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Francuzija Išsiuntė Kariu 
menę Prieš Vokiečius

GRĘSIA DABARTINĖS MINISTERIJOS PUO
LIMAS, JEI FRANCUZIJA SPIRSIS PRIEŠ 

VOKIETIJĄ.
Valdžia įsakė visiems Vokietijos kareiviams tuoj 

apleisti Ruhr Distriktą, kur buvo 
mūšiai su raudonąja armija.

JAPONAI UŽĖMĖ. VLADIVOSTOKĄ.

Bolševikų armija nustojo mūšiuose 300 kareivių. .

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

Generalis streikas Danijoje. 
Danijos amatų unijų kongresas 
apšaukė generalį streiką viso
je šalyje delei to, kad karalius 
ir nauja' ministerija atsisakė 
ant Unijų pasiūlymo bendrai ri
šti šalies apkeblėjusį padėjimą.

KOVOJE PRIE BECKUM 
ŽUVO 300 BOLŠEVIKŲ. 
Berlinas. — Kovoje

Beckum, Westfalijoje, 
kiečių bolševikai nustojo 
savo žmonių. Socialistų 
džios kariumenė visose
tose raudonuosius pradeda 
nugalėti ir jie priversti pa
sitraukti.
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Gompers pritaria Plumb pla
nui. Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirmininkas 
S. Gompers sutinka remti su
manymą valdžios valdymo ir 
demokratinio kontroliavimo gel
delių. Jis taipgi pasiryžęs dė
ti visas pastangas, kad nebūtų 
perleistas kongrese Cummins- 
Esch bilius prieš gelžkeliečius 
jiems draudžiantis streikuoti.

Chicagoj sustreikavo St. Paul j 
ir Milwaukee gelžkelio darbinin
kai ir iš tos priežasties sulai
kytas prekių vežiojimas.

Salėm, O., išėjo Ąrit -streiko 
400 angliakasių, atsisakydami 
priimti 27 nuošimčiu mokesties 
pakėlimo pasiūlymą. Moksties 
padidinimas, sako jie, nėra at
sakantis pagal šių dienų reika
lavimo. šitie angliakasiai ne
paklausė net vyriausių unijos 
viršininkų įsakymo.

Columbus, O. — Apie 3,000 
gelžkelių reikalų dirbtuvėse dir
bančių darbininkų, užjausdami 
gelžkelio patarnautojams, išėjo 
ant streiko. Unijos sako, kad 
į trumpą laiką bus sulaikyta 
visa gelžkelio sistema.

Norfolk, Va. — Išėjo streikan 
elektros darbininkai, katilų dir
bėjai ir mašinistai, dirbusieji 
vietinei gelžkelio kompanijai.

Kompanijos, atgavusius gelž
kelius išpo valdžios karės laikų 
kontrolės, pasiryžę padidinti 
kainas už važinėjimą ir už ta- 
vorų pervežimą. Abelnas gel
žkelių pabrangimas prasidės šį
met. Kompanijos sako, jog tą 
jas verčia padaryti pakėlimas 
darbininkams algų ir kitas vi
sas brangumas gelžkelių opera- 
vimo.

Chicagoj bijoma riaušių, jei
gu gelžkelio darbininkų strei
kas pasitęs ilgiau ir eis platyn. 
Reikalaujama milicijos ir padė- 

- (i gelžkelius po karišku stoviu. 
Ekspres ųkompanijos paskelbė, 
kad dabar negalima jokių daik
tų niekur pristatyti.

Ashtabula, O. — Sustreika
vo plumberiai (cinoriai) ir di
dėlė dalis budinkų statymo dar
bo sutrukdyta. Jie reikalauja 
mokesties po $1 į valandą ir 8 
valandų dieną. Ikišiol gauda
vo po 80c. ir dirbo 9 vai. die
noje. Namų popieriuotojai jau 
pradėjo dirbti pagal naujos pa
keltos mokesties — $1 į valan
dą. Pirma gavo po 85c.

Canton, O. — Tėvas, pripir- 
kęs vaikams- velykinių dovanų, 
parašęs ant pakelių: “Tas Da- 
ratukei, tas Povilukui, bukit ge
ri vaikai. Tai yra paskutinės 
jums nuo tėvo dovanos”, nusi
nuodijo. Jis tūlą laiką buvo ne
sveikas ir nerado pagalbos.

VOKIETIJOS BOLŠEVI
KAI APVEIKIAMI.

Haga. — Vokiečių valdžios 
žygis prieš bolševikus sukilė
lius Ruhr distrikte buvo pasek
mingas visu frontu. Dešinysis 
kariumenės sparnas privertė 
raudonuosius pasitraukti už 
Testerberg, kitoje gi vietoj val
džios kareiviai prasiveržė prie

AIRIAI BAISIAI PERSE
KIOJAMI.

Limerick, Airija. — Balan
džio 3 d. atsibuvo dideli areštai 
ir Anglijos kariumenė krėtė Ai
rių namus. Tokio militaristų 
pasielgimo priežastis nežinoma.

Aplinkui Airijos sostinę Dub
liną apstatyta - sargyba. Ap
šarvuoti autompbiliai saugojo 
visas miestan ineigas. Dubli
ne taipgi padaryta keletas kra
tų, bet nerasta ginklų.

Iš Dublino pranešama, jog 
visi į miestą ėinantieji keliai Į j 
aptempti spygliuotų vielų tvo
romis ; miestan) ineigos po di
dele sargyba. Visi įvažiuojan
tieji vežimai ir automobiliai 
buvo sulaikomi ir krečiami. At- 
kreipda didelė atida į šieno ve
žimus ir kugiusį ir įvažiuojan
čius gatvekarius!'

Iš Belfasto pranešama, 
Londonderry mieste, šalip 
dėsnio kariumenės veikimo, 
si miestan einantieji keliai 
statyti sargybalaivais atvykę 
pasažieriai krečiami. Su kalė
jime esančiais Sinn Feiniečiais 
žiauriai apsieinama. Kiti di
desni Airijos miestai taipgi po 
didele sargyba. Anglijos val
džia laukė Velykų dieną kįlant 
revoliucijos sykį ant visados 
paliuosavimui Airijos iš po 
glijos jungo. a
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PRADĖS PREKYBĄ SU 
RUSIJA.

Washington. — Manoma ne
užilgo pradėti prekybą su Ru
sija, nežiūrint ar ji bus po so
vietų valdžia ar kokia kita fak- 
cija. Suv. Valstijos iki šiolei 
vis laukinėje atsakymo nuo su
jungi ečių tame, kokio kelio jos 
imsis, tečiaus vis negauta jokių 
tinkamų rezultatų ir neprieita 
prie jokio susipratimo. Dabar 
valdžios norima, jei atsakymas 
tuoj nebus sulauktas, patarti 
Amerikos piliečiams pradėti su 
Rusija varyti visokią prekybą, 
nepaisant ką kiti darys,
riko's biznieriai, žinoma, tą 
kybą su bolševikais galės 
ti savo rizika, t. y. nebus iš 
džios kištasi į atsitikimus,
nebus pildoma sutartįs, pasida
rys nuostoliai ar bolševikai ką 
apgaus. Vėliaus gi, kada bus 
pripažinta kokia nors. Rusijoje 
valdžia, tai iš Amerikos val
džios pusės bus tas dalykas 
reikalaujama prižiūrėti.

šitan dalykan Suv. Valstijos 
žiuri grynai kaipo komercijos, 
o ne politikos dalykan. Valdžia 
neuždės draudos kam ką par-

Hamborn. Viduryje linijos vai-įduoti ar ne, ir tais pačiais pa- 
džios kariumenė užėmė Reck-j matais daiktai galės būti par- 
linghausen, trylika mylių šiaur-1 duodami ir perkami Rusijoje, 
vakarin nuo Ęsseno, vis stum
dama bolševikus tolyn. Bolše
vikų armijos atsispyrimas silp
nas; raudonąją armiją vado
vauja paprasti “senos tvarkos 
griovimo” agitatoriai, tik kele
tas jų tarpe yra oficierių. Ru
sų bolševikų oficierių skaičius 
yra toks mažas, kad visai be 
reikšmės. Raudonosios armi
jos būriai užvardinti tokiais 
vardais, kaip “Lenino kompa
nija”, “Trockio kompanija” ir 
“Karolio Liebknechto kompani
ja”.

Balandžio 6 
jog Vokietijos valdžios karei
viai atėmė nuo bolševikų Esse- 
ną ir kitus miestus.

bet viskas turės apsieiti be mo
ralės ir fiziškos" Suv. Valstijų 
valdžios paramos.

SUKILIMAS GVATEMALOJE.
Mexico City, Mex. — Guate

mala respublikoje apsireiškė su
kilimas; šimtai kasdien areš
tuojama ir daugelis kalėjimuo
se išžudyta. Daugelyje vietų 
atsibuvo kareivių su civiliais 
muštynės.

d. pranešama,

Mayence. — Balandžio 6 d. 
Francuzijos kariumenė inėjo į 
Vokiečių miestus Frankfort ir 
Darmstadt. Sąjungiečiams ne
patinka, kad bolševikų revoliu
cijai siaučiant, Vokietijos val
džios kariumenė stengiasi inei- 
ti į tokias vietas, kurias sulyg 
taikos išlygų prižiūri sąjungie- 
čiai. Dedama pastangas rau
donuosius numalšinti.

DELEI TURKIJOS;
Washington. — Suv. Valsti

joms mandatas arba priežiūra 
Turkijos ir Kaukazijos, kaip y- 
ra kalbama padaryti, apsieitų 
$275,000,000 pirmais metais.

Iš Paryžiaus pranešama, jog 
visoje Turkijoje, išskyrus Kon- 
stantinopoliaus, įvyko sukilimai 
prieš sąjungiečius. Graikai no
ri užimti' Adrianopolį ir rytinę 
Trakiją.

Slavokijoje siaučia didelis ba
das ir skurdas. Žmonės užpul
dinėja vietas, kur jaučia esant 
maisto, ir plėšia ką gali.
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Washington. — Anglijos 
basada apstota moterimis, 
rios prijaučia Airijos respubli
kai. Didžiojoj pėtnyčioj pike
tuojančios ambasadą moterįs 
sakė, jog taip darė priminimui, 
Kristaus nukryžiavojimo dieno
je^ kad ir Aiiljfe'taipgi kryžia- 
vojama Did. Britanijos valdžios.

ŽINGSNIS PIRMYN.
Suv. Valstijų Senatas ruošia- 

■ si pripažinti Estonijos, Latvi- 
i jos, Lietuvos ir Ukrainos val

džias faktiškai esančiomis. Se
natorius demokratas Mr. King 
yra pasiūlęs delei atskirų vie
tos valdžių Rusijoj šiokią rezo
liuciją, kuri tapo inteikta Už
sienio Reikalų Komitetui ir pa
skelbta Senato rekorduose po 
N. 338, kovo 22 dieną, š. mš:

“Kadangi bolševikų revoliu
cija lapkričio mėn. 1917 m. yra 
įnešusi suirutę į visuomenės 
Rusijos tvarką ir sudariusi po
litinį chaosą, išskyrus tas Ru
sijos dalis, kurios buvo ganėti
nai stiprios išsilaikyti nuo bol
ševikų įsivyravimo;

Kadangi žmonių laisvei ir ge
rovei yra reikalingu, idant val
džia butų taip sudaroma, kad ji 
galėtų užlaikyti visuomenės 
tvarką ir

Kadangi Estonijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Ukrainos valdžios 
buvo taip sutvertos, kad pajie- 
gusios užlaikyti tą tvarvą ir 
kad tos valdžios yra sudariu
sios vietos savivaldas ir užkir
tosios kelią bolševikų įsivyra
vimui,

Kadangi nebus galima Rusi
jos tautai įsteigti federalį res
publikos valdžią delei visos Ru
sijos, iki tolei, iki ten pasilie
ka bolševikų šeimininkavimas, 
ir

Kadangi yra, reikalinga, kad 
šios valstijos pasilaikytų Rusi
joj iki tam laikui, kuomet vi
sos Rusijos federative respubli
kos valdžia bus sudaryta arba 
santikiai tarp šių atskirų teri- 
torialių valstybių bus nustaty
ti Steigiamojo visos- Rusijos ' 
Seimo, todėl lai buna

Nutarta, jog -Senatas esąs 
tos nuomonės, kad Suvienytų : 
Valstijų Valdžia privalo pripa
žinti dę facto gyvavimą atski- i 
rų vietos Valdžių Estonijoj, I 
Latvijoj, Lietuvoj ir Ukrainoj, . 
laikinai iki tam laikui, iki san-. 
tikiai šių šalių su Rusija arba i 
ir kitų Rusijos dalių bus aptar- ' 
ti visos Rusijos Steigiamojo 1 
Seimo arba bus nustatyta fede- 1

Lietuvos Laisves Paskola

su-
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JAPONAI UŽĖMĖ VLA
DIVOSTOKĄ.

Vladivostok. -— Balandžio 5 
d. Japonijos kariumenė, po ke
leto valandų mūšio, užėmė nuo 
bolševikų Rusijos Rytų Azijos 
miestą ir portą Vladivostoką. 
Japonai skelbia miestą atiduo
sią Rusams kada tenai pasida
rys tvarka.

SUKILIMAS CHINIJOJ.
Amoy, Chinija. — Kariume- 

nės sukilime Anhui provincijo
je užmušta pora šimtų vyrų ir 
daugybė sužeista. Mūšiai užsi
tęsė keletą dienų ir gyventojai 
pergąsdinti nešasi kur nors į 
saugesnes vietas.

KAIP RHEIMS “STOVI”.
Labiausia nuo Vokiečių kul

kų nukentėjęs miestas Rheims 
stovi kaip ant vištos kojos. Ne- 
kurie namai aptaisyti. Kitų tik 
sienojai laikosi. Pereitą savai
tę pirmu kartu po karės miesto 
gatvėje pasirodė tramvajus — 
nuo tokio menko judėjimo na
mų sienos ėmė griūti ir tram
vajus reikėjo varyti atgal į 
tvartą.

24 metai atgal apakintas, at
naujintas skundas. Chicago. — 
Žmogus, nustojęs akies 24 me
tai atgal kada jam Grane kom
panijos dirbtuvėje inpusta suo
džių, tuo tarpu vis nieko nega
vo ir po keleto metų mirė. Da
bar jo skundą pakartoja jo bro
lis, reikalaudamas atlyginimo.

Intaisys telefonus ties mylia- 
ženkliais. Ohio valstijoje mano
ma prie kelių prie kiekvieno 
mylia-stulpo pritaisyti telefo
nus. Tas keleiviams suteiktų 
didelio parankumo.

Rengiasi lėkt aplink visą že
mę. Londonas. — Orlaivinin- 
kas Sir Ross Smith, laimėjęs 
lėkime oru į Australiją, svarsto 
pasileisti kelionėn orlaiviu ap
link žemės skritulį. Jis mano 
galėsiąs tą kelionę atlikti į 70 
dienų.

Cedar Rapids, la. — čionai 
nusižudė 15 metų vaikas, ku
ris paliko tėvams raštelį su pa
aiškinimu, jog jis tingi gyventi 
ir imti ant savęs gyvenimo par
eigas. Išvažiavęs dviračiu į 
laukus nusišovė.

VĖL AUDRA SU DIDE
LIU ŠALČIU.

Chicago, Ill. — Viduriniai va
karai per Velykas perkentė di
delį šaltį ir snieginę audrą, ku
ri buvo viena iš panašių šios 
žiemos viduryje atsibuvusių.

Audra užėjo nuo Texas ir 
eidama penkiasdešimts mylių į 
valandą greitumu, užklupo šią alua uuo lluov«v, 
dalį Suv. Valstijų, užversdama | rativė respublikos valdžia delei 
sniegu ir dikčiai sudramdyda- vjsos Rusijos.” 
ma gelžkelių judėjimą, ir taip 
jau dalimai suparaližiuotą strei
kuojančių darbininkų.

Audra dikčiai pakenkė tele
fonams ir telegrafui ir užtrau
kė nesmagumo daugybei žmo
nių, užtikdama jų 
anglies. Vietomis 
tokia smarki, kad 
gus, duris, tvoras 
menkus padarus, nulaužyta me
džių šakos. W. Vilginia vals
tijoje nuversta keletui namų 
stogai ir kaip kur žuvo vienas- 
kitas žmogus.

Chicagoje toks buvo šaltis, 
kad vietoj velykinių parėdų, ką 
žmonės buvo prisipirkę, visi ei
dami bažnyčiosna dėvėjo kalė
dinius. šita audra ėjo labai 
plačiai — nuo Vakarų kalnynų 
iki Appalačių, rytuose.

Savaitė prieš tai, kovo 28 d., 
beveik tais pačiais keliais per
ėjo baisus ciklonas ir žuvo dau
gelis žmonių, šalip to padaryta 
baisus nuostoliai. Dabar vėl, 
savaitę praleidus, nedėldienyje 
atsibuvo kita audra, tik ma
žesnė, bet su dideliu šalčiu.

namus be 
audra buvo 
išvertė lan- 
ir kitokius

Kiek bus ženatvių. Washing
ton. — Apskaitliuojama, kad šį
met Suv. Valstijose sueis šeį-i;, 
myninin gyveniman 1,250,000 
porų. Kaip ikišiol ėjo, kasdien 
abelnai išpuola po 3,400 vestu
vių visoje šalyje.

Tokia tat Senatoriaus rezo- 
lliucija. Amerikos politikieriai 
matomai nenustoja vilties, kad 
■kuomet nors susitvers federa
tive visos Rusijos respublikos 
valdžia ir iki tam laikui ruošia
si pripažinti laikinai Lietuvą ir 
kitas valstybes de facto nepri
klausomomis. Tat yra gerai. 
Jeigu kuomet nors ateitų tokia 
valanda, kuomet visos atskiros 
Rusijos valstybės panorės eiti 
į bendrą visos Rusijos steivia- 
mąjį Seimą, tai tuomet galės 
susidaryti tas visos Rusijos Sei
mas, o jeigu neateis, tai ir pa
siliks tos valstybės nepriklau
somomis, o šio mums tik ir te
reikia ir todelei mes galime nu
sidžiaugti.

Kovo 24 dieną Lietuvos At
stovybė Amerikoje yra inteiku- 
si naują memorandumą delei 
Lietuvos valstybės pripažinimo 
ir prie jo pridėjus eilę doku
mentų, iš kurių matoma kaip 
Lietuvos valstybės tvėrimo dar
bas iki šiol yra ėjęs. Prie to 
memorandumo tapo pridėta Lie
tuvos Konstitucija, žinios apie 
sąstatą valdžios ir susisiekimą 
su kitomis valstybėmis, Lietu
vos Steigiamojo Seimo rinkimų 
įstatymai ir Lietuvos vietų sa- 
vivaldybų įtatymai. Raštas de
lei Lietuvos rubežių su žemla- 
piais žadama pristatyti kiek 
vėliau.

PASKOLOS BĖGIS.
Pereitą kartą pranešėme ben

drais ruožais apie inplaukas ir 
išlaidas Lietuvos Laisvės pas
kolos pravedime. šiuomi kartu 
paskelbsime kiek kuris apskri
tis pasidarbavo ir už kokią 
mą išpirko Lietuvos laisvės 
nu. Skaitlines paduodame 
kovo 26 d.

Bostono apskritis visb jau į- 
nešė $104,660.69. Tame skai
čiuje didesnės kolonijos įnešė: 
Boston $20,053.00, Lawrence 
$7,491.00, Worcester $34,875.95.

Waterburio apskritis įnešč 
$81,079.00. Tame skaičiuje di
desnės kolonijos: Waterbury 
$32,459.00, New Britain $15,- 
365.00, Hartford $13,850.

New Yorko apskritis viso į- 
nešė $73,585.50. Tame skai
čiuje didesnės kolonijos: Brook
lyn $20,738.50, Newark $18,-j 
100.00; Amsterdam $13,800.00; 
Harrison $5,905.00.

Philadelphia apskritis 
įnešė $32,864.00. Tame 
čiuje Baltimore sudėjo 
914.00.

Wilkes Barre apskritis 
[sumokėjo $6,975.00. Tame 
čiuje Pittstonas sudėjo $5,285.

Shenandoah apskritis 
dėjo $7,492:00.

Pittsburgo apskritis
Clevelando apskritis

$25,012:26. Tame skaitliuje Cle- 
velandas davė $12,273.00, Det
roitas $8,739.26.

Chicagos apskritis 
$218,760.99. Tame 
pati'“Chicaga sudėjo 
95;

Visi vakarai davė 
pavieniai sumokėjo $11,461.24.

Tiek viso sumokėta į Misiją 
iki kovo 26 d. 'Gi užsirašė ir 
pradėjo mokėti už bonus sumo
je $1,270,000.00.

Veikėjai imdami šias skaitli
nes, lengvai supras, kiek dar 
darbo reikia padėti, kad surin
ktų kiekvienas apskritis sulyg 
nustatytos kvotos.

Sekantį kartą' paskelbsime 
kiek kuri stotis sumokėjo.

Pinigų siuntimo reikalu.
Pašalpos siuntimas giminėms 

Lietuvoje per Misiją vis didė
ja. žmonės noriai siunčia. Veik 
visi klausia apie pinigų kursą, 
vienok jis labai tankiai maino
si. Pinigai siunčiami Lietuvon 
tuomi kursu, kokis yra tą die
ną.

Su pinigais šią subatą balan
džio 10 d. išvažiuoja kurjeres į 
Kauną, tad kurie norėtų pasi
skubinti pašalpą pasiųsti, galė
tų tai padaryti, 
kurjeres išvažiuos 
dieną.

Liet. Misijos
P. S. Rašant čekius ar 

ney orderius pinigų delei 
šalpos Lietuvon, malonėkit 
resuoti sekančiai:

Jono

Būt-

Jono

Za-

Wash- J. VILEIŠIS 
Generalis Lietuvos Atstovas.Kareiviai gaus bonų.

ington. — Visi tarnavę Suv. V. 
kariumenėj gal greituoju gaus 
ekstra apmokestį pagal tarny
stės laiko. Pinigai kareiviams
apmokėti bus surinkti iš taksų kariumenė padarė mieste tvar- 
nuo parduodamų daiktų. ką.

Jeruzalyje, žydu žemėje, per 
Velykas kilus konfliktui mieste 
sužeista 188 žmonių. Pagaliau

viso 
skai- 
$27,-

viso 
skai-

viso su-

$4,835. 
įmokėjo

davė viso 
skaitliuje 
$161,813,-

$8,200, o

Sekantis gi
balandžio 24

Inf. Biuras.
mo-
pa-
ad-

Lithuanian Mission
257 W. 71 St., New York City.

Lėkimui ant mėnulio didelė
je rakietoje jau randasi net de
vyni žmonės. Jų aplikacijas to 
dalyko sumanytojas turi savo 
kišeniųje. Prof. Goddard, ku
ris rengia paleisti ant mėnulio 
rakietą, sako, tečiaus, kad žmo
gus yra permenkas tokiam di
deliam dalykui ■— pirmas 
ant mėnulio lėks, turi būti 
ninis.

kas
plie-

Papjovė penkis vaikus. 
City, Okla. — Trįs mylios 
šio miesto, laukuose apsistojus 
šeimynai ir laikinai apsigyve
nus po palatka, nežinia kokiam 
kvaituliui užėjus, motina pa
pjovė penkis savo vaikus ir pa
ti persipjovė sau gerklę.

Eik 
nuo

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Lietuvos Atstovybei Ameri

koje yra prisiųsti sekančioms 
ypatoms laiškai iš Lietuvos. Jų 
artimesnių antrašų nėra ir to
dėl jie bus laikomi Atstovybės 
raštinėje iki savininkai juos at
siims. Norint gauti šiuos laiš
kus prisiųskit savo antrašą ir 
pašto markių padengimui per
siuntimo lėšų.
Pranciškus Andrukaitis, nuo G. 

Andrukaičio, iš Plokščių.
Vincas Bendinskas, nuo Bernar

do Bendinsko iš Bagališkių.
Dominikas Būdvytis, nuo St. 

Būdvyčio, iš Kauno.
Kazimieras Breikštas, nuo 

Breikšto iš Šeduvos.
Jonas Butkus, nuo Uršulės 

kienės iš Skuodos.
Antanas čeikauskis, nuo 

čeikauskio iš žibikių.
Raulas Černiauskas, nuo

bolkos Černiauskienės, iš Mi- 
čunių.

Pranas Cyrenas, nuo Juozapo 
Girėno; Raguva.

Vladas Daukša, nuo K. žemai- 
taitės, Raseiniai.

Jurgis Draugelis, nuo Marijo
nos Vaišnorienės, Puškelių.

Jonas Dunauskis, Raseiniai. 
Pranciškus Dapkus, Radviliškis, 
čenskas Dominikas, nuo Pra

no Dominiko — Alytus.
Divonyžas Dargvainis, nuo An

tano Dargvainio, Radviliškis.
Jonas Gružas, Ludavčiai. 
Antanina Grikšienė, nuo Jono 

Mareikio, Pašvintinio.
Jonas Gervė, nuo. Povilo Rakau

sko, iš Girininkų.
Aleksandras Glusinas, nuo Juo

zapo Janušavičio, Kalvarija.
Kazimieras Gylius, Nuo Povilo 

Gylio, Garleva.
George Eįvick, Nuo Pranciš

kaus Alviko, Marginikai.
JulijoBįįį Ezdauskąs, nuo P. Sa

vicko, -Kauliniai.
Dom. Barbo, nuo Onos Barba- 

revičienės, Kalvarija.
Kastantinas Bušinas, Mažeikiai. 
Jonas Dikšius, -nuo Onos Dik- 

šienės, Dargužiu.
H. Hendler, nuo Jankei Hend- 

ler, Klaipėda (Memel).
Jonas Jarackas, nuo Onos Ja- 

rackienės, Računai.
Stanislovas Jonikas, nuo Kazi

miero Jonikio, Pagramantis.
Jonas Jukštas, iš Kupiškio.
Pranciškus Kerpiškis, nuo Bar

boros Kerpiškienės (Samu- 
lienė), Rokiškis.

Juozas Kilnas, nuo Kaz. šiau- 
lenskio, Mariampolė.

Pranas Kasparaviče, iš šakių. 
Juozas Kazlauskas, nuo Anta- 

šavo klebono, Vabalninkai.
Walter A. Leszczinskas, nuo 

Wittmansdorf, Prūsija.
Kastantas Milinskas, Raguva. 
Anelė Mikolaitienė, Kibartai. 
Vladas Mažai e, nuo Felikso 

Venckio, Darbėnai.
Antanas Melesis, Kelmė.
Elzbieta Kotušienė, nuo Zigmo 

Jaunio, Šilalė.
Jonas Olechna, Beisogala. 
Antanas Petkevičius, Bajorai. 
Felicijonas Petraitis, nuo Kas

tanto Linkevičio, Pakirčiunų. 
Antanas Rutkus, nuo Agnieškos 

Rutkienės, Ingavongių.
Mataušas Rutkus, nuo Agnieš

kos Rutkienės, Ingavongių.
Kazimieras Rakštis, Seda. 
Vincas Rukšaitis, nuo Bernar

do Rukšaičio, Kaunas.
Aleksandras Sližauskas, nuo 

Ak tavi jos Sližauskienės, Kal
varija.

Andrius Škėma, nuo Marijonos . 
škemutės, Veiveriai.

Povilas Sindikas, nuo Antano 
Sindiko, Kaunas.

Vladas Serapinas, nuo Felikso 
Vinckio, Darbėnai.

Stanislovas šilkaitis, nuo Tek
lės Grybaitės, Linkuvos Gim
nazija.

Johanna Varnitė, nuo Marcijo- 
nos Balsevičienės, Raseiniai.

Juozas ir Jurgis Strolas, nuo 
Kastancijos Strolaitės, žiobi- 
škiai.

Jonas Ūsas, nuo Jono Briek- 
što, Šeduva.

Feleks Walinskas, nuo Jono 
Dvarecko, Kalvarija.

Zigmontas žeimis, nuo K. Žei- 
mis, Grigaičių sod.

Juozas Endziulis, nuo Marijo
nos Endziuliutės, Šančiai.
Reikalaudami laiškų, adresuo- 

kit sekančiai:
Representative of Lithuania 

in America
703 — 15th St. N. W.

Washington, D. C.

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.



I Iš Lietuvių Gyvenimo |
NEW BRITAIN, CONN.
Liet. Mechanikų Sąryšio kuo

pa No. 7 kovo 21 d. .surengę 
prakalbas. Kalbėjo p. J. Sege- 
vičius, L. M. S. pirmininkas iš 
Brooklyn, N. Y. Plačioj kal
boje išguldė Liet. Mechanikų 
Sąryšio siekius, prie ko tas są
ryšis eina ir kokis jo narių tik
slas. Buvo aišku, kad svar
biausia Mechanikų Sąryšio už
duotimi yra sukelti kapitalą ir 
trumpoj ateityje keliauti Lie
tuvon ir padėti prikelti Lietuvą 
iš griuvėsių. Kad tą atsiekti, 
kalbėtojas kvietė visus prisidė
ti prie šio prakilnaus darbo pir
kimų Sąryšio šėrų. Kalba bu
vo rimta ir aiški. Baigdamas 
kalbėti, p. Segevičius prašė pa
duoti klausimų. Tuo tarpu bu
vo pardavinėjami Šerai — par
duota apie desėtkas; iš šio at
žvilgio pasekmės gana geros, 
nes prakalbose nebuvo skaitlin
gai žmonių susirinkę. Priežas
tis mažo žmonių atsilankymo— 
tai skubus prakalbų surengi
mas, nespėta nei išsigarsinti. 
Bet visi atsilankiusieji prijau
tė šiam darbui, pirkdami Šerus. 
Vietinė Mechanikų Sąryšio 7-ta 
kuopa gyvuoją nuo sausio 4 d. 
ir iki šiam laikui jau turi 40 
narių. Susirinkimus laiko kiek
vieno mėnesio antrą dieną, 354 
Park gat. Taigi, kurie dar ne
turite pirkę Sąryšio šėrų, malo
nėkite atsilankyti ant sekančio 
vietinės kuopos susirinkimo ir 
nusipirkti. Šerai parduodami 
ant išmokėjimo. Kiekvienam 
prie šėrų pirkimo yra prieina
ma proga. Taipgi kviečiame 
visus tuos, kurie jau turi pirkę 
šėrus, dalyvauti kuopos susirin
kimuose ir dabaigti mokėti — 
kaip greitai pabaigsit mokėję, 
gausit pačius šėrus.

Linkėtina vietinei kuopai ge
riausių pasekmių.

Pirm. J. K. Aržuolaitis.

NASHUA, N. H.
čionai miestukas neperdide- 

lis; Lietuvių matosi geras bū
relis, bet kokis tarp jų apšvie
tos laipsnis, tai dar nežinau,

.nes tik savaitė laiko kaip čionai 
gyvenu. Darbai tuo tarpu čia 
labai silpnai kruta ir kiek ge
resnis darbas negalima gauti.

Kovo 30 d. atsibuvo teismas 
vienos Lietuvės moteries už pa
laikymą gėrimų ir lošimų lizdo; 
toje pačioje stuboje suimti ir 
keturi Lenkai, kurie irgi buvo 
teisiami. Lietuvė nubausta $25, 
o kazirninkai po $10 ir lėšas.

Mažytis.

LONDONAS, ANGLIJA
Kovo 7 d. Lietuviai turėjo su

sirinkimą arba kitaip sakant 
tautišką vakarėlį, kuris atsibu
vo naujo klubo salėj. Žmonių 
prisirinko pusėtinas skaičius, 
moterų ir merginų rodos buvo 
daugiau, negu vyrų. Ineigos į 
salę, išskyrus nuo vaikų, imta 
po 6 pensus, šiame vakarėly
je dalyvavo ir svečias, Lietu
vos atstovas Anglijon, p. K. Bi
žauskas su savo žmona, ir vie
tos klebonas kun. Matulaitis. 
Pirmiausia kalbėjo musų klebo
nas, prilygindamas savo kalbą 
prie senų laikų iš Lietuvos is
torijos ir gana plačiai nušvietė 
Lietvių gyvenimą ir kovą su 
įvairiais priešais. Kalbėtojas 
nepaliko nuošaliai ir dabartinio 
•Lietuvos padėjimo, — apie tai 
irgi žingeidžiai papasakojo; jo 
pasaka apie “Žirgą”, kuris bu
vo trimis durimis užrakytas, 
visus užinteresavo. Sakė: jau 
dvejas duris išlaužėm, kur žir
gas užrakintas, ir ant kiek esa
me jį paliuosavę: tai yra bolše
vikus ir Vokiečius išvijom iš 
Lietuvos, bet trečios durįs dar 
esą laikomos vanago Lenko, 
kuris nagus įleidęs riogso ir jo
kiu budu nenori mus paleisti, 
tečiaus, kalbėtojas sakė, nerei
kia nusiminti, nesą nėra to blo
go, kas neišeitų ant gero. Pa
galiaus dar priminė savo kal
boje tuos Lietuvius, kurie pir
ma per savo tamsumą, nesusi
pratimą pataikavo Lenkams, 
bet dabar kaip kuriems tokiems 
patekus po Lenkų globa, kaip 
išmanydami nori nusikratyti jų 
jungo. Buvo kalbama plačiai

ir apie Lietuvos sostinę Vilnių, 
kurį Lenkai grobikai dar ir da
bar laiko.

Toliaus kalbėjo Lietuvos at
stovas p. K. Bizauskas. Jis sa
vo kalba prie užrakinto žirgo 
pridėjo dar balną ir kitką, tuo
du pridėčkai reiškia išvijimą 
Rusų bolševikų ir Vokiečių iš 
Lietuvos, bet trečias duris, sa
ko kalbėtojas, laužiant mes no
rime žirgą visai paliuosuot. — 
Toliaus p. Bižauskas plačiai nu
švietė dabartinį Lietuvos sto
vį, sakydamas, kad tiesa, jog 
dabartiniame laike Lietuvoje 
kaip kur girdėti apsireiškiant 
nemalonių dalykų, bet viskas 
eina geryn ir su laiku bus su
tvarkyta ir Lietuvos priešai vi
si tada nyks. Pasakė, kad Len
kai mums visaip kaip trukdo 
kaip rengimąsi prie Steigiamo
jo Seimo, taip ir kituose daly
kuose. Pagaliaus kalbėtojas 
pasakė, kad jus čia pirmiaus 
atkeliavę neradote keptų kar
velių, bet matoma dabar esate 
jau ant kiek pakilę, turit savo 
bažnyčią ir klubą ir draugijų, 
taip ir Lietuva palengva pakils. 
P. Bižauskas pasakė, kad grei
tu laiku jis išvažiuoja į Lietu
vą, tik nesakė, ar sugrįš.

Susirinkime buvo išnešta re
zoliucija prieš visus Lietuvos 
grobikus, o ypač Lenkus, kuri 
vienbalsiai likosi priimta. Bu
vo sakoma eilių, deklamacijų 
ir padainuota keletas tautiškų 
dainų. Šitas tautiškas vakarė
lis užsibaigė puikiai iš visų pu
sių. Kalnavertis.

Lietuvos ir paraginti ateiti 
mums Lietuvos gydytojams pa
galbon, kovojant su ligomis, y- 
pač limpančiomis.

Išviso reikėtų apie 20—25 gy
dytojų. Bet gal geriau butų, 
kad ne visi kartu važiuotų, bet 
mažomis partijomis — po 5 ar 
10.

Rašau šį laišką ant greitųjų, 
nes rytoj (31, I, 20) grįžta A- 
merikon p. Lazdynas.

Su tikra pagarba
Dr. J. Bagdonas-Bagdonavičius

Vid. Reik. Min. ir Sveikatos 
Departamento Direktorius. 
Laisvės Alėja 9, Kaunas. 

Sausio 30, 1920.
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PIRMAS KŪDIKIO METAS YRA
SVARBIAUSIAS

Jo tinkama pradžia gyvenime priklauso nuo mai
sto gaunamo pirmuose dvylikoje mėnesių. Mais
tas sudrutinimui kaulų ir stiprinimui kojų turi 
būti atsakantis, maistingas, ir gero skonio—tuo 
tarpu turi būti lengvai ir pilnai suvirškinamas. 
Jeigu pati motina negali žindyt kūdikio

LIETUVAI REIKIA GY
DYTOJŲ.

D-rui A. L. Yuškai,
A. L. D. D. Pirmininkui,
3310 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

Gerbiamasai Kolega: —
Delei stokos gydytojų Lietu

voje, o pač delei mobilizacijos 
gydytojų Krašto Apsaugos Sa
nitarijos Skyriaus reikalams iš
tisi Lietuvos plotai lieka be gy
dytojų, prisieina jieškoti gydy
tojaus pagalbos už 9—12 mylių 
(pav. Kedeinių apskrityje), ki
tur vienas gydytojas turi ap
tarnauti rajoną iš 20—30 ir 
daugiau* tūkstančių gyventojų.

Patarus Dr-ui Jonui Šliupui, 
mes bevelijame kreiptis prie 
saviškių, ypač iš Lietuvos kilu
sių Amerikos gydytojų Lietu
vių, negu prie svetimšalių ne
pažįstamų ne musų krašto nei 
musų žmonių.

Pageidaujama, kad bendrojo 
ir specialio mokslo cenzas ati
tiktų cenzui musų gydytojų, t. 
y. kad jie būtų baigę bent gim
nazijos mokslo kursą ir augš- 
tąjį medicinos mokslą.

Atvykę Lietuvon galėtų gau
ti vietų Apskričių savivaldybų 
ligoninėse, kol nesusipažintų su 
musų krašto farmakopeja. Li
goninėse galėtų gauti vietą apie 
10 gydytojų. Be to yra gerų 
vietų liuosai praktikuoti (apie 
10—15 gydytojų).

Meldžiu apie tai, gerbiamasai 
Pirmininke, pranešti A. L. D. 
D. nariams apie tokią padėtį

ATSIKREIPIMAS Į LIE
TUVIŲ ORGANI

ZACIJAS.
Amerikos Lietuviai, pabėgę 

iš po letenos caro ir rusų biuro
kratijos, atvykę į šią šalį jaus
dami, kad organizacijoje yra 
galybė ir stiprybė, prieš dauge
lį metų pradėjo organizuoti 
įvairias organizacijas. Dabar 
Amerikoje yra tūkstančiai vi
sokių organizacijų su įvairiau
siais uždaviniais ir tikslais. Y- 
ra organizacijų su šventųjų 
vardais kaipo draugijų patro
nų, yra su Lietuvos didvyrių 
vardais, yra darbininkiško me
no, dailės, politikos, labdary
bės, mokslo, pramonės, sporto 
ir kitokių organizacijų. Kiek
viena jų turi savo įstatus, ar
ba taip vadinamas konstituci
jas, kuriose užbrėžta tų organi
zacijų tvarkymosi taisyklės ir 
tikslai.

Prisižiūrėjus ir patyrinėjus 
tų visų organizacijų konstitu
cijas, pastebėsime, kad didelė- 
didelė didžiuma tų įvairiausių 
organizacijų pamatiniuose tik
sluose yra užsibrėžę dirbti del 
Lietuvos gerovės, kelti lietuvy
stę, siekti prie Lietuvos laisvės 
idealų. Vienu žodžiu reta ku
ri iš daugybės organizacijų nė
ra pasibrėžusi tą ar kitą darbą 
atlikti del Lietuvos.

šiandien jau išmušė valanda, 
kuomet Lietuva tapo laisva ir 
neprigulminga. Bet ant tos 
laisvės iš visų pusių tykoja sti
pri priešai, kurie nori vėl pa
vergti Lietuvį'vėl paritinti 
Lietuvos gyventojus po kojų, 
šiandien Lietuvai reikia gintis, 
reikia atsistatyti karės išgriau
tus namus, reikia susitvarkyti, 
o tam reikalingi finansai, pini
gai, kuriuos tegali duoti Lietu
vai tiktai amerikiečiai.

Tai kur gi tie tukstančai or
ganizacijų, kurios užsibriežę 
gelbėti Lietuvą?' Kur jos? Ne
jaugi tų organizacijų nariai, 
kurie prisiekė prieš tas konsti
tucijas pildyti jas, nejaugi jie 
šalti, šaltai žiuri 'į Lietuvos rei
kalus? Nejaugi tų organiza
cijų nariai, įstodami į tas or
ganizacijas, šventvagiškai-veid- 
mainingai prisiekė? Kur gi tas 
garsus senas iprisižadėjimas? 
Juk mes nematome, kad tos or
ganizacijos pirktų bonų. Ne
jaugi tos visos spausdintos or
ganizacijų konstitucijos tai tik 
tušti prižadai, tik šabloniški iš-

JONAS KATKUS 
“Dirvos” Agentas Pittsbur- 

ge ir apielinkėse.
Važinėda

mas su ki
tais reika
lais, p. Kat
kus patar
naus taipgi 
musų skai
tytojams ir 
visiems no
rintiems už
sirašyti ar 
senas pre

numeratas atnaujinti. Kurių 
šiuo tarpu prenumerata už ‘Dir
vą’ pasibaigė ar jau 'baigiasi, 
pasistengkite atnaujinti. Ku
rie užsirašysite arba kurie no
rėsite užrašyti savo draugams 
čia arba į Lietuvą, pilnai p. J. 
Katkus jums tame pagelbės. 
Jis taipgi duos paaiškinimų no
rintiems, kaip galima užsirašy- 

i ti tiesiog, jei kam tuo tarpu 
per jį nebūtų paranku. Jam 
galite pilnai pasitikėti. Adm.

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Turi būti pirmutinė mintis. Trįs gentkartės mo
tinų pasivadavo juomi. Eagle Brand labai reko
menduojamas ir patariamas daktarų delei jo šva
rumo, saugumo, lengvai prirengimo ir gatavai 
suvirškinimo.
Jeigu jūsų kūdikis netarpsta kaip reikia, jei jis 
neramus ir piktas—tai gal maistas jam kenkia. 
Pasiuskit šiandien mums kuponą ir mes dykai 
prisiusime jūsų kalboje apie maitinimo instruk
cijas, taipgi penkesdešimts keturių pusi, knygą 
ape kūdikius, kur pasakoma, kaip užalikyti kū
dikius tvirtais ir sveikais.
Eagle Brand, padarytas iš geriausio karvės pie
no ir malto cukraus, tinkamiausias del stalo—jį 
galima naudoti visur kur reikalinga pieno ir cuk
raus, ir jis yra daug pigesnis. Bandykit jį su 
kava arba šokoladu.
Šis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Groserių Krautuvėse

The Borden Company
108 HUDSON STREET

NEW YORK

T>1c'boqoĖn

INSTEIGTA 1857 M.

■ Iškirpk kuponą. Pažymėk no- j 
i rimą knygutę ir prisiųsk jį i 
I mums ŠIANDIEN.
j Mrs _____________________ j
I Street ___________________ I
Į City ______________________ j
j State ____________ (8) j
>   Nurodymai apie Valgius ■ 
I Kūdikių Gerove

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

dilę žodžiai!
Tiesa, to negalima pasakyti 

apie visas organizacijas. Yra 
daug įvairių draugysčių ir or
ganizacijų, kurios pirko bonų 
kiek galėjo, dirba kiek gali, bet, 
ant nelaimės, tokių organizaci
jų mažuma. Didžiuma gi ko 
tai laukia, lyg ko tai bijosi.

Atėjo valanda, kurioje visos 
organizacijos privalo išpildyti 
prižadus, kokius yra užsibriežę 
taisyklėse; atėjo laikas, kuo
met visos organizacijos turi pa- 
teikinti darbu savo gyvavimą. 
Atėjo laikas, kuriame visos or
ganizacijos privalo pasirodyti, 
kad jos yra Lietuvių organiza
cijomis.

Tat atsikreipiame į visas A- 
merikos Lietuvių organizacijas, 
prašydami kiek galint daugiau
siai iš savo iždų įvezdinti pini
gų į Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonus ir tuomi dįkčiai prigel- 
bėti Lietuvai.

Atsikreipiame į visas organi
zacijas, jų narius, kurie supran
ta organizacijų svarbą, parem
ti musų didžiausią, galingiausią 
ir svarbiausią organizaciją, tai 
yra Lietuvos valstybės organi
zaciją.

Atsikreipiame į kiekvieną 'pa
skirą organizacijų narį, kad jis 
suprasdamas organizacijos nau
dą, butų pavyzdžiu kitiems ir 
remtų bei kitus kalbintų remti 
Lietuvos valstybės organizaci
ja-

Lietuvos Misija atsikreipia į 
visų organizacijų bei kuopų 
valdybas prašydama prisiųsti 
žinias apie savo organizacijas, 
kiek jos turi narių ir turto, 
kuomet susiorganizavo ir už 
kiek pirko Lietuvos Laisvės pa
skolos bonų. Tas reikia statis
tikos delei, kad Lietuva žinotų 
apie amerikiečių Lietuvių pa
dėjimą. Kurios gi organizaci
jos geriau pasirodys, tos gaus 
dovanas ir jos bus garsinamos 
laikraščiuose.

Pasirodykite! Pildykite se
nai užbrėžtus prižadus.

Lietuvos Misija.
257 W. 71 St., New York City.

Pabaigus su Martinu kal
bą apie kapitalistus ir dar
bininkų išnaudojimą, už
klausiau jo:

— Beje, juk tu man dar 
nepapasakojai, kaip jautėsi 
tavo šeimininkė, kada iš 
ano mudviejų pasikalbėjimo 
tu nutarei pakelti jai dau
giau mokesties už maistą ir 
kambarį.

— Ji jautėsi užganėdinta, 
ir pats šeimininkas net ant 
vienos kojos ėmė šokti, iš 
džiaugsmo, kad čia Marti
nas toks geras pasirodė. A- 
le kiti trįs vyrai tiesiog re
voliuciją pakėlė prieš tokį 
mano sumanymą. Mes il
gai varėm ginčus ir disku
sijas, ant galo du sutiko, o 
vienas perpykęs net iš tų 
namų išsinešdino. Sako: ar 
jai dar negana, kiek mes vi
si į savaitę sumokam.

— Tai matai, Martinai, 
kokie yra žmonės: ne tik 
kapitalistai nori išnaudoti 
darbo (žmones, bet ir patįs 
darbininkai gatavi vienas 
kitam skūrą nulupti. Tas 
vyrelis nesisarmatytų duo
ti šeimininkei ir poros do
larių į savaitę už visą jo gy; 
venimą ir valgį, nors tas jai 
kainuoją kelis sykius dau
giau. Žmonių yra toks in
stinktas: norėt kuodaugiau- 
sia, bet kitam siūlyt kiek į- 
manant mažiausia,

— Tiek to, tas išėjo, mes 
suradom kitą, žmoniškesnį 
vaikiną, ir dabar visi mo
kam pora dolarių brangiau 
ir ji stengiasi kiek gali už
ganėdinti visus, pataisyda
ma geresnį valgį ir namus 
apžiūri švariau. Tik ar ži
nai, ko aš pas tave atėjau?

— Na, pasakyk.
— Šiandien mes namie 

pietų negavom, tai atėjau 
pas tave ir eisim kibą sykiu 
į miestą pavalgyt. Kaip pa
kelėm šeimininkei daugiau 
mokesties, tai ji net važinė
tis pradėjo: štai vakar va
kare su vaikais išvažiavo į 
kitą miestą pas savo seserį 
į kriktšynas. Mes likom be 
šeimininkės ir be valgio.

— Tau ir išrodo, kad jau 
ji pavirto į “buržujų” ir iš 
jūsų pinigų važinėjasi. Tu
rit pasvarstyt, kad tokis at
sitikimas kaip pas seserį 
krikštynos, butų pasitaikęs 
ir be to jūsų pakėlimo mo
kesties ir ji, moteris, vistiek 
butų turėjus važiuot, jums 
gi ir tuo sykiu butų reikė
ję palikti be pietų. Kitas 
dalykas, Martinai, nereikia 
manyt, kad šeimininkė turi 
būti jūsų vergė: jauskitės 
visi lygus darbininkai ir sy
kiu buržujai: tau atėjo ne- 
dėldienis arba šiaip liuoses- 
nis laikas, pakilai, išėjai ir 
jautiesi, kad niekas tau ne
gali nieko prieš tai pasakyt, 
tečiaus tu kito laisvę nori 
suvaržyti, nori, kad šeimi
ninkė kas minuta namie sė
dėtų, lauktų, kada tu ir ki
ti pareis valgyt, anksti ar 
vėlai. Tie pinigai, kuriuos1 
jai moki, nėra už jos verga
vimą, bet už davimą tau bū
ti jos namuose ir už paga
minimą valgio. Taip lygiai 
ir tu dirbtuvėje mokestį 
gauni už savo sugaištą lai
ką, o ne už save visą — kū
ną ir dūšią.

— Na, tiek to, drauge, 
nesibark, 'žmogus klaidų pa
darai. Kožnas nori, kad 
butų pačiam geriau. Eiki- 
va pietuot.

Išėjom. Nedėldienio an
kstyvas popietis, nors šal

toka, bet gražu. Vaikščio
jam po miestą, praeinam 
pro patį puikiausią viešbu
tį ir kalbamės .

— Eiva čia.... juokais 
prasitarė Martinas.

— Eiva, eiva, manai kad 
mus iš čia išvarys. Čia vi
si gali užeiti.

— Aš tik juokavau, drau
ge. Kur mes tokie eisim į 
šitą buržujų vietą.

— Juokai tankiai virsta 
rimtu dalyku: eiva. Pama
tysi kaip tie buržujai valgo 
ir pats taip pavalgysi, ir 
galėsi su buržujum užpaka
liu kėdžių pasistumdyt. Ne- 
taip baisus gal jie tau išro- 
dys.

I — Ar mudu tiek pinigų 
turėsim, kiek čia reiks už 
valgį mokėt....

— Vis gal išteksim.
Įsitempiau Martiną į vi

dų. Einant į valgomąjį sa
loną duryse sutiko tarnas, 
paėmė skrybėles, ir ploščius. 
Kitas nuvedė prie stalo ir 
pasadino. Muzika griežia. 
Visose pusėse žėri šviesos ir 
veidrodžiai. Martiną net 
prakaitas išpylė.

— Vistiek, drauge, man 
rodos, kad aš čia nei valgyt 
nemokėsiu. Kam mane į 
čia vedei. Čia tik milijonie
riams valgyt.

— Martinai, čia gali val
gyt visi; čia yra vieta ne 
vien tik kapitalistams, bet 
visiems: čia suvažiuoja iš 
visų kraštų visokie žmonės, 
pakeleiviai, apsibuna, gy
vena ir valgo.

— Tai kam čia toks įren
gimas, tos visos puikybės?

— Puikybės, kokias čia 
matai, yra dailos išreiški
mas; kadangi artistai nega
li savo gabumų ant tvorų 
išdaryt, tai yra tam tikros 
vietos, kurios buna visuo
menei išdabinamos, kuriose 
visi gali užėję matyti tų ar
tistų dtfrbus.’

— Tai šakai, čia ne kapi
talistams išpuošta?

— Ne. Matai, čia ir mu
du esava, visai ne kapitalis
tai, ir lygiai mums viskas 
atvira ir galim matyti, kaip 
ir jie.

— Bet, jeigu čia ateitų 
koks purvinomis drapano
mis darbininkas, jo čia ne
įleistų.

— Suprantama, kad ne. 
Visi žino, kad tas darbinin
kas, jei ne valkata, turi ir 
kitas drapanas, tai jis turi 
turėt ir tiek supratimo, kad 
į tokią vietą einant reikia 
ir geresnes drapanas apsi- 
dėt. Tada jam durįs atvi
ros kaip visiems. Jei žmo
gus nori, kad jį kiti žmo
gum laikytų, jei nori, kad jį 
neįžeidinėtų, jis taipgi tu
ri parodyt savo pagarbą 
kitam (žmogui ir tokioms 
vietoms, kurios parengtos 
dailos tikslu. Jeigu kas ap
sieitų bažnyčioj taip kaip 
karčiamoj, jį visada išmes
tų lauk.

— Tai yra žmogaus lais
vės varžymas, drauge, o 
mes, darbininkai, prieš tai 
visada kovojam.

— Tu laisvę supranti ši
taip: jei paršas eina į bul
ves, tai, išeina, kad jam ne
reikia drausti to daryti, nes 
tai butų prieš jo laisvus no
rus. Bet protas turi pada
ręs taisykles. Bulvės paso
dintos žmonių maistui, jos 
turi išaugti ir būti iškastos 
ir sudėtos, kad ištektų iki 
kito pavasario. Žiemos lai
ku ir tas pats paršas gauna 
tų bulvių; bet jeigu leisti 
jam vasarą išnaikinti, dar 
augančias bulves, tada jau 
jos nebus tam tikslui, ku
riam sodintos, bet su jomis 
pasielgs paršas kaip jam 
patinka, nežiūrint bulves 
pasodinusio žmogaus išro- 
kavimų. Jei kas parengia 
viešbutį, gražias sales, baž
nyčias, nori jas tokiomis ir 
palaikyti. Negalima leisti 
kokiam betvarkiui ar pus
pročiui žmogui iš tų įstai
gų paversti į tai, kuomi jis 
jas norėtų turėti.

Spragilas. 
(Kitą sykį papasakosiu ką 
mudu daugiau kalbėjom.)
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NUO REDAKCIJOS
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS

SKAITYMO DAILE
Rašo BUDRIKAS.

Svarbiausias žingsnis del protinių jie- 
padidinimo — tai teisingo darbo meto- 
ir tikro pasekmių pavyzdžio įgijimas.
Skaitymo pasekmės slėpinis slepiasi 

koncentracijoje.
Protas turi būti nustatomas tomis 

knygomis, kurios yra reikalingos atsieki- 
mui pageidaujamų dalykų.

Turėk reiškų ir aiškų siekį. Laikykis 
prie jo drūčiai. Daug randasi žmonių, ku
rie skaito tik perskaitymui daugiau pusla
pių ir giriasi: aš perskaičiau knygą. At
spausdinti žodžiai bėga pro jų akis, nepa
likdami ant jų proto jokio įspūdžio, 
me sujudimo amžiuje daugelis bėga 
knygas taip greitai, kaip traukiniai 
tunelius.

Tikras skaitytojas padaro savo skaity
mą svarbiu ir naudingu. Skaitymas atne- 
ja jam didelę naudą.

Skaityk rūpestingai. Perskaitęs kele
tą puslapių, sustok ir apmąstyk visa tai, 
ką skaitei; ir sutvarkyk gerai savo prote.

Skaityk išlėto. Augimas ir nokimas 
ima laiko. Geriausias nokimas noksta pa
lengvėle.

Mes negalime susipažinti su knyga iš 
krieno karto jos perskaitymo, kaip kad ne
galime pažinti draugo-lžmogaus iš vieno 
pasimatymo.

“Tarp skaitymo ir studijavimo”, sa
ko Šv. Bernardas, “yra toks pat skirtu
mas, kaip tarp svečio ir draugo”.

Ruskin manė, kad atkartotinas skai-l 
tymas to paties dalyko prigelbėjo jam ga- giminingos.

gelbimas antrasis.
Moteris yra proto motina.
Graikai turėjo savo Palias Atheną. 
Moteris yra Dvasios Motina.

tymu. Mes turime žengti prie jų paleng
vėle. Ir su žėdnu atkartotu skaitymu tos 
pačios knygos mes įgausime naują šviesą 
iš jos.

Dvisavaitinis posėdis kovo 30 
d. New Yorke. Pranešimai Ta
rybom

Ištrauka iš laiško vieno įžy
maus Lietuvos politikos veikė
jo: “Viskas, rodėsi, musų kraš
te linko Amerikos pusėn; bet 
dėkui užsispyrimui dabartinių 
vadovaujančių Amerikos politi
koje sluogsnių nepripažinti Lie
tuvai teisių pačiai valdytis, Lie
tuvių simpatijos Amerikai, rei
kia su pasigailėjimu pažymėti, 
silpnėja ir krypsta Anglų pu
sėn, kurie tikriau nuvokia Lie
tuvių tautos pulsą ir stengiasi 
patenkinti jų troškimus. Mums 
išrodo, kad toks planas kai-ku- 
rių Amerikos politikos veikėjų 
senai jau buvo nustatytas, dar, 

įmatomai, Amerikos delegatams 
[važiuojant į Taikos Konferen
ciją Paryžiuje, ir jis tęsiamas 
dar iki šiam laikui. Tokioje 
prasmėje tų delegatų buvo va
roma politika Paryžiuje, ir to
kioj pakraipoj buvo, matomai, 
stengtasi apdirbti Amerikos 
Lietuvių visuomenės opinija per 
tam tikrus spaudos organus ir 
apmokamus kai-kuriuos Lietu
vių visuomenės veikėjus. Toji 
akcija, rodosi, tęsiasi ir dabar, 
ir yra daromos tų ponų pastan
gos, kad diskredituoti dabarti
nius Lietuvos veikėjus, kad jų 
vieton stoti patiems ir varyti 
Lietuvoj ir šiaip tarpe Lietuvių 
sulyg užmokesnio darbą. To
kiai propagandai dirva yra ge
ra, nes naujai kuriamosios Val
stybės darbas Lietuvoje daug 
suteikia tam vaisingos medegos 
per visokius darbo trukumus ir 
nepasisekimus. Turint pirmiau
siai vfea tai akivaizdoje, rodos, 
reikėtų musų broliams apver- 
tinti viską, kas musų priešų pa
teikiama musų Valstybės ir jos 
dabartinių veikėjų nenaudai.”

Ineina pranešimas apie sena
toriaus King įneštąjį Washing
tone kongresan bilių, kuriuo- . 
mi tasis senatorius skatina kon
gresą pripažinti “de facto” Es- I 
tonijos, Latvijos ir Lietuvos ne- ■ 
priklasomybę, bet tik su vietine 
savivaldyba ir tik iki, tam lai- ! 
kui, kuomet, girdi, Rusija su- i 
stiprės ir Rusijos Steigiamasis , 
Seimas nuspręs paskiaus šitoms ' 
Baltiko valstijoms formą, ko- 1 
kioje jos, girdi, paskiaus galė- . 
tų Rusijos federacijon ineiti. 
šitas bilius, jeigu jį pasisektų i 
senatoriui King senate per
stumti, butų vienas iš nenau- , 
dingiausių bilių ir Amerikai ir 
Lietuvai: Amerikai dėlto, kad i 
ji pasidėtų ant rekordo, būda- j 
ma demokratinė Šalis, o stu
mianti Estoniją, Latviją ir Lie- j 
tuvą globon bolševikų ar mo- 
narchistų Rusų, kurie yra am
žini priešai visų ne-slaviškų ‘ 
tautų; o Lietuvai dėlto, kad 1 
tuomi ji būdama, sulyg Wilso- 
no principų, save apsisprendusi 
ir jau demokratinę valdžios for
mą nusistačiusi, su pagalba A- 
merikos butų vėl atgal stumia
ma į svetimą vergiją, kas be 
civilės karės ir didelių kraujo 
praliejimų neapsieitų.

Pranešama, jogei tūli nariai 
išrinktosios veikėjų suvažiavi
mą rengti komisijos nesidar- 
buoja ir matomai tyčiomis ren
gia obstrukciją, idant vidurinės 
srovės veikėjų ir organizacijų 
suvažiavimo nedaleisti.

Hammondo firma klausia: ar 
mes dar neturime Lietuvos 
žemlapių pardavinėti.

Nutarimai: Delei senatoriaus 
Kings įneštojo senate biliaus 
patiekti priedą, ' kurį inteikti 
pačiam senatoriui Kings, nuro
dant, kokią pavojingą dirvą ji- x< 
sai tuo bilium rengia, ir kad j 
Lietuvos klausimas, kaip ir vi
sos Rusijos, galės ramiai ir tei
singai išsiristi, tiktai toujaus ir 
neatidėliotinai pripažinus Lietu
vos neprigulmybę de facto ir de 
jure.

Pradėti žingsnius suorgani
zavimui Lietuvių Pirklybos Biu
ro (Lithuanian Chamber of 
Commerce) Amerikoje. Patie
kimui atatinkamo plano išrink
ta komisija iš šių Tarybos na
rių: V. W. Ambrose V. F. 
Jankauskas, Kap. VI. Lazdynas.

gŲ
doSkubėkime Su Paskola

Jau ketvirtas mėnuo, kaip”
Amerikos Lietuviai subruz-i Socialistai ir sensacijos, 
dę ir darbuojasi surinkimui' 
mesne prie tų visų pareigų, 
$5,000,000 paskolos Lietu
vai. Darbas eina lėtai, tu
rint omenyje kaip galėtų 
jis eiti, jeigu visi išvięn su
krustų.

Reikia daugiau pasišven
timo tiems, kurie užimti pa
skolos išplatinimu tarpe vi
suomenės; visuomenė turė
tų taipgi jaustis esanti arti
mesni prie tų visų pareigų, 
kurios reikia Lietuvoje at
likti. Neturėtų būti ragi
nama, bet turėtų jaustis 
privalanti tą užduotį atlik
ti taip, kaip savo kasdieni
nes pareigas: kaip pavalgy
ti, apsirūpinti kitais šeimy- 
nos-namų reikalais.

Lietuvai paskolos reika
linga tik penkių milijonų 
dolarių. Bonai parsiduoda 
po $50, $100 ir augščiau. — 
Kiekvienas tėvynainis pri
valo pirkti mažiausia $100 
boną. Imant tą, reikia tik 
50,000 Lietuviui arba ma
žos dalelės visų musų, kiek 
čia Amerikoje randamės. 
Dalis jau pirko, bet kur ki
ti? Kur pasislėpę nuo Lie
tuvos vargų tuno kiti mu
sų broliai-seserįs? Kuriems 
šiandien neapeitų Lietuvos 
reikalai? Kur jie?

Kas atšaldė juos nuo sa
vo gimtinio krašto, kas pa
darė jų širdis kietomis plie
ninėmis, kad, žarstydami 
saujomis pinigus, kaip šyk
štuoliai gailisi paskolinti to 
vieno menko šimtelio Letu- 
vai?! Ar jie jau užmiršo 
tą brangų laiką, praleistą 
Lietuvoje, ar jau užmiršo 
tas ašaras, kurias graudžiai 
liejo apleisdami Tėvynę, — 
su tokiu dideliu nenoru ir 
širdį skeliančiu gailesčiu? 
Jaunikaičiai, kurie bėgo iš 
Tėvynės dėlto, kad jie vis- 
tiek negalės joje būti, pa
imami Rusų kariumenėn ir 
varginami, apsirinkę Ame
riką, žadėjo, čionai atvykę, 
duoti visą pagalbą saviš
kiams, kiek jiegos leis.

Kur tie prižadai?
Lietuvoje likę broliai iš

kovojo mums atvirą kelią 
atgal Tėvynėn, — nes pir
ma mes jon negalėjom am
žinai grįžti, — kur padėka 
tų, kurie labiausia nenorėjo 
apleisti savo namų?

Dar tik 12,700 iš reika
laujamų 50,000 Lietuvių te- 
nupirko, abelnai imant, po 
$100 boną. Bet nėra nei 
tokio skaičiaus, nes geri tė
vynainiai ėmė po kelis šim
tus, draugystės ėmė tūks
tančiais.

Kur tie Lietuvos sunai?
Maža dalelė teliko ištiki

mi savo šaliai, maža dalis 
turi širdyje tą patį jausmą 
prie Tėvynės, kaip išvažiuo
dami turėjo. Kiti jau išga
momis virto: dauguma kei
kia savo motinas, kam juos 
Lietuviais pagimdė; keikia 
visą žemę, kam ant jos ran
dasi tokia vieta, kaip Lie
tuva; pasmerkia visus tuos, 
kurie kovoja už tos Lietu
vos išliuosavimą, atvalniji- 
mą jų tėvų iš vergijos sve-

■ timyjų.
Liūdnas paveikslas, bet 

tikras, pieštas tyru Lietu
vių krauju, aptaisytas Lie
tuvystės rėmuose, bet dar
bas — svetimo.... sveti
mo....

Gesina jie tą šviesą, ku-
■ ri pradėjo gaivinti Lietuvos 
i žmones, pakilusius iš po ka- 
Į rėš griuvėsių ir su visu in- i 
Į turimu linki jiems naujos

prapulties.
Taigi, visi tie, kurie esat 

dar Lietuvos sunais ir dūk- : 
i terimis, neduokit jiems už- : 
| traukti vargo ant musų Tė- ; 
I vynės, neleiskit jiems ge- 1 

sinti tos šviesos, bet pasi- 1 
stengkite ją dar labiau pa- i 
didinti, pirkdami Lietuvos < 
Laisvės Bonus, ragindami i 
kitus pirkti — ir pirkit be i 

Į atidėliojimo. 1
do tiesa, nesą darbininkų : 
“užtarėjai” tą sako.

pila maišus argumentų, buk 
Lietuvos valdžia žiauri.

Kad Lietuvoje buvo karė 
— kalta Lietuvos valdžia.

Kad Lietuvoje yra skur
das ir vargas — kalta Lie
tuvos valdžia.

Kad Lietuvą užpuola bol
ševikai ir Lenkai — kalta 
Lietuvos valdžia.

(Bus daugiau)
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“Naujienų” ponams ne- 

| patiko musų pereitame nu
meryje pasakymas, kad so
cialistai darbininkų gerovės 
vardan išmislinėja kad ii’ 
didžiausias sensacijas. Už- 

■ ginama, jog gandai apie so-1 Kad Lietuvoj kunigai no- 
cialistų partijos iš Lietuvos' 
atsišaukimą, buk jis para
šytas ant Chicagos popierio, 
esą neteisingi.

Bet kiek tokių sensacijų 
musų social-bolševikai pri
leido iš tokių “atsišaukimų” 
— sunku butų ir suskaityti. 
Gavo nuo ko laišką, kad ir 
akliausio žmogaus parašy
tą, — tuoj turi “faktus”, 
kaip Lietuvos valdžia visus 
“smaugia” ir “kankina”.

Gauna laišką kokio užsi- 
degėlio, užsinorėjusio savo
tišką tvarką Lietuvoj pa
daryti, bet visuomenė jį 
prie to neprileido, — vėl pa

Iri savo politikas varinėti — 
kalta Lietuvos valdžia.

Revoliucijos! Revoliucijos 
reikia! — Tai “Naujienų” 
ir kitų musų raudonosios 
spaudos obalšis.

Kad Lietuvoj po revoliu
cijos bus dar didesnis var
gas — bus kalta irgi dabar
tinė valdžia....

O prastiems musų žmone- 
liams tai visa skaitant, išro- 

Pasišventimas laiku ver
tesnis, negu amžina vergija.

Jau tik iš jūsų pačių ne
sutikimų žmogus gali pa
matyti, kokios gerovės jus 
norit: savo kišeniui....

Šia- 
per 
per

APIE AUDRAS IR JŲ 
BLĖDINGAS PA

SEKMES.

MOTERIŠKUMO DVASIA.
, (Užbaiga iš pereito num.)

Augščiausia suma remiasi ant regimai 
. mažesnės: moteris — ant vyro.

Tvėrimo suma remiasi ant Motinos- 
Principo.

Motina-Principas yra vienutė.
Ji yra primitive substancija.
Universalio proto dvasia įkvepia, ir 

substancija apsireiškia formoje.
Tokiu tat budu yra mikrokosme — mi

krokosmo replika.
Vyro dvasia yra ambitiška. Ji kvė

puoja virš moteries prigimties meilėje ir 
iš ten išplaukia-apsireiškia ne tiktai ma
terials kilmės kūdikis, bet ir proto kūdi
kis, — apsireiškiąs jų darbuose ir tvirty
bėse ir dorybėse ii’ išsiplėtojime.

Buddha turėjo savo Yasodhaną, 
Krišną — savo Raddhą.

Moteris yra dvasinio išsiplėtojimo 
transformacijos perdavimo įrankis, 
duoda kilmę principui kaip ir formai.

Intelektualiame aktiviškumo lauke vy
rai viešpatauja. Bet intuitiviai — pirmu
tinėje eilėje stovi moteris.

Viršenybės yra paprastos ir vidujiniai- 
Vieno išsiplėtojimu yra pri-

Ii)

ir B
ir
Ji

T! Jei tuo tarpu užeina ant saus- 
žemio, tai pradeda pasiliauti.

Ciklonišku audrų užėjimo žy
mės ant sausžemio pasirodo au- 
gštu barometro pakilimu, nors 

1 tuo tarp kasdien oras keitėsi, 
žymės buna šitokios: jeigu vie-

■ toj vakaro atvėsos, kaip pietų 
' krašte buna, barometras rodo
■ | temperatūros kilimą, tai yra 

ženklas užeinančios audros. Ant 
jūrių tokį audros prisiartinimą 
galima nuspėti keletu dienu iš- 
kalno, patėmijus nors mažai 
kiek barometrą pakilusį. Apie 
audros sukurį, nežiūrint kaip 
toli jis yra dar nuo tos vietos 
kur linkui eina, iš visų pusių 
patėmijama mažas barometro 
pakilimas.

Audrai artinantis, kuomet 
barometro spaudimas pasiekia 
augščiausio laipsnio, toj vietoj 
(kur laukiama audros ir kur 
randasi barometras) vietiniai 
vėjai paprastai visai apsistoja. 
Ištolo augštai danguose prade
da rodytis gražus maži debesė
liai, pagaliaus debesįs užsisklei- 
džia ant to krašto dangaus, ku
riame randasi audros sūkurys 
arba centras, šitaip pasidarius, 
barometras pradeda pulti, apie- 
linkėj viskas nurimsta, bet pra
deda atvėsti. Oras tampa troš
kus, sloginantis, o jeigu taip 
pasitaiko saulei leidžiantis, tai 
vakarų dangus pasirodo labai 
spalvomis išsidabinęs. Tie vi
si ženklai darosi aiškesni su ar
čiau prisiartinančia audra. De
besįs storėja-didėja, pajuosta, 
apdengdamos dangų nuo žemės. 
Atspindžiai saulės šviesos per 
debesų tarpus apie saulę arba 
mėnulį sudaro spalvų vainikus. 
Tolias debesįs taip užeina tarp 
žemės ir dangaus, kad augštu- 
tinis oras liekasi nuo audros 
laukiančiųjų atskirtas. Vėjai 
dabar pradeda didėti, pagaliaus 
pavirsta į vėtrą, jūrių bangos 
pakįla, juodi debesįs suplaukia 
tiesiai viršuje, vis storėdami, ir 
iš jų smarkiai pradeda pulti 
lietus.
arba sūkurys tuo tarpu dar yra 
kokia 50 mylių atstu, palengva 
užeinąs su visa sistema suku
riu vėjų, su smarkumu nuo 8 
iki 12 mylių į valandą.

Barometras dar vis puola, 
ant galo visai smarkiai žemyn 
nusileisdamas; su tuo vėjai dar 
pasidaro smarkesni, ima ūžti, 
kaukti, pasiekdami uragano lai
psnio; nuo tokių vėjų žemuti
niai debesįs lekia visu smarku
mu ; pradeda žaibuoti, perkū
nas griauti, lietus pilasi kaip iš 
viedrų, ir tuojaus oras visai at
vėsta.

Pirm kolei audrų taisyklės 
sužinota, tokiuose uraganuose 
nelaimėn patekdavo daugybė 
laivų: jų žėgliai būdavo nulau
žomi, sudraskomi, patįs laivai 
be pagalbos bangų daužomi. — 
Laivui jau beveik nustojus iš
sigelbėjimo vilties, vėjai urnai 
apsilpsta ir nurimsta; į penkio
lika minutų, nuo didelių užimo- 
kaukimo užstoja visiška tyla; 
lietus pasiliauja, net debesįs 
viršuje prasiskleidžia, — dienos 
laiku pasirodo mėlinas dangus, 
jei gi naktį — žvaigždės. Da
bar laivas yra pakliuvęs ciklo
no viduryje: bangos vis dar
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Pereitą savaitę skaitėme apie 
didelę dalį Suv. Valstijų perėju
sią audrą ir jos paliktus nuos- 

’ tolius. Svarbu žinoti, iš kur 
’ audros arba didieji oro siaubi- 

mai-ciklonai ir viską griaunan
čios tornados pakįla.

Iš visų ant žemės ir erdvėse 
: apsireiškimų vėjas, lietus ir 

paprasti oro pasikeitinėjimai 
( nėra periodiški arba pasikarto

ją tam tikru laiku, ir tas tie- 
! sioginai ar netiesioginai paeina 

nuo įvairinimosi temperatūros, 
[ kurią saulė kontroliuoja. Vėjų 
į siautimas dalinasi į keletą sky

rių. Pirmiausia galima paminė- 
, ti audras, apimančias 

plotus, po tūkstančius 
, su jomis eina debesįs 

mai lyja arba sninga;
dinama ciklonišku lietum arba 

. cikloniška audra. Ta audra ei
na sukdamosi ir vėjai verčiasi 
kuliais nuo apačios augštyn.

' Antra rūšis audros yra mažes
nis oro sujudimas, apimantis 
šimtą-kitą mylių, pereinantis su 
debesimis, lietumi ir perkūnijo
mis, ir tuomet atsibuna žaiba- 

; vimai. Tokių atsitikimų buna 
labai tankiai žiemą ir vasarą. 
Trečion audrų kleson ineina bai- 

. sus oro sūkuriai su naikinančia 
spėka; tuo tarpu žemės pavir
šium praeina didelis oro sūku
rys, nusviręs iš daug didesnės 

t siaučiančių vėjų srovės; šitą 
audrą vadinama tornadą, delei 
jos griovimo ir ardymo visko, 
kas tik kelyje esti.

Ciklonai, perkunijų-žaibų au
dra ir tornados—uraganai, kuo
met pilnai įsiveikia, visi eina 
su žiauriais vėjais, ir paprastai 
vadinama audra. Tos audros 
sūkurys urnai sutraukia apie 
save debesis ir priverčia lietų 
arba sniegą kristi ir tokiu bu- 
du padaro dar blėdies šalip ką 
patįs vėjai pridirba.

Nei jokia audra nestovi ant 
vietos, bet eina tolyn, kaip ir 
paprasti vėjai.

Ciklonai-audros taipgi _ yra 
skirtingi ir dalinami į tropikų 
arba šiltų kraštų audras ir to
limesnių nuo ekvatoriaus žemės 
plotų audras.

Iš pradžių pakalbėsime apie 
tropiškus ciklonus. Tropiškieji 
arba pietų ciklonai yra dideli 
oro sūkuriai, nuo šimto iki tri
jų šimtų mylių ar daugiau dia
metre, ir jų į vidų sukančios! 
apie patį centrą sūkurio srovės 
buna blėdingiausios. Su tais 
ciklonais eina dideli debesįs ir 
smarkus lietus. Pačiame sūku
rio centre, kur oro spaudimas 
visai mažas, vėjai atpuola, bu
na ramu, toje “skylėje” taipgi 
paliauja lietus ir viršuje pasi
rodo 
apie 
kada 
buna 
riui arba pačiam sukuriui da- 
ėjus, prasiblaivo dangus. Taip 
susidaręs ciklonas palengva ei
na tolyn, tam tikru beveik savu 
keliu, vakarų ir polių linkui virš 
jūrių iš tos vietos, kur prasidė
jo, ir pereina į vėsesnį ruožą.

didelius 
mylių, 

ir dali- 
tas va-

na dikčiai įgyti visišką daiktų pagrindą.
Ir W. T. Harris užreiškė: “Tai yra 

mano prityrimas su didžiais pasaulio poe
tais, kad pirmasis skaitymas teišduoda 
menkiausius vaisius. Kiekvienas pasek- Šri Ramakrišna turėjo savo Saroda- 
mingas skaitymas tampa naudingesnių dėvi.

Augščiausioji lekcija ant žemės yra 
nesaumylingumo dvasios lekcija, — dva
sios, kuri apsireiškia ant vyro dalelės mo
teriai ir ant moteries — vyrui. Ir jokia 
bendrapriešystė neturėtų egzistuoti, nes ji 
veda prie ginčų-priešginiavimų ir nesusi
pratimo.

Didis sujudimas pasidaro socialėje ne
tvarkoje, kuomet tvirtinama, kad mote
ries savistovumas didėja tame lauke, kur 
ligšiol vieni vyrai intekmiauja.

Kaip mes nemintytume, ateities įvyk- 
snio neišvengiamumas praviršys-užlies mu
sų argumentus už ir prieš.

Šiandien vis didesnis moterų skaičius 
užima pastovesnes pozicijas dalykų pasau
lyje. Ir tas praktiškai darodo, kad tai yra 
būtinumo reikalas ir abelnas jos išsiplėto- 
jimas.

Gamta yra krikštamotė kaikurių mu
sų idealų. Bet daugelį jų ji sunaikina. Ji 
valdo moralius ir socialius įstatus; ji kei- 
čia-taiso juos ir įveda radikaliai naujus. 
Pažangos stabdymo principus ji nuslopi
na bedugnėn. Tai tinkamiausias jos pasi
elgimas. Tai prideramos jos tiesos.

Vyras neprivalo manyti, jog moteries 
įsikišimas į “biznio” ir politikos dalykus 
bandys padaryti moteris vyriškomis. Mes 
galime reikalauti ir protestuoti, bet pri
gimties reikalavimas yra augštyn kįląs 
reikalavimas.

Moteris turi tapti savistovi — ne pa
valdinė — kaip ir vyras. Ant savistovumo 
dvasios, ypač materialio savistovumo, yra 
formuojamos prakilniausios dorybės ir ti
kriausios asociacijos. Savistovumas dirba 
idealų ir idėjų teisingumui ir tikrenybei. 
Prigulmingumas padrąsina pražangos-ydų 
kelią ir žmogus apsigauna.

Dvasios laisvė!
Tai yra toji laisvė, prie kurios vyrai 

ir moterįs siekiasi ir del kurios žųva-mir- 
šta.

Jie 
Dabar 
laisvės, 
prašyti 
šiai.
temperamente, bet nėra skirtingumo sielo
je ir dvasioje.

Kuomet vyrai ir moterįs bus individu
aliai laisvi sekti augštesnės sąžinės viduj i- 

žmonių jungiančių minčių būdas suteikia Į nį balsą, tuomet jų diktavimai, jų sielos ir 
sveikatą ir jiegą protui, kurs auga ir didė
ja, kuomet jo gabumas yra įsodintas į tą 
minčių tvirtybės naudingumą.

Knygos, kurios prigelbsti mums, dau
giausia yra tos, kurios prašo musų lavinti 
savo augščiausias spėkas; kurios turi aiš
kų ir reiškų siekį ir kurios iššaukia ge
riausią, kas yra mumyse. Mes negalime 
suprasti knygų iškarto — vienu perskai-

geometriškoje proporcijoje. Išpradžių Dan- 
te’s ‘Divina Comedia’ buvo man sunkus 
spektaklis, parašytas sunkiais dogmatiš
kais sakiniais. Paskui jis tapo iškalbin
giausias žmogiškos liuosybės ir dvasinės 
gražybės išguldinėjimas.”

Bacon sako, kad knygas reikia skaity
ti įvairiais budais. Kažkurios turi būti 
skaitomos nuodugniai; kitos — paviršuti
nai perbėgamosir tiktai kelios — studi
juojamos.

Buk paganėdintas laipsnišku progre
su: geriausias augimas auga palengvėle. 
Prisilaikyk to.

Milton kalba apie “stropų ir parinkti- 
ną skaitymą”; ir aš manau, kad šisai tai 
tikras vienatinis skaitymas, kurs suteikia 
tikrą pasitobulinimą.

Skaitymo procesas nėra visiškai užmi
gęs. Jis yra, augščiausioj prasmėj, lavi
nimąsi, miklinimasi, gimnastiškas besisten- 
gimas. Lai skaitytojas susitveria sau ką 
nors, kas butų budrus—poemą, argumen
tą, istoriją, metafizinį straipsnį.

“Žmonės, duokite man kiek kredito už 
mano genijų. Visas mano genijus guli čia: 
kada aš turiu dalyką rankoje, aš studijuo
ju jį giliai. Dieną ir naktį jis stovi prieš 
mane. Aš ištyrinėju jį iš visų atžvilgių. 
Paskui mano pasistengimą, kurį aš pada
rau, žmonės linksmai vadina genijaus vai
siumi. Tai yra darbo ir minties vaisius.”

Pirmiausiai mes turime pažinti faktą. 
Yra daugelis didžios vertės knygų, kurios 
buna naudingos kitiems, bet kurios nesu
teikia mums jokios žinios, 
vojame laiką, skaitydami 
kurių mes nesuprantame.

“Tai yra didžiausioji

1 
i'
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Patsai audros centras

įgilas. 
>siu ką 
ėjom.)

Mes tiktai eik- 
geras knygas,

Francuzijos valdžia rengiasi daryti 
praktiškus bandymus ištyrimui, ar galima 
pakinkyti jūrių vandenų pakilimą (van
duo pakįla mėnuliui praeinant virš jūrių) 
išdirbimui elektriškos spėkos.

j lais
ve, o 
»š tai

įsakyta p. Jankauskui dar sykį 
paraginti komisijos narius pp. 
žiūrį ir Strimaitį, kad pradėto
jo darbo nevilkintų; kitaip e- 
sant, šaukti ekstra susirinkimą 
ir Tarybai žingsnius imti.

J. O. Sirvydas, 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

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

išraiška išsiplėtos pilnybėje.
(Galas)

įgijo politinę ir religijinę laisvę, 
jie šaukia-reikalauja ekonominės
Ir ko vyrai prašo sau — jie turi 

ir moterims — moteriškumo dva- 
Nes skirtumas tėra tiktai lytyje ir

tyras dangus. Kalbame 
einantį cikloną. Išsykio, 
ištolo užeina jo kraštas, 
debesuota ir lietus, vidu-

svarba”, sako 
Schopenhauer, “įgyti neskaitymo dailę.” 

Knygos turi būti kopėčios, kad pakelti 
Delei veikėju suvažiavimo: mus į augštesnį protinį stovį. Žemiausias T* TotiLto Italrtli rl n 1 __ _1_____*____ A _ *__ A  •!  
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iti ši- 
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ni ne
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pasė

li, jos 
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tų iki 
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gauna 

. leisti
i, dar 
Ja jau
ii, ku- 
. jomis 
p jam 
bulves 

; išro- 
irengia 
s, baž- 
imis ir

leisti 
ir. pus- 
1 įstat
omi jis

daužosi ir blaškosi, net su bai
sesniu įnirtimu, kaip vėjams 
pirmiau. Patsai ciklono vidurys 
stulpu sukasi, apie jį vėjai dūk
sta; vanduo tada kalnais kelia
mas į viršų, ir ant tų bangų 
esantis laivas kįla ir puola, be 
mielaširdystės daužomas, suga
dinamas ir net nuskandinamas, 
— bet be vėjų, be debesų ir ro
dos toj vietoj turėtų būti ramu.

(Kitame numeryje paaiškin
sime daugiau, aprašydami iš 
kur ir kaip pasidaro vėjai ir 
kiti oro dalykai.)

kopėčių skersinis yra, taippat, reikalingas, 
kaip augščiausias. Kaip ilgai ir stropiai 
mes neskatytume, mes negalėsime pasikel
ti augščiau beskaitydami šlamštą. Juo 
daugiau literatūros mes pažįstame ir ap
mąstome ir padarome ją sava, tuo geriau 
mes prisirengiame prie jos. Bet prastos, 
tuščios žemų žmonių mintįs, nors jos ir 
pritarnautų užinteresuoti musų protus, 
niekados nepagerins-nepatobulins ir nepa
didins jų. Ir iš kitos pusės — prakilnių
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RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

PARYŽIUS, Francuzija.

(Tąsa iš pereito numerio) i
Paduota ženklas eiti pirmyn, ir mes 1 

pasileidome, iki kelių gilumo dumblu, lin- 
kui priešų pozicijų. Nekurtose vietose pur- 1 
vo duobės buvo iki pažastų. Kanuolių šo
viniai ir kulkos apie mus tik zvimbė. Dau- 1 
gelis sužeistųjų nuskendo purve ir prigėrė. ' 
Vokiečių šaudymai dar padidėjo. Musų Ii- ’ 
nijos plonėjo ir plonėjo, ir musų progresas ; 
tapo toks silpnas, jok pradėjo rodytis, kad : 
mes visi žūsime, jeigu dar toliaus bandy
sime žengti.

Paduota įsakymas trauktis atgal. Ar 
gali žmogus ramiai grįžti per tokią peklą, 
kokia pasidarė mūšio lauke kovo 7 d. 1916 
metais?- Kraujuose pasriuvusių, sužeistų 
žmonių, paskendusių dumbluose, tik gal
vas dar iškėlusių į viršų, balsas kilo iš vi
sų pusių, šaukiantis “Vardan Dievo, gel
bėkit, padėkit mums!” Tranšėjos irgi bu
vo pilnos užverstos sužeistų, taipgi šau
kiančių širdį drebinančiu balsu gelbėti juos 
tokiame baisiame padėjime. Kolei dar mes 
buvome gyvi, negalėjome pasilikti kurti 
ant savo draugų maldavimų.

Penkiasdešimts iš musų išėjome ran
kioti likusius sužeistuosius. Niekad iki 
šiolei man nepasitaikė būti tokiose baisio
se aplinkybėse, kaip dabar, — net plaukai 
ant galvos stojasi. Vienas buvo sužeistas 
į kaklą arba veidą; jį paėmus po pažaste 
tempiu per dumblą. Kitam šonas šrapne- 
le išplėštas — čia jau reikia ypatingai su 
juo apsieiti, iki galima už kur nors paimti 
pakelti. Keletas buvo nuskendę taip gi
liai, kad mano spėkos neleido juos ištrauk
ti iš dumblo ir pagelbėti.

Pagaliaus visai nuvargau ir susmukau, 
pasiekusi savo tranšėjas su našta. Visai 
negalėjau pasijudint ir visi mano kaulai 
skaudėjo. Kareiviai gavo vandens — kas 
labai sunku gauti tokioje vietoje — ir pa
gamino man arbatos. Kur tai gavę sausą 
šimelių, parengė man saugioje užkampėje 
vietą miegojimui. Miegojau ketvertą va
landų, po to vėl atnaujinau darbą žvejoti 
sužeistų kareivių.

Visą dieną artilerija griovė su tokiu 
pat smarkumu, kaip* diena prieš tai. Už
ėjus nakčiai, musų eilės pripildytos naujais 
vyrais, ir mes vėl leidomės ant priešų. Ir 
vėl panešėme didelius nuostolius, tik šiuo 
tarpu musų veikimas buvo pasekmingesnis. 
Kuomet vokiečiai pamatė, jog mes tikrai 
einame ant jų, jie išlipo iš tranšėjų prie
šais mus. Su atkištais durtuvais ir su per
kūnišku “Ura !” mes atsimušėm į juos.

Vokiečiams niekuomet nepatiko rusų 
durtuvai. Ištiesų, jie durtuvų bijojo la
biausia negu kokio kito kariško įrankio, 
taigi tuojaus pasileido bėgti. Mes vijo- 
mės juos į jų apkasus ir tenai prasidėjo 
•žiaurus mušis. Daugybė vokiečių pakėlė 
rankas augštyn, kaipo pasidavimo ženklą. 
Jie gerai suprato, jog mes buvome karšta
me, intemptame upe. Kiti tečiaus kovojo 
iki galo, visu tuo laiku jų mašinšautuvai 
šlavė jų pačių tranšėjas, kur teutonai ir 
slavai buvo susimaišę ir ėmėsi. Mes tuoj 
leidomės prie tos vietos, kur 
tyti kulkosvaidžiai.

Šiame atake musų būrys 
trečio tūkstančio vokiečių ir 
kulkosvaidžių. Man tik koja 
šiuose perdrėksta, taigi nereikėjo apleisti 
eilės. Pasekmingai apveikdami priešus ir 
užimdami jų pirmas linijas, 
tolyn prie jų antrųjų linijų, 
laipsniškai mažėjo. Matėsi 
kyje didelė pergalė, nes už 
tranšėjų ir trečiosios linijos buvo jau pla
tus plotai neapsaugotos teritorijos per ke
letą verstų.

Musų pirmutinė eilė buvo apie septy- 
niasdešimts pėdų nuo priešų tranšėjų, kaip 
štai atėjo nuo generolo Walter Įsakymas 
sustoti ir trauktis atgal į savo pozicijas. 
Kareiviai ir oficieriai nuo tokio Įsakymo 
baisiai susijudino. Musų pulkninkas per 
telefoną kalbėjosi su generolu paaiškinda
mas jam apie musų stovį. Bet generolas 
laikėsi savo. Mes taip visi buvom įsitem
pę ir užpykinti tuo klastingu įsakymu, jog, 
jei tuo tarpu kas nors butų paėmęs vado
vystę, mes be abejonės butume atsiekę di
delės pergalės, nes puolimas vokiečių apsi
gynimų buvo gatavas.

Pasikalbėjimas tarp generolo ir pulki
ninko pasibaigė susipykimu. Generolas 
matyt nesitikėjo, kad mes prasimušime 
per pirmąsias vokiečių linijas, į kurias iki 
šiolei daužėsi bangos rusų kareivių, pa-

buvo susta-

suėmė pus- 
trisdešimts 
šiuose mu-

mes leidomės 
Priešų ugnis 

musų prieša- 
silpnų antrų

nešdami didelius nuostolius. Kaip musų 
visas būrys tada matė, generolo viliugin- ( 
gas programas buvo, kad vokiečiai išžudy- i 
tų musų daugiausia kiek galima. 1

Disciplina buvo aštri ir įsakymai tu- 1 
rėjo būti pildomi. Mes turėjome grįžti at- j 
gal. Mes buvome taip nuvargę, kad labai , 
malonu buvo pasilsis. Per tas dvi dienas, 
kovo 7 ir 8, musų eilės dapildytos naujais < 
kareiviais net keturis kartus. Kaip gry
bai po lietaus, visur gulėjo krūvos, nesu- 1 
skaitoma daugybė lavonų. Nebuvo galima 
tame plote praeiti neužstojus ant negyvo 
ruso ar vokiečio lavono. Kruvinos kojos, 
rankos, kartais galvos, gulėjo išmėtytos po 
purvą.

Tai buvo vienas iš baisiausių ofensivų, 
kokiame aš dalyvavau. Tas ofensivas is
torijoje užrašytas kaipo mušis prie Pos
tovy. Pirmą naktį mes praleidome vokie
čių tranšėjose, kurias mes užėmėm. Tai 
buvo naktis neužmirštinų baisybių. Tam
sumas buvo nepermatomas. Smarvė toje 
vietoje buvo nedalaikoma. Žemė buvo vie
nų duobių, pilnų dumblo. Nekurie musų 
sėdėjo ant lavonų, kiti buvo pasidėję savo 
kojas ant negyvų. Mes buvome alkani ir 
baisiai sušalę. Musų kūnai traukėsi delei 
tokių baisių aplinkybių. Aš norėjau pasi
kelti — norėjau ranka už ko nors susigrie
bti pasiremti. Neįstengiau, ir sukniubau 
ant veido negyvėlio, pasodinto prie sienos. 
Surikau persigandus, paslydau ir perpuo- 
liau. Rankos sulindo į mėsas šoviniu per
plėšto žmogaus.

Mane apėmė tokia baimė, kaip niekad 
kitados nebuvau patekusi, ir ėmiau dre
bėdama spiegti. Mano riksmą išgirdo ofi- 

! cierių apkasuose, iš kur pasiųstas žmogus, 
. su elektrišku žiburiu, Jaškai pagelbėti, jie 

palaikė mane sužeista. Tuose apkasuose 
buvo šilta ir patogu, nes tenai pirmiau bu
vo apsistojęs priešų regimento štabas. Jie 
man davė arbatos, ir palengva aš atsitai
siau nuo to visko. Ineiga į tuos apkasus, 
kaip jie dabar stovėjo, žiurėjo į priešų pu- ’ 
sę. Priešai žinojo tos' skylės tikrą vietą ir ( 
tuojaus sukoncentravo tiesiai į ją savo šau- j 
dymus. Nors buvo intaisyta tvirtai ir at- < 
stojo prieš bombas, tečiaus dideliam šau- ’ 
dymui pasitęsus, pradėjo pasiduoti ir silp- 1 
nėti. Palengva pradėjo užvirsti ineiga, o ’ 
toliaus iš viršaus bomba išmušė lubas ir j 
sugadino musų žiburį; tuo tarpu užmušta , 
penki ir keletas sužeista. Aš gulėjau kam- : 
pe, užversta žeme, su kareiviais ir oficie- 
riais, kurių tūli buvo užmušti, kiti sužeisti 
ir mirė nuo žaizdų. Sužeistųjų aimanavi
mas buvo baisus. Naujai bombai kritus 
viršuje musų vietos, aš maniau jau bus ir 
man galas. Nebuvo nei minties stengtis 
išsigelbėti ar prasišalinti, nes bombos kri
to ir sproginėjo toje skylėje. Paryčiu pa
siliovė bombardavimas, aš išlikau gyva, ir 
vargu galėjau pati sau tikėti, ar aš esu ne
sužeista. Sekančią dieną atradau kūną 
oficieriaus Bobrovo. Jo spėjimai išsipil
dė, pagaliaus. Nors buvo mokytojas, vai
kų, bet taipgi buvo narsus kareivis ir pra
kilnių minčių žmogus. Jo norą išpildžiau 
— jo žiedą ii’ laišką per gydytoją pasiun
čiau jo žmonai. Musų regimente buvo du 
tūkstančiai sužeistų. Kuomet surinkti už
muštieji iš lauko ir išimti iš tranšėjų, ant 
saulės buvo nuguldyta ilga, ilga jų eilė, 
laukiančių amžino atilsio didelėje vienoje 
duobėje, iškastoje užpakalyje linijų, jų pa- 

’ laidojimui.
Nulenkę galvas, su verkiančiomis šir

dimis, mes atidavėme paskutinį patarnavi- 
mą musų draugams. Jie padėjo savo gy
vastis kaip tikri karžygiai, be nužiūrėji
mo, kad jie buvo ton mirtin paskirti vieno 
didelio išdaviko.

Kovo 10 dieną, vis dar neatsitaisyda
ma iš to išgąsčio' būnant nakčia su miru
siais, likausi pasiųsta ligonbutin trejetai 
dienų pasilsiu!. Sugrįžau į eiles 14 dieną, 
ir jau buvo įsakyta vėl pradėti žengti pir
myn. Vokiečių pozicijos dar nebuvo su- 
drutintos kaip reikiant, taigi mes jas už
ėmėm be didelių nuostolių. Po to vėl bu- 

keletos dienų pertrauka, tuo tarpu mu- 
eilės likosi vėl reformuotos.

(Bus daugiau)

Pinigų dailė.
Man čia parupo pakalbėti a- 

pie pinigų dailę, kad tautiečius 
geriau supažindinti su tuo klau
simu.

Lietuva dar neturi savų pini
gų, ir nėra žinios ar ji kuomet 
nors turėjo; jeigu turėjo, tai 
kaip jie atrodė?.... Tie ku
nigaikščių laikai jau perdaug 
atsitolino musų laikams, kad 
butų galima ką tikro surasti ir 
duoti teisingą nuomonę 
juos. Mes pažvelgsime 
dešimtojo amžiaus mus 
pančių jų valstybių, arba 
su kuriomis mes turime gyven
ti, pinigų.

Neturiu tos laimės, kad galė
čiau keliauti po visą platųjį pa
saulį ir apžiūrėti jo proto tur
tus, bet vienok esu daug ką 
matęs, ko ne visi gali padaryti, 
ir daug teko matyti žmonių, 
kurie žiuri į šunį ir su juomi 
kalba žmogaus išsitarimais: 
koks tu, girdi, gražus, kokis tu 
inteligentiškas (Paryžiuje). Tai 
ką norėti, kad panašus žmonės 
turėtų kokį nors supratimą apie 
dailę: jiems viskas gražu....

Taipgi ir pinigai tokiems po
nams visi vienodai gražus, o y- 
pač — kurie turi laimės jų 
daug susigrobti. Bet aš per
matau suvis ką kitą. Man at
rodo Belgų ir Jankių (Suv. Val
stijų) nekurie pinigai gražiau
si visame pasaulyje, kuomet 
kitos valstybės vartoja tik pa
prastus metalo ir popieros ga
balus, su pažymėtais numeriais 
— rodančiais pinigo vertę, čia’ 
aš pakalbėsiu apie dabartinius 
Francuzijos valstybės pinigus.

Jau prieš pasaulinę karę ap- 
' rinkta nauja forma smulkiųjų
• pinigų, su pagalba tam tikro
• gabumo, kame buvo speciališka 

paroda surengta nupieštų pavi-
j Į dalų, ir aprinktą formą 1917 

metais pradėjo jau atspausdinti 
' ir paleisti į žmones. Pavidalas 
’ pasitaikė artisto E. Lindauer, 

ir atrodė šitaip: Viena pusė 
turi aržuolinių lapų vainiką, 
didžiosios revoliucijos (1789m.) 
revoliucijonierių kepuraitę, dvi 
raides R. F., kas reiškia Fran- 
cucijos Respublika, ir artisto 
parašą; antroje pusėje slyvų 
šaka, viršuje .šauksmas:; “Lais
vė, Lygybė, Brolybė”, apačioje 
metų skaitlinė, per vidurį pini
gų vertės (5, 10, 25 santimai) 
skaitlinė, ii’ visi su išmušta sky
le, panašiai rato stebulei. Vi
si tie paminėti pinigai balti ir 
kieto metalo; didumo po 8, 10 
ir 12 milimetrų platumo. Kas- 
link sidabrinių pinigų, tai tų 
forma jau gerokai sena, bene 
nuo laikų patvirtinimo trečio
sios Revoliucijos — 1871 metų, 
ir nekaip atrodo, bet verti pa
minėti. Jų viena pusė rodo te
kančią saulę, punuogę mergą, 
sėjančią.... parašą “Republi- 
que Francaise”, ir artisto pa- 
verdė — O. Roty. Antroje pu
sėje — slyvų šaka, obalsis — 
Laisvė, Lygybė, Brolybė. Pi- 
nigiškos vertės (50 santimų, 1 
frankas, 2 frankai) skaitlinė ir 
metų pažymėjimas.

Čia turime ir auksinių pini
gų, kurie visuomet dailiai at
rodo, o ypač Francuzų, ant ku
rių visų Gaidys gieda aušrinę Į @ 
giesmę, tik kad auksinių dabar — 
man niekas už darbą nemoka, 
tai smulkiau ir aprašyti nega
liu. Paskui eina popieriniai 
pinigai, atspausdinti laikuose 
pasaulinės karės, iš kurių po

apie 
į dvi- 
apsu- 
tautų,

vo 
sų

Ne visada kūnišką skaudėjimą vadink 
“reumatizmu”, nes tas kartais tik pasek
mės sugedusių dantų, ir geriausia yra ap
silankyti pas gydytoją ir dentistą. Tegul 
dantis išegzaminuoja.

10, 20, 100, 500 frankų gal bus 
gražiausia išdailinti už viso pa-1 |

PINIGAI
kasdieną ir 

į mėnesį po 
apkalbamųjų 
gauti nega-

šaulio popierinius pinigus, kaip 
dekorativiška daile, taip ir spal
vų sutvarkymu; bet jų taipgi 
neturiu, tai ir reikia apleisti 
smulkius aprašymus, nes man 
už darbų atmoka 
abelnai teuždirbu 
250 frankų, tai 
pinigų niekuomet
liu, išskyrus 5 frankų “cete- 
lius”, kurie prasto popierio ir 
prastai papuošti, spalvų visai 
nėra....

Tokį turiu aš supratimą apie 
pinigų grožę ir tokią trumpą 
kritišką apžvalgą čia surašiau. 
Tame Lietuvos artistai turės 
kuo pasinaudoti, kaip jie bus 
pašaukti Lietuvių Valdžios nu
piešti pinigų formas ir už ge
rą darbą užsipelnys visos tau
tos pagarbą....

A. Erškėtis.
25. VIII. 1918.

PARMOS UKES
Girdisi tik vien aimanavimas ir 

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 ttl Jau mes neprivalom 
maldaut svetimtaučių, kad kam ko 
pritrūksta pagelbėt, nes mes turim 
kas tik reikalinga. Net ir svetim
taučiai stebisi iš Lietuvių darbštu
mo ūkininkavime. Taigi kurie ma
not pirkti farmas, patariam kreiptis 
prie šios draugystės, kuri turi tam 
tikslu komisiją, kuri jums patarnaus 
be jokio atlyginimo ir be skriaudos. 
Komisijos nariai: p. J. Vasiliauskas j 
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 mės 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. (20)

KAZ. DAUNORAS
Box 7 Cuter. Mich.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS 1=1!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.
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NAUDOJIMUI 
SVETIMOSE ŠALYSE.

Ar tai apmokėjimui kokių obligacijų Eu
ropos šalyse, pasiuntimui finansinės pagal
bos žmonėms skurdu apimtose vietose, pa
siuntimui pinigų tiems giminėms ar drau
gams, kurie rengiasi atvažiuoti Amerikon 
ar net rengiantis

KELIAUTI

dabar yra tinkamiausias laikas PIRKIMUI 
UŽRUBEŽINIŲ PINIGŲ.

Žemos kainos ant užrubežinių pinigų gal 
neilgai tebus tokios. Anglijos pinigai jau 
per keletą savaičių pradėjo rodytis perei
ną augštesnėn vertėn; Francuzijos, Itali
jos, Belgijos ir kitų šalių taipgi gali tuoj 
pradėti kilti.

Pinigai nupirkti dabar gali būti sunaudo
jami bile kada ateityje.

Gaukit musų kainas ant Draftų, Kabelių, 
Money orderių ir užrubežinių pinigų.

FOREIGN DEPARTMENT

OTIS & COMPANY
216 Superior Ave. N. E.

Cuyahoga Bldg. Priešais Pačtą

SKAITYKITE KNYGA, KURIA VISAS PASAUUS JAU SENAI SKAITO! g 
šitos knygos vardas yra Portugalų Minyškos g 

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

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

yįP' tapo išversti ir į lietuvių kalbą; o tai reiškia: ką | 
visas svietas j au senai skaitė su didžiausiu pasimėgimu, dabar ir i 
mes, lietuviai, turėsime progą skaityti.

Minyška Mariana parodė savo laiškais nekaltos mergaitės kilta- g 
širdystę, teisingumą, nepergalimą meilę ir neapsakomas kančias už g 
meilę taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados, g 

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

DIDŽIAUSIA IR PUIKIAUSIA ARTISTIŠKŲ PAVEIKSLŲ KNYGA! | 
0352puslapių, 352 paveikslu.

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

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

■Ir šita neapkainuojama knyga parsiduoda □ 
tik už $4.00!

Pinigus siųskite money orderiu arba popie-1 
rfniais doleriais laiške šiuo adresu: AL Mar- 1 
gėris, ,2023 St. Paul Ave., Chicago, III. g 

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

MARKI!
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KARIŠKIŲ 
KALENDORIUS.

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

1920 METAMS 
su 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 negali apsieiti.

Reikalaukite
“DIRVOS” Krautuvė 

7907 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.
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I Lietuva
Pilnai gvarantuojama, ad bus išmokėti

begyje 6 savaičių užrubežyje

Mes taipgi ūžti c inam atgražinimą visų pinigų,
jeigu kartais jie nebūtų išmokėti tenais.

Gabowitz-Castle and Co
International Foreign Exchange

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio



DIRVA

(Guy de Maupassant —verte Tulelis.)

MARKIZ0 DE ROSEVEYRE 
DIENYNAS.

Loeche, birželio 12 d. 1880 m.
Man buvo paliepta praleisti mėnesį 

laiko Loeche! Maloningas dangau! Tik 
pamislykite — praleisti visą mėnesį tame 
mieste, kuris, sakoma, esąs liūdniausias, 
kurčiausias ir nuobodžiausias iš visų prie- 
vandeninių vietų! Ką aš kalbu, miestas? 
Tai tik skylė, vargiai panašus net į kai
nų! Trumpai sakant, aš buvau pasmerk
tas ant mėnesio į kalėjimą!

Birželio 13 d. — Visą naktį sapnavau 
apie tą baisinančią kelionę. Tik vienas iš
ėjimas man bepakilo! Aš turiu pasiimti 
au savim draugę! Rasi tas palengvins tą 
laiką praleisti. Ir dargi tas duos man su
prasti, ar aš jau prisirengęs ar dar ne prie 
apsivedusio gyvenimo.

Mėnesį tėte-a-tėte su moteria. Tiktai 
mudu vienudu su ilgomis kalbomis visu 
laiku: naktį ar dieną!

Ištiesų, tai nėra jau taip keblu pasi
imti moterį ant mėnesio, kaip kad ant vi
so gyvenimo; bet yra daug kebliau, negu 
pasiimti ją ant trumpo laiko. Supranta
ma, aš visuomet galiu ją aprūpinti ir pra
šalinti; bet tuomet prisieitų pasilikti vie
nam Loeche; tai dalykas, kurio aš nepa
bėgčiau persistatyti!

Pasirinkimas pinklus. Aš nenoriu nei 
kokietės, nei gi kvailos. Aš nenoriu del jos 
būti pastatytas ant juoko bei sugėdintas. 
Aš nenoriu, kad žmonės kalbėtų: “Marki
nas de Roseveyre yra laimingas”; bet aš 
negeidžiu, kad jie kalbėtų: “Tas nabagas 
Markizas dę Roseveyre!” žodžiu, aš no
riu, kad mano bendre turėtų visas ypaty
bes, kad aš galėčiau ją pavadinti parinkta 
"draugę. Tik vienas skirtumas gali būti 
tpadarytas; tai tas pats, ką randasi tarp 
naujo ir nuvalkioto dalyko. Bah! Labai 
lengva surasti, jei tik užsiimsiu jieškoti!

Birželio 14. — Berta! Tinkanti ypa- 
ta! Dvidešimts! Dvidešimts, graži, ką 
tik užbaigus konservatoriją, laukianti pro
gos, — tai ateities žvaigždė. Gerų ypaty
bių, bukli, protinka ir.... meili! Tai pir
kinys, kuris lengvai gali būti induotas už 
naują.

Birželio 15. — Ji liuosa! Ji sutinka, 
beturi užsiėmimo, neigi kitokių prisižadė- 
jimų. Aš pats parūpinsiu jai rubus, kad 
būti tikru, jog ji neišrodys paprasta.

Birželio 20. — Basle. Ji miega. Aš 
pradėsiu savo kelionės užrašus.

Ji gan žavėjanti. Kada ji sutiko, ma
ne stotyj, tai aš jos nepažinau. Ji išrodė 
kaip pasaulinė moteris. Tas kūdikis tikrai 
turi ateitį priešakyje — ant scenos.

Jos būdas, rodos, visai pasikeitė. Jos 
eisena, užsilaikymas, gestai, šypsą, balsas 
— viskas buvo nepapeikiami. Jos plaukai 
buvo dieviškai sušukuoti — sulyg papras
to viliojančio papročio, kaipo moteries, ku
ri jau nebereikalauja patraukti kitų ati
dos ir žavėti kiekvieną, bet kuri geidžia 
protingu budu būti tik vieno. Visas jos 
pasielgimas tai rodė. Tai buvo maloniai 
ir šauniai persimainius, tokia sumani ir 
gera, kad aš padaviau jai savo alkūnę įsi
kabinti, kaip bučiau padaręs savo pačiai. 
Ji drąsiai įsikabino man į ranką, lyg ji ir 
butų tokia.

Vienudu trankinyje. Išsykio sėdėjo- 
va nepasijudindami ir tylėdami. Paskui ji 
pasikėlė šyrą ir nusišypsojo. Daugiau nie
ko. Gražiai nuduodant! šypsą. O! Aš 
jaučiau norą ją apkabinti. Bet ji susival
dė, Ji labai bukli. Mudu pasikalbėjova 
biskį lyg apsivedę, biskį lyg nepažįstami. 
Ji buvo linksma. Ji tankiai šypsojosi, kuo
met pažiūrėdavo į mane. Tai buvau aš, 
kuris dabar turėjau jausmą ją pabučiuoti. 
Tečiaus užsilaikiau ramiai.

Ant rubežiaus urėdininkas, biza prisi
dengęs, smarkiai atidarė duris ir paklausė:

— Tavo vardas, monsieur?
Nustebau. Atsakiau:
— Markizas de Roseveyre.
— Kur keliauji?
— Į maudykles prie Loeche — į Va

lais.

Jis viską užsirašė ir užbaigė:
• — Ar madame tamistos moteris?

Kas man reikėjo daryti? Ką aš galė
jau atsakyti. Pamislinau ir pakėliau sa
vo akis jon. Ji buvo nubalus ir žiurėjo į 
tolį.... Jaučiau, kad galiu bereikalo ją 
sugėdinti. Ir paskui ji bus mano draugė 
per mėnesį. Atsakiau:

— Taip, monsieur.
Pastebėjau ją veikiai paraudonavusią. 

Buvau patenkintas.
Kada nusivedžiau ją į viešbutį, tai 

savininkas ištiesė jai registrą. Ji veikiai 
pastūmė man, ir patėmijau, kad ji pridabo- 
ja mane pasirašant. Tai buvo pirmas mu-
šų bičiulystės vakaras. Sykį lapas užver
stas — kas tą registrą skaitys? Parašiau: 
“Markizas ir markizienė de Roseveyre, ke
lyje į Loeche.”

Birž. 21 d. — Basle. 6 vai. ryto. Mu
du iškeliaujava į Berną. Tikrai aš laimin
gas.

Birž. 21 d. 10 vai. vakare. — Kokia 
tai nepaprasta buvo diena! Aš labai susi
judinęs. Kaip tai kvaila ir juokinga.

Kelyje mudu mažai kalbėjova. Ji kė
lė anksti ir buvo nuvargus. Ji snaudė.

Kaip tik pasiekėme Berną, tai geidė
me išvysti Alpų panoramą, kurių aš visai 
dar nežinojau. Mudu ėjova per miestą, 
lyg k? tik apsivedus pora.

Greitai pastebėjome didelę plynę ir te
nai toli tolumoje — glėtčeras. Ištolo žiū
rint, jie neišrodė taip dideliais, vienok jų 
išvaizda stebino mane. Besileidžianti sau
lė švietė ant musų. Buvo labai šilta, betgi 
tie ledų kalnai užsilaikė šalti ir balti. Jurg- 
frau, toji karalienė, apstaubus savo bro
lius plačiais šonais klestėjo priešais mu
mis, gi apie ją sniego kalvos kišo jo savo 
galvas, atrodydamos palšesnėmis dienai 
mirštant, stovėdamos lyg sidabras prieš 
mėlynus debesis.

Milžiniška ir nejudanti jų masė davė 
man įspūdį naujo ir slepningo pasaulio — 
skardžių plotų, mirusių ir sušalusių, bet 
kerėjančių, it jūrės, pilnų paslaptingos spė
kos ir vilionės. Vėjas, kuris slaugė tasias 
nuo amžių sušalusias augštumas, ir rodės, 
kad ateis pas mus skersai žydinčio lauko, 
buvo kitokis, negu laukų. Jame buvo kas 
tokio žiauraus, stipraus ir bergždžio, kaip 
kad nepasiekiamų kraštų gėlės.

Berta užkerėta žiurėjo, neištardama 
nei žodžio.

Vėliau guviai ji paėmė man už rankos 
ir suspaudė. Aš jaučiaus drungniai, ma
tydamas tokį iškilimą, kuris pasitaikė vi
sai mums netikėtai. Paėmiau tą mažą 
drebančią rankutę ir priglaudžiau prie sa
vo lupų ir tikiu, jog pabučiavau ją su di
deliu jausmu.

Buvau nuvargęs. Kame priežastis? 
Jinai ar glėtčerai?

(Bus daugiau)

KUR DINGO.
Kur dingo mano laimės dienos, 
Kur dingo mylimi draugai?
Šiandieną liūdžiu čionai vienas, 
Ir mane spaudž’ didi vargai.

Kodėl gi mane jie apleido,
Kad skausmo ranka palytėj’?
Nenor’ parodyt savo veido, 
Nei sunkaus vargo vargt padėt.

Jie broliu tad’ mane vadino, 
Kada laimingas aš buvau, 
Bet tuojaus mane nepažino, 
Kaip sunkiam varge pakliuvau.

Ir daugiau jau nenor’ pažinti,
Nenori mane susitikt,
Nenori vargšą suraminti, —
Ar lemta buvo man taip likt?....

Vyturėlis. 
w

Nori užganėdint abudu.
Petrienė norėjo pakabinti paveikslą 

kairėje durų pusėje; pats Petras norėjo, 
kad paveikslas kabotų dešinėje pusėje. Bū
damas šeimynos galva, Petras įsakė tarnui 
paveikslą pakabinti dešinėje. Tarnas, įka
lęs vinį dešinėje durų pusėje, pakabinęs
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JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI 
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Apie poetus ir poeziją.
“Ne tuoj užstoja badas, ka

da klėtis sudega, bet kada išsi
baigia stuboje duona”. Taip ir 
su kovo mėnesio poezija. Kaip 
atmenate iš pradžios kovo mėn. 
mes sakėme, kad tas mėnuo ne
tikęs eiliavimui — dabar tos 
pasekmės pradeda rodytis, jau 
užstojus balandžiui. Neturėda-
mi gerb. musų poetų eilių, pa
kalbėsime ką nors kito, iš poe
zijos lauko. Andai vienas skai
tytojas užklausė: “Kas ištiesų 
reiškia poetas?’.’ Tai buvo A. 
Klastauskas iš Pittsburg, Pa.

Poetas yra toks pat žmogus, 
išžiuroje, kaip ir visi, ir nega
lima jo pažinti, kuomet jo raš
tų nematai ant popierio. Neku- 
rie poetai turi ilgus plaukus, 
bet yra jų ir visai be plaukų; 
ir moterų taipgi yra poečių.

Bet yra skirtumo tarp pa
prasto žmogaus ir poeto: per jį 
eina gražiose formose sutvar
kyti žodžiai, vadinami eilėmis, 
išsilieja per plunksną rašalu 
ant popieros ir pabaigta. At
imk dabar iš jo tą popierį — ir 
jis daugiau tų eilių (tokių pa
čių) amžinai neparašys. Ne
buvo poeto, nuo to laiko, kaip 
pasaulyje poezija pradėjo per 
žmones apsireikšti, kurs butų 
mokėjęs savo parašytas eiles iš 
atminties, tuoj po parašymo. 
Jam tos eilės yra tokiu nauju 
dalyku, kaip ir tam, kuris jas 
pirmu sykiu pamato laikrašty
je išspausdintas.

Aiškiai sakant, poetas yra 
Motinos Gamtos name grafofo- 
nas. Kada ant grafofono užde- 
di rekordą arba, kaip Lietuvos 
žmonės iš rusiško pratę sakyti, 
plastinką, tada grafofonas per
duoda mums muziką arba dai
ną. Nuimk rekordą — viskas 
pasibaigia. Tik keisčiausia, kad 
gerb. Mama Gamta daugiau nie
kad net ant to paties poeto to 
paties rekordo neuždeda: tiktai', 
sykį ant visados, iki svieto ga
lui. Ir ant nieko kito ji to re
kordo neuždeda: nes jokių poe
tų pora dar vienodų eilių nėra 
parašę. Gerb. Gamta renkasi 
sau tinkamesn'ius žmones ir per 
juos pasauliui duoda tą, kas jos 
valstybėje yra. Geresni poetai, 
kaip geresni grafofonai, geres
nes eiles nuo galvos per ranką 
ir plunksną ant popieros užra
šo; prastesni — prastesnes.

Visatoje visi tie daiktai: ar 
žodžiai ar darbai, kurie ikišiol 
jau padaryti, kurie naujais at
siranda ir kurie dar bus — yra, 
ir jie tik laukia savo eilės, ka
da gerb. Gamta savo nemato
ma galinga ranka kam nors pa
duos. Eilės, kurių mes dar da
bar neturime, apie kurias nie
ko nežinome, nežinome nei ku
ris poetas mums prisius sekan
čiam numeriui, kuris dar nei 
pats neparašęs, — tos eilės vi
satoje yra: jos yra suformuo
tos ir gatavos perleisti per ku
rio nors iš mūsiškių poetų ma
šineriją. Mes jas skaitysime 
ir gerėsimės, kad gražios; o gal 
bus negražios, nepatiks, žiū
rint kokios pirma ir kokiam po
etui teks. Gal p-lei Kleopatrai, 
gal gerb. Cirineušui, gal Pro
metėjui (kalbame apie šio sky
riaus poetus). Taip yra ir su 
prozos rašytojais ir kitais. A- 
pie kitus rašytojus kitaip kitą 
sykį pakalbėsime. Juokų Red.

Brooklyn© Senmergių Klubo 
sekretorė p-lė U. R. atsiuntė 
mums pagyrimą už patalpini
mą pereitame num. gerb. Bud
rike straipsnio “Moteriškumo 
Dvasia”., Sako: jos dabar rim
tai svarsto paimti savo klubui 
“Dirvą” už organą; ikišiol vi
sos narės pavieniai skaitė. — 
Malonu girdėt. Kaip perskaitys 
šiame num. to straipsnio pabai
gą, tai jų Įdubę “Dirva” bus

ant jo paveikslą, nuėjo ir įkalė vinį kairė- populiariškiausiu laikraščiu.
je durų pusėje. Petras tada jo klausia:

— Kam tu tą vinį kali ir šioje pusėje?
— Tamista, vienu sykiu noriu prisi

rengt, kad kuomet poni palieps paveikslą 
pakabint toje pusėje, kur ji nori, nereiktų 
vėl gaišuot jieškant kūjo ir vinies.

w
Didieji vanagai oru lekia greitumu po 

150 mylių į valandą.
Kupranugaris pakelia dusyk tiek, kiek

jautis.

Gerb. Giraitis, iš Chicagos, 
papasakojo šitokį dalyką: Vie
nas labai skubus musų inteli
gentas bėgo pro stok jardus ir 
užbėgo ant karvės. “Astipra- 
prašau”, sako “tamistos, už 
tai” ir tada pamatė, kad čia
karvė. Supykęs nusiskubino to
liau ir vėl užbėgo ‘— dabar jau 
ant moteries. “Ir vėl tu; kar
ve, man po kojų!” suriko, bet
pamatė, kad moteris.

I
Balandžio pirmą dieną seno

vėje tūlos tautos laikė naujais 
metais ir ji buvo apvaikščioja
ma linksmai, su žaismėmis ir 
apgaudinėjimais. Apgaudinėji
mų paprotis dar ir šiandien ne
perėjo, ypač Amerikoje. Zosė 
Lučkiutė, nuo Hamilton avė., 
išėjo iš namų. Vaikai pradėjo 
šaukti: “Tavo apatinis nusmu
kęs.” Ji nei negirdėjo. Suėjus 
su savo draugėmis, kalbėdama 
apie prigaudinėjimus, pasisakė,
kaip ją vaikai norėjo prigauti. 
“O ko tu neapsižiurėjai, galėjo 
būti ir tiesa, tada sarmata ant 
visų pusių.” barė draugė. Ji 
atsakė: “Kad aš neturėjau”.

įk
Naujausias prietikis, ką teko 

mums nugirsti, yra tas: gerb. 
Spragilas rengiasi kelionėn į 
Keplą....

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.

:: Central 1690 Main 206:

|p JOHN L. MIHELICH
Advokatas

: Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

; 902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

5514 St. Clair Avenue 
atdaras ir vakarais.

Telefonas Central 6821-W 
CLEVELAND, O.

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 I 
DEL PLAYER-PIANŲ
Turime visokių Lietuviškų rolių 

del player-pianų. Taipgi parduo- 
dame pianus, gramafonus, vargo- Į 
nėlius, rašomas mašinėles ir t. t. j 
Tuos visus daiktus mes galime pi- Į 
giau parduoti negu kiti. Taipgi 1 
reikalingas pusininkas biznyje pi- I 
Janų, senyvas vyras arba moteris, i 
bile tiktai geras žmogus. Reika- į 
linga kiek nors pinigų už savo : 
dalį inmokėti is store su žmonėmis ■ 
pakalbėti, nes man vienam per- | 
sunku, esu jau senas. (16) I

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

Atėjo laikas, ka- ■ ■Al/AI 1 :
da ir darbo žino- Ml IK A Į fl 
nės gali įsigyti "’UIXUL^
O KAIP? Tai S. K. MOKYKLA | 
nurodo visiems, tik reikalaukite ■ 
informacijų šiuo adresu: (16) |

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

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

12000 Superior Ave.

I DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKII 
| GYDYTOJAS IR CtlliiuRGAS | 
I 982 E. 79 St., Cleveland, Ohio, -tt 

t Telefonai: Rosedale 5758, Prine- H 
t ton 431 H

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

DOVANA 
Didelę, $1 vertės, 
artistišku paveiks
lu 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 $1.26

Pinigus siuskite money orderiu arba popierini 
doleri ir 25c štampu.

MEILE ir ŠEIMYNA
2023 St. Paul Are. Chicngo, III.

JŪSŲ DOLARIAI EUROPOJE PIRKS 
DAUGIAU,

šiandien negu kitados kada. Jūsų giminės ir 
draugai šiandien reikalauja jūsų pagalbos dau
giau, negu pirma kada nors reikalavo.

Jeigu norite jiems pagelbėti, būdami patįs iš
tekliuje,

PINIGŲ SIUNTIMO DEPARTMENTAS 
pasiųs jums pinigus-pačtu arba kabeliu tuojaus, 
saugiai ir už pigiausią kainą.

Musų darbininkai kalba jūsų kalbą ir musų 
tiesioginių privatiškų vielų užlaikymas pagelbsti 
mums duoti jums pigiausias kainas už pinigų 
persiuntimą užrubežn.

The CITIZENS 
SAVINOS and TRUST CO. 
EUCLID AVE. j vakarus nuo East 9th St.
šis bankas ir Union Commerce National yra po 
viena globa, taip sudaro didžiausią Ohio įstaigą.

Saugumas Pirmiausia
P

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

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

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

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

IR NAUDĄ.
MAIN OFFICE

2006 ST. CLAIR AVENUE 
SUPERIOR BRANCH

7909 SUPERIOR AVENUE.

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

LIETUVIŲ 
MECHANIKŲ 

SĄRYŠIO
nors maža dalimi, ir gel
bėk įsteigti Lietuvoj dir
btuves.
LIETUVIŲ MECHANI
KŲ SĄRYŠIS yra inkor
poruotas New Yorko 
valstijoje, todėl ir vienas 
per tave nupirktas Še
ras daug žada šioje sri
tyje.

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

LITHUANIAN MECHANICS LEAGUE, Inc.
134-136 Broadway Room 510 Brooklyn, N. Y.
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Lietuvos Atstatymo Benrovės 
Priešai Prakišo

L. A. B. šėrininkas.

Antanas Krekždis, nuo Jurgio 
Krekždio, Veiveriai.

Stanley Shileika, nuo M. Juok- 
šaitės, Garliava.

Kaulinas Sesurevičius, nuo Ma
rijonos Petraitienės, Garleva.

rio plaukia ant Bendrovės pa
žeminimai, šmeižtai ir tt.

Paėmė augščiau atspausdintą 
plakatėlį, sekė punktą po pun
ktui.

Pirmiausia — K. šliupo strai
psnį “Tėvynėje”. Gerai apkal
bėjus, išsiginčijus, atsiminus 
to paties p. šliupo anuomet pa
leistą musų laikraštijoj ir abel- 
nai visuomenėje nelaimingą, 
niekuo nepamatuotą “šnipija- 
dą”, kuri tiek daug nuostolių 
tautininkų srovei pridarė, pasi
remiant tuomi, kad į jo straip
snius jau atsakyta gan rimto
je ir aiškioje ’ formoje per tą 
pačią “Tėvynę” ir paskaičius 
paskutinius pranešimus iš Kau
no Bendrovės skyriaus — kur 
skelbiama, kad 60% siųstų Lie
tuvon pirkinių parduota Lietu
vos valdžiai, kuri niekad o nie
kad nebūtų mokėjui brangiau, 
jei butų galima buvę gauti pi
gesnes prekes, — konferencija 
išnešė tą mintį, kad p. Šliupo 
straipsniai bepamatingi, kad 
jais tik pažeminama musų Ben
drovė.

LAIŠKAI LIET. ATSTOVYBĖJ
Petras šaltmiris, nuo Stanislo

vo šaltmirio, Raseiniai.
Jonas ašltmiris (iš ten pat.) 
Vuadislovas šaltmiris (iš ten 

pat).

Vincas ir Jonas Sunskis, nuo 
Motiejaus Sunskio, Birutes 
kaimas.

Augenius Steigman, Latvija.
Petras žilvitis, nuo Onos žilvi- 

tienės, Vilionis.

Liutkausko, J. O. Sirvydo ir kn. 
Petkaus. Juk jie žadėjo ateiti 
į šitą konferenciją ir daug ką 
apie Bendrovės blogus darbus 
pasakyti. Bet jų nėra! Kur 
jie? Kodėl jie neatėjo? Kai- 
kurie mane, kad ir Bendrovės 
pirmininkas čionai privalėjo at
silankyti, ir paaiškinti apie da
bartinius Bendrovės dalykus. 
Bet gi -paaiškėjus, jog šis susi
rinkimas nebuvo šauktas ofi
cialiu, bet anonimiu budu — be 
pasirašymo tam tikrų Bendro
vės narių — pirmininkui nebu
vo reikalo skaitytis su tokiu su
sirinkimu. Pirmininkas, tokiu 
budu, išteisinamas. Gi kad ne
atsilankė pp. Liutkauskas, šir- 
vyras, kun. Petkus ir Ko.-, tai 
doma atkreipta, buk jie pabūgo, 
kad kartais nesusidurus su kie
tais faktais ir save ant juoko 
neišstačius, arba jie nieko apie 
Bendrovę neturėjo pasakyti.

Neatsilankius šiems — kon
ferencija pasikeičia kitokion 
formon — širdingas šėrininku 
pasikalbėjimas apie Bendrovės 
reikalus. Užmanyta, visgi, su
rasti tą tamsųjį kampą, iš ku-

[Jinios 
IJC0N1S, Trakų apsl 

gte kampelis per ' 
juę ne taip baisiai n 

j 0 čia nebuvo mušiu ■ 
j įp judra greitai pra 

jus Vokiečiai užėjo, 
| jj gyvenimas ir aprin 
] jnjau pastojo brange 

į gą dalykų. Paskui, 
i lifiai pagyveno, ant 
I tą, L y. ant 1916 ir 1! 

I j) nepakeliamomis re 
ė reikėjo žmonėmi 

į įiitelis slėptis, bijod 
j ]į ar kokį kitą gyvulį 
I ss pasipjauti. Viską 
j Aro naktimis. Prab 

ki sunkių valandų pi 
fenų viešpatavimo k 

; ir dabar ne perlabai k< 
Lietuvoje viešpatauja

1 am laikui valdžioje 
bi daugiausia yra se 
te dvasios ir apie ži 
falus mažai rūpinasi.

▼ ▼ ▼

Kruonio miestelyje 
; setų liepos mėnesic 

Vartotojų krautuvė; 
Uogai, kad butų k 
tvarkyti, ir pelno but 

J Valdyba nors yra iši 

ji tiktai popierinė, t. 
popierio paminėta vi 
reikime nei krust. I 
h vedėjas, ir prekių 
stato vedėjas, jis ir 
pasiskiria kokia jam 
Valdybai reiktų tai; 
rūpintis ir žiūrėti, 1 
eitųsi pasekmingiau 

I šokių-tokių nustaty 
j Iii). Darbui geriau 

pelnas butų ir nau 
i didesnę turėtų.

Ant
▼ ▼ ▼

■ KALVIAI, Kruonio
šioje parapijoje 

gumoje kaimų siauč 
j dinama “spanka” — 
i lis nuo jos mirė, o 1 

ga; miršta daugia 
tvirčiausi žmonės,

I taip ir moterįs, kuri
■ reikalingi gyvenime 

jai^tolį^negalkna-
. dasišaukti, tai dell
■ ir ligos be paliovos
j da šiuo tarpu ka: 

sveikatos reikalais
I jie paskutinėje vie 

sakyti, stovi. P

PAPILĖ, šaulių t 

Vasario 16 d. šv 
j lai valandai pasibs 

inyčią ant pleciaus 
i tautiškomis vėliav 

katais mokyklos v 
i vėliavukėmis, “Sin 
I to Knygynas ir Sks 

pilės Scenos Mėg
l Bijūnas”, Papilės 

vė “Atžala”, žydi 
su plakatu ir savo

i liava. Priešakyje 
kestras. Susirinku 
pai pakalbėjo mok 
gailis, sulygindami 
Vokiečių okupaciją 

j nj ekonominį ir pe 
i vos padėjimą. P 
: choras užtraukė Li 

ną. Užsibaigus hi: 
j trui griežiant pra;

jimas pirmyn. Vie 
' tracija ėjo priešaky 

, orkestras, choras, 
kitos organizacijo 

• kaip augščiau išva 
Aplink mokinius 

' ryta gyva tvora. 3 
toje minia slinko p 
rinkos kalbėjo p. 
jis nupiešė vasario 
metų faktą, paskel 
vos nepriklausomyl 

j bė žodžiais: “Valio
■ ma Lietuva! Vali
j demokratinė Respu
i Lietuvos Steigiamai

Kalbėtojo žodžius

Kovo 25 d. gavau sekamo tu
rinio anonimišką pranešimą:

“Gerbiamas Tautieti!
Gal but matei Keistučio 

po straipsnius ‘Tėvynėje’, 
buvo nurodoma netikusis 
tuvos Atstatymo Bendrovės 
veikimas Lietuvoje ir čia Ame
rikoje. Gal skaitei p. J. W. Lut- 
kausko straipsnius ‘Vienybėje 
Lietuvninkų’, kur aiškiai išro- 
doma netikusis veikimas ir biz
nio vedimas L. A. Bendrovės 
direktorių. Gal skaitei kun. 
Strimo laišką ‘Drauge’, kuris 
praneša, kad keliaujančias Tė
vynėn Lietuviui L. A. Bendrovė 
išmokėjo už 700 dol. tik 13,000 
markių vieton 35,000 markių, 
tokią transakciją atmetė Lie
tuvos bankai. Virš paminėti ir 
daug kas kita, ko šiame pakvie
time nei negalima išdėstyti, že
mina L. A. B-vės, taigi mus pa
čių vardą ir kenkia bizniui. Gal 
del tų pačių priežasčių Lietuvos 
Pramonės ir Prekybos Bankas 
Kaune jau neskelbia L. A. fi
ves savo atstovybe Amerikoje, 
bet Amerikonų įstaigą — Ir
ving National Bank, New Yor
ke. Bet pirmiau L. A. Bendro
vė buvo skelbiama. Jei ir to
liau taip eis, tai gali išeiti blo
gai. Todėl šaukiama L. A. fi
ves šėrininku konferencija, ne
dėlioję, Kovo 28 d., lygiai 2 v. 
po piet, Lietuvių Ukėsų Klube, 
803 Driggs avė., Brooklyn, N. 
Y. šioj konferencijoj bus ap
kalbėta dar daug naujų dalykų 
ir tartasi ką daryti, kad geriau 
sutvarkius dalykus.

Organizativis Komitetas.”
Ir laukiama kovo 28 d. atėjo. 

Nuvažiavau kviečiamon vieton. 
Svetainėje jau buvo keletas į- 
vairaus amžiaus žmonių. Tik 
spėjęs ineiti jau girdėjau karš
tus ginčus: “Ištirsim, viską iš- 
tirsim!” — šaukė vienas, visai 
mažas žmogutis. — Juk taip 
negalina — tai musų Bendrovės 
reikalų alinimas, tai biznio pul- 
dymas. Juk visa, kas tik rašo
ma — yra tikra teisybė. Ne
gana to, — kalba, — ponas J. 
W. Liutkauskas turi tiek faktų 
apie Bendrovę, jos blogus dar
bus, kad galėtų dar šimtus 
straipsnių parašyti. — Vis šau
kė tas pats žmogelis. “Na, o 
ponas Liutkauskas bus čionai, 
šitoje konferencijoje?” — pa
klausta. “Taip”, atsakė maža- 
sai, — “bus ir daug papasakos 
apie Bendrovės darbus.”

Ir dar jiems sumetus po vie- 
ną-kitą priešingos nuomonės 
žodį Bendrovės reikaluose, ke
letas vyrų suriko ant vieno, 
man pažįstamo, kuris ėmė Ben- stengėsi apkaltinti 
drovės gerąją pusę, kad jisai sakydamas, jog jei į tuos visus 
perdaug užtaria, nesulygdami užmetimus iš Bendrovės neat- 
nuomonėje, nutarė laukti susi-' tai 'Rnnrirnvp ir kalta
rinkimo ir pamatyt, kas paaiš
kės, ką praneš čionai atsilan
kiusieji Bendrovės priešininkai.

Na, pagaliaus, ir susirinkimo 
pradiža. Jį atidarė p. Iz. Stan
kevičius. Savo įžangos žodyje, 
tarp viso to, kas pasakyta aug
ščiau paduotame pranešime, 
dar šitą pareiškė: “Yra pasi
tarta su pp. J. W. Liutkausku, 
J. O. Sirvydu ir kun. N. J. Pet
kum. Jie žadėjo būti šiame su
sirinkime ir mums daug ką a- 
pie Bendrovės blogus darbus 
paaiškinti.”

Atidarius susirinkimą, išrin-

Brooklyn©, 
tolimesnių

šliu- 
kur 
Lie-

pirmiausia

kta šėrų peržiūrėjimo komisi
ja. šėrininku susirinko nema
žas būrelis ne tik iš 
apielinkės, bet ir iš 
apigardų.

Sutinkama, kad
butų skaitomi konferencijai 
prisiųsti laiškai, kurių buvo ne
mažai ir iš įvairių miestų. Čia 
paminėsiu tų laiškų tiktai abel- 
ną turinį. Apie trečdalis tų vi
sų laiškų buvo tos minties, kad 
konferencija kuosmarkiausiai 
pasmerktų visus tuos, kurie drį
sta Bendrovės garbingą vardą 
tąsyti po spaudą, tuomi ją že
mindami ir kenkdami musų bu- 
jojančiam bizniui; nekurie iš tų 
pačių nepasigailėjo p. K. šliu
pui vėjavaikio ir p. Liutkaus- 
kui Bendrovės grioviko 
Vienas trečdalis laiškų 
konferenciją, kad jinai 
kame čia dalykas, už ką
ant Bendrovės užsipuolama. Ne
kurie iš tų pačių kritikavo di
rektorius, nurodinėjo jiems ge
rus budus išeiti iš tų nesmagu
mų. Buvo tokių, kurie ir “žo
delių” pačiai Bendrovei nepasi
gailėjo. Negaliu susilaikyti ne
pažymėdamas vieno laiško — 
tai p. A. P. iš Waterburio, ku
riame p. A. P., nežinia keno 
mintimis gyvendamas, pataria 
šiai 
A.
mas 
rėjo 
prie 
prie 
dos,
indėjęs, nori, kad ją išardytų, 
podraug iy jo paties turtą pra- 
žudydami. Aš niekad ir nie
kam nebūčiau patikėjęs, kad 
ponas P. galėtų žemai ir tokia
me ūmame laike nukristi ir 
taip moderniškai į dalykus žiū
rėti. ■— Beje, nekurie laiškai 
plakė ir pačią konferenciją, 
su minčia, kad ji sušaukta fi
ves griovimo tikslu.

Perskaičius laiškus, manyta 
juos atiduoti Bendrovės cent- 
ran arba nors laikraščiuose pa
skelbti, bet prieita prie
minties, kad pasilikti “sau”, pa
sinaudojant jų gerąją puse.

Po to ilgą valandą be jokio 
išėjimo ginčytasi, kalbėta apie 

| Bendrovės reikalus. Vienų bu
vo kalbama už Bendrovę, jos 
gerus darbus, pasidžiaugiant 
jos bujojimu, kiti gi buvo prie
šingos nuomonės: smerkė jos 
valdybą, kabindamiesi prie ma
žiausių dalykėlių, kalė čielus 
vežimus apkaltinimų. Didžiu
mos buvo nurodoma į tilpusius 
p. Liutkausko “V. L.” straips
nius. Reikia pastebėti, kad ir 
“V. L.” antrasai redaktorius

Bendrovę,

vardo, 
meldė 
ištirtų 
gi taip

(Pabaiga bus kitame numeryj)

konferencijai sugriauti L. 
Bendrovę!.... Susirinki- 
iš tokio žemo išsitarimo tu- 
gan skaudaus juoko. Mat, 
ko dalykas nuėjo: pats jis 
Bendrovės priklauso ir, ro- 
net gerą pinigų sumą jon

tos

I sakoma, tai Bendrovė ir kalta. 
Čia jam labai puikiai pastebė
ta, kad “V. L.” siųsta straips
nis iš Bendrovės Centro, bet jie 
(redaktoriai) dar ikišiol nesu
rado vietos savo laikraštyje to 
traipsnio patalpinimui. Pasa
kyta jam, jog tokiu budu Ben
drovei kenkiama, visuomenė lai
koma nežinėje, jai parodoma tik 
viena pusė, kuomet apie kitą 
nenori prasižioti. Jau trįs sa
vaitės, kaip tas straipsnis pa
siųstas, bet jis dar nepatalpin
tas. Aišku,’ kad norima Ben
drovei užkenkti.

Besikalbant, pasigesta J. W.
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| Serganti Silpni ir Nervuoti | 
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VYRAI IR MOTERS
Ateikit Pasimatyt su manim šianden
Nekentėkit daugiau nuo savo ligos. Kitados buvot sveikas ir linksmas, kodėl vėl 

nebūti tokiu? Neatidėliok, ateik šiandien ir pastok ant kelio į SVEIKATĄ ir LINKS
MUMĄ. Daugelis ligų eina blogyn del to, kad tinkamu laiku gerai neapžiurima ir ne
bandoma gydyti. 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
žiūrėti į jį ir išrašyti receptą tas mane ne-patenkina. Aš noriu panaudoti ant savo pa
cientų visus budus gydymo, kurie gali pagelbėti jų ypatingose ligose. Jeigu jiems rei
kia keleto būdų gydymo, jie tikrai tą gaus mano ofise. Vienas atsilankymas supažin
dins jus su mano galėmis ir pertikrins jus, kodėl aš atsiekiu gerų pasekmių.
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NAMAI
Vienos ir Dvieju

Šeimynų
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žarnų ir Kepeny Suiri- 
Rcumatizmų, Skausmus 
SĄNARIUOSE, Galvos, 
Svaiguli, Pučkus ir Ka-

Aš PASEKMINGAI 
GYDŽIAU

Naujas ir Užsisenėjusias Ligas, 
kaip Kraujo, Odos ir Nervų Negero
vės, Skilvio, 
mą, taipgi 
Strėnose ar 
Užkietėjimų,
tarų Galvoje, Nosyje ir Gerklėje. 
NEATIDĖLIOK, PASITARK TUOJ 
SU MANIMI.

Turi 
reikia 
duodu 
gauna

MANO LABORATORIJA
daugybę visokių VAISTŲ, kokių tik 

gydymui mano ligonių, taigi kada iš- 
vaistus aš žinau ką mano pacientai 
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 jais.
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Vieno ir Dviejų
Augštų

Geriausia proga parduoti savo namus, jei
gu rengiatės tą padaryti, ar išvažiuo
dami į Lietuvą ar kitokiu tikslu.

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

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

The Representative Realty Co
Main Office 

814-16 CITIZENS BLDG.
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Gaukit Tikrą Daktarą Iš Sykio
KEBLIŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ, kurios užsitraukė del netikusio gydymo 
gydymui mažiaus išlavintoms rankoms, tankiai buna mano pagydo- 

Aš duosiu savo tikrą

DAUGELIS 
arba nepasidavė_ __
mos. Ką aš padariau del kitų, tą gal galėsiu padaryti ir jums, 
nuomonę apie jūsų 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 KRAUJAN INLEIDIMAS SERUMO, CIEPIJIMAS ir 

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

VALANDOS
9 Ryte iki 8 Vak.

647 EUCLID AVE.
VIRŠUJE NEW 
IDEA KEPTUVĖS

Dr. KENEALY NEDALIOMIS
10 Ryte iki 2 Dieną
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ANTROS LUBOS 
REPUBLIC BUILDING

CLEVELAND, O.
GRETIMAI PRIE 

STAR TEATRO

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

Aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo,
Odos, Skilvio, Inkstų, Kepenų, Plaučių, Širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele
ktra ir mano modernišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

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

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

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

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

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

© 
© 
© 
©

© © © © © © © © © © © © © © ©@@©©©@©@©@©@@©©©@@@©©©@®©'©

BRANCH OFISAS
7909 SUPERIOR AVENUE 

A. B. Bartoševičius, Manager.

ofisas atdaras ir vakarais — galima 
atsilankyt patogiausiu laiku.

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

Šis

© ©
©
©
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DR. J. ŠEMOLIUNAS
AKIŲ 

Specialistas 
Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12 
3 iki 5 po pietų. 

*’■' 7 iki 8:30 vak.
Nedėldieniais nuo 10 iki 12.

15 ST. CLAIR AVE. Antros lubos.

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

i Ekstra Proga Tik šį Menesį
Gerbiami Clevelando Lietuviai: — Prisidėkit 

Šerais prie Bridgewater Darbininkų Ko-opera-

AR TURIT SAVO NAMUOSE ELEK
TRIŠKĄ “PADĄ”?

Elektriškas Šildymo Padas smarkiai pra
deda pakeisti vietą seniaus vartoto, karš
to vandens butelio arba kitokio tam rei
kalui prietaisus.

Viskas ką reikia padaryti su Elektrišku 
Padu, tik padėti vieton kur reikia ir už
sukti elektrą. Jis išduos nuolatiną, tikrą 
šilumą tolei, kolei tik reikės.

Pamatysit, kaip svarbu turėti tokį Elek
trišką Šildytoją savo namuose. Jis yra la
bai svarbus atsitikime ligos.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building- 

Public Square

3
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.

SU
tiviškos Draugovės Čeverykų Išdirbystės— OVER 
GLOBE SHOES. — Jūsų pinigai atneš didelį pel
ną ir jus nebusite keno nors nuskriausti, nes toje 
Draugovėje ne šėrai balsuoja, bet jus patįs bal
suosite. Jei katras turi ir daug šėrų, vistiek tik 
turi vieną balsą. Tai čionai geriausia jums pro
ga prisidėti su savo pinigais.

Prašau visų greitai kreiptis pas mane, aš pats 
esu tos Draugovės šėrininku ir esu ingaliotas rin
kti Clevelande šėrininkus prie Bridgewater Ko- 
operativiškos Draugovės čeverykų Išdirbystės. 
Galite atsikreipti pas mane ypatiškai į namus ar
ba parašyti man laišką ar atvirutę, o aš greitai 
pas jus pribusiu su visomis informacijomis.

EKSTRA PROGA TIK ŠĮ MĖNESĮ! Cleve
lando Lietuviams pasitaiko didelė proga ir štai ja 
pasinaudokite — pirkite Lietuvių čeverykų Išdir- 
bystės—PROGRESS SHOE MANUFACTURING 
Kooperacijos šėrus. Ta ko-operacija neišpasaky
tai smarkiai auga, biznis eina ir šėrai atneša di
delį procentą. Nuo Birželio-June 1 dienos šėrų 
kainos labai pakils, taigi katrie Clevelando Lietu
viai norite pirkti Progress Shoe Ko-operacijos šė
rų sena jų kaina, prašau kreiptis greitai pas ma
ne ypatiškai arba atrašyti laišką ar atvirutę, o aš 
pas jus pribuvęs suteiksiu visas informacijas. Aš 
esu ingaliotas prirašinėti Lietuvius norinčius pri
sidėti prie Lietuvių Čeverykų Išdirbystės Brock
ton, Mass.

:<

Pavogė vištas — imkit ir bu
delę. Weirton, W. Va. — čio
nai vienam žmogui vagjs nak
čia pavogė visas 12 vištų. Se
kančią dieną jis padėjo ant viš- 
tinyčios parašą: Galit imti ir 
budelę. Ir vagjs kitą naktį bu
delę nusinešė.

Canton, O. — Prieš Velykas 
čia vėjas nulaužęs medį užmu
šė 13 m. mergaitę.

PAVASARIS!! — DABAR JUMS GERIAUSIAS LAIKAS! PASINAUDOKITE ŠITA PROGA!!
Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės! Aš siuvu ant užsakymo Reinkotus Vyrams, Moterims ir 

Vaikams, del apsaugojimo nuo lietaus. Primieruoju pagal kiekvieno norą ir kokios mados kam 
patinka, tokios aš ir padirbu. Taipgi siuvu ant užsakymo Vyriškus Siutus ir Overkotus, naudoju 
geriausią materiją ir padirbu pagal naujausios mados.

Norintieji turėti gerai pasiutą Over kotą arba Siutą, malonėkite kreiptis pas mane, o busite 
užganėdinti. Su viršminėtų Bendrovių šėrų reikalais taipgi kreipkitės žemiaus paduotu antrašu:

Kriaučius Juozas Pečiulis
5907 LINWOOD AVE. CLEVELAND, OHIO;

i
i

kuris prigelbi gan 
but gražesnio už 
smagesnio už ėys

panaikina pleišką 
trynimo: dviejų a 
pleiskanas, o savait 
čiais suvilgant gal 

, Nusipirkte šią 
65c., bet jus šaky: 
pridėti prie kiekvi 
atsiųskite mums 7) 

-~-~-F.AD.RIC
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KRUONIS, Trakų apsk.
šitas kampelis per praėjusią 

karę ne taip baisiai nukentėjo, 
nes čia nebuvo musių — viskas 
kaip audra greitai praūžė, tuo- 
jaus Vokiečiai užėjo, susitvar
kė gyvenimas ir aprimo; tiktai 
tuojau pastojo brangenybė ant 
visų dalykų. Paskui, kaip Vo
kiečiai pagyveno, ant kitų me
tų, t y. ant 1916 ir 1917 uždė
jo nepakeliamomis rekvizicijo
mis, reikėjo žmonėms kožnas 
daiktelis slėptis, bijodavo kiau
lę ar kokį kitą gyvulį ant mė
sos pasipjauti. Viską tą dary
davo naktimis. Praleidom la
ba; sunkių valandų per tą Vo
kiečių viešpatavimo laiką. Bet 
ir dabar ne perlabai kokia laimė 
Lietuvoje viešpatauja, nes iki 
šiam laikui valdžioje viršinin
kai daugiausia yra senos cariš
kos dvasios ir apie žmonių rei
kalus mažai rūpinasi.

▼ ▼ ▼
Kruonio miestelyje nuo 1918 

metų liepos mėnesio gyvuoja 
Vartotojų krautuvė; eitųsi ne
blogai, kad butų kam gerai 
tvarkyti, ir pelno butų nemaža. 
Valdyba nors yra išrinkta, bet 
ji tiktai popierinė, t. y. tik ant 
popierio paminėta valdyba, o 
veikime nei krust. Prekes per
ka vedėjas, ir prekių kainas nu
stato vedėjas, jis ir algą sau 
pasiskiria kokia jam tinka. — 
Valdybai reiktų tais dalykais 
rūpintis ir žiūrėti, kad darbas 
eitųsi pasekmingiau ir pagal 
šiokių-tokių nustatytų taisyk
lių. Darbui geriau einant ir 
pelnas butų ir naudą žmonės 
didesnę turėtų.

Ant. Dubickas.
▼ ▼ ▼

KALVIAI, Kruonio valse.
šioje parapijoje šįmet dau

gumoje kaimų siaučia liga, va
dinama “spanka” — jau dauge
lis nuo jos mirė, o kiti dar ser
ga; miršta daugiausia patįs 
tvirčiausi žmonės, kaip vyrai, 
taip ir moterįs, kurie taip labai 
reikalingi gyvenime. Gydyto
jai -toli, negalima taip greitai 
dasišaukti, tai dėlto pas mus 
ir ligos be paliovos siaučia. Ne
da šiuo tarpu kam pas mus 
sveikatos reikalais rūpintis ir 
jie paskutinėje vietoje, galima 
sakyti, stovi. A. Dubickas.

▼ ▼
PAPILĖ, šaulių apskr.

Vasario 16 d. šventė. Dešim
tai valandai pasibaigus, pas ba
žnyčią ant pleciaus susirinko su 
tautiškomis vėliavomis ir pla
katais mokyklos vaikai, visi su 
vėliavukėmis, “Simano Daukan
to Knygynas ir Skaitykla”, “Pa
pilės Scenos Mėgėjų Kuopelė 
Bijūnas”, Papilės Vartotojų fi
ve “Atžala”, žydų visuomenė 
su plakatu ir savo tautiška vė
liava. Priešakyje stovėjo or
kestras. Susirinkusiems trum
pai pakalbėjo mokytojas Stul- 
gaitis, sulygindamas Rusų ir 
Vokiečių okupaciją ir dabarti
nį ekonominį ir politinį Lietu
vos padėjimą. Po prakalbos 
choras užtraukė Lietuvos Him
ną. Užsibaigus himnui, orkes
trui griežiant prasidėjo judė
jimas pirmyn. Vietos adminis
tracija ėjo priešakyje, paskiaus 
orkestras, choras, mokyklos ir 
kitos organizacijos tvarkoje, 
kaip augščiau išvardinta.

Aplink mokinius buvo pada
ryta gyva tvora. Tokioje tvar
koje minia slinko pirmyn. Ant 
rinkos kalbėjo p. Jasdauskas, 
jis nupiešė vasario 16 d. 1918 
metų faktą, paskelbimą Lietu
vos nepriklausomybės. Užbai- 
bė žodžiais: “Valio nepriklauso
ma Lietuva! Valio Lietuvos 
demokratinė Respublika! Valio 
Lietuvos Steigiamasis Seimas!” 
Kalbėtojo žodžius pagavo mi

nia ir visi išvien suriko “Va
lio !”

Toliaus demonstracija trau
kėsi ant valsčiaus buto, kame 
kalbėjo Papilės žydų visuome
nės vardu pilietis Pili žydų kal
boje. Sveikindamas Lietuvą, 

i linkėjo jai geros kloties, pa
sveikino taipgi Lietuvius už jų 
rimtumą Nikalojaus laikais ir 
pabriežė Lietuvių politikos su
brendimą, kur 1905 metis Lie
tuviai atsižymėjo savo rimtu
mu, neprisidėję prie žydų sker
dynių, kaip kitos Rusijos tau
tos padarė, žydų kalbą lietu
viškai perkartojo Pr. šliauteris. 
Visi susirinkusieji žydiškos kal
bos išklausė rimtai. Toliaus 
kalbėjo naujas valsčiaus viršai
tis p. šuša. Pasveikino vals
čiaus tarybos vardu susirinku
sią demonstraciją. Ragino vi
sus rimtai atsinešti prie rinki
mų į Steigiamąjį Seimą, kurs 
padės pagrindą musų tautiniam 
gyvenimui. Demonstracija po 
to nuėjo prie valsčiaus sandėlio, 
kur lauke kalbėjo pilietis Pr. 
šliautaris, aiškindamas tos die
nos reikšmę, kaip politinę, taip 
ir istorinę. Sandėlin, kur atsi
buvo spektaklis, pinna suleisti 
mokyklos ,vaikai,, pasodinti pir
mose eilėse, paskiau seniai, o 
jaunieji gavo stovėti. Prieš 
vaidinant pil. Jasdauskas ant 
scenos pasakė prakalbą, pradė
jęs žodžiais kun. Vienažindžio 
eilių iš Vilko ir Ožio: “Nors tu 
mane papjausi, kraują išgersi, 
kaulus sukramtus nurysi, bet 
kietais ragais užsirysi.” — Lie
tuvą norėjo praryti Rusai, ri
jo Vokiečiai, galų gale padūkęs 
Bermondtas-Kolčakas, bet visi 
paspringo, ir šiandien veik vi
sa Lietuva kaip vienas kūnas 
demonstruoja pasipuošusi tau
tiškomis vėliavomis. Pasprings 
greit ir tie, kurie turi apčiaupę 
musų sostinę; vieną kartą su- 
vylę Lietuvą, antrą kartą jau 
jos nebeprigaus. — Kalbėtojas 
trumpai nupiešė būdą ir pas
tangas, išdėtas kovoje už Lie
tuvos nepriklausomybę. Pri
minė Rusų žandarų viešpatavi
mą, atiminėjimą ne tik laikraš
čių ir knygelių, bet ir malda
knygių. Nupiešė vargus pir
mųjų drąsuolių, kurie kėlė liau
dyje susipratimą. — Paaiškino 
pagaliaus turinį veikalo “Lit- 
vomanai”, kuris čia buvo sta
tomas.

Susirinkusieji kalbos rimtai 
išklausė ir likosi didžiai suju

dinti gyvais faktais — dauge
lis verkė, prisiminę jų nuken
tėtus vargus. Žuvusiems did
vyriams, kėlusiems liaudyje su
sipratimą, platinusiems knygas 
ir raštus, atsistojimu atiduota 
pagarba. Toliaus buvo raginta 
visiems kaip vienam remti mu
sų kariumenę, kuri mus gina ir 
su kurios pagalba mes turime 
ramius laikus, per kurios triū
są šis jubilėjus galėjo atsibū
ti. Ragino paremti dabartinę 
valdžią, kuri yra tik laikina, ir 
paakino visus atkreipti atidą į 
Steigiamąjį Seimą, nuo kurio 
prigulės musų likimas ir gero
vė. Toliaus kalbėtojas nupiešė 
pergyventų laikų susipratusius 
Lietuvos vaikus ir sulygino fi
gūruojantį 'Litvomanuose’ jau
nikaitį, Jonelį, pasišventusį net 
stoti siminarijon, vargus ir rū
pestį jo tėvų, pabriežė reikalin
gumą visiems skaityti raštus- 
knygas, laikraščius ir viską kas 
tik naudinga. Kalbėtojas liko 
apdovanotas gausiu delnų plo
jimu.

“Bijūno” artistai suvaidino 
“Litvomanai”, 4 veiksmų dra
mą, ir “Kalinys”, 1 v. dramą. 
Publika likosi užžavėta, ypač 
“Kaliniu” ir gyvuoju paveikslu.

Vaidinimas prasidėjo apie 1

Kaip Likosi Perdirbta 
Mergaite Randel

Tokiu mažu daiktu buvo Mergaitė Randel, 
kuomet ji atėjo į šį pasaulį. Ji svėrė tiktai 
keturis ir pusę svarų ir buvo labai menka. 
Per keletą mėnesių ji netarpo nežiūrint vi
sokių maitinimo metodų bandymo. Tada 
vieną dieną jai motina pradėjo duoti 
Hensch’s Maistą.

ra-
Randel, 3319 
St., “ir tuoj

“Iš pirmo pamaitinimo 
ji miegojo ramiai”, 
šo Mrs.
W. 95th
pamatėm didelį skirtu
mą. Mes vis jai davėm 
Hensch’s Maista, ir ji 
išaugo į tvirtą, sveiką 
kūdikį. Mes tą laikom 
ypatingu dalyku.”
Tūkstančiai kitų Cleve- 
lande motinų kurių kū
dikiai išaugo į sveikus 
vaikus ant Hensch’s 
maisto, gali taipgi pa
liudyti šio pritaisymo 
atsakantumą, kurs yra 
tikriausias moksliškas 
pavaduotojas motinos 
pieno:

Reikalaukit Dykai
The Hensch Food Company, Cleveland, O.

HENSCH’S MAISTAS
Del Kūdikių

Kaipo pataisytojas kar
vės pieno yra geriausia. 
Karvės pieną vieną kū
dikis negali suvirškinti, 
bet kada pridedama jin 
Hensch’s Maisto, pienas 
viduriuse susivirškina 
lygiai kaip pačios mo
tinos pienas.
Hensch’s Maiste randa
si tinkami maisto ele
mentai ir tikrose pro
porcijose, nuo ko stip
rėja kaulai, ’ tvirtėja 
muskulai, ir kraujas ei
na raudonyn. Kūdikiai 
maitinami ant Hensch’s 
neturi bėdos su skilviu 
ir viduriais, kaip buna 
su visais maitinamais iš 
bonkos kūdikiais.

Samuelio rašydami į

vai. dieną, pasibaigė apie 4 v. 
po pietų. Inėjimas salėn buvo 
visiems dykai. Laike spektak
lio tvarka buvo kuopuikiausia. 
Salė buvo papuošta tautiškomis 
vėliavomis, scena apšviesta dve
jetu iškabų: “Valio Nepriklau
soma Lietuva!" ir antras ■— 
“Lai gyvuoja Bijūnas”. Vidu
ryje iškabų 'buvo Vytis, viskas 
tas atrodė labai gražiai.

Daugiaus tokių vakarų, tai ir 
senieji musų supras kas mes ir 
ko mes esam verti, ir ateivis 
nebetuks Lietuvos kiaušiniais 
ir sviestu, kaip ikišiol buvo.

Papilės klebonas kun. Lie
sauskas pasirodė neprielankus 
tai šventei. Nežiūrint kad įno
Rytojaus V. Stulgaičio prašytas 
bažnytines pamaldas pradėti 10 
v. pasibaigus, kaip susirinks 
mokyklų vaikai į bažnyčią, — 
klebonas pasiskubino pamaldas 
anksčiau atlaikyti. Tegul sau, 
apsieita ir be jo. Ir šiaip kun. 
Liesauskas savarankus žmogus: 
jis nepaskelbė iš sakyklos val
sčiaus viršaičio paraginimą kai
muose rinkti aukas karumenei. 
žingeidu, ar ilgai dar tas kuni
gas Papilėje klebonaus....

Raitelis.

PINIGAI SIUNČIAMA EUROPON
UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

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

LAIVAKORTĖS
Mes parduodame laivakortes ant visų trans-Atlantiškų lai

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

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

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

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

VYRIAUSIAS

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

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

Bedford

kui štai ką: “Del L. V. S. Cen
tro Komiteto rašto š. m. va'sa-

Cleveland 
Zfruet Company

Šaltiniai virš $96,000,000.00
AVENUĖ PRIE E.OFISAS EUCLID 9th STREET

DVIDEŠIMTS
Euclid prie E. 105th 

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

Lorain prie W. 99th
Willoughby

SKYRIŲ:
14312 Euclid Ave. 

Kinsman prie E. 93rd 
W. 25th prie Archwood 
Detroit prie W. 117th

Painesdale

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

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

Lorain

FEDERAL RESERVE 
&Jb^SYST£M_^S

MAGDE. “Ak, kaip man niežti gal- 
I ! JSbandžiau visokius mazgojimus, 
inkimus, muilavimus — ir viskas tas 

nieko nepagelbėjo nuo fu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!" C 

MARE. ‘LVa, tai kam tau k f st be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir ėysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES P1

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

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

KARĖS STOVIS PANAIKIN
TAS.

Kovo 1 buvo pasirašytas įs
tatymas apie panaikinimą karės 
stovio Lietuvoje. Karės stovis 
paliekamas frontuose, 30 kilo
metrų platumo ruožas. Karės 
padėtyj paliekama visa kariu- 
menė ir taip pat visa Lietuvos 
gelžkelių zona. Pasilieka veikti 
karės teismai už tam tikrus nu
sikaltimus, pavyzdžiui: už gin
kluotą sukilimą atimti Lietuvai 
nepriklausomybę, Lietuvos te
ritorijos daliai atplėšti, sudary
ti su kitomis valstybėmis ryšių, 
kurie įžeidžia Lietuvos suvere
numą, nuversti konstitucijos 
keliu įvestai tvarkai ir valdžiai 
nusikaltusieji baudžiami mir
ties bausme. Toje 30 kilomet
rų zonoje laisvai turi būti lei
džiami priešrenkamieji į Stei
giamąjį Seimą susirinkimai ir 
piliečiams negali būti draudžia
mas judėjimas krašte ankščiau 
11 vakaro be įsakymo Vyriau
sio Kariumenės vado.

Politinė cenzūra, panaikinus 
karės stovį; panaikinama. Ka
rės cenzūra cenzuruos tiktai 
straipsnius ir žinias, liečiančias 
kariumenę.

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

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

•——-r. AD. RICHTER G CO., 316-330 Broadway. New York“——

KARIUMENĖ BALSUOS.
Kariškiams bus leidžiama 

balsuoti į Steig. Seimą. Minis- 
terių Kabineto kanceliarija pra
nešė raštu L. Valstiečių Sąjun
gos Centro Komiteto pirminin-

rio 21 d. Ministerio Pirminin
ko pavedamas šiuo turiu garbės 
pranešti, kad Vyriausybė ruo
šia tam tikrą St. Seimo rinki
mų įstatymo papildymą, kuriuo 
kariškiams bus duodama teisė 
aktingai dalygauti rinkimuose į 
Steigiamąjį Seimą.”

(“Liet. Ūk.”)

| 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____  __ ____  __ ____ „__ , __  __________ Mes nesiūlome jums 
to tik priviliojimui jus ateiti, o paskui nulupt nuo jūsų dangau!

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

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

(Atdara Vakais ir Nedėliomis Rytais)

Lietuvi Nedirbk už Algą Visą
Savo Gyvenimą

TIKRIAUSIAS BUDAS PASTOTI NEPRIKLAUSOMU IR BŪTI PATS SAVO PO
NU — TAI NUSIPIRKTI UKĘ-FARMĄ.

Mes prigelkstime KIEKVIENAM LIETUVIUI su $100.00 ir daugiau įsigyti viena iš 
musų 40 akrų WISCONSINOFARMĄ LIETUVIŲ KOLONIJOJE, kur jus turėsit 
Lietuviškas Bažnyčias, Draugijas ir Mokyklas savo pačių žmonių. Pasekmingi Lie
tuviai Ūkininkai, čia farmeriaują per daugelį metų, bus jūsų geri kaimynai ir drau
gai ir visuomet su mielu noru stengsis jums pagelbėti, kada prisidėsit prie jų.

NEBŪKIT VISĄ SAVO GYVENIMĄ SURUKUSIOSE DIRBTUVĖSE, ŠAPOSE ir 
KASYKLOSE PO ŽEME, NES TAS"JUS GREIT NUNEŠIOS. SAULĖS SPINDU

LIAI ILGINA ŽMOGAUS GYVENIMĄ.

Atvažiuokit į Laukus, kur visados turėsite užtektinai saulės šviesos, tyro gero oro, 
atbudavojimui savo nustotos tvirtybės ir kur jūsų žmona ir jūsų vaikučiai bus link
smi ir augs tvirtais, sveikais, ir kur jus galėsit pasidaryt sau gyvenimą ir patapti 
nepriklausomu bei praleisti savo senatvės metus pasiganėdinime ir ištekliuje.

ATVAŽIUOKIT Į VILLAS PAVIETĄ, WISCONSIN Valstijoje, kur dar galite gau
ti sau ūkę pirkti už visiškai prieinamą kainą ir lengvomis išlygomis.

Neabejokite, bet atvykite čionai sekančiu trukiu į EAGLE RIVER, WISCONSIN, 
ir mes noriai jus pasitiksime kaipo tikri Lietuviai Ūkininkai, arba parašykite mums 
šiandien klausdami visų paaiškinimų ir draugiško patarimo. Iš to nebus jums jo
kios skriaudos ir sužinosite apie musų Lietuvišką Ūkininkų Koloniją, kur mes lau
kiame ir jūsų. Vakarykščia praėjo. Rytojus niekad neateis. RAŠYK ŠIANDIEN.SANBORN & COMPANY, Owners,

DEPT. LEAGLE RIVER WISCONSIN
W/WVWiMMMWWVWWWWWmMMMWWWVWWWWWWWWl
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Beautifully colored sectional puxtic chart of The Great Ship ’'SEEANDBEE” acut on receipt of 
five cents. Also ask for our 24-page pictorial and descriptive booklet free.
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SOUTH ir WEST SIDE 
2250 Professor Street 

Central 3873 W.
(Nedėliomis ir vakarais)

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

sel Rd., 2 lubos. (15)

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

MIESTE
1320 Ontario Street 

Main 308 
Central 1694

KLAUSKIT MR. AMBROSE.

CLEVELAND — Daily, JVIay 1st to Nov. 15th—BUFFALO 
Leave Cleveland - 9:00 P. M. ) Eastern j Leave Buffalo - 9:00 P. M.
Arrive Buffalo - 7:30 A. M. ) Standard Ttmr ( Arrive Cleveland 7:30 A.M. 
Connections at Buffalo for Niagara Falls and all Eastern and Canadian points. Railroad tickets 
reading between Cleveland and Buffalo are good for transportation on our steamers. Ask your 
ticket agent or American Express Agent for tickets via C. & B. Line. New Tourist Automobile 
Hat©—$10.00 Round Trip, with 2 days return limit, for cars not exceeding 127 in. wheelbase.
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PAIN
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VOKIETI. 
FRAN1 
UŽPL 

Sakson

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

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

Tel. Main 257—Central 1502 R

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

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

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

Du nubausti už pardavinėji
mą svaiginančių gėrimų. Jų 
tarpe vienas Jonas Gabris.

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

PAIN-EXPELLEBI
“Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančiu jiegą, dauginus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Expelleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženki ntu 
musu vaizbaženkliu

f Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese j

Prakalbos Lietuviu ir žydu 
Lietuvos .Laisvės Paskolos rei
kalu ir protestui prieš visus 
Lietuvos priešus bei rezoliuci
jos reikalavimui pripažinti Lie
tuvos nepriklausomybę atsibus 
šioj nedėlioj, nuo 7 vai. vakare, 
Grays Armory salėj, Bolivar 
road. Salę visi geriausia sura
site eidami E. 9th gatve už Pro
spect avė. pirma gatvė po kai
rei. Tenai tuoj matysite Ar
mory budinką ir iškabas.

Šiame vakare kalbės įžymiau
si Clevelando kalbėtojai, kaip 
pačių žydų, Lietuvių taip ir 
Anglų. Tokia iškilmė, kokią 
dabar Clevelando Lietuvos Lai
svės Paskolos Stoties Komite
tas surengia, yra pirmutinė. 
Nei vienas nepraleiskite neatsi
lankę! Balsas už Lietuvos ne
priklausomybę, tos nepriklauso- 
somybės parėmimas musų pa
skola turi būti pirmutinis musų 
šios dienos tikslas.

Clevelando žydai šaukia: “Ar 
mes ne Lietuviai, ar ne Lietu
vos piliečiai, ar Lietuva ne mu
sų gimtinė šalis, jeigu mes jos 
neremsime!” Taip kalba- Lie
tuvos žydai, taip jie vienas nuo 
kito leidžia gandus-žinias apie 
šį milžinišką Lietuvių-Žydų su
sirinkimą, rengdamiesi kuodi- 
džiausiais būriais atsilankyti.

Kitų šalių Žydai sako: “Kaip 
mes galime neremti Lietuvos, 
tos demokratingiausios valsty
bės pasaulyje, kur musų bro
liai turi lygias teises, kur jų 
niekas nepersekioja ir nerengia 
tokių skerdynių, kaip atsibuvo 
kitur!”

Kokie obalsiai yra širdyse ir 
mintyse musų pačių — tikrų 
Lietuvos sunų-dukterų ?

Nei vienas šio susirinkimo 
neprivalote apleisti.

ti”, liūdnai ji prakalbėjo. Ir 
šoko nuo tilto vandenin. Vie
nas vaikinas dar griebė jai už 
drabužių, bet nesulaikė. Mer
gina tuoj ir paskendo. Pašauk
ta policija, išgraibyta visas toj 
vietoj vanduo ir sutemus nieko 
nerasta. Sekančią dieną lavo
nas išgriebtas. Mergina buvo 
apie 21 metų amžiaus ir, kaip 
matyt, nusižudė iš priežasties 
nelaimingos meilės.

Steigia orlaivių liniją tarpe 
Detroito ir Clevelando. Nuo 1 
d. gegužio mėnesio tarpe Cle
velando ir Detroito įsteigiama 
orlaivių linija vežiojimui pasa- 
žierių. Tą “kelią” įrengia pri
vatinė kompanija ir tai bus pir
ma tiesioginai įsteigta orlaiviu 
važinėjimo linija visoje Ameri
koje.

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

Musų Mieris — Greitas Patarnavimas 
ir Teisingas Apsiėjimas su Visais.

25 - Gentinis Išpardavimas
Pamatykit, ką Kvoteris gali pirkt dabartiniu laiku 

RANDOLPH KRAUTUVĖJE
Daržovių Trintuvas ir Vaisių Spaustuvas .......-. 25c. 
Cukrui ir Grietinei Indas — pjaustyto stiklo .... po 25c. 
3 Dėžės Flash rankoms šveisti muilo 
3 Dėžės sieniniu Popierų valytojo ...
3 Šmotai Jergen muilo .. 25c.
Geri Maudynei abrusai 25c.
6 volai Toilet popierio 25c.

25c.
■ 25L

Ruožui kotas .. 25c.
Plati Salotų Lėkštė 25c.

6 dėžės Magic valytojo 25c. 
Moteriškos Vasarinės Jekutės — labai geros .... 25c. 
Šios speeialės kainos yra trumpam laikui. Pirkit DABAR.

RANDOLPH VARIETY STORE
7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

Gatvekarių darbininkai 
kalauja pakelti mokestį iki 90c. 
ant valandos, dabar gauna 48 
ir 60 centų į valandą. Jeigu 
jiems liktų pakelta algos, tai 
nesidžiaugtume daugiau pigiau
siu visoje Amerikoje 
riais važinėjimu.

Gerb. Lietuvos Misijos Pir
mininkas J. Vileišis balandžio 
27 d. lankysis Pittsburge ir vie
tinė Paskolos Stotis svarsto ką 
nors apie tą laiką parengti — 
gerb. Vileišis galės atsilankyt 
ir Clevelande.

“Dirvos” Redakcijoje balan
džio 6 d. lankėsi p. J. Katkus 
iš Pittsburg, Pa.

Pereitą savaitę buvo atsilan
kęs p. Giraitis iš Chicago, Ill., 
“Lietuvos” dienraščio bendrovės 
sekretorius.

J. J. JIRASEK
REAL ESTATE BROKER

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

Daiktų išvežiotojų 
neapsiėjo be riaušių, 
utarninką vienas jų unijos vir
šininkas peršautas, kitas dik- 
čiai sudaužytas. Prie jo priva
žiavo automobiliuje buris vyrų, 
kuomet jis prie savo darbavie
tės piketavo, kad darbininkai 
nestreiklaužiautų, ir be jokio 
persergėjimo pradėjo mušti. 
Peršautasis irgi buvo užpultas 
keleto vyrų ir besigindamas po
rą jų permušė ant žemės; tada 
užpuolikų vienas išsitraukęs re
volverį šovė, pataikydamas jam 
į koją. Po to visi pabėgo.

Tai ir juoktis iš plikių.... 
Kurie ikišiol plikius laikė ant 
juoko, dabar plikiai iš jų juok
sis. Nuo birželio 1 dienos Cle
velande plaukų apkirpimas kai
nuos 75 centai. Ne visi išga
lės ir mažuma norės kirptis 
plaukus tankiau, negu sykį į 
mėnesį, kiti laikys net po 
rą mėnesių nesikirpę. Ant 
saros geriausia visai plikai 
sikirpti, o kolei sužeis, ateis 
duo. Daug sutaupysit taip 
sielgę.

Tai yra krautuvė, kurio
je jus galite pasitikėti.

The Gegenheimer 
Drug Co.

Superior Av. ir Addison Rd. Mes Parduodame Namus nuo $1,000.00 ir augščiau 
Su inmokėjimu išsykio tiktai nuo $100 ir augščiau.

Mokytojoms algos. Pradinių 
mokyklų mokytojos, atsakinė- 
damos į paleistus lakštus delei 
algų klausimo, nurodinėjo, jog 
jos sutiktų mokytojaut mažiau
sia nors už $1,300 metusse. Da
bar gauna mažiausia $1,030.

JAUNAS VAIKINAS jieško gy
venimui kambario, su valgiu, 

rytinėje miesto pusėje. Mokė
ti sutinku dešimts dolarių į sa
vaitę. Pas tinkamus žmones. 
Atsišaukit: M. Dičkus, į “Dir
vos” krautuvę.

Pajieškau brolio Antano La
zausko, paeina Suvalkų r., Ma- 
riampolės apsk, Naujos Ūtos 
kaimo. Prašau atsišaukti šiuo 
adresu: Andrius Lazauskas,
25 Park Av., Torrington, Conn.

FARMOS — FARMOS
Pirkite Farmas didžiausioje 

Lietuvių Kolonijoje. Čia jau 
yra pirkę Farmas suvirs 400 
Lietuvių, dėlto, kad čia yra ge
ros žemės — molis su juodže
miu ; yra kviečiams ir dobilams 
žemės. Niekur nėra taip tirš
tai Lietuvių apsigyvenę ukėse, 
kaip čia — Fountain miesto a- 
pielinkėse. Aš pardavinėju že
mes po visas Lietuviais apgy
ventas kolonijas, taipgi turiu 
daug farmų ant pardavimo a- 
pie Scottville, Mich. Tas far
mas parduodu visai pigiai. Rei
kalaukit Farmų Katalogo.

J. A. ŽEMAITIS (18) 
R. 1 Fountain, Mich.

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

Insteigta 1881.7036 SUPERIOR AVE.

ANTRA I

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

Wm. J. WILBERSCHEID 
Geležinių Daiktų ir Kvar

bų Krautuvė. 
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

T. Pa NEURA CO

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

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

nį taisymo.
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

RUSIJOS

2041 HAMILTON AVE.
UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

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

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

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

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

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

The Gr..l Ship SEEANDBEE” — "CITY OF ERIE” - "CITY OF BUFFALO"

The Great Ship 
"S E EA N D BE E" 

—the largest and most coolly

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

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

Atvykit į Akron, Ohio
PVTIATT TrR" VVRTTQ Mano gydymai pasirodė pasekmin- 
LrlUAU lllv V XIvU o gj. Mano ypatiškas apsipažinimai

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 varginimųsi ir gali 
būti permaina visam jūsų gyvenimui. PA
SITARIMAS ir PATARIMAI DYKAI. A t 
esi suged.s ar dar vyras? Ateik pas mar į 
ap pagelbėsiu.

n. IIa.»aII No. 2 East Exchange Street 
Įjr, HnWPII. kam. Main ir Exchange Sts. 
uiiiiuhuių AKRON, OHIO.

Valandos: 10 ryto iki 4:30 po pietų. 
Vakarais 6:30 iki 8 vai. Nedėlioms uždara.

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
Nedėldienj 11 iki 12 dieną 1:30 iki 3:30 po pietų

GELŽKEL1 
SI

Pereitą sa 
ką didelė da 
ninku. Pali 
kaip Illinois, 
ir kitų valst 
jimas eina 
kinių nevail 
kiant negalii 
maisto į mie 
kuriems mas 
jau gręsia s 
truko nekuri 
ir sustojo tu 
plieno ir ge 
ypač Ohio v 
kitos teišteki 
ny.

Iš pirmos 
Ohio valst. s( 
— 2,000 gel 
town — 3,00i 
Akron ir B 
Joledo^XrA( 
Clevelande pi 

Chicago, II 
su dideliu su; 
kima, kad gr< 
maišys/

New Yorke 
kas palietė nė 
nius trukius; 
trukius open 
lio valdininką 
mas į miestu

Clevelande
darbininkų u 
W. G. Lee sal 
įvairių miešti 
neša, kad stn 
irti, tečiaus n 
miu, nurodant 
baigimą šiame

Amerikos I 
prezidentas G 
Clevelandą pa 
kelių darbiniu 
dentu aptarini 
mui streiko, 
ko Gompers, ; 
Idą savaitę la 
įvedimui taiko 

Streikerių v 
čia panedėlį b 
darbininkų, be 
dai sako, tai 
darbininkų bu 
dirbti delei sti

Prisigirdė mergina. Pereitą 
savaitę Euclid Beach vandenyje 
pasiskandino mergina. Pirma 
tos saužudystės ją tenai nusi
minusią matė vaikščiojant par
kų superintendentas ir priėjęs 
užkalbino: “Kas tau yra?” Ji 
atsakė: “Nieko”. Vėliaus jis 
vėl, jausdamas ką negero, pri
ėjęs vėl sako: “Tu išrodai ir 
apsieini lyg kad rengdamos! nu
sižudyti.” “O, ne”, atsakė ji. 
“Aš čia atėjau tik ką nors su
sitikti. Tečiaus rodos aš busiu 
suviliota. Kur galima gauti 
gatvekarį į miestą?” Parkų 
užvaizdą jai nurodė į kurią pu
sę eiti.

Apie 6 vai. vakare pora vai
kinų tenai ant į vandenį nusi- 
tiesusio tilto žvejojo. Tenai pat 
prisiartino ir ta mergina ir pra
dėjo žiūrėti žemyn į vandenį. 
“Turbut reiks tą viską užbaig-

Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šimtais 
Lietuviu j Tėvynę ant HAMBURGO, FRANCUZI- 
JOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO ir t. t. 
Pasportus kiekvienam gaunam Į kelias dienas.

Laivakortės labai pigios. Rašykit arba važiuokit 
stačiai pas mus.

Skubėkite siųsti pinigus, nes auksinai labai atpigo. Gau
name iš Lietuvos kvitus kaip tik pinigai aplaikomi.. Gva- 
rantuojame kožną auksiną. Siųskit pinigus tuojaus.

Rašykit ar ateikit kolei yra geras laikas:
GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS 

136 East 42nd Street New York, N. Y.
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Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. © 
Mediciną praktikavau per 40 metą. © 
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LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.
ir gydau pats ir kada tik at-
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Mokslą, Registruotas, su S

a

Baigęs
Gydytojas, Specialistas Chronišką Ligą.
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KAZYS VALAIKA 
“Dirvos” Agentas 

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

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojant, 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 avė. Parsiduoda pigiai, su mažu įmokėjimu, ant 
išmokesčio rendomis.
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Leidimu (O)

2-jų Šeimynų Namas, po septynis kambarius, su maudynėmis, elektros šviesa, skie
pais, gerėtais ii’ didelis lotas. Randasi ant Russell Rd., netoli Superior avė. 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
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A. B. BARTOSZEW1CZ
Princeton 2727

Central 6488
P. MULIOLIS

Jeigu streiki 
litį darbininkai 
ližiuoti visą ši 
transportaciją, 
laiku įsimaišys 
kompanijų tar

Nekuriu dai 
kad valdžia pa 
kas gelžkelius.

žuvo 4 darbi 
Balandžio 8 d 
dirbtuvėje išt 
ant vietos ūži 
sužeista trjs d 
stelių padaryta

šiaurinėje It 
dalyse atsibuni 
Pasiųsta kariu 
gio, Carrara ir 
škaldyklosna. 
tu vadai deda 
plėsti streiko j 
ralį darbo per

Bonai ant $1




