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Sajungiečių Kariumenė 
Privers Turkiją Priimti 

Išlygas ' r
200,000 SĄJUNGIEČIŲ ARMIJOS PASTATYTA TUR

KUOS RUBEŽlUOSE GATAVAI VEIKIMUI.

GEGUŽIO 25 D. SPA MIESTE ATSIBUS VOKIEČIŲ 
IR SĄJUNGIEČIŲ KONFERENCIJA.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

GELžKELIŲ 'DARBININKŲ 
STREIKAS TĘSIASI.

Cleveland, O. — Teisių de
partamento "atstovas pagrasino, 
kad visi streikuojantieji gelžke- 
lių darbininkai bus areštuoti, 
jeigu tuoj nesugrįš darban, te- 
čiaus tas grąsinimąs apšauktas 
"visiškai neatsakančiu” ir be 
autorizavimo, — tai pranešė iš 
teisių departamento pagelbinis 
generalis prokuroras. ’’Visokis 
grąsinimąs šio departamento 
atstovo yra visiškai neatsakan
tis visuomet, ir ypatingai da
bartiniu laiku” — paaiškino te
legramas iš Washingtono. ”Aš 
tikiu, kad laikraščių pasaka, jog 
visi streikuojantieji darbininkai 
bus areštuojami teisių departa
mento vardų, yra klaidinga. Įs
tatymai negali priversti žmo
gaus dirbti, bet gali bausti bi
le kurį ir kuriuos, kurie reng
tu konspiraciją sutramdymui 
transportacijos" reikmenų '«nba 
pačto. Jokis grąsinimąs žmogų 
•bausti už negrįžimą darban ne
pamatuotas teisėmis nei meke
no instrukcijomis. Jus galite 
uždėti bausmes už prasižengi
mus, bet jokiomis aplinkybė
mis negali būti įvesta galėn tai, 
ką paskelbė laikraščiai.” — To- 
kis pranešimas gauta distrikto 
advokato Wertz Clevelande iš 
teisių departamento.

Daugelis darbininkų streikuo
ja, kiti dirba, kiti pervažiavo į 
kitus miestus.

Chicagos streikerių dauguma 
sugrįžo prie darbo. Chicagos 

'vadas John Grunau ir 41 kitų, 
areštuotų už konspiraciją prieš 
Lever aktą nuskirti teismui ge
gužio 3 d.

Italijoje delei ypatingo darbi
ninkų judėjimo ant laikraščių 
uždėta aštri cenzūra, nors tai 
užginčija .premjeras Nitti. Pa
ryžiuje skelbiama, kad visi pra
nešimai iš St. Rėmo konferenci
jos delei streiko yra kontroliuo
jami ir nežinia kam "atidėlio
jami”. Vidujinis Italijos padė
jimas toks blogas, kad valdžia 
visais budais stengiasi paslėpti, 
išvengimui' nupuldymo jos pini
gų užrubežyje. Maisto padėji
mas, ir taip visoj Italijoj blo
gas, eina dar aršyn ir tas su
kėlė didėlį neramumą. Taipgi 
didelė stoka anglies. Visas dar
bininkų tikslas yra įsteigti so
vietų kontrolę industrijos cen
truose, tam daugumoje pritaria 
didieji agrikultūros elementai. 
Darbininkų vadai skelbia, jog 
kada visur bus įsteigta tarybų 
komitetai, jie pasiųs savo at-, 
stovus į centralį komitetą ir ta
da bus' įsteigta vyriausioji ta
ryba ant Rusijos kurpalio. Tą 
padarius, busią lengva- paimti 
kontrolėn industrija, o paskui 
ir’ politišką proletariato dikta
tūra businti įvesta. Tai Itali
jos darbininkų tikslas. Ką da
rys kariumenė, kada dalykai iki 
to daeis? Kas nusimano, apie 
tai sako, jog labai maža dalis 
kariumenės nori prieš darbinin
kus eiti, ir kasdien jų skaičius 
mažėja, ačiū gerai propagandai!

SAN RĖMO KONFEREN
CIJA PASIBAIGĖ.

Londonas^.— Balandžio 
27 d. tarp-sąjunginė kon
ferencija pasibaigė ir at
stovai išvažinėjo.

Konferencijoj Tarimai.
San Rėmo. — Augščiausioji 

sajungiečių taryba nusprendė 
sušaukti Vokiečių ir sąjunginių 
valstybių atstovų suvažiavimą 
Spa mieste, Belgijoje, kur liko
si priimta karės pertraukimo iš
lygos 1918 metais lapkričio 11 
d. Suvažiavimas įvyks gegužio 
25 d. Vokiečių atstovai bus po 
vadovyste kanclerio Mueller.

Taryba taipgi priėmė Franco- 
Anglų deklaraciją kaslink Vo
kietijos, kur sakoma, kad bus 
daroma visi galimi budai pri
vertimui Vokiečių pildyti Ver
salio sutartį, net jeigu ir reik
tų užimti naujus Vokiečių teri
torijos plotus. Italijos premje
ras militariškai įmonei pasiprie
šino, bet jam liko išrodinėta to 
reikalingumas. Prie to paga
liau pristojo ir Belgijos ir Ja
ponijos atstovai.,
'•Balandžio 24 d. pribuvo tary- 

bosna Amerikos atstovai paai
škinimui apie nuostolių atlygi
nimus iš Vokietijos ir kokiu bu- 
du Vokietija turės pristatinėti 
anglis. Prancūzai dabar jau
čiasi užganėdinti atsiekę visko, 
ko geidė. Anglų permatoma čia 
Prancūzų imperialistinės ten
dencijos, kaslink Reino užval
dymo ir bijoma, kad tas kar
tais neišeitų, jog Francuzija ga
li tą sritį prisisavinti, ypatin
gai Ruhr slėnį.

* * *
Turkijos išlygos. 1

\ San Rėmo. — Privertimui 
Turkų priimti jiems padarytas 
išlygas sąjungiečiai turi gata
vai du šimtu tūkstančių karei
vių Turkijos rubežiuose ir di
delį karišką laivyną pakraštyje, 
'jeigu Turkų butų bandoma pa
sipriešinti. Graikija turbut pri
statys daugiausia savo kariu
menės. Turkams uždraudžiamą 
laikyti savo kariumenė Euro
pos pusėje, i tik tvarkos prižiū
rėjimui policijos spėka. Kur
distanas porai, metų paliekamas 
Turkijai, po to bus svarstoma 
jo likimas. Francuzija naujo
mis' pasiūlomis kalba apie Smir
ną. Armėnija nuo Turkijos at
skiriama ir pripažįstama ne
priklausoma.

Washingtone S. Valstijų val
džia Armėnijos nepriklausomy
bę užtvirtino.

KAIP BOLŠEVIKAI 
’’VALDO”.

Paskutiniu laiku kaip iš Vo
kietijos revpliucijos matėme, 
spartakai, arba kaip tie vokiš
ki bolševikai vadinasi, kėsinosi 
užgriebti Vokietijos kontrolę, iš 
ko pasaulis gavo progą pamaty
ti naujus paveikslus iš jų ne- 
sąrfioningumo, kuris pažymi jų 
metodas ir planus, kur tik jie 
turi progos paimti į savo ran
kas valdžią, •'nors ii’ vienai die
nai. Jie visai nepaiso ant di
džiumos norų, jeigu tik jiems 
pasiseka žiaurumu užvaldyti. 
Jiems nesvarbu didžiumos mo
ralė teisė apsispręsti, kokią jį 
valdžią nori turėti ir po kokia 
gyventi. Jie nepagerbia žmo
gaus teisių ir nėra po jais lais
vo žodžio ir spaudos, kaip tik 
tie ekstremistai įgauna kontro
lę. Trumpai sakant, pirmas 
žingsnis bolševikų veikime, bi
le kokioje šalyje, kuri tik davė 
jiems progos pasirodyti, jie sa
vo tikrą būdą parodė įstumimu 
į tironiją ir begėdišką, žiaurų 
despotizmą, kokiu net piktino
si aršiausi despotai. Bolševi
kai tuoj parodo, kad jie nėra 
nei kiek liberališkesni valdovai, 
kaip monarchai, kuriuos jie su 
tokiu paniekinimu smerkė. — 
Juo daugiau pasaulis raudonos 
tironijos gaus pamatyt, tuo la
biau visi tolinsis nuo tos ’’nau
jos liuosybės”, kuri pasirodo 
esanti tik iš vardo ir suvilia yį- 
sus cfc&ąius darbininkus, išsy- 
kio net' labiausia įsitikinusius 
apie jos 'gerumą ir vienatinį 
darbo žmonių' išganymą.

TURKAI ĮSTEIGĖ RES
PUBLIKĄ.

Londonas. — Turkų naciona
listai atsiskyrė nuo sultano val
džios ir įsisteigė Anatolijoj res
publiką su Mustapha Kemal Pa
šą kaipo prezidentu. Visoj Tur
kijoj neramumas, areštai ir su
bruzdimas prieš sąjungiečius. 
Mohamedonai šaukiami vieny
tis į karę paliuosavimui sulta- 

|no iš sajungiečių intakos.

Streikas Elzase. Paryžius.— 
Elząs-Lotaringijoj balandžio 24 
d. apšauktas generalis streikas. 
Gelžkeliai ir pačto išsiuntinėji
mas visai sustojo. įMetz mieste 
neišleista jokis laikraštis.
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METAI V (VOL. V)

JAPONIJOS ULTIMATUM RU
SIJAI.

1 Vladivostok. — Japonijos pa
duotas raštas Zemstvų valdžiai 
reikalauja,, kad toji valdžia pa
vestų savo laivus, amunicijos 
dirbtuvei, šautuvus ir amunici
ją laikinam prižiūrėjimui Ja
ponų valdžios, ir kad Zemstvos 
greitu laiku atnaujintų trarts- 
portaciją, kame Japonija nori 
irgi suteikti pagalbus. — Ne
senai Japonijos kariumenė Vla
divostoką užėmė .ir tenai pra
deda daryti savo tvanką. rVal- 
džia sakėsi Vladivostoką palai
kysianti tik tūlą laiką, kolei te- 
nei užstos tvarka.

REIKALAUJA AREŠ
TUOTI GROBIKUS.

Washington. — Kansas val
stijos senatorius Capper savo 
prirengtoje senatui kalboje pa-, 
sakė, kad ’’Suvienytos Valstijos 
paliko tiktai vagių lizdas”. Jis 
pasmerkė visus pelno grobikus, 
iškėlusius neapsakomas kainas 
už viską,’ir paskelbė, kad jeigu 
įstatymų prižiūrėtojai viršinin
kai negali priversti įstatymų 
pildyti, jie turi rezignuoti ir už
leisti savo vietas tokiems, ku
rie tai padarys. Jis /išrodinė- • 
jo, kad grobimai pasirodė milži
niškam pelne, kokį padarė Ame
rikos korporacijos — jų pelnas 
pakilo nuo 36 bilijonų iki 84 
bilijonų. Jis taipgi išskaitė il
gą surašą korporacijų, kurių 
pelnas 'buvo nuo 20 iki 200 nuo
šimčių. \ ’’Dabartiniu laiku di
džiausia saturnalija apsireiškė 
godume pelno iš cukraus. Tie
siog po teisių departamento a- 
kių tapo pastatyta kertė. Per 
daugelį' mėtų cukraus išdirbė
jai begėdiškai ir viešai plėšė iš 
šeimininkių laike sutaisinėjimo 
vaisių ant žiemos, kada dau
giausia naudojama cukraus.”

Padaręs peržvalgą valdžios 
veikimo kaslink miltų, cukraus 
ir audinių, vėliaus} ąugščiausio- 
jo teismo nuosprendį, kad ne
reikia taksuoti šėrininkų pelną, 
ir teisių departamento paragi
nimus žmonėms pirkti ’’pigiau
sią mėsą” (tą senatorius Cap
per visai pasmerkia), jis sena
tui padavė surašą korporacijų^ 
kurių pelnai yra prirodymu ne
žmoniško, viešo, palaido grobi
mo. Senatį Capper reikalauja 
visus grobikus areštuoti ir pa
sodinti kalėjimam

UŽMUŠTAS NARŠUS VAGIS’
Chicago. —• čionai likosi nu

šautas plėšikas Harry J. James, 
po šaudymųsi su policija, kur 
sužeista du policistai. Jo na
muose atrasta daugybė dailos 
-daiktų, auskarų ir kitokių di
delės vertės dalykų. Jo užrašų 
knygelėje sužymėta buvo 700 
jo atliktų vagysčių, kurių visų 
(grobis siekia pusę milijono do
lerių. Nušautas plėšikas buvo 
apsivilkęs drapanomis buvusio 
S. V. senatoriaus Lorimer, ku
rios buvo seniaus pavogtos.

KUROPATKIN VIRTO 
BOLŠEVIKU.

Londonas. — Garsus iš Ja- 
ponų-Rusų karės generolas Ku
ropatkin, buvęs artimiausias 
Romanovų draugas, bolševikų 
valdžios paskirtas Turkestano 
gubernatorium. Kuropatkinui 
esant Turkestano gubernato
rium, jį ir tą provinciją užėmė 
bolševikai. Revoliucijonieriai jį 
buvo pasmerkę mirtin, ir tik jo 
ypatiškas populiariškumas ka
reiviuose išgelbėjo į jį nuo su
šaudymo. Jis yra antras cariš
kos yaldžios didžiūnas priėmęs 
valdvietę po bolševikų vėliava. 
Pirmiausias buvo gen. Brusilov, 
atsižymėjęs 1916 metais karėje 
prieš Vokiečius. Jis dabar yra 
raudonosios armjjos komandie- 
rium. Kuropatkin, kuris dabar 
yra 73 metų amžiaus, sakoma 
pradėjęs pripažinti bolševikišką 
doktriną. Už nepasisekimą Ja
ponų karėje jis liko atšalintas 
iš kariumenės.- Karės pradžioj 
vėl išsiprašė caro komanduoti 
kariumenę, bet nepasisekus po 
Dvinskp ežeru vėl jis likosi iš 
fronto išimtas, po ko nuvyko į 
Turkestaną gubernatorium. Ten 
jį bolševikai areštavo, pagaliaus 
jis pervirto prie bolševikų "mo
kslo”.

ORLAIVIS PRALENKĖ TE
LEGRAMĄ.

Londonas. — Nesenai buvo 
svarbus reikalas tuoj persiųsti 
žinią iš Londono į Paryžių; pa
šaukta telefonu ir pasiųsta te
legrafu; tuo pačiu laiku vienas 
orlaivininkas tą pranešimą pa
ėmė kaipo formai} raštą ir pa
sileido nešti orlaiviu. Nuskri
do kur reikia į valandą ir 20 m. 
laiko, pralenkdamas .telefoną ir 
telegrafą. Lėkė 180 mylių į 
valandą.

Marso gyventojai neatsiliepia.
Cedar Creek, Neb. — D-ras 

F. Milliner turi įrengęs stotį

MEKSIKOJ NAUJA 
REVOLIUCIJA.

Washington. — Meksikoj ap
sireiškė didelis revoliuci joniš
kas subruzdimas, delei to Suv. 
Valstijos pasiuntė tenai keletą 
kariškų laivų. Iš Didžiojo van
denyno pusės laivai stovi Tam
pico porte, iš Atlantiko — ap
sistojo Guananamo užlajoje, o 
prie rubežiaus stovi kafiumenė, 
gatava in eiti, jeigu butų reika
las. Visa tai prirengta apgy
nimui Amerikonų gyvasčių Me
ksikoje, jeigu revoliucija pasi
rodytų pavojinga.

Carranzos valdžia sutiko di- 
džiaūsį revoliuci j onierių pasi
priešinimą ir šalyje gręsia di
delis krizis. Vakariniame Mek
sikos krašte revoliucijonieriai 
artinasi prie federalėš kariume
nės ir laukiama didelių mušiu. 
Kitose vietose atsibuna žiaurus 
susirėmimai.

Tarp Mexico Miesto ir Gua- 
delajara sakoma pertrauktas 
gelžkelis.

X * » *
Venustiano Carranza užėmė 

Meksikos valdžią po revoliucijos 
prieš Huertą keletas metų" at
gal. Dabar prieš Carramzą pa
kilo kitas Huerta, Sonora vals
tijos gubernatorius. Carranzos 
sukilimas prieš aną Huertą bu
vo nuvertimui diktatoriaus' ir 
įvedimui konstitucionalės val
džios. Naujasis Huerta pakėlė 
'karę prieš Carranzą nuverti
mui diktatoriaus, kuris nuvertė 
Huertą. Huerta buvo žiaurus 
tironas; užėmė valdžią per suk
tybę ir žudystes ir savo galybę 
palaikė sistematišku ir žiauriu 
terorizmu. Carranza yra kito- 
kis žmogus. Bet po Carranzos 
valdžia Meksika nėrą demokra
tiškesne, negu ji buvo po Huer- 
tos. Gal kiek geriau yra, kad 
vietoj persigėrusio žmogaus už
ėmė valdžią mokytas žmogus, 
bet kad jis yra egoistas ir net 
neturi desimtos dalies gabumų 
Huęrtos, tas nieko 'nepagerino.

Naujasis Huerta turbut nėra 
gimine pirmutinio, kuris 1916 
metais ištrėmime mirė. Victo- 
riaho (pirmasis) Huerta buvo 
grynai Indi jonų kraujo, dabar- 

I tinis paeina iš senų Ispanų di
džiūnų. Gal, jam užėmus val
džią, Meksikoj e^ užstotų ranjy- 
bė, bet kolei kas nieko negali
ma sakyti nei laikyti priimti
nais, jo pamatinius naujos val
džios punktus. 

-
Jieško nužudytosios vyro:
Pawpaw, Mich. —- Tardymai 

pagaliaus privedė, kad mokyto
jos Maude Tabor mirties kalti
ninku .yra jos daug sykių buvęs 
vedęs vyras Virgo. Jisai da
bar yra dingęs ir policija pra
dėjo jieškoti. Kaip atmenate, 
jos 'kūną atrado sesuo medinė
je skrynioje skiepe po nereika
lingais daiktais- užverstą, pra
ėjus trims metams po jos mir
ties.. '

priėmimui signalų nuo Mafso, 
bet iki šiolei dar jokios žinios 
nesulaukė. Jis mano dar kele
tą dienų tokį bandymą daryti.

Redaktorius su prezidentu ant 
dueliaus.

Montevideo, Uruguay (Pieti
nė Amerika). —Baltasar Brum, 
šios respublikos prezidentas, iš
šaukė dvikovon Dr. Rodziguez 
Larretą, ”E1 Pais” laikraščio 
vedėją; vedėjas iššaukimą pri
ėmė. Tarp prezidento ir redak
toriaus kivirčiai kilo už patal
pinimą straipsnio apie preziden
to kalbą Montevideo universite
te;

Lietuvos Laisves Paskola
PASKOLOS BĖGIS.
Bonai jau atspausdinti.

Lietuvos Laisvės Paskolos
bonai jau yra atspausdinti. Bo
nai atspausdinti yra trijų ru
sių: ant 50 dolarių, 100 dolarių 
ir 500 dolarių, iš viso ant su
mos penki milijonai dolarių.- 
Bonai turi po keturiolika kupo
nų, sulyg kurių bus išmokamas 
nuošimtis. Už paskutinius pen
kioliktus metus nuošimtis bus 
apmokamas drauge su apmokė
jimu pačios sumos. Procentas 
už bonus skaitomas nuo liepos 
1 dienos šių 1920 metų, o pat
sai- apmokėjimas paskolos tu
rės įvykti liepos 1 dieną 1935 
metais,
. Tuo tarpu yra daroma šių bo- 

nų numeracija ir nuo gegužio 
1 dienos bus pradėta išdavinėti 
visiems, kurie norės paimti pa
skolos boną ir visiems, kurie 
jau yra pilnai užsimokėję už 
bonus.
Sukruskit visų stočių komitetai.

Ikišiol visas prirengiamas bo- 
nų pardavinėjimui darbas yra 
atliktas.^ Suorganizuota apie 
180 stočių,, apvažiuotos visos 
svarbiausios didesnės Lietuvių 
kolonijos Misijos narių. Dabar 
ateina darbas pirkti ir išdalinti 
bonai visiems, kurie nęri prie 
paskolos prisidėti.

Lietuvos Misijos nariai norė
tų! patįs atsilankyti į didesnes 
kolonijas ir išdalinti ant vietos 
bonus visiems,, kurie yra pilnai 
už (juos užsimokėję arba dar 
panorės pirkti. Kur negalės pa
tįs atsilankyti, bus siunčiami 
Lietuvos Misijos įgaliotiniai ar
ba kai-kur tas darbas bus pa
vedamas patiems stočių komi
tetams. Visam šiam darbui pa
silieka laiko vos tik du mėnesiu, 
nes iki liepos 1 dienai š. m. vi
sos paskolos darbas norima pil
nai užbaigti. Kas yra užsimo
kėjęs už boną tik dalį pinigų, 
kviečiamas yra iki liepos 1 die
nos užsimokėti pilnai, idant iki 
šio laiko butų pilnai žinoma, 
kiek iš viso kokia stotis yrą pa
skolos išpirkusi.

Šiuomi užkviečiame visas vie
tų organizacijas padidinti savo 
agitacijos darbą, idant- kiekvie
nas galėtų išpirkti bonų ant 
pirmiaus jau paskirtos sumos 
ir kad paskola visų penkių mi
lijonų galėtų pilnai nusisekti. 
Taigi sukruskite visi prie dar
bo!

Kur tas cukrus randasi?.... 
Suv. Valstijose nuo karės laikų 
vis stoka 'cukraus. Visaip' aiš
kinama ir visi kaltinama už jo 
nedateklių, bet tikri kaltinin
kai sau sėdi ramiai ir juokiasi. 
Dabar generalis S. V. prokuro
ras Palmer pasiryžo ypatiškai 
pasimatyti su cukraus išdirbė- 
jais susekimui, kur galėtų ras
tis paslėptas cukrus, nes yra 
žinoma, kad jo Amerikoje yra 

I pilna. Ar suras.... ar suras 
ir dabar.... ?

Pačtas oru tarp New Yorko 
ir San Francisco. Washington. 
Primtas ibilius, pavelijąs daryti 
išlaidas įrengimui orinio pačto 
tarp New Yorko ir San Fran
cisco, per Chicago.

Caillaux, buvęs karės pradžio
je Francuzįjos premjeru, už su
sirašinėjimą su priešais laike 
karėį atrastas kaltu; paliuosuo- 
tas nuo kalėjimo bausmės, bet 
jam atimama 10-čiai metų poli
tiškos tiesos ir per penkis me
tus turės gyventi ištremime — 
Francuzijos vidaus ministerijos 
paskirtame miestelyje.

PROVIDENCE, R. I.

LIETUVOS MISIJOS ATSI
LANKYMAS.

Nedėlioj po pietų, gegužio 2 
d., nuo 1 vai., čionai bus didelė 
Lietuvių paroda ir prakalbos ir 
tai bus didžiausia iškilmė, ko-' 
kios dar Providence Lietuviai 
neturėjo.

Ant 1-mos valandos dieną iš 
New Yorko pribuna Lietuvos 
Misijos nariai ir nuo stoties 
prasidės /paroda; po parodos 
bus’ prakalbos puikiam Rialto 
Teatre. Kalbės daug kalbėto
jų. Apart Misijos narių, kal
bėti pakviesti Providence mie
sto Majoras Gainer, Pulkinin
kas Cutler (buvęs delegatu nuo 
žydų taikos konferencijoje Pa
ryžiuje) ir R. L valstijos sena
torius. Šie visi kalbės Anglų 
kalbą, ir dar pakviesta iš Bos
tono p. Ivaškevičius, kuris kal
bės lietuviškai.

Bus gražių dainų, apart Lie
tuvos ir Amerikos himnų, ku
riuos dainuos suvienyti Birutės 
ir Lietuvių Jaunuomenės Cho
rai.

Rengkitės visi šio miesto Lie
tuviai ir Lietuvė;, kas tik gy
vas, pasitikt Lietuvos Misijos 
pasiuntinius, ir nesivėluokit at
eit, kad gautumėt sėdynių, kad 
pirma kiti neužsėstų visų vietų.

Rialto Teatras, kur bus pra
kalbos, randasi pačiam viduryj 
miesto, kampas Washington ir 

i Mathewson sts.
Iš pačių Lietuvos atstovų iš

girsite gyvus žodžius musų Tė
vynės vargų, kovos, vilčių ir 
pasiryžimo būti laisva, atsikra
čiusią nuo visokių priešų, Len
kų, Rusų ir Vokiečių, kurie iki 
šiolei slopino musų tautą kiek 
galėdami, šiandien Lietuva jau 
yra pasiliuosavus iš tų pančių, 
kurie 'ją varžė per šimtus metų, 
bet dar randasi priešų, norin
čių vėl ją pražudyti. Taigi, at
eikite visi, išgirsite iš musų Tė
vynės pasiuntinių apipasakoji- 
mus, ko nuo musų šiandien Lie
tuva reikalauja ir prašo ir ką 
mes turime padaryti, kad ji pa
siliktų laisva ant visados!"

J. Karpavičius,
Prov. L. L. Paskolos St. ižd.

Atsikreipimas prie visų atsilikė
lių nuo paskolos.

Amerikoj''yra daug Lietuvių, 
kurie ikišiol nenorėjo dėtis prie 
paskolos, tardami, jog jie neno
rį su ta'paskola paremti dabar 
esamos Laikinos Lietuvos Vy
riausybės.

šiandien butų jau laikas ir 
tiems visiems atsilikėliams ak-
tiviai dėtis prie paskolos. Rin
kimai į Steigiamąjį Seimą jau 
prasidėjo, greitu laiku susirinks 
patsai Seimas, kursai nustatys 
ir nuolatiną jau valdžią Lietu
voje. Surinkti Amerikoje pas
kolos budu pinigai turės patek-
ti ne kam kitam, bet tai nuola
tinai Lietuvos Valdžiai. Todėl 
nebegali būti jau jokio išsikal
bėjimo, kad tos paskolos nega
lima remti. Tik Lietuvos prie
šai tegali niekinti ir atkalbinė
ti nuo tos paskolos. Kad prie 
jos nesideda tas nėrą Lietuvos 
draugu, bet priešu. Atsimin
kite apie tat, kad nepasilikti už
pakalyje viso Lietuves respub
likos tvėrimo darbo, ir kad tas 
vardas — ’’Lietuvos Priešų” 
nebūtų prie visų jūsų, kurie at- 
silikote, -egamas. Todėl tver
kite savo stotis, kad ir partiji- 
nes, paskuos užpirkmui.

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

DANIJA PRADĖJO PREKYBĄ 
SU RUSIJA.

Kopenhagen. — Tarp Rusi
jos ko-operativių organizacijų 
ir Danijos užrubežio prekybos 
ir finansinės grupės padaryta- 
sutarti atnaujinanti prekybą 
su Rusija ir kitomis šalimis.

GEGUŽINĖ PARYŽIUJE.
Paryžius. — Generalis prezi

dentas darbo federacijos pa
skelbė, kaip bus apvaikščiojai 
ma gegužio 1 diena. Tą dieną 
visi darbininkai sustos dirbę 
per 24 valandas. Nerengiama 
jokių parodų ir demonstracijų, 
kad nekiltų riaušių.

SUSIUVO ŠIRDĮ — ŽMOGUS 
GYVENA.

San Francisco, Cal. — Tūlas 
žmogus bandė nusižudyti ir pa
leido sau krūtinėn kulką. Kul
ka perėjo per širdį ir išėjo per 
pečius lauk. Paėmę ligonbuty- 
je gydytojai nusprendė daryti 
operaciją: atvožė kairiąją kru
tinės pusę, priėjo- prie širdies 
ir rado joje colio ilgio žaizdą. 
Labai atsargiai daktaras užsiu
vo žaizdą trimis siūlėmis ir da
bar tas žmogus sveiksta. Pa
siekimui širdies reikėjo išpjau
ti du šonkauliu. Tokia: opera
cija yra tik trečia, žinoma gy
dymo rekorduose. — Tuoj ma
tysime, kad žmogaus negalima 
sunaikinti, jei nesudraskai jo į 
šmotelius.

Laisva Lietuva Dabar arba Niekados! — Lietuvos Laisvės Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiami
Boliai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam pq 5 nuošimtį į metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės į Lietuvos Misijų New Yorke.
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CLEVELAND, OHIO.
Vyčių koncertas. Nedėlioj, 

balandžio 18 d. vietinė L. Vyčių 
25 kuopa turėjo parengus per
statymą, koncertą ir balių. Vi
sas programas buvo gerai su
ruoštas ir atlikta neblogiausia, 
ypač puikiai dainavo p. O. Po
cienė ir savo artistišku balsu 
publiką užžavėjo. Kaslink per
statymo — tai truko dar pasi- 
mokinimo.

Atidarant programą, įžangi
nę kalbą pasakė p. Greičius; 
Pradėdamas savo kalbą, jis pa
sigyrė, buk nieko savo kalba 
neužgaus. Bet tuoj pradėjo a- 
pie kitus chorus, buk tie chorai 
ardę vyčius; ant galo sako, kad 
ir Varpo Choras ardė jų darbą.

Kiek aš žinai, tai keli Sanda- 
riečiai, atsiskyrę nuo vyčių, su
tvėrė Varpo Chorą, bet tai nė
ra ardymas. Toliaus p. Grei
čius užsiminė apie St. Šimkaus 
koncertą, atsibuvusį pereitą va
sarą, ir nurodė, jogei p. Šimkus 
neatsikreipęs pas vyčius. Tą 
kalbėdamas p. Greičius prasi
žengė su teisybe, nes St. Šim
kus kreipėsi į visus Clevelando 
Lietuvių Chorus. Gi p. Grei
čius ir vyčiai, sužinoję, kad ir 
kiti chorai pakviesti, tuojaus 
davė St. Šimkui atsakymą, jog 
’’Clevelande vyčiai valdo ir Cle- 
velandas vyčių”. Bet St. Šim
kus to nepaisė, ir koncertas vis- 
tiek buvo rengiamas.

Ką vyčiai darys, matydami, 
kad iš jų Tankų Clevelandas iš
sprunka? Jie tuojaus sumanė, 
kad reikia išrasti kokis būdas 
pakenkimui St. Šimkaus kon
certui, kam jų nepaklausyta. Jų 
sumanymu tuoj parengta del 
R. Kryžiaus vikaras ir pakvie
sta keletas kalbėtojų, St. Šim
kaus koncertas neišėjo kaip ti
kėtasi ir tada p. Greičius gyrė
si tą . padaręs' su savo vyčiais. 
Bet tas visai netiesa. Tas pa
kenkimas didžiumoje paėjo pa
sidarbavimu bažnyčioj, nes per 
keletą savaičių skelbta ir agi
tuota neiti niekur kitur, kaip 
tik ant rengiamų tų prakalbų. 
Tą viską vyčiai savo įpasidi-.

džiavimui prisisavino.
Labai butų patartina, kad vy

čiai išrinktų geresnius kalbėto
jus ir geresnius koresponden
tus, nes tas jiems labai kenkia. 
J’jovynes tarp visų sukelia ko
kis nors nedakepęs korespon
dentas arba, kaip praeitais me
tais buvo jau atsiradęs koks tai 
storanosis, bet gerai, kad jis 
greitai pasiliovė. Dabar gi p. 
Greičius pradėjo savo neteisin
gais išvedžiojimais niekinti ki
tus chorus ir pavienius žmones.

Patartina vyčiams, kaip jie 
dainuoja savo himną, kad savb 
tautą gins plieno kardais, kad 
jie taip ir padarytų — visi iš
važiuotų į Lietuvą, tai gal butų 
čia Amerikoje Lietuvių visuo
menėje ramybė. O kad ne, tai 
kad nors išrinktų tuos visus 
silpniausius ir išsiųstų į Lietu
vą, gal tuom kart butų kiek ge
riau ir tarp jų. Eks-Vytis.

WATERBURY, CONN.
čionai atsibuvo socialistų pa

rengtos prakalbos, kalbėjo. ’’Ke
leivio” redaktorius St. Michel- 
sonas iš So. Bostono. Kalbant 
bekalbant ir žmonėms beklau
sant jo įvairių filosofijų, bolše
vikai pradėjo net dantimis grie
žti. Vienas ’’draugas”, užsi- 
deg-s, kaip kerosinu aplietas, 
pašokęs ant kojų prašo balso ir 
nori kalbėtoją sukritikuot — 
rėkia, kad kalbėtojas meluoja, 
pas juos taip nėra ir neteisy
bę kalbėtojas sako. Kalbėtojas 
žmogeliui suriko: tu neturi bal
so čia kalbėti, aš esu pakvies
tas. Tuoj visi bolševikai ir in- 
tužo, sukilę ėmė šaukti, tai kal
bėtojas turėjo bėgti iš svetai
nės laukan per užpakalines du
ris, o tas užpykintas ’’draugas” 
dar pasivijęs kalbėtoją spyrė 
iš užpakalio. Ponas Michelson 
tik tada atsigrįžo atgal pažiū
rėti, kaip ąnt traukinio sėdo.

Tokios tai pasekmės musų 
’’darbininkų užtarėjo” mokslo: 
’’Keleivis” pats tuos žmonelius 
išmokino revoliucijas kelti ir 
lai.pasidžiaugia. A. K.

■ Iškirpk kuponą. Pažymėk no- 
i rimą knygutę ir prisiųsk jį 
! mums ŠIANDIEN.
I Mrs -
I Street
I City _
j State (8)
■j----- Nurodymai apie Valgius
I____Kūdikių Gerovė

Močiute Sako
Kuomet ji buvo mažytė mergaitė ir jos mama 

neturėjo užtektinai pieno žindymui jos, ji davė 
jai

/Seniems
EAGLE BRAND

{CONDENSED MILK)

BREMERTON, WASH.
Valanda laiko kaip skaitau 

’’Dirvą”, bet nieko nepatėmijau 
iš musų apielinkės, ypatingai 
iš Bremertono. čionai randasi 
apie keturios šeimynos ir apie 
trįs pavieniai Lietuviai, visi ge
ri tėvynainiai, mėgsta skaityti 
laikraščius ir jų turi keletą iš
sirašę— visi tautiškos dvasios. 
Visi Lietuviai čia turi savo na
mus įsirengę, vienas pavienis 
vaikinas skaito savo turto net 
iki 16,000 dol.

Miestelis dailus, turi apie 10 
tukst. gyventojų, čionai tik 
randasi laivų taisymo prieplau
ka ir darbas galima gauti tik 
turint ukėsiškas popieras. Ar
timiausias didelis miestas yra 
Seattle.- Tenai Lietuvių skaito 
apie 400, daugiausia bolševikai, 
tautininkų mažai, bet jie visgi 
neatsilikę tautiškuose darbuo
se. D. L. K. Gedimino drau
gystė pirko Lietuvos bdną už 
$300. Lietuviams čia nesma
gu, kad nėra inteligentų ir nė
ra kam žmonių pabudint iš mie
go. Bolševikai čia buvo gan 
veiklus, kolei jų vadovas nepa
teko į kalėjimą, — dabar lyg 
dienas pardavę nelanko nei su
sirinkimų, nei nerengia jokių 
vakarų, kaip pirma — ikišiolei 
smarkavo kaip žvirbliai ant są
šlavyno, kol vanago nemato.

Seattle yra žydų rabinas Se- 
mon Glaizer, gimęs ir augęs 
Lietuvoje ir labai užsiinteresa
vęs Lietuvių reikalais. Nese
nai buvo Washingtone ir par
važiavęs pasikvietė kelis Lietu
vius, kuriems pasakojo, kad jis 
matėsi su Amerikos valdinin
kais ir kalbėjo su jais išreikš
damas pageidavimą, kad Ame
rika pripažintų Lietuvos Res
publiką, ir patarė Lietuviams 
susirinkti ir išnešti rezoliuciją, 
reikalaujančią Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo. Se
natorius Cummings yra jo se
nas draugas, tai, sako, jam tą 
rezoliuciją pasiųs, ir tikisi, kad 
Lietuva neužilgo turės būti A- 
merikos valdžios pripažinta. — 
Tasai rabinas sako, kad jie ga
li paimti didžiausią Seattle sa
lę ir sušaukti didelį mitingą, 
kur Lietuviai galėtų parduoti 
Lietuvos bonų ir žydai išpirk
tų mažiausia už 10,000 dolarių. 
O tas Lietuviams butų didelis 
išsigarsinimas, nes čionai labai 
mažai Lietuviai žinomi.

Kiek laiko atgal žydai turė
jo protestą prieš Lenkus už po
gromus — dalyvavo visi mies
to valdininkai ir žymus kalbė
tojai iš visos apielinkės. Rabi
nas Glaizer paminėjo ir apie 
Lietuvius ir pasakė, kad Lietu
va turėtų būti pripažinta kai
po atskira respublika; sako, — 
Lietuviai ramus kultūriški žmo
nės, . niekam nieko blogo nepa-' 
darė, ir Amerikos valdžia juos 
turėtų paremti. Tuomi turbut 
pirmu kartu Lietuvių vardas 
pasiekė Seattle publiką. Po to 
daugelis svetimųjų manęs klau
sinėjo apie Lietuvius ir aš pa
aiškinau taipgi, kad jie yra ge
riausi ant svieto žmonės, visi 
geri darbininkai, pas mus nėra

valkatų ir niekas jų Lietuvoj 
nemato.

Kad tik patįs kiek daugiau 
veiktų, čionai -Lietuviai turėtų 
didelę paramą, nuo žydų ir tuo
mi daug galėtų prigelbėti savo 
Tėvynei-. J. Sitko.

WATERTOWN, MASS.
šiame mieste atsibuvo Airių 

prakalbos Airijos paskolos tik
slu; kalbėjo James M. G. Fay 
apie mažųjų tautų laisvę. Da
lyvavo dikčiai ir Lietuvių.

Mr. Fay, buvęs Amerikos ge- 
neralis Konsulis Bruselyje, Bel
gijoje, yra plačiai su dalykais 
apsipažinęs žmogus, savo kal
boje neužmiršta užsiminti ir 
apie Lietuvos liuosybę, kuri no
rai būti laisva be religiškų ap-( 
sunkinimų ir be politiškos prie
spaudos ir kurią jis nori, kad 
Amerika pripažintų be atidė
liojimo. Mr. Fay labai neprie
lankus Wilsono administracijai 
delei tokių užvilkinę jimu ir ne- 
atkreipimų domos į visus karės 
laikų prižadus.

So. Bostone atsibus del Mr. 
Fay parengtos prakalbos balan
džio 28 ir gegužio 6 d.

PARYŽIUS, Francuzija.
Pavasario šventės Velykos 

jau praėjo, jų čia niekas ne
švenčia. Nors ant popieros yra 
intrauktos į valstybės švenčių 
eilę, bet dirba visi, kaip mies- 
čionįs, taip ir valstiečiai. Ypač 
tas pažymėtinas blogumas pas 
Francuzus, kad kur nebpsi, vi
sur verčia darbininką dirbti iki 
pietų, net neatsižvelgiant kokia 
šventė nebūtų: religiška ar 
dzingolistiška. Tik prie indus- 
triališkų darbų kas nenori, to 
prievarta neverčia, t. y. — už 
nedirbimą nepavaro niio darbo. 
Gal po ta garbingąja kare da
lykus permainys, nes ir čia ša
lis su 40 milijonų gyventojų 
taip aimanuoja, jog nepritenka 
darbininkų, kaip ir kitose ša
lyse, kur vieni ’’ponai” tepaliko.

Paryžiuje Velykų dieną tai 
didžiausias turgus ir teatrai su 
kitokiais dzingolistiškais pasi
linksminimais, kame tada sin
kių vertelgos pinigų maišus su
sipila, o karčiamose išgeria iki 
paskutiniam bptęliukui.... Jei
gu vieni ir nedirba, tai kitiems 
didžiausia rugiapjutis. Vien tik 
nuo trypimų ir ūžimų kitiems 
reikia keliauti iš šio pasaulio.

Aš, kaip vargų žmogelis, taip
gi dirbau Velykas, kaip niekuo
met Francuzuose jokios šventės 
nešvenčiau. Jeigu tik su ko
kia pramanyta priežastimi ne
ateinu prie darbo. (• ,

Bet ant šių Velykų puikiai 
pasipuošiau su dailiu laikraščiu 
’’Dirva" ir su ’Sandara” ir “Tė
vyne”. Visas lubas ir sienas ap
kabiau savo mažutėlio buto, e- 
sančio ant paties augšto pačioje 
padangėje, viename gename na
me, kuris jau keletą sykių tik 
ką neapvirto. Kaip' pareinu 
nuo sunkaus darbo, tai turiu į 
ką pasižiūrėti. Rodos bučiau 
pačioje dangaus karalystėje, 
nes prie tų minėtų gerybių dar

mano paties piešti paveikslai 
dabina visas keturias sienas. 
Knygų ir knygelių afpie 500 
įvairaus turinio, kurias skaitau 
tuomet, kaip katra kada atro
do žingiedžiau. Dabar ką tik 
baigiu skaityti S. Daukanto 
Lietuvos Istoriją. O kuomet 
nuvertė Nikalojų II nuo vieš- 

j patystės sosto, — skaičiau A.
Ramboud ’’Rusijos Istorija” 
(Histoire de la Russie). Tuo- 

I met besisvarbaujant pasirodo, 
kad aš jau tiek senas, kaip tas 
musų vargų pasaulis.

Mano bute yra mažas staliu
kas, kuris kabalduoja į visas 
dalis, bet prie sienos prispaus
tas pastovi.' Ant jo aš rašau, 
skaitau ir maistą valgau. Tas 
mano altorius, aš jį visuomet 

(apsidengiu Lietuvių laikraščiais
— ’’Dirva”, “Sandara” ar “Tė
vyne”. Taipgi jau gaunu ir 
“Lietuvos Ūkininką”, bet .šis 
marokas, kad išeilės galėčiau 
papuošti savo stalelį. Mažutėlį 
langą to paties Mažutėlio bu
to, kuris tiesiai į pietus ir kas
dien skaisti saulė apšviečia ma
no butą, — ant šių Velykų ap
dengiau geltonu muslinu, sker
sai stiklų pertraukiau raudonų 
ir žalių siūlų šnįurelius, kas ro
do, kad mano langas padabintas 
Lietuvos spalvomis.

šitaip praėjo Velykos 1920 
m. Paryžiuje, taip mane visuo
met lygiai linksmina su pava
sario paukšteliais, ir esmi pa
siryžęs visuomet sulaukti ki
tų....

Gamta atrodė neblogai: me
džiai jau veik visi su lapais, ir 
daržuose žolynai žaliuoja. Tik 
ką veversėlis čia niekuomet ne
čiulba, nei špokai švilpauja. 
Velykų dienoje oras truputį at
šalo ir protarpiais krito smar
kus lietus. A. Erškėtis.
4. IV. 1920.

Godotina ’’Dirvos” Administra
cija: — Kadangi pavasaris jau 
užstojo ir darbininkai dirbimui 
’’Dirvos” yra reikalingi, tai pri- 
siunčiu jums $2, už kuriuos ma
lonėsite . siuntinėti Jūsų laikra
štį ’’Dirvą” per visą metą nau
jam artojui žemiaus paduotu 
antrašu. Tegul jis sau aria, 
rankoves pasiraitęs. Taipgi lin
kiu, kad kiekvienas ’’Dirvos” 
skaitytojas pasistengtų šį pava
sarį nors po vieną naują arto
ją ’’Dirvai” surasti, o tuomet 
tikiu, kad ’’Dirva” bus išdirb
ta dar geriau ir išduos geres
nius vaisius. — Su tikra pagar
ba Juozas Maksimavičius, New: 
Britain, Conn.

SKAITYTOJAMS 
Kurių prenumerata jau 
pasibaigė, išsiuntinėjo
me paraginimus atnau
jinti. Šis numeris yra 
paskutinis tiems, kurie 
iki šiolei dar neatnauji
no.

Visuomet kaip tiktai 
gaunat paraginimo lai
škų neužvilkinėkit su 
atnaujinimu, tada ne
įvyks jokių pertraukų 
skaityme.

’’Dirvos” Admin.

Nuo ko ji buvo tvirta ir sveika—ir, kada močiu
tė negalėjo žindyt mano motinos, ji taipgi davė 
jai Eagle Brand, ir dabar—mano motina duoda 
man Eagle Brand, ir aš augau sunkesne po virš 
pusę svaro kas savaitė nuo to kaip buvau trijų 
mėnesių amžiaus.”

Prisiųskit mums šiandien kuponą, jeigu jūsų kū
dikis tinkamai neauga—jeigu verkia, neramus ir 
suvargęs—ir gausi* dykai penkiasdešimts keturių 
puslapių knygelę apie kūdikius, taipgi maitinimo 
instrukcijas, jūsų kalboje.

Gerumas, atsakantumas ir ekonomija padaro 
Eagle Brand pirmu pasirinkimui del stalo ir ga
minimo valgių. Gaspadinė neturės bėdos su cuk
rum, ir jis yra dar pigesnis. Pirkit dėžę šiandien 
ir vartokit jį visur kur reikia pieno ir cukraus. 
Didesni vaikai jį mėgsta su duona vietoj sviesto.

Šis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Groserių Krautuvėse 

The Borden Company 
108 HUDSON STREET 

NEW YORK
V alkai valo toiletinių dalykų yra kaipr uinui i/ULiz ‘STERLING” ant sidabro.

Savo Dantis
Ar Jūsų Vaikai Nusiskundžia?

^^'"bogoėh

INSTEIGTA 1857 M.

Produktai: ,
Borden’s Malted » Milk 

Borden’s Milk Chocolate

Kiti Borden
Borden’s Evaporated Milk
Borden’s Condensed Coffee

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

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

COLGATE'S RIBBON DENTAL CREAM
“GERI DANTIS” COLGAT E & CO. “GERA SVEIKATA”
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MARTINAS SU BURŽU
JAIS PIETAUJA.

(Ar skaitei pereitų num.?)
Sėdim abu prie stalo ir 

valgom. Martinui nei tas 
valgis negardus, kad negali 
prie stalo taip daryti kaip 
jam patinka. , Rodos tik im
tų, ąnt peilio pakabintų ir į 
burną — ir greičiau paval
gytų, ale Čia tos kvailos tai
syklės neduoda.

Dairosi aplinkui ir temi
na, ar kas jo nemato, ar ne- 
juokia iš jo.

— Na, Martinai, — sakau 
jam, — kaip patinka tokio
je vietoje, su visais kapita- 

jlistais ir buržujais valgyti?
— Ne, drauge, daugiau ir 

su pyragu tu mane čia ne- 
inprašysi valgyti, čia ne 
darbininkams, ale buržu
jams vieta, ir darbininkas 
negali su jais susitaikyt ir 
valgant.,

— Ta tavo kalba man pa
tinka ir duoda progos nuro
dyt į kitas jūsų visų ’’dar
bininkiškas” klaidas.

—O ką mes blogo prida
rėm? Ar tu ne darbininkas 
ir ar klaidų nepadarai?

— Tiesa, Martinai, kad ir 
aš darbininkas, ir padarau 
kaip kada klaidų — lygiai 
kaip ir visi — ir prie jų pri
sipažįstu. '

— Na, o ką tu prie manęs 
suradai prisikabinti?

— Prie tavęs kaipo atski
ros ypatos nieko. Bet štai 
kame blogas. Tu pasakei, 
kad darbininkas niekad ne
gali šitokioj vietoj su bur
žujais lygintis, o čia tik pa
prasčiausias dalykas, ką vi
si gali padaryti. Tik nura
mink savo ’’darbininkišką” 
ožį, įsitėmyk sykį kaip rei
kia valgyt, arba kaip abel- 
nai yra priimta prie stalo 
apsieiti ir kokius dalykus 
kaip naudoti, ir' pabaigta. 
Kitą sykį prisėdęs žinosi: 
randi baltą sulankstytą už- 
tiesaluką, tuoj išskėtęs pa
dėk sau ant kelių, ne pasi- 
kišk po kaklu, kaip motina 
kūdikiu kad pasega; į tas 
drobules nereikia šluostytis 
prakaito nei nosies, bet tik 
lupas ir pirštus. O su pei
liais irgi tas pats: katras 
mėsai, pjauk mėsą, o katras 
sviestui — tepk sviestą.

— O galas ten juos gali 
žinot, kokis kam padėtas.

— Nežinojai išsykio nei 
kas ta do raidė A, kada ją 
pirmu kartu pamatei, tai ir 
čia; bet su laiku viską iš
moksti.

— Be raidės A ir be kitų 
sunku apsieiti ir žmogus va
dinasi necivilizuotas, o jei
gu aš peiliu į burną sau val
gį kišiu, tai vistiek pavalgy- 

‘siu.
— Buvo žmonių, Marti

nai, kad ginčijo, jog nerei
kią jam žinoti nei A, nes jis 
žagrę moka valdyti, arklys 
ją tempia, ir gyvena. Ku
nigai Lietuvoj ir po šiai die
nai pabažniems tėvams pa- 
tardinėja neleisti mergaičių . 
į mokyklas, nesą ten išmok
sią bedievybės; vaikus jeigu 
leisit, sako, tai gali dar iš
eit ant kunigo, o mergaitės 
ne. Iš to išeina, kad kiti 
ir be pažinojimo A ženklo 
gali gyventi, .ką tu jau da
bar supranti.

— Tai kas čia mano do 
klaida?

— Klaida tame, kad jus 
visi tolygaus proto žmonės 
esat išsirokavę, kad jau ga
lit pasaulį valdyt, daryt įs
tatymus, išžudyt buržujus

arba inteligentiją, profesio
nalus žmones, kurie dabar 
visą tvarką daro, ir tai ne
gali tinkamai įrengti, dide
lius mokslus išėję ir visą 
savo amžių tyrinėję visuo
menės gyvenimą.

— Ale, drauge; yra ir su
sipratusių darbininkų, ku
rie gali viską daryti, gali 
paimti į savo rankas visą 
valdžią, gali vesti dirbtuves 
ir kitokius reikalus atlikti 
lygiai kaip ir tie buržujai 
arba profesionalai.

— Susipratę darbininkai, 
Martinai, tokių nesąmonių 
nemislina. Girdėjai gal prie- . 
žodį, kad žmogus juo dau
giau mokinasi, tuo patiria, 
kad jis visai mažai žino. O 
tavo ’’susipratėliai” ir tb jų 
tarpe,' kuris buvai priešin
gas mokyklos lankymui, 
kad ten norėjo tave išmo- 
kint 'skaitmenų, geografi
jos ir istorijos, taip sakant 
nieko ndžinodami nei apie 
save patį, rėkiat, jog viską 
žinot ir jums pasaulis val
dyt tai kaip šiaudą perkąst.

— Nemislyk, drauge, kad 
mano galvoj košė: duok tik 
man kokio gubernatoriaus 
ar generolo suolą ir aš vis
ką taip atliksiu kaip ir jie.

— Tau nejučiomis tu jau 
buvai ir esi tų didžiūnų suo
le. Bet net bijai tų vietų, 
kurias jie gerbia ir įkurios 
jiems patinka.

— Meluoji drauge, kad aš 
jų vietas turėjau ir jose bu
vau. O būdamas ko aš jų 
bijočiau.

— Andai buvau nusivedęs 
tave į muzejų. Tau visai 
nepatiko, neindomu buvo ir 
tik tuo tarpu matęs užmir
šai viską kas ten yra. To
kiose vietose ir gubernato
riai ir kiti inteligęntiški vy
rai ir net mokytos moterįs 
randa sau daug svarbaus. 
' — Ale aš ten nieko nera
dau, ir nenoriu daugiau ei
ti.-'.4 -kii

— Visi nekulturiški, ne-' 
apsišvietę žmonės nemoka 
apvertinti svambių dalykų, 
o tik dėlto, kad jie jų ne-- 
supranta. Viską prakilnaus, 
svarbaus, naudingo, sun
kiausia yra suprasti, sunku 
mokintis ir galvon įsidėti, o 
dėlto niekas ir nenori apie 
tai žinoti, ypač jus, ’’darbi
ninkai”.

— Tu, drauge, negali va
dina mane nesusipratusiu, 
ba aš skaitau darbininkiš
kus laikraščius ir galiu tau 
tą prirodyt.

Malonu ir lengva pa
sauliui butų, jei tie ’’darbi- 
ninkišni” laikraščiai žmones 
šviestų. Bet ir jie supran
ta, kad viskas prakilnaus ir 
protą ąuginančo žmogui y- 
ra sunku, tai jie duoda tik 
tokius jums dalykus, kurie 
jus lengvai patraukia, kaip 
holandiškas suris pelę į spą- ; 
stus.

— Drauge, tu įžeidi musų 
literatūrą ir musų vadovus.

— Ne, Martinai, jūsų va
dovai ne to verti. Bet aš 
tau norėjau dar pasakyti, 
Tu ir dabar gal gubernato
riaus ar generolo krėsle sė
di. Karės laiku šiame mies
te buvo daugybės generolų 
ir jie čia valgė. Jie nebijo
jo sėdėti, nebijojo žmonių, o 
tu bijai. Ir dar pasitaikys 
jų čia daug užvažiuoti, ir į 
tą patį krėslą atsisės. Jie 
nedrebės, nes jie tam išauk
lėti.

— Ale jie neišauklėti dar
bininkus išnaudoti.

— Ne, Martinai, ir jie ne
išnaudotų, jeigu patįs žmo
nės to nenorėtų, jeigu patįs 
norėtų būti žmonėmis.

— Tai ką mes galim da
ryti?

— Reikia jieškot mokslo, 
šviestis. Reik stengtis už
kariaut savo protu tokius 
dalykus, kurie sunkus, o at
mesti į šalį lengvus — nes 
tai yra šlamštas. Lengva 
skaitymui knyga neverta, ir 
lengvos teorijos pigios.

Spragilas.
(Kitą sykį papasakosiu ką 
mudu daugiau kalbėjom.)
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NUO REDAKCIJOS
Keliaujant į Lietuvą

(Lietuvos Atstovybės Ameri
koje Pranešimas.)

Šiandien be didelių sunke
nybių kiekvienas gali gauti 
pasą arba afidavitą važia
vimui Lietuvon.

Tuo tarpu gauname nuo 
žmonių nusiskundimų, jog 
kaikurie užmoka agentams 
ar šiaip pagelbininkams po 
dešimtį ir net po kelias de
šimtis dolarių, 'kiti verčiami 
yra imti nuo bendrovių Še
rų ir tt. Nesiduokite išnau
doti. Rods u'ž pagalbą išga
vimui paso ar afidavito už
tektų užmokėti du ar tris 
dolarius, jeigu jau žmogus 
patsai nemoka to darbo at
likti. Pati viza kainuoja 
penkis dolarius, kitos išlai
dos taippat nurodomos skel
bimuose, kaip gauti pasas. 
Norintieji patįs išsiimti pa
sus, visad gali kreiptis prie 
Lietuvos Atstovybės ir gaus 
nurodymų.

Kiekvienas keliaująs Lie
tuvon privaloi būtinai užvi- 
zuoti savo dokumentus At
stovybėje. Neklau'sykite pa
tarimų, kad galima važiuoti 
ir be vizos Francuzijon, 
Šveicarijon ar kitur hj iš 
ten jau gauti pati viza ke- 
'liavimui Lietuvon. Kaiku
rie buvo taip išvažiavę, ir 
turėjo daug vargo ir iškaš- 
čių, iki galutinai gavo to
kius leidimus.

Važiuot Lietuvon tuo tar
pu galima per Angliją, Da
niją, Francuziją. Kaip gir
dėti,, iš Anglijos greitu lai
ku žadama intaisyti nuola
tiniai laivai, kurie veš sta
čiai į Klaipėdą arba į Lie- 
pojų, bet tuo tarpu nėra dar 
tas kelias tvirtai nustaty
tas. Lygiu budu ir regulia- 
ris važiavimas per Kopen
hagą nėra dar susitvarkęs.

Dauguma keliauja per 
Francuziją, per uostą Ser- 
burgą arba Havrą į Pary
žių, o iš ten važiuoja gelž- 
keliu per Vokietiją jau Lię- 
tuvon. Paryžiuje yra Lie
tuvos Pasiuntinybė — da
bar jos 'buveinė Legation de 
Lithuanie, 52 Avenue Kle
ber, Paris.' Telegramams 
adresas toksai: Lietuva, Pa
ris).

Visiems važiuojantiems 
per Paryžių galima duoti 
šitokių nurodymų:

Lietuviams grįžtantiems 
iš Amerikos Lietuvon per 
Francuziją — per Paryžių
— reikia žinoti, kad atvy
kus į Paryžių ta pat diena 
toliau važiuoti nėra galima 
delei visokių formališkumų 
ant vietos su pasais, ku
riuos reikia užreikšti Pa
siuntinybėje ir miesto pre
fektūroj. Tuos visus for
mališkumus keliaujantiems 
Paryžiuje padeda atlikti 
tam skiriamas Lietuvos Le- 
gacijos žmogus.

Bagažo draudžiama vežt dau
giau 80 kilo.

Kiekvienas keleivis privalo 
turėti su savim vieną fotogra
fiją, kurios reikalauja Vokiečių 
atstovai vizuodami pasus. Ke
liaujančioms moterims sykiu su 
savo vyrais lengviau gaunama 
vizas iš Vokiečių, jei moteris 
turi savo skyrium pasą su fo
tografija.
r Iš uostų (Cherbourg ir Hav
re) su keliauninkais traukinis 
ateina Paryžiun į St. Lazare 

^stotį.
Į Lietuvą iš Paryžiaus keliau

jama ekspresais iš stoties Gare 
du Nord. Tat atvykus į stotį 
St. Lazare keliauninkams pato
giausia išgavus savo daiktus iš 
traukinio ir muitinės, gabenti į 
Gare du Nord Stotį ir čia juos 
’’užčekiuoti” tolesniai kelionei. 
Gabenti daiktams imama ne 
”auto-taxi”, bet tam tikrus dai- 

1 ktams vežioti vežimus čia pat 
nuo stoties durų, kaip kad Ame
rikoje' vežiojama daiktus tro- 
kais.

Apsirūpinus su savo daiktais
— ar tai stotyje St. Lazare ar 

į Gare du Nord, kaip kam tinka,
lengva čia pat tų stočių apielin- 
kėje rasti sau viešbutį. Ma
žesniuose viešbučiuose mokama 
1 Parų ypatai nuo 7 iki lę fr.

Nėra reikalo visam keliaunin
kų buriui iš viešbučio eiti jieš- 
koti Lietuvos Pasiuntinybės ir 
kiekvienam neštis užreikšti sa
vo pasą. Lietuvos Pasiuntiny
bę lengvai gali atrasti vienas 
ar du žmogų, išrinktu iš viso 
būrio. Jie gali surinkti visų ki
tų savo kelionės draugų ir drau
gių pasus ir juos atnešti Lietu
vos Pasiuntinybėm

Iš stoties St. Lazare į Lietu
vos pasiuntinybę netoli. Pės
čiam kelionės 20 minutų, net 
mažiau. Įš stoties reikia čia

KOKIŲ SENOVĖJE BU
VO DIDELIŲ 

ANČIŲ.

(Tąsa iš pereito num.)
Kalbėdami tolimesniai apie 

milžiniško didumo antį dinosau- 
rą arba Corythosarius Casua- 
rius, galime. užsiminti tai, kad 
jų veislė ir šios apties draugės- 
draugai buvo labai mėgiami 
medžioklėje. Tokie tų laikų 
gyvūnai, kaip Pythonomorph— 
jūrių smakas, Brontosaurus, 
Diplodocus, ir ypatingai milži
niškas, žiaurus Tyranosaurus 
Rex, pene josi ant Corythosaurų 
Casuarių, taip kaip mes dabar 
valgydami keptas musų laiki/ 
antis. Tosios didžios antis tais 
laikais dar negalėjo pakilti ant 
sparnų į orą ir pabėgti nuo tų 
draskunų, o jeigu ir butų galė
jusios, tai tuomet gyveno ir 
Pteranodonai ir Pterodactylai, 
milžiniški skraidantis sparnuo
ti rėpliai, kurie be abejo nu
krisdavo ant Corythosaurų iš 
viršaus ir greitai su jaię apsi
dirbdavo, kaip dabar vanagai su 
karveliais ir kitais paukščiais.

Taipgi tais laikais buvo Igua- 
nodotai, turėję paukščių išvaiz
dos kojas, su aštriais kabliais- 
nagais. išsikišusiais iš jų pėdų; 
pats gyvūnas buvo penkiolikos 
pėdų augščio — du dideli vyrai, 
po 6 pėdas augščio, vienas ant 
kito sustoję nepasiektų jų vir
šaus. Tų laikų milžiniški kro- 
kodiliai turėjo jau išvystę sa
vo viršuose skyles, kurios ėjo 
nuo liežuvio į orą, ir tokiu bu
du savo užpultą auką lengvai 
galėjo prigirdyti be jokio pa
kenkimo pau. Mosasaurai — 
jūrių driežai — išaugo iki pen
kiasdešimts pėdų ilgio, ir, 'be 
abejonės, pašliaužę vandeniu po 
daugybe Corythosaurų, nugniau- 
ždavo juos sau maistui. Taigi 
suėmus abelnai, ta šarvuota an
tis, original^ kaulagalvė, turėjo 
daugybę priešų.

Galima manyti, kad ji gyve
no tolei, kolei gyveno, nes tada 
nebuvo žmonių, kurie, kaip da
bar, jas šaudytų. Nebuvo net 
paprasčiausio uolose gyvenančio 
sutvėrimo, apsiginklavusio su 
buože, laukiančio kur nors pa- 

Į sislėpusio tos anties I praeinant, 
kad užsimušti ją sau maistui. 
Dabartinių laikų paprastas šau
tuvas nebūtų galėjęs peršauti 
jos storos, guzais padengtos o- 
dos.

Sųlyg Dr. Matthew ir Mr. 
Granger, New Yorko gamtos is
torijos muzejaus perdėtinių, to
ji antis arba Corythosaurus Ca- 
suarius buvo valgoma, arba bu-’ 
tų buvus valgoma (jos mėsa), 
jei kas nors iš musų butų bu
vęs tada jai valgyti. Ji maiti
nosi daug-maž ant tokių pačių 
dalykų, kaip musų laikų antįs, 
ir, kaip paleontologistai gali nu
spėti, jos mėsa nebuvo tokia 
kieta, kaip galima persistatyt 
delei jos ypatingumo ir didumo.

Nemažas iš jos ’’kąsnis” bu
tų, išgaminus ir parengus del 
štajo. Tų dienų šiaurinės A- 
merikos antis svėrė penkis to
nus ar daugiau, arba 10,000 
svarų. Keturių svarų naminės 
anties užtenka pavalgymui del 
trijų žmonių. Taigi, ta milži
niška antis lyginosi 2,500 ke- 
tur-svarių ančių, tokiu budu iš 
jos sočiai galėtų prisivalgyti 
brigada iš 7,500 žmonių. Pa
gal dabartinės vidutiniškos kai
nos -— po 55 centus už svarų — 
ji kainuotų apie $5,500.

To sutvėrimo kiaušiniai bu
vo turbut nuo trijų pusės iki 
keturių pėdų ilgio, sudėjus su 
šių dienų ančių kiaušiniai,’ ly-

pat surasti sau šv. Augustino 
bažnyčią ir piečių (Pl. St. Au
gustin). Nuo to pleciaus deši
nėn pusėn eina Boul. Hauss- 
man, jojo tesą vadinas Av. de 
Friedland, ir jaja pareinama iki 
Triumfo Vartų (Avė. de Triom- 
phe) ant pleciaus (Place -de L’ 
Etoile). Iš to pleciaus beveik 
kitoj pusėj eina gatvė Avenue 
Kleber, o jos name po numeriu 
52 yra Lietuvos Pasiuntinybės 
buveinė. Lietuvos Atstovu yra 
O. Milašius, o Pasiuntinybės Se
kretorium yra Kun. Dobužis.

J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

I gintųsi prie 4,750 kiaušinių. 
Ančių kiaušiniai nėra taip po- 
puliariški, kaip vištų, bet ir tai 
jie parsiduoda po 80—90 cen
tų tuzinas. Imant po 85c. tu
ziną, kiekvienas tokios anties 
kiaušinis, lyginąsis , 396 tuzi
nams mūsiškių ančių kiaušinių; 
kainuotų $336.60, o tuzinas jų 
kainuotų net $4,039.20.'. Ne
prastas butų užkandis, ' tokį 
kiaušinį iškepus ar išvirus.

Sunku butų persistatyti tokį 
gyvūną ir visus kitus, keistais 
ir sunkiais ištarti vardais čia 

I suminėtus gyvūnus. Geriausia 
yra pamatyti juos. Pamatyti, 
suprantamą, negalima jų tokių, 
kokie jie buvo, milijonai metų 
atgal, kuomet musų žemę Moti
na Gamta dar tik gyventi mo
kino, kaip dabar motina paau
gėjusį ir vaikščioti galintį kūdi
kėlį. Bet galima matyti jų lie
kanas — jų kaulus pilnoje gra
žioje tvarkoje susegtus, atras
tus žemėse-akmenuose, visoje 
tvirtybėje užlaikytus iki musų 
dienų.

Gaila, kad mes negalima pa
talpinti nors tų gyvūnų pavei
kslų, nes nė visi .musų skaity
tojai tuos stebuklingus mums 
pažiurėti-matyti paliktus gam
tos tvarinius gali matyti ten, 
kur jie padėti, — New Yorko 
gamtos istorijos muzejuje. Yra 
ir kitų Amerikoje ir visame pa
saulyje didelių muzejų, kuriuos 
kiekvienas gali aplankyti, tik 
reikia pasiteirauti kur jie yra. 
Daugelyje muzejų randasi to
kių ar kitokių iš tų laikų atras
tų gyvūnų ir galima pamatyti. 
Paprastai ineiga į muzejų yra 
dykai (tam tikromis dienomis, 

I visur (beveik nėdėldieniais), tas 
ir duoda progą kiekvienam no
rinčiam susipažinti su svarbiais 
praeities pasaulio faktais.

Stovėdamas prie vieno ar ki
to tokių milžinų išnykusių mu-4 
su žemės gyvūnų, žmogus mąs
tai, stebiesi ir ima žingeidu
mas: kodėl tais laikais gamta 
tokius milžinus (tvėrė, kodėl že
mei tokių reikėjo, nors pati že
mė buvo ir yra tokio didumo, 
kaip dabar? Didžiausias dabar
tinių laikų gyvūnas yra dram- 
blis, o augščiausia į orą pasie
kiąs ■— žirafė-ilgakaklė. Bet, 
sulyginus su anais, jie yra men
kučiai. Lengvai galimą persi
statyti, kokis žmogus butų pri
stojęs šalę penkiolikos pėdų au-1 
gščio Iguanodoto, arba kaip' iš
rūdytų šių dienų vanagas šalę 
sparnuoto Pteranodono ar Pte- 
rodactylio, tokių didelių, kaip 
mūsiškiai orlaiviai. į-

Tais laikais visi gyvūnai bu
vo milžiniško-baisaus didumo, 
augmenįs taipgi buvo propor- 
cionaliai sulyg tų laikų, dides
ni, negu dabar. Tokių medžių, 
kaip dabar,, tais laikais dar,ne
buvo ; buvo. daugiausia kambli- 
niai, minkšti. Gamta pergyve
no įvairius periodus arba gady
nes, o toji baisiųjų gyvūnų ga
dynė buvo indomiausia. Visur 
daugiausia buvo šlapumos-pel- 
kės, jose gyveno tos antįs ir ki
ti vandeniniai gyvūnai} buvo 
kambliniai • augalai, juose, gy
veno baisunai-mėsaėdžiai dras
kantieji žvėrjs. Visus juos šil
dė karšta saulė ir atvėsino jų 
kupras užėjusi naktis. Nebu
vo tada žmogaus nei jam pana
šaus sutvėrimo, ir jeigu butų 
kas buvęs, tai butų turėjęs bū
ti tolygus milžinas, kad galėtų 
nuosekliai gintis ir kovoti su 
(visais kitais, kas tik ant žemės 
rėpliojo, skraidė ore ar plaukė 
po šiltus-drumsčius vandenis.

Gamtos istorija žingeidi ir y- 
ra apie ją norintiems žinoti pui
kių knygų.

Iš
AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS

Posėdis Balandžio 13 d. New 
Yorke, Pranešimai Tarybon:

Delei Kings rezoliucijos ra
portuojama sekančiai: šitoji 
rezoliucija, apie kurią buvo da
romi žygiai ir apie kurią jau 
buvo musų Tarybos visuomenei 
šiek-tiek pranešta, esanti buvu
si gerais tikslais pradėta, tik 
ąugštosioms Washingtono sfe
roms užsispyrus Rusų klausi
mo nekedenti, ji buvo taisoma, 
karpomą, iki ant galo išėjo pa
vidalas Lietuviams nepriimti
nas. Jos padėjimas dabar ne
užbaigtas. Yra Lietuvių drau
gų daromos pastangos tą pačią 
rezoliuciją, revizuotame ir Lie
tuviams priimtame pavidale, se
natoriui Kings inteikti ir in- 

’ prašyti, kad butų padėta sena
te ant stalo. Ar ji gaus sank
ciją Prezidento Wils.ono nusi
statymo, tas negalima iš anks
to žinoti. Bet jos naudingu
mas Lietuvos pripažinimo klau
sime yra neabejotinas.

Laiškas iš stambaus Lietuvos 
veikėjo, kurio dalį cituojame: 
’’Dabar pats svarbiausias laikas 
užėjo — ir gal vienas iš sun
kiausių; Steigiamasis Seimas 
turi atsibūti už 6 savaičių (14- 
15' balandžio rinkimai). Tai y- 
ra pamatas musų Valstybei ir 
perdaug nuo jo priklauso musų 
valstybės pripažinimas — ”de 
jure”. Valdžia tuomet iš pro- 
vizionalės virsta pastovi, regu- 
liarė; priešams išpuola iš ran
kų ginklas ir visokie šmeižtai, 
buk ji yra Vokiečių pasodinta. 
Todėl aišku, kad jie — tie Lie
tuvos priešai — darys visas pa
stangas, idant prie Steigiamojo 
Seimo, neprileisti, štai kodėl, 
dabar galima laukti visko. Ne
senai (vasario 22 d.) turėjome 
’’sukilimą” kariumenės ( dalyje. 
Dabar einantieji tardymai pa
rodo, kad po įvairiais pavidalais 
ir ūbaisiais čia prisidėjo Len
kų ranka, kuri platina nepasi- 
ganėdihimą — atskiri bolševi
kiški elementai taipgi dalyva
vo. Kareiviai tapo sumulkinti 
obalsiu, kad, girdi, reikia eit ir 
reikalaut kareivių būvio page
rinimo, nors 'ta kuopa, kuri tai 
pradėjo, nebuvo nei sykio ant 
fronto ir sulyginamai daug sy
kių geriau turėjo, negu musų 
jaunuoliai ant fronto, kuriems 
ištikro yra daug sunkiau. Tas 
dalykas jau užsibaigė. Bet štai 
dabar girdime, buk kilsiąs strei
kas geležinkelininkų (šioje da- 
lyj yra daugiausiai Lenkų ir 
lenkuojančių, nes Lietuvių, sa
koma, trūksta) ;< kalbama, taip
gi, kad kariumenėje vėl kažko
kie gaivalai agituoja, kad keltų 
riaušes. Taigi, sakau, kad lai
ke likusių prieš Seimą savaičių 
galima dar visko tikėtis, neš 
priešai des visas pastangas, kad 
prie Seimo neprileisti. Tam ti
kslui bus priešų naudojama visi 
.įrankiai: agitacija, papirkimai, 
partijų varžytinės' laike rinki
mų ir kitokie nešvarus šposai! 
— Girdime, kad Valstybės pa
skola pas Jumis pradeda gerai 
eiti, ir mes tuomi Lietuvoje la
bai džiaugiamės. Tuom tarpu 
siunčiame jums geriausių veli
jimų visą glėbį. — Marius da
bar važinėja Pakuršėj; — ir ji
sai veda pastebėtinai puikų dar-, 
bą. Dr. Šliupas, pasilsėjęs, da
bar pradėjo laikyti visą eilę 
prakalbų armijai T— didžiai 
svarbus dalykas, ypač po buvu
sių atsitikimų.”

Nutarimai: Vidurinės srovės 
suvažiavimo klaušimė, priešais 
kurį A. L. T. Sandara pradėjo 
neprielankiai reaguoti, inteikti 
paaiškinimas, kad ji (ALTS.) 
paėjnė gana pavojingą žingsnį 
atžvilgyje Amerikos Lietuvių 
vidurinės srovės gyvenimo, :— 
tokia žingsnis, neleidžiantis A- 
merikos Lietuviams taipo svar
biame momente susieiti ir pa
sitarti, yra kaip tik Lietuvos 
priešų lošiui tinkamas:

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Taryba, perėmus dabar didesnę 
dalį išviršinių politikos veika
lų Lietuvoj neprigulmybės klau
sime, randa reikalingu suretin
ti savo susirinkimus, kurie bu
vo laikomi kiekvieną 1 savaitę, 
šiuomi yra pranešama visuo
menei ir A. L. T. Tarybos na
riams, jogei nuo šio susirinki
mo Amerikos Lietuvių Tautinės 
Tarybos posėdžiai bus laikomi 
sykį į mėnesį, pirmame mėnesio 
utarninke, vakare nuo 8, toje 
pačioje’vietoje: Waldorf Asto
ria Kotelyje, iki nebus vėliaus 
apie susirinkimų vietą; jei bus 
reikalinga, pranešta.

Vidurinės srovės veikėjų; sei
mui laikinai ndįvykstant, ir tam 

, tikros taktikos ateičiai nebenu- 
sistačius, musų Taryba ima ini- 
ciativą paakinti Amerikos Lie
tuvių visuomenę, ypač draugi
jas} Įdubus ir įvairių organiza
cijų kuopas, idant kaip greitai 
galėdami vykintų viešus susi
rinkimus savo kolonijose ir pra
kalbose žmonėms išaiškintų, 
kaip svarbus Lietuvos momen
tas; todėl sutaisę rezoliucijas 
siųstų per Lietuvos Atstovybę 
Lietuvos Valdžiai.

J. O. Sirvydas,
Amerikos Lietuvių Tautinės 

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

FILOSOFIJA- TAI GYVENIMO IŠMINTIS
Rašo BUDRIKAS.

Kalbėtojas visuomet turi būti prisiren
gęs išduoti savo žinios atskaitą, ir pasiaiš
kinti, kodėl jis pasirinko tokią temą.

Jei man reikėtų pasiaiškinti arba dub
ti priežastis savo subjekto pasirinkimo dė
lei, tai aš pasakyčiau, kad mano temos pa
sirinkimas paėjo tiesiog iš visuotino tiks
lo, kurį aš turėjau savo paties studijose: 
jieškoti to tikslo pamatų ir metodų tam, 
kas palaiko muš musų gyvenime.

Mes, nežinodami teisingo pagrindo, 
mėginame eiti lyg be kojų. Mes tuomet 
plaukiame kąip laivas be vairo ir kompaso.

Toliaus. Mano temos pasirinkimas pa
ėjo iš įgimto troškimo akstįnti kitus prie 
pirmųjų principų; parodyti reikalingumą, 
laiks nuo laiko, musų perspektivų pataisy
mo delei; nurodyti, kad mes turime daryti 
tai, ką daro jūreiviai, kurie, kad ir kartą 
į dvidešimts\ keturias valandas,) daro ap
žiūrėjimus, kad sužinojus, kur jie randa
si didžiame vandenyne būdami; kad sura
dus savo srities išilgį ir plotį.

Mes turime matyti saulę kas dieną, ar- 
Įba, mažų-mažiausiai, sužinoti, kur, kokioje 
linkmėje, musų vedančioji žvaigždutė ran
dasi.

Mes tvirtai turime žinoti kur mes sto
vime — ant gyvybės jūrės arba take. Ir 
tiktai tuomet mes busime apsaugume. Pa
laikyti tai prote yra teisingas metodas. 
Viskas užsiėmime kaip ir gyvenime abelnai 
remiasi ant metodo. Mes galime būti ap
dovanoti ir aprūpinti viskūo, kas tiktai rei
kalinga puikiam karjerui,1 bet jei mes ne
turėsime metodo, mes natsieksime savo tik
slo. Tas pat yra ir užsiėmime. — Gerai 
turėti kapitalo. Bet tiktai užsiėmimo .tak
tas, ir metodas teatsieks savo laimingą die
ną.

Mano tikslas todėl gi yra nurodyti į 
pamatus; grąžinti prie pagrindų: prie vie
no iš gyvenimo pagrindo—fįlosozijos arba 
mintijimo metodo, ir išminties, kuri seka 
teisingą mintijimą. — Aš žinau, kad jus 
esate visuomet pasirengę diskusuoti gilius 
klausimus, kurie liečiasi su gyvenimo pa
sielgimu, net ir tada gatavi diskusuoti, 
kuomet kalbėtojas 'pavartoja tiktai papras
tą frazeologiją. Atsiminkime, kada du ar 
daugiau susirenka krūvon ir rimtai užsi
interesuoja pašnekoje, kad kas nors nuo 
Universalio Proto yra kartu su jais. Ir 
tai yra toji Akivaizda, kuri yra mokytojas, 
vienas'iš pranašų. Toji Akivaizda yra di
namiška jiėga, kuri atidengia fundamen
talus arba pagrindas; padaro gyvenimą 
realybe ir išplėtoja musų protus. Lai toji 
Akivaizda parodo mums Filosofijos vertę 
kaipo vieno' iš (gyvenimo pagrindų.

Pavelykite man pirmiausiai paaiškinti 
tai, ką aš suprantu, kalbėdamas apie gyve
nimo išmintį. Ir tuomet mano rezonavi
mas arba mintijimas išsilies pats iš savęs.

Metafiziškai gyvenimo išmintis reiš
kia pažinimą arbą žinojimą Amžinojo; psi
chologiškai— ji yra savižintis Amžiname. 
Žodžiu sakant, gyvenimo išminties subjek
tas yra Amžinas. Ir musų įkūnijimas jo 
yra pažinimas, savižintis ir gyvybė abe
juose. Ir tuoj bus suprantama, kad aš pra
šalinu išminties idėją iš visų žemesniųjų 
(sferų. Bet gi aš nelaidoju idėjos Orienta- 
lio tikrenybėje. Mano išmanymas jos yra 
visiškai Oksidentalis ir pilnai praktiškas.

Išmintis jokiu budu nėra mokslas arba 
pažinimas. Ji yra gyvenimo ypatybė. Ji 
tai gyvenimo prakilnybė. Ji nei kiek nei 
priklauso nuo pozitivio saiko. Ji liečiasi 
su besielgimu. Ji yra teisingas gyvenimo 
pasielgimas link pasaulio, link kitų žmonių 
ii’ link musų pačių. Ypatinga svarba guli 
^teisingame”. Musų pasielgimas su žmo
nėmis, pasauliumi yra paprastai pavadin
tas religija. Gyvenimo išmintis šiame at
žvilgyje turi, todėl, būti jieškoma su šven- 
tasiais, protuoliais, pranašais ir tobulais 
žmonėmis — raštenybės mokslais.

Musų elgimąsi su kitais žmonėmis yra 
traktuojamas sociologijoje. Ir musų pasi
elgimas su savimi ir viens kitu yra nema
žiau traktuojamas etikoje. Priežastis gan 
aiški. Draugystės vertė atrasta. Ji yra 
studijuojama giliai. Senovėje draugystės 
buvo studijuojama tiktai paviršutiniškai. 
— gyvenimo išmintis šiame atžvilgyje tu
ri būti jieškoma principuose, kuriuos mo
derniškas sociologijos mokslas atidengė. 
Jos vyriausias principas tai žmogaus bro
lybė. Musų elgimąsi su savimi yra taipgi 
nepersenai aiškiai parodytas. Ir kai ku
rią dieną apsireikš naujas mokslas, kurs 
elgsis su mumis taip, kaip jis nesielgė pir
miau. Bet gi negali būti abejonės, kad jis

elgsis toj gyvenimo išminties linkmėje, ku
ri apima universal) ir socialį abelnai. — 
Gyvenimo išmintis, sulyg musų pačių, yra 
šiomis dienomis jieškoma subjektiviškai. 
Pagaliaus ji tapo doktrina, kad versmė vi
siems pasielgimo .įstatymams yra pats žmo
gus, o ne kas kitas.

Gyvenimo išmintis arba toji gyveni-' 
mo ypatybė, kuri yra bendra su teisingu 
elgimusi, praeityje buvo mistikų užlaiko
ma trimis formomis. Jie laikė Meilę kai
po jos aktivišką jiegą; darbą artimiems — 
jos teisingumo ženklu; ir ekstazą — kru- 
tančia-keliančia energija, šios trįs for
mos arba išreiškimo budai susineša su tre- 
jybe: meilė yra tėvas-motina jiega; dar
bas — sūnaus aktiviškumas; ir ekstazaš— 
dvasia, krutinanti ir pripildanti pasaulį.

(Bus daugiau)

SKAITYMO DAILĖ.
(Tąsa iš pereito numerio)

Emerson yra’ ypatingai brangus nau
jos minties mokslui. Jis yra vienas iš ge
riausių mokytojų. Emrsoh sužadino ma
nyje jiėgą gilesniam užsimąstymui ir įkvė
pė begalinį geismą literatiškam darbui. 
Bet takai- Į Emilę prirengia dalykus gvil
denimams, kurie pažymi pažangą apšvie
timo mintyje.

Mes formuojame savo charakterį žmo
nėmis ir knygomis, su kuriais mes ben
draujame.. Mes nevisuomet galime pasi
rinkti savo draugus, bet mes visada gali
me išsirinkti sau knygas. Jei knygos blo
gos, tai’ musų pačių kaltė: mes galime pa-, 
sirinkti geriausias. — Žmogus gali būti ži
nomas geriau iš knygų, kurias jis skaito, 
negu iš draugysčių, prie kurių jis priklau
so. Męs retai užtintame teisdarį drau
gaujantį su kišenvagiu; mes dar rečiau te
randame žemo proto žmogų skaitantį E- 
mersono raštus. — Pasakyk man ką tu 
skaitai, o aš pasakysiu tau, kas tu esi. Tai 
senas pasakymas. Tas,'kuomi mes intere- 
suojamės, parodė, kuo mes esame. Arnold; 
trumpai išreikšdamas kultūros definiciją, 
pasakė: ’’Mes turime žinoti- geriausio, kas 
buvo mokinta ir pasakyta pasaulyje;” ir 
jis padarė šią idėją aiškesne, sakydamas: 
’’Kultūra yra skaitymas su siekiu ir siste
ma”; kitur jis sako: ’’Kultūra yra tobuly
bes'studija, kuri gyvuoją greičiau tapime, 
negu įgijime”.

Savaktiviškumas yra pirmutinis ap
švietimo principas. Meilingu, geriausių kny
gų skaitymu mes galime žengti augštyn, 
įgydami pilnesnį apsišvietimą. Ir tobules
nį apsišvietimą gali suteikti mums tiktai 
geriausių knygų skaitymas, o ne koks di
dis universitetas. — Gyvenimas ilgas; am
žinybė ilgesnė; dailė ilgiausią. Visiškas 
apsišvietimas reikalauja greičiau laiko, ne
gu pinigų. Kas tiktai, yrą pasiryžęs page
rinti save, gali, beskaitydamas geriausias 
knygas, kaip Vilius Jones, su elgetos laimė 
įgyti kunigaikščio apsišvietimą.

Taigi, mokinkimės skaitymo dailės. 
Skaitykime geriausias knygas. Kaip ma
žai mėsų jaunimas teskaito Vydūno- raš
tus! Ir koks nuostolis sielos besiplėtoji- 
mui; proto augimui! Vydūnas turėtų ras
ti, vietos žėdno Lietuvio širdyje. Tai di
dis sielos bei gyvybės tobulįntojas. — Mes 
skaitydami Vydūno raštus, matysime sa
vo pačių sielą, atspindinčią juose'. Bet daug 
smagiau yra skaityti paties autoriaus raš
tus, negu pasakojimą apie jį. Užtat skai
tykime ■

Skaitymas geriausių knygų, supran
tančiu budu prideda gyvenimui viliojančią 
gražybę, kurios begalinio įvairumo amžius 
negali sunaikinti nei nustelbti. Ir Huxley, 
tas mokslo vyras, pasakė: ’’Literatūra yra 
-viena iš didžiausių liberalio apšvietimo pa
vartojimų, ‘kas padaro mus gabiais links
mintis šiame užsiganėdinime”. Nauda mil-, 
žiniška, kuomet mes išmokstame mylėti 
augštus ii* gražius daiktus, kurie pagerina 
musų gyvenimą. Intelektualis užsiganėdi- 
nimas yra gana’ augštas civilizacijos pro
gresas. Bet dvasinis ūžsiganėdinįmąs ir 
džiaugsmas yra augščiausia civilizacijos 
pažanga. Intelektualis džiaugsmas nėra 
tikras. Tautos, kurios padarė intekmę ant 
istorijos — padarė ją dvasiniu užtikrini- 
ųių, o nė intelektualiai-brutališka spėka. 
Tktąi idėjos, b ne ginklai, kas nulemia mu
sų likimą. Ir knygos yrą visų idėjų per
davimo įrankiai. (Galas)
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Iš Clevelando “Leader-News” — Verčia K. S. K.

Lietuviai, Važiuokit Savo 
Tėvynei į Pagalbą!

(Tąsa iš pereito numerio)
Toks mano atskirų kūno dalių atgrįži- 

mas atgal į gyvenimą buvo labai indomus. 
Po keturių mėnesių nejudėjimo galėjau su
gniaužti jau savo rankas! Galėjau vėl su
lenkti kojas per kelius. Meldžiausi Dievui 
kiek mokėjau, dėkodama už mano sveika
tos atsitaisymą.

Vieną dieną atėjo mane atlankyti tu
la moteris, vardu Daria Maksimovna Vasi- 
lieva. Visą laiką mintimis jieškojau, no
rėdama prisiminti, ar man tas vardas nė
ra kaip nors buvęs žinomas. Bet turbut 
aš tik viena iš visų toje ligoninės dalyje 
esančių buvau vienui viena, niekeno nelan
koma ir niekas neatsiuntinėjo man jokių 
dovanų, todėl iš tokio atsilankymo labai 
buvau linksma. Ji persistatė mane kaipo 
motina Stefano, mano būryje buvusio ka
reivio. Suprantama, Stefaną aš gerai pa
žinojau. Pirm karės jis buvo mokiniu ir 
pastojo liuosnoriu į pa-aficierius.

’’Stefan man nesenai atrašė laišką su
minėdamas apie tave”, sako madame Va- 
silieva, ’’prašydamas aplankyti tave. Jis 
laiške nurodė rtian kreiptis j Ekaterinos li
goninę ’aplankyti musų Jašką. Ji ten yra 
visai viena, todėl aš norėčiau, kad padary
tumei jai tai* ką darytum del manęs, nes 
ji sykį išgelbėjo mano gyvastį ir visiems 
mums buvo kaip motina.’ Šitaip man sū
nūs rašė. Jis tave taip giria, kad mano 
širdis traukte traukė mane pas tave. Te
gul tau Viešpats padeda pasveikti.”

Ji atnešė man šiokių-tokių dalykų, ir 
mudvi trumpu laiku labai susidraugavo
me. Aš išpasakojau jai viską apie jos sū
nų ir apie kareivių gyvenimą tranšėjose. 
Ji net ėmė verkti ir stebėjosi, kaip aš ga
lėjau tą viską pernešti. Ji taip pagaliaus 
prie mane prisirišo, kad pradėjo lankytis 
po keletą kartų savaitėje, nors gyveno to
li užmiestyje. Jos Vyras buvo perdėtinio 
pagelbininku tūloje dirbtuvėje ir jie gyve
no gražiame, nors mažame name, pagal jų 
išgalės. Daria Maksimovna buvo vidur
amžė moteris, dailiai apsirengus ir inteli
gentiško apsiėjifriO. • Jie turėjo dar vieną 
sūnų, septyniolikos metų, einantį gimnazi- 
jon, ir vieną vedusią dukterį.

Ta mano draugė moteris sutvirtino 
mano dvasią ir aš povaliai sveikau. Kaip 
tik pradėjau atgauti kontrolę savo organų 
ir nervų, kartais paerzindavau gydytojus:

’.’Na, daktare, aš vėl tuoj išvažiuosiu 
karėn”, sakydavau vienam ar kitam.

”Ne, ne”, atrėždavo jie, ’’jau tau ne
prisieis daugiau kariauti, golubuška.”

Man buvo žingeidu, ar aš jau ištikro 
negalėsiu grįžti į frontą. Mano kūne dar 
vis buvo tasai bombos šmotas./ Daktarai 
jo iš tenai neišima. Jie patarė man laukti 
kolei visai pasveiksiu ir duoti jį išimti ka
da nors vėliaus, padarius operaciją, nes 
tas šmotas įsiskverbęs labai jaukioje vie
toje.

(Vaikščiot man reikėjo mokintis per- 
naują, lyg bučiau pirmiaus visai nevaikš
čiojus. Iš pirmo sykio sunku buvo pasto
vėti ant kojų. Paprašiau gydytojo duoti 
man lazdas, bandžiau atsistoti, bet vėl at
bula puoliau į lovą, negalėdama atsilaikyti. 
Prižiūrėtojos įsodino mane į vežamą kėdę 
ir išstūmė pavežioti po daržą. Tas mane 
labai užganėdino. Vieną sykį, nesant prie 
manęs prižiūrėtojų, aš bandžiau atsistoti 
viena ir pradėti žengti. Buvo labai sun
ku, tečiaus išlaikiau lygsvarą, gi tuo tarpu 
man iš akių pradėjo lietis ašaros. Taip bu
vau linksma.

Bet tik už savaitės laiko gydytojai pa
vėlino mari pradėti eiti, prilaikant prižiū
rėtojoms. Paėjau dešimts 'žingsnių, nusi
džiaugiau iš to, stengdamosi iškęsti skau
smus, kokie manę tada apėmė, kaip štai su
dribau ir apalpau. Prižiūrėtojos sujudo, 
tuoj pašaukė gydytoją, kuris įsakė ateity
je apsieiti su manimi daugiau atsargiau. 
Tečiaus aš nuolatos ėjau geryn ir už poros 
savaičių jau galėjau vaikščioti. Be abejo, 
išsykio pati nepasitikėjau savo kojom; jos 
drebėjo ir rodės visai silpnos. Laipsniškai 
jos atgavo savo pirmesnę stiprybę, ir ga
le šešių mėnesių buvimo ligonbutyje aš at- 
grį’žau į pirmesnį savo sveiką padėjimą.

Tą rytą, kada paliepta man nueiti pas 
militarį medikai} peržiūrėtoją, aš jaučiau
si linksma ir buvau gyvame upe. Tai bu
vo jau gruodžio mėnuo, tečiaus mano šir
dyje spindėjo saulė, kuomet mane įvedė į 
didelį kambarį, kuriame buvo apie du šim
tai kitų pasveikusių, laukiančių egzamina

vimo ir žodžio, ar jie bus vėl pasiųsti į ka
rės lauką ar jau bus tikę tik grįžti į namus.

Medikalės komisijos pirmsėdis buvo 
generolas. Kuomet atėjo mano eilė ir jis 
priėjo prie mano vardo — Maria Bočka- 
reva, — manydamą's, jog tai yra klaidin
gai parašyta, pertaisė į Marin Bočkarev. 
Tuo vardu aš ir likau iššaukta.

’Rozdievaisia!” riktelėjo generolas į 
mane, kaip ir visiems kareiviams, kurių 
ateidavo eilė.

Drąsiai priėjau prie jų ir nuleidau sa
vo drapanas.

’’Moteris!” pakilo visame kambaryje 
pora šimtų balsų, po to visi ėmė smarkiai 
juoktis, kad net namas drebėjo. Komisi
jos nariai net nežinojo ką sakyt, iš tokio 
nusistebėjimo.

’’Kokis velnias!” riktelėjo generolas. 
’’Kam dar reikėjo nusirengt?”

”Aš esu kareivis ir darau kas man 
yra prisakoma”, atsakiau.

’’Gerai, gerai. Skubink tuoj apsirė- 
dyt”, man paduota įsakymas.

”0 kas su egzaminavimu bus?” teira
vausi, vilkdama drapanas ant savęs.

’’Tiek to. Su tavim viskas gerai.”*.

Vėl atrasta tinkama stoti į frontą.
Delei mano tokio sužeidimo komisija 

pripažino man reikalingu porą mėnesių il
giau pasilsėti-, tečiaus nuo, to atsisakyda
ma, aš prašiausi trumpu laiku išsiųsti ma
ne Į frontą. Gavus penkiolika rublių ir 
gelžkelio bilietą, apleidau ligoninę ir nuvy
kau pas Darią Maksimovną, kuri pirmiau 
buvo mane u'žsikvietus pas ją tūlą laiką 
pabūti. Mano viešėjimas jos namuose bu
vo trumpas, tik trejetos dienų, tečiau di
deliai užganėdinantis. Taip man buvo ma
lonu vėl pabuvoti namuose, valgyti namų 
gamintą maistą ir būti globoje moteriškės, 
kuri man buvo lyg antra motina. Su pa
keliais, kuriuos ji indavė man ir jos sunui 
Stefanui, bei su visų namiškių laiminimais, 
aš apleidau Maskvą, iškeliaudama į Niko
lajevo stotį. Trūkis buvo labai prikimštas) 
žmonėmis ir tebuvo galima tik pastovėti.

Ant platformos mano domą atkreipė 
biėdna'moteriškė, su žindomu kūdikiu glė
byje, kitu kūdikiu ant grindų ir apie pen
kių metų mergaite įsisegusia jai į andaro- 
ką. Visas tos moteriškės turtas buvo su
dėtas vienan mazgelin. Vaikai verkė duo
nos, gi motina bandė juos nuraminti, lyg 
ko prišibi jodama. Tas mane labai sujudi
no, aš priėjau prie tos grupelės, prašneki
nau ir pasiūliau vaikams duonos.

Moteriškė išsišneko man ir paaiškino, 
kame jos baimė. Ji neturėjo nei pinigų ir 
nei bilieto, bet norėjo važiuoti toliau, taigi 
žinojo, jog bus išmesta sekančioje stotyje. 
Ji buvo žmona kareivio, iš kaimelio, kuris 
jau buvo vokiečių rankose, dabar gi yažia- 
vo pas savo gimines, trįs tūkstančiai vers-; 
tų atstu, į kitą miestelį. Reikėjo kas nors 
daryti pagelbėjimui tai vargšei. Aš tuoj 
atsikreipiau į kareivius, kurių buvo pilnas 
vagonas, bet jie nesiskubino pagelbėti.

”Ji yra žmona kareivio, kaip ir jus”, 
sakau aš jiems. ’’Duokim sau ji butų mo- 
tere bent kurio iš jūsų! Gal daugybės ir 
jūsų, kurie čia esat, žmonos taip blaškosi 
įvairiose šalies dalyse, kaip ir šita. Vyrai, 
susitarę visi išlipkime sekančioje stotyje 
ir nuėję pas stoties perdėtinį prašykime 
leisti tai moteriškei dava'žiuoti kur jai rei
kią.”

Kareivių jausmai suminkštėjo ir jie 
pagelbėjo man, paėmus tą moteriškę ir jos 
daiktus, nulipus kitoje stotyje, nuėjus pas 
perdėtinį, prašyti jai pagalbos. Stoties 
perdėtinis buvo labai širdingas žmogus, te
čiaus pasiaiškino, jog negali nieko tame 
dalyke padaryti. ”Aš neturiu teisės leisti 
kam nors važiuoti be bilieto, o bilietų ne-, 
galiu dykai duoti”, pasiaiškino jis, pasiųs
damas mus prie militario komandanto. Aš 
su ta moteria likau viena, apleista karei
vių, nes jie, išgirdę trūkio švilpimą, pasi
skubino Į vagoną, nenorėdami būti palik
tais. Aš pasilikau čionai laukti, kolei ateis 
kitas.

Komandantas pakartojo tuos pačius 
žodžius, ką buvo pasakęs ir stoties perdė
tinis. Jis negalėjo duoti jai militarį pa
liudijimą važiavimui, pasiaiškino.

(Bus daugiau)

Gudrios merginos jieško sau vyrų, ku
rie turi skaisčią ateitį; o paikos tokių, ku
rie turėjo garsią praeitį arba paėjo iš ’’di
delių tėvų”.

■ Nuo Redakcijos.:
P-lė Ona Draugeliutė, iš 

Brooklyn, N. Y., pereitais 
metais išvažiavus prie Lie
tuvos Delegacijos .Paryžiun 
ir Delegacijai apleidus Pa
ryžių išvykus su ja sykiu 
Lietuvon, kaipo Amerikoje 
gimusi ir augusi, ant mu
sų užklausimo apie įspū
džius Europoje ir Lietuvo
je, ji šitaip aprašo:
Kaunas, Kovo 20 d. 1920 m.

P-ui K. S. Karpavičiui, 
Cleveland, Ohio.

Gerbiamasis Tamista:
Jūsų laiškas, nors rašytas 6 

d. Sausio, pasiekė mane tiktai 
15 d. Kovo. Negaliu Jums tin
kamai išreikšti kaip linksma 
man buvo Jūsų ’’balsą išgirsti’’
— dar labiau tuom, kad netikė
tai. Jau, rodos, trįs mėnesiai 
kaip aš esu Kaune, bet Jūsų lai
škas pats pirmutinis mane at
rado.

Sulyg Jūsų prašymo, šiuomi 
prisiunčiu surašą Kauno knygy
nų ir Moksleivių draugijų. Bet 
apie pačią žmonių dvasią, jų 
ūpą ir troškimus literatūros 
dirvoje nieko negaliu pasakyti 
apart to, kad aš pati buvau at
silankius keliuose, knygynuose 
ir neradau iš ko 'pasirinkti — 
radau kokius tai veikalėlius, 
gramatikas, geografijas (labai 
mažas), ir daugelį knygų rašy
tų Vokiečių, Rusų ir Lenkų kal
bose. O šiaip jokių kitokių ži
nių apie tai negaliu Jums sutei
kti. Jeigu Jus norėtumėt pil
nesnių žinių, aš patarčiau rašy
ti tiesiog į Apšvietos Ministeri
ją, kuri beabejo suteiks atsaky
mus ant visų Jūsų klausimų.

Kaslink Jūsų prašymo, apra
šyti smulkmeniškai savo kelio
nę nuo Amerikos, iki Lietuvai— 
kaži ar apsimokėtų? Juk jau 
astuoni mėnesiai, kaip aš Ame
riką apleidau, kurių šešis mėne
sius pragyvenau Paryžiuje ir 
jau senąi, gal but, Jus ir kiti 
užmiršot, kad aš ir važiavau te
nai padėt dirbti Lietuvos Dele
gacijai Taikos Konferencijoje 
Paryžiuje.

Mano kelionėj nuo Amerikos 
iki Francuzijos nieko tokio ypa
tingo nebuvo — pervažiavau 
ppr jurę gerai, linksmai, sma
giai. Keliaujant nuo Havre iki 
Paryžiaus, žinoma, teko daug 
matyti ko nemačiau Amerikoj, 
teko daug stebėtis ir daug bjau
rėtis. Pačiame Paryžiuje gy
vendama tiek laiko -irgi daug 
patyriau, bet užvis daugiausia 
įsipyko Francūžų sistema.

Apie mano kelionę Paryžius- 
Kaunas, gal reikėtų parašyti 
smulkiau, tik abejoju ar pasi
sektų,’ nes perskaitęs lig šiai 
vietai ir be mano prisipažinimo 
galit matyt, kokia aš esu silp
na Lietuvių kalboje.... bučiau 
galėjus rašyt angliškai, bet... . 
kad pradėjau tai ir baigsiu.

Išvažiavau iš Paryžiaus 22 d. 
gruodžio. Aš manau, kad ir 
daugybę prirašyčiau, tai negalėk 
čiau tinkamai perstatyti kaip 
bloga buvo tame laike keliauti 
per Francuziją, Vokietiją ar ko
kią kitą kariaujančių tautų že
mę.

Apie miegamuosius arba val
gomuosius vagonus negalima 
kalbėti, neš tai tik yra praei
ties svajonė! O jau važiavi
mas? Kur pirmiau užėmė tris 
vai. laiko nuvažiuoti, tai tuom 
laiku ėmė tris dienas. Trauki
nis stojo prie kiekvienos mažos 
stotelės, stojo paimti anglių, ar 
malkų, ar vandenio, ar kito ko
— tiesiog bjaurus važiavimas^

Išvažiuojant iš Paryžiaus bu
vau ant tiek r laiminga, kad pa
tekau diplomatiniam traukiny
je; kuris, žinoma, turėjo vieną 
'parankamą, kokis paprastiems 
užginta, t. y. miegamosios vie
tos. Todėl nuo Paryžiaus iki 
Cologne (kur išbuvom vieną 
dieną) ir nuo Cologne iki Berli- 
no važiavom, taip sakant, su 
nepaprastu patogumu.

Išbuvę Berline keturias die
nas (šventėm Kūčias ir Kalėdų 
dieną) mes pasiryžom keliauti 
antrą ir aršiausią pusę savo ke
lionės -— ,.iš Berlino į Kauną. 
Išvažiavom iš Berlino 27 d. 
gruodžio vakare ir pasiekėm 
Kauną 29 d. 8:30 vakare. Ar 
aš galėsiu kada užmiršti tą 
dviejų dienų ir dvifejų naktų 
kelionę iš-Berlino Kaunan? Iš- 
pradžios pasisekė mums užimti 
’’coupe” traukinyje vieni sau, 
bet. neilgai ta laime gavom pa
sidžiaugti. Nespėjom išvažiuo
ti, kaip įsiveržė į musų' užimtą 
coupe didelis oficierius (Vokie
tis), rūkydamas cigarą beveik 
tokio pat didumo kaip jis pats, 
ir visą naktį jis nedavė mums 
ramumo — pirmiausia savo rū
kymu, o paskiau knarkimu. To
kiu budu visą naktį važiavom 
nesumerkę akių — mėginom už
migti, bet stoka parankumų ir 
kitokie įkyrimai neleido. Trau
kiniai biskį buvo šildyti, bet ne 
užtektinai, kad galėtum jaustis 
smagiai.

Kita diena' prašvito visoj sa
vo puikybėj — žemė sniegu ap
dengta — oras baisiai šaltas! 
Keliavom per visą ilgą dienelę 
su nepraustomis burnomis ir 
be kitų reikalingų žmogui pa- 
rangumų. Dašiekė Eitkūnus 4 
vai. vakare, ir čia sulaikė mus 
ilgiau negu reikėjo, suvėlavo

pervežti mus per rubežių į Vir
balį, kur' mums reikėjo mainy
tis traukinius važiuoti Kaunan. 
Tokiu budu pasivėlinom ir ga
vom per naktį išbūti Virbalyje, 
kur nebuvo galima gauti jokių 
parankumų arba nakvynės. Per 
didžiausią rūpestį šiaip taip pa
sisekė mums gauti kambarius 
pačioje stotyje. Todėl, iš tų 40 
žmonių, kurie buvo įkliuvę, tik 
mums vieniems pasisekė lovo
se nakvoti — visiems kitiems 
nabagams teko nakvoti šaltam 
stoties bufete. Jęigu reikėtų 
rašyti Jums smulkiau apie visą 
šitą, tai turėčiau rašyti knygą 
su skirsniais apie stotį, bufetą, 
mano kambarį, mano lovą, ma
no pirmus įspūdžius apie Virba
lį (Kybartus) ir tt.

Gruodžio 29 dieną, apie 4 vai. 
po pietų, sėdom ant traukinio, 
einančio Kaunan. Šis ir-gi rei
kalauja ilgo pasakojimo, bet te
gul .užteks tuomi kartu žinoti, 
kad mes keliavom prisigrudu- 
siame kompartmente traukinio, 
kuris buvo visiškai be šilumos 
ir be šviesos, ir kad oras buvo 
baisiai šaltas — ne tokis'šaltis, 
kokį mes turim New Yorke — 
Ne! Ne!. Galima buvo kabin
ti sniegą nuo langų! Visi kom- 
partmentai taip tamsus, kad 
negalima matytį žmonių, su ku
riais važiuoji, tik girdi kvėpa
vimą — nei vienas nekalba pa
kol trukšmas prasideda priva
žiavus prie stočių. Buvo tik 
trįs vagonai prikabinti, ir tie 
patįs pilnai prigrūsti. Karei
viai buvo paleisti ant švenčių, 
ir jiems būtinai reikėjo grįžti. 
Ant kiekvienos stoties, prie ku
rios privažiavom, radosi dau
giau ir daugiau žmonių, o trau
kinyje jau vietų neteko. O 
trukšmas! O kareivių dainavi
mas — neišpasakytas! Nega
lima tinkamai nei aprašyti — 
reikia matyt ir 'girdėt, kad pil
nai apvertinti.

Aš buvau apsirengus vilno
niais nuo galvos iki kojų (taip 
kaip man niekuomet Amerikoj 
šalčiausioj dienoj neteko reng
tis), ir pakol aš tą keturių va
landų kelionę Kaunan užbai
giau, tai ko nesušalau. Dabar, 
žinoma, tų blogumų nėra; ke
lionė yra daug pagerėjus, kiek 
man teko sužinoti nuo žmonių, 
kurie šiuo laiku yra atvykę. 
Mums, turbut, teko važiuoti blo- 
giausiame laike.

Pagalios apie 8:30 vakare da- 
siekėm tą daug-kalbėtą, daug- 
girdėtą KAUNĄ!! čionai pasi
tiko mus ir nuvežė, į viešbutį, 
’’Birutę”,-kur buvo'iš kalno už
sakyta mums kambariai, šis 
epizodas taipgi reikalauja ilgos 
pasakos — paliksim — aš bi
jau, kad ilgumas šio laiško gal 
jus paalsinti, nes aš negaliu ap
rašyti taip žingeidžiai, kaip kad 
aš radau aktualiam patyrime.

Apie patį miestą Kauną aš 
iš savo pusės tik pasakysiu, kad

radau daug daugiau, negu tikė
jausi rasti. Aš tiek daug girdė
jau apie jo defektus ir tiek ma
žai apie jo efektus, kad važiuo
dama maniau, jog tiesiai į pra
garo nasrus keliauju. O atvy
kus radau kaip tik priešingai 
tani, kas man buvo pripasakota. 
Kitos Amėrikonkos čia atvažia
vusios, kaip man teko iš pasi
kalbėjimo patirti, tikėjosi daug 
daugiau rasti, tokiu budu buvo 
labai neužganėdintos. Tiesa, 
Kauną negalima prilyginti prie 
Paryžiaus, Berlino arba kito di
delio miesto '—- ir taipgi teisy
bė, kad yra daug nukentėjęs 
nuo karės ir gyvenamuose na
muose stoka daug reikalingu
mų, bet žmonės g.yve.na be mur
mėjimo, nes sulyginant su ki
tais miesteliais (pavyzd, šau

liai), tai Kaunas rodos,-yrą ro
jus.

Jei jus žinotumėt, kaip rei
kalingi yra čia patyrusieji žmo
nės, tai mestūmėt viską ir at- 
važiuotumėt. Kada mus Ame
rikos. Lietuviai pradės atvažiuo
ti? Kaip senai jų čia laukia! 
Ko mus Amerikos biznieriai 
snaudžia? Turbūt nežino, kad 
čionai turtas tokių žmonių tie
siog laukia, kad tik atvažiuotų 
pasiimti*. AŠ negaliu tinkamai 
išreikšti, kaip čionai yra reika
lingi visokie ’’bizniai”. Dabarti
niam laike tik žydelių sankro- 
vėlės yra, ir kokios? Bet kad 
geresnių neatsiranda, tai žmd- 
nėsvra priversti juos lankyti. 
Lietuviai, Lietuviai,- važiuokit 
savo Tėvynei į pagalbą!!

Ona M. Draugeliutė.

FARMOS
PRANEŠIMAS JIEŠKANTIEMS PIRKTI FARMŲ

Cleveland, Ohio, ir šios apielinkės kitų miestų Lietuviams pranešame, 
kad musų, LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA, Scottville, Mich., apriko
šioj apielinkėje musų Draugijos Agentu JONĄ KUŠTI, 1270 E. 79th St.,. 
Cleveland, Ohio, prie kurio galite kreiptis norintieji pirkti gerų Ūkių-arba 
užsirašyti gerų ūkiškų laikraštį ’’ŪKININKŲ ŽINIOS”. Clevelando ir apie
linkės Lietuviai, nepraleiskite progos, susipažinkite su musų Draugijos vie- 
tinu Ageintu, kuris suteiks jums musų parduodamųjų geriausių ir pigių 
Ūkių Katalogus ir Žemlapius, ir norintiems atvažiuoti pas mus pasižiūrėti-, 
jis patarnaus ir kurie norėsite, del parankumo atvažiavimo, jis galės su ju-- 
mis atvažiuoti sykiu j Scottville, Mich., kas daug palengvins jūsų kelionę. 
Todėl nepirkite niekur kitur Ūkės, neklausykite jokių agentų prasimany
mų, kurie iš pavydo musų kolonijų smerkia. Ant to Lietuviai neatsižiurėda- 
mi plaukia j musų Kolonijų apsigyventi ant ūkių iš visų Amerikos kraštų. 
Ta musų Kolonija yra Didžiausių Lietuvių Kolonija Amerikoje, kurių An
tanas Kiedis pats pirmasis pradėjo apgyvendinti ir apgyvendino jau suvirs 
500 Lietuvių ant ūkių.' Tik vienų praeitų vasarų Scottville apielinkėj iapsi- 
gyveno 69 / Lietuviai ūkininkai. Tai visiems musų oponentams agentams 
karšta darosi, neišmano kaip prieš tai agituoti, griebiasi melagingų raštų 
ir fabrikuotų pasamdytų melagysčių.

Norintieji gerų puikių Ūkių apgyventame Lietuviais ūkininkais krašte, 
kur žemė yra geriausia, kokios niekur Lietuviai negali rasti, ne tik žemės, 
bet ir vietos del apsigyvenimo, atvažiuokite pas mus .į Scottville, Mich. — 
šioj apielinkėj laukai yra lygus, žemė molis su juodžemiu maišyta ir mo
lis su derlingu smielžemiu ir maišytai, ant kurios geriausiai auga visokie 
javai. Parduodame pigiai ir ant lengvų išmokėjimų, mažas, dideles ukes, 
ir duodame gyvulius, padarus, mašinas ant lengvų išmokėjimų, suteikiame 
visų rodų ir reikalingų pagalbų pirkusiems pas mus farmas.

Atvažiavę pas mus, jei nenorėtumėt čia pirkti gerų ūkių, mes jus tuo
met galėsime nuvežti į HART, MICH., ten yra daug tuščių stovinčių ūkių, 
kurios yra pigios, daugiausiai tinkamos grikių ir pyčių auginimui, nes yra 
smėlynai, — ten tokių ūkių yra daug ir pigios. Mes turime ir kitose vie
tose ūkių. Kurie norite gauti geriausių ūkių pasirinkimui ir tarpe savųjų 
žmonių, tai kręipkitės j musų Agentų, ir kuris norite užsirašyti musų Drart 
gijos leidžiamų puikų Ūkiškų laikraštį ’’ŪKININKŲ ŽINIOS”, taippat ga
lit kreiptis į tų patį musų Agentų, kurį galėsite rasti namie kasdien po 5 
valandos vakare, o subatomis ir nedėldieniais nuo 10 v. ryto visų dienų. 
Pasimatykit ypatiškai arba rašykit antrašu: .(20)

JONAS KUSTIS
1210 E. 79th STREET CLEVELAND, OHIO.

Jūsų Gimines
Savo
Tevyneje

Ar jus manote pasiųsti jiems pinigų —- 
daug ar mhžai?

Dabar yra geriausias laikas pirkti už- 
rubežinius pinigus — apmainymo kainos 
yra visai (žemos ir jus galėsit SUTAUPYT 
DAUG DOLARIŲ pasinaudodami šitokiu 
padėjimu. ' ' \

:-------------------- i
DABAR GERIAUSIAS 

LAIKAS UŽRAŠYTI 
“DIRVĄ” GIMINĖMS 

LIETUVOJE.

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

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

Knygas taipgi galima į 
Lietuvą pasiųsti.

Pinigus money orderiu 
ar registruotu laišku sių
skite adresuodami:

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland. Ohio.

KARIŠKIŲ 
KALENDORIUS. >

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

1'920 METAMS '
su visomis šventėmis, — 
bažnytinėmis ir tautinė
mis. Šalip kalendorinės 
dalies yra dar šiaip įvai
rių aprašymų, eilių ii’ vai
zdelių. Turi 64 pusi., su 
prisiuntimu kaina 50 et. 
Užsakymus siųskite tuo
jau, indėdami 50c. pačto 
stampomis. Kalendorių 
neperdaugiausia gavome, 
po šio paskelbimo pasi
rodymo gali nelikti. Be 
šitokio kalendoriaus nei 
vienas negali apsieiti.

Reikalaukite
“DIRVOS” Krautuvė 

7907 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

ATEIKIT PAS MUS
bile kada. Mes susikalbame jūsų kalba ir 
pagelbstime daugybei kitų jūsų šalies žmo
nių pasiųsti pinigus giminėms ir drau
gams.

Atminkit, musų vieta dabar įrengta ant 
APATINIŲ GRINDŲ Cuyahoga Budin- 
ke.

Draftai — Money Orderiai — Kabeliai 
Užrubežiniai Pinigai.

OTIS & CO.
216 SUPERIOR AVE.

Žemutihės grindis, Cuyahoga Building 
Priešais Pačtą.

‘ Jc

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.

GRĮŽKIT LIETUVON
Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šimtais 
Lietuviu 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.

(Rašo Laurii 
(Iš
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^Jaunintas

Joninių Naktį
(Rašo Laurinaičio Jonas Kariškių Kai.)

(Iš tautos padavimų.)
Ganėsi margiai žalioj lankoj, pirmąją 

minkštąją vasaros žolelę pailsusiais liežu
viais glemžė. O kada vakaro rūkas ėmė 
balinti žemę, jie numaurojo į tamsųjį tan
kųjį eglyną ragais kelmų versti.

— Kur jieškoti jaučių? — žvalgosi lai
ko nužilintas, nubalintas Durnas. Žvalgo
si ir mato: danguj — ir toli, ir arti, ir au- 
gštai, ir žemai — vien ugnįs ir ugnįs; nuo 
raudonos jų liepsnos dangus rausta, o juo
duose jų durnuose vakarinės žvaigždės skę
sta, nyksta ir gęsta. Klausosi ir girdi: tai 
maldingos dainos aidas plaukia, tai oras 
skardžiai gaudžia, kaip gaudžia jis kovos 
lauke, vergėją priešą tramdant.

Neturėtų Durnas žilo plauko galvoj, 
kad nesuprastų, kam Jos ugnįs kūrenamos, 
kam tos liūdnos, graudžios, ir laidotuvių, 
dainos plaukia ir ką reiškia tie paslaptin
gi, sielą verią, nakties gaudesiai.

— Gerai jums, raganos, Pjerai, — jis 
džiaugėsi. — Daug jau jus vėlais vakarais, 
paupių ukuose, pasislėpdamos, audeklų 
privelėjote, daug ten savo ^baugių dainų 
prikaukėt, daug’jau laukuose užmirštų vai
kų išsmaugėte; daug jau žmonių pirtyje 
nuvanojote, žiemos pusnyse prigirdėt, ke
lyj paklaidinot. ,

Kai tik žiemos audros pradeda šalti, 
ar vasaros tirštos miglos pradeda žemę 
globti, tuomet jus lendat iš savo tamsių 
urvų ir debesiais užiat laukais, miškais, 
ar tik nerasit kur pamiškyj ar tolimam ke
lyj žmogaus, kad su juom pažaisti.... Su
dekit raudonoj ugnyj, kurią jums žmonės 
sukurė, juodais durnais išgaruokite į aug- 
ščiausiuosius debesius, kad jūsų ir dvasios 
ųeliktų Žemėj.

Taip Durnas galvoje ir kartu jį' abejo-' 
nė ima: nepasiduos taip lengvai raganos 
ir ypač ši'anakt, kada papartis žydi; neleis 
tos raguotės arkliadantės žmogui žiedą nu
skinti ir būti už jas gudresniu, viską pa
saulyj žinoti.

Ir Durno jau pritemusios akįs mato, 
kaip rūkas vis tirštėja ir tirštėja, kaip dau- ' 
giau ir daugiau vis jame maišosi baisių še
šėlių; jie skubiai renkasi, grupuojasi į kty 
gortas — rengiasi priešą pulti.

— Gerai, jus, juėdosios, uodeguotosios 
dvasios.. Aš su jumis kariausiu, tik paskui 
nečypkit, paparčio žiedo netekusios.

Ir padaręs kryžiaus ženklą į visas ke
turias šalis, o penktuoju kryžium save pa
laiminęs, plačia eže, kurių Lietuvoj dabar 
jau nebėra, nuėjo namo.
, Namie apsiavė naujom karklų vyžom, 

pasiėmė ilgą pašventintą vaškinę žvakę, 
didelę baltą šilkų skarą ir pasakęs savie
siems:

— Einu jaučių jieškoti, — nulingayo, 
nusvyravo tąja pat eže į miško pusę.

Gamtoj nei audra siaučia, nei vėjai 
pučia, o miškas kaž kpkį velnišką šokį šo- 
ka-užia, braška, medžiai iš šaknų raunasi, 
sukasi, virsta, o tos eglių šakos taip ir lin
guojas!: augštyn žemyn, augštyn žemyn — 
kaip raganų išdžiuvusios rankos, nusmau
gtą kūdikėlį besupdamos; po kojom kaž 
kas traš traška, lulžt lūžta, ir, rodos, kad 
eini per ųumirėlių kaukuoles ar jų supu
vusius grabus mindai. O tamsu, taip tam
su, kaip tamsu buvo dar saulei nesužibus 
pirmų pirmą kartą padangėj.

Eina mišku Durnas, o šiurpuliai taip 
ir krato jo pasenusį kūną: baugu ir baisu, 
kuomęt piktosios dvasios kelią pastoja ir 
nežinai, ką sutiksi dar toliau žengęs, kokį 
gandiklį pamatysi.

Braukia šaltą prakaitą ir žengia to
lyn, tolyn. O miškas siaučia, audra didė- 

. ja ir temsta, temsta....
v Per kelmus, pro stuobrius, šakų šakas 

Durnas išėjo į seną kirtimą ir čia tiek pa
parčių pamatė, kiek savo amzyj žvaigždžių 
padangėj nebuvo matęs: taip ir kyšo iš už 
samanotų kelmų, tiesių atžalų ir tankių 
krūmelių jų iškarpytieji, žali, kaip rūtų la
pai, taip ir linksta, stiebiasi į visas šalis, it 
ką paslaptingą norėdami pamatyti.'

Juos belankstydamas, jų rasas bebrau- 
kydamas, Durnas pasiekė kirtimo vidurio 
ir čia įsižiūrėjo įstabų papartį: jo lapai

stangus, kai rūtų garbanėlės, žali, kaip ka
lėdų eglytė, o viršūnėj kabo, kaip nepražy
dusi radasta, paparčio pumpuras.

— Tavęs, pumpurėli, taip ilgai jieško- 
jau! — laisvai atsikvėpė Durnas. Tuoj pa
ėmė šilkų skarą, apsupo papartį.

— Minkšta tau bus, žiedeli, birėti.
Ir Durnas, taręs tai, šventąją žvake 

kiek tik pasiekė, ratą apibriežė:
— Na gi, pasieki t mane dabar, pikto

sios dvasios, — ir pradėjo Durnas kryžiaus 
ženklą žymėti į vieną, kitą, trečią šalį. Ir 
ketvirtojo kryžiaus dar amen nepasakius, 
oras baisiai suužė, žemė sudrebėjo ir Du
rnas, it kokios audringos juros saloj atsi
dūrė: visos šalįs šniokščia, kriokia; iš vi
sų , šonų puola nei kapuose, nei lieknuose 
dar nematytų šmėklų, baidyklių vilnįs; 
kaip vėjų sukeltos juros bangos šėlsta, dau
žosi į uolas, akmenis, kietus krantus ir pu
tojusi, putojasi. Taip ir tų piktųjų dvasių 
legionai čypdami, kaukdami puola Durną 
ir tulžingai kvatoja:

—Ar žiedo nenori....
— Paparčio žiedo....'
— Laimės šaltinio....
Puola, pasiekia šventosios žvakės už

brėžtojo rato, bet čia suslugsta, dingsta, 
kaip dingsta juros banga, uolą užplaukusi.

Ne viena valanda praėjo, ne viens uo- 
degių legionas kaldamas dantis, uodegas 
raitydamas, sutirpo šventenybėj. Bet miš
kas vis ošia, traška. Ten raganos kas kart 
vis didesnius ir didesnius burius renka Du
rną pulti. O jis, kai pamiškio akmuo, nei 
krust: ramiai stovi viduryj savo rato ir 
žegnojasi, žegnojasi....

Kada dvylikta valanda jau baigėsi ir 
kaimuose ant ląktų gaidžiai jau staipėsi 
pragyst pirmą kartą, baisiųjų dvasių legio
nai pragaro choru sukvatojo:" (

— Mes jau einam į kitą pasaulį.... 1
— Ligi greitam pasimatymui....
—- Lauksim, lauksim.... (
Jų verpetai suslugo, dingo; jų kliksmų

disonansai nuskambėjo miškais. Tylu, ra- i 
mu pasidarė.

Durnas žiedo jieškojo: apie papartį 
tūpčioja, šilkų skarą varto, čiupinėja,, bet . 
žiedo nėr ir nėr. Pailso, nuvargo, ant kel
mo padėjo galvą ir‘užmigo. Sapne girdi 
balsą:

— Neilgai tu mane turėsi, laimė neil
gam pasaulyj, mirsi, .mirsi....

Ar tas įstabus balsas pažadino jį, ar 
baisios nakties nuovargis nedavė jam mie
goti, tik greit jis savo sunkią galvą nuo 
kelmo pakėlė, atsistojo, patrynė akis ir pa
sižiurėjo į rytų pusę ar neaušta. Dangus 
dar buvo tamsus, juodas, tik žemė šviesi

1 ir aiški pasidarė. Viską mato Durnas ir 
viską žino. Antai už miško bekniuksąs ap
lūžęs kaimelis ir ten kūtėj jo margiai bė- 
gromuliuoją. Eina jis į tą kaimą,Eina ' 
mišku ir mato, kaip skruzdės išnešė savo 
turtą — auksą ir sidabrą vėdinti ; kaip at
šliaužė gyvačių karalius, paėmė tą žiban
tį, žėrintį turtą, pasidarė sau brangų vai
niką ir nušliaužė nemintais takais į savo 
valstybės būstinę. Pakėlė akis augščiau ir 
visą Ižemę pamatė: Juros tyvuliuoja, šnio
kščia, banguoja, sausumos nikso tyliuose 
rūkuose; o žmonių visur besą: ir žemėj, ir 
vandenyj, ir ore. Visur jie viens su kitu 
lenktynėmis eina; įvairiomis mašinomis va
žiuoja, oru lekia, vandeniais plaukia, visi 
jie skuba savais painiais keliais ir šaukia,] 
šaukia:

— Aukso, aukso!....
Sušilo, supluko Durnas ir atsisėdo ant 

eglės šaknies kojų nusiauti. Bet kaip tik 
nuavė vyžas, žemė vėl nakties tamsoj par 
skendo ir jis vėl nieko nebežino', vėl protas 
jo aptemo. Dabar tik jis suprato, kad tu
ri paparčio žiedą, ir Įspėjo, kad vyžose jis 
slepiasi. IŠjieškojo, išgraibė jas ir rado: 
baltas, mažutis.

— Nepamesiu tavęs, žiedel, amžių am
žiais nešiosiu.

Pjauna Durnas kairiosios rankos ma
žojo pirštelio odą ir po ja žiedą slepia. Že
mė vėl nušvito, Durnas vėl viską mato ir 
žino.

Eina toliau. .Bet kaip tik pamato, nu
jaučia ateinant priešais žmogų, tai tuoj ir 
duoda į šalį vingį, pats nesuprasdamas ko
dėl. Gal todėl, kad antrą kartą nušvitus 
žemei, jis karę, daug kraujų pamatė: ga
lingasis žmogus pavydi silpnajam laiiųės 
ir jį žudo.... visur žemėje karė, visur že
mėje kraujas. Toliau nuo pikto žmogaus: 
lai jis eina ir žūna kur, lai paparčio žiedo 
nežino....

(Bus daugiau)

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI
EJ' - . ■ , =H
Gavome šitokią Gromatą: 
Gerb. Juokų Redaktoriau!

Pavelykite Audrai pasiausti 
po Juokų skyrių, jeigu Jūsų 
Mylista pripažintumėte tinka
momis tas kelias mįsles, kurių 
esu tikra nei gerb. Red. veikiai 
neatspės. Jeigu niekas neat
spėtų į mėnesį laiko, tai Audra 
pati sugrįš ir atsakys jas eilė
mis.

Keletas nekantrių esybių di
deliu meldimu išgavo nuo ma
nęs tų mįslių paslaptis, jųjų 
meldžiu neatsakinėti ir kitiems 
nepasakoti, kiekvienas gali bis- 
kį palaužti savo smegenę, o jei 
kas nori sužinoti lengvu budu, 
tegul laukia atsakymo.

Su pagarba Audra.
MĮSLĖ PIRMA.

Visur mane rasti gali, — 
Nors tuomi nesididžiuoju, — 
Aš pirmoji pas Karalių, 
Ir pirmoj vietoj kovoje.

Pirmiausia ir pas kareivį, 
Pirmininkauju keleiviui, 
Taipgi tarp visų laikų 
Visad esu tarp vaikų.

Klebonijoj pirma esu, 
Ir pas kunigus pirmiausia; 
Kožnam kampe mane rasi, 
Taipgi ir tarp paskučiausių.

Ir visuose klausimuose, 
Visuose atsakymuose. 
Taipgi esu tarp šokių 
Ir tarp baikų visokių — 
Pasakykit, kas aš tokia?

Atsakymas: Bet' čia atsaky
mas ne ant tos mįslės, tik ant 
viršuje tilpusio gerb. Audros 
laiško, 
turias, talpiname tik vieną, bi
jodami, kad musų skaitytojai 
galvų1 nenusilaužtų berišdami 
jas visas. Sekančiame nume
ryje tilps antra.

Gerb. Audrą mes dar neuž
mirštame nuo pereitos žiemos, 
ir, kaip sakėme, liks musų at
mintyje, kaip žmonėse < 
pasaulio tvanas, nuo Nojaus lai-į 
kų.' Bet kaip matome ir gerb. 
Audra musų 
kūnas, sako 
į vieną vietą 
kia (nes jau 
o Audra tankiai pasikartoja. 
Nors tokios audros, kaip pasku
tiniu mėnesiu Ameriką p'eršla- 
vė, nepageidaujamos, bet tokia 
Audra, ką po šį musų skyrių 
ūžia, yra priimtina visada.

Skaitytojams dabar proga sa- 
. vo smegenes pamiklinti, o kitą 

•sykį tilps kitos mįslės.
Juokų Red.

Chicagos ’’Lietuva” praneši
mą, kad Lenkai užpulsią Vokie
tiją, padėjo ant pirmo puslapio 

' ir didžiausiomis raidėmis, lyg 
Lenkija butų tokia galinga ir 
reikšmi valstybė. ’’Dirva” į tą 
žinutę nei domos neatkreipė. — 
Jei Lenkai ir "užpultų” ant Vo
kiečių, tai tik kokie trįs legio- 
ninkai, nakčia ant viensėdijos, 
kaip daro Lietuvoje.; Kažin ar 
ir tada ’’Lietuva” pagarsintų, 
kad Lenkai Vokietiją ’sumušė’?

$

Tamas Urbšaitis išrado, kad 
nuo žmonos beveik viską gali
ma paslėpti, išskyrus plėtmą 
ant staltiesės, valgant užtėškus.

Stasys Laukis atrašė: ’’Visus 
blogumus’, kokius bolševikai A- 
merikoje randa, lengviausia pa
naikinti prašalinus iš šios šalies 
bolševikus.” C

Mįsles gavome net ke-

Vienas iš kožnų trijų vyrų nepriimtas 
Su v. Valstiją kariumenėn delei fiziško sil
pnumo.

krep- 
aTu- 
kada

niekur

’’Darbininkas” verkia, kam 
Lietuvon kurjeru su pinigais 
siunčiamas Norkus. ”D” ''nori
ma, kad visi kur jerai butų ku
nigai, kad visus Amerikoje su
rinktus pinigus į kunigo 
šelį sudėjus leisti vežtis, 
tininkai nieko nesako, 
koks klerikalas keliauja.

Tie musų klerikalai
negali nutylėt, jei' ne jie ką da
ro, nors ir svarbiausiame tau
tos reikale, kur jokių partiviš- 
kumų negali būti. — Tai pek
liška ugnimi jiems indegintas 
partiviškumas — kitaip ir ne
galima pasakyti.

iV
— Aš patėmijau, kad Jonie

nė .visada viena vaikščiodama 
vis garsiai šneka.

— Praktikuojasi argumen
tuose bartis, kada pareis iš dar
bo vyras.

Baltrus Ražutis buvo skolin
gas Antanui Točkui 50 dolarių. 
Vieną vakarą jiedu susitiko ir 
Baltrus atidavė visą 
skolą. \

— Neduok dar visų, 
gal tau pačiam reikės,
gišku jausmu tarė Antanas.

— Turiu dar porą dolarių — 
užteks man, o skolos jaik netu
rėsiu.

Vėlai tą vakarą einant namo,

draugui

aš turiu,
— drau-
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ADVOKATAS

didysįs I 
ana Ini- I

neužmiršo. Per- 
žmonės niekados 
du sykiu netren- 
nėra nei reikalo),

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

sitiko. Antanas tarė:
— Sakiau tau neduok man 

visų, ba tau pačiam reikės. Da
bar ir neturi.

Baltrų užpuolė plėšikai ir atė
mė paskutinius porą dolarių. 
Ant rytojaus sutikęs Antaną, 
Baltrus papasakojo kas jam at-

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

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

Pinigų apsauga, žmonėms apeina pir
miausia. Jau nėra vietos pinigams po mat- 
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. i
ŠALIP SAUGUMO, MINTYJE TURĖKIT

IR NAUDĄ.-
MAIN OFFICE

2006 ST. CLAIR AVENUE 
SUPERIOR BRANCH

7909 SUPERIOR AVENUE.

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

12000 Superior Ave.

OFFICESOFFICES

Glevelanb 
crust Company

Sinčiame^ Pinigun 
Europon Žemiausia 

Kaina

-
Philadelphijoj vienas Lietu

vis statė orlaivį. Viskas gerai 
sekėsi ir tuoj orlaivis buvo ga
tavas pakilti į orą. Kada rei
kėjo lėkti, jisai tik tada pama
tė, kad orlaivis randasi jo na
mo skiepe. Taip buvo užsiin
teresavęs darbu, kad visai jam 
neapėjo,* kaip bus. galimą per 
tas duris išlėkti, per kurias jis 
į skiepą

Euclid /it East 9th 
Euclid at East 57th 
Crawford at Hough 
Euclid at East 105th 
14312Euclid Ave.,E.C. 
St. Clair at East 40th 
East 152nd at Pepper 
East 156th at Water- 

. loo Road
Kinsman at East 93rd 
Woodland at East 

22nd
Broadway at Harvard

Kuomet siunčiat pinigus Euro
pon turėkit reikalus su šiuo ban
ku, nes jis yra finansiškai atsa
kantis, žinomas visoje šalyje ir tu
ri visus budus persiuntimui pini
gų tiesiog už žemiausias kainas.

Mes parduodame laivakortes j 
ir iš Suropos. Pagelbstime išgau
ti pasportus ir prirengiame afida- 
vitus del atvažiuojančių j Ameri
ką. Pagelbstime paduoti pagalbą 
jos reikalaujantiems Europoje.

Mes užlaikome žmones spvo Už- 
rubežiniame Skyriuje, kurie moka 
jūsų kalbą.

West
West
West

47th
89th
99th

West 25th at Franklin 
West 25th at Arch

wood
Lorain at 
Lorain at 
Ix>rairT-at
Detroit at West 117th 
Detroit at West 101st 
Bedford, Ohio 
Willoughby, Ohio 
Painesville, Ohio 
Lorain, Ohio

ineidavo. ~

vienų tėvų vaikai nėra 
’’Dar nebuvo atsitiki- 
iš vienos obuolio sėk-

Kodėl 
vienodi, 
mo, kad 
los išaugusio medžio vaisiai bu
tų panašus vienas kitam.” — 
Taip sakė Budda. ’

Šių dienų poetai, ■— sako Z. 
Jocius, — rašo daugiau apreiš
kimui savęs, o ne išreiškimui 
savo minčių.

4% UŽ TAUPOMUS PINIGUS
Padėkit savo pinigus šiame ban

ke, kur jie bus saugiai — kur ga
lėsit gauti juos kada tik prireiks 
— ir kur jie atneš jums 4% pelno.

TAI BANKAS 
DEL ŽMONIŲ



D I R V A

D I R V A
PASPORTŲ IŠGAVI
MAS VAŽIUOJANT 

LIETUVON.
(Lietuvos Atstovybės Ameri

koje Pranešimas.)

Bendros taisyklės.
1. Visi Amerikoje gyvenan- 

Lietuvos piliečiai, lygiai 
jau ir patapę Suv. Valsti-

tieji- 
kaip 
jų pilnais piliečiais, gali važiuo
ti Lietuvon, jeigu ten turi svar
bius ūkio, prekybos ar asmens 
reikalus. Pilnais piliečiais yra 
skaitomi tiktai tie, kurie yrą 
gavę pirmas ir antras piliety
bės popieras. Turintieji tiktai 
pirmas popieras skaitosi Lietu
vos piliečiais, ir gali gauti lei
dimą tomis pat taisyklėmis, 
kaip ir visai jokių popierų netu
rintieji.

2. Važiuojantieji Lietuvon 
Lietuvos piliečiai ir pilietės tu
ri išgauti vietoj pasportų afi
davitus važiavimui Lietuvon, o 
visi patapę pilnais Suv. Valsti
jų piliečiais turi gauti iš Ame
rikos Vyriausybės tam tiknis 
pasportus.

3. Kaip gavę vietoj pasporto 
afidavitus, taip ir išgavę Ame
rikos pasportus tokiai kelionei 
Lietuvos privalo šiuos doku
mentus paliudyti Lietuvos At
stovybėje Washingtone, 703' — 
15th St., N. W. Toksai paliu
dymas šių afidavitų ir paspor
tų vadinasi viza. Už šių doku
mentų pavizavimą imamas Lie
tuvos Vyriausybės naudai 
tikras mokestis, būtent po 
kis dolerius. už afidavito 
už pasporto pavizavimą. 
Lietuvos Atstovybės vizos 
liaujantieji Lietuvon gali 
visai Lietuvon neįleisti.

4. Visi važiuojantieji Lietu-, 
von privalo nueiti pas artimiau
si ’’United States Income Tax 
Collector” ir nusinešti nuo sa
vo darbdavio laišką, jei jis ga
lima gauti, kuriame bus paro
dyta kokį uždarbį turėjot 1917, 
1918, 1919 ir 
met Income 
skaitys kiek 
mokesnių ir 
kestį gausite
tificate of Compliance with the 
Income Tax 
ji pristatyti 
lo kitokiais budais prirodyti, 
koksai buvo
gu reikės kas mokėti, užsimo
kėti. Be šio paliudijimo nega
lima važiuoti, o mėginę be šių 
paliudijimų išvažiuoti buna ne
leidžiami ir net baudžiami už 
pasislėpimą nuo šio mokesnio.

5. Be Lietuvos Atstovybės vi
zos reikia gauti viza ir nuo tų 
valstybių konsulų, per kurias 
Lietuvon važiuojama. Važiuo
jant per Francuziją — Prancū
zų konsulo, per Angliją — An
glų konsulo ir tt.

Nurodymai kaip išgauti afi- 
davitai.

1. Lietuvos piliečiai, norį iš
gauti afidavitus važiavimui į 
Lietuvą, geriausia tesikreipia 
stačiai prie Lietuvos atstovybės 
Washingtone ir iš ten gaus rei
kalingų blankų ir nurodymų 
kaip ir kas reikia daryti, ži
noma, kas nori gali atsikreipti 
ir prie įvairių vietos agentų, 
kurie užsiima pasportų išrupi- 
nimu ir kurie gali suteikti rei
kalingų blankų. Reikia turėti 
dvi blankas ’’Affidavit of Iden
tity and Nationality in lieu of 
a Passport for the Departure of 
Lithuanians from the United 
States”; paskui du blanku sura-

šyti prašymui arba aplikacijai 
prie State Departamento, toliau 
prašymo formą afidavito užvi- 
zavimui. Be to reikia nusiimti 
mažiausia šešias ant minkšto 
popierio fotografijas. Patarti
na kelionėje turėti tų fotografi
jų dar kelias, nes jos gali būti 
reikalingos visokiems paliudy
mams Francuzijoj ar Vokieti
joj, jeigu per tas šalis važiuo
sit.

2. Turėdami fotografijas ir 
blankas, paimkite dvi blankas 
ir mažiausia dvi fotografijas, 
nusineškite-jas pas Notarą ar
ba Advokatą, kursai prisiekdi
nęs jus išpildys tas blankas ir 
prilipdys fotografijas prie afi- 
davitų. Ant fotografijos rei
kės patiems pasirašyti.

3. šiaip išpildytus afidavitus 
ir dvi savo fotografijas nusi
neškite pas vietos ’’Permit A- 
gent”, kursai surašys tam tikrą 
prašymą arba aplikaciją dvie
juose egzemplioriuose į Valsty
bės Departamentą ir drauge su 
afidavitais išsiųs į State De
partamentą Washingtonan. Pa
prastai šių prašymų blankos y- 
ra pas tuos agentus, bet jeigu 
nebūtų, reikės savo* nusinešti.

Tokiais Permit Agentais yra 
Immigrant Inspector, United 
States Commissioner, United 
States District Attorney arba 
Clerk of the United States Dis
trict Court, šių valdininkų ad
resai arba gyvenimo vieta gali
ma sužinoti bi kokioj valdžios 
įstaigoje.

4. Kiek mums žinoma, Vals
tybės Departamentas ilgai ne
užlaiko pas save šių afidavitų 
ir grąžina juos į savaitę laiko 
tam pačiam agentui, kursai yra

shrašęs prašymą. Nuo šio val
dininko ir reikia atsiimti tasai 
afidavitas. Gavę nuo to agento 
afidavitą, parašykite patįs ar
ba pas Notarą ar agentą ant 
tam tikros blankos prašymą 
Lietuvos Atstovybei užvizuoti 
ir prilipdykite vieną fotografi
ją ant to prašymo ir pridėję 
prie to prašymo patį afidavitą 
ir užvizavimui mokestį 5 dola- 
rių, siųskite tą visą Lietuvos 
Atstovybei* Washingtonan. Jei
gu nebus surasta ypatingų kliu-

Kaip Likosi Perdirbta 
Mergaite Raudei

tam 
pen- 
arba 

Be 
ke- 

buti

1920 metais. Tuo- 
Tax Collector iš- 
reikės užsimokėti 
užmokėję tą mo- 
paliudymą ”Cer-

Law”. Negalintie- 
tokio laiško, priva-

jų uždarbis ir jei-

’’Kas turi ausis teklauso skai
tančių; kas turi akis pats te
skaito musų karžygiškos kariu- 

menės leidžiamą laikraštį

’’KARIŠKIŲ ŽODJ”.
’’Kariškių žodis” aprašo vi

sus Lietuvos kariumenės žy
gius, kovas, smarkius mušius, 
kad brangiai Tėvynei laisvę -iš
kovoti, kad apginti musų brolių 
turtą, gyvybę nuo Lenkų plė
šikų piktųjų, nuo Vokiečių ir 
nuo Rusų grobonių plėšriųjų.

’’Kariškių žodis” ryškiai at
spindi karštą Lietuvos kariume
nės Tėvynėsi meilę ir jos pasi
ryžimą ginti Lietuvą iki pasku
tinio kraujo lašo ir iškovoti to
kią Lietuvos Valstybę, kurion 
galėtų sugrįžti ir sugrįžę laimę 
įjasti visi po pasaulį išsiblaškę 
vargstantieji tikri Lietuvos sū
nus.

’’Kariškių žodis” skelbia nu
kautųjų (užmuštųjų), sužeis
tųjų, nelaisvėn patekusiųjų ar 
be žinios prapuolusiųjų bei ko
vose atsižymėjusiųjų ir apdo
vanotų kariškių vardus.

Taigi kiekvienas Amerikos 
Lietuvis, kuris Lietuvos Tėvy
nės išsiilgęs, kuris nori žinoti, 
kaip Lietuvos kariumenė savo 
krauju musų žmonėms laimin
gą kelią kloja, teskaito ir te- 
platina

’’KARIŠKIŲ ŽODIS”
’’Kariškių žodis” eina vieną 

kartą į savaitę. Kaina metams 
2 dolariu, kuriuos galite pasiųs
ti registruotame laiške, adr.: .

’’Kariškių žodžio” Redakcija 
Kaunas, Lithuania.

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

FARMOS FARMOS
Jeigu jus jieškot 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.

TIK SYKĮ PAVARTOKIT 
ELEKTRIŠKĄ VALYTOJĄ

ir niekados nenorėsit sugrįžti prie senoviš
kos valymo metodos.
Lenkvumas ir visiškas paprastumas, ku- 
riuomi jis veikia ir visiškas išvalymas, ką 
jis padaro, pertikrins jus, kad jau atėjo 
laikas paliauti eikvojus jūsų energiją ant 
šlavimo ir dulkinimų.
Jus galite matyti išstatytus Elektriškus 
Valytojus bile Elektriškų Daiktų Krautu
vėje.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

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

”Iš pirmo pamaitinimą 
ji miegojo ramiai”, ra
šo Mrs. Randel; 3319 
W. 95th St„ ”ir tuoj 
pamatėm didelį skirtu
mą. Mes vis jai davėm 
Hensch’s Maistą, ir ji 
išaugo į tvirtą, sveiką 
kūdikį. Mes tą laikom 
ypatingu dalyku.”
Tūkstančiai kitų Cleve- 
lando motinų kurių kū
dikiai išaugo -į sveikus 
vaikus ant Hensch’s 
Maisto, gali taipgi pa
liudyti šio pritaisymo 
atsakantumą, kurs yra 
tikriausias moksliškas 
pavaduotojas motinos 
pieno.

Kaip pagerintojas kar
vės pieno yra tinkan- 
čiausias. Karvės pieną 
vieną kūdikis negali su
virškint, bet kad pride
dama jin Hensch’s Mai
sto, pienas viduriuose 
susivirškina lygiai kaip 
pačios motinos1 pienas. 
Hensch’s Maiste randa
si tinkami maisto ele
mentai ir tikrose pro
porcijose, nuo ko stip
rėja kaulai, tvirtėja 
muskulai ir kraujas ei
na raudonyn. Kūdikiai 
maitinami ant Henshc’s 
neturi bėdos su skilviu 
ir viduriais, kaip būna 
su visais iš bonkų mai
tinamais kūdikiais.

čių važiavimui Lietuvon, Lietu
vos -Atstovybė nevėliau kaip į 
tris dienas grąžina nurodytu 

■adresu afidavitą, uždėjus ant jb 
savo vizą. Nors vieną fotogra
fiją pasilaikykite kelionei.

Nurodymai kaip gauti paspor- 
tuš Amerikos piliečiui, va

žiuojančiam Lietuvon.
1. Norint gauti pasportą rei

kia kreiptis prie artimiausios 
S. V. Teismo raštinės (Clerk’s 
Office of the U. S. Court). Gy
ventojai apielinkėse New Yior- 
ko gali paduoti aplikacijas ir 
gauti pilną informaciją pas spe
ciali pasportų agentą muitiny- 
čioje (Special Passport Agent 
at the Custom House). Kituo
se miestuose aplikacijų blankos 
ir informacija yra gaunamos S. 
Valstijų Teismo raštinėse,

2. Yra geistina, kad važiuo
jančiojo nurodymai su kokiais 
reikalais, jis važiuoja į užrube- 
žį butų paremti dokumentaliais 
priparodymais nurodančiais, jog 
jam yra būtinai reikalinga iš
važiuoti. Pavyzdin, jeigu yra 
važiuojama sutvarkyt ūkio nuo
savybės reikalai, tai yra patar
tina paduoti sykiu su aplikaci
ja visus laiškus iš Lietuvos, 
kurie nurodo mirtį savininko 
ūkio, važiuojančiojo sąryšį ar
ba inpėdinystę prie turto ir tt.

3. Užmokestis už pasportą y- 
ra vienas dolaris, kuris turi bū
ti užmokėtas kartu su padavi
mu aplikacijos, šie pinigai ei- : 
na į State Departamentą. Apart

■ šios užmokesties reikės apmo
kėti Teismo klerkui, pas kurį 
bus padaryti afidavitai ir pri- 
siegos. Tas taipgi kainuos apie 
vieną dolarj.

4. Jeigu su aplikantu ketina 
keliauti pati arba mažamečiai 
vaikai, tai atskiro pasporto ne
reikia, bet jų fotografijos ly
giai 
turi 
ją:

5. 
būti 
portas yra imamas į Lietuvą 
(Lithuania), taipgi tos šalįs tū
ri būti pažymėtos, per kurias y- 
ra manoma važiuoti.

6. Gayus pasportą, jis pir
miausia turi būti pasiųstas Lie-, 
tuvos Atstovybei Amerikoje į 
Washingtoną (Representative 
of Lithuania in America, 703— 
15th Ęt., N. W., Washington, 
D. C.) del užvizavimo. Paspor- 
tui grįžus iš Washingtono, jis I 
turi būti pasiųstas arba nuneš-] 
tas pas visus konsului, pėr ku
rių šalis yra manoma važiuoti 
ir kurių šalių vardai yra sumi
nėti ant pasporto., Turint visų 
konsulų užvizavimą, pasportas 
tinka kelionei.

Pastabos: 1. Yra patartina 
pasiimt su savim kelias savo 
fotografijas, tokias pat kaip 
prie pasporto, nes nekurtose 
vietose Europoje vietinės val
džios duodant leidimą perva
žiuoti tankiai reikalauja važiuo
jančiojo paveikslo.

kaip ir paties aplikanto 
būti priduotos su aplikaci-

Ant visų aplikacijų turi 
aiškiai pažymėta, kad pas-

Reikalaukit Dykai Sampelio rašydami į 
The Hensch Food Company, Cleveland, O.

HENSCH’S MAISTAS
Del Kūdikių

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

Princeton 1337-K

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.

DOVANAI .
DEŠIMTS LEKCIJŲ!

Pažinimo gaidų, muzikos ir 
dainavimo,, gaus tie, kurie 
prisius $2 ir 10c. užsirašy

dami metams “Dirvą”.
A. RŪKAS 

479 N. Franklin Street 
Philadelphia, Pa.

KAZYS VALAIKA 
“Dirvos” Agentas 

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

DETROIT, MICHIGAN
Šį pavasarį labai daug Lietuvių atvažiuoja j Det
roitą. Daug atvažiuoja su šeimynomis^ Daug to
kių, kurie jieško sau STUBŲ ir vargiai gauna, o 
tada priversti grįžti atgal iš kur atvalžiavo. Vie
natinis Lietuvis Agentas, kuris pristato visiems 
Lietuviams stubų. Kas nori gauti NAMĄ; FAR- 
MĄ ir su visokiais reikalais teatsišaukia pas

'M. C URL AN IS
2320 Jos Campau Av. (Hamtramck) Detroit, Mich.

Gyvenimo vieta — 2441 E. Grand Boulevard.
Telef onas Market 2910. (22)

Vyrai Lietuviai Negrįš į Europa
Pas savo šeimynas ir draugu su LIGOMIS ir SUGEDUSIU kunu. 
Jei turit kokias užkrečiamas ligas, nenorėsit jų perduoti savo my
limiems, taigi nerizikavokit ir sū 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
PVnATT TTV WCTTC Mano gydymai pasirodė pasekmin- Ijr I Uri. U 11JCS. V IJK. 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 varginimąsi ir gali 
būti permaina visam jūsų gyvenimui. PA
SITARIMAI ir PATARIMAI DYKAI. Ar 
esi suged.s ar dar vyras? Ateik pas man 
ap pagelbėsiu.

n. ii..... 11 No- 2 EaBt Exchange Street 
11. HnWRII. kam. Main ir Exchange Sts.UllllUnOllj AKRON, OHIO.

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

2. Visi Lietuvos Atstovybės 
vizuoti pasportai tinka įvažia
vimui į Lietuvą. Bet norintie
ji tik pervažiuoti per Lietuvą į 
Rusiją ar į Lenkiją, bei perei
ti frontą ar demarkacijinę li
niją, turės išgauti specialius 
leidimus iš Lietuvos Užsienio 
Reikalų Ministerijos, pasų sky-( 
riaus, ir iš Generalio štabo.

JONAS VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

JONAS KATKUS 
“Dirvos” Agentas Pittsbur- 

ge ir apielinkėse.
Važinėda- 

mas BU
.’ J®.H tais reika- 

Is § lais, pi Kat- 
kus patar- 

aBOM naus taipgi 
musų skai- 
tytojams ir 
v*s’ems n°" 

gJlHL rintiems už-
I sirašyti ar

senas pre
numeratas atnaujinti. Kurių 
šiuo tarpu prenumerata už ‘Dir
vą’ pasibaigė ar jau baigiasi; 
pasistengkite atnaujinti,. Ku- j 
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 bebūtų paranku. Jam 
galite pilnai pasitikėti. Adm.
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VYRAI IR MOTERS
Ateikit Pasimatyt su manim šianden
Nekentėkit daugiau nuo savo ligos. Kitados buvot sveikas ir linksmas, kodėl vėl 

nebūti tokių? 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 tb. gaus mano ofise. Vienas atsilankymas supažin
dins jus su mano galėmis ir pertikrins jus, kodėl aš atsiekiu gerų) pasekmių.

Aš PASEKMINGAI >
GYDŽIAU »

Naujas ir Užsisenėjusias Ligas, \.
kaip Kraujo, Odos ir Nervu Negero- j
vės, Skilvio; Žarnų ir Kepenų Suiri
mą, taipgi Reumatiztną, Skausmus Jį
Strėnose ar SĄNARIUOSE, Galvos, 
Užkietėjimą, Svaigulį, Pučkus ir Ka- 
tarą Galvoje, Nosyje ir Gerklėje. ■•- 
NEATIDĖLIOK, PASITARK TUOJ 
SU MANIMI.

MANO LABORATORIJA
daugybę visokių VAISTU, kokių tik 

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

Turi 
reikia 
duodu 
gauna 
mui ir

AR JUS KENČIATE NUO 
Silpnų Nervų, Skaudamų Strėnų, Už- 
maršio, Širdies Gėlimo, Silpnų Plan- 

) f čių, Nuvargusio Jausmo, Svaigulio, 
) If 'jfl Galvoskaudžio, Neaiškaus Matymo, 

1 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. Ašį duosiu savo tikrą 
nuomonę apie jūsų padėjimą ir pasakysiu, ar bus galima jums pagelbėti, po pirmo sy
kio tikro ISEGZAMINAVIMO. Nežiūrint kaip gydeisi ar kaip ilgai sirgai, ATEIK PAS 
MANE. Jeigu bandei visokius gydymus ir pasirodė be naudos, nereikia nusiminti dėl
to, nes tai buvo jūsų klaida pasirinkime tinkamo gydytojo.

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

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

VALANDOS
9 Ryte iki 8 Vak.

647 EUCLID AVE.
VIRŠUJE NEW 
IDEA KEPTUVĖS

Dr. KENEALY
ANTROS LUBOS 

REPUBLIC BUILDING

NEDALIOMIS
10 Ryte iki 2 Dieną

CLEVELAND, O. 
GRETIMAI PRIE 

STAR TEATRO
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X-RAY EGZAMINAVIMAS W
■J L' JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK

' VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITAR IMUI.
W įMEJUai aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo,

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

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

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

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

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

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

DEL ŽEMĖS KA 
Rugsėjo mėn.

| eitais metais viei 
taiga gavo bevar, 
nšytas Dauguvo: 
M. batalionų ir 1 

' tfu vardu. Ras 
ma, busią .valdž 
kareivių neturėju 
tyti, ’kiek procer 
ru žemės ir kiek 

: gynėjams”. ”Je 
f turėjot teisės — 

torius, — paskir 
—30 proc. dvarų 

: atvirkščiai tuos 
* tas jų — dvarin 
I lime duoti jiems 

tai ir dvarai turi 
Jus, kaip norite 
kit, o mes, prieš 
vo Tėvynės Lie 
kysim kaip mi 
Bet gėda jums,

i da jums vadin
■ prieš visą pasai 

šų visų žemę, 
valdyti vieni b< 
kaip kokiems

g skirstyti dalis.
Visas laiškas 

L sytas, ir aiškiai 
į gu tą laišką n 
B svetimos valdi 

(iš laiško mat; 
: si prie papras! 

1 ir tyčia rašto 1
■ jis labai maža 

įstatymą kari 
rūpinti ir apb 
formą Lietuvi

Pirmiausia 
del kurių taip 
si. Dalykas j 
nuspręsdama 
kų 15—30 nu 
aprūpinimo n 
manė pačios ži 
šti nei spręsti 
šieji 70—85 
mes reforma į 
naį išrišta tik 
mo, . 6 laikinoj 
ir gali ką dary 
lyga ir 
tai, kas 

t . giamojo 
r Dėlto. ir 
) liU-30 nuoš., 
' valdžia tikisi
■ Seimo galės ii 

išskirstyti ir pi
į valdyti.
į Kitas kiaušu 

liaujamą, kad ii 
ma butų paves 
tos žmonėms 
išrišti. Kaikui 

į tuo budu geria 
, padaryta. Žin 

žemės butų tie 
gvai ištektų vi 
ir mažažerhian 
panorėtų, tai 
žmonėms pave 
lihti gal ir būti 
tro valdžiai bi 
bo ir atsivadu 
mybės. Bet d;

■ vienose vietose 
mes laibai dauj 
kuomet bežemi 
mažažemių yra 
Tat jeigu leisti 
gyventojams že 
vienose vietose 
mes ir per akis 
se daugybė beži 
mių liktų visai 
kiu ir be duoni 
žemės Reforma 
rinktomis žinioi 
siems bežemiam

šr miams duoti žc 
kas nori (t. y. 
tikos žinias ren 
kariškio apskrit 
valsčiuje, aprup

tuo n 
dabar 
Seimo 
imąjn

žemius ir mažaž 
300 margų liktų 
etoj Vilkaviškio 
apie 40 tukstan 
truktų./

daugiau niežėj 
jvykstančių no

panaikins vist 
Paskui tik reti 
nų‘atsinaujini

RUFFLEJ
Ji nesugadins 
RUFFLES, j<

Jus aptieki 
galime atsiust 
markėmis ar i

ad. i
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DIRVA 7

Žinios iš Lietuvos
Apskritai jau dabar reikėtųdėl žemės KARIŠKIAMS.'

Rugsėjo mėn. pabaigoje per- visiems atsiminti ir įsidomėti, 
eitais metais viena valdžios įs
taiga gavo bevardį raštą, kuris žu ne visi, kurie norėtų, ir kad 
rašytas Dauguvos fronto P. ir'ne po tiek daug, kaip daugelis 
M. batalionų ir N pulko karei-1 norėtų. Pavyzdžiui, žemės Re
viu vardu. Rašte išrodinėja-1 formos Komisijai renkant’ šta
mą, busią .valdžia nesiklausus 
kareivių neturėjusi teisės nusta
tyti, ”kiek procentų Į paimti dva
rų žemės ir 'kiek duoti Lietuvos 
gynėjams”. ’’Jeigu Jus dabar 
turėjot teisės — rašo laiško au
torius, ■— paskirti del musų 15 
—30 proc. dvarų žemės, tai mes 
atvirkščiai tuos pačius procen-Į paimti visus dvarus 
Aa.n «•« J.. ran ' 1 AH 4-oi

kad žemės galės gauti toli gra-

tus jų — dvarininkų žemės ga- ’ 
lime dubti jiems, o visi majora
tai ir dvarai turi būti musų....

' Jus kaip norite dabar skirsty
ki!, o mes, priešus išviję iš sa
vo Tėvynės Lietuvos, susitvar
kysim kaip mums patiks.... 
Bet gėda jums, musų ponai; gė- 

. da jums vadinami demokratai 
prieš visą pasaulį, kad jus mu
sų visų žemę.... drįstate už
valdyti vieni be musų ir mums 
kaip kokiems samdininkams 
skirstyti idalis.( >.”

Visas laiškas yra panašiai ra
šytas, ir aiškiai matyti, kad jei
gu tą laišką nėra rašęs kokios 
svetimos valdžios agitatorius 
(iš laiško matyti, kad taikinta- 
si prie paprastų žmonių kalbos 
ir tyčia rašto klaidų daryta) tai 
jis labai mažai tenusimano apie 
įstatymą kariškiams 
rūpinti ir apie pačią 
formą Lietuvoje.

Pirmiausia del tų 
del kurių taip labai piktinama
si. Dalykas toks, kad valdžia, 
nuspręsdama imti iš dvarinin
kų 15—30 nuoš. kariškių, žeme 
aprūpinimo reikalui, visai ne- 

I manė pačios žemės reformos ri- 
r-šjti nei spręsti, kam teks liku
sieji 70—85 nuošimčiai, že
mės reforma galės būti galuti
nai išrišta tik Steigiamojo Sei
mo, .o laikinoji vyriausybė jei 
ir gali ką daryti, tai tik ta są
lyga ir tuo nusimanymu,, kad 
tai, kas dabar padaroma, Stei- 

. gįamojo Šeinio bus patvirtinta, 
į Dėlto, ir imąpia tuo tarpti tik
■ 15—30 nuoš., t. y. tiek,' kiek 

valdžia tikisi ligi įteigiamojo 
Seimo galės ir privalės žemes 
išskirstyti ir pavesti kariškiams

■ valdyti.
Kitas klausimas, kada reika

laujama, kad visa žemės refor
mą jbutų pavesta vieniems vie
tos žmonėms arba kariškiams 
išrišti. Kaikurių manoma, kad 
tiio bildu geriausia viskas butų 
padaryta, žinoma, jeigu visur 
žemės butų tiek daug, kad len
gvai ištektų visiems bežemiams 

g ir mažažemiams duoti kiek jie 
panorėtų, tai vieniems vietos 

1 žmonėms pavesti žemes išsida- 
į linti gal ir butų nebloga — cen

tro valdžiai butų mažiau dar
bo ir atsivaduotų nuo atsako- 

t mybės. Bet dalykas toks, kad 
S vienose vietose yra dvarų že

mės laibai daug, kitose mažai, 
į .kuomet bežemių ir smulkiųjų 
s mažažemių yra visur nemažai.

Tat jeigu leisti patiems vietos 
gyventojams žemes dalintis, tai 
vienose vietose visi turėtų že
mės ir per akis, o kitose vieto
si daugybė bežemių ir mažaže
mių liktų visai be žemės, o sy
kiu ir be duonos. Pavyzdžiui, 
Žemės Reformos .Komisijos įsu- 

į rinktomis žiniomis, jeigu vi
siems bežemiams ir mažaže- 
miams duoti žemės tiek, kiele 
kas nori (t. y. užsirašė, statis
tikos žinias renkant), tai Vil
kaviškio apskrities, Lankeliškių 

1 valsčiuje, aprūpinus visus be
isimus ir mažažemius, dar apie 
300 margų liktų, tuo tarpu vi
štoj Vilkaviškio apskrityj dar 
apie 40 tūkstančių margų pri
truktų.

žeme ap- 
žemės re-

15—30%,

tistikos žinias, Tauragės apskri- 
tyj 765 mažažemiai (iš 806 ar
ba 94,9%), nori gauti žemės 
9884 dešimt., o 1248 bežemiai 
(iš 1268 arba 98,7%) reikalau
ja 17 tukst. deš., arba išviso 
26,885 dešimt. Tuo tarpu toj 
pačioj Tauragės apskr., jeigu 

i ir ukius 
nuo 100 deš., tai bežemiams ir 
mažažemiams tinkamos (žemės 
ukyj naudojamos) žemės tėra 
tik 6575 dešimt., reiškia 26 tūk
stančių deš. trūksta. Raseinių 
apskrityj dar blogiau. Ten yra 
2979 bežemiai, kurie nori gauti 
51,419 deš. žemės, ir 1716 ma
žažemių, kurie nori gauti 27,581 
deš. ’ Tai reiškia, kad norint vi
siems Raseinių apskrities beže
miams ir mažažemiams duoti 
žemės tiek, kiek kas nori, rei
kėtų turėti nemažiau 79 tukst. 
žemės dešimtinių. Tuo tarpu 
paimant visas dvarų žemes, bū
tent jų žemės ukyj naudojamą
ją žemę, tėra tik 23 tukst. deš., 
reiškia — 56 tukst. dešimtinių 
pritruktų.

Galimas daiktas, kad bus nė 
tik valsčių, bet ir apskričių, kur 
žemės visiems išteks. Bet jau 
šitie pavyzdžiai rodo, kaip rei
kia išanksto gerai viską apskai
tyti norint vienų nenuskausti, o 
kitų pergausiai neapdovanoti. 
Iš šitų pavyzdžių taip pat ma
tyti, jog patįs vieni vietos gy
ventojai nieku budu žemės re
formos pravesti negali — tai 
gali padaryti tik centro valdžia, 
kuri žino, kur kiek žemės yra ir 
kur kiek yra jos reikalingų 
žmonių. A. Rimka.

DOMANTONIS, Alovės vai. ' 
šio kaimo žmonės supratimo 

apie politikos partijas neturi, 
todėl ir į rinkimus į Steigiamąjį 
Seimą šaltai žiuri, švietimo 
reikalais musų tėvai irgi nesi-

NEATSARGUMO AUKOS.
Eglaitės apielinkėje ūkininką 

N. ištiko baisi nelaimė. Sau-1 
šio 29 d., paskerdęs kiaulę nu
vežė kiek toliau nuo namų svi
linti ją. Toje vietoje, kur bu
vo sukurta ugnis, nuo rudens Į rūpina, sako, bile moka iš mal- 
gulėjo apsnigta bomba. Snie- daknygių skaityti, tai ir užten- 
gui sutirpus bomba delei karš- ka. Užtat mūsų kaimo jauni- 
čio sprogo ir sudraskė į šmote- mas labai pagarsėjęs ’’vakaruš- 
lius du ūkininko sunu, pačiam komis”, per kurias šoka ligi pa- 
gi sužeidė koją, o samdytam skutimo prakaito. Iš 70 uki- 
berniukui sugadino akis; žino- ninku laikraščius skaito tik apie 
ma, ir pati kiaulė buvo sudras- 4, 6 visi kiti: jauni šoka, o se- 
kyta ir sumaišyta su žemėmis. 
Tai mat kokius vaisius neša 
atsargus ginklų mėtymas.

(’’Kariškių žodis”.)

ne-

TAMSIŲJŲ GAIVALŲ DAR
BAI.

Tai, kas atsitiko Kaune va
sario 22 dieną, visokių tamsių 
gaivalų be abejo bus išpusta, 
bus taip nudailinta, kad kaunie
tis, išgirdęs tą skleidžiamą pa
skalą, pagaliau negalės suvok
ti, kas tasias žinias moka taip 
sudaryti. O atsitiko, trumpais 
žodžiais sakant,1 štai kas. Įvai
raus plauko provokatoriai, ge
rai ištyrusieji musų kareivių 
skaudžiamas vietas, mėgino pa
sinaudoti kai kuriais kareivių 
nepasitenkinimais ir iššaukus 

I sukilimą norėjo duoti progos 
ateiti Lenkams į Kauną ir pas
kui užimti' visą Lietuvą. Vie
noj kariumenės dalyj sukilo ka
reiviai, sukilę išrinko savo vy
riausią vadą ir tt. Visa tai da
rė Panemunėje, netoli nuo> Kau
no, ypač tose dalyse, kur buvo 
žymus nelietuvių skaičius. Bet 
šita avantura vasario 23 d. bu
vo likviduota, o ’’vyriausias su-, 
kilėlių vadas” areštuotas; kaip 
kam pasisekė išbėgti į Lenkų 
demarkacijos linijos pusę, vie- 
nas-antras gal dar slapstosi.

ni pypkes ruko. Turim musų 
kaime ir mokyklą, kurioj moko
si apie 36 vaikai; tik nabagams 
dažnai • tenką sėdėti šaltoj mo
kykloj, nes jų tėvai berūkyda
mi pypkes pamiršta parųpint 
mokyklai malkų.

ŠEDUVA.
1918 m. rudenį, Vokiečiams 

iš musų krašto išeinant, susi
kūrė pas mus Valsčiaus Komi
tetas, kuris buvo pradėjęs par
davinėti žmonėms dvarininko 
Ropo miškus. Dabar to paties 
Ropo girininkas Zoneras reika
lauja iš tų, kurie pirko iš Ko
miteto malkas, užmokėti jam 
antrą kartą. Jei kas geruoju 
nemokėsiąs, tai jis grasina iš- 
jieškosiąs teismo keliu šešis 
kartus brangiau.

Bėda žmonėms ir su malko
mis. žiema jau baigiasi, o dar 
malkų niekas neturi. Valdžia 
nepardavinėja. Minėtasis giri
ninkas pardavinėja, bet labai 
brangiai, žmonės daug noriau 
pirktų, jei valdžia pardavinėtų. 
Girdėt kalbant, kad del kainos 
butų galima pirkti,' jei valdžia 
pardavinėtų, kad tie pinigai ei
tų musų valdžios naudai, o ne 
musų priešininkams Ropams, 
kurie sunaudotų juos musų ne
naudai.

džia čia neapsirupins suteikti 
kokios nors pagalbos, tai dau
gumas bravarininkų išsiplikins 
sau akis ir gomurius.

NAUJAS KARO VADAS.
Vietoj laikinai ėjusio parei

gas vyriausio vado generolo lei
tenanto P. Liatuko paskirtas 
vyriausiu karo vadu vėl genero
las S. Žukauskas nuo vasario 
23 d.

(’’Liet. Uk.”)

FARMOS UKES
Girdisi tik vien aimanavimas ir 

žmonių bėdavojimai miestuose — 
pragyvenimas brangus, kapitalistų 
išnaudijimai. Kų gali daryti, kad to 
visko išvengus? Taigi mes savo 
tautiečiams Lietuviams' patarsime kų 
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 
maistų, bet jiems parduosi ir gausi 
gerų kainų už savo produktus, čia 
mes Michigano Lietuviai ūkininkai 
darom gerų .pelnų ir gražų gyveni
mų. Imkit pavyzdį, čionai ūkinin
kai turi šv. Antano Draugystę, ku
rios nariai gyveną brolybėj, vieny
bėj ir vienas kitam paduoda reikale 
rankų. Jau musų tarpe yra gana 
turtingų ūkininkų, 1 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 komisijų, kuri jums patarnaus 
be jokio atlyginimo ir be skriaudos. 
Komisijos nariai: p. J. Vasiliauskas 
ir K. Daubaras. Kadangi čia yra 
daug išnaudotojų agentų, kurie nori 
nuskriausti žmones be mielaširdys- 
tės, taigi ši draugystė sumanė būdų 
apsaugot savo tautiečius ir musų 
dviejų metų teisingas darbas pasi
rodė. Dabar jau mes turim gana 
farmų ant pardavimo. Atėję Anglai 
ir Švedai prašo mūšų 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.

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)

%
Prospect 2420 Central 1766

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

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

KAUNAS.
Sausio 15 d. prasidėjo naujo 

Karės Mokyklos kurso mokslas. 
Sausio 16 d. visi naujai priim
ti mokiniai, mokyklos viršinin
kas, Francuzų karininkai ir ki
ti mokyklos karininkai susirin
ko’’mokyklos' salėn, kame Įgu
los kapeliono pavaduotojas kun. 
švarka, atlaikė mišiąs ir pasa
kė jausmingą pamokslą. Jam 
baigus, buvęs Karės Mokyklos 
viršininkas Galvydis-Bykauskas 
prabilę į mokinius, ragindamas 
prie atsakomingo darbo Tėvy
nei ginti, kad jie intemptų vi
sas dvasios ir kūno jiegas mok
sle, o baigę taptų tikrais pasi
ryžusiais už Tėvynę galvas gul
dyti karininkais. Toliau Moky
klos Viršininkas pulkininkas lei
tenantas Pr. Tvaronas sveikino 
mokinius, išreikšdamas pasiti
kėjimą, kad jie su tikru noru 
ir pasiryžimu (atsižvelgiant ir 
tvirtą discipliną) stengsis pa
siekti pageidaujamąjį tikslą, 
kad paskui galėtų lengvai vado
vauti ir vesti kareivius tikru 
kariškosios dvasios keliu, kad 
išvaduoti didžiai nuvargintą ir 
senai vergaujančią Lietuvos ša
lį. Baigus jam — mokiniai bal
siai tris kartus šaukė: valio!

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 
Globėjai: A. Abyshela 

K. Gauronskas.
(Susirinkimai atsibuna 
nęsį, pirmą nedėldienį, 
pietų, šv. Jurgio parap. salėj.)

LUKŠIAI, šakių apskr.
Nėra, galima sakyti,, tokios 

organizacijos, kuri musų apie- 
linkėje neturėtų savo skyriaus.

’Smičkininkai’ čia puikiai gy
vena, tik jiems daug kliudo mi
licininkai. Antra bėda tai bra
vorų ekspliozijos, nes kaimų 
technikai žemai stovint negali 
intaisyti gerų prietaisų, kad iš
laikytų jiegą, nors ir gerai bu
na apkaustyti ir aplipdyti sto
rai moliu. Trečia?bėda tai sto
ka ’’gradusnikų’*-* parodančių 
spirito stiprumą. Jų nesant, 
bravarininkai priversti tolydžiai 
ragauti karštą spiritą.’ Jei val-

FARMOS LIETUVIAMS!
Pirkite Farmas didžiausioje1 

Lietuvių Kolonijoje, čia jau 
yra pirkę Farmas suvirš 400 
Lietuvių, dėlto, kad čia yra ge
ros žemės — molis su juodže
miu; yra kviečiams ir dobilams 
žemės. Niekur nėra taip tirš
tai Lietuvių apšigyvenę 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, jMich.. Tas far
mas parduodu visai pigiai. Rei
kalaukit farmų Katalogo.

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

Vyrai ir Moterys |
Ar esat SILPNI, NERVUOTI ir LIGOTI? Ar padarėt klai- 

dą, kaip ir kitų daugybė padarė nepasitarę su tikru Daktaru tikru J s 
laiku? Ar jau esat nusprendę' beveik mesti jieškojimą pagalbos, ■ • 
manydami, kad jau daugiau nieko nėra galima padaryti. NENU- "J 
STOKIT VILTIES. Aš esu išgydęs tūkstančius bevilčių ligų. Ne- Ji 
duokit klaidingam pasididžiavimui ir nedrąsumui neprileisti jus pa- «J 
sitarti su manim, nes su manim PASITARIMAS yra visiškai slap- ■, 
tas. Neleiskit pinigų klausimui sulaikyti jus nuo pasimatymo su 
manim, nes mano kainos yra prieinamos ir užganėdinančios, gali- a J 
ma padaryti sutartis užmokesniui už gydymų, tokiu budu mano pa- Ja 
tarnavimas yra išstatomas kiekvienam nors ir blogiausiose aplin- ■■ 
kybėse. Atminkit, jog kada kalbatės su manim, kalbatės su TIK- 
RU BAIGUSIU MOKSLĄ IR SU LEIDIMU Gydytoju, kuris pra- £ 
leido 40 METŲ savo gyvenimo savo speciališkume. Tas tik vienas 
gali būti geriausiu užtikrinimu pas mane ateinantiems, jog jie kai- *Į 
basi su specialistu, su užgyventa reputacija. Aš egzaminuoju ir J> 
gydau pats ir visu gydymo laiku, kada tik pas mane ateisit, maty-,■ J 
šit mane ypatiškai, ir nebūsit pavesti jokiam pagelbininkui. Kada *■ 
reikia pagalbos patyrusio Specialisto, negaišuokit laiko nepasitarę !■ 
su manim, ir turėkit mintyje, jog nėra tokios ligos, kad nebūtų ga- «J 
Įima išgydyti, laiku apsižiūrėjus. J«
KRAUJO UŽNUODIJIMAS Ar jūsų Kraujas netyras? ar 5 

turit skausmų kauluose, su- «J 
tinimų gįslų, vočių, pučkų, odos negražumų, skaudulius, kurie neiš- *, 
sigįja, šašus ar kitokias odos ligas. Jei taip, ateikit tuoj (pas ma- 5 
ne, nes aš galiu pergalėt odos ir kraujo padėjimų savo sistema. <C 
NERVŲ padėjimas. Ar esi silpnas, nesvuotas ir sutužęs, ar į

v gyvumas ir narsumas apleidęs, ar patėmijai, kad jau Ja 
esi ne tas, kų buvai? Jei taip, tai pasimatyk tuoj su manim ir aš ■* 
atgrųžinsiu tave atgal į tikrų žmogų. ‘J
SUTINIMAI ir kitokie padidėjimai arma navikų augimas per 5j 

mano gydymų atgrųžinama į normali padėjimų be *■ 
jokių pjaustymo ir operacijų. Ja
SKILVIO ir INKSTŲ padėjimas. Apvilktas LIEŽUVIS, sto- ■! orriutrw ka APETITO> IŠPŪTIMAS ir Nesmagumas po vai- I1 
gio, paeinųs nuo gazų, apsvaigimas ir gurguliavimas ir kitokios 
skilvio negerovės mano gydymu pataisoma. Ji
LIGOS Neduodančios miegoti naktį, skaudėjimas strėnose, suti- į 

nimas pėdų ir kojų, akių išpurimas, gelsva veido išvaiz- J« 
da ir kitokie simptomai mano gydymu prašalinami. «J
ŽARNŲ LIGOS, (vidurinės, ir laukan veržiančios), žarnų išsi- 5

’ vertimas, ir kitokios vidurių ligos pagydo- a J 
mos be peilio ir šiaip skaudančių apsiėjimų. !■
REUMATIZMAS visokiose savo formose, padidėję ir sustin- < 

gę sųnariai pasiduoda mano gydymui. Ja
VOTIS paeinančios arba nuo sugadytų gįslų, arba pasekmė Flu, jč 

išdžiovinama mano gydymu. Ja
PAS MANE GALIMA SUKALBĖT LIETUVIŠKAI. 5

ŽIŪRĖKIT, KAD PATAIKYTUMĖT TIKRON VIETON: TIKRA >! 
VIETA YRA KAMBARYS 7.

ATEIKIT PAS MANE. PATARIMAS BUS DUOTAS SU NORU. "I■ J ATEIKIT PAS MANE. PATARIMAS BUS DUUTAS SU NORU.

S Dr. M. L. STEHLEY, Specijalistas
■! 2573 E. 55th St., Netol Woodland Ave. Cleveland, O.
!■ Viršuję, 2-ros lubos, Room 7.
■ * Valandos: Kasdien nuo 1 po pietų iki 8 vai. vakarei

Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakare.
J. Nedėldieniais ir Seredomis nuo 1 po pietų iki 4 vai.
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Dabar Geriausias Laikas Pirkti Namus
2-jų šeimynų nauji namai bus gatavi del gyvenimo j porą savaičių, turi po 5 kam

barius ir su visais intaisymais pagal vėliausios mados. Ant Glinside Road, ar
ti trijų gatvekarių. Parsiduos už $13,900, su jmokėjimu $3,000, ant išmokėjimo 
rančomis.
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KARĖS LIGONINĖ KAUNE.
Ligoninėje yra ligonių, ser

gančių krutinės slogomis, plau
čių uždegimu ir panašiomis li
gomis. Ligoninėje yra užtekti
nai lovų, čiužynių ir tt. Valgis 
neblogas. Gydytojai lanko li
gonius du kartu j dieną. Sesu
tės bei sanitarai jauni.

Pageidaujama, kad šiek-tiek 
sustiprėjusius, sveikuosius li
gonius imtųsi kas noi$ lavinti, 
mokyti skaityt, rašyt, šiaip gi 
sveikstantieji ligoniai daug lai 
ko leidžia kortavimui ir pana 
šiems niekams.

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

Pirmininkas — A. Burt, 
2109 Ruddell

M. Malakas — vice-pirm.
1211 Larch Street 

A. Skrebunas — prot. raštin.
1143 Cedar Street 

C. Guzauskas — finansų rašt.
824 Adams Str.eet. 

A. Dailidėnas — iždininkas
2109 Riddell Avenue. 

A. Taraldis — maršalka
1204 Cedar Street 

Iždo globėjai — M. Tidikis, 
1126 Mill Street 

J. Masonis — 1205 Cedar St.
PAJIEŠKAU savo giminaičio 

Jono Vieviarsio, paeina Suv. g., 
Kalvarijos apsk., Rudamino v., 
Ąštrps Kiršnos dvaro., šeši me
tai atgal girdėjau buvo Penn. 
valstijoje. Meldžiu jo paties at
siliepti arba žinančių apie jį 
pranešti, nes gavau laišką iš 
Lietuvos su-daugeliu naujienų. 
JONAS BUSILAS, 101 Oak St. 
New Britain, Conn.
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> Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. ' 
’ Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

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

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. > 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų’atsinaujinimo. 1

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

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

**^~*F, AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York ——»

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=: DANTISTAS t=t‘

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

‘^DOVANA
Didelę, $1 vertės, 
artistiškų paveiks
lų knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos ME1LĘ 
ir. ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meiles, Šei
mynos, Dailės,Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius $1.25 

PlnlSUB aluskito money orderiu-arba popierini 
doleri ir 25c štampu. '

MEILE Ir ŠEIMYNA
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2-jų šeimynų namas, po 5 kambarius, su maudynėmis ir kitais visais intaisymais 
pagal šios mados, ant Eddy Road, puikioj apielinkėj.

2-jų šeimynų namas, po 5 kambarius, elektros šviesa, sleito stogas, didelis lotas; ant 
Korman avė., arti Parko. Parsiduos pigiai su mažu jmokėjimu ant išmokesčio 
rendomis.

2-jų šeimynų namas, po 6 kambarius ir su visais intaisymais pagal vėliausios ma
dos/ ant Templett Avė., labai puikioje apielinkėj, arti Superior, trjs gatveka- 

. riai. Parsiduos už $18,500, su jmokėjimu $8,000.

Taipgi turime kelis naujus namus po dvi šeimynas, po 5 kambarius ir su visais 
intaisymais ir parankumąis pagal vėliausios mados, dideli lotai ir gatadyiai del 2-jų 
automobilių, arti dviejų gatvekarių linijų, ant Westropp Ave., prie 'Lakeshore Bul- 
vardo. Pasiduos nuo $14,000 iki $16,000, su maišais jmokėjimais, ant lengvų išmo- 
kesčių rendomis.

Turime didelį rinkinį Lotų ant Corlett. Ladai puikioj vietos, tyras oras, arti 
gatvekarių, krautuvių ir mokslainių. Parsiduoda labai pigiai, su mažu jmokėjimu 
ant lengvų išmokesčių. Taipgi viršminėtus Lotus mainome ant namų su priedu.

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 jmokėjimu, ant lengvų išlygų.

The Representative Reality Company
Main Office 814=16 Citizens Bldg

7907 SUPERIAR AVENUE
Telefonai

2006 ST. CLAIR AVENUE
Telefonai

SKYRIAI RANDASI:

Rosedale 1157

' Prospect 953

A. B. BARTOSZEWICZ
Princeton 2727

Central 6488
P. MULIOLIS
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l Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese 1
L Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157 4Rosedale 1157

Po balsavimų. Utarninke at-1 Begirtuokliaudami jie važiavo 
sibuvo miesto gyventojų bal
savimai už įvedimą požeminių' 
(kėlių) subways ir už jų pave
dimą gatvekarių kompanijai; 
užtraukimui paskolos padidini
mui miesto ligonbučio ir už pa
skolą statymui kalėjimo.

Statymas požeminių kelių ir 
kalėjimo likosi atmesta, ligon
bučio paskola likosi nubalsuota 
priimti ir tuojaus prasidės dar
bas padidinimui miesto ligon
bučio;

Požeminių kelių paskola' buvo 
reikalinga 15 milijonų, kalėji
mo statymui — 2 milijonų. Li
goninei reikėjo $3,500,000 ir 
tas likosi perleista.

Majoras Davis, kuris rezig
navo ir nuo gęgužio 1 d. pasi
traukia nuo savo vietos užleis
damas ją FitzGerald’ui, kalbė
damas apie požeminių kelių rei
kalingumą, pasakė: ’’Atmeti
mas užtraukimo paskolos ir bu- 
davojimo jų yra tik laikinas;' 
žmonės turės vėliaus prie to vėl 
sugrįžti.”

iš vienos karčiamos į kitą. Ant 
Berea rd. Crawford norėjo va
žiuoti sau, palikdamas juos, ta
da Dewar išsitraukė revolverį 
ir paleido ‘kelis šuvius. Craw
ford ligonbutyjė mirė.

Teismas pradėta kelis sykius, 
bet vis užvilkinėta iki šiam lai
kui.

Pabėgo iš kalėjimo. Nupjo
vę langines štangas, iš polici
jos kalėjimo pabėgo du plėši-/ 
kai, buvę kelis sykius areštuoti 
ir dabar suimti už vagystes, šį 
sykį jie išbuvo po areštu de
šimts dienų. Kokiu nors budu 
įgavo geležims pjauti pjūklą ir 
išsipjovę štangas išlindo 
langą. Tarp kalinių buvo 
tartis: tiems bepjaunant, 
nuslopint pjovimo garsą,
švilpavo ir visokį užmą darė. 
Tokis 'nepaprastas' kaliniu apsi
ėjimas atkreipė prižiūrėtojų do
mų, jie nuėjo apžiūrėti, bet jau 
tiedu buvo pabėgę.

per 
su- 

kad 
kiti

buvo kas nors kitas šalip jo pas 
ją užėjęs, ar gal pati sau galą 
pasidarė.

Gavo amžiną kalėjimą. Fr. 
Turk, kuris nesenąi nužudė sa
vo pačią už tai, kam ji negyve
no su juo, likosi pasmerktas vi
sam amžiui kalėjimam Jis at
rastas pirmo laipsnio žmogžu
džiu. Prieš teisėjus pats tie
siog pasisakė pačią nušovęs ir 
savo likimą pavedė teismo nuo
žiūrai. Jisai buvo nesveikas ir 
nesenai sugrįžęs iš Warrensvil
le sanatorijos; žmona, bijoda
ma užsikrėsti ligos, paliko jį ir 
su vaikais apsigyveno kitur. — 
Vasario mėn. jis nuėjo į jos 
gyvfenamą butą ir užpuolęs lo
voje nušovė.

Miestui atėjo anglies. DSlii 
mai palengvintas blogas padė
jimas, kada miestan atvežta 48 
vagonai anglies, 
dar 38 vagonai, 
lių darbininkų 
prasidėjo anglies
lėtas dirbtuvių turėjo pertrauk
ti darbą.

Atgabenama 
Delei' gelžke- 

sustreikavimo 
‘stoka ir ke-

suvažinėjo Lietuvę.
13 d. didelis trokas

Kostanciją Sakalaus-

Trokas 
Balandžio 
parmušė 
kienę, 29 m. amžiaus moterį, ir
baisiai sutrindamas užpakaliniu 
ratu galvą, ją ant vietos užmu
šė. Nelaimė atsitiko ant St. 
Clair avė. prie E. 45 st., 3 vai. 
po pietų, einant į darbą, į Cle- 
valand Hardware Co. dirbtuvę. 
Velionės veidas taip baisiai su
gadintas, kad nebuvo galima 
pažint. Ją palaidojo bal. 15 d. 
E.- Cleveland© kapinėse. Paliko 
dideliame nubudime vyrą Vla
dą ir 3 metų mergaitę. Paėjo 
iš Suvalkų gub., iš -Kybartų. 
Gyveno 5026 Luther avė., kur 
dabar jos vyras su duktere te
begyvena. Giminės, norėdami 
ką nors daugiau sužinoti apie 
ją, gali kreiptis pažymėtu adre
su. VI. Sakalauskas.

Bepykstant, kodėl niekas ne
skaito "Darbo Valandų”, jos 
pagaliaus turėjo sustoti. /Lei
do kokia ten Spaudos Bendrovė, 
susidedanti iš vieno žmogaus.

Sudegė žmogus. Ant Brad
ley rd. užsidegus namui, sude
gė jame vienas žmogus ir grę- 
sė pavojus daugeliui kitų, bet 
jiems pasisekė išsigelbėti. Su
degusio kūnas atrastas liekano
se, kada ugnagesiai sulaikė gai
srą. Jis buvo 40 m. amžiaus.

Prasidėjo teismas buvusio po
licijos leitenanto Dewar, kuris 
pereitą rudenį, būdamas girtas, 
visoje uniformoje, prie karčia- 
mos nušovė automobiliuje va
žiuojantį Robertą Crawford. J. 
Dewar teisiamas prisaikintųjų 
teisėjų ir jo laukia kalėjimas. 
Spalio 16 d. karčiamoje ant W. 
24 st. keletas policistų, tame 
skaičiuje ir leitenantas Dewar, 
buvo susirinkę girtuokliauti, 
ir prie jų prisidėjo Crawford.

X-XPAUDOS darbus ge- 
rai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.

‘Dirvos’ spaustuvė at- 
□I lieka visokius spaudos 

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

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

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

Musų užduotis atlikti 
GERAI

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

Smarkus vaikas. Dešimties 
metų ’’vyras” pereitą nedėldie- 
nį, suradęs namuose savo tėvų 
$460 popierinių pinigų, pasiė
mė juos, išėjo į gatvę, pasišau
kė vaikų kiek tik galėjo, ir su 
visu buriu atsidūrė Brookside 
parke ir apsuko kitas vietas. 
Kada tėvai pajuto ir kada pa- 
galiaus vaikai surasti, jie bu
vo $100 praleidę ant, saldainių 
ir kitko.

Marion, O. — Skubėdamas į 
Pittsburgą prie mirštančio sa
vo brolio, traukinyje nuo širdies 
ligos mirė J. M. Clary, išvažia
vus keletą mylių iš miestelio. 
Už-dešimts minutų mirė ir jo 
brolis.

Susišaudė. Pereitam ketver
ge ^temainikaudami arkliais du 
kupčiai susipyko ir susišaudė. 
Pirkėjas arklio, būdamas nepa- 
ganėdintas, išsišaukė pardavė
ją laukan, prasidėjo ginčai, ir 
pagatiaus pirkėjas išsitraukęs 
revolverį pardavėjui paleido dvi 
kulkas, šovikas pabėgo, sužei
stasis paimtas ligonbutin.

Pėtnyčios vakare, nuo 7:30 v. 
Goodrich House įvyksta Lietu
vos Laisvės Paskolos vietinės 
Stoties komiteto ir -pardavėjų 
susi, inkimas. šiame susirinki
me yra daug svarbių reikalų ap
tarti, todėl visi, kurie galite, 
atsilankykite.

miestelyje. Prie jos atras- 
22-kalibro revolveris, iš ku- 
tik viena kulka buvo iššau- 
Namiškiai negalėjo paduo-

Nusižudė mergaitė. Warren, 
O. — Pereitą pėtnyčią čia na
muose atrasta revolveriu per
šauta 16 metų mergaitė.' Kolei 
kas nesurandama darodymų, ar 
ji pati nusižudė, ar kas kitas: 
buvo jos mirties priežastimi. 
Ji lankė augštesniąją mokyklą 
ir buvo labai populiariška šia
me 
tas 
rio 
ta.
ti jokių priežasčių, delko mer
gaitė butų galėjusi nusižudyti. 
Tą dieną ji buvo namie viena, 
kiti buvo išėję svečiuosna. Po 
pietų pas ją buvo atsilankęs 
vienas vaikinas, irgi gerai vi
siems žinomas. Netoliese buvę 
gatvėje darbininkai matė jį iš
einant iš jos namų. Pavakere 
jos brolis, parėjęs namon, at
rado ’ją negyvą. Pranešus po
licijai,z tas vaikinas buvo suim
tas, tečiaus užsigynė ką nors 
apie Tai žinąs. Manoma, kad gal

Persergėj antis Išpardavimas
Jus turit didelę laimę, galėdami pas mus pirkti Pančiakas 

šiose dienose po 25 centus porą.
Bet mes jų turime pardavimui ir daugybę jų turime ta 

kaina — jos yra gero darbo ir įvairių spalvų.
Nusipirkit porą arba dvi vistiek, kad ir nereikia, bet mu

sų patarimas — pirkite jas čielomis skrynutėmis.
"DURHAM”,ir ’’DARN PROOF” PANČIAKOS 

TIK 25c. PORA;
RANDOLPH VARIETY STORE

7040 SUPERIOR AVE. / Prie Addison Road.

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

DENTISTAS
DR. J. A. KURLANDER

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

atgal susikirtime darbininkų su 
tvarkdariais sužeista 16 žmo
nių.

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- 

jjj taisymo.
Ey Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

PA N

KOPECNY’S

Pakeliama algos. Budavoji- 
mos pramonės darbininkams 
nuo gegužio 1 d. pakeliama mo
kestis $2 į dieną — tas palie
čia penkiolika organizacijų, še
šiolikos kitų organizacijų rei
kalaujama padaryti taip pat.

Grindžių tiesėjams iki šiolei 
mokėta po $10 į dieną, dabar 
jie gaus po $12; jie yra bran
giausiai apmokami darbininkai 
budavojimo pramonėje. Malia- 
votojai gauna po $1.12 ir pusę 
c. į valandą.

Aną savaitę, iš priežasties 
didelio lietaus, ant Kinsman rd. 
ir E. 140 st. ir Miles avė. prie 
E. 131 st. atsibuvo tvanas — 
ta 'sritis sulyginamai žema, ir 
kuom te lyjant prisirinko daug 
vandens, užsemta skiepai dau
giau 300 namų. Kitose miesto 
dalyje taipgi vanduo užsėmė 
skiepus; vietomis katvekariai 
negalėjo eiti ir vanduo išgrio
vė relių pamatus.

Gali kilti unijų karė. Chica
go! likosi nužudytas E. Cole
man, išvežiotojų distrikto tary
bos galva. Jis likosi nušautas 
einant į savo raštinę po pasi
kalbėjimo su valstijos advoka
tu. Apkaltinti du vyrai toje 
žmogžudystėje. Manoma, kad 
šis dalykas yra panašus anų 
metų atsitikimui New .Yorkė, 
kuomet, likosi nušautas Rosen
thal, pasiryžęs išduoti valdžiai 
nekuriu policijos perdėtinių šel
mystės ir kyšių ėmimą. Tada 
policijos leitenantas' pasamdė 
žmogžudžius ir tie Rosenthalį 
nušovė.1. Coleman nušautas tur
būt dėlto, kad jis butų galėjęs 
išnešti viešumon negražius tūlų 
žmonių apsiėjimus. Šiame at
sitikime maišosi unijų viršinin
kai.

Wm. J. WILBERSCHEID
Geležinių Daiktų ir Kvar- 

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

Vario kasyklų streikas. But
te, -Mont. — čionai streikuoja 
vario kasyklų darbininkai; da
lis pradeda grįžti. Pribuvo bu
ris kareivių ir tuojaus pranyko, 
visi gandai, kad buk kilsią ko
kios tai riaušės. Kelios dienos

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
AKIŲ 

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

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

NAMAS ANT PARDAVIMO — 
tik du metai kaip statytas, ant 
dviejų šeimynų, po 7 kamba
rius, (po 4 miegamus- kamba
rius), su visomis naujausiomis 
prietaisomis. Ateikit apžiūrėt 
— 1025 E. 74 Street. Kreipda
miesi užeikit apačioje. (19)

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

Telefonai: Rosedale 5758, Prine- į
ton 431 į

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.- J

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite .

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

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

BASEMENTE ATPIGINTAS IŠPARDAVIMAS
VYRŲ IR VAIKINŲ KELNIŲ.

Specialis skaičius gauta musų 
Metiniam Išpardavimui. Turi
me mierų nuo 28 iki 50. Pasi
rinkimui pora po

Central 1690 Main 2063

JOHN L. M1HELICH
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.

VATINĖS KELNĖS
Vyrų vatinio audimo 

darbinės kelnės, gerai 
pasiūtos ir ekstra drū
tos. Mieros nuo 33 iki 
42. Specialiai Ba- 
semente tik po __ $1.98

KHAKI KELNĖS
Drūtos Vyrų khaki (ru
do) audimo kelnes, ge
rai pasiūtos, su kapsais. 
Mieros nuo 29 iki 42. 
Basemente parsi
duoda po ________$2.95

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

jęENUMESKIT savo senų švarkų ir kamziolių— 
ateikit čia pasirinkit porą kelinių užbaigimui jų 

nešioti. Šis išpardavimas duoda jums gerą progą 
nešioijmui senų drapanų ilgesnį laiką. Yra keli
nių visokio audimo, gerai pasiūtos. Pasinaudokit 
šia proga. Kožna pora kelinių padirbta 
labai puikiai. Randasi skiepe pasirinkimui $4.95

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

Kampas E. 79th St.
Rosedale 945 Prin. 1361
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T. P. NEURA CO

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

Jeigu ant pokelio .nėra vsizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus toKl 
neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus •*

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

7907 Sups

Publis

No. 19
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Bonai a

Lietu
Metinė lį 

Suvienytos! 
Kanadoj ir 
Kitose Vieš

Prenumer 
metas ikaitoai 
tų. Apgarsini,

Pilsudski 
vo
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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.

J. J. JIRASEK
REAL 'ESTATE BROKER

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

SOUTH ir WEST SIDE MIESTE
2250 Professor Street 7*' 1320 Ontario' Street

Central 3873 W. - Main 308
(Nedėliomis ir vakarais) Central 1694

KLAUSKIT MR. AMBROSE.

Visi biznieriai garsinkitės “Dirvoje” del gerų pasekmių!

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 lyčnap dolaris.
Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas įieš
ko gauti pigįau 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)

$ U’
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.

Pinigai Saugiai Pasiekė Lietuva
VISI MUSŲ MONEY ORDERIAI, PASIŲSTI Iš CLEVELANDO KOVO 
10 D. 1920 M., LIKOSI PERDUOTI TIEMS ŽMONĖMS, KURIEMS PINI
GAI ĖJO, PER MUSŲ BENDRADARBĮ LIETUVOJE, BALAND. 20, 1920.

ŠTAI YRA KABLEGRAMAS, KURĮ MES GAVOME:

UKMERGĖ, per Kauną, Lietuva.
Balandžio 20 dieną, 1920 m.
GABOVITZ-CASTLE & CO.

Cleveland, O.
Money Orderio Lakštas 1, sumoje 119 tūkstančių markių, gau-

ta ir išmokėta pinigai kam buvo siunčiami. Galima Taipgi priim
ti pinigus išmokėjimui tęlegramais. Pasažieriai gali važiuoti Ame-
rikon per Angliją iš Liepoj aus, gvarantuojama gera transportaci-
ja. Su afidavitais galima gauti iš Lietuvos Ministerijos pasportus.

BROLIS MAURICIUS.

SEKANTIEJI IR DAUGYBĖ KITŲ GAVO PINIGUS, SIŲSTUS PElŽ MUS:
Vardas Vieta

Gerschen Scharfstein Utčioniai, Kauno' rėdybos.
Jonas Nemorauskas Vaitkiškiuose, Kauno rėd.
Jurgis Astojnis Kurkliuose, Kauno rėd.
Rabinas B. Schapira Slobodkos Seminarijoj, Kaune. v
Kunigas P. Jasielskas Deva'ltavoj, Kauno rėd.
Feliksas Bielskas Lapiniuose, Kauno rėd.
Marija Jurevičienė Mončiunuose, per Košedorį, Kauno r.
Orei Benzelius Treipuose, Kauno rėd.
Domicėlė Smičienė Buvieniuose, Kauno rėd.
Anelė Darbečienė Šatuose, Kauno rėd.
Mere Sonnik Luknikuose, Kauno rėd.
Adomas Prokopavičius - Telšiuose; Kaimo rėd.

VIRŠPAŽYMĖTI FAKTAI KALBA PATĮS UŽ SAVE.

MES GVARANTUOJAME PRISTATYMĄ PINIGŲ VISOJE LIETUVOJE 
IR ATITRAUKIMĄ AMERIKON JŪSŲ GIMINIŲ ir DRAUGŲ Iš TENAI

Gabowitz-Castle and Co
International Foreign Exchange

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

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

PAIN-EXPELLERI
“ Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Eipelleris ir del jueu apsaugojimo, jis yra paženki utaa 
musu vaizbaženkliu ’

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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FRANCI 
ARMIJO

New B 
nai paned 
ėjo ant s

Cincini 
stančiai 
metų dai 
limo alg 
likosi ai 
sidė j d 1 
riai užsi 
piketavo 
dirbtų.

E. Liv 
liakasių 
streiko:

Liverp 
simpatizi 
čiai darb 
ko,* reiks 
valdžia i 
Airiais 1 
Įėjime.

Youngi 
kavo 2,0 
čių prie 
traktoria 
tinka m< 
dėlto neit 

.Didesni 1 
džia.

Quebec 
negalais 
streiko i 
žmones, 
po $2 sa 
kaip jiei 
jie nenus 
kuoti.

Gelžkel 
Cleveland 
lies tęsia 
streikuoji 
kenkia n 
nes neprii 
tinai, deli 
darbinink 
daugelis 1

SUSI
Sanbori 

vaitę susi 
yo penki i 
Artimesni 
sažieriniai

Burlingi 
štų namas 
vę' apie še 
kų nukent 
ta. Budi 
be jokių j 
kimų.
Meškos u; 
keepsie, N 
sto pora i 
į Chelsea 
gyventoju: 
ši jų jiešl

Los An, 
turi savo i 
ris turėję 
čių ir kai 
jų nužudę: 
gų irgi t; 
išsikalbėjo 
rios esą n: 
nomis dėt 
išsivežė į 
geriausia 
ar ištiesų 
viena iš 1 
ti”.




