindami anekdotus ir pasakojimus apie 
mano gyvenimą, atgaivys visokius atsimi
nimus ir maloniai augštins mane. Paskui 
su manim viskas bus pabaigta.

Po kelių momentų tylos ji pridėjo:
— Ir tai jau nelabai toli. Į kelis mė

nesius, į kelias dienas nieko, apart skeleto, 
nepasiliks iš mažos moters, kuri dabar yra 
dar gyva.

Ji pakėlė akis linkui savo paveikslo, 
kuris juokės iš jos pačios karikatūros; 
paskui pažvelgė į paveikslus tųdviejų vy
rų — išdidaus poeto ir įkvėpto muziko, 
kuriuodu lyg sakyte sakė: “Ko toji lieka
na nori iš musų?”

Neapreiškiamas, aštrus, neišvengia
mas liudėsis suspaudė mano širdį. Tai gy
vas liūdnumas, kuris turėjo savo dieną, bet 
kuris dar vis vargino atmintį, kaip kad 
ypata, įmesta į gilius vandenis.

Kedėje sėdėdamas pastebėjau ant vieš
kelio, lauke, puikų vežimą, kuris riedėjo 
iš Nice į Monaco. Joje mačiau gražias, 
jaunas, turtingas ir linksmas moteris, ir 
juoku apimtus, užsiganėdinusius vyrus. Ji, 
tėmydama mano akis, suprato mano min
tį ir sumurmėjo atsidavimo šypsą:

— Vienas nebuvo ir negali būti du.
— Kokis tai puikus buvo tamistos gy

venimas, — tariau.
Ji sunkiai užmetė didelį 'žvilgsnį:
— Puikus ir saldus! Todelei taip la

bai ir apgailauju jo.
Aš pastebėjau, kad ji nori kalbėti apie 

save, todėl ir pradėjau jos klausinėti švel
niai ir atsargiai, kaip tas, kuris paliestų 
žaizdą.

Ji pasakojo apie savo pasisekimus, 
moterišką savo meilę, savo draugus ii’ apie 
visą linksmą praeitį.

— Ar tai ant estrados tamista radai 
sau didžiausį džiaugsmą — tikrą savo lin
ksmumą? — užklausiau.

— O, ne! — greitai atsakė ji.
Aš nusijuokiau. Ji, pakeldama akis 

ant tų dviejų paveikslų, liudnu žvilgsniu 
tarė:

— Tai buvo su tais.

— Tas gali būti. Bet kaip gimdyto
jais?

— Ar tamista tikra, kad nebuvai, ar
ba kad negalėjai būti mylima taip pat, ar 
net ir geriau, paprasto vyro, bet ne didžio 
vyro, kuris butų pašventęs tamistai visą 
savo gyvenimą ir širdį, visas savo mintis, 
visas savo dienas, visą savo esybę, kuomet 
pastarieji suteikė tamistai du baisiu ben- 
drapriešu — muziką ir poeziją?

— Ne, drauge, ne! — ji tarė jausmin
gai, su tokiu dar jaunystės balsu, kuris 
verčia sielą sudrebėti. — Gal but, kad ki
tas butų daugiau mane mylėjęs, bet nebū
tų mane mylėjęs taip, kaip pastarieji my
lėjo. O! Tuodu dainavo man meilės dai
nas taip, kaip visame pasaulyje niekas ki
tas nebūtų galėjęs padainuoti. Kaip jie 
apsvaigindavo mane! Ar gi butų galėjęs 
nors kuris kitas taip puikiai išsireikšti, ką 
jie taip gerai žinojo kaip išsireikšti tonuo
se ir žodžiuose? Taip, gal but, kad buvo 
daugiau iliuzijos, negu tikrumo musų mei
lėje. Bet juk iliuzijos iškelia žmogų į pa
danges, kuomet reališkumas visados palie
ka tave klaidžioti po dulkes. Nors kiti ir 
butų daugiau mylėję, bet per tuodu aš su
pratau, jaučiau ir garbinau meilę!

Veikiai ji pradėjo verkti.
Ji verkė patyliai, liedama beviltes aša

ras.

Ei!

iį-
Aš nudaviau nematąs, žiūrėdamas į to- 
Po kelių minutų ji atsikreipė:
Matai, drauge, kiekvieno širdis sen- 
su kunu. Bet tas neapsireiškia su ma-

Mano kūnas yra šešiasdešimts metų
sta 
nim.
senumo, bet gi vargšė mano širdis tiktai 
dvidešimties.- Tai tik vien toji priežastis, 
kurios delei aš viena čia gyvenu su savo 
gėlėmis ir su savo sapnais.

Musų tarpe apsireiškė ilga tyla. Ji 
sustiprėjo ir giesliu balsu užbaigė:

— Kaip tamista juoktumeis iš manęs, 
jei žinotum.... jei žinotum, kaip aš pra
leidžiu vakarus, kuomet oras esti gražus. 
Aš gėdžiuosi ir užsiganėdinu tuo pačiu sy
kiu.

Prašiau kaip tik mokėjau, vienok 
nepasisakė, ką ji daro. Aš atsikėliau 
eiti.

— Su kuriuo? — negalėjau išvengti 
nepaklausęs.

— Su abiem. Aš biskį net sumaišiau 
juodu savo senos moters atmintyje, o prie 
to dar jaučiu širdgėlą.

— Reiškia, madame, tamistos atmintis 
nėra linkui jų, bet linkui pačios meilės. Jie 
buvo tiktai jos gimdytojais.

(Bus daugiau)

KO LIŪDI, SESUTE?
Ko liūdi, sesute,
Kodėl nedainuoji, 
Kasdien nusiminus
Ir gailiai dūsuoji?

. Ar žalios rūtelės
Tau neužderėjo,
Ar rožės, lelijos
Greit nepražydėjo?

Ar žalius linelius
Ledai nukapojo, 
Ant žemės vėjelis 
Žiaurus juos suklojo?

Negailiu rūtelių, 
Nei žalių linelių, 
Tik irjin labai gaila 
Jaunųjų brolelių.

Kurie už Tėvynę
Taip narsiai kariavo
Ir savo gyvybę
Del jos paaukavo.

Nematysiu jų jau 
Einant į lankelę, 
Negirdėsiu jųjų 
Aš jautrių dainelių.

Tiktai aš matysiu 
Tą augštą kalnelį, 
Tankiai aplankysiu 
Jų šaltą kapelį.

Tą augštą kalnelį 
Gėlėm’s apsodysiu, 
Iš gražių žolynų 
Jiems vainiką pinsiu.

Vyturėlis.

ji 
iš-

Bet taip nebus.
Pranas Karosas dirbo angliakasyklo- 
Vieną dieną, atsigabenęs prie “slopes” 

parako ir dinamito, laukdamas kolei ateis 
proga nusigabenti į kasyklas, sėdėdamas 
šalę eksplioduojančios medegos rūkė sau 
pypkę. Atėjęs jo draugas pamatęs jį rū
kant, sušuko:

— Ar tu proto netekai! Kaip tu gali

se.

prie parako rūkyt? Buvo toks atsitiki
mas, kad vienam žopliui rūkant parakas 
užsidegė ir nuo ekspliozijos žuvo pora de- 
sėtkų 'žmonių!

— Nebijok, čia tokios nelaimės neat
sitiks, — sako Pranas.

— Kaip tai ne?!
— Mudu tik du čia esava....

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS

JUOKSIS SU TAVIMI
:S

Andrius čeriauka turėjo pas 
save keletą draugų. Tarp kit
ko pradėta užduoti mįslės. Vie
nas sako:

— Atspėkit ką reiškia: Ėjo 
brolis su sesere ir vyras su 
žmona; jie rado keturis obuo
lius — visi ėmė po vieną ir vie
nas dar liko — kaip tas atsiti
ko?

Visi mistiną. Tada Andrius 
sako:

— Tas tai nieko. Ale ką tu 
butum ženotas su 
re ir pamatytum 
pačią bučiuojant, 
darytum ? n

— Ką reiškia komunizmas?
— Tai yra nauja protingam 

žmogui vergija.

‘Dėdės’ atrado kreicoriui ‘už
siėmimą’. Suv. Valstijoms pa
tapus “sausoms”, andai Cleve- 
lando blaivininkų (a. a. girtuo
klių) klubas laikė tarybas, kam 
sunaudot kreicorių. Dabar Cle-

velando policistai jį panaudojo 
sugavimui kazirninkų: su jo pa
galba iškrapštė duryse skylutę 
į kambarį ir žiurėjo į kazirnin
kų “veikimą” ir paskui juos už
klupę visus areštavo.

Prie Upelio.
Ant kranto upelio

Sėdėjau aš vienas, 
Svajojau, svajojau 

Apie tas ką dingo, 
Ką žuvo-bedugnėj, 

Jaunas savo dienas. 
Upelis tik užė-čiurleno.

Gailėjau jaunystės,
Kuri, lyg tas sapnas, 

Pradingo, pranyko, 
Praėjo, praslinko. — 

Ar grįš kada vėl ji?....
Nėr’ ką nei dūmoti.... 
Upelis tik užė-čiurleno.

Prometėjus.
Nuo Juokų Red.: Ir vėl fak

tas prieš musų prirodymus, kad 
kovo mėnuo netikęs eilėms. An
dai, netekę vienam sykiui šiam 
skyriui eilių, apreiškėme ką ži
nojome apie kovo mėnesį. Bet 
vis tai žmogui pamokinimas: 
nespręsk nieko iš pirmo sykio 
(ar pamatymo ar nugirdimo).

Dar turime patėmyti: mes 
taipgi manėme, jog gerb. Pro
metėjus, arba tą garsų vardą 
prisiėmęs senasis musų gerb. 
šašas, autorius “Ratai, Mergi
na ir Ratai” veikalėlio, nors ir 
su tokio garbingo vardo pagal
ba neišgalės nieko parašyti, — 
mes sakėme, kad parašas nie
ko neturi su gabumais, — bet 
gerb. Prometėjus įstengė mumslNut. rašt. — K. Yawtok, 
parašyti nors trumpas eiles. T

Tik ve kas: tos eilės rašytos 1 
žiemą, bet kaip ir pereitame ' 
numeryje buvo gerb. Cirineušo, i 
apie vasarą. Nors anuo sykiu 
gerb. Spragilas aiškiai išdėstė 
(Iš Kur Dygsta Poezija), kad ■ 
poetų mintįs eina su sezonais, 
gi čia visai kitaip: tų taisyklių I 
abu viršminėti musų bendra
darbiai nesilaiko. Išeina lyg 
kad muzikantas, kurie gaidos 
rodo valcą, drožtų sau polką.

Apgailavimas jaunystės — iš 
eilių suprantame, jog ji jau 
praslinko ir dingo amžinai—da- • 
bar ne vietoje. Mes vis sako
me, kad žmogus tik po laiko 
apsižiūri ir tada apgailauja. Tik 
p-lė Kleopatra tinkamu laiku 
jaunystę aprauda, nors jos pra- 
slinkimo sulaikyt negalės.

Brooklyno bolševikų matro
sas Paukštys pradeda trumpint 
kitų pavardes, nesą perilgos. 
Proporcionaliai su kitų, jis ža
da sutrumpint-apkeist savo nuo 
Paukščio į Varną •— vistiek tai 
paukščių veisles, ir su definici
ja, o daug trumpesnė ir leng
viau galės “suspelyt”, kada ki
tą sykį valdžia jį areštuos už 
kurstymą žmonių prie revoliu
cijos Amerikoje.

Matrosas Paukštys dar tur
būt neištuštino savo skiepo, ką 
nuo liepos 4 d. prisidėjo, užtai 
ir sapalioja apie Clevelando sa- 
liunus (karčiamas), kurie čia 
senai jau panaikinti. Blaivu 
protu žmogus tokių nesąmonių 
nerašinėtų. Matyt, gerai pri
silaiko savo seno matrosiško 
amato — apsvaigus dergtis į 
visas puses, o tai mat darbi
ninkams ant apšvietos. — Rašo 
T. Vaitkus, iš Brooklyn, N. Y.n

Vienas Viskam Gelbsti.
Stasiui Raiščiui, kuris yra la

bai sukudęs, silpno kraujo vy
ras, daktaras patarė daug vaik
ščioti tyrime ore, prie Erie eže
ro, Gordon parke, ir, sakė, bus 
gerai ir jis sutvirtės.

Stasys tą programą pradėjo 
pildyt.

Kitą vakarą pas tą patį dak
tarą užėjo Petras Laukis ir nu
siskundė, kad jis perriebus, net 
nepatogu dirbt, ir dar vis eina 
riebyn. Dabtaras jam patarė 
daug vaikščiot tyrame ore prie 
ežero. Petras tą programą pra
dėjo pildyt.

Tais pačiais takais eidami, 
Stasys su Petru susitiko.

— Ko tu čia vaikščioji? — 
užklausė Petras Stasio.

— Daktaras liepė, 
giau kraujo gaučiau.

— Daktaras liepė,

mano sese- 
mane tavo 
ką tu man

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

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT, MICH.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. *— A. Bagdonas, 
2338 Russell Street 

Pagelbininkas — F. Vaitkus, 
240 Cardoni Avenue

Finansų rašt. — M. Virbickas, 
157 Polard Street

Iždin. — J. Yarošiunas, 
297 Heintz

Globėjai: A. Abyshela 
K. Gauronskas.

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

Avenue 
ir

kas mė- 
2:30 po

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

12000 Superior Ave.

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

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

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

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

kad dan
tį ko tu?
kad pa-

MAIN

Ube
Cleveland 

Urust Company
Šaltiniai virš $94,000,000.00

OFFICE EUCLID AVENUE PRIE E. 9th STREET

DVIDEŠIMTS SKYRIŲ:
liaučiau riebyn ėjęs.

Abu jiedu nustebo, sykiu iš
sitardami: “Kokia ta gamta y- 
ra stebuklinga!”

4/
Kadangi ši žiema buvo, ilga 

ir šalta, iš tos priežasties atei
nančią vasarą ledas bus labai 
brangus.

Euclid prie E. 57th 
E. 152nd prie Pepper 

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

Bedford

Euclid prie E. 105th 
E. 156 th 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
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APIE KARIUMENĖS SU
KILIMĄ KAUNE. 
(Tąsa nuo pusi. 1-mo)

tiems suteikti, taigi šį reikala
vimą jisai pateiks Vyriausybei 
ir atsakymą kariumenei galės 
duoti tiktai pasitarus su Lietu
vos Vyriausybe. Vyriausiojo 
Vado atsakymas patenkino ka- 
riumenę ir ji ramiai išsiskirstė. |

Tą pačią dieną apie vienuo-1 
liktą valandą ryto pranešta Ge- 
nėralin štaban, kad atsargos 
bataljonas Panemunėj irgi pra
dėjo nerimauti. Vyr. Karės 
Vadas Generolas Liatukas pasi
ryžo ir ten nuvažiuoti, manyda
mas, kad ir ten jam pasiseks 
ramiai sunervintą kariumenę 
numalšinti. Bet nuvažiavęs Pa- 
nemunėn rado jau sunervintą 
kariumenę aštresnėj formoj. 
Vadovaujami daugiausia kita
taučių, kareiviai jau mėgino 
plėšt amunicijos sandėlius. Pra
bilus Generolui Liatukui, jaū 
jo nebepaklausė, ir trįs vyrai, 
rusiškai ir lenkiškai, prie jo aš
triai prabilo. Nuginklavę jį 
nuvedė į kambarį, kuriame jau 
suareštuota II atsargos batal- 
jono karininkų. Suareštavus 
Vyriausįjį Karės Vadą, Apsau
gos Ministeris Merkis nuvažia
vo į šancus, kur stovėjo 8-tas 
pulkas, ir pareikalavo" iš Pane
munės sukilusio batai jono de
legatų. Atėjo delegatai ir pa
teikė 13 punktų savo reikalavi-1 
mų. Daugiausia irgi ekonomi
nio turinio su pridėčkais šiek- 
tiek politiško, kaip va: teisės 
dalyvauti Steigiamojo Seimo 
rinkimuose, laisvės susirinki
mų ir žodžio kariškiams. Vice- 
ministeris p. Merkis atsakė, kad 
reikalavimus jisai tada tik pri
ims, kada jie paleis suareštuo
tą Vyr. Karės Vadą ir kariš
kius ir išduos sukilimo vadus. 
Sukilėliai į tuos Vice-ministe- 
rio reikalavimus 5-tą valandą 
po pietų atsakė šūviais iš ka- 
nuolių. Neturėdami daug šovi
nių, iššovė keletą kartų. Keli 
šoviniai krito į vidurį miesto, 
bet nuostolių mieste nepadarė, 
tiktai šancuose vienas šovinis 
pataikė į medinį namelį ir jį 
jįiždegė. Per visą naktį sargy
bą laikė 8-sai ir 6-sai pulkai, 
ryto metu atvažiavo iš Kaiše- 
dorių p. Variakojo pulko dar 
viena kuopa ir apie aštuntą va
landą Panemunė buvo paimtą, 
sukilėliai suareštuoti, tiktai ne- 
kurie suskubo pasistvėrę dvyli
ką arklių pabėgti. Vasario 23 
d. 11 valandą ryto pakėlė riau
šes lakūnų nerikiuota kuopa. 
Ją lengvai nuramino, tiktai, de
ja, toje kovoje žuvo vienas A- 
merikos karininkas, jis liko 
smarkiai sužeistas ir per valan
dą mirė. Kova su sukilėliais 
neapsiėjo be aukų. Daugiausia 
nukentėjo sukilėliai; neturėda- i 
mi savo tarpe karininkų ir už- : 
tektinai kulkosvaidžių, gynėsi 
Vien savo atkaklumu ir pertai , 
daug nukentėjo. Numalšinus 
sukilimą viskas vėl grįžo ge- ! 
ron vagon.

Ištirti priežastims sukilimo, , 
susekti jo tikrąjį šaltinį, Vy
riausybė paskyrė tam tikrą ko- ' 
misiją, į kurią inėjo prof. Vai- . 
demaras, valstybės gynėjas p. ' 
Skipetis ir juristas Rymša. — 
Ligkol komisija dar neužbaigė 1 
savo darbo, sunku kas tikrai ' 
pasakyti, bet tame nelaiminga- Į 
me sukilime aiškiai painiojasi 
Lenkų ir Rusų bolševikų siūlai. 
Tai Sek papasakoja kun. Miro
nas-.

VĖLIAUSI LAIŠKAI 
IŠ LIETUVOS

(Povilas Vasiliauskas, dirban
tis prie “Dirvos”, gavo sekantį 
laišką nuo savo brolio iš Bir
žų miestelio):

Mielas broli Povilai: Mes da
bar visi sveiki ir gyvi

Jis matyt neturėjo 
šaut, tuojaut tik su 
kotu rėžė man per 
išmušė tris dantis; po 
jis leidosi bėgti. Tą

kai tapo visi išvyti. Aš. su vie
nu bolševiku suėjau netoliese 
ir paliepiau jam pakelti rankas 
augštyn.
patronų 
šautuvo 
veidą ir 
to tuoj
pamatęs, aš tuojaus pasikėliau 
ir šoviau į jį — pataikiau į ko
ją ir jis tuoj pargriuvo, bet 
šautuvą dar turi rankoj, tai jo 
niekas nežiūrėjo ir taip jis nu-
sikapurijo. Ant kito vakaro 
atėjo žinia, kad užeina daug

18

Jonas J. Vasiliauskas, 
dalyvavęs apgynime Biržų 
laike bolševikų užpuolimo. 
Pats yra Biržų gyventojas, 

metų vaikinas.

gerai ir net norime 
kinematografą, bet 
aparatai labai bran-

gavojam 
intaisyti 
pas mus 
gus: geras aparatas pats pi
giausias kainuoja 10,000 r., o 
geresnis 15,000 ir 20,000 rub. 
Gal ant vasaros pataisysim. Vi
si gerai gyvenam, pramonė ei
na gerai. Dėkavojam už laik
raščius, mums jie labai svar
bųjį; kadą sužino kiti, kad pas 
mus atėjo laikraščiai, tai pri
ėję pulkais išsinešioja.

Mus bolševikai norėjo sušau
dyt, kuomet jie buvo miestelį 
užėmę, dėlto, kad mes nesira- 
šėm prie jų.' Tai kaip tik Gul
bis pasakė, kad mus žada su
šaudyt, mes visi išbėgom iš 
Biržų; buvo ir daugiau tokių 
žmonių, pabėgusių, tada mes vi
si užpuolėm ant 10 bolševikų, 
gavom jų šautuvus ir dar pasi- 
samdėm Vokiečius ir norėjom 
užpulti ant Biržų. Vokiečių 
buvo 21 žmogus, o musų buvo 
11 žmonių, o 
300. Bet mes 
rie ir Ruskiai 
na, tada mes, 
jom aplink miestą, o kiti pali
ko prie senųjų kapų. Buvo jau 
2 vai. nakties. Mes turėjom 
vieną kulkosvaidį. Mes su Vo
kiečiais apėjom aplinkui mies
to; Vokiečiai patįs nieko neži
nojo, bet aš viską žinojau apie 
Biržus. Ant tilto stovėjo bol
ševikų sargas; mes aprišom ra
tus su šiaudais, kad bolševikai 
negirdėtų, arklius palikom anoj 
pusėj, o kulkosvaidį paėmę ant 
pečių ir perplaukėm per upę; 
aš nuvedžiau Vokiečius ir pa
rodžiau kur geriau stovėti. Tai 
buvo 3:30 vai. nakties. Mes 
tuoj pradėjom šaudyti, bolševi-

bolševikų buvo 
žinojom, kad ku- 
ir tie nesiprieši- 
15 žmonių, apė-

KOKIU BUDU 
JŲSVALOTE NAMUS?

Pavasarinis namų valymo laikas atėjo—ar 
tai bus keleto dienų begalinis šlavimas, 
dulkinimas ir plakimas?
To sunkaus darbo išvengsit, jeigu panau- 
'dosit Elektrišką Valytoją pagelbėjimui jū
sų namus valyti. Jis padės jums visiškai 
išvalyti patiesalus ir visus kitus dalykus 
su visai mažu vargu ir pastangomis.
Pirm pradėsiant Pavasarinį Apvalymą na
mų, nusipirkit Elektrišką Valytoją savo 
namams. Lengvomis išlygomis galima įsi
gyti bile kurioje Elektriškoje Krautuvėje.

bolševikų, tai mes atsitraukėm sakė, kad per 7 savaites pagis, 
ir nei Velykų neteko švęsti na- J. Vasiliauskas,
mie, o tik po Pasvalį su bolše
vikais mušėmės.

Čia viskas brangu. Aš nore-j 
čiau nusipirkti dantis, bet jie 
kainuoja iki 800 rub., tai pra
šyčiau, ar negalėtum atsiųsti 
iš Amerikos. Drabužių 
nei už pinigus nėra.

Brolis Antanas labai 
kas: važiavom šiaudų, 
buvo slidu, tai sukantis rogės j 
virto, jisai krito ant ledo ir su
laužė kairią ranką. Daktaras

čia tai

Ona Lukoševičienė, iš Vilki
jos, rašo savo vyrui Kaz. Lu
koševičiui, į Cleveland, Ohio, 
sekančiai:

... širdingai ačiuoju už lai-

Tinkamiausias Budas
Virimui ant Gaza

nesvei-, 
ir kad škelį ir pinigus, kuriuos aplai- 

kiau per Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės Skyrių Kaune — 
gavau 508 rublius, kurie buvo 
didele pavalba man ir musų du
krelėm Elenai ir Onutei. Ačiū 
taipgi ir už tuos penkis dola- 
rius, kuriuos persiuntei papras
tame laiške; už penkis tuos do- 
larius bavau 100 rublių. Bet 
daugiau paprastais laiškais ne
siųskite, nes tankiai laiškai at
eina praplėšti ir pinivų nėra.

• Taipi tik per laimę gavau nuo 
tavęs tuos penkis dolarius. Gai
la, kuomet pinigai pakliūva į

f 
1

f 
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pinigų aplaikiau 608 rublius. 
Savo turėjau kelis šimtus, ir 
štai kaip juos sunaudojau: pir
kau maisto: už meitėlį, 3 pūdų, 
užmokėjau 500 rub., bulvių 30 
pūdų — 100 rub.; kviečių vie
ną pūrą — 100 rub.; rugių 7 
pudus ir pusę už 150 rub. 
kau dar drabužių 
sau ir mergaitėms 
jau 70 rub.

Kaip rašei, ar 
užsidėti kokią krautuvę Kaune 
ar kitur, tai aš jau senai taip 
manau ir per karės laiką taip 
pirkliavau. Bet dabr užsidėti 
krautuvę permaža turiu pinigų. 
Bet jeigu man pagelbėsi ir pri
siusi nors 300 dolarių, tuomet 
aš galėsiu užsidėti krautuvę ir 
lengvai galėsiu užsidirbti sau 
ir mergaitmės gyvenimą. O kad 
ne krautuvę, tai nors karvutę 
norėčiau nusipirkti į pavasarį, 
bet ir tai turiu permažai pini
gų, nes dabar vidutinė karvu-

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 

“DIRVĄ” GIMINĖMS 
LIETUVOJE.

I

ir 
ir

aš

pir- 
avalinės 
užmokė-

galėčiau

svetimas rankas, taip sunkiai te kainuoja 2000 rublių, 
uždirbti. Taigi viso nuo tavęs | Jūsų drauge Ona Lukoševičienė.

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

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

Knygas taipgi galima į i 
Lietuvą pasiųsti.

Pinigus money orderiui 
ar registruotu laišku sių
skite adresuodami:

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland, Ohio.
Yra geras ir netikras būdas naudojimui 

naturalio gazo gaminant valgius. Ne
tikras būdas yra brangus — juomi iš- 
sieiškvoja naturalis gazas. Tikras bū
das prileidžia karštį tiesiai, verda kur 
kas greičiau ir sumažina daug nerei
kalingo gazo eikvojimosi.

Pečiaus uždanga

Licpene nicsiekia indo

Metalinis pečiaus uždangalas labai daug ne
prileidžia virimo indo prie liepsnų.

Verdantį indą reikia suvesti su ugnia, kad 
susisiektų ir galėtų kaisti.

Pečiaus uždanga nuimta

Šis piešinis parado liepsnos galukus tik pa
siekiančius indą, kaip liepsnos visados 
turėtų būti, kad gauti iš ugnies tinka
miausią karštį, kokis reikalingas viri
mui.

Visada žiūrėkit, kad butų už
tektinai traukimo ištraukimui 
sudegusių liepsnų. Tik reikia 
vengti perdidelio traukinio, 
kad kartais neištrauktų indų.-

Stiprus traukimas neša Silma
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Serganti Silpni ir Nervuoti
VYRAI IR MOTERS
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Ateikit Pasimatyt su manim šianden
Nekentėkit daugiau nuo savo ligos. Kitados buvot sveikas ir linksmas, kodėl vėl 

nebūti tokiu? Neatidėliok, ateik šiandien ir pastok ant kelio į SVEIKATĄ ir LINKS
MUMĄ. Daugelis ligų eina blogyn del to, kad tinkamu laiku gerai neapžiurima ir ne
bandoma gydyti. PAVESKIT SAVO LIGĄ ANT MANO RANKŲ. Gausite naudą iš 
mano daugelio metų praktikos gydyme CHRONIŠKŲ, NERVŲ, ODOS ir KRAUJO LI
GŲ VYRŲ ir MOTERŲ. Aš netikiu į metodas pusiau išgydymo savo pacientų. Pasi
žiūrėti į jį ir išrašyti receptą tas mane ne-patenkina. Aš noriu panaudoti ant savo pa
cientų visus budus gydymo, kurie gali pagelbėti jų ypatingose ligose. Jeigu jiems rei
kia keleto būdų gydymo, jie tikrai tą gaus mano ofise, 
dins jus su mano galėmis ir pertikrins

Vienas atsilankymas supažin- 
atsiekiu gerų pasekmių.

PAPILĖ, 1
Dabar f 

rodo, negu 
rint kad j 

’Turim "Sii 
gyną ir s 
knygyną, t 
gėjų kuopė 
totojų b-vė 
ir pastaroj 

-ant griuvėi 
•o kitos dvi

Parapijos 
tas klebono 

;po konkure 
kanto knyj 
Daukanto 1 
nenusimena 
tojų auga, 1 

.skaitytojų 

.gynam.
“Bijūnas’ 

vakare vaši 
mu suvaidi 
ir “Kalinys 
sisekė puik 
vėjo “Kalin; 
veikslu. Po 
kiai ir žais 
valsčiaus sa 
truputį ir i 

šildoma, bet 
ras ir laike 
.jautėsi gerai 
tiktų sandėl 
ti, išimti stu 
•sandeliui nei 
iki salė vaka 
našios vietos 
surasti. Vi 
gražiai “Vyi 

“Bijūnas” 
šiokias-tokias 
liaus seksis i 
ti ir scena ai

Ką reiškis 
nekliudo — i 
čia randasi i 
pagaliaus ir 
vo susitverti 
jai, kuri galės 
latinę salę; | 
rus daryti da 
Rusų laikai.
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Aš PASEKMINGAI 
GYDŽIAU

Naujas ir Užsisenėjusias Ligas, 
kaip Kraujo, Odos ir Nervų Negero
vės, Skilvio, Žarnų ir Kepenų Suiri
mą, taipgi Reumatizmą, Skausmus 
Strėnose ar SĄNARIUOSE, Galvos, 
Užkietėjimą, Svaiguli, Pučkus ir Ka
tarą Galvoje, Nosyje ir Gerklėje. 
NEATIDĖLIOK, PASITARK TUOJ 
SU MANIMI.

MANO LABORATORIJA
daugybę visokių VAISTŲ, kokių tik 

gydymui mano ligonių, taigi kada iš
veistus aš žinau ką mano pacientai 
ir esu tikras tų vaistų gerumui, tyru- 
stiprumui.

jus, kodėl aš

AR JUS KENČIATE NUO 
Silpnų Nervų, Skaudamų Strėnų, Už- 
maršio, Širdies Gėlimo, Silpnų Plau
čių, Nuvargusio Jausmo, Svaigulio, 
Galvoskaudžio, Neaiškaus Matymo, 
Silpnumo Kojų, šašų, Niežų, Kataro, 
Gerklėje Kutenimo, Skausmo Skilvy
je, Pučkų? šitie ir daugelis kitų ap
sireiškimų yra pirmutiniai ženklai 
kad žmogus pradeda nustoti sveika
tos ir galės.

MANO INTAISAI
Susideda iš vėliausių ELEKTRIŠKŲ, CHI

RURGIŠKŲ ir MECHANIŠKŲ APARATŲ ir 
ir aš esu gatavas savo žinojimu kaip juos pa
naudoti apversti juos taip, kad butų galima 
gauti geriausios pasekmės su jais.

Turi 
reikia 
duodu 
gauna 
mui ir

PAPILĖ, šaul
Papilėje pra 

čiams pasitrai 
šių buvusio / 
atgijo naujas 
mano Dankan 
skaitykla, karo 
senų surankiol 
ktų ir naujų i 
vertės. Randa 
“Dirvos”, apari 
ščių. “Simano 
gyno ir skaityk 
tarė laikytis t 
kos ir stengtis 
tenkinti kaip n 
skirtis skaityti 
Lėšas sudaro i 
ir rengiami vai 
tą rudenį mėgę 
karėlį, kurio } 
šiam knygynui 
ny.

Knygynas tur 
vo butą, du kart 
no knygas. -N 
trūksta ir knyi 
skaičius didėja, 
daug randasi, 
kad anapus vand 
mano Daukanto 
jų, bet kokius šit 
gijos padėjo sau 
nia. Sumanytoji 
davė vardą “Sim; 
knygynas, pamii 
garsaus istoriko, 
ilsisi ant Pilies, 
nyne ir kurio ta 
apleistas, kad net
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Gaukit Tikrą Daktarą Iš Sykio
DAUGELIS KEBLIŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ, kurios užsitraukė del netikusio gydymo 

arba nepasidavė gydymui mažiaus išlavintoms rankoms, tankiai buna mano pagydo
mos. Ką aš padariau del kitų, tą gal galėsiu padaryti ir jums. Aš duosiu savo tikrą 
nuomonę apie jusu padėjimą ir pasakysiu, ar bus galima jums pagelbeti, po pirmo sy
kio tikro IšEGZAMINAVIMO. Nežiūrint kaip gydeisi ar kaip ilgai sirgai, ATEIK PAS 
MANE. Jeigu bandei visokius gydymus ir pasirodė be naudos, nereikia nusiminti dėl
to, nes tai buvo jūsų klaida pasirinkime tinkamo gydytojo.

g
IJus-mokat už išdegusį gazą — kodėl nesi

laikyti tinkamų būdų sunaudojimui ši
lumos, kad gauti pilną savo pinigų ver
tę.

Sumažinkit sava namuose eikvojimąsi.
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DENTISTAS' 
DR. J. A. KURLANDER

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

m

THE EAST OHIO 
GAS COMPANY

Prospect 2420 Central 1766

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

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

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

TIKTAI PASEKMĖS VISADA SKAITOSI
ELEKTRIŠKAS GYDYMAS ir TIESIOG KPAUJAN INLEIDIMAS SERUMO, ČIEPIJIMAS ir 

BAKRERINAI, kuriuos Aš NAUDOJU, UŽTIKRINA GERAS PASEKMES. PASITARK SŪ MA
NIM TUOJAU. NEATIDĖLLIOK KITAI DIENAI.

VALANDOS
9 Ryte iki 8 Vak.

647 EUCLID AVE.
VIRŠUJE NEW 
IDEA KEPTUVĖS

1

Dr. KENEALY
ANTROS LUBOS 

REPUBLIC BUILDING

NEDĖLIOMIS 
10 Ryte iki 2 Dieną

CLEVELAND, O.
GRETIMAI PRIE 

STAR TEATRO

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

PAIN-EXPELIdERI
((Draugą Reikale

šeimynos, kurios kartę dažinojo jo veikiančię jiegę, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Expelleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženki atas 
musu vaizbai onkliu

Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus toK? 
neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :

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

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

Aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo, 
Odos, Skilvio, Inkstų, Kepenų, Plaučių, širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele
ktra ir mano modemišku 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 vyrų ir moterų davė man progą visokiame gydyme ir mano pasekmės užganėdina.

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

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

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

Lietin
Neinduok išdi 
pramonę į svi 
rankas, nes ta] 
mišku vergu. 
Prisidėk prie

LIETUV
MECHAN

SĄRYŠI 
nors maža dali: 
bėk įsteigti Liet 
btuves.
LIETUVIŲ ME 
KŲ SĄRYŠIS y 
poruotas New 
valstijoje, todėl 
per tave nupir 
ras daug žada i 
tyje.
•Norint srengti 
susipažinti su L

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
CVTIATT T'T'R' VVRTTQ Mano gydymai pasirodė pasekmin- 
Lr I U A U 1 Irk. V I Iv U o — gi. Mano ypatiškas apsipažinimas 

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

No. 2 East Exchange Street 
kam. Main ir Exchange Sts. 

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

Vakarais 6:30 iki 8 vai. Nedėlioms uždara.

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building 

Public Square

134-136 Broadwi



DIRVA

PAPILĖ, šaulių apskr.
Dabar Papilė turtingesnė iš

rodo, negu Rusų laikais, nežiū
rint kad jos namai sunaikinti. 
Turim “Simano Daukanto Kny
gyną ir skaityklą”, parapijos 
knygyną, taipgi yra scenos mė
gėją kuopelė “Bijūnas” ir var
totoją b-vė “Atžala”. Pirmoji 
ir pastaroji organizacijos kilo 
ant griuvėsių po karės audros, 

■o kitos dvi susitvėrė naujai.
Parapijos knygynas sudary

tas klebono kun. Lesausko kai
lio konkurentas Simano Dau
kanto knygynui. Bet Simano 
Daukanto knygynas nei kiek 
nenusimena, ir būrelis skaity
toją auga, bile tik butų knygų; 
skaitytojų užteks abiem kny
gynam.

“Bijūnas” pasirodė viešame 
vakare vasario 15 d. savo pir
mu suvaidinimu “Litvomanai”

i ti aplankius. Kad ne akmuo, 
kuris ant kapo užverstas, tai 
nei pėdsako nebūtų likę musų 
garsaus mokslininko kapo. Vi
suomenė taipgi atjautė tą mu
sų istoriką, kad net gatvę, ei
nančią į kapines, pavadino “Si
mano Daukanto”.

Gana žodžių, reikia tikro dar
bo, reikia susisiekti su Ameri
kos Lietuvių visuomenes ir or
ganizacijomis, ir, kam brangus 
musų istoriko vardas, prašau 
remti Papilės Simano Daukan
to knygyną. Siųskit mums se
nas, jums atlikusias, knygas, 
brošiūrėles, nedideliuose pake
liuose, vardu “Simano Daukan
to Knygynui, Papilė, šaulių ap
skričio”, o jos mums bus di-

ir “Kalinys”. Vaidinimas pa
sisekė puikiai, ypač visus ža
vėjo “Kalinys” su gyvuoju pa
veiksiu. Po vaidinimo buvo šo
kiai ir žaislai. Vakaras buvo 
valsčiaus sandelyje; nors vieta 
truputį ir nepatogi, nes nėra 
šildoma, bet oras pasitaikė ge
ras ir laike šokių jaunuomenė 
jautėsi gerai. Kad valsčius su
tiktų sandėlį truputį pertaisy
ti, išimti stulpus, kurie nei kiek 
•sandeliui nekenks, tai butų pui
ki salė vakarams. Papilėj pa
našios vietos ant griuvėsių ne
surasti. Viršūs scenos buvo 
gražiai “Vyčiu” iliuminuotas.

“Bijūnas” jau spėjo įsigyti 
šiokias-toki as dekoracijas, to- 
Jiaus seksis gal kiek paįvairin
ti ir scena atrodys kitaip.

Ką reiškia, kad pašaliečiai 
nekliudo — tuoj kitaip išveizi, 
čia randasi ir jiegų ir noras, 
pagaliaus ir reikalas senai bu
vo susitverti tokiai organizaci
ja; kuri galės įsigyti savo nuo
latinę salę; gana mums teat
rus daryti daržinėse — jau ne 
Bušų laikai. Raitelis.

galint pa- 
taip ir at- 
literatura. 
mokesniai 

Praei-

PAPILĖ, šaulių apsk.
Papilėje praeitą metą, Vokie

čiams pasitraukus, ant griuvė
sy buvusio “Saulės” knygyno 
atgijo naujas knygynas — “Si
mano Dankanto” knygynas ir 
skaitykla, kame jau yra, apart 
senų surankiotų knygų, nupir
kta ir naujų arti 500 auksinų 
vertės. Randasi, keli, numeriai 
"Dirvos”, apart vietinių laikra
ščių. “Simano Dankanto” kny
gyno ir skaityklos draugija nu
tarė laikytis bepartivės takti
kos ir stengtis kiek 
tenkinti kaip narius 
skirtis skaitytojus 
Lėšas sudaro narių
ir rengiami vakarėliai.
tą rudenį mėgėjai surengė va
karėlį, kurio pelno paaukavo 
šiam knygynui virš 600 auksi- 
ny.

Knygynas turi pasamdęs sa
ro butą, du kartu į savaitš mai
no knygas. 'Nėra baldų, bet 
trūksta ir knygų; skaitytojų 
skaičius didėja, o lėšų neper- 
daug randasi. Mums žinoma, 
kad anapus vandenų tvėrėsi Si
mano Daukanto vardu draugi
jų, bet kokius siekius tos drau
gijos padėjo sau pamatu, neži
nia. Sumanytojai to knygyno 
davė vardą “Simano Daukanto” 
knygynas, paminėjimui musų 
garsaus istoriko, kurio liekanos 
ilsisi ant Pilies, Papilės kapi
nyne ir kurio kapas taip yra 
apleistas, kad net graudu žiurė-

tį iš vasario 11 į 12 d. karinin
kas Stromskis buvo sušaudy
tas, sukakęs 28 m. amžiaus. Te
būna jam lengva Lietuvos že
melė!

ŽĄSLIAI.
Stovint musų kareiviams už

tvarose prieš Lenkus, reikia 
jiems gabenti maistas. Tam ti
kslui prisieina imti iš žmonių 
pastotės (stuikos). Milicija, 
prisilaikydama vyriausybės įsa- 
kymo, be užmokesnio nesutinka 
duoti tam reikalui vežimus, o 
kariškiams šiam tikslui nėra 
duodami pinigai. DeleTto ka
reiviai priversti dažnai prievar
ta reikalauti iš žmonių vežimų, 
žmonėse atsiranda nepasiten
kinimo, ypač, kaip vakarykščiui 
važiavusia vėl verčiamas va
žiuoti. šis reikalas reiktų ge
riau sutvarkyti.

džiausiąs turtas. PAŠAMENĖ, švent. apsk.
Prašau ir kitų laikraščių šį Stovinti čia Lenkų kariume- 

dalyką perspausdinti. nė dirba įvairiausių šunybių.
Simano Daukanto Knygyno ir Kūčių vakarą nusigėrę karei-

skaityklos pirmininkas
St. Jasdauskis.

22 vasario, 1920.
Papilė.

PAGERBTI.
11 d. Kauno įgulos 

buvo gedulingos pa- 
pirmasias aukas ka-

viai pradėjo šaudyti kur pakliu
vo; žmonės negalėjo nei pro du
ris išeiti. Pas vieną ūkininką 
girtų Lenkų karininkai pradėjo 
šaudyti paveikslus už 
ant' jų buvo lietuviški

Į Lietuvių vakarus 
linksminimus Lenkai
net po kelis savo šnipus.

tai, kad 
parašai, 
bei pasi-

siunčia

APIE LIETUVOS ŽEMĖS 
BANKĄ.

Lietuvos žemės Bankas buvo 
Amerikoje organizuojamas kun. 
J. žiliaus. Jam vykstans Eu
ropon, buvo viskas suvesta ir 
paimtas Public Accounter, per
žiūrėjimui stovio.

Kun. J. žilius nuvykęs Kau- 
| nan išdėstė visą projektą mi- 
nisterių kabinetui ir ministerių 
kabinetas pats jau išdirbo to 
banko statutą ir jį užtvirtino.

Sulyg to žemės Banko statu
to, tas bankas sudaromas iš pa

matinio kapitalo 10 milijonų 
auksinų, kurių iki pusės įneša 
Lietuvos valdžia, o kitą pusę 
žmonės, akcijonieriai. žemės 
Banką valdys direktoriai, kurių 
vieną pusę skirs Lietuvos val
džia, o kitą pusę rinks akcijo
nieriai.

Bet kadangi veik visi akcijo
nieriai yra Amerikoje, tai ga
lutinis susitarimas perkeltas į 
New Yorką. čion yra akcijo- 
nierių išrinkti direktoriai, gi 
valdžios pusę įgalioti atstovau
ti p. J. Vileišis ir Majoras P. 
žadeikis.

Dabar jau įvyko pora susi
rinkimų ir pinigai perkeliami 
Lietuvon. Smulkmenas ir to

limesnį žemės Banko reikalu 
bėgį pranešime vėliau.

Liet. Misijos Inf. Biuras.

tniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiuiiiaiiiiHiiiniaiiiiiiiiiiiiaiiiiiitl 
SKAITYKITE KNYGA, KURIA VISAS PASAULIS JAU SENAI SKAITO! g 
Šitos knygos vardas yra Portugalų Minyškos =■ 

Meiliški Laiškai, parašyti per Minyšką Alkaforado, g 
1668 m., klioštoriuj Beja.

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai jau senai š 
tapo išversti j visas pasaulio kalbas, o dabar jie g 
tapo išversti ir į lietuvių kalbų; o tai reiškia: ką g 

= visas svietas jau senai skaitė su didžiausiu pasimėgimu, dabar ir gi 
g mes, lietuviai, turėsimo progą skaityti. g
g Minyška Mariana parodė savo laiškais nekaltos mergaites lęilta- g 
g širdystę, teisingumą, nepergalimą meilę ir neapsakomas kančias už š 
= meilę taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados, s 
g .Minyškos Marianos Meiliški Laiškai tapo išleisti lietuvių kalboj g 
n labai storo, didelė knygo. Be to, šita knyga yra papuošta labai pui- g 
g kiais paveikslais. Ir šitos puikios knygos kaina tik $1.00!

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

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

taisymo.
Naudoju savo garsy “Peridonto” del Be

skausmio Danty Traukimo.

T. P. NEURA CO.
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

DIDŽIAUSIA IR PUIKIAUSIA ARTISTIŠKI! PAVEIKSLU KNYGA! 
352 puslapių, 352 paveiksiu.

Niekur 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 SL Paul Ave., Chicago, III.

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

ŽUVUSIŲJŲ Už TĖVYNĘ AT
MINIMUI

Vasario 
bažnyčioj 
maldos už
rėš lauke, būtent kareivį Povilą 
Lukšį ir karininką Antaną Juo
zapavičių, kuris eidamas 1 pėst. 
pulko vado pareigas žuvo ties 
Alytum kovoje su Rusais. Į 
pamaldas atvyko V. Preziden
tas, Vyr. Kar. Vadas, Kr. Aps. 
vice-min., Gener. štabo virši-. 
ninkas ir kiti. Pamaldoms pa
sibaigus, įgulos bažnyčios aik
štėje buvo paroda. Iškilmes ve
dė pulk.-leit. Tvaronas. Išsi
rikiavus aikštėje įvairioms 
kariumenės dalims, iškilmės va
das sukomandavo: “žuvusius 
už Tėvynę karžygius šautuvu 

1 gerbk!” Orkestras pagriežė 
Lietuvos Himną. Paskui Vals. 
Prezidentas, kariumenės vadų 
lydimas, apėjo sveikindamas 
kariumenės eiles. Pasisveiki
nęs, Vals. Prezidentas pasakė 
trumpą prakalbą, kurioje pami
nėjo pirmutinius kariškius 
vusius už Tėvynės laisvę, 
vo kalbą Prezidentas baigė 
džiais: “Lai gyvuoja laisva
mokrątinga nepriklausoma Lie
tuva, nešiojanti dorybės idea
lą!” Kareiviai atsakė trukš- 
mingu “valio!” Iškilmės pasi
baigė ceremonijos maršu.

LATVIŲ ŽIAURUMAS.
Juoskaudų kaime, Palangos 

vals., pas ūkininką Kerą atėjo 
10 Latvių kareivių, kurie norė
jo išgėdinti jo dukterį. Mergi
na įbėgo į kamarą ir užsiraki
no. Kareiviai, negalėdami iš
laužti durų, pradėjo šaudyti į 
kamarą. Keletą kartų iššovę 
Latvių kareiviai išėjo. Mergai
tės tėvas, nesulaukdamas duk
ters išeinant, atplėšė 
duris ir ten rado ją 
Nelaimingajai buvo 
keturi šoviniai.

kamaros 
nušautą, 
pakliuvę

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

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

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

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

$ 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.

žu-
Sa- 
žo- 
de-

JEZNAS.
Vasario 8 d. Jezno miestelyje 

buvo dalinami ženkleliai pasi
žymėjusiems kovose gusarams. 
Apie 10 vai. ryto, išsirikiavus 
kareiviams prekyvietėje, atjojo 
gusarų vadas majoras G., jis 
pasakė kareiviams prakalbą, 
reikšdamas padėkos pasižymė
jusiems savo narsumu karei
viams. Paskui narsuoliai iš ei
lės buvo šaukiami prisegt jiems 
pasižymėjimo kaspinus. Atli
kus tai, visi galingai tris kar
tus sušuko “valio!” Paskui iš 
prekyvietės visi nuėjo bažny
čion. Kunigas atlaikė pamal
das už žuvusius ir tebekovojan- 
čius gusarus.

BOLŠEVIKŲ ŽIAURUMO 
AUKA.

Sausio 29 d. Vilniuje bolše
vikai areštavo Lietuvių kari
ninką Stromskį, kurį intarė 
Lietuvių šnipu esant. Vasario 
10 d. Vilniaus revoliucinis Tri- 
bunalas nuteisį jį mirtin ir nak-

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)

MAGDE. “Ak, kaip man niežti gal- 
. j / libandžiau visokius mazgojimus, 
fn'nl'tmuj, muitartmui — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man pėda net darosi F' Q

MAKE. “Sa, tai kam tau k f st be
reikalingai/ Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, ivelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiau si s 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

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

LENKŲ VAIDAI.
Nesenai Varšavos seime at

stovas Stesnovičius labai reikš
mingai išsitarė: “Mažosios Len
kijos atstovai gailinasi, kad at
sisakė nuo savivaldos ir susi
liejo su Lenkija....” Tuos žo
džius atstovas ištarė protestuo
damas prieš Varšavos valdžios 
nesiskaitymą su vietiniais įvai
rių Lenkijos dalių savumais bei 
gyventojų geidavimais. Jei jau 
Lenkas, atstovas, randa galimu 
taip atsiliepti apie savo valdžią, 
tai, matyt, toji valdžia neper- 
daug tėra susirupinusi žmonių 
gerove. Tokios valdžios niekas 
Lenkams nepavydi, tik keista 
ir bjauru, kaip tie Varšavos po
nai, savosios liaudies nekenčia
mi, peršasi į globėjus kaimy
nėms tautoms — Lietuviams, 
Ukrainiečiams, Gudams, — siū
lydami joms savo “zondą” bei 
“parunką”.

(“Kariškių žodis”)
ATSTOVAI UŽRUBEŽIUOSE.

ESTONIJOJ: — Dr. gen. lei- 
ten. Pranas Vaiciuška, gyvena 
Revelyje.

LATVIJOJ: Laikinai parei
gas Lietuvos atstovo eina ad
vokatas Šablovskis. Riga, Eli
zabeth Str. 19.

Be to Liepojuje yra atstovu 
Stulpinas.

UKRAINOJ: Yra Lietuvos 
Vyriasybės įgaliotiniais inžin. 
Jonkevičius; Odesoj Lisauskas.

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

Lietuvi! Tu Neši Savo ir Lietuvos Atsakamybę
Neinduok išdirbystę ir 
pramonę j 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.
forint srengti LIETUVIŲ MECHANIKŲ SĄRYŠIUI prakalbas, arba plačiau I 
susipažinti su L. M. S. mieriais, kreipkitės Centran adresuodami: (15) j

LITHUANIAN MECHANICS LEAGUE, Inc.
134-136 Broadway Room 510 Brooklyn, N. Y.(

tyOsrl/ferNMito' j PlftMei I tloilirunlai kičai*
lUTUVių

Ajwamti | Urysiitfįai j«ssron«*4*l
1 hm htllftt Į litb'nitrsi j Marti p/*’# I

wMWilpX.7W/»į

Atėjo laikas, ka- 11H l/Ol 1 
da ir darbo žmo- MĮJKAI ū 
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, III.

'DIRVOS” AGENTAS ANGLI
JOJE

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

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

DETROIT, MICH.
Pranešame visiems savo skai

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

“Dirvos” Admin.

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

5514 St. Clair Avenue 
atdaras ir vakarais.

Telefonas Central 5821-W 
CLEVELAND, O.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS t=l!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

Bell Main 3514 Gyvenimo ® 
© Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 © 

© C, J. Benkoski i
ADVOKATAS

Užrašykit savo draugui metams 
dovaną — “Dirvą”.

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

, Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai I 

1 atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 
Ą———F. AD. RICHTER 6 CO.. 3ZM30 Broadway, New York ——<

Ohio Didžiausia ir 
Geriausia Krautuvė

Reikalaukit
Musų Štampų

Vyrams ir Vaikams Velykų Drapanos

Tik po t 1 w
Randasi įvairių diržuotų vyrams 

siutų, pilkų su ruda spalva maišy
tų, taipgi apsiulėtais kraštais, ir 
taipgi yra mėlino audimo kotai ir 
kelinės, senesnėse madose. Mieros 
nuo 31 iki 38. Nepraleiskit šitos 
puikios progos. Ateikit rytoj pa
sirinkti vieną iš tų siutų 
Basemente po ............................ $16.95

37.50Vaikų 
Šventa
dieniai 
Siutai

Visų Pavasario ir Vasaros madų, 
pilki, rudi, gelsvi, žali, maišyti ir 
vien mėlyni, randasi dabar parda
vimui. Kiekvienas siutas gerai ap
dirbtas, ir kelinės su pamušalu. 
Sutaupysit 20 nuošimčių pirkdami 
šiame išpardavime vaikams Velykų 
arba dirmavonės drapanas. Mie
ros nuo 6 iki 17. Randasi 
Basemente, po . ............$7.50

$5.95MAŽIEMS VAIKAMS VELYKŲ PLOŠČIAI visuose nau
jausiuose modeliuose, su diržais aplinkui ir ženkleliu ant 
peties. Pasiūti iš įvairaus audimo, margi ir šviesių spal
vų. Mieros 2 ir pusė iki 8. Randasi Bargain Basemente, 
parsiduoda po- .........................................

Pavasario Ženklas
1920 MARCH

TUE. WED.

3
10
17

THU.

11
18

©
© -
@ 420 Society For Savings Bldg..<j=x 

CLEVELAND, O. X
I ® Męs savo ofise turime kas per- 
© kalba lietuviškai. ©

1920
. SAT.FRL

5 6
12 13
19 20

Pilsener
BOCK

Išteklius Apribotas
Užsisakykit greitai norėdami

gauti i namus
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

Pilsener Products Co
Edgewater 1715 Lorain 58
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SUPERIOR EKONOMINIS KAMPELIS Metinė Prenun 

Suvienytose Vaisi 
gaidoj ir Mexik 
Kitose Viešpaty e t

Pmaaents apra 
n ortu skaito® nuo diei

“1 

7301 Superior A«
Didelės prakalbos. Pereitą 

nedėldienj Moose salėj atsibuvo 
Liet. Laisvės Paskolos Clevelan- 
do Stoties komiteto surengtos 
prakalbos. Viskas pasisekė ge
rai ir bonų išparduota už apie 
$10,000, šalip pasižadėjusių.

Programą vadovavo Stoties 
pirmininkas Dr. J. šemoliunas.

Vakaras pradėtas su Lietu
vos Himnu. Dr. J. šemoliunas 
pirmiausia paaiškino to susirin
kimo tikslą ir perstatė kalbėti 
atstovą nuo žydų, p. H. M. Cas
tle. Jisai kalbėjo gan nuosek
liai, ragindamas visus pirkti L. 
Laisvės bonus ir kad nėra vi
sai ko bijotis jų tikrumu, nesą 
Lietuva yra turtinga šalis ir 
paskola yra pilnai gvarantuota 
Lietuvos turtais. Dar pridūrė, 
kad Lietuva yra viena iš demo- 
kratingiausių šalių, o kaipo to
kią visi Žydai pasiryžę remti.

Antras kalbėjo medic, studen-

M. Račkus, atsisveikindamas 
su Clevelandiečiais. Užbaigiant 
vakarą benas vėl sugriežė Lie
tuvos Himną ir visi linksmi iš
siskirstė.

rengėtės eiti j GraysKurie _
Armory šią subatą, palaukite, 
nes tos prakalbos likosi atidė
tos. Viskas atsibus nedėlioj, 
balandžio 11 d., pirmą nedėldie- 
nį po Velykų, apie 4 vai. po pie
tų. Tapo atidėta delei trumpo 
laiko prisirengimui ir delei to, 
kad pereitą nedėldienj atsibuvo 
tuo pačiu tikslu prakalbos.

Ką ant 11 dienos balandžio 
Clevelando Lietuviai su žydais 
surengs, tai dar musų kolonijos 
Lietuviai nėra regėję nei gir
dėję. Viskas atsibus didžiau
sioj mieste salėj, Grays Armo
ry. Užkviestas ir pasižadėjo 
dalyvauti dar sykį Clevelande 
Lietuvos Misijos Pirmininkas

dojo ant pačios kailio. Turbut 
negardžiai jautėsi, bet, kaip y- 
ra sakoma, lazda turi du galu, 
žmona, nepakęsdama tokio ne
žmoniško vyro apsiėjimo, pasi
skundė policijai ir vyrelis liko
si areštuotas ir gavo išbandyt, 
kaip gardus diržas....

žuvjs pabrangs. Erie ežero 
žuvų gaudytojai pakėlė sujudi
mą ir, ledams tirpstant, atei
nant žuvinė jimo laikui, gavo 
pakelti algas ant 20 nuošimčių. 
Nors mėsos dienos dabar ne
smagios, bet ir pėtnyčia bus 
sūresnė....

PARSIDUODA RAKANDAI — 
Parlor Set, Side Board ir pa
veikslai ir kiti smulkus dai
ktai. Ateikit ant 1196 An- 

sel Rd., 2 lubos.(15)

tas iš Loyola universiteto, Al. | p j Vileišis, šalip to bus žy-
M. Račkus , aiškiai nurodyda
mas, kad Laisvės paskolą rei
kia remti be skirtumo srovių ir 
tikybos. Girdi, jeigu nueini į 
pačtą pirkti krasos ženklelį, ne
klausi pardavėjo, ar jis yra ti
kintis žmogus, ar ne, bet užsi
mokėjęs už ženklelį pasiimi, už- 
lipdai ant laiško, o laiškas nu
eina į adresato vietą.

Po p. Račkaus kalbai Lietu
vos Sūnų Benas pagrojo Ame
rikos himną ir tuojaus prasidė
jo pardavinėjimas bonų. Dau
giausia pardavė St. Zaborskis 
(Stoties iždininkas), M. J. Ši
monis, p-lė J. M. Baltrukoniu- 
tė. Trečias kalbėjo p. J. Balu- 
konis, Baldwin-Wallace univer
siteto tiesų studentas, apie Lie
tuvos istoriją ir didvyriškus 
musų prabočių darbus.

Bonų pardavinėjimas ėjo tik
rai bizniškaį.

Antru sykiu p. Račkus kalbė
jo temoje apie musų betvarkius 
“komunistus”, davė vėjo, kad 
jie, remdamiesi melagystėmis, 
agituoja lapeliais prieš Lietu
vos paskolą, sakydami, buk jie 
gauną laiškus iš Lietuvos su 
teisingais aprašymais, o kaip 
likosi susekta, laiškai buvo pa
rašyti pačių musų Chicagos bol
ševikų, prieš Lietuvos Valdžią, 
tiktai indėti į konvertą iš Lie- 

-tuvos atėjusį ir rodomi Ame
rikos Lietuviams, buk taip su 
musų S " ‘ ‘ ' S■
džia apsieinanti.

Vėliaus kalbėjo žydas M. N. 
Sčhaffer ir pagaliau vėl p. Al.

žmonėmis Lietuvos Val-

dų, Anglų ir Lietuvių kalbėto
jų, bus išneštas trukšmingiau? 
sios rezoliucijos, reikalaujan
čios Lietuvos pripažinimo, ir ki
tokie svarbus dalykai 
del Lietuvos labo.

HENSCH’S MAISTAS 
KAIP MOTINOS . 

PIENAS.

atlikti

Grays Armory imtynėse pe
reitą seredą dalyvavo Lietuvis 
P. Žilinskas. Jis ėmėsi su F. 
Newman. Šiose imtynėse daly
vavo garsiausi Amerikos risti- 
kai ir kazokas Ivan Popov.

Aurora Borealis arba šiaurės 
Šviesa. Pereitą panedėlio nak
tį Clevelandiečiai žiurėjo į šiau
rinį dangaus kraštą, žiurėjo ir 
stebėjosi. Visaip spėjo ir vi
saip manė. Bet mažai kas ži
nojo, kodėl taip stebuklingai 
įvairiomis spalvomis numarga- 
vęs dangus. Taip tęsėsi nuo 10 
iki 12 vai. nakties. Nors akims 
tas vaizdas buvo gražus, bet pa
kenkė dikčiai telegrafui ir tele
fonams. Tokiuose atsitikimuo
se visados magnetiškos srovės 
persiveržia į vielas ir tramdo 
žinių persiuntimą. Šitokia va
dinama šiaurės šviesa pasiro
do įvairiai: silpnai ir aiškiai — 
su laumės juostos panašiu lan
ku, su aštriais spinduliais, dry
žiais, kvoldais ir vainikais.

Prie Clevelando Stoties Ko
miteto prakalbų surengimo sky
riaus prisidėjo žydas H. C. Cas
tle ir jis, matydamas dideles 
išlaidas prie surengimo tos iš
kilmės ant balandžio 11 d., pa
aukavo $50. Prie darbo ruo
šiamasi smarkiai. Susirinki
mai atsibuna “Dirvos” Redak
cijoje.

šaltis sulaikė tvaną. Cincin
nati, O. — Užėjus šaltesniam 
orui, pereitą savaitę pakilusi 
Ohio upė apslugo ir apsiėjo be 
didesnių užliejimų, ko čia ti
kėtasi.

Kudikiai Tarpsta ant Jo.
Kada motinos negali žindyti 

savo kūdikių, kada motinos pie
nas yra blogas, tada kūdikiui 
yra kritiškas padėjimas. Tūk
stančiai kūdikių palengva ba
dauja arba serga arba neramus 
nes netinkamai maitinami. Tą 
paaiškina sveikatos žinovai.

Hensch’s Maistas Kūdikiams 
prirengtas su karvės pienu yra 
tinkamiausias motinos pieno pa
vaduotojas. Jame yra tie patįs 
geri maisto elementai, ir leng
vai 
nos 
ant 
nuo vidurių ir skilvio negerovių.

Jei negalit žindyt savo kūdi
kio, arba jei žindot, bet jis ne- 
tarpsta, duokit jam Hensch’s 
Maistą. Per daugiau keturias
dešimta metų Clevelando moti
nos jį naudojo, ir su geru pa
sisekimu. Daugelis Clevelando 
daktarų jį rekomenduoja. Pir
klį' jį aptiekose. Trijų mierų 
pakeliai.

The Hensch Food Co., 
Cleveland, Ohio.

suvirškinamas, kaip moti- 
pienas. Kūdikiai auginami 
Hensch’s Maisto yra liuosi

Visokių dyvų pasitaiko. Ak- | 
rone teisėjas vienam “geram 
šeimynos tėvui” už plakimą sa
vo pačios diržu su sagčia nutei
sė tuo pačiu diržu ir ta pačia 
sagtimi išplakti, kurį jis nau-

Prisirengkit Velykoms
MUSU KRAUTUVĖ 
VYRŲ, VAIKINŲ IR 

VAIKŲ 
NAUJŲ PAVASARIO 

DRAPANŲ 
jūsų pasirinkimui, 

įvairios ir užganė
dins visus

SIUTAI 
nuo $25.00 iki 

VAIKINŲ SIUTAI 
nuo $25.00 iki 

VAIKŲ SIUTAI 
nuo $10.00 iki

gatavas 
Kainos

VYRŲ
$55.00

$50.00

$25.00

Wm. J. WILBERSCHEID
Geležinių Daiktų ir Kvar

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

KOPECNY’S 
PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEKA

Baigęs mokslą aptieko- 
rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piškų vaistų ir chemikalų, 
taipgi daug visokių Ko
daks paveikslams imti, ly
giai ir kitokių fotografi
joms reikmenų. Yra bu
rninių dalygų, perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes moki
nant 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 

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.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaxxn
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F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

Reikalinga pirmos rūšies 
darbininkų ant sekan

čių mašinų:

LATHE,

B. & O. SCREW 
MAŠINŲ,

GYRŲ OBLIUOTOJŲ,

IŠLAUKINIŲ IR VIDU
JINIŲ SKAPTUO

TOJŲ,

GRĘŽIMO PRESŲ

Taipgi

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKII 
GYDYTOJAS IR CultluRGAS | 

982 E. 79 St., Cleveland, Ohio. H
Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

Namai Namai
LIE-

Park 
prieš 
Baž-

NAUJOS PAVASARIO 
SKRYBĖLĖS
Jau Atėjo, 
madų ir išvaizdų 
— $5 — $7 
VAIKŲ KEPURĖS 
$1 iki $4

VAIKŲ ŠVENTADIENIAI 
SIUTAI

vilnoniai, Melinos Serge 
spalvos Siutai

---- $18 20 $25$15.

Visokių 
$4 

VYRŲ IR

NAUJI PAVASARINIAI 
MARŠKINIAI 

KAKLARAIŠČIAI 
PANČIAKOS 

PIRŠTINĖS 
APATINIAI — 

Viskas Gatava ko tiktai 
Jums reikia.

The Spanye and Reich Co
3022 W. 25th St.
Kamp. Walton

Dvi
Krautuvės

7002 Superior Ave.
kamp. Giddings

Reikalinga
Darbininkų i

IŠSILAVINUSIŲ IR i 
NEIŠSILAVINUSIŲ. i

Darbo valandos —
Nuo 7 iki 12; nuo 12:30 

iki 4:30.
Subatomis nuo 7 ik 11:30.

ALGOS
42c. iki 56c. j valandą. 

20% BONUS.
UŽ VIRŠLAIKĮ MOKA

MA DAUGIAU.
Naujai pradėję dirbti vy
rai gali pasidaryti 56c. j 
valandą ir su Bonus 70c. 
algas gali gauti kas dvi 
savaitės arba kas ketu

rios.
Mes garantuojame 42c. į 

valandą visiems kurie 
mokinasi darbo.

Geros darbo aplinkybes. 
Pavyzdinga įstaiga.

Gera Valgykla.
Ateikite dirbti Į 

AMERICAN 
EVERREADY WORKS 

W. 117-th ir Berea Rd.
Imkit Madison Ave. karą 
ir nulipkit ant 117 gatvės 

l ir paeikit biskį Į pietus.

DIRBIMUI PRIE 
BENČIŲ.

ir vyrų prie išsiuntinėji
mo departmento. Dar
bas dienomis ir naktimis.

TINKAMIAUSIA DEL 
TUVIŲ.

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

P. MULIOLIS
2006 St. Clair Ave.

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

Kreipkitės pas

GRANT LEES GEAR CO. 
E. 69th ir Quincy Ave.

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

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

' jj ' ’ ’ ’ ’ ©
Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. ® 

Mediciną praktikavau per 40 metų. © 
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LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.
ir gydau pats ir kada tik at-
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Baigęs Mokslu, Registruotas, su Leidimu © 
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų. @©
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John Jacoby & Son
NUMAŽINTOS KAINOS ANT VISŲ DALYKŲ 
Vyrų ir Moterų Reikmenįs, Papuošalai ir kitkas. 
Viskas geriausio šioje krautuvėje už mažus pinigus.

7036 SUPERIOR AVE. Insteigta 1881.

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

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

Tai yra krautuvė, kurio
je jus galite pasitikėti.

The Gegenheimer 
Drug Co.

Superior Av. ir Addison Rd.

KAZYS VALAIKA 
“Dirvos” Agentas

Pas jį galima užsirašyti ir 
atnaujinti “Dirvą”. Adr

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

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. Mitchdl
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 parankumais. 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
rankumais. Didelis lotas del garadžiaus ir daržovėms. Ant E. 66-tos gatvės, 
tarpe Superior ir Wade Park avė. Parsiduoda pigiai, su mažu jmokėjimu, ant 
išmokesčio rendomis.

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

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

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

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

The Representative Reality Company

Main Office 814=16 Citizens Bldg
7907 SUPERIAR AVENUE

Telefonai
2006 ST. CLAIR AVENUE

Telefonai

SKYRIAI RANDASI:

Rosedale 1157

Prospect 953

A. B. BARTOSZEWICZ
Princeton 2727

Central 6488
P. MULIOLIS

VOKIETIJOJE
DISTRIKTE “

VI!
Rusijos bolševi 

rilį kovai p 
imtų vietų

ATEINA PRA

IŠDARBI
JUDĖT

Darbininkų gal 
Anglijos parlianu 
Whyte, atsilankęs 
kalbėdamas apie 
bininkų kaipo Pi 
bes Anglijoje" pa 
siškai aišku, kad 
litiška gale per v 
dešimto šimtmec 
darbo partija. E 
ko ir industrial 
šioje karėje buvo 
Rusijos revoliucij 
mo brangumo, pi 
rymo amunicijos 
tarpe naujų ir sen 
mentę.”

Ceverykų dirbė 
didelių algų. Cin 
čeverykų dirbėja 
pakėlimo algų ni 
nuošimčių; dabar 
se uždirba po $1 
bet reikalauja pak 
metuose. Reikalu 
vesti galėn nuo g

Laivų darbiniu 
ja. Rio Janeiro, 
Užjausdami arklą 
lh) važiuotojams i 
ko laivų darbininl 
streikuoti staliori 
valgyklų darbininl 
chanikai bei mie 
kai. Valdžia pasi 
tuoti visus svetii 
kurie streikus ve<

Gelžkelio darbi 
huja didelių alg 
toa - 1,850,000 
bininkų reikalauji 
moję suėmus $1,1 
gu pakėlimo. Tas 
paduotas prezide 
sušauktame gelžk 
darbininkų suvaži

Clevelande reng 
ti ekspresų darb 
kalamuose jie ] 
nai pakelti visiem 
mėnesio daugiau, 
ekspreso daiktų iž 
šaukę streiką tul 
gal. Algų pakeli: 
ir Toledo, Akrono 
gybės miestų eki

Chicagoj liks be 
atokjardų (skerd 
ninku, jeigu pa: 
ant streiko vėžėj: 
stato skerdykloms

Baalndžio 1 d. ; 
gliakasių padaryti 
operatoriais algų i 
bininkai reikalauj 
algų. Jau buvo 
gali kilti streikas, 
ko išvengta. Op 
nešė angliakasių i 
sutinka sudaryti 
tį. Buvo skelbiai 
nauja sutartis gal 
gta daryti iki vid 
mėnesio, ir tuoj 
pusės buvo pakelt 
per tą laiką peri

Tokia pat auta 
ir minkštosios anj 
pradėta daryta n 

Su balandžio 1 
brangs ir anglis.

Bonai ant $10(




