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Gelžkeliai Suparaližiuoti 
Del Darbininkų Streiko

ANTRA SAVAITĖ STREIKUOJA DAUG TŪKSTAN 
ČIŲ GELŽKELIŲ DARBININKŲ. NORI MILITARIZUOTI

--------------------- RUSIJOS DARBI- 
VOKIETIJOS KAREIVIAI TRAUKIASI IŠ RUHR. — NINKUS.

FRANCUZIJAI PASISEKĖ IŠSITEISINTI DEL 
UŽPUOLIMO VOKIEČIŲ RUHR DISTRIKTE. 

Saksonijoje Komunistai pradėjo naują revoliuciją.

RUSIJOS SOVIETŲ VALDŽIA SUTINKA TAIKINTIS 
SU LIETUVA.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

GELŽKELIŲ DARBININKŲ 
STREIKAS.

Pereitą savaitę išėjo į strei
ką didelė dalis gelžkelių darbi
ninkų. Paliesta daugybė kelių, 
kaip Illinois, New Yorko, Ohio 
ir kitų valstijų. Streiko padė
jimas eina blogyn, delei trau
kinių nevaikščiojimo kaip rei
kiant negalima jokių daiktų ir 
maisto į miestus atgabenti. Ne- 
kuriems mažesniems miestams 
jau gręsia stoka maisto. Pri
truko nekuriose vietose anglies 
ir sustojo tūlos dirbtuvės, ypač 
plieno ir geležies distriktuose, 
ypač Ohio valstijoje, užsidaro, 
kitos teišteks kuro keletui die
nų.

Iš pirmos dienos sustreikavo 
Ohio valst. sekančiai: Columbus 
— 2,000 gelžkeliečių; Youngs
town — 3,000; Dayton — 350; 
Akron ir Barberton *— 150; 
Toledo — 5.000: Alliance—325. 
Člevelande pametėrfarbą 2;000.- 
' Chicago, BĮ., streikas tęsiasi 
su dideliu sujudimu ir tenai ti
kima, kad greituoju valdžia įsi
maišys.

New Yorko valstijoje strei
kas palietė nekurtuos pasažieri- 
nius trukius; pieno išvežiojimo 
trukius operuoja patįs gelžke- 
lio valdininkai; miesto priveži- 
mas į miestus sutrukdytas.

Člevelande esantis gelžkelių 
darbininkų unijos prezidentas 
W. G. Lee sako, jog gaunami iš 
įvairių miestų telegramai pra
neša, kad streikas pradeda su
irti, tečiaųs nematyt jokių žy
mių, nurodančių į streiko pasi
baigimą šiame mieste.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Gompers atvyko į 
Clevelandą pasimatyti su gelž
kelių darbininkų unijos prezi
dentu aptarimui būdų pabaigi
mui streiko. Jeigu reikės, sa
ko Gompers, jis čia pabus ko
kią savaitę laiko pagelbėjimui 
įvedimui taikos.

Streikerių vadai skelbia, jog 
čia panedėlį buvo streike 6,000 
darbininkų, bet kaip unijos va
dai sako, tai du trečdaliai tų 
darbininkų buvo priversti ne
dirbti delei streiko kitų.

Jeigu streikuojantieji gelžke
lių darbininkai bandytų supara
ližiuoti visą šalies judėjimą ir 
transportaciją, valdžia greitu 
laiku įsimaišys į darbininkų ir 
kompanijų tarpą.

Nekuriu darbininkų norima, 
kad valdžia paimtų į savo ran
kas gelžkelius.

žuvo 4 darbininkai. Cairo, Ill. 
Balandžio 8 d. čionai parako 
dirbtuvėje ištikus eksplozijai 
ant vietos užmušta keturi ir 
sužeista trįs darbininkai. Nuo
stolių padaryta už $200,000.

šiaurinėje Italijoje nekuriose 
dalyse atsibuna dideli streikai. 
Pasiųsta kariumenė į Viareg- 
gio, Carrara ir Massa, akmenų 
skaldyklosna. Italijos socialis
tų vadai deda pastangas pra
plėsti streiko judėjimą į gene- 
ralį darbo pertraukimą.

BOLŠEVIKAI TARIASI 
SU LIETUVA.

Washington, bal. 8. — 
Valstijos Departamentui 
tapo pranešta, kad Sovie
tų Rusija sutiko pradėti 
su Lietuva taikos tarybas.

Maskva. — Trockis surado, 
kad geriausias būdas priversti 
Rusijos darbininkus dirbti, tai
militarizuoti juos. Tą jis pasa
kė Maskvoje komunistų parti
jos konvencijoje. Jo kalba bu-

FRANCUZIJA PRIEŠ VO
KIEČIUS ĖJUS TIK 

APSIGYNIMUI.
Kilus Vokietijoje suirutei ir 

bolševikams įsigalėjus Ruhr di- 
strikte, Vokietijos valdžia pa
siuntė tenai savo kariumenę. 
Francuzija tą paskaitė negeru 
Vokietijos pasielgimu ir tuoj 
įsakė savo kariumenei eiti te
nai. Francuzijos kariumenė, 
nelaukiant galutino sąjungiečių 
nuosprendžio, pradėjo mušius 
su Vokiečiais. Tas nepatiko 
kitoms valstybėms, ypač Lon
donui. Jau rodės įvyks net ski
limas tarpe Francuzijos ir są
jungiečių. Anglija atėmė savo 
atstovą iš ambasadorių tary
bos. Dabar dalykas gėrėja — 
Londone gauta vėl Francuzijos 
atsakymas ant Anglijos notos, 
reikalaujančios.jiasjaiąkiuti.
del Francuzija leidžia savo 'ka- 
riumenęi užimti naujus Vokie
tijos plotus. Francuzija pasi
aiškina dariusi taip sulyg tai
kos sutarties leistų jai apsisau
gojimo nuo Vokietijos garanti
jų; pagaliaus Francuzai pasi
žada daryti taip, kaip patiktų 
sąjungiečiams.

Vokietijos socialistai, komu
nistai ir socialistų demokratų 
partija išnešė rezoliciją, papei
kiančią Vokietijos valdžią už 
įleidimą kariumenės į tas pro
vincijas. Vokietijos kariume
nei jau įsakyta pasitraukti.

BOLŠEVIKAI SUJUDO 
SAKSONIJOJE.

Bernas, Šveicarija. — Bai
giant užvesti tvarką Ruhr dis- 
trikte po tūlą laiką užsitęsusių 
suiručių, ateina žinios apie nau
ją sukilimą Plauen mieste, Sak
sonijoje. Komunistai atakavo 
policiją ir valdžios kariumenę ir 
po didelių mūšių užėmė bara
kus, gelžkelio stotį ir policijos 
namą.

Komunistų komitetai Ruhr 
distrikte galutinai pabaigia sa
vo gyvavimą nuo balandžio 10 
d. ir paveda savo autoritetą į 
miestų valdžių rankas.

BOLŠEVIKAI NESUTINKA 
ANT LENKŲ VIETOS.

Varšava. — Rusijos sovietų 
valdžia visiškai atmetė Lenkų 
pasiūlymą pradėti taikos tary
bas Borisovo mieste, tarp Min
sko ir Smolensko. Bolševikų 
valdžia rengiasi pasiųsti notas 
Amerikos, Anglijos ir Francu
zijos valdžioms, kad tarpinin
kautų tokiame atsitikime, jei
gu nebūtų galima su Lenkais 
susitarti.

GUATEMALOJ REVOLIUCIJA
Iš Meksikos sostainės prane- 

šamač jog Guatemalos respubli
koje, Centralinėje Amerikoje, 
eina sujudimas; Estrado Cab
rera valdžia nuversta; revoliu- 
cijonieriai sudarė naują valdžią 
ir išrinko Carlo Herrera prezi
dentu. Pergalę tenai paėmusi 
unijonistų partija.
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vo vien apie mobilizavimą in
dustrijos ir industrialį Rusijos 
atgaivinimą. ’’Mobilizacija da
bar yra labiau reikalinga, negu 
pirma”, sako Trockis, ’’nes mes 
turime skaitytis su mužikais ir 
juodomis darbininkų masėmis, 
kurių kitaip negalima sutvarky
ti, kaip tik paėmus juos po mi
litate (karine) disciplina. Ama
tų unijos gali suorganizuoti mi
nias tinkamesnių darbininkų, 
bet likusių 30 nuošimčių žmo
nių tuo budu nepasieksi.”

Tankiau ir tankiau ateina iš 
Rusijos žinios, prie ko darbinin
kų ’’išliuosuotojai”, ’’laisvos” 
Rusijos vadai rengiasi: paverg
ti darbininkus taip, kaip buda- 
kožnas turės atlikti baudžiavą, 
nevalia bus pasirinkti darbo, 
dirbti ar nedirbti, kada sveika
ta pavelys, bet kaip kareivis 
stovėti gatavas ir neišreikšti 
savo balso.

Rusijos bolševizmas bus pa- 
vyzdiu visam pasauliui ir dar 
jam nespėjus išdėstyti visų sa
vo teorijų, žmonija nuo jo kra- 
tysis.

AIRIAI NAUDOJA VISUS 
ŽIAURIUS BUDUS.

Dublinas. — Savo kovose už 
atsikratymą Anglijos valdžios 
Airijos Sinn Feįniečiai pasta
raisiais laikais yrą išdeginę 220 
įvairių vietų, kur buvo apsisto
jus policija. Gyventojams Ai
riams tuos nuostolius reiks pa
tiems apmokėt iri jie siekia net 
dviejų milijonų dolarių.

Kaip Londono laikraščiai ra
šo, Airiai prie tokių stočių de
ginimo rengęsi ilgas laikas ir 
jų planas iškalno nustatytas 
keli mėnesiai atgal, kuomet su
sekė, jog valdžia pasiryžus jų 
vadus sistematiškai išgaudyti, 
kaip darė laike Būrų karės Af
rikoje.

Netoli Nenagh, 'Airijoje, ne
žiniomis užpulti trįs važiavusie
ji Anglijos policistai, vienas nu
žudytas, du sužeisti. Killulagh 
mieste atsibuna užpuolimai.

Sudeginta Blackboy barakai. 
Keturi žmonės areštuoti.

JUGOSLAVAI ATIDAVĖ 
FIUME ITALIJAI.

Londonas. — Po daug mėne.- 
sių varžytinių ir grąsinimų ka
rės, pagaliaus tarp Jugoslavų 
ir Italų įvyko susitarimas delei 
Adriatiko teritorijos; miestas 
Fiume sutikta atiduoti Italijai. 
Italija gauna pilną valdžią ant 
Fiume, Jugoslavai gauna ruožą 
teritorijos apie tą miestą, taip
gi Susak ir Holosoa ir prie to 
Skutari.

Denikin .apleido Rusiją. Iš 
Konstantinopolio ateina žinia, 
jog pietinės Rusijos anti-bolše- 
vikų armijos vadas gen. Deni
kin ant Anglijos kariško laivo 
išvažiavo iš Konstantinopolio. 
Jis buvo atvykęs čionai iš Ru
sijos. Jam gręsia areštas san- 
ryšyje nužudymo Rusijos am
basadoje generolo Romanovsky.

BOLŠEVIKAI TRAUKIA 
PRIE KRYMO.

Londonas. — Rusijos bolše
vikų kareiviai koncentruojami 
apie Perekopą, ruošiami užpul
ti ant Krymo;-'Takučiai gene
rolo Denikino kariumenės atsi
sako kariauti ir apleidžia Kry
mą.

SUŽEISTA 12 ŽMONIŲ.
New York. — Balandžio 12 

d. ant 9th avė. augštai einan
tis trūkis nušoko nuo relių ir 
vienas vagonas nukrito ant ga
tvės. Ta nelaimė atsitiko trū
kiui užėjus ant tuščių vagonų. 
Vagonai tuoj apimti ugnimi. 
Susidūrimas įvyko žmonėms į 
darbą važiuojant ir vagonai bu
vo pilni. Keletas užmušta, žu
vo pats motormanas ir sužeis
ta daugiau tuzino pasažierių.

Rotensteine, netoli Karaliau
čiaus, dirbtuvėje įvyko eksplo
zija ir, kaip vėlesni pranešimai 
skelbia, žuvo 300 žmonių. Kara
liaučiuje ištraškėjo langai.

SUJUDIMAS TURKIJOJE.
Konstantinopolis. — Turkų 

nacionalistų vadas Anatolijoje 
turi suorganizavęs 150,000, bet 
prastai apginkluotų, kareivių. 
Jie siuntinėja- įvairias prokla
macijas ; telegrafų operatoriai 
atsisakė priimti siųsti telegra
fu, tai nešiojama proklamacijos 
orlaiviais. Turkų kabinetas da
ro tarimus apie pasiuntimą ar
mijos prieš juos.

EKSPLOZIJA STOTYJE.
Providence, R. L, balandžio 

10 d. gelžkelio stotyje eksplio- 
davo vežamas pakelis, sužeis
damas tris darbininkus; plat
formos dalis ir prekių vagonas 
sugadinti ir truko keliolika ofi
so langų. Pakelis su daugeliu 
kitų dalykų buvo privežtas su
krauti vagonan; praeinąs trū
kis -užgavo kampą troko, iš to 
sujudimo ir įvyko eksplozija. 
Policija dar nesusekė, kas tam 
buvo do priežastis.

BOLŠEVIKAI PASMER
KIA AMERIKĄ.

Haga. — Bolševikai veda di
delę propagandą prieš Ameri
ką, Angliją ir Francuzija, var
todami įvairiausius lapus ir iš
kabas ant sienų, — taip prane
ša Amsterdamo laikraščio ko
respondentas, šią žiemą buvęs 
sovietų Rusijoje. Tose iškabo
se, sako, matyt dikčiai artistiš
ko indomumo. Jos atkreipia 
domą ir apsišvietusio savo pa
rašais po apačia ir pats paveik
slas parodo nemokančiam skai
tyti. Bolševikų tikslu yra: su
kelti neapikantą prieš tokius, 
kaip Kolčakas, Denikinas ir ki
ti; paskui prieš sąjungiečius — 
ypatingai Francuzija, Angliją 
ir Ameriką; nieko neturi prieš 
kitas tautas, tik prieš tą trium
viratą, kurį atvaizdina kaipo 
buržujišką, parazitišką elemen
tą; stovintį prieš proletariatą. 
Kitas jų propagandos tikslas— 
kuodaugiausia palaikyti karei
vius nuo pabėgimo iš raudono
sios armijos.

Amerikiečiu Lietuviu Lenktynes

TURKIJOJ PASKELBTA 
’’VESTUVIŲ DIENA”.

Konstantinopolis. — Sultanas 
išleido proklamaciją, apšaukian
čią gegužio 1 kaipo vestuvių 
dieną visoje šalyje, padidinimui 
apsivedimų ir sulaikymui ma
žėjančio gimimų skaičiaus. Vi
daus Turkijos ministeris suma
žėjimą gimimų užmeta jau
nų moterų tuštumui.

Gegužio 1 d. apsivedusių po
rų vaikai galės būti pakrikštyti 
sultano vaikų vardais ir gaus 
dovanas nuo gubernatorių ku
riose valstijose kuris vaikas 
gims.

Detroite kiaulės. Ne visi te
nai gyveną žmonės yra kiaulės, 
bet štai kame dalykas. Delei 
gelžkelių streiko nebuvo gali
ma pristatyti kiaulių — 1500 
išviso — į vietą kur reikia, tai
gi iš vagonų išvarytos visos jos 
ir per vidurį miesto gintos į 
skerdyklas. Kiaulės visada bu
na kiaulėmis. Gatve maršavo 
ne poromis, bet maišėsi po vi
sas šalis, sulaikydamos ne tik 
vežimus, bet ir gatvekarius. Ki
tiems buvo juoko, bet gatveka- 
rių motormanai vos kojas ne
nusitraukė beskambindami, kad 
kiaulės trauktųsi iš kelio. Bet 
kiaulės vis kiaulės — lenda po 
karu ir gana. Paroda pasibai- 
bė be jokių nelaimių.

Deportuos 390 svetimtaučių.
Washington. — Pastarais lai

kais iš sugaudytų 3,000 komu- 
nistų-bolševikų įsakyta depor
tuoti 390, atrastų tikrais užsi- 
degėliais nuversti Amerikos val
džią.

TARYBA GELŽKELIEČIŲ 
SUTAIKYMUI.

Washington. — Balandžio 13 
d. prezidentas Wilson paskyrė 
keletą ypatų į gelžkelių darbo 
tarybą suvedimui į santaiką 
gelžkelių streikuojančių darbi
ninkų ir darbdavių.

Ar moterįs turi širdis? Chi
cago. ■— Susikivirčijo vyras su 
sŠvo žmona ir priėjo prie to, 
kad jis padavė .jai revolverį ir 
sako: ’’šauk, kad jau aš tau to- 
kis negeras!” Pati tą pasiūly
mą priėmė. Jis tuoj gulėjo ne
gyvas.

West Carrollton, O., banką 
užpuolė trįs banditai, pasiėmė 
$25,000 ir užrakinę į šėpą te
nai buvusius žmones automobi- 
liuje pabėgo.

Atlantic City, N. J., areštuo
tas orlaiyininkas, medžiojęs lau
kines žąsis ore. Jisai su kito, 
lakunu buvo’ pakilę į orą ir vy
damiesi paskui pulką žąsų šau
dė jas. Nusileidus susirinkti, 
jiedu likosi suimti.

Wichita, Kas. — Eksplozija, 
kilus apačioje viename name, 
suardžius tą butą, užmušė 32 
ypatas, gyvenusias viršuje.

New Yorke sulaikytas atva
žiavęs iš užjūrio Jurgis Arse
nis, mokantis šešias kalbas, bet 
nemoka skaityti; neperskaitė 

I nei 40 žodžių, ko nuo imigran
tų reikalaujama.

Villisca, la. — Išpenėtas par
šas, metai suvirš atgal pirktas 
už $265, dabar parduotas už 
$40,000. Tai didžiausia kaina, 
kada nors už paršą mokėta.

Juarez, Meksika. — Vilios 
banditai vėl atakavo traukinius.

Pavogta 135,000 bibliją. Chi
cago. — Kalėjimo Bibliškos Dr- 
jos pirmsėdis paskelbė, kad li
kosi pavogta 135,000 biblijų. 
Knygos 'buvo paruoštos išdali
nimui valstijos pabaudos įstai
gose.

Washingtone prie Anglijos 
ambasados areštuotos trįs mo
terįs Airės, piketavusios tą įs
taigą su tikslu išreikalauti Ai
rijai nepriklausomybę.

Pittsburg, Kas. — Iš 12,000 
šio distrikto angliakasių išėjo 
ant streiko 4,000 darbininkų. 
Streikas apšauktas išreikalavi- 
mui valdžios paleisti iš kalėji
mo suareštuotą Kansas valsti
jos mainerių unijos prezidentą.

New Yorke, mainerių ir ope
ratorių suvažiavime kietosios 
anglies kasėjai padavė savo rei
kalavimus su nurodymais, kad 
jie iš dabartinio uždarbio nega
li eiti sykiu su pragyvenimo 
brangumu.

žąsįs svečiuose. Fremont, O. 
Vienas ūkininkas čionai turėjo 
pasigavęs porą laukinių žąsų ir 
prisipratinęs. Dabar, iš pietų 
skridusios kitos žasįs į šiaurę, 
sustojo pas tas dvi žąsis, pabu
vo trejetą dienų ir vėl pakilę 

'.išlėkė tolyn šiaurėn.

Vai'varge, varge, 
Vargeli mano, 
Kada aš tave 
Jauna išvargsiu.... — 

dainuoja Lietuvaitė, šienelį grė
bdama, prakaitą braukdama. — 
Jauna Lietuvos Respublika to 
vargelio šiandien turi ik va
lios. Kova su okupantais Lie
tuvoje kaip ir baigiasi.... iš 
trijų beliko tik vienas,, ir tas 
pats pažabotas. Neužsibaigus 
kovai Lenkų fronte, atsivėrė 
naujas frontas — kova su skur
du. Reikia užbaigti galų gale 
su okupacijos likučiais, reikia 
mesti viesas pajiegas į ekono- 
nominį frontą. Visur matosi 
darbo kalnai, tik darbininkų 
permaža. Daug jų paviliojo 
Amerika.

Lietuviai! atgal į Lietuvą — 
prie savojo darbo! Pirmyn, 
liuosnoriai, pirmyn, Lietuvos 
atstatymo darbininkai.

Pereitą vasarą, kada Lietu
va sunkiai kovojo su Rusais, 
Vokiečiais ir Lenkais, pasklido 
gandas, kad Amerikos Lietuviai 
ruošia savo broliams galingą 
karinę pagalbą. Koks džiaug
smas apėmė tada Lietuvos Lie
tuvius, kiek simpatijų buvo rei
škiama Amerikiečiams! Lauk
ta su ištiestomis rankomis, bet 
... . nesulaukta. Štai ateina 
antra vasara. Lietuvai dabar 
nereikalinga trukšminga karinė 
galybė su tankais, kulkosvai
džiais, artileriją, kavalerija ir 
tt. Lietuva šiandien tik nedi
delio būrelio liuosnorių Ameri
kiečių belaukia: 500 specialistų, 
500 kad ir ne-specialistų. Ką 
.tai reiškia, didžiausiai Amerikos 
Lietuvių kolonijai iš- 700,000 
Lietuvių! Argi neatsiras iš 700 
po vieną vyrą, kuris sutiktų pa
stovėti už Lietuvos laisvę drau
ge su savo broliais Lietuvoje? 
Neabejojama, kad apie 25,000 
Lietuvių tarnavo Amerikos S. 
V. kariumenėje. Tai pusėtinai 
geras būrelis. Bet kame jie?

Amerikiečių atvykstant lau
kia Lietuvoje visi.... Visuo
menė ir kariumenė, vyrai ir mo
terįs, seneliai ir vaikai. Ne
jaugi ir dabar nesusilauks?! 
Argi tas gali būti?

Ne! Neapsileis Amerikos Lie
tuviai. Jie parodys, kad tebe
myli savo gimtinę, jie parodys, 
kad ne vien gražiu žodžiu mo
ka prikalbėti, bet ir daug dar
bo .padaryti. Amerikiečių gar
bė turi būti išgelbėta. Todėl 
šiuomi ir yra skelbiamos lenk
tynės tarp Amerikos Lietuvių 
organizacijų ir šiaip jau tarp 
atskirų grupių plačios Ameri
kos Lietuvių visuomenės. Len
ktynės nepaprastos, istorijoje 
minėtinos.

Lenktynėse kviečiama daly
vauti :

L. S. Sargų Sąjunga;
Amerikos Lietuvių Kareivių 

Susivienijimas; ■
Vyčiai;
Lietuvių Mechanikų Sąryšis.
Eks-kareiviai, sargai, vyčiai 

ir mechanikai! Į jus žiuri vi
sa Lietuva ir Amerika. Jums 
tenka sunki, bet garbinga už
duotis. Jus turite duoti Lietu
vai reikalingą skaitlių liuosno
rių darbininkų. Nors Lietuvai 
svarbu ne tas, kas juos duos, 
bet svarbu, kiek jų bus, tečiaus 
visgi indomu kam teks pirme
nybės vainikas, kurį iš organi
zacijų daugiau liuosnorių išsta- 
tys? Laikas trumpas. Pasku
tinė lenktynių diena yra gegu
žio 1 d. Lenktyniavimo rezul
tatai bus viešai paskelbti.

Liuosnoris nėra samdininkas. 
Vien Tėvynės meilės vedamas. 
Jis eis į savo brolių eiles, kad 
sykiu su jais dalintis džiaugs
mais ir vargais. Visų jau A- 
merfkiečių Lietuvių yra šventa 
pareiga padėti tiems liuosno-

riams jų garbingą pasiryžimą 
įvykdinti: reikia juos kelionėje 
sušelpti. Lietuvos Valdžia nė
ra dabar turtinga ir negali vi
siems tinkamą pagalbą duoti, 
nors pripažįsta, kad reikalas y- 
ra labai svarbus. Kiekvienam 
liuosnoriui reikėtų bent po $100 
kelionės išlaidoms inteikti. — 
Dauguma liuosnorių, kaipo tik
ri patriotai, žada savo lėšomis 
važiuoti. Bet gi jie visi nėra 
turtingi dolariais; nemaža ir 
tokių, kurie visai dolarių netu
ri, bet trokšta Tėvynei patar
nauti.

Kada liuosnoriai - rengiasi į 
Lietuvą, ką veiks musų turtin
gos Bendrovės, kurios tūkstan
čius varto? Ką mano daryti 
musų pramonininkai, bankinin
kai, pirkliai ir kiti turtingi pi
liečiai? Ar nejaučiama prie-, 
dermės šiame istoriniame Ame
rikos Lietuvių darbe? Lauksi
me ir tikimės, kad žinomi ir 
Lietuvoje duosnųs Amerikiečiai 
nenužemins savo vardo. Todėl 
šiuomi skelbiama lenktynės iš 
vienos pusės paminėtų organi
zacijų, kurios stato liuosnorius, 
ir Amerikos Lietuvių bendro
vių, draugijų, bankų, bankinin
kų ir visų pasiturinčiųjų — iš 
kitos pusės. Kiekvienam liuos
noriui reikalinga šimtas dola
rių pašalpos kelionei. Tat ir 
statomas klausimas: ar šimti
nių, ar liuosnorių bus daugiau?

Paskutinis terminas aukau
tojams skiriama gegužio 15 d. 
Rezultatai bus paskelbti, var
dai atskirų aukautojų bus pa
minėti....Be to ištisas šių lenk
tynių rezultatas šu vardais at-? 
skirų organizacijų, su pavardė
mis atskirų aukautojų ir atke
liavusių į Lietuvą liuosnorių 
tam tikrame memoriale bus 
perstatytas Lietuvos Steigia
majam Seimui.

Pirma, o rasi ir paskutinė 
proga. Amerikos Lietuviai, pa
rodykite ką galite!

P. ŽADEIKIS,
L. A. Majoras.

LIETUVOS MISIJA LAN
KOSI PITTSBURGE 

ir apielinkėse.
Lietuvos Misija lankysis šio

je apielinkėje su Lietuvos pas
kolos reikalais:

Balandžio men.:
24 d., subatoj, nuo 7:30, Home

stead ir Braddock.
25 d., nedėlioj, 1 vai. po pietų,'

Duquesne. 7:30 vakare— 
South Side, Pittsburge.

26 d., panedėlį, 7:30 vakare, 
Bentleyville ir Donora.

27 d., utaminko vakare, bus iš
kilmingas Misijos priėmi
mas Fort Pitt hotelyje.

28 d., seredoj, 7:30 vakare, So
ho ir Allegheny.

29 d., ketverge, 7:30 vakare, 
McKees Rocks ir Penn avė. 
Pittsburge.

30 d., pėtnyčioj, 7:30 valandą,
Bridgeville ir Vandergrift.

Kviečiame visus Pittsburgo 
ir apielinkės Lietuvius ir Lie
tuvaites dalyvauti utaminke, 
balandžio 27 d., iškilmingame 
pokilyje — Misijos .priėmime 
Fort Pitt hotelyje, nes apart 
pačios Misijos dalyvaus Pitts
burgo ir Penn. valstijos įžymes
ni Amerikonai. Inžangos tikin
tus gaukite iškalno pas stočių 
komitetus arba pas Pittsburgo 
stoties iždininką Kostą Stra
vinską, 1807 Carson St., S. S.

Spaudos Komisija: 
Pranas Pikšris, 
Juozas Virbickas.

Japonijoj nuo rugsėjo mėne
sio įsisiautė influenzos epidemi
ja ir dabar visoje šalyje randa
si 1,724,362 sergančiųjų. Mirė 
nuo tos ligos 65,852 žmonės.

Laisva Lietuva Dabar arba Niekados! — Lietuvos Laisvės Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiami
Bonai ant $100 ir daugiau (yrą 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
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DETROIT, MICH.
Velykų dienoj, balandžio 4, 

vakare, bažnytinėj salėj, buvo 
prakalbos — kalbėjo kun. Miro
nas, tik ką atvykęs iš Lietuvos. 
Gerb. kalbėtojas aiškiai nupie
šė dabartinį Lietuvos padėjimą 
ir apipasakojo praėjusį laiką, 
kuomet Lietuvą valdė Vokie
čiai. Taja jo kalba visi buvo 
užganėdinti, net daugelyje gir
dėjosi pastabos, būtent, kad to
kių kunigų ir pakliūtų į Lietu
vos Tarybą, tai ne tik kad nie
ko nekenktų, bet priešingai, bu
tų Lietuvai dar labai naudingi.

žmonių buvo prisirinkę be
veik pilna salė, visi užsilaikė 
ramiai, išskyrus vieną girtuok
lį, kurį turėjo išvesti lauk iš 
salės. Aukų Tautos Fondui su
rinkta apie 100 dolarių.

Šiomis dienomis čionai nusi
žudė Lietuvė moteris P. Jančai- 
tienė, motina dvylikos vaikų. 
Nusinuodino karbolio rūgštimi, 
laukdama trylikto kūdikio. Nu
sižudymo priežastis, spėjama, 
buvo tas didelis skaičius gimdy
mų ir motiniškų kentėjimų.

žiemutė.

venti.
Netyčia teko užeiti į vieną 

namą, kuriame buvo susirinkę 
keletas tų dvasios ubagų ir šau
kė nuo Dievo pagalbos sulaikyti 
jų dūšeles kūne ant visados. — 
Prisižiūrėjus į tas jų apeigas, 
man tų žmonelių pagailo; ma
tydamas jų tarpe dar gan jau
nų vaikinų ir apie porą mergi
nų, pamaniau, kaip jie likosi 
susukti tų amžino gyvenimo a- 
gentų.

Per Velykas kalbėjo kun. Mi
ronas, atvykęs iš Lietuvos, Ta
rybos narys. Kalbėtojas, rei
kia pasakyti, iš jo geras ir ma
lonia savo kalba neužgavo nei 
vienos partijos; gana logiškai 
apsakė Lietuvos vargus ir is
toriją, dabartinės Lietuvos val
džios įsikūrimą bei kaip Vilnius 
tapo Lenkų davatkų paimtas. 
Kalbėtojas aiškino, kad tos da
vatkos sulošė gan svarbią ir di
delę rolę prie Vilniaus puolimo. 
Publikos buvo gan gražus būre
lis ir visi ramiai užsilaikė. La
bai retai kur musų bolševikai 
nepasisuka pakelti lermo — čia 
jie visai tylėjo. Senis.

pa- 
pa-
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DETROIT, MICH.
Turbut niekur nesiranda tiek 

stebuklų, kaip pas mus, ir užtai, 
kad šiame mieste labai mažai 
yra inteligentijos ir nėra kam 
žmonėms parodyti tikro kelio. 
Pereitą rudenį čia pradėta skel
bti kokia tai nauja tikyba, ku
rios tėvu yra pastor Russell, In
ternational Bible Students Ass. 
Jo sektos agentai pereitą rude
nį pradėjo savo tikybos moks
lą skleisti ir tarp Lietuvių, ir 
aiškinama žmonėms, jog dar 
busią galima kada nors išmel
sti nuo Dievo tokios malones, 
kad žmogus galės amžinai ant 
žemės gyventi, niekad nemirti. 
Daugumas tamsesnių musų bro
lių tam pradėjo tikėti, na ir štai 
šiomis dienomis jau apie kele
tas desėtkų Lietuvių pradėjo 
melsti Dievo suteikti jiems mie- 
laširdystės — leisti amžinai gy-

MlllllIIlllimilliliiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiHnimiiiillllltlllllllllllllllllllllllllllliliiiiiiitiii’tbūti lygus kitų tautų žmonėms 
ir galim turėti savo organizaci
jas, nepriklausančias nei Ai
riams nei Lenkams, nei žy
dams, nei kitiems kokiems sve
timiems žmonėms. Taip pat tu
rėjo ir gerą apsisvarstymą, — 
kaip ir kokiu budu musų žmo
nės gali išlaikyti konkurenci
ją. Išsykio buvo dalykai taip 

i- sutvarkyti, kad reikalavimai 
Ir buvo mažutėliai, o vėliau au-

- - ----- ’ • • į ir
stiprėjant organizacijai, išaugo 
ir padidėjo reikalavimai ir to
dėl dabar organizacija 
didelę spėką. Dabar ta spėkai 
yra tokia stipri, kad sutikusi ki
tą priešingą, kad ir stiprią spė
ką, nesibijo jos, nes ji jau gali 
atlaikyti lygsvarą. Ir kas iš 
Lietuvių šiandien nežino apie 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje? Nėra Lietuvių kolonijos, 
kur nebūtų SLA. kuopos. Po 
teisybei yra dar daugelis tokių 
Lietuvių, kurie žino, jog yra to
kia organizacija, bet jie nežino 
nuodugniai jos tikslų, todėl mes 
velijame kiekvienam Lietuviui 
kreiptis prie vietinės kuopos 
viršininkų: pirmininko, sekre
toriaus, o ypatingai organizato
riaus, o jie jums gyvu žodžiu 
pasakys šios organizacijos tiks
lus ir jos spėką. Jeigu gi ko
kiu budu nebūtų galima jums 
sužinoti vietinės kuopos virši
ninkų vardų ar adresų, tai ga-l 
lite kreiptis tiesiai į Centrą, že
miau nurodytu antrašu, o gau
site pilnas informacijas. Butų 
labai pageidaujama susižinoti 
su tokiais žmonėmis ir iš tokių 
vietų, kur dar SLA. kuopų nė
ra. Centras tokiose vietose no
rėtų turėti savo atstovus, kurie 
galėtų informuoti Lietuvius a-1 
pie SLA. Dėlto malonėkite at-

SGERB. q
PRAGILO KAMPELIO^

iš-

liai, gyvenanti pertekliuje, ne
turi jokių nesmagumų, 
kad ir turi, tai palyginamai 
mažmožis prieš tuos, kokius 
tinka darbininkas žmogus.

Nors paviršutinai žiūrint
rodo taip, bet jeigu mes galėtu
me įsigilint į tų dviejų, viena 
kitai priešingų klasių žmonių, 
jausmus, tai atrastume, kad jų 
gyvenime smagumai ir nesma
gumai visgi balansuojasi. I 
štai delko: Darbo žmonės iš pat [gant, platinantis, bujojant

suėjusiu buvo plačiai apkalbėta 
apie to klubo stovį ir pasirodę, 
kad pinigų trūksta, dėlto kilo 
net ginčai, tečiau klebonui kun. 
Matulaičiui patarus, viskas nu
rimo. Vietos Lietuviams kle
bonas daug kame naudingai 
sitarnauja ir suteikia gerų 
tarimų.

Kaip patyriau, tai p. K.
žauskas, Lietuvos pasiuntinybės 
narys, suvisai apleidžia Londo
ną ir vyksta Lietuvon. P-s Bi- 
žauskas buvo gana darbštus ir 
visų gerbiamas. ' Nežinia delko 
čia Londone dažnai mainosi 
Lietuvos pasiuntinybės. Dabar 
sako p. Bizausko vieton Lon
donan esąs paskirtas žydas, ge-1 mintyj laiko — net ir datas at- 
rai kalbąs lietuviškai, tik mums mena, kad ten tada ir tada bu- 
jo dar neteko matyti. vo krikštynos, vestuvės ar iš-

Aš savo korespondencijoj pe- leis tu vės; kad jis ten susitiko 
reitą sykį nepaminėjau, kad at- su draugu, iki sočiai pasikalbė- 
sibuvusiame musų tautiškame j 0 ir dar po vieną-antrą išsi- 
vakarėlyje Lietuvos Raudona- traukė.
jam Kryžiui suaukauta kelioli- q turtuoliai, išauklėti, išle- 
ka svarų sterlingų. pinti; jų kasdieninis gyvenimas

Apie kovo 20 d. oras atšilo — žaislės, gardumynai, augštas 
ir -tiki ai išrodo ant pavasario; pagerbimas, gražios drapanos, 
kaip kurie medžiai pradėjo jau minkštos sėdynės ir lovos; mu- 
sprogti. Kalnavertis. zika jr vįakas kito — ir kuomet

jiems pasitaiko kokis nors ne
smagumas, tai tokie žmonės sa
vo sieloje tą jaučia ilgai-ilgai. 
Tiesa, mes, vargo žmonės, pa-

mažens pripratę daugiau prie 
sunkaus padėjimo, prie vargo, 
tat kuomet gauna bent trumpu
tę valandėlę smagumo, jis tą 
valandėlę brangina ir savo at-

įgavo
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SU BURŽU-

GYVASAI REIKALAS

Rašo Jūsų Laimė. (Prisiųsta iš matę kaip tokis išlepintas gai- 
riT * r* *!1 — \ Ivolno onlzinn

LONDONAS, ANGLIJA
Kaip teko patirti, tai tos mo

teris, kurių vyrai aną metą iš
vežti Rusijon delei atsisakymo 
stoti Anglijos kariumenėn, da
bar ne visos noriai rengiasi pas 
savo vyrus vykti, o kaip kurios 
tai beveik visai atsisakančios 
važiuoti pas juos. Veik visų jų 

i vyrai dabar randasi Lietuvoje, 
tik keletas nežino kur jų vyrai 
randasi. Lietuvon vykti dabar 
nėra pavojinga ir toms moterė
lėms jau businti sulaikyta pa
šalpa, kokią karės laiku davė 
Lietuvių draugijos ir kt. Kiek 
tokių moterų pas savo vyrus iš
keliaus, tuo kart sunku suži
noti.

Lietuviai su savo nauju klu
bu vis dar rodos turi klapatų 
ir atsiranda naujų iškaščių — 
kaip aptaisymui ir kitkam, apie 
ką pirmiau nežinojo. Viename 
susirinkime tūlas laikas atgal

SLA. Raštinės) I valas truputį užgautas šokinė-
Su tvirtu ir išmintingu ap- Pa’ tarsi Proto netekęs, darome 

svarstymu galima eiti bile kur, sau Juokus 18 to- Bet ^igu in- 
bile ka sutikti ir niekur nepra- “tumėm } tokio žmogaus sielą, 
laimėsi. Tvirtumas, arba ge- tai P^natytume, kad jo gyve
nau sakant, drąsa be apsisvar- nimo smagumai balansuojasi su 
stymo gali bile vieną nuvesti į nesmagumais.
pavojų ir negeistiną atsitiki- Tvotas, drąsus žmogus užside-pavojų ii įiegeisuiių ausium- ~
mą. Apsisvarstymas be drąsos, gimė šoka prieš bile kokią prie- 
gal but, sulaikys nuo nelaimės, šingą spėką, kuri ištiesų yra 
bet nesuteiks vardo tokio žmo- daug tvirtesnė. Mat, drąsumas 
gaus, kurs pereina per ugnį ir iam sako, eik ir paimk, perga- 
vandenį ir atsidūręs antroje pu- lėk, priversk tą spėką tau pa- 
sėje yra sveikas ir sausas. O siduoti. Bet jeigu neapsisvar- 
kad tapti tokiu žmogum, reika- sto rimtai, ar tas galima ir 
linga tos dvi ypatybės •— drąsa kaip galima, tai vietoj išlaimėti 
ir išmintingas apsvarstymas. Į pralaimi. Tokius pralaimėji-

Jaunas bulius išvydęs pirmu mus mes randame įvairiausiose

MARTINAS
JAIS PIETAUJA.

I (Ar skaitei pereitą num.?)
— Tai tu, drauge, dar iri 

dabar Į bažnyčią eini, kad 
liepi ją gerbt, — sako man 
Martinas, kaip aš paaiški
nau, jog reikia pagerbti ki
tus žmones ir kitas vietas.

— Ar žinai, ką, Martinai, 
kad šiais laikais didžiuma 
žmonių į bažnyčias lankosi] 
ne del maldos, tai nereiktų 
|nei taip blogai apie bažny
čią lankančius manyti. Vy
rai bažnyčion eina pamaty- 

iti mergų, mergos — vyrų; 
I moteris abelnai eina pasi- 

1 \ rodymui savo gražių parė
ji dalų, >0' senesni žmonės — 

išdalies pasimeldimui, išda
lies pasimatymui su kitais. 
Taip yra ir Lietuvoje, o y- 
pač čia Amerikoje. Tik, 
kaip pirma sakiau, visi su-sišaukti į Centrą. Kurie pir- P“.111* -o

mieii atsišauks tie bus itraio- e^’ Prilaiko bažnytines mieji atsisauks, tie bus įgalio k Kada laikas _ ne. 
jami būti Susivienijimo Lietu- . , . . • . ,
vių Amerikoje reprezentantais Y.a meldžiasi, dairosi ir ty- 
. /. . . . . ... n. neansieina tam. kad tu-

visu tuo puikiausiai past 
■naudoja. Sutrumpinimą va
landą darbo jau ir dabar iš
vedama be sulaikymo jokio 
’’visuomenei nenaudingų” 
dalykų išdirbimo, taigi tas 
nereiškia, jog tokių dalykų 
išdirbimas valandų sutrum
pinimui pakenkia. O paimk 
tos pačios garbinamos Rusi
jos padėjimą, kur bolševikai 
panaikino ’’visuomenei ne
reikalingų” daiktų išdirbi- 
mą, —ten šiandien visi dar
bininkai tiesiog varu ver
čiami dirbti ilgas valandas 
— dirba po 12 valandų į 
dieną — o kodėl taip?

— Todėl, drauge kad Ru
siją valdė autokratai ir jie 
viską išnaudojo ir kada pa
ėmė valdžią darbininkai tai 
nieko darbininkams nebuvo 
likę.

— Taip gali kalbėti tiktai 
žmogus, kurio galva pripus
ta bolševizmo vėjų, o ne to
kis darbininkas, kaip tu. Į 
savo rankas paėmę Rusijos 
valdžią, bolševikai išsiroka- 
vo, kad viskas atsibus taip 
kaip bolševizmo teorijose 
išrodyta: nereiks dirbti, ne
reiks vergauti, o viskas ga
tava iš dangaus nukris, ir 
visi darbininkai sustojo dir
bę. Bet su ta pačia diena, 
kaip tik darbas pertraukia- 

I mas, ne tik žagrė ima rudy
ti, bet ir velėna nesiverčia, 
ir laukas lieka tuščias, o pa- 
galiaus ir pilvas pasijunta 
nieko neturįs. Tą pamatę, 
bolševikų agitatoriai turė
jo visas savo gražias teori
jas mesti ant sąšlavyno ir 
paimti darbininkus vergi- 
jon, kad nors jiems, nors 
patįs darbininkai badautų, 
padarytų ko reikia jų bur
žujiškam gyvenimui.

— Netiesa, draugė, kad 
Rusijos darbininkų išliuo- 
suotojai buržujiškai gyven
tų. Tai yra tik kapitalistų 
paskalai prieš bolševikus.

— Martinai, reikia supra
sti tą, jog kokis tik žmogus' 
pastoja: valdonu ant kitų, 
jis tuoj pavirsta į buržujų 
ir reikalauja kitų patarna
vimo bei apsieina taip, kaip 
praėjusių amžių faraonai ir 
imperatoriai. Tas dabar y- 
ra šū ’’laisvos” Rusijos val
dovais ir jų visuose apsiėji
muose matysi kaip despotiz
mą taip ir buržujiškumą.

Benurodydamas kapitali- 
. stų išnaudojimą darbininkų, 
. Martinas pradėjo valgyt. 
. Patėmijau, kad jis ant pei- j 

lio pasikabinęs iš torielės į 
burną neša mėsą, košę ir ki- 

’ tus dalykus ir gardžiai ry
ja. Sakau jam:

— Martinai, liežuvį riusi- 
pjausi taip valgydamas ir 
paskui neturėsi kuo buržu
jų kritikuot.

— O, tas nieko, drauge, 
aš jau taip pripratęs, ir mes 
namie visi taip valgom ir 
dar nei vienas liežuvio nė- 
nusipjovė.

— Kaip matau, tai tu iš
tikimas savo išvedžiojimui, 
kad daugelis dalykų visai 
padaryti nereikalingai, ir 
tu jų nevartoji: paveizdan, 
šakutė padaryta mėsai ir 
kitiems daiktams^ į. burną 
danešti, o tu su peiliu apsi-’ | 
eini. Buržujiška yra naudo
ti šakutę tokiam daiktui.

— Mes visi, drauge, šaku
te tik prilaikom mėsą kada 
pjaustom, o peiliu į burną 
nešam. O vistiek pavalgai 
ir gana.

— Tas ir parodo jūsų ’su? 
sipratimą’: neišsimokinat 
pirmiausia nei kaip paval
gyt, o jau duodat žmonėms 
nurodymus kaip reikia pa
saulis valdyti.

— O kam čia, drauge, tie 
du peiliai ant stalo padėti, 
jeigu aš negaliu vieną nau
doti danešimui į burną val
gio? .H

— Vienas peilis sviestui 
ant duonos tepti, o kitas — 
mėsai pjaustyti.

— Aš galiu apsieiti ir su 
vienu peiliu —Juk vis lik į 
tą patį pilvą eina.

Spragilas.
(Kitą sykį papasakosiu ką 
mudu daugiau kalbėjom.)
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tetguia savo švent

tokiose vietose, kur dar tokiu I neapsieina taip, kad tu- 
atstovunėra. Adresuokite: ^.. b.utl išmesti laukan.

* Kaslink -mano pabaznumo
Lithuanian Alliance of America i turbut geriau žinai, tik da- 
307 W. 30th St. New York City, bar tyčia suradai priekabę, 

----------------kada pasakiau, jog reikia 
žmoniškai užsilaikyti tokioj

gyvenimo srityse: pramonėje, 
susirėmimuose darbininkų sd 
kapitalu, politikoje, šeimyniška
me gyvenime, meilėje, pagaliau 
kas gali viską išskaitliuoti, kas 
atsitinka kasdieną. O gerai ap- 
sisvarstantis žmogus visuomet 
bus išlaimėtoju, nes jis nesi- 
griebs už tokių dalykų, kurių 
negali apgalėti. Visuomet su
ras tokią sau priešingą spėką, 
kuri balansuojasi su jo spėka, 
ir tik tuomet mėgins ją įveikti 
ir savo naudai pajungti.

Man prisimena viena trumpa 
pasakaitė, arba, geriau sakant, 
istoriškas faktas, iš musų Ame
rikiečių Lietuvių gyvenimo. Ka
da mes čionai atkeliavę pradė
jome kurti savo gyvenimą, tai 
sutvėrėm įvairias organizaci
jas, kalbindami vienas kitą prie 
jų prisidėti, šiandien viena 
stipriasiai stovinčių Amerikoje 
Lietuvių organizacijų yra Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko
je. šios organizacijos įkūrėjai 
turėjo tas abidvi ypatybes — 
drąsą ir gerą apsisvarstymą ir 
dėlto pasekmingai plėtojosi ir 
dabar jau ant 
ši organizacija 
turėjo drąsos

• nėms, kad męs

kartu lokomotivą, pasiryžo ne
duoti jam pirmenybės. Atsta
tęs ragus atsistojo vidurkelyje 
ir manė nuversiąs nuo kelią lo
komotivą. Kas atsitiko, skai
tytojai gali atspėti. Bulius tu
rėjo gana drąsos, bet neturėjo 
apsisvarstymo.

šiuomi norime atkreipti skai
tytojo domą į du svarbiu musų 
kasdieniniam gyvenime veiks
niu, su kurių pagalba galima ei
ti taip toli, kaip toli musų min- 
tįs gali mus nunešti. Visur ir 
visuomet mes atrandam gyve
nime du veiksniu, kuriuodu vei
kia vienas prieš kitą. Kiek žmo
gus savo gyvenime turi smagu
mo, tai pažvelgus iš antros pu
sės tiek turi nesmagumų ir su
sikrimtimų. Kiek pagyrimų, 
nuopelnų, paaugštinimų,' tiek ir 
persekiojimų, apšmeižimų ir pa
žeminimų, 
nuovargio.
domon ir arčiau prisižiūrėjus, 
pamatai, jog šiuodu veiksniu 
lygiai balansuojasi vienas su ki
tu. Gal kas pasakys,A kad tai 
netiesa. Darbininkas žmogus 
niekuomet tiek neturėjo laimės, 
kad atsvertų visus jo nesmagu
mus, kokie jam prisieina per
kentėti visą amžių. O turtuo-

vnr vietoj, kur to reikalaujama.VVdltJl DILI y, | _ Pasakyk man, _drau-

Conn
’MEILĖS PASLAPTYBĖS’! _u _____ ___
Penkių veikmių, 6-ų atiden- patarnautojas su valgiu ir 
girnų drama iš Lietvuių gy- padėjo prie musų, o tas, zi- 

venimo Rusijoje. noma, nukreipė musų kalbą 
„ . J visai į ką kitą.

Stato Scenoje . i.........................

Pradia 8 vai. vakare.

Kiek pailsio, tiek ir 
Taip, kad paėmus

Svetainėje 4š Green St.
WATERBURY, CONN.

Pertraukose grieš 

P. Giegžno Orkestras.
tvirtų pamatų 

stovi. Įkūrėjai 
pasakyti žmo- 

Lietuviai galim

Atsibus Ketverge 
BALANDŽIO-Apr. 22, 1920

Kviečia visus ’’Aušriečiai”.

DIDŽIAUSIAS KLAUSIMAS KIEKVIENAI
MOTINAI

Kuomet jos pačios pienas netinka kūdikiui, tai 
kokį maistą reikia duoti, kad palaikyti jį sveiku 
ir tvirtu.

75(jtUdU'S
EAGLE BRAND

(CONDENSED MILK)

Išrišo šį klausimą tūkstančių tūkstančiams moti
nų bėgyj pereitų trijų gentkarčių, ir daugiau kū
dikių mito ant Eagle Brand, negu ant kitų visų 
pritaisytų maistų sudėjus į vieną.

Jeigu jūsų pienas neatsako—jeigu kūdikis neau
ga vogoj, verkia, arba neramus ir piktas, pasiųsk 
mus šiandien kuponą ir gausi dykai instrukcijas 
savo kalboje apie maitinimą kūdikių, taipgi pen- 
kesdešimts keturių puslapių knygą apie kūdikius.
Kam rūpintis apie užtektinumą cukraus ir pieno 
stalui ir virimo reikalams? Eagle Brand, delei 
savo gerumo ir atsakantumo, paliuosuos jus nuo 
cukraus, dar gi jis yra pigesnis ir toliau siekia. 
Naudok Eagle Brand visur kur reikalinga cukrus 
ir pienas.

šis Labelis 
Jums

Mėginkit

Gvarantija

’^"^ošoe'n

jį su ryžių koše.

Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Groserių Krautuvėse 

The Borden Company 
108 HUDSON STREET 

NEW YORK

INSTEIGTA 1857 M.

j Iškirpk kuponą. Pažymėk no- Į 
i rimą knygutę ir prisiųsk jį i 
! mums ŠIANDIEN.
Į Mrs ____
I Street __
Į City____
■ State____________ (8) |
■ ____Nurodymai apie Valgius ;
I___ Kūdikių Gerovė

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

ge, ar yra Dievas? Tu vis 
Į gal daugiau už mane apie 
tokius, daiktus žinai.

Bet tuomi tarpu atėjo

— Na, žiūrėk, drauge, — 
Teatrališka Dr-ja ’’Aušra”, sako vėl Martinas, — nors 

tu tuos kapitalistus ir bur
žujus užstoji, bet vistiek 
jie yra išnaudotojai ir ga
na. Štai peržvelgk per šį 
stalą: kokių čia visokių nie
ku — torielių, šakučių, pei
lių pridėjo: juk tai vis žmo
nių išnaudojimui tas reika
linga.

— Visi daiktai, kaip sako, 
turi du galu; taip ir šičia. 
Nors iš to galo, kuriame tu 
stovi, išrodo išnaudojimas, 
bet iš kito galo — nauda 
tokiems patiems darbinin
kams: išdirbama daug to
rielių, peilių, šakių ir kito
kių dalykų. Žmogus, kuris 
tuo tarpu jieškotų darbo, 
jei tokių dalykų butų nau
dojama visai mažai, dabar 1 
turi užsiėmimą ir pelno sau 
pragyvenimą. ■ ’H

— Ale, drauge, be tokių ' 
dalykų galima apsieit, o tas 
pats žmogus galėtų atliki
nėti daug naudingesnį dar
bą. . ,v,

— Visokiam darbui', Mar
tinai, kaip naudingas jisai 
mums butų, darbininkų yra 
ir nereiktų už tai nieko kal
tinti arba tokį argumentą 
naudoti.

— Tai tada žmonės galė
tų trumpesnes valandas dir- 
Įbti, kada prie visuomenei 
reikalingų dalykų butų su
traukti visi žmonės, o nebū
tų išdirbami buržujų var
tojami daiktai.

— Tas butų didelė tiesa1 
ir tas jūsų argumentas gal 
butų naudingas, jei jis bu
tų praktiškas. Jūsų bolše
vikiški agitatoriai visapu
siškai apsivartydami tą sa
kinį jums į galvas kala; ir 
išrodo, jog taip ištiesų yra: 
jie jums kalba, kad tas ir 
’’mums, darbininkams” ne
reikalinga, bet turite supra
sti iš jų kalbos, kad jie aiš
kina, jog jums nereikalingą 
— tiems, kurie klausote jų 
prakalbų, — bet jie patįs
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NUO REDAKCIJOS
Bolševikai ir Lenkai Nori Taikos

Baltiko valstybių — Lie-’ 
tavos, Latvijos ir Estonijos ■ 

l| -dalykai eina geryn. Kai
mynė Lenkija blogiausiame1 
padėjime, negu bent viena

I is naujai įsisteigusių nuo 
1 Rusijos atsikračiusių naujų 
| respublikų, blogesniame pa- 
I dėjime, negu ji kada buvo,

> ir vis eina aršyn.
I Pirmutinis Lenkijos troš

kimas yra — pradėti tary
bas su bolševikais ir pabai-

1 gti karę tame fronte, kur 
f ji manė daug laimėti, o da- 
| bar prie sienos prispirta.

Kokios buvo Lenkų svajo
nės apie Rusijos bolševikų 
"nugalėjimą”, atvaizdina ir 
nekurie Amerikos laikraš
čiai, kurie tiki Lenkų pasi
gyrimams ir mano, jog jų 
svajonės yra tikras galimas 
atsiekti žygis.

Nesenai vienas rašė maž
daug sekančiai: Lenkija bu
vo gatava bolševikus perga
lėti ir jos armija butų už
ėmus Maskvą ir bolševizmui 
galas; tik va tam pasiprieši- 

| no prezidentas Wilson ir de- 
| lėi to šiandien Lenkams pri- 
|a sieina su bolševikais tartis 

kitomis išlygomis.
Tokių nesąmonių Ameri

kos spaudoje tankiai mato
me. Bet faktai eina savu 
keliu.- Sutižusi, sutrūnijusi 
Lenkija, nežiūrint keleto jos 
imperialistinių vyrelių di
delių norų ir plačia burna 
garsinimųsi apie jos armi
jų galimumą išnaikinti Ru
sijos bolševizmą, silpo ir pa
gavaus priėjo prie to, kad 
turi prašyti bolševikų tai
kytis, duoti išlygas, kad tik 
greičiau sulaikius mušius, 
nes kariumenė atsisako ka
riauti, gyventojai neturi iš 
ko duoti armijai maistą, o 
tuo tarpu ligos ir skurdas 
apglobęs vięą;4ų .ŠaįĮfo

Dabar ką Lenkų imperia
listų šmėkla dar iškalba, — 
tai kad jų norima nesuleisti 
Vokietijos, susisiekti šu Ru
sija. Lenkija, kaip spaudos 
biurai praneša, reikalan j an
ti, kad Rusija pripažintų 
nepriklausomybę Lietuvai, 
Latvijai ir Esbonijai, kurios 
jau turi įsteigusios savo de 
facto valdžias vakariniame 
Rusijos parubežyje. Lenki
ja tikinti, jog esą reikalin
ga turėti stiprius nepriklau
somus kaimynus, su kuriais 
ji net turinti viltį sueiti fe- 
deracijon. Suvieniję jiegas, 
Lenkija mano, tos valstybės, 
galėtų apsiginti nuo naujo 
sutrypimo Rusijos ir Vokie
tijos, kaip pirma buvo.

Lenkų sapnai ’’karalystės 
od morza do morza” mirš
ta; nors su dideliais skaus
mais, bet mirtis užtikrinta. 
Juo toliau, tuo silpnesnė ir 
mažiau pavojinga Lietuvai 
Lenkija tampa. Nors mė- 
nuo-kitas atgal Lenkai dar 
sapaliojo apie ’’Lenkiją, ko
kia buvo pirm padalinimo”, 
bet jau šiandien kalba apie 
tai, kad Rusija turi pripa
žint Lietuvą nepriklausoma 
ir nori turėti kaimynais ly
giai stovinčias tautas.

Bet dar nereikia mums iš 
to nusidžiaugti ir nurimti, 
manant, jog Lietuvos liuo- 
sayimo darbas pabaigtas. 
Dar ne. Dar Lenkai laiko 
Lietuvos dalis ir dar su ta 
pačia sena mintimi galvoje, 
jog tos dalįs priklauso ar 
tūri priklausyti Lenkijai.

L. A. Majoras P. Žadeikis 
savo straipsnyje (pusi. 1) 
sako, jog Lenkija yra pas
kutinis musų priešas ir tai 
jau pažabotas.

Dabar tik lieka mums jos 
"naravą” išvaryti, išpliekti 
gerai ’’ponams’ kailį ir iš
valyti į tą žemę, kurią iš- 
tikro Lietuviai leidžia jiems 
vadinti Bnasza”.

Geriasias botagas, kokį 
mes galime Lietuvos armi
ja prieš Lenkus paduoti, — 
tai pirkimas Lietuovs Lais
vės Bonų.

Lietuva nenori svetimų 
žemių, nenori kitų užpulti, 
bet gina savo šventą žemę.

Bolševikai nori taikos su 
Lietuva.

Bolševikų teorijos — ap
krikštyti visą pasaulį bolše
vikišku pasilieka tik jų pa
čių rubežiuose. Norai tan
kiai lieka norais, kaip pa
vienio asmens, taip ii’ dide
lių grupų gyvenime. Tik 
retas koks iš daugelio norų 
vienas pasiseka įvykdinti.

Bolševikai nori taikos su 
Lietuva. Užvirimas taikos 
nepadaro Lietuvos bolševi
kiška ir nepakenkia Lietu
vos tolimesniam nepriklau
somam gyvenimui.

Apie tai, kad bolševikų 
valdia sutiko pradėti taikos

tarybas su Lietuva, praneš
ta Suv. Valstijų valdžiai 
Washingtone.

Kokios taktikos laikysis 
tame klausime musų Ame
rikoj esanti raudonoji spau
da? Ji nepripažįsta dabar
tinės Lietuvos valdžios ir iš
eina, kad ji turės protestuo
ti prieš savo garbinamą Le
niną ir sovietus, kam jie su
tinka Lietuvą pripažinti.

Bet to nebus: aprims mu
sų komunistai, kaip aprim-

SKAITYMO DAILE
Rašo BUDRIKAS.

ti

ir, kaip reikalas 
tikėtis gerų

visuomenės 
veikėjų,

APIE AUDRAS IR JŲ 
BLĖDINGAS PA

SEKMES.

Padaryta keletas tyrinėjimų 
tykiame ciklono viduryje, jam 
einant virš sausžemio, iš ko pa
sirodė ypatingas temperatures 
pasikeitimas ir atidrėkimas o- 
ro. Po apačia apsupančių de
besų oras dalimai vėsesnis ir 
lietaus 
nas, gi 
audros 
dikčiai

Diametras paties centro, ku
ris stulpu sukasi ir kuriame iš
rodo ramu, buna no 10 ir dau
giau mylių.

Užeinantį 
girdėti per 
stu, nes jis 
atužti ištolo, 
deja; šitaip 
apsireiškia visi ciklono elemen
tai — vėjai suka-supa bangas į 
augščiausius kalnus, debesįs ka
bo žemai ir sunkiai virš intu- 
žusių jūrių, lietus smarkiai vėl 
pradeda piltis; paskiau audra 
palengva tolinantis tie*'apsireiš
kimai pamažu silpnėja! Dienos 
ar dviejų laiku barometras vėl 
pakįla iki paprasto savo augš
čio, vėjas pasiliauja, bangos 
rimsta, žemutinieji debesįs 
sišalina ir dangus lieka vėl 
prastas tyras.

Ant musų žemės skritulio y- 
ra penkios sritįs, kuriose tro- 
piškieji ciklonai apsireiškia su 
maždaug vienodu ypatingumu. 
Pirmutinė sritis yra šiaurinis 
Atlantikas, kur nutėmyta, jog 
audros sūkuriai pakįla šeši ar 
aštuoni laipsniai šiaurėn nuo 
ekvatoriaus, arčiau prie šilto 
vakarinio to okeano krašto. Iš
syk pradėję suktis ciklonai yra 
maži, su silpnu vėju, bet besi
sukant jų apribė didėja ir su
kimąsi eina smarkyn. Tuojau 
ciklonai patraukia vakarų lin
kui, paskui į šiaurvakarius, o 
po to tiesiai šiaurėn. Vėliaus 
pamaino kelią šiaurrytin, o ant 
galo nusuka iki šiaurvakarinės 
Europos, kur ir pradingsta. I

Didžiajame okeane šiltesnėj! 
prie-ekvatorinė sritis paruošia 
ciklonus Japonijai, Filipinų sa
loms ir pajūrinėms dalims Chi- 
nijos; tas audras Chinai vadi
na "tyfunais”.

Pati pradžia ciklono arba oro 
sujudimo, kuris išsivysto į bai
sią audrą išaiškinama šitaip.

Okeanuose sunku yra ištyri
nėti ciklonų prasidėjimą, tečiau 
geriausia šitiems tyrinėjimams 
pasitarnavo Bengal užlaja, prie 
Indijos pietinio pakraščio, Azi
joje, kur labai tankiai atsibuna 
audros. žymiausi apsireiški
mai audros išvakariuose yra tai 
didelis aprimimas ir vienodu
mas spaudimo oro virš vande
nų. Nors tose dalyse menkas 
vėjelis šian ir ten putinėja, te
čiau pati atmosfera stovi ant 
vietos. Aptykęs nejudantis ti
ras tampa perkaitintas ir pri
sitraukia drėgnumų, taigi to
kioje vietoje pradeda formuotis 
debesįs ir padengti dangų; taip 
esant, oro spaudimas kiek ap
mažėją ir apie central; plotą 
pradeda judėti mažas vėjelis. 
Po viduriniais debesiais susi
renka lietus, barometras nusi
leidžia, vėjai ima smarkiau pus
ti, eidami pirmutinio tuo tarpu 
vėjo sujudimo pradėtu keliu, ir 
visi pradeda suktis aplinkui vi
durinį plotą, kuriame buna ma-

palaikomas visai drėg- 
to pačiu laiku tykiame 
centre oras sausas ir 
šiltesnis.

uraganą galima 
daugelį mylių at- 
palengva pradeda 
paskiau garsas di- 
audrai artinantis,

ap- 
pa- 
pa-

Tuomet ne tiktai pasekmė didesnė, bet ir 
protinis veiksnis geresnis. Pašventęs kiek 
laiko žėdną dieną prakilnių minčių apmąs- 
tinėjimui, auginsi savo protą. Protas di
dės, ir maistas, kurs stiprins jį giliam už- 
simąstymui, pilnės jiegoje net ir tada, kuo
met tu neskaitysi.

Yra knygų ne tiktai visoms žmonių 
klesoms ir būdams, bet ir žėdnai įvairiai 
kiekvieno gyvenimo aplinkybei ir proti
nėms vaizdomainoms. Knyga gali suteik
ti žinią kiekvienam, bet kožnam skirtingą 
žinią; viena gali jį padrąsinti, kita — nu
gąsdinti; viena gali išgirti, kita nupeikti; 
vena gali jį vesti toliau taku, kuriuom jis 
eina, kita gali sustabdyti ir parodyti geres
nį kelią.

Minties budai paveldėjimui ar darbui 
yra sušvelnyti ir apkainuoti knygos pa
sekme.

Pritaikyk knygas savo protiniam di
dumui. Skaityk sunkiausią knygą pirma; 
ir kuomet tavo protas pails — padėk ją į 
šalį ir skaityk lengvesnę. Kuomet neran
di nieko brangintino savo skaityme — su
stok skaitęs ir leisk protui pasilsėti.

Visa tai, ką mes skaitome, remiasi ant 
musų pamėgimo. Pamėgimas parodo bū
dą; būdas — pamėgimą. Mėgimą galima 
ištobulinti ir pagerinti geresniu skaitymu. 
Mes visuomet turime progą pasirinkti ge
riausi. Mes neturime mėgti to, ko mes ne
mėgstame. Bet mes turime mėgti tai, ką 
mes turime mėgti, — t. y. geriausį. Tėra 
tiktai vienas kelias, kuriuomi gali būti įgy
ta meilė gerai literatūras: geros literatū
ros skaitymas. Žmonės kalba apie klasi
nius veikalus ir sakosi esą apsipažinę su 
jais. Bet ar daug tu žinai tokių, kurie 
skaito Homerą, Virgilių, Dante, Goethe, 
Shakespearą ir kt.?

Mes matome nuolatinius knygų nuro
dinėjimus literatūroje ir gyvenime, su ku
riomis žėdnas turėtų susipažinti. Mes daž
nai susitinkame žmonių, kurių protai išro
do prasti ir nusistelbę. Kodėl? Dėlto, 
kad jie ima savo augščiausį įkvėpimą tik
tai iš laikraščių, bet ne iš prakilnios kny
gos. ' ' ■ ' • * .

Visuomeninės geros knygos pažinimas 
tuoj taps abipusinio supratimo ir draugys
tės principas. Ji sutvers simpatijos sąry
šį, kad ištobulinti protus ir įkvėpti naują 
gyvybę prakilniomis mintimis. Šioji sim
patija negalima tiems, kurie neįstengia 
skaityti ii’ visad yra perdidžiai užimti me- 
deginiais dalykais.

Bet gi neapakink save kitų skaitymo 
tėmijimais. Buk pats tėmytoju. Tavo 
skaitymas turi mokinti tave kaip tėmyti. 
Kai-kurie žmonės kvailina save nuolatiniu 
skaitymu, dėlto, kad jie neturi jiegos iš
manyti tai, ką jie skaito. Musų protai au
ga jiegų apsireiškimu, o ne pasiviu pri
ėmimu. Mes gyvename šiame pasaulyje 
ne tiktai kad atsiekti kai-kurią darbo su
mą, bet taipgi išplėtojimui savo protines 
ir dvasines jiegas iki galutino laipsnio: 
mes turime padaryti save valiausiais.

Besiinteresuodami tuomi, kas bėgioja 
aplink mus, mes galime pridėti naują gra
žybę gyvenimui. Mes esame apsupti ne
paprasto ir įkvepiančio. Bet tiktai didis 
vyras ar moteris susipranta į jį pažvelgti, 
ir, gal, paregėti!.... Didžiumai gyveni
mas beviltingas, palaikis. Žmogus, kurs 
mato aplink save vertus pagarbos daiktus, 
turi didžiausi gyvenimo džiaugsmą. Stu
dijuodami gamtą, mes išmokstame apipre- 
kiuoti daug ko, kas gražu literatūroje. — 
Knygos prigelbsti mums gėrėtis tais daly
kais, kurie stovi prieš musų akis, — nes 
be knygų mes jų visai nepatėmytume. — 
Žmonės puikesniais gabumais, negu mes, 
patėmijo ir užrašė juos gražybės knygose.

Ir ką mes galėtume suprasti ir maty
ti be knygų? ’’Knygos”, sako Drydėn, 
’’yra akiniai skaityti gamtą.”

Knygos jiega, kuri paakstina protą, 
yra viena iš naudingiausių ypatybių. Kny
gos, kurios priveda mus prie gilaus užsi- 
mąstymo, yra brangesnės, negu tos, ku
rios aiškiai kalba. Tas yra geras skaity
mas, kurį mes padarome svarbiausiu, ku
riame pati musų ypatybė įsikūnija proti
nę puikybę, ir kurs išplėtoja ir patobulina 
ir padidina musų gabumus. Tas, ką mes 
skaitome ir asimiliuojame, tampa musų po
būdžio dalis. Rousseau’s Emilė, pavyzdin, 
yra viena iš geriausiai mintis sukeliančių 
knygų. Pestalozzi, Froebel, Herbert-Spen
cer ir daugelis’ kitų moksliškų protauto jų 
ėmė savo įkvėpimą iš Rousseau.

(Bus daugiau)

(Tąsa iš pereito numerio)
Mes neturime save varu versti skaity

tai, ko nesuprantame. Mes turime pa
sirinkti mums tinkamą skaitymą. Bet mes
turime skaityti geriausias knygas, kad ga
lėtume turėti naudą ir džiaugtis. Ir jei 
geriausios knygos nėra geriausiomis mums 
— kurios buvo geriausios kitiems, — kal
tė guli mumyse: mes jų nesuprantame. 
Bet su laiku jos taps geriausiomis mums, 
kuomet mes jas geriaus perprasime.

Skaitymas yra geriausias užsiėmimas. 
Nei joks kitas užsiėmimas nėra taip gerai 
pritaikytas naudingam liuoslaikio' momen
tų darbui, kaip skaitymas. Bile kokioje 
vietoje, bile kokiame laike, prisirengę ar 
be prisirengimo, mes galime skaityti. Kny
gos visuomet prisirengusios daryti mums 
visa tai, ką tik musų protinis didumas pa-, 
velija.

Prasčiausias žmogelis niekad nebuvo 
taip niekingas, kad jis nebūtų galėjęs pri
klausyti prie geriausių žmonių prakilniau
sios minties draugystės ii’ gauti jų simpa
tiją. Jokis gyvenimas nėra taip visiškai 
nuliūdęs ir tamsus, kurs negalėtų būti pa- 
skaidrintas ir padarytas linksmesniu kny
gomis.

Dr. Johnson manė, kad nelaimingiau
sias žmogus yra tas, kur negali skaityti 
lytingoje dienoje. Kaip daug’laiko jie pra
žudo, kurie neturi skaitymo meilės! Koks 
sunkus laikas ir sloginąs oras jiems ligo
je, apsiniaukusiame ore, ilgais vakarais 
Emerson mėgdavo skaityti ir studijuoti, 
nuo visų pasišalinęs, trukšmingoj audroje.

Skaitymas yra visuomet didžiausias li
gonių malonumas ir jų skausmų palengvin- 
Itojas. Knygos suneša į jų kambarius visų 
amžių didvyrius ir visų klimatų kvapsnius, 
ir parodo viso pasaulio scenas, kad jie ga
lėtų pamiršti, nors ir per valandėlę, savo 
kančias ir skausmus, plaukdami jūrėmis 
su Kolumbu arba vaikščiodami su Thoreau 
lapuotuose užkampiuose, palei kristalinius 
Waldeno vandenis. Sėdėdamas savo ap- i 
temusiame ir prastame kambaryje, silp
nas, alkanas ir nudriskęs žmogelis gali bo- 
vytis-su Walteriu Scott, ii-jam nusibodus 
— prašalinti jį be ceremonijos. Mes nega
lime persiskirti su knygomis saunoriai. 
Mes galima vaikščioti su knygomis ir nie
kad nepailsti. Ištikrųjų, Scott ar kas ki
tas gali žmogų apsunkinti, bet ne jų kny
gos.

Skaitymas senuose laikuose buvo di
džiausiu suraminimu ir užsiganėdinimu. 
Jis, taipgi, ir musų moderniškame amžiu
je yra dideliu džaugsmu, ir kas kartas di
dėja, metams bėgant.

Gyvenimas turi būti tarpininku tarpe 
praktiško ir idealio. — Pasekmingieji ’’biz
nieriai”, kurie neturi mėgimo literatūrai, 
dažnai brangina savo neganėtinumus taip 
didžiai, kaip ir nepraktiški idealistai, ku
rie nekados nieko neatsiekė tikros vertės.

Darwin pašventė savo protinius gabu
mus tiktai faktų apsvarstinėjimui. Jis 
nustojo viso mėgimo vandentuvei literatū
rai ir paskui giliai apgailestavo, kad jo 
protas sausų faktų tyrinėjime buvo iškrai
pytas ir vienpusiškas.

Yra daug žmonių, tapusių tamsiais 
’’biznio” praktikuotojais, neskaitant laik
raščių. Malonumas, kurs galėtų būti gau
tas iš Platono, Dantes, Shakespearo, Geo- 
thes ar Emersono, yra jiems nežinomas.

Ir ar daug randasi Lietuvių, kurie 
skaito Vydūno raštus? Koks tuomet butų 
malonumas jų širdžiai! Kokie sparnai iš
augtų jų sielai!....

Dažnai girdime sakant: stoka laiko 
skaitymui. Bet nestoka laiko paviršuti
niams dalykams. Mes išeikvojame laiką 
bereikalingai. Ar galima yra už tai atlei
sti? Ne. Tai neatleistinas dalykas. Nei 
vienas nėra taip baisiai užimtas, kad ne
galėtų paskaityti geros knygos. Visi mes 
turime liuoslaikio gerų knygų skaitymui. 
Mes turime stropiai sunaudoti svarbiau
sias savo progas.

”Ar tu brangini gyvenimą?” klausia 
Franklin. ’’Jei taip, tai neaikvok laiko, 
nes laikas yra medega, iš kurios gyve
nimas padarytas.”

’’Studijoms, kuriose žmogus ką gar
bina, lai jis parenka tam valandas”, taip : 
sako Bačon; ir jis prideda: ’’Bet kas tik 
malonus jo prigimčiai, lai jis nesirūpina 
bile kokių parinktų valandų, nes jo mintis 
skris prie to iš vidaus.”

Trumpas sutvarkytas perijodėlįs, pa
švęstas žėdnos dienos studijoms, yra ge
resnis, negu ilgas laikas, duotas netikėtai.

pa
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LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLOS BĖGIS.

Paskola arba užsirašymai bo- 
nų eina paprastų tempu, kaip 
iki šiolei. Tiek reikia pažymė
ti, kad jau ir Pennsylvanijos 
valstija pradėjo išsijudinti. — 
Shenandoah apskritis, po Misi
jos tenai atsilankymo, pradėjo 
gerai darbuotis. Šiomis dieno
mis Misija važinėjo po Wilkes 
Barre apskritį 
išrodo, galima 
sėkmių.

Atkreipiame
mą, o ypatingai 
nevilkintų pravedimo paskolos. 
Laikas bėga, o nustatyta kvota 
dar toli nei pusės nepasiekė. 
Reikia pasiskubinti.

Išvažiavimas į Lietuvą.
i į Misiją 

prašydami suteikti pasportus. 
Jau Lietuvos Atstovybė iš Wa- 
shingtono laikraščiuose paskel
bė, kaip reikia pasportus įsigy
ti. Misija pasportų neišduoda. 
Kiti vėl klausia apie išeinančius 
laivus, laivakorčių prekes. Kiek 
suspėjame, 
visgi butų daug patariau, kad 
apie laivus klaustų informacijų 
ne Misijoje, bet laivų kompani
jų, kurios geriau tuos dalykus 
žino. Misija gi nėra jokis lai
vų kompanijų agentas.

Atkreipiame išvažiuojančių 
domą į tai, kad pasistengtų įsi
gyti įvairius dokumentus. Y- 
pač kurie čia apsivedė, ar vai
kučių susilaukė, turėtų pasirū
pinti apsivedimų ir gimimų me
trikus ir juos Lietuvos Atsto
vybėje užtvirtinti. (Mokestis 
už metrikų užtvirtinimą $2.50, 
sulyg Lietuvos Valdžios nusta
tymo) . Be tokių dokumentų 
nuvažiavę Lietuvon vedę žmo
nės gali būti palaikyti nevedu
siais ir tt. Tokių nesmagumų 
patartina išvengti.

Pinigų reikalas.
. Lietuvos Atstovybė iš 

shingtono paskelbė, kad tie Lie
tuviai, kurie buvo pasidėję rub
lių į Rusijos bankus, tų bankų 
knygutes, pridėję 50c. pačto 
markių, registruotame laiške 
siųstų Lietuvos Atstovybei Wa
shington, nes Lietuvos Val
džia bandys tuos ^pinigus at-, 
gauti. Dabar daugelis jau Mi
sijai prisiuntė. Prašome visų 
turinčių tokias knygutes siųsti 
ne Misijai New Yorkan, bet 
Lietuvos Atstovybei (Represen
tative of Lithuania in America, 
703 — 15th St., N. W., Wa
shington, D. C.)

Persiuntimas pinigų Lietu
von kas kartas didėja. Patar
tina pasiskubinti, nes auksino 
kursas sparčiai kįla. Jau šian
dien (bal. 9) siekia apie $2 už 
100 auksinų.

Sekantis kurjeras (p. P. Nor
kus) išvažiuos Lietuvon balan
džio

sta vėjas, tūlą laiką duka- Daugelis kreipiasi
vęs. Bolševizmas visur nė
ra galimas, nėra nei reika
lingas. Žmonėms reikia de
mokratinio susipratimo, c 
ne nekulturiško sovietizmo. 
Tą Lietuva įgyvendins.

Bolševikai nori tik taikos.
paaiškiname. Bet

žiausia spaudimo. Spaudimui 
puolant iki žemiausio laipsnio 
ir vėjams įsisiautus iki didelio 
smarkumo, ciklono centras pra
deda eiti iš savo vietos tolyn, 

i Juo daugiau įsisuka, tuo smar
kesnis buna sujudimas ir apsi
reiškia pilname savo žiaurume, 
iki pasiekia sausžemį. Salų ir 
pajūrių gyventojai tokiame at
sitikime tūkstančiais prigirdo
mi ir išgriaunama viskas kas 
augštesnio už žemę.

Toliaus sausžemiu eidami vė
jai aprimsta; pasiekę kalnus ir 

| žemės šusikraipymą, priversti 
Į buna išsiskirstyti. Tečiaus ne 
taip greit išsiskirsto ir ne ta 
pačia diena viskas pasibaigia: 
ciklonai eina keletą dienų. Pie
tinėje Suv. Valstijų dalyje cik
lonai, užėję iš Atlantiko peri 
Meksikos užlają, pridaro baisy
bes nuostolių. Bet tenai nepa
sibaigia — eina šiaurėn — ir 
taip laiks nuo laiko užeina į 
šiaurinę dalį. Čia pradeda silp
nėti, bet gi nuostolių pridaro 
gana daug.

šiltuose kraštuose, vandenų 
srijose, audroms prasidėti pa
dėjimas- -visada gatavas: 
palengva juda, kaip kada 
su vėju, pasiekia augštą 
peraturą, kaip paprastai 
jūrių buna, jeigu tuo tarpu ne
užeina kokie iš pašalių vėjai; 
tokis oras visada buna užtekti
nai pridrėkęs išgaruojančių jū
rių vandeniu ir gatavas visada 
pakilti tokiose vietose, kur tik 
apačioj eina sunkesnis šaltesnis 
oras.

Beveik niekada nepasitaiko, 
kad ciklonai nueįtų į pietinę ek- 
kotoriaus pusę; Atlantiko okea
ne tokių atsitikimų neminima, o 
Didžiajame okeane — buvo tik 
keletą sykių, kaip tyrinėjimai 
pradėta daryti. Menama taip 
esant dėlto, kad šaltos srovės 
vandens, ateinančios nuo Pie
tų okeano, sulaiko visą ciklono 
siautimą.

Kuomet ciklono debesįs susi
renka ir pradeda lyti, tai ne tik 
šiltumas karšto oro, bet ir ši
luma sutrauktų garų padidina 
audros veikmę. Buna šitaip: 
kuomet šiltas oras kįla viduriu 
sūkurio ciklono centre, jis tu
ri skėstis; pirmiausia tas oras 

[remiasi ant savo šiltumo ener
gijos atstūmimui apsupančio jį 
kito oro. Jo temperatūra, kį- 
lant augštyn, puola po 1 suvirš 
laipsnį kožname 300 pėdų aug- 
štyje. Tečiaus kad ta visa kį- 
lanti šilta masė yra drėgna, tai 
užtenka neperdaugiausia paki
lus temperatūrai sumažėti iki 
to, kad drėgnumas ima glaustis 
artyn ir keistis į lašus, šitame 
augštyje pradeda formuotis de
besįs. Tolyn debesįs susidaro 
labai dideli. Juo augščiau cik- 
loniška masė, kurioje tempera
tūra yra šiltesnė, negu aplinki
nis oras, juo didesnė yra gale 
toje centralinėje temperatūroje, 
tuo stipresnis sujudimas ir tuo 
smarkesni buna vėjai.

Kad suprasti, kokios didelės 
energijos reikia išvystymui cik
lono, galima privesti tokį suly
ginimą-. Oras ciklone 100 my
lių diametre ir 1 augščio sveria 
tiek, kaip pusė milijono po še
šis tūkstančius tonų laivų; šita 
milžiniška masė sujudinta to
kiu smarkumu, kad eina po 40 
mylių į valandą, sukdamosi ke
letą dieną ir net buna po sa
vaitę laiko.

Ant sausumų, tyrumose, taip
gi pakįla oro sūkuriai, kurie

oras 
eina 
tem- 
virš

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

LIETUVOS PtfEPRIGUL- 
MYBĖS FONDO STOVIS.

Vasario mėnesį į Lietuvos 
Neprigulmybės Fondo iždą įri- 
plaukė $1,028.41

Nuo pradžios fondo 
gyvavimo iki vasario 
inplaukė 83,618.84
Viso labo $84,647.25
Nuo fondo pradžios 
iki vas. 1 išmokėta 83,680.10
Kovo 1 d. lieka $967.15

P. Jurgeilutė,
L. N. F. Sekretorė, 

307 W. 30th St./ New York.

prasideda saulei užtekėjus, ka
da žemė ir oras apšįla, ir štai 
mažas vėjo sujudimas vienoj 
vietoj perverčia apatinį orą — 
jis bėga prie tokios vietos, kur 
gali kilti augštyn, nuo to kili
mo pradeda sukimąsi, kuris ne
ša šmėlį ir eina tolyn.

Tyruose ir didelėse lygumo
se tos audros taipgi išsivysto į 
blėdingas; su jomis eina stul
pai smėlio, o kas kelyje pasisu
ka — mažai turi progos išlikti 
sveikas, jei ne visiškai sunai
kintas.

Kalbėjome apie pietinių kraš
tų ciklonus ir kelis žodžius už 
siminėme apie tyrynų sukurtus. 
Tečiaus oro sūkuriai ir audros 
pakįla bile kur ir bile laiku, jei 
tik per tūlą laiką toj vietoj ne
būna vėjo, jei per keliolika my
lių oras ilgai buna ramus ir ge
rokai įkaista. Tarp įkaitusio ir 
šalto oro, kuris pasitaiko iš kur 
nors užsukti, pakįla kova ir iš 
to buna vėjai ir audros. ....
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RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.

(Tąsa iš pereito numerio) 1
Sužeista ir pervežta Maskvon.

Anksti rytą, kovo 18 d., po bereikšmio 
musų artilerijos bombardavimo priešų po
zicijų, paduota mums signalas išlipti iš ap
kasų ir žengti pirmyn. Mes išėjome prieš 
vokiečių smarkią ugnį, bėgdami pirmyn 
linkui jų, bet atradome jų vielines tvoras 
visai sveikas. Nebuvo nieko kito, kaip tik 
trauktis atgal. Atgal bėgant, kulka per
ėjo per mano tiesiąją koją, permušdama 
kaulą. Aš puoliau ant žemės. Už kokio 
šimto pėdų nuo mane buvo priešų pirmu
tinė linija. Virš mano galvos zvimbė kul
kos, vejančios paskui mano bėgančių drau
gu-

Ne viena aš čia buvau. Netoli nuo 
manęs gulėjo ir vaitojo kiti. Nekurie mel
dė mirties.... Aš pradėjau trokšti. Jau 
buvau nustojusi daug kraujo. Saulė pra- ■ 
dėjo tekėti, bet ją prarijo pilki debesįs. j 

“Ar mane kas nors išgelbės?” maniau ( 
sau. “Kartais priešai sužeistų rankiotojai ■ 
gal užeis ir paims mane. Bet ne, priešai 
štai tik ką šovė į vieną sužeistą, kuris no
rėjo pasikelti eiti.”

Prisispaudžiau visai prie žemės. Ro
dos, kad girdėjau kokius tai balsus, arti- 
nančiusis prie manęs. Sulaikiau net kvė
pavimą.

“Nejaugi busiu vokiečių nelaisvėje?” 
pamaniau sau. Bet tuoj tie balsai vėl pra
puolė, nusitolino, o troškulis vis labiau ma
ne kankino.

“Kada ateis kokia nors pagalba? Ne
jaugi man čia lemta gulėti iki nusilpsiu ir 
mirsiu”.... Saulė jau buvo augštokai pa
kilus, kiti kareiviai jau valgė pietus, gėrė 
šiltą arbatą. Vokiečiai taipgi jau valgo. 
Net girdėjosi jų indų tarškėjimas ir už
uodžiau jų zupės kvapą.

Dabar viskas aprimo. Tik retkarčiais 
šaulių kulka perlekia per lauką.... Kad 
nors butų naktis.... Taip labai troškau, 
kad tik naktis užeitų! Nėra abejonės, mu
sų kareiviai neleis mums visiems čionai žū
ti. Šalip to; jie apie šį laiką manęs bus pa
sigedę. Jie be abejonės nepaliks Jašką, 
gyvą ar mirusią, gulėti mūšio lauke. Tas 
man pridavė vilties sulaukti pagalbos.

Mintis, kad kiti mano draugai pasiju
tę, jog jų tarpe manęs nėra, pasiges mane, 
pridavė man naujų spėkų. Sekundos man 
rodės valandomis, o valandos — dienomis, 
Bet pagaliaus pamačiau šešėlius, ateinan
čius iš tos pusės, kur jau saulė nusileido. 
Užėjo tamsuma ir jau sužeistųjų rankioji- 
mas ilgiaus neatidėliotas. Musų narsus sa
nitarai, su pagalba kareivių, išėjo ant to 
savo švento darbo. Atsargiai jie ėjo artyn 
ir artyn vokiečių linijų, pagaliaus paėmė 
ir mane. Tai buvo Jaška, 
j musų tranšėjas.

Visi buvo neapsakomai 
ka dar gyva! Tegul jai 
greičiausia išgyti!” šukavo visi. Atsakyti 
ant jų gerų linkėjimų tegalėjau silpnu kur
čiu balsu. Jie nunešė mane j pirmos pa
galbos stotį, apvalė mano žaizdą ir užrai- 
žiojo. Skausmas buvo didelis. Mane po 
to išsiuntė į Maskvą, kur buvau paguldyta 
Ekaterinos ligonbutyje.

Ligonbutyje buvo labai nuobodu; iš
gulėjau tris mėnesius. Kiti ligoniai su
laukdavo giminių, draugų atsilankant, at
siųsdavo kitiems iš namų dovanų, bet nie
kas mane nelankė, niekas nieko neatsiun- 
tinėjo. Kovas, balandis, gegužis atėjo ir 
praėjo, man vis begulint nuobodžioje lovo
je. Pagaliaus, vieną dieną, pradžioje bir
želio, man pranešta, jog esu išgydyta ir ti
kusi grįžti atgal Į mūšio linijas. Mano re- 
gimentas kaip tik tuo laiku buvo perkelia
mas į Lucko frontą. Birželio 20 dieną aš 
jį tenai suėjau. Linksmumas, kokiu mane 
sugrįžusią mano draugai sutiko, buvo di
desnis, negu praeitais metais. Mane ap
mėtė vaisiais ir saldainiais. Kareiviai bu
vo labai linksmam upe. Šioje dalyje gen. 
Brusilovo komanduojama kariumenė buvo 
atstumusi vokiečius per kelioliką verstų. 
Visi laukai buvo iškryžiavoti jų apleisto
mis pozicijomis. Vietomis gulėjo priešų 
lavonai, dar nepalaidoti. Musų kareiviai, 
nors užganėdinti, bet buvo nuvargę iš to
kių didelių mūšių ir tolimo vijimosi.

Buvo tai vidurvasaris ir didelis karš
tis. Birželio 21 dieną maršavome mes to
lyn penkioliką verstų ir sustojome pasil
siu!. Daugelis iš musų nuo karščio net ap
silpo ir vist buvome nuvargę, tečiaus ko- 
mandierius prašė mus eiti tolyn, kiek ga

kurią jie nešė

linksmi. “Jaš- 
Dievas padeda

lima, prižadėdamas duoti pasilsio tranšė- ; 
jose. Iki fronto linijos buvo dvidešimts 
verstų ir mes ją pasiekėme tą pačią dieną.

Eidami keliais matėme laukuose ja
vus, kurie dar nebuvo išnaikinti, nokstan
čius. Mūšio linija ėjo netoli kaimo vadina
mo Dubova Korčma. Netoli jos radome 
vieną žmogų, turbut netyčia vokiečių pa
liktą. Kaime buvo daug galvijų, paukš
čių, bulvių ir kitokio maisto. Tą naktį 
mes turėjome karališką iškilmę.

Mes užėmėm apleistas vokiečių tran
šėjas. Nebuvo laiko pasilsiui. Artilerija 
pradėjo veikti ir be paliovos šaudė per vi
są naktį. Neišrodė kuo kitu, kaip kad pra
sidės tuoj atakas. Ir taip buvo. Apie 4 
vai. ryte gavome žinią, jog vokiečiai iššo- 

1 ko iš savo apkasų ir pasileido linkui mu- 
’ sų. Šiuo tarpu musų visų mylimas ko- J 

mandierius, Grišaninov, likosi sužeistas. ] 
Mes tuoj jį apžiūrėjom ir paėmę pasiun- : 
tėm į užpakalį. Nebuvo laiko sugaišimui. 
Sutikome užbėgančius vokiečius su dideliu 
šaudymu, o kuomet jie pribėgo arčiau, mes 
iššokom prieš juos su durtuvais.

Netikėtai smarki eksplozija apkurti
no mane ir aš perkritau ant žemės. Vo
kiečių kanuolės bomba nukrito šalę manęs; 
jos aš niekados neužmiršiu, kadangi jos 
dali aš ir dabar nešioju savo kūne.

Pajutau užpakalyje baisų skausmą. 
Trūkstančios bombos šmotas įsmigo mano 
strėnų apatinėje dalyje. Skausmas tęsėsi 
dar tiek, kad galėjau prisišaukti porą ka
reivių; paskui visai apalpau. Jie nunešė 
mane į apraišiojimo stotį. Mano žaizda 
buvo tokia pavojinga, kad mane prižiūrėję 
gydytojai netikėjo, jog aš išliksiu gyva.

i Tuojaus manė išgabeno į ligonbutį Lucke. 
Man buvo reikalinga elektriško gydymo,

■ tečiaus Lucko ligonbučiai neturėjo reika
lingų aparatų. Bet mano padėjimas buvo 

; toks pavojingas, jog per tris dienas gydy- 
1 tojai nenorėjo mane nei pajudinti ir nie- 
, kur kitur siųsti.

Vėliaus išsiuntė mane į Kijevą. Bet te
nai sužeistųjų priplaukė kaip vandens iš 
visų- pusių, dėlei to ir man* prisiėjo gatvėje 
ant neštuvų išgulėti porą valandų iki atėjo 
eilė, paskui nunešė ligonbutin. Man pra
nešta, po išegzaminavimo su X-spindulių 
aparatu, jog mano strėnose randasi šmo
tas šrapnelės, ir klausė, ar aš sutikčiau ei
ti ant operacijos jo išėmimui. Negalėjau 

i nei persistatyt, kaip reiks gyvent su šmo
tu bombos savo kūne, todėl prašau, kad jį 
išimtų. Nežinia, ar delei mano blogo pa
dėjimo ar del kokios kitos priežasties, gy
dytojai galutinai nusprendė operacijos ne
daryti, ir pranešė, jog man reiks iškeliau
ti gydytis į Maskvą ar Petrogradą. Ka
dangi leido pasirinkti, aš sutikau važiuoti į 
Maskvą, nes pirmiaus, pavasario mėnesius, 
esu prabuvusi Ekaterinos ligonbutyje te
nai.

Žaizda strėnose pagaliaus mane taip 
suparaližiavo, kad negalėjau pajudint nei 
piršto. Maskvos ligonbutyje išgulėjau ke
letą savaičių svyruodama tarpe gyvenimo 
ir mirties, buvau panaši daugiau raštui, 
ne žmogaus kunui. Tiktai mano mintįs ką 
veikė ir širdis buvo pilna skausmų.

Kasdien mane trindavo, nešiojo ant 
neštuvų ir maudydavo. Po to vis gydyto
jas apžiūri, aptepa žaizdą jodinu, išjudina 
elektriška srove, vėl išmaudo ir žaizdą ap
riša. Tokis kasdieninis apsiėjimas buvo 
didžiasia kankynė, be jokio sulyginimo jos 
skausmų, nežiūrint kad man būdavo įlei
džiama morfino. Kambaryje, kur aš bu
vau, mažai tebuvo ramybės. Visos lovos 
buvo užimtos sunkiai sužeistais, o jų vai- 
tonės ir šauksmai turbūt net dangų siekė.

Keturis mėnesius išgulėjau suparali- 
žiuota, be jokios vilties pasitaisymo. Ma
no maistas buvo tik pienas ir košė, ir pri
žiūrėtojai mane maitindavo. Daugelyje 
atvejų mirtis butų buvusi malonesnė vieš
nia. Man rodės taip sunku, taip neverta 
jau ilgiaus gyventi tokiame padėjime, te
čiaus gydytojas, kuris buvo žydas, kantrios 
širdies žmogus, nenustojo vilties. Jisai be 
paliovos kasdien trusėsi apie mane, padrą
sindamas gražiais žodždiais, suraminda
mas ir stebėdamasis mano kantrumu. Jo 
viltis pagaliaus nenuėjo ant nieko.

Gale keturių mėnesių aš pradėjau jau
sti, kaip mane negyvu kunū ėmė vaikščio
ti gyvybė. Pradėjo judėti ir pirštai. Ko
kia tai buvo man linksmybė! Keletui die
nų prabėgus galėjau jau pasukti biskį gal
vą ir ištiesti rankas.

(Bus daugiau)

Iš Kampuočių Suv. g.
Povilas Balavičius rašo:
.... Aprašysime kokis padė

jimas pas mus. Lenkai užėmė 
musų kraštą — nuo Vižainiu 
aplink visą Lietuvą, net iki La
tvijos. Pro mus rubežius eina 
sekančiai: Giliusai, Alksnėnai, 
Burokai ir taip toliau. Už Al
ksnėnų Lietuviai; pas Tumelį 
Alksnėnuose stovi Lenkai, o pas 
Mielkų Lietuviai. Pirmiau, kaip 
buvo Lietuviai, tai buvom Ma- 
riampolės apskričio, o paskiau 
mus priskyrė prie Seinų apsk., 
o Punsko valsčiaus. Taigi la
bai susimaišė adresai. Barba
rai Lenkai užpuolė musų kraš
tą ir išvaikė Lietuvius, nes Lie
tuviai tuo sykiu buvo dar silp
ni. O tai vis darbas Francuzi-

. jos.
Mes dabar neturime jokio ap

skričio nei valsčiaus, taigi laiš
kus gaunam per Lietuvą. Mes , 
prie Lenkų nenorime prisidėti, 
nes jie mus baisiai kankina, 
kaip ne žmones; javus ima nuo 
margo po pusantro pūdo rugių, 
o avižų ir bulvių tai nėra nei ką 
rašyti: tiek ima kiek kur ran
da.
PO 
je 
ti,

karė, tai viską išnaikino, gyvu
lius, javus ir trobas išgriovė, 
žemę suardė — baisu pažiūrė
ti.

Dabar Lenkai išvarė iš Seinų 
vyskupą; Seminarija išvežta į 
Lietuvą, viską Lenkai tenai iš
vaikė — eik kur nori. Kįla čia 
baisios ligos, žmonės miršta, gi 
labiausia miršta Lenkų karei
viai. Duok, Dieve, smarkų per
kūną ir mušk kraugerį Lenką, 

; tą barbarą iš musų krašto, nes 
i jis nesielgia su Lietuviais kaip 
. su žmonėmis, bet apsieina kaip 
i žvėris. Mažina jie musų svei- 
, katą, sunkia mus kraują, spau

džia iš akių ašaras kiekvienam 
Lietuvos piliečiui. Taigi, sun
kus šiandien Lietuvio gyveni
mas, nes Lenkai uždėjo sunkų 
savo despotišką jungą.

Povilas Balavičius.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
AKIŲ 

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

nuo 10 iki 12. 
AVĖ. Antros lubos.8115 ST. CLAIR

Taip pat reikia važinėti 
du ir daugiau sykiu savaitė- 
Lenkų armijai daiktų vežio- 
nes Punske ir Seinuose sto
ju kareiviai. Pas mus pa

sidarė baisi brangenybė — ge
ras arklys 4 tukst., o prastes
nis po tris tukst.; karvės po 15 
šimtų ir po tūkstantį; rugių 

i kartis 200, kviečiai 300. Viso
kie kiti daiktai negirdėtomis 
kainomis parduodami.

Brangus musų Amerikiečiai, 
darykite pagalbą visi ir mels
kite Prezidento Wilsono, kad 
užtartų už Lietuvą, nes Lenkai 
mus užsmaugs, 
jaunus vyrus 
dar žada imti 
metų. Dievas 
toliau ir kaip 
ir ištęsėt.

PARMOS LIETUVIAMS!
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.

Dabar jie ima 
į kariumenę ir 
nuo 16 iki 40 
žino, kaip bus 

reiks pragyvent
Kada buvo didžioji

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

Ona Pikturnaitė-Staffana 
49 School Street

So. Hadlel Falls, Mass.

saugiai, greitai, lengvai ir pigiai savo gi
minėms ir draugams, kenčiantiems Euro
poje; per musų
PINIGŲ SIUNTIMO DEPARTMENTĄ.

Me persiunčiam pačtu arba kabeliu į
VISAS SVIETO DALIS

ir musų tiesioginis vielomis susijungimas 
su New Yorku pagelbsti mums gauti ge
riausias kainas ant visų Užrubežinių Pini
gų. Musų patarnautojai kalba jūsų kal
bą taipgi.

Leiskit mums padėti jums pagelbėti jū
sų mylimiesiems.

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

LIETUVIŠKI ROLIAI 
DEL PLAYER-PIANŲ
Turime visokių Lietuviškų rolių 

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

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

Atėjo laikas, ka- 11 Al/OI 1 
da ir darbo žmo- MĮIKaI fl nes gali įsigyti ”lul'«Ln
O KAIP7 Tai S. K. MOKYKLA 
nurodo visiems, tik reikalaukite 
informacijų šiuo adresu: (16)

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

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

© C. J. Benkoski ©
© ADVOKATAS 
© - .—z

© 
©@ 420 Society For Savings Bldg../g.

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

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

Telefonai: Rosedale 5758, Prine - 
ton 431 -1

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

>4^ SKAITYKITE KNYGA, KURIA VISAS PASAUUS JAU SENAI SKAITO! g
šitos knygos vardas yra Portugalų Minyškos I 

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

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai jau senai I 
’ tapo išversti i visas pasaulio kalbas, o dabar jie a 

tapo išversti ir į lietuvių kalbą; o tai reiškia: kai 
visas svietas jau senai skaitė su didžiausiu pasimėgimu, dabar ir 1 
mes, lietuviai, turėsime progą skaityti.

Minyška Mariana parodė savo laiškais nekaltos mergaitės lęlta- i 
širdystę, teisingumą, nepergalimą meilę ir neapsakomas kančias už I 
meilę taip, kaip niekas dar neparodė ir, galbūt, neparodys niekados. 1 

Minyškos Marianos Meiliški Laiškai tapo išleisti lietuvių kalboj 1 
labai storo, didelė knygo. Be to, šita knyga yra papuošta labai pui-1 
kiais paveikslais. Ir šitos puikios knygos kaina tik $1.00! g

DIDŽIAUSIA IR PUIKIAUSIA ARTISTIŠKŲ PAVEIKSLŲ KNYGA! I 

352 puslapių, 352 paveikslu.
'. Niekur nėra taip aiškiai atvaizdinama gra- § 
šiosios lyties (moters) grynas bei plikas ku-1 
nas, kaip kad šito knygo.

šita milžiniškai didelė knyga, 11x8 colius, | 
yra atspausdinta ant labai geros popieros ir = 
apdaryta puikiais, tvirtais audeklo apdarais. 1

Ir šita neapkainuojama knyga parsiduoda i 
tik už $4.001

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

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

FOREIGN DEPARTMENT

OTIS & COMPANY
216 Superior Ave. N. E.

Cuyahoga Bldg. * Priešais Pačtą

fSilfiSli&rtbatl!
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i Lietuva
Pilnai gvarantuojama, kad bus išmokėti

bėgyje 6 savaičių užrubežyje

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

Gabowitz -Castle and Co
International Foreign Exchange

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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Loeche

’ačt?

(Guy de Maupassant —vertė Tulelis.) '
(Tąsa iš pereito numerio)

Birž. 24 d. — Loeche, 10 vai. vakare. ; 
Visa kelionė buvo maloni. Mudu praleido- : 
va pusę dienos Thun, bežiūrėdami į žavė- 
jančius kalnus, kuriuos turėjom pereiti se
kančią dieną.

Ant salulėleidos mes perplaukėm eže
rą, gal but, patį puikiausiąjį Šveicarijoje. 
Musų laukė mulai. Pasibalnojom ir pra
dėjom kelionę. Pusryčiavom mažame mie
stuke ir paskui pradėjome keliauti siauru, 
medžiais apaugusiu keliu į augštumą, kuri 
nuolatai kišojo su augštomis sketeromis. 
Laikas nuo laiko ant tos vietos, kuri atro
dė lyg butų atėjus iš dangaus, matėme ma
žą baltą kupstą — mažą švedo grįčią, ten 
gludančią, nei' vienam nežinia kaip. Mes 
persikėlėm per sriautus ir kart-kartėmis 
tarpe dviejų pušimis apaugusių kalnų pa
stebėdavome baisiai didelius sniego pira- 
midus, kurie išrodė arti, — rodos butų ga
lima pasiekti į dvidešimts minutų, o vie
nok jie buvo mažiausia dvidešimts keturių 
valandų kelionės atstu.

Kart-kartėmis mes prikeliaudavome 
siauras, mažas plynias, kurios buvo pilnos 
akmenų, lyg butų du kalnu toje arenoje 
susimušę ir palikę tas granitiškas savo ko
jų liekanas.

Berta nuvargus snaudė ant savo joja
mo gyvulio. Kartais praverdavo akis pa
žiūrėti, kur ji randasi. Pagalios ji užmigo. 
Aš prilaikiau ją savo ranka. Linksma 
jausti tokį susilietimą su jos šiltu kun. At
ėjo naktis, mes dar tebekeliavome, 
nuošė paklydę sustojome prie mažos 
čiamos durų.

Kaip mudu tą naktį miegojom!
Ant žaros aš pribėgau prie lango ir 

sušukau,- Berta pasekė mane ir mudu sva- 
jojova nuostabumu pasitenkinę. Mudu 
miegoj ova snieguose.

Aplink mus dideli, pliki kalnai, kurių 
pilki gaurai stogsojo po baltomis skraistė
mis. Liūdni, sušalę kalnai, be medžių, taip 
augštai iškilę, lyg butų negalimi užlipti.

Po valandos keliavimo pastebėjome 
apačioj granito ir sniego plotus, juodą, mi
glotą tykų ežerą, palei kurį keliavome ilgą 
laiką.

Vadas atnešė mums keletą “edelvei- 
sių”, tai yra nublankusių kalnų gėlių. Ber
ta prisisegė jas prie krutinės.

Veikiai prieš mus atsidarė akmenų 
uola, su puikiausiomis regyklomis: visa 
Piedmonte Alpų eilė už Rhone slėnies. Au-

Kal
kar-

— Brangioji mano, tu turi mano pa
vardę; aš manau būti tavo vyru, tai norė
čiau, kad tu veiktum atsargiai ir protingai. 
Vengk susidraugavimo bei kalbos ar pliau
škalų. Žmonės temano, kad tu esi išdidi, 
ir elgkis taip, kad man neprisieitų apgai- 
leistauti to žingsnio, kurį jau padariau.

— Nesibijok mano gerbiamasis.
Birž. 26 d. — Loeche nėra taip suvisai 

nykus. Jis necivilizuotas, bet labai pui
kus. Tos septynių tūkstančių pėdų augš- 
eio akmenų sienos, iš kurių teka tūkstan
čiai įvairių sriautų, tarsi sidabro kaspinų, 
tas nuolatinis čiurlenimas bėgančių van
denų, tas Alpuose paslėptas sodžius, iš ku
rio žiūrint į saulę išrodo kaip iš dugno gi
laus šulinio; kaimyniškai glėtčerai taip 
balti kalnų plyšiuose, ir tas klonis, pilnas 
upelių, pilnas medžių, pilnas šviežumo ir 
gyvybės, kuris tęsiasi linkui Rhone ir iš
tolo kyšoja sniegota Piedmonto viršūnė: 
visa tai triliuoja ir keri mane. Gal.... jei 
Bertos čia nebūtų....

Ta mergaitė tai tikras pumpuras. 
Daugiau kukti ir išskiriama už bile kurią 
kitą. Girdžiu žmones kalbant:

— Ta lapė markizienė tikrai viliojan
ti!

Birž. 27. — Pirmas nusimaudymas. 
Eini tiesiai iš kambario į maudykles, kur ! 
dvidešimts besimaudančių, apsitulojusių il
gais vilnoniais marškiniais nardosi vande
nyje, vyrai ir moterįs išvieno. Vieni val
go, kiti skaito, kiti kalbasi. Stumiame pir- i 
ma savęs mažas, plaukiojančias luoteles. 
Kaip kada pradedame žaisti.

Žiūrint nuo galerijų, kurios apsupę 
maudykles, mes išrodome lyg didelės ru
pūžės rėčkoje. Berta atsisėdo galerijoj ir 
biskį pakalbėjo su manim. Kiekvienas 
žiurėjo į ją.

Birž. 28. — Antras nusimaudymas. 
Praleidau keturias valandas vandenyje. 
Už savaitės jau pajiegiau išbūti net aštuo- 
nias. Kaslink bendrų, tai turiu princą Va
roms, iš Italijos; grafą Lovenbergą iš Au
strijos; baroną Samuel Vernhe iš Vengri
jos ar kitur, ir prisidėjo apie penkiolika 
mažesnės svarbos ypatų, bet visi didžiūnai. 
Vienas paskui kitą jie prašė, kad supažin
dinčiau su Berta. Aš atsakau: “Taip!” ir 
pasišalinu. Jie mano, jog aš esu užvydus. 
Kaip tai kvaila!

Birž.r 29. — Keista! Kunigaikštienė 
Varonis pati priėjo prie musų mums be- 
grįžtant į viešbutį ir paprašė manęs supa
žindinti ją su mano žmona. Aš perstačiau 
Bertą, bet prašiau jos, kad vengtų tos mo
teries kaip daugiausia galima.

Liepos 2. — Vakar princas pasigavęs 
mus nusivedė į savo viešbutį, kur buvo už
kviesti visi maudantiesi išgerti arbatos. 
Ištiesų, Berta buvo daugiau viliojanti už 
visas kitas moteris. Ką aš galiu daryti?

(Bus daugiau)

PRADŽIA PAVASARIO.
Šviesios, šiltos gražios 
Pavasario dienos,

a-
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JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI

šventakuprių Partija, savo 
posėdyje ant Plazos, perskaitę 
gandą, kad gerb. Spragilas ren
giasi kelionėn į Keplą (jis bu
vo jau Danguose), nusprendė 
tą jo kelionę remti ir pasišadė- 
jo iš iždo paskirti $1743%. —

Velykų vakare. , 
Prisiskaitęs, kad jau saulė 
Iš pietų į šiaurę grįžta, 
Ir pajutęs, jog šilčiau jau, 
Kad jau žolės želia dygsta, 
Rengiaus dainą atgimimo 
Dainų Mūzai uždainuoti 
Ir Pavasarį pasveikint, j 
Naujagimiui garbę duoti!
Mintįs pynįs, rezgės, sukos, 
Lapas popieros gulėjo, 
Ranka laikė jau paišelį, 
Bet rašyt jis negalėjo:
Nesirašo žodžiai jokie, 
Net į stalą ėmiau kulti, 
Metęs viską ir, supykęs, 
Nusirengęs ėjau gulti.
Ir Sapnų Valstybėj budam’s 
Mačiau gėles, rods sudygę, 
Bet išbudęs kitą rytą — • 
Žiuriu lauke daug prisnigę! 
Tai todėl turbut man Mūza 
Eilių rašymą sulaikė: 
Peranksti tos mintįs buvo, 
Šiaurės vėjai sniegus vaikė.

žžžž.
Nuo Juokų Red.: Pereitą sa

vaitę rašėme apie poetus ir už
siminėme, jog nežinome, kokis 
musų poetas prisius šiam nume-

• riui eiles. Ir ištiesų nežinojo
me, bet štai vienas atsiuntė — 
tai gerb. žžžž — tokį jis para
šą teikėsi po savo eilėmis padė
ti. Nors eilės rašomos apie šal
tį ir sniegą ir geriaus butų pa
rašas tikęs “U-tu-tu”, bet kad 
jo pavardė prasideda su ž, tai 
sužiženo, kad atkreipus į save 
domą. Savo eilėmis gerb. žžžž 
perstato Velykų orą Clevelande 
(jis yra vietinis). Prieš Vely
kas porą savaičių buvo gražu ir 
šilta ir žmonės net ploščius pa
dėjo ’’kitai žiemai”, bet Velykų 
dienoj oras persikeitė. Lijo. 
Turėdamas laiko, gerb. poetas 
norėjo parašyti eiles pavasariui, 
nes jau ištiesų manyta, jog pa
vasaris užstojo. Bet eilės ne-1, 
sirašė, tokios kokių jis geidė. 
Dėlto, kad ant sniego gamta 
rengėsi. .Iiųprisnigo ir visą sa
vaitę išlaikė šalta, kaip vidury
je žiemos.

Vienas Chicagos mokslinin
kas paskelbė, jog vyrai išsige- 
ma, bet moterįs ne: tai yra vy
rai keičiasi iš tokių, kokie buvo, 
į kitokius. Mat, vyrai nepaiso 
kas su jais atsitinka, kolei mo- 

; terįs stengiasi kas kart išrodyt 
gražesnėmis. — Patėmija Sim. 
Petraitis.

Kazė Bieliutė nusprendė pir
kti naują veidrodį. Dabartinis, 
kurį ji turi jau dešimts metų, 
jau paseno ir jame Kazė neiš
rado taip, kaip tuomet, kada

ŠIOS DRAUGIJOS TURI 
PAĖMUSIOS “DIRVĄ” 

UŽ ORGANĄ.
DAILĖS DR-JA “VARPAS”

NEW BRITAIN, CONN. 
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. — A. Mikalauskas,
14 Spring Street 

Raštin. — J. Maksimavičius,
238 Cherry Street 

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

Iždininkas — B. Griškevičius,
43 Franklin Street 

Režisierius — A. Rėkus,
20 Star Street

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT, MICH.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. *— A. Bagdonas, 
2338 Russell Street 

Pagelbininkas — F. Vaitkus, 
240 Cardoni Avenue 

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

157 Polard Street 
Iždin. — J. Yarošiunas, 

297 Heintz Avenue 
Globėjai: A. Abyshela ir 

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

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

Pirmininkas — A. Burt,
2109 Ruddell Avė.

M. Malakas — vice-pirm.
1211 Larch Street

A. Skrebunas — prot. raštin.
1143 Cedar Street

C. Guzauskas — finansų rašt.
824 Adams Street.

A. Dailidėnas — iždininkas 
2109 Riddell Avenue.

A. Taraldis — maršalka
1204 Cedar Street

Iždo globėjai — M. Tidikis, 
1126 Mill Street

J. Masonis — 1205 Cedar St.

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

4%
St. Claii ir East 55-ta gatvė.

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

12000 Superior Ave.

ini0 i

gštos, užstojančios žemesnius kalnus vir
šūnės. Ten buvo kalnas Rose, iškilmingas 
ir didėlis; Cervin, tas tiesus piramidas, kur 
taip daug žmonių yra mirtį sutikę; Dent 
du Midi, ir šimtai kitų baltų skiauterių, 
tviskančių, it deimantai, po balta saule.

Veikiai kelias, kuriuom mes keliavom, 
sustojo prie bedugnės, ir toli žemai, juodos 
uolos apačioj, septynių tūkstančių pėdų gi- 
lio, intalpino į keturias tiesaus juodo aš
traus akmens sienas; ant pievos pastebė
jome keletą baltų kupstų, lyg avių ant dir
vos. Tai buvo Leoche grįčios.

Delei pavojingo kelio mes buvome pri
versti nulipti nuo mulų. Kelias ėjo išsivy
niojęs palei uolas, išsikraipęs ir išsisuki
nėjęs. Visur iškilęs virš gilių duobių ir 
kaimo, kuris didėjo mums besiartinant. 
Tai žinomas kaipo Gemmi takelis, vienas 
iš gražiausių, jeigu ne iš gražiausių visuo
se Alpuose.

Berta rimojo ant manęs, šūkaudama 
tai iš džiaugsmo, tai iš baimės, linksma ir 
baili, kaip vaikas. Sykį kaip jau mudu 
buvom keletą žingsnių užpakalyje vado ir 
užsislėpę už išsikišusio akmens, ji pabu
čiavo mane. Aš prispaudžiau ją arti prie 
savęs.

Pamaniau: Loeche žiūrėsiu, kad duo
ti suprasti, jog ji nėra mano pati.

Vienok visur, kur tik mudu buvom, pa
sielgiau su ja taip, kaip kad ji butų prigu
lėjus Markizui de Roseveyre.

Tuo vėlu laiku vargiai galėjau ją už
registruoti po kita pavarde. Tuomet jau 
aš parodyčiau, ‘kas ji yra, ir ištikro ji bu
vo viliojanti.

Bet aš jai tariau:

Žmogus širdyj jaučia 
Linksmybę kiekvienas.

veidrodis dar buvo naujas.

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.

GRĮŽKIT LIETUVON I
Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šimtais 
Lietuvių į 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.

GELBĖKIT GIMINES
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.

Lietus žemę prausia, 
Vėjelis džiovina, 
Šviesi saulė šildo, 
Žolynus gaivina.

Medžiai lapus skleidžia,
Karklai pumpuruoja, 
Po pievas žibuoklių 
Lapeliai žaliuoja.

Bešildant saulutei
Sužydi žiedeliai,
O, kiek gražumynų, 
Kaip greit bėg’ upeliai.

Didi vandenynai
Ir miškai banguoja, 
Pavasario dainą 
Po žemę nešioja.

Paukščiai linksmai čiulba, 
Kruta vabalėliai, 
Džiaugias, dėkavoja 
Gamtai-motinėlei.

M. A. Karbonskienė.

Adomas buvo laimingas.
Jurgutis gavo nuo tėvo mušti. Verk

damas priėjęs prie motinos klausia:
— Mama, ar Adomas buvo pirmutinis 

žmogus?
— Taip, vaikeli, — atsakė motina.
— Tai ar jis neturėjo jokio tėvo?
— Suprantama, kad ne.
— O! tai jis buvo laimingas! — sušu

ko jurgutis.

Brooklyno bolševikų matro
sas į savo laikraštį indėj o šitokį 
aprašymą iš Clevelando: ’’Bolše
vikai čia surengė diskusijas te
moje: ar verta pirkti Lietuvos

bonus. Vienas draugas atsisto
jęs sukritikavo visą Lietuvą ir 
faktais prirodė, kodėl darbinin
kai neturi pirkti bonų, nes žo
dis ’bonas’ angliškai reiškia 
’kaulas’. Visi suplojo delnais ir 
nubalsuota kritiką teisinga.” — 
Andai mes rašėme, kad Cleve
lande randasi vienas bolševikų 
oratorius, kuriam laike operaci
jos išimta pusė thyraidiškos gi
lės, kuri kontrolioja žmogaus 
protą. Bolševikams operacija ir 
tų gilių pusiau išpjovimas pa
tinka. Ir tas, kuris sukritika
vo Lietuvos bonus, irgi buvo 
ant operacijos ir tą vakarą bu
vo tik su puse protiškos gilės.

Bet turbut antrą pusę jo gi
lės daktarai perdėjo minėtam 
bolševikų laikraščio matrosui, 
nes ikišiol jis jokios gilės netu
rėjo. Gavęs pusę Clevelandiš- 
kio ’’draugo” thyroidiškos gi
lės, jis tą diskusijų apie Lietu
vos bonus aprašymą rado visų 
didžiausiu ir tinkamiausiu ar
gumentu savo laikraštin indėti 
ir pranešti bolševikams, delei ko 
nereikia Lietuvos paskolos imti.S

Ona Stankiutė gyrėsi savo 
broliu: Jis turi dikčiai mokslo 
ir šilkinę skrybėlę, bet neturi 
pragos jų- naudoti.

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.

Gbe 
Glevelanb 

Urust Company 
šaltiniai virš $96,000,000.00

VYRIAUSIAS OFISAS EUCLID AVENUE PRIE E. 9th STREET

DVIDEŠIMTS SKYRIŲ:
Euclid prie E. 57th 

E. 152nd prie Pepper 
Broadway prie E. 84th 

Lorain pne W. 89th
Bedford

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

Lorain prie W. 99th
Willoughby

14312 Euclid Ave.
Kinsman prie E. 93rd 

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

Painesdale

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

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

Lorain
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Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
Priešai Prakišo

L. A. B. Šėrininkas.
(Užbaiga iš pereito num.)
Kalbant apie p. Liutkausko 

straipsnius, tilpusius “V. L.”, 
daug ginčytasi. Bet kadangi 
patsai p. Liutkauskas į šį susi
rinkimą neatėjo savo skleidžia
mų gandų patikrinti, pasakyti 
tą “daugybę,- ką jis apie Ben
drovę žino” ir kadangi aišku, 
jog jis bijosi stoti akis akin 
prieš teisybę, — pasilikta tos 
nuomonės, kad jo traipsniai y- 
ra tiktai pletkai, nerimtas, be 
pamato užsipuldinėjimas, ken
kiantis musų Bendrovės reika
lams. Kad rimta kritika kaip 
visur taip ir Bendrovėj yra pa
geidaujama — tas labai gerai, 
bet kad to rimtumo tuose strai
psniuose nesimato, tai labai ap
gailėtina ir pasmerkiama tiktai 
patsai tų “faktų” skleidėjas.

Ką “Drauge” apie Bendrovę 
rašoma, kad tūlam žmogui B- 
vė Lietuvoje išmokėjo tik 13 
tūkstančių vieton 35,000 mar
kių, iš vieno Bendrovės rašti
nės nario paaiškėjo, kad tai y- 
ra grynas melas, tik pasinau
dojimas proga Bendrovei pa
kenkti. Dalykas buvo štai kaip. 
Tasai žmogus, važiuodamas j 
Lietuvą, nenorėdamas su sa
vim visų pinigų vežtis, kad kar
tais kas kelionėje neatsitiktų, 
gavo Bendrovėje patarimą tuos 
pinigus savo vardu pasiųsti j 
Kauną, kur parvažiavęs galės 
atsiimti ir viskas bus gerai. To 
žmogaus noru buvo, kad tuos 
pinigus nesiųsti viename siun
tinyje, bet keliais. Taip ir pa
daryta: pirmais dviem siunti
mais pasiųsta 13,000 markių, 
žmogus, sulaukęs 13,000 mar
kių ir gavęs atsakymą, kad apie 
kitus tenai nieko nežinoma, ma
tomai pasiskundė kokiam ten 
kun. Strimui, ■ kuris pasinaudo
damas proga, ir apšmeižė Ben
drovę, nors dar kitais dviem 
siuntiniais jam pasiųsta visa, 
kas tiktai priklauso, tai yra 35 
tukt, markių. Kad pinigai pri
imti, Bendrovės raštinėje yra 
priparodymas kvitos iš Lietu
vos, Bendrovės skyriaus Kaune.

šitai paaiškėjus — konferen
cijos akivaizdoje Bendrovė pa
siliko visai tyra, nekalta šitame 
apkaltinime.

Lietuvos Pramonės ir Preky
bos Bankas Bendrovės vardo 
neskelbia todėl, kad minėtasai 
bankas nori daugiau pasipelny
ti sėbraudamas su svetimtautiš- 
ku Irving National Banku. Vie
nas iš dalyvavusių sakė, jog jis 
pats lankęsis tame banke ir štai 
ką patyręs. Pasikalbėjus su 
minėto banko prezidentu, paai
škėjo, kad tame banke nėra į- 
rengta jokio Lietuvių skyriaus, 
kur butų Lietuviams patarnau
jama, kad tasai bankas dar jo
kių ryšių su Pramonės ir Pre
kybos Banku nėra užvėręs ir 
net stebisi, kaip jie galį to ban
ko vardą skelbti .... Gi Lietu
vos Atstatymo Bendrovei įstei
gus savo skyrių Kaune, nei ne
svarbu varyti biznį vien per L. 
Pramonės ir Prekybos Banką, 
kuris atlieka reikalus gana ne
rangiai. Savas skyrius yra 
daug vikresnis.

Ištiesų, koks tai nemalonus 
apsireiškimas! Bendrovė daug 
kuomi jau pasitarnavo Lietu
viams, bet kadangi Pramonės 
Bankas pertraukė su ja ryžius,

o pradeda sėbrauti su svetim
taučiais, tai jau nemalonus da
lykas, tai pažeminimas pačių 
Lietuvių vardo, tai puldymas— 
dar nepakilusio — Lietuvių e- 
konominio judėjimo.

Tai permačiusi, konferencija 
rado reikalingu išnešti Pramo
nės Bankui papeikimo rezoliuci
ją. Tai ir padaryta. (Rezoliu
cija tilps konferencijos proto
kole.)

Ta pati rezoliucijų komisija 
parengė dar vieną rezoliuciją, 
kurioje nupeikiama tokie, kaip 
p. Liutkauskas ar jam panašus 
kenkiančių Bendrovei straips
nių autoriai.

Buvo ir daugiau išsikalbėji
mų. Minėtinai, buk Bendrovė 
ėmusi perdaug už siunčiamus į 
Lietuvą pinigus. Bet kadangi 
Bendrovė buvo pirmutinė, kuri 
pradarė kelius pinigų siuntimui 
į Lietuvą, kadangi tais laikais 
Lietuvos auksinas buvo daug 
brangesnis, negu dabar, — Ben
drovė pateisinama. Ji žmo
nėms dar prisitarnavo tuomi.

Tiesotai Bendrovės vedėjams 
primetama už nesušaukimą 
Proxies ir knygų peržiūrėjimo 
komisijų. Bet pasitikima, kad 
tai neužilgo bus padaryta.

Ir taip, plačiai dalykus apkal
bėję, šėrininkai išsiskirstė, pa
tyrę visai ką kitą, negu šaukia
mųjų anonimiški lapeliai skel
bė, visi išsinešdami gerus įspū
džius apie Bendrovę ir jos rei
kalų vedimą.

Noroms nenoroms man nori
si štai kas pastebėti. Iš visų 
atžvilgių pirm šitos konferen
cijos jautėsi visai kitokis — 
blogas — upas: kiekvieno ma
nyta, jog konferencija Bendro
vei neš blogas pasemkes, jog 
joje bus sukelta didelė audra... 
Gal taip ir butų įvykę, jei ne 
kitokis vėjas butų papūtęs, jei 
iš tolimesnių apigardų butų bu
vę daugiau ant Bendrovės, o ne 
ant pačių ardytojų papeikimų.

Nekurie tos konferencijos su
šaukimą užmeta p. Liutkauskui, 
tam tikslui priešakyje pasta
čiusiam niekuo nekaltus, nebuk- 
lius politikierius.

Pagaliaus, gal tai ir bereika- 
lo žmones apkalbama. Bet kaip 
nebūtų, vienok sutaisyta gud
riai: jei upas butų buvęs kito
kis, tai jie — tie tikrieji šaukė
jai — atsilankę susirinkime bu
tų šaukę, rėkę, “mokinę” Ben
drovę kaip daryti biznį ir tt. ir 
tuomi butų paskleidę nekokį ti
pą tarpe Amerikos visuomenės 
apie tą musų garbingą organi
zaciją. Bet kada jie nepasiro
dė — tuom pačiu tarpu geros 
valios tėvynainiai-šėrininkai net 
jiems patiems papeikimą išrei
škė, jų pačių darbus pažemino, 
inprašydami visuomenės to
kiems straipsniąms netikėti, 
atsiminti, jog ne viską ir tie 
ponai gerai veda ir ne visuo
met ir pas juos yra geri norai...

Tai puikus apsireiškimas!
Tai žingsnis pirmyn!
Aš manau, jei dar ir daugiau 

kur nors Bendrovės šėrininkai 
laikys konferenciją, tai lai bu
na jiems musų apkalbėjimai jau 
gryna medega, kuria kiekvie
nas tyrai į dalykus žiūrintis šė
rininkas gali pasinaudoti.

Lai pasmerkia musų prakil
naus darbo ardytojus.

Valio, Lietuvos Atstatymo

Bendrovės gerų norų šėrinin
kai! Nesiduokit kokiems nors 
blogos valios “broliams” musų 
organizacijoje betvarkę daryti.

Lai tie “broliai” pirma pa
bando, ką reiškia tokia organi
zacija išauginti, o vėliaus gal | 
ir jie žinos kaip jos brangius 
darbus apvertinti, pirm negu 
norės savotiškai viską tvarkyti.

O mes žengsime prie rimto 
Lietuvos ekonominio atbudavo- 
jimo-atstatymo!

Nuo Red.: Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė yra visuomeni
nė musų įstaiga; prie jos išau
klėjimo dikčiai prisidėjo ir ‘Dir
va’ ir todėl dabar norime tarti 
nuo savęs žodį-'kitą. Kodėl to
kie apsireiškimai Bendrovėje 
kilo? Katrie gerai tėmijo New 
Yorko-Brooklyno padangę, ma
tė jau nuo (ir pirm) 1914 metų 
Brooklyn© Visuotino Seimo pa
kilusią virš tų dviejų miestų 
skirtingą atmoferą. Tarp vie
no ir kito tų miestų musų vei
kėjų santikiai intempti ir be 
paliovos Brooklyniškiai New 
Yorką atakuoja. Gryni ypatiš- 
kumai, tečiaus jie apsireiškia 
tokioje formoje, kaip viršpasi- 
rašęs mus bendradarbis persta
tė. 1916 metais kilo Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė; nuo jos 
valdymo Brooklynas New Yor
ką vis stengiasi atstumti. Vi
są ką, daugumoje, vadovavo 
New Yorkiečiai, su priemaiša 
Brooklyno. Brooklyniečių tar
pe pasiganėdinimo niekados ne-
buvo. Prasčiausias apsireiški
mas Lietuviuose yra tas: jeigu 
kur šeimynoje pakįla menkas 
nesutikimas, tuojaus iš stubos 
išbėgę, usžidegę savais norais, 
neužganėdintieji ima ant viso 
kiemo šaukti, jog ana va jie to
kie ir tokie, — net tvoros ima 
juoktis.... bet iš jų šauksmo. 
Kaimynai, žinoma (čia dabar 
stovi musų srovės) iš*to tuščio 
lermo pasinaudoję padidinę tą 
išgirstą gandą, paleidžia, kaip 
bobos, pletkus; jiems nesvarbu 
nei faktai, nei rimti argumen
tai, — bile tik turi medegos 
“nurodymui” savo priešų “ei
bių” — tą jie paskaito didele 
pergale “ant tautininkų”.

Kas negero, visiems laikraš
čiuose burbulus pučiantiems pa
tartume^ susiprasti viduje, o ne 
ant kiemo apšaukti, kad va jie 
taip ir taip padarė, mes geres
ni, nubauskit juos.... -

Visuomenė, ‘girdėdama ką

Lietuvi, Nebūk Paprastu Darbininku Visa Savo Amžių
BET PRISIDĖK GREITAI SU ŠĖRAIS PRIE LIETUVIŠKŲ BENDROVIŲ, KURIOS IŠDIRBA ČE- 
VERYKUS IR ŠĖRININKAMS DUODA DIDELĮ T

Gerbiami Clevelando Lietuviai: — Prisidėkit 
su Šerais prie Bridgewater Darbininku Ko-opera- 
tiviškos Draugovės Čeverykų Išdirbystės— OVER 
GLOBE SHOES. — Jūsų pinigai atneš didelį pel
ną ir jus nebusite keno nors nuskriausti, nes toje 
Draugovėje ne Šerai 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.

PELNĄ. TUOMI PADIDINSI SAVO INEIGAS.

EKSTRA PROGA TIK IKI 1 BIRŽELIO! Cleve
lando Lietuviams pasitaiko didelė proga ir štai ja 
pasinaudokite — pirkite Lietuvių čeverykų Išdir
bystės—PROGRESS SHOE MANUFACTURING 
Korporacijos Šerus. Ta korporacija neišpasaky
tai smarkiai auga, biznis eina ir Šerai atneša di
delį procentą. Nuo Birželio-June 1 dienos šėrų 
kainos labai pakils, taigi katrie Clevelando Lietu
viai norite pirkti Progress Shoe Korporacijos 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. I
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ELEKTROS ŠVIESOS LEMPUČIŲ 
SKYLĖS.

Elektriškų Lempučių Skylės jūsų namuo
se gali pasitarnauti jums daugeliu naudin
gų būdų, šalip pridavimo skaisčios, nuola
tines šviesos. Tos skylutės paveda jūsų 
komandon moderniškus elektros išdirbi
nius, kurie atliks jums siuvimą, skalbimą, 
prosijimą, virimą.

Elektriškos Namų Reikmenjs galima gauti 
pirkti lengvomis išlygomis visose Elektriš
kų daiktų krautuvėse.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

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 Overkotą 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.

nors priešingo visuose musų da
lykuose, pirmiausia turi keletą 
sykių persitikrinti, o tik tada 
sykį padaryti išvedimą.

Prospect 202. V

Dr. T. A. Hanlen I
t=t DANTISTAS tSj', |

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto | 
iki 7 valandai vakaro.

1396 E. 9 Street
Cleveland, Ohio. r

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 

“DIRVĄ” GIMINĖMS 
LIETUVOJE.

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

Knygas taipgi galima į 
Lietuvą pasiųsti.
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Serganti Silpni ir Nervuoti

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.jus, kodėl aš atsiekiu gerų pasekmių.

Vienos ir Dviejų
Šeimynų

Vieno ir Dviejų 
Augštų

Geriausia jproga 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.
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.
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Aš PASEKMINGAI 
GYDŽIAU

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

MANO LABORATORIJA
daugybę visokių VAISTŲ, kokių tik 

gydymui mano ligonių, taigi kada iš- 
vaistus aš žinau kų mano pacientai 
ir esu tikras tų vaistų gerumui, tyru-

Turi 
reikia 
duodu 
gauna
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.

Gaukit Tikrą Daktarą Iš Sykio
DAUGELIS KEBLIŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ, kurios užsitraukė del netikusio gydymo 

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

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

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

Kadang 
Vo cukrai 
iš užsieni 
ne geriau 
■pas mus 
Cukraus i 
sunku įsti 
rija žada 
runkelių s 
del noriu 
su cukrini 
bimu. Iš 
pas mus I 
keliai geri 
■domė reik 
indirbimą. 
kia po in 
pūdymo, 
čių, tat že 
du:

Lig tik 
kia tuojau 
2-jų verši 
kia suvolu 
to 2—3 1 
arimą. P: 
vėl reikia 
liau, t. y. 
mo. šiam 
ka ’’Sako’1

Jei runl 
mo, tai r 
intrešti Ii; 
dešimtinei 
jau aparti 
reikia leisi 
išakėti sk< 
sei rugpji 
pūdymą m 
sės rugpji 
liau 6 vei 
žiemai. 1 
ti ir šuva 
rengta ru 
■reikia sau 
sėjimo, ka 
Sėti reiki: 
tankiai, t. 
trečio pud 
gus, pirmi 
mas žolių 
Po to pral 
sti lengva 
kad volas 
suktųs, n< 
raus daigi 
to, kad m 
po pasilik 
Tai .veisia 
(Cleonus 
pavojingi 
Kai runk: 
na 4 lap: 
retinti, pa 
skus vien

Agi

MAŽOJI
Prūsų 

susirinku: 
pėdoje, vi 
sų Lietu? 
ja Lietuvi 
ną. Taip 
vo atstovi 
tnąjį Seii 
Lietuva si 
nuo D. L 
tam tikrą 
tys projel 
Seimui pa 
Lietuvos i 
valdomas, 
gų ir pap 
Lietuvių ' 
pęsi į Sar 
kad reikali 
to sieną 
atkelti į ki 
Vokietiją; 
geležinkelii 
telefonus s 
Lietuvos v 
dotis Klaip 
no srove.
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VALANDOS
9 Ryte iki 8 Vak.

NEDALIOMIS
10 Ryte iki 2 Dieną

©
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647 EUCLID AVE.
VIRŠUJE NEW 
IDEA KEPTUVĖS

ANTROS LUBOS 
REPUBLIC BUILDING

CLEVELAND, O.
GRETIMAI PRIE 

STAR TEATRO

X-RAY EGZAMINAVIMAS !$1SBlIi JEISERGI kokia liga ir nusiminęs, nenustok
| ' VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITAR ĮMUI.

** 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 vyrų ir moterų davė man progą visokiame gydyme ir mano pasekmės užganėdina.

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

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

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

DOVAINA 
Dovainai 

ro (Rasein 
kai pareika 
sąlygų: m: 
nų pinigai:

daugiau 
įvyks tau

panaikii 
Paskui

1 ' nų atsii 
RUI

1 Ji nesu 
RUFFI 

Jus 
galime i 
markėm

i JT



DIRVA

Žinios iš Lietuvos
CUKRINIŲ RUNKELIŲ AU
GINIMAS.

Kadangi Lietuva neturi sa
vo cukraus, o jo atgabenimas

pudu avižų, 2 pudu miežių, 1 
pūdą kviečių, 1 pūdą žirnių. 
Bulvėms pasisodinti — pusę de
šimtinės žemės, linams pasisėti

iš užsienių labai brangus, ar — taip pat pusę dešimtinės, 
ne geriau butų pradėti auginti daržui — ketvirtą dalį dešim-1
pas mus cukrinius
Cukraus dirbykla ne taip jau 
įjunku įsteigti, ž. U. Ministe
rija žada duoti veltui cukrinių 
runkelių sėklos bandymams. To
dėl noriu ūkininkus supažindint 
su cukrinių runkelių žemės dir
bimu. Iš praktikos žinau, kad 
■pas mus Lietuvoj cukriniai run
keliai gerai auga. F 
•dome reikia atkreipti į žemės' 
indirbimą. Runkeliai sėti rei
kia po intreštu kviečių ar po 
pūdymo. Jei sėjama po kvie
čių, tat žemė dirbama tokiu bu
du:

Lig tik kviečiai nukirsti, rei
kia tuojau žemę arti, ne giliąja. 
2-jų vėrškų. Išartą lauką rei
kia suvoluoti sunkiu volu, o po 
to 2—3 kartus išakėti skersai 
arimą. Po 3 savaičių maž-daug 
vėl reikia arti, bet jau daug gi
liau, t. y. kokių 6 verškų gilu
mo. šiam darbui geriausia tin
ka ’’Sako” plūgai.

Jei runkeliai sėjami po pūdy
mo, tai reikia pavasarį anksti 
intrešti ligi 2400 pūdų mėšlo 1 
dešimtinei, iškrėtus mėšlą tuo- i 
jau aparti paviršiumi; Aparus 
reikia leisti sunkus volas, po to 
išakėti skersai arimą, ir ligi pu
sei rugpjūčio mėnesio daboti 
pūdymą nuo piktžolių. Nuo po
ses rugpjūčio mėn. arti ne sek
liau 6 verškų ir suartą palikti 
žiemai. Pavasarį gerai išakė
ti ir suvolavus žemė buna pri
rengta runkeliams sėti. Bet 
•reikia saugotis nuo ankstyvo 
sėjimo, kad nepakenktų šalčiai. 
Sėti reikia eilėmis ir ne labai 
tankiai, t. y. j 1 dešimtinę pus
trečio pūdo. Runkeliams sudy
gus, pirmas darbas yra ravėji
mas žolių ir žemės purinimas. 
Po to praleidus 2—3 dienas lei
sti lengvas volas, tik saugotis, 
kad volas nesivilktų, bet gerai 
suktųs, nes vilkdamas volas 
raus daigus. Taip dirbama dėl
to, kad nepaliktų grumstų, nes 
po pasilikusiais grumstais ge
rai .veisiasi runkelių ilganosiai 
.(□eonus punktiventris), kurie 
pavojingi jauniems runkeliams. 
Kai runkeliai beaugdami įgau
na 4 lapelius, reikia runkeliai 
retinti, palikus eilėj per 5 ver- 
škus vieną nuo kito.

Agr. Napoleonas Stoškus.

runkelius, i tinęs. Toliau — išlaikyti dvi 
karves ir 2 avis.

YLAKIAI, Mažeikių apsk.
Vasario 4 d. Soc. L. D. Par

tijos buvo paskaitos, skaitė bu
vęs ministerių pirmininkas M. 
Šleževičius apie Steigiamąjį 
Seimą. Klausytojų, neskaitant 

Svarbiausia'partijos narių, buvo 239 žmo- 
jjjų, yjsį buvo patenkinti.

LAČIONYS, Alytaus apsk.
žmonės pas mus mažai susi

pratę. Laikraščių neskaito, bet 
ir, tiesą pasakius, per demarka
cijos liniją sunku juos parga
benti į musų pusę. Lenkai ki
ša žmonėms savo tuos prakeik
tus lenkiškus laikraščius ir vi
sokias proklamacijas ir tokiu 
budu žmones suerzina.

SEDA.
Čia buvo atsilankęs senai mu

sų valstiečių laukiamas svetys 
M. Šleževičius. Vasario 2 d. 
Neimano name laikė paskaitą, 
kurioje puikiai nupasakojo pra
džią Lietuvos nepriklausomybės 
kūrimosi ir dabartinę padėtį. 
Nors ir mokėti reikėjo už inė- 
jimą, bet žmonių buvo pilnutė
lė salė. Aiškus nupasakojimas 
apie socialistų liaudininkų de
mokratų teisingus siekimus ir 
jų pasišventimą kovoti del Lie
tuvos nepriklausomybės padarė 
žmonėse gilaus įspudžid. Del
nų plojimu buvo išreikštas kar
štas užjautimas.

PIVAŠIŪNAI, Alytaus apsk.
Pivašiūnų jaunimas buvo už

siprašęs Lačionių jaunimą per 
Grabnyčių šventę į pasilinks
minimą. Dačioniečiai nuvyko 
Pivašiūnuos ir ten nemandagiai 

i elgėsi. Todėl Pivašiūnų jauni
mas tuojau jiems liepė išeiti už 
durų. Iš to kilo vaidai ir pas
kui peštynės.

RASEINIAI.
Mirė Dr. Jonas Demikis. Be

eidamas savo pareigas apsikrė
tė dėmėtąją šiltine ir mirė va
sario 1 d. Daktaras Jonas De
mikis, kilęs iš Liepalotų kaimo, 

I šakių apskr. Buvo uolus dar
buotojas. Ilgai jo Raseiniečiai 
gailės.

MAŽOJI LIETUVA DEDASI.
Prūsų Liet. Tautos Taryba, 

susirinkusi vasario 21 d. Klai
pėdoje, vienu balsu nutarė Prū
sų Lietuvą sujungti su Didžią
ją Lietuva į vieną valstybės kū
ną. Taip pat nutarė siųsti sa
vo atstovus į Lietuvos Steigia
mąjį Seimą. Kadangi Prūsų 
Lietuva skirias savo papročiais 
nuo D. Lietuvos, tai išrinkta 
tam tikrą komisija, kuri nusta
tys projektą ir patieks Steig. 
Seimui patvirtinti kaip Prūsų 
Lietuvos kraštas 
valdomas, žiūrint 
gų ir papročių. 
Lietuvių Tautos 
pėsi į Santarvę,
kad reikalinga: 1) senąją mui
to sieną tuojau panaikinti ir 
atkelti į kitą Nemuno pusę — į 
Vokietiją; 2) tuojau sujungti 
geležinkelius, pačtą, telegrafą ir 
telefonus su Lietuva; 3) leisti 
Lietuvos valstybei laisvai nau
dotis Klaipėdos uostu ir Nemu
no srove.

turėtų būti 
vietinių sąly- 
Be to, Prūsų 
Taryba krei- 
pareikšdama,

DOVAINAVA.
Dovainavos ir Vadžgirio dva

ro (Raseinių apsk.) darbinin
kai pareikalavo tokių mokesnio 
sąlygų: mėnesiui — 40 auksi
nų pinigais, 5 pudus rugių; 2

Houston Vaikas
Puikus Kūdikis

Jis vadinasi Mark Everson Houston, ir jis 
svėrė aštuonis svarus kuomet gimė. Buvo 
šaunus, gyvas kūdikis, su aštriu jaunu ape
titu, bet jis beveik nemirė badu, nes jo tė
vai tuojaus nedavė jam gana Hensch’s 
Maisto. Štai ką. jo motina rašo apie jį (jos 
vardas yra Mrs. R. R. Houston, ii’ gyvena 
1121 E. lllth St., Cleveland): 
’’Mes darėm bandymus 
su visokiu maistu per 
šešis mėnesius, ir gale 
to budikis svėrė tik de
vynis svarus. Jis verkė 
dieną ir naktą, ir mes 
manėm, jog nėra vilties 
jo išaukinimui. Tada 
mums rekomenduotas 
lensch’s Maistas. Mes 
jį naudojome, ir gale 
vienų metų jis svėrė 18 
svarų. F' 
sveikas, 
kis.” 
Hensch’s 
geriausis 
motinos 
motinos 
sidalina 
švelnius

Jis dabar yra 
stiprus kudi-

Maistas t a i 
pavaduotojas 

pieno. Kaip ir 
pienas, jis iš- 
į minkštus ir 
gabalėlius ku-

Reikalaukit Dykai
The Hensch Food Company, Cleveland, O.

dikio viduriuose. To
dėl tai jis lengvai yra 
suvirškinamas. Kaipo 
pagerinto jas karvės 
pieno jis yra nesulygi
namai puikus.
Hensch’s Maistu maiti
nami kūdikiai pažymė
tinai liuosi nuo vidurių 
ir skilvio bėdų. Jis ne 
tik yra atsakantis, bet 
turi savyje visus mai
sto elementus, kurie 
daro kraują raudonu, 
stiprina kaulus ir mus
kulus. Kuomet atitrau- 
kiat kūdikį nuo žindi
mo, arba jeigu jo mai
stas jam netinka, mė- 
ginkit Hensch’s. Ran
dasi aptiekose, arpa —

Sampelio rašydami į

HENSCH’S MAISTAS
Del Kūdikių

•daugiau. Progimnaziją kuriant 
prisidėjo ne tik Lietuviai, bet 
ir žydai, kurie nemaža paauko
jo progimnazijos naudai.

GAščIUNAI, šaulių apsk."
Pas mus dabar labai negera 

yra mirti, nes klebonas už nu
mirėlių laidoj ifhą brangiai ima.

SIRVYDAI, Lekėčių vai.
Esant Vokiečių okupantams, 

čia vienas vietos Vokietis tar
navo per girios sargą ir tada 
buvo labai mandras vyras, ne
teisingai imdamas iš žmonių 
pinigus. Dabar apgailestauja, 
kad nėra Vokiečių valdžios; 
mat, norėtų vėl (pasipelnyti.

SAULĖKAIČIAI, Vilkaviškio.
Saulėkaičiuose buvo daug pri

visę degtinės dirbyklų; nemaža 
jų milicijantai sugrobė, betgi 
dar liko 2—3. žinoma, traukia 
nemažas uždarbis; gobšumas: 
už butelį ima 10—14 rub. Ir 
atsirask tu man tokių mėgėjų 
su tokia smarve vaikščioti po 
namus, kaimus.

PAVENGRUPIAI, šakių apsk.
Pavengrupiečiai turi gražią 

mokyklą; dar Rusų laikais tas 
namas buvo pavestas mokyklai. 
Vokiečiams ateinant buvusis 
mokytojas pasitraukė kartu su 
Rusais, o namu naudojosi tas 
ūkininkas, pas kurį buvo mo
kykla. Suolų, žinoma, pamažė
jo, mat, ’’supuvo”.... Kitus 
išsivežė į kitas mokyklas. Dar 
ir prie Vokiečių neva mokino, 
bet vaikų susirinkdavo apie 10. 
Dabar neturim mokytojo. Rei
ktų tuo dalyku ir vietiniams 
Išmonėms daugiau pasirūpinti.

FARMOS 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 i Custer, Mich., kur di
džiausia Lietuvių ūkininkų kolonija 
Amerikoje, ir nusipirkit ūkę, o tuom 
syk nebusi išnaudotas nuo kapitalis
tų, ne pats -pirksi nuo kapitalistų 
maistą, bet jiems parduosi ir gausi 
gerą kainą už savo produktus. Čia 
mes Michigano Lietuviai ūkininkai 
darom gerą pelną ir gražų gyveni
mą. Imkit pavyzdį, čionai ūkinin
kai turi šv. Antano Draugystę, ku
rios nariai gyvena brolybėj, vieny
bėj ir vienas kitam paduoda reikale 
ranką. Jau musų tarpe yra gana 
turtingų ūkininkų, turim savo viso
kių mašinerijų, kaip tai žemdirbys
tės mašinų, inžinų, melnyčių, auto
mobilių ir tt. Jau mes neprivalom 
maldaut svetimtaučių, kad kam ko 
pritrūksta pagelbėt, nes mes turim 
kas tik reikalinga. Net ir 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 i 
ir K. Daubaras. Kądangi čia yra 
daug išnaudotojų agentų, kurie nori I 
nuskriausti žmones be mielaširdys- 
tės, taigi ši draugystė sumanė būdą 
apsaugot savo tautiečius ir musų 
dviejų metų teisingas darbas pasi- j 
rodė. Dabar jau mes turim gana 
farmų ant pardavimo. Atėję Anglai 
ir švedai prašo musų parduoti jų 
farmas, ko mums reikia, kad jų pui
kiose vietose apsigyventų Lietuviai. 
Su informacijomis kreipkitės prie 
musų, o mes prisiusime katalogus ir 
kainas farmų su išlygomis ir paaiš
kinimais. (20)

KAZ. DAUNORAS
Box 7 ’ Cuter, Mich.

wwwvwww

dovaną — “Dirvą”.
Užrašykit savo draugui metams

PRANCŪZAI LATVIJOJE.
Prancūzų karės misijos Ry

goj pirmininkas vienoj Latvių 
kareivių iškilmėje begirdamas 
Latvius, kalbėjo apie įvairius 
Latvių priešus, kurių tarpe pa
minėjo Estus ir Lietuvius. Mat, 
prisigėręs Lenkų dvasios Pran
cūzas mano, kad Lietuviai esą 
didžiausi priešai. Bet išmin
tingieji Latviai tik juokiasi del 
tokio Prancūzų sanprotavimo.

KRETINGA.
Nuo Naujų Metų čia yra į- 

kurta progimnazija. Sausio 7 
d. pradėta kvotimai ir pagaliau 
prasidėjo mokslas. Kol kas yra 
atidengtos dar tik dvi klasės, o 
laikui bėgant bus atidengta ir

RUSIJOJE.
Bolševikų valdžia suareštavo 

daugelį Lietuvių inteligentų, y- 
pač Sibire, kur Lietuviai buvo 
susibūrę į tam tikras organiza
cijas ir rūpinosi Lietuvos rei
kalais. Apskritai imant, Ru
sijoje dar daug yra pasilikusių 
Lietuvių, ir jie nežino, kokiu 
budu grįžti į Lietuvą. Kadangi 
bolševikų valdžia labai yra su
varžius žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir draugijų laisvę, tai 
Lietuviai negali viens 
susižinoti ir pasitarti 
reikalais.

su kitu 
įvairiais

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

IE 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.

Vyrai ir Moterys ji
! Ar esat SILPNI, NERVUOTI ir LIGOTI? Ar padarėt klai- IJ
■ dą, kaip ir kitų daugybė padarė nepasitarę su tikru Daktaru tikru Ji 
J laiku? Ar jau esat nusprendę beveik mesti jieškojimą pagalbos, ij
■ manydami, kad jau daugiau nieko nėra galima padaryti. NENU- ■, 
J STOKIT VILTIES. Aš esu išgydęs tūkstančius bevilčių ligų. Ne- J> 
, duokit klaidingam pasididžiavimui ir nedrąsumui neprileisti jus pa-
■ sitarti su manim, nes su manim PASITARIMAS yra visiškai slap-
J tas. Neleiskit pinigų klausimui sulaikyti jus nuo pasimatymo su ■*
■ manim, nes mano kainos yra prieinamos ir užganėdinančios, gali- 1!
■ ma padaryti sutartis užmokesniui už gydymų, tokiu budu mano pa- S 
ij tarnavimas yra išstatomas kiekvienam nors ir blogiausiose aplin- J" 
'■ kybėse. Atminkit, jog kada kalbatės su manim, kalbatės su TIK-
į RU BAIGUSIU MOKSLĄ IR SU LEIDIMU Gydytoju, kuris pra- į 
■J leido 40 METŲ savo gyvenimo savo speciališkume. Tas tik vienas 
Į« gali būti geriausiu užtikrinimu pas mane ateinantiems, jog jie kai- ? 
c basi su specialistu, su užgyventa reputacija. Aš egzaminuoju ir j 
£ gydau pats ir visu gydymo laiku, kada tik pas mane ateisit, maty- ■ * 
5 sit mane ypatiškai, ir nebūsit pavesti jokiam pagelbininkui. Kada *■ 
į reikia pagalbos patyrusio Specialisto, negaišuokit laiko nepasitarę S 
į su manim, ir turėkit mintyje, jog nėra tokios ligos, kad nebūtų ga- «J 
2* Įima išgydyti, laiku apsižiūrėjus. '■
S KRAUJO UŽNUODIJIMAS Ar jūsų Kraujas netyras? ar į 
JJ v turit skausmą kauluose, su- ;■
Č tinimą gįslų, vočių, pučkų, odos negražumą, skaudulius, kurie neiš- į S sigjja, šašus ar kitokias odos ligas. Jei taip, ateikit tuoj pas ma- ■■ į ne, nes aš galiu pergalėt odos ir kraujo padėjimą savo sistema. 5 
į NERVŲ padėjimas. Ar esi silpnas, nesvuotas ir sutužęs, ar J į v gyvumas ir narsumas apleidęs, ar patėmijai, kad jau į
į esi ne tas, ką-buvai? Jei taip, tai pasimatyk tuoj su manim ir aš jį 
B" atgrąžinsiu tave atgal į tikrą žmogų. į
į SUTINIMAI ir kitokie padidėjimai arma navikų augimas per i į mano' gydymą atgrąžinama į normali padėjimą be 5
į jokių pjaustymo ir operacijų. į
4 SKILVIO ir INKSTŲ padėjimas. Apvilktas LIEŽUVIS, sto- įC ka APETITO, IŠPŪTIMAS ir Nesmagumas po vai- Į5 gio, paeinąs nuo gazų, apsvaigimas ir gurguliavimas ir kitokios į
? skilvio negerovės mano gydymu pataisoma. J*
? LIGOS Neduodančios miegoti naktį, skaudėjimas strėnose, suti- S

I
į nimas pėdų ir kojų, akių išpurimas, gelsva veido išvaiz- į5 da ir kitokie simptomai mano gydymu prašalinami. ■«
:■ ŽARNŲ LIGOS, (vidurinės, ir laukan veržiančios), žarnų išsi- į 5 ’ vertimas, ir kitokios vidurių ligos pagydo- į
į mos be peilio ir šiaip skaudančių apsiėjimu. į

REUMATIZMAS visokiose savo formose, padidėję ir sustin- į 
gę sąnariai pasiduoda mano gydymui. ■"

VOTIS paeinančios arba nuo sugadytų gįslų, arba pasekmė Flu, 5 
išdžiovinama mano gydymu. į

PAS MANE GALIMA SUKALBĖT LIETUVIŠKAI. į

ŽIŪRĖKIT, KAD PATAIKYTUMĖT TIKRON VIETON: TIKRA į 
VIETA YRA KAMBARYS 7. J

ATEIKIT PAS MANE. PATARIMAS BUS DUOTAS SU NORU. S 
į Dr. M. L. STEHLEY, Specijalistas | 
1 2573 E. 55th St., Netol Woodland Ave. Cleveland, O. įViršuje, 2-ros lubos, Room 7. 5

Valandos: Kasdien nuo 1 po pietų iki 8 vai. vakare. S
Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakare. C

Nedėldieniais ir Seredomis nuo 1 po pietų iki 4 vai. į

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

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 vienų iš 
musų 40 akrų WISCONSIN!) FARMĄ LIETUVIŲ KOLONIJOJE, kur jus turėsit 
Lietuviškas Bažnyčias, Draugijas ir Mokyklas savo pačių žmonių. Pasekmingi Lie
tuviai Ūkininkai, čia farmeriaujų 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 gyvenimų 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 prieinamų kainų ir lengvomis išlygomis.

LENKŲ BĖDOS.
Lenkų valdžia labai 

nusi tuo, kad santarvės valsty
bės,- išskyrus Francuzus, neno
ri douti pagalbos toliau. Todėl 
ir kai kurie Lenkai jau prade
da kalbėti, kad reikia; girdi, su
sitaikyti su Lietuva. O kairio
sios Lenkų partijos spiria val
džią taikytis su.bolševikais.

(“Liet. Ūkininkas.”)

susitupi-

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 Lietuviškų Ūkininkų Kolonijų, kur mes lau
kiame ir jūsų. Vakarykščia praėjo. Rytojus niekad neateis. RAŠYK ŠIANDIEN.

SANBORN & COMPANY, Owners,Žmoguc kasosi galvą, Į 
kad palengvint niežėjimą. j 
Kasįmasi pasidaro papro- į 
čiu, ir tuomet žmogus ka- į 
so s i nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. ' I

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

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

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

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

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

F. Ab; RICHTER * CO.. 316.330 Broadway, New York ■——»

DOVANA
Didelę, $1 vertės, 
artistiškų paveiks
lų knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILĘ 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meilės, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius $1.25

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

meile ir Šeimyna 
3033 Si. Paal A... ChlraM.1».

DEPT. L

EAGLE RIVER WISCONSIN



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese 1
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157 41

Pereitą nedėldienį Grays Ar
mory atsibuvo žydų ir Lietuvių 
Lietuvos Laisvės Paskolos Ko
mitetų sušauktas mass mitin
gas ir prakalbos.

Susirinkimą atidarė Vietinės 
Stoties pirmininkas Dr. J. Še- 
moliunas, perstatydamas miesto 
tarybos pirmsėdį C. Stannard 
susirinkimo vedėju.

Pradedant vakarą, benas su
griežė Amerikos hiinną, po to 
perstatytas kalbėti vietinis kle
bonas kun. V. G. Vilkutaitis. 
Jis kalbėjo angliškai ir lietuvi
škai. Po jo kalbėjo teisėjas M. 
Levine — angliškai. Jo kalbos 
tema buvo tokia: Amerikos pi
liečiai, kaipo laisvos šalies žmo
nės, turime pakelti balsą už vi
sas pavergtas tautas ir Lietu
vą, ir nurodinėjo, kad Amerika 
turi pripažinti Lietuvą nepri- 
gulminga, nes ši šalis kariavo 
tik tuo tikslu, kad panaikinti 
vergiją tautų.

žydiškai kalbėjo Dr. Lich- 
kowski. Po to buvęs kongreso 
narys R. Grosser irgi kalbėjo, 
ant galo perskaitydamas rezo- 
liusiją, pageidaujančią, kad S. 
Valstijos pripažintų Lietuvos 
Respubliką ir jos valdžią, kaip 
padarė kitos valstybės.

Užbaigoj vėl trumpai kalbėjo 
kun. Vilkutaitis, pirmiausia lie-' 
tuviškai, paskui angliškai. Ant 
galo benas sugriežė vėl Ameri
kos himną.

Po teisėjo Levinė kalbos bu
vo renkamą kortelės užsirašan
čių Lietuvos bonus. Tos korte
lės buvo kiekvienam ineinan- 
čiam į salę dalinamos.

Kiek tą vakarą bonų išpirkta 
ir paduota pasižadėjimų, dar 
tikrai nežinia.

Ateinant publikai svetainėn, 
merginos prie durų kiekvienam 
priseginėjo Lietuvos vėliavos 
spalvų surištą ženklelį ir už tai 
buvo imama liuosa auka.

dugne. Plaukiant jį apėmė 
traukulis ir negalėjo išsigelbėt, 
tuo tarpu gi nieko ten nebuvo.

Viena moteris, parėjus nedė- 
lioj iš bažnyčios, rado skiepe 
pasikorusį savo vyrą. Tas at
sitiko ant E. 71 gatvės.

Ant E. 66 gatvės, nuėjęs į 
maudynę, 60 metų senis, kubi
le prigėrė. Naktį 4 vai. žmona 
atrado jį negyvą.

Policija pereitą subatą gat
vėse rado porą medžio alkoho
liu apsinuodijusių vyrų. Mat, 
bile tik alkoholis, tai ir geria, 
troškulio nuraminimui.

Nenusiminkit, pavasaris vėl 
sugrįš. Perleidom trejetą sa
vaičių žieminio oro, tęčiaus tu
rėkim viltį, kad šįmet pavasaris 
vistiek kada nors užeis.

Pilietybės biuras praneša vi
siems tiems vyrams ir mote
rims, kurie yra išsiėmę pirmas 
popieras ir gatavi jau išsiimti 
antrąsias ir pastoti Suv. Vals
tijų piliečiais, kad šią savaitę 
sekančiose vietose atidaryta ir 
bus priimami žmonės pasimo
kinti reikalingų dalykų prie iš
gavimo pilnų popierų:

Goodrich House, 1420 E. 31 
St., panedėliais ir ketvergais, 
nuo 7 iki 9 vakare.

East 79th St. Library, 1215 
E. 79th St., pėtnyčioj.

Jefferson St. Library, 850 
Jefferson Ave. Utarninke ir 
pėtnyčioj.

Tos klesos tęsis tūlą laiką 
pažymėtomis savaitės dienomis 
ir kiekvienas gali prisidėti, no
rintis patapti Suv. Valstijų pi
liečiu, turintis pirmąsias po
pieras.

Trachoma platinasi. Vaikų 
higienos prižiūrėtojas Dr. Och- 
sner paskelbia, kad mokyklose 
tarpe vaikų pradeda platintis 
akių liga trachoma. Murray 
Hill mokykloje ją turi daugiau 
100 vaikų. Reikia saugotis, už
silaikyti sveikai, nenaudoti ab- 

Irusą, kurin kiti šluostosi, ir vi
sada prieš prausiantis reikia iš
mazgoti indą, jeigu prausiama- 
si ne bėgančiu vandeniu.

Policistas, kuris aną sykį bu
vo inpainiojęs 19 metų vaikiną 
suklastavime piniginių čekių, 
atrastas kaltu ir pasmerktas 
neapribotam laikui kalėjiman.

Ne visada ir policistai įstaty
mus daboja.

JONAS KATKUS 
“Dirvos” Agentas Pittsbur- 

ge ir apielinkėse.
Važinėdamas po Penn. vals

tiją su kitais reikalais, p. Kat
kus užrašys norintiems ’’Dirvą” 
ir priims pinigus norinčių pre
numeratas atnaujinti. Kurių 
šiuo tarpu prenumerata už ‘Dir- 
ivą’ 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
ti tiesiog, jei kam tuo tarpu 
per jį nebūtų paranku. Jam 
galite pilnai pasitikėti. Adm.

Vėl moters bus konduktorė
mis. Eina kalbos, kad vyrams 
reikalaujant 90 centų į valandą 
už konduktoriavimą ant gatve- 
karių, prisieis tan darban pri
imti moteris, kaip kituose mie
stuose yra ir kaip metai atgal 
buvo čia Clevelande.

Amerikanizavimo Taryba čia 
išleido rezoliuciją, pasmerkian
čią Loyalių - Amerikonų Lygos 
išleistą brošiūrą, kuri skelbia: 
’’Viena šalis, viena vėliava, vie
na kalba” — sulyg rezoliucijos, 
ta brošiūra kelia neapikantą 
tarp čiagimių ir ateivių darbi
ninkų bei kursto prie riaušių 
vienus prieš kitus.

FARMOS FARMOS
Jeigu jus j ieškot geros ūkės, 
mes turim didžiausį jų pasi
rinkimą. Yra ūkių su na
mais, gyvuliais, užsėtais lau
kais, mašinomis, arba kaip 
kas nori, žemės yra geriau
sios visoje Michigan Valsti
joje, geros visokiems auga
lams, kaip tai javams, sod
nams ir uogoms. Čia žemė 
labai gera, bet kainos pigios.’ 
Nepraleiskit progos, rašykit 
šiuo adresu: (22)

American Farm Land Co. 
Scottville, Mich.

Mokykloms reikalinga 16 mi
lijonų dolarių. Miesto gyvento
jams tas klausimas bus paves
ta išrišti balsavimu, iš kur gau
ti pinigų.

Prigėrė mokinys. Case mo
kyklos gimnastikos kambaryje 
prude prigėrė mokinys, 20 m. 
vaikinas. Jo pasigedus, niekur 
nerasta, nes nieks nematė, kaip 
jis nuėjo plaukioti. Surastas 
tik sekančią dieną, 8 pėdų gilio

Orlaivininkas nupuolė iš 200 
pėdų, kuomet jo mašina užsi
degė. Jis lėkė su pačtu. Or
laivis apsiėmė liepsna 1,700 pė
dų augštyje ir puolė žemyn, ta
da lakūnas iš 200 pėdų šoko iš 
orlaivio; susižeidė koją ir ran
ką.

Ant E. 55 gat. buvo prakiu
rus vandens ryna ir vandeniu 
dę žmonės nešdinosi laukan, 
užlieta daug namų ir persigan-l

Apačioje paveikslas parodo 
ruošimą Clevelande po žeme 
statyti kelius, kurie eis į vi
sas miesto puses. Jei to ne
bus tuoj įrengta, miestas bus

visai užkimštas ir pavojingas 
bei važinėjimas tramdus. Gy
ventojai balsuos balandžio 27, 
ar tas reikalinga, ar ne, ir 
kurie balsuosit, apsvarstykit.
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KOPECNY’S 
PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEKA

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

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

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 ............ 25c. 
3 Dėžės sieninių Popierų valytojo ................ 25c. 
3 Šmotai Jergen muilo .. 25c. Ruožui kotas .. 25c. 
Geri Maudynei abrusai 25c. Plati Salotų Lėkštė 25c. 
6 volai Toilet popierio 25c. 6 dėžės Magic valytojo 25c.
Moteriškos Vasarinės Jekutės — labai geros .... 25c. 
šios specialės kainos yra trumpam laikui. Pirkit DABAR.

RANDOLPH VARIETY STORE
7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

Pranešimas
GERAI ŽINOMA FIRMA

J. J. JIRASEK
• REAL ESTATE 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.

'■DIRV*”SAV EI
Uidii 

lietuvių I 
Metini Prenut

Suvienytose Vali 
Kuidoj ir Mexi 
Kitose Viešpaty! 

Prenumcnte api 
jnrtai akai tori nuo d* 
tų. Aprweinimu kur

7,07 Superior I
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Į
LOUIS EISENBERG 

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

Princeton 1337-K

Wm. J. WILBERSCHEID
Geležinių Daiktų ir Kvar- 

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

REIKALINGA
Vyrai dirbti skalbykloje prie 
grįžimo šlapių skalbinių ir ki
tokių darbų. Monroe Laundry 
2240 St. Clair Avenue. KITI NESTOVI EILEJE

REIM^LINGI KRIAUČIAI

Bushelm\ ir Preseris — už
mokestis nuo $35 ir daugiau. 
Darbas ant visada. Atsišau- 
kit pas A. FINBERG, 326 W. 
Market St., Sandusky, Ohio.
Galit telefonuoti musų kaš
tais ‘— Main 3242 (Long Dis- | 
tance, Sandusky.)

Lengva ir paprastu yra užmokėti savo 
bilų už telefoną čekiu. Nereik stovėti ei
lėje — nereik gaišuoti savo laiko, kuris y- 
ra taip brangus šiose dienose — ir nėra jo
kio nepatogumo.

Nedyvai, kad daugiau ir daugiau Clevelando 
žmonių pasinaudoja šituo musų sumanymu, nes 
jie atsiunčia čekius į musų ofisą užmokėjimui 
savo mėnesinių mokesnių už telefoną. Jų čekis 
yra jiems paliudymas, jog pinigai priimti.

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH 
Advokatas 

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai. 

902-4 Engineers Bldg. 
Branch Ofisas 

5514 St. Clair Avenue 
atdaras ir vakarais. 

Telefonas Central 5821-W 
CLEVELAND, O.

Jus galit daryti taip pat. Indėkit konvertan 
dalį bilos, ant kurios pažymėta "stub” su jūsų 
čekiu ar pačto money orderiu. Tai yra geriau
sias — ir saugiausias būdas.

T. P. NEURA CO.
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ)..

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

kad jo kišeniuje lieka lyčnas dolaris.
Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas įieš
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis:
2001 HAMILTON AV. 3246 SUPERIOR AV.

1332 EAST 55th ST.
(Telefonai — Gyvenimo — Central 4675-K.) ' 
(Biznio: Central 3 20-L Central 8792-W)

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.

DAILY BETWEEN CLEVEIAND&BUFFALO
3 MAGNIFICENT STEAMERS 3

The Graat Ship “SEEANDBEE” — “CITY OF ERIE” - “CITY OF BUFFALO”

CLEVELAND — Daily, May 1 at to Nov. 15th—BUFFALO 
Leave Cleveland - 9:00 P. M. ? Eastern 5 Leave Buffalo • 9:00 P. M.
Arrive Buffalo - 7:30 A.M.) Standard Time ( 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 
Rato— $10.00 Round Trip, with 2 days return limit, for cars not exceeding 127 in. wheelbase.
Beautifully colored sectional paxxle chart of The Great Ship * ‘SEE ANDBEE" sent on receipt of 
five cents. Also ask for our 24-page pictorial and deecriptive booklet free.

Th© Cleveland & Buffalo
Cleveland, Ohio g.
The Great Ship ęC

SEEANDBEE ” I

waters of the world. Sleeping 
capacity, 1500 paaaenger*.

DENTISTAS 
DR. J. A. KURLANDER

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

Tai yra krautuvė, kurio
je jus galite pasitikėti.

The Gegenheimer 
Drug Co.

Superior Av. ir Addison Rd.

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

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

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

KAZYS VALATKA 
“Dirvos” Agentas 

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

J. J. JIRASEK
REAL ESTATE BROKER

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

SOUTH ir WEST SIDE
2250 Professor Street

Central 3873 W.
(Nedėliomis ir vakarais)

KLAUSKIT MR. AMBROSE.

MIESTE 
1320 Ontario Street

Main 308
Central 1694

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

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

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

taisymo.
Naudoju savo garsų uPeridonto” del Be-; 

skausmio Dantų Traukimo.

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

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

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

(Atdara Vakais ir Nedėliomis Rytais)

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 nefizikavokit 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
CVDATT TTlf WRTTQ Mano gydymai pasirodė pasekmin- 
'Jr J L'-P- U 111V V m U O — gi. Mano ypatiškas apsipažinimas 

su metodomis Europos klinikų, kada aš bu
vau Londone, Paryžiuj, Romoj, Vienoj ir 
Berline ir mano 25 metų patyrimas gydy
me Svarbių ir Senų Vyriškų Ligų duoda 
man progos jas išgydyti ir užganėdinti li
gonius: Jeigu 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. Ar 
esi suged.s ar dar vyras? Ateik pas man į 
ap pagelbėsiu.

R II *11 No. 2 East Exchange Street 
lir. HflWP.I . kam. Main ir Exchange Sts. UllllUnUII) AKRON, OHIO.

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

Prospect 2420 ’ Central 1766 ;
THE F. W. ZIMMERMAN CO. , 

Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai į 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, išle1 Į 

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

TAIKOS 
GIE<

MASKVC
VIKŲ T^

Airijo

Tarp Ani 
tus sb

Iš D AP 
jur

GELŽKELIE 
JAU 

Įvairių gel 
žmonės savo i 
balsavo grįžt 
Kitose vietos 
grįžti, o kai] 
laikosi. Pen 
darbininkai 
darbą seredc 
Clevelande.

Prekiniai 1 
judėti ir į 
maisto reiki 

Gelžkelių
Lee paskęlb 
unijos skyr 
riai delei to, 
kų prisidėjo 
streiko.

Pradedam 
anglies, ku 
dideles dirt 
darbo tuks 
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Chicagoj 
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šito streiko 
ši kiti dari 
rantai are 
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Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
“Draugą Reikale

Šeimynos, kurios kart^ dažinojo jo veikiančiu jieg^, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Expelleris ir del jusu apsaugojimo, jie yra paženki utas 
musu vaizbai enkliu

.A-JSTOIZOR, (Ikaras)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus toK) 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus:
P. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

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.

2-jų Šeimynų Namas, po septynis kambarius, su maudynėmis, elektros šviesa, skie
pais, gerėtais ir 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

A. B. BARTOSZEWICZ
Princeton 2727

P. MULIOLIS
Central 6488

Sustreikž 
Yorke išėji 
išvežiotojai 
gabenimą 
žkeliu, dau 
ti vežimais 
ėjus jiems 
galba mies 
laužiama r 
automobili' 
simpatizuo 
iriuosius ti 
tikimų apt

Detroit, 
ties gelžkt 
čionai iš p 
įėjo išeiti 
Dirbtuvėm 
kitokios m

Detroito 
kai reikali 
j valandą 
bo metus

Bruselis 
koje dirbi 
Stolberg 
jos mano

Iš Mult 
joje pran 
amunicijom 
ja užmuši 
tenheim 1

Ispanijc 
laike riau 
žeista 30 
kilo dark 
bu policij 

> tų atstoi 
vyriausyl 
kėlimą ii 
gubernab 
pasmbrkt 
sireikšta, 
ga tenai
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