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REVOLIUCIONIERIAI užėmė kronštad--------------------------
TĄ IR BOMBARDUOJA PETROGRADĄ.

Bolševikai Šaudo į Streikuojančius Darbininkus— 
Daug Sušaudyta Maskvoje ir Petrograde.

Kerenskis Atsirado Rusijoj ir Veda Sukilėlius.
FRANCUZIJOS, BELGIJOS IR ANGLIJOS KA

RIUMENĖS UŽĖMĖ TRIS VOKIETIJOS 
SVARBIUS MIESTUS UŽ TAI, KAD 

VOKIEČIAI NEPRIIMA IŠLYGŲ.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO 

I____________________
Ohio valstijos industrijose, su 

keletu išėmimų, nėra įvykusių 
žymesnių permainų šiose die
nose. Geležies ir plieno indus
trija, sulyg pranešimų iš Youn- 
gstowno distrikto, veikia vis ne- 
persmarkiai, paskiros įstaigos 
išduodi darbo tik 25 nuošimčius 
normalio. Akrono gurno išdir- 
bystės nuolatos pranašauja ge
rėjantį biznį, nekurios kompa
nijos greitu laiku rengiasi pa
didint savo produkciją.

- Ohio anglies kasyklos visai 
nenujaučia pągerėjančio kuro 
gaminimo darbo, peš anglies ne 
taip daug dabar reikalinga, su 
visai šiltu oru, prie to dar ma
žai kas ir industrialism naudo
jimui reikalauja, nes kitos dir
btuvės neveikia.*

Steubenville distriktas prane
ša apie gerėjantį stiklo darbų 
stovį.

Hamilton, O., pradės dirbti 
pečių dirbtuvė, kuri nuo gruo
džio mėn. stovi uždaryta.

Darbininkų teismas. William
son, W. Va. — Čionai tęsiasi 17 
žmonių teismas, tarpe jų yra 
keletas angliakasių, už nušovi
mą kasyklos kompanijos detek- 
tivų pernai metą. Tardymuose 
vienas liudininkas pasakė, kad 
detektivų vadas buvo pareiškęs 
tada vienam savo draugų, jog 
jis iššaudys visą Matewan mie
stelį, nušaus miestelio policijos 
viršininką, miestelio majorą ir 
kitus už nedavimą jam. apsieiti 
kaip tinka su streikuojančiais 
angliakasiais. Tada, laike susi
šaudymo, prieš kompanijos de- 
tektivus išstojo viso miestelio 
valdžia ir nušauta septyni de- 
tektivai.

Chicagos mėsinyčios numaži
no algas 100,000 darbininkų.— 
Norima dar įvesti 10 valandų 
darbo dieną, užtai kiti prana
šauja didelį streiką, nes darbi
ninkai ant to nesutiks.

Vokiečiai badauja. Vidurinė- 
sės klasės žmonės Vokietijoje 
yra prispausti skurdo ir taip
gi darbo klesa visai nuvarginta, 
tik ką vieni ūkininkai naudoja
si gerovėmis — turi maisto. Su 
didelėmis šeimynomis darbinin
kai baisų skurdą kenčia.

Badu mirusio Corko miesto 
(Airijoje) majoro brolis Mac- 
Swiney tapo Anglijos valdžios 
nuteistas 15 metų kalėjimo už 
kovojimą savo šalies laisvei.

Casale Monf errata, Italijoj, 
vėl atsibuvo > susirėmimai tarpe 
komunistų ir nacionalistų, ka
me užmušta 4 ir 12 sužeista. 
Iš darbininkų ofiso, laike pat
riotų nacionalistų demonstraci
jos, buvo paleista šūviai, taip 
ir prasidėjo mušis.

šįmet kovo mėn. valdžia tiki
si gauti taksų nuo pelno ir in- 
eigų apie $300,000,000.mažiau, 
negu pereitais metais. Priežas- 
tįs gali būti bedarbės ir apsilp- 
nėjimas pramonės.

PRANCŪZAI UŽIMA 
VOKIEČIŲ MIESTUS

Londonas, kovo 7 d.—Tari
maisi apie atlyginimą iš Vokie
tijos likosi pertraukti; kovo 8 
d. Francuzijos, Belgijos ir An
glijos kareiviai pasiųsti į Vo
kietiją užimti žymesnes vietas 
jos teritorijų, ‘turtingiausius iš- 
dirbysčių centrus.

Francuzijos' kareiviai ištisą 
dieną žengė pirmyn Reinu ant 
arklių, pėsti ir gabenosi kanuo- 
les. Jau užėmė Langenfeld ir 
Wiesdorf ir kovo 8 d. pasiekė 
Dussddorfą, kitoj upės pusėj. 
Anglijos kariumenė nėra skait
linga, tik du batalijonai paskir
ta eiti į Vokietiją.

Paryžiaus žinios skelbia, kad 
Vokiečių ekspertai vis dar ty
rinėja naujus jiems duotus pa
siūlymus išlygų ir, nenorėdami 
užleisti sąjungiečių kariumenę 
į savo žemę, bandys taikytis.

Amerika ir Italija nepadės.
Italijos delegacija Londone 

persergėjo sąjungiečius, kad 
atsižvelgtų į Vokietijos aplin
kybes ir nedėtų sunkių išlygų. 
Tą savo atstovų pareiškimą Ita
lijos ministerija patvirtino. Jei
gu reikėtų tolesnio užsimojimo 
ant Vokietijos, Italijos parama 
nežadama ir Italija atsisako ak- 
tiviai tame dalyvauti.,

Washingtone liko paskelbta, 
kad Amerikos kariufnenė, esan
ti Vokietijoj, nebus panaudoja
ma prieš Vokiečius privertimui 
pildyti sąjungiečių reikalavimų.

Bausmė Vokiečiams už vil- 
kinėjimą išlygų pildymo pada
ryta tokia: užėmimas Duisbur- 
go, Dusseldorfo ir Ruhrort; vi
sos sąjunginės valstybės uždeda 
ant Vokiečių įvežamų prekių to
kius taksus kokie joms patin
ka; įsteigiama sąjungiečių kon
troliuojama prie Reino parube- 
žinė dupkliarinkystė.

Vokietija pagaliaus kreipsis 
prie Tautų Lygos prieš tokį są
jungiečių pasielgimą — uždėji
mą pabaudos už nepildymą at- 
rlygįnimo išlygų. Dr. Simons, 
Vokietijos atstovas ir užrube- 
žio reikalų sekretorius, pasakė: 
“Vokietija nėra lygos narė, bet 
ji yra pasirašius ant lygos įs
tatų, ir todėl aš pranešu varde 
Vokietijos valdžios Tautų Lygos 
susirinkimui prieš tokius pasi
elgimus, kuriais mes esam kan
kinami.” '

Iš Vokietijos reikalaujama 
užmokėti 55,000,000,000 dolarių 
ir tas tapo pranešta Vokietijos 
valdžiai. Vokiečiai tam išstatė 
priešingas išlygas ir siūlo tiktai 
7,290,000,000 dolarių. Buvo pa
duota keturių dienų ultimatu
mas, bet jo gale Vokiečiai vis 
nesutiko, taigi sąjungiečių im
tasi karės žygio.

Anglija, susidurdama nuola
tos su įvairiais sujudimais savo 
užimtose žemėse, negalėdama 
užlaikyti tiek daug laivų karės 
reikalams, dabar rengia tokius 
laivus, kurie butų galima nau
doti prekybai ir reikale greitai 
paversti į kariškus.

Panama ir Porto Riko 
Kariauja

Kilus pereitą savaitę karė 
tarp dviejų Centralinės Ame
rikos respublikų — Panamos ir 
Kosta Rikos — dar tęsiasi; Pa
namoj vienos provincijos sosti
nė tapo priešų užimta. Pana
mos kareiviai daugiau nukentė
jo, 150 jų paimta nelaisvėn. Or
ganizuojasi būriai kovotojų.

Iš Washingtono tapo pasiųs.-* 
tas Kosta Rikai įsakymas at
šaukti savo kareivius iš Pana
mos. Su pagalba Suv. Valsti
jų -valdžios dvi susiginčijusios 
pusės (už žemes) pradeda ren
gtis prie taikos.

Madride tapo nušautas Ispa
nijos premjeras Dato, užpultas 
gatvėje grįžtant iš raštinės.

Bostone socialistų išnešta re
zoliucija reikalaujanti paliuo- 
suoti iš kalėjimo Debsą ir kitus 
politiškus prasikaltėlius, kurie 
buvo nuteisti delei savo politiš
kų pažvalgų. Socialistai mano 
Washingtone pastatyt ‘piketus’ 
su reikalavimu Debsą paleisti.

RETAS ATSITIKIMAS
Pontiac, Mich. — Pereitą ne- 

dėldienį, kovo 6 d., čia du bro
liai, maži vaikai, išėjo į mišką 
su revolveriu ir bežaidžiant vy
resnysis, 11 m. vaikas, pataikė 
savo broliui ir jį sužeidė. Ma
žasis puolęs ant žemės pradėjo 
skausmuose raitytis ir dejuoti. 
Tada vyresnysis, nelaukdamas 
ko ilgiau, priėjęs šovė broliui 
antru kartu į— tiesiai į galvą, 
ir taip užbaigė vaiko kančias.

Sužinojo tuoj žmonės. Vai
kas viską paaiškino. Pirmas 
šūvis, suprantama, kaip ir daug 
tokių su vaikais, paėmusiais už
taisytus ginklus, tapo iššautas. 
Bet čia susigriebė daktarai ir 
proto tyrinėtojai svarstyti, kas 
privertė vaiką antrą šūvį į bro
lį šauti? Tokiame atsitikime 
net ir didelis, sužeidęs žmogų, 
persigąsta, bėga arba pagalbos 
jieškoti arba'pats kiek gali gel
bsti ir laukia pasekmių. Bet 
šis 11 metų vaikas drąsiai pri
ėjęs šovė antru sykiu. Jisai 
pasakoja: “Aš negalėjau pakęs
ti matydamas brolį skausmuo
se ir šoviau antru sykiu užbai
gimui jo kentėjimų.”

Taip dideli1 žmonės pasielgia 
su gyvuliais, jeigu buna sunkiai 
sužeisti arba j pasiunta: nušau
na juos. Bet su žmonėmis at
sitikimų nebuvo.

Anglijos laivas, vežęs suvirš 
1000 Chiniečių, sudužo ir pri
gėrė 860 žmonių. Laivas plau
kė iš Singaporo į Amoy, Chini- 
joj. 250 žmonių išgelbėta.

RUSIJOJE PRASIDĖJO REVOLIUCIJA
Ugnis prieš bolševizmą sukurta.

Stockholmaš. — Pradinėse re
voliucijos dienose sovietams pa
sisekė sukilimą Petrograde nu
malšinti atitraukus kareivių iš 
fronto.

Pereitą savaitę Maskvoje ir 
Petrograde atsibuvo dideliausi 
sukilimai, pasekami taip pat ir 
kituose miestuose. To pasek
mė gali būti nuvertimas sovie
tų valdžios. Prieš sovietų val
dovus Petrograde sustreikavo į 
300,000 darbininkų. Kareivių 
ir darbininkų susirėmime daug 
abiejose pusėse žuvo. Kronštad- 
to jūreiviai prisidėjo prie suki
lėlių. Tie patįs jūreiviai ir c&- 
rą ir Kerenskį numetant veikei 
prieš juos ir dabar veikia prieš 
komunistus despotus.

žada darbininkams visko.
Pajutęs sukilimą, Leninas iš

leido proklamaciją žadėdamas 
žmonėms pristatyti maisto ir 
ko tik reikės. Tai mat, tik da
bar žaęia, arba paantrina savo 
prižadus, ką darė ir du metai 
atgal, kada žmonės mokėjo pri
žadams-tikėt. ibet vis nieko ne
davė. Užtenka prižadų klausyt.

Kronštadtas puolė.
Washingtone kovo 5 d. Finų 

legacija gavo žinių iš Helsing- 
forso, kad Petrogrado tvirtovė 
Kronštadtas puolė. Sovietų ar
miją nugalėta.

Maskvoje kariumenė atsisako 
kovoti prieš darbininkus.

Iš Petrogrado Estonijoj gau
ta bolševikų atstovų žinia, kad 
“Gale perėjo į revoliucijonierių 
rankas, vadovaujant gen. Koz
lovskiui, kuriam paramą paža
dėjo ir laivynas ir garnizonas. 
Visi ‘baltieji’ Rusijoje šaukia
mi stoti prie dabartinio judėji
mo”. Revoliucijonieriai eina 
tuo pat keliu, kaip darė caro 
nuvertimo laiku. Visas Nevs- 
ki prospekto šonas užimtas su
kilėlių. Gelžkeliečiai dikčiai va
dovauja sukilime. Maskvoje 
ruošiamas atakas ant Kremlino.

Revoliucija plečiasi.
Kovo 6 d. žinios skelbia, kad 

Kronštadto kareiviai ir jūrei
viai atakavo Oranienbaumą, tik 
tapo atmušti. Keturi laivai ap
šaudė tą ^miestą, skersai Kiniš
kos užlajos nuo Kronštądto. Jū
reiviai reikalauja prašalint Pe
trogrado diktatorių gen. Avaro-

vą ir nužudyti Zinovjevą, Pet
rogrado gubernatorių. ' ’ ■

Maskvoje sukilėliai buvo nu
veikti ir sū jais pasielgta kaip 
žiauriausia sovietų diktatoriai 
mokėjo.

Iš Helsingforso žinios sako, 
jog revoliucijonieriai Maskvoje 
nuveikė sovietų ginėjus.

Iš Estonijos ateina žinios, jog 
pats Trockis ėmėsi vadovyste 
kariumenės prieš sukilėlius.

Kovo 7 d. iš- Stockhohno pra
neša, kad 37,000 sukilėlių eina 
iš Kronštadto ant Petrogrado. 
Petrogradas bombarduojamas; 
iš sovietų pusės leidžiama šū
viai atgal.

Visose dalyse Rusijos prasi
dėjo kilimai kaimiečių, kaip tai 
Tambove, Voroneže ir Kurske, 
tenai vadovauja gen. Antonov, 
buvęs raudonosios armijos ko- 
mandierius.

Vietomis kur sovietų armijos 
vadus kareiviai palieka ir pri
sideda prie sukilėlių, netekę ka
reivių raudonieji komandieriai 
šalinasi į užrubežius.

Toli Sibire-eina judėjimas ir 
sukilimai prieš sovietus, veikia
ma čeliabinske, Tobolske ir Om
ske.

Iš Paryžiaus kovo 7 d. žinia 
skelbia, kad bolševikų kariume
nė tapo išginta iš Oranienbau- 
mo, kuris stovi 19 mylių nuo 
Petrogrado. Kariški laivai Ne
va upe davežė kareivių Petro- 
gradan, kurie i išlipę prisidėjo 
prie revoliucijonierių.

Kronštadte susiorganizavo re
voliucinis komitetas, kuris pas
kiau apsišaukė laikina valdžia ir 
veikia bepartiviškai, iš visų sro
vių jin ineina nariai.
Rusai monarchistai nudžiugo.
Išgirdę žinias apie revoliuci

ją, monarchistai pabėgėliai iš 
Rusijos laukia dienos sugrįžti į 
savo šalį. Berline esantis ku
nigaikštis Dmitri Pavlovič, ku
ris nužudė Resputiną, dabar 
svajoja net būti Rusijos caru.

Visus nustebino žinia, kad A. 
Kerenskis atsidūrė Kronštadte 
iš Paryžiaus ir vadovauja suki
lėlius prieš bolševikus.

Kerenskio nuomone, šita re
voliucija yra jau pradžia pabai
gos Lenino ir Trockio valdymo 
ir už šešių mėnesių Rusija bus 
sutvarkyta kaipo valstybė pa
gal Suvienytų Valstijų modelio.

HARDING PASTOJO 
S. V. PREZIDENTU
Washington, D. C. — Kovo 4 

d. liko prisaikintas naujas Suv. 
Valstijų Prezidentas Warren G. 
Harding, iš Marion, O., respu
blikonų partijos narys, 56 me
tų amžiaus. Prisieka padaryta 
1:19 vai. po pietų.

Pirm to buvo prisaikintas Vi
ce Pre-zidentas Calvin Coolidge, 
buvęs Mass, valstijos guberna
torius.

Savo įvesdinimo kalbą naujas 
Prezidentas pasakė prieš tūks
tančius susirinkusių pažiūrėti 
iprie Kapitoliaus žmonių. Pri- 
saikinimas ir'prakalba atsibuvo 
lauke, nuo augštos piazos.

Kaip ir savo kampanijoj prieš 
rinkimus, Harding išreiškė pa
tvirtinimą savo politikos, kad ji 
nebus inpinta į Europos reika
lus. Jis nepaminėjo Tautų Ly
gos, kurią sutvėrė užbaigęs tar-i 
nystę Prezidentas Wilson ir ku
ris del jos nustojo savo sveika
tos ir net negalėjo dalyvauti iš
kilmėse.

Wilsonas su Hardingu atva
žiavo iš Baltojo Namo į Kapi
telių, bet po trumpo pabuvimo 
Prezidento kambaryje, pasira
šymo paskutinių nutarimų, ap
leido ir nuvyko į savo gyvenamą 
butą.

Bearding savo kalboj pasakė, 
jog “mes nesistengsime imti da
ly vumo tvarkyti senojo pasau
lio likimą”, “mes nemanome bū
ti inpainiotais”, “mes neimsime 
jokios atsakomybės-, išskyrus ką 
musų sąžinė ir nusisprendimas 
daleis”; kad “Amerika nega

ili dalyvauti jokiame nuolatinia
me militariame susibendryje 
me”. Tolimesniems Amerikos 
sentikiams su kitomis šalimis 
Harding išdėstė savo tokią pa
žiūrą :

Susibendrinimas su tautomis 
del tarimosi ir susitaikymo.

žingsnis prie nusiginklavimo.
Pasiūlymas planų sutaikini

mui, susitarimui ir bendraveiki- 
mui.

Sutvarkymas tarptautinių įs
tatymų.

Įsteigimas visasvietinio .teis
mo apsprendimui tokių klausi
mų, kuriuos tautos sutiks jam 
pavesti.

Harding yra pirmas preziden
tas laikraščio leidėjas.

Devyniolika ■prezidentų buvo 
advokatais laike jų išrinkimų. 
Ti-įs skaitomi valstybininkais, 
du kareiviais, du ūkininkais, 
vienas — viešas perdėtinis. Ir 
Harding gali skaitytis prįe\val- 
styibininkų; nes buvo šešis me
tus senatorium;

(žiur. pusi. 7-tą, kol. 5-tą)

Champ Clark Mirė
Washington. — Kovo 2 d. pa

simirė Champ Clark, būdamas 
71 metų, dviem dienom prieš 

I pasibaigimą jo laiko Atstovų 
Bute, po 26 metų tenai išbuvi
mo. Atstovų Bute Clark buvo 
demokratų narių .vadas. 1912 
metais jis statė kandidatūrą iš 
'savo partijos ant prezidento, 
bet tada laimėjo Wilsonas. Kai
po žymus politikos veikėjas, jis 
paskutinę viltį turėjo tapti ir 
prezidento, bet tuo laiku jo vil
tis tapo sunaikinta. Jam buvo 
pasiūlyta vice prezidento vieta, 
bet nuo to jis atsisakė. - Būda
mas vaiku, jis dirbo ant ūkės ir 
iš to užsimokėjo savo mokslo 
išlaidas, vėliau pastojo -krautu
vėj patarnautoju ir už trumpo 
laiko dasigavo prie laikraščio. 
Mokslo atsiekė galiaus Kentuc
ky universitete, Bethany kole
gijoj ir Cincinnati teisių moky
kloj. Būdamas 22 m. amžiaus 
Clark buvo Marshall kolegijos 
prezidentu. Darbavosi kaipo ad
vokatas, taip įsigavo į politiką 
ir 1893 metais pateko į Kongre
są iš Missouri valstijos. Buvo 
gabiausias kalbėtojas iš visų.

Chinijoj nuo žemės drebėji
mo žuvo 12,000 žmonių.

KOKIOMIS PRIEŽASTIMIS VILNIAUS
PLEBISCITAS ATMESTAS

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Jau keletas dienų kaip yra 

pasklidusi laikraščiuose žinia, 
jog Tautų Sąjunga atsisakiusi 
nuo plebiscito darymo Lietuvo
je. Platesnę apie tat žinią iš 
Paryžiaus vasario 3 dieną yra 
padavęs ‘The New York Times’, 
o vasario 4 d. buvo gautas “El
tos” kablegramas tokio turinio:

“Koenigsberger Allgemerne 
Zeitung praneša kovo 2 d. iš 
Paryžiaus. Tautų Sąjunga at
metė galutinai plebiscitą Vil
niuje, kadangi Lenkai ir Lie
tuviai nenori. Tautų- Sąjun
gos Taryba praneša, jog abi 
pusės davė paliudymą klau
simą išspręst kitaip. Po Tau
tų Sąjungos priežiūra Lenkai 
ir Lietuviai tarsis tiesiog. Ži
nia gal tikra.

Elta. 4 III 1921
Be to nuo Kun. Dobųžio. tą 

pačią dieną gautas yra toksai 
kablegramas:

“Vilniaus plebiscitas panai
kintas Lietuvos1 naudai.

Dobužfs.”
Pagaliaus kovo 5 d. gautas y- 

ra naujas “Eltos” kablegramas, 
kursai paduoda visą nutarimą 
šioj formoj:

Kovo 2 d. Tautų Sąjunga pa
naikino Brusselio nutarimą da
ryti plebiscitą. Lenkų-Lietuvių 
ginčų išrišimui nusprendė pa
vesti Lietuvių ir Lenkų konfe
rencijoj Brusselyj, pirmininkau
jant P. Hymansui. Derybos 
prasidės po mėnesio ir apims te- 

-'klausimą ir ekonomių 
nius ir militarinius santikius. 
Iki susitarimo (priimtos tokios 
sąlygos).

1) Gen. zelgowskis grąžina
mas Lenkijos disciplinon arba 
pamainomas reguliare Lenkijos 
kariumene.

2) Tos kariumenės nedaugiau 
penkiolikos tūkstančių.

3) Lietuvių kariumenė .tame 
fronte nedidesnė dviejų divizi
jų, kita grįžta į vidaus kraštą.

4) Lietuvos Valdžią aprūpi
na maistu ir sėklomis Vilniaus 
srities civilius gyventojus.

5) Administraciją palieka da
bartinė, jokių naujų .rinkimų 
neturi būti.

6) Kontroliuoti pasilieka Tau
tų Sąjungos Militarinė Komisi
ja.

Derybos Brusselyj turės eiti 
pilnos lygybės pamatais.

Elta.
Tokios tat oficialės žinios.
Ar galima delei' jų pasidžiau

gti, ar yra čionai musų laimė
jimas? Geri). Kun. Dobužis ra
mino Amerikos • Lietuvius, jog 
plebiscitas panaikintas Lietuvos 
naudai. Už tokį nuraminimą 
galima būti tik dėkingu, tečiau 
prisimena Kun. Dobužio tele
gramas, kuris buvo lygiai mė
nuo tam atgal Amerikos Lietu
viams prisiųstas. Buvo: “Ple
biscitas priimtas. Lietuva ne
trukus bus pripažinta. Dalykai 
gerėja. Reikia rengtis plebis- 

REIK AL AUJĄM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos’* 
Jus, kurie dabar tu
rit laiko; nedirbat, - 
galit lengvai pasi
daryt pinigo užra- 
šinedami 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.

eitoj”. Tuomet buvo džiaugta
si, jog plebiscitas priimtas.

Iš neoficialių žinių mes gerai 
žinome, jog toksai nutarimas 
delei plebiscito priėmimo buvo 
sukėlęs Lietuvos žmonėse, ypač 
tarp Lietuvos šaulių, daug ne
rimasties, o gal ir visą audrą 
kai kurių širdyse. Buvo rašo
mi memorialai ir net kalbama 
apie valdžios krizį. Patsai Tau
tų Sąjungos pirmininkas Leon 
Bourgeois apie tai sužinojo ir 
savo telegrame prie Kontrolės 
Komisijos pirmininko Chardig- 
ny iš sausio 30 d. nurodo į pa
vojų, kursai iš priežasties ple
biscito gali atsirasti, būtent ir 
bolševikai gręsia, jog nepakęs 
Vilniuje svetimos kariumenės, 
ir Lietuvių tauta esanti didžiai 
sujudinta, kuomet matoma, jog 
plebiscitas daromas Želgowskiui 
dar Vilniuje tebesėdint.

Jeigu spėti, jog plebiscito da
rymas tapo panaikintas delei 
musų žmonių opozicijos, tai tuo
met prisieina sutikti, jog plebis
citas panaikintas Lietuvos nau
dai. Lietuvos Valdžia ir žmo
nės pamatiniai niekuomet ple
biscito nenorėjo, nes nepasiti
kėjo Tautų Sąjungai ir jos a- 
gentąms, kuri aiškiai stovėjo 
ir stovi už Lenkiją. Skiriama 
Aliantų valstybių, Lietuvos Val
džia yra pasisakiusi, jog prin- 
cipialiai ji tinkanti ant plebis
cito, bet norėtų žinoti kur ir 
kaip jis bus prąvestas. Prof. 
Voldemarui teko garbi rolė aiš
kinti, delei ko Lietuvos Valdžia 

be jokios atidąiros prig
imti plebiscito toj formoj, kaip 
Tautų Sąjungos Tarybos buvo 
nutartas ir ypač delei tos prie
žasties, kad nėra galima pasių
sti tarptautinės kariumenės Vil
niun.

Nežiūrint visų šių nurodymų, 
Tautų Sąjunga vėl prisispyrusi 
reikalavo inteiktoj notoj sausio' 
21 d. pasiduoti plebiscitui. Va? 
sario 1 d. Lietuviai pasisakė tin
ką ant plebiscito, jeigu tik bus 
iškraustyta želgowskio kariu
menė, jeigu Lietuva bus pripa
žinta de jure ir tt šio pripa
žinimo tuo tarpu Londone alian; 
tų premjerai nesuteikė ir visas 
klausimas vėl norima rišti jau 
tam tikromis sąlygomis ir va
dovaujant Belgijos Užsienio mi- 
nisteriui P. Hymans, su kuriuo- 
mi prof. Voldemarui teko gana' 
aštriai susikirsti. Tos sąlygos 
yra viršiau išdėstytos. Buvo 
jau nemažai gandų, jog patįs 
Lenkai nebenori plebiscito. Vei
kiausiai prisieina spėti, kad ki
tais keliais jiems nusiseks dau
giau laimėt, negu plebiscito ta
lku. Jau šiandien Lietuvos Val
džia 'turi ir maitinti Vilniaus 
apskrities gyventojus ir duoti 

I jiems sėklų, o administracija ir 
i kariumenė pasilieka Lenkijos.

Prie tokios padėtiėb visa Vil
niaus gyventojų pyktis ir neri
mastis delei- maisto stokos liks 
ant Lietuvos Valdžios uždėta, 
p bė to ir musų' kariumenė nuo 
fronto atitraukiama. Nėra jo
kios garantijos, kad ir Lenkai 
nepradės reikalauti atlyginimo 
už pasitraukimą iš Vilniaus ar 
kitur.
z Delei šių ir daugelio kitų prie
žasčių prisieina susirūpinti, bet 
jokiu budu -nereikia nudSminti. 
Ačiū musų užsispyrimui, jau 
esame laimėję, jog visos pinklės 
del plebiscito sugriuvo. Lygiu 
budu turės tuojau griūti ir visos 
kitos sąlygos, jeigu savo nusi
manymą -mokėsime ir gyva j.a- 
jiega, o kur reikės ir pinigais 
paremti. Amerikos Lietuviai 
yra daug kuomi jau pagelbėję 
— ta pagalba atneš ir toliaus 
dar geresnių vaišių.

Formaliai paskelbta, vienok, 
kad Wilsonas su buvusiu Vals
tybės Sekretorium Colby užsi
ims advokatūra.



nų ir šv. Laurino. Lai buna 
jam lengva šios šalies žemelė.

Lawrencietis.

MUSŲ ATSTOVYBE | po Amerkos vėliavos apsauga. 
PASVEIKINO NAU- *Del tos tat Priežasties su ypa- 
IA II PDEVinCNTA i tingu atsidavimu ir širdingumu JĄJĮ KKE.ZILir.lM 1 Ą įlinkiu Jūsų Ekscelencijai ir vi- 
Su dideliu pasitikėjimu ir šir-lsai Tautai, kurios vadovavimui 

dingu lūkesčiu dauguma Ame- Jus esate pašaukti, ramiai ir 
rikos Lietuvių yra laukę nau- laimingai kuoilgiausį laiką plė- 
jojo Amerikos Suvienytų Vai- fotis. 
stijų Prezidento ir jo nuskirto
sios pildomosios valdžios.

Tat ir. ^suprantama.
I demokratų administracija, įsi-DAYTON, OHIO.

Vasario 15 d. A. L. T. S. 34 VgĮusį j nedalinamosios Rusijos 
kuopa buvo surengus prakalbas principus, kaip į kokią girią, 
Dr. D. Alseikai, nesenai -atvy- negalėjo užmatyti ir pripažin- 
kusiam iš Vilniaus. Publikos ti Lietuvos Valstybės kaipo at
buvo pilna salė, aukų gi surink-Lįįros ir savitos Respublikos, 
ta neperdaugel $57 su cen*Įprieš inauguracijos dieną, kuri

su- 
da- 
už- 
Pa-

į Iš. Lietuvių Gyvenimo g
PITTSBURG, PA.

Vasario 27 d. pasitaikė man 
užeiti į šv. Kazimiero bažny
čios parapijonų susirinkimą, 
kuriame, kaip buvo pranešta, 
turės atsibūti parapijonų-im
tynės su kun. Kazėnu; maniau, 
gal bus indomu ir pamatyti.

štai kaip toje parapijoje da
lykai stovi. Parapijonų, kurie 
eina prieš kunigą ir reikalauja 
jo prašalinimo, yra 700 suv-ir- 
šum; parapijonų gi stovinčių 
už kunigėlį randasi apie 200. 
Kunigas yra apskundęs ir 
areštavęs 19 žmonių, kurie 
bar laukia teismo ir turėjo 
sidėti per visus $10,000.
rapijonų gi pusė turi suarešta
vus 6 žmones .(‘kurie stumdė ei
nančius į bažnyčią nepri jau
čiančius kunigui), ir dar yra 
19 priliudymų, sulyg kurių bus 
areštuota 19 kitų ypatų. Para- 
pijonai turi advokatą ir kuni
gas turi savo advokatą ir abi 
pusės veda tarp save provą. 
Parapijonai kolei kas laikosi 
vienybėje ir tikisi kunigą nu
galėt. žinoma, jeigu jie į baž
nyčią neis — boikotuos kuni
gą, neneš ir nemokės duoklių, 
tai laimės, bet kad ir ne jie, 
tai mieste valdžia tikrai laimės'.

Dabar nedėldieniais apie baž
nyčią stovi po kokius šešis po- 
licistus ir tiek pat detektivų. 
O taip kiek prisirenka, pažiū
rėt, ar nebus kokio trukšmo — 
apie bažnyčią taip ir vaikšto 
būriais įvairių svetimųjų, kaip 
šidlavoj per atpuskus. Vieni 
eina į bažnyčią; kiti į koplyčią, 
o čia — vieni į bažnyčią, kiti 
į svetainę. J. V.

L. P. Sąjungos skyriaus su
sirinkimas. Vasario 27 d. L.
M. D. salėje nuo 3:30 po pietų 
buvo sušauktas pirmas Lietu
vių Piliečių Sąjungos skyriaus 
susirinkimas. Gruodžio 18 d. 
čia kalbant adv. F. J. Bagočiui 
tas skyrius likosi suorganizuo
tas iš 33 narių ir pilnai skyrių 
sutvarkyti buvo- apsiėmę J. M; 

^Maskeliūnas; A. 'Žilinską^-, F.
Savickas ir E. Pauražas. šiame 
susirinkime atsisakius iš valdy
bos Maskeliūnui ir Savickui, li
kosi išrinkta valdyba iš šių 
narių: Pirm. — Ed. Pauražas, 
pagelb. — Ant. Žilinskas, pir
mas sekr. — Juozas Virbickas, 
antras sekr. — Kaz. Brazaitis, 
iždin. — K. Caras. Prisirašė 
dar aštuoni nauji nariai, taip 
kad jau Pitteburgo skyriuje yra 
41 narys. Kadangi į valdybą 
išrinkta visi gana veiklus tėvy
nainiai, tai reikia tikėtis gerų 
pasekmių.

Buvo susirinkimo svarstyta ar 
Sąjungos Centro pranešimai 
kaslink uždėjimo Sąjungos or
gano ir vienbalsiai nutarta, jog 
organas visai nėra reikalingas 
naujai steigt, bet paimt vieną 
iš dabartinių laikraščių.

Tapo nutarta kreiptis prie L.
M. Dr-jos, kad ji suteiktų L. P. 
Sąjungos vietos skyriui savo 
salę tvirtesniam susiorganiza- 
vimui. Mitingai nutarta lai
kyt kas pirmas nedėldienis va
kare, tuoj po Sandaros 36 kp. 
susirinkimo. Juoz. Virbickas.

tais; taipgi buvo parduota ke
letas “Varpo” b-vės akcijų.

Aukų ir akcijų, pagal publi
kos daugumą, butų permažai, 
bet tam yra pora priežasčių. 
Viena, tai didelė bedarbė vieš
patauja jau ilgokas laikas ir ų 
dar jai galo nesimato, o antra, hyvauįi įose iškilmėse ir tuomi 
musų vietinis klebonas jau yra Į paveikšti savo pasitikėjimą.

čion Amerikoj pripuola Šv. Ka
zimiero dienoje, ir kuri Lietu
voje yra plačiai švenčiama, Lie
tuvos Atstovybėje buvo gauta 
daug užklausimų, ar negalėtų 
kaip nors ir svarbesniųjų Lie
tuvių organizacijų atstovai da-

pasirengęs važiuoti į Lietuvą, 
tai ir jisai perėjo pirma per 
stubas aukas rinkdamas maž 
tam pačiam tikslui — Vilniaus 
našlaičiams. Vienok prakalbos 
yra nusisekusios gan gerai pa
gal Daytono Lietuvių koloniją 
— dar geriau, negu buvo tikė
tasi. Jer. Urbonas. I

AMSTERDAM, N. Y.
Pas mus yra susitveręs Lie

tuvių Piliečių Sąjungos skyrius, 
'kuris sparčiai darbuojasi Lietu- . 
vos neprigulmybės i 
Vasario 27 d. skyrius laikė mė-Į 
nesinį savo susirinkimą, kuria
me buvo svarstoma klausimas 
išleidimo Liet. Pil. Sąjungos or
gano, kuris buvo paduota iš 
Sąjungos Vyriausios Valdybos. 
Tam sumanymui musų skyrius 
pritarė, nes be organo daug y- 
ra sunkiau varyt grynas 
tuvos valstybinis darbas 
Lietuvių Amerikoje, kada 
laikraščiai yra partiviški.

Neprošalį bus paminėt, 
pas mus Lietuviai veikia 
giau išvieno, partijų peštynes 
laiko užgniaužę kišeniuje, nors 
žinoma atsiranda ir tokių, ku
rie nori pakenkt Lietuvos lais
vei.

i L. P. Sąj. skyrius-išrink* at
stovus, kurie atsilankytų kož- 
nos draugijos susirinkimuose ir 
paragintų prie Sąjungos rašy
tis kuodaugiausia. Atstovai bu
vo nuvykę į vienos katalikiškos

Reikšdamas augščiausios pa
garbos ženklus lieku Jųsu nuo- 

Senoji'žemiausiu tarnu,
JONAS VILEIŠIS, 

Lietuvos Atstovas Amerikoje.
Kovo 4 d., 1921.

Tam tikri pasveikinimai buvo 
pasiųsti ir Vice Prezidentui Coo
lidge ir Valstybės Sekretoriui 
Hughes.

Lietuvos Informacijų Biuras.

Tečiau buvo paskelbta, jog 
pati inauguracija atsibus be jo
kių iškilmių ir ypatingų užkvie- 
timų. Tuomet prisiėjo pasiten
kinti tuomi, kas kitų buvo da
roma. Lietuvos Atstovybės nu
samdomas namelis, kursai taip 
reiškia: yra atsigrįžęs į Penn
sylvania avenue, 'kuria keliavo 
visa inauguracijos procesija iš 
Baltojo Namo į Kapitelių 'ir at
gal, buvo dailiai išdabintas su 
keletą Amerikos žvaigždėtų ir 
keletą musų dailių trispalvių 

T vėliavų, kurios tarsi turėjo pa- 
traukti atidą visų praeivių.

Tą pačią dieną Lietuvių Tau- 
. t' . tos ir Valdžibs vardu --Lietuvos 
- " ’ Atstovas Amerikoje yra pasiun

tęs pasveikinimą ir geriausių 
linkėjimų Valstybės Preziden
tui, Vice Prezidentui ir Valsty
bės Sekretoriui.

Lie-
tarp
kiti

Pašveikinimas Prezidentui
Jo Ekscelencijai 
Warren G. Hardingui, 
Amerikos Suvienytų 
Valstijų Prezidentui.

Gerb. Prezidente:
Vardan Lietuvos Respubli

kos Valdžios 'ir visų jos gyven
tojų, turiu garbės sveikinti Ju- 

įsu Ekscelenciją iš priežasties 
IJLšų inauguracijos kaipo-Suvie
nytų'Valstijų Prezidento. Lie
tuvos žmonės auklena savo šir- 

įdyse ypatingą prisirišimą prie 
l Amerikos žmonių veikiausiai 
I tos priežasties delei, jog netoli 

draugijos susirinkimą, pradėjo |v*so paeinančių iš Lie-
kviesti prisidėti, bet čia vienas i tuvos asmenų čion yra suradę 
Vytukas pašokęs pradėjo rėkti, I apsaugą nuo sunkių gyvenimo 
išvedžiodamas kad nėra reika- ^priepuolių ir persekiojimų ir 
lo, neužsimoką prie Liet. Pilie-1 galimybę iš naujo sukursi sa- 
čių Sąjungos dėtis-, girdi Lietu-jvo laimingą buitį. Pačios Ame- 
vos Misija tiktai varosi už par-11’i'^os gerovė visados primena 
tijas ir tt. Bet jam tuoj buvo 
uždaryta burna, nes čia mat gerove naudojasi, ir jų draugai 
Želgowskio užtarėjas turėjo *r giminės iš Lietuvos ir tie jų 
nutilt. L. P. S. Raštininkas. I"’""

kad 
dau-

L. G. D.
Lietuviai, ar Sustosime 

Pusiaukelėje?
Lietuvos Raudonasis Kryžius 

šią svarbiausią valandą pasiro
dė tikra Motina sužeistiems ka
rės lauke Lietuvos sunams.

žiūrėkim, Liet, 
pritruko medegos, 
ir rišalų, ir nors j 

Kryžius šiek-tiek 
tai vis toli gražu 
mai.

Lietuvai Gelbėti 
rį'ai, 1-mas ir 36-tas, atėjo pa
galbon atsiųsdami į Centrą po 
tūkstantinę.

Kur gi kiti skyriai? Juk jų 
yra išviso 76. Jei jau nėra ga
lima tūkstantinės, tai šimtinė 
visgi nesunku sugraibyti. Tik, 
vyrai ir sesutės, pasijudinkime 
ir ilgiau nevilkinant atlikime 
savo užduotį, nors savo šimtinę 
prisiųskite Lietuvai Gelbėti Dr- 
jos Centran.

Be to, būtinas ir neatidėlioti
nas reikalas privertė mus šiuo- 
mi paskelbti ekstra arba neti
kėtą' uždavinį: Žiburėlio ir Aug- 

Ištųjų Kursų vajų.
Kiekvienas Skyrius malonės 

surinkti nemažiau kaip $10.00 
žiburėliui, ir nemažiau kaip $40 
Augštiesiems Kursams, ir tuos' 
pinigus nevilkinant prisiųskite 
Gentran.

Rengkite vakarus, pramogas, 
prakalbas; kreipkitės į draugi
jas ir klubus, žodžiu, nors ir iš 
žemės iškaskit bejit tūkstantį 
dolarių žiburėliui 'ir penkis tūk
stančius Augštiesiems Kursams. 
Pinigai turi būti sudėti bėgy
je vieno ar dviejų mėnesių.

Pradžia padaryta: $50 Žibu
rėliui jau sudėta. Kas sekan- 

, tis prisius?
Dr. A. iL. Graičunas,

Centro Sekretorius, 
3310 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Lietuvos gyventojus, jog taja

R. Kryžiui 
t. y. vaistų 

Amerikos R. 
padėjo, bet 

t nepakan'ka-

Dar Paaiškinimas Lietu
viams apie Pasiuntimą I

Pinigų Saviškiams !
(Lietuvos Informacijų Biuras)

, Lietuvos Atstovybė Ameriko
je vis gauna dar daug užklau
simų, kaip šiandien geriausia 
pasiuntus kokią nors piniginę 
pašalpą Lietuvon ar tai savo 
giminėms ar šiaip nukentėju- 
siems nuo karės.

Ikišiol pačtu pinigų negali
ma siųsti. Paprastai pinigai 
siunčiami per bankus ir šiaip 
visokias įstaigas, kurios užsi
ima persiuntimu pinigų Lietu
von.

šiu'omi pranešama, jog Lie
tuvos Atstovybė Amerikoje pri- 
gelbsti gyvenantiems Ameriko
je Lietuviams persiuntime pi
nigų Lietuvon jų giminėms ar 
šiaip aukų nukentėjusiems nuo 
karės, iki -nebus tarp Lietuvos 
Valstybės ir Amerikos Suvieny
tų Valstijų nustatyta tam tik
ra tvarka persiuntimui 

I per pačtą.
Siunčiami Lietuvon 

yra išmokami auksinais
ost-rubliais (du auksinai yra ly
gus vienam ost-rubliui), nuro
dytiems asmenims a-r įstaigoms 
per Lietuvos Iždines arba per 
pačtu įstaigas, prisilaikant bė
gančio pinigų kurso, kuomet" jie 
yra priduodami, ir nedarant iš 
‘to siuntinio jokio bankinio biz
nio. Norintieji pasiųst pinigus, 
privalo prisiųsti juos Amerikos 
dolariais, išrašant “Money Or
derį” arba kokio nors banko če
kį ant vardo Lietuvos Atstovy
bės (Lithuanian Representati
ve, 162 W. 31 St., New York 
City) ir aiškiai nurodyti nuo ko 
pinigai siunčiami ir kam Lie
tuvoje turi būti išmokami ir ko
kiu adresu. Reikia aiškiai už
rašyti pačto stotis ir kaimo-so- 
džiaus ar vietos vardas ir 
das ir pavardė žmogaus, 
riam pinigai siunčiami, 
riausia adresą surašyti ant 
šinėlės.

Prisiuntę sulyg tokios tvar
kos pinigus, gauna laikinąjį kvi
tą kiek yra pasiųsta auksinais, 
iškeitus' prisiųstus dolarius ir 
atskaičius išlaidas už tarpinin- 
kystę, o po išmokėjimo šių pi
nigų adresatui per Valdžios įs
taigas, bus 'grąžinami į Lietu
vos Atstovybę pakvitavimai su 
pačių pinigų priėmėjų parašais 
ir, reikalaujant, bus pasiunčia
mi patiems siuntėjams. Už tin
kamą apsaugojimą siunčiamų 
pinigų ima atsakomybę Lietu
vos Valstybė per savo Atstovą 
Amerikoje.

Visais reikalais delei pinigų 
persiuntimo prašome kreiptis 
prie Lietuvos Atstovybės per 
jos New Yorko raštinę (ofisą):

Lithuanian Representative, 
162 W. 31 Street, 
New York City.

pinigų

pinigai 
arba ir

Dr-j os sky-

RED. ATSAKYMAI O 
Bostono Kriaučiams. Jūsų 

protestas prieš tą laikraštį dar 
jį labiau išgarsins ir bus geres
nis jam biznis. Yra kitokių bū
dų su tuo kovoti.

var- 
ku- 
Ge- 
ma-
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

LAWRENCE, MASS.
Stebėtinas atsitikimas. Čio

nai pasimirė tūlas Lietuvis, 
Lapinskas, ir,Lenkų graborius, 
pasivadinęs save Lietuviu, par
sivežė numirusį pas save pa
rengti laidotuvėms. Kada tą 
dagirdo Lietuviai, tuoj subruz
do, rėkaudami, kad Lenkas ne
vertas Lietuvio laidoti, ir tuo
jau du Lietuviški biznieriai — 
Buzevičius ir Kirmiela nuėjo 
pas Lenką ir atėmė Lietuvio 
lavoną, nors reikėjo Lenkui ap
mokėti už jo padarytą darbą 
prie lavono, bet Lietuviai to 
nepaisė. Musų žmonės sako, 
kad skirtis nuo Lenkų, tai 'skir
tis, ir numirėlį pavedė Lietu
viui graboriui ir laidotuvės at
sibuvo vasario 25 d. su Lietu
viškos Tautiškos Katalikų baž
nyčios apeigomis ir ant Lietu
vių kapinių. Ant kapo kun. S. 
Sleinis pasakė, pamokslą ir taip 
velionis Lapinskas liko- palai
dotas Lietuvių rankomis.

Persiskirdamas su šiuo pasau
liu jis paliko dideliame nuliū
dime savo moterį ir tris vai
kus; pats prigulėjo prie dvieju 
vietos draugijų — Lietuvos Su-

broliai piliečiai, kurie gyvena

Adresas

TINKAMAS VAIKŲ 
AUGINIMAS

TėVai deda pastangas, kad jų vaikai už
augtų stiprus ir sveiki žmonės.
Nesveiki dantįs yra priežastimi dauge
lio skausmų, kurie padaro gyvenimą var
gingu vaikams ir augintojams.
Padėkit jiems išaugti tikrais vyrais ir 
moterimis, mokydami juos valyti dantis 
su “COLGATE’S” gaivinančiu dantų va
lytojų.
“GERI DANTYS—GERA SVEIKATA”.

Teisumą, Grynumą ir Rūšies Gerumą. Įsteigta 1806. 
Vardas “Colgate's” ant toiletinią dalykų gvarantuoja

KIEKVIENOS MOTINOS 
KLAUSIMAS

Yra aprūpinimas užganėdinančio ir tvir
tinančio maisto jos kūdikiui.
Lietuvė motina iš Brooklyno rašo:

“Kuomet mano pačios pienas pasilio
vė, aš viską bandžiau — pagaliaus gydyto
jas man užrašė

EAGLE BRAND
{CONDENSED MILK)

ir mano kūdikis umu laiku pradėjo tarpti, 
šiandien jis yra pavyzdžiu sveikatos.”

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Iškirpk šj kuponą DABAR—ir prisiysk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musų knygą. KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kudi* 
kj sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
cijas jusy kalboje. 0103

Vardas

TETA RAGINA PRIS [RA
ŠYT PRIE VYČIŲ.

— Jau turbut svieto galas 
ateina, vaikeli, kad šitaip 
darosi!

— O kas tetulei dabar 
akyse pasirodė?

— Kur gi jau, negali nei 
žmogui apsakyt, ką tie be
dieviai išsimislina!

— Nagi, ką jie naujo su
mišimo? Jau su senu buvai 
biskį apsipratus.

— Pats prie jų priguli ir 
dar klausinėji, kibą nema
tai.

— Tetule, tiesą pasakius, 
aš matau, už tai ir nebijau, 
bijo tik tie, 'kurie dalyko ne
žino, o tik jiems kas per- 
stato visai išvirkščiai.

— Kur tau, vaikeli, išvir
kščiai, 'kad jau lyg visas 
atdaras pragaras taip aiš
kiai matosi.

— Ką gi tetulė esi tokio 
baisaus pamačius?

— Tik žiūrėk, ką ta be
dieviška šliuptarniška “Dir
va” sako! ar ne svieto galas 
ateina, kad žmonės taip su- 
bliuznijo!

— Tai ką ji tetulei bai
saus padarė?

— Nepadarė, ' ale rašo, 
fead fcžemė yra- kelių šimtų 
milijonų metų, o Dievas ją 
sutvėrė šeši tūkstančiai me
tų, kada buvo sutvertas A- 
domas su Jieva ir juos roju
je buvo paleidęs.

— Tai nėra nieko blogo, 
|‘kad musų žemė išgyveno 
milijonus metų ir del mok
slininkų tokio ištyrimo ji 
dabar nesuluš, nors tu įsi
vaizdini, kad jau galas at
eina.

— Ale, vaikeli, kaip gali
ma taip bliuznyt ir išnevo- 
žyt šventą raštą, -pono Je- 
zuso pirštu parašytą ir pa
sakytą, kaip senai žemė yra 
sutverta.

— Tetulė turi didelę klai
dą, Kristus biblijos nepara
šė ir jis niekur neminėjų; 
kad žemė butų buvus tiek 
metų kaip tu tiki.

— Ale biblija yra Dievo 
žodžiai ir kas kitas ją galė
jo parašyt, kad ne ponas Je- 
zusas?

— Biblija yra senovės Žy
dų istorija, kurie paskui tą 
patį Kristų nukankino, kaip 
antra dalis sako. Jeigu bi
blija yra Dievo raštas, tai 
kodėl kunigai neduoda žmo
nėms skaityti ir net atima, 
jeigu kas nusipirkęs turi, 
neatiduodami nei pinigų?

— Ba, vaikeli, švento raš
to griešnam smogui nevalia 
skaityt.

— Klysti, tetule, taip kal
bėdama: tasai šventas raš
tas atidarytų žmonėms akis 
ir parodytų, kad kunigų yra 
kitaip skelbiama, negu bib
lijoj pasakyta.

— Man, vaikeli, irgi kuni
gėlis sakė biblijos neskaityt, 
ba Dievas gali protą sumai
šyk Tai aš ir tave perser- 
gsčiu ir noriu ant gero ke
lio pastatyt.

— Bereikalo apie mane 
rūpiniesi, o aš pirma tavo 
persergėjimo bibliją jau ži
nau.

— Matai, užtai tau Die
vas ir sumaišė protą ir net 
negalėjai į kunigus išeit, 
ba buvai griešnas ir per- 
greitai norėjai sužinot kas 
Dievo parašyta šventam ra
šte.

— Visos davatkėlės tik ir 
bijo, kad jų protas nebūtų

sumaišytas ir užtai neban
do daugiau sužinoti kaip iš- 
tikro yra. Ir žinia apie že
mės amžių jus baisiai Su
judino, 'kaip širšes. Jeigu 
nebijotumėt tikro mokslo ir 
norėtumėt sužinot teisybę, 
vietoj nusigąsti tokią žinią 
paskaičius reiktų daugiau 
su ja susipažinti ir tada jū
sų protas prablaivėtų, vie
toj kad susimaišyti.

— Ne, vaikeli, aš tokiems 
bedieviškiems laikraščiams 
netikiu, ba jie visokius nog- 
lus išsimislina: sako, kad 
žmogus dūšios neturi, kad 
nėra peklos ir kad kitokių 
dievų yra.

— Tetule, daug geriau y- 
ra žinoti kas yra ir kad yra, 
o ne kaip nežinoti, nors vis 
tie dalykai bus, kad juos ir 
išnaikint kas norėtų.

— Vaikeli, aš matau, kad 
jau tave šėtonas gundo ši
taip kalbėti, jau pikta dva
sia tave apsėdo. Aš noriu 
išgelbėt tave nuo peklos ir 
užtai patarčiau prisirašyt . 
prie vyčių.

— Ha, ha! kokias paikas 
mintis tetulė galvoj nešio
ji, nėra užtai nei dyvO, kad 
tavo prote mokslas neturi 
vietos.

— Aš ne tokia durna, vai
keli, kad įsileisčiau kokias 
bedieviškas mislis į galvą, 
paskui nei piktos dvasios 
neatsikratyčiau ir kunigėlis 
išrišimo neduotų.

— Piktos dvasios prie to
kių asabų kaip tetulė ir ne- 
kimba. Dvasios turi savo 
užsiėmimus, jeigu tu tiki, 
kad jų yra.

— Kur gi netikėsi, vaike
li, juk ir poną Jezusą buvo 
pikta dvasia apsėdus ir sun
ku buvo nusikratyt.

— Bet iš kur. tetulei už
ėjo tokia paika mislis, kad 
įmanė užsimanei prie vyčių 
prisirašyt?

| — Vaikeli, .kunigėlis > sa
kė, kad visi pateks į dan
gaus karalystę po smerčio, 
kas tik prie vyčių prigulės. 
Gali prigulėt visi, seni, jau
ni, vyrai ir moterįs .ir visi 
apturės karalystę dangaus.

— Tetule, jau turbut ta
ve pikta dvasia apsėdo: ne
žinai ką kalbi, ar tavo ku
nigėlis toks paikas butų; • 
tiktai tikėjimas jus gali į 
dangų nupravodyt, o vyčiai 
nėra kas daugiau, kaip 'ku
nigų armija, nesenai suor
ganizuota apgynimui kuni
gų politikos, be kurios jie 
mato negalės ilgiau laiky
tis. Kitos tautos neturi vy
čių ir tavo supratimu, jie ir 
į dangų nenueis, nors yra 
katalikai ir tą patį Dievą 
garbina.

— Ale vyčius kunigėlis 
daugiau pablagaslovina ir 
jie danguj arčiau sėdės prie 
Dievo sosto:

— Tų prižadų prie Dievo 
sosto tiek kunigėliai visoms 
davatkėlėms davė, kad jau 
ir arčiausia vieta prie sosto 
būtų už kelių tūkstančių 
mylių. Tai man neverta ir 
stengtis, nes vistiek netek
ėtų Dievulio matyti, taip jau 
jis yra aplink apsėstas. Jau 
ir tetulė vargiai galėtum ti
kėt jį matyt,- žinodama kaip 
daug žmonių jau yra iki šio 
laiko išmirusių.

— Tu vėl imi bedieviškai 
kalbėt ir nori mane sugun
dyt, ale aš visada po tavo 
atsilankymo pas mane mel
džiuosi, kad Dievas atsiųs
tų man dvasią šventą ir nu
vaikytų griešnas mislis. Kad 
tu, vaikeli, nebūtum mano 
giminė, tai aš tave nei Į- stu
bs neįsileisčiau, ba esi per- 
didelis bedievis ir išnevožy- 
tojas švento tikėjimo; skai
tai tokius šliuptarniškus 
laikraščius, kuriuos net į 
šventą ugnelę griekas mes
ti.

— Ir ugnį, tetule, juk 
mokyti žmonės išrado, o ne 
dievobaimingos davatkėlės. 
Ugnį mes turime gazo, elek
tros ir kitokiais būdais, o 
tas daug ėmė vargo iki pri
taikyta žmogaus naudai.

— Ne, vaikeli,- aš pirma 
turiu pasiklaust kunigėlio.
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RUSIJA VĖL SUSIUBAVO REVOLIUCIJA
Bolševizmo viešpatavimo 

Rusijoje -pabaigos diena ar
tinasi; dvigalvė Lenino ir 
Trockio despotiška valdžia 
užbaigs savo galybę, kaip 
užsibaigė caro monarchija.

Šiose dienose pasklido ler- 
mingos žinios apie prasidė
jimą naujos revoliucijos Ru
sijoje. Petrogrado apsau
ga Kronštadtas yra revoliu- 
cijonierių rankose; Petro
gradas bombarduojamas iš 
■kariškų laivų, perėjusių į 
sukilėlių rankas.

Darbininkai dideliuose ša
lies centruose apšaukė strei
kus prieš bolševikų engėjus. 
Žudoma komisarai ir perdė- 
tiniai.

Vėl, kaip ir 1905 metais, 
kaip caro nuvertimo laiku 
1917 metais ir tais pačiais 
metais rudenį Kerenskio nu
vertimu, darbininkai atsi
sako klausyti savo engėjų. 
Prie darbininkų prisideda 
kariumenė. Maskvoje ir Pe
trograde, lyg but taip ir rei
kalinga, vėl pasiliejo darbo 
žmonių kraujas. Bet dabar 
tą kraują lieja “darbininkų 
rojaus” skelbėjai, išliuosa- 
vimų žadėtojai — prieš dar
bininkus atsukta ištikimųjų 
raudonųjų kareivių durtu
vai, šautuvai ir kanuolės.

Kronštadtas, irgi lyg tra
dicijų reikalavimu, visuomet 
buna pirmutinis visose val
džių vertimo žaismėse:- Ru
sijos Atlantiko laivyno jūr
eiviai pasižymėjo pirmesnė
je revoliucijoje, pasižymėjo 
trejetas metų atgal, -pasižy
mėjo ir dabar. Išeina, kad 
Kronštadto jūreiviai tik ir 
stovi Valdžių vertimui, paei
liui laiks nuo laiko sukilda
mi prieš valdžią kokia ji ne
būtų, kurią patįs padėjo įs
teigti.

Rusijos sovietų garbinto
jai dar vis raminasi, kad iš 
tos revoliucijos nieko neiš
eis; buk ją sukėlę Mik sveti
mieji agitatoriai. Svetimie
ji, kiek jie ikšiolei darbavo
si, nieko neįstengė, nes bu
vo reikalinga vidujinė jiega, 
tų neorganizuotų pusantro 
šimto milijonų Rusijos žmo
nių, kurių vienatinais ir pa
tentuotais valdovais buvo 
pasiskelbus iš 600,000 bol
ševikų organizacija.

Kaip išeis negalima iš-kal- 
np tikrint, nes juk ir 1905 
metais matėm darbininkų 
pralaimėjimą, nors tada jie 
turėjo daugiau progų, negu 
dabar, visi buvo pavalgę ir 
galėjo gauti ginklų; dabar 
jie yra pusbadžiai, o reikia 
stoti prieš apginkluotą bol
ševikų armiją.

Vienok tas 'parodo neuž
ginčijamą faktą, kad Rusi
joje bolševikų sovietinė sis
tema neįvedė tos žadėtos ge
rovės, o darbininkui, nežiū
rint kaip teorijoje sovietiz
mas ir kitokie izmai butų 
gražus, jei jie duonos ne
duoda, yra tušti, ir reikia 
jieškoti kitokio išėjimo.

Ir tie, kurie dabar valdžią 
užgriebs, nieko negali duo
ti, todėl Rusiją laukia ilgi 
neramumų laikai.

Rojaus, visgi, Nėra . . .
“Sveika Rusija, buk pagar

binta” ir tam -panašios natos 
iki šiolei pylėsi iš musų vadi
namų “komunistų” Lietuvių čia 
Amerikoje. Vienintelis jų vie
šas organas bubnijo apie gero
ves, kokias Rusijoj bolševikai 
(sakė “darbininkai”) įvedė iri 
ta laime, rodos, visi žmonės ap
tiekti.

Bet ne. štai metai laiko su- 
virš atgal iš Suv. Valstijų tapo 
deportuota keli šimtai raudonų
jų (ir dabar jų randasi, tarpe 
tų ir Lietuvių deportavimui). 
Bet kokios iš jų pasigirdo ži
nios? Liūdnos. Lietuvos žydė 
Emma Goldman, sykiu su -pir
muoju laivu išgabenta, vėliaus 
rašė savo draugams Ameriko
je, kad jai butų buvę geriau 
čia kalėjime keliais šliaužyti, 
ne kaip “laisvoj Rusijoj” “lai
mę” ragauti.

Dabar vėl ateina žinių — ir 
tai per musų pačių spaudą (“ko
munistų” organą “Laisvę”), ir 
ris persergsti darbininkus ne
važiuoti Rusijon, nors jie dūk
sta užsidegimu tą “-laimės ša
lį” pamatyti.

“Kurie nori ramaus gyveni
mo, kurie tikisi, kad nuvykę 
Rusijon galės lengviau gyven
ti, negu čia, lai tie nesiskubina 
važiuoti, lai dar čia pabūna ko
kią porą metų, pakol Tarybų 
Rusija nors kiek spės susitvar
kyti. Dar kartą pabriežiame, 
kad ten pyragų neras, o vargo 
daug pamatys”. —- Tai “Lais
vės” žodžiai. Kad tas užside- 
gėlis “komunistas” redaktorius 
ir visame kame darbininkus ši
taip persergėtų, o ne ant kar
štųjų tik agituotų,' tada žmonės 
turėtų laiko apsvarstyt — ir 
tokių jo rašomų niekų neklau
sytų, kokiais iki šiolei pjudė 
žmones prieš žmones.

ir neužlaikytume jo užgniaužę 
kišenėje, kada Lietuvoje nėra 
kuo musų broliams žaizdų rišti.

Pinigai yra kaip kraujas. Jie 
ir buvo išrasti kad cirkuliuotų.

Pinigas yra tiktai ženklas, 
kad už jį gali gauti daiktus. 
Tas kuris suslėgęs pinigus lai
ko ir apsieina be daiktų, kurių 
jam reikia, apvagia tik save.

PREZIDENTO PRI- 
SAIKINIMAS KI

TOSE ŠALYSE
“JEIJU naujai išrinktas Pre

zidentas Harding butų įves
dintas ton savo vieton, kaip bu
vo dabar, kovo 4 d.,- kitose ku-> 
riose respublikose, ceremonijos 
butų įvairumu skirtingos nuo 
dar paprastesnių, -kokių jis da
bar reikalavo, iki neapsakomai 
puikių ir puošnių”, sako mums 

I prisiųstas-buleti-nas iš Washing
ton, D. C., National Geographic 
Society raštinės.

“Jeigu jis butų įvesdintas su- 
lyg senai priimtų Francuzijos 
papročių, ceremonijos atsibūtų 
Baltajame Name. Vietoj pa
daryti formalę prisieką jam rei
kėtų tik išreikšti prižadą pasi
šventimo savęs Respublikos tar- 
nystai — ir tas užsibaigtų už
baigusio tarnystę 
pabučiavimu jam į 
du.

“Jeigu jis butų

Prezidento 
abu žan-

inį, tetule, juk 
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gos davatkėlės, 
irime gazo, elek- 
jkiais budais, o 
nė vargo iki pri- 
įgaus naudai. 
aikeli,-aš pirma 
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Hardingo Kabinetas
Naujai užėmusio prezidento 

vietą Hardingo kabinetas susi
deda iš sekančių ypatų: 
Charles Evans Hughes —

stybės Sekretorius,
John W. Weeks — Karės

retort us,
Edwin Denby — Laivyno 

retorius, ~
Herbert Hoover — Komercijos

Sekretorius,
Albert B. Fall — Vidaus Reika

lų Sekretorius,
Andrew Mellon — Iždo Sekre

torius,
Will H. Hays — Generalis Pač

io Perdėtinis,
Harry M. Daugherty — Gene

ralis Prokurorais,
James J. Dayis — Darbo Sek- 

'retorius,
Henry C. Wallace — Agrikultū

ros Sekretorius.

Saulės Kelias
Kovo 20 d. bus susilyginimas 

dienos su naktimi ir nuo tada 
dienos pradės būti ilgesnės už 
naktį. Taip dienos ilgės iki bir
želio 21 d.

Dabar yra geras laikas pra
dėti tėmyti saulės ir mėnulio 
kelius: visą žiemą saulė ėjo že
mai pietuose, tuo tarpu mėnu
lis keliavo augštai. Saulės per
ėjimas šiaurinėn ekvatoriaus 
pusėn perviršys mėnulio augš- 
tą kelionę ir jį per vasarą ma
tysime beveik tuo keliu einantį, 
kur ikšiolei keliavo saulė. -

Stovintis vanduo augina li
gas. Stovinti pinigai krūvoje 
užtraukia pramonės nepasekmę.

Rašo BUDRIKAS.

(Tąsa iš pereito num.)
Bet tas, -kurs palieka teisingą knygą — 

palieka brangų ir nepranykstantį paveldė
jimą visų busimųjų amžių išmintingiau- 
siems. Ko mes tikrai reikalaujame del pa
darymo savęs nuojiegiais, tai nėra nauja 
informacija, bet naujas pastumėjimas, kurs 
paskatintų mus prie augėlesnės, pilnesnės 
begalinės vertės, teisybės ir gerumo sąmo
nės. Ir toks pastumėjimas yra gyvų kny
gų. galybės knygų pastumėjimas.

Knygynas tuoj pamokina žmoniško 
gyvenimo didybės ir prakilnybės. Jame 
guli mintis, viltįs, sapnai, svajonės, džiau
gsmai, skausm'ai, liūdesiai, ambicijos ir 
tūkstančių protų darbai, — išdžiovintos ir 
prikergtos prie sienų, lyg paveikslai mu- 
zejuje. Šiuose mumijos dulkėse jie visi 
sutrupėjo. Bet kokia dangiška dorybė dar 
nebuvo įkūnyta šiose širdyse, kurių žodžiai 
šimtmečiams užmigus tebėra iki šios die
nos visad pasirengę išaugštinti, sujudinti, 
pastūmėti gyvenimą nauju nemirtinosios 
galybės, teisybės ir gražybės pajautimu? 
Kaip galima gyventi šitokiame dįevriamy- 
je-knygyne ir būti tyru, naudingu ir di
džios pagarbos, arba' nepajausti dievišką 
žmogaus minties vertybę? Ar kurie gy
veno meilėje su knygomis, nebuvo abelnai 
geri ir pasitarnavę žmonės?

“Studijavimo meilė”, — sako Gibbon, 
“studijos geidulis, kurs semia šviežią tvir
tybę ir besigerėjimo, pripildo žėdną dieną,1 
žėdną valandą nuofatai tekančia savisto- 
vio ir racionalio užsiganėdinimo versme.”

Jei pasišnekėjimas su draugu nepaten
kina manęs, mano draugas yra tamsus, 
Bet kuomet aš paimu knygą, kurią aš ži
nau esančia pilna įkvėpimo ir galybės, ir 
ji neužinteresuoja manęs, tuomet aš turiu 
prisipažinti, kad klaida ir nenuvokimas yra 
manyje, o ne knygoje. Knygos būdamos 
neatmainingomis yra badą kenčiantis ak- 
menįs. Autorius, kurs įkvepia, taipgi lavi
ną ir duoda pamokinimus. Nes būti va
romu protauti, tai būti stumiamu prie 
įžvilgio ii’ pažinimo. Net ir didžiausi pro- 
tautojai paliko mums tiktai savo protų 
trupinėlius, arba, jei jie parašė tai, kas iš
rodė esantis pilnai užbaigtu jų vidujinio 
pasaulio tvariniu, tas jų tvarinis* buvo su
tvertas tiktai iš mažyčių fragmentėlių. Nes 
iš knygų pasaulio, kaip ir iš 'žmonių pasau
lio, mes -pasirenkame ir mylime tiktai tą, 
kas patinka musų norui. Juo augštesnė 
musų intelektualinė jiega ir dvasinė 'kul
tūra, tuo aiškiau mes pajaučiame, regime 
ir suprantame kaip mažai tesiranda tokių, 
kurie pajiegtii suprasti didelės knygos rei
kšmę ir mintį. Buddhos ar Kristaus pa
prastuose ir aiškiuose žodžiuose kokia 
mintis! kokia reikšmė! Kokie galingi žo
džiai! Bet minia dar ligšiol neišmąstavo 
nei gi suprato. Ir moderniški filosofai dar 
neįgavo jiegos suprasti tobulų vyrų žodžių 
prasmės ir teisybės.

Kad teisingai apkainuoti literatūrą 
neužtenką, turėti ištobulintą protą, ar-tyrą 
širdį, ar vaidintuvės galybę. Mes turime 
turėti šias visas ypatybes ir dirbti su jo
mis sutarime — harmonijoje. Neharmo- 
niški, pikti, kuriuos skaitymo ūpas pada
ro menkiausiais paveldėtojais, yra pavo
jingi. Jie išeikvoja laiką, kurs galėtų bū
ti sunaudotas naudingam darbui; jie pa
lieka nerūpestingi, kadangi prastas rašy
mas, neturėdamas savyje patraukimo, su
klaidina protą. Prastas rašymas sulaiko 
mėgimą to, kas yra gražiausias; nusilpni
na į'žvilgumo galybę; aptamsina intelekto 
karaliją ir pripratina žmogų pasitenkinti 
paviršutinišku ir palaikiu. Tokio rašymo

pasekmės yra tolygios tiems, kurie ben
draująs! su paikiais ir vulgariškais.

“Aš neapkenčiu knygų”, sako Rous
seau; “jos mokina mus kalbėti tiktai apie 
■tai, ko mes nežinome.” Šisai pasakymas 
gali išrodyti teisingas tiems, kurie skaito 
tiktai faktų knygas. Bet nėra tiesa tiems, 
kurie skaito galybės knygas. Nėra sunku 
rasti tuos, kurie yra skirtingi knygoms, ar
ba kurie jų nemėgia. Uždaryk vieną iš ne- 
mėgiančių knygų knygyne ir jis bus taip 
apvienėjęs, lyg butų Įkalintas kalėjimo ce
lėje. Jam knygos yra be gyvasties kaip 
sienos. Jų akivaizda erzina jį ir suteikia 
jam dar didesnę nepalaimą. Jis gyvena 
smagiai su žmonėmis, ar arkliais, ar gyvu
liais, ar gėlėmis. Bet knygos jam tokios 
melancholiškos kaip kapai. Jos gamina 
jam nemalonumo pajautimą, lyg jos butų 
buvusios perdažnai lankomos, perdažnai 
girdimos, — kad jose slepiasi -kokia tai 
slaptinga akivaizda. Tai esti vyras ar mo
teris — tvirta, meili, svarstanti siela, ku
rią mes randame knygoje įkūnytą kaipo 
brangų savo draugą.

Bet žurnalai ir laikraščiai ?.. .. kor
poracijos. ... bendrovės-.... sindikatai.... 
redaguojami be sielų redaktorių?!.... Kas 
gali juos.pamylėti! Ak! musų laikraščiai! 
Kokie jie nuobodus! polemiški! Apie ką 
jie rašo? Apie ‘’‘politiką”, apie šmeižtus, 
apie melus, apie įžeidimus..-.. Ką jie ap
rašo mums? Nieko. Ar galima palyginti 
juos su knygomis?

Knyga kaipo gyvas asmuo gali įkvėp
ti meilę arba neapikantą. Bet kas gali my
lėti ar nekęsti žurnalų, laikraščių? Jie 
yra tingus daiktai tinginiams ir tingioms 
valandoms. Jie neturi jiegos paimti mu
sų tvirtą protą ir pakelti į savaktivišku- 
mą. Jie patįs neturėdami pobūdžio yra be - 
jiegos formuoti kitų protus ir širdis. Jie 
gyvuoja akimirksniui; ir jų skaitytojai gy
vena betiksliai dabartyje. Jų pasaulio ži
nios yra kas atsitiko vakar, ar valanda at
gal ; ir jų apšvietimo vertė nėra didesnė už 
plepalą ir kitu tolygiu laiko išeikvojimu. 
Jie mano paliečiantįs visus žmonių reika
lavimus. Bet ne — toli gražu. — Jie kal
ba apie daugelį dalykų nesuprasdami nei 
vieno. Padėk -savo savaitės ar mėnesi:^ 
laikraščius į šalį, ir paskui peržvelgk juos 
nuo pradžios iki galo, ii* nereikės argumen- - 
tuotis, kad darodžius kiek brangaus laiko 
jie pavogė nuo tavęs. Laikraščio skaity
tojas gyvena tarpe tamsios minios; ir gy
venant tokiose aplinkybėse yra sunku ne
pražudyti atsakomybės pajautimą, arba 
turėti gludumo, padorumo, savęs pasiguo- 
dojimo supratimą. -Jis surambėjęs tam, 
kas prakilnus ir nuolankus. Didvyrių dar
bai nesujudina jo; ir nuodėmės ir didžios 
nelaimės pritarnauja jo novelės aistrai. Jo 
ilgėjimas yra smailus ir pusiau sąmonin
gas karėms, badams,, tvanams, laivadu- 
žoms. Bet jo troškimas žinijos versmėms 
išrodo negeistinas. Jis trokšta tapti roma
nų minia, kurioj žmonių svajonės pjovėsi 
viena su kita, — ir apsvaigo užsiganėdini- 
mu.

puošusiais kareiviais; pirm vis
ko reikėtų atbūti bažnytinėse 
pamaldose, laike kurių jo pirm- 
takunas sėdėtų ant papuošto 
sosto, kurį neužilgo reiktų jam 
užimti; ir pagaliaus, reikėtų 
jam užsidėti tam tikrą kepurę, 
kuri parodo jį esančiu tos vie
tos užėmėju, -kurion tapo išrin
ktas.

“Prie tų visų skirtingų oficia
lių ceremonijų, kuriomis pasau
lio respublikų prezidentai buna 
įvesdinami, yra dar daug skir
tingų iškilmių ir apvaikščioji- 
mų, -pasekančių po įvesdinimo. 
Nekurtose vietose tos priedinės 
iškilmės patapo net dalimi ofi- 
cialės procedūros. Naujai įsta
tomas Francuzijos Prezidentas 
beveik neišimtinai nuvyksta į 
Hotel de Ville, Paryžiaus mies
to rotužę, po užėmimo vietos, 
dalyvavimui užkandyje ir pri
ėmimui Prezidento svečių ir 
Municipalęs Tarybos narių. Me
ksikoje, tą vakarą prieš vidur
nakčio įvesdinimą, išrinktasis 
Prezidentas paprastai dalyvauja 
bankiete, surengtame jo pagar
bai Meksikos Miesto Majoro. 
Sekantį rytą po prisaikinimo 
Prezidento palociuose atsibuna 
vieša iškilmė.

“Čili valstybėje įvesdinimo 
diena paprastai buna užbaigia
ma tam tikru koncertu miesto 
teatre, o sekantį vakarą nauja
sis Prezidentas duota viešą po- 
kilį diplomatiškiems atstovams, 
specialisms pasiuntiniams, ir 
augštiems respublikos perdėti- 
niams. v

“Suvienytos Valstijos, nors 
sostinė randasi daugiau šiurk
ščiame klimate negu daugelio 
kitų respublikų, tik vienos te
turėjo labai įvairias įsaikinimo 
iškilmes. Pirmieji keturi Pre
zidentai buvo prisaikinti vidu
je, ir prasidedant su trečiuoju 
Prezidentu, Jeffersonu, prisai- 
kinimas atsibuvo Washingtone. 
Monroe, pirmutinis Prezidentas, 
buvęs prisaikintas lauke, pasi
rinko rytinę Kapitoliaus prie- 
angą, delei susivaržymo, ar jis 
turėtų būti įsaikintas Atstovų 
Name ar Senato bute. Po su
grįžimo prie vidujinio įvesdini
mo užimant vietą Jacksonui, vėl 
sekantieji įvesdinimai daryta 
lauke, nes tas rodės geriau ti- 

i kusi u prie Amerikos demokra
tiškumo idėjų, neš buvo leidžia- 
Įma plačiai visuomenei matyti 
I tą procedūrą, ir taip buvo lai-

padarytas 
Prezidentu sulyg. Meksikos pa
pročio, jam reikėtų padaryti tik 
prisieką Atstovų Bute vidurnak
tyje. Po padarymo prisiekos 
jam butų suteikta ne rankų plo
jimas, bet apglėbimas jo pirm- 
takuno.

“Brazilijoj po prisaikinimo 
prezidentui skersai krutinės už
kabinama plati juosta su šalies 
vėliavos spalvomis, ant tos juo
stos kabo -medalis — Preziden
tystės žymė.

“čili valstybėje, po padary
čio prisiekos prieš bendrą Kon
greso posėdį, jam reikėtų per
važiuoti per gatves apstatytas 
kareiviais, į speciales Te Deum 
pamaldas į svarbiausią miesto 
bažnyčią. Tuojau po to reikė
tų surengti pokilį, paskui gi ap
silankyti pas buvusį prezidentą.

“Jeigu butų įvesdintas į Pre
zidentus karės nuteriotoje Len
kijos Respublikoje, jam reikėtų 
nuvykti į savotišką ,‘Baltąjį Na
mą’, prie kurio durų butų su
statyta kavalerijos su ištrauk
tomis šoblėmis. Kuomet jam 
kur reiktų per žmones važiuoti, 
jį vestų ne apsitaisęs policis- 
tas arba daug-akis slaptas pri- 
sergėtojas, bet pranešėjas, ku
ris per žmones eidamas šauk
tų ‘nusiimkit kepures prieš skai
sčiausi Prezidentą’.

....... • •• i
Isdidziausios ceremonijos i

mažose respublikose - - ....
“Jeigu Senatorius Harding, -kytąsi.

vietoj įvesdintas kaipo vyriau-1 “Prezidentas Taft tą vėl su- 
sias vadas didžiausios pasauli-| laužė iki to, kad .galima yra de
nes respublikos, butų pasodin- 'monstruoti kada oras daleidžia, 
tas priešakyje mažiausios res- j bet kitaip tinkamiau yra cere- 
publikos, San Marino, jis pama
tytų vieną iš puoštiniausių pro- 
sedurų iš visų kitų. Jis butų 
apvilktas viduramžiniais -keis
tais jų šalies parėdalais; gatvė
mis reikėtų maršuoti po sosti- 

----______t _ ______ ____o_ nę, priešakyje einant pranešė- 
dėti, jeigu tik nepavydėtume jo Į jams ir lydint gražiausia pasi-

L. G. D. Prašo Aukų
Lietuvai Gelbėti Draugija, po 

globa Amerikos Lietuvių Dak
tarų, užsiimanti rėmimu Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus, pa
naujina ir pakartoja savo atsi
šaukimą į Amerikos Lietuvius 
— ypač savo skyrius, kurių yra 
net 76 — paskubėti šiuo tarpu 
surinkti daugiau pinigų. Juk 
Liet. Raudonajam Kryžiui pini
gų dabar reikia daugiau negu 
kitados; o Amerikos Lietuviai, 
išskyrus L. G. D. ir tuo tikslu 
veikiančiai, katalikų pusėj or
ganizaciją, visai viešai nesirū
pina Lietuvos Raudonąjį Kryžių 
remti, ant kurio pečių guli to
kia didelė našta, kaip karės taip 
ir visuomenės gyvenimo. Mes 
remiame šaulius, remiame Gy
nimo Komitetą ir /kitas dalis, o 
užmirštame .tą tautinę šventą 
organizaciją, kaip 
Kryžius.

Lietuvai Gelbėti 
siėmė sau tikslu
ir "moksleivių šelpimo “žiburė
liui” ir palaikyti Augštiesiems 
Kursams, -kuri tai vienatinė įs
taiga, gaminanti Lietuvai pro
to vyrus ir moteris.

Narinė mokestis į L'. G. D. 
metams yra $2, aukotojai skai
tosi pridavę po $1. Bet ir po 
vieną dolarį galėtume daug su-

Lietuvos R.

Draugija pa
rinkti aukas

monijas laikyti viduje; vienok 
diduma prezidentų, ateity j, kaip 
ir praeityje, galima tikėtis pri
ims 
keli 
lės 
ant
nubalsavo.”

prisiekas lauke, kur ne tik 
parinktieji, bet minios ga- 
matyti pervedimą galybės 
pečių to, kuriam žmonės

(Bus daugiau)
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos ža
lame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia,
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!. 
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 

'Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas
$10.00 
$11.00

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI 
nakcialy (dzūkiška)šių

Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai ? .......................................
Vai Aš Pakirsčiau ...................... ., 
Už ' Šilingėlj .......... ..................... 
Dovanojff (dzūkiška) ........................ 
Skyniau Skynimėli .................. ............

ITykiai Nemunėlis Teka .......... ............
Saulutė Raudona ......................... 
Lihgo (Latviška) .......................... 
Valandėlės (kvartetas, sopranui, altui, tenorui 

ir basui. — Atminčiai bendro ryšio sukak
tuvių dienos gg. šliupam) ............. . .

Kregždelė (duetask prie piano, žodžiai V. Kapso 
(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) ............................

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė- 
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) .................. .............

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės”. Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ......... 

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai 
žodžiai Anna Lutkus. Solo ir -pianui) ...

30c 
60c 
20c 
20c 
30c 
15c 
15c 
15c 
25c 
15c

5c

30c

75c

35c

30c

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) ......................... 
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ................
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) .............
Oi, Rūta, Rūtele (solo) . .. ..........................
Pasaka (solo) ..........................................*?.....
Nokturnas — Ačiū (solo) ...............................
Kur tas šaltinėlis (solo) ............................
Vai, Verčia, Laužo (solo) .................. 
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) III sąs. 
Gamta Graži 
Skambančios

(4 lygiems balsams) .................
Stygos (duetas) ........................
ST. ŠIMKAUS VEIKALAI

Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis
chorui) .....................

Ant Tėvelio
(mišram

Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ...... 
Aš Įsivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ....... 
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) 
Darbininko Daina (mišr. chorui) ........... 
Era Mano Brangi (baso sųio) ........................
Gerkit, Broliukai ir Kad aš Jojau (mišr. ch.) 
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ........................
Ilgu, Ilgu .................. . ;.......................
Kareivių Daina (trio) .......................... ............
Lopšinė Daina (solo) ...............■..... 
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ....................
Motule Mano ir šėriau Žirgelį (mišr. chorui)..

3.00 
40c 
50c 
40c 
50c 
80c 
75c 
75c 
50c 
25c 
50c. 
50c

35c 
30c 
60c 

1.00
1.50 
60c 
50c 
25c

1.00
60c 
60c 
60c 
30c
30c

Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 
(mišram chorui) ....-................ 

Oželis (mišr. chorui) ..................... 
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) .i........ . 
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ................ 
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo).............
Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ....... 
Plaukia sau Laivelis (duetas) ........ ......
Pamylėjau Vakar; Vai Varge; Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) ........................
Saulutė Tekėjo (duetas) ................... 
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
Šią Nedėlėlę (mišr. chorui) ...... ........ 
Scherzo, (tik pianui) .................... 
Sunku Man Gyventi (solo) ............... 
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (mišram chorui) ............... ..
Vakarinė Daina (mišram chorui) .................
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, žydėk (mišr. ch.) 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę .............

J. T. KELPŠOS VEIKALAI
Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 

solo) . ................................ 
Lietuvos Himnas (solo) ................... 
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleistą ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, Žirgelį ............,.........

30c 
60c 
50c 

1.00 
1.00
30c 
75c

75c 
25c 
30c 
25c 
60c 
60c

50c 
60c 
25c 
30c

75c 
60c 
35c
35c 
35c 
35c
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Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K.,

(Tąsa iš pereito nūni.) j
Tfečiaus Phidiaus priešai nenustojo 

priekabių jieškoję. Tarp pavidalų, persta
tančių mūšio sceną, išdirbtą ant skydo, 
stovinčio sale Atenos stovylos; buvo du, 
kurie atkreipė jų domą. Vienas buvo —, ...
vyras iškėlęs karišką kirvį, paslėpęs pusę Ps nusprendė, kad Olympijos stovylą turi 
savo veido iškelta, ranka. Tas buvo pana- 
šus į Periklį. Kitas pavidalas buvo seno

MIKROBAI IR LIGOS
Evoliucijos kelyj žmogus per

ėjo tokį protavimo būdą, kurį 
mokslininkai vadina egocentri- 
niu, kuomet jis “daug apie sa
ve manė”. Tuomet—saulė švie
tė jam, lietus lijo jam, pasau-

j jo Zeuso. Visas pasaulis žinojo gabumą! lis buvęs sutvertas jam gyven- 
ir garsumą Phidiaus, taigi tuojaus Elisoiti, J:-—1 -=
gyventojai paskyrė jį ir pavedė jam pa-1*” 
dirbdinti dievo, stovylą. Phidias tą pasiū
lymą priėmė. Gal but kad su neišdilusiu 
iš minties žiauriu Atėniečių persekiojimu

visame perviršyti Parthenone esančią Ate- 
nos stovylą. 'Netoli šventojo šilo jis pasi-

pliko žmogaus, iškėlusio akmenį metimui s^atė sau dirbtuvę, o jos viduryje įrengė 
Tai buvo Phidiaus paveik- altorių dvylikai didžiųjų dievų, kuriems 

Realizmas senovinėje Grtekų religiš- meldėsi kas rytas, pirm pradėsiant dienos
jo ant priešo, 
slas. 1 
kojė dailoje buvo priešingai papročių, to- | 
del Phidiaus draugai, nuduodami baisiai 
sujudinti apsireiškimu gyvais esančių žmo
nių pavidalų tokioje šventoje vietoje, be
laukdami nieko apkaltino jį šventvagystė
je, /UŽ ką būdavo didelė bausmė. Phidias 
tapo areštuotas ir pasmerktas. Viena tra
dicija sako, jog jis buvęs įmestas kalėji- 
man, kur ir pasimirėkitas padavimas, gal 
teisingesnis kalba, kad jis buvo išvarytas 
iš Atėnų; Nelaimė kartais buna laipt- 
akmeniu prie didesnių progų, ir, jeigu tra
dicijos teisingos,. Phidiaus išvarymas bu
vo pasekmė atnešusia jam daug didesnę 
garbę, negu kada Atėniečiai jam suteikė, 
ir jis padovanojo pasauliui stębėtiniausią 
Olympijos Zeuso stovylą.

Vakarinėje PeJoponezo dalyje, seno
je Elis karalystėje, yra puikus siauras klo
nis, per kurį teka upė Alpheus. Senovės 
žmonių ta vieta vadinta “Puikiausia viso
je Grekijoje”. Tarp upės ir kalno; pašvę
sto Kronui, Zeuso tėvui, buvo centras Gre- 
kų dievmeldystės net iš priėš-istoriškų lai
kų. Tenai'vėliaus stovėjo miestas Olym
pia, ir tenai, taipgi, apie 1000 metų pirm 
Kristaus, buvo pastatytas maldnamis He
ros, seniausias dievnamis visoje Grekijo
je. Jo griuvėsiai dar teberiogso pakran
tėse to švento kalno. Netoliese buvo sta
dium plotas, kur atsibūdavo Olympiški žai
slai daug pirmiau 776 metų pirm Kristaus, 
kuomet pirmu kartu pažymėta Olympia- 
da, ir tenai tie žaislai dar tęsėsi per dau i 
giau tūkstantį metų. Tame pačiame klo I 

—nyje Grekija dar vis pasilaikė nepriklau
soma daug po to, kaip likusią jos dalį val
dė svetimieji. Olympia buvo švenčiausias, 
populiariškiausias miestas visoje Grekijo
je, gal ir visame pasaulyje. Apie 470 m. 
prieš Kristų pačiame Olympijos centre ta
po pabudavotas didysis Zeuso dievnamis. 
Jis stovėjo ant pamatų iškeltų trįs laiptai 
nuo žemės. Apie dievnamį stovėjo 36 aug- 
šti granito stulpai-pilioriai, taipgi trįs at
skiros dalis viduje buvo išskirstytos irgi 
panašiais stulpais. Viena iš dievnamio 
frizų, išskaptuota geriausių Grekijos ar
tistų ir perstatanti Aenomaus su Pelopu 
arklių lenktynes, turėjo 21 labai dideles fi
gūras. Tas dievnamis buvo taip arti su
bendrintas su Olympiškais žaislais, ‘kad jis 
buvo laikomas didžiausioje pagarboje vi
so pasaulio Gre'kų. Vien tik į rytinę iš tri
jų vidaus dalių publikai buvo leista ineiti; 
vidurinėje dalyje žaisluose laimėję vyrai 
būdavo apvainikuojami alyvų šakų vaini
kais; vakarinė dalis buvo šyentų-šventoji, 
palikta Zeuso stovylai, kur tik vieni kuni
gai galėdavo ineiti. Žmonėms pažvelgti 
dievystei į veidą buvo leidžiama tiktai iš
tolo, atitraukus į šalis uždangalus.

Beveik tuo laiku, kaip didysis Zeuso 
maldnamis buvo baigiamas, Phidias pasi
šalino iš Atėnų, ir, pasekamas savo brolio 
ar zpusbrolio, Paneinos, piešėjo, ir nekuriu 
savo 
Nors 
labai 
myje 
stovylos užimti ir papuošti tą vietą, nes, 
nors rasta skulptorių išpuošimui paties 
dievnamio, nei vienas dar nebuvo atrastas 
vertas išrinkti padarymui pavidalo didžio-1

darbą. Auksas, sidabras, drambliakaulis, i 
brangakmeniai ir brunza buvo jam prista- i 
tyta neskupaujant. Atsargiai jis išdirbo 1 
medinį stovylai vidurį, sutvirtino ji gele- ( 
žinėmis štangomis ir išmirkino aliejumi į 
apsaugojimui nuo puvimo ar nykimo. Plo- . 
nais šmotais drambliakaulio, apšildyto prie 
ugnies, kad butų lankstus ir atsargiai su
leisti, jis apdėjo medį perstatymui kūno. 
Akis padaryta, iš parinktiniausių brang
akmenių. Nuo kairiojo peties iki kojų bu
vo nusidriekęs aukso apšiaustalas, išdabin
tas dirbtinomis gėlėmis ir įvairiais pavi
dalais. Ant galvos buvo laurų vainikas, 
padirbtas iš aukso, žaliai išspalvuotas, ko
jos taipgi buvo apdirbtos auksiniais san
dalais. -^Kiekviena dalis didžiojo sosto, ku
riame stovylą buvo įsodinta, buvo išdabin
ta su didžiausiu atsargumu. Sosto para
mas laikė nugaromis parėmę sfinksai, ku
rių kiekvienas turėjo glėbyje kūdikį. Jo 
priešakinė pusė buvo mėlynos spalvos; net 
pats užpakalis buvo išpuoštas trijų Graci
jų pavidalais, o ant kito šono buvo mistiš
kos scenos, perstatančios Herkulio žygius, 
kovą Thesejaus su Amazonėmis, ir Niobės 
šeimyną. Kojų papėdė rėmėsi ant liūtų, 
ir ji taipgi buvo išskaptuota Thesejaus/ko- 
vos scena. Sosto išlaukinės pusės buvo iš
dirbtos pavidalais, kurių vienas buvo Dia- 
dimeno sukančio paraištį aplinkui savo gal-

. va-’
Pagaliaus, po dviejų Olympiadų, arba, 

aštuonių ilgų metų darbo, stovylą buvo už
baigta sulyg to didžiojo artisto noro. Plat
forma, ant kurios stovylą rymojo šventų- 

i šventame skyriuje, Buvo beveik dvidešimts 
pėdų pločio ir trisdešimts pėdų ilgio, ir ji 
taipgi buvo išdabinta turtingu metalu su 
mitologiškomis scenomis; tarpe tų buvo 
perstatoma Aphrodita pakįlanti iš jūrių, 
Helios vežimas kįląs į augštumą su saule 
ryto metu, ir Sėlenos vežimas nusileidžiąs 
su mėnuliu Į gilumas nakties laiku. Sto
gas priešakyje stovylos buvo kiauras švie
sos įleidimui, sulyg senų Gre’kų papročių, 
tečiaus 
lijimo. 
stovylą 
tikrina.
dų viršuje pamato. Priešakyje stovylos 
buvo užtiesta puikiai išpuošta užtrauks 
paslėpimui dievo pavidalo nuo akių tų, ku
rie ineidavo į pirmuosius du šventnamio 
skyrius.

stovylos buvo padengtos nuo už- 
Nežinoma tikrai kaip augšta ta 
buvo, bet kaip senovės rašytojai 
ji siekė stogą ketuHąsdešimts pė-

(Bus daugiau)

REIKALAUKIT TUOJAU

mokinių, jisai pasirodė Olympijoje. 
pabėgėlis, vienok jis buvo sutiktas 
maloniai.

vieta dar
šventų-šventoji maldna- 

buvo belaukianti dieviškos
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įčiępijąmas žmogui, kuris “len
gvai” perserga, tai yra, jo krau
jas pagamina tokios mikrobus 
kaujančios medegos, kuri už
gniaužia gyvybę kiekvieno tik
rojo rauplių mikrobo, kuris ten 
patenka. Medega tveria kęle- 

i, dievai už maldas ir gerą Į tą metų, kasmet eidama silp- 
gyvenimą ganėdino jo norus, i 
Tuomet ir ligos paėjo iš dievų j 
rūstybės, arba raganių piktos ] 
akies. Dabar, mokslinis protą- ] 
Ivimo būdas, aiškinąs minėtus i 
I dalykus visai kitaip, stengiasi ; 
užimti egocentrinio vietą, ku- 1 
ris, ypač ligų klausime, darė ir ; 
tebedaro daug blėdies. Nes dar < 
randasi nemažai žmonių, liiirię i 
tiki (ir elgiasi sekdami tuos įsi- 1 
tikinimus), kad “Dievas duos— 
nesirgsi u; Dievas velys — iš- : 
gysiu”. Eidamas tokiomis nuo
monėmis žmogus taukiai patin
ka liūdnų nuotikių. Su jomis 
tegalima kovoti skleidžiant mo
kslo patikrintas žinias kaip li
gos kįla, ir kokie budai Varto
jami joms nugalėti.

Daugumos ligų priežastis yra 
mikrobai — begalo maži, daž
nai ir mikroskopu vos įmatomi, 
gyvūnėliai ir augalai. Ta teo
rija gyvuoja daugiau 50 metų 
ir laika, nuo laiko, atradus ko
kios ligos mikrobų, pasitvirti
na. Nelabai senai Japonietis 
Dr. Uoguchi atrado sifilio mi
krobus. Todėl daktarai, aptikę 
naują ligą, pirmiausia jieško 
jos kaltininkų — mikrobų, nes 
juos suradę ir patyrinėję jų -gy
venimą, jie lengviau gali sujie- 
škoti aplinkybių, kurios tų mi- 

i krobų gyvenimą galėtų, už
gniaužti — ir žmogų išgydyti. 

Mikrobai esti dviejų rūšių— 
gyvūnėliai ir augalai. Pirmie- 

’ ji moksle vadinami protozoai, 
- antrieji — bakterijos. Jie dau- 
; ginasi skilimo, budu — tai yra 

mikrobas plyšta pusiau, jo da-l 
lįs už kiek)-laiko’ vėl pusiau, ir 
taip toliau. Kadangi tokie ski
limai įvyksta kas 20—30 minu- 
tų, tai dienoje gali atsirasti bi
lijonai naujų. Ir atsiranda. 
Sveikas žmogus išmeta kasdien 
iš savo kūno tarp 128 ir 133 
tūkstančių bilijonų bakterijų, 
kurios, išdžiovintos, svertų apie 

I pusšešto gramo (Science, Aug. ' 
•13, 1915, p. 209). Bet ne visos ■ 
tų bakterijų'yra ligos bakterijos, 

žmonių kalba gerai sako: ‘pa
gavau ligą’, tik vietoje ligos 
reiktų indėti tokio ir tokio mi
krobo vardas. . Musų kunan mi
krobai įsigauna per burną, no
sį ii- su valgomu maistu. Yra 
ir kiti keliai: musės, uodai, utė
lės savo įkandimais įleidžia mi
krobų kraujan, arba jie iš oro 
sukrinta į atviras kūno žaizdas. 
Patekę kunan, ir radę tinkamų 
gyvenimo sąlygų, mikrobai ima 
daugintis ir gaminti medega, 
kuria vadinsime toksinas, nors 
moksle, yra įvairių vardų. Mat, 
kiekviena mikrobo rūšis gami
na savotišką medegą. Toksi
nai yra nuodai, kurie užpuola 
kūno dalis, kraują, audinius, ir 
sutrukdo jų darbą, žmogaus 
kūno mašinerijai tuomet dezor- 
ganizuojasi ir dažnai net žūsta 
— miršta, 

žmogaus kūnas turi įvairių 
būdų apsiginti nuo mikrobų. 
Mokslas dar nėra galutinai vi
sų ištyrinėjęs ir neturi pateik
to atsakymo, .kaip kūnas apsigi
na. • Kraujujė plaukioja mažu
lyčiai balti kraujo kūneliai, va
dinami liukositais (leucocytes). 
Jie užpuola ant nekuriu mikro
bų ir juos prarįja. Vėl, krau
ju je randasi tam tikra mikro
bus kaujanti medega, kuri arba 
užmuša pačius mikrobus, arba 
naikina toksinus. Nėkurie žmo
nės turi stiprių apsigynimo į- 
monių, ir jų liga “neima.” Bet 
tokių mažai. Mokslas surado 
du budu pagelbėti tų įmonių 
■įsigyti: įleidimas antitoksino ir 
čiepų negyvų ar nusilpnintų 
bakterijų kraujam, 
dus atvaizdinsime toliau, 
kia čia pasakyti, kad 
užsilaikymas apskritai 
duoda didesnės galės 
prieš mikrobų nuodus. 

Protozoai-gyvunėliki 
vieną iš bjauriausių (: 
sėkmė) ligų — rauples, 
kaip ir kitos mikrobų ligos, “už
krečiama”. Seniau ji buvo vie
na iš “DievJ rykščių”, bet da
bar mokslas naudoja čiepų bū
dą -ją nugalėti. Dr. Edvardas 
Jenner (Anglas) surado čiepus 
1798 metais. To budo pama
tas sekamas: rauplių mikrobas 
įsodintas teliuko kūme pasikei
čia ir susilpnėja. Tuomet jis

nyn. Bet du kartu gyvenime 
įsičiepindamas, žmogus gali ti
kėtis, kad rauplės jo neatlan
kys. Taigi čiepų būdas gintis 
nuo ligos susiveda ant ‘to, kad 
žmogui duodama persirgti ligos 
lengvesnę formą (progos krau
liui pagaminti mikrobus kaujan- 
čios medegos kovojant su nu
silpninta mikrobo rusimi) i Po 
to, ‘stipresnė ligos lytis jau jo 
nekimba. Čiepai atrasti pasek
mingi tik -nuo rauplių ir pasiu
timo. Kitoms ligoms jie nekaip 
žmogų sergsti.

Bakterijos-augalai pagamina 
daugiau ligų, negu protozoai. 
Difterija, šiltinė, džiova, tymai 
(jėdra), Skarlatina, net papra
sti “slunktai” yra bakterijų ga
miniai. Bakterijos estį trejo
pos išvaizdos: lazdukės, kamuo
lėliai ir sriubai, arba moksliškai 
tariant: bacillas, kokkas ir spi- 
ralas.

Difterija bloga tuo, kad ret
karčiais užsibaigia mirčia. Jos 
bakterijos turi lazdučių pavi
dalo ir patekę kunan pagamina 
tokį stiprų toksiną, kuris net 
širdies darbą sustabdo, arba ba- 
cillai augdami užgniaužia kva
pą ir'ligonis uždusta. Bet daž
niausia ligonis miršta nuo nuo- 
dų-toksino. - šitas toksinas ir 
piktojo mėšlungio (tetanus ba
cillus) yra mirtiniausi nuodai. 
Tam tikra kiaulukė, vadinama- 
“guinea”, sverianti 400 gramų 
(netoli svaro) tapo užmušta įš- 

. syk, įleidus penkias miligramo 
šimtadalis difterijos toksino (pi- 

. nigas 5c. “nikelis” sveria 5000 
■ miligramų), o pelė krito negyva 
. įleidus jon vieną 
. tantinę miligramo 
. mėšlungio toksino 
. gy, Abbot).
1 Prieš difterijos mikrobų -nuo- 
; dus mokslas naudoja antrą ap

sigynimo būdą: įlaida antitok
sino. Difterijos bacillai augi
nami jautienos buljone, kuria
me jos pridaro daug toksino. 
Toksiną atskiria nuo bakterijų 

i ir įleidžia gyvo arklio kraujau, 
kuris turi savybę greit paga
minti didžias kiekybes antitok
sino. Per tikrus vazmdelius 
antitoksino pilnas arklio krau
jas suimamas į stiklo indus, 
raudonos kraujo dalelės atski
riamos, likusi me-dega pagrynin- 
ta, ir antitoksinas gatavas var
tojimui. Jis įleidžiamas difte
rija sergančio ligonio kraujan, 
kuriame užmuša bacillų paga
mintus nuodus. Difterija su
sirgus nereikia vilkinti — to
kie stiprus nuodai į porą dienų 
žmogų lengvai pribaigia. An
titoksino įlaidos būdas naudoja
mas ir prieš gangreną: Čia ir
gi reikia greitai suktis.

Šiltinė viešpataudavo 
niausią tarpe kareivių. 1 
taip senai, 1898 metais, karėje 
Amerikonų su Ispanais, kelis
syk -daugiau Amerikonų’ žuvo 
nuo šiltinės, ne kaip nuo kulkų. 
Įvedus gi tretį apsigynimo bū
dą: įlaida negyvų ligos bakte- 
rijų-čiepų, karėje su Meksika ir 
Vokietija susirgimų šiltine veik 
nebuvo.

Medega įląidai gaminasi se
kamai : šiltinės mikrobai augi
nami buljone, paskui užmuša
mi, kaitinant buljoną iki 140 
laipsnių Ęahrenheit. .Pagrynin- 
tą medega naudoja tri jomis 
įlaidomis. Pirmu kartu įlei
džiama kraujan 500 milijonų 
negyvų bakterijų laikomų vie
name ^kubiniame santimetre su-

raus vandens., žmogus jaučia 
už kiek laiko galvos skaudėji
mą, nuilsimą, kai kada karštį, 
o retuose atsitikimuose vemia. 
Įlaida apskritai daroma po pie
tų, kad minėti apsireiškimai ga
lėtų praeiti bemiegant. Ryte 
žmogus vėl jaučiasi kaip buvęs. 
(Hodgdon, “Elementary Gene
ral Science”, p. 301.)

Praslinkus 10 dienų įleidžia
ma 1000 milijbnų bakterijų 
dviejuose lašuose suraus van
dens, o už 10 dienų ši Įlaida pa
antrinama. Nuo jų -žmogus da
žniausia nejaučia nesmagumų. 
Jos sergsti žmogų nuo susirgi
mo apie du metu, kuomet {lai
dos reikia vėl atnaujinti.

Taigi matome, kad čiepai ir 
bakterijų įlaida suteikia kunui 
ginklą, kuriuo jis apsisaugo nuo

susirgimo. Gi antitoksinų [lai
da užmuša ligą, žmogui jau 
sergant. ' švarumas gyvenime, 
švarumas drapanų, indų, namų, 
sveikas valgio gaminimas, svei- . 
Jei papročiai, be to, suteikia kū
nui stiprumą grumtis su neina- ( 
tomomis ligų priežastimis — 
mikrobais. Šarūnas.

DYKAI VISIEMS!!
Kuris tik prisius savo ir 
nors poros Lietuvių adre
sus, gaus labai naudingą 
knygelę dykai. Knygelė su
sideda1 iš 16 pusi., vardu 
“Keno Naudai Dirbsime?”. 
Reikalauk šiandien 
suodamas atvirutę

Lithuanian American Trading 
Co., Room 30, 112 No. Greene 
St., Baltimore, Md.

adre-
(13)

LIETUVIAI!!!
AR JUS ŽINOT SAVO NAUJĄ LIETUVĄ?

Ar žinot jos rubežius ir teritoriją, kurią ji apima?
AR jus žinot kaip dabar Europa išrodo, sulyg vėliausių nustaty

mų Paryžiaus Taikos? Naujoji Lietuva, Estonija, naujoji Vokieti
ja, naujoji Čeko-Slavokija, Lenkijja, Latvia, Vengrija, Austrija, 
Jugo-SIavija, Balkanai/ ir tt.?

KIEK KARTŲ jus žingeidavot kuomet skaitėt apie kurių vienų 
ar kitų vietų, kas su ja padaryta, kam dabar ji priklauso arba 
kur tikrai ji yra.

TODĖL JUMS DESPERATIŠKAI reikėjo vėliausio “Politiško 
žemlapio Naujos Europos*’, kuris butų, spalvuotas^ 24x34 colius di
dumo, tinkantis pakabinti ant sienos namie arba biznio vietoj, ku
ris butų PAMOKINIMU IR PAINFORMAVIMŲ VISAI ŠEIMY
NAI. Gautas patyrimas iš šitų žemlapių atmokės jums daug kar
tų brangiau, negu užmokėsi pinigais už ji.

KAINA VIENAS DOLARIS. Siųskite pinigais registruotu laiš
ku. Galite siųsti ir banko čekiu, pačto ar ekspreso money orderiu.

INTERNATIONAL MAP COMPANY
341 Fifth Avenue New York, N. Y.

iI 
t

dešimttuks- 
dalį piktojo 
(Bacteriolo-

► daž-
Dar ne

ATIDAI LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

išdirbame pasportus trumpiausiam laikę.
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 A VE. Cor. 6th St. Dept. L. 5 NEW YORK, CITY

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

The Municipal Savings and Loan Company 
moka depozitoriams 5% ir pinigai yra sau
giai ir gerai užlaikomi. Depozitorius gauna 
nuošimtį nuo podėjimo iki išėmimo bile ko

kiame laike.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 
COMPANY

7909 Superior Ave. prie Ė. 79th St.
Sumokėtas Kapitalas $300,000

Atdara kasdien nuo 9 iki 3.

Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais nuo 6 iki 9.

Tuos bu-
Rei- 

sveikas 
žmogui 
stembti

sukelia 
I savo pa- 

Ji.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos;
JO ryte iki 
3 iki 5 po pietų. 
7 iki 8:30 vak.

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12 *

8115 St. Clair Avenue

I IŠRADĖJAI

i
Prisiųskite man savo braiži- A 
nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimu knygu
tės “Patarimai Išradėjams”, 
i ri duodama dykai.

I Rašykite Lietuviškai savo
❖ vokatui.
į Martin Labiner
T 15 PARK ROW, NEW YORK
I Registr. Patentą Adv. (Dr.)

500,000 Taupymo 
Knygelių

500,000 Taupymo knygeliu bu
vo išimta Society for Savings 
įstaigoje bėgyje jos septynias
dešimta vienų metų egzistavi-. 
mo. Šiuomi laiku, ji jau per
leido per savo rankas suvirs 
tris i ketvirtdalius bilijono do- 
lariu taupytoją sudėtą pinigą, 
kurie uždirbo apie §62,000,000 
nuošimčio taupytojoms.

ku-
t t i

Incorporated 184Q

Ibr.SiHrintĮS
in the (lity of d leu eland

PUBLIC SQUARE

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio Valstijoje

PO VISKĄ 
(Guy de Maupassant—V( 
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(Guy de Maupassant — Verte A. A. Tulys)
Comte de Lormerin tik ką pabaigė 

rėdytis. Išeidamas jis pažiurėjo j veidro
dį, kuris užėmė visą protarpį jo rengimo
si kambaryje, ir nusišypsojo’.

Tikrai jis buvo dar gražios išvaizdos 
žmogus, nors gerokai pražilęs: augalotas, 
lengvas, dailus, be pilvo žymės, su mažais, 
■.nenudribusiais ūsais, kurie galėjo būti pa
vadinti gražiais. Turėjo jis eiseną, išdi
džią, Paryžišką apsirėdymo stilių, žodžiu 
ką tokį nepasakomą, kas padaro 'žmogų di
desniu, negu pinigų milijonai, tarp dviejų 
žmonių. Jis sumurmėjo: “Lormerin dar 
.gyvas!” ,

Ir jis nuėjo į svetkambarį, kur jo lau
kė jo laiškai.

Ant jo stalo, kur viskas turėjo savo 
vietą — darbinio stalo tokio pono, kuris 
nedirbo, sale trijų skirtingų pažiūrų laik
raščių gulėjo tuzinas laiškų. 'Vienu palie- 

1 timu jis paskleidė visus tuos laiškus, kaip 
pinigų lošėjas duodamas kortas pasirink
ti; ir jis peržiūrinėjo rankos raštą, ką jis 
darydavo kas rytas pirm praplėšiant laiž
ius.

Tas padarydavo jam džiugaus vyli- 
mosi, abejojimo ir miglotos nerimasties 
momentų. Ką tie užslėpti, mistiški laiškai 
jam atneša? Ką jie talpina užsiganėdini- 
mo, linksmumo, ar skausmo? Su greitu 
akies žvilgsniu jis praleisdavo juos, pažin
damas raštą, pasiskirdamas juos, padalin
damas į dvi ar tris vietas, priklausant nuo 
to, ką jis iš jų pasitiki. Čia draugai, ten 
ypatos, del kurių toks pat jis buvo; toliau 

r— nepažįstami. Paskutinieji visados pa
darydavo jam biskį neramumo. Ko jie nuo 
jo nori? Kokia ranka išvedžiojo tuos ypa
tingus braižinius, pilnus minčių, prižadų, 
-arba grąsinimų?

Tą dieną vienas laiškas išimtinai pa- 
gavo jo akį. Buvo jis paprastas, neatro
dau tis kad ką nors apreikštų; bet sunkiai 
jis ant jo žiurėjo, su kokiu tai širdies šiur
puliu. Jis manė. “Nuo ko jis galėtų būti? 
Tikrai aš pažįstu tą raštą, bet vistiek ne
galiu jo įvardinti.”

Pakėlė jis laišką savo veido augščio 
ir laikydamas švelniai tarp dviejų savo 
pirštų bandė per konvertą perskaityti ne
manydamas ątplėšti.

Paskui jis pauostė jį ir pačiupo nuo 
stalo mažį padidinamąjį stiklą, kurį jis 
vartodavo tyrinėjimui visų rankraščių dai
lumo. Ūmu jis pajuto silpnumą. “Nuo 
ko jis? Ta ranka man žinoma, labai ži
noma. Tankiai aš esmu skaitęs jos brai
žymą, labai tankiai. Bet tai buvo senai, 
senai. Nuo kokio bieso jis gali būti? Ša-a! 
Čionai kas nors tiktai pinigų prašo!”

Ir jis atplėšė laišką ir skaitė:
Mano brangus drauge: Tu, be 

abejo, mane užmiršai, nes jau dvide- 
šimtis penki metai kaip mudu matė- 
vos. Aš buvau jauna; esu sena. Kuo
met aš sakiau tau sudiev, aš apleidau 
Paryžių ir iškeliavau į kitą provinciją 
su savo vyru, kurį tu vadindavai “ma
no ligonbučiu”. Ar tu jį atmeni? Jis 
mirė penki metai atgal ir dabar aš 
grįžtu į Paryžių apvesdinti savo dūk- - 
terį. Turiu dukterį, gražią, aštuonio
likos metų mergaitę, kurios tu nesi ma
tęs. Aš pranešiau tau apie jos gimi- 

' mą; bet tikrai tu nekreipei daug do-' 
mės į tą įvykį.

Tu dar tebesi garbus Lormerin, 
taip aš girdėjau. Na, jei dar tebeat
meni savo brangią Lišą, kurią tu va
dindavai Lison, tai šį vakarą ateik ir 
vakarieniauk su manimi, su dabartine 
Barone de Vance—tavo ištikima drau
ge, kuri ištiesia tau pašventusią ran
ką, kurią tu gali suspausti; bet nebe- 

v bučiuoti, mano nabagas Jaquelet.
Lise de Vance.

Lormerino širdis pradėjo drebėti. Min
kštam krėsle sudribęs, su laišku ant kelių 
jis sėdėjo žiūrėdamas tiesiai prieš save pri

spaustas aitraus susijudinimo, kuris pri
vertė pasirodyti jo akyse ašaroms!

Jei jis savo gyvenime mylėjo moterį, 
tai buvo toji, brangi Lise, Lise de Vance, 
kurią jis vadindavo “Žibute”, del nepapra
stos jos plaukų spalvos ir skaidrių akių. 
O! kokis tai gražus, žavėjantis sutvėrimas 
buvo ji — ta barone, moteris to podagrin- 
go, ištvirkusio barono, kuris urnai išvežė 
ją į provinciją, Uždarė ir laikė ją atskiru
moj nuo skaugumo, patogaus Lormerino 
skaugumo.

Taip, mylėjo jis ją ir tikėjo, kad jis 
taipgi bus jos mylimas. Draugiškai jinai 
davė jam Jaquelet vardą ir ji ištardavo tą 
žodį saldžioj gražmėj.

Pas jį sugrįžo tūkstantis gražių atsi
minimų,* dabar jie gražus, saldys ir melan
choliški. Vieną vakarą ji pareidama iš bo- 

įlės pašaukė jį ir jiedu nuėjo į Bois de Bou
logne pasivaikščioti. Ji vakarinėje suk
nioje, jis parodomoj kuzoj. Tai buvo pa
vasario laikas; oras buvo gražus. Nuo jos 
kikliko kvapas pripildė orą — kvapas nuo 
jos korseto ir, gal but, taip gi nuo jos odos 
kvapas. Kokia prakilni naktis! Kada jie
du pasiekė ežerą, kai mėnulio spinduliai 
pro šakas puolė į vandenį, ji pradėjo verk
ti. Jis biskį nustebęs paklausė jos ko ji 
verkia?

(Bus daugiau)

IŠ PASLAPTIES SENOS 
PILIES

Laisvas Lietuvis.
(Tąsa iš pereito num.)

Į griuvėsius vidurnaktyje atėjo šim
tas ginkluotų vyrų, urnai ėmėsi darbo.

Duris tapo pakeltos ir jie pamatė šuli
nį. Urnai buvo padirbtos kopėčios ir viens 
iš vyrų su elektros lempute tyrinėjo gilu
mą .... Šulinys vos pusantro sieksnio gi
lumo. Ėjo vidun ir dugne, betyrinėjant 
sienas rado rusnį — kelią, kuriuomi gali
ma keturiems vyrams eilėje eiti. Sienos 
buvo mūrytos iš akmens’

Dešimts vyrų inėjo į šulinį....

Pilies rūmai Lenkų sargybos saugoja
mi pavyzdingai.... Viduje dar žibėjo 
šviesa, mat, ponai karininkai štabo divi
zijos N išsijuosę darbavosi. Telefonais 
kalbėjosi su kitais štabais. Štabo viršinin
kas gerokai jau buvo išgėręs degtinės, gy
rėsi:

— Ryt, ryt, panowie, Kauną mes pa
imsime ir visus prakeiktus Lietuvius iš
smaugsime. Prieranga jau atlikta. Ma
no divizija eis pirmyn.... Kepsime poga- 
now Litwinow, kaip andai jie mūsiškius 
iškepė pas medsargį.... Geri vyrukai, 
buvo narsus, bet del prakeiktos chamkos 
visi žuvo.... Gi nuo ko? Nuo prastų cha
mų, net ne kareivių. Smaugsiu aš tuos 
partizanus kur sugriebęs, smaugsiu; jie 
dar pavojingesni, negu reguliarinė kariu- 
menė.. .. ' ~

— Panowie! gana darbo, po šimts vel
nių, laikas atilsėti. Išgerkime prieš iške
liaujant iš tos pilies paskutinį kartą, už
migsime, o pagiriosime Kaimo restaura- 
nuose. Kowienskie Polskie damy mus lau
kia, priims. Aš žinau, kad priims.... Jos 
laukia musų.... Kasdien laiškus mums 
rašinėjo....

Karininkai paklausė, viršininko.
Panowie! Vivat! Kaunas jau musų! — 

ūžė girti karininkai, it bičių spietis.
Jiems besilinksminant, staiga atsida

ro durįs ir jie pamatė duryse ginkluotus 
vyrus su atkištais šautuvais į juos.

— Pasi(Įuokit! — prabilo viens iš vy
rų pusbalsiai. — Esate, ponai, apsupti ir 
jūsų sargyba sumušta.

— Pasiduodame, — atsiliepė nusigan
dęs viršininkas divizijos N.

— Rankas augštyn! — vėl prabilo tas 
pats balsas. — Nei balsu! Kas išsitars 
nors žodį, lavonu kris!

Nei jokio pasipriešinimo iš “narsiųjų” 
“Kauno užkariautojų” nebuvo. Visus su
rišo. Buvo jų dešimts žmonių, vis kari
ninkų. Surištus išvedė iš kambario. Be 
to dar keli vyrai surinko visus štabo po
pierius iš stalų ir spintų, sukišo į maišą, 
ir visi išėjo, j

Visiems išėjus, už dvidešimties mi- 
nutų staiga it perkūnas trenkė — rūmai 
oran išlėkė....

(Galas)

Į JUOKIS
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi i
T'i —K □

ORAS SEKANČIAI 
SAVAITEI

(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo).— 
Jeigu nelis, bus pagada. 
Jei užeis šaltis, bus šalta.

. DAJNA.
Atiajna gražus pavasarjo 

laik’s —;
Sauliutia šiltaj pradeda 

spindėt?
Sudiks laukose ir piavoi . 

žieidai!
Gana bus liūdėt:,
Po soules skajščjais šyltais 

spinduliais;”
Banguos laukia medžei 

ir rugiai linguos:?
Vejėljs putens ant jūrių 

vilnis,...?
Paukštalej dajnuos;.

Bėrasis.
Nuo Juokų Red.: štai, gerb. 

skaitytojai, jums pavyzdis pir- 
miausio šių metų naujo musų 
šio skyriaus gamtos produkto, j 
kurį vadiname "poetu”; Gerb. 
Bėrasis, kurio parašas mums 
patinka ir yra visai naujas, at
siuntė šias savo “eiles”, užvar
dintas “DAJNA”, ir prašė pa
talpinti, bet netaisyti, kad kar
tais neiškreiptume minties. Tą 
malonę pasivėlinome jam pada
ryti, žinoma, sayo skaitytojų la
bui. Gerb. Bėrasis yra pavyzdis 
iš visų kitų musų laikraščių ei
lininkų, kurie taip didžiuojasi 
savo poetiškumu, kad užsiaugi
nę ilgus plaukus nose dangų rė
žo. Tokius mes ir pajuokiame, 
kaip pereitame num. minėjome, 
šiam sykiui net pavyzdį paduo
dame.

Taip, taip, gerb. skaitytojai, 
ir tie, kurie poetais norite bū
ti: žinokit, kad nors daugelis 
norit būti pašauktais, bet ma
žai mes teišsirenkam....

į
Dar apie tautiečius arba vi

durinę srovę. — Gerai atsime
nam gerb.-Jcun. Fabijono parei
škimą, pas ką yra jiega, pas ką 
gerklė ir pas ką grotas. Dabar 
mums rupi paaiškinti, kodėl ir 
katalikai ir socialistai turi dau
giau pasekėjų? Todėl, kad jie 
daug žada, o žmonės į pažadus 
daugiau tiki, negu į gavimą. Viz 
durinėji srovė tik duoda, ir visi 
jos nariai turi, o dar tamsieji 
žmoneliai, kurie, apie kitas sro
ves kaip musės apie išteptą po- 
pierį sukasi, gauti nepratę, tik 
prižadus, kaip musės saldų po- 
pierį, maloniai^gaudo.

Gerb. kun. Fabijonas tai kaip , 
Lenkų Pilsudskis: kada Vokie
čių pusėj buvo laimėjimai, Pil
sudskis kariavo už Austriją. O 
kada pergalė virto aliantams— 
jis pasirodė sąjungiečių pusėje.

Gerb. Fabijonas dabar viešai 
skelbia, kad tik Ęusija Lietuvą 
išgelbės ir pripažins, nes mato 
pilną bolševikų laimėjimą Ru
sijoj. Kada bolševizmas žlugs, 
išgirsime jį skelbiant kitokią

giesmę. Mat, jis nori ifrisitai- 
kyt prie gadynės: ką jau žmo- 
neliams eit prie bolševikų sovie
tinių dogmų ragauti, tai velyk 
jis pats tas dogmas paskelbia ir 
duoda. — Kokie paiki tie smer- 
telni žmoneliai.

St. Langius iš Pittsburgo at
rašė, kad jis pažįsta tokį tingi
nį, kuris anksti kelia ir_yėlai 
eina gulti, kad daugiau turėtų 
laiko tinginiauti.

Sz
P. Valiulis, vietinis, apsilan

kęs mokykloj, kur jo vaikas 
mokinasi, andai mokytojai pa
sakė : “Aš savo sūnų leisiu ant 
advokato”.

Bet mokytoja jam visus pla
nus sugadino pareikšdama, kad 
jo vaikas yra teisingiausias už 
visus jos klesoje mokinius.

Clevelande keletas “komunis
tų” (turime pranešimų ir iš ki
tų kolonijų apįe tai) užsiaugi
no Trockiui panašias barzdeles, 
kaip seniau burliokai darydavo 
carą garbindami. Bet jie pada
rė klaidą: Leninas yra vyres
nis ir komunizmą Rusijoj pir
mas išmislino, taigi ar nerei
kėtų jį pasekti? — Leninas yra 
plikas. Vyrai, už darbo!

Užsiminus apie darbininkiš
ką Rusiją, čia norime pažymėti 
kitą faktą, kaip griežtai tenai 
prisilaikoma demokratiškumo ir 
balsavimo. Andai, atsimenam, 
buvo žinia, kad nuskendo laivas 
su daugybe žmonių. Taigi, šio 
skyriaus skaitytojas, pabėgęs iš 
sovietų rojaus, parašė mums 
šitai ką: “Kada laivas pradėjo 
skęsti ■ ir šauktis pagalbos, ko
misarai tuojau sušaukė susirin
kimą nubalsavimui ar reikia 
pagalbą duoti ar ne. - Jiems be
svarstant laivas nuskendo ir vi
si prigėrė.”

•Ona ir Andrius Droney, kaip 
jo pavardė Angliškai skamba, 
abu čia gimę Lietuviai, apsive
dę rimtai svarstė apie gyveni
mą, apie ateitį, apie šeimyną, 
kam jų turtai liks po mirčiai, 
ir nutarė nusipirkti šuniuką.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami .

taupinimui

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

4%
St. Clair ir East 55-ta g a tri.

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

12000 Superior Ave.

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy-^ 
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

Įj Jums Nereik Rūpintos

I
TT UOMET siunčiat pinigus į Europą per 
JA- The Cleveland Trust Company jus ga
lit būti tikri, kad jie bus persiųsti " \

Greitai ir pigiausia kaina
Šis bankas turi suvirs 2,000 koresponden
tinių bankų visose pasaulio dalyse. Musų 
ekspertai tyrinėja užrubežių pinigų stovį 
kasdien ir jus galit pasinaudoti bėgančio
mis dienos kainomis.

Randasi kas nors kuris kalba jūsų kal
bą musų skyriuje jūsų kaimynystėje.

Cbe Cleveland
Crust Company

Visokis Užrubcžinių Reikalų Patarnavimas

Jonas Stanaitis gyrėsi drau
gui, žiūrėdamas į nepažįstamą 
moterišką: “žinai, Petrai, man 
ta mergina labai patinka.”

Petras Sajauskas atsakė: “Ji 
jau moteris, ne mergina.”

"Užtai ir moteris, kad patin
ka”, atsiduso Jonas.

Apie filosofiją. Dabar, kada 
kas ką kvailo pasako, tai kitas 
iš šalies patėmija: Tai filoso
fiškai !

Senovėje kada filosofai ką 
nors naujo ir protingo pasaky
davo, žmonės juos apšaukdavo

kvailiais.
, Nuo to ir paeina, kad filoso

fai buvo vadinami kvailais, tai 
dabar kvailiai vadinami filoso
fais.

JONAS BALUKONIS
Vienatinis Lietuvis 

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

Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
Sale North American Banko 

Atdaras vakarais.

LAIVAKORTĖS TARP 
LIEPOJAUS IR NEW YORKO 
Tankus išplaukimai geriausiais 

laivais.
PINIGAI SIUNČIAMA MONEY 

ORDERIAIS I VISAS DALIS 
LIETUVOJE.

Atdara Subatomis vakarais 6 iki 8.

Garfield
Savings Bank

Main Office 
l 322 EUCLID Ave.

“DRAUGIŠKAS BANKAS”
Gordon Office

ST. CLAIR ir E. 79th St. #■

Saugumas Pirmiaus
Pinigų apsauga žmonėms apeina pir

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

šiais laikais, prie visko brangumo, ne
verta laikyti pinigus namie arba ant mažų 
nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakjla, 
kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuojaus 
dėti pinigus The St. Clar Avė. Banke arba 
jo skyruje, už metų laiko matysit ką j 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

VELYKOS VISAI ARTI
Jusų giminės ir draugai, gyvenantieji senoje tėvy

nėje, nėra ant tiek laimingi, kaip jus esate, kurie gy
venate Suvienytose Valstijose.

Jums čionai, Suvienytose Valstijose, Velykos reiš
kia džiaugsmą, linksmumą ir nepaprastą malonumą, 
tečiaus jūsų giminėms ir draugams užjūryje yra vie
natine viltimi jūsų piniginė pagalba — jūsų Ameri
koniškas dolaris.

Todėl dabar, kolei neprasidėjo dar skubus susikim
šimas siuntinių, yra geriausias laikas pasiųsti savo 
Velykų siuntinį į senąją Tėvynę.

Sugrįžę liudymai rodo, kad pinigai pristatoma siun
čiamai ypatai apie j tris savaites laiko. Mes išmoka
me Vokiškomis markomis, kurios yra legaliais pini
gais Lietuvoje. Taipgi pinigai siunčiami Į Lenkiją ir 
į Latviją.

• American Express Kompanija yra įsteigta 1841 
metais ir turi sumokėto kapita $18,000,000.00 ir 
siunčia į Europą daugiau pinigų, negu bile kuri 
finansinė organizacija. Musų kainos yra pilnai 
einamos. Kreipkitės į vietinį skyrių

2048 East Ninth Street, Cleveland

per
ki ta 
pri-

Arba rašykite savoje kalboje į 
Foreign Money Order Department 

AMERICAN EXPRESS COMPANY 
65 Broadway, New York.
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LIETUVOS ŠAULIU ORGANIZACIJOS 
ATSIŠAUKIMAS

, Ypač skriaudų ir nelaimių 
pridarė mums Lenkai, kurie ke
linti jau metai žudo Lietuvos 
pakraščių gyventojus. Del Len
kų nedorai užmestos mums ka
rės netekom daugybės Lietu
vos piliečių gyvybių; del Len
kų provokacijos vėl netekom 
musų sostinės Vilniaus ir Lietu
vos dalies, kurią trumpam lai
kui buvom iš vergijos atvadavę.

Daug buvo sunkių Lietuvai 
valandų, kada rodos nebėra už
tarytojo nei draugo. Įvairus 
pasaulio lygybės ir teisybės o- 
balsių skelbėjai dar ir dar kartą 
mus suvylė. Išmokom pasiti
kėti tik vien savo pajiegomis ir 
laukti tik to, ką savo aukomis 
ir krauju iškovosime. Tose va
landose vienintelė paguoda ir 
paspirtis buvo musų Broliai 
Amerikos Lietuviai. Jie visą 
laiką gyveno su savo tikrąją 
Motina Lietuva vienu gyveni
mu, jie neišsižadėjo savo Tė
vynės sunkiausiose jai valan
dose, jie draug su mumis džiau
gėsi Tėvynės laimėjimais, draug 
su mumis kenčia jos vargus, 
protestuoja del daromų jai 
skriaudų, galingai reikalauja 
Lietuvai teisybės.

Gausingos aukos, plaukian
čios iš anapus vandenyno drau
ge su broliškais stiprinimo ir 
užuojautos žodžiais, tai buvo 
vienintelis musų medžiaginės 
ir moralinės paspirties šaltinis. 
Tatai pridavė mums drąsos, pa
siryžimo ir ištvermės.

šiandien j musų gynimosi \o-

(Lietuvos Informacijų Biuras) ,
Amerikos Lietuviai pamėgo 

šaulius. Lietuvos šaulių Sąjun
gos darbuotė — tai yra gražus 
Lietuvių Tautos gyvybės ir sie
los apsireiškimas. Lietuvių tau
ta negali sutikti, kad jos lais
vė butų neigiama arba varžo
ma iš svetur kokių nors sveti
mų nors ir gal galingų kaimy
nų ar valstybių. Lietuvos liau
dis negali sutikti, kad laisvė bu
tų paminama po kojų ir pačių 
jos pastatytų viršininkų iš vi
daus. Ji auklėja Lietuvos pi
lietį kaipo tikrą gynėją Lietu
vos nepriklausomybės.

Toksai šaulių Sąjungos dar
bas yra atnešęs jau daug nau
dos ir prie politinio Lietuvos 
žmonių nusistatymo ir prie ak- 
tivaus Lietuvos nepriklausomy
bės apgynimo. Nėra nieko nuo
stabaus, jog šiai Lietuvos vi
suomenės organizacijai pilnai 
pritaria Lietuvos liaudis ir skai
tlingos Amerikos Lietuvių ko
lonijos, kurios tai paskatintos 
Lietuvos Misijos narių, o ypač 
buvusio šaulių Sąjungos įgalio
tinio Kun. J. žibaus, tai visų 
vietos veikėjų kiekvienoj kolo
nijoj yra sukėlusios daug aukų 
Lietuvos šauliams.

Iki šiolei per Lietuvos Misiją 
buvo persiųsta šaulių Sąjungai 
keliais atvejais 3,110,900 auksi
nų ir be to išvažiuojant Kun. J. 
žilius ir Majoras P. žadeikis iš
sivežė perlaidą šaulių Sąjungos 
vardu ant 566,713 auksinų, to
lau būdu iš viso jau pasiųsta 
Lietuvos šaulių Sąjungai nuo vą įsikišo Tautų Sąjunga.... 
Amerikos Lietuvių 3,677,613 au- ir lygiai kaip ir pernai jie buvo 
ksinų ir 20 sk. šios aukos plau- užsistoję plėšiką Bermįntą, taip 
kia ir toliau ir yra priimamos ir dabar sutrukdė mums išnau- 
Lietuvos Atstovybės Ameriko- doti pergalės po širvintais ir 
je, kuri yra prisiėmusi tarpi
ninkauti parsiuntime šių atikų 
šaulių Sąjungai. Kaip nieka
dos gal pirmiau, šios aukos rei
kalingos ypač šiuo laiku, kuo
met prisieina atvaduoti iš žel- 
gowskio ir pati Lietuvos sosti
nė Vilnius ir visi Lietuvos Ry
tai. Lietuvoje visi tvirtai įsiti
kinę, jog be gyvos Šaulių Sąjun
gos burių pagalbos ir be duos- 
ningos Amerikos Lietuvių pa
ramos nebūtų galima tas gražus 
darbas atlikti. Todėl neužmirš
kime Šaulių!

Čion paduodame šaulių Sąjun
gos Centro Valdybos atsišauki- 
itną, kursai Kun. J. žibaus var
du tapo prisiųstas; Jis tokio 
turinio:
Lietuvos šaulių Atsišaukimas

Prisiųsdama gautųjų duosnių 
aukų pakvitavimus, Lietuvos 
Šaulių Sąjungos Centro Valdy
ba prašo Tamistos, garbus Pilie
ti, išreikšti Broliams Lietuviams 
Amerikoj broliškos podėkos už 
jų nenuilstamai teikiamą gau
sią paramą musų nelygioj ko
voj dęl Tėvynės nepriklausomy
bės;

Jau kelinti metai kaip plėšrus 
kaimynai ugnimi ir kardu sten
giasi užmušt Lietuvių tautos pa
siryžimą laisvai gyventi. Nuo 
pasaulinės karės pradžios Lie
tuvos žemę gausiai girdo ašaros 
ir kraujas.... Neišmatuojamos 
kančios ir vargai vis tik nesu
laužė tvirto Lietuvių pasiryži
mo nebevergauti, o priešingai— 
užgrudino jų dvasią į plieną, iš
mokino juos ne be vien drąsiai 
gintis nuo nevidonų, bet ir per
galėti !

Pirmomis jaunutės Lietuvos 
Valstybės dienomis, kada go
dus priešai siekė ją nusmaugti, 
— narsiam, bet neskaitlingam 
musų kariumenės būreliui pa
skubėjo į pagalbą ką tik dar gi
musi Lietuvos šaulių Sąjunga. 
Kas jau kartą stvėrėsi ginklo, 
tas, jei nekrito garbingame ko
vos lauke, tebeneša jį ir šian
dien, ir dar nematyti, kar grei
tu metu galėtų padėti, nes go
džių, išalkusių priešų, tykančių 
progos mums įsmeigti peilį, dar 
gana daug liko....

Giedraičiais vaisius. Dar vie
nas užsimojimas ir butume iš
mušę nuožmius svečius iš šven
tojo Gedimino kalno.

Nors šiandien tarpininkau
jant T. S. Kontrolės Komisijai 
padaryta neva paliaubos, veda
mos su Lenkais naujos derybos, 
— vienok visa tai neduoda ma-

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA
DRUG STORE

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd?

žiausio laido, kad Lenkai, nu- go atvažiuoja Amerikon didis 
taikę momentą, vėl neatvers 
muš už gerklės. Nežiūrėdami 
savo pasižadėjimų ir sutarčių 
bei Kontrolės Komisijas garan
tijų, jie vis koncentruoja mu
sų pasienyje naujas pajiegas ir 
iš pasalų užpuolę, iki paskuti-

šaulių draugas, daug pasidar
bavęs kovos lauke, pil. Anta
nas Žmuidzinavičius, kurs gyvu 
žodžiu perduos Broliams Ame
rikiečiams musų sveikinimus ir 
plačiai painformuos apie Lietu
vos Šaulius.

nos išplėšė Varėnos miestą.... I Priimkite musų širdingus 
Taigi musų žūtbūtinė kova to- sveikinimus. Drauge sveikin- 

li gražu dar nebaigta, šiai ko-1 kite musų vardu Amerikos Bro- 
vai- dar nenumatom galo. Mes 
organizuosimės ir ginkluosimės, 
kiek tik musų pajiegos leis. Mes 
kiekvieną Lietuvos bakūžėlę pa
versim į tvirtovę, kurioj atsi- 
bąstęs laisvės priešas sutiks 
kulkų!

Apginti Tėvynę nuo mirtino 
priešo visiems ateinantiems am
žiams tai nėra vienos dienos 
darbas, tai yra kova ištisų gent- 
karčių. Mes pasiryžę ištverti, 
kiek tik iš musų ši kova reika
laus. Mes aukausim visą’, kad 
atlaikius šalies laisvę, kurią pa- 
mylėjom labiau už gyvybę. 
Daug jau musų draugų karžy
gių Lenkai barbariškai nužudė. 
Bet tatai nekenkia Sparčiai au
gti skaitlingiems naujiems Šau
lių Būriams, pasiryžusiems kas 
valandą eiti savo kariumenei į 
talką.

Taigi duosni musų Brolių A- 
merikiečių pagalba šiandieną 
mums labai ir labai reikalinga.

Bendromis pajiegomis, kas 
krauju ir gyvybe, kas savo už- 
prakaituotu skatiku pastatysim 
laisvą ir šviesų musų Tėvynės 
rūmą, kur ateityje galėtume gy
venti savo dienas, nebejieškoda- 
mi duonos kąsnio už jurių-ma-

liūs su Naujaisiais Metais. Gal 
jie atneš mums išsiilgėtą ramy- 
mybę ir taiką!

V. Putvinskas, 
Centro Valdybos Pirmininkas ir

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Viršininkas.

B. Kemėšis,
Centro Valdybos Sekretorius ir 
Bendrojo Skyriaus Viršininkas.

Visas aukas Lietuvos šau
liams, kaip ir kitas aukas Lie
tuvos Gynimo Komitetui, Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui ir 
t. t. visados reikia siųsti:

Lithuanian Representative
162 W. 31 St., New York City.

KOPECNY’S

Turime pridurti, kad neužil-

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.

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

Baisus Lietuvių Darbas
Baltimore, Md. — “Dirvos” 

skaitytojas praneša, kad kovo 
f> d. čia trįs Lietuviai, gelžke- 
lio stotyje nugirdę iš kitur at
vykusį Lietuvį klausinėjantį sa
vo tautiečių, priėję prie jo pa
sivadino su savim, žadėdami 
parodyti Lietuvius, ir išsivedę 
į užmiestį jį primušė, atėmė 
pinigus ir pasišalino, palikdami 
nabagą ant kelio pusgyvį. Gal.

jie ir visai norėjo jį užmušti, 
bet, kaip rašytojas tikrina, su
pratęs jų tikslą, nelaimingasis 
nudavė jau negyvas, ir taip iš
liko tik baisiai sukruvintas. At

sipeikėjęs kiek išgalėdamas nu
ėjo prie žmonių pagalbos ir pa
pasakojo apie savo nelaimę. Du 
iš galvažudžių tapo suimti, tre
čio dar j ieškoma. MOS IŠ U

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų Drapanų 
Krautuve

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

sijonų ir visokių kitokių.
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 79th Street
Kampas Cramb Avenue.

ir

J. BARTKUS
Registruotas Vaistininkas ir Chemikas

Atidarė
LIETUVIŠKA APTIEKĄ
881.1 SUPERIOR AVE.

Teisingai patarnaujame visiems!

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet salite 
pasinaudoti musy lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimu— 

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466
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(literas laionuūj, Biuras) lai
"Eltos žinios ite
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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. 
Padidinam ir iš mažų pavei

kslų padarom didelius.
Darome paveikslus del pas- 

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

Kursas Nupuolė
Tai geriausia proga daug au
ksinų j Lietuvą nusiųsti. Grei
tume nusiuntimo pinigų nieks 
su manim negal lenktyniuoti; 
visiems pinigų siuntėjams pri
statau kvitas su parašais pri

ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Liepo

jų, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei j Lietuvę.

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

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

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
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Laivakorte Į Liepojų $145. Eidkunus $106.70
Tai yra musų kaina tik per vandenį.

Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums.
Nereiks bedavoti Nebus vargo

Giminės iš Lietuvos
Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje 
tiesiai i jūsų namus Clevelande. Laivakortės parduo
dam ir prirengiam visas reikalingas kelionei popieras.

Užtikrintas Pinigu Persintimas
Siunčiame pinigus j Lietuvą per pačtą ir per kab- 

legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas 
negauna, pinigus jums gražinsime.

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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Persikėlimo Pranešimas
“ Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą.”

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes. 
magumą.

B A. TUT B I 1NT O 
pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta jll Jie prašo 
daugiaus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri- 
siųstumem per paštą, tai reikia siųsti 60c. į

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, New York City.

Kaip Jus Naudojate Elektrą Savo 
Namuose?

Jus nepasinaudojate elektros naudingu
mu kiek reikalinga, jeigu savo namuose 
naudojate ją tiktai šviesai. Jus galit pa
naudoti ją prie skalbimo drapanų, prosi- 
nimo ir valymo, jeigu pasinaudosite pato
gumais moderniškų elektriškų padargų.

Elektriški Naminiai Padargai galima y- 
ra pirkti lengvomis išlygomis bile Elek
triškų Daiktų Krautuvėje.

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building 

Public Square

THE REPRESENTATIVE REALTY COMPANY NO
RI PRANEŠTI ŠIO MIESTO LIETUVIAMS, KAD JI 
PERSIKĖLĖ IŠ SAVO DABARTINES VIETOS - IŠ 
814-16 CITIZENS BUILDING l KITĄ VIETĄ — ANT 
ANTRŲ GRINDŲ HANNA BUILDING, PRIE KAM
PO EUCLID AVENUE IR EAST 14TH STREET.

THE REPRESENTATIVE
REALTY CO.

Second Floor Hanna Building 
Euclid Avenue prie East 14th Street 

Abu Telefonai
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Persikėlimo Pranešimas
THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN COMPANY 
NORI PRANEŠTI ŠIO MIESTO LIETUVIAMS, KAD 
II PERSIKĖLE IŠ SAVO DABARTINĖS VIETOS - 
IŠ 814-16 CITIZENS BUILDING Į KITĄ VIETĄ - 
ANT ANTRU GRINDŲ HANNA BUILDING, PRIE 
KAMPO EUCLID AVENUE IR EAST 14TH STREET.

The Municipal Savings & Loan Go,
Second Floor Hanna Building 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai
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kum
Į Grįitanr musą belaisviams iš ji 

! Inią, Krašto Apsaugos minis- s 

[ lelija pima daug prašymų iš-ji 

į lahtati iš Laiv valdžios jų 

į riant i nelaisve, ir nelaisvėje 

t išplėštą turtą- E prašymų «i- 

škėja bd plėšiniuose kartu su 

įsrariais dalyvavo ir Lenki 
t hrijinU k. a. iš vyresnio) 

f medicinos felčerio B. šilkaiči 

[ imant jį į nelaisvą netoli Rod 

; lės miestelio, Lenkų 1-to ula 
E pulko vyresnysis leitenan1 

t, (poruanik) atėmė pinigus, 
į krodėli, visą felčerio insl 

S- meutų rinkini ir kitus daik 

r to paties pulko kareiviai 

c baigė plėšti, kas liko.

VILNIUS.
“Vilenskij Kurjer” pran 

mu, nauja laikinoji raMnno 
nusija pasistačiusi tiksiu is 

tinai taikino admimstrativi 
veikimo iki sušauksiant 1 

niaus seimą. Toks nutariu 

. buvęs priimtas po keliu pasi 
rimu Varšuvoj ir tame £a] 
tubunkri demokratai num 

wo tokos vaisius.

Artmuiis ir veik viena 

uis Vita laikinosios vali 

mosios komišjffi uždarinis i 

šaukt' seimą. Vilimus seim 

. Lenta dešiniąją grupių tiki 
mis, busiąs plebiscitinis. T 

gj bodu laikinosios valdomosi 

£ komisijos darbuotė busianti d

"DIRVOS” LAIDO!
f iltito Šiitais įtari, Kraštai 

rišta iptū]EU seseris Ht
Į Emją i Ašis ba įtari? 

pareita. Paišė J. 0. šn 
Uratai itao įpism

į Kis Slepias ii tinsi? fialą. ft
! p Įtarią bltoįe. hje ipš 

jniip puta apsreibai, 
safrar aštaSiu ftafas i 

pntob Aras £ £ Kup 
Pratus tanu iptorūs. raks

Mskinedo KeUoaė į Pap te k 
mii: Ar Mėnulis izpuls tffi 
nuo Žemės Dengusi Ar t 
Km Žmogus Gyvena! Ks 
Kodėl menų šalta; Mažas 
Sulinė Planeli) šeimyna. 1 
ritins. 126 puslapiai..

tetari j Prabočiai Lydai Istas 
ilgos senovės Lyd? tentas, 
yra buvusi betariu putoti. 1 
du. S pusi...............

*au|« latcq "Mirties Batabja 
Simnas, vargai, Btršisi 
rauenėa, sunkia £ssa čri 
totai. Prr, 
risiąs kita, kuo labai visi in 
H tari 85..........
Gota tvirtais iptate .

totais ItjitftnL Rtatp v 
rikos įtarią gyvetao it tL 
(ra rateliui pareitai. 1J7

Ttoloi i anūkas. Pakinei ta 
eij? knygelė. Telpa justa 
ff meigiEj-aotag — f1*< 5 
UuuYmoL Pulųq m

Ttisjba Pasda. Įtakas įnaq 
lų, pritaiiitj prie ioocq ię 
taisė M. Safes. CWW n

l^bjuės ĮfpiiniL Labai pny 
nie S vyrmttbi Si pivtki 
gražia žalia spalva. 8Q

VžUkaiti Šulė. Patriotas 
paveikslėliai. Tise iaeza 
rašymą, labi žingeidus į j 
nujos srityje ir tt Pini 
M puslapiai, ra pareikšta

Vitraolyiio Slaptybės. Indozzs i 
iš vienuolį gyrenr^o ftfa 
ibis. Paraiė Marė Mock. 
152 pushpixi

<Mai Kimiem Bem. 5-ių a 

mos ir kkiils. Pmšė F. 1 
Bagdžinotė. Post 50 ..

tyli Pyfii Drama penkiuose 1 
itMengymij. Parašė Henry 1 
wtė B. Sknpkauskiūtė. 1

f tftakta Mergelė. Sceniška p 

sešią atidengimą. Parengė 
bai lengva lošti, dalyvanja 
ra motery. 35 puslapiai ..

Veidmiii/stė ir lleūė. Gus Ht

Ji gi druni. Parašė SebiHer. L 
kalton vertė P. Norkus. Pa

Į filosofijos Straipsniai Žingediį

- ri) literataroje raštai a Eta
1 ■■ rios klausimus. Parašė V. J. 
K rieji susipažinti ra Cbsofija

1 tari geriausio prog? ............
■ 80 audimo apdarais............

I ’uta Vainikas - Knyga matei.

[ ■ ’T'~ "“ten] ir vyrą, žiug 
K tos deklacariteul Pusi m 
E **liil Labai akyvas tuo variu 

s rertniai ii gann, rašytų, ( 
K Knyga ateita ratae’u, 
» f tjtiA ir mišvieoaua, uuja a 

ųM H Mis. ..................

Tvirta ap.’uyta

DIRVA”



išgalėdamas nu-. 
į pagalbos ir pa- 
savo nelaimę. Du 
tapo suimti, tra
ną.

4 H H ŽINIOS IŠ LIETUVOS X
DIRVA

S
emikas

(Lietuvos Informacijų Biuras) 
“Eltos žinios

i labiau susiaurinta, nes jai ne- 
jteks įnešti į seimą jokių įstaty- 
|mų projektų.

Todėl esą numatoma, kad nau- 
iš joj valdomojoj komisijoj nesu-

;msl

kuomet filiu 
ninia gėrimą—

alaus. Jeigu 
nimus apie 
u*. 
LE 
'rinceton 466

/ON? į
106,70

KAUNAS.
Grįžtant musų belaisviams

Lenkų, Krašto Apsaugos minis-! sipratimų ir ginčų nebusią, nes 
tori j a gauna daug prašymų iš-i visi svarbesnieji klausimai jau 
reikalauti iš Lenkų valdžios jų buvę išspręsti ir priimti tam 
imant į nelaisvę, ir nelaisvėje'tikri nutarimai pirm susidarant 
išplėstą turtą. Iš prašymų ai- tai komisijai.
škėja, kad plėšimuose kartu su! To paties laikraščio praneši- 
kareiviais dalyvavo ir Lenkų mu, Varšavos laikraščių žinios, 
karininkai, k. a. iš vyresniojo kad Vilniaus žydų gyventojų 
medicinos felčerio B. šilkaičio, dalis, nežiūrėdama bendruome-
imant jį į nelaisvę netoli Rod u- nes nutarimų, dalyvausianti
nės miestelio, Lenkų 7-to ulanų 1 rinkimuose į seimą, esą be pa- 
pulko vyresnysis leitenantas | grindo. ' 
(porucznik) atėmė pinigus, lai
krodėlį, visą felčerio instru
mentų rinkinį ir kitus daiktus, 
to paties pulko kareiviai pri-[metines sukaktuves.
baigė plėšti, kas liko. Buvęs laikinosios valdomosios

komisijos pirmininkas V. Ab
romavičius, atsisakęs oficialiai 
dalyvauti vyriausybės darbuo
tėj, grįžęs prie savo pirmykš
čio darbo — advokatūros.

ginčijamas vietas į tris rajonus 
ir išskyrė iš savo tarpo tiems' 
rajonams tris pakomisijėles, 
kurios sausio 27 d. išvažiavo į 
vietas statistiniams daviniams 
patikrinti. Į rajoną Pikeliai- 
žagarė išvažiavo inžinierius Vi
zbaras ir iš Latvių pusės Feld- 
manas; į žeimelio-Radviliškio 
rajoną — musų atstovas Saba
liauskas ir Latvių atstovas Ber
gas; į Aknistos valsčių ir Kur
šo kampą į vakarus nuo Aknis
tos — prof. Bielskus ir Latvių 
inžinierius Aroneets. Tos pako- 
misijėlės nedarys jokių spren
dimų ir neklausinės žmonių no
rų, tik patikrins etnografinius 
ir ekonominius statistinius da
vinius nustatytomis instrukci
jomis.

Sausio 23 d., sekmadienį, Vil
niaus Lenkai gyventojai iškil
mingai apvaikščiojo 1863 m.

VILNIUS.
“Vilenskoje Slovo” praneši

mu, zelgowskio dekretų rinki
mų diena j Vilniaus seimą ati
dėta vasario 20 d.

buvoję
)arduo-
jpieras.

er kab- 
jei kas
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administrativinio 
sušauksiant V51- 
Toks nutarimas

VILNIUS.
“Vilenskij Kurjer” praneši

mu; nauja laikinoji valdymo ko
misija pasistačiusi tikslu išim
tinai laikino 
veikimo iki 
niaus seimą.
buvęs priimtas po kelių pasita
rimų Varšavoj ir tame fakte 
tautininkai demokratai numatą 
savo intakos vaisius.

Artimiausia ir veik vienati
nis Vilniaus laikinosios valdo
mosios komisijos uždarinis su
jaukti 
Lenkų 
mais, 
budu
komisijos darbuotė busianti dar

KAUNAS.
Sausio 28 d., rytą, Kontrolės 

Komisija, pirmininkaujant pul
kininkui Chardigny, atvyko vie
nai dienai iš Vilniaus į Kauną. 
Tos pat dienos vakarą Komisi
ja išvažiavo atgal į Varšavą, 
kur žadėjo būti sausio 30 d.

seimą. Vilniaus seimas, 
dešiniųjų grupių tikini- 

busiąs plebiscitinrs. Tuo 
laikinosios valdomosios

RYGA.
Gautomis žiniomis, Lietuvių- 

Latvių trečiųjų teismo sienoms 
išspręsti antrojo sienų sekre
toriaus pakomisija paskirstė

VILNIUS.
Vilniaus laikraštyj “Vilen

skoje Slovo” paskelbtas želgow- 
skio išleistas dekretas Nr. 56, 
nustatąs “Vidurinės Lietuvos” 
pilietybės laikinąsias taisykles. 
Sulyg “dekretu”, “Vidurinės 
Lietuvos” piliečiai gali būti:*"

1. Asmenįs įrašyti į vietos 
gyventojų knygas: valsčiaus, 
arba buvusias apskričių (sta- 
novyje) teritorijoj, dabar su- 
darančioj “Vidurinę Lietuvą”, 
taip pat ir jų vaikai.

2. Asmenįs gimę “Vidurinės 
Lietuvos” teritorijoj arba tu
rintieji toj teritorijoj nejudo- 
mąjį turtą, jei jie gyveno tame 
krašte iki 1919 m. sausio 1 d.

Knygos Visiems ir Visokiame Reikale
DIRVOS” LAIDOS KNYGOS

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto
riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europų ir Azijų bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 
Drūtais audimo apdarais ................................

. Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny- 
A ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 

įvairus gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. 
Drūtais audimu apdarais, auksinėmis raidėmis. ..

Mohamedo Kelionė į Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšių? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemų Šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ........................................

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma, 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi...............................

■Rusijos Moterų ’’Mirties Batalijono” Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 ................................ .... $1.25
Gražiais tvirtais apdarais.................................... $2.00

MLaimčs Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi.......

Tautos Vainikas.. Puikiausia dainų-ėilių ir deklama
cijų knygelė. Telpa joje keleto autorių —- vyrų 
ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de
klamavimui. Puslapių 172. Kaina ............

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67. ....

‘Tėvynės Įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys; Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva. 80 puslapių ..................

■Užtekanti Saulė.
paveikslėliai, 
rašymų, labi 
mijos srityje 
94 puslapiai,

'Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A. 
152 puslapiai ,.......... ....... ......

Orafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Vertė Z. 
BagdžiUniutė. Pusi. 50 ...................................

Rytų Pylis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 
Vertė B. Sknpkauskiutė. Pusi. 67................... 35

Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po
ra moterų. 35 puslapiai .... ..

į Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 6-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė lietuvių 
kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 ............

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius, 

su paveikslais ...................................

KITŲ LAIDŲ KNYGOS

1.00
1.50

.75
1.25

1.00

Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu
vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai
rius klausimus. Paraše V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia. knyga 
turi geriausių progų 
Su audimo apdarais .

1.00 
$1.50

Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au- 
• torių — moterų ir vyrų. Žingeidios eilės, gra

žias deklamavimui. Pusi. 144 ...................
šešėliai. Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 

vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupas
sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai- 

' tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tulelis.
Tvirtai apsiryta

. .50 
$1.00

•'DIRVA”

9
1

1269

1145
1146

1147

3002 
3201 
3335 
5126 
..24

35 
1444 
1155 
3212

49 
895
52 

593 
903 

1172 
1448 
1901 

913 
1295

3232 
3500 
3540

76
620 

1463 
3055

81
88
92
97

925 
1186

1187

1188

1310
3508
1308

1309

3242
5157
1925
3640

121

p. 255

p. 104

p. 472
p. 260

p. 118
p. 147

p. 122 
p. 136 
p. 193 

. p. 88 
p. 167 
p. 85

Andersono Pasakos ............................... pusi. 82
Aisopo Pasakos ......................................pusi. 346
Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 
Akyvi Apsiriškimai Sviete...................... p. 79
Apsireiškimai Atmosferoje ............... p. 238

Ta pati apdaryta .............
Apie Žemę ir Kitus Svietus 

Ta pati drūtais apdarais 
Aritmetika ..............................
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Pragarų, p. 72 
Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. 
Badas — Dailus vaizdelis .......... 
Baltoji Vergija ...................................
Biologija arba Mokslas apie Daiktus
Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 
Darbas — gražus romanas ............... p. 219
Dainos Vasaros Grožybių ................... p. 33
Dainavos Šalies Žmonių Padavimai ...........
Dramos ..................................................
Dėdė, arba ainių kančios ...........
Dangus — astronomijos knygelė .. 
Dvynai Vagių (Kun. Dembskio) ... 
Daktaras Kišeniuje ...........................
Eilėmis ir Proza ...............................
Ethnologija, Istorija apie Tautas .. p. 667

Su apdarais ta pati knyga ...............
Edgaras, Nuo ateizmo prie teisybės .. p. 214 
Elementorius ............................................ p. 46
Elementorius (kitos laidos) ................... p. 85
Fabiolė, Katalikų Bažnyčia Katak. . 
Farmazonai (3 aktų komedija) __ _
Francuzijos Revoliucija .......................
Francuzų Kalbos Rankvedėlis .... 
Gyvenimas Genovaitės .......................
Granatų Pavėsyje — pasakos ...........
Gulivero Kelionė po nežinomas šalis 
Geležiniai Nagai .......................
Gludi-Liudi — Lyrikos Eilės 
Gamtos Istorija.........................

Ta pati knyga su apdarais
Gamtos Pajiegos ir Kaip iš jų naudotis ....

Ta pati su apdaraišt .........
Geografija ...............................

Su apdarais at pati knyga 
Gabija — Rinktinė knyga ......................p. 78
Geografijos Vadovėlis ........................... p. 77
Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoj p. 552

Ta pati su apdarais .............J.
Gyvenimo Mokykla ................... ■ ..

Ta pati knyga apdaryta .........
Gyvenimas Šv. Tėvo Benedikto IX 
Gyvenimas Išganytojo Svieto ... 
Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 
Humoras ir Satyra (Juokai) apdaryta p. 158 
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių, Velnių p. 470

Ta pati su apdarais ..........
Istorija Septynių Mokytojų .. 
Išvakarės Gret Lemano Ežero 
Iždų Sala ............... ...........

. p. 353 
p. 131

. p. 75 
p. 110 
p. 225 
p. 159

p. 72

.. p. 209
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. p. 235
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3. Asmenis, gyvenę “Viduri
nės Lietuvos” teritorijoj nuo

11914 m. rugpjūčio 1 d. ne ma
žiau kaip 5 metus.

4. Asmenįs, gyvenę “Viduri
nės Lietuvos” teritorijoj nuo 
1918 m. sausio 1 d. ir turį čia 
nuolatinę gyvenamąją vietą.

5. Asmenįs, dirbą valstybės 
arba visuomenės įstaigose (pa
braukta. Red.)

Paminėtų asmenų pilietybės 
teisę turi taip pat-jų žmonos ir 
vaikai iki 18 metų.

Asmenįs, paminėti 3-me pun
kte, nebus pripažinti “Viduri
nės Lietuvos” piliečiais, jei jų 
pagrindinis, užsiėmimas krašte 
buvo Rusų valstybinė tarnyba.

Asmenįs, gyveną “Vidurinės 
Lietuvos” teritorijoj ir tneata- 
tinką paminėtoms sąlygoms, ga
li būti pripažinti “Vidurinės 
Lietuvos” piliečiais užsienio rei
kalų departamentui leidus, jei 
jie gyveno tris metus tame kra
šte, nebuvo teismo nuteisti už 
nusikaltimus, baudžiamus nors 
mažiausia kalėjimu.

Asmenįs, norintieji atsisaky
ti nuo “Vidurinės Lietuvos” pi
lietybės, privalo gauti tam už
sienių reikalų departamento lei
dimą.

Toliau “Vilenskoje Slovo” ra
šo, kad “Vidurinės Lietuvos” 
vidaus reikalų departamentas 
pranešęs Vilniaus miesto magi
stratui, kad miesto tarybos nu
tarimai esą patvirtinti ir todėl 
departamentas' nedarysiąs Vil
niaus miestui kliūčių 15 milijo
nų markių paskolai gauti.

Sausio 16 d. apsilankiusi pas 
gen. želgowskį centralinio rin
kimų komiteto atstovų delegaci
ja su Vilniaus miesto vice-pre- 
zidentu p. Lufcacevskiu ir in- 
teikusi jam magistrato išdirb
tą memorialą del maisto pro
duktų didelio brangumo ir jų 
stokos mieste.

Sulyg memorialu, maisto kri- 
zio priežastįs šios,:

1. Planingas maisto produktų 
slėpimas; 2 — Kariumenės iš
laikymas “Vidurinės Lietuvos” 
maisto produktais; 3 — Spirito 
dirbimais- iš grudų ir bulvių. •

Kad pašalinus miesto katas
trofą, magistrato nuomone, rei-_ 
kalinga uždrausti . įvairias rek
vizicijas pjovyklose, rinkose, 
krautuvėse ir keliuose einan
čiuose į miestą, ir deleguoti a- 
gentus į Didžiąją Lenkiją, kad 
užpirktų produktų ir. šieno.

HARDINGO ĮVESDINIMAS
(Užbaiga nuo pusi, 1-mo)

Iš Virginia valstijos buvo aš- 
tuoni išrinkti prezidentais, ku
riems ir buvo garbė būti įžy
miausios vyrais, kokius ši šalis 
turėjo. Tai buvo: Washington, 
Jefferson, Madison, Monroe, W. 
H. Harrison, Tyler, Taylor ir 
Wilson (toj valstijoj jis yra gi
męs). Ohio Valstija davė sep
tynis prezidentus. Aštuonioli
ka prezidentų buvo su kolegijos 
mokslu; vienas iš West Point 
kadetų mokyklos; devyni netu
rėjo kolegijos mokslo.

Wilsonas visai silpnas.
Iš Baltojo Namo išvažiavus 

į Kapitolių, su dideliu sunkumu 
Wilsonas galėjo viską reikalin
go atlikti. Jam visame padėjo 
su juo važiavęs Harding. Li
pant Wilsonui trepais žemyn, jo 
kojas palengva nukeldinėjo laip
tas nuo laipto patarnautojai iš 
slaptosios policijos, ir taip gi 
įkėlė jį į automobilių. Kapi- 
toiiuje jis pasiremdamas ant 
lazdelės palengva nuėjo į savo 
skyrių, nors buvo siūloma per 
karidolių vežamu krėslu perve
žti.

Prezidentams važiuojant iš 
Baltojo Namo į Kapitolių, visa 
ilga Pennsylvania avė. buvo nu
stota miniomis žmonių, gatvėje 
abiem pusėm stovėjo kareiviai 
ir jureiyiai.

Wilsono pergyvenimas.
Tik antras iš demokratų par

tijos prezidentas nuo Jacksono 
laikų Wilsonas ką išbuvo pilnai 
du terminu, aštuonis metus, ir 
jis per tą laiką pergyveno bai
sias dienas. Jis buvo beveik ak
lai vienų garbinamas, kitų ne
apkenčiamas. Skelbimas taikos, 
pačios baisiausios pasaulinės ka
rės laikas, mirtis jo žmonos ir 
draugės, antras apsivedimas ir 
pagaliaus visiškas susirgimas, 
viskas tas paeiliui ėjo per jį. 
Aštuoni metai nubaltino jo plau
kus, suardė jo kūną ir sunaiki
no fizišką galę, tik nesurudino

DR. ADOMAS SZCmWSKI 
GYDYTOJAS IR CMluuRGAS 
M2 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

7907 Superior Ave.

124
.128
129

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys įvairių eilių, pa
dalintų į keturis skyrius: Iš Žmonių ir Vargų 
Knygos; Gamta ir Žmogus; Romansai ir Saty
ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pusi...........

Istorija Abelna — svarbus istorijos ruožai ir tų 
knygų kiekvienas privalėtų turėti susipažinimui 
su abelnaja istorija. Puslapių 498_L____ $2.00
Su tvirtais apdarais ____________’_________ 2,75

Valgių Gaminimas — mažai tokių knygų yra, bet 
labai reikalingos kiekvienai šeimininkei. Pa-, 
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162_  1.25
Gražiai apdaryta __________________________ 1.50

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybes Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00 
Tvirtais apdarais _ __ _________________ 1.50

Pulkim Ant Kelių — Nauja maldaknygė, paranki ir 
praktiškai atspausdinta, tinka seniems ir jhu- 
niems, vyrams ir moterims. Knygos gražiai 
tvirtai apdarytos, kiaulės oda, kraštai paauksuo
ti, kaina su prisiuntimu ______________

3381 Istorija Antano Kandroto (kaip būti drutu) 
3336 Apie Kūno Išlavinimų ................... pusi. 74

Cleveland, Ohio

jo proto. Savo draugų jis lai
komas kaip kad butų buvęs su
žeistas pasaulinėje karėje ir 
gyvas kankinis už savo idealus.

Wilsonas jau nuo pat užėmi

mo vietos' turėjo tūlas ligas ir 
nebuvo visiškai sveikas. Ma
žai kam buvo taipgi žinoma, 'kad 
jis, kaip ir Rooseveltas, beveik 
ant vienos akies nematė.

REKORDŲ KAINA NUMAŽINTA 
COLUMBIA Grafofonų rekordų kai- 
na tapo numažinta iki 85c. už 10-coli- 
nius rekordus. Užsakydami rekordus 
iš “Dirvos’Į Krautuves Katalogo siųs
kite po 85 c. Mažiau šešių rekordų 
perkantiems siuntimo neapmokame. 

“DIRVOS” KRAUTUVE 
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

LAIVAKORTĖS 
VISOM LINIJOM

Siunčiam Pinigus į visas Šalis Užrubežiuose.

COLL VER--MILLER CO.
2033 E. 9th Street ir 1 98 W. 25th Street
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave;

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

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 prižiuriu dantų smegenis.
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų ir nuo 4 po pietų iki 8 vakare. 

Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dieną.

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERI?
Darbininkas naudoja palengvinimui 

skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ūkininkas naudoja ji ir negalėtų apseiti 
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė kitų nelaimių ištikti.

Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerį, nuo pečių skaudėjimo, 
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu

FARMA ANT PARDAVIMO 
97 akrų farma, 7 mylios nuo 
Geneva, O., 1 mylią nuo grįsto 
kelio, geras 8 kambarių namas, 
puikus sklėpas, 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. Įteikia įmokėti 
$3,500. (9)
AMERICAN FARM AGENCY 
1241 E. 167 St. Cleveland, O.

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

galimybės uždirbti kasdieninę duoną.
Angliakasys naudoja Pain-Expellerį 

nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo, 
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin- 

ptętpani užsiėmime, kad užlaikius savo svei- 
katą ir energiją.

Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel- 
ler*. kuomet vaikai nupuola ir susimuša— 
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgili- 

K. *1 pxw I mo ir ten, kur geras linimentas reikalin- 
gas.

’’’ Visi naudoja Pain-Expellerį.

» MEASURE

PropriiB

This offer fa one of the biggest, 
most generous over made by 
any tailoring house. It’s your 
one big opportunity to get a 
finely tailored • to - measure 
2 piece suit with box back, or 
any other style, superbly 
trimmed and cut in the latest 
city style for only 112. W.

We’re out to beat 
high tailoring prices 
You save $8 to JIX. Why 
not save 50% on your next 
suit? Remember we guarantee 
stylo, fit and workmanship or 
your money back.
Big Sample Outfit FREE 
Write us today and wo will mall 
you absolutely FREE our beautiful 
Illustrated pattarn book abowiar 
dozens of the latest city styles ana 

designs, also many large aiza cloth 
samples to choose from. Don't do- 
lay;wa urge you to act Quick; today, 

trina C>.. C»Pl. , Chieaao

Pamėginkite naujo.

Su užregistruotu vaisbaienkliaSuv. Va 1st. 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės Siame vaiste įdėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

© 
© 
© 
© 
©

$3.00
25
25

patiks kad 
ir gačniau* 
siaiypatai.

vais- 
baženklis.

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite I 
75c., tad 
atsiusime 
per paštę 
tiesiog ifi 
Išbara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
■pakelio. 
Įžiūrėkite^
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Sergantieji Vyrą 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 progų pagydyti ir mano gydymo pasekmės buvo visados 
tikrai užganėdinančios.

Mano pasekmingumo paslaptis yra mano atsargaus ištyrinėjimo 
metodai kas jums kenkia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopų 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 vil
ties butum, 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 modemiškais 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 «._ ___ __ , ... „ . . „

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 tą tuoj pasakysiu.

laiku sugrįšite į savo sveikatą. .

Dr. BAILEY “Specjjalistas”
Jeigu gi pagydoma, jus greičiausiu laiku

Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 2:30 po pietų. 5:30 iki 8 vakare

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

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

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

ir gydau pats ir kada tik at-

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
kasdien. Nedeliomis 10 iki 1 po pietų.

Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. 
Medicinų praktikavau

©
per 40 metų.

Mokslą, Registruotas, su LeidimuBaigęš .. _________1.__ __ _
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų. © 

© 
@@©@©©©©©<a©©©©©©©©©©©©©©@©@©©(§)©@@@©©©@©^



3 DIRVA

? Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese į
Telefonai * Princeton 2727 Rosedale 1157

Ant galo buv oskaityta re-Ant galo buv oskaityta re- Valstijoj prasideda rastis ap- 
zoliucija su reikalavimu Lietu- sirgusių raupais, todėl miesto 
vos pripažinimo, pagaminta pa- sveikatos perdėtinis ragina vi- 
siųsti naujam Prezidentui. Ga- sus įsįčiepyti, ką galima atlikti 
le benas sugriežė iLętuvos Him- City Hali, prie ežero, ant E. 6 
na .ir publika sudainavo. Va-1 gatvės.

vos pripažinimo, pagaminta pa
siųsti naujam Prezidentui. C

(THEFIEl 
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Yearly Subscriptio 

t, the United States .... 
and Mexico .... 
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Advertising rates on 
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Published am

Ar norit Turėt Sveiką Kūdikį?
Jei taip, tai turit duoti jam 

tikrą maistą. Sveiki kūdikiai y- 
ra išdidumas ir linksmumas mo
tinos—ir kiekvieno kūdikio tei
sė yra būti sveiku.

Jūsų kūdikis turėtų būti pra
dėtas ant tikro maisto, kuris pa
darys jį linksmu ir sveiku, ki-

taip gi jis;bus silpnas tolimo- 1 
niame savo gyvenime.

Ant galo buvo skaityta re- J 
site garsinimą Bordfen’s Eagle 
Brand Kondensuoto Pieno. Iš- į 
kirpk kuponą ir pasiųsk jį tuoj | 
į Borden Company ir jie prisius 1 
jums dykai instrukcijas apie ko- į 
dikių užlaikymą ir knygą apie į 
Kūdikių Gerovę.

karĄ vadovavo M. J. Šimonis.
P. Murauskas.

Kovo 6 d., nedėlioj, Lietuvių - 
salėj, apvaikščiota Šv‘. Kazimie- PARSIDUODA NAMAS — Aplei- 
ro Tautos Fondo diena. Kalbe- džiu miestą ir iš tos priežasties 
tojas .buvo iŠ Chicagos, J. PoŠ- noriu parduoti mažą dviejų šeimy- 
ka; publikos buvo 1 . v_., apaci,
pilna salė. Kalbėtojas nupiešė elekįros į 
visus musų Tėvynes reikalus ir So $5,450. 
jo kalba visiems patiko. Lietu- E. 77th Street. 
vių Taut, Benas griežė įvairius 

_ ___ __ ___ _____ muzikos dalykėlius, taipgi su‘- 
Veronika nori pamesti savo vy-| žadėjimas* tat"gi Lietuvos Fi- dainavo choras. Toliaus biskį 
rą ir su pagalba savo pirmesnio nansinė Misija turi teisę neda- kalbėjo vietos klebonas Kun. V. 
draugo pinigų grįžti į Lietuvą, baigtu mokėti ir išvengti viso G- Vilkutaitis, kuris perstatė po 
pas tėvus, bet ant galo girtas1 skįrt labdarybės reikalams ir1 savim kalbėti vieną miesto tei- 
jos brolis tą vaikiną nužudo, — tada gali žūt teisė baigt mokėt ‘

Brolis ir Sesuo —Ignas ir Ve-; pirma diena liepos šių m. gaus 
ronika, apleidžia savo tęvus Lie- 5 nuošimtį, kiti yra tik dalį pi- 
tuvoje, atvyksta čia į Ameriką 'nigų įmokėję, už tuos negalės 
pas savo brolį, kurį atranda nu- Į gauti nuošimčio iki tol, pakol 
sigėrusį, tas priverčia juos ger- neišsimokės pilnai už boną. Ta
ti, seserį apvesdina su prasigė- Į tai, kad patįs save neišsinaudot, 
rusiu vyriškiu, ir taip prading-1 reikėtų baigt mokėt ir gauti 
sta jų laimė, kurią Lietuvoj bu- • nuošimtį, kaip ir kiti gaus, 
darni įsisvajojo rasti Ameriko- i Kadangi jau praėjo laikas iki 
je. Ant galo pamato, klaidą: \uriam turėjo but išpildytas pa-

prisirinkus na5!’i iš 7 kambarių, 3 viršuje, 
* H apačioje, maudyne, sleitų stogas, 

€ ^1^1.4—šviesos. Reik įmokėti vi- 
Kreipkitės viršuje, 1124

PARSIDUODA geri Vargonai — jų 
kaina tik $25. Išvažiuoju Lietu

von, todėl noriu parduoti. Kam rei
kalinga yra ateikit sekančiu adresu: 
1102 E. 76th Street.

Vietoj atstatyto teisėjo Mc- 
Gannon tapo paskirtai vyriau
siu miesto teisėju John P. 
Dempsey.

Nuga-Tone

policija visus suima — ir taip ,įr gaut Lietuvos bona.
užsibaigia “Laimės Jieškotojų” i giuomi raginama visi> kad 
™JT?neoSA ikaip b,iS Per8tat.yta paigtu mokėti ir išvengti viso 
TMD. 20 kuopos teatre balan- |0> k£s buvo augščiau nurody- 
dzio 3 d., nedelioj po Velykų, įa_ Galima bus mokėti šiomis 
Germania salėj (1610 E. 55 st.) įdienomis: kovo 12, 19 įr.26, t. 
Prie to bus gražus koncei tas ir. y. subatomis, nuo 4 vai. po pie- 
ant galo balius. jkj g vakarej Lietuvių Ban-

. , Ike, 6712 Superior Ave.Sandaros 18 kp. laikys mene-1 - - — —
sinį susirinkimą nedėlioj, kovo 
13 d., Goodrich name, nuo 2 vai. I 
po pietų. Nariai malonės atsi- j 
lankyti.

užsibaigia “Laimės Jieškotojų” i ”• 
svajonės, -kaip bus perstatyta ^"“mokėti Tr“ i HPTVTTh OA VivzxTAno hol<in„ I y . ‘ .

sėjų, kuris kalbėjo Angliškai.
'Buvo renkamos aukos ir su

rinkta $280. Teatrališkas cho
ras vėl padainavo keletą dainų, 
kurios čia dar buvo negirdėtos 
ir gražios, jausmingos.

PARSIDUODA NAUJAS NAMAS,
2 šeimynų, po 4 kambarius, nau

jos mados intaisymais, sleitų stogas, 
neša rendos 70 dol. į menesį, netoli 
Lake Shore Boulvardo. Kaina $6,900. 
Paimsit su visai mažu {mokėjimu — 
kreipkitės prie savininko 1069 E. 72 
St., pirmos grindįs.

L. L. P. Stoties pinig. rast. 
Jurgis Kuzas.

Pranešimas

Negirdėtos prakalbos. Kovo 
13 d., nedėlioj, atsibus čia pra
kalbos temoje “-Svietas pasibai
gė, milijonai žmonių dabar gy
venančių nemirs”. Pradžia 2 v. 
po pietų, Abel and Sons Co. sa
lėj ( 7017 Superior avė. Kalbės 
studentas J? R. Muzikant iš Det
roit, Mich. Inžanga visiems dy
kai.

Valstijos kalėjime Columbus, 
i Oi, po šieno rasta iškastas 20 
pėdų tunelis — kaliniai rengėsi 
pabėgti.’ •

Ant didžiojo tilto automobi
liui į karą atsimušus užmušta 
moteris ir sužeisas vyras.

Ant Detroit avė. žmogus sta
tė savo gyvastį ugnyj, norėda
mas išgelbėt paukščius.

Paveikslai iš Lietuvos.. Kaip 
girdėt, greitu laiku bus rodomi 
Clevelande nauji krutantieji pa
veikslai iš Lietuvos. Labai sma
gu, nes iš kitų kolonijų irgi gir
disi apie juos neblogi atbalsiai.

Liet. Laisvės Paskolos reika
le. Kaip yra žinoma, daugumas 
buvo pirkę Lietuvos boniis — 
vieni iš jų, kurie užsimokėję, su

LIETUVIŠKA 
ĄPTIEKA

. 'Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
štikių ligų ir suteikiu 
geriausius i patarimus. 
Kreipkitės Į maftio Ap
tiekę bile kada.

I. A. USEVIČIUS
2343 Professor Ave., S. W.

DR. P. J. HUGHES
DĘNTISTAS

Jūsų Draugas.
Pradėjo praktikuoti 

dantų gydymą ir 
taisymą

Atdara bizniui
kasdien nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare.
Nebūna atdara
Nedėldieniais.

Geriausias Garan
tuotas Darbas.

PARSIDUODA MŪRINIS NAMAS, 
del 4 šeimynų, po 6 kambarius 

kiekvienai, taipgi yra ir mūrinis ga- 
ražius automobiliams, gerai pabuda- 
yotas. Kreipkitės 1431 E. 66th St., 
Suite 1, Rosedale 5021W.

DARO TVIRTUS GERUS NERVUS 
GAUSŲ, RAUDONĄ KRAUJĄ 

NARSIUS VYRUS IR MOTERIS
Kožnas organas ir kožna kūno fun

kcija priklauso nūo tvirtos Neryų- 
Spėkos sveikam gyvenimui ir veiki
mui. Nuga-Tone yra gausus Phos- 
phoru Nervams ir Geleže Kraujui. 
Jis susideda iš astuonių svarbių svei
katą duodančių vaistų, rekomenduo
jamas ir patariamas gydytojų.

Jkilvio bėdos, nevirškinimas, dys- 
pepsija, užkietėjimas, galvoskaudis, 
inkstų netvarka, gazai pilve ir žarno
se, prarugimas vidurių, blogas kva
pas, apvilktas liežuvis, riaugėjimas, 
riemuo, skausmai ir kitos negerovės 
greitai praliuosuojama su puikiu vai
stu Nuga-Tonė. Suteikia gerą ape
titą, padidins vogą, galėsi gerai mie
goti ir busi sveikas. Nuga-Tone sti- 
muluoja, maitina visus gyvuosius or
ganus. Jis būdavo ja tvirtus, narsius, 
pilnus vyrus ir sveikesnes ir gražes
nes moteris. Tūkstančiai žmonių da-

|bar ima ir giria Nuga-Tone. Iškirpk 
Į šį pagarsinimą, nusinešk aptiekon ir 

visai užganėdintas, grąžink likusį ap- 
tiekoriui ir gauk savo pinigus atgal. 
Jei negali gaut apsiekoj, prisiųsk $1 
mums ir gausi viso mėnesio garan
tuotą gydymą, siuntimą apmokam.

Druggist: You can get Nuga-Tone 
from your jobber or from the 
National Laboratory, 539 So. Dear
born St., Chicago, Ill. Guaranteed. 
Retail price $1.00.

PARSIDUODA
— FARMOS — FARMOS
Norintieji pirkti gerą Farmą ir ap- | gauk bonką Nuga-Tone ir jei nebusi 
sigyventi tarp savo tautos Žmonių, I-vieni nvomnA/lintna <rra7.inV liVi'ici ars- 
reikalaukit musų Farmų Kataligo — 
rasit pilną aprašymą Didžiosios Lie
tuvių Ūkininkų Kolonijos. Atvažiavę 
į Fountain telefonubkit man, aš greit 
pribusiu su automobiliu ir apvežiosiu 
po visą Lietuvių Koloniją, ir galėsi 
pasirinkti patogią vietukę. ((12)

J. A. ŽEMAITIS
R. 1 Fountain, Mich.

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS

Visokių Vyriškų, Mo
teriškų ir šiaip nami
nių reikmenų prasidės 

Pėtnyčidj, 
KOVO 11, 1921, 
pas B. BARON’S 
1085 E. 79th St.

Krautuvę • perėmiau 
nuo H. J. Guziko.

PARSIDUODA RAKANDAI—? 
labai pigiai visi ant sykio.

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

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Kampas E. 20 gat.
Tel. Prospect 2597

? PRANEŠIMAS CLEVELANDIEČIAMS S
5 Didžiausias laivas AQUITANIA, 45,647 tonų, išplauks S 
J , iš New Yorko KOVO 22 d. į Liepojų. Pusėtinas būrelis J 
į Lietuvių Clevelandiečių jau užsisakė vietas ant to laivo. į 
S Jie keliauja j Lietuvą. Jei daugiau Clevelandiečių nore- S 
į tų keliauti su tuomi būreliu, tuojau atsišaukit prie musų 5 
į ir mes paruošim viską reikalingo kelionei. į
| ZUPANČ & KAUPA ' j

į Pinigų Siuntimo ir Laivakorčių Pardavimo Agentūra. į 
į 6603 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio S 
viMAMM/WVVVWVVWVWWVVVWWWWVW5iVWWVVVVVW5A.

PAIN
Dr. Ray R. Smith, Dentistas

6701 ST. CLAIR AVE. Kampas E. 67 SE
Darbą gvarantuoju dešimčiai metų. " 

Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui. 
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be 

skausmio Dantų Traukimo.

JOSEPH P. SABEL
—-REAL ESTATE IR INSURANCE — NOTARY PUBLIC-----
Išdirba visokius legalius popierius ir paliudymus kaip čia taip ir 
del Europos ir parduoda visokias ukes Ohio valst. Patarnauju 
savo vientaučiams^visokiame reikale. Norėdami atvažiuot j Young- 
stowną pirma galit su manim susirašyti, o gausit informacijų.

Ofisas 507 MAHONING BANK BLDG. YOUNGSTOWN, O.
Telefonai: Bell Main 95. Automatic 6656
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$25 iki $40 Puikios Pavasarines
Moteriškos

uknios

I
Crepe de Chine, Rustling Taffeta, Minkšto Satino 

Canton Grepe, Vilnos Tricotino, Šilkinio Jersey, 
Megstines ir Satino- Sumaišos, Plonos Georgette.

UIKIAUSIOS rūšies materijos, pačių gražiausių

gero gražaus darbo suknios rasis šiame išparda
vime išstatytose visose sukniose. Modeliai tinka 

visokiam išėjimui svečiuose, pokiliuose ir gatvėse dėvė
jimui. Visose patraukiančiose linksmose spalvose Pa
vasario nešiojimui ir taipgi yra užtektinai mėlyno audi
mo suknių. Yra daug kitokių, kaip baltų ir kūno spal
vos. Micros tinka moterims ir merginoms.

BAILEY’S—TREČIOS GRINDYS
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I Iš DARBINU 
JUDĖJUI!

Suv. Valstijoms I
Darbininkų 

£i

Nauji karės gi 

bar išrasti, yra ti 

lašais tikėdami i 

dančio orlaivio ii 

gyvus daiktus < 

Jei Vokiečiai kai 

turėję tą nuodą, 

dų laiko butu ga 

visus suvirš du m 

kos kareiviu.

New Yorke yr< 

šių kareiviu be di 

Richmond, Va. 

krautuvei, tame 

gė 5 ir 15 žmoną 

Pennsylvania i 

eitą savaitę praėj 

teista 6 an. ir pai 

nuostolių.

į Tai bent v 
Vokietijoje i 

geižkelių buvo
■ 17,500 prilioduti 
? vagonų. Ar n 
[ kad nuo relių v 
| ®ai pavagiami?

| $3.00 UŽ DYKĄ!!!
a Tai negirdėtas daiktas, kad kas nors duotų net $3 visai dykai; vie
ži nok mes duodami Prisiųskit mums $3, o mes siuntinėsim jums vi- r 
3 są metų MEILE IR ŠEIMYNĄ IR SVEIKATOS SARGĄ — tai di- g 
Š džiausią, geriausią ir gražiausią mėnesinį laikraštį, kuriame telpa fe 
§ mokslo,.sveikatos, meiles straipsnių; telpa puikiausių juokų; telpa R 
s žavėjančių artistiškų paveikslų; telpa gerų eilių ir vaizdelių. Gi fe 
a prie to prisiųsim jums didžiausią ir naujausią knygų katalogą, iš k 
a kurio pasirinksite už $3 knygų, kurias gaunate visai dykai, tai yra į 
« kaipo dovaną prie laikraščio. O tai juk reiškia, kad
| Už $3.00 Gaunat $6.00
g ARBA' $3 GAUNAT VISAI DYKAI!! g
K Pnigus siųskit banko čekiais, money arba ekspresų orderiais; siųs- I 

darni popierinius dolarius, laišką visados užregistruokit. Adresas: E 
W AL. MARGERIS, 2023 ST. PAUL AVE., CHICAGO, ILL. Dept. 6. į

Reguliavimas Gazo Prietaisų

Ant pačios gazo kompanijos, sulyg naujų patvarkymų, 
liekasi uždėta pareiga prižiūrėti, kad visi gazo naudoto
jai užlaikytų savo gazo varymo prietaisus gerame padė
jime ir naudotų tiktai pertikrintus dalykus ir prietaisus 
savo namuose.

\ .. t __ ' e 1

Šitas įsakymas padarytų reikalingu indėjimus ir palai
kyti visai naujo departamento, kad taipgi reikėtų dide
lio skaičiaus darbininkų nuolatiniam vaikščiojimui ir ap
žiūrinėjimui ar padarai, per kuriuos gazas eina, yra ge- 
rame stovyje.

Tas palieka pačiai East Ohio Gas Company, kaip ma
tosi, nuodinejimui žmonėms kokius ypatingus prietaisus 
tėra galima paimti naudoti, ir lygiai palieka jos priežiū
roje tą dalyką, kuriam išrodo turėtų būti paskiras finan
sinis iždas tokių visų reikalingų prietaisų prigaminimui 
ir pristatymui žmonėms.

Pasilieka pačiai kompanijai išradimui ir įvedimui būdų 
privertimui žmonės pildyti tokį naują patvarkymą; pri
vertimui gazo naudotojų išmesti savo senus prietaisus 
ir indėjimui tokių naujų, kokius kompanija nurodys 
ir indėjimui tokių naujų, kokius kompanija nurodys 
matys esant tinkamais.

ir
ir

Tas taipgi pasilieka pačiai kompanijai ginti bile kokį 
visus persekiojimus iš teismo pusės, kokie galėtų pakil
ti pasekmėje aštraus miesto valdžios nusiętatymo, prie 
ko reikia taikytis ir priversti savo naudotojus pildyti tai 
kas yra reikalaujama.

Trumpai sakant, tai yra tokis patvarkymas, kokio kom
panija negali tikrai svarstyti priimtinu.

(Skelbimas iš East Ohio Gas Company)

KAIP ŽINIOS SI UŽPULS SOV . DALY!

PETROGRADE NESILIAUJA; IRGI VEDAM,

Delei Mažinimi 
Chicago. — telikę 

tujos nusprendė nur 

gas visu nelavintų k 

ninku ir antras jų žy 

rengti planą numušir 

niu visų amatninkų-Į 

Kovo 14 d. Chicag 

įsakymas susirinkti 

kompanijų perdėtini 

skinti jų sumanym 

sutartį su darbinink 

nant mokėsiu. M 

kompanijų yra tar 

dyti unijų galybę: 

telikeliečių unij 

,Lee, Clevelande, pa 

gehkeliai non sul; 

mus, darbininkai 

teisės .panaudoti 

bes kovoti prieš I 

ruoštus pasiulymi

Gelžkelieau alf 

klausiniai bus pad 

prasidėjus jo po; 

dyje. Tą dalyką 

rijų paskelbimas. 

gų ir darbininkų 

kovoti su tuo.

Mėsos darbinink 

džia nejsimaišys 

kompanijos nosis] 

mažinti algas, eis

Washingtono v 

pinus ir darbo i 

deda pastangas 

streiko 100,000 n 

kų.

Ohio valstijoje 

vaitėj industrijos 

ti prie veiklumo, 

distrikte plieno ir 

dukrija pavasario 

tosi. Akrone gu 

nespėja užsakymo 

žesnės industrijc 

gijimą ir daugiu 

atgal paleistus i

New Bedford, 1 

saic audinyčia i 

21 d. Stovėjo 6 . 

. 2,500 žmonių.


