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Bolševikai Sulaikė Lygos
Armiją nuo Vilniaus

SOVIETU RUSIJOS UŽRUBEŽIO REIKALŲ 
MINISTERIS ČIČERIN PADAVĖ TOKI 

ĮSAKYMĄ ŠVEICARIJAI.
Tautų Lyga Nustebinta Šveicarijos Atsisakymu 

Praleisti Lygos Kariumenę į Lietuvą per 
Savo Žemę, kada Nėra Kitų Kelių.

Kitoms Šalims taipgi Rusai įgrąsino Nepraleisti 
Lygos Armijos į Vilnių.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

«Akron, O., darbo aplinkybės 
pradeda gerėti. Pirmiaus bu
vęs pagarsėjęs gerų uždarbių 
miestas pereitais metais labai 
nusmuko. Nors dabar irgi dar 
yra daug bedarbių, bet aplinky
bės pradeda gerėti, reikalinga 
vėl žmonių prie prasidedančių 
darbų. Pavasariui ateinant bū
davo jimui reikia daug rankų.

Sp.austuvninkams mažina al
gas. Chicagos unijistams spau
stuvių darbininkams pranešta, 
jog bus numažinta jiems algos 
$4.50 nuo dabar gaunamų sa
vaitinių mokesnių. Unijos na
riai sušaukė susirinkimą svar
stymui ką su tuo daryti?“’

Pittsburg, Kansas..čionai 
valdžios įsakymu paliepta dviem 
kasyklom pradėti dirbti, bet 
darbininkai atsisako.

Evansville, Indo kasyklos ek
splozijoj žuVo keturi darbinin
kai.

United Steel Corporation sa
vo darbininkams už 1920 metus 
išmokėjo $779,776 pensijų.

LYGOS ARMIJA SU
LAIKYTA

Paryžius, vas. 22 d. — Bol
ševikų užrubežio ministeris 
čičerin bevieliu telegrafu su
laikė Lygos armiją nuo ėjimo 
į Vilnių. Armija buvo pa
skirta vykti į Vilnių, Lietuvos 
sostinę, ir prižiūrėti plebis
cito, keno tas miestas turi bū
ti — Lenkijos ar Lietuvos.

Ispanijos, Britanijos, Bal- 
gijos ir Prancūzijos kareiviai, 
sudeda Lygos armiją, bandė 
siekti Vilnių per Šveicariją, 
čičerin bevieliu padavė Švei
carijos radikalams įsakymus, 
kurie ir privertė Šveicarijos 
valdžią atsakyti leisti armijai 
per jos žemę eiti.

Paaiškėjo taipgi, kad čiče
rin privertė Rumaniją, Aus
triją, Čekoslavokiją ir Italiją 
neperleisti Lygos armijos. Tą 
padaryta grąsinimu streikų.

GINKLAI RUSAMS - 
PER LIETUVĄ

Paryžiaus policija j ieško ko
kio tenai paslaptingai apsireiš- 
kusio Ruso, kuris sako esąs nu
pirkęs daug Prancūzijos kariu
menės reikmenų, drapanų, gin- 
llų ir amunicijos, ir tą viską 
esąs pasiuntęs per Stetiną, o iš 
tenai per Lietuvą į sovietų.Ru
siją.

Iš Prancūzijos, kaip sako, tie 
pirkiniai buvę vandeniu nuga
benti į Stetiną, šiaurinėj Vokie
tijoj, iš tenai gi nugabenta į 
Klaipėdą ar kurį kitą' Baltiko 
uostą, per kur paskui surado 
kelią į Rusiją.

Keista, ka Prancūzai irgi 
moka sau duobę kasti, o tik pas
kui pasijunta. Patįs parduoda 
bolševikams ginklus, patįs pa
ima pinigus nuo tų, kurie skai
toma didžiausiais priešais, kad 
skolų neatiduoda, po to gi nori 
padaryt kaltais tas žemes, per 
kurias jų prekės Rusiją pasie
kė, jei visai taip buvo.

Juk Klaipėda pilna Prancūzų 
kariumenės' — ir štai imk pro 
jos akis ir pravežk viską — ir 
dar į, Rusi ją J

Lietuvai, be abejo, jei daly
kas paaiškės, bus užmetama vėl 
susidraugavimas ir gelbėjimas 
sovietų valdžiai, nors Prancū
zai patįs bolševikams gelbsti.

Chicagoj kas rinkimai atsi
buna teroristiškų nuotikių: pa
grobimas kandidatų, šaudymai, 
išvogimas balsų ir tt. Taip,at
sibuvo ir pereito utarninko rin
kimuose. Areštuota 15(Lžm.

Atėjo žinios apie gruodžio m. 
buvusį žemės drebėjimą: visas’ 
baisiausias sudrėbė jimas atsi- 
vo Chinijoj 40,000 mylių plote, 
Vietomis namai pusiau sugriau- 

' ti, žemės nugriuvimai užslėgė 
čįelus kaimus, bus žuvusių tūk
stančiai. .

Prezidentai Wilson pataria 
Suv. Valstijoms pirkti Vokieti
jos bondsus atsilyginimui už vi
sas skolas Belgijai, padarytas 
iki karės paliaubų. Tą dalyką 
buvo nutarę Anglijos, Francu- 
zijos ir Amerikos atstovai tai- 

*kos išlygas darant.
* Pittsburg, Pa. — Vaikai-tū

lo žmogaus tvarte sename pia-, 
no viduje atrado dvi dėžes, ku
riose buvo sukišta Yf kūdikių 
lavonų nuo keleto savaičių iki 
5 m. amžiaus.

Norfolk, Va. — Mergina bū
va apkaltinta pavogime šunies, 
bet teismas ją išteisino, tada 
šunies savininkas, kaip jis sa- 

šjcėsi, palaukęs už durų mergi
nos išeinančios iš teismo, ir nu
šovė ją, pats paskui atsukda
mas ginklą į save. .

Montreal, Kanadoj, prie upės 
paimtas vyras, kuris valizoj tu
rėjo 6 mėn. kūdikį ir norėjo, jį 
prigirdyti, dėlto, kad “jis be pa- 

' liovos rėkė”. Kūdikis 
šeimininkės. Policija 
beprotnamin.

Kentucky valstijos
degtindariai nušovė penkis val
džios agentus, kurie užėję dir
bėjus norėjo juos areštuoti. 100 
apsiginklavusių žmonių su šu- 

ft nimfs leidosi žmogžudžių jieško- 
|

Rusijoj apie 10,000,000 žmo- 
Į* nių serga malarija.

. Suvienytos Valstijos padavė 
Tautų Lygos Tarybai Paryžiuje 
notą, reikalaujančią palaukti 
su tarimais del mandatų (pave
dimų) tūlų kraštų. Suv. Vals
tijos, kaip numanoma, nesutiks 
pavesti Yap salą Japonijai ir 
Mesopotamiją Anglijai.

Taryba svarsto Šveicarijos at
sisakymą neleisti Lygos armiją 
per savo žemę į Vilnių.

buvęs jo 
jį paėmė

Prasidėjo Lygos Tary
bos Posėdis

Paryžius. — Panelyje, vasario 
21 d., Paryžiuje prasidėjo Tau
tų Lygos tarybos posėdis ir tai 
yra, sulyg 'Brazilijos ambasado
riaus, vienas iš svarbiausių, ko
kis kada buvo Lygai esant; šis 
ambasadorius yra taipgi tary
bos pirmininku. Taryba pasi- 
skyrus svarstyt aštuoniolika at
skirų dalykų, o tam, sako, rei
kės gal pora savaičių. Bus im
ta svarstymui priedai ir patai
symai Lygos įstatų, ir, kaip sa
ko tarybos pirmininkas, juos 
galės paduoti ir ne-nariai, t. y. 
neprigulinčios prie' Lygos vals
tybės. Siūlomas yra išmesti įs
tatų punktas 10, reikalaujantis 
kitų šalių teikti pagalbą reika
lui ištikus ar kilus karei tarp 
nekuriu pusių.

Danzigas, Sarre klonis, Vil
nius ir Armėnija bus taipgi pa
imti naujam svarstymui ir su
taikymui, taipgi, sako, bus or
ganizuojama įvykinimas plebis
cito Vilniaus srityje.

Del tūlų priežasčių tarybos 
posėdis laikoma Paryžiuje, nors 
turėjo būti Gėnevoj, kad ir Švei
carijos valdžia atsisako perleis
ti per savo žemę Lygos armijos 
Vilniaus distrikto prižiūrėjimui 
laike plebiscito.

Vokietijoj Apsireiškia 
Kares Upas

Bėdinas. — Nors vos tik še
ši mėnesiai atgal buvo pradin
gęs Vokiečiuose karės upas, da
bar vėl apsireiškė naujoje savo 
išvaizdoje, ypatingai’ sentikiuo
se su Francuzija, kuri abeihai 
yra kaltinama už visas po-kari- 
nes Vokiečių tautos bėdas.

Civiliai ir buvusieji kareiviai 
griežtai išsireiškia didžausią ne
apkantą Prancūzams ir vėl sap
nuoja apie tą dieną, kuomet jie 
galės atsilyginti už tą, ką nu
stojo šiuo laiku. Nesimato blogo 
atsinešimo linkui Anglijos arba 
Suv. Valstijų, iš kurių daug pa
sitikima, ir net apsireiškia ge
ras atsinešimas link pastarosios.

Anglijai pripažįstama," jog ji 
visada stengusi teisingai viską 
vesti, bet visų numatoma, jog 
Francuzija užsispyrus pravesti 
savo, net kad ir lėšomis suar
dytos Vokiečių tautos.

Prancūzų yra agituojama už 
nepriklausomą pietinę Vokieti
ją, tai yra atsiskyrimą nuo .vi
sos Vokietijos, gal but po Ba
varijos valdžia; ir Prancūzų di
delis svėrimas Lenkų pusėn yra 
dvi iš daug priežasčių, sukėlę 
Vokiečius prieš Prancūzus. “Ki
ta karės su Francuzija yra ne- 
išvengtina”, pasakė vienas au- 
gštas Vokietijos valdininkas.

Kijevui Gręsia Karė
Iš Šveicarijos ateina žinios, 

kad sukilėlių armijos grąsina 
Kijevui; jų skaičius nuolatos 
didėja. Sovietų valdžia siunčia 
kariumenės iš Charkojo ir Mas
kvos Kijevo linkui. Sausio mė
nesyje Kijeve buvo įvestas te
roras, sako nužudyta apie 1,000 
žmonių.

kalnuose Paryžiuje gauta žinių, kad li
kosi nuversta Persijos valdžia. 
Persijos šahas esąs nelaisvėje. 
Revoliuciją padarė Persai kazo
kai. Teheranas užimtas.

Caruso, garsus pasaulinis dai
nininkas, buvęs mirtinai susir
gęs, jau sveiksta.

Buvo pranešta, kad raudonoji 
Rusų armija traukia ant Tifži- 
so ir vėlesnės žinios skelbia, jog 
Rusai tapo atmušti atgal.

Grįžta. Andai staigu nieko 
nesakęs išvykęs atgal Anglijon 
tos šalies ambasadorius Geddes 
į Suv. Valstijas, dabar grįžta 
atgal. Bet vis nėra žinoma, ko 
jis ten buvo nuvažiavęs. ,

LIETUVA PRAŠO MI- 
TIS DARBO BENDRO

MIS SPĖKOMIS
(Lietuvos Informacijų Biuras)
Iš priežasties Lietuvos ne

priklausomybės šventės Lie
tuvos Atstovybė Amerikoje 
vasario 16 d. yra pasiuntusi 
Lietuvos Valdžiai Užsienio 
Reikalų Ministerio J. Puric
kio vardu tokį kablegramą:

“Visose Lietuvių kolonijo
se apvaikštinėjama Nepri
klausomybės šventė. Ame
rikos Lietuviai dūosniai au
kauja Lietuvos Gynimo Ko
mitetui, kad atvadavus sos
tinę Vilnių ir Lietuvos Ry
tus iš Lenkų okupacijos. In- 
takingas Amerikos veikėjas 
advokatas McAdoo iš prie
žasties musų nepriklauso
mybės šventės yra inteikęs 
platų momerialą State De
partamentui ir nuo savęs 
indėjęs laikraščiuose atsi
šaukimą reikalaudamas kad 
neatidėliojant butų Lietuva 

.pripažinta, nes tik tokiu ke
liu Lietuvių Taiita gali bū
ti apsaugota nuo Rusų-Len- 
kų invazijos. Prašoma su
teikti nuo Lietuvos Misijos 
ir Atstovybės narių pasvei
kinimą Valstybės Preziden“ 
tui Stulginskiui, Seimo na
riams, Kabinetui ir kariu- 
menei.”

Vasario 19 d. Valdžios 
vardu nuo J. Purickio' yra 
gautas toksai atsakymas;

“Ačiū Misijai ir Atstovy
bei už pasveikinimui Prezi
dentui, Seimui "ir kariume- 
nei. Praneškite Amerikos 
Lietuviams, kad Valdžia nei 
kiek neabejoja, jog Lietuvos 
Rytai su Vilniumi bus at
gauti. Kad tai greičiau įvy
ktų reikalingas patvarus ir 
suvienytas ^visų 
darbas, Valdžiai 
jant. Amerikos 
kurie daugiausia 
Valstybę padėjo 
tuo pat uolumu 
stiprėti.

Lietuvių 
vadovau- 

Lietuviai, 
Lietuvos 
sukurti, 

padės jai

PURICKIS.”

Airiai Gadina Kelius
Dublinas. — Pereitą savaitę 

gelžkelio linija Donegal apskri
tyje likosi išsukta iš kelio ir 
nuvesta į upę. Tą darbą suse
kė prižiūrėtojai pirm negu kas 
negero atsitiko.

Vieni iš didžiausių užpuoli
mų valdžios ant Airių ir krėti
mas namų atsibuvo pereitą, pėt- 
nyčią; dalyvavo tame tūkstan
tis kareivių — krėsta viso Dub
lino Airių gyvenimai. Kratų 
darytojai buvo apsiginklavę kul
kosvaidžiais ir šarvuotais auto
mobiliais. Svarbiausias tikslas 
kratų yra jieškojimas pas Ai
rius ginklų.

Susirėmime Airių su polici
ja netoli Kilkrttain, Corko ap
skrityje, keturi civiliai žuvo.

Belfaste buris Sinn Feiniečių 
atakavo laivų darbininkus ir 
nuo to pakilo riaušės. Darbinin
kai turbūt Įlodavo ką valdžiai.

Veikia ir Anglijoje.
Liverpool, Anglija. — Pirmas 

Airių sujudimas padarytas ir. 
Anglijos žemėje pereitą subatą, 
kada buris Sinn Feiniečių už
puolė apsistojimo butus ir at
ėmė pasportus ir laivakortes 
nuo 20 Airių, pasiryžusių iške
liauti į Suv. Valstijas. Sinn 
Feiniečiai mat nenori, kad Ai
riai apleistų savo kraštą ir ma
žintų nepriklausomybės kovoto
jų eiles, t

Arcivyskupas Clune iš Aus
tralijos,' norėjęs sutaikinti' Ai
rius su Anglija, po ištyrimo da
lykų pasakė, jog visi Vokietijos 
žiaurumai Belgijoje yra panau
jinami Anglijos valdžios. Airių 
žemėje. Valdžia turi pavedus 
surašą nužudymui nuskirtų Ai
rių savo mokamiems galvažu- 

* džiams.

MIRTINA ŽIEMINE SAKO 2ULIKOWSKI VĖL ESĄS BESIREN- 
AUDRA . / --------—

New York. — Rytines valsti
jas pereitą nedėldienį užklupo 
baisiausias šios žiemos sniegas Į dviejų jau paskelbtų ir 
ir audrą. T“ 
nupuolė vienu sykiu ant paties 
New Yorke miesto ir užvertė 
jį po savim. Tai buvo didžiau
sias šios žiemos sniegas ir di
desnio nėra buvę bėgyje pasta
rųjų keturių metų. Snigti pra
dėjo po pusiaunakčio ir bėgyje 
24 valandų sniego priversta su- 
vfrš trylika colių. Su ■sniėgu 
ėjo ir audra, todėl tas apsunki
no visą judėjimą.

Neapsieita ir be gyvasčių — 
audroje įvairiais budais žuvo 
tik pačiame New Yorke apie 20 
žmonių: vieni buvo vėjo pa
stumti po vežimais, automobi
liais, kiti per sniegus negalėjo 
matyti ir patįs palindo, o kad 
su audra sykiu ėjo ir didelis 
šaltis, tai keletas žmonių tiesiog 
sušalo.

Audra su sniegu apėmė di
delį plotą — siekė pa-Atlantiko 
valstijas iki Naujosios Angli
jos, taipgi į pietus per Virginia 
ir net toliau į vakarus — Ten
nessee valstiją.

Apginti New Yorką nuo snie
go griebėsi apie 20,000 darbinin
kų, prie to panaudota ir įvai
rus aparatai.

GIĄS ANT LIETUVOS PULTI
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Kaip matyti iš paskutinių 
šian- 

Visos žiemos sniegas j dien skelbiamo iš Kauno kabįp- 
'5 gramo, Lietuvos užsienio poli-

• tikoj yra įvykusios šiokios-to-
- kios atmainos ir tarsi galima
• spėti, jog yra j’ieškoma naujų
- musų politikos takų. Musų val-
- džia yra sutikusi ant plebisci- 
; to, reikalaudama, kad butų pir-
- miausia pripažinta Lietuva de 
i jure, kaipo teisėta nepriklauso-
• ma Europos Valstybė, kad šio 

plebiscito pravedimui butų su
teiktos lygios teisės agitacijai, 
ir kad ten, kur bus daroma ple
biscitas, nebūtų svetimos ka
riumenės.

Kadangi mums svarbiausia 
rupi, kad želgowskio kąriumenė 
butų prašalinta, tai sutinkant 
ant plebiscito mes kaip ir su- 
tinkame, kad tasai plebiscitas 
butų ir Vilniuje daromas. Kai
po šio sutikimo pągekmė —' tai 
yra griežtas Tautų Sąjungos 
Komisijos iš Lenkų pareikala
vimas, idant jie. įsakytų zelgow- 
skiui iš Vilniaus išsikraustyti. 
Lenkų Valdžia yra atsisakiusi 
išpildyti tokį reikalavimą, pasi
teisindama, jog ji tegalinti duo
ti tik moralę pagalbą, tai yra, 
kad ji tegalinti tik prašyti žel- 
gowskio, o jeigu jis neklauso, 
tai rods telieka tik vienas išva
das-, jog patiems Lietuviams 
prisieiną Želgowskį iš Vilniaus 
iškraustyti. Ir tokiam Lietu
vių darbui pati kontrolės komi
sija turėtų jau dabar padėti, o 
ne tą darbą stabdyti, kaip yra 
dariusi iš pradžios. Taryfa'vie- ' 
.na gera

Antra 
me, jog 
gowskio 
rijos, ant kurios 
pretenziją, jie privalo atsisakyti’ 
ir nuo' tolimesnių ant Vilniaus 
pretenzijų, jeigu jis butų mu
sų kariumenės užimtas.

Be to sutikdama ant plebis
cito ir reikalaudama, kad žel- 
gowskio kąriumenė butų praša
linta, Lietuvos Valdžia dar tuo- 
mi nėra prisipažinusi, jog ji 
tinkanti ant plebiscito pačiame 
Vilniuje. Lietuvos Valdžia ne- 
sykį yra skelbusi, jog sutinkant 
su visuomenės nusistatymu 'ji 
niekados nesutiks ant plebisci
to Vilniuje, kaipo savo sostinėj. 
Reikia spėti-, jog tokios nuomo
nės tebesilaiko ir Steigiamojo 
Seimo nariai, kurie juk pirma
me savo posėdyje yra patvirti
nę Lietuvos nepriklausomybės 
pareiškimo formula, o ten juk 
skelbiama Lietuvos nepriklau
somybė su sostine Vilniumi.

Kaip -pranešama, vasario 4 d. 
buvo svarstomas užrubežio po
litikos nusistatymas ir jis buvo 
užgirtas užsitikėjimo balsavi
mu. Jeigu Lietuvos Valdžia bu
tų tos nuomonės, kad reikia su
tikti ant plebiscito Vilniuje, tai 
tokio užgyrimo nuo Steigiamojo 
Seimo nebūtų susilaukusi, o be 
to ir patsai Ministerių Kabine
tas, sykį pareiškęs, jog jis nie
kuomet netiksiąs ant plebiscito 
Vilniuje, negalėtų toliau pasilik
ti prie valdymo vairo, ir varyti 
politiką, prieš kurią jis yra iš
sitaręs.

Delei visų šių priežasčių rei-

kia spėti, jog Lietuvos Valdžia 
ir dabar nėra dar sutikusi ant 
plebiscito Vilniuje, o tik ant ple
biscito, kurio pamatai buvo ir 
pirmiaus pareikšti.

Duodama savo sutikimą ben
droj formoj ant plebiscito Lie
tuvos Valdžia iš naujo pastatė 
ir patį želgowskio buvimą Vil
niuje, kaipo į maištininko ar 
vilko buvimą. Atsisakius Len
kams jį iškraustyti, prisieina 
Tautų Sąjungos Tarybai vėl 
svarstyti tasai klausimas, o pat
sai želgowskis jau nerimastau- 
ja, stiprinąs, nujausdamas, kad 
jam ateina galas. Tat patvir
tina gautas kablegramas iš Kau
no, kuris buvo pasiųstas vasa
rio 12. d.

Hardingo įvesdinimas
Inauguravimas' arba įvesdini

mas naujo prezidento Hardingo 
atsibus su tam tikromis iškil
mėmis Washingtone kovo 4 d.

Harding bus 28-taS Suv. Val
stijų prezidentas ir 
prezidentas išrinktas iš senato
rių tarpo. Iš profesijos jis yra 
laikraštininkas, leidėjas ir re
daktorius, bu vyne yra Marion 
mieste, Ohio valstijoj.

Charles Evans Hughes, 1916 
metais buvęš respublikonų par
tijos kandidatas ant preziden
to ir pralaimėjęs prieš Wilso- 
ną, naujai išrinkto prezidento 
Hardingo paskirtas Valstybė^ 
Sekretoriaus vieton. Ta vieta 
labai svarbi. Hughes yra už 
Tautų Lygą. Jis yra pora sykių 
buvęs New Yorko valstijos gu
bernatorium ir prieš 1916 me
tų rinkimus buvo Suv. Valstijų 
Teismo prokuroras. — Hughes 
yra brangiausiai apmokamas ir 
įžymiausias Suv. Valstijose ad
vokatas.

Rusiją Laukia Sukilimai
New York. — Rusų informa

cijos biure Suv. Valstijose esa
ma dokumentų ir tą patvirtina 
sovietų laikraščiai, jog Rusijo
je artinasi nauji sukilimai. Or
gane “Izviestija” tilpo Trockio 
kalba prieš aštuntąjį sovietų 
kongresą, kame jis pasakė:

“Dabar apie 54,000 verstų 
Rusijos gelžkelių yra sunaikin
ta, taip kad tik centralinė dalis, 
15,000 verstų, tėra čiela. Trįs 
tūkstančiai tiltų ir 16,000 tele
fonų ir telegrafo linijų taipgi 
sunaikinta, ir mes turime apie 
61 nuošimtį sergančių (sugedu
sių) lokomotivų.” Tą pat pa
sakė ir paskirtas komunikacijos 
komisaras. Visur visko stoka.

Volgos srityje apie 20,000,000 
žmonių šią žiemą badauja. Te
nai del pašaro stokos išsibaigė 
ir gyvuliai. Darbininkai abel- 
nai neturi kuo avėti, net adatų 
neturi. Sovietų valdžia, kaip 
sako “Pravda”, turi prisipažin
ti, kad negalėjo darbininkams 
nei menkiausio ko pagerinti.

Daugelyje vietų atsibuna su
kilimai; atsiranda vietomis jau 
ir “žalios” armijos prieš bol
ševikus.

Apgavo emigrantus. 250 iš
eivių iš savo šalių tapo tūlo 
sukčiaus suvilioti netikromis 
laivakortėmis — Cherbourge jų 
į laivą nepriėmė. Bet Hambur
ge pasisekė ir patį sukčių su
gauti. Jis veikė orlaiviu.

pusė.
gera pasekmė yra ta- 
atsisakydami nuo žel- 
iškraustymo iš terito- 

Lenkai turi

“Lietuvių-Lenkų klausimas 
bus svarstomas Genevos Kon
ferencijoj vasario 21 d. Lie
tuvos reikalus atstovaus Gal- 
vanauskis, padedant Milašiui 
ir Klimui. Plebiscito nusta
tymo komisija, kuri yra da
bar Varšavoje, keliaus lygiu 
budu ten. Be to Balutis, že
maitis ir Jonynas vasario 13 
d. iškeliauja Varšavon, kad 
pasitarus su ta komisija prieš 
iškeliavimą (Genevon).-

“Lenkų kariumenės. koncen
tracija musų visame fronte, o 
ypatingai apie Maišogalę ir 
Turmontą aiškiai yra patėmy- 
ta. Lenkai mobilizuoja jau
nimą nuo 19 iki 30 metų Op- 
soj, Braslave, Vidžiuose, Du- 
kštuose, Baginiuose ir Vals- 
čianuose. Lenkai pardavinė- 

"ja'IS neįtari jos žemę tų“ gy- 
ventojų, kurių vaikai yra at
sisakę stoti į Lenkų kariume- 
nę sulyg jų įsakymo. Taip 
daroma šventėnų apskrityje. 
Prieš tokį elgimąsi Lietuvos 
Valdžia yra iškėlusi 
protestą.

“Lietuvos Valdžia 
teikusi augščiausią
laipsnį Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus darbuotojams: Am. , 
Raud. Kryžiaus atstovui Bal
tijos valstybėms pulkininkui 
Ryan yra inteiktas ‘Vyties 
Kryžius’ pirmojo laipsnio. Be 
to esamiems nuo sausio mė
nesio Kaune oficieriams leite
nantui Bridges ir D-rui de 
Samoskoy paskirta tokios pat 
rūšies atžymės.”

griežtą

yra su- 
padėkos

Amerikos Motery Politiška 
partija, laimėjus balsavimą, nu
tarė išsiskirstyt, bet kitoms va
dovaujant likosi sudrutinta ki
tais pamatais nauja moterų par
tija tolimesnei kovai už lygybę.

I
EUROPĄ

Dvisavaitiniais “O” Laivais
New York—Hamburg

Sustoja prie
Cherbourge ir Southamptone

ORBITA - - GEGUŽIO 21 
OROPESA - - BIRŽELIO 4 
ORDUNA - ■ BIRŽELIO 18 
1, 2 ir 3 klesos keleiviams.

Viskas puikiai rengta trečios kle
sos pasažieriams.

THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.

26 BftOADWAY NEW YORK 
Arba bile Laivakorčių Agentūroj

AMERICAN LINE
Tiesioginė Kelionė tarp

HAMBURGO —' NEW YORKO
KELIAS LIETUVIAMS IR RUSAMS
MONGOLIA

PATOGIAUSIAS 
MANCHURIA

Kovo 17 d.

MINNEKAHDA
(Naujas tik

Kovo 31
3 kl.) 
d.
$132.00 
$130.00

Kovo 3 d.
Trečia Klesa iš New Yorko į Liepojų
Trečia Klesa iš New Yorko į Eitkūnus
Trečios klesos keleiviams valgis duodamas dideliam val
gomam kambaryj su patarnautojais. Uždari kambariai 

vaikams.
i, 9 Broadway, New 

York, arba prie Vietinio Agento.

| yra rezervuoti moterims ir valka 
5 Kreipkitės Kompanijos Ofisan, 
S3 VrkV’lr nrkn nv»ln 1
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Iš Lietuvių Gyvenimo |
PITTSBURG, PA.

Dr. D. Alseikos prakalbos. 
Vasario 12 d. L. M. D. salėje 
atsibuvo Sandaros 36-toš kuo
pos rengtos prakalbos D-rui D. 
Alseikai, kuris ką tik yra at
važiavęs iš Lietuvos. Vakaro 
vedėju buvo J. Virbickas; trum
pai paaiškino, vakarą atidary
damas, apie D-rą Alseiką ir ko
kiais tikslais jis čia atvažiavo, 
ir paskui perstatė jį kalbėti.

Gerbiamas kalbėtojas pir
miausia paaiškino, kad vasario 
16 d. sueina trįs metai nuo pa
skelbimo Lietuvos Neprigulmin- 
ga Valstybe ir trumpai perbėgo 
,ką per tuos tris metus musų at
gimusi valstybė nuveikė, kaip 
iš nieko prądėjo ir tiek priešų 
kyti, kad galima jau nuo visų 
turint įstengė savo šalį sutvar- 
užpuolimų atsigint, nors ir iš
tikro 
kur 
visgi 
ryn.

Toliaus Dr. 
apie Vilnių ir 
ir nurodinėjo, kad dabar tenai 
reikalinga energinga agitacija 
ir paskleidimas apšvietos ir su- 
sipradimo, nes ten yra daugybė 
sulenkėjusių Lietuvių, kurie tu
rėtų suprasti reikalą su Lietu
va nesiskirti.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos ir aukavo sekančiai:

yra dar trukumų ir kaip 
netikusių valdininkų, bet 
dalykas kaskart eina ge-

Alseika kalbėjo
Vilniaus valdžias

paaiškino, jog buvo tik paskalai 
ir neteisybė, tam prirodymų 
nėra, ir paaiškino, kaip bolše
vikai (Kapsukas) valdė Vilnių, 
kaip žmonėms patiko jų valdy
mas, ir kada kalbėtojas nurodė, 
kaip bolševikai rinko komisarus, 
kaip žmonėms tas nepatiko, bet 
nebuvo galima priešintis, ka
dangi už mažiausį prieštaravi
mą buvo šaudomi, *— tas atsa
kymas musų bolševikėliams ne
patiko. Jų lyderiams bet gi ne
pasisekė prakalbas suardyti, 
nors, vyrai, buvo gerai susior
ganizavę. Taigi kada pasirodė, 
kad išgamų niekas neapkenčia, 
tai turėjo iš salės prasišalint.

Taipgi kalbėtojas daug ir 
naudingų patarimų davė: sako, 
jeigu jums ta valdžia netinka, 
tai juk ji nėra amžina ir bus 
rinkimai ir agituokit ij* balsuo
kit už tokius žmones, kurie tin
kamiau tvarkytų, bet kad sve- 

’ timus kviesti užvaldymui mu
sų šalįes ir su durtuvo pagalba 
valdymui — tai jau sveiko pro
to žmogus niekad tokių niek- 
šysčių nedasileistų. Bet musų 
bolševikėliai nesigėdi net prie 
žmonių skelbtis, jog jie stoja 
Už Lietuvos pavergimą ir taigi 
jie yra tikri Lietuviai išgamos.

- Pittsburgietis.

Mik. Kriščiūnas $10.00
Ig. Labanauskas $10.00
Jur. Poškus $5.00
And. Remeika $5.00
Pr. Pikšris $5.00
Juoz. Virbickas $5.00
Po $2: B. Lapeika, K.. Karau-

BRIDGEPORT, CONN.
Iš Liet. Laisvės Paskolos Vei

kimo.

tara žmogaus. Kunigas atsakė, 
kad jis nerezignuosiąs, peržiū
rėsiąs stoties knygas kada vis
kas bus užbaigta. Bet ir iki 1 
šiam laikui jis neatsilankė ir 1 
jokių knygų neperžiurėjo.

Paskutiniame prakalbų rengi
me musų klebonas pasirodė y- 
pač atkakliu priešu Stoties vei- . 
kimo, draskydamas garsinimus 
ir tiiomi manydamas pakenkti 
prakalbų pasisekimui. Tame 
jis apsiriko, nes jo tokis pasi
elgimas dar labiau sukėlė žmo
nėse užsižingeidavimą prakal
bomis. Atėjus' paskirtam lai
kui žmonių prisirinko pilnutėlė 
salė, daugybė net turėjo stovė
ti lauke, nesutilpo. Pasirodžius 
adv. F. J. Bagočiui ant pagrin- 

■ du, visi rankų .plojimu jį pa- 
, sveikino, nes jis dar pirmą sykį 
, čia atsilankė. Kalbėjo dviem 
. atvejais. Pirmoje kalboje nu

rodė kokie yra Lietuvos priešai, 
ir visiems davė pipirų, kaip tai 
Lenkams, Vokiečiams, bolševi
kams ; bet pastariems turbut 
perskaudžiai per nosį uždavė, 
nes musų vietiniai buvę prakal
bose bolševikėliai pradėjo neri
mauti., Vienas bolševikėlis mi
sininkas net pasakė duotų de
šimties dolarių vertės kumpių, 
kad tas "žmogus persivalgęs per- 
jįpfogtų.

Kalbėtojas atkreipė domos į 
aukas ir ragino klausytojus pir
kti kanuoles ir kulkas musų 
Tėvynę ginantiems broliams ir 
daugelis iš susirinkusių tam 
atjautė ir pradėjo aukauti de
šimtines, penkines ir mažiau, 
kiek kas galėjo. Suaukauta iš
viso $169.50. Tai yra gera pa-

ŽYDŲ BALSAS LIETUVOS IR VILNIAUS 
KLAUSIME ‘

Vasario 13 d. čia buvo galba Tėvynei apsigynimui nuo 
surengtos prakalbos paminėji- priešų, 
mui trijų metų sukaktuvių Lie
tuvos Neprigulmybės paskelbi- vo išduotas Stoties ’ raportas iš

Taipgi šiame susirinkime bu-

skas, K. čebatorius, V. Povilo
nis, P. Barauskas.

Po $1: A. Aleliunas, J. Bale- 
vičius, A. Kisielius, A. Aleliu
nas, V. Karalevičius, A. Aleliu
nas, K. Aleliunas; K. Aleliunas, 
V. Aleliunas, J. Pašluostis, J. 
Gedraitis, F. Knizelis, J. Bulai
tis,1 F. Balčius, V. Slančiauskas, 
K. Banatis, K. Kelminskas, J.

- Kazlauskas, F. St alga, -P. Zinke- 
vičia, šniukštienė, R. Ras- 
kauskas, V. Kirbelis, J. šniuk- 
štienė, A. Jaaiulevičius, P. šer
kšnas, P. Kuozis, J. Juozevičia, 
J. Lukša, J. Petraitis, J.- Lau
rinaitis, J. Kirstutkas, J. Jurė
nas, P. Marmokas, V. Plauši
nis, J. Zalegenas, S. Labanaus
kas, A. Jakubauskas.

Smulkių surinkta
Viso
Pinigai paskirti Vilniaus va

davimo reikalams.
Antru atveju kalbėdamas, Dr. 

Alseika pirmiausia paėmė atsa
kyt ant klausimų,- kurių musų 
“bolševikai”.pradėjo statyti, ka
dangi anksčiau buvo pranešta, 
jog bus^priimami klausimai tik 
ant rašto paduoti. Klausimų 
daug prirašyta, 6 nei ant vieno 
nebuvo klausėjų parašo, tai Dr. 
Alseika visai tokius klausimus 
paskirai neatsakinėjo; bolševi- 

. kėliai paskui ėjo pasirašyt ant 
savo klausimų, ir tik tiems bu
vo atsakymai duoti. Klausimas 
buvo ir tokis, kodėl Mikuckis 
siūlė 80,000 auksinų už nužu
dymą Kapsuko. Čia kalbėtojas

$13.25
$104.25

mo. Kalbėjo F. J. Bagočius. 
Reikia pastebėti, kad šių prakal
bų rengime prisidėjo ir vietinis 
klebonas kun. Pankus — tai yra 
pagelbėjo išgarsinti, atsižymė
damas savo .purvina agitacija i 
prieš, sudraskydamas apgarsi
nimus, kada vienas iš , rengėjų 
nunešė, juos į parapijinę salę 
padalinti. Sužinojęs kunigąs a- 
pie tokį prakalbų garsinimą, 
atbėgęs atėmė ir sudraskė la
pelius, rėkdamas, kad jam esą 
nereikią jokių_Bj
čia nebūtų garsinama-. Nors 
musų kunigas visą laiką buvo 
priešingas visam Paskolos Sto
ties veikimui, -bet visada laikėsi 
nors kiek neutraliai, bet šiuo 
sykiu viešai pasirodė esąs igno- 
ruotoju Lietuvos gelbėjimo dar-' 
bo.

Sutverus Paskolos Stotį kuni
gas buvo išrinktas iždo globė
ju, ką ir apsiėmė, bet neatsi
lankant ant valdybos susirinki
mų, stoties nutarta pasiųsti jam 
specialis užklausimas, ar nori 

. darbuotis ir palaikyt tą vietą, į
ar rezignuoja, nes stočiai reikia 8014 Bellevue Av. Cleveland, 6.

visų metų veikimo. Laisvės bo- 
nų parduota už $11,332.50. Ęgr 
tą laiką surengta trejos prakal
bos, vieša vakarienė, teatras ir< 

(balius ir Lietuvos šauliams au
kų surinkta $2,439.50.

Stotis rengia.^ jau prie ant
ros paskolos, kuri gal neužilgo 
bus paskelbta, ir vėl imsis už 
darbo Tėvynės labui su didelė 
energija.

Broliai ir seselės, visi išvien 
į darbą!

:cčių ir kad.]... L.L.P- Stoties Spaudos Kom.

SOLISTĖS S. GREIČIENĖS 
KONCERTAI.

šiuomi pranešame, jog šį pa
vasarį, tuoj po Velykų, žinoma 
solistė S. Greičienė duos koncer
tus rytinių valstijų kolonijose 
Iš užkvietimų galima spręsti, 
jog daugiausia bus koncertuo
jama Pennsylvania valstijoje.
•Kurios kolonijos dar ■> norėtų 

koncertą rengti, šiame dalyke 
platesnių informacijų malonėki
te kreiptis šiuo adresu:

V. GREIČIUS,

Žydų spaudos balsas Vilniaus kl b 
Nuo žydų Reikalų Ministerijos I

Spaudos Skyriaus, Kaune.
Amerikos žydų (socialistų) 1 

laikraštyj “Forverts” iš 1920 
m. gruodžio 17 d., kuris išeina 
New -Yorke, patalpintas šis p. 
Noviko straipsnis, vardu “Vil
niaus neątmežgamasai mazgas 
gali vesti prie naujos karės su 
Rusais.”

Kodėl Rusai kišasi į klausimą 
kam turi'-prigulėti; Vilniaus sri
tis?

Kodėl Lietuvos vyriausybė 
įsispyrusi ir nėnori, kad Vil
niaus likimas "butų nuspręstas 
balsavimu ?

Rods, esmėj juk ir Lenkų 
reikalavimai yra teisingi. Len
kai reikalauja^ kad Vilniuje bu
tų padarytas balsavimas, tai 
kas gi gali būti teisingiau? Kas 
gali buitį demokratingiau, negu 
planas, kad patįs Vilniaus mie
sto ir apigardos gyventojai sa- 

' vo noru nuspręstų kam jie no- 
' ri “prigulėti” — Lietuvai ar
■ Lenkams? Ir kas jau begali
■ būti teisingiau kaip planas, kad 
>l“neutralė armija”, t. y. Tautų 
"jLygos tarptautinė armija, pri

žiūrėtų, idant balsavimas įvyk
tų tokiu keliu, kad nieks nebū
tų skriaudžiamas?

Bet, pasirodo, kad dalykas 
esąs ne toks paprastas. Tiesa, 
doras teisingas nubalsavimas 
ištikrųjų yra geras dalykas. 
Bet nelaimė, kad tokio dalyko 
pasaulyj visai nesama.

Principe tai yra labai. gera, 
bet praktikoj — netaip jau to
bula.

žmonių balsavimas, arba ple
biscitas — kaip jį vadina — 
yra tas pat, kaip ir rinkimai. 
Visuomet galima jį įrengti to
kiu* budu, kad vaisiai butų tos 

“pusės naudai, kuri laiko valdžią 
savo rankose. Jau nekalbant 
.apie tai, jog valdžia turi lėšų“ 
varyti atatinkamą propagandą 
savo naudai, valdomoji “maši
na” gali supjaustyti ir iškreip- 

1 ti rinkimus taip, kad išeitų kuo- 
geriaūsia sau.

Kaip yra žinoma, esarha įvai
rių priemonių to jvykindinimui. 

' Visų pirma daroma įvairių “le
pinimų”: prie srities; kur val- 
dža silpnai jaučiasi;.prikergia
mą “gerą” sritį, kurioje valdžia 
tvirtai jaučias. Toliau galinta 
griebtis* tam tikrų priemonių 
sustatant rinkikų lapus. Blogą 
rinkiką stengiamasi “pamiršti” 
intraukti sąrašan. Vėliau, kaip 
sąrašai Jau pagaminti, “pamir
šo” prisiųsti rinkimų kortelių 
nepageidaujamiems rinkikams. 
Na, o rinkimų laike taip gi yra 
žinomų priemoriių, priešininko 
kortelių nepripažįstama tikrais 
kuodaugiausia, o — kaip jau 
visai negerai — galima juos iš

vogti. Nieko, valdžia gali leis-i 
ti sau tokį menkniekį.

Visos tos priemonės socialis
tiniams Amerikos piliečiams ge
rai žinomos.... ‘

šiais laikais išsimokino “da
ryti“ rinkimus, o ypač Lenkai 
šiais darbais puikiausiai pasižy
mėjo. štai faktas, — kaip tik 
rinkimai, kuriuos Lenkai yra 
padarę Vilniuje prieš pusantros 
metus. Tuokart Lenkai padarė 
Vilniuje rinkimus į miesto Ta
rybą. Pagrindai, kuriais einant 
rinkimai buvo padaryti, buvo 
nuostabus. Kiekvienas, senes-, 
nis už 21 m. — kaip vyras, taip 
ir moteris — turėjo balso tei
ses. Rinkimai buvo slapti, tie
siogini, lygus. Bet praktikoj 
pasirodo ' šitaip: Lenkai bijojo, 
jog jie Vilniaus miesto Taryboj 
negaus daugumos ir jie priker
gė miestui visą “gerų” sodžių, 
eilę, esančių aplink miestą. Be 
to jie padarę minėtų kombinuo- 
čių su rinkikų lapais ir kortelė-

, mis. Rezultatas buvo toks, jog 
į Vilniaus miesto Tarybą buvo

I išrinkta 34^-Lenkai ir 14 Žydų.
Niekas, žinoma, nesakys, jog 

tai yra teisinga Vilniaus mies
to atstovybė, kur gyventojų žy
dų esama veik puse, o taip pat 
žymus Gudų, Lietuvių ir Rusų 

, skaičius.
Net Vilniuje tai buvo geriau-[ti: ji, pavyzdžiui; leido Vilniaus 

šia kas galima buvo iš Lenkų 
sulaukti. Tose vietose, kur 
Lenkai buVo didesniame pavo
juje, jie su principais irgi cere
monijų* nedarydavo. Balstogėj, 
pavyzdžiui, kur gyventojų-žydų 
yra dauguma, Lenkai įvedė kvo
timus Lenkų kalbai. Be to prie 
miesto prikergė keletą sodžių 
(sodžiuose kvotimų nebuvo)... 
ir to įvykiais buvo-, 
boikotavo rinkimus 
nesidrovėję "išrinkti 
rybą be Žydų”.,..

Tokiam mieste, kaip Lietu
vių Brasta, kur gyventojai susi
deda veik iš žydų, Lenkai jau 
visai panaikino visus “demokra
tinius principus” ir taip pat pri
vedė prie to, kad .žydai atsisa
kė dalyvauti rinkimuose. Su
prantama, kad Lenkai ir čia 
nesidrovėjo “išrinkti”., savo 
“miesto valdybą” visam mies
tui; nepaisant to, jog išviso L. 
Brastoj esama 3—4. tūkstančiai 
gyventojų-Len'kų. |

Galima butų miestų sąrašą, 
kur Lenkai jau parodė savo 
“rinkimų” kombinuotes, pratę
sti kiek norint. Lygiai kaip 
miestuose įvyko ir Pinske, SIuc- 
ke ir tt. Keliuose miestuose 
(Slucke, Slanime) Lenkai pa
leido išrinktas miestų Tarybas, 
nes rinkimų vaisiai nebuvo to
kie, kaip jiems norėjosi....

Kaimuose gi Lenkai turėjo 
dar lengvesnį darbą. Su beraš-

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
®r

ORAS SEKANČIAI 
SAVAITEI 

(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo)— 

Gal šals, gal bus šilta.
Jeigu lis bus šlapia.

gyven-

į mies- 
pusan-

čiais Gudais ir Lietuviaiš jie 
lengvai apsidirbdavo. Tam tik
slui jie naudojosi kunigų pro
paganda; prižadėdavo atgaben
ti iš. Varšavos žibalo, cukraus ir 
kitų gerų dalykų, o kai reikėjo 
ūkininkus taip įbaugindavo, jog 
jie netekdavę noro prie nieko 
kito.

Tokiu budu Lenkai “laimėjo” 
sau Gardino ir • Vilniaus rėdy- 
bas, nežiūrint į tai, kad ištik- 
rųjų jie sudaro ten nedaugiau 
kaip vieną dešimtą dalį 
tojų.

Na, o jei rinkimuose 
tų Tarybas, dar prieš
trus metus, Lenkai pasirodė to-, 
-kiais karžygiais, tai ką galima 
laukti iš jų dabar, kai eina mir
tina kova, kad galutinai turi 
būti nuspręsta, kam Vilnius 
prigulės ?

Lenkai, žinoma, griebsis visų 
galimų priemonių. Ypač jie 
stengsis įbauginti žydus, nes 
gyventojai žydai yra ta pajie- 
ga, kuri gali nuspręsti rinkimų 
vaisius. - Ir, rėporterių žiniomis 
Lenkai daugiausia domės krei
pia į gyventojus žydus. Iki 
šiol jie meilinosi Vilniaus žy
dams ir geriau į juos atsineš
davo, negu kad į Lenkų žydus. 
Vilniuje buvo sudarytas žydų 
Reikalų .Departamentas, buvo 
pripažinta žydų kalba ir tt. žel- 
gowskio vyriausybė taip pat 
norėjo pasirodyti liberale. esan-

kad žydai 
ir Lenkai 
miesto Ta-

Linksmesne Šypsą!

NUOŠIMTIS

Italas Caproni rengia didelį 
orlaivį, kuriuomi bus galima ve
žioti pasažierius per Atlantiką, 
po 100 žmonių antsyk.

Adrenas

Vardas

SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

12000 Superior Ave.

pr^c/ous

[COHO*ICAL

CANNO'
POLL OFf 
THE BRUSH

KŪDIKIAISVEIKI IR LINKSMI 
YRA ŪŽSIGANĖDINIMAS 

MOTINOMS
Lietuve motina iš Milwaukee rašo:

“Per daugelį savaičių mano kūdikis verkė be
veik be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tik- į 
rai nujaučiau, kad tam kaltas jo maistas, ir vi
sur jieškojau pagalbos, bet be pasekmių. .Paga
linus mano gydytojas patarė naudoti

EAGLE BRAND
{CONDENSED MILK)

ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs,
miegojo gerai, ir dabar yra sveikiausias kūdikis
Įsoje musų kaimynystėje.”

THE BORDEN COMPANY
Borden Building " -New York

bundininkams išleisti laikraštį, 
tuo tarpu kai Varšavoje naiki
na bundininkų klubus ir redak- , 
cijas.

Dabar želgowskis ėmėsi kitų 
žingsnių — įbanginti žydus. Ir ' 
daug nereikia: juk gyventojai ■ 
žydai neįstengs kovoti su val
džios aparatu.

Taigi ar reik stebėtis, kodėl 
Lietuviai nepasitiki neva žmo
nių balsavimu, kurį manoma 
padaryti Vilniuje?

Bet štai ateina Tautų* Sąjun
ga ir sako:

“Gerai, mes siusime neutralę 
komisiją. Ji prižiūrės, kad bal
savimas Vilniuje teisėtai įvyk
tų.”

“Ačiū! Visų pirma, visiš
kai nereikalinga balsavimo. Vil
nius yra Lietuvos širdis. Net 
pati Lenkų valdžia savo sutar- 
tyj, kurią ji padarius su Lie
tuvos vyriausybe rugsėjo mė
nesyj, pripažino, jog Vilnius 
priguli Lietuvai, ir Lietuvos 
Vyriausybė 'tuoj persikėlė Vil
niun. Taigi kokią teisę turėjo- 

| Lenkų generolo želgowskio ka- 
riumenė vėl užgrobti Vilnių?”

Todėl Lietuvoj vyriausybė 
reikalauja, kad želgowskis su 
savo kariumene išsidangintų iš 
Vilniaus.

O antra, Lietuvos Vyriausy- 
Ibe sako Tautų Sąjungai: “Ko
kia neutrale puse Jus esat? Var- 

1 giai bebusite: Jus pripažinote 
Lenkų valdžią; Jūsų tarpe esa
mą Lenkų atstovų,. Jūsų val
dovai, santarvė, remia Lenkus 
ginklais, prekėmis ir pinigais. 
Antra vertus, Jus nepripažinot 
Lietuvos Valdžią, net Amerika 
nenori pripažinti Lietuvos vy
riausybę; jokios paramos Lie
tuva iš Jūsų negauna; tatai juk 
reiškia, jog Lenkija yra Jūsų 

(Užbaiga ant pusi. 7-to)

NAKTIS IR DIENA 
Temsta, temsta diena, 
Naktis slenka žemyn 
Tr vis eina artyn — 
Rods gyvent bus gana. 
Bet prašvinta rytai, 
Saulė teka skaisti, 
Vėl subunda visi,— 
Dieną vėl pamatai.
Nakčiai dingus, naujai 
Darbus dirbi, trusięs, 
Skaisti saulė tau švieč’, 
Laiką leidi linksmai!

Kleopatra.
Nuo Juokų Red,.: Ištikro, šįą 

žiemą musų poetams bėda: ne
gali žinot apie ką dainuoti: ar 
apie šiaurių vėjus ir sniegų bū
rius. ar apie vasaros gražybes. 
Vis šilta, vis gražu, o kaip 
da pamarginimui palįja ar 
sninga, bet tik retkarčiais.

Tiek dar gerai, kad yra 
tos permainos: naktis ir diena, 
prie keturių metiaikių, ir Taigi 
galima dainuoti, kaip tą pada
ro p-lė Kleopatra. Kurie poetai 
seka tik su metų permainomis, 
jiems šis žiemos laikas yra vi
sai tuščias. Užtai beveik ir ei
lių neturime šiam skyriui, nors 
prasčiausį eilįavimui laiką mes 
vadiname tik kovo mėnesį, ka
da atsibuna perversmas iš žie
mos į vasarą.

Bet yra daug temų dainavi
mui : nereikia apsistoti prie 
gamtos ir meilės Tėvynės arba 
kitokios meilės. Juk musų skai
tytojai nėra jokie natūralistai; 
valia pabūti ir socialogais ir ki
tokiais. Bet nežinia kodėl dar 
nei vienas nepadainavo apie 
kraugerius, kapitalistus, vergus 
darbininkus, revoliucijas, ^kuo
mi daugiausia atsižymi kitų 
laikraščių poetai.

ka- 
pa-

ki-

Atsimenat tą dolarį, kurį mu
šu nežinomas bendras paaukavo 
kam -nors už .parašymą . šiam 
Skyriui indomiausio. savo gyve- . 
nime nuotikio? Taigi, kad nie
kas neparašė, todėl pereitą sy
kį pagarsinome, kad atsišauktų 
pats aukotojas ir mes dolarį 
grąžinsime. Dabar atsišaukė 
net penki, taigi nežinodami ku
riam ištiesų dolaris priklauso, 
išėję patįs jį praleidome.

Pabaigta.

O gęrb. T. Baltukoniš (iš Wa- . 
terburio) rašo:. “Ar negalėtu
mėt patįs parašyt ir pasilaikyt 
sau tą dolarį? Man rodos, kad“ 
redakcijų gyvenimas yra žingei- 
džiausias ir visiems butų už
imantis'.”

Washington. — Valdžia pa
skyrė $200,000 kovojimui su ti
lo' liga, apsireiškusią tarp atei
vių. Nekurtose vietose ta liga 
ima plėstis.

kuri paaiškins kaip užlaikyti kudi- 
Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
kalboje. 0103

cirpk šj kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dicn ir {jausi DYKAI musų knygų, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, 
kj sveiku, 
rijas jūsų

Dirvoj” randasi Nauji 
Teatrališki Veikalai

Pavogtas Kūdikis — trijų aktų 
tragedija, 48 pusi, knygelė, 
lošia 6 merginos ir 10 vyrų, 
prie jų keletas pašalinių. — 
Kaina 40c.

Kunigas Macochas — 4-rių ak
tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 moterįs. 
Pusi. 35. Kaina ...... 30c.

Graži Mageliona — melodrama 
4 aktų, 6 atidengimu. Lošia 
10 vyrų ir 3 moterįs. Pusi 
63. Kaina ............. 50c
Tremtinis.— drama iš krik

ščionybės platinimosi. Vieno ak
to. Lošia 2 moterį ir 4 vyrai. 
(Lošėjai jas gali gauti pirkti 
“Dirvos” Knygyne. Reikalauki
te tuojaus.)

Brolžudys —penkių veiksmų 
tragedija- iš tikro atsitikimo 
Lietuvoje'. Reikia 19 ypatų, jų 
tarpe šešių moteriškų. Leng-' 
va perstatyti,- kaina ...... 75c.

Laimės Jieškotojai — ketu
rių veiksmų drama iš Lietuvių 
gyvenimo. Lošia 15 ypatų, jų 
tarpe 4 moteriškos, Kaina 40c.

Prierašas: Su kuo žmogus 
apsipratęs tai. rodos ir .nesvar
bu, nors kitiems butų žingei- 
džiausia. Mufns kartais užeina 
mislis-, 'kąd labai žingeidu butų 
rastis kur nors giliose giriose 
ar ant augštų kalnų, kur po ko
jom visą žemę matytum. Gi 
kasdieninė pasaka butų nuobo-, 
di ir panašiai tokia: Atsikėlė- jį 
me ryte; oras gražus; išėjome 
'į redakciją; atsilankė svečias, 
su juo iki. pietų prašnekėjome; 
atvažiavo iš kitur koks veikė
jas, reikėjo praleist pusdienis; 
atėjo vakaras, parėjome namon, 
atlikome dienos darbą; atėjo 
vidurnaktis — miegas 
tą patį nuo pradžios ikiJ

P. Vaitonis praneša:
Statkui arklys įspyrė į galvą, 
Jikosi sunkiai, b.et ne mirtinai, 
sužeistas; Arklio koja nulužo 
ir prisiėjo nušauti.”

J ik nepasakyta, ar koją nu
šauti, ar visą artelį. In iš ko 
buvo padaryta Jono galva?p

Kada plaukų kirpimas 
nuos visą dolarį, ištikro 
sunku atskirti tikrą poetą 

, paprasto žmogelio.

ir vėl 
galo.

“Jonui

kai- 
bus 
nuo

bu-Jeigu teisybė apie peklą 
tų žinoma, gal ji nebūt baises
nė už gyvenimą ant žemės ne
rūkančiam pypkorių tarpe.

Pereitą savaitę 
do išlaukėje tapo 
dvi mokytojos. /

To nuotikio ist 
čiau pažymėta šia 
ryje vietinėse žir

Iš visko pasinį 
dvi pavakarėj, p 
mokyklos reikalu 
visada, ėjo linku 
dan vežančio gai 
apie pora mylhĮ 
atstu nuo mok] 
liukas, kuriuom 
eidavo, yra maža 
no pravažiuojam 
pėi\nėdik!t6ką ii

Istorija užsiba 
kad sekantį ryt 
mokyklą, vaikai 
pakelyje, ant kr 
gyvas — nužudy

Vaikai savo mi 
pažino — gal b: 
prieiti, bet tuoj u 
nešė mokyklos 

i buvusiems žmoni 
sugrįžę pamatė, I 
buvo nužudytos

Nei vien a iš i 
nebuvo apvogta 
ta nei menkiausi; 
nįgo vertas daly 
jį drapanos buvo 
tos, kruvinos, ga 
sudaužytos.

Aplinkui rados 
. pėdos, ir tos pėdoi 
nusekė tolyn—ii

Piktadėjo, kuri 
' dos rodė, buvo -i 

dar nesugauta.
Skaitytojams 1 

suprasti jodino] 
kada jis, gal bu 
jas tuo keleliu n 
čias, ar tuomi ta 
tė nuošalioj viet 
spėkes moteriškai 

Piktadėjo užpu 
sibaigė jų abiejų 
žvėrišku sukonev

▼ ▼ 1

Kada mes ka! 
v šių amžių kuhir 

civUizarijį, jo d 
- bus ir laimėjimu 

nematom; kad t: 
butų apsireiškę 
gaus 'kūno, ai 

4 jausmų; ti visa 
kultūra, garsus 
liekami tiktai di 
ne su pačiu Smo

Viską, ką žmoj 
lei darė, nedarė 
savęs, >bet tobuli 
tų, kurie pageriu 
aplinkybes. '*

Drapanų įvairi 
gio gerinimas, 

’• taisymas, įvedin 
mų, kaip garo, j 
tros; moderniški; 
vonių gyvenimai 
kas be paliovos 
kimo gerovei

Apie'žmogaus 
ir užmiršta: nfep 
bulinti jį . ir tol 
nuoprimitiviogj 
laukinių pdbudži 
ko apsiėjimo.

Kelį tiktai ra 
ant žemės, kuri' 
mą į žmogaus-- 

x nima — ir maži 
. rėjų jie atrado.

Toli dar ta t 
bus imtasi vien 
ir Jausmų mbkii 
si šiandien mol 
protauti ar elgtis 
tam pačiam tiksi 
įrengimas įvairių 
nimų: kad kunui 
giau, lengviau, n 

Tuomi šiandien 
gia visi musų mok 
tai trumpais protą 
sikartoja toMe ži; 
sitikįnai, kaip, šis

■ do išlaukėje, sujui 
kinai visą plačią i 
. Kaltinama politi 

darbštumas, kad to 
tikisi turi dirvos; k; 
įstatymų neganėtinž 
mas ir Intos menko 
kybės, bet niekam 
apie kitką mintis i 
eina.
■Visokių idėjų sk 
yisokie reformų reik 
jai visas savo “nai 
įvesti pasitiki rėmo 
tik ant tokios žmttnij
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JO KIS 
;tas juoksis sy- 
i su tavimi

I Nuo Redakcijos
SEKANČIAI 

AVAITEI 
Skyriaus Meteoro- 
ėmijimai parodo)— 

als, gal bus šilta, 
i bus šlapia.

ris IR DIENA x 
i, temsta diena, ' 
slenka žemyO 

eina artyn — 
jyverit bus gana, 
ašvinta rytai, 
teka skaisti, 
bunda visi — 
vėl pamatai 

ii dingus, naujai 
s dirbi, trusies, 
i saulė tau švieč’, 
leidj linksmai!

Kleopatra.
okų Red.: Ištikro, šį 
sų poetams bėda: ne- 
apie ką dainuoti: ar 

■ių vėjus ir sniegą to- 
pie vasaros gražybes. į 
vis gražu, o kaip h- t 
ginimui palįja ar pa- į 
et tik retkarčiais. Į 

ar gerai, kad yra ki- ■ 
linos: naktis ir diena, 
rių metlaikių, ir taip 
linuoti, kaip tą pada- 
leopatra. Kurie poetai 
su metų permainomis, : 
žiemos laikas yra vi- I

S. Užtai beveik ir ei
me šiam skyriui, non 
į eilįavimui laiką mes 

tik kovo mėnesį, ka- 
ma perversmas iš tie- 
sąrą.
a daug temų dainavi- 
reikja apsistoti prie 
r meilės Tėvynės arte 
neilės. Juk musą eltai- . 
ėra jokie natūralistai; 
uti ir socialogais irt 
Bet nežinia kodėl dar 
as nepadainavo spie 
ts, kapitalistus, verps 
:us, revoliucijas, xk» 
jausia atsižymi Idt, 
t poetai. '

4/
nat tą dolarį, kurį no
mas bendras paaukavo 
s už parašymą šia 
ndomiausio.savo gyve- 
►tikio ? Taigi, kad nu
rašė, todėl pereitą ty
rinome, kad atsišauktą . 
artojas ir mes dolarį 
te. Dabar atsišaukė 
i, taigi nežinodami h- 
lesų dolaris priklauso, 
įs jį praleidome.
ta.

4/
. T. Baltukonis (iš Wa- 

rašo:. “Ar negalėtu- 
s parašyt ir pasilaikyt 
>larį? Man rodos, kai 
i gyvenimas yra lingė- 

ir visiems butą ui- t

J. 
ias: Su kuo žmogų 
s tai.rodos-ir nesvar- 

kitiems butą lingė- 
Muins kartais užeiti 

ad labai žingeidu boti | 
ir nors giliose giriose 
igštų kalnų, kur po b 
į žemę matytum, G I 

iė pasaka butą nuote, 
našiai tokia: Atsikėlė 
; oras gražus; išėjome 
iją; atsilankė svečias. ' 
ei. pietų prašnekėjome; e 
» iš kitur koks veikė 
ėjo praleist pusdienis; I 

varas, parėjome narna 
dienos darbą; atėji > 

tis — miegas ir d I 

uo pradžios iki galo.

V
tonis praneša: “Jo® | 

arklys įspyrė į galvą . 
nkiai, bet ne mirtini I 
. Arklio koja mite: | 

io nušauti.” 
pasakyta, ar koją » ' 

visą arklį. Ir; iš b 
laryta Jono galva?

plaukų kirpimas ki t 
tą dolarį, ištikro bfi [ 

iškirti tikrą poetą n® 
žmogelio. /

i & - 

teisybė apie peklą b 1į 
a, .gal ji nebūt baise u 
rvenimą ant žemės n* ni 
m pypkorių tarpe, j Z

ŽVERIŠKUMAS
Pereitą savaitę Clevelan-” - 

do išlaukėje tapo nužudytos 
dvi mokytojos.

To nuotikio istorija pla
čiau pažymėta šiame nume
ryje vietinėse žiniose.

Iš visko pasirodo, kad jo- 
dvi pavakarėj, pabaigusios 
mokyklos reikalus, kaip ir 
visada, ėjo linkui Clevelan- 
dąn vežančio gatvekario — 
apie pora mylių (Angliškų) 
atstu nuo mokyklos. Ke
liukas, kūriuomi nuolatos 
eidaVo, yra mažas; retai ke- 
no pravažiuojamas, ir veda 
pert nediktoką miškelį.

Istorija užsibaigia tuomi,! 
kad sekantį rytą, eidami į j 
mokyklą, vaikai užtiko jas’ 
pakelyje, ant krantelio, ne
gyvas — nužudytas.

Vaikai savo mokytojų ne
pažino — gal "bijojo artyn 
prieiti, bet tuoj nuvykę pra
nešė mokyklos apielinkėje 
buvusiems žmonėms, kurie 
sugrįžę pamatė, kad tai čia 
buvo nužudytos mokytojos.

Nei viena iš nužudytųjų 
nebuvo apvogtą ir neatim
ta nei menkiausias iš jų pi
nigo vertas dalykėlis. Tik 
jų drapanos buvo sudrasky
tos, kruvinos, galvos kuolu 
sudaužytos.

Aplinkui radosi vyriškos 
pėdos, ir tos pėdos, po visko, 
nusekė tolyn — ir pradingo.

Piktadėjo, kuris, kaip pė- 
' dos rodė, buvo tik vienas, 
dar nesugauta.

Skaitytojams lengva bus 
suprasti jo Užpuolimo tikslą, 
kada jis, gal but nuolatos 
jas tuo keleliu matė einan
čias, ar tuomi tarpu pama
tė nuošalioj vietoj dvi be- 
spėkes moteriškas.

Piktadėjo užpuolimas už
sibaigė jų abiejų mirčia ir 
žvėrišku sukoneveikimu.

kia ji yrą dabar, ir vis ge
roves žada, nežiūrint kad 
nėra tokio vidaus 'kuriame 
galėtu jos užsilaikyti.

Ištikro, trumparegystė, kokia 
užsimetus-musų dvasiškija ir iš 

įjos dauguma žmonių kaslink 
žemės šešių tūkstančių metų; 
yra labai kenksminga". Reiktų 
imtis plačiau pražiūrėti.

daro sail po šonu priešą. Jeigu 
tenai lys dar kitos šalįs su savo 
kariumene —- pasekmės neko
kios.

Pradžia yra menkutė ir visai 
prasta. Jei bent tik Francuzi- 
ja galėtų Ungern-Sternbergą 
pripažinti “visos Rusijos’’ val
dovu. Vėl turi* progą.

KNYGOS
Rašo BUDRIKAS. '

Musų Žemeles Amžius
Skirtumas tarp bibliško mu

sų žemės amžiaus, kokių šešių 
tūkstančių metų, ir mokslo iš
vedžiojamų 500,000,000 (penkių 
šimtų milijonų) metų yra la
bai didelis.

Bourges observatorijos direk
torius Moreaux yra tos nuomo
nės, kad Motina žemė nėra, nei 
kiek jaunesnė kaip 500,000,000, 
nors tikri Dievo vaikai nori pa
daryt ją dar jauna mergele. •

Kiti astronomai kaip kada iš- 
sireiškia, kad žemė yra bent 
50,000,000 metų senumo, 'bet ir 
tai toli skiriasi nuo prof. Mo- 
reauip tikrinimų.

Jis taipgi sako, kad žmogus 
ant žemės gyveno desėtkais tū
kstančių metų, vietoj bibliškų 
šešių tūkstančių. Vokiečių mo
kslininkai tikrina, jog žmogus 
ant žemės radosi jau 400,00O,- 
000, bet tas, sako, neturi pama
to. Pati gyvybė ant žemės yra 
bent 240,000,000 metų laiko, ir 
dar tuomet žmonių nebuvo.

Mėnulis, sako prof. Moreaux, 
nėra buvęs žemės dalimi, pagal 
išrodymų, bet buvo -paskira ma
žą saule, jau dabar užgesusią, 
ir pirmiaus padėjo žemei apsi-. 
šilti.

Atsirado Naujas 
“Maižiešius”

Nepersenai nuo Chinų likosi 
atimtas Urga miestas, Mongoli
jos sostinė; ją užėmė anti-bol- 
ševikai Rusai. . Jei taip butų 
atsitikę metai atgal, tas nuoti- 
kis butų buvęs priimtas kaipo 
didelės svarbos ženklas pasau
linėje politikoje., šiandien ma
žai kas į tai domos kreipia. Už 
Chinijos sienų niekas daugiau 
tuomi užėmimu ir neužintere- 
suotas.

Urgą užėmusieji Rusai veikė 
Mongolų pusėje, nes Mongolai 
prieštarauja Chinijos viršvaldy- 
bai ant jų. Tečiaus tie užėmė- 
jai turi kitą tikslą: jie nori įs
teigsi sau apsaugią vietą veiki
mui prieš bolševikus Siberijo- 
je. Rusas komandierius,. baro
nas Ungern-Sternberg, tikisi pa
tapti nauju “Maižiešium” išve
dimui Rusų iš bolševizmo neva
lios. Išlaukinis pasaulis, matęs 
nepasisekimus Kolčako,*Jųdeni- 
čo, Denikino ir Vrangelio, ne
susijudins nei užsidegs viltimis 
šito naujo menko bandymo.

Naujasis Maižiešius jau kvie
čia "draugingas” valstybes sto
ti su juo, bet kad Uyga priklau- 

jai, tai jis išsykio pasi-
■ j tl su JUO, 
|sė Chinij

APIE BASTŪNUS 
ČIGONUS

Delei Paskolos Stočių 
Atstovų Suvažia- 

' vimo
Vasario 23 dieną buvo šau

kiamas visų Lietuvos Paskolos 
Stočių atstovų suvažiavimas, 
kaip tat buvo patarta tam tikro 
Paskolos stočių darbuotojų su
sirinkimo. Tečiau šis suvažia
vimas prisieina atidėti toles
niam laikui. Ikišiol iš Lietu
vos nėra žinių, ar Steigiamasis 
Seimas yra jau svarstęs ir ap
taręs antrosios Lietuvos Vals
tybės Gynimo paskolos dėsnius 
ir lygiai nėra žinių, ar bus pri
siųsti kokie Lietuvos Valdžios 
įgaliotiniai šiai antrai paskolai 
vykinti.

Kad davus ganėtinai laiko 
prie šios antrosios paskolos pri
siruošti ir kad iki paties suva
žiavimo susilaukus ir Steigia
mojo Seįmo nutarimo ir gal at
vykimo Valdžios įgaliotinių tai 
paskolai vykinti, jeigu tokie bū
tų pasiųsti, minėtasis visų Lie
tuvos Paskolos stočių suvažia
vimas atidėtas yra po Velykų, 
ir yra šaukiamas New Yorke 
ant kovo 30 dienos.

Apie vietą paties suvažiavi
mo ir jo dienotvarkę bus pa
skelbta paskiau. Lygiu budu 
atidedama yra tolimesniam lai
kui ir Lietuvos Raudonojo Kry- ' 
žiaus darbuotojų pasitarimas, , 
kursai buvo • projektuojamas I 
drauge su minėtu suvažiavimu 
padaryti vasario 22 dieną.

J. VILEIŠIS; 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

£)ANGŲ siekiantieji Manhat
tan (New Yorko) 'būdinkai 

Khatmandoj, arba Zigfield per
statymai iCheyenne arba Broad
way (New Yorke) elektriškos 
iškabos Siam valstybėje — ga-. 
Įima tikėti patrauktų atidą į 
save. Taip ir buris čigonų, ap
sistojusių prie ‘Riverside Drivel' 
per devynias dienas buvo ste- 
bėtiniausiu New Yorkiečiams 
nuotikiu ir visus traukė žiūrė
ti. Taipgi daugybė Washingto- 
no gyventojų lankėsi pažiūrėti 
prie Potomac upės apsistojusių 
čigonų. Kiti miestai be abejo
nės taipgi atiduoda savo tinka
mą žingeidumo dalį tiems klai- 
dunams, paveda jiems nuspėti 
savo likimą, ir taip jie, sulyg 
savo papročio, be perstojo (ke
liauja saulėleidžio kraštan.

"“Nežiūrint kalbų, jogei Juan 
Sanchez Vargas, Ispanų čigonų 
vadas, mano sušaukti visų že
mių čigonų konferenciją su tik
slu suvienyti juos, visgi žmo
gui užeina mintis, ar tokis su- 

į vienijimas galėtų būti atsiek
tas akivaizdoje istorijos ir po
būdžių, kokius tie intrigingi 
bastūnai visados parėdė”, — šė
ko mums prisiųstas buletinas 
iš Washington, D. C., iš Nation
al Geographic Society raštinės.

“Tik persistatymas, kaip tam- 
sia-akė mergina su laukinėmis 
uogomis savo plaukuose ir vai
zdingas jaunas vyras, persijuo
sęs plačiu dirbu ir apsivilkęs 
raudona jeke, kuris mainikąu- 
ja arkliais ir vagia musų viš-' 
tas, gyventų švarioje mažoje 
stubelėje čigonų karalystėj ar 
demokratingoj valstybėj, suga
dina ųęt fantastiškus įsivaizdi- 
nimūs. Per šimtmečius šie žmo
nės, ir tikrame gyvenime ir ly
giai pasaltų knygose, vis slam
pinėjo po pasaulį mažais būre
liais ir vis keliauja tik jie pa
tįs težino į kokią pasvietę!

“George Borrow išrodinėja, 
kad pirmieji čigonai apsireiškė 
Moldavijoje 1417 metais, ir nei 
vienas turbut negalėtų pasaky
ti iš kur jie atsidangino. Ori- 
ginalis 3,000 buris padidėjo tin
kamomis proporcijomis bėgyje 
šimtmečio ar dviejų, ir Maria 
Teresa ir Juozapai II bandė su- 
civilizuoti juos, bet iš to jokių 
pasekmių nebuvo.

"Ankstyvose dienoje kiekvie
nas būrelis turėjo kapitoną, ku
ris buvo apdovanotas. Grafo ti
tulu. Dasiekti 'tokios pažymios 
vietos tasai vadas turėjo būti 

E____ gabus ir drąsus vogimų ekspe-
tik aiit tokios žmonijos, ko-locijose jieškant maišto ir nar-

Kada mes kalbame apie 
šių amžių kultūrą,-žmogaus 
civilizaciją, jo didžius dar
bus ir laimėjimus — niekur 
nematom, kad tas nors kiek 
butų apsireiškęs ant žmo
gaus 'kūno, ant žmogaus 
jausmų: ta visa civilizacija, 
kultūra, garsus žygiai at
liekami tiktai daiktuose — 
ne su pačiu žmogum.

Viską, ką žmogus iki šio
lei darė, nedarė pakėlimui 
savęs,'bet tobulinimui daik
tų, kurie pagerintų jo kūno 
aplinkybes.

Drapanų įvairinimas, val
gio gerinimas, aplinkybių

■ taisymas, įvedimas išradi
mų, kaip garo, gažo, elek
tros ; moderniškiausių buda- 
vonių gyvenimams — ųįs-l 
kas be paliovos tobulinama^ 
kūno gerovei.

Apie'žmogaus kūną kaip’ 
ir užmiršta: nlepaisoma to
bulinti jį-ir tolinti toliau 
nuo primitivio gyvuliškumo, 
laukinių -pobūdžių ir žvėriš
ko apsiėjimo.

Kelį tiktai radosi žmonės 
ant žemės, kurie kreipė do- 
mą į žmogaus -kūno tobuli
nimą — ir mažiausia prita
rėjų jie atrado.

Toli dar ta diena; kada 
bus imtasi vien tiktai kūno 
irt jausmų mokinimas1. Vi
si šiandien, mokinimai' — 
protauti ar elgtis — yra tik 
tam pačiam tikslui, kaip ir 
įrengimas įvairių palengvi
nimų: kad kūnui butų pato
giau, lengviau, naudingiau.

Tuomi šiandien ir užsibai
gia visi musų mokslai, ir už 
tai trumpais protarpiais pa
sikartoja tokie žiaurus at
sitikimai, kaip šis Clevelan- 
do išlaukėje, sujudinęs lai
kinai visą plačią apielinkę. 
. Kaltinama politicijos Ine- ■ 

darbštumas, kad tokie nuo-r 
tikihi turi dirvos; kaltinama ■ 
įstatymų neganėtinas aštru
mas ir kitos menkos aplin- ' 
kybės, bet niekam daugiau 
apie 'kitką mintis ir neuž
eina.
..Visokių idėjų skelbėjai, : 
visokie reformų reikalauto
jai visas' savo “naujybes” 
įvesti pasitiki remdamiesi i

sus ir gudrus sutaikymui jų 
susikivirčijimų. Už visą tą ji
sai turėjo teisę gauti trečią dr 
lį visų dalykų, ką jo buris pa
vogė.

“Nežiūrint jų palinkimų prie 
blogų darbų ir jų mažesnio ar 
didesnio nepakenčiamo atsine- 
šimo linkui žmonių ne ‘iš jų 
kraujo’, jie tūri tam tikrą savo 
moralų sustotą, kuriame randa
si daugelis prakilnių nurodymų. 
Tikras čigonas neprivalo turė
ti pyktaujančio pobūdžio, ir jis 
niekados neišduoda savo ben
drųjų paslapčių. Nors jie visą 
kitą žmoniją laiko teisėta savo 
auka, jie dasileidžia prie dide
lių pasiaukavimų vienas už ki
tą. Jie pasižada- patįs sau ne
vesti poros ne iš savo kilimo, 
nei jie sutiks ką nors pamokin
ti savo kalbos, jei nėra čigonas 
iš kraujo ar pajaukimo.

“Jų velniška drąsumo dvasia 
turbut turėjo pereinančią! in? 
tėkmę ant daugybės tų šalių, 
kuriose tie bastūnai gyveno. 
Taip kad ir Anglija*yra skaito
ma paveldėjus nuo jų mėgimą 
arklių lenktynių, ir taipgi jie 
beveik visada randasi tarp jos 
jojikų lenktynėse ir prižiūrėji
me lenktynių,

“šitie galėję būti vaikai Kai
no ar amžino žydo yra vieni iš 
daugelio pačių gražiausiųjų vei
slių savo jaunystėje. Jų oda 
yra tamsi su švelnia gražią 
spalva po ja, jų veidai yra ap
valus, sudėjimas pavyzdingas, 
pats' jų kūnas yra liaunus ir iš
didus. Tik jų buvimas nuolat 
po'saule, vėjais, lietum ir, snie
go trumpu laiku perkeičia juos 
į kniaužius, taip kad puikus jau
nikaitis, kuris butų galėjęs bū
ti pavidalu Rafaeliui del šv. Mi- 
kolo, ‘ pasij unta esąs tikęs tik 
modeliu Velniui, kuris kovojo 
pats su savo pirmesne išvaiz
da, kaip ir minimame paveiks- 
įę_perstatoma angelas.

“Nudavimas nusimanymo 
metafiziškų dalykų ir laimės 
spėliojimų .visados buvo čigo
nių moterų užsiėmimu. Jos sa
kosi galinčios išburti kęnkš- 
gųs elementus iš širdies ir ga
li nusakyti arba -priartinti kam 
nors mylimas ypatas.

“Tečiaus jie supranta pinigi
nę vertę už savo sakomą gali
mybę laimes, spėti, ii- niekad, 
nuo savo istorijos pradžios, jie 
neatsisakė nuo pinigų, bet vis 
daugiau jų geidė. Ispanijoje, 
kur dabar didesnė dalis jų vei
slės gyvena, keleiviai sako, jog 
užeina* gražiai išbaltytus jų gy
venimų urvus, apšviestus elek
tra, ir net nei pats • čigonų 
džiunas neatsisako pašokti 
vo keistus šokius už pinigą, 
kį tikisi iš užeivių gauti.”

di- 
sa- 
ko-

su-

kas 
su-.

kad

KAPITALAS
(Iš Dr. Frank Crane)

Visas progresas yra tai 
kuopimas kapitalo.

žmogaus jiega yra tame, 
yra jo paties ar kitų jam 
krauta.

Paprastai npes manome,
tiktai pinigai, ar pinigų vertės 
daiktai yrą kapitalas.

Bet mokslas yra kapitalas. 
Ką jaunikaitis medicinos ar tei
sių 'kolegijoje, arba technologi
jos institute daro, jei ne tai, 
kad kuopia žinijos kapitalą?

Darbininkas, kurs mokinasi 
kaip valdyti lokomotivą, teplio
ti namą, valdyti automobilių, 
■dengti stogą arba kepti duoną, 
kuopia sau prityrimo kapitalą.

Kada jis jieško sau vietos-, jo 
klausia ne tik to^ ką jis gali 
dirbti, bet ir to, ką" jis jau yra 
dirbęs ; jo prityrimas yra jo ka
pitalas.

žmogaus reputacija yra jo 
kapitalas. x

Politikos vyro praeitis ir dar
bai yra'j o kapitalas1.

Siela turi savo kapitalą; 
kiekvienas apgalėjimas netiku
sios pagundos, kiekviena pasek
minga kpva prieš pragaištingą 
silpnybę, kiekvienas geras dar
bas ir kiekvienas pasipriešini
mas blogam ineina lyg pinigai, 
akcijos, bonai ir apmainomos 
vertybės į sielos jiegų banką.

Sunaikink kapitalą, ar iš
sklaidyk jį, ir paregėsi, jog pir
mutini? dalykas, kurį darbas 
ims veikti, bus naujas tvėri
mas 'kapitalo.

Nesą pamatinis darbo tikslas 
yra gaminti kapitalą taip pat, 
kaip ir pamatinis bitelių tiks
las yra gaminti medų.

V. K. R.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos” 
Jus, kurie dabar tu
rit laiko, nedirbat, 
galit lengvai pasi
daryt pinigo užra- 
šinėdami savo kolo
nijoje “DIRVĄ”. 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo.. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

“DIRVA”
7907 Superior .Avenue 

/Cleveland, O.

(Tąsa iš pereito num.)
Yra knygų pasaulis, kuriame Plutar- 

cho vardas yra užsitarnavęs didžios vertės 
ir pagarbos, — kurs padarė mums viską 
galimu: gyventi su viešpatysčių įsteigėjais, 
karininkais, oratoriais, poetais ir filoso
fais, galybės ir genijaus žmonėmis, kurie’ 
buvo Grekija ir Roma.

Kas yra istorija? Ar Jie tiktai dide
lių žmonių biografijos — kurių drąsa, ti
kėjimas ir darbštumas padarė juos žmo
nių vadais ir nepamirštančių dalykų tvar
kytojais? Tokių knygų vertė gali būti ras
ta didžiame entuziazme, kurį jie įkvėpė. 
Tie, kurie mylėjo teisybę ir laisvę, kurie del 
meilės kentė ištrėmimą, gėdą ir mirtį — 
keliasi pries mus, kuomet mes skaitome jų 
pasaką. — Jie priverčia mus žvelgti nuo 
dabartinio ir aiškaus atžvilgio į kenčiančių 
daiktų pasaulį, kuriame išmintingi ir tei
singi, ar tai jie butų gyvenę be namų ir —_ JR
draugų, ar kdnitę kriminalištų bausmes, jieškome savęs, 
pasikėlė į vertės ir galybės augštybę, ku- matome jį daiktų spindulyje, yra vien niū
rioj nebegali pranykti.

Tie, kurie moka skaityti, lai skaito is
toriją. Nes istorija pamokina gana daug

I indomių dalykų. Istorijoje žmogiška dva- 
’ šia susikoncentruoja su teisybę ir tikru

mu. Toji dvasia veikia su pagalba Dievo 
galybės. Ir ji viešpatauja kaipo Dievas.

Bet jauniems protams istorijos pusla
piai neparodo šios lekcijos aiškšiai. Jau
nieji yra patraukiami prie narsumo raštų, 
prie oratoriaus minties žargono; prie poe
to dainos garbės ir triumfo, prie įstatym- 
davėjo galybės, prie mintytojo, kurs pri
jaukina laukinius žmones ir apibovina pro
tą ir sąžinę žmonių reikaluose. Jei jie ir 
skaito širdžia ir mintimi, vienok dar nesu
pranta kielių,'trusas kainuoja mokytis kaip 
skaityti, kaip kad skaitė dideli protai. Jie 
yra išalkę sensacijos. Jie žiuri karštai ant 
gaųitos panoramos, kadangi ji atsidengia 
suprantamiau knygose, negu pajautimuo
se. , Nes jaunieji, kaip jr visi kiti neatsar
gus, turi akis ir nemato, turi ausis ir ne
girdi. Jie žvelgia į žvaigždėtas padanges 
ir mano, kad tai yra paprastas reginis. 
Jiems žvaigždės išrodo tiktai spuogučiai 
ant dangaus skliauto.

Bet su knygomis kaipo savo vadovais 
jie mokinasi jieškoti savęs —- savo namo 
tarp žvaigždinių erdvių; ir dasižino, kad 
žemė tėra tiktai mažytė uola, grynas frag- 
mentas-trupinėlis, pražuvęs tarp nesuskai
tomų begalinių saulės kūnų. Pagauti pa
jautimų tinkluose^ jie mano, kad mažytis 
apribis, kuriame jie vaikščiojo — miestas, 
kaimas ar laukai, arba kokią ten nebūtų 
vieta — buvo ištikrųjų jų pasaulis. Bet ' 
kuomet jie paregėjo save knygose; lyg pa- ' 
šaulio veidrodyje, jie tuojau patėmijo, kad 
daug mažesnis yra kūdikio pasaulis, ku
riame jie ilgoką laiką gyveno —- tai grynas 
paįkio rojus. Jų pažinimas, mintis, dar- ! 
bai bei rąstai išrodė jiems esantįs didelės 
svarbos, neapvaldoma galybe, tečiaus dar 
nepripažinta. Bet kuomet jie pasinėrė gi- t 
liau knygų pasaulin, jų žinojimas tapo ne- 
žine; ir jų darbai — visiškas tuštumas.'

Todėl tat jauni skaitytojai turi nepa- " 
sistatyti sau namą knygų pasaulyje. Pir- j 
miausiai jie turį mokytis padorumo išmin
ties. Be padorumo išminties besihaudoji- 
mas knygomis neatneš jiems naudos ir tik
ra knygų vertė pasislėps nuo jų. Pakol i 
mes gyvename tiktai vienų atsitikimų ka
ralijoje, tikroje ar abejingoje, tol mes gy
vename ant daiktų paviršio, ir tolei mes 1 
esame kontroliuojami barbarų instinktais.
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Mes esame žiūrėtojai, kurie yra viliojami 
žibėjimų, lyg maži kūdikiai, kurie žaidžia 
paikos žaismės žaislais. Bet gyvybės vir
pėjimas neduoda mums ramumo. .Jis stu
mia mus prie naujų nepaprastų reginių.

Žaismė, o ne mintis užinteresuoja dau
giau tuos, kurie dar nėra pajiegųs mintį 
■pagauti.

Didelių dramatistų perstatyme tik pa
saka, o ne poeziją, duoda užsiganėdinimą. 
Tobula frazė, gilios išminties -išreiškimas 
sulaiko veikmę. Ir tiktai tas užinteresuo- 
ja žiūrėtojus.

Prakilniausi perstatymai retai tėra 
ivaizdinami ant scenos ir retai skaitomi. 
Gilus rašytojai turi mažai skaitytojų. Tai 
nėra galimas dalykas, 'kad jie užinteresuo- 
tų tuos, kurie gyvena pasirodalnlčiais daik
tais; ir kurie yra karštesni klausytis ple
palo, negu išminties žodžių.

Knygose kaip ir visuose daiktuose mes 
. Narcizas, kuomet mes

sų pačių fizionomijos atspindis; ir -kuomet 
žiūrime į amžiną ir begalinę, mes vis ma
tome savo pačių paveikslą.

Musų piniguose, musų šalyje, musų 
tėvynėje, musų drauguose mes mylime pa
tįs save. Savo kūdikyje'motina randa sa
vo mergiškos meilės shnbolą, kurs padaro 
jai pasaulį rojumi. Liūliuodama jį, ji gie
da: ji išgirsta tolybėje savo mergišku sva
jonių atbalsį. Ir todėl tat kiekvienas tiki 
ir jaučia, kad geriausios knygos yra -tos, 
kuriose jis atranda save. Visam rožinių 
skruostų ir skaidrių akių pasauliui Motina 
Goose yra geresnė, negu Platonas ar Sha- 

r | kespearas; ir šiek-tiek senesniam pasauliui 
Robinsonas Kruzas turi didesnę vertę, ne
gu visos filosofijos:

Vaikas skaito tykų pasakojimą, bet ne 
mokslinio ištyrinėjimo istoriją; mergaitė
— meilės apisaką, bet ne traktatą apie mo-* 
teriškės dorybes. y -

Kam gi reikalauji savo didžiai mėgia
mų indų, ar girtauji su tais, kurių nemėgi?

Kas patinka mums — patinka. Tai ir 
visas dalyko galas; Ne. Priešingai — tai ' 
yra gyvenimo tikslas duoti sau progą mo
kytis pažinti ir mylėti geriausius daiktu/

Būdami kūdikiais, mes žaidžiame, 
linksminamės kūdikių žaislais^ suagę į 
žmones — mes vis dar -tebejaučiame savo 
ankstyvosios būtybės viliojimą. Bet kū
dikiški žaislai nebeturi pajiegos užganė
dinti musų. Pastoję kitokiais — mes ne- 
bepajiegiame apeiti savo senų laikų daž
nai lankytas vietas. Jos kadaise buvo pui
kios omenis; bet jei mes grįžtume prie jų
— jos liktų mums nepakenčiamos. Mes 
negalėsime mylėti augščiausio, kolei ,mes 
nematysime jo. Ir jis tegali būti matomas 
tiktai tų, kurie stengiasi būti augštais.

Knygos nėra viskas. Bet jos būtinai 
reikalingos tiems, kurie nori gyventi aug- 
štą ir prakilnų gyvenimą.

‘,Kiekvienas”, sako DeBury, /kuris ma
no esąs uoliu teisybės, palaimos, išminties, 
mokslo, ar -net ir tikėjimo mylėtojų turi 
būtinai būti 'knygų mylėtojas.”

(Bus daugiau)

1590. Socializmo minties blaivumas. Paiaše 
John Spargo. Autoriaus leidimu vertė A. Lalia. 
Pluoštas laiškų rašytų darbininkui Jonatanui 
Edvardui, Pittsburge. Puikiais audekliniais ap
darais .............................. .......................... ?. $1.00

1592. Socialistai. Kas jie? Iš kur atsirado? Ko no
ri? Parašė d-ras A. Civinskas. Shenandoah, 
Pa., 1908, pusi. 124 ............................................ .25c

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovų A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa. ........................................ 10c

ČIAS 1921 metų “ARTOJO” Numeris (7-tas iš,ei
lės) išeis Kovo 1 d. ir bus išsiuntinėtas visiems pre- 
meratoriams ir taipgi tiems, kurie pasiskubins pri
siųsti prenumeratas ($1.00 metams) arba 10c. už 

numerį. Nesivėluokit, nes visada netenkanti visiems rei
kalaujantiems patiekti. ,
Kurie užsiimat laikraščių platinimu — išsirašykit kelis 
numerius ir praplatindami pelnysit. .Užsakymus siųs
kit tuoj, nes po išleidimui negalėsit gauti.

“ARTOJO” ADMINISTRACIJA
E. 7 9 th St., Cor. Superior Ave; Cleveland, Ohio. 
(“Artojas” yra mėnesinis žurnalas, 28' puslapių, didelio 
formato, talpina eilių, mokslo raštų ir juokų. Metams $ 1)
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Tai yra Krautuve
Del Visų žmonių BAI
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Prasideda nuo 8:30 vai. Panede
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AILEY’S DUGNO 1ŠPUOLIMO IŠPARDAVIMAS PAVASARINIŲ PARED ALŲ IR ĮVAIRIŲ REI

KMENŲ NAMAMS. MES NEBŪTUME UŽĖMĘ TIEK DAUG VIETOS LAIKRAŠTYJE, JEIGU 

NETIKĖTUME, JOG TAI YRA DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS, KOKĮ MES KADA SKELBĖME. 
KUOMET BAILEY’S PARENGIA IŠPARDAVIMĄ JUS GALITE BŪTI, JOG TAI YRA VIENAS IŠ TEI
SINGIAUSIŲ IR TIKRŲ! DĖLTO KAD BAILLEY’S KAINOS VISUOMET YRA ŽEMOS! BET KADA 
MES JAS DAR NUKERTAM — TAI NUKERTAM! VERTYBE KOKIĄ MES ČIA DUODAME YRA AT
SAKANTI PATI UŽ SAVE. MES VISAI NEMANĖME ŠEŠI MĖNESIAI ATGAL, KAD TOKIS ATPIGI
NIMAS GALĖTŲ KUOMET NORS MUMS PASITAIKYTI PADARYTI!

ŠIAME SKELBIME GARSINAMOS KAINOS PASILIKS TOS PAČIOS PAKOLEI VISKAS KĄ 

TURIME BUS IŠPARDUOTA.

Mes nesibijojome sk 
Išpardavimą dešimts 
ir jei • kitos Krautuvės 
nas už tokios pat rūšies 
giname musų Pav 
vime, jus pamatysite, 
dar pigiau parduodami 
atėjus Panedėlio rytui 

MUS NIEKAS N

mesimu apie šiti 
pinna pradėjimo

Žemesnes kai' 
kaip mes gar- 

eikmenų Išparda- 
e patįs, dalykai bus 

čia yra sužymėta,

GS PIGUMU

Šiame Skelbime Sužymėti Dalykai Nesiunčia| Užsakyme

Didžiausios šio Sezono Kaus Pi
39c, 40c ir 58c Spausdinti Audimai
Chiffon audiniai; 38 colių pločio. Šviesiais arba 
tamsiais dugnais; mes turime keliolika šimtų šmo
tų šito puikaus viršutinėms suknioms arba apdan
galams audimo pasirinkimui. Jardas po----------------25c

BAILEY’S—SKLEPE

Tikras 50c. Mėrcerizuotas Satinas,
36 colių pločio. Labai puikios rūšies; užbaigtas la
bai žibančiu viršum ir yra juodas, baltas ir visose 
kitose spalvose. Apatiniams ir kitokiems tikslams 
parsiduoda jarads po_________________ _______28c

BAILEY’S—SKLEPE

Alex Smith’s Axminstes Patiesalai,
Miera 9 per 12 pėdų. Visi atsakančiam stovyje, 
kvietkuoti ir Persiškos išvaizdos. Aprubežiuota po 
vieną kožha miprkėjui. Kolei šimto tų patiesalų 
tesės. Mes parduosime juos taip maža kaina kaip 
vienas už ____ _  _ __ ____ ____ ___________$29.00

BAILEY’S—PENKTOS GRINDYS

75c Nepermatomi Langams Užtiesalai
Miera 3 per 6 pėdas. Visokių priprastų spalvų. Ap
kalti ant gerų volukų; jie yra pažymėti antros rū
šies, bet menki negerumai visai neužmatomi. Ap- 
rubežiuota po šešis kožnam pirkėjui. Kaina po___ 36c

.BAILEY’S—PENKTOS GRINDYS

45c Gražus Turkiški Maudynėms Abrusai

Diktos mieros, minkšti sniegu balti ir geros rūšies 
abrusai; gražiais ružavais ir melsvais kraštais; pa
dirbti su vietomis įsiūti raides. Aprubežiuota po 
šešis kiekvienam pirkėjui. Specialiai tik šitam iš
pardavimui po___ __________________________33c

BAILEY’S;—4EMĖS GRINDYS

Merchants d Stamps
Dvidešimts vienų metų band] įrodė vertę Merchants . 

Štampų taupymo.
Tūkstančiai namų yra dalimi roti rakandais per taupy 
šių štampų, ką jie paskui su Į

Tūkstančiai vyrų, moterų ir? Pvo pilnai arba dalimai 
rengti ta nuoskaitos dalimi,' • per Merchants Stamp 
Suvirš du tūkstančiai krauti bsernią, Mėsinyčių, Kep 
vių, ir įvairių kitų krautuvii ' tuos pačius štampus k 

gaunate Bailey’s krautuvėje. - j'
Mums linksma pasisekus in organizaciją ir patar 
me jums naudotis, nes nėn P taupymui budo kaip i 
turėti reikalus su krautuvei! * duoda dykai tuos sta 
pus su kožnu pirkiniu. J
Mes duodame Merchants Rd (štampus)
Suvirš 2000 Krautuvių duodąsis Bed Stamps 
Todėl reikalaukite jų su kk^ 

Pirkit viską tik Raudonąją



UY’S Namai Kur Duodama 
Merchants Trading Bed Stamps

edeo Ryte Vasario 28 dieną
nesibijojome įnešimų apie šitą 
davimą dešimbpirma pradėjimo, 
< kitos Krautuvių Žemesnes kai
li tokios pat rustus kaip mes gar
ite musų Pavajeikmenų Išparda- 
, jus pamatysite patįs dalykai bus 
igiau parduodu čia yra sužymėta, 
s Panedėlio ryti
US NIEKAS N^GS PIGUMU

Tai yra didžiausia iš didžiausių išpardavimo žinių daugelio metų bėgyje, nė
ra TAI PAPRASTAS PASITAIKYMAS, KOKIĄ PROGĄ MES ŠIUOMI TARPU JUMS PADARĖ
ME. NEI VIENA KITA KRAUTUVE IŠ TŪKSTANČIO TO NEGALI PADARYTI. JEIGU JUS 

DAR NESATE PRIPRATĘ LANKYTIS BAILEY’S PADAROMUOSE IŠPARDAVIMUOSE, TAI ŠITOJI 
BUS JUMS PUIKIAUSIA PROGA SUSIPAŽINTI. KADANGI KAINOS DAGELYJE ATVEJŲ YRA TIK 
KIEK MUMS KRINUOJA IR NET PIGIAU PAPRASTŲ IŠPARDAVIMŲ MES TURIME APRUBE- 
ŽIUOTI SKAIČIŲ IR ATSISAKYTI PARDUOTI KOKIEMS NORS PERKUPČIAMS, KURIE NORĖTŲ IŠ 
MUSŲ PIRKTI PARDAVINĖJIMUI. "

ŠIAME SKELBIME GARSINAMOS KAINOS PASILIKS TOS PAČIOS PAKOLEI VISKAS KĄ 
TURIME BUS IŠPARDUOTA.

Nesi®\« Užsakymai Pačtu, C. O. D. Arba Telefonu

zonoEaus Pirkimo Naujienos

Merchart Stamps
nts vienų metų k M® vertę Merchants Red 

taupymo. L , . .
Šiai namų yratf ?h “k“*“8 P®r taupymų 
įpu, ka jie pisk® f

r ° pilnai arba daliniai ap- :iai vyrų, mote* T r ,, ,_ . ..JL npr Momhnnfa Rfammiat nustos d<per. Merchante Štampus, 
u tūkstančiai k<erni’J’ Mašinyčių, Keptu- 
rairių kitų kraut*tuoa P**“8 atampus kaip 

Bailey’s krautuvių. ■
iksma pa3iSetafVrganlZaCRą/rvP. ^ 

naudotis, ne.<^“pJ™“\bud° **
įkalus su kraut* duoda dTk“ tuofl 8tam- 
rožnu pirkiniu. | z -
lame Merchant (8t^P*^ 

>00 Krautuvių 
kniaukite jų 81 
ikų tik Raud

Reguliariai 25c Mezginiai
Geros rūšies Šveicariški ir cambris mezginiai del 
apvedžiojimų siuvinių, 7 iki 9 colių pločio. Yra la
bai gražių išmarginimų įvairaus darbo ir išžiuros. 
Labai atsakantis už buvusią pirma kainą, kada dabar 
parsiduoda jardas po________________________ 15c

BAILEY’S—ŽEMĖS GRINDYS

Billie Burke Moteriškos Šlebės
Pasiūtos iš gingham dryžuoto ir languoto audimo; 
chambray kalnieriais ir mankietais; su diržais ir su 
pritaikintais gražiais kišeniais. Mieros eina nuo *36 
iki 46. Pasirinkimui po____________________ $1.95

BAILEY’S—KETVIRTOS GRINDYS

Reguliaris $1.50 jardas Cprduroy,
Viso jardo pločio, plačiais ir giliai įleistais siūlais, 
kas dabar populiariška del andarokų, vaikų žiponė- 
lių, vaikų siutų ir maudynei bei naminiams apval
kalams. Visokiose spalvose, jardas po__________88c

BAILEY’S—ŽEMĖS GRINDYS

Vyriški $10 ir $12 Šilkiniai Marškiniai
Tai yra didžiausias ir geriausias pirkinis šilkinių 
marškinių kokį mums pasisekė rasti. Geros rūšies 
šilkiniai marškiniai ir jersey, plataudinio ir kitokių 
materijų gražiose spalvose po________________ $5.00

BAILEY’S—ŽEMĖS GRINDYS

Red Stamps
iniu kada tik perkat. 
utuvėse.

Vaikų Dvejom Kelinėm Siutai
Mieros nuo 8 iki 18. Dvieiliais guzikais ir perlen
ktais užpakaliais. Vieneiliniais guzikais apvalkalai 
su pridėtais kišeniais iš viršaus. Visokių gražų ma
terijų ir stiprus nešiojimui, po____  __________$11.50

. BAILEY’S—ANTROS GRINDYS

Dnwhwi M. .. _______________________________________________ __________________________________________ ________________________



BROOKLYN, N. Y.
Trijų metų Lietuvos Nejpri- 

gulmybės paminėjimui čia bu
vo surengta vakarienė; svečių 
susirinko apie 150. Visų upas 
buvo geras; valgant kalbėtojai 
išreiškė savo mintis, ragindami 
vientaučius prie darbo Lietuvos 
labui ir vienybės delei, kad tuo- 
mi galima butų pagelbėti savo 
karžygiams Lietuvoje atremti 
priešą Lenką. Ypač gan suju
dino svečius gerb. J. Vilei
šis, kuris 'pasakė, kad mes jau 
pajiegėme atremti tiek priešų 
ir gana stiprių, tai ką gi mums 
bereiškia ta supuvus Lenkija 
atremti?' Visi ant to plojo del
nais ilgoką laiką. Užbaigus 
jam kalbėti, rinkta aukos, ir be
matant sumesta krūvelė dola
rių — viso $406.01.

Po tam kalbėjo Maj. P. ža- 
deikis, tardamas gal paskutini 
viešą žodį šioj pusėj vandeny
no. Pasakė, kad laike kūrimosi 
Lietuvos neprigulmybės pergy
veno labai indomius laikus or
ganizuojant "Lietuvos kariume- 
nę iri kitus tvarinius Lietuvos 
kūrime. Sakė: kaip bematant 
mes susirinkome krūvelėj ir ta 
'krūvelė padarė didelę jiegą, ku
ri pajiegė atremti daug priešų, 
tat nėra dabar abejonės, kad tą 
paskutinį priešą Lietuva atrems 
ir laimės.

Dar ir daugiau kalbėtojų sa
kė kalbas ir kožnas ragino prie 
to didžio darbo visus. Ant galo 
kun. J. žilius pasakė tik keletą 
žodžių po surinkimo aukų. Sa
ko: Ot, broliai ir seserįs! kur 
mes neitume, ką mes neveiktu
me, • visad ir visur turime da
ryti šitaip! — rodydamas pirš
tu į dėžę, stovinčią prieš jį, su 
penkinėmis ir dešimtinėmis. — 
Tuomi jis ir užbaigė.

čia turiu pastebėti, kad atsi
rado tokių karčiamninkų ir biz
nierių, kurie nedavė nei cento! 
Dar to negana, ateidami į to
kį švarų pokilį atsinešė bonkas 
smarvės-degtinės ir tuomi vilgė 
savo gerkles laike valgio, suter
šdami visą iškilmę.

Vakaro rengėjams galima ir
gi pastebėti, kad jie, rengdami 
tokį svarbų dalyką, nepajiegė 
nuvokti pasekmių ir prisitaiky
ti prie visuomenės. Būtent, 
kviesdami žmones, laiškuose pa
sigarsino, kad vakarienė ren- 
giamasu šokiais. To delei ka
talikai nedalyvavo. Lyg but ty
čia taip' daryta, o tas padarė 
nuostolių ir Lietuvai, nes aukų 
butų buvę, daugiau surinkta, jei 
daugiau ipnonių butų atėję.

Vakarienės vedėjas irgi lai 
priims šį patėmijimą, kad per- 
statydamas žmones kalbėti ne
privalo visa gerkle rėkti, kad 
net gatvėje girdėti buvo. Tas 
labai nedailu, ypač prie tokio 
mažo būrelio žmonių, kur visi 
arti sėdėjo. \

Buvo ir keletas dainų, kurias 
atlikta vidutiniškai. Dainavo 
p-lė Sidabriutė ir K. Kriaučiū
nas, pastarasis silpniau. Sve
čiai išsiskirstė apie 2 vai. išry- 
to. Bolševikas.

MONTELLO, MASS.
Progress Shoe Mfg. Corp, 

metinis šėrinin'kų susirinkimas 
buvo laikytas vasario 1 d. Lie
tuvių salėje. Daug šėrininkų 
pribuvo iš tolimesnių kolonijų 
ir iš vakaro prieš susirinkimą 
aplankė dirbtuvę; kitų kolonijų 
šėrininkai, pribuvę tą pačią 
dieną ryte, irgi apsilankė pažiū
rėti savo įstaigos. Visi pribu
vusieji svečiai džiaugėsi maty
dami gražią dirbtuvę ir didelį 
plotą žemės, susidedantį iš tri
jų akrų aplink dirbtuvę.

Šėrininkų susirinkimas pra
sidėjo 10 vai. išryto, atidarė 
pirmininkas adv. F. J. Bagočius, 
kuris pasakė prakalbėlę, nuro
dydamas visus nuotikius, ku
riuos turėjo pergyvent Progress 
Shoe Mfg. Co. per praeitus me
tus. Vienas šėrininkas padarė

užmetimus vedėjams, bet tie už
metimai buvo perdėti ir rodėsi 
grynai sufabrikuoti žmonių su- 

; klaidinimui. Tą paliudijo pa
ties užmetimus dariusio laiškas, 
rašytas jo draugui į Kauną, bet 
kažin kaip patekęs į dirbtuvės 
direktorių rankas ir prie jo au
sų buvo perskaitytas. Tada 
prikaišiojimus daręs ir prieka
bių jieškojęs žmogelis susiner
vavo ir rodės pats sau lupas 
nusikramtys, o susirinkusiems 
atrodė lyg koks klaunas.

Toliau buvo skaitytas proto
kolas, kuris likosi priimtas, bet 
kada perskaityta metinis rapor
tas, šėrininkų tarpe prasidėjo 
ginčai, ar jį priimti ar atmesti. 
Mat, buvo susitvėrus kokia ten 
“apsaugos komisija” ir žadėjo 
priduoti faktus, bet pasirodė, 
kad jokių faktų ji neturi, tik 
kalba tuščius 'žodžius. Tokia 
komisija nerado vietos šioje 
korporacijoje, nes buvo aišku, 
kad kai kurie iš jų veikė su 
blogais norais korporacijai, ir 
tik gaila, kad ne visi tą perma
to. Raportas didžiuma balsų 
ligosi priimtas. Po to išrinkta

nauja korporacijos valdyba.
Korporacijos kapitalas nutar

ta pakelti iki pusės milijono do- 
larių ir kaip tik susirinks pen
kiasdešimts tūkstančių dolarių, 
tuoj kelti jį į Lietuvą ir atida
ryti tenai dirbtuvės skyrių.

Linkėtina, kad ir ateityje vi
si veiktų teisingai, kaip buvo 
veikta per praeitus metus, nes 
tai buvo sunkiausi metai pramo
ninkams ir daug reikėjo nuken
tėti kada prekių kaina nupuęlė, 
ir šiais metais net dividendas 
nebus galima išmokėti. Bet val
dyba gvarantavor kad visi gaus 
dividendus ateinančiais metais.

Korespondentas.

į IŠRADĖJAI į
į Vi
J Prisiųskite man savo braiži- J 
T nius išradimo išegzaminavimui. f 
T Reikalaukite išradimų knygų- J 
f tęs “Patarimai Išradėjams", ku- ? 
Iri duodama dykai. “ y

Rašykite Lietuviškai savo ad- J 
vokatui. J

Martin Labiner t 
15 PARK ROW, NEW YORK f 
Registr. Patentų Adv. (Dr.) J

Apie Suvažiavimą ir L.
P. S. Ženklelius

(Lietuvių Piliečių Sąjungos 
Vyriausios Valdybos 

Pranešimas)
Lietuvių Piliečių Sąjungos 

skyrių atstovų suvažiavimas, 
kaip buvo pranešta, neįvyksta 
vasario 24 d. 1921 m. Suva
žiavimas nukeltas i mėnesiu lai
ko vėliau, tai bus kovo 31 d. 
Vietą posėdžiams paskelbsime 
vėliaus. , Malonėsite apie tai 
pranešti savo išrinktiems atsto
vams,, kad jie nevažiuotų vasa
rio 24 d. į New Yorką.

Lietuvių Piliečių Sąjungos 
ženkleliai jau gatavi. Labai 
gražus ir reikšmingi; trikam
pis trispalvis Lietuvos vėliavos 
emblemas su žingvaikiu viduj. 
Tai yra naujanybė ir dailėje ir 
reikšmėje, šitas ženklelis, nors 
gana brangus ir nors reikėtų 
pardavinėti juos nemažiau kaip 
po $1, bet L. P. Sąjungos Vy
riausia Valdyba nutarė parduo-

ti tik po 50c.
Pranešime N5, tiesa, esame 

minėję, kad ženklelis bus tik po 
40c. Bet tai buvo planuota "pa
gaminti daug prastesnis.. Vie
nok, originalį planą, gandinti 
prastesnius ženklelius, pakeitė-

me ir pagaminome gerą storai 
paauksuotą.

Skyrių susirinkimuose malo
nėsite apie tari nariams praneš
ti ir paraginti juos ženklelius 
užsisakyti. Tegul nesiranda nei 
vieno piliečio, kuris L. P. Są-

jungos ženklelio nedėvėtų. Rei
kalaukite ženklelių, o prisiusi
me.

Lietuvių Piliečių Sąjungos 
Vyriausia Valdyba.

162 W. 31st Street, 
New York City.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

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

Nedėldieniais
1 nuo 10 iki 12
Į 8115 St. Clair Avenue

rf'i KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERJ?
1 l/P', įjf Darbininkas naudoja palengvinimui

skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus jf 
JSgKBĮtiįį kasdieninio darbo. K

Ūkininkas naudoja ji ir negalėtų apseiti
VI be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin- „P

\jįį 1\ goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, UxMnw'- B • kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos
u užpuolimas, nelaimingas atsitikimas irW r ' " daugybė kitų nelaimių ištikti. ■ ..

Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerj, nuo pečių skaudėjimo, 
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukunh 
galimybės uždirbti kasdieninę duoną

Angliakasys naudoja Pain-Expellerj4Kb nuo reumatiškų- skausmų, strėnų diegimo,
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojui- 
Rani užsiėmime, kad užlaikius savo svei-

VII katą ir energiją. -
1 Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel-

/1 lerį, kuomet vaikai nupuola ir susimuša—
jL 1 nuo musių įkandimo ir kitų vabalų jgili- Ji Lr
V" "H Ą/y/į mo ir ten, kur geras linimentas reikalin- y

gas-
' Visi naudoja Pain-Expellerj. - ~ J .

£ DR. ADOMAS SZCZYTK0WSK1 
į GYDYTOJAS IR CtiluuRGAS | 

Į 982 E. 79 St., Cleveland, Ohio, t

į Telefonai: Rosedale 5758, Prine- t 
| ton 481 t

t Valandos: tik vakarais nuo 7 | 
iki 9 vai. t

t Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al ■1......................................................... M

©©©©©©©©©( ^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©(^©©©©©@©

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE

. Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.

Dr. T. A. Hanlen 
dantistas®

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1886 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas 
ir jo įkyriai

VILNIUJE PANEVĖŽYJE ŠIAULIUOSE 
RASEINIUOSE LIEPOJOJE KLAIPĖDOJE 

MARIAMPOLĖJE VIRBALYJE
Kuogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWARKE. Kolei žemas kursas, dėk pinigus 

L. P. P. Bankan, ten gausi 
7% padėjus 'dviem metam 
5% ” vieniems metams
3% ” neapribotam laikui

Apsisaugojimui nuo nelaimių keliaujant į Lietuvą, pasi
dėk savo skatiką į Lietuvos Valstybinį Banką. Parvažia

vęs rasi pinigus. Su 'reikalais kreipkitės:
M. Narjauskas, 7 47 Broad St., Newark, N.J.

į J. BARTKUS
Registruotas Vaistininkas ir Chemikas

? A • 1 -
į Atidarė
r LIETUVIŠKĄ APTIEKĄ
t 8811 SUPERIOR AVE. ?

t Teisingai patarnaujame visiems!

B. G. VALIUŠIS 
O FOTOGRAFAS O 

1197 East 79th Street 
Atliekam visokius Paveikslų 
darbus kuogeriausia ir pi
giausia. Traukiam Vestu
vių, Laidotuvių ir šiaip Pa
veikslus viduje ir ant lauko. 
Padidjnam ir iš mažų pavei

kslų padarom didelius. 
Darome paveikslus del pas- 

portų išvažiuojantiems. 
Atdara nuo 7 ryto iki 8 va
kare kasdien ir nedėliomis.

ATIDAI LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

išdirbame pasportus trumpiausiam laike. 
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažįstamus.

LAIVAKORTĖS VAŽIUOJANT IŠ LIETUVOS IR TE
NAI; SIUNTIMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PINIGUS 

ANT/PACĖDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO

3RD AVE. Cor. 6th St. Dept. L. 5 NEW YORK, CITY

ELEKTRIŠKAS PROSAS SUTAUPO 
LAIKĄ IR DARBĄ

Kuomet jus atliekat prosijimą su Elek
trišku prosu, jums nereikia sustodinėti 
permainymams proso arba laukimui iki 
jie sušils. Ir taipgi galėsit padaryt geres
ni darbą i trumpesnį laiką.

| Elektriški Prosai nėra brangus ir kai
nuoja visai mažai jų operavimas. Jie par
siduoda visose Elektriškų Daiktų Krautu
vėse.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuipinating Building

Public Square

PARSIDUODA Rakandai —už 
pusę kainos, nes išvažiuoju į 

Lietuvą. Kas nori pigiai, at
sišaukite pas J. čereška, (8) 
6223 Glass Ave. N. .

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
, Branch Ofisas

Šalę North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

EKSTRA NAUJYBE!
BROLIAI IR SESERIS 

LIETUVIAI!

AR JUS ŽINOTE, 
KAD -

Viena iš gražiausių. Poezi
jos knygų jau atspausdin
ta ir galima ją šiandien 
gauti ?
Ar jus žinote, kad tokios 
knygos nebuvo iri nesiran
da visoj Amerikos Lietu
vių Literatūroj?
Argi jus nenorėtumėt jos 
turėti?
O gal .nežinote kur gauti?
Na tai indėkite du dolariu 
į laišką arba išpirkite už 
$2 money .orderį ir siųskit 

A. J. JOKŪBAITIS *
327 E St., Boston 27, Mass.

f AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON? I
i < • ' 8g Laivakorte Į Liepoją $T45. Eidkunus $106.70 g
@ Tai yra musų kaina tik per vandenį. &
@ Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums. ©
© • ‘Nereiks bėdavoti Nebus vargo ©

į Gimines iš Lietuvos
t 1JT S

© Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje © 
J tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduo- i 
g dam ir prirengtam visas reikalingas kelionei popieras. 1 
I Užtikrintas Pinigu Persintimas i 
© . ■ ■ © 
g Siunčiame pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab- f 
© legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas © 
1 negauna, pinigus jums gražinsime.______ ' B
| Gabowitz-Castle and Co. I 
© . INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE B
g Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio © 
© „„„ © ©©©@@©©©®^>®©©©©©©®@©®©©©©@©©©©©©©®©©©®@g

. Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su Įmokejimu Nuo $300 iki $1650 Dolerių

Manantieji pirkti Namus nepamirškite ateiti pas savus — tai yra pas Lietu
vius, nes mes turime visados didelį rinkinį visokių Namų visose Mies

to dalyse Parduodam su mažu įmokejimu •ant lengvų išlygų ar 
išmokėjimo. Taipgi priimame senus Namus kaipo įmo

kė jima ant Perkamų Namų.
$17,000. Namas dviejų šeimynų, p 5 kambarius, su maudynėmis, furna- 

nasais, elektros šviesa, trečias augštas irgi ištaisytas. Namas visas 
medinis, kietas medis viduje. Parsiduos su $1650, ant išmokėjimo- 
rendomis. Randasi ant Westropp Ave. tarpe 2 gatvekarių, netoli 
Bulvardo ir parko.

$6,500 Dviejų šeimynų namas, po 4 kambarius, elektros šviesa. Ant Cory 
avė., tarpe E. 80 ir 82 gatvių. Parsiduos su mažu įmokejimu, likusi , 
dalis mėnesinėmis mokestimis iš rendų.

Po $3,800 Keturi Namai, po 5 kambarius, ant Pennsylvania Ave., neoli E. 
70 gatvės, parsiduos su įmokkėjimu $300 ant išmokėjimo po $29 
j mėnesį.

Taipgi turime ir daugiau įvairių namų, kurie čia nepažymėti, su tokiais pa
čiais įmokėjimais ir gražiose visiems patinkamose vietose.

Taipgi pranešame tiems, kurie esat pirkę Lotus ir nemanote ar neišgalite 
pabudavoti sau ąnt jo namo, mes'imame mainais ant naęnų kaipo dalį in-5 
mokėjimo su keletu dolarių, nes musų kompanija yra pasirengusi ir turi 
moteriola ąteinančiais metais pabudavoti nuo 200 iki 300 naujų namų vi
sose miesto dalyse, taigi ir lotų yra tiek reikalinga, o iš jų jums nauda to
kia, kad tik taksus turit mokėt. Todėl pasinaudokite proga iki viršminėta 
Lotų kvota prisipildys, o iš to turėsite naudos įsigydami namus už lota.

TURĖDAMI REIKALUS'SU NAMAIS, KREIPKITĖS:
/ I

The Representative Realty Co. *■ <
814 CITIZENS BLDG.

\ A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

į========

7907 Superior Avenue
Rosedale 1157

Prospect 953

Princeton 2727
2006 St. Clair Avenue

Central 6488



DIRVA

Išradimai Gydymams
Harvardo univer^įteto profe

sorius William Duane, Cambrid
ge, Mass:, atidengė naujus iš-* 
radimus prie X-spinduiių, -kurie 
yra daug aštresni ir perima gi
liaus visą medegą ir jie dabar 
pirmu kartu Amerikoje bus pa
vartoti vėžio ligos gydymui.

Nors prof. Duane tikrina, kad 
nei X-spinduliai nei radium ne
turėtų būti laikomi kaipo tik
riausi budai visokio vėžio ligų 
gydymui, bet gi jau senai yra 
žinoma, jog radium turėjo ge
ras pasekmes prieš tą ligą ir 
Harvardo fizikai tiki, jog ly
giai naudingi bus nauji aštrus 
X-spinduliai.)

Anglijos valdžia paėmė atidon

Šveicaro bakteriologisto Spah- 
lingerio išradimą kaslink džio
vos gydymo. Iš Anglijos minis
terijos vyksta Genevon atsto
vas to išradimo persitikrini ir 
jei bus galima įvest gyvenimam 
Tasai džiovos gydymo būdas sa
ko yra panašus čiepijimui.

Skaitytojų Balsai
Mes, Amsterdamiečiai, susi

tarėm pabart Leidėjus, kodėl 
šįmet “Dirva” pabrango: vis
kas jau atpinga, o “Dirvos” 
kaina likosi pakelta. Bet gi 
męs kaip įkaitėm taip ir skai
tysim ir sayo draugus kalbin- 
sim, kad rašytųsi “Dirvą”. Mes 
prie jos esam pripratę ir nors 
ir du sykiu tiek pabrangintų, 
mes vistiek skaitytume ją, ir

velinam, kad “Dirva* gyvuotų 
ir savo vaisius kuogausiausius 
duotų žmonėms. Tada musų i 
klerikalai-kunigai , neteptų mu
sų akių 'SU savo fondais, neap
gaudinėtų žmonių. — Meldžiam 
šį musų laišką patalpinti “Dir
voje”.

Amsterdamo (N. Y.) 
Skaitytojai.

Nuo Adm.: Popiera ir kita 
spaustuvių medega neatpigo iki 
to, kiek buvo pirmiau, o mes ir 
per patį brangiausi laiką davė
me skaitytojams naudotis 
gurnu “Dirvos”. Bet ar jus per- 
sistatot’tą “pabranginimą”? — 
juk neišeina nei po 1c. ant sa
vaitės daugiau! O juk 1c. iš sa
vaitinio uždarbio atitraukti nie
ko skaitytojui nereiškia.

DVIGUBAI SUŠELPIA 
TAS KAS GREITAI

ŠELPIA
Lietuvos žmonės vis dar rei

kalauja pašalpos — ir juo grei
čiau ta pašalpa juos pasiekia, 
tuo yra jiems lengviau apsigin
ti nuo vargų ir skurdo. Musų 
įstaigai visados rūpėjo ir rū
pės, kad pinigai, siunčiami per 
mus, kuoveikiausiai pasiektų 

|savo tikslo, kad adresatai grei
tai ir be jokių kliudymų pini-

pi- gus gautų. Dabar taip sutvar
kėme pinigų siuntimą Lietuvon, 
kad pinigams, pasiųstiems pa
prastais perlaidų keliais, gau
name originalius kvitus iš Lie
tuvos, pasirašytus tų, kam pi
nigai buvo skiriami, bėgyje 35

Pasaka apieLakewood 
Vėl Prasideda-

• - f.
Vienas įspūdis iš Bemis gazo raporto pasirodo tas, jog 
norima pertikrinti tulus Cleveland© gazo naudotojus, 
jogei gazo yra perpilnai kaip West Virginia taip ir Ohio 
valstijose.

Iš tos priežasties jie smerkia ir barasi ant musų delei'm u-- 
sų pranešimų, jog gazo išteklius jau nyksta ir kad ga
las jau visai matosi. / . / »

Jie visai nepriduoda reikšmės oficialiams Suvienytų Val
stijų Kasyklų Biuro, Suvienytų Valstijų Geologiško Ty-

• rinėjimo, Valstijinių~Geologistų iš West Virginia ir iš 
OHIO persergėjimams ir jokiems kitiems atsakantiems 
žinovams, kurie tyrinėjo ir paskelbė apie to dalyko tik
rą stovį, kurie visi kaip tik ir sutinka su šios kompani
jos pareiškimais. (

Jie gerai žino atsitikimą su Lakewood gazo lauku, ku
ris buVo vienas iš vaizdingiausių iš visų kitų. Jie žino 

' ką nors ir apie McKeesporto fiask.o Jie gerai žino apie
Findlay’s patyrimus, apie Inidanos laukus, apie Woos- 
terio ir Harrisono apskričius,- ir vis dar — “The East 
Ohio turi užtektinai gazo“, jie šneka.

The Associated Press, kurią visi gerai žinome, vaduoja
si tiktai FAKTAIS — šaltais, kietais nenuteptais f ak-' 
tais. Ji kasdien pranešdinėja bėgančią Amerikos isto
riją viso pasaulio laikraščiams, ir nei eilutė tos bėgan
čios istorijos neišeina per jos vielas, iki jie nesijaučia 
esą visiškai tame persitikrinę. Perskaitykit šekantįjį 
Associated Press pranešimą, pastaruoju laiku išleistą į 
plačią ir ilgą Ameriką:

dienų. Išmokėjimas atliekama 
bėgyje 18—20 dienų nuo dienos 
išsiuntimo.

Pinigai, siunčiami kablegra- 
mais, išmokami nesulyginamai 
greičiau.
f čia ’ paduodame kelis pavyz
džius (originaliai kvitai yra pa
siųsti pinigų siuntėjams):
1) 1,000 Auksinų — siuntė per

laidos keliu M. Krill, 12 Ex-
_ change St., New York City, 
sausio 4 d., 1921 m., priėmė 
Moisis Aniolik, Kaune, sausio 
28 d. Viso — 22 dienos.

2) 1,000 Auksinų, — siuntė ka- 
blegramu L. Miller, 723 Wy
the Ave., Brooklyn, N. Y., 6 
d. sausio, kablegramą Kaune 
gavo 13 d. sausio, pinigai iš
mokėti sausio 15 d., kvitas 
Amerikon grįžo 11 d. vasario.

3) 20,650 Auksinų — siuntė C. 
Mozdeika, 86 Jackson Str., 
Newark, N. J.,. 4 d. sausio, 
Kaune priėmė pinigus 26 'd. 
sausio, Kaz. Vaišvilas iš Bai
sogalos.

4) 3,800 Auks., Siuntė J. Skri- 
tulskas, New Britain, Conn., 
7 d. sausio, išmokėta Lietu
voje 15 d. sausio, Adelei Ta- 
resevičiutei Pilviškiuose ir 
Marei Uždavinis Valkininkuo
se..

HARRISBURG, PA., Sausio 28. — Sulyg 
raporto išleisto šiandien per Valstijos Geo- 
logišką Tyrinėjimų Biurą, “komercialis gy
vavimas McKeesport gazo šaltinio pasibaigs 
apie Birželio 1 d. šiais metais”. Yra išskait- 
liuojama, kad tas šaltinis bus išdavęs bėgy
je tų dviejų metų, kuriais jis tekėjo, lygi
namai apie 18,000,000,000 kubiškų pėdų. /Tas 
raportas yra pasekme nuolatinių tyrinėjimų 
ir pabodo visiems aiškiai, jog tas šaltinis, ku
ris atkreipė savin plačią domą delei paskelbto 
penkių dešimtų milijonų kubiškų pėdų inltal- 
pos, pasirodė visiškai sulyginamai apribotas. 
Nuolatinas .be perstojimo grįžimas neprasi- 
plėtė per virš 500 akrų.

Taigi, Associated Press patikrina visa tai ką mes bu
vome sakę. TAI YRA TIKTAI PASIKARTOJIMAS 
LAKEWOODO PASAKOS PERNAUJĄ.

McKeesport pradėjo su sensacijiniu 50,000,000 pėdų į 
dieną išsiliejimu ir tikimasi jo išsibaigimo jau ateinantį 
Birželio 1 d. — mažiau negu į du ir pusę metų nuo to, 
kaip šis šaltinis tapo pravertas! Žmogui, ne visiškai 
apakintam apkaltinimais, šis pavyzdis turėtų būti tie
siog pertikrinantis prirodymas neamžino gyvavimo abel- 
(nai jokio gazo šaltinio.

The East Ohio Gas Co.

5) 2,000 Auks., siuntė J. Ba- 
benskas, 122 Bridge Street, 
Brooklyn, N. Y., 7 d. sausio, 
išmokėta 25 d. sausio Onai 
Subačiukei-Kaišedoryj, klebo
nijoj., '

6) 3,500 Auks., siuntė Rubin 
Rosen, 152 New Yoj-k Ave., 
Jersey City, N. J., 12 d. sau
sio, išmokėta 25 d. sausio D. 
Reiselevičiui Airegoloj.

7) 7,000 Auks., siuntė J. Wise, 
317—84th St., Brooklyn, N. 
Y., 12 d. sausio, išmokėta K. 
Zarskiui Kaune 25 d. sausio.

8) 3,000 Auks., siuntė J. Tra- 
nauskas, 27 Pasayunk Avė., 
Philadelphia, Pa., išmokėta 
An. Tranauskienei Meškui
čiuose 25 d. sausio.

9) 10,000 Auks., siuntė B. Blei- 
den, 1665—51st St., Brook
lyn, N. Y., 14 d. sausio, išmo
kėta Far vėl Šcherui Žagarėje 
22 d. sausio.

10) 5,000 Auks.; siuntė J. K. 
Plungė, 9 xW. 17 St., Bayon
ne, N. J., 14 d. sausio, išmo
kėta Kaz. Plungei Radviliš
kyje 22 d. sausio.

11) 5,500 Auks., siuntė G. Ta
mošaitis, 1726 So. 10th St., 
Cedar Rapids, Iowa, 14 d. 
sausio, išmokėta Onai Janu
lytei Moškuičiuose 22 d. sau
sio.

12) 1,500 Auks., siuntė P. Fein
berg, 82 Madison St., New 
York City, 20 d. sausio, iš
mokėta Leibai Vitenbergui 
Prienuose 22 d. sausio.

13) 75,000 Aukš., siuntė Ant. 
Sadunas, 139 Thames Street, 
Brooklyn, N. -Y., 21 d. sausio, 
išmokėta Kaune M. ■ Sadunui 
iš Utenos (pagal siuntėjo rei
kalavimą) 2 d. vasario.

1^) 2,000 Auks., siuntė Vincas 
Okmanas, 155 First st., Eli
zabeth, N. J., 21 d. sausio, iš
mokėta Paul. Rezlerienei 26 
d. sausio Kvedarrioje.
Tai tik keletas faktų iš visos 

eilės greitai išmokamų perlai
dų, siunčiant per BALTIC 

Įstatęs banką.
Kas norite greitai ir teisingai 

pasiųsti pinigus saviškiams Lie
tuvoje, kreipkitės šiuo adresu:

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Avenue 

Kampas 25-tos gatvės 
NEW YORK, N. Y.

Banko valandos: kasdien nuo 9 
v. išryto iki 3 v. p.p.; subato- 
mis — nuo 9 v. išryto iki 7 v. 
vakare; panedėliais — nuo 9 v. 

išryto iki 8 vai. vakare.

ŽYDŲ SPAUDA VILNIAUS 
KLAUSIME 1

" (Tąsa nuo pusi. ‘4-to) 
sąjungininkė, o mes ne — tai 
kokio bešalingumo galime iš 
Jūsų laukti?”

Juk nėra abejojimų, jog Lie
tuva elgiasi teisingiausiai. Ka
pitalistinės Europos ir Ameri
kos valstybės, o ypač Prancū
zai, kurie dabar viešpatauja 
Europoj kiek tik nęri, yra už- 
interesuotos, kad Lenkija butų 
galinga valstybė, kad ji galėtų 
būti geru šarvu prieš baisųjį 
raudonąjį gaisrą, slenkantį iš 
Rusų krašto. Lenkija ištikrų- 
jų esanti ji sąjungininkė, ir nė
ra abejojimų, jog jie nepaau
kos savo galybę už teisingumą; 
jei želgowskis suvaidins Vil
niuje “balsavimą” kaip jam 
tinka, tai jie duos jam savo su
tikimą.

Bet lygiai taip, kaip kapita
listinės valstybės yra užintere- 
suotos, kad reakcinė Lenkija 
butų galinga, taip Rusai yra 
užinteresuoti, kad Lenkija per
daug neišsiplėstų. Be to Rusai 
užinteresuoti turėti tiesioginę 
sieną su Lietuva, kad galėtų 
varyti prekybą su Vokiečiais. 
Tatai negalės būti įvykdinta, 
jei Lietuva butų atkirsta nuo 
Rusų.

Bet svarbiausia yra tas, jog 
Vilnius nesąs posūnis Rusams. 
Raudonoji armija rugsėjo-mė
nesyj apleido Vilnių Lietuvos 
Vyriausybei, nes bolševikai no
rėjo susitaikinti su Lietuva, bet 
jokiu budu ne todėl, kad Lęn- 
kai Vilnių paimtų sau. Jei Vil
nius nelieka Lietuvai, tai Tary
bų Vyriausybė turi teisės rei
kalauti Vilnių atgal.

Pastarosios telegramos ir pa
tvirtina, jog Rusai griežtai nu
sistatę, kad Lenkai apleistų 
Vilnių. Rusų atstovas Rygoj 
Lenkų-Rusų santaikos derybose 
perdavė Lenkų atstovui notą iš 
Maskvos, kurioj sakoma Lenkų 
valdžiai, kad ji neveidmainiau
tų, buk želgowskis užėmęs Vil
nių be Varšavos žinios. Tary
bų vyriausybė, — pasakė Jofe, 
— turi tikrų įrodinėjimų, jog 
želgowskis esąs paprastas Len
kų valdžios įrankis ir jog Mas- 
.............................. **.......... ........

: Central 1690 Main 2068

JONAS BALUKONIS
Vienatinis • Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose.
902-4 Engineers Bldg.

i Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas

6127 St. Clair Avenue 
: Šalę North American Banko 

Atdaras vakarais.

kvos notoj todėl griežtai reika
laujamą, kad Lenkai apleistų 
Vilnių. Rusai, žinoma, nepa- 
bugs “tarptautinės armijos”, 
kurią Tautų Sąjunga mano at
siųsti Vilniun., Tarybų vyriau
sybė noriai atnaujins kovą su 
kapitalistinio pasaulio kariume- 
ne, jei tik ji atvyktų Vilniun.

Šiaip ir taip, Vilniaus klausi
mas darosi vis painesnis. Jis 
gali privesti prie to, kad Rusai 
prievarta išstumtų želgowskį iš 
Vilniaus. Bet jis gali vesti ir 
prie to, kad Vilniaus srityje

prasidėtų kova tarp raudonosios 
armijos ir tarptautinio kapitalo 
kariumenės.

PAJIEŠKAU savo giminių ir 
pažįstamų; aš paeinu iš Su

valkų rėdybos, Augštosios .Pa
nemunės miestelio. Malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu: (9)

Frank Sakalauskas
,6107 Utica Ave. Cleveland, O.
Pajieškau Adomo Petronio, iš

Paežerių kaimo, Anykščių vai. 
Ukmergės apsk. Jei' gyvas lai 
atsišaukia, arba kas apie jį ži
not praneškit. (8)
Step. Sereika, 1367 E. 47 Str., 
Cleveland, O.

Siunčiam Pinigus į visas Šalis Užrubežiuose.

COLLVER - MILLER CO.
2033 E. 9th Street ir 198 W. 25th Street
netoli EuclidzAvenue Kampas Franklin Aver

Prospect 2420 Central 1766 I

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. ' Rakandus pa-. 

kuojam, išleidžiam ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. Į

------- — - - - ,

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo*’, kuomet galite 
pasinaudoti mušti lengvai padaromo ir saugiu naminiu gėrimu— 

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.60 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

prisiusite laiiku $1, taipgi suteiksime paaiškinimus apie 
pasidarymų sau naminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

DENTISTAS - DR. J. A. KURLANDER 
KAMPAS 24 ir ST. CLAIR (Viršuje Vaistinyčios 

Specialistas beskausmio dantų traukimo. Dedu aukso ir baltus 
dantis. ■ Visas darbas gvarantuojamas. 

Valau dantis ir prižiurtu dantų smegenis.
Valąndos: 11 ryto iki 1 po pietų ir nuo 4 po pietų iki 8 vakare. 

Nedėldieniais nuo llt iki 12 dienų.

MAGDE. “Ak, kaip man niekti gal- i 
rq/ /ibandkiau visokius masgojimus, • 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas I 
nicl’o nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis- I 
kanu... Man gėda net darosi F’ ’ | 

MARE. “N i, tai kam tau kęst be- S 
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plan- I 
kai prakiš, ivelnss ir kyšti. O tai s 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES !” I 

Kas tai yra RUFFLES? Ar g 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 2 
piantįs vanduo? Ne!! RUF-i f 
FLES yra tai paprasčiausis i 
plaukų ir odos sustiprintojis, g 

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal ! 
I but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? ‘ Kas gal but Į 
, smagesnio už čystą nehiežinčią galvos odą? > i

RUFFLRS
i panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos į 
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 

pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar- ?
! č’ais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsiiiaujintų. I 

. Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bpnkutę aptiekoje. Kaštuos tik ■ j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 
pridėti prie kiekvienos bonkirtės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai | 

į atsiųskite mums ^50. pačio markėmis, ar nfdney order šiokiu adresu: | 
v'"■11"""F. AD. RICHTER & CO., 3-6-330 Broadway, New York

Sergantieji Vyrai ir Moterįs
X-Ray Išegzaminavimas už $1.00

Mano ypatiški ištyrinėjimai metodų vartojamų Europos Kliniko
se Berline, Londone, Vienoj, Paryžiuj ir Romoj ir mano 21 metų 
bandymai gydyme keblių ir užsisenėjusių ligų vyrų ir moterų duo
da man progą pagydyti- ir mano gydymo pasekmės buvo visados 
tikrai užganėdinančios.

Mano pasekmingumo paslaptis yra mano atsargaus ištyrinėjimo 
metodai* kas jums kenkia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopą ir Che
miškus išbandymus ir visus moksliškus budus išradimui jūsų nege
rumo priežasties. Niekados pas mane nėra spėliojimų.

Jeigu sergi, nežiūrint kokia liga tau butų, ar kaip nustojęs' ^il
ties bu tu m, nepasiduok ir nenustok vilties. Ateik pas mane.

Gydau speciales vyrų ir moterų ligas, kaip Kraujo, Odos, Skilvio, 
Inkstų, Kepenų, Plaučių, Nervų, širdies, Nosies ir Gerklės^ Su pa
galba X-Ray ir Elektrikos ir mano moderniškais medikaliais budais 
jus gausit geriausias pasekmes trumpu laiku.

pas mane, aš kuogeriausia pagelbėsiu tame.
įleidimas Prof. Ehrlich’o 606 Vaistų 
Ar esi visiškai nusilpęs? Ateik w

Aš vartoju Garsius Kraujo Vaistus 606 ir 914.
Visas mano gydymo būdas ra visiškai Peskausmis.
Jus galit pasitikėt ant teisingo pasakymo apie jūsų stovį, teisingo reikalų vedimo ir geriausio gydy

mo tokia kaina, kokių jus išgalit mokėti.
Jeigu jūsų liga nebūtų’pagydoma, aš tų tuoj pasakysiu.

laiku sugrįšite j savo sveikata.
Jeigu gi pagydoma, jus greičiausiu laiku

Dr. BAILEY “Specjjalistas”
Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 2:30 po pietų. 5:30 iki 8 vakare

5511 Euclid Avenue
Prie E. 55 St. Butas 222. Antros lubos 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
kasdien. Nedėliomis 10 iki 1 po pietų.
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VYRŲ IR* MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, tūri tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausių galimų patarimų apie pa
dėjimų, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti saVo praktikų parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamų gydymų. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.

GYDAU CHRONIŠKAS
NERVIŠKAS, INKSTŲ,

KAINOS PRIEINAMOS.
Visus pacientus' egzaminuoju

Aš LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.

.______ ___ _ ir gydau pats ir kada tik at
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas vis'd gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. Jums 
nereik perkalbėtojo; aš turiu Lietuviškai kalbantį žmogų.

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dienų iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. 
Mediciną praktikavau per 40 metų.

Baigęs Mokslą, Registruotas, su Leidimu 
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų.
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• Dr. V. Kudirkos Draugystės po didžiuoju altorium, katedroj, 
nariams. Vasario 15 d. Jurgis I greta kitų trijų vyskupų. 
Klikunas persiskyrė su šiuomi Į 
pasauliui ir apleido savo myli- į 
mą šeimyną ir musų Draugiją;
jis per ilgūs septynis metus pri- pasklidusios žinios apie atrastas 
gulėjo ir dabar likosi palaidotas miesto išlaukėje prie kelio nu

žudytas dvi mokytojas sudrebi-

Nužudytos dvi mokytojos.
Pereitos savaitės ketvergo ryte

Tolimuose aplinkiniuose | rankom, bet tikro žmogžudžio < kad jų mergaitės, einančios i 
----- i----- :_~c iįįj kolei neturima. _ [mokyklą, turėtų kokią nors ao- 

,,T __ - Paskiausiu Parma apielinkės; saugą, kad ir joms panašiai .no-
suraižytom! ūkininkų pareikalavimu- buvo, > atsitiktų.

vieną. ’—...  . 5
miesteliuose buvo irgi suimta 
keli vyrai, ar tai buvę apdras
kytais veidais ar r——

Apielinkės ūkininkai, kurių 
vaikai ton mokyklon lankosi, 
šimtais suskato po visas puses 
j ieškoti, tyrinėti vieni 'kitus ir 
net paskirta išviso apie $10,000 
už. sugavimą riiekadėjo, bet dar 
prie nieko-neprieita.

Tardymuose ir tyrinėjimuose 
daugybė pasakoja matę tokį ar 
kitokį žmogų toj srityj tą die
ną vaikščiojantį, ar girdėjo šu
nis lojant ant nepažįstamo,»bet 
visų nupasakojimai hesueina į

Paveikslas Jono Bajerčiaus vestuvių su Marijona Miliauskiute, Vasario 5 d. 1921 m., 1258 
Norwood Ave., Cleveland, O. — Fotografija B. G. VALIUSIO, 1197 East 79th St., Cleveland.

taip ii pačios likosi kuolu už
muštos. Sustojęs vienos jų suga
dintas laikrodėlis rodė, kad tas 
baisus darbas atsibuvo apie 
5:15 vai. pavakarėj, taigi dar 
šviesoje. Galvos abiejų buvo 
baisiai sudaužytos, kruyinos jų 
drapanos ir apdraskytos. Gu
lėjo viena nuo kitos kiek toliau. 
Kadangi ta dieną, buvo šilta ir 
žem'ė minkšta, tai joje buvo li
kusios pėdos ir jos liudijo bu
vusią didelę jų kovą; pėdos ro
dė, kad tame darbe dalyvavo 

Po visko,

į kapus vasario 18 d.
Pageidaujama, kad visi Dr. n0 ,ne vjSą miestą, bet ir vi-

V. Kudirkos Dr-jos nariai, ku- Są §au. žmogžudystė papildy- 
ne jaučiatės skolingi, ateitu-. įa vyro užpuoliko' su žvėrišku 
mėt ant sekančio susirinkimo, tikslui Retkarčiais tokių žinių 
kuris atsibus kovo 6 d., nedė- įvairių vietų pasigirsta: kad 
Įjoj, ir atsiteistumėte su finan-iten ,ten užpulta ir nužudyta. . . .

t _ a ... _ jauna mergaitė, mergina ar mo- |tik vienas žmogus.
Pietinėse valstijose su- 'Pėdos nuėjo tolyn ir dingę.

i- Ketvergo ryte susekus tą bai- 
o I sų darbą, pranešta miesto ir 

Įapielinkių policijai. Leidosi vi
si žmogžudžio gaudyti, su šunų 
pagalba sekė jo pėdomis, bet 
pasekmių jokių nebuvo. Iki šio 
laiko dar niekadėjas nesusektas, 
nors suimta keletas nužiūrėtų,

sų raštininku, nes po trijų mė
nesių, ligoj ar nelaimingam at- 
sitikime, galit likti suspenduo
tais. Taigi bukime prisirengę 
visados kaip velionis Jurgis Kli- 
kunas buvo. Gero nario parei
ga yra 'būti atsargiu.

Fin. sekr. V. K. Yurgilas.

Birutės Duonkepyklos šėri- 
ninkų ekstra susirinkimas atsi
bus nedėlioj, vasario 27 d., nuo 
1:30 po pietų, Lietuvių salėje. 
Visi šėrininkai kviečiami atsi
lankyti, nes bus labai svarbių 
tarimų kaslink didinimo biznio.

Piliečių Klubo prakalbos. Ne- 
dėlioj, vas. 27 d., Lietuvių sa
lėje, atsibus Amerikos Lietu- 
vių Piliečių klubo prakalbos — 
užkviesta kalbėti vietiniai kal
bėtojai Lietuviai ir Anglai, ku- 
rid1 paaiškins apie pilietiškas 
šios šalies žmonių pareigas, apie 
rinkimus ir kitus reikalingus 
dalykus. Kviečiamos ir mote
ris ateiti, nes juk dabar lygios 
tiesos ir moterims .reikia žinoti 
apie politiką. Rengėjai.

PARSIDUODA dviejų šeimynų 
namas, po septynis 'kamba

rius, su maudynėm, gazu, elek
tros šviesa, jardu ir pojčiaisl 
Pusė reik įmokėti, savininkas i 
paims pirmą mortgečių. Atsi
kreipki t 1156 Dallas Rd.

fėriš:
gautas prasikaltėlis buna nųlin- 
čiuojamas (nužudomas be jokio , 
teismo, žmonių naguose')’.

Dvi mokytojos, Louise Wolf 
ir Mabel Foote, vedė Parma 
miestelio mokyklą. Jos kasdien 
nueidavo ir grįždavo siauru ke
liu linkui Clevelandan vežančio 
tramvajaus. Ta jų kelionė bu-.kurių jau keli ir paleisti, po iš- 
vo apie pusė valandos ir keliąs i 
eina per miškelį. Seredoj pa
vakare jodviem grįžtant mies
to linkui, miškelyje jas susiti
ko koks nors vyriškis ir užpul
damas nemorališkais tikslais 
abi jas nužudė. Kaip iš tos 
srities apistovų pasirodė, jodvi 
turėjo didelę kęvą su užpuoliku, Į 
ir gal but'viena kitą * gindamos

rodymo savo nekaltumo.

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

FARMA ANT PARDAVIMO 
97 akrų farma, 7 mylios nuo 
Geneva, O., 1 mylia nuo grįsto 
kelio, geras 8 kambarių namas, 
puikus skiepas, geras tvartas, 
pusė po juo skiepo, su viršum, 
geras medžių lotas, gražus sod
nas, 6 karvės, 3 arkliai, 60 viš
tų, 16 paršų, visi ūkės įrankiai. 
Išlygos $10,500. Reikia įmokėti 
$3,500. (9)
AMERICAN FARM AGENCY, 
1241 E. 767 St. Cleveland, O.

PARSIDUODA RAKANDAI — 
labai pigiai visi ant sykio. 

Norintieji kreipkitės šiūomi ad
resu: 1101 E. 78 st. (10)

ANT RENDOS trijų kambarių 
butas, apatinės grindįs, atsi

kreipki t 5117 Harlem Court.

Policistas nušovė pugilistą. 
Pereitą pėtnyčią ant E. 79 gat. 
poolru'imyje policistas, liuesu 
laiku užėjęs pastumdyti bolių, 
susiginčijo su pugilstu (kums- 
torium.) už lazdą. Abu jiedu 
Lenkai. Kumstorius jiėškojo 
priekabių ir norėjo panaudot 
ant policisto savo spėką ir tuoj 
rėžė jam į veidą. Policistas jį 
areštavo už muštynių kėlimą. 
Išsivedęs ant gatvės suareštuo- 

, tąjį policistas’ likosi permuštas 
ant žemės, tada jis savo užpuo
liką šovė ir. ant vietos nudėjo. 
Po ištyrimo dalyko policistas li
ko išteisintas.

PRANEŠIMAS CLEVELANDIEČIAMS
Didžiausias pasaulyj laivas IMPERATOR išplauks iš 

NEW YORKO KOVO 12 d. į LIEPOJŲ. Pusėtinas būre
lis Lietuvių Clevelandiečių jau užsisakė vietas ant to 
laivo. Tarpe tų Lietuvių randasi Jonas čereška su savo 
šeimyno, senas Clevelandietis, iškeliauja apsigyventi sa
vo gimtoje šalyje ant visados. Jei daugiau Clevelandiet- 
čių norėtų keliauti su tuomi būreliu, tuojau atsišaukit 
prie musų ir mes viską paruošim reikalingo kelionei.

ZUPANC & KAUPA
‘ Pinigų Siuntimo ir Laivakorčių Pardavimo Agentūra.
6603 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

į 
t

NONET BETTER
IN ALL THE WORLD

Amerikoj pereitais metais or
laiviai pravažinėjo 3,136,550 
mylių ir nešė 113,163 pasažie- 
rių, abelnai imant. . Tose kelio
nėse nenukentėjo nei viena gy
vastis. Tas parodo, kad orlaį- 
vininkystė greit ineis haudon.

JŪSŲ PINIGAI SU 
SEKANČIU LAIVU

KOPECNY’S

NUSKURTO 
STREIKAI PF 

KAIS-ALKAF

Bolševikai dar vi 
no Laiku,

Nedėlios vakare policistas už
ėjo du plėšiku vagiančiu gatvėj

• žmogų. Pradėjus vytis ir šau
dyti, plėšikai bėgdami peršovė 
policistą; jis pasveiks. Bet po- 
licisto kulka teko vienam jų j 
kaklą.. Už dienos sužeistas su 
draugu atrastas pasislėpęs, ir 
abu tapo areštuoti.

Pereitą ketvergą, Clevęlando 
vyskupo laidotuvėse, dalyvavo 
300 kunigų. Palaidotas skiepe

63 Metų Kūdikių Auginimas.
Suvirs 28,000 motinų yra pa

rašiusios į The oBrden Company 
apie puikias pasekmes gautas 
iš Įaaitinimo jų kūdikių su Bor
den’s Eagle Brand Condensuotu 
Pienu. Jeigu jūsų kūdikis ne- 
tarpsta kaip reikia dabartiniu 
jo maistu, jus turit pabandyt 
ką Eagle Brand jam padarys.^

Ant puslapio 2 šiame laikraš
tyje telpa paskelbimas to origi- 
nalio 'kūdikiams maisto. Iškir- 
pkit kuponą ir pasiuskit jį į 
The Borden Company ir jus dy
kai gausite instrukcijas maiti
nimui jūsų Eagle! Brand kūdi
kio—sykiu su Kūdikių Gerovė 
Knyga._____________________

TRIS taupytojų gentkar- 
tės turėjo Society for 

Savings drauginga ir pato
gia vieta atlikimui savo 
bankinių reikalų. Visi, ku
rie nori taupyti pinigus, čia 
mielai priimami.

PURE, CLEAN, FRESH 
EVERY DAY

THE CLEVELAND GRAIN
• & MILLING CO.

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs. mokslą aptieko- 

rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piškų vaistų ir chemikalų, 
taipgi daug visokiu 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

LAIVAKORTES-
pinigai Europon — visokį užrubežinių 
dalykų patarnavimą jus atrasite vie
name iš 29 skyrių Cleveland Trust 
Company jūsų kaimynystėje.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės į maftip Ap- 
tieką bile kada.

L A. USEVIČIUS
2343 Professor Avė., S. W.

Incorporated 184Q

for $mnnij5 

in the (ttity of (ffleoelanb
PUBUC SQUARE

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio Valstijoje

Wf ŪSŲ užrubežinis departamentas 
x Didžiajame Ofise buvęs persikė

le į priedirii butą ant East 9th gatvės 
ir jis yra atdaras nuo 9 ryto iki 5 vai. 
vakarė kasdien.

ZTbe Cleveland 
ZDrust Company

Šaltiniai Virš $120,000,000

Kursas Nupuolė
Tai geriausia proga daug au
ksinų i Lietuvą nusiųsti. Grei
tume nusiuntimo pinigų nieks 
su manim negal .lenktyniuoti; 

j visiems pinigų siuntėjams pri- Į 
statau kvitas su parašais pri

ėmėjų pinigų.
I Laivakorčių agentūra į Liepo

ją, Hamburgą ir visur.
! Pasai kelionei į_ Lietuvą.

1
 Padarymas Lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskit per pačto Mo
ney Orderį. Rašydami pridėkit 
2c. štampą ir visad) adresuokit 

P. MIKOLAINISn-
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

LAIVAKORTĖS TARP 
LIEPOJAUS IR NEW YORKO 
Tankus išplaukimai geriausiais 

r laivais.
PINIGAI SIUNČIAMA MONEY 

ORDERIAIS 1 VISAS DALIS 
LIETUVOJE.

Atdara Sukatomis vakarais 6 iki 8.

PRANEŠIMAS!

AŠ PARDAVIAU SAVO 
DANTŲ TAISYMO 

OFISĄ

buvusį ant St. Clair prie E. 20 gatvės, ir 
neturėsiu atsakomybės už tenai atlieka
mus dantų darbus ant mano, vardo nuo 
Sausio 1 d., 1921 m.

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuve

Užlaikau geriausių vyriškų, 
moterišku ir vaikams parėda- 
lų, marškinių, apatinių, kai- 
nierių, kaklaraikščių, jekių, 

sijonų ir visokių kitokių.
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 7 9th Street
Kampas Cramb Avenue.

Garfield I 
Savings Bank Į

“DRAUGIŠKAS BANKAS”
Main Office Gordon Office

322 EUCLID Ave. ST. CLAIR ir E. 79th St. JS

kur mano, pacientai ir draugai gaus taip 
pat gerą ir atsakantį dantų taisymo darbą 
ir mandagų patarnavimą, kokį aš visados 
suteikiau pirmiau senoje mano vietoje.

Visas darbas pilnai gvarantuojamas.

DR. RAY R. SMITH — Dentistas 
6701 St. Clair Avenue

Atdara vakarais išskyrus Seredą ir Nedėlią

Ar norite greituoju pasiųsti pinigų 
saviškiams draugams ar 
užrubežyje — ar norite 
dar bus laiko pasiųsti juos 
čiu išeinančiu laivu, kuris 
są į jūsų Gimtinę šalį?

Kreipkitės į musų Užrubežinių 
Reikalų Departamentą ir pareikalau- 
kit smulkmenų — mes pagelbėsime o
jums. OT1S & CO.

216 Superior Ave.
TREPA1S ŽEMYN CUYAHOGA BUILDING 

PRIEŠAIS P ACTĄ.

giminėms 
žinoti, ar 
su sekan- 
veža kra-

KOVO 4 D. N/
STIJV PR
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PINIGAI i LIETUVĄ
{steigta 1841 m.

Kapitalas $18,000,000.00

bagi 

g® 
p&a 
m 
feag

Puikus pinigų siuntimo 
patarnavimas, kokį Ameri
can Express Company įs
teigė Lietuvon pirm karės, 
keletas mėnesių atgal da
bar vėl likosi atnaujintas.

Sugrįžę nuo priėmėjų kvitos 
parodo, kad pinigai nueina be
veik į tris savaites lako. Mes 
mokame Markėmis, kurios yra 
legaliai priimtos Lietuvoje.' Mu
sų kainos yra žemos 
navimas labai geras.

American Express 
įsteigta 1841 m., turi

ir patar

Company 
t __ s __  pilnai su
mokėtą $18,000,000.00 kapitalą, 
ir siunčia į Europą daugiau pi
nigų negu kokia kita finansinė 
įstaigą. Ji pasibudavojo ir lai
ko nuosavybėje didelį puikų 
dvidešimts vieno (21) augšto ' 
budinką žemutinėj dalyj Broad
way, New Yorke, kurio čia pa
veikslas parodoma; jame ran
dasi visi kompanijos ofisai.

Naudokite musų dolarinius 
money orderius mokėjimui bilų 
ir pinigų siuntinėjimui šioje ša
lyje ir Kanadoje. Taipgi par

duodame visokius užrubežinius pinigus. Kuomet siun
čiat kur nors pinigus reikalaukit American Express kvi- 
telės. Tai yra užtikrinimas nuo pražuvimo.

Kreipkitės į bile skyrių arba ofisą American Railway 
Express Company, arba į musų vietinį ofisą:

2048 East Ninth Street, Cleveland
Arba rašykite savoje kalboje į

Foreign Money Order Department * 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 

65 Broadway,v -New York.

m i 
į 

mSŽ į

lė
Vyriausias Ofisas 

American Express Co., 
65 Broadway, New Yorke

Saugumas Pirmiaus
Pinigų apsauga žmonėms apeina pir

miausią. 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 taupyto jams 
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 visko brangumo, ne; 
verta laikyti pinigus namie arba ant mažų 
nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakįla, 
kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuojaus 
dėti pinigus The St. CIar Avė. Banke arba- 
jo skyruje, už metų laiko matysit kgj at
sitiko: jūsų šimtas atnešė net $5, vietoj ki
tur $2, $3 ar $4.

THE ST. CLAIR AVE. SAVINGS
* AND LOAN COMPANY

2006 St. Clair Avenue

Pradės dirbti. Detr 
Fordas paskelbė, kad 
jo dirbtuvės, pradės pi 
tL Viena įstaiga gav 
mą ant 79,000 aiitęm 
vo mėnesiui. Prasid 
ir traktorių dirbimas, 
ir 20 tūkstančiu darbii 
paimta prie darbo. • 
darbininkai atgal kaip 
ma su jais susitvarkj

Amerikos Darbo I 
skelbia kovą prieš m 
mą darbininkams alg 
sako, maistas ir- dra 
piginta iš produktori 

gup i^jno pardarėjs 
darinmnkams nėra jo 
vės ir sunku su nunu 
pragyventi.

Youngstown, 0, d 
ležies ir plieno dari 
rodė žymus atsinau. 
Mahoning klonyje 45 

, btuvės pradeda veil 
apsistoję iki. 5 nuošii

Kansas valstijoje, | 
bnrgo, streikuoja 300 
šių.

Clevelande atsinauji 
New York Central gel 
btuvėj — 900 darbini: 
žta dirbti. Darbininką 

snas savo algas ir dirb 
ką. Kitos dalįs tos įš 
nepradeda veikti. į

Ungarijoj, Bndapei 
dėjo generalis streiką 
nori jį su kariumeni 
pertraukti.

Dowell,'- 111., kasyk 
ta septyni darbimnk 
mė ištiko po užside 
Liepsnos užkirto ds 
kelią išeiti laukan.

Riaušės Italijoje. 
; vincijoje, iš priežasl 

tu ir Fascisti nariu 
kilo riaušės, kurio: 
žmonių tapo užmuš 
socialistai paskelbė 
streiką, kurin išėjo 
stoties darbininkai, 

-> miestą be šviesos.

Sekantis Suv. Va 
kultūros sekretoriui 
kabinete bus Henry 
Des Moines, lova. 
Wilsonokabinete, yi 
Meredith, irgi iš I 
Abu yra sunai ukin 
leidžia ūkiškus laikr 
išleistuvės randasi ; 
čios gatvės. Mereditl 
n., Wallace yra 10 
nis. Į

Naujas bilius pa 
shingtone žada vis 
siems S .V. kariumei 
laike Did. Karės po 
na pinigais ir $1.25 
tybe.

Chicagoje vagių 
suteikia užsiėmimo 
ir moterų ir pelno ji 
nai 12 milijonų doū


