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Didelei audroj žuvo apie
200 žmonių

VOKIETIJOJE SUIRUTĖ NEAPSIMALŠINA. RUHR 
DISTRIKTE “DARBININKŲ VADOVAI” NAUDOJA 

VISĄ' MILITARJ ŽIAURUMĄ.
Rusijos bolševikai spartakams siunčia Vokietijon oficie- 

rių kovai prieš buržujus. Pabėgę iš darbininkais už
imtų vietų žmonės kalba apie didelį jų žiaurumų.

ATEINA PRANEŠIMAI, KAD BOLŠEVIKAI IŠVIJO 
IŠ VILNIAUS LENKUS.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

Darbininku galybė užeina. — 
Anglijos parliamento narys, F. 
Whyte, atsilankęs Clevelande ir 
kalbėdamas apie “Kilimą Dar
bininkų kaipo Politiškos Galy
bės Anglijoje” pasakė, jog “vi
siškai aišku, kad įžymiausia po
litiška gale per visą likusį dvi
dešimto šimtmečio galą bus 
darbo partija. Kilimas politiš
ko ir industrialio neramumo 
šioje karėje buvo iš priežasties 
Rusijos revoliucijos, pragyveni
mo brangumo, praplėtimas da
rymo amunicijos ir varžytinės 
tarpe naujų ir senųjų darpo ele
mentų.”

Čeverykų dirbėjai reikalauja 
didelių algų. Cincinnati, O. — 
Čeverykų dirbėjai pareikalavo 
pakėlimo algų nuo 76 iki 90 
nuošimčių; dabar tuose darbuo
se uždirba po $1,300 metuose, 
bet reikalauja pakelti iki $2,300 

‘rnėtii'ose. '"Reikaiavhrios nori “ji' 
vesti galėn nuo gegužio 1 d.

Laivų darbininkai streikuo
ja. Rio Janeiro, Brazilija. — 
Užjausdami arklių ir automobi
lių važiuotojams išėjo ant strei
ko laivų darbininkai. Rengiasi 
streikuoti stalioriai, medžio ir 
valgyklų darbininkai, laivų me
chanikai bei miesto darbinin
kai. Valdžia pasirengus depor
tuoti visus svetimus gaivalus, 
kurie streikus veda.

Gelžkelio darbininkai reika
lauja didelių algų. Washing
ton. — 1,850,000 gelžkelių dar
bininkų reikalauja abelnoje su
moje suėmus $1,100,000,000 al
gų pakėlimo. Tas reikalavimas 
paduotas prezidento Wilsono 
sušauktame gelžkelio vedėjų ir 
darbininkų suvažiavime.

Clevelande rengiasi streikuo
ti ekspresų darbininkai. Rei
kalavimuose jie paduoda abel- 
nai pakelti visiems po $25 ant 
mėnesio daugiau. Chicagoj jau 
ekspreso daiktų išvežiotojai ap
šaukę streiką tūlas laikas at
gal. Algų pakėlimo reikalauja 
ir Toledo, Akrono bei kitų dau
gybės miestų ekspresmonai.

Chicagoj liks be darbo 50,000 
stokjardų (skerdyklų) darbi
ninkų, jeigu pasilaikys išėję 
ant streiko vežėjai, kurie pri
stato skerdykloms gyvulius.

Baalndžio 1 d. pasibaigia an
gliakasių padarytos su kasyklų 
operatoriais algų sutartįs. Dar
bininkai reikalauja padidinimo 
algų. Jau buvo kalbama, jog 
gali kilti streikas, tečiaus strei
ko išvengta. Operatoriai pra
nešė angliakasių unijai, jog jie 
sutinka sudaryti naują sutar
tį. Buvo skelbiama, jog tokia 
nauja sutartis gal nebus užbai
gta daryti iki vidurio balandžio 
mėnesio, ir tuoj iš darbininkų 
pusės buvo pakelta sumanymas 
per tą laiką pertraukti darbą.

Tokia pat sutartis pasibaigė 
ir minkštosios anglies kasėjų ir 
pradėta daryta naujas.

Su balandžio 1 d. taipgi pa
brangs ir anglis.

LENKAI BOLŠEVIKŲ IŠ
VYTI Iš VILNIAUS?
Berlinas, kovo 27. — Ru

sų bolševikų kareiviai, savo 
ofensive prieš Lenkus, eina 
dideliu žingsniu pirmyn. Jie 
sakoma užėmę Vilnių. Len
kų valdžia iš Varšavos per
kelta į Brombergų.

VOKIETIJOJ VIETOMIS 
SIAUČIA RAUDONA

SIS TERORAS.
Rotterdam. — šimtai žmo

nių bėga iš revoliucija apimto 
Ruhr distrikto, Vokietijoje, ir 
artinasi prie Holandijos rube- 
žių jieškodami prieglandos. Iš 
Steernburg atėję žmonės pasa
koja apie “raudonąjį terorą” ir 
abelnai žiaurius darbus tuose 
miestuose, kur spartakėnai ar
ba Vokiečių bolševikai apsigin
klavę užėmė.

Kiti pabėgėliai tvirtina, jog 
Vokiečius darbininkus vadovau
ja Rusai ir kiti svetimtaučiai. 
Muenster mieste įvesta dikta- 
torystė pagal Rusų bolševikų ’ 
modelio.

Vokietijos ministerija, su G. 
Bauer, premjeru, rezignavo.

♦ ♦ s
Londonas. — čionai atėjo ži

nių, kad Rusijos bolševikų pre
mjeras Lenin pasiuntęs šimtą 
Rusų oficierių padėti Vokieti
jos darbininkams kariauti prieš 
buržujus. Taipgi pranešama, 
jog darbininkai užėmę kontro
lę ant Kruppo amunicijos dirb
tuvių Essene ir gamina savo 
kovai ginklus. Wesel mieste 
bolševikai įsakė valdžios kariu- 
menei prasišalinti, kad išven
gus miesto išgriovimo ir krau
jo praliejimo. Tame pačiame 
mieste iki kovo 27 d., atsibu
vus šaudymams tarp raduonų- 
jų ir valdžios kareivių, žuvo 31 
civilių, daugiausia moterų ir 
vaikų.

LENKAI PO SMARKIA 
BOLŠEVIKŲ UGNIMI.
Varšava. — Bolševikai susi

koncentravę Podolijoj ir sten
giasi užimti Kamenec-Podolsko 
svarbią drutvietę. Priešai nau
doja gazus, artileriją, šarvuo
tus traukinius, šarvuotus upių 
laivus, orlaivius ir kavaleriją 
visose fronto dalyse mūšiuose 
prieš Lenkus. Rusai naudoja 
Vokiečių metodą: pradeda su 
smarkiu bombardavimu ir po 
to pradeda ofensivą.

Lenkai kuogreičiausia nori 
su bolševikais taikytis, nes per
mato sau didelį pavojų. Bevie
liu pasiuntė sovietų valdžiai pa
siūlymą balandžio 10 d. pradė
ti taikos tarybas; dabar Len
kai jau nekalba apie išlygas, 
tik apie dieną ir vietą. Vietą 
pamini Borysov mieste, 50 my
lių šiaurrytin nuo Minsko. Jei 
bolševikai sutiktų, toliaus kal
ba Lenkų pranešimas, tai jie 
įsakytų savo kariumenei sulai
kyti operacijas į 24 valandas 
pirm bolševikų pribuvimo.

Ne tik bolševikai, bet, kaip 
paskutinės žinios skelbia, Len
kus užpuolė ir pilkieji vilkai. 
Vilkai yra sudraskę keletą ka
reivių. Vilkai siaučia dideliais 
būriais ir drasko žmones.

NEDĖLDIENYJE, KOVO 
28 D., DAL} SUV. VALS
TIJŲ PERŠLAVĖ NAI

KINANTI AUDRA.
I Nuostoliai siekia milijonus 

dolarių.
Ohio, Wisconsin, Michigan, 

Illinois, Georgija ir kitos vals
tijos baisiai nukentėjo nuo di
delės audros, kuri peršlavė pla
čiu keliu pereitą nedėlios naktį.

Iš įvairių vieta pranešta, jog 
žuvo po keletą žmonių, išviso 
tos audros aukomis buvo apie 
200 ypatų užmuštais, tūkstan
čiai sužeista, tūkstančiai likosi 
be pastogės, kuomet audros iš
griauti namai, taipgi padaryta 
už milijonus dolarių nuostolių.

šita baisi audra Clevelandą 
perėjo su perkūnijomis, prasi
dėjo apie 12 vai. nakties, čia 
žuvo tik vienas žmogus, bet 
nuostolių padaryta už tukstan ■ 
čius dolarių.. šį miestą siekė 
tik “audros uodega”, delei to 
mažiau nukentėjo, negu kiti au
dros kelyje buvę miestai ir mie
steliai.
Ohio valstijoj padaryta nuos

tolių ir žuvo žmonių sekan
čiose vietose:

Nashville ir Greenville, O. — 
Keturi užmušti.

Toledo, O. — Du užmušti.
Raabs Corners, O. — Du už

mušti ; sugriauta mokykla.
Genoa, O. — Užmušta dvi 

moters; sugriauta 25 namai. 
f /Sylvaiiia, Q. :— poteris . ir 
kūdikis užmušta.

Monroeville, O. — Atrasta 
trylika lavonų.

Molton, O. — Trįs užmušta, 
vienas miršta nuo žaizdų.

Renolette, O. — šeši užmušti.
Van Wert, O. — Ūkininkas 

su žmona užmušti.
Kitose valstijose:

Elgin, Ill. — Aštuoni užmuš
ti surasti, keliolika dingę ir 
daugybė sužeista; namams ir 
kitokių nuostolių padaryta už 
$4,000,000.

Chicago, Ill. — Dvidešimts 
devyni žuvo, šimtai sužeista, 
keliolika žmonių dingę, nuosto
lių pridaryta iki pusės milijo
no dolarių pačiame mieste ir 
apielinkėse.

W. Liberty, Ind. — Septyni 
užmušti.

Fenton, Mich. — Septyni už
mušti.

Zulu, Ind. — Penki užmušti.
Fort Wayne, Ind. — Trįs žu

vo, daug nuostolių pridaryta.
Detorit, Mich. — Centralinė- 

je ir vakarinėje Michigan vals
tijos dalyje žuvo aštuoni žmo
nės.

Pietinėse valstijose:
La Grange, Ga. — žuvo 30 

žmonių ir daug nuostolių pa
daryta sugriovus namus.

West Point, Ga. — Penki už
mušti.

Agricola, Ala. — Penki už
mušti.

Alexander, Ala. — Vienuoli
ka žuvo.

Atlanta, Ga. — Trisdešimts 
šeši užmušti, 100 sužeista, mi
lijonai dolarių nuostolių Geor
gia valstijoje.

Kovo 28 diena lieka viena iš 
istoriškų dienų Suv. Valstijose.

Elgin, Ill., tik ką prieš audrą 
bažnyčioje kunigas sakė pamo
kslą ir laimindamas sakė pas
kutinius pamokslo žodžius: — 
“Bukite prisirengę, nes nežino
te, kada jus Viešpats užtikti 
gali”, kaip štai audra užėjo ir 
ant bažnyčios; visos durįs iš
verstos, tuojaus nuverstas sto
gas ir bokštas, kuris, puldamas 
į vidų bažnyčios užmušė porą 
ir sužeidė dvidešimts žmonių.

AIRIJOS PADĖJIMAS EI
NA VIS BLOGYN.

Siaučia politiškos žmogžu
dystės.
Cork, Airijai — Užmušėjys- 

tės ir slaptas teroras siausti ne
siliauja. Apsimaskavę vyrai 
užpuolė namuose vieną Sinn 
Fein partijos veikėją ir jį nu
žudė.

Iš Londono skelbiama, jog 
Airijos padėjimas dar niekad 
nebuvo toks blogas, kaip dabar, 
ir vis eina arš'yn. Visa Airija 
apimta baime; gandai, nužiū
rėjimai ir suokalbiai eina nuo 
vieno prie kitoj be žinios iš kur 
jie pakilo ir kaip teisingi jie 
yra. Dubline > kiekvienas įžy
mesnis Airis bijosi špiegų ir 
mirties. Sinn Fein nariai pri
ėmė taktiką užpuldinėti polici
jos stotis, atakuoti kareivių bū
relius ir priešintis įstatymams. 
Abelnai, yra jausmas sukilti 
prieš Anglijos valdžią ant pla
tesnio pamato. Dauguma pačių 
Anglijos pastatytų Airijoje val
dininkų, ypač pačtuose, yra 
Sinn Fein nariai, ir tas dau
giau valdžiai keblumo pridaro. 
Sugriebę Lordo French pačto 
siuntinį, jie sužinojo apie šni
pus, kokius valdžia palaiko Ai
rių persekiojimui.

Anglijos paskirtas Airijos 
valdovu Lordas French neat
siekė nieko gero ir pasirodė jo 
netinkamumas ton vieton.

Jau nereikalaus kaizerio. Iš 
Londono oficialiai paskelbiama, 
jog sąjungiečiai daugiau nerei
kalaus Holandijos išduoti buvu
sio Vokietijos kaizerio ir pla
nas jį teisti atmestas.

Hoover ne kandidatas. Wa
shington. — Herbert Hoover, 
pasiskelbia, jog jis nestato kan
didatūros ant prezidento. Hoo
ver, kaip atmename iš karės 
laikų, buvo maisto administra
torium ir paskui Europoj tuo 
tikslu darbavęsis.

Toledo, O., kalbėdamas apie 
prezidentystės kandidatus, agi- j 
tatorius paimti žmonių kontro- 
lėn gelžkelius, Glenn E. Plumb, 
pasakė: “Mes apie prezidentui 
kandidatus ikišiol tylėjome, bet 
jau rodos laikas butų viešai ir 
tikrai bent vienam kandidatū
ros jieškančiam pasiskelbti, ko 
jis laikysis, jeigu bus nominuo
tas. Gelžkelių ponai pagamino 
Esch-Cummins bilių. Organi
zuoti darbininkai juomi nelei
džiami turėti balso komiteto 
susirinkimuose ir todėl tas bi- 
lius neskaitomas atstovaujan
čiu darbo žmones.”

Wilson gal bus trečiu sykiu. 
Washington. — Eina smarkus 
subruzdimas nominuoti Wilso- 
ną trečiu kartu ant demokratų 
tikieto kandidatu į prezidentus. 
Kolei kas Wilsonas nekalba, ar 
jis kandidatūrą priims.

Plaukai nurodo žmogaus po
būdį. Chicago, Ill. -— Vienas 
teisėjas padarė išvedimą, kad 
žmogaus psichlogiją galima nu
spėti iš pažiūrėjimo tik į jo 
kepurę. Jeigu žmogui kalbant 
kepurė ant galvos kruta, tai 
žmogus karšto budo, o jei ne, 
tai žmogus lėtas. Atėjo proga 
tą išbandyt. Du policistai at
vedė areštuotą Lenką prieš tei
sėją. Teisėjas pirmiausia da
vė kalbėt policistams. Jie rim
tai pradėjo aiškint to Lenko 
areštavimo priežastį. Po to at
sistojo Lenkas ir ėmė rėkti, jog 
jį areštavo visai be priežasties. 
Kalbėdamas visas paraudo ir 
ant jo matėsi kiti ženklai kar
što budo. Teisėjas žiuri į jį— 
bet kepurė ant galvos nekruta. 
Teisėjas pamanė, kad jo aiški
nimai apie pažinimą žmogaus 
budo pagal jo plaukų negelbsti. 
Tada paliepė Lenkui nusiimti 
kepurę: Lenkas 'buvo plikas...
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PERŠOVĖ SUNŲ “IŠGEL
BĖJIMUI JO DŪŠIOS”.
Chicago, Ill. — Frank Pina- 

no peršovė savo 18 m. sūnų ne
galėdamas žiūrėti, kaip vaiki
nas pasileido, susidėjo su buriu 
žulikų ir neidavo bažnyčion. — 
“Aš šoviau jį išgelbėjimui jo 
sielos”, sakėsi policijai senis tė
vas. “Man verčiau pačiam jį 
nužudyti, negu matyti, kaip po
licija jam galą padarys. Kele
tas mėnesių aš esu baimėje del 
jo blogų darbų; bandžiau per
kalbėti, bet jis neklausė.”

Iš policijos rekordų matėsi, 
jog vaikas nuo 14 m. amžiaus 
jau pasižymėjęs kriminališkais 
darbais. Už dviejų metų jis 
pastojo žymiu žulikų vadu ir 
daug sykių buvo areštuotas. Jį 
metai atgal pats tėvas buvo pa
vedęs jaunųjų prieglobon, bet 
ant motinos prašymo paliuosuo- 
tas. Tėvas pasakojo, kaip per 
daugelį metų jis pasekminagi 
augino dešimtį savo vaikų ir vi
si jo klausė, eidavo bažnyčion, 
tik sis vienas visuomet būdavo 
su žulikų buriu, šiose dienose 
tėvas norėjo paskutiniu sykiu 
priversti sūnų persikeisti, ir, 
suradęs ant gatvės kampo, kal
bino pamesti kitus draugus; ne
klausydamas, sūnūs zurzdamas 
ir neklausydamas tėvo “bari- 

Įmų”, nuėjo sau. Tada tėvas 
| paleido jin penkis šuvius. Vai
kinas sunkiai sužeistas, tėvas 
areštuotas.

Rado laimę. Sharon, Pa. — 
Čia dirbęs tūlas Šveicaras prie 
surankiojimo gatvėse sąšlavų, 
nesenai nuvažiavęs tėvynėn su
rado laimę: jo tėvas, apsirgęs, 
užrašė jam savo^turtą — ver
tės $100,000. Bet jis rengiasi 
grįžti atgal į šį miestelį pralei
sti savo tolimesnį gyvenimą.

NELAIMĖS SU LAIVAIS.
Paryžius. — Dirižablis pasi

leido jieškoti dviejų Francuzi- 
jos laivų arba jų liekanų, nes, 
kaip tikima, tie laivai nusken- 

Ido su 142 pasižieriais važiuo
jant iš Algerijos į Marseilles.

Marconi daro naujus bandy- 
I mus. Londonas. — Bevielio te
legrafo išradėjas Marconi da
ro bandymus naujo savo suma
nymo — kad jūrėse nelaimėn 
pakliuvus laivams, šaukiantis 
pagalbos, jų atsišaukimai nu
rodytų tikrai tą vietą, kur lai
vas randasi.

Cambridge, Mass. — Po ope
racijos, nuo didelio skausmo mi
rė moteris. Paskiau pasirodė, 
kad laike operacijos neatsargus 
daktarai jos kūne buvo palikę 
ir užsiuvę replaites.

DAUG RUSŲ SUŠALO.
Londonas. — Stepuose atra

sta sušalusių 16,000 Rusų an- 
ti-bolševikų armijos kareivių. 
Tą praneša bevieliu iš Maskvos 
Raudonieji kareiviai eina pir
myn ir muša Denikino armiją.

.BOLŠEVIKŲ VISUOTINOS 
TAIKOS PROGRAMAS.

Paryžius. — Bolševikų at
stovas Kopenhagene, Litvinov, 
paskelbia sekančius punktus, 
ant kurių Rusai sutinka:

1. Pripažinimas sovietų res
publikos.

2. Laisvė ramiai daryti ban
dymus savo socialių idėjų savo 
rubežiuose.

3. Sovietai duoda užtikrini
mą, kad jie nesikiš į kitų val
stybių vidujinį tvarkymąsi.

4. Visuotinas ir tikras ga
rantavimas tų prižadų.

5. Atnaujinimas ekonominių 
sąryšių.

6. Nuginklavimas raudonosios 
armijos kaip tik taika bus už
tikrinta.

7. Sovietų valdžios pripažini
mas buvusių senos Rusijos sko
lų, paskolų ir nuošimčių už tai.

Lietuvos Laisves Paskola
PASKOLOS BĖGIS.

Lietuvos Laisvės paskola pas
kutiniuoju laiku labai žymiai 
pradėjo didėti. Nuo kovo pir
mos dienos jau nėra tos dienos, 
kurioje neineitų mažiau nei 12 
tūkstančių dolarių. Amerikos 
Lietuviai jau sujudę ir dirba 
tą išganingą darbą.

Kaslink skaitlinių, tai bend
ruose ruožuose galima praneš
ti, kad iki kovo 17 d. yra užsi
rašę 7350 žm. ant sumos vir
šaus milijono dolarių ir jau yra 
įmokėję grynais pinigais ar S. 
Valstijų bondsais sumoje $500,- 
560. Dabar gi yra kur kas 
daugiau.

Kaslink išlaidų, tai Lietuvos 
Valstybės reikalams (sulyg jos 
įsakymų) iki kovo 17 d. išmo
kėta 176,225. Paskui antra ga
na žymi išlaidą, tai padengi
mas arba pridėjimas parduo
dant Suv. Valstijų bondsus. To
kių išlaidų pasidarė jau $7,396 
ir 68 c. Kaslink algų Misijoje 
dirbančių darbininkų, tai parei
na į 1,1000 kas mėnuo. Misi
joje bonų skyriuje dirba septy
ni darbininkai, neįskaitant Mi
sijos narių. Misijos narių gi 
užsilaikymas ir jų kelionės po 
kolonijas per pustrečio mėne
sio, taipgi ir šiaip įvairiausios 
išlaidos atsiėjo $11,110.43. Tai 
tokios apskritais ruožais skait
linės iki kovo 17 d. Sekan
čiuose pranešimuose paskelbsi
me kaip kuris apskritis dirba 
ir kiek yra surinkęs ir kiek dar 
reikia surinkti iki nustatytos 
kvotos.

Informacijų ‘reikale. —
Apskritai įvairios informaci

jos suteikiama Liet. Misijos, 
bet Misijoje nedaromos jokios 
legalės popieros. Kas nori už
tvirtinti visokius įgaliojimus, 
perlaidas (doviernastis), ar pa
daryti kokius nors legalius do
kumentus, privalo kreiptis ne į 
Misiją, bet į Lietuvos Atstovy
bę (703 — 15th St., N. W.), 
Washington, D. C. Taipgi te
nai vizuojami pasportai Lietu
von keliaujančių.

Daugelis vėl užklausia apie 
pinigų kursą ir nesupranta kaip 
gali kursas mainytis. Visiems 
pasakome, kad kursas nuolat 
mainosi. Kartais pastovi maž
daug tas pats kursas kelias die
nas, o kartais net kelias savai
tes, gi priešingai, yra dienų, 
kuomet bėgyje kelių valandų 
kursas dikčiai persikeičia. Tas 
viskas priklauso nuo pinigų rin
kos arba biržos. Misija pini
gus Lietuvon siunčia tuomi kur
su, kokis yra toje dienoje, ku
rioje persiuntimui pinigai gau
ti-.

Misijos narių atsilankymas 
Kolonijose.

Nėra tos kolonijos, kuri ne
reikalautų, kad Misijos nariai 
atsilankytų jose. Tai nėra ga
limas daiktas. Kun. žilius vi
siškai negali iš New Yorko iš
važiuoti, nes jis čia būtinai rei
kalingas kaipo iždininkas. Gi 
p. J. Vileišis nuolat turi važinė
ti Washingtonan. Belieka Ma
joras P. Žadeikis, kuris kiek ga
li tiek lankosi kolonijose.

Dabar po kolonijas važinės 
prieš pora savaičių pribuvęs iš 
Kauno kun. B. Mironas, Vals
tybės Tarybos narys. Kiek jis 
suspės, tiek atlankys.

Bonai.
Bonai dar negatavi, bet tuo

jau bus gatavi ir bus atidavinė
jami tiems, kurie pilnai yra už 
juos užsimokėję. Tai neleng
vas darbas bonus pagaminti ir 
juos kontroliuoti. Jeigu kas 
išvažiuoja Lietuvon negavęs bo- 
no, tegul permaino Misijoje sa
vo antrašą ir savo boną gaus 
Lietuvoje be jokio primokėji-

mo. Ypačiai dabar stotįs pri
valėtų pasidarbuoti, kad kaip 
tik bus gatavi bonai, kad juos 
butų galima kuogreičiausiai iš
siuntinėti, tai yra, kad bent di
džiuma butų jau išsimokėję už 
bonus.

Liet. Misijos Inf. Biuras.
257 W. 71 St., New York.

LIETUVOS ŽEMĖS BANKO 
STOVIS.

Daugelis Lietuvių indomauja 
ii- nori pirkti žemės Lietuvoje, 
čia būdami. Kol kas tas gali
ma padaryti tik per savo įga
liotinius Lietuvoje, nes Lietu
vos žemės Bankas dar nėra 
galutinai sutvarkytas, nors jau 
baigiamas tvarkyti. Kaip tik 
žemės Bankas bus sutvarkytas, 
tuomet Amerikiečiai Lietuviai 
čia būdami galės įsigyti sau že
mės Lietuvoje.

Dabartinis Lietuvos žemės 
Banko stovis yra tokis:

Sulyg paskutinio visuotino 
L. ž. Banko šėrininkų susirin
kimo buvo paimtas “public ac
countant” peržiūrėt Banko kny
gas. Jis surado ir valdiškai pa
liudijo banko piniginį stovį, 
kaip jį rado susirinkimas, mi
nėtinai :

Viso surinkta ir sudėta Guo- 
rantee Trust Co. dol. $60,554.50

Išmokėta prirašymo agen
tams ir kitų išlaidų nuo pra
džios organizavimo L. ž. Ban
ko $4,657.42
Kun. Petkui išlaidoms palikta, 
išvažiuojant kun. žiliui į Eu
ropa___ $1,000-00
Viso ’išeigų ”■ * $5,657.42

Lieka dolariais $54,897.10 
Po generaliam mitingui 
iriėjo viso 1,914.36
Viso L. ž. Banke dolariais 
yra $56,811.46
Rubliais L. ž. Banke 
buvo 169,797
Vėliaus rubliais įmokėta 14,750 
Viso rubliais yra 184,547 
Kontraktai rubliais 65,000

Liet, žemės Banko Valdyba.

UKRAINAI PAĖMĖ ODESĄ.
Paryžius. — Ukrainų spau

dos biuras praneša, kad Odesa 
likosi nuo bolševikų atimta. Ki
tose vietose taipgi Ukrainos 
kariumenė turėjo pasekmių; iš 
Harkovo išvytas bolševikų ko
misaras. Poltavos ir Ekateri- 
noslavo kaimiečiai kįla prieš 
Rusų bolševikus.

Rusų bolševikai užėmė No- 
vorosijską, kuris buvo paskuti
ne Denikino stotimi.

Denikin dar skelbiasi laiky
siąs iki galo. — Nedaug gali 
trukti, iki gals ateis, kaip Kol- 
čakui....

Petersburg, Ind. Vienam far- 
meriui staigu išdžiuvo šaltinis. 
Jis su sunum norėjo ištraukti 
iš žemės vandenį traukusią ge
ležinę paipą. “Kas ten darosi 
su jumis?” išgirdo viršuje bu
vę vyrai per tą paipą garsą, lyg 
kokios dvasios iš kapų. Visi 
nusigando. Kaip tik jie pradė
jo vėl paipą traukti, vėl išgir
do iš žemės balsą: “Ei, ką jus 
ten darot?” šiuo tarpu prie 
vyrų buvo ir moteris ir ta iš
girdo iš žemės balsą ir taipgi 
persigando. “Jūsų šaltinis yra 
čionai!” vėl tas balsas prakal
bėjo. Tada ūkininkas suprato. 
“Ar tai tu ten, Jurgi?” jis per 
paipą užklausė. Gavo užtikri
nantį atsakymą ir paaiškinimą. 
Ūkininkas sužinojo, kad po že
me randasi jo pažįstamas dar
bininkas, kuris su kitais ang
liakasiais, kirsdamas toliau že
me anglis, daėjo po apačia jo 
šulinio, o kuomet apačia pra
kapota, šaltinio vanduo užlie
jo kasyklą.

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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Iš Lietuvių. Gyvenimu j

D I R V A

DIRVA

LIETUVOS PILIEČIAI, 
ATLIKIME SAVO 

PRIEDERMES!
Lietuvai Gelbėti Draugija 

šaukia mus visus, Lietuvos pi
liečius, prie didei svarbaus dar
bo. Kuomet šiandieną musų 
broliai Lietuvoje gina Tėvynės 
laisvę nuo žiauraus priešo — 
Lenkų, Rusų ir kitų, musų tu
ri būti šventa priedermė pagel
bėti savo broliams laimėti kovą 
už Tėvynės laisvę.

Nors mes, gyvendami toli 
nuo Lietuvos rubežių neturime 
progos gelbėti savo broliams 
su kardais rankose, bet galime 
kitokią pagalbą jiems priduoti. 
Musų broliai tikri, kad jie at
rems .priešą savo krūtinėmis ir 
savo krauju aplaistydami Tė
vynės laisvę apgins ją nuo vi
sokių plėšikų, jeigu mes, Ame
rikiečiai, tinkamai jiems padė
sime remdami pingiškai. Mes 
turime progą jiems tame sun
kiame darbe pagelbėti ir pri
valome palengvinti jų kovą ir 
vargus, aprišti jų žaizdas musų 
darbo vaisiais, dolariais.

Taigi, Lietuvai Gelgėti Drau
gija ir šaukia mus prie to dar
bo. Ši draugija ir yra tam su
organizuota, kad prisiųsti grei
tą pagalbą musų broliams kar
žygiams Lietuvoje.

Būti šios draugijos nariu ne
reikia didelių pinigų — užsimo
kėjus du dolariu į metus pasto
ji pilnu Lietuvos Gelbėtoju.

Ši draugija 
šiai Lietuvos 
žiui.

Atminkite, 
seserįs, kiek
savo Tėvynei, 
tik du dolariu į metus, prisi
dėdami prie Lietuvai Gelbėti 
Draugijos. Nevienas išgelbė
site savo tikrą brolį nuo skau
smų ir mirties.

Taigi, vietiniai, ateikite pri
sirašyti į L. G. Dr-ją, kuri lai
ko savo susirinkimus kiekvieno 
mėnesio antrą nedėldienį, Good
rich House kambaryje, E. 31 
gat., tarpe Superior ir St. Clair 
avė.

Kas norėtų iš kitur prisira
šyti ir prigulėti prie L. G. Dr- 
jos, gali prisiųsti $2 ir gaus 
Draugijos ženklelį, 
bas 
tro,

8021

Visas dar- 
varomas po priežiūra Cen- 
kuris randasi Chicagoje.

L. G. D. Agitativės 
Komijos narys 
Rap. Kruopis,

. Simon Ave. Cleveland, 0.

sime. i
Detroito kolonijos paskolos 

bonų .pardavinėtojai išsiskirstė ; 
po distriktus, kad geriau butų 
rinkikams darbuotis. Iš visų 
jų, matyt, kad yra pasiryžę at-

• siekti savo tikslo — kuodau-
• giausia bonų išparduoti.
i Išrinkta komisija, kuri kreip-
• sis prie žydų, nes čionai nema-
■ žai jų randasi, kurie didžiumo

je Lietuvos reikalus remia. Pa
laukę truputį pamatysime ko
kios iš to bus pasekmės. Dir
bantiems gi šiame dideliame

. darbe reikia linkėti gerų pa
sekmių. Senis.

keletą žodžių, 
bonų pardavi- 
į namus. Di- 
tais “susipra-

aukas siunčia tie-
Raudonajam Kry-

brangus broliai ir 
gero padarysite 

užsimokėdami

DETROIT, MICH.
Pas mus taip kaip ir visur. 

Šiomis dienomis veikimas bis- 
kelį apsistojo, vien tik Lietuvos 
Paskolos komitetas veikia, bet 
ir tai nepersmarkiausia. Dar
bas eina pirmyn labai nežymiai, 
negalima dasiprotėti, kame čia 
kaltė, ar musų piliečių apsilei
dimas ar ką.

Noriu pratarti 
kas tenka patirti 
nėtojams užėjus 
džiausią bėda su
tėliais” darbininkais, kaip jie 

i patįs save mėgsta vadintis. Ve 
man teko užeiti į vieną grinte- 
lę, kurioje apie stalę apsėdę še
ši vyrai kortomis lošia. Kuo
met bandžiau pasiūlyti jiems 
Lietuvos bonų nusipirkti, tai 
visi vienodu balsu pakartojo, 
jog jie esą “susipratę darbinin
kai” ir nenori save duos išnau- 
dot ponams.

Su tokiais “apsišvietėliais” 
nėra ką nei bandyt toliau kal
bėt, nes kaip mačiau, tai jie 
visi labai puikia apsipažinę su 
dalykais .. kiekvieną kaladėj 
kortą žino ir moka visas ka- 
zirninkų gudrybes. Jau dau
giau už juos apšviestesnių nie
kur nerasi: jie žino visas isto
rijas ir pasaulio tvarką, ir ką 
jau manyti apie naudą, kokią 
jie gali musų Tėvynei nešti... . 
Visi didžiausi musų tautos rei
kalai jiems tiek terūpi....

O musų tarpe, Amerikoje, 
tokių “apšvietunų” mes turi
me gana didelį skaičių, kurie 
su atsidavimu tik tam dirba. 
Betgi musų ’darbas^ nestos del 
to ir mes savo atsieksime, jei 
tikrai prie to kiti likusieji ei-

SVEIKAS IR LINKSMAS KŪDIKIS YRA
D2IAUKSMAS KOŽNAI MOTINAI

Visi kūdikiai, jeigu gauna tinkamą maistą, tarps 
gerai ir išaugs į tvirtus ir kuningus. 
gali žindyti 
kiu maistu, 
jūsų mintis

_ _ Jeigu ne
savo kūdikio, kam rizikavot! su to- 
kurs sugadina vidurius. Pirmiausia 
turi būti

EAGLE BRAND
(condensed milk)

Tai maistas, ką buvo “pirma mintimi” trijų gent- 
karčių motinų. Veik visi kūdikiai pradeda urnai 
progresuoti kaip tik padedami ant Eagle Brand. 
Jeigu turit keblumų su maitinimu kūdikio—jeigu 
jis neauga kaip reikia; verkia, atkaklus ir nesma
gus—pasiųsk mums šiandien kuponą apie maiti- 
timo instrukcijas jūsų kalboje, taipgi penkiasde
šimts keturių puslapių knygos apie kūdikius, dy
kai, kurioje paaiškinama kaip užlaikyti kūdikius 
tvirtais ir sveikais.
Nebėdavokit apie cukraus ir pieno stoką. Nusi- 
pirkit dėžę Eagle Brand šiandien ir naudokit jį 
ant stalo ir valgius gaminant, kavoje ir šokolade 
—faktinai, visokiems tikslams kur paprastai rei
kia pieno ir cukraus—Jis yra pigesnis ir skalses
nis, ir delei jo atsakantumo jis yra GERIAU
SIAS ant jūsų stalo vartojimui.
Šis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

INSTEIGTA 1857 M.

Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Groserių Krautuvėse 

The Borden Company 
108 HUDSON STREET 

NEW YORK

i Iškirpk kuponą. Pažymėk no- j 
i rimą knygutę ir prisiusi: jį i 
! mums ŠIANDIEN.
Į Mrs — ---------------------------  !
I Street ___________________ I
I City_____________________ 1
Į State ——-----... (8) j
i___ Nurodymai apie Valgius >
I ___ Kūdikių Gerovė

Borden’s Evaporated Milk 
Borden’s Condensed Coffee

Kiti Borden Produktai:
Borden’s Malted Milk 

Borden's Milk Chocolate

PROVIDENCE, R. I.
Nedėlioj, kovo 21 dieną, čia 

buvo visuomeniškos prakalbos 
su dainomis ir deklamacijomis. 
Šias prakalbas surengė visosI 
vietinės draugystės agitacijai 
ir pardavinėjimui Lietuvos Lai
svės Bonų. Publikos prisirin
ko pilna salė, daugumas net tu
rėjo stovėt visą laiką, nes ne
buvo užtektinai sėdynių.

Susirinkimas pradėta su Lie
tuvos Himnu. Pirmas kalbėjo 
p. Alekna iš Waterbury, Conn.,' 
kuris labai gražiai nupiešė da
bartinį Lietuvos padėjimą ir 
plačiai išaiškino, delko Lietu
vai ši paskola nuo musų, Ame
rikiečių reikalinga. Kalbėjo ai
škiai ir labai įspūdingai — pra
kalba visiems patiko ir daugu
mos ašaros iš akių riedėjo.

Pertraukoje dainavo Birutės 
Choras, vedamas p. Simanavi
čiaus. Dainos visiems patiko. 
Julius Acius padeklamavo kele- 

’ tą deklamacijų, taipgi deklama
vo ir Ona Griškiutė.

Antras kalbėtojas buvo Juo
zas Kavaliauskas, Liet. Banko 
vedėjas iš So. Bostono. Jisai 
ragino pirkti Lietuvos bonus ir 
pripasakojo 
sitikimų iš 
mo.

Daugelis
tokio susirinkimo tai visai ma
žai — ne kiek Stoties Komite
tas tikėjosi. Dar mes išviso 
tepardavėm už apie $5,000 ver
tės. Taigi, sukruskim, broliai 
ir sesutės, prie šito taip švento 
•darbo del labo musų Tėvynės 
Lietuvos ir stengkimės kuo- 
daugiausia išpirkti Lietuvos bo
nų, o musų šalies Valdžia ir 
žmonės dėkavos mums už mu
sų gerą širdį ir rėmimą jų to
kiame sunkiame laike.

Dar tariu ačiū bendradar
biams, kurie daugiausia pasi
darbavo šitame taip skaitlinga- 

I me susirinkime, taipgi kalbėto- 
' jams, kurie visai nieko nerei

kalavo už savo prakalbas nei 
už kelionę, ir taipgi Birutės 
Chorui ir deklamatoriams.

Čia turiu paminėt, kad buvo 
kviestas dalyvauti ir bažnytinis 
choras, bet nedainavo, nors vi
si choro nariai ant prakalbų 
buvo atėję. Teko girdėt, kad 
tas choras jau suiro, kiti sako, 
jog kunigas draudęs dalyvaut. 
Pats kunigas, nors yra stoties 
pirmininku, bet susirinkime ne
pasirodė. Visai nedykai, kad 
choras turėjo pakriki, o kaip

rodos, tai ir parapija skilo — 
tai Lietuviams ir vėl reikės eit 
pas Lenką prašytis, kad atgal 
priimtų ir vėl turės nešt Len
kui kunigui savo sunkiai už
dirbtus centus. , 
parapijonįs gerai 
taip atsitiko: kaip priežodis sa
ko — “jeigu vienam duosi va
lią, tai pats būti nevalioj”. Juk 
čia taip ir yra. Kodėl nebūtų 

i galima sušaukt viešą parapijos 
susirinkimą ir tą viską atitai
syt? Juk parapijonįs gerai 
not, kas tame kaltas.

Prakalbų vedėjais buvo 
Šumskis, V. Bankauskas ir 
Karpavičius. Stoties valdyba 
susideda iš šių ypatų: pirminin
kas J. Petrauskas, buvęs vice- 
pirm.; sekr. ■— V. Bankauskas; 
iždininkas — J. Karpavičius.

Aukų surinkta $41.16.
i kavo po $1: J. Kavaliauskas iš
So. Bostono; K. šimelionis, A. Srovės Seimą.
Marcimonis, A. Cickevičius, J. Nutarta: Seimą šauks Ame- 
Bolis, K. Ramonas, A. Jurgi- rjkos Lietuviu Tautinė Taryba, 
las, M. Nasalius, J. Grinkevi-ĮAm Liet Tautinė Sandara li
čius, D. Švedas. Po 50c. A. Lietuvos Neprigulmybės Fon- 
Kuciavičius, A. Avižinis, V. A- dag_ Seimą šaukti gegužio 15 
kulavičius, V. Točionis, S. Ur- L 16 dd 1920 m New Yorko 
bonas, X. Kisielius, K. Kirku- Į m

I tis, M. Miškinis^ A. Bankaus-1 Seime turės teisę dalyvauti 
Įkas, J. Danelevičius, M. Griš- vjenas deiegatas nuo kas vienos 
k‘enė-___________ Ten buvęs, organizacijos ar kuopos ir vie-

Pr. Andrius iš C. Brooklyn, nas. ddegatas nuo kas 50 jos 
N. Y., rašo: Prisiunčiu čekį ant | nar)ll arba didesnės to skaičiaus 
$3, idant siuntinėtumėt Jūsų paJįes; pa^ ’stygomis
gerb. laikraštį “Dirvą” į ____
vą per metus laiko žemiaus nu
rodytu antrašu, 
artojai aria ir 
lusius dirvonus ir blaško viso-1 
kius ukus nuo Lietuvos padan
gės. Tik tuomi ginklu bus ge
riausia užlaikyti laisvę Lietuvo
je, kuris nušvies žmonelių tam- 

( sius protus ir ves į laimingą 
. ateitį, o tam kaip tik ir tinka 
; “Dirva”.

daug juokingų at- 
dabartinio gyveni-

pirko bonų, bet iš

Man rodos, 
žino, delko

ži-

1ST SKAITYTOJAMS ^3 
Kurių prenumerata pa
sibaigė’, visi gavote lai
škus su paraginimu at
naujinti. Visiems tiems 

ŠIS NUMERIS YRA 
PASKUTINIS.

Nenorėdami persiskir
ti su “Dirva” nei vienu 
numeriu, pasiskubinki
te prisiųsti prenumera
tos pinigus. Adm.

IŠ VIDURINĖS SROVĖS 
VEIKĖJŲ SUVA

ŽIAVIMO.
New York City.

Kovo 14 d., Vidurinės Srovės 
veikėjų suvažiavime Pennsyl
vania viešbutyje, išklausius 19 
kalbėtojų ir visiems prisiren- 

Au- gus, vienbalsiai nutarta šaukti 
Amerikos Lietuvių Vidurinės

P.
J.

KARIŠKIŲ 
KALENDORIUS.

Gavome iš Lietuvos pui
kų metinį Kalendorių, iš
leistą Krašto Apsaugos 
Ministerijos literatūros 
dalies. Kalendorius yra 

1920 METAMS 
sų visomis šventėmis, — 
bažnytinėmis ir tautinė
mis. Šalip kalendorinės 
dalies yra dar šiaip įvai
rių aprašymų, eilių ir vai
zdelių. Turi 64 pusi., su 
prisiuntimu kaina 50 et. 
Užsakymus siųskite tuo
jau, indėdami 50c. pačto 
stampomis. Kalendorių 
neperdaugiausia gavome, 
po šio paskelbimo pasi
rodymo gali, nelikti. Be 
šitokio kalendoriaus, nei 
vienas negalį apsieiti.

Reikalaukite
“DIRVOS”' Krautuvė 

7907 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.
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. Tokiomis pat išlygomis 
į Lietu- rinkti atstovus ir vieši su

sirinkimai.
Lai “Dirvos" I Išlaidų padengimo palengvi- 

Lietuvos užžė- nimui, ypatingai iš tolimesnių 
vietų, draugijos, kuopos ar ko
lonijos gali susidėję bendrai 
siųsti vieną ar daugiau atsto- 

Ivų tomis pačiomis teisėmis.
Nutarta, kad Sandaros, Ta

rybos ir Neprigulmybės 
pirmininkai 
šaukimą. 

| Rezoliucijų 
I ta penki: V.
O. Sirvydas, P. Norkus, R. Ad- 
žgis ir P. J. žiuris, kurie paga
mins tam seimui rezoliucijas.

Nutarta prirengti seimui, ki
tų tarpe, sekančiuose klausi
muose gvildenti patarimus Stei
giamajam Seimui Lietuvoje.— 
Valdžios forma, sistema rinki
mų, žemės reformos, santikiai 
valstybės 'ir mokyklų su ’ tikę ji-T 
mu ir tt.

Atsižvelgiant į bėgančius rei
kalus ir tuos darbus, kuriuos 
vidurinė srovė pasiėmė ant sa
vo rankų savo tautai atlikti, 
nutarta kad kuoveikiausįai agi
tacija tuojau butų pradėta su-' 
kėlimui išlaidų ir padengimui 

Į visų tų iškaščių, kurie pakils iš 
Į Seimo nutarimų ir siuntimui 
Lietuvon atstovų pareikšti A- 
merikos Lietuvių nuomonės.

Buvo gauti linkėjimai ir pa
tarimai iš Chicagos Lietuvių 
Tarybos, iš Cleveland, O., ir iš 
Lowell, Mass, ir kt.

V. F. Jankauskas, 
Konfer. Raštininkas.

KAZYS VALATKA 
“Dirvos” Agentas 

Pas jį galima1 užsirašyti ir 
atnaujinti “Dirvą”. Adr 

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

paskelbtų
Fondo 
seimo

išrink-komisijon
F. Jankauskas, J.

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

Motinos!

Vardas 
“COLGATE” ant toile- 

tinių dalykų tai kaip “STER
LING” ant sidabro.

Apžiurėkit sa
vo vaikų dan
tis tuojaus, ir 
taipgi savo. 
Bukite tikrais, 
kad dantįs yra 
švarus, nes jie 
turi kramtyti 
maistą, kuris 
duoda spėkos.

Tinkamas užlaikymas dantų sulaikys 
jus nuo daugelio rūpesčių ir blogų va
landų. Eikit pas savo aptiekininką ir 
reikalaukit C o 1 g a t e’s Ribbon Dental 
Cream.

Padėkit jį prie prausyklos, kad patįs ir 
jūsų vaikai galėtų naudoti kas rytas ir 
vakaras, ypatingai visada prieš ėjimą 
gulti.

Daktarai ir dentistai rekomenduoja Colgate’s, nes
“GERI DANTĮS” COLGATE & CO. “GERA SVEIKATA”

gti ir nieko neturėti.
— Darbininkai palengva 

sau būvį gerina. Nekurie 
laiks nuo laiko pakįla aug- 
ščiau. Bet aršiausia štai 
kas: patįs darbininkai, su 
pagalba savo “išganytojų”, 
neduoda darbininkui prie 
gerovės eit. Jie nori, jei tu 
esi angliakasiu, kad po že
me visada dirbtumei ir tik 
jų prakalbų apie “gerovę” 
klausytumei; jei dirbi gele
žies liejykloj, ten turi visa
da vargt. Kiekvieną augš- 
čiau pakįlantį darbininką 
jie smerkia. Žinai pats, kad 
darbe reikia prižiūrėtojų, 
vedėjų, mechanikų. Bet jei 
kuris darbininkas per savo 

'atsidavimą, darbštumą, ga
bumą pakįla į perdėtinį, tą 
tuoj patįs darbininkai ap
šaukia “kapitalistų tarnu” 
arba “čebatlaižiu”; kuris 
darbininkas daugiau prasi
gyvena ir įsigyja nuosavy
bę, namą, į tą visi su panie
ka žiuri; kuris, sunkiai dir
bdamas, negirtaudamas ir 
nelaidokaudamas susitaupo 

I pinigų ir užsideda pramonę,

MARTINAS DAR VIS 
“DRAUGAS”

(Buvo pereitam num.)
Sulyginus Hamburgą su 

socializmu kaipo skylę į bol
ševizmą, Martinas sako, jog 
tai esą kelias į laimę arba 
Ameriką.

Tada aš jam sakau:
— Ne, Martinai. Pasa

kyk man, kodėl tu šiandien 
“kovoji”, Amerikoj būda
mas, kuomet iš Lietuvos iš-|1J1Illg(i umjucuo piomvug 
važiuodamas įsivaizdinai, tą apšaukia sukčium ir sa- 
jog čia aukso kalnai ir lai- ko, jog jis klastingais bu- 

jmė? Taip ir su komuniz- dais įsigijęs pinigus. Jeigu 
mu. Pats gerai žinai, ko- kuris darbininko sūnūs, te
kią laimę atsiekė daugybė vo sunkiai uždirbtais pini- 
prastų darbo žmonių Ame- gaiš išėjęs mokslą, išsykio 
rikoje. Daugybės ir šian- užima kokioje nors įstaigo- 
dien keikiasi, kam Ameri- je gerą vietą, tas irgi bur- 
kon atvažiavo; daugelis čia Ižu ju apšaukiamas. Matai 
radto prapultį girtuoklystė- aiškiai, kad visi tavo “dar- 

I je, ištvirkime, nemorališku- bininkų” “liuosuotojai” dar- 
me, paskutinį uždirbtą cen- bininkus tik pražutin siu
tą praleido girtavimui, ka- mia: jie nenori žmogui ge- 
ziriayimui. Daugelis dirba rovės, nenori pasisekimo, 
sunkiausius ir prasčiausius | nenori, kad darbininkas ap- 

i darbus, nustoję sveikatos, sišviestų, nes čia, Amerikoj, 
jausmų, tik gyvena kad gy- visas vakarines mokyklas, 
vybe jame laikosi. kur darbininkai gali dykai

— Na, matai, drauge, lankyti, apšaukę “kapitalis- 
kaip aš tave sugavau: ar tų įstaigomis” ir pasmerkia 
čia ne kapitalizmo kaltė? jų mokslą.

— Apie tas mokyklas, 
drauge, tai jie tiesą sako, ir 
aš'pats' tą ištyriau. Kaip 
tik atvažiavau f Ameriką, 
tuoj vienas vaikinas nusi
vedė mokyklon. Pradėjo, po 
vieną litarą, kaip vaiką, mo
kyt abėcėlės, kurią aš jau 
Lietuvoj mokėjau; paskui 
po vieną žodį rašyt, skait- 
liuot, numerius rašinėt, kal
bėt ir daugiau nieko, to to 
visko kaip tik kapitalistams 
reikia, kad daugiau galėtų 
darbininką išnaudok Per
pykęs mečiau ir daugiau 
nesimokinau, ba vistiek ten 
nieko neišmokins.

— Labai gerai padarei, 
Martinai, nes jau iki šiolei 
butum tą mokyklą užbaigęs, 
butum gavęs diplomą, bu
tum mokėjęs angliškai skai
tyt kaip savo liežuviu, bu
tum mokėjęs aritmetikos 
iki smulkmenų, butum iš
mokęs visos žemės geo
grafiją, istorijos, o to dar
bo žmogui žinot nereikia. 
Gudrus iš tave buvo vyras, 
nėr ką ir sakyt! Jau iki 
dabar butum gal kokiame 
darba užveizda likęs. Visi 
darbininkai taip daro kaip 
tu, kurie sau gerovės jieško.

— Mari rodos, kad ar aš 
bučiau tą mokyklą lankęs, 
ar ne, tai vis tiek pat žino
čiau, kaip ir dabar.

— Kur gi ne: ir vaikas 
tiek 'žino, kiek užgimęs, 
nors per dešimts metų lan
ko mokyklą ir pabaigia ją. 
Tu norėjai viena žiema vis
ko išmokt, norėjai, kad ta
ve pastatytų į universiteto 
skyrių, nors dar angliškos 
abėcėlės nemokėjai ir žo
džio neištarei. Ir visame 
gyvenime: norit but mokyti 
nieko nesimokinę, norit tu
rėt gerovę prie jos neida
mi. Matot, kaip kiti yra mo
kyti, norit jų mokslą turėt 
be išsimokinimo abėcėlės, 
■norit turėt kapitalistų tur
tus, be jokio darbo.

— Tavo teisybė, draugė, 
ir aš dabar suprantu, kad 
padariau klaidą neidamas 
mokyklon. Dabar jau su- 
rambėjau, jau kitkas rūpi 
ir nei tiek negalėčiau mo
kykloj išsėdėti kaip tada. 3 

Teisybę sal ai, “drauge”; 
pamislinau aš Spragilas.

kaip aš tave sugavau: ; 
čia ne kapitalizmo kaltė? I 
Kodėl kapitalistai taip tam- ' 
įsius žmenes išnaudoja?
I — Todėl, kad jie tamsus, ' 
ir juos netik kapitalistai, bet 
ir “darbininkų” “užtarėjai” 
išnaudoja, palaikydami di
desniame tamsume. Kad 
žmonės prie nekuriu dar
bų nustoja sveikatos, tai to 
reikalauja ne kapitalistas, 
bet industrijos judėjimas; 
yra tokių dalykų, be kurių 
šiandien negalima apsieiti.

— Tegul pats kapitalistas 
prie tokio darbo dirba.

—- Tai bus vistiek. Ar 
tas ar kitas, kaipo žmogus/ 
nustos sveikatos, ir gamto
je vieno žmogaus ir kito — 
nežiūrint jų luomo — mir
tis reiškia tiek pat. Jeigu 
toj vietoj dirbs kapitalistas, 
tu matydamas jį ten, saky
si, kad jam sunku, o jeigu 
nežinosi apie jo “kapitalis- 
tiškumą”, apgailausi jo li
kimo. Betgi jeigu tą dar
bininką pastatytų į kapita
listo vietą, jis iš pirmos die
nos atsisakytų, nes jo pro
tas neišneštų. Kitas daly
kas. Darbininkų “užtarė
jai” su ašaromis šaukia, 
kaip darbininkai pavojingai 
turi dirbti kasyklose po ’že
me. Bet jie dar nei sykio 
nepasmerkė gamtos, kam ji 
anglis taip giliai žemėje su
dėjo, nes jie mažai supran
ta apie gamtos aplinkybes 
ir parėdymus, tik rėkia a- 
pie tai, kaip jie išsiaiškina 
sau geru, o to nėra. Anglį 
ir patįs “užtarėjai” namie 
sau kūrina ir kojas prie pe
čiaus sudėję šildosi ir džiau
giasi. Jie patįs nežada' eiti 
anglies kasti, geležies lieti 

Į ar kitokį darbą dirbti, pa- 
liuosavimui darbininko iš 
tenai, bet stengiasi pastoti 
jų “organizatoriais”, kad iš 
jų algų sau pragyvenimą 
daryti ir sunkiai nedirbti. 
Patįs tie “užtarėjai” rėkia, 
kam kapitalistai ten nedir
ba, bet jeigu jų paklausi, tai 
atsako, jog jų keletas nepa
lengvins visų darbininkų. Ir 
kapitalistų, kiek jų yra, ne
užtektų prikasimui anglies 
del visų darbininkų ir fabri
kų, kuriuose kiti darbinin
kai sau pragyvenimą daro.

— Tokiu budu, drauge, 
išeina, kad darbininkai vi
sada bus darbininkais. Jie 
vis bus priversti dirbti, var-
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DIRVA

NUO REDAKCIJOS
Lenkija Silpnėja

Lenkų “galybė” sutrupin
ta ir norai atgaivinti Len
kiją tokia, kokia ji buvo 
pirm padalinimo, išblaškyti 
vėjais. Bolševikų armijos 
smarkiais žygiais stumia iš 
šiaurės Lenkų kariumenę 
atgal. Lenkijoje, kaip pra
nešama, taipgi kilę dideli 
liaudies nerimavimai.

Pranešime iš Berlitao ko
vo 27 d. skelbiama, jog bol
ševikai taipgi užėmė Vil
nių. Tas parodo, ant kiek 
Lenkai buvo tvirti Vilniaus 
palaikyme, ir, nėra abejo
nės, Lietuvos kariumenė, 
vienu smarkiu užpuolimu, 
butų Lenkus iš Vilniaus iš
ginus;

Lenkų valdžia išsikraustė 
iš Varšavos į Brombergą, 
Poznaniuje. — Abi šios ži
nios nėra dar pilnos.

Dalykai Lenkijoje visai 
kritiškame padėjime ir po
nai Lenkai su visa savo val
džia laikosi kaip ant vištos 
kojos.

Lenkai iš visų pusių ap
supti priešais: iš vienos pu
sės Lietuviai, toliau bolše
vikai, dar toliau Ukrainai 
ir kiti. Norėdami pašilai-! 
kyti, Lenkai turi išstatyti 
visus savo gyventojus, bet 
Lenkijos žmonės karės su 
kaimynais nenori—nori jos 
tik būrelis imperialistų, su 
“senos Lenkijos” idėjomis, 
kurias vėjai išblaškė, bet 
sapnuot jie dar kolei kas 
nesiliauja.

Norėdami pasekmingiau 
kaimynus užpuldinėti, Len
kai barbarišku budu verčia 
užimtų kaimyniškų tautų 
teritorijų vyrus stoti kariu- 
menėn. Taip seniaųs elgda
vosi barbarai — ’užpuolę 
svetimas šalis žmones pa
vergdavo, moteris, vaikus 
išžudydavo, o vyrus versda
vo eiti sykiu su jais kitų 
užpuldinėti.

Mes nesidžiaugiame bol
ševikų pasekmėmis Lenki- trumpyn; pietuose gi — priė
jėję, 'nes tas reiškia pavojų " 
ir Lietuvai. Vilniaus pate
kimas į bolševikų rankas l samę žeme ue; 
pranašauja Lietuvos armi-[naujų vaizdų, 
jai tokią pat kovą su rau-’ 
donaisiais, kokia laukė su 
Lenkais del musų sostinės 
įšliuosavimo ir išvadavimo 
Lietuvių iš Lenkų žvėriško 
kankinimo.

Kad Lenkų ambicijos ne
išsipildė ir kad jie pagaliau 
priėjo tokios suirutės, ko
kios nei jų priešai nesitikė
jo, tai vien del jų didelių 
godumų kaip užimti “tuš
čias” Rusijos teritorijas į 
šiaurę, užgrobti dalį ar visą 
Lietuvą ir atimti nuo Uk
rainos tiek kiek jie nori.

Kitaip pradės į Lenkus 
žiūrėti ir sąjungiečiai, ku
rie ikišiol visa širdžia juos 
rėmė ir pasitikėjo Lenkų 
pasigyrimams, jog jie “ap
saugos” Europą nuo bolše
vizmo u'žphidimo. Lenkai 
tik tolei smarkauja prieš 
kitus, kolei lie snaudžia.

Reikalinga senai buvo ne 
tik Lenkų pasigyrimais ir 
norais remtis, bet paduoti 
pagalbą ir kitoms Rusijos 
parubežio tautoms; Pary
žiaus konferencijai reikėjo 
pripažinti Lietuvą, Latvi
ją, Ukrainą ir priversti iš 
tų šalių pasitraukti Len- ! 
kams-plėšikams. Tada bu- i 
tų Europai buvusi pastaty- i 
ta tikra siena nuo Rusijos : 
bolševizmo. Dabar gi, jei- i 
gu Lenkija nedasilaikys, iš- i 
siliejusi Rusijos bolševizmo i 
srovė pasieks Austriją, Vo- i 
kietiją, Italiją — sąjungie- 
čiams vis bekalbant apie jų 1 
“pavojingumą Europai ir <. 
visai civilizacijai”.<

Bolševikų geri norai ir jų 
nepildymas.

Senai girdime Rusijos so
vietų valdžią ir jų atstovus 
kalbant, jog Rusija norinti 
tik taikos ir daugiau nieko.

Dabar vėl tą pakartoja 
bolševikų atstovas Danijoje, 
Litvinov, apreikšdamas se
kančiais žodžiais:

“Mes nuveikėme Jude- 
ničą, Denikiną ir Kolča- 
ką, nes žmonės buvo prieš 
juos. Mes patįs nenori
me keršto ar ką nors už
pulti. Mes paliekame vi
soms mažoms respubli
koms, kurios apie mus įsi
steigė, visišką laisvę už
sidėti sau tokias valdžias, 
kokias jos 'norės. Mes pa-

gerbiame teisę kiekvienos 
valstybės savanoriai atli
kinėti vidujinius reikalus. 
Bet, iš kitos pusės, mes 
irgi to paties reikalauja
me. Mes turime būti pa
likti ramybėje dirbti tarp 
savęs savo socialiame iš
bandyme. Mes gatavi pri
pažint Rusijos skolas, bu
vusias paskolas ir nuo
šimčius. Mes taipgi atvi
rai apreiškiame, jog mes 
stengsimės nedaleisti jo
kių slaptų 'Vokiečių pa
stangų sudaryti sąjungą 
prieš santarvę. Mes ne
norime girdėti kalbų apie 
jokias militares kombina
cijas. Kaimynai žmonės, 
kurie nenori priimti bol
ševizmo, randasi nepri
klausomose respublikose, 
kurias mes pagerbiame.

f Tečiaus svetima tautą ne
turi teisės uždėti protek
torato' ant .buvusių Rusi
jos teritorijų.”
Nekurie punktai iš' Litvi- 

novo kalbos skamba gra
žiai, kad tik juos bolševikai 
pildytų. Bet akivaizdoje vi
sų jų gražių kalbų matome 
jų veidmainingus darbus: 
jie nesiliauja atakavę Uk
rainos, nenorėdami jai leis
ti išsiskirti iš senos Rusijos; 
neskaitant jau Lenkų, ku
riuos bolševikai veja iš sa
vo teritorijų, jie užpuola ir 
lenda Lietuvon, Latvijon ir 
nesenai dar pasiliovė atėję 
žinios apie jų užpuolimus 
ant Suomijos.

MOTERIŠKUMO DVASIA
Rašo BUDRIKAS.

Žmonių santikiai yra pirmutinis besą-I 
moningas sąryšis.

Sąmoninga giminystė yra besąmonin- 
Įgo sąryšio ir dvasinio artumo apreiškimas. 
Daug didelių vyrų įgyvendino save bend
raudami su žemesnio proto' moterimis. Bet 
moteris visuomet yra vyro pasekmės ver
smė.

Vyriškumo apreiškimui yra reikalin
gos tam tikros sąlygos. Ir šias sąlygas 
moteris parūpina. Paimkime viršenybę: 
ar Ciceronas buvo didesnis už išgelbėjimą 
Romos, ar Romulus už atradimą jos? Ka- 

Nežiurint visų tų kalbų tras? Ar moteris didesnė už tai, kad ji 
ir “užtikrinimų”, bolševikų aprūpina žmogiškus reikalus ir besąmo- 
tikslu yra praplėsti savo ningą giminystę, kas padaro vyrą, ar vy- 
valdzią ant visos Europos. Įras _ deIto> kad jis išplėtoja tai?

Vienas negali išsiplėtoti be kito.
Jųdviejų užpakalyje randasi tas sudė

tinas psichinis ir dvasinis sąryšis, kurs pa
daro iš dviejų Vieną.

Ir jiedu yra šio Vienumo atspindžiai. 
Vedos mokina; kad “realis vyras ir

Aukos Lietuvos Gynimui.
Dovanos bei aukos Lietuvos 

krašto apsaugos reikalams, ap
turėtos Lietuvos Misijoj iš įvai
rių Lietuvių kolonijų $5,893.45.

Ųž priimtas dovanas Lietu
vos Nęprigulmybės gynimo rei
kalams tariu širdingai ačiū Lie
tuvos Misijos vardu duosniems 

•kolonijų Lietuviams.
Maj. P. žadeikis, L. A.

DELEI SURADIMO PA
GALBOS NORINTIEMS

GRĮŽTI LIETUVON.
Pasktiniu laiku susirado daug 

Lietuvių, kurie’ norėtų sugrįžti 
Lietuvon, bet nelaimė kas iš jų 
nėra susitaupę tiek skatikų, kad reale moteris” yra suvienyti vienas su ki
be didelių sunkenybių galėtų 
patįs už kelią apsimokėti ar ki
tas išlaidas pakelti. Keletas 
darbininkų yra jau atsikreipę į 
Lietuvos Atstovybę Amerikoje 
prašydami, kad vyriausybė 
šelptų juos, bet tam tikslui 
skirtų sumų nėra.

Esmu įsitikinęs, jog be 
ganizuotos pagalbos sugrįžimui 
tiems žmonėms, kurie galėtų 
būti naudingais Lietuvoje, mes 
nesusilauksime įžymesnio žmo
nių skaičiaus, kurie parkeliaus 
Lietuvon.

Čion reikalinga yra įvairių i 
draugijų pagalba, pasmagini
mas ir todėl patarčiau visoms, , 

Saulė, |Prie šiaurinės žvaigždės, tuo | kurioms tat gali rūpėti, drau- ta 
.[trumpesnį laiką jos buna nema- 
, I tomos. Vega yra viena iš skai- 
, sčiųjų žvaigždžių, 
, čiausia šiaurinės, 
nė visados stovi 
vietoje ir matoma 
sąrą. Jai artimos 
jos — Kassiopeia, Cepheus, Ur
sa Major — visai nenusileidžia, 
tik per naktį nueina žemyn, į 
kitą pusę Šiaurinės, ir vėl lipa 
augštyn rytų krašte. Tolyn į 
pietus esančios -žvaigždės, pa
gal laipsnio nuo Šiaurinės pra
būna ilgiau pasislėpusios nuo 
musų akių. Jei gerai tėmijate, 
kas vakaras šiaurinės žvaigž
dės prabūna daug ilgiau ant 
dangaus, negu pietinės. Nors 
žemė ir pietuose ir šiaurėje su
kasi vienodu greitumu, bet kad 
mes esame arčiau prie šiaurės, 
tai ties mumis esančios žvaig
ždės ilgiau matosi, negu pietuo
se.

Vega yra viena iš tų žvaig
ždžių, kurios gruodžio dar mė
nesyje sudarė didelį trikampį, 
su žvaigžde Deneb iš Gulbės 
(Šiaurinio Kryžiaus) konstelia
cijos, ir Antares, šios pasku
tiniosios pasirodys sekančiai: 

[pirmiausia Deneb, nes ji yra 
arčiau šiaurės, o tik daug vė
liau Altair, iš Antares grupės.

žvaigždė Spica yra dvilypė 
žvaigždė, nors delei didelio to
lumo išrodo viena. Virgo kon
steliacija su Spica eina linkui 
musų 9.2 mylių per sekundą 
greitumu.

Rytuose, arčiau šiaurės, ma
toma dalimai geltona-rusva pir- 

.. mo didumo žvaigždė Arctrus. 
toli, kad net negalima tinkamai. j, yra pereįt0 mėnesio žvaigž- 
tyiinėjimus daiyti net su di- Mg. pasirodžiusi nuo 9 vai. va- 
džiausiais teleskopais, ir mažai karo L 
kas, šalip jo keliavimo aplinkui kaip’tik Tutemsta.' 
saulę, apie Neptūną daugiau ži
noma. Jupiteris sutemus šviečia jau

Pirmutines tris planetas — tiesiai viršuje; šalę jo, nema- 
Marsą, Jupiterį ir Saturną — tomą, randasi planeta Neptu- 
geriausia galima ir matyti, ne- nas. Jupiterio-Regulus-Saturno 
gu kitas planetas, išskyrus Ve- linija, apie kurią pereitą mėne- | 
nūs, kuri taipgi labai aiškiai 
matoma. Uranus yra mažos 
išvaizdos žvaigždutė delei savo 
tolumo, o Merkuras 
prie saulės.

Planeta Venus dabar vis dar 
tebėra rytine žvaigžde ir mato
si gražiai žibanti keletu valan
dų prieš saulės patekėjimą. De- 
šims dienų pirm ir tiek pat po 
16 d. balandžio Merkuras gali
ma bus matyti rytiniame hori
zonte valanda prieš saulės už
tekėjimą.

Tarp naujų šį mėnesį pasi
rodančių žvaigždžių yra plane
ta Marsas, kuri labai aiškiai 
matoma ir lengvai ją bile kas 
gali surasti, pažiurėjus į piet
ryčių pusę vakaro laiko, apie 
9 valandą. Visame šio mėnesio

BALANDŽIO MĖNE
SIO VAKARŲ 
ŽVAIGŽDĖS.

[danguje nėra taip rudai-raudo- 
nos žvaigždės, kaip Marsas.

Viršuje Marso randasi skais
ti balta žvaigždė Spica iš Vir
go konsteliacijos; ji užteka ko-

Nuo kovo 20 dienos musų že- kiu pusvalandžiu pirmiau Mar
inė inėjo į pavasarinę savo ke- so. 
lio dalį — tą dieną buvo susi-1 
lyginimas c” 
Kaip jau iš pirmesnių aprašy-1 
mų atsimenate, diena su nakti
mi susilygina du sykiu metuo-Į 
se — kovo ir rugsėjo mėnesiuo-l 
se, apie tą pačią dieną.

Kodėl diena su naktimi su
silygina? m ’ ' ’ ’ ”
tuo tarpu 
vatoriaus 
čio žemės 
tų ir šiaurės — pusi, 
taip sakant, šviečia žemei tie
siog į vidurį: šviesa lygiai ap
dengia ploto šiaurėje ir pietuo
se, rytuose ir vakaruose. Ly
giai pusė žemės tuo tarpu bu
na po saulės šviesa, imant nuo 
poliaus iki poliaus. Šviesioji 
žemės pusė 12 valandų apšvie
sta, tamsioji gi — 12 valandų 
laiko 'buna tamsi. Bet tas bu
na tik trumpą laiką, nes saulė, 

į taip sakant, eina į šiaurę: pas 
mus dienos ‘ilgėja, naktįS eina

. | šiaurinėje pusėje rytu hori- 
£ !^_2“..n_a__*™‘|zonto randasi žvaigždė Vega, iš 

[Lyra konsteliacijos, kuri dar 
visai nesenai buvo matoma iš 
vakaro ir pora mėnesių atgal 
kaip pasislėpė vakaruose saulei 
nusileidus.

__ Todėl kad saulė Yra skirtumas tarp šiaurinių 
buna tiesiai. virš ek-, arba arčiau prie šiaurės esan- 
arba ruožo, dalijan- Si« žvaigždžių, ir pietinių pasi- 
skritulį į dvi _  pie- rodymo. Juo žvaigždes arčiau

singai.
Tokiu dideliu keliu aplinkui 

saulę žemė bėgdama, priėjo prie

Visos -žvaigždės, kurios per
eitą mėnesį matėsi 9 vai. vaka
ro, dabar tas pozicijas užima 
dviem valandom pirmiau, o jau 
9-tą valandą vakaro buna paėję 
dikčiai į nusileidimo kraštą.

Kurių gi pereitą mėnesį ne
galėjome sulaukti delei jų vė
lyvo patekėjimo, dabar mato
me dviem valandom anksčiau.

Šį mėnesį dangus ištiesų yra 
planetų dangus, ries lygiai pu
sė iš astuonių planetų randasi 
vakare viršuje horizonto. Iš 
tų keturių planetų susitaikė 
trįs įžymiausios visoje sauli- 
•nėje šeimynoje — tai yra Mar
sas, rusva planeta; Jupiteris— 
didžiausia iš visų planetų; ir 
Saturnas — ypatingai graži 
vainikuota planeta. Ketvirto
ji, Neptūnas, buvo musų erd
vėje jau per keletą praėjusių 
mėnesių; Neptūno kelias nuo 
saulės rah'dasi toliausia už visų 
žinomų planetų ir jis yra taip

su- 
pa-

or-

tu 
du

esančių ar- 
Pati šiauri- 

toje pačioje 
žiemą ir va- 

konsteliaci-

I gijoms šis klausimas apsvars
tyti ir savo nusprendimus, kas 
šiuo momentu reikėtų padaryti, 
neatsisakyti prisiųsti Lietuvos 
atstovybei, kad paskui suradus 
jau tinkamiausį būdą, kaip ge
riausia padėjus tiems visiems, 
kurie norėtų, bet delei stokos 
pinigų negali grįžti Lietuvon. 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje.

(Pasirašo) J. VILEIŠIS.

LIETUVOS ATSTOVY
BĖS AMERIKOJE 
ATSIŠAUKIMAS.

Daug Lietuvos piliečių, atvy
kusių Amerikon, yra su savim 
atsivežę Rusijos Valstybės Ban
ko taupomųjų kasų knygeles, 
ant kurių jų pinigai buvo tose 
kasose padėti, o be to kai ku
rie piliečiai yra ir iš Amerikos 
siuntę pinigus ir indėję į tas 
kasas. Lietuvoje nuo Finansų 
Ministerijos buvo išleistas at
sišaukimas, kuriame visi pilie
čiai buvo kviečiami per vietos 
iždines priduoti žinių, kas kiek 
ir ant kokios knygelės ir ko
kiais pinigais, ar popieriniais, 
ar auksiniais, turi indėjęs pini
gu-

Tas pačias žinias butų svar
bu surinkti ir nuo Amerikoje 

| gyvenančių Lietuvos piliečių, ir 
| šiuomi visi tie, kurie turi to
kias knygeles, yra kviečiami 
prisiųsti jas apdraustu laišku 
Lietuvos Atstovybei Ameriko
je del registracijos, arba jų iš
trauką, vietos notaro patvir
tintą. Tos knygelės bus sugrą
žintos visiems atgal, o surink
tos žinios bus pasiųstos Kaunan 
Finansų Ministerijai. Parsiun
timo išlaidų padengimui reikia 

Dabar ją galima matyti I pridėti štampų ant 50 centų.
. Lietuvos Atstovybė Amerikoje

(Pasirašo) J. VILEIŠIS, 
Generalis Lietuvos Atstovas.

— perarti Regulas

sį minėta, jau išlinko: Regulus 
dabar randasi daugiau pietuo
se iš linijos Jupiterio-Saturno. 
" ' 5 ir Saturnas randasi
netoli vienas kito, Saturnas yra 
rytų pusėje ir skaistesnė, ne 
balta, tik gelsva žvaigždė.

Ursa Major (Didėji Meška) 
arba lietuviškai vadinami Gri- 

■ Žulio Ratai šiuomi tarpu yra 
tiesiai viršuje ir lengvai ma
tosi. Ta konsteliacija suside
da iš keturių nelygią skrynią 
sudarančių žvaigždžių, su dy- 
seliu, nusikorusiu į rytus. Už
pakalinės dvi skrynios žvaigž
dės rodo tiesiai į šiaurinę.

Kurie indomauja žvaigždė
mis, sykį kurią konsteliaciją 
pažiną, kitą metą joms sugrįž
tant lengvai vėl pažins.

Trūkis susimušė su automo- 
bilium. Philadelphia, Pa. 
Automobiliui važiuojant 
gelžkelio reles, 'susidūrus 
traukiniu, užmuštą keturi ir 
žeista dešimts žmonių.
liame automobiliuje važiavo 23 
darbininkai į darbą. Artinan
tis prie gelžkelio relių, ateinant 
trūkiui norėta automobilį 
laikyti, bet gatvė buvo slidi; 
tomobilis pasukta į stulpą, 
ir stulpas nulužo ir nebuvo 
Įima išvengti neužėjus ant 
lių.

per 
su 

su-
Dide-

su-
au-
bet
ga-
rė-

Be Voronovo pagalbos ir be 
beždžionių gilės Porthsmouth, 
O., tūlo ūkininko žąsis išgyve
no 92 metu ir dar vis deda 
kiaušinius, žąsis buvo nupirk
ta 1828 metais; viskas su ja 
gerai, tik jau nustojus balso.

ir giminingi amžinai. Ir Amžinasis ju't> 
su jungė.
Vienas plėtojasi perdėm kitą.
Moteris yra sėkla ir dirva; vyras — 

žiedas ir vaisius.
Moteris yra negative. Bet ji materia

lizuoja vyro sielą — pozitive. Tas pats 
procesas tebesitęsia kiekviename stovyje.

Moteris yra gimdymo dieve.
Didelis protas tegali pilnai apsireikš

ti tiktai kuomet neaprašomi asmeninio rei
kalo “kas-nors” yra aprūpinti. Tuos “kas- 
nors” moteries prigimtis suteikia.

Jiedu yra kaip katė ii’ pečius.
Vyro prigimtis yra fiziniai sutvarky- 

sąryšyje su moteries prigimtimi.
Tas tai talpina savyje gilių ir daugelį 

teisybių.
Ar moteris yra augštesnė ar žemes

nė? valdantis ar pavaldingas principas?
Praktiško patyrimo pasaulyje, šiame 

medeginiame pasaulyje, moteris yra paval
dinė:

Vyras galybė ir valdonas.
Bet vyras besiplėtodamas sugeria mo

teries prigimtį.
■Jautrumas, minties, kalbos, virpėjimo 

ir abelno apsiėjim'O' išsitobulinimas ir švel
numas charakterizuoja tikrai išsiplėtoju
sį vyrą. Jis yra moteriškumo vaisiumi — 
tolygus dvasioje ir išraiškoje.

Bet net ir praktingame pinigų ir galy
bės pasaulyje mes matome moteries bėgį.

Vyrai kontroliuoja reikalus, ir moterįs 
valdo vyrus.

Gili galimybė išlavinta moteries intek- 
mės, nėra perdidžiai gerbiama. Vyrai re
miasi ant moteries prigimties del savo dva
sios kovos su pasauliu.

Iš moteries sąjausmo atsiranda vyro 
dvasia.

Ir visuomet randasi viena moteris vie
nam vyrui.

Kiekvienas didvyris, kurį istorija ci
tuoja, susirado sau šią vieną moterį.

Tai nėra geismo moteris, bet dvasios. 
Tiesa, galima rasti “kitas moteris”. Bet 
jos tai mirštančio geidulio žaislai.

Louis XVI turėjo savo Mme de la Val- 
liėre, kurios vardą jis minėjo ant savo mir
ties patalo. Šioji moteris padarė amžiną 
intekmę ant šito dvasinio: charakterio.

Napoleonas turėjo savo Josefiną. Te- 
čiaus jis pavarė ją nuo savęs, bet ji vis bu
vo jo valdoniško vyriškumo tvarkytoja; gi 
pirmkol ji jį sutiko, ji buvo kokietiškai kal
tinama.

Vyras plėtodamas! be moteries sąjau
smo ir paguodos neišsiplėtoja priderančiai.

Bet gi jis vis dar tebėra vedamas Am
žinos moteries.

Religijų kunigai yra vedami Dangiš
kos Meilės Dvasios Moteries, apie kurią 
Goethe kalbėjo'.

Jų gyvenimas yra jautimo ir pertikri- 
nimo.

Moteries širdis yra vyro stovio pama
tas. Nors pažeistas skaudžiai gyvenimo 
konflikto, vyras yra glamonėjamas, rami
namas ir padrąsinamas bevardinio mote
ries “ko-nors”.

Viduarmžiai praėjai
Gąšlinga besielinė Mohametonizmo bu

veinė taipgi pradings.
Laukinis pradingo su savo fizine val

džia, kuria valdė moteris. Tečiaus dar di
dis skaičius tebėra laukiniais dvasioje ir 
geismuose, vienok bėgis vis pastoja skaid
resniu besanprotaudamas apie moteries 
poziciją.

Tikro moteriškumo' amžius prisiarti
no. Šisai amžius nebėra užpuolingas, gąš- 

■ lingas. Moteris yra motiniška prigimtis. 
Moteris limpa, glamonėja, myluoja, re
miasi.

Moteries 
tvirtybė.

Moteries 
suprantama, 
grindą. Visas apreiškimas turi fizinius 
duplikatus. Bet nemirtinosios meilės dva
sia neturi pradžios kūno puvėsiuose. Ir 
meilė, kuri pražudo savo idealą, yra begy- 
vastinė meilė: ji pradeda mirti nuo pat už- 
gimimo.

Idealų formavimas yra prigimties tik
slas. Ir jų formavimui ji turi fizinius 
įrankius. Bet Mistras-Dailininkas sunai
kina įrankius nupiešęs idealą ant gyveni
mo drobės.

Vyrai yra gyvenimo momento tvari
niai. Moterįs — impulso diegai. Jie gy
vena, kad daryti intekmę.

Tikroji meilė pati apsireiškia tvirtu
me ir principe. Ji yra išaiškinta moralės 
teisybės pagrinde.

Proto akįs yra aptemdintos geidulių, 
su laiku birės-liesis sielgraužos

silpnume slepiasi

meilė vyrui yra 
Meilė gali turėti

didžiausia

klaidingai 
fizinį pa-

■ Ir iš jų 
ašaros.

Kas 
paleistų 
vinti’baltą Dievo paveikslą? Kas atšven- 
tins-bjaurins brangią tikros meilės dova
ną? Kas? kas? kas?

Kiaulė ir vėjai yra neramus, audringi 
fiziniai geismai, kurie suerzina snaudulin- 
gąjį žvėrį viduje.

Įstatų botagas ir socialis teisių išsiplė- 
tojimo botagas įvarė kiaulę tvartan ir už
darė. Bet geismas vėl išliuosuoja ją.

Todėl, vyras turi vilkintis-svyruoti; 
moteris apmąstyti — giliausius žodžius... 
jųdviejų žodžius. Nes protas turi būti tei
singas ir siela turi geisti daugiau ko, negu 
saujos dulkių ar maišo kaulų. Apaklinta 
įkūnyto kūno silpnumo, siela siekiasi prie 
pajautimo užganėdinimo. Bet ji patiria 
tiktai apsivilimo lukštus.

Galima palyginti intekmę nuo šio ma- 
tymtaškio atžvilgio: pirm, kol du gali eg
zistuoti, vienas turi būti; ir vienvalinis be- 
sidauginimas yra gimimo pasekmė — iš 
pirmiau įvykusio pavidalo.

(Pabaiga bus sek. num.)

išmeta savo turtus kiaulei? Kas 
sielą vėjams? Kas pradrįs pur-

DAILĖ IR FILOSOFIJA.
(Užbaiga iš pereito num.)

Dailininkas siekiasi prie tyros for
mos. Jis vislabiau nušviečia ir intempia 
savo viziją, kol viskas, kas neesencialis, 
sutirpsta-pranyksta — omenis ir tas klai
dingas pažinimas, kas nori prikergti jį 
prie grynos egzistencijos, netikros, dėlto, 
kad nepergyventa. Jis turi sugrįžti prie 
tyro supratimai momento, kad paregėti 
esenciales formas, esencialės linijos ir spal
vos harmonijas, esencialę pasaulio muziką.

Modernizmas nėra upus intelektualės 
dipsomanijos išsiveržimas. Jis persiskver- 
bia perdėm išlaukinio pasaulio paviršio 
apačia,, ir atliuosuoja-išardo ritmus, kurie 
guli daiktų širdyje, — ritmus ypatingus 
akiai, nepriprastus ausiai, primitives pa
saulio harmonijas, kurios esti ir gyvuoja.

Tikra dailė ir tikra filosofija eina gre
ta viena kitos pažangoje, kuri skverbiasi- 
laužiasi perdėm papročius ir tradiciją sa
vo gyvenimo delei.

Seni 'žinomi Platono žodžiai tampa 
svarbus su nauja ir tikresne reikšme.

Filosofija yra didžiausia dailė, dėlto, 
kad dailė yra didžiausia filosofija.

Filosofija yra dailės racionalės augš- 
tenybės pripažinimas.

Fantastiškas ir reakcioninis esteticiz- 
dailės didžiausias nevidonas. Dai- 
žiuri į praeitį tiktai kad sutverti 

Gale gali būti taip, kad žėdna 
muzikos gaida susimaišys su vie-

mas yra
lininkas
dabartį.
amžinos
na harmonija. Bet gi kriticizmas ir este-
ticizmas užtvirtintas praeityje sutvėrė vie
nintelės stygos simfoniją, kuri pražudė sa
vo gyvas viliojančias gražybes visiškai ne- 
apiprekiuotas, negirdėtas.

Iki tos dienos, kuomet paskutinė sty
ga bus suskambinta, pasaulio' Gyvybė ir 
dailės Gyvybė vienvalingai jieškos naujų 
stygų tvėrimui naujų harmonijų.

Perdaug miego kenkia sveikatai, taip
gi kenkia ii' neužtektinai. Suaugusiam 
žmogui reikalinga astuonių valandų miego 
į dieną.
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RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

(Tąsa iš pereito numerio)
Leidžiant jį į duobę, netikėtai man už

ėjo mintis: ar ir aš busiu palaidota tokiu 
budu, ar busiu į šmotelius 
nors mūšių lauke. Ta pati 
perėjo ir per kitus.

Kita moteris, su kuria 
laiku susidraugavau, buvo 
riaus Bobrovo, buvusio mokytojo, 
jiedu pagelbėjo man mokintis rašyti ir ge
rai skaityti. Kaimietės moterįs šioje da
lyje buvo labai biednos ir tamsios, taigi aš 
pašvenčiau savo laiko dalį joms kaip kame 
pagelbėdama. Daugelis jų kentė nuo įvai
rių menkų užleistų ligų. Vieną vakarą ma
ne net pašaukė prie tūlos moteries pa
tarnauti laike gimdymo, ir tai buvo mano 
pirmas patyrimas tokiame atsitikime. Ki
tu sykiu mane prašė ateiti apžiūrėti na
mus, kur buvo visi susirgę užkrečiamaja 
liga.

išnešiota kur 
mintis turbut

aš tuo pačiu 
žmona oficie- 

Abu

Po to vėl reikėjo grįžti į tranšėjas. 
Vėl didelis šaltis kęsti, vėl amžinai būti 
atsargoje ir nerimauti nieko neveikiant. 
Tečiaus buvo daug ko tikima. Žiemai ar
tinantis galo, kalbos apie didelį pavasarinį 
ofensivą vis ėjo aiškyn ir aiškyn. Ištikro, 
karė negali pasibaigti be vieno didelio mū
šio, — kalbėjo visi. Pagaliaus vėl, kuo
met gale vasario mėnesio mes buvome pa- 
liuosuoti porai savaičių pasilsiui, aišku bu
vo1, jog mums reikia renktis prie ofensivo. 
Gavome naujų drapanų ir reikmenų. Ko
vo 5 dieną musų pulko komandierius pa
sakė mums prakalbą. Jisai kalbėjo apie 
užeinančią didelę kovą ir ragino mus būti 
narsiais ir stengtis laimėti pergalę. Jis 
paaiškino, jog priešų apsaugos yra tvir-i 
tos ir reikės didelių spėkų ir pastangų jas 
išgriauti.

Rengiasi prie naujo ofensivo.
Po to mes keliavome vėl į frontą. Iš- 1 

tirpęs sniegas ir purvas buvo nepereina- • 
mas. Mums reikėjo eiti giliame vandeny- . 
je, sumaišytame su ledu. Kelyje sutikome 
daugelį sužeistų, gabenamų į ligonbutį. 
Praėjome taipgi pro kapines, kuriose bu
vo laidojami musų srities žuvusieji karei
viai vienoje didelėje duobėje. Per naktį 
mus laikė užpakalyje tranšėjų ir liepė pa
laukti rytojaus įsakymų eiti į apkasus.

Kovo 6 dieną mes pradėjom smarkų 
bombardavimą. Vokiečiai irgi smarkiai 
atsakė, ir nuo šaudymų žemė pradėjo dre
bėti. Tekis šaudymas tęsėsi keletą valan
dų. Paskiaus mums atėjo įsakymas tvar
kytis į eiles ii' žengti į apkasus. Mes su
pratome, jog tas reiškia dalyvavimą ofen- 
sive.

Netikėtai prie manęs atėjo oficierius 
Bobrov su sekančiais žodžiais:

“Jaška, paimk šitą laišką ir po atakų 
perduok mano žmonai. Per tris dienas 
mane mintįs kankina, jog aš šios kovos ne- 
pernešiu.” Jis padavė mšn laišką ir žiedą.

“Bet mintįs kartais suklaidina, gali vi
sai taip neatsitikti”, bandžiau jį suraminti.

, Jis lėtai-liudnai pasukinėjo1 galvą ir 
. spausdamas man ranką atsakė: “Ne tokia- 
. me mūšyje, kaip šitas.”

Buvome jau užpakalinėse tranšėjose, 
dideliu lietum kulkų ir šrapnelių. Mu- 
tarpe radosi ir užmuštų. Rėpliojome 
vandenį iki juostos gilumo, melsdamie- 

Umai į musų pusę atėjo gazų 
Nekuriuos musų užtiko be mas-

po
sų
po
si Dievui.
debesis.
kų, ir jiems jau nebuvo pagalbos. Aš pa
ti vos spėjau išsisukti iš tokios baisios mir
ties. Mano lupos suskilo ir akįs skaudėjo 
ir ašaros bėgo po to net per tris savaites.

(Bus daugiau)

Užkeikta Mergele
Parašė V. J. Pietaris.

(Tąsa iš pereito numerio)
Boba (dar vis Barzdaskučiui): — Štai kur 

daug turtų yra (atidarius skrynią ro
do). Pažiūrėk tik čionai, pamatyk, 
kas čia yra — tik buk drąsus. (Nuo 
skrynios atsitiesia ir pamato užpaka
lyje Mirtį, baisiai nusigąsta.)

Mirtis: — Gana bus tau gėrėtis tais tur
tais — duok vietą kitiems. Aš ikišiol, 
kolei tu buvai užkeikta ir niekas su 
tavim nekalbėjo, negalėjau tavęs pa
imti, bet dabar tas Barzdaskutis savo 
■žmonišku pasielgimu nuėmė nuo ta
vęs prakeikimą ir aš jieškau savo tie
sų prie tavęs. Palik šitą vietą ramy
bėje, neturi jau daugiau valios ant šių 
turtų, šių palocių. Tu jau ir taip per
ilgai gyvenai šiame pasaulyje — il
giausia už visą savo giminą. Dabar 
jau aš gabensiu tave ant pasilsio ir 
taipgi bus daugiau ramybės žmonėms, 
kurie tavęs bijojo, kuriuos tu kanki
nai ir nedavei ramybės. Nei vienam 
tu nedavei ramybės, kas tik čia užei
davo, bet nuo dabar turi užstoti ra-

pamatų koptis augštyn. Bet kiek aš 
pati iškentėjau, nors šitas man gyve
nimas buvo sunkus, bet dar vis nori
si ant svieto gyventi, dar nenusibodo, 
dar rodos tik vakar užgimus ir norė
čiau ilgiau gyvent....

Mirtis: — Na, jau gana, žinai, kad tau jau 
senai reikėjo būti žemėje, o dar vis 
čia besibastai. Palik viską, eik su ma
nimi, o aš nuvesiu tave j amžiną ra
mybę. (Boba iš baimės dreba). Buk 
gatava, tos užkeiktos barzdos jau ne
turi ir niekas tau netrukdys, tik sku
binkis, kad vėl nepradėtų augti.

Boba (verkdama): — O, mirties viešpatie, 
meldžiu, dovanok man gyvastį dar il
gesniam laikui (puola po kojų). Aš 
noriu dar gyventi, dar gero pasauly
je padaryti. Viską darysiu, ką pri
sakysi, jeigu leisi dar man valandėlę 
gyvai pasilikti....

Mirtis: — Ne, nei vienas nei karalius sa
vo gyvasties neišpirko nei perlais, nei 
deimantais, nei karščiausiomis maldo
mis, neišsiprašysi ir tu to, kas negali 
būti. Visi atėjus laikui miršta, ir tu 
jau ilgiau negali likti.
dalgį prie Bobos kaklo.) Laikas jau 
suėjo ir tavo gyvenimas turi būti pa

(Mirtis kelia

APIE SUVIENODINIMĄ , 
LIETUVAI PAŠALPOS

DARBO. j
Amerikos Lietuviai turi gra

žų inprotį — rinkti aukas ir 1 
šelpti Lietuvą įvairiuose reika- . 
luose. Kame nebūtų Lietuvos 
vargai-vargeliai apsireiškę, jie 
suranda tarp brolių ir seserų 
Lietuvos, čion gyvenančių, daug 
jautrių širdžių ir žiūrėk, tai 
tveriasi draugija, tai bendrovė, 
tai fondas, kad prigelbėjus Lie
tuvai. Tas upas sušelpti Lie
tuvą taip yra įsigalėjęs, kad net 
paprastos bendrovės, varančios 
prekybos ir pramonės biznį, ki
taip savo reikalo neperstato, 
kaip tik tokiu, kursai gali Lie
tuvą atstatyti, ją ekonomiškai 
pakelti ir tt.

Tat yra labai gražu. Bet ši
taip surinkę pinigus, įvairus 
rinkėjai be abejonės turi ir tam 
tikrų pareigų; jie privalo ne tik 
duoti smulkias apiskaitas, kam 
ir kur pinigai tapo atiduoti, bet 
ir veizdėti, kad surinktieji pi
nigai vardan visos Lietuvos la
bo, netektų kokiai nors vienai 
visomenės grupei, ar vienai 
partijai, kad ir pačioj Lietuvoj. 
Pavyzdžiui, butų neleistina, kad 
sukolektuoti pinigai ar tai ko- 

, kio fondo ar Tarybos galutinai 
tektų tiktai kokio nors vieno 
krypsnio žmonėms, vienai par
tijai. Kaip surinktieji visos 
Lietuvos reikalams, jie ir te- 

• gali būti suvartojami tiktai vi- 
sos Lietuvos reikalams arba 

. Lietuvos valstybės reikalams. 
Ir rods kad tokių pinigų siun
timas turėtų eiti ne stačiai vie
nam ar kitam Lietuvoje kad ir 
augštam valdininkui, bet turi 
būti siunčiami per tam ’ tikrus 
Lietuvos Valstybės įgaliotinius, 
kurie čion yra, būtent ar per 
Lietuvos Misiją arba Lietuvos 
Atstovybę Washingtone.

Šiuo sykiu norime pajudinti_
tik klausimą apie suvienodini-1 © 
mą pašalpos Lietuvos Raudo-1© 
najam Kryžiui, čion veikia ke- " 
lios organizacijos ir kiekviena 
renka pinigus, daro įvairius 
“draiv”, kad sulyg savo nusi
manymo sušelpus Lietuvą. At
siranda vietos kuopų ar šiaip 
organizacijos, kurios pačios net 
siunčia savo nusimanymu pini
gus, o kai-kur net vis dar tebe
laiko juos prie savęs, laukda
mos progos persiuntimui.

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
yra visuomenės organizacija, 
kuri karės laiku yra gavusi pa
šalpos iš valstybės lėšų ir yra 
po valstybės kontrole ir privalo 
išdavinėti smulkmeniškas api
skaitas iš visų savo išlaidų. Ši 
organizacija rūpinosi ne tik su
žeistųjų priežiūra, bet ir ap
skritai sveikatos ir sanitarijos 
reikalais visoje Lietuvoje, ant 
kiek ji tik pajiegia tat padary
ti. Panašus veikimas buvo ir 
yra ir visų kitų valstybių Rau
donojo Kryžiaus Draugijų. Ge
riausiai tas darbas atlikti, kuo
met jis yra suvienodintas, su- 
koncentruotas. Lietuvos Rau-1 — 
don. Kryžius turi patsai pasa
kyti, kokia forma pašalpos jam 
šiandien yra reikalinga, šiuo 
žvilgsniu Lietuvos Misija yra 
gavusi nuo jo pranešimų, jog 
svarbiausia pašalpa šiuo laiku 
yra pinigai, žinoma, neatmes
tinos yra ir visokios kitos pa
šalpos formos', bet kas yra svar-

biau, tai reikėtų jau pačiam L. i 
R. Kryžiui pavesti spręsti. Tam 1 
tikslui butų tinkamiausia for- j 
ma, jeigu visos veikiančios A- 
merikoje organizacijos susitel
ktų vienan centran ir per savo ,, 
atstovą tinkamai pasiinformuo- ■ 
tų, kokia forma pašalpos yra i 
reikalinga ir kad patsai visų ; 
aukų rinkimas butų atliekamas 
per tą centrą, kursai galėtų nu
statyti ir vienodą aukų rinki
mo tvarką, jų persiuntimą L. 
R. Kryžiui ir užvestų tokią 
kontrolę, kad visiems butų aiš
ku, jog visos surinktos aukos 
yra tinkamai sunaudojamos 
tiems reikalams, kurie L. R. 
Kryžiui yra butini atlikti šiuo 
laiku. Visi renkami daiktai ir 
lėšos turėtų eiti vienan centran 
ir tuomi gal butų išvengtos var
žytinės tarp atskirų draugijų 
ir organizacijų. Sudarymui to
kio Centro, kaipo laikinosios 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
atstovybės Amerikoje, rods už
tektų tuo tarpu vieno ar dvie
jų narių, kurie drauge su Mili
tarės Misijos pirmininku ir ga
lėtų tinkamai atstovauti Lietu-

i vos Raud. Kryžiaus reikalus A- 
merikoje.

šiaip nusimanyaama, Lietu
vos Misija kviečia visų draugi
jų ir organizacijų, kurios yra 
užsiėmusios rinkimu pašalpos 
Lietuvos Raud. Kryžiui:

a) Suteikti Misijai žinių, kur

ir kokios - organizacijos veikia, 
kiek jų yra surinkta aukų, kiek 
pasiųsta ir kiek kasoje.

b) Pasiųsti nuo šių draugijų, 
jeigu panorės, atstovą į bendrą 
visų šių organizacijų suvažia
vimą, kursai šaukiamas yra ba
landžio 8 dieną prie Lietuvos 
Misijos. Tame suvažiavime tu
rės būti išrinktas vienas ar du 
nuolatiniu nariu, kurie drauge 
su Militarės Misijos atstovu rū
pinsis visais sušelpimo reika
lais, kurie apima Raudonojo 
Kryžiaus sritį, kaipo Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus Atstovybė 
Amerikoje.

c) Apsvarstyti savo organi
zacijose šį sumanymą ir jeigu

jam pritartų, pavesti šiai busi
mai L. Raudonojo Kryžiaus at
stovybei Amerikoje savo lėšas 
ir pasiduoti jos žinion ir kon
trolėm

Lietuvos Misija.

^^lOOVANA
■ > Didele. $1 vertės.Didelę, $1 vertės, 

artistišku paveiks
iu knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILĘ 
ir ŠEIMYNĄ, pui- 
kiausią Meilės, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius $1.25 

Pinigus siuskite money orderiu arba popierinį 
dolerį ir 25c štampu- 

meile ir Šeimyna
2023 St. Haul Ava. Chleafto. III.

Julie ]

Alkis ir šaltis
verčia milijonus žmonių Centralinėje Europoje 
kentėti. Jūsų giminės ir draugai gal būti tarpe 
tų, kuriems stoka maisto ir drabužių.

Galit palengvint jų kentėjimą pasiųsdami pi
nigų saugiai, greitai ir pigiai per musų

PINIGŲ SIUNTIMO DEPARTMENTAS
Pasiųsti pinigai Europoje šiandieną nupirks 

daugiausia, negu kitada kada. Mes pagelbėsime 
jums sušelpti tuos, apie kuriuos jus rūpinatės. 
Musų patarnautojai kalba svetimas kalbas.

Musų tiesioginis vielomis susisiekimas pagel
bsti mums persiųsti užrubežin pinigus greitai, 
ir už prieinamiausias kainas.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI j
GYDYTOJAS IR CHltluRGAS |

982 E. 79 St., Cleveland, Ohio, g 
Telefonai: Rosedale 5768, Prine- S 
ton 431 g

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet. g

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

viena globa, sudaro didžiausią Ohio įstaigą.
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Mes Siunčiame Pinigus
į Lietuva

Pilnai gvarantuojama, kad bus išmokėti
begyje 6 savaičių užnAežyje

Mes taipgi užtikrinam atgražinimą visų pinigų,
jeigu kartais jie nebūtų išmokėti tenais.

Gabowitz-Castle and Co
International Foreign Exchange

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

muma.
Boba (lėtai ir graudžiai): — Tas tiesa, 

viešpatie gyvybės, bet aš tik varginau 
ir kankinau tokius žmones, čionai už
ėjusius, kurie neišgelbėjo mane iš to 
užkeikimo, — ne del ko kito man jų 
kankynė buvo reikalinga, kaip tik sa
vo pačios pagelbai. O tu, viešpatie gy
vybės, kiekvieną baudi, padarydamas 
galą kiekvienam. Taigi, katras iš mu
dviejų geresni buvom?....

Mirtis: — Aš esu didžiausias žmonijos ge
radaris, nes jei ne aš, tai pasaulyje 
nebūtų nei vieno laimingo žmogaus; 
visi gyventų kaip nuo pradžios svieto 
atsirado, žemė butų užkimšta žmonė
mis ir jie visi nugraužtų net akmenų 
samanas — neturėtų kuo misti. Da
bar gi aš prižiuriu kiek kuriam pa
skirta gyventi, tuoj jo gyvasties siū
lą nukerpu ir jis pasibaigia. Jo vietą 
užima kiti, kurie tęsdami tuo pačiu 
keliu ir laimių randa.

Boba: — Bet aš turiu pasakyti, kiek aš 
esu gero padarius. Žinoma, mažiau, 
negu tu sakaisi esi padaręs, bet aš pa
dariau vieną žmogų tikrai laimingu, 
tiesiog pavesdama jam savo turtus, o 
tu, jei vieną išmuši iš kelio, kitas jo 
kelyje atsistojęs turi vargti ir nuo pat

baigtas ir turi eiti ten, kuri visi eina. 
(Mosteli dalgiu apie kaklą ir Boba su
smunka ant 'žemės negyva.) Senai jau 
buvo laikas šiai.užkeiktai mergelei nu
mirti, bet jos tėvuko užkeikimas ma
nęs neprileido prie jos tolei, kolei jos 
veidą dengė, ilga barzda. Bet atėjo 
proga, ir štai į šiuos palocius užsuko 
jaunas Barzdaskutis, kuris dabar pali
ko visų jos turtų valdonu už nuskuti- 
mą jos barzdos, ir aš galėjau ją pra
šalinti iš šio gyvenimo. (Bobai.) Mie
gok ramiai, sugrįši į žemę, nes žeme 
tu buvai ir jai turi tekti. Visi to su
laukia, ar katras lobius sau krauna, ar 
katras trupinius nuo turtuolių stalo 
renka. (Vėl pažiūri į Bobą, užsideda 
dalgį ant pečių.) Atlikau čia šienpju
tę, nukirtau 'žolę, kuri jau buvo suno
kus, o dabar eisiu jieškoti daugiau 
nunokusio augalo, kurį kirsiu ir krau
siu į amžinasties kluonus.... (Pa
lengva eina prie durų.)

(Uždanga Galas)

Mėgink į darbą eiti pėkščias — busi 
jaunesnis ii- sveikesnis.

Dabar yra škarletinos laikas, švari 
burna neprileis škarletinos. Priverskite 
vaikus užlaikyt dantis švariai.

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

OTIS & CO.
GUYAHOGA BUILDING

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

(Guy de Maupas

- Jau! - nu
Ir kuomet aš 

eiti pietauti į Mot 
užklausė:
- Ar negalei 

tisu manim? Tas 
tarano.

E sykio sutikę 
pelį, nusidžiaugė i 
ta paliepimus nūs

Stiklu apgaut 
tanų, atidara į i 
vieno jos galo iki 
medžių alėja. Ta 
žemas suolelis, ki 
aktorė tankiai ant

Paskui mu du i 
gėlių. Vakaras iš 
vienas iš tų ramių 
žemė leidžia saldų 
sa jau buvo beveik 
du susėdova prie s 
ir užsitęsė ilgokai 
va į artimų draug 
kokią didelę simp 
širdyj. Ji išgėrė 
kaip pasaka eina, 
kinti ir išdidi.

- Eikš, pažii 
re ji,-aš karšta 
Ii Jis yra liūdini 
mano linksmybių, 
paslėpti ten visi 
man tereikia į jį] 
praeitis atmintin 
kuriais vakarais, 
žaismę. Taip pui! 
Bet ne, tamista ji 
negaliu, nedrįstu.

Aš prašiau jo 
kia toji žaismė gi

— Ei, nagi! 
žadu tamistai, ki 
siekiu tamistai, ti

Ji užsimąstė, 
kų, už tų gležnuči 
nuėių ir taip šalt 
ną paskui antrą, 
jos meilužiai kadi 
dino ir vėl užsimi

— Prižadi ne 
— Taip, pris 
— Tai gerai. 
Ji atsistojo i 

žalia livrėja apsi 
jai nuo stalo stoj 
pašnabždėjo kėlėt

— Taip, maį 
jk

Ji paėmė mą 
dė ant verandos.

Apelsinų alėj 
žiūrėti. Pilnatis 
takelį sidabrine, 
ri puolė ant gel 
saus, nepermaton

Kadangi med 
stipriu, saldžiu p 
tarp tamsių, sus 
čiau tuksiančius i 
davė lyg nupuoli 
dėlės.

— O! Kokis 
lei meilės! — tar

Ji nusijuokė.
— Argi ne ii 

Pamatysi!
Ji pasisodinti
— Tai yra t 

ilgiau pagyventi, 
mielini apie tuos 
žmonės. Jus esal 
kitokių užsiėmin 
beišmanote kaip 
met aš sakau “jų 
nai jaunus žmoni 
tokį dalyką, kuri 
su neapmokėta s 
jus manote, kad i 
moterį, tai nueii 
motelį augštesm 
moralai ir puiki

Ji paėmė ma
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B*O. 111.

Julie Romain

(Guy de Maupassant —vertė Tulelis.)

— Jau! — nusistebėjo ji.
Ir kuomet aš pasisakiau, kad noriu 

eiti pietauti į Monte Carlo, tai ji balsiai 
užklausė:

— Ar negalėtum, tamista, papietau
ti su manim? Tas suteiktų man daug ma
lonumo.

Iš sykio sutikau. Ji paskambino var
pelį, nusidžiaugė ir padavus tarnaitei tū
lus paliepimus nusivedė mane.

Stiklu apgaubta veranda, pripildyta 
lazonų, atidara į valgomąjį kambarį, nuo 
vieno jos galo iki kalno tęsiasi apelsinų 
medžių alėja. Tarp apelsinų pastatytas 
žemas suolelis, kuris nuduoda, jog sena 
aktorė tankiai ant jo sėdi.

Paskui mudu išėjova į daržą pažiūrėti 
gėlių. Vakaras išlėto tamsėjo. Tai buvo 
vienas iš tų ramių, malonių vakarų, kada 
žemė leidžia saldų kvapsnį. Dienos švie
sa jau buvo beveik pasislėpus, kuomet mu
du susėdo va prie stalo. Valgis buvo geras 
ir užsitęsė ilgokai ir mudu, ji ir aš, suėjo- 
va į artimą draugiškumą, kada ji suprato, 
kokią didelę simpatiją yra sukėlus mano 
Širdyj. Ji išgėrė du pilnu stikleliu vyno, 
kaip pasaka eina, ir tapo daugiau pasiti
kinti ir išdidi.

— Eikš, pažiurėkiva į mėnulį, — ta
rė ji, — aš karštai myliu išblyškusį mėnu
lį. Jis yra liudininkas didžiausių buvusių 
mano linksmybių. Man atrodo lyg butų 
paslėpti ten visi mano atsiminimai, nes 
man tereikia į jį pažvelgti, kad visą mano 
praeitis atmintin sugrįžtų. Ir net, kaip 
kuriais vakarais, aš surengiu sau puikią 
žaismę. Taip puikią, jei tamista žinotum! 
Bet ne, tamista juoksies iš manęs.... Aš 
/legaliu, nedrįstu.... ne, ne.... tikrai ne.

Aš prašiau jos, kad pasakytų man, ko
kia toji žaismė galėtų būti.

— Ei, nagi! Eik, pasakyk man. Pri
žadu tamistai, kad aš nesijuoksiu. Pri
siekiu tamistai, tik pasakyk.

Ji užsimąstė. Aš paėmiau jai už ran
kų, už tų gležnučių, mažų rankų, taip plo
nučių ir taip šaltų! Pabučiavau jas vie
ną paskui antrą. Keletą sykių, kaip kad 
jos meilužiai kada tai bučiavo. Ji susiju
dino ir vėl užsimąstė.

— Prižadi nesijuokti?
— Taip, prisiekiu.
— Tai gerai. Eikš.
Ji atsistojo ir kada tarnas negražia 

žalia livrėja apsivilkęs priėjo patraukti 
jai nuo stalo stojant krėslą, tai ji veikiai 
pašnabždėjo keletą žodžių į jo ausį.

— Taip, madame, tuojau, — atsakė 
jis.

Ji paėmė mane už rankos ir nusive
dė ant verandos.

Apelsinų alėja tikrai buvo puiki pa
žiūrėti. Pilnatis mėnulis nušvietė siaurą 
takelį sidabrine, skaisčia savo juosta, ku
ri puolė ant geltonų smilčių tarpe tam
saus, nepermatomo medžių vainiko.

Kadangi medžiai tuo sykiu žydėjo, tai 
stipriu, saldžiu perfumu pripildė naktį, ir 
tarp tamsių, susiburusių jų lapų aš ma
čiau tūkstančius šviesa-vabalėlių, kurie nu
davė lyg nupuolusios iš dangaus žvaigž
delės.

— O! Kokis tai išrėdymas scenos dė
lei meilės! — tariau.

Ji nusijuokė.
— Argi ne ištiesų? Argi ne ištiesų? 

Pamatysi!
Ji pasisodino mane šalę savęs.
— Tai yra tas, kas verčia tave geisti 

ilgiau pagyventi. Bet vargu tamista pa
misimi apie tuos dalykus. Jus šių dienų 
žmonės. Jus esate spekuliantai, pirkliai ir 
kitokių užsiėmimų žmonės. Jus net ne
beišmanote kaip kalbėti su mumis. Kuo
met aš sakau “jus”, aš turiu mintyje abel- 
nai jaunus žmones. Meilė tapo paversta į 
tokį dalyką, kuris labai tankiai prasideda 
su neapmokėta sukniasiuvio sąskaita. Jei 
jus manote, kad sąskaita yra brangesnė už 
moterį, tai nueinate sau; bet jei skaitote 
moterį augštesne, tai užmokate. Gražus 
moralai ir puikus meilės būdas!

Ji paėmė mano ranką.

Aš pažiurėjau patenkinančiai ir link
smai. Staigu pastebėjau dvi jaunas ypatas, 
vaikščiojančias ten alėjoj, mėnulio šviesoj 
paskendusioj. Jodvi vaikščiojo susikabi
nusios rankomis per pažastis, linksmos, 
mažučiais, retais žingsniais pamindamos 
šviesos juostą, kuri momentališkai nušvie
sdavo jiedu ir vėl prapuldavo atgal į šešė
lius. Vaikinas buvo apsirėdęs balto atla
so rubais, tai tokiais, kaip buvo paprotis 
nešioti aštuonioliktame šimtmetyje, ir tu
rėjo užsidėjęs skrybėlę strusio plunksno
mis papuoštą. Mergaitė buvo apsisiautus 
ploščium su panierais, išsiputravus ir pa
sipuošus galvą tokiu budu, kaip būdavo da
mų valdžios laiku. Jiedu sustojo už šim
to žingsnių nuo musų ir stovėdamu vidu
ryje alėjos karštai ir saldžiai bučiavos.

Veikiai pažinau tuodu mažu jos tar
nu. Paskui vienas atbalsis iš tų baisių 
ūpų juoko, kuris pradeda tave mėšlungiš
kai traukti, privertė mane susiriesti krės- 

'le. Bet susilaikiau nuo garsaus juoko. Aš 
laikiaus sujudintas ir jausdamasis beveik 
sergąs, — kaip žmogus, kurio butų nukir
sta koja, stengtųsi pagauti dvasios kad 
rėkti.

Kada jaunuolių pora nusisuko prie to
limesnio alėjos galo, tai jiedu vėl paliko 
linksmi.

Jiedu ėjo tolyn ir tolyn ir galop išny
ko, kaip sapnas išnyksta. Nebegalėjau jų 
daugiau matyti. Alėja išrodė kokia tai 
liūdna vieta.

Aš veikiausiai nutariau šią vietą ap
leisti, kad vėl jų nepastebėčiau; nes man 
atrodė, jog toji maža žaismė gali užsitęs
ti gana ilgai ir prikelti, kaip kad aš pa
dariau, visos jos praeities meilės ir estra
dos sceneriją. Tą brangią praeitį, apgau
dinėjančią, klaidingą, bet malonią, kuri dar 
tebedrebina širdį meilingos, senos commė- 
dienne’s.

Valparaiso, Ind.
w

J TĖVYNĘ.
Plaukia didis laivas 
Ant mėslvų jūrelių, 
Juomi daug keliauja 
Lietuvos bernelių.

Jie plaukia už jūrių 
Aplankyt Tėvynę, 
Aplankyt varguolius 
Ir šalį gimtinę.

Sugrįžki, laiveli, 
Atgal iš Tėvynės, 
Išgelbėk ir mane 
Iš bangų kankynės.

Nuimki nuo manęs 
Jungą svetimųjų, 
Su noru aš grįšiu 
Greitai prie savųjų.

Čion skausmai, rods bangos 
Jūrių, nuolat plaukia, 
Ir širdis nubudus 
Vis palaimos laukia.

Pasilsio nėr’ naktį, 
Ir jiegos im’ nykti, 
Gi ilgėsis sunkus 
Neduoda užmigti....

Taigi aš nuėjęs 
Prie melsvų jūrelių 
Pamačiau keliaujant 
Daugybes brolelių,

Kurie ramųs-linksmųs 
Grįžta į Tėvynę,
Ten skausmai apleis juos, 
Neslėgs jiems krutinės.

Bet aš nelaimingas — 
Turiu čion liūdėti, 
Čion vargingą galvą 
Gal reikės padėti.

Čion tarp svetimųjų 
Aš turėsiu žūti, 
Svetimoj žemelėj 
Turėsiu suputi.

Ten į rytų pusę 
Jūrelės banguoja, 
Tenai didis laivas 
Atplaukdami liūliuoja.

Im’ širdis krūtinėj 
Džiaugsmingai drebėti, 
O, linksma, bus linksma 
Tėvynę regėti!

Papūtė vėjelis, 
Vanduo sau banguoja, 
Ant jūrių laivelis 
Palengva siūbuoja.

Sudiev, aukso kalnai, 
Ir šalis garbinga, 
Bus linksma Tėvynėj, 
Nors ji ir varginga!

Vyturėlis.

—

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI
ET B

Brooklyno bolševiku matro
sas Paukštys pasipiktinančiai 
savo raudonoj gazietoj patalpi
no žinią, kad So. Bostono dar
bininkų užtarėjas “Keleivis” į- 
sivedė slaptai elektrą į savo na
mą ir kelis metus naudojosi, iki 
dabar sugavo juos tame darbe 
ir kompanija patraukė atsako
mybėn “Keleivio” leidėjus.

Ko gi tam matrosui piktintis, 
juk "Keleivis” išnaudojo kapi
talistus, o ne darbininkus, ir 
kokiu tik budu kapitalistų ne- 
išnadosi, reiškia kovą prieš jų 
egzistavimą.

Ale mat tam matrosui pavy
du, kad ne jo spaustuvės ma
šinos buvo kapitalistiška elek
tra sukamos ir kam “Keleivis” 
tiek daug pinigų susitaupė dy
kai kapitalistišką elektrą nau
dodamas — tie du laikraščiai 
tarp save varžosi, katras iš jų 
turi būti “išvaduotojas” darbi
ninkų iš kapitalizmo jungo.

Jei taip kiti kokie “draugai” 
savo motorus butų dykai kapi
talistiška elektra sukę, tai mu
sų matrosas tuoj butų atsišau
kęs į “draugus” aukų jo bylos 
vedimui.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Marė Tareilienė iš Chicagos 
patėmija sekantį dalyką: “Mo
tinai išaugint kūdiki į vyrą ima 
dvidešimts metų. O gudriai 
mergai tą patį vyrą paverst į 
kvailį ima tik dvidešimts mi- 
nutų”.

Pr. Biliūnas, vietinis, perei
tame numeryje perskaitęs pra
nešimą, jog policistai pirmiau
sia panadojo kreicerių kito
kiam dalykui, kuomet jis liko
si nereikalingas jo originaliam 
tikslui pasilikus Suv. Valsti
joms “sausomis”, — nesutinka, 
kad kreicerius tik tam ir tikęs; 
jo nuomone, duryse skylutę po
licistai galėjo prakrapštyti ir 
kuo kitu, ne’ tik kreicorium.

Pr. Biliūnas“yra nariu blai
vininkų (a. a. girtuoklių) klu
bo ir sako, jog jų organizacija 
apie kreicoriaus likimą vis dar 
tebesvarsto.

&

Kalbant apie radonas nosis, 
Stasys Kaminskas iš Buffalo, 
N. Y., išsiaiškina šitaip: žmo
nės iš radonų nosių juokiasi, 
kada žiemos laiku kuriam bu
na paraudonavus. Bet kada iš 
šalčio paraudonuoja ausįs ir 
žandai, tai iš jų niekas nesi- 
juoka •— dėlto, kad ausįs ir 
žandai yra po du, o nosis vie
na, — ir visur ir visada našlai
čiai neapkenčiami, nes vieni, 
neturi kito, kas už juos užsto
tų.

4/
Julius Barauskas yra pasižy

mėjęs kaipo barška-kalbis — 
nežiūrint ką sakys, bile tik kal
bėt. (Būdamas būryje jaunimo, 
savo tokia kalba įžeidė vieną 
merginą. Patėmijęs jos nepa- 
siganėdinimą, sako: “Atleisk, 
man, tamistėle, aš visai nieko 
nemislydamas taip pasakiau.”

“Tai mislyk, kada kalbi, ne
barstyk žodžių kaip žirnių” — 
atsakė ji.

&

Vienoj bažnyčioj aną nedėl-

iš teatro sugrįžo. Jis atsakė: 
Į “O galas ten gali laukti, kolei 
(praeis trįs metai. Pakilau ir iš
ėjau.”

Jonas Razauskas sako, kad jį 
visos moterįs myli.

Nes jis turi grosernę (valgo
mųjų daiktų krautuvę) ir šiais 
cukraus bado laikais visoms 
parduoda cukraus.

Vokietijoj kilus .revoliucijai, 
[įsigalėjo bolševikai. Musų vi
sa “traicė” — “Keleivis”, “Lai-i 
svė” ir “Naujienos” tuomi ne
gali atsidžiaugti, kad "darbi
ninkai” laimė ja. Kodėl gi visa 
ta musų raudonoji “traicė” taip 
išvien džiaugiasi? Juk “Lais
vė” smerkia tai, kas patinka 
kitiem dviem tos “traicės” na
riam — ji turėtų smerkti Vo
kietijos darbininkus, kam jie 
taip elgiasi, kaip patinka “Ke
leiviui” ir “Naujienoms”. Ar
ba šiedu paskutinieji turėtų iš 
savo pusės smerkti Vokietijos 
darbininkus, kam jie taip da
ro, kaip patinka “Laisvei”.

Štai kur išlindo ylos iš maišų: 
mes vis sakėme, kad nors del 
biznio tie trįs laikraščiai tarp 
savęs ėdasi, norėdami Lietu
vių tamsiąją liaudį savin pasi
traukti, bet gi gilumoje širdžių 
visi yra to paties bolševikiško 
plauko ir su tais pačiais norais: 
‘griaut kapitalistiškas valdžias’, 
ir tuomi duoda pavyzdį, kad 
taip reikia padaryt ir Ameri
koje.

Brooklyno bolševikų organas 
ant pirmo puslapio verkia: "Ru
sijai labai reikalingi geležinke
liams garvežiai”, štai geriau
sias būdas jai garvežių priduo
ti: sukilkit, draugai, nuverskit 
Amerikos valdžią, išžudykit ka
pitalistus — ir garvežių bus!

Trylika sykių ženota. Boone, 
la. — čionai tūla moteris atėjo 
į teismą reikalaudama persi
skyrimo nuo trylikto vyro, ir 
likosi atskirta. Turbut narses
nės už ją moteries niekur ne- 

i rasi, kad vis norėtųzženytis, ne
žiūrint, jog nei sykio iš to ge
ro neišėjo. Bet jai turbut ne
patinka gyvnašliauti.

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

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

4%
St. Claii ir East 55-ta gatvė. 

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

12000 Superior Ave.

^B)DAIIYBETWHN ClEVtlAND&BUFFALO
"— 3 MAGNIFICENT STEAMERS 3 
The Great Ship "SEEANDBEE" — “CITY OF ERIE” - "CITY OF BUFFALO" 

CLEVELAND — Daily, May Ist to Nov. 15th—BUFFALO 
Leave Cleveland - 9:00 P. M. ) Eastern 5 Love Buffalo 9:00 P. M. 
Arrive Buffalo • 7:30 A.M.) Standard Tyme ( Arrive Cleveland 7130 AM. 
Connection! at Buffalo for Niagara Falla and all Eastern and Canadian points. Railroad tickets 
reading between Cleveland and Buffalo aro good for transportation on our steamers. Ask your 
ticket agent or American Express Agent for tickets via C. & B. Line. New Tourist Automobile 
Rato— $10.00 Round Trip, with 2 days return limit, for cars not exceeding 127 in. wheelbase.
Beautifully colored sectional puzzle chart of The Great Ship "SEEANDBEE” sent on receipt of 
five cents. Also ask for our 24-page pictorial and descriptive booklet free.

Saugumas Pirmiausia
P

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

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

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

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

IR NAUDĄ.
MAIN OFFICE

2006 ST. CLAIR AVENUE 
SUPERIOR BRANCH

7909 SUPERIOR AVENUE.

SKAITYKITE KNYGA. KURIA VISAS PASAULIS JAU SENAI SKAITO! g 
Šitos knygos vardas yra Portugalų Minyškos g 

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

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

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

DIDŽIAUSIA IR PUIKIAUSIA ARTISTIŠKŲ PAVEIKSIU KNYGA! f 
352 puslapių, 352 paveikslu.

Niekur nėra taip aiškiai atvaizdinama gra- = 
šiosios lyties (moters) grynas bei plikas ku- = 
nas, kaip kad šito knygo.

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

Ir šita neapkainuojama knyga parsiduoda S 
tik už $4.00!

Pinigus siųskite money orderiu arba popie- = 
riniais doleriais laiške šiuo adresu: AL Mar- Į| 
gėris, ,2023 SL Paul Ave., Chicago, III.

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

HiiiiiimiiiiiiiniiuiniiiiiiiiiaiimiiiiiiiuiiiiiiiiiuioniiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiDiiiiiiiuiiiuiiiiiiniiiiciiiiniiuiiuiiiiiiiiuiitiiiiimiiiiiuiiiiiiiimitii

dienį po kolektos komitetas nu
stebo, kad tą dieną taip mažai 
žmonės aukų sudėjo. Pagaliau 
susekta, jog kolektorius savo 
skrybėlės viršų turėjo ištepęs 
sakais. Po kolektos atnešęs pi
nigus skrybėlę apvertęs iškra
tė ir ją apverstą nusinešė; kiek 
išbiro — bažnyčiai, o kiek li
ko — jam.

Juokdariai kartais tokių da
lykų iš savo galvos prirašo, bet 
smagu girdėti, kad musų gyve
nimas yra taip margas ištiesų, 
kaip vaizdelių rašytojai jį įsi
vaizdina.

Vladas Ambraziejus, Brook
lyn, N. Y., buvo atsilankęs pa
žiūrėt perstatymo operos “Vel- 
nias-Išradėjas”. Pasibaigus an
tram aktui, programe buvo pa-
sakyta: “Tarp antro ir trečio 
akto praslenka trįs metai”. — 
Jisai parėjo namon, kiti pradė
jo klausinėt, kodėl taip anksti

□

Lietuvil 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 se
ras daug žada šioje sri
tyje.

Norint srengti LIETUVIŲ MECHANIKŲ SĄRYŠIUI prakalbas, arba plačiau 
susipažinti su L. M. S. mieriais, kreipkitės Centran adresuodami: (15)

LITHUANIAN MECHANICS LEAGUE, Inc.
134-136 Broadway Room 510 Brooklyn, N. Y.
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PASŲ ĮSTATAI.
(Lietuvos Atstovybės Ameri

koje Pranešimas.)
Laikinosiose Vyriausybės ži

niose N. 18 nuo gruodžio 23 die
nos liko paskelbti pasų {statai. 
Visi Lietuvos piliečiai privalo 
turėti pasus ir išsiimti juos 
Lietuvoje iki kovo 31 dienos š. 
m. Kadangi grįžtantieji Lie
tuvon Lietuvos piliečiai turės 
irgi išsiimti pasą, tai skaitome 
reikalingu šiuos pasų įstatus 
paskelbti.
Trečiuoju skaitymu Valstybės 

Tarybos priimti 1919 m. 
gruodžio mėn. 5 d.

1. Pasas yra asmens paliudy
mas. Pase įrašoma: 1) paso 
savininko (ės) vardas ir pavar
dė, 2) gimimo diena, 3) gimi
mo vieta, 4) nuolatinė gyveni
mo vieta, 5) užsiėmimas, 6) ti
kyba, 7) tautybė, 8) šeimynos 
sudėtis, 9) dokumentai, kuriais 
remiantis pasas išduotas.

2. Kiekvienas Lietuvos pilie
tis ar pilietė per 17 metų am
žiaus privalo turėti pasą.

3. Mažamečiai ligi 17 metų 
amžiaus įrašomi į tėvo arba į 
motinos pasą. Tėvams ar glo
bėjams sutinkant, mažamečiai 
nuo 12 iki 17 metų amžiaus tu
ri teisės gauti ir atskirą sau 
pasą.

4. Kiekvienas pilietis ar pi
lietė gali turėti tik vieną pasą.

5. Pasas negali būti išduotas 
ne Lietuvos piliečiui.

6. Miestuose ir iškeliaujant iš 
valsčiaus arba iš miestelio, ku
riame asmuo gyveno, reikia vi
sada turėti su savim pasas ir, 
valdžios atstovams, milicijos 
pareigas einantiems, reikalau
jant, jis parodyti. Sulaikytieji 
be paso baudžiami pinigine bau
sme iki 50 auks.

7. Sulaikytasai be paso ir 
negalįs kitu budu paliudyti sa
vo asmens, suimamas ir laiko
mas namuose suimtiems, iki 
bus išaiškinta, kas jis yra. Su
imtasis baudžiamas pinigine 
bauda iki 50 auks. ir laikomas 
jo paties lėšomis, Vidaus Reika
lų Ministerijos nustatyta tak
są

8. Valdžios įstaigų tarnautojai 
ir valdininkai, kariškiai ir mok
sleiviai, stodami tarnybon ar 
mokyklon, atiduoda savo pasus 
tai įstaigai, kurion įstojo, o jo 
vieton gauna taikiną liudijimą 
iš tos įstaigos ar mokyklos, kur 
tarnauja ar mokinasi.

9. Pasus išduoda valsčiuose 
valsčiaus valdyba (viršaitis), o 
miestuose milicijos valdyba Vi
daus Reikalų Ministerijos in
strukcijomis. Pasą gali gauti 
asmuo tame valsčiuje ar mies
te, kur jo nuolatinė gyvenamo
ji vieta.-

Pastaba. Nuolatinė gyvena
moji vieta šiais įstatais laiko
ma, kur kas del savo tarnybos, 
užsiėmimo, amato, arba nekil
nojamojo turto gyvena, arba- 
turi naminį ūkį.

10. Už kiekvieną pasą ima
ma 3 auksinai (markės).

Pastaba. Negalintieji užsi
mokėti atleidžiami nuo mokes
nio. Tam tikslui Vidaus Rei
kalų Ministerija duoda reika
lingų instrukcijų.

11. Pasui gauti reikia prista
tyti savo fotografija, kuri pri
segama prie paso.

Pastaba. Vietose, kur foto
grafijos sunku pasidirbdinti, 
pasas gali būti laikinai duoda
mas be fotografijos, betgi nu
rodant pase asmens žymes.

12. Gaunantis pasą privalo 
duoti parašą, kad kito paso ar 
liudymo jis nėra gavęs ir ne
turi.

13. Pametusis pasą privalo 
per 7 dienas pranešti apie tai 
pasą išdavusiai įstaigai, arba 
milicijai, ar valsčiaus valdybai, 
kur pasas buvo paskutinį kar
tą vizuotas, ir įmokėti už skel
bimą paso pametimo 10 auksi
nų. Apie paso pametimą tuo
jau skelbiama.

14. Pametusiam pasą tuoj iš
duodamas laikinas liudymas ne 
ilgiau kaip vienam mėnesiui, 
laikantis 9 pr. reikalavimų. Mė
nesio laikui praėjus, duodamas 
nuolatinis pasas, laikantis 9, 10, 
11 ir 12 paragrafų.

15. Miesto gyventojai, perėję 
gyventi iš vienos vietos į kitą, 
kad ir tame pačiame mieste ir 
toje pat nuovadoje, kiekvieną 
kartą privalo savo pasus naujai 
įrašydinti milicijos nuovadoje.

Valsčių gyventojai privalo į- 
sirašydinti savo pasus vals
čiaus valdyboje, tik perėję gy
venti iš vieno valsčiaus į kitą.

16. Pasų blankus spausdina 
Vidaus Reikalų Ministerija ir 
siuntinėja juos pasų duodamo
sioms įstaigoms, -kurios duoda 
apiskaitą iš surinktų už juos 
pinigų, o pinigus įneša Valsty
bės iždan.

17. Pasai reikia išsiimti iki 
1920 m. kovo mėn. 31 dienos. 
Nuo tos dienos visi kitokie pa
sai ir liudymai nustoja galės.

1. Pastaba. Atvažiavusieji į 
Lietuvą po 1920 m. kovo mėn. 
31 dienos, Lietuvos piliečiai tu
ri tuoj vizuotis milicijoje ir 
gauna neilgiau kaip vienam mė
nesiui laikiną paliudymą, o pas- 
ku pasą šiame įstatyme nusta- 
tytaja tvarka.

2 Pastaba. Neišsiėmusieji pa
so iki 1920 m. kovo mėn. 31 d. 
baudžiami pinigine bauda iki 
50 auksinų.

18. Pasai išduodami be ter
mino. Tiems, kuriems reikės 
atlikti '’kariumenės priedermės, 
pažymima apie tai jų pasuose.

19. Prašymai ir skundai del 
pasų įgavimo žyminiu mokes
niu neapmokami.

20. Užsienio pasai išduodami 
Vidaus Reikalų Ministerijos ar
ba jos įgaliotinių įstaigų, ati
mant vidaus pasus, kurie grą
žinami, pristačius užsienio pa
sus.

21. Svetimų valstybių pilie
čiai, atvykusieji į Lietuvos val
stybę be pasų, vizuotų Lietu
vos Valstybės misijoj ar kon
sulate, išsiunčiami iš Lietuvos 
Valstybės.

22. Ne Lietuvos piliečiai, gy
venantieji pe pasų, išsiunčiami 
iš Lietuvos Valstybės.

23. Visi lig šiol išleistieji pa
sų įstatymai ir įsakymai, su 
šiais nesutinkantieji, paskelbus 
šiuos įstatus, nustoja savo ga
lėsi

A. Smetona,
Valstybės Prezidentas.
Galvanauskis,
Ministeris Pirmininkas.
St. šilingas
Valst. Tarybos Pirmin.
V. Petrulis
Valst. Tarybos Sekr.
L. Noreika, A. Petrulis
Valst. Tarybos Redakci

jos Komisija.

DARBO DIENOS ILGU
MO ĮSTATYMAS.

(Lietuvos Atstovybės Ameri
koje Pranešimas.)

Amerikoje gyvenantieji Lie
tuviai darbininkai, ypSS kurie 
yra sumanę grįžti Lietuvon, di
džiai interesuojasi, kokie yra 
įstatymai del darbo dienos ilgu
mo Lietuvoje.

“Laikinosios Vyriausybės ži
nios” N-17, nuo gruodžio 17 d. 
paskelbia įstatymą, kursai ir 
veikia Lietuvoje nuo dienos jo 
paskelbimo. Įstatymas suside
da iš 17 straipsnių ir šiaip 
skamba:

1. Šis įstatymas privalomas 
visoms toms dirbtuvėms ir fa
brikams, kurios naudojasi ne 
mažiau kaip 3 darbininkų sam
domuoju darbu, išskyrus pažy
mėtas antrajame paragr. įmo
nes.

2. Šie įstatymai neaprėpia: 
1) žemės ir miškų ūkių, kur 
darbo dienos ilgumas yra tvar
komas tam tikromis taisyklė
mis ir 2) tos transporto įmo
nių dalies, kur darbininkai yra 

| siunčiami ne pačiose įmonėse
(traukiniai, garlaiviai, laivai ir 
tt.). šiuo atsitikimu darbo 
dienos ilgumas nustatomas dar
bininkams ir darbdaviams susi
tarusį

3. Darbo laikas arba darbo 
valandos yra tas laikas, ku
riuo darbininkai turi priklau
syti išimtinai darbdaviui arba 
jo įmonės vedėjui ir kuriuo ne
gali naudotis savo reikalams.

4. Darbininkų darbo laikas, 
išskyrus paprastas perstogas, 
neturi būti ilgesnis kaip 8 va
landos paroje ir keturios dešim
tis aštuonios valandos savaitė
je:

5. Išimtis iš 4-tojo paragr. 
taisyklės yra daroma tik tiems 
darbininkams, kurie dirba pa
dedamąjį darbą (katilų, varyk- 
lių ir sakyklų priežiūra, fabri
kų ir dirbtuvių trobesių apy- 
voke — aprūpinimas šviesa, 
kuru ir vandeniu), kurie eina 
sargybą ir gaisrininkų tarnybą 
ir apskritai, dirba tuos darbus, 
kurių neatlikus pirma visko 
įmonė negali paskirtu laiku pra
dėti savo darbo ir kurių ji su
stojus, neatidedamai reikalin
ga-

6. Darbas, dirbamas tomis 
valandomis, kurios nepažymė
tos darbo valandų sąraše, vadi

nasi neužduotis.
7. Neužduotiniai darbai visai 

dirbtuvei, jos skyriui arba di
delėms darbininkų grupėms tė
ra leidžiami nepaprastais ir 
svarbiais atsitikimais ir tik iš 
anksto gavus iš Darbo Inspek
toriaus leidimą.

8. Darbo Inspektorius, turė
damas akivaizdoje įmonės ap
linkybę, darbo sąlygas joje h’ 
apskritai gamybos pobūdį, gali 
leisti neužduotinius darbus dir
bti ir neišgavus kiekvieną kar
tą leidimo iš anksto, tik būti
nai paskiau apie tai pranešant.

9. Neužduotinių darbų dirbi
mas neišgavus iš anksto iš Dar
bo Inspektoriaus leidimo tik 
jam apie tai paskiau pranešant, 
leistinas:

a) Jeigu darbas negali būti 
pertrauktas bent kuriuo laiku, 
negendant darbo įrankiams, 
dirbamajai medegai arba dirbi
niams ;

ib) reikiant dirbti remontą, 
netikėtai pagedus katilams, va- 
rykliams, prietaisams ir šiaip 
jau įvairiems statiniams, del ko 
darbas sustoja visoje dirbtuvė
je arba jos kurioje dalyje;

c) reikiant dirbti laikiną dar
bą kuriame nors dirbtuvės sky
riuje tuo atsitikimu, kai del ne- 
sumatytų priežasčių darbas ta
me skyriuje liko pertrauktas, 
arba visai sustojo ir tai kliudo 
dirbti kituose įmonės skyriuo
se-;

d) tose įmonėse, kurios dir
ba krašto gynimo reikalams;

e) kai tokie- darbai reikalin
gi kovai su įvairiomis nelaimė
mis ;

f) atskiriems darbininkams 
arba nedidelei jų grupei.

10. Įmonės vedėjas privalo 
tiksliai daryti visų neužduotinų 
darbų apiskaitas, kad prireikus 
galima butų patirti, kiek va
landų, kada ir kuriomis sąlygo
mis darbininko dirbtas neuž- 
duotinas darbas.

11. Sekmadieniais ir didesnė
mis tradicinėmis šventėmis dar
bininkams turi būti duota po
ilsio. Įmonėse, kuriose dirba 
viena pakaita, poilsio duoda
ma nemažiau kaip 36 valandos, 
kuriose dirba 2 pakaitos — ne 
mažiau kaip 29 valandos, ir ku
riose dirba 3 pakaitos — ne 
mažiau kaip 24 valandos be 
perstogės. <■..

Pastaba: Tose įmonėse, kur 
darbininkai yra nekrikščionįs,

poilsio diena gali būti kita, ne 
sekmadienis.

12. Įmonės, kuriose darbas y- 
ra dirbamas be perstogės, su
augę darbininkai, daugiau kaip 
17 metų amžiaus, jei tik nebu
vo 'kurių nors kitų sutarčių, 
gali kartą per 3 savaites dirb
ti 16 valandų be perstogės, tik 
su šiuo atsitikimu turi būti 
duota jiems du kartu per tas 
pačias 3 savaites po 24 valan
das poilsio.

Pastaba: Jeigu įmonėse, dir
bančiose be perstogės, darbi
ninkams ir darbdaviams susi
tarus bus nustatyta kita pakai
tų ir poilsio tvarka, tai ji turi 
būti vietos Darbo Inspektoriaus 
patvirtinta.

13. Darbo pradžios ir pabai
gos valandų sąrašą, taip pat ir 
perstogių laiką, nustato darb- 
davis su darbininkais susita
ręs. Toks sąrašas privalo būti 
pakalbintas aikštėje.

14. Darbo inspekcijos orga
nai žiuri, kad šis įstatymas bu

tų vykdomas ii' peržengiančius 
jį traukia tiešon.

15. Už šio įstatymo peržen
gimą baudžiama teismo keliu 
iki 10,000 auksinų arba areš
tu iki 4 savaičių.

Baudos, kurias gauna išmo
kėti šių įstatymų 15-ju paragr. 
skiriamos Vidaus Reikalų Mi
nisterijos ligoninių kasų fon
dui.

17. Išleidus šį įstatymą, Pra
monės Įstatymų 5 skyriaus 165 
(1) — 156 (9) straipsniai (Ru
sų Valstybės Įstatymų Rinki
nys', 1895 m. leidimas ir 1906 
m. tąsa) nustoja galės.

A. Smetona,
Valstybės Prezidentas.

Galvanauskis,
Ministeris Pirmininkas.

CIevelande pabrangsta ledas. 
Nors žiema buvo šalta ir galė
jo ledo prisikrauti kiek reikia, 
bet atšilus kompanija praneša, 
kad ledas turi pabrangti. Prie
žastis ta, kad darbininkai rei
kalauja didelių algų.

Užrašykit savo draugui metams 
dovaną — “Dirvą”.

ELEKTRIŠKAS PROSAS 
SUTRUMPINM JŪSŲ 

PROSYMO DIENĄ.
Ar apgalvojot kada kiek miliutų sueikvo- 
jat prosymo dienoje einant ir sugrįžtant 
nuo pečiaus mainymui karštu prosų?
Elektriškas Prosas visų tą laiko eikvojimą 
prašalina ir sutaupo jūsų energiją. Jis 
padės jums dirbti be pertraukos ir negai
šuojant.

Elektriški Prosai parsiduoda visose Elek
triškų Daiktų krautuvėse. Jų kaina yra 
visai maža ir jų šildymo iškaščiai taipgi 
žemi.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building

Public Square
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Vienos ir Dviejų 
Šeimynų

Vieno ir Dviejų

Geriausia proga parduoti savo namus, jei
gu rengiatės tą padaryti, 
darni į Lietuvą ar kitokiu

ar išvažiuo- 
tikslū.

laiku ir už
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DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 

“DIRVĄ” GIMINĖMS 
LIETUVOJE.

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

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

Knygas taipgi galima į 
Lietuvą pasiųsti.

Pinigus money orderiu 
ar registruotu laišku sių
skite adresuodami:

“DIRVA”
7907 Superior avenue

Cleveland, Ohio.
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| Serganti Silpni ir Nervuoti |
® ©■
i VYRAI IR MOTERS i

© ©
J 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- @- 
(5) bandoma gydyti. PA VESKIT 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-

X žiūrėti į jį ir išrašyti receptą tas mane ne-patenkina. Aš noriu panaudoti ant savo pa- S’ 
© cientų visus budus gydymo, kurie gali pagelbėti jų ypatingose ligose. Jeigu jiems rei- © 
® kia keleto būdų gydymo, jie tikrai tą gaus mano ofise. Vienas atsilankymas supažin- © 
@ dins jus su mano galemis ir pertikrins jus, kodėl aš atsiekiu gerų pasekmių. ©
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Aš PASEKMINGAI 
GYDŽIAU

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

MANO LABORATORIJA
Turi daugybę visokių VAISTŲ, kokių tik 

reikia gydymui mano ligonių, taigi kada iš
duodu vaistus aš žinau kų mano pacientai 
gauna ir esu tikras tų vaistų gerumui, tyru
mui ir stiprumui.

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 jais1.

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 pagelbėti, 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.

TIKTAI PASEKMĖS VISADA SKAITOSI
ELEKTRIŠKAS GYDYMAS ir TIESIOG KPAUJAN IN LEIDIMAS SERUMO,. ČIEPIJIMAS ir 

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

VALANDOS KFNFAIY NEDĖLI0MIS
9 Ryte iki 8 Vak. i/JL e " aJIXjLJU JL 10 Ryte iki 2 Dieną

647 EUCLID AVE. ANTROS LUBOS CLEVELAND, O.
viršuje new REPUBLIC BUILDING gretimai prie
IDEA KEPTUVES STAR TEATRO
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0UONIS, Trakų ap 
! ponyje šįmet

uo pereitą metų mo 
Įįltauavičius; jis Į 

I jjis, jaunas, suprai 

it pareigas ir gerai
I Įtiiia; žmonės juo y: 

M Vaikų šįmet Ki 
Besėję mokykloje yr 

Į peltoaričius mokyt: 

as tai jam persunki 
j jis dieną darbuojasi 
. oais, o vakarais, ti 
i siraitėje, suaugusių

Ja, Iškarto tuos k 
I dėjo lankyti apie 30 

I hr jau sumažėjo. : 
I p lanko vakarinius 

I tori mokytis Lietui

Ant,

▼ ▼ ▼

I KRUONIS, Trakų a 

Jau ir Kruonyje pi
I liek šviesos spindul 

j Jau šiais metais buv 
I Vakarėliai — 4 sa 
| bas vasario 15 d. 
I nidinta "Mariutė 
| Duktė" ir “Daina t 

antrame—“Ant Bed 
j šio”. Publikos per 
| ra buvo pilna. L 

I hrie savo roles ai 

pi. Visi vakarėlia
I rengta dėka vietos 
I kuris suorganizavo 
I idį. Žadama ir tol 

į Įįą parengti. A
▼ V V

f DARSŪNIŠKIS, Tri 

Darsūniškio vaisi 
metą buvo susitveri 
reikė paskirai, bet 
2i) vasario tapo pri 
Kruonio valsčiaus k 
prieš karę buvo. 1
daugumoje tuo i
hd jų valsčius pan 
sa j Kruonį su rei 
toli; kiti gi džiaugi 
naikino, sako busi; 
laidų vieną valsčių 
liek reikės javų 
ir kitokių priemoi 
iiau. A

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

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

The Representative Realty Go.
Main Office

81446 CITIZENS BLDG.
BRANCH OFISAS

7909 SUPERIOR AVENUE
A. B. Bartoševičius, Manager:

Šis ofisas atdaras ir vakarais — galima 
atsilankyt patogiausiu laiku.

Telef.: Rosedale 1157. Princeton 2727
Prospect — 953 Cenntral — 6488.
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X-RAY EGZAMINAVIMAS !$1
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINUS, NENUSTOK 
VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.

Aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo,

oieueixva f-agelba
Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir ranmanu 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
“ Draugą Reikale 99

šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, dauginus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Paiu-Expellerls ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženki utas 
musu vaizbaženkliu

JLISTOUOrt (Ikaras)
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

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

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

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

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

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

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

KRUONIS, Trakų
Šį metą Kruoi 

'I prininkystėje pa 
I Į 30 dešimtiniu, ir 
j lenkas išpirko žj 
j labai nepatenkinti 

diios pasielgimu, n 
diia ir toliau taip 
kelis metus pas m 
liks, o jų jau ir tai 
nes kaip buvo Vok 
daugelį išnaikino, c 
valdžia leidžia jas 
jei žmonės nori m 
brangumas medžių 
mas ir didesnio ska 
Įima nusipirkti, iši 
desėtkus, o kaip Žį 
lenkomis gauna. J 
toliau bus, tai neu 
aim paskutihių gii 
nintėlio Lietuvos ti

MAŽEIKIAI.
Ūkio Ministerijc 

skyriui leidus atida 
i kiliose Mergaičių u 

šos mokyklą, vasari 
vo tam tikslui vie 
susirinkimas. Po 
buvo iškilminga v 
koncertas.

KRETINGA.
Vasario 3 d. atvyko 
pirmasis Lietuvos 
traukinys, kurį visi 
yėntojai pasitiko s 

druska. Del tos lin 

jienos nusiųsta bus 
Lietuvos gelžkelių v 
bjamoji telegrama.

1878 m. balandžit 

tas Juozas Tiškevi 
dainas savo Tėvynę 
mis įsteigė Kreti np 
tą, ir tada buvo, iš

daugiau niežėjimo, 
{vykstančių nou plc

panaikins visus ni 
Paskui tik retkarči 
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra 
Ji nesugadins nei 
RUFFLES, jei tui

Jus aptiekinink 
galime atsiust jum 
markėmis ar monc

ad. riet



DIRVA

Žinios iš Lietuvos
——•+

KRUONIS, Trakų apskr.
Kruonyje šįmet darbuojas 

nuo pereitų metų mokytojas S. 
Paltanavičius; jis yra geras 
vyras, jaunas, suprantantis sa
vo pareigas ir gerai viską išai
škina; žmonės juo yra užganė-j 
dinti. Vaikų šįmet Kruonio dvi- i 
klesėje mokykloje yra į 60; S. I 
Paltanavičius mokytojauja vie
nas tai jam persunku. Tečiaus 
jis dieną darbuojasi su vaiku-1 
čiais, o vakarais, tris kartus 
savaitėje, suaugusių kursus ve
da. Iškarto tuos kursus pra
dėjo lankyti apie 30 ypatų, da
bar jau sumažėjo, žydai taip
gi lanko vakarinius kursus ir 
nori mokytis Lietuvių kalbos.

Ant. Dubickas.

pagrįžęs, Domininkas Litvinas 
paskirtas pirmasis telegrafis
tas. Dabar po 42 metų Kretin
ga sulaukė ir gelžkelio, ir tas 
pats D. Litvinas paskirtas sto
ties viršininku Kretingoj, kurs 
priėmė ir išleido pirmuosius 
traukinius.

; v įir.

SEIRIJAI, Alytas apsk.
Seirijų milicija yra pripratus 

vien tik kyšius imti už bravo
rus, kurių daugybė yra apie 
Seirijus. O girtuoklių matytis 
kas dieną; ypač jų pasidaugino 
kada buvo rinkimai, ir Seiri
juos visos aludės su svaigina
mais gėrimais turėjo but už
darytos ; tada patįs milicinin
kai po aludes susėdę gėrė.

| kad už rugių vogimą muša; bet 
kitas milicininkas L. Bernatau- 
čius taip pat aiškino matęs žy
dą rugius perkant ir puolė mu
šti. Bjauru, kad Raguvos mi
licija savo “dorybe” praneša ir 
caro “stražninkus”.

(“Lietuva”)

ŠVĖKŠNA.
Švėkšnos grafas Plioteris nu

važiavęs į Kauną parsivežė at
gal tokias kainas girioms, kad 
nebegalima jokiu budu inpirk-

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

I
! Columbia Lietuviški Rekordą

ĮVAIRIOS LIAUDIES DAINOS.
ĮDAINAVO A. KVEDARAS, BARITONAS, 

su piano akompan

E 2224

E 2223

E 3798

Mano laivas.. Daina.

KRUONIS, Trakų apskr.
Jau ir Kruonyje pradėjo šiek- 

tiek šviesos spindulių žibtelti. I 
Jau šiais metais buvo surengta 
2 vakarėliai — 4 sausio ir an
tras vasario 15 d. Pirmame 
vaidinta “Mariutė Vargoninko 
Duktė" ir “Daina be Galo”, o 
antrame—“Ant Bedugnės Kra
što”. Publikos per abu vaka
ru buvo pilna. Lošėjai kaip 
kurie savo roles atliko neblo
gai. Visi vakarėliai buvo su
rengta dėka vietos mokytojo, 
kuris suorganizavo mėgėjų bū
relį; žadama ir toliau vakarė
lių parengti. A. Dubickas.

KLAIPĖDA, Prūsų Lietuva.
Paskutiniu laiku iš Klaipėdos 

krašto išvežama į Vokiečius 
daugybę visokių prekių. Kas
dien eina traukiniai prikrauti 
šiaudų, šieno, malkų, kiaulių. 
Atgal pareina vien tušti vago
nai ; išgabenamų vietoj prekių 
Vokiečiai nieko nesiunčia.

Paskutiniams Vokiečių karei
viams vasario 12 d. iš Klaipė
dos, Šilutės ir Pogėgų apskričių 
išėjus, pabaigtas Vokiečių ka- 
riumenės iš Prūsų Lietuvos pa
sitraukimas. Jų pažadėtoji ap
sauga tiktai Lietuvius skaudė, 
tarnaudama tiems, kurie vedė

DARSŪNIŠKIS, Trakų apsk.
Darsūniškio valsčius pereitą 

metą buvo susitveręs ir šįmetą 
veikė paskirai, bet dabar nuo

sistematingą darbą Lietuviams 
ištautint. Ir nieks iš gyvento
jų nesigaili jų, tik rengiasi tin
kamai atlikti savo pareigas sa
varankiškai kraštui sutvarkyt.

ti. Ima, sakysime, už apipu
vusią eglaitę po 5 rub. ir po 10, 
malkos tai visokiomis kainomis 
—nuo 30, 40 iki 80 auksinų ak- 
tainis. Nuo rudens pardavinė
jo kiek pigiau, bet dabar vėl 
pabrangino, sako, reikią mokėti 
procentai valdžiai. Tuo tarpu 
žmonės sėdi šaltose 'grįtelėse, 
sukrypusiomis sienomis.

▼ ▼ ▼

ŠAKIAI.
Nakčia iš 29 į 30 d. sausio 

sudegė Šakių gimnazijos na
mas. Užsidegimo priežastis ne
žinoma. Išgelbėti nedaug kas 
pasisekė. Gimnazistų apsukru
mo dėka buvo išgelbėta kasa 
su 50 tūkstančių auks. pinigų 
ir kiti svarbus raštai.

▼ ▼ ▼

JEZNAS, Alytaus apskr.
Vietiniai Lenkai laukia grei

to legionų įsiveržimo. Kas va
karas žiuri, ar dar nematyt ug
ninių signalų iš Lenkų pusės, 
kuriems pasirodžius gal ir jie 
pultų. Matyt, yra kaž koks su
sitarimas prieš Lietuvą. Dva
rininkai paleisti iš kalėjimų 
veikliai dalyvauja. Iš jų kai-1

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT, MICH.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. <— A. Bagdonas,
2338 Russell Street 

Pagelbininkas —. F. Vaitkus,
240 Cardoni Avenue 

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

157 Polard Street 
Iždin. — J. Yarošįunas,

297 Heintz Avenue 
Globėjai: A. Abyshela ir

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

D. L. K. GEDIMINO DR-STĖ 
Raymond, Wash.

Pirmininkas — A. Burt,
2109 Ruddell Avė.

M. Malakas — vice-pirm.
1211 Larch Street

A. Skrebunas — prot. raštin.
1143 Cedar Street

C. Guzauskas — finansų rašt.
824 Adams Street.

A. Dailidėnas — iždininkas 
2109 Riddell Avenue.

A. Taraldis — maršalka
1204 Cedar Street 

Iždo globėjai — M. Tidikis, 
1126 Mill Street 

J. Masonis — 1205 Cedar St.

bos matyt, kad ir Kaune esan
ti dalis “polskiej vvladzi”. FARMOS UKES

20 vasario tapo priskirtas prie 
Kruonio valsčiaus kaip ir pirma 
prieš karę buvo. Nors žmonės

Vasario 10 d. įsteigtas Klai
pėdoj Lietuvos Raudonojo kry
žiaus skyrius. Antrą dieną jau

(“Liet. Ūkininkas.”) Girdisi tik vien aimanavimas ir

Į sveikatą. Maršas. Orkest

Pamylėjau vakar. Liaudies d
Draugė. Polka-mazurka. Ork

Kur vėjai pučia. Baritonas,
Esu garsingas vyras. Bariton

£

ĮDAINAVO MARĖ KARUŽIUTĖ. 
su orkestros akompaniamentu. 

Sudiev Lietuva. 
Miškas ūžia.
Sveika Marija. Soprano, Marė Karužiutė. 
Avė Maria. Soprano, Olga Roller.

E 3625

E 3842

ĮDAINAVO KARALIENĖS ANIOLŲ PARAPIJOS CHO
RAS, Iš BROOKLYN, N. Y.

E 3188 Ant kaino karklai siūbavo.
„ Pasisėjau žalią rūtą.

E 3189 Oi motulė.
„ Motus, motus.

E 3289 Karvelėli mėlynasis.
„ Kur bėga Šešupė.

E 3290 Loja šunis ant kiemo
„ Ko liūdi putinėli.

E 3242 Oželis.
Mes padainuosim.

E 3243 Beauštant! aušrelė.
„ Saulelė raudona.

ĮDAINAVO ŠV. CICILIJOS CHORAS Iš NEWARK, N.J.
E 3313 Eina garsas nuo rubežiaus.

„ Sukruskime broliai.
ĮDAINAVO S. ŠIMKAUS CHORAS.

E 3905 Ant tėvelio dvaro — Šimkaus maišytas choras.
“ Nesigraudink, Mergužėle, Šimkaus maišytas hc.

E 3906 Važiavau dieną, Šimkaus maišytas choras.
“ Bijūnėli žalias, Šimkaus maišytas choras.

E 4098 Gerkit, šaltyšiai. S. Šimkaus maišytas choras.
“ O. kas sodai, do sodeliai, Šimkaus maišytas choras.

E 2657 Meiles žiedas. Polka.
” Glamonėjimas. Valcas.

E 1927 Rosijos necionalis himnas.
” Serbijos nacionalis himnas.

E 2198 Vokietijos nacionalis himnas.
” Militariškas maršas.

daugumoje tuo nepatenkinti, 
kad jų valsčius panaikintas, ne
ša į Kruonį su reikalais vykti 
toli; kiti gi džiaugiasi, kad pa
naikino, sako busią mažiau iš
laidų vieną valsčių vedant, ne 
tiek reikės javų rekvizicijoms 
ir kitokių priemonių bus ma
žiau. Ant. Dubickas.

KRUONIS, Trakų apskr.
šį metą Kruonio girininko 

girininkystėje parduota girių 
į 30 dešimtinių, ir visas tas da- 
lėnkas išpirko žydai; žmonės 
labai nepatenkinti tokiu val
džios pasielgimu, nes jeigu val
džia ir toliau taip darys, tai į 
kelis metus pas mus girių ne
liks, o jų jau ir taip mažai yra, 
nes kaip buvo Vokiečiai, tai jų 
daugelį išnaikino, o dabar sava 
valdžia leidžia jas naikinti. Gi 
jei žmonės nori nusipirkti, tai 
brangumas medžių neapsako
mas ir didesnio skaitliaus nega
lima nusipirkti, išskyrus kelis 
desėtkus, o kaip žydai, tai da- 
lenkomis gauna. Jeigu taip ir 
toliau bus, tai neužilgo netek
sim paskutihių girių, to vie
nintelio Lietuvos turto.

▼ ▼ ▼

MAŽEIKIAI.
Ūkio Ministerijos švietimo 

skyriui leidus atidaryti Mažei
kiuose Mergaičių ūkio ir ruo
šos mokyklą, vasario 29 d. bu
vo tam tikslui vietos žmonių 
susirinkimas. Po susirinkimo 
buvo iškilminga vakarienė ir 
koncertas.

▼ ▼ ▼

PETINGA.
Vasario 3 d. atvyko' į Kretingą 
pirmasis Lietuvos gelžkelio 
traukinys, kurį visi vietos gy
ventojai pasitiko su duona ir 
druska. Del tos linksmos nau-

buvo įsirašiusių daugiau kaip 
40 narių, 1000 auksinų sudėju
sių. Valdybai išrinkta pirmi
ninku Brakas, jo pavaduotoja 
Rentelienė.

Prūsų Lietuvą nuo Vokiečių 
atskiriant, kįla reikalas Lietu
vių kalbą lygiomis teisėmis su 
Vokiečių kalba įvesdint į visas 
įstaigas. Vokiečiai valdininkai 
privalo lietuviškai išmokti, o 
kas to nenorėtų, turėtų būti iš
siunčiamas į Vokiečius, nes yra 

I ir ten išblaškytų Lietuvių val
dininkų, kurie noriai grįžtų į 
Lietuvą ir paimtų Vokiečių val
dininkų vietas.

| PADAVONYS.
šis kampelis taip pat nema

žai nukentėjo nuo karės aud
ros. Jaunimo yra gana daug, 
bet trūksta susitarimo. Prieš 
Kalėdas Padavonyj pas ūkinin
ką Grinių buvo vestuvės. Kaip 
visada, susirinko iš kelių kai
mų jaunimas, ir gerokai iš
traukė baltakėlės. Putriškių 
kaimo vyrai susipešė su Var- 
nupių. Vieni ir kiti pasenę vy
rai, kiti net jau pliki, ir taip 
susipešė, jog daugeliui teko ir 
ligoninėj pagulėti. Gėda jiems. 
Jei taip nori grumtis, teeitų jie 
į frontą savo jiegų pamildinti.

▼ ▼ ▼

RAGUVA, Panevėžio apsk.
Leidus viešos degtinės par

davinėjimą, visur smuklių kaip 
grybų po lietaus pridygo. Ra
guvoj rodos 4 su valdžios lei
dimais, o apie tris kartus tiek 
slaptų, kur žinoma pardavinė
jama “naminė”, šiose kibždėte 
kibžda visokio plauko vertelgų 
ir vaišina vietinę “garbės” mi
liciją, kuri nusigėrusi net pre- 
kivietėj ant nosies kniumba. 
Teko matyti, vasario 3 d. kaip

KAUNAS.
Prūsų Lietuvių Tautos Ta

ryba išrinko keturis atstovus 
nuo Mažosios Lietuvos į Lietu
vos Valstybės Tarybą. Jų tar
pe yra ir vienas iš pirmųjų Lie
tuvių tautinio atgimimo dar
buotojų — Martynas Jankus.

Vasario 16 d. iškilmingame
Valstybės Posėdyje pirmu kart 
dalyvavo ir Mažosios Lietuvos 
atstovai. Tarybos nariai ir pu
blika karštai juos sveikino tru- 
kšmingu delnų plojimu.

VIELŲ RINKIMAS.
Daugelyje vietų Lietuvoje

Vokiečių paliko presuotam šie
nui rišti tinkamos vielos, kuri 
dabar reikalinga Intendantūros 
reikalams. Įsakyta kariumenės 
dalims ir viet. komendantams 
rinkti tokią vielą ir gabenti ją 
į artimuosius Intendantūros 
sandėlius. Sandėliai priėmę 
vielą išdos kvitus, sulyg kurių 
bus atsiskaitoma su kariume
nės dalimis.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS t=l'.

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

jienos nusiųsta buvo į Kauną 
Lietuvos gelžkelių valdybai dė
kojamoji telegrama.

1878 m. balandžio mėn. gra
fas Juozas Tiškevičius, mylė
damas savo Tėvynę, savo lėšo
mis įsteigė Kretingoj telegra
fą, ir tada buvo, iš Bulgarijos

milicininkas M. Stroga, vos ant 
kojų besilaikydamas, mušė žy
deliui lazda per galvą, šaukda
mas: “aš pats mačiau kaip tu 
rugius pirkai”, nors šis, visas 
kruvinas, teisinosi, kad tik de
rėjęs, bet nepirkęs. Išsykio ne
tikėjau savo ausim, maniau,

Žmogue kasosi galvą, Į 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

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

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

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

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

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

žmonių bėdavojimai ' miestuose — 
pragyvenimas! brangus, kapitalistų 
išnaudijimai. Ką gali daryti, kad to 
visko išvengus? Taigi mes savo 
tautiečiams Lietuviams patarsime ką 
daryti, kad to visko išvengti, štai: 
atvažiuokit į Custer, Mich., kur di
džiausia Lietuvių ūkininkų kolonija 
Amerikoje, ir nusipirkit ūkę, o tuom 
syk nebusi išnaudotas nuo kapitalis
tų, ne pats pirksi nuo kapitalistų 
maistą, bet jiems parduosi ir gausi 
gerą kainą už savo produktus, čia 
mes Michigano Lietuviai ūkininkai 
darom gerą pelną ir gražų gyveni-
mą. Imkit pavyzdį, čionai ūkinin
kai turi šv. Antano Draugystę, ku
rios nariai gyvena brolybėj, vieny
bėj ir vienas kitam paduoda reikale 
ranką. Jau musų tarpe yra gana 
turtingų ūkininkų, turim savo viso
kių mašinerijų, kaip tai žemdirbys
tės mašinų, inžinų, melnyčių, auto
mobilių ir tt. Jau mes neprivalom 
maldaut svetimtaučių, kad kam ko 
pritrūksta pagelbėt, nes mes turim 
kas tik reikalinga. Net ir svetini-
taučiai stebisi iš Lietuvių darbštu
mo ūkininkavime. Taigi kurie ma
not pirkti farinas, patariant kreiptis 
prie šios draugystes,,'kuri turi tam 
tikslu komisiją, kuri jums patarnaus 
be jokio atlyginimo ir be skriaudos. 
Komisijos nariai: p. J. Vasiliauskas 
ir K. Daubaras. Kadangi čia yra 
daug išnaudotojų agentų, kurie nori 
nuskriausti žmones be mielaširdys- 
tės, 'taigi ši draugystė sumanė būdą 
apsaugot savo tautiečius ir musų 
dviejų metų teisingas darbas pasi
rodė. Dabar jau mes turim gana 
farmų ant pardavimo. Atėję Anglai 
ir Švedai prašo musų parduoti jų
farmas, ko mums reikia, kad jų pui
kiose vietose apsigyventų Lietuviai. 
Su informacijomis kreipkitės prie 
musų, o mes prisiusime katalogus ir 
kainas farmų su išlygomis ir paaiš
kinimais. Į (20)

KAZ. DAUNORAS
Box 7 Cuter, Mich.

“DIRVA” LIETUVOJ yra 
maloniausias svečias — už
rašyki t ją į savo namus — 
Kaina metams tiktai $3.00.

T. P. NEURA CO.
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

kad jo kišeniuje lieka lyčnas dolaris.
Valgiu 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 A V.
1332 EAST 55th ST.

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

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

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

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

| Kampas Huron Road . “Prie Didel
(Atdara Vakais ir Nedėliomis Rytais)

nuo Marketo
5 Laikrodžio”

ĮGRAJINO KARIŠKA ORKESTRĄ.
E 2653 Saulei nusileidžiant. Valcas.
E 2654 Onutė. Polka.

” Išreiškimas mailės. Valcas.
” Mano mymoji. Valcas.

E 2526 Prieš audrą. Valcas.
” Bangos. Valcas.

ĮGRAJINO MILITARIŠKA ORKESTRĄ.
E 3317 Batų čistytojas. Maršas.

„ Saldus bučkis. Valcas.
E 3314 Dėdukas. Polka. Orkestrą.

„ Saldžios lupos. Polka. Orkestrą.
E. 2527 Linksmybė. Polka.

” Išdykus mergaitė. Polka.
ĮGRAJINO SARGYBOS ORKESTRĄ.

E.2528 Laimės naktis. Valcas.
” Ant Šiaurvakarų poliaus. Valcas.

E 2529 Alpų ganyklose. Valcas.
” Pavasario sapnai. Valcas.

E 2655 Žiemos vakaras. Valcas.
” Artisto gyvenimas. Valcas.

E 2703 Visų apleista. Valcas.
” Nepamiršk manes. Valcas.

ĮGRAJINO REPULLIKONŲ ORKESTRĄ.
E 2704 Tyki mėnulio naktis. Valcas.

” Melinos akelės. Valcas.
E1924 Marselietė. Frannijos himnas.

” Kariškas maršas. Ant bubnų ir trubų.
E 4181 Alvito ežero bangos — Polka-mazurka.

“ Pilviškių valcas — Kauno kapelija.
E 2581 Gražioji polka.

„ Pavasario rytas. Polka.
E 2582 Kalnų augštumose. Valcas.

„ Kariškas maršas.
E 2706 žemaičių polka.

„ Gudri. Mazurka.
E 3624 Kur upelis teka. Polka.

„ šienapjūtė. Polka-Mazurka.
E 3626 Ant Šešupės kranto. Polka.

,, Lelijos žiedas. Valcas.
E 3799 Tamsioji Naktis. Valcas. Armonikų duetas.

, Vilniaus Polka. Armonikų duetas.
E 3499 Vilniaus polka. Armonikų duetas.

“ Tamsioji naktis — Valcas, armonikų duetas.
E 1198 Polka. Dalis pirma.

„ Polka. Dalis antra.
E 2001 Mažrusiška polka.

„ Polka.

ŠOKIAI IR MARŠAI 4GRAJINTI ĮVAIRIAIS 
INSTRUMENTAIS.

ĮGRAJINO CIMBOLŲ KVARTETS.
(Marimba Quartet.)

A 1728 Italijos atbalsiai. Two-Step
„ Senorita. Two-Step.

E 3895 Hazy polka. Cimbolų solo.
“ Tunes from Alpines (Alpinu Aidai). Polka-Maz.

E 4060 Albinos polka — cimbolais solo.
* Naval Cadets March, varpas solo.

E 4116 Po zniwach (Laukuose), Mazurka, dvi smuikos.
“ W karezmie (Karčiamoj), Mazurka, dvi smuikos, 

klarnetas ir gitaras.
ĮGRAJINO SMUIKĄ, FLEITAS CIMBOLAI IR

KONCERTINA.
(Violin,Flute, Chimes and Concertina.

E2469 Širdis or kvietkos.
„ Svajonės.

E 2511 Rojaus kvietkos.
„ Intermezzo Sinfonico. Iš operos „Rarmas”.
ĮGRAJINO KVARTETAS ANT MANDOLINŲ.

A1656 Atmintis
„ Italų rinkiniai.

CELLO, SMUIKĄ IR PIANAS.
A 1735 Todėl. (Because.)

„ Motka. (Mother Machree)

SMUIKĄ SOLO, ĮGRAJINO ARTUR GRAMAI.
E 2710 Preludijos.

„ Ispanų šokis.
E1551 Souvenir. Gramm. Smuiką.

“ Preludija. Gramm. Smuiką.
E1552 Preludija Tvano. Gramm. Smuiką.

“ Ispaniškas šokis. Gramm. Smuiką.
E 3181 Roselil (Daniška daina). Didele smuiką solo.

“ Saulėleidis ant kalno. Didele smuiką salo.
E 3182 Annie Laurie. Smuiką solo.

“ Forsaken (Išsižadėta) . Smuiką solo.
E 3343 Canary-bird (Kanarka). Smuiką solo.

“ Madrigal. Smuiką solo.

E 3379 Menuett. Smuiką solo..
“ Notturno F. Dur. Citra solo.

E 3475 Andante. Smuiką solo.
“ Gipsy airs (čigonų garsai). Smuiką solo.

E 3476 Evening song (Vakaro giesmė). Dilelę smuiką.
“ Adagio. Didele smuiką solo.

E 4039 Hungarų šokis No. 14, smuiką.
“ Penkats hungarų šokis, smuiką.

E 5133 Aria. Smuiką solo.
“ Romansas. Smuiką solo.

12-coliniai Rekordai
KONCERTINA SOLO, ĮGRAJINO ALEX. PRINCE.

E 987 Ispaniškas Valcas. Al Prince. Armonika.
“ Po dvigalviu ereliu. MwsSas. Armonika.

ARMONIKA SOLO, ĮGRAJINO ŽINOMAS ARMONI8- 
TAS J. KRESELSKIS.

E 2651 Vilniaus maršas.
„ Audra. Mazurka.

E 2652 Raseinių polka.
„ Kazokas. Valcas.

E 2705 Visur linksma. Valcas.
„ šak j ratą. Mazurka.

E 3315 Stumbriškių polka.
„ Jurgiuko kazokas.

E 3316 Polka nuo rudos.
„ Mažarusiška polka.

ARMONIKŲ DUETAI, ĮGRAJINO GARSUS ARM0N18- 
TAI H. ir H. ERICHSEN.

E 2580 šalies grožybė. Valcas.
„ žuvininkų valcas.

E 5170 Venecijos karniiavas (dalis I), Benas.
“ Dalis antra.

E 5176 Mylėkimės, Mazurka, lenkų orkestrą.
“ Mazur Polski — Smuiką solo.

E 6090 Oberek. Benas.
“ Nuėjo mama. Polka. Orkestrą.

E 4198 Teraz taki swiat — polka, orkestrą.
“ Buba Jurek — Mazurka, armonikų duetas.

E 4185 Pięknoscki Wiejskie — Mazurka.
“ Czarujące oczy (Žavėjančios akjs) — Valcas.

E 4174 Radiumas karalius — Maršas, Orkestrą.
„ Cousi-Couca — Polka.

E 2808 Niobe. Polka. Kolumbijos orkestrą.
“ Kur moteris maišosi. Polka. Kolumbijos orkestrą.

E 2809 Slacas. Mazurka. Kolumbijos orkestrą.
“ Meška. Mazurka. Kolumbijos Orkestrą.

E 2810 žavėjimas. Valcas. čigonų orkestrą.
“ Mylimoji. Vaičius, čigonų orkestrą.

E 2811 Tarp Gėlių. Vaičius, čigonų orkestrą.
“ Estudiantina. Vaičius, čigonų orkestrą.

E 2812 Sybilio Vaizdiniai. Vaičius, čigonų orkestrą.
“ Sybilio Vaičius, čigonų orkestrą.

E 4232 Drummers Parade (Bubnų paroda), maršas.
“ Meininko Duktė iš Juodos Girios. Benas.

Kad parūpinti daugiau 
ir įvairaus turinio Lietu
viškų rekordų, pakvietė 
pp. Joną ir Marę čižaus- 
kus, kaipo vienus iš pla
čiai žinomų dainininkų į- 
dainuoti keletą žemiaus 
paminėtų dainelių. Tos 
dainelės yra taip jaus
mingai ir puikiai sudai
nuotos, kad išgirdę jas 
kiekvienas gėrėsis.

ĮDAINAVO MARĖ ČIŽAUSKIENĖ,SOPRANO IR JONAS 
ČIŽAUSKAS, BARITONAS, SU AKOMPAN. 

ORKESTROS.
E 3244 Skambančios Stygos.

„ Tu mano motinėlė.
E 3190 Tris berneliai.

,, Vakarinė Daina.

ĮDAINAVO MARĖ ČIŽAUSKIENĖ, SOPRANO 
su orkestros akompaniamentu.

E 3192 Gegužinė Daina.
„ Giedu dainelę.

E 3291 Plaukia sau laivelis. •
„ Lopšinė Daina.

ĮDAINAVO JONAS ČIŽAUSKAS, BARITONAS, 
SU AKOMPAN. ORKESTROS.

E 3191 Saulelė tekėjo.
„ Ant marių krantelio.

E 3245 Gimtinė šalis.
„ Sunku gyventi.

ĮDAINAVO ŠV. CICILIJOS CHORO KVARTETAS 
IR KITI ŽINOMI DAINININKAI.

E1168 šaltyšius. Įdainavo šv. Cicilijos kvartetas.
„ Žvirblelis. Įdainavo V. Vaškevičia.

E 1246 Avė Maria. Bažnytinė giesmė. Smuiką solo.
„ Giesmė į Panelę švenčiausią. Įdainavo M. Bradų- 

nienė.

E1249 Mano palvys. Atliko J. Papartis.
” Velnias ne boba. Atliko J. Papartis.

E 2343 Atn vienos galvos. Atliko Glemžų Pranė.
" Žuavų maršas. Orkestrą.

E 1247 O kur buvai dieduk mano. Įdainavo M. Bradu- 
nienė ir V. Vaškevičius.

” Ungarų šokis. Orkestrą.
JUOZAS PLIENIUNAS ir PIJUŠAS LUŠNAKOJIS

E 4237 Jonas šmikis keliauna namon. .Dialogas, 
“ Maušiaus kelionė. Monologas.

E 4099 Referatas apie nosis, monologas, J. Plieninis.
“ Jaunystes atminimai — monologas, J. Plieninis.

E 4180 Medžiotojai, Dalis pirma, dialogas, atliko Juozas 
Plieninis ir Pijušas Lušnakojis.

“ Antra dalis (tie patįs).
ĮDAINAVO BROOKLYNO KVARTETAS.

su piano akompaniamentu.
E 2225 Einu per dvarelį. Liaudies daina.

„ Gaila Tėvynės. Maršas. Orkestrą.
E 2226 Per girią girialę. Liaudies daina.

” Linksminkimės. Polka. Orkestrą
2227 Per šilą jojau. Liaudies daina.
" Žydas statinėje. Polka. Orkestrą.

E 2228 Saulelė nusileido. Liaudies daina.
” Parodos maršas. Orkestrą.

E 2340 Vilniaus rūta. Liaudies daina.
" Drinopoiis. Maršas. Orkestrą.

E 2341 Kas subatos vakarėlį. Liaudies daina.
” 'Nuostabu. Maršas. Orkestrą.

Monologai, Dialogai ir Maršai.
E 1170 Velnias ne boba. Atliko A. Radzevičius ir J. 

Papartis.
” Kur bakūžė samanota'. Įdainavo M. Bradunienė.

E1248 Velnias ne boba. Dalis pirma. Atliko Bradunio- 
nė ir Radzevičius.

E 1248 Velnias ne boba. Dalis antra. Atliko Bradunie
nė ir Radzevičius.

7907 Superior Ave., :—: Cleveland, O.
10 Colinių Rekordų Kaina Kožno 85c.
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f Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ]
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

žydai sutvėrė Lietuvos Pas
kolos Komitetą. Jau tūlas lai
kas atgal kaip Clevelando Žy
dai dažinoję apie Lietuvos Lais
vės Paskolą, kurią pradėjo vie
tos Lietuviai platinti, kelia su
judimą savo žmonėse ir įvai
riais budais garsina, kad atėjus 
laikui, viešam susirinkimui, bu
tų pasekmingiau darbas vesti.

Jiems besirengiant prie to 
darbo, Lietuvių vietinis Stoties 
komitetas, p'ermatydamas rim
tą užduotį, kokią jie ant save 
pasiima, išsireiškė, jog butų ge-

Žydų ir Lietuvių komitetų su
sirinkimas atsibus ateinantį ne- 
dėldienį, nuo 7:30 vakare, Mo
kykloje, kampas E. 55th st. ir 
Portland avė.

Dr. V. Kudirkos Draugystgs 
bertaininis susirinkimas atsi
bus nedėlioj, balandžio 4 d., 
Flynn salėj, 5309-11 Superior 
avė., nuo 2 vai. po pietų. Visi 
nariai malonėkit atsilankyti ant 
šio susirinkimo, nes yra daug 
svarbių reikalų.

Užkviečia užrš ekr. J-. Ruškis.

Armėnai susipešė. Pereitą 
nedėldienį vietos Armėnai, lai
kydami politišką savo susirin
kimą, priėjo prie muštynių, ku
riose sužeista šeši žmonės. Pa
naudota viskas, kas ^sugriebta, 
ir pavartota peiliai, 
žeistųjų areštuoti.
sirinkime pakėlė bolševikiškų 
pažvalgų jų pačių žmonės.

Trįs iš su- 
Riaušes su-

nai krūmuose netoli jos namų.
Visi gyventojai sujudo prieš 

tokios baisios žudystės papildy- 
toją ir apsiginklavę žmonės lei
dosi į apielinkes jieškoti. Po
licija iš nosinės skepetaitės, už
rištos ant mergaitės burnos, 
esančios raidės pasinaudodama 
spėja suradusi tikrą žmogžudį. 
Suimta išviso trįs nužiūrėti 
žmonės, taipgi ir negras, atras
tas ant gelžkelio, kuris turėjo 
prie save revolverį.

Mergaitė greičiausia buvo už
pulta nemorališku tikslu 
visko nužudyta.

toja jį mylėjo, tečiaus matė di
delį amžiaus skirtumą ir nuta
rė prasišalinti iš Brooklyno, — 
tą padarė ’ niekam nežinant ir 
per pora metų ji buvo dingus: 
jieškota su policijos pagalba ir 
visais kitais budais, su minčia, 
kad jai kas negero ištiko. Mo
kytoja ramiai sau apsigyveno 
Massillon, O., netoli Clevelando. 
Sugrįžęs iš Francuzijon vaiki
nas netyčia sužinojo, kur ji 
randasi, ir pagaliaus vėl prasi
dėjo susirašymas, jiedu susiti
ko Clevelande ir nuvykę į War
ren, O., apsivedė. Visaip pasi
taiko: po 80 metų seniai veda 
18-kines, kartais buna ir ki
taip.

tas, o policistas paimtas teis
mui.

Nelaimės gatvėse. Pereitą 
subatą, iš paprastų kasdieninių 
nelaimių, gatvėse vežimais už
mušta vienas ir sužeista pora 
žmonių.

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

© C. J. Benkoski © 
© 
©

ir po

baan-
Belle-

Pienas atpigs. Nuo 
džio 1 d., kaip skelbia 
Vernon pieno kompanija, pienas 
bus atpigintas lc.

Namai Namai
LIE-

Park 
prieš 
Baž-

Wm. J. WILBERSCHEID 
Geležinių Daiktų ir Kvar- 

bų Krautuve.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

H. L. Castle, Clevelando Žy
dų Lietuvos Laisvės Pasko

los Komiteto Sekretorius.
rai, kad žydai sutvertų savo at
sakomąjį komitetą, veikiantį po 
supervizija mūsiškio komiteto.

Lietuvių komitetan nuo žydų 
priimtas H. L. Castle, iš Gabo- 
witz & Castle Company firmos, 
3648 Woodland avė., kuris irgi 
tą sumanymą matė praktišku 
ir todėl jo pastangomis tu o jaus 
likosi suorganizuotas komitetas 
iš intekmingiausių dvylikos šio 
miesto žydų: Rabbi Benjamin, 
S. Rocker (žydų dienraščio re
daktorius), H. L. Castle (sek
retorius), Sam Silberman, A. 
Simon, Rabbi M. A. Levine, 
Max M. Ozersky, J. Makoff, 
Harry Simon, Aaron Garber, 
Dr. I. Milcoff ir H. Mark.

Kovo 28 d., nedėlioj, Mr. Cas
tle buvo sušaukęs žydų ir Lie
tuvių komitetų susirinkimą — 
nuo Žydų dalyvavo apie 10, nuo 
Lietuvių atsilankė Stoties fi
nansų sekretorė Ona Mihelich 
ir K. S. Karpavičius, “Dirvos” 
red. Buvo apkalbama bendras 
veikimas ir ko Lietuvių komite
tas nuo žydų ištiesų reikalauja. 
Ant visko Žydai sutiko ir paga
liaus nutarta ateinančioje nedė
lioję, balandžio 4 d., laikyti ki
tą bendrą susirinkimą, kurin 
Žydai pasižadėjo sukviesti ir 
duoti informacijas bonų parda
vinėtojams kaip del visuotino 
susirinkimo balandžio 11 dieną 
Grays Armory, taip ir toliaus 
dirbant, iki kiekvienas iš jų 
nesurinks paskirtą jiems dalį.

Svarbiausią rolę visame šita
me žydų su judinimo ir sutvar
kymo darbe lošia Mr. Castle, 
paeinąs iš Lietuvos, iš Ukmer
gės. Dalyvaudamas musų ko
mitete, p. Castle žymiai prisi
dėjo darbu kaip prisirengime į 
Grays Armory, taip ir kitokia
me reikale. Jis, kaip pereitą 
sykį minėjome, paaukavo $50 
lėšų padengimui, kokios pasida
rė rengiantis prie didžiojo susi
rinkimo balandžio 11 d., paža
dėjo su savo darbininkais at
likti visą išgarsinimo darbą Žy
dų tarpe ir abelnai kituose rei
kaluose.

Stoka mokyklų. Paprastuo- 
de darbuose dirbančių žmonių 
algoms dusyk tiek pakilus, o 
mokyklų ir abelnai profesijo- 
nalių žmonių mokestims esant 
toms pačioms, kaip buvo prieš 
karę, pradėjo iš mokyklų žy
miai rezignuoti mokytojos. Vi
sose Suv. Valstijose pilnai sto
ka 170,000 mokytojų, gi Cleve- 
lande ir Ohio valstijoje stoka 
iki 3,000 mokytojų. Jieškan- 
čios profesijų mokslus einan
čios merginos mokytojų profe
siją aplenkia ir stengiasi pra
mokti ko pelningesnio.

23 metų vaikinas apsivedė su 
savo buvusia mokytoja, 53 m. 
amžiaus. Dar pirm 20-tų savo 
amžiaus metų, Brooklyn, N. Y., 
lankydamas mokyklą, mokinys 
įsimylėjo į savo mokytojų ir 
tuoj pradėjo kalbint ją vesti. 
Jo tėvai ir pati mokytoja norė
jo nuo to jį atkalbinti, bet vis 
nesisekė. Pagaliaus užėjo ka
rė ir vaikinas išvyko Francu- 
zijon. Jau tuo laiku jis lankė 
Columbia universitetą, kaip pa
šauktas karėn. Jai rašė laiš
kus, bet mokytoja neatsakinėjo, 
norėdama kaip nors jį nuo to 
užsidegimo atpratinti. Moky

Trįs apsimaskavę vagįs, su
rišę sargą Schwartz-Forney- 
Hexter drapanų siuvykloje, ant 
Superior avė. ir E. 30 st., aną 
pėtnyčios naktį, 3 vai., susikro
vę vežiman $4,200 vertės šilki
nių siuvinių ir šiaip drapanų ir 
nuvažiavo. Vajfįs visi buvo ap
siginklavę ir užėjo į tą siuvyk
lą apie 1 vai. nakties. Ta siu
vykla dar neužbaigta statyti, 
bet ant antrų' lubų jau buvo 
sukrauta daiktų.

Policistas pateko bėdon. Po- 
licistai irgi nėra šventi žmonės, 
kaip kada net ir visai krimina- 
liškai pasielgia. Pereitą savai
tę vienas policistas areštavo tū
lą jauną vaikiną ir sumetė ant 
jo bėdą už suklastavimą banki
nių čekių, bet po visu tardymų 
ir tyrinėjimų pasirodė, jog tie 
čekiai buvo suklastuoti paties 
policisto. Vaikinas paliuosuo-

©
©420 Society For Savings BIdg..jg| 

CLEVELAND. O. S:
Męs savo ofise turime kas per- 
kalba lietuviškai. ©

ADVOKATAS

© 
© 
@@©©@©©©@©©©@

TINKAMIAUSIA DEL 
TUVIŲ.

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

P. 
2006

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

nes bus Lietuvių 
Atsišaukite pas:

MULIOLIS
St. Clair Ave.

Cent. 6488.

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

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

Miestui stoka žuvų. Lyg ty
čia, paskutinę pasninkų savai
tę, kada žmonės daugiausia val
go žuvis, pereitą nedėldienį už
ėjus dideliai audrai ir sutrau
kius žvejų tinklus, miestui pri- 
stoko žuvies. Bangos sudraskė 
daugybę .tinklų Erie žvejų. Žu
vies pardavėjai sako negalį nei 
dvidešimtos dalies žmonėms 
pristatyti, kiek reikalaujama.

PRANEŠIMAS
“MEILĖS IR ŠEIMYNOS” 

geriausio pas Lietuvius Mei
lės, šeimynos, Mokslo, Dailės 
ir juokų mėnesinio žurnalo 
naujas numeris jau išėjo. — 
Reikalaukit pažiūrėjimui, at
siųsdami 10c. Adresuokit:

“MEILĖ IR ŠEIMYNA” 
2023 St. Paul Av. Chicago, Ill.

Wsl
ui

Uetuvh
Metinė Preu 

Suvienytose V 
Kanadoj ir Me 
Kitose Viešpat

Prenumenta i 
juetas gitai toai nuo 
tę. Ap8*»inimp ta

7907 Superior

Publiahei

No. 15

Fra

Paliuosuota moteris. Keletas 
savaičių atgal tula Italė, A. Vi
cario, vedusi moteris ir turinti 
tris kūdikius, nušovė kitą Ita
lą, krautuvninką, kuris, kaip ji 
policijai pasakojo, ją persekio
jo. Po žmogžudystės moteris 
areštuota; ji teisinosi, jog tas 
vyras lankydavo jos namus ir 
neduodavo jai ramybės. Nu
šovė jį savo virtuvėje. Po tar- 
dinėjimų ji likosi nuo kaltės at- 
liuosuota. Pirm to nušautasis 
įvyrąs, jos skundu policijai, bu
vo areštuotas ir tardomas už 
nedavimą tai moteriai ramybės. 
Vos sugrįžęs paliuosuotas po 
kaucija, jisai vėl nuėjo į jos 
namus. Tenai kilo nesusiprati
mai ir moteris, norėdama nuo 
negeistino draugo atsikratyti, 
pagriebus revolverį jį nušovė.

Žiauri žmogžudystė. Steu
benville, O. — Pereitą savaitę 
čia atrasta negyva vienuolikos 
metų mergaitė, užrišta burna 
skepetaite, rankom surištom iš 
užpakalio ir užspardyta mirti-

Statement for April 1st, 
1920, of the Ownership, 
Management, etc. of the 
“Dirva”, Published Week
ly at Cleveland, Ohio, re
quired by the Act of Con
gress of August 24, 1912.

Before me, a Notary Public in and 
for the said state and county afore
said, personally appeared Aug. Jan
kauskas, who, having been duly 
sworn according to law, deposes and 
says that he is the Manager of the 
DIRVA and that the following is, to 
the best of his knowledge and belief 
a true statement of the ownership, 
management, etc., of tie aforesaid 
publication for the date shown in 
the above caption, required by the 
act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Lads and Regu
lations, printed on the reverse of 
the form, to wit:

1. — The names and addresses of 
the publisher, editor, managing edi
tor, and business manager are:

Publishers —
The Ohio Lithuanian Publishing Co., 

7907 Superior Ave., Cleveland, 
Managing editor —

K. S. Karpavičius
7907 Superior Ave., Cleveland, 
Business manager —

Aug. Jankauskas
7967 Superior Ave., Cleveland,
2* — The owners are: .

The Ohio Lithuanian Publishing Co. I
A. B. Bartoszewicz, 2006 St. Clair 

ave., Cleveland, O.
A. Kranauskas, 2003 St. Clair av., 

Cleveland, Ohio.
Paul Szukys, 2345 St. Clair ave., 

Cleveland, O.
3. — There are no bondholders 

and no mortgage securities outstan
ding against The Ohio Lithuanian 
Publishing Co.

5. — This is weekly publication.
Aug. Jankauskas, Business Mgr.

Sworn and subscribed before me 
this First day of April, 1920.

(Seal) A. B. Bartoszewicz, Į 
Notary Public. i

o.

o.

o.

PAJIEŠKAU Vinco Kibarto, 
Kauno g.. Raseinių ap., pirmiau 
gyveno Washington, O. Turiu 
laišką nuo jo moteries ir dukte
rų iš Lietuvos. Jis pats ar kas 
kitas duokit žinią. (16)

Ona Pikturnaitė-Staffana 
49 School Street

So. Hadlel Falls, Mass.

PAJIEŠKAU savo draugės 
Barb. Girzijauskiutės, Rasei
nių apsk., Vaizgirių par., Kalu- 
pių kaimo. Girdėjau gyvena 
Waterburyje, vedus, bet neži
nau pavardės po vyru. Turiu 
svarbų reikalą.

Ona Mockienė-Baltrušaičiukė 
521 East St., New Haven, Conn.

LIETUVIŠKI ROLIAI 
DEL PLAYER-PIANŲ 
Turime visokių Lietuviškų rolių 

del player-pianų. Taipgi parduo
dame pianus, gramafonus, vargo
nėlius, rašomas mašinėles ir t. t. 
Tuos visus daiktus mes galime pi
giau parduoti negu kiti. Taipgi 
reikalingas pusininkas biznyje pi- 
janų, senyvas vyras arba moteris, 
bile tiktai geras žmogus. Reika
linga kiek nors pinigų už savo 
dalį inmokėti is store su žmonėmis 
pakalbėti, nes man vienam per- 
sunku, esu jau senas. (16)

JONAS AMBROZAITIS
332 S. Second St., Brooklyn, N.Y.

Vyrai ir Moterys

I
 Ar esat SILPNI, NERVUOTI ir LIGOTI? Ar padarėt klai

dą, kaip ir kitų daugybė padarė nepasitarę su tikru Daktaru tikru 
laiku? Ar jau esat nusprendę beveik mesti jieškojimą pagalbos, 
manydami, kad jau daugiau nieko nėra galimą padaryti. NENU- 
STOKIT VILTIES. Aš esu išgydęs tūkstančius bevilčių ligų. Ne
duokit klaidingam pasididžiavimui ir nedrąsumui neprileisti jus pa
sitarti su manim, nes su manim PASITARIMAS yra visiškai slap
tas. Neleiskit pinigų klausimui sulaikyti jus nuo pasimatymo su 

nes mano kainos yra prieinamos ir užganėdinančios, gali- 
sutartis užmokesniui už gydymą, tokiu budu mano pa- 

.....yra išstatomas kiekvienam nors ir blogiausiose aplin- 
■■ kybėse. Atminkit, jog kada kalbatės su manim, kalbatės su TIK- 
!■ RU BAIGUSIU MOKSLĄ IR SU LEIDIMU Gydytoju, kuris pra- 
į leido 40 METŲ savo gyvenimo savo speciališkume. Tas tik vienas 
5 gali būti geriausiu užtikrinimu pas mane ateinantiems, jog jie kal- 
į basi su specialistu, su užgyventa reputacija. Aš egzaminuoju ir 
Ji gydau pats ir visu gydymo laiku, kada tik pas mane ateisit, maty- 
į šit mane ypatiškai, ir nebūsit pavesti jokiam pagelbininkui. Kada 
į reikia pagalbos patyrusio Specialisto, negaišuokit laiko nepasitarę 
į su manim, ir turėkit mintyje, jog nėra tokios ligos, kad nebūtų ga- į Įima išgydyti, laiku apsižiūrėjus.< KRAUJO UŽNUODIJIMAS turit skausmą kauluose, su- 2 Ar jūsų Kraujas netyras? ar
S tinimą gįslų, vočių, pučkų, odos negražumą, skaudulius, kurie neiš- 
5 sigįja, šašus ar kitokias odos ligas. Jei taip, ateikit tuoj pas ma- 
2 ne, nes aš galiu pergalėt odos ir kraujo padėjimą savo sistema.
į NERVŲ padėjimas. Ar esi silpnas, nesvuotas ir sutužęs, ar į gyvumas ir narsumas apleidęs, ar patėmijai, kad jau
į esi ne tas, ką buvai? Jei taip, tai pasimatyk tuoj su manim ir aš 
2 atgrąžinsiu tave atgal į tikrą žmogų.
į SUTINIMAI ir kitokie padidėjimai arma navikų augimas per 
į mano gydymą atgrąžinama į normali padėjimą be
į jokių pjaustymo ir operacijų.
S SKILVIO >r INKSTŲ padėjimas. Apvilktas LIEŽUVIS, sto- į ka APETITO, IŠPŪTIMAS ir Nesmagumas po val-5 gio, paeinąs nuo gazų, apsvaigimas ir gurguliavimas ir kitokios į skilvio negerovės mano gydymu pataisoma.
Ę LIGOS Neduodančios miegoti naktį, skaudėjimas strėnose, suti- 
Į nimas pėdų ir kojų, akių išpurimas, gelsva veido išvaiz-į da ir kitokie simptomai mano gydymu prašalinami.
į ŽARNŲ LIGOS, (vidurinės, ir laukan veržiančios), žarnų išsi- 2 ’ vertimas, ir kitokios vidurių ligos pagydo-
2 mos be peilio ir šiaip skaudančių apsiėjimų.
4 REUMATIZMAS visokiose savo formose, padidėję ir sustin- 
2 gę sąnariai pasiduoda mano gydymui.

■■ manim, nes n
J" ma padaryti s
■J tarnavimas yi

VOTIS paeinančios arba nuo sugadytų gįslų, arba pasekmė Flu, 2
1 išdžiovinama mano gydymu. ■;

PAS MANE GALIMA SUKALBĖT LIETUVIŠKAI.
ŽIŪRĖKIT, KAD PATAIKYTUMĖT TIKRON VIETON: TIKRA •!

VIETA YRA KAMBARYS 7. J.
ATEIKIT PAS MANE. PATARIMAS BUS DUOTAS SU NORU. >1

n
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LIMAS

Valdžia j
a

JAF

Bolševikų

K DAR!
JUD

DR. J. ŠEMOLIUNAS
AKIŲ 

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

nuo 10 iki 12. 
AVĖ. Antros lubos.

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

E VIOLET LAXATIVE

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

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

Nedėldiemais
8115 ST. CLAIR

------------------------------
LOUIS EISENBERG 

Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 
Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, ;
Lieja ir Stogams dangalų
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

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

sei Rd., 2 lubos. (15) Į

Tai yra krautuvė, kurio
je jus galite pasitikėti.

The Gegenheimer 
Drug Co.

Superior Av. ir Addison Rd.

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.

Dr. M. L. STEHLEY, Specijalistas |
2573 E. 55th St., Netol Woodland Ave. Cleveland, O. ■!

Viršuje, 2-ros lubos, Room 7. S
Valandos: Kasdien nuo 1 po pietų iki 8 vai. vakare. 2

Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakare. J
Nedėldieniais ir Seredomis nuo 1 po pietų iki 4 vai. 5

My commission expires Feb. 28, 1921j

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.

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

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

ggg taisymo.
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

PAIN

tu 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

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- 
nam dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbam.
7901 SUPERIOR AVE.

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

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

Generalis si 
Danijos amatų 
apšaukė genei 
je šalyje delei 
ir nauja’ min 
ant unijų pasi 
šti šalies apke

Gompers pri 
nui. Washing 
Darbo Federal 
S. Gompers s 
manymą vald 
demokratinio 1 

, Stelių. Jis tai 
ti visas pasta 
perleistas koi 
Esch bilius p 
jiems draudžū

Chicagoj su: 
ir Milwaukee i 
įai ir- iš tos 
kytas prekių

r Salem, O., 
400 angliakas 

•' priimti 27 nu 
pakėlimo pasi 
padidinimas, i 
sakantis paga 
lavimo. šitie 
paklausė net 
viršininkų įsa

Columbus, 
gelžkelių reik 
bančių darbi 
gelžkelio pat 
ant streiko. 
į trumpą la 
visa gelžkelk

Norfolk, Vi 
elektros darbi 
bėjai ir maš 
vietinei gelžk

Kompanijos 
'kelius išpo va 
kontrolės, pi 
kainas už važ 
vorų pervežta 
žkelių pabranp 
met. Kompan 
jas verčia pa 
darbininkams 
sas brangumas 
rimo.

Chicagoj bij 
gu gelžkelio c 
kas pasitęs ilgi 
Reikalaujama i 

■ ti gelžkelius p< 
Ekspres ųkomj 
kad dabar nega 
tų niekur prisl

Ashtabula, 0 
vo plumberiai 
dėlė dalis budini 
b’o sutrukdyta, 
mokesties po $1 
valandų dieną, 
vo po 80c. ir d 
noje. Namų po 
pradėjo dirbti p 
keltos mokesties 
dą. Firma gavi

Canton, O. — 
kęs vaikams- ve! 
parašęs ant pak 
ratukei, tas Povi 
ri vaikai. Tai 
jums nuo tėvo i 
nuodijo. Jis tūlą 
sveikas ir nerad

V yrai 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 | Akron, Ohio
rVnATT TTTT VVPTTQ Mano gydymai pasirodė pasekmin- UrlUAU lllk V XXvUO — gj. Mano ypatiškas apsipažinimas

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

t

norit Pirkti Lotą, Namą, Farmą ar Biznį, ateikit ar- 
telefonuokit mums su užklausimais ką mes turime.

Musų Mieris — Greitas Patarnavimas 
ir Teisingas Apsiėjimas su Visais.

Pranešimas
GERAI ŽINOMA FIRMA

J. J. JIRASEK
REAL SETATE BROKER

Paskelbiame šio miesto Lietuviams, kad gerai tarp Lie
tuvių žinomas JOSEPH AMBROSE dabar dirba kaipo 
Pardavėjas ir Agentas viršuje paminėtai firmai.
Jei turit pardavimui kokį Namą, Lotą ar Biznio įstaigą ar 
apmainymui, praneškit jam šiame ofise.
Jei
ba

J. J. J1RASEK
REAL ESTATE BROKER

J. AMBROSE, Reprezentuoja
.------ OFISAI: ------

SOUTH ir WEST SIDE
2250 Professor Street 

Central 3873 W. 
(Nedėliomis ir vakarais)

MIESTE
1320 Ontario Street 

Main 308 
Central 1694

KLAUSKIT MR. AMBROSE.
Mes Parduodame Namus nuo $1,000.00 ir augščiau 

Su inmokėjimu išsykio tiktai nuo $100 ir augščiau.
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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
Nedėldienį 11 iki 12 dieną 1:30 iki 3:30 po pietą

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.

Dabar Geriausias Laikas Pirkti Namus
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 ave. Parsiduoda pigiai, su mažu įmokėjimu, ant 
išmokesčio rendomis.

2-jų Šeimynų Namas, po septynis kambarius, su maudynėmis, elektros šviesa, skie
pais, gerėtais ir didelis lotas. Randasi ant Russell Rd., netoli Superior ave. Par
siduos pigiai, su mažu įmokėjimu, ant lengvų išlygų.

The Representative Reality Company
Main Office 814=16 Citizens Bldg.

SKYRIAI RANDASI:
7907 SUPERIAR AVENUE

Telefonai
2006 ST. CLAIR AVENUE

Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

i

A. B. BARTOSZEWICZ
Princeton 2727

Central 6488
P. MULIOLIS

Bonai ant $1(1




