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Lenkų kariumene vien tik 
grobimais-buna gyva

FRANCUZIJA DĖJO DIDŽIAUSIĄ VILTĮ LENKŲ 
ARMIJOJE IR MANĖ, JOG JENKAI IŠGELBĖS Iš 

BOLŠEVIKŲ RANKŲ RUSIJĄ.

AMERIKOS BOLŠEVIKAI ŠĮMET GEGUŽINĘ NE
PAŽYMĖJO KRUVINA ŠVENTE^

LENKŲ LAUKIA RUSI
JOS LIKIMAS.

Lenkijos padėjimas 
dėlto, kad jie neiš-

Pilsudskis bijo revoliucijos, todėl stengiasi palaikyti sa
vo kariumenę po militariška disciplina.

—--------------------------3—LENKAI TIKTAI GROBI
MAIS PALAIKO SAVO 

KARIUMENĘ.
Negalėdami išmaitinti demobili

zuotos armijos, tęsia karę. 
Paryžius. — Lenkija turi di

delę armiją, kurios neišdrįsta 
paliuosuoti iš tarnystes, nes nė
ra šalyje kareiviams jokio dar
bo. Palaikymas šitokio sulygi
namai milžiniško būrio kareivių 
sunkia menkus Lenkijos finan
sus iki paskutinio lašo ir tuoj 
gal išdžius. Gen. Pilsudski ko
lei kas svarsto, jog geriau pa
laikyti armiją mūšiuose su bol
ševikais, negu paliuosuoti ją ar 
leisti dykai būti ir nusigraužti 
sau galvas nieko neveikiant, o 
tas butų priežastimi didesnių 
kivirčių su Lietuva, kuri yra di
dele Lenkų priešininke ir tik 
del to rengiasi su bolševikais 
užverti taiką.

Pereitą sausio mėnesį, pirm 
patyrimo tikro bolševikų silpnu
mo, Lenkai gyrėsi, kad jų armi
ja galinti prasimušti į Maskvą. 
Svarbiausias jiems pastatytas 
pasipriešinimas buvo dėlto, kad

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO. '

1

New Bedford, Mass. — čio
nai panedėlyje, gegužio 3 d., iš
ėjo ant streiko 15,000 audėjų.

Cincinnati, O. — Keturi tūk
stančiai unijistų mašinistų pa
metu darbą reikalaudami pakė
limo algų. Unijos viršininkai 
likosi areštuoti. Streikas pra
sidėjo 1 d. gegužio, bet streike- 
riai užsilaikė ramiai ir tiktai 
piketavo dirbtuves, kad kiti'ne
dirbtų.

E. Liverpool, O. — 350 ang
liakasių gegužio 3 d. išėjo ant 
streiko.

Liverpool, Anglija.. — Airių 
simpatizatoriai, penki tūkstan
čiai darbininkų, išėjo ant strei
ko,® reikalaudami, kad Anglijos 
valdžia apsieitų žmoniškiau su 
Airiais Wormwood Srubbs ka
lėjime.
. Youngstown, O. —-/SustreL
kavo 2,000 darbinįnkų, dirban-lnebuvo aišku, ką Lenkai darys,

Bet paliuosavus ją 
aršiau. Kiltų tuoj 

kuri neišvengtina ir 
ir Lenkija susidurs 

Di-

patiks Tautų Lygos 
principams, kuriuos ji

Tas klausimas labai 
Amerikai dėlto: juo 
paskirai Prancūzija,

Visų
Ame-

gegu- 
sužei-

Lietuvos Laisves Paskola
PASKOLOS BĖGIS.
Sukruskime prie darbo.

Lietuvos Misija jau yra pa- fšmokamf’kas^metaT'p’o ”l-mos

męs yra kas metai mokėti po 
penkis dolarius. Kuponai bus

Vidujinis 
neaiškus — 
leidžia jokių žinių: uždaryta vi
si telegrafai. Bet jeigu tas pa
daryta, tai ne iš gero. Lenkų 
kariumenė kariauja ne iš noro, 
bet iš prievartos. Pilsudskis 
kalba apie kariumenės paleidi
mą, nes mato visa tai, kas jos 
tarpe eina, 
stotųsi dar 
revoliucija, 

I turės kilti,
su tuo, kas 'buvo Rusijai, 
delis militarizmas, didelės armi
jos, viršijančios išgalimą gy
ventojų jų palaikymą priveda 
prie puolimo visko ąnt sykio. 
Gražią kurią dieną išgirsime, 
kada Lenkijoje atsitiko visai ki
taip, negu imperialistų intemp- 
tai laikyta ir norėta išlaikyti.

Kolei kas gražiais prižadais, 
patiešijimais, kad užėmus nau
jas teritorijas rasis gardžios 
duonelės, kareiviai masinami 
užpuldinėti 'kaimynų žemes. Bet 
kada tų visų pažadų neras, tai 
viskas truks, kaip burbulas.

-kada tehai dasigaus, r ir buvo 
žinoma,' kad bolševikai ir visi 
kiti Rusai dės visas pastangas 
nuo Lenkų apsiginti. Iš Pran
cūzų pusės, kuri turi didelę in- 
tekmę Lenkijoje, Lenkai gun
domi -užpuldinėti bolševikus ir, 
jei tas pasisektų, suardyti bol
ševikų linijas. Nėra abejonės, 
kad pereitą sausio mėnesį kilu
si Lenkų-Latvių lyga buvo su
rengta pastangomis Francuzų, 
kurie daugiausia pasidarbavo į- 
vesti sutartį tarp Lenkų, Finų 
ir Ukrainos. Iki dabar dar ne- 

Gelžkelių darbininkų streikas aišku, kas Lenkų toliau bus da-
Clevelande ir apielinkėse išda- 
lies tęsiasi, bet mažai kas jau 
streikuoja. Vienok ir tas pa
kenkia nekurioms dirbtuvėms, 
nes nepristatoma anglies. užtek
tinai, delei ko jos turi paleisti 
.darbininkus, taipgi prieplaukoje 
daugelis laivų negali veikti.

SUSIMUŠĖ TRUKIAI.
Sanborn, Minn. — Pereitą 

vaitę susimušus gelžkeliams 
vo penki žmonės ir sužeista 
Artimesni prie, inžino keturi 
sažieriniai vagonai suardyti.

Burlington, Vt. — Trijų aug- 
štų namas sugriuvo ir jame bu
vę'apie šešias dešimts darbinin
kų nukentėjo — keletas užmuš
ta. Budinkas sugriuvo urnai, 
be jokių pirmpradinių apsireiš
kimų.
Meškos užpuolė kaimą. Pough
keepsie, N. Y. — Netoli šio mie
sto pora meškų buvo užėjusios 
į Chelsea kaimą ir pergąsdino 
gyventojus. Medžiotojai leido
si jų jieškoti.

Los Angeles, Cal. — Policija 
turi savo rankose tūlą vyrą, ku
ris turėjęs net pėnkiolika pa
čių ir kaip sakos, keturias iš 
jų nužudęs. Gydytojai tą žmo
gų irgi tyrinėja, nes jis pats 
išsikalbėjo apie tai, kad ketu
rios esą nužudytos, šiomis die
nomis detektivai iš kalėjimo jį 
išsivežė į vieną vietą, kurią jis 
geriausia atmena, apžiūrėjimui, 
ar ištiesų ten yra palaidota jo 
viena iš keturių nužudytų ’’pa
ti”.

čių prie .namų statymo., Kon- 
traktoriai pranešė, kad jie su
tinka mokėti $1.25 į valandą, 
dėlto nekurtose vietose sugrįžo.

■ Didesni kontraktoriai nenusilei
džia;

Quebec, Kanada. — Vargais- 
negalais pasisekė sulaikyti nuo 
streiko ugnagesių departmento 
žmones, sutikus mokėti jiems 
po $2 savaitėje daugiau, vietoj 
kaip jiems buvo siūloma $1 ir 
jie nenusileisdami rengėsi strei
kuoti.

KĄ DARYS SU LENKŲ 
GROBŠČIAIS NORAIS?
Londonas. — Anglijos atsto

vų bute pakelta klausimas, ar 
Lenkų ir bolševikų karės klau
psimą turi paimti apsvarstyti 
tautų ;įcga, ir ar Anglija yra ga
tava tą klausimą minėtai lygai 
perstatyti.

Kalbėtojas nuo valdžios atsa
kė, kad Anglijos valdžia nepri- 
sirengųs perstatyti 
dalyko, kadangi jis 
jas. '

Vietomis Lenkai
pie pasisekimus ir kad bolševi
kai traukiasi atgal. Praneši
mai apie Kijevą dvejopi: vienų 
sakoma, jog bolševikai rengiami 
iš to miesto pasitraukti, kitų — 
jie smarkiai rengiasi 
pastangomis 
Ar nereiks 
lasu”....

Mogilevo

GEGUŽIO PIRMA ŠĮMET 
AMERIKOJ BUVO

RAMI.
Washington. — Valdžios su

sekta, kad kaipo dalį gegužinės 
demonstracijos,, bolševikai ren
gė žudystes daugeliui Amerikos 
augštesnių valdininkų, žmog
žudystės ir užpuolimai, sako 
teisdaryštės departamento ve
dėjas, buvo gegužinės progra- 
me, kurį rengė komunistai ir 
kiti radikalai, šalip streikų ir 
kitų betvarkių, su tikslu reika
lauti užvesti taiką su Rusija.

Visi Amerikos teroristai vei
kė bendrai su tokį darbą ren
gusiais" vadais Europoje, 
norėta įvesti streikus ir 
rikos dirbtuvėse.

Paryžiuje pirmą dieną 
zio likosi užmušta du ir
sta apie perikiasdešims žmonių, 
kilus riaušėms rytiniame mies
to krašte. Susikirtimas su po
licija atsibuvo po pietų, demon- 
strantatos gerai įsijudinus.

Visoje Francuzijoje darbinin
kai buvo apleidę darbus.

Anglijoje apie aštuoni milijo
nai- darbininkų dalyvavo gegu
žinės apvaikščiojime ir išliko iš 
darbų.

Kanadoje taipgi įvairiuose 
miestuose darbininkai nedirbo 
ir apvaikštinėjo internacionalę 
socialistų šventę;

Finlandijos sostinėj, Helsįpg- 
forse, atsibuvo riaušių. Laiky
ta prakalbos, demonstracijos ir 
skaityta rezoliucijos, šaukian
čios darbininkus streikuoti ir 
virai kovoti prieš reakcijonie- 
rius.

Amerikos
ramu. Visur buvo 
sargos kariumėng 
visa policija, kad 
tų tokių prietikių, 

Daugelyje vietų
visai atsisakė išlikti 
gegužinės nešventė, 
ei jų neatsibuvo, tik 
kalbos. Priešingai,
miestų rengta patriotiškos de
monstracijos.

Chicago j e po nakčiai ant vie
no mokyklos budinko atrasta iš
kelta raudona vėjiava. Ant jos 
buvo parašyta: ’’Ura už sovie
tus! Mirtis kapitalistams.”

Vėliava likosi nutraukta 
sunaikinta.

Chicagos policija areštavo
pie pusantro tukstaųpio įvairių 
radikališkų pažiūrų žmonių, ap
sisaugojimui nuo betvarkių.

SĄJUNGIEČIAMS PREZ. 
WILSONO RODĄ JAU 

NEREIKALINGA.
• Paryžius. — yisų mintyje y- 
ra klausimas, kaip San Rėmo 
konferencijoje atlikti dalykai su 
Turkija 
idėjai ir 
persiato.
svarbus 
daugiau
Anglija ir Italija imsis sau Eu
ropos ir Azijos sutvarkymo už
duotis, tuo .didesnis darysis ply
šys tarpe jų apsiėjimų ir poli
tiškų dogmų ir taktikos Prezi
dento Wilsono. Nors buvo la
biausia garbinama tautų lyga ir 
tuo paakinta žmones kariauti 
prieš militarizmą, bet dabar sa
koma, kad teorijos turi palauk
ti, o reikia panaudoti spėką pri
vertimui vienų ir kitų klausyti 
jų įsakymų.

Ar tautų lyga turės kiek rei
kšmės, kaip išsyk manyta, ar 
bus tik iš vardo.

są- 
žu- 
12. 
pa-

romą, suardžius 'bolševikų lini
jas, jei taip pasisektų, bet, spė
jama, kad tas duotų daugiau 
energijos anti-bolševikiškiems 
Rusijos gaivalams šokti prieš 
raudonuosius. Dabar jau paai
škėjo, kad Prancūzai nustojo 
vilties atbudinti Rusijoje Deni- 
kino-Kolčako tipo ręąkciją.

Pirm nepavykusio pereitą ru
denį Judeničo žygiavimo ant 
Petrogrado Prancūzų fįnansie- 
riai tikrai tikėjosi, kad Rusijos 
viduje menševikai ir social-re- 
voliucijonieriai ir kitos partijos 
irgi sukils. Bet po bolševikų 
intekme visos kairesnėsės susi
vienijo prieš reakcijonierių Ju- 
deničą ir viskas suiro. Iki šio
lei dar nepraėjo pavojus pana
šaus susivienijimo visų Rusų 
prieš Lenkus ir jeigu tik Lenkai 
ilgiau to laikysis, gali žlugti jų 
viąos viltįs.

lygai šito
nėra nau-

miestuose buvo 
parengta at- 
if sustatyta 
nepasikarto- 
kaip pernai, 
darbininkai 
iš darbo ir 
Demonstra- 
rengta pra- 

daugelyje
praneša a-

Lenkus 
ponams

srityje

visomis 
atmušti.— 
bėgti ”do

a-
bolševikai 

smarkiai Lenkus sumušė.

RANDA GINKLŲ.
Berlinas. — šiaurrytinėj 

kietijoj vis dar atrandama 
slėptų ginklų. Ruegen saloje,
Baltike, yra tikras arsenalas, 
kuriame randasi monarchistų 
ginklai.

Vo- 
pa

NUO AUDROS ŽUVO 51 ŽM.
Muskogee, Okla. — Gegužio 

2 d., pereitą nedėldienį, šią val
stiją praėjo didelė audra ir li
kosi nušluotas miestelis Peggs; 
kuriame sužeista apie 100 žmo
nių ir 51 užmušta. Daugelis 
sužeistųjų nukentėjo labai sun
kiai. Likosi sutraukyta susinė
simų vielos ir pridaryta kito
kios blėdies.

LENKAI UKRAINOJE.
Nors iš vardo dabartinis Len

kų kariumenės ofensivas yra 
nuvyti nuo Ukrainos teritorijos 
bolševikus, kaipo atlyginimą 
Ukrainos vadui Petlurai už pa
vedimą Lenkijai rytinės Galici
jos, betgi'nėra pasakyta, ką 
ištiesų Lenkai mano. Jie gali 
pasilaikyti visą tą užimtą plotą 
ir reikalauti nuo Ukrainos nau
jų atlyginimų.

Vladivostokas. — Čita mies
to srityje, Trans-Baikalijoje, ei
na mūšiai tarp bolševikų ir li
kučių KolčAko armijos. Japo
nai pagelbsti bolševikų priešui.

Eksplozija. Montreal, Kana
da. — Parako dirbtuvėje eks- 
pliodavo nitroglicerinas, suardy
ta visa įstaiga ir užmušta du 
darbininkai. Važiavęs per til
tą gelžkelis nuo eksplozijos taip 
sukratytas, kad vagonuose iš- 
birėjo visi langai.

MEKSIKOS SUKILĖLIAI 
VEIKIA.

Washington. — Gegužio 1 
pranešimai skelbia, - jog Meksi
kos prezidentas Carranza pasi
ryžęs apleisti sostinę. Puebloj 
ir Vera Cruz srityje sakoma 
prezidentas pavedęs; kariumenės 
komandavimą savo sunui; per 
tą teritoriją eina gelžkelis į Ve
ra Cruz. Tą prezidentas pada
ręs užsitikrinimui savęs, kad jo 
sunui komanduojant tą sritį jis 
galės, reikale, iškeliauti iš sos
tinės į Vera Cruz uostą.

Chihuahua miestas yra visiš
kai sukilėlių rankose z— tasai 
miestas yra vienas iš didžiausių 
šiaurinėje Meksikos dalyje, su 
40,000 gyventojų.

Amerikos militarė valdyba su 
atida tėmija Meksikos judėjimą 
ir žiuri, kas reiks ateityje da
lyti. Buvo paskelbta, kad vie
nas meksikietis vadas su 300 
kareivių esąs arti rubežiaus.

d.

PASPORTŲ IR AFIDAVI- 
TŲ UŽTVIRTINIMAS.
Tarp Amerikos Lietuvių yra 

įsigyvenęs priprotis siuntinėti 
pinigus Lietuvon paprastuose 
arba registruotuose laiškuose. 
Amerikoje tokie laiškai daeina, 
dažniausia neprapuola, bet siųs-, 
ti taip pinigai Europon nepa
tartina.

Lietuvos Atstovybė Ameriko
je yra apturėjusi nuo Susisieki
mo Ministerio Vald. 
tokį telegramą:

’’Praneškit Lietuviams, jog 
pinigų siuntinėjimas papras
tuose ir apdraustuose laiškuo
se yra draudžiamas.”,
Lietuvoje yra valdžios nusta

tyta tam tikras mokesnis už pi
nigų perleidimą, o kas nenori to 
mokesnio mokėti ir siunčia pa
prastame laiške, tai rizikuoja, 
jog susekus,,jo pinigai, kaip ko
kia kontrabanda, bus konfiskuo
ti. Per pačtą tuo tarpu irgi ne
galima siųsti pinigų iš Ameri
kos stačiai Lietuvon, nes nėra 
nusistovėjusios pinigų valiutos.

Lygiu budu nepatartina da
ryti kokie nors draftai į Euro
pos bankus, nes dažniausiai šie 
draftai pasilieka neišmokamais.

Tuo tarpu persiuntime pini
gų padeda Lietuvos Misija (257 
W. 71st St., New York City — 
Lithuanian Mission), apsiimda- 
ma parsiųsti pinigus giminėms 
ir šiaip nuo karės nukentėju
siems. Todėl kiekvienas, kuris 
norėtų mažiausią sumą pasiųs
ti, tesikreipia prie Misijos, bet

• tegul nerizikuoja siųsti laiškuo-
• se, nes pinigai nedaeis.

J. VILEŠIS
i Lietuvos Atstovas Amerikoje.

černeckio

skelbus, kad Lietuvos Laisvės 
paskolos bonų pardavinėjimas 
bus užbaigtas Liepos 1 dieną 
šiais metais. Todėl visi, kas 
yra užsisakęs paskolos boną, te- 
pasirupina greičiau užsimokėti 
ir gal nevėliau 20 birželio pri
siųsti jau visus pinigus, kad 
jam butų galima bonai išsiųsti.

Sukruskite prie darbo visos 
esamos stotįs ir žiūrėkite, kad 
paskirta jums kvota butų išpir
kta. Pradėkite daryti sąrašus, 
kas yra pirkęs ir kas iš vietos 
žmonių dar nėra pirkęs, b gali 
pirkti. Šiaip sudarytus sąra
šus galėsite po liepos 1-mos die
nos jau skelbti, ir gėda bus vi
siems tiems, kurie galėjo pirk
ti, o nėra pirkę. Rasit kada 
paskui Lietuvos respublika pa
norės iš tų sąrašų pasinaudoti 
ir pirkusiems suteiks kokių 
nors lengvenybių, kad pavyz
džiui nors ir žemės pirkimui 
Lietuvoje.

Apeikite visus, kas nėra pir
kęs, pasiūlykite ne vieną, bet 
dešimtį kartų, pertikrinkite, 
jog reikia pirkti. Kur tik ga
lima, ruoškite vietos prakalbas, 
ragindami visus prie greitesnio 
pirkimo. Išlaikyti (egzaminui 
pasiliko vos tik du mėnesiu, o 
Amerikos Lietuviai privalo tą 
egzaminą išlaikyti, jeigu jie tik 
nori, kad Lietuva butų laisva, 
neprigulminga respublika.

Trumpu laiku ' jau susirinks 
steigiamasis Seimas ir Lietu
vos kūrimo darbas bus jau už
baigtas, o pasisekusi paskola 
bus tinkamiausiu Amerikos Lie
tuvių vainiku šiai naujai Lie
tuvos respublikai. Todėl pinki- 
me visi ir visur, kur tiktai ga
lima, tą musų Tėvynės laisvės 
vainiką. ,
Kaip žadama išdalinti pirku

siems Laisvės bonai.
Visi stočių viršininkai prašo

mi yra sudaryti sąrašus visų 
žmonių, kurie per juos yra pir
kę ir pilnai užsimokėję laisvės 
bonų. Tie sąrašai reikia prisių
sti patikrinimui į Lietuvos Mi
siją, kuri galės tuoj atatinka
mą laisvės bonų skaičių parsiį- 
sti ant rankų stoties iždininko! 
išdalinimui, žinoma, bus gali
ma prisiųsti ir daugiau bonų, 
atsižvelgiant į tai, kiek bus ža-

Kiekvienas 
kaip ir 

paskolos 
žinoma, 
išparda-

pinigų, kiek jų bus moka- 
už penkis dolarius, o jeigu 
užtektinai apivartoj dola- 
tai galės apmokėti ir dola-

Bonų kuponas tai visvien

liepos mėn. Tas nuošimtis bus 
išmokamas nurodytuose Ameri
kos bankuose visuose didesniuo
se miestuose ir pas įvairius a- 
gentus. Todėl lengva bus kas 
metai tas nuošimtis atsiimti. 
Visi tie, kurie paėmę paskolos 
boną bus sugrįžę Lietuvon, 
gaus išmokėjimą nuošimčių 
Lietuvos pinigais sulyg kurso, 
kiek bus jų mokama už dolarį. 
Kiekvienais turįs šimto dolarių 
boną, gaus nuošimtį tiek Lietu
vos 
ma 
bus 
rių,
riais.
kaip pinigas. Kas jį turės, tas 
gaus užmokesnį.

Darykite rokundas.
Kiekviena stotis yra prašoma 

vesti kas savaitę savo .rokun
das, idant butų matoma, kiek 
kas savaitę nuperkama bonų. 
Reikia žymėti, kiek ikišiol yra 
išpirkta, kiek per savaitę yra 
nupirkta ir kiek iki kvotos už
baigimui reikia išprkti. Tas sa
vaitines žnias prašome prisiųs
ti į Lietuvos Misiją.

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

Greenville, O. — Jaunamar
tei, 20 m. moteriai, vedusiai po 
velykų, kažin kas atsiuntė dė
žę saldainių kaipo dovaną. Ge
rai dar, kad pirmiausia .tų sal
dainių paragavo šuo — ir jis 
■tuoj išgaišo. Spėjama, jog ko
kis pusprotis vaikinas tą pada
rė, kuortiet mergina apsivedė su 
kitu.

Nužudė caro nužudytoją.
Iš Varšavos oficialiai prane

šta, kad likosi paimtas iš ka
lėjimo ir perduotas bolševikams 
tūlas Posrednicki, kuris buvo 
tarp carą ir jo šeimyną nužu
džiusių vyrų. Bolševikai jį su
šaudė. šis žmogus yra jau ke- 
lihtas mirčia nubaustas už nu
žudymą Nikalojaus ir jo šeimy
nos 1918-metais.

žmogžudystė ant farmos. — 
Dawson Springs, Ky. — Tūlas 
ūkininkas, 55 m. amžiaus, nu
šovė ant vietos savo žmoną, 23 
m. amžiaus, jos seserį ir pats 
sau galą pasidarė; bandė ~nu-

__ _  „ šauti ir savo keturiu metu su- ^OL^METEOMTAS^ |nų Tas ukininkasųbuvo" tur
tingas, su jauna savo pačia ne
sutiko ir rengėsi persiskirti, ki- 
virčiai kilo už tai, kas globos 
kūdikį.

Tikima gero derliaus. Hen
rietta, Okla. — šis distriktas

Marietta,'O. — čionai perei
tą savaitę nupuolė ’’žvaigždė” 
ir pergąsdino keletą ūkininkų. 
Šmoteliai gelsvai-balto akmens 
atrasta tose mietose, kur nu
puolė. Tas akmuo labai kietas 
ir daug sunkesnis negu ten bu-

nesykj buvo skel- 
parduodami už pi- 
vietoj grynų pini- 
induoda Amerikos

PINIGUS SIUNČIANT Į 
LIETUVĄ ŽINOTINA. 
Teko patirti,1 jog kai kurie 

žmonės, keliaudami Lietuvon, 
tyčia atsisako užvizuoti, savo 
pašportą 'arba afidavit'ą Lietu
vos Atstovybėje Washingtone, 
nenorėdami ar tai mokėti nu
statyto penkių dolarių mokes-' 
nio, ar prisibijodami, kad ne
gaus vizos. Jie pasitiki gauti 
visą ar tai Paryžiuje ai- Ko
penhagoje ar Berline nuo Rie
tuvių Atstovų.

šiuomi paakinama, jog Lie
tuvos Atstovybė Amerikoje y- 
ra pranešus visiems Lietuvos 
atstovams kitose valstybėse, 
idant be žinios Amerikos Atsto
vybės niekam nebūtų teikiama 
viza jų pasporto, ir kad sutikus 
Lietuvos Atstovybei padėti to
kią vizą, nuo visų butų imamas 
nustatytas mokesnis penki do- 
lariai arba sulyg kurso tiek 
frankų, markių ir tt., koksai 
butų kursas dienoj vizavimo, ir 
kad šie pinigai butų užrašomi į 
Lietuvos Valstybės ineigas ir 
suteikiama apie tat žinia Lietu
vos Atstovybei Amerikoje.

J. VILEIŠIS
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

dama išparduoti, 
perkąs boną turi but, 
pirmiau, užrašomas 
knygutėse, idant butų 
kokia stotis kiek yra
vusi ir po kokiu numeriu kiek
vienas yra gavęs boną.

Kaip jau 
biama, bonai 
nigus. Jeigu 
gų kas nors
laisvės boną, tai atsižiūrint į jo 
dabartinę kainą pakeičiant jį 
Lietuvos Laisvės bonu reikia 
nuo paskutinio nukirpti vienas, 
du ar trįs kuponai iš eilės. Jei
gu Amerikos bonas prekiuoja 
nemažiau $95, tai du, jeigu pre
kiuoja mažiau $90, tai trįs ku
ponai (nuo Lietuvos bonų). Ku
ponai kerpami iš eilės būtent 
Liepos 1 d. 1921 m., Liepos ld. 
1922 m. ir tt. Negalima kirpti 
tolimesnių kuponų. Jeigu kas 
ima .du ar daugiau bonu, tai ne
galima nukirpinėti kuponai nuo 
vieno bono už kokius 4 ar 6 me
tus, o nuo kitų bonų nieko ne
kirpti. Nukirptieji kuponai tu
ri būti kaip pinigai apskaitomi 
ir sugrąžinami Lietuvos Misi
jai, kuri turės pristatyti juos 
apiskaiton Lietuvos Vyriausy
bės.

vę kiti akmenįs. Nupuolė die- permato, kad šįmet javų der- 
nos laiku, jei taip butų naktį, liūs bus didžiausias, kokį kada 
tai žmonės butų matę puolant I turėta. Labai didelis rodosi ir 
iš dangaus žvaigždę. vaisių derlius bus.

Kada ir kaip bus išmokami 
nuošimčiai arba procentai.
Už kiekvieną šimtą dolarių 

paskolos Lietuvos Iždas apsiė-

NEWARK, N. J.
Balandžio 18 d, 2 vai. po pie

tų vietos L. L., P. Bonų Stotis, 
parengė prakalbas. Pirminin
kas P. Lukšis atidarė susirin
kimą, paaiškino prakalbų tiks- 
slą ir perstatė kalbėti vietos 
biznierių p. Gordon (žydas). 
Jis pasakė indomią - prakalbą, 
privesdamas atsitikimą tūlo jau
nikaičio, kuris buvo pražuvęs 
ir ilgą laiką klaidžiojo, ir po di
delių vargų, bėdų, kančių ant 
galo atrado savo draugus, lai
mę. Jojo kalba publiką labai 
užinteresavo, nes tai pirmutinis 
žydas, kuris Lietuvių kalboje 
sakė prakalbą Lietuviams, — ir 
musų kalbą jis vartoja .neblo
gai. Vietos žydai yra užintere- 
suoti Lietuvos paskola ir abel- 
nai Lietuvos reikalais.

Paskui kalbėjo p. L. šimutis, 
’’Garso” red. Jis ragino pirkti 
Lietuvos bonus ir jų išparduota 
už kelis šimtus dolarių. Aukų 
lėšų padengimui surinkta $25. 
Vietos Bonų stoties komitetas 
ruošia maršrutą po stubas.

i Dzūkelis.

Laisva Lietuva Dabar arba Niekados! - Lietuvos Laisvės Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiami
Bonai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį j metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės j Lietuvos Misijų New Yorke.
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DETROIT, MICH.
Lenkas patriotas gavo mušti. 

Amerikonas išpliekė Lenką. — 
Buvo šitaip. Man važiuojant 

'gatvekariu. miestan, priėjo prie 
manęs visai nepažįstamas žmo
gus ir klausia manęs, ar aš ne
žinau tokios tai gatvės; jis kal
ba į mane lenkiškai, drąsiai ir 
garsiai, visai nepaklausęs ko
kios aš tautos ir ar moku len
kiškai kalbėti. Atsakiau jam: 
ko nori, žmogeli, aš visai tavo j 
kalbos nesuprantu. Jis angliš
kai atsakė, labai nustebęs: Tu 
baltas, gražus žmogus, kaip tu 
gali nemokėti lenkiškai. Aš pa
rodžiau jam per langą du juo
duku gatvėje stovinčiu ir sa
kau: Eik jų pasiklausk, jie kal
ba lenkiškai. Tada nabagas at
sakė, kad Lenkų nesą juodų, 
visi balti gražus. Sakau: neši
nau visai, kokie tie tavo palio
kai, ar balti ar juodi, bet aš 
girdėjau, kad tie juodukai kal
ba polskai. Lenkas atsiduso: 
Gal. Tada pradėjo stabdyti gat- 
vekarį ir rengėsi lipti laukan, 
eiti pas juodukus lenkiškai pa
siklausti.

Tada vienas Amerikonas už
klausė to Lenko, ar jis visus 
smegenis tebeturi. Lenkas at
sakė, kad ne. Visi žmonės pra
dėjo juoktis. Karui sustojus, 
Lenkas išlipo laukan ir nuėjo. 
Amerikonas klausia manęs — 
kodėl tu nekalbi su juo lenkiš
kai? Atsakiau: o kodėl tu ne
kalbi? tu toks pat baltas, gra
žus žmogus. Atsakė: aš nesu 
Lenkas ir visai jų kalbos ne
moku. Aš jam sakau: o iš kur 
gali žinoti, kad aš Lenkas ir jų 
kalbą moku ? Jis man sako: 
Well, kad jis į taip drąsiai ir 
garsiai tave savo kalba kalbi
no, turbut jis žino. Atsakiau 
jam: Lenkai visi ir visada kal
bina visus baltus žmones savo 
kalba, nežiūrint, kas jią yra, ar 
darbininkas, ar bosas, ar koks 
kitas. Eik pasiklausyk, ir iš
girsi, kad tas Lenkas kalbins 
ir tuos juodukus lenkiškai, nors 
jie tik tiek supras, kaip tu ir 
aš. Amerikonas tada sako:

Tai tu visai ne Lenkas ir nesu
pranti jų kalbos? Visai nesu
prantu, sakau jam. Tai kodėl 
tu nedavei jam į žandą? — sa
ko jis man. Tokiu supuvusiu 
savo patriotizmu toks paikšis 
niekina šios šalies kalbą ir vi
sus nepažįstamus kalbina savi- 
tiškąi. Kad taip mane butų 
užkalbinęs, aš jam bučiau pa
rodęs. Sakau: jis nekaltas, kad 
jis toks. Nekaltas, — sako A- 
merikonas, — per tiek metų 
dar vis kvailavoja; moka kal
bėt angliškai, bet nekalba; ka
da atsakei nesupranti jo kal
bos, jis prakalbėjo angliškai. 
Aš pridėjau: kalti tame jų va
dovai, kurie visais budais: su
sirinkimuose, spaudoje, bažny
čiose agituoja, kad Lenkai ne- 
sisarmatytų savo kalbos kalbė
ti, ir labai pajuokiami visi, 'ku
rie jų tarpe prakalba angliškai. 
Jie net aiškina, kad visi dievai 
lenkiškai kalbėję ir nei vienas 
neineis. į dangaus karalystę, ku
ris nekalbės lenkiškai. Jei man 
netiki, tai pasiteirauk iš pačių 
Lenkų dirbtuvėse, jie pasakys. 
Nei vienos tautos vadovai ne
daro taip kvailai, kaip Lenkų. 
Amerikonas sako: Už panieki
nimą musų kalbos jie verti ne 
tik kaltinimo, bet ir ’virvės ant 
kaklo. Amerikoj nerasi žmo
gaus, kuris Lenko vardą pa
gerbtų, bet tik ant juoko laiko, 
o jie mat smerkia musų kalbą. 
Aš sakau: kas tokius žmones 
gali pagerbti, tik prisižiūrėjus 
jų baisumams Europoje: jie no
ri užimti visas svetimas žemes, 
jų kareiviai žudo žmones,■ bied- 
nus Žydus, Lietuvius, Ukrainie
čius ir kitus vien tik dėlto, kad 
jie nemoka jų kalbos ir neno
ri su jais dėtis. Jie griauna 
kitų' tautų bažnyčias, mokyk
las. — Gatvekaryje sėdėję 
Žydai klausėsi ir labai buvo už
ganėdinti. Bet štai čia buvęs 
ir kitas Lenkas. Neiškentęs, 
nabagas tuoj šoko tam Ameri
konui j akis, visokiais žodžiais 
keikdamas jį ir mane, esą, kaip 
jus galit taip ant'Lenkų kalbė
ti, jie esą geriausi žmonės pa-

KOŽNA MOTINA NORI KAD KŪDIKIS 
BUTŲ TVIRTAS IR SVEIKAS

Jeigu negalit žindyti kūdikio, nebandykit su vi
sokiais maistais, bet pradėkit išsyk gerai—duo
kit tokį maistą, kuris išaugino daugiau tvirtų ir 
pilnų vyrų ir moterų, negu visi kiti maistai sudė
jus į veną—duokit jūsų kūdikiui
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eagle brand
(condensed milk)

maistas stiprina kojas ir sveiku palaiko ku- 
duoda spalvą veidams ir linksmumą akims. 

Pagirtas ir patariamas gydytojų del savo gerumo 
ir atsakantumo. Lengvas pritaisymui—tik da- 
dėk prie tinkamo daugumo Eagle Brand virinto 
vandens, išmaišyk, ir gatavas maitinimui.
Jei kūdikis naktį verkia—jei nervuotas ir nera
mus—jeigu neauga, tai greičiausia jo maistas 
netinkamas ir negeras. Pasiųsk šiandien kuponą 
del instrukcijų maitinimui jūsų kalboje, taipgi 
gausi penkiasdešimts keturių puslapių knygelę 
apie kūdikius, dykai, kur pasakoma kaip užlai
kyti kūdikį sveiku ir tvirtu.
Delei jo gerumo, kadangi padarytas iš gero kar
vės pieno ir malto cukraus, yra ekonomiška nau
doti Eagle Brand namuose ant stalo kur tik rei
kia pieno ir cukraus. Bandykit jį su kava arba 
kokoa, ir visiems virimo ir kepimo reikalams. 
Nereiks bėdavot del 
Šis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

Tas 
ną,

1

,g‘,l
BgS

INSTEIGTA 1857 M.

cukraus stokumo.
Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Groserių Krautuvėse 
The Borden Company 
108 HUDSON STREET 

NEW YORK

Į Iškirpk kuponą. Pažymėk no- 
i rimą knygutę ir prisiųsk jį 
! mums ŠIANDIEN.
| Mrs _____________________
I Street ___________________
Į City ______■-----------------------
Į State___________ (8)
i ____Nurodymai apie Valgius 
!___ Kūdikių Gerovė

Kiti Borden Produktai:
Border’s Evaporated Milk
Borden’s Condensed Coffee

Borden’s Malted Milk
Borden’s Milk Chocolate

šaulyje, sumušę Vokiečius, su- r 
muš ir bolševikus, ir visas pa
saulis Lenkus gerbiąs ir juos 
remias; mes turime pilną žodį i 
pasaulyje, kaip norim taip kal
bam, niekas mums burnos už
daryti negali. Jums patiems 
reik virvių ant kaklo, o ne Len
kams; aš esu tikras, kad ir jus 
esat Lenkai, bet tik musų tau
tos išgamos. — Taip įsikoliojo 
Lenkas, ■ kad net šlykštu buvo 
klausyti. Kaip pavadino išga
moms ir pasiūlė virves mums, 
tai,supykęs Amerikonas jo pa
klausė: kas čia turi viršų, ar 
tavo supuvusi polska, ar Ame
rikoniška kalba? Lenkas taip
gi užsidegė, pąraudo ir ddr la
biau ėmė koliotis ir rodyti A- 
merikonui kumštį. Nelaukęs 
nieko, Amerikonas davė jam į 
veidą taip smarkiai, kad per
mušė abi lupas ir išmušė dan
tis, pagaliaus dar atidavė jį po- 
policistui, paėmė mano pavardę 
ir pats sykiu nuvažiavo polici- 
jon, sykiu nuvažiavo ir vienas 
Žydas. Vėliaus nuo Lenkų nu
girdau, kad tas žmogelis, buvęs 
apkaltintas ir dar panešęs to
kius skausmus už teisybę....

Tokie apsireiškimai, mušty
nės, nėra pagirtina, tečiaus kad 
Lenkai perdideli egoistai1, tai 
nei žmoniškas žmogus negali 
susiturėti, kada kitas jį panie
kina. Amerikonas laikėsi už 
savo. Klumpius.

DETROIT, MICH.
Kokis ten Senis ’’Dirvos” N. 

16 rašo apie vietinius stebuk
lus, kad būrelis Lietuvių pra
dėję tikėti į naujai skelbiamą 
mokslą, ir pavadina juos dva
sios ubagais, ši nauja tikyba 
skelbia Kristaus mokslą iš šv. 
rašto ir labai nesutinka su Ro
mos trusto biznieriais, kurie iš 
dievų varo didelį biznį, parda
vinėdami juos. Nesenai Lietu
vių dievnamyje čionai buvo pa
rengta pora kermošių, kur nu
dūlinau ir aš pasipirkti vištų, 
ančių ir kitų paukščių, bet žiū
riu, tenai daugiau dievukų, ne
gu ko kito, visokių spalvų ir 
visokių' mierų. Jauni vaikinai, 
nusitvėrę po dievuką, po žmo
nes nešioja, šaukdami kiek kas 
duos, kiek? Vieni siūlo pen
kis centus, kiti dešimts, kitas 
vėl, ant pajuokos, paėmęs die
vuką, sako: ’’Dievuliau tu ma
no, tu mane sutvėrei, o aš ta
ve atpirkau, katras dabar ku
riam esam skolingas.” Kitas 
vėl tyčiojasi: ”Aš nupirkau Jė
zų už dešimts centų, ale žiūrėk, 
tas pardavėjas dar nebėga pa
sikarti,- kaip Judošius padarė.” 
Negalima visko ir aprašyti, kas 
ten buvo; o tokių kermošių bu
vo per kelias dienas ištisai — 
vis tai surengta del biznio, pa- 
sipelnijimui. Ne tik čia taip, 
bet ir visur panašiai daro. Ar 
•negali žmogui kaisti akįs žiū
rint į tokius Kristaus pasekėjų 
darbus? Ar taip Kristus liepė 
jo mokslą platinti? Žmonės, 
prisižiūrėję į tokius stebuklus, 
vieni visai nuo tikėjimo atsto
ja ir laukia darbininkiško iš
ganymo, o kiti dar jieško tikro 
Kristaus mokslo, štai ir atsi
randa tokių brolių; kurie aiški
na tikintiems darbininkams, jog 
jie dar bus išganyti ir palai
minti, ’’kurie jieško ir trokšta 
teisybės”. Jie skelbia, jog Die
vas nereikalauja nuo musų mo- 
kesties, pinigų už šliubus, krik
štus ir laidotuves ir nereikalau
ja pirkti visokias stovylas, ab- 
rozus, kryžius, medalius ir ki
tokias ’’brostvas”; nereikalau
ja aukso, sidabro papuošalų ba
žnyčioms ir jose Dievas negy
vena ir negyvens; sako, kad ta 
bažnyčia, kurią Kristus pasta
tė neva ant uolos, kurios nei 
pragaro vartai nepergalės, tai 
nėra bažnyčia, bet tik jo mok
slas, kurį pasauliui skelbiama. 
Mes, sako ta naujoji tikyba, 
turime garbinti vieną Dievą ir 
klausyti jo žodžių, o ne popie
žių, kunigų ir kitų biznierių, 
auksu apsikabinėjusių. Šių die
nų pasiekusi krikščionybė ne
turi reikšmės, nors ji per 2000 
metų giliai įleido savo šaknis 
ir savo biznį išplėtė. Tą jie pa
darė ne skelbdami Kristaus žo
džius, bet kardu ir krauju, su 
visokiomis inkvizicijomis ir bai
senybėmis, kankindami žmones, 
užkariaudami tautas, kardu jas 
krikštijo. Pažiūrėkime į Lie
tuvą, kas ir kaip ją apkrikšti
jo? Taigi p. Senio pavadinimas 
tų visų žmonių dvasios uba
gais netinkamas. Kaip pats p. 
Senis pasisako buvęs vieną sy

kį tuose namuose ir matęs ce
remonijas, jam išrodę baisio
mis; '— patarčiau tankiau atsi
lankyti, daugiau persitikrinti, 
čia nei centas nekainuoja.

Istiešų gaila tų šventablyvų 
žmonelių, kuomet pažvelgi į pa
saulį. Net mažiausias vabalė
lis pažįsta savo priešą ir sau
gojas! nuo jo, o žmogus ne: jis 
pats sau duoda pagaliu per gal
vą ir pats šaukia, kad skauda; 
pats stato bažnyčias, pats par
sitraukia kunigus, minyškas ir 
dykai šeria, ir šaukia, kad bran
giai kainuoja; pats moka už 
šliubus, krikštą šimtinėmis, ir 
pats šaukia, kad brangiai lupa; 
patš perka visokius kryžius, 
stovylas, medalius, abrozus, ir 
šaukia, kad brangu; pats nubal
suoja per susirinkimus eiti per 
stubas kolektuoti, pats šaukia, 
kad nebegali durų uždaryti nuo 
kolektorių; pats nubalsuoja mo
kėti po 10—12 dolarių į parapi
ją, dešimtuką įžangos ir mėne
sines rinkti, ir pats šaukia, kad 
nebegalima išmokėti; pats sau 
sūsikrauna didžiausią naštą ant 
pečių, ir patš šaukia, kad nega
li pakelti; pats peni visus dyka
duonius, ir pats šaukia, kad ba
dauja. Jų tas skaitlius kaskart 
mažėja, o našta didėja.

Aš p. Senio nepažįstu ir ne
žinau, kas jis per vienas, bet 
nemanau, kad butų kunigu, o 
jo žodžiai tinka kunigui vartoti, 
bet ne darbininkui, dar tautie
čiui. Klumpius.

WATERBURY, CONN.
Balandžio 22 d. Teatrališka 

Dr-ja Aušra statė scenoje vei
kalą ’’Meilės Paslaptybės”, 5-ių 
veikmių, 6-ių atidengimų dra
mą. Veikalas atvaizdina Lie
tuvių tremtinių paliegėlių gy
venimą gilumoje Rusijos, laike 
didžiosios Europinės karės. To 
atvaizdinimui pats veikalas nė
ra labai tinkamai sudramati- 
zuotas ir todėl nelabai patrau
kiantis, bet nevisai blogas.

Kaslink pastatymo — tai ga
lima sakyti, pusėtinai yra sun
kus, nes reikią dainavimo cho
ro ir pavienių. Dviejų lošėjų 
rolės yra pusėtinai didelės, jos 
taipgi reikalauja jausmų gyvu
mo. Atlikus visapusiškai ge
rai, kitaip išrūdytų ir pats vei
kalas. Geras veikalas prastai 
atliktas ' žiūrėtojams neatstoja 
paprasto, sulošto gabiai.

Roles veikale turėjo sekan
čios ypatos: J. Kvaraciejus — 
Miliaus, Rusijoje gyvenančio 
Lietuvio. Jo rolė nelabai ilga 
ir nesvarbi; p. Kvaraciejus su
gebėjo ją gerai atlikti, tik gal 
negana tikusiai buvo nugrimuo
tas, bet tas priklauso nuo reži
sieriaus. P-lė D. Gvildžiutė lo
šė Miliaus žmonos rolę; jos ro
lė trumpa, bet išėjo neperge
riausia, truko gyvumo. P-lė 
P. Guogiutė lošė jų duktės Ma
rytės rolę. Ši rolė yra pirmu
tinė arba įžymiausia visam vei
kale. Marytė įsimyli į vaiki
ną, bet tas atsibuna slapta, vė
liaus ji inpuola į didelį liūdesį, 
pagaliaus ją tėvas nori apves
dinti su jai nemylimu ir jau 
pasenusiu vyru; duktė meldžia 
tėvo tą savo nuosprendį atmai
nyti — ir čia reikia labai gy- 
vios, gabios lošikės viską tą at
vaizdintai tinkamai. Iš p-lės 
Guogiutės lošimo nebuvo gali
ma suprasti nei kur ta meilės 
paslaptis, nei kur graudus mal
davimai tėvo: visu veikalu vie
nu tonu atlikta, vienokiu judė
jimu ir tt. Rolės taipgi nemo
kėjo ir be suflerio negalėjo žo
džio ištarti.

J. Kurauskas lošė Vlado, uni
versiteto studento, Marytės 
mylimojo rolę; ta irgi svarbi ir 
vadovaujanti rolė. Jis irgi tu
rėjo lošti paslaptingą meilę — 
abudu mylėjo viens kitą, bet to 
neišsidavė. Meilė didelė, vis
kas jam lieka nemiela, nei mok-

SKAITYTOJAMS ^3
Kurių prenumerata pa
sibaigė1, visi gavote lai
škus su paraginimu at
naujinti. Visiems tiems 

ŠIS NUMERIS YRA 
PASKUTINIS.

Nenorėdami persiskir
ti su “Dirva” nei vienu 
numeriu, pasiskubinki
me prisiųsti prenumera- 
•tos pinigus. Adm.

__________________________ Į

slas, nei niekas. Bet iš lošėjo 
mažai galima buvo to viso ma
tyti, mažai atjausti tai, kas at
sibuna tokiuose jauno žmogaus 
momentuose.

Kitų rolės buvo trumpos ir 
jų paskirai neminėsiu. Abelnai 
visi atliko nepergeriausia, ge
rai lošė Miliaus rolėje J. Kva
raciejus ir Justino rolėje taipgi 
J. Kvaraciejus. Abu jiedu lošė 
gerai, ypatingai atsižymėjo Ju
stino rolėje Juozas Kvaraciejus.

Dainos išėjo prastai,, nors 
buvo dainuota paprasčiausios ir 
visų žinomos. Bronislavui ir 
Mariutei dainuojant, išėjo pra
stai ir net publika ėmė juok
tis.

Aušriečiai trusiasi-dirba dal
ioje, bet paima veikalus ne'pa
gal savo išgalių. Imasi lošti 
be išsimokinimo rolių, vis tik 
skubėdami. Reikia sykiu dirb
ti ir pagerbti musų sceną: ji y- 
ra jaunutė, turi būti keliama iš- 
lengvo, mėgėjai turi imtis už 
tokių rolių ir veikalų, kuriuos 
išgali perstatyti. Jei tik imsi
me ką daryti neapsvarstę, ne
išsilavinę, tik įsivaizdinę, kad 
viskas yra galima padaryti, tai 
darysime skriaudą musų scenai 
ir visuomenei.

Vaidilos Ainis.

NEW BRITAIN, CONN.
Balandžio 18 d. Šv. Jurgio pa- 

šelpinė draugystė turėjo paren
gus spektaklį; programą išpil
dė Dailės dr-ja ’’Varpas” — su
lošta du veikalai: ’’Daktaras iš 
Prievartos”, 3-jų veikmių ko
medija, ir ’’Vagis” — 1 veik
mės drama. Pirmas veikalas 
sulošta labai gerai, visu laiku 

Į buvo daug juokų. Antrasis vei
kalas išėjo kiek silpniau, nes 
aktoriai pertyliai kalbėjo.'

Publikos buvo pilnutė salė ir 
matėsi iš jų, kad kiekvienas bu
vo užganėdintas. Perstatymo 
laiku buvo labai ramu, už ką 
publika verta pagyrimo. Pub
likos tykus užsilaikymas daug 
priduoda energijos. lošikams, 
nes tuomi parodoma, kad jų 
darbas pagerbiamas. Vietos 
Lietuviai abelnai varpiečiams 
labai atjaučia. Čia nepersenai 
susitvėrė kita dailės draugija, 
bet, kaip matosi, tai ne del pa
kėlimo Lietuvių tarpe dailos ji 
pradėjo egzistuoti, bet dėlto, 
kad kaip nors'pasinaudojus iš 
nesvarstančių dalyką Lietuvių. 
Ta nauja draugija nori kaip ga- 

; lint skleisti Lenino ir Trockio 
mokslą ir su Lietuvių centais 
nori padaryt didesnę agitaciją 
prieš pirkimą Lietuvos Laisvės 
Bonų; jie remia šlamštus laik
raščius, kurie purvina Lietuvos 
Valdžią ir visus veikėjus.

Vietos Lietuviai atkreipkite į 
tai domos ir supraskite, kokie 
paukščiai tame lizde tupi ir ar 
jie verti lesint.

Tą pačią dieną vakare atsibu
vo prakalbos, parengė L. L. S. 
Sargų kuopa, kalbėjo J. K. Mi
lius iš New Yorko; paaiškino 
reikalingumą tokios organiza
cijos ir jos tikslą; labai gražiai 
išrodė, kad tie, kurie neina su 
mumis, eina prieš mus, ir mes 
su jais turim lygiai kovot kaip 
ir su tais, kurie dabar turi pa- 
glemžę dalį Lietuvos. Pertrau
koj buvo buvo renkamos aukos, 
surinkta arti $200; viskas užsi
baigė labai rimtai.

Dobilėlis.

MAGDE. “Al:, kaip man niežti gal
vą! Išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilarimus — ir rūJhu tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” *

MARE. ‘'Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir ė risti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES !”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve-

paprasčiausia i/ II r r ’1 ■ -» I V| fllIV ■ >1 A J 1 “ dSUldUhlb.f.i-.j, u—fi'T ^1 ' zplaukų ir odos sustiprintojis,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

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

> Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:
■ 11 m i' ■ AD. RICHTER CO., 3? 6-330 Broadway, New Yorkkn"

^■■Illllllllliiiiiiuiiiiii||||iiiiiiiiiiii>:;iinniiniiiiiiii|||||||||iiii|i|iiitlllllim!llllillii!^

i GERB. q I
I ^OPRAGILO KAMPELIO^ |
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiniiiiiiiiiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu^

(Ar skaitei pereitą- num.?)
Pabaigėm valgyt, užsimo- 

kėjom, apsirengėm ir išė
jom sau.

— Ale biskį perbrangu, 
drauge, ir jie perdaug nuo 
musų nulupo už tuos pietus.

— Sulyginus su vieta ir 
tokiu įrengimu, nėra bran
gu.

— Ale vistiek, kaip pir
ma sakiau; tokioj vietoj ne 
darbininkams valgyt.

— Ne, tai ne. Darbinin
kai, kurie dirba ir turi savo 
namus ir šeimynas, čia nei 
neateina, o katrie keliauja 
su reikalais, užvažiuoja is 
kito miesto, tai čia apsisto
ja ir sykiu su visais buržu
jais lygiai pavalgo ir tiek. 
Kurie nenori', išeina ir pa
sirenka pigesnes vietas.

■ — Tai kur dabar, drau
ge, mudu eisim? — Klausia 
toliau Martinas, atsižiūrė
damas j viešbuti, iš kurio iš
ėjom.

— Jei nori sugaišt, eiva 
Į teatrą.

— O kas jį šiandien tą te- 
eatrą parengė?

— Kaip tai: kas parengė?
— Aš klausiu, kokia kuo

pa ar draugystė parengė," 
aš jokių plakatų niekur ne
mačiau.

— Ne apie lietuvišką te
atrą aš kalbu, bet vadinau 
tave čia pat mieste į teatrą.

— Tai vėl tu nori mane į 
kapitalistišką užvedimą in- 
tempti. Aš į tokius teatrus 
neinu. Nueinu tik kada bū
na parengti musų kuopelės.

— Dėlto turbut tu ir ne
žinai nieko apie teatrą, kaip 
tik tą, kiek gavai suprasti 
iš Lietuvių rengiamų vaka
rų. Teatras visapusiai yra 
dailos įstaiga, o ne buržujų 
įstaiga.

— Ale į šituos mieste te-! 
atrus tik buržujai lankosi.

— Lankosi visi tokie, ku
rie supranta teatrališkąją 
dailę.

— Ale man jie nepatinka 
ir aš jiems priešingas.

— Martinai, tu nežinai 
kam esi priešingas. Tau pa
tinka lietuviški perstatymai 
dėlto, kad tu juos supranti. 
Kokie tau daugiausia per
statymai patinka?

— Man, drauge, patinka 
visi tokie, kur yra daug juo
kų; o kitokie visi ir lietu
viški perstatymai neužką.

— Tu, Martinai, atvaiz
dini man visus tuos žemo iš
sivystymo Lietuvius, kurie 
į teatrą arba sceniškąją dai
lę nežiūri kitaip, kaip tik į 
paprasčiausią keleto žmo
nių pasišvaistymą ant pa
grindų ir atkalbėjimą kokių 
nors menkos vertės ar net 
paikų dalykų. Tada jus vi
si plojate kiek tik delnai iš
gali pliauškėti, ir jums tas 
pątinka. •

— Kaip gi gali nepatikti, 
kad buna labai juokinga ir 
visokių baikų prisiklausai.

— Tokie perstatymai jau 
lietuvišką teatrą sugadino. 
Lietuviška publika šiandien 
neatskiria teatro nuo kokio 
beverčio veikaluko, ir vis- 
vieri, ar drama lošiama ir 
atsibuna tragedija, jus su
sėdę juokiatės, ar komedija 
šporinama — jus vis juo
kas kutena.

— Kam mums reikia ko
kių ten verkšlenančių dra
mų, meiliškų perstatymų ar 
kitokių kokių. Žmogus jei 
gauni gerai pasijuokt, tai ir 
gerai jautiesi;

— Aš suprantu, , kodėl 
taip yra: kūdikiui, kurio 
protas neišlavintas, rodyk 
raudoną spalvą, rodyk žalią 
ir kitokią — jam vistiek.. 
Jei barškalu barškini — tai 
vaikui labai patinka. Ir su 
musų žemąją publika taip 
pat: rodyk dramą, rodyk 
tragišką veikalą — ji vie
naip į tai žiuri, vis lyg į ko
mediją ir vis juokiasi. Bet 
blogiausia tas, kad lygiai 
kaip ir tasai kūdikis, nemo
ka ir nesimokina atskirti 
spalvų.

— Tai nori, kad ir publi
ka verktų, jeigu ant scenos 
perstatoma, kaip įsimylėjus 
merga verkia savo vaikino 
ir ant galo nusižudo ?

— Verkt nereikia, bet rei
kia mokėt užsilaikyt laike 
perstatymo: nereikią tada 
juoktis, kada nejuokinga.

— O kas iš to nauda?
Teatras, Martinai, yra 

mokykla, yra pavyzdžių šal
tinis, iš kurio kiekvienas ga
li lengvesniu budu pasisem-- 
ti naudos, negu kad knygą 
skaitant. Teatras yra la- 
vintojas žmogaus dvasios ir 
morališkumo.

— Nei aš apie tai žinojau 
nei mane nieko tas .teatras 
pamokino.

— Jeigu nežinojai, tai tik 
del savo nesusipratimo, kad 
ir vadiniesi ’’susipratusiu”. 
Bet kad nieko hepamokino, 
tai laibai sugailėtina, ir ta
da sunku rasti tau būdą, 
kuris pamokintų. Tau rei
kia kietos disciplinos, no
rint ką nors, į galvą įkalti. 
Daugybė tokių - yra, ir jie 
net nepaiso, kad tokis jų pa
dėjimas yra ištikro žemas 
ir apgailėtinas. Tave nie
kas neprivertė lankyti mo
kyklos, kada į Amerįką at
važiavai, šiandien nieko ne
žinai, ir net nesigaili, kad 
nesužinojai. Ką gero gali 
žmonija turėti, kuomet to
kių daugybė kaip tu pasi
didžiuoja, kad jie išliko be 
mokslo; ką gero darbininkų 
ateičiai gali padaryti tokie 
sutvėrimai, kurie pasityčio
ja iš visko, kas yra prakil
nu, augšta, mokinančiu ir 
protą lavinančiu? ' Visi to
kie Į eilę sustoję sukritikuo- 
jat visus mokslus, pasmer- 
kiat visas tvarkas ir darot 
planus pasaulio valdymui. 
Kad jus tik žinotumėt savo 
tamsumą, kad tik jus jį ga
lėtumėt išsiaiškinti....

— Tu vėl, drauge, neva
dink mane kvailu, tu misli- 
ni, kad aš proto neturi, o 
smegenų vietoj mano galvoj 
tik košė,.

— Gaila, kad tenai ne ko
šė, nes turint sveikus; ga
linčius veikti smegenis, nie
kais juos naudoti yra nuo
dėmė.

— Tu bijai, kad darbinin
kai kapitalizmo nenuverstų 
ir neįvestų savo tvarkos, už 
tai nori, kad visi butų mo
kyti, ba mokyti žmonės re
voliucijos nekelia.

— Duok Dieve, kad visi 
darbininkai būtų mokyti ir 
tik tada įvestų savo tvarką. 
Bet dabar, kada darbininku 
tamsia spėka visokie gudra
galviai nori įvesti savo val
džias, tai tie patįs darbinin
kai vedami į pražūtį. Dar
bininkai apie tų gudragal
vių teorijas Suka, kaip mu
sė apie lempos šviesą, bet 
kada perarti prilekia, spar
nai nusvyla ir po visko.

— Buržujai labiausia mus 
ir bijo.

— Ir virstančio medžio 
reikia bijoti. Jis .yra dide
lis, turi spaudimo spėką'ant 
žemės griūdamas, bet netu
ri smegenų. Žmonės, kurie 
medi kerta ir nori juomi pa
sinaudoti, pataiko jį ar į tą 
ar į kitą pusę perversti, bet 
kada medis ant žemės nu
gula, visa jo galybė dingus. 
Ir bolševikų ir kitokių su
kurstyti darbininkai," kada 
į kurią pusę nugula, toliau 
jų ir nėra. Tada prasideda 
jų vargo dienos. Tada jais 
’’vadovai” naudojasi, daro 
kaip su nugriuvusio medžio 
šakomis ir visu jo liemeniu.

Spragilas.
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Į NUO REDAKCIJOS
E. Galvanauskas - Lietuvos Premjeras

(Biografija)
Gimęs 1882 m., Vabalnin

ku parap., Biržų apskrityj 
(buv. Panevėžio apskritis). 
1902 metais baigė Mintau
jos Realinę Mokyklą ir iš
laikęs konkursinį egzaminą 
įstojo į Kalnų Inžinierių In
stitutą Petrograde (Gornyj 
Institut Imperatricy Ekate- 

‘ riny II).
1905 m. E. Galvanauskas 

dalyvavo Lietuvos revoliu
cijoj, vesdamas agitaciją y- 
pač Panevėžio apskrityj ir 
vadovaudamas tos apigar- 
dos valstiečių judėjimu. Pa
nevėžio apielinkių valstiečių 
nutarimai vėliaus buvo pri
imti pamatan Valstiečių Są
jungos, kuri susitvėrė Vil
niuje didžiojo Vilniaus Sei
mo metu. E. Galvanauskas, 
kuris tame Seime dalyvavo, 
buvo vienas pirmųjų inicia
torių ir tvėrėjų Valstiečių 
sąjungos. Po Vilniaus su
važiavimui, , Valstiečių Są
jungos kuopos pirmiausia 
susitvėrė tose Lietuvos da
lyse, kuriose E. Galvanaus
kas varė politinį darbą.

Reakcijai prasidėjus 1906 
metų pradžioj, E. Galva
nauskas buvo suimtas ir pa
sodintas Panevėžio kalėji- 
man, kuriame išsėdėjęs tris 
mėnesius pasiliuosavo ant 
parankos iki teismui. Ka
dangi jo kandidatūrą buvo 
pastatyta rinkimuose į an
trąją Durną, tai dvarinin
kams ir policijai prašant 
jam buvo pristatytas kitas 
apkaltinimas ir duotas įsa
kymas Teisingumo Ministe
rijos prokurorui vėl jį su
imti ir nedaleisti dalyvauti 
tuose rinkimuose.

E. Galvanausko draugai, 
J. Sruoga, K. Matulis ir P. 
Žitkevičius buvo suimti ir 
nuteisti nuo 3 iki 6 metų 
sunkiųjų darbų bausmėn,' E. 
Galvanauskui gi pasisekė iš
važiuoti iš Petrogrado Fin- 
landijon ir ten apsigyventi 
savo motinos vardu, Žukau- 
skiu. Finlandijoj būdamas 
nuo 1906 m. iki 1908 m. be 
savo specialio mokslo dar
bų, E. Galvanauskas rašė 
straipsnius ir populiarias 
brošiūras visokiais slapivar- 
dižiais, pav. ’’Juodkalnietis.”

Dideliems areštams pra
sidėjus ir Finlandijoj, E. 
Galvanauskas išvažiavo į 
Belgiją, Liege Universite
tan, kur baigė kalnų inži
nieriaus ir inžinieriaus elek- 
tro-techniko mokslus, ir iki 
1913 m. darbavosi kaipo in
žinierius Belgijoj. 1913 m. 
pabaigoj buvo Serbų val
džios pakviestas į kalnų de
partamentą, bet atvažiavęs 
Belgradan įstojo Francuzų 
keletos bankų konsorcijų 
kompanijon, kuri skolino 
Serbų valdžiai pinigus, ir 
tokiu budu išgavo dideles 
koncesijas gelžkelių staty- 
mo,- miškų eksplotacijos 
kompanijos atstovu karės 
metu.

Austrams ir Bulgarams 
užėmus Serbiją, E. Galva
nauskas turėjo trauktis su 
Serbų kariumene per Alba
niją ir Juodkalniją (Monte
negro). Tas pasitraukimas 
tęsėsi tris mėnesius, labai 
sunkiose sąlygose. Iš visos 
Serbų kariumenės (apie tri
jų šimtų tūkstančių), pasili
ko gyvų tik apie 75,000. Ki
tus sunaikino badas ir lir 
gos. Gale savo kelionėj 
mieste Skutari (Albanijoj) 
E. Galvanauskas susirgo ty- 
fu ir tik ačiū Francuzų ir 
Italų ambasadorių rūpes
niui jo gyvybė buvo išgel
bėta ir jis pervertas pasku
tiniuoju Raudonojo Kry
žiaus laivu į Francuziją — 
1916 m. pradžioj. Besidar
buodamas Paryžiuje vienoj 
iš didžiausių kompanijų 
kaipo prekybos inžinierius 
elektrai pritaikinti kalnuose 
ir metalurgijai, E. Galva
nauskas buvo Lietuvos Val
džios paskirtas Delegacijos 
Taikos Konferencijoj Pary
žiuje nariu. Parvažiavęs iš 
Lūžesne (Šveicarijoj) So

cialistų Konferencijos (1919 
m.) Lietuvon atsilankyti sa
vo tėviškėn, E. Galvanaus
kas buvo Valstybės Prezi
dento pakviestas sudaryti 
naują kabinetą (darbo Ka
binetą), koaliciniam kabine
tui atsistatydinus..

▼ ▼ ▼

Rinkimai Lietuvos Seiman.
Balandžio 28 d. Lietuvos At

stovybė Washingtone gavo to
kį oficiali Lietuvos Valdžios a- 
genturos (Elta) pranešimą:

Konstituantos rinkimų da
viniai maždaug šie: skaitlin
giausi krikščionių demokra
tų ; antroj eilėj socialdemo
kratai arba social-liaudinin- 
kai. Lenkai, žydai Seime tu
rės po keturias arba penkias 
vietas. Pavyzdžiui,, spėjama, 
Kauno apigardos krikščionių 
demokratų devyni; social-de- 
mokratų trįs; social-liaudi- 
ninkų išvien su valstiečių są
junga trįs; Lenkų du, žydų 
du, Vokiečių vienas — viso 
dešimts. Panevėžio apigar
dos krikšč.-dem. ■— 13, soc.- 
dem. — 6; soc.-liaud. su vals. 
sąj. — 2; Lenkai nieko, Žy
dai vieną ir pažanga vieną. 
Tebeina papildomi rinkimai ; 
galutini daviniai vėliau.

▼

Lietuvos Seimas.
Praėjus Lietuvos Steigiamo

jo Seimo rinkimams ir gavus 
apie tai žinių, Amerikos Lietu
vių visuomenėje matosi dvejo
pas upas. Katalikiškoji visuo
menės pusė labai džiaugias, kad 
išrinkta, vietose iš kur gauta 
žinių, daugiausia krikščionių de
mokratų, ir pagal to jie spėja, 
jog ir visoje Lietuvoje tokiu 
nuošimčiu rinkimai praėjo.

Tautininkai ir protingi socia
listai, paviršutinai, gal iš to nu
simins. Apie boĮševikų nėra ko 
paisyt.

Paviršutinai, Lietuvos Seimo 
rinkimai parodo, kad laimėjo 
viską klerikalai ir tas patvirti
na nekuriu didelį riksmą, kad 
Lietuvą visą klerikalai valdą ir 
visus persekioją.

Tečiaus mes matome kitaip.
Vieniems nėra ko perdaug 

džiaugtis, o kitiems nusiminti.
Lietuvos Steigiamasis Seimas 

įvyksta šio mėnesio viduryje, 
jei nebus kokių permainų įsta
to, skelbusio, kad Seimas turi 
įvykti už mėnesio laiko po at
stovų rinkimo.

Nekurie Amerikos Lietuviai 
maišosi supratime rinkimų ir 
paties Seimo. Dabar ką atsi
buvo, tai tik atstovų rinkimas į 
Seimą, o ne pats Seimas.

Iš praėjusių rinkimų mes ši
taip matome. Abelnai tose vie
tose, kur tik krikščionįs demo
kratai išrinko tiek ar tiek savo 
atstovų, kita pusė, sudėjus vi
sus į vieną, išrinko irgi tiek 
pat, o vietomis bus net dau
giau. Yra sakoma: ’’Kas ne su 
mumis, tai prieš mus”. Taigi, 
kas ne su Lietuvos klerikalais 
šiuose rinkimuose praėjo, tas 
bus visame prieš juos. Tokiu 
bųdu abi pusės turės atstovų 
ant lygių. Ne krikščionių par
tijos žmonės, imant ir kitų tau
tų atstovus, yra progresiviškes- 
ni ir jų balsas nedaleis išsipil
dyti visoms musų klerikalų sva
jonėms, kurios butų taikomos 
grynai jų pačių naudai.

Viapusiškai imant,- Lietuvos 
Steigiamasis Seimas bus vienas 
iš demokratiškiausių.

▼ ▼ ▼

Lenkų Agentai.
Kokis tai Olevelandietis tū

las laikas atgal, gavęs laišką iš 
Lietuvos, atėjęs ’’Dirvos” Re- 
dakcijon, reikalavo, kad tą laiš
ką patalpintume laikraštin. Dė
lei to laiško turinio ir delei to 
žmogelio blogų minčių, iš to 
laiško sutvertų, mes laiško ne- 
priėmėm. žmogelis pareiškė tą 
laišką siusiąs ’’Laisvei”, žino
mam keiksmų ir kolionių pil
nam laikraščiui, nežinia ko jieš- 
kančiam, ir pilnam pagiežos ant 
Lietuvos Valdžios.

’’■Laisvė” tą laišką pagarsino 
po tokiu antgalviu: ’’Lenkų val

džia geresnė už Lietuvių.”
Nors Lenkai yra didžiausi to 

laikraščio garbinamų Rusijos 
bolševikų priešai ir imperialis
tai, bet va, kad ji įieško viso
kių priekabių ir būdų šmeiži
mui Lietuvos Valdžios, tai bile 
šlamštus grūda savo špaltosna 
ir tuomi skaitytojus klaidina.

MĖNULIO IR SAULĖS 
UŽTEMIMAI ŠĮ 

MĖNESĮ.

Gegužio mėnuo turi du dide
liu gamtišku prietikiu — mėnu
lio ir saulės užtemimą.

vMėniilio užtemimas atsibuvo 
pereitą nedėldienį, apie 8 vai. 
vakare. Kaip tik saulė artino
si vakarų horizonto, apie 7 va
landą, mėnulis tuo tarpu buvo 
lygiai kitoje' žemės pusėje — 
rytuose, tik ką pradedąs kilti 
ant dangaus. ' Tuo tarpu tarp 
saulės ir mėnulio inėjo žemė ir 
užstojo mėnuliui .saulės šviesą. 
Nuo 7 valandos mėnulis pradė
jo ineiti į žemės šešėlį, nusi
driekiantį tolyn į dausas, kaip 
matoma apačioje pažymėta pa
veikslėlyje.

■ Mėnulio užtemimas tęsiasi., ii-J 
gai. Šis užtemimas- prasidėjo 
(skaitant Clevelando laiku) nuo] 
7 vai. vakare. Mėnulis tuo lai
ku pradėjo ineiti į umbrą arba 
tamsųjį žemės šešėlį ir nuo ta
da laipsniškai nustojo savo ap
šviesto paviršio. Pirmiausia, ap
temo žemutinis arba tas mėnu
lio kraštas, kuris yra žemiau: 
kadangi mėnulis keliauja į ry
tus aplinkui žemę, tai apatinis 
jo kraštas pirmiausia įlindo į 
žemės šešėlį. Užtemimas pa
sibaigė 9:27 v. vakare. Perėjus 
mėnuliui į kitą šoną žemės še
šėlio, jį ten1' vėl sutiko saulės 
šviesa ir jis palengva pradėjo 
ateiti į pirmesni savo pilnačio 
skaistumą. Visada reikia žinoti, 
kad mėnulio užtemimai tėra 
galimį, pilnatyje, nes tik tuo 
laiku saulė ir mėnulis buna ly-_ 
giai priešingose žemės pusėse. 
Kad ne kas mėnuo pilnatyje už
temimai pasitaiko, apie tai bu
vo čionai aprašyta. Trumpai 
pasakius, mėnulis ir saulė ne 
lygiu keliu eina, kad visada jų 
tarpe galėtų būti žemė, dėlto 
ir užtemimai, nebūna visada. 
Šitame mėnulio užtemime sau
lė, žemė ir mėnulis galima per- 
sistatyti tris didelius skritulius, 
vienas už kitą didesnius, pradė
jus nuo mėnulio, suvertus ant 
ilgos karties. Mėnulis butų ant 
vieno karties galo, biskį toliau 
nuo jo ant tos pačios karties 
butų žemė, o ant kito karties 
galo — saulė. Dabar saulės 
šviesa prie mėnulio negali pri
eiti, nes pirm, mėnulio saulės 
spindulių kelyje randasi žemė.

Saulė ir žemė visais laikais, 
nežiūrint kokis sezonas, butų, 
stovi viena tiesiai prieš kitą. 
Mėnulio kasdieninis keliavimas 
aplinkui žemę, dar'labiau žemės 
sukimąsi apie savo ašį, atlieka 
mums matomą mėnulio tekėji
mą ir nusileidimą, arba tą, kad 
mėnulis buna augštai ir žemai 
ir lygiai tarp saulės ir žemės ir 
už žemės tiesioje linijoje su 
saule. Bet mėnulis mėtosi ir į 
šalis-: buna ir kairėj ir dešinėj 
dalyj linijos, einančios tarp 
saulės ir žemės, šitose atve
juose užtemimų nebūna.

Aiškiai galite suprasti, kad 
mėnulio užtemimas yra visiš
kai skirtingas nuo paprasto 
mėnulio mainymosi. Mėnulis 
paprastai kas mėnuo nebūna, 
matomas kuomet ineina tarpe 
žemės ir saulės ir pradingsta Į 
saulės šviesoje.

Kalendoriuje parodoma, kad 
mėnulio užteihimas įvyksta pil
natyje, gegužio 2 d. šio mėne
sio 18 dieną mėnulis bus apėjęs 
aplinkui ir pastojęs tarp žemės 
ir saulės. Tą dieną atsibus I

Laisvei nesvarbu, ką daro 
Lenkai, užėmę Lietuvos Val
džios ’’nuskriaustus” žmones: 
ar jie su durtuvu pristoję prie 
rašančio Amerikon giminiečiui 
laišką diktuoja ką reikia rašyt 
ir kaip peikt Lietuvos Valdžią,
o girt Lenkus, ar kaip kitaip, 
bile tik gauna "argumentą” 
prieš Lietuvos ’’reakciją”.

Anot ’’Tėvynės”, Lietuvių ko
munistų organas pirmutinis iš
lindo su agitacija už Lenkijos 
imperialistinę valdžią, prisidė
damas prie skaičiaus visų Len
kų agentų ir šnipų.

gūžio 2 d. Tečiaus saulės už
temimo mes nematysime — jis 
bus matomas Australijoje. — 
mėnulis bus paėjęs daugiau į 
pietus iš tiesios linijos ir dar 
stovės tarp žemės ir saulės to
je žemės dalyje.

Saulės užtemimai buna visai 
trumpi, po dvi-tris ir labai re
tai iki penkių minutų. žemės 
šešėlis, per kurį mėnulis turi 
praeiti, toje dalyje yra plates
nis, o mėnulio šešėlis, laike 'sau
lės užtemimo, aptemdomoje da
lyje buna sulyginamai mažas, 

| delei to jis greitai prebėga.
Didelis buna skirtumas tarpe 

tų dviejų mūsų žibintuvų užte
mimo. Mėnulis užtemimas ne- 
taip indomus ir svarbus, kaip 
saulės. Senovės žmonės tokius 
užtemimus sutikdavo su didele 
baime. Saulės užtemimas bū
davo lemia karių pradžias arba 
pabaigas. Dabar mes žinome 
visas tas paslaptis, ir tai daugu
mai žmonių užeina baimė. Sau
lės užtemimai, jeigu pilni, bu
na labai ypatingi. Jau esame 
rašę apie tai, kaip laike saulės 
užtemimo ant žemės pradeda 
švaistytis įvairus šešėliai, apie 
saulės kraštus šokinėja spal
vuotos liepsnos ir raudonos ug- 
nįs.

Gegužio mėnesio vakaro dan
gus dar vis pilnas planetų ir 
skaisčių žvaigždžių. Planeta 
Marsas matosi tuojaus kaip tik 
sutemsta, pietrytiniame dan
gaus krašte, einąs greta su bal- 
ta-mėlina žvaigžde Spica ir Vir
go konsteliacijos. • Spica eina 
pirma, biskį toliau į rytus nuo 
jos matosi raudonai-rudas Mar
šas. Nors Spica skaitosi pirmo 
didumo žvaigždė, bet Marsas y- 
ra daug už ją didesnis. Norė
dami įsitėmyti; ar Marsas, kai
po planeta, ištiesų keliauja ir 
ar teisybę .astronomai sako, ge
rai nusimieruokite tarpą tarp 
Marso ir Spica ir tėmykit šį ir 
sekantį mėnesį. Matysit skir
tumą, nors menką, nes Marsas 
ne taip greitai keliauja kaip 
žemė ar mėnulis.

Saturnas sutemus matosi ly
giai viršuje, Jupiteris būna per- 
skiręs daugiau į vakarus nuo 
meridiano linijos.

žvaigždė Regulus jau iškry
po iš Jupiterio-Regulus-Satumo 
linijos, kaip buvo pirmiau.

Tiesiai rytuose' veik sykiu su 
Marsu, tik arčiau prie šiaurės, 
teka kita gelsva žvaigždė, Arc
turus, o visai šiaurėje rytų pu
sėje pasirodo balta-mėlina pir
mo didumo žvaigždė Vega.

Orionas nusiveja paskui Ple
jadas ankti iš vakaro ir apie 9 
vai. Nusileidžia nuo musų dan
gaus. Syrius dar galima maty
ti visai toli pietvakariuose, jo 
kaimynas Procyon buna kiek il
giau matomas, nes arčiau prie 
šiaurės.

Dvynai Castor, ir Pollux irgi 
buna arti vakarų krašto kaip 
tik sutemsta.

Tarpe žvaigždžių Vega ry
tuose ir Capellos vakaruose, be
veik per vidurį, stovi Šiaurinė 
žvaigždė. Tiesiai nuo jos į 
pietus netoliese 'randasi Didėji 
Meška arba Grižulio Ratai.

žemė, savo kelionėje aplinkui 
saulę eina daugiau milijono my
lių į dieną. Taip mums besi
skubinant su žeme aplinkui tą 
musų gaivintoją-saulę, ji pati 
skuba-bėga linkui žvaigždės Ve
ga, su neapsakomu greitumu.-

Venus greitu laiku pereis iš 
rytinės į vakarinę žvaigždę ir

saulės užtemimas. Reiškia, dar matysime ją per kokį pusmetį
nebus menulis visiškai iškrypęs anksti iš-vakaro viršuje saulės,

FILOSOFIJA - TAI GYVENIMO IŠMINTIS
Rašo BUDRIKAS.

(Tąsa iš pereito numerio)
Šiuom kartu aš užsiimsiu gyvenimo 

išmintimi kaipo darbu.
Dieviška išmintis intekmiauja ant pro

to kalnuotų šalių. Mes turime todėl tat 
koptis ant tų dvasios kalvų, kur protas pa- 
siliuosuoja nuo šio musų gyvenimo netvar
kos ir tuštybės, ką mes vadiname žemišku 
gyvenimu. Kaip mums visiems yra žino
ma, proto miestas hera kokia paženklinta 
vieta ant žemlapio. Neprieina prie jo jo- 
kis geležinkelis. Jokia vadovo .knyga ne- 

į aprašo jo. Vienok gi, kokiu jis nebūtų, jis 
yra tavo ir mano jiega — galybė. Jis bus 
musų jiega visuomet jei tiktai mes leisi
me Gerai 'Valiai nunešti mus ten ir apsi
rikti su mumis; jei mes pavelj/sime intui
cijai apšviesti mus ir leisime entuziazmui 
šildyti musų vidujinius troškimus ir jaus
mus. — Tėmyk, kuomet aš ištariu Gera 
Valia — aš nepavartoju intelektualio ter
mino! Proto miestą, apie kurį čia kalbu, 
nepriskaitau prie intelekto arba pažinties-.

Užtat gi, taip tankiai kaip galimą, per 
[valandėlę ar ilgiaus nusitolinkime prie ra
mybės, ir prašalinkime savo rūpesčius ir 
sumišimus. Bukime tokiais, kokiais mes 
matome esantįs savo išaugštintuose mo- 
mentupse. Bukime kokiais mes geidžiame 

(būti. Ir šitokioj proto stoveinėje mes su
prasime vienas kitą ir šiek-tiek numanysi
me apie gyvenimo išmintą ir kaip filosofi
ja arba teisingas mintijimas galėtų pri- 
gelbėti musų ko nors atsiekimui.

Oriente, kur Dievybė yra labai plačiai 
regima kaipo gamta, arba matoma neypa- 
tiškose formose gyvenimo išmintis esti na
tūralistiška.

Krikščionybėje, su savo ypatos garbi
nimu, Dievybė pasisavino personales for
mas. Ir gyvenimo išmintis tapo nenatura- 
lis dalykas.

Musų dienose,/kuomet Orientietis ir 
Krikščionis teturi ypatingai mažesnę ver
tę, gyvenimo išminties misterijos priima 
naujas formas, — formas kurios nėra pa
prasta šių dviejų pirmtakunų kontinuaci- 
ja arba besiplėtojimas, bet kurios yra .vi
siškai originalės. Kada sakau originalės, 
aš manau, kad gyvenimo išmintis yra su
prantama taip, kaip ji buvo, suprantama 
originališkume, kaip ji buvo suprasta pra
džioje. Šios dienos dvasioje apipiešiu nau
ją formą: > aktiviškumo, darbo, naudingu
mo formą; formą — susitvėrusią išinten- 
sivio troškimo būti kuo nors, kas harmO'- 
nizuojasi su radikalėmis gyvenimo charak
teristikomis. Sakyti, kad išmintis yra ak- 
tiviškumas — tai naujas pažinimas. Įkū
nyti ją, tai sugrįžti prie pamatų. Nurody
ti kelią prie pamatų — tai mano tikslas.

Kad mano radikalis išminties defini
cijos charakteris butų suprantamas ir ap- 
kainuojamas, reikalinga yra, kad mes ma
tytume ant kokių pamatų jis yra pastaty
tas. Jis paėjo nuo padėjimų įkūnijimo 
(realizacijos), kurie viršavo amžiuje, kurį 
mes tankiai pavadiname Auksiniu Amžiu
mi, kartais Rojumi, arba koks tai nebūtų 
amžiaus vardas, kuriame žmogus dar lig- 
'šiol tebekovoja su savimi, eina prie savo 
[kilmės ir savo aplinkybių konflikto. Ir ši
toks amžius buvo kūdikystės, nekaltybės, 
betarpiškumo amžius. Tai buvo amžius, 
palyginamas musų amžiumi: nežinios — 
nemintijąs, tamsus ir paikas amžius. Tai 
buvo amžius, kuriame žmogus gyveno har
monijoje su gamta ii’ elgėsi su realybe tei
singai, ir apylankomis ir paviršutiniškai, 
kaip kad mes elgiamės šiandien. Žmogus 
tame laike (amžiuje) nebijojo savo aplin
kybių. Jis tvirtai stovėjo ’’ant daiktų dug
no”. Ir jo paties prigimtis buvo tolygi su 
’’daiktų dugnu”, panašiu pobūdžiu.

Sulyg bi'bliško pasakojimo, žmogus 
’’nupuolė” nuo to stovio, todėl, kad jis su
valgė nuo ’’gero ir blogo pažinimo medžio” 
vaisių. Apart visų dogmų ir teorijų apie 
prisakymą, kurs užgynė Smogui valgyti 
nuo to medžio, ir apart visų aiškinimų apie 
tai, kas tas medis buvo, faktas pasilieka 
psichologišku, kad žmogus kadaisėi turė
jo įgijęs žinojimą apie gerą ir blogą ir kad 
jis pamėgo žinojimą labai didžiai, ir per
keitė sayo nežinojimą į žinojimą. Tai yra 
taipgi psichologinis faktas, kad visi, kurie 
įgijo pažintį ar (žinojimą, jautė, kad įgijo 
tą pažintį didžiu pasišventimu — neapsa
komai didžiu pasišventimu, kurs palietė 
net patį sielos pamatą. Visi pajaučia pir- 
mesnio stovio blėdį, — laimingesnio, pras
tesnio ir turtingesnio galybėje, negu to, į 
kurį jie dasigavo kaipo užvaduojantį. Vi
si, kurie įgijo žinojimą, žino taipgi, kad

žinojimas gimto konfliktą juose. Jie įsi- 
gyvendina svarbų perskilimą tarpe to, ką 
jie geidžia daryti, ir to, ką jie daro; nesu
tarimą tarpe savo veiksnių ir minčių. Žo
džiu, pirm valgymo nuo ’’pažinimo medžio” 

lines buvome betarpiškume ir nekaltybės 
žinojime, — kas tai yra geras ir kas blo
gas.

Oksidentų mistikai pasakoja mums, 
kad atgaivinus žuvusius padėjimus, mes 
turime būti tokiais, kuriuos bažnyčia pa
vadina ’’išganytais”. Bet jie nepataria 
mums bažnyčios išganymo metodo. Mis
tikai užtvirtina, kad restoracija arba at
gaivinimas yra galima, todėl, kad viduji
nis žmogus niekad nebuvo ’’nupuolęs” nei 
gi jis galėtų ’’nupulti”. Ii- visas šių dienų 
pažangusis mintijimas guli šiame užtikri
nime kaipo savo tikrenybės pamate. Vie
nas metodas, kurį mistikai pataria, tai iš
semti visą žinojimą, visą, kas gali būti su
žinota, todėl, kad gilus mokslo pažinimas 
parodytų savo tuštybę ir be vertingumą, 
Kada mes suprantame apie žinojimo svar
bą, mistikas sako,' kad mes galime sugrįžti 
prie aktiviškumo, kurs yra musų realis po
būdis ir pareiga visatoje. Žodžiu, akti- 
viškumas yra gyvenimo išmintis arba re
aliai pamatinis žmogaus pobūdis. Ir gy
venimo išmintį aš pažymiu kaipo aktiyiš- 
kumą, o ne pažinimą. Ir sulyg aktivišku- 
mų, aš suprantu gyvenimą jo prastume ir 
betarpiškume. Aktiviškumas kaipo gyvy
bės principas yra praktiškai nežinomas 
faktorius, pakol mes nesusiduriame su vė
liausiomis moderniško gyvenimo fazėmis 
ir mistiškomis ir teosofiškomis intekmė- 
mis, kad jį krutina-akstina. Veikmės ar 
triūso misterija neatsidengia pati darbi
ninkams ar prakaitą liejantiems dirbtuvė
je vargšams. Ne. Prakilnus aktiviškumas. 
guli besis(engime būti naudingu, troškime 
koptis augštyn spėkomis, kurios krutina 
musų egzistenciją. Kosminis aktiviškumas 
ir broliškas veikimas yra dvi stipri ranki, 
kuriodvi laiko vistatą jos vietoje. Ir tas, 
ką aš vadinu darbu, yra kasdieninis ir kas- 
valandinis kosminio aktiviškumo ir broliš
ko veikimo įkūnijimas. Dirbk ir triuskis. 
Ir kitkas viskas bus suprasta ir pasiekta. 
Šis tai visas misticizmas arba gyvenimo 
išmintis. Taip turėtų ją suprasti mbder- 
nistai. Betarpinis išminties darbo objek
tas yra, be abejonės, didi vargo, ligos, nu
liūdimo ir nuodėmės našta, kuri guli sun
kiai ant žmonijos. Toji baisenybių našta 
įvyksta del išminties stokos. Išmintis ga
li prašalinti šią sunkenybę ir šiuomi daro- 
dyti savo tiesą, — reikalingumą. Ir dar 
daugiau. Ji gali sutverti gyvenimo teisy
bę ir gražybę. j

Žinau, kad randasi ir tokių, kurie įieš
ko gyvenimo išminties ne išganymo darbe, 
pavestame kenčiantiems, bet meilėje.

Ir jie mano ją surasti. Bet išmintis 
negali būti atrasta tiktai meilėje. Vienin
telė meilė nėra gyvenimo išmintis; nei gi 
ekstazas. Išmintis turi būti jieškoma mei
lės darbe.

Ekstazas yra akstinas; meilė — mo- 
tivas. Tiktai darbas tėra vienatinis įgy
vendinimas.'

Ir vėl. Naudingumas .šiomis dienomis 
tėra menkai apmąstomas. Kaip daugelis 
gyvena su tikslu, kad būti naudingais!? 
Ir visgi naudingumas yra tikra taurė, iš 
kurios mes geriame nemirtinumą. Mes pa
tįs sau esame niekai. Bet budavonei — 
kaipo Statymo akmenįs žmonijos dievna- 
myje — mes tampame labai svarbus. Pats 
naudingumo prakaitas yra sudrutinantis 
vaistas, kuris gairina trokštančias sielas. 
Kartais mes išgirstame ką nors kalbantį 
apie harmoniją. Ir kai kada apie tai kalba 
didis buris-. Ką jie supranta apie harmo
niją? Stebėtina, ar jie jaučia dieviško 
kvėpavimo, virpančio pripludimo ir nuslė- 
gimo ritmą? Jei jie to nepajaučia, jie ne
žino, kas tai yra gyventi harmonijoje. Ir 
šioji misticizmo forma jiems ištikrųjų pa
slaptinga. Harmonija yra pamatinė gai
da visuose virpėjimuose visatoje; valdanti 
jiega visoje įvairybėje; augštyn Kelianti 
energija visoje evoliucijoje.

Harmonija yra Vienas Daugelyje.
Tai yra troškimas harmonijos, kas su

judina tavo7 entuziazmą, kuomet kosminės 
emocijos virpa viduje tavo širdies ir kvie
čia tave pastoti mistiku. Tai yra troški
mas harmonijos, kas traukia tave nuo vi
so menkos vertės socializmo, kur tavo pro- 
tas veltui /ieško intelektualio tavo proble
mų išrišimo.

(Bus daugiau)



DIRVA

RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATA LIJONO” 
VĘDĖJOS GYVENIMAS

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

(Tąsa iš pereito numerio)
’’Negali duoti!” nejučiomis sušukau. 

”Ji yra kareivio žmona ir jos vyras gal but 
dabartiniu momentu eina į mūšį apgyni
mui šalies, tuo tarpu gi tamista, toli nuo 
musių būdamas, gerai pavalgęs, net neno
ri apsirūpinti jo šeimyna. Tai nežmoniška. 
Tik pažiūrėk j ją. Jai reikia gydytojo. Kū
dikiai perbadėję”.

’’Kas gi tu tokia esi?” aštriai koman- 
dantas paklausė manęs.

“Aš galiu pasirodyti kas aš esu”, at
sakiau, atskleisdama savo medalius ir kry
žių ir parodydama jam savo paliudijimus. 
“Gana praliejau kraujo, kad turėčiau tiesą 
reikalauti teisybės ir pagalbos vargšo ka
reivio žmonai.”

Komandantas nusisuko ir išėjo lauk. 
Nebuvo man kas kito daryti, kaip tik pa
rinkti aukų. Įsigavau stotyje j pirmos kle- 
sos laukiamąjį kambarį, - kuris buvo pil
nas oficierių ir pasiturinčių pasažierių, nu
siėmiau kepurę ir atkišusi ją ėjau prie vi
sų prašinėdama aukų biednai kareivio pa
čiai. Visus perėjus, kepurėje buvo aštuo- 
niasdešimts rublių. Su tais pinigais vėl 
nuėjau pas komandantą ir perduodama pa
prašiau suteikti tai moteriai ir jos kūdi
kiams visus galimus patogumus, o ta mo
teris nei nežinojo kaip man atsidėkavoti.

Tuojaus atėjo sekantis trūkis. Nie
kados pirmiaus nebuvau mačius taip prisi
grūdusių vagonų, kaip dabar. Nebuvo nei 
minties įsigauti vidun. Vienatinė vieta, ką 
buvo galima užimti, buvo ant vagono vir
šaus. Net tenai buvo užtektinai pasaižie- 
rių prilipusių. Su pagalba keleto kareivių 
užsikabinau ant viršaus, kur ir keliavau 
per dvi dienas ir naktis. Nebuvo galima 
stotyse nei nulipti pasivaikščiojimui. Net 
arbatos atnešti turėjome siųsti kitus žmo
nes, ir visas kelionėje musų maistas buvo 
iš duonos ir arbatos.

Nenaujiena buvo ir nelaimės. Ant to 
paties vagono stogo, kur aš buvau, vienas 
keleivis užmigo ir nusirito, ant vietos už- 
simušdamas. Beveik kuo ne panašiai at
sitiko ir su manim, ir tik per plauką išsi
gelbėjau. Pradėjau snausti ir nuvirtau 
ant krašto, ir jei kitas kareivis nebūtų ma
ne tuo pačiu momentu sugriebęs, bučiau 
nupuolus ant žemės. Pagaliaus mes pri
buvome į Kijevą.

Ta musų kelionė ant vagonų stogų bu
vo tai pavyzdis šalies padėjimo 1916 metų 
žiemą. (Valdžios mašinerija palengva iro. 
Kareiviai nustojo pasitikėjimo ■ savo per- 
dėtiniuose, ir mintis, kad jie tūkstančiais 
varomi ant išskerdimo, buvo daugelio gal
vose. Gandai platinosi smarkiai dr tirštai. 
Senesnieji kareiviai buvo smarkiai išžudo
mi, o naujai paimamieji nekantriai laukė 
karės galo. 1914 metų dvasia jau buvo 
pradingus.

Kijeve gavau žinių kur randasi mano 
pulkas. Jis dabar buvo netoli Berestečko 
miestelio. Man nesant, mūsiškiai jau bu
vo prasimušę pirmyn penkiolika verstų. Iš 
Kijevo einąs trūkis taippat buvo prikimš
tas ir nebuvo galima kitaip važiuoti, kaip 
tik stačiam. Stotyse mes išleisdavom ka
reivius su katilukais atsinešti karšto van
dens. Retai buvo galima iš vagonų išeiti 
per duris ir ineigas, taigi jie naudojosi lan
gais. Trūkis praėjo pro Žitomirą ir Žme- 
rinką linkui Lucko. Tenai aš persėdau ant 
mažesnio kelio, einančio į Verba stotį, tris
dešimts verstų nuo musų pozicijos.

Kėlias į frontą buvo dumblinas. Virš 
manęs skraidė pulkai orlaivių, mėtydami 
bombas. Aš prie jų pripratau. Po pietų 
užėjo smarkus lietus ir aš visa sušlapau. 
Nuvargus visiškai, visai peršlapus, vakare 
pasiekiau vietą penketas verstų nuo prieš
akinės linijos. Čionai abiejose kelio pusė
se buvo apsistoję musų pulko reikmenų ve
žimai. Priėjau prie sargybinio su užklau
simu:

“Koks pulkas čionai apsistojęs?”
“Dvidešimts aštuntas Polocko pulkas.”
Mano širdis pašoko iš džiaugsmo. Ta

sai kareivis manęs nepažinojo — jis buvo 
naujai pristatytas musų pulke. Bet tur
būt kiti kareiviai jam ką nors apie mane 
buvo prasitarę.

“Aš esu Jaška,” pasakiau jam.
Tai buvo mano pasas. Jie visi žinojo 

tą vardą ir nuo pirmesniųjų kareivių gir
dėjo daugelį pasakų hpie mane. Nuvedė 
mane pas pulkininką, reikmenų komandie- 
rių, juokingą seną ižmogų, kuris pabučiavo 
mane į abu žandu ir šokinėjo iš džiaugs

mo, plodamas rankom ir šūkaudamas: — 
“Jaška! Jaška!”

Jis buvo geros-širdies žmogus ir įtuo- 
jaus pradėjo rūpintis apie mane. Prisakė 
atnešti man naujas drapanas ir visas reik
menis ir pavedė man maudynę, kuria nau
dojosi oficieriai, išsimaudyti. Apsišvari
nus ir naujoje uniformoje, aš sutikau ant 
pulkininko užkvietimo vakarieniauti su 
juo. Prie stalo buvo keletas kitų oficierių 
ir visi buvo labai linksmi iš mano sugrįži
mo. Pasklido tarp visų žinia, kad Jaška 
sugrįžo, ir visi kareiviai negalėjo, iškęsti 
nepasimatę su manim ir nepasveikinę. Ne
retai pasigirsdavo pulkininko buto duryse 
nedrąsus baladojimas ir, užklausus kas te
nai, atsiliepdavo balsas: “Vąše blagorodi- 
je, ar aš negalėčiau pamatyti Jaską?”

Toliaus kambarin įleista daugybė ma
no draugų. Viena pusė namo buvo užim
ta pačios savininkės, našlės moteries su 
jauna duktere. Naktį perleidau namuose 
su ta mergaite, o ryte iškeliavau į frontą. 
Nekurios musų kompanijos buvo rezerve, 
taigi mano kelionė pro jas buvo tnumfa- 
liška. Visur buvau sveikinama, vaišina
ma ir sutikta su didžiausiomis ovacijomis.

Nuėjau, pas pulko komandierių, kuris 
užsikvietė mane tą dieną pietuoti su štabo 
oficieriais, ir be abejonės buvo pirmas to 
pulko istorijoje atsitikimas, kad pa-afjcie- 
ris butų panašiai pakviestas. Pietų laiku 
komandierius mane sveikino, apipasakoda
mas kitiems mano tarnystes istoriją ir lin
kėdamas man daug metų dar panašiai tar
nauti.

Užbaigęs kalbą, jis prisegė man prie 
krutinės trečiojo laipsnio kryžių, su paiše
liu pažymėjo ant mano peties tris brūkš
nius, tokiu budu pakeldamas mane į vy
resnius pa-aficierius. Visas štabas apspi
to mane, sveikino, girdami ir išreikšdami 
man geriausius linkėjimus. Šitokia de
monstracija aš labai likausi sujudinta, ma
tydama tokį širdingą visų užjautimą ir pa
gerbimą. Tai buvo mano atlyginimas už 
visas tas kančias, kurias aš pergyvenau.

Tas atlyginimas buvo didelės vertės. 
Kas man ta žaizda strėnose ir keturių mė
nesių suparaližiavimas, jeigu taip mane vi
si gerbia ir užjaučia? Dabar man nebuvo 
baisios kruvinais sužeistas lavonais priver
stos tranšėjos. Mūšio laukas buvo patrau
kianti vieta praleidimui dienos su peršau
ta koja. Mano mintyje sprogimas bombų 
ir kulkų švilpimas dabar buvo tik muzika. 
Pagaliaus, gyvenimas nėra taip tuščias ir 
bevertis. Jis turi savo palaimos momen
tus, kuriuose atlyginama už metų vargus 
ir skurdą.

Savo (dienos įsakymuose, komandierius 
pažymėjo mano sugrįžimą ir pakėlimą į 
augštesnius. Davė man vieną vyrą nuve; 
dimui manęs į tranšėjas. Tenai ir vėl ma
ne sutiko su dideliais šukavimais ir džiau
gsmais, kaip tik perlindus per apkasus in- 
ėjau pas kompanijos komandierių, kuris 
pavedė mano globon seštyniasdešimts vy
rų. Esant tokiame laipsnyje, turėjau su
rašą visų savo vyrų reikmenų', tam tikslui 
buvo paskirtas vienas vyras tą sužiūrėti.

' Musų pozicijos buvo ant krašto Styr 
upės, o toje vietoje buvo siaura ir negilu. 
Kitoje upės pusėje buvo vokiečių pozicijos. 
Už keleto šimto pėdų nuo musų buvo til
tas skersai vandenį, kurio nei viena nei ki
ta pusė nepalietė. Musų pusėje tilto galą 
mes saugojome, taip darė ir Vokiečiai iš 
kito galo. Musų linija, delei upės nelygu
mo, buvo labai išvingiuota. Vokiečiai be 
paliovos svaidė į mus minas. Tečiaus tos 
minos ėjo taip palengva, kad iki jos pasie
kė mus, mes spėdavom išsislapstyti. Ma
no kompanija stovėjo' arti priešų linijos.

Neišbuvus mėnesio laiko tranšėjose, iš
tiko čionai mušis ir to pasekmė buvo ta, 
kad aš patekau vokiečių nelaisvėn. Jie 
minas svaidė į mus per apie porą savaičių 
ir tą atlikinėjo taip reguliariškai, kad mes 
apsipratome prie jų, nesitikėdami atako. 
Šalip-to, jau buvo perėjęs mušiu sezonas, 
nes užėjo dideli šalčiai.

(Bus daugiau)

Jonas:,— Kaip tau patinka nauja gy
venimo vieta?

Zigmas: — Gerai, išskyrus to, kad per 
priemenę kitame namo gale žmogus moki
nasi gfajyt ant kometos.

Jonas: — Tai tu nusipirk tromboną ir 
negirdėsi jo balso. .

Zigmas: —- Aš tromboną turiu; del to 
tik jis ir kornetą pirko.

LIETUVOS VAIKAI 
ŠAUKIASI DUONOS 

__________________________ Į
Be abejonės visiems yra žino

ma, kad Lietuvoje randasi šim
tai našlaičių, kurių tėvai žuvo 
kovoje už neprigulmingą Lietu
vą arba 'kurie tapo atskirti nuo 
savo tėvų iš priežasties karės 
audros. Karės baisenybės, ba
das ir vargai išplėšė šimtus tė
vų ir motinų ir jų nelaimingi 
kūdikiai pasiliko be globėjų. 
Lietuvos jaunutė valstybė, ap
krauta visokiais valstybiniais 
darbais, neturi laiko ir mede- 
gos priderančiai aprūpinti savo 
našlaičius. Dėlto mums ir vėl 
prisieina ištiesti savo pagalbos 
ranką, kuri jau tiek kartų yrą 
gausiai aukavusi įvairiems rei
kalams.

Skaitytojai gal tėmijo laik
raščiuose, kad Kaune yra įstei
gta Lietuvos Moterų Globos Ko
mitetas, kurio užduotimi yra 
rūpintis už Lietuvos neprigul- 
mybę žuvusių tėvų vaikais ir 
abelnai našlaičių likimu. Mi
nėtas Komitetas iki šiol užsi
laikė vien aukomis, bet nelai
mingųjų skaičiui dauginantis, 
negalima tikėtis, kad Lietuvos 
Moterų Globos K-tas galės to
liaus užsilaikyti vien iš vietinių 
aukų. Delei to minėto Komite
to pirmininkė, p. D. Šleževičie
nė, ir atsišaukį į Amerikiečius, 
prašydama aukų tokiam šven
tam ir būtinai reikalingam tik
slui.

Brooklyno, Elizabetho, New
ark© ir apielinkių moterįs, iš
girdę kūdikėlių šauksmą, inicia- 
tiva dr-nės B. Bacevičienės iš 
Elizabeth, N. J., tuojaus sušau
kė susirinkimą veiklesniųjų mo
terų ir bematant Lietuvos naš
laičiams surinkta $350. Minė
tus pinigus nuvežė Kaunan ir 
inteiks Lietuvos Moterų Globos 
K-to pirmininkei D. žleževičie- 
nei p. P. Norkus, kuris išvažia
vo į Lietuvą balandžio 24 d.

Prie progos paskelbiam taip
gi D-rės A. Šliupiutės laišką, 
rašytą p. Bacevičienei, o patįs 
skaitytojai galės matyti, kaip 
greita pagalba yra reikalinga. 
Laiško turinys: ’’Miela d-ne Ba- 
cevięjene: Noriu išreikšti Tau 
didelę padėką už tuos $25, ku
riuos atvežė p. V. K. Račkaus
kas. Tai buvo sunaudota pa-

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 

“DIRVĄ” GIMINĖMS 
LIETUVOJE.

Ką gerd padarysite sa
viškiams, esantiems toli 
nuo jūsų — už jūrių, nu
vargintoje šalyje Lietu
voje? Kuo jus prisidėsi
te nuraminimui jų nuvar
gintos sielos, jų išnikusios 
dvasios ?

Kas tinkamiausia butų 
pasiuntus Lietuvon, kas 
žmones pasieks be jokio 
vargo ir tikrai jūsų siun
čiamą daiktą gaus jūsų 
■tėvai, broliai-sesers; gimi
nės?

Tuo tinkamiausiu daly
ku yra laikraštis. “Ne 
vien tiktai duona žmogus 
gyvas”—tą gerai 'visi su
prantat: žmonėms reikia 
laikraščių, knygų, skaity
mo; reikia, kad žmogus 
turėtų kame paslėpti sa
vo sielą, kada užbaigia 
sunkias darbo valandas.

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

Užrašykite saviškiams 
“Dirvą” — geriausį mok- 
slo-apšvietos laikraštį. — 
Ne tik kad suteiksite sa
viškiams suramintoją ir 
pralinksminto ją jų Kuoso
se nuo darbo valandose, 
bet taipgi kas savaitė be 
paliovos siųsite į jų na
mus apšvietą — užrašę 
jiems “Dirvą”.

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

Knygas taipgi galima į 
Lietuvą pasiųsti.

Pinigus money orderiu 
ar registruotu laišku sių
skite adresuodami:

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland, Ohio.

šalpai musų našlaičių. Tie pi- ta p-lei Braduniutei, kad galė- 
nigai, rodosi, krito iš dangaus, tų toliaus lavintis dailės srity- 
Musų vaikai prieglaudose daug I je, P-lė Braduniutė yra viena 
vargsta — vien dėlto, kad sto-1 iš gabiausių Lietuvių artisčių 
ka lėšų. Musų valstybinė prie-| šioje apielinkėje, ir lanko teat- 
glauda yra labai subiednėjusi—I fališką mokyklą. Sandariečiai 
daug visako trūksta, ir iš Ta-Į verti pagarbos už tokį puikų 
vo pinigų padarėme šiokią-to-1 sumanymą^ ir parėmimą jaunu- 
kią pradžią pagerinimo, — tai tės musų artistės.
yra užsakėm naujų lovų ir tt. To viso užmanytoju buvo p. 
Amerikonai dar vis mus daug J. Kralikauskas, įžymus vietos 
apdovanoja. Jeigu ne jie — biznierius, remiantis visus pra
tai nežinia koks butų likimas. 
Gauname kokoa, pieno, ryžių, 
cukraus ir tt. Nesenai atsiun
tė dovanai 13,000 poni batų, ze- 
kių ir tt. Bet šitie geri žmonės 
žada iškeliauti gegužio mėne
syje, taip kad nuo jų daugiau 
neturime,ką tikėtis. Bus blo
gai. Ar nebūtų galima užinte- 
resuoti Amerikos Lietuvius su
šelpti šiuos vaikus, nes čia do
leriai reiškia didelę sumą mar
kių ir galima čia pirkt daug pi
giau, negu Amerikoje.”

Laiškas viską pasako. Taigi, 
motinos, tėvai, broliai ir sesu
tės, atsižvelgkit į Lietuvos naš
laičių padėjimą ir kiekvienas 
aukaukit sulyg savo išgalės! 
Lietuvos ateitis priklauso nuo 
šių nešlaičių likimo, tat neleis
kit išnykti busimiems Lietuvos 
piliečiams!' Nuo jų priklausys 
musų brangios Lietuvos laisvės 
ir neprigulmybės palaikymas.

Gerb. J. Vileišis, Lietuvos 
Atstovas Amerikoje, išgirdęs 
apie Amerikos moterų pradėtą
ją darbą, pasidžiaugė tuomi ir 
pirmutinis iš vyrų paaukavo 
$5. Kas paseks gerb. J. Vilei
šį?

Iki Amerikos Moterų Globos 
K-tas -neišfinks oficialę valdy
bą, aukas siųskite Komiteto 
pirm, šiuo adresu: B. Bacevi
čienė, 161 Franklin St.', Eliza
beth, N. J'.

Komiteto nariai:
Dr-nė B. Bacevičienė, 
Dr-nė M.. Misevičienė, 
Dr-nė J. Valukienė 
E. Daunorienė, 
K. Garšvienė,
M. W. Bučinskienė, 
P. Jurgeliutė.

NEWARK, N. J.
Balandžio 18 d. ALTS. 19 

kp. parengė koncertą;' dalyvavo 
vietos ir apielinkės įžymesni ar
tistai ir artistės — LietuviaU'ir 
kitataučiai. Koncertas pavyko 
puikiai, publikos atsilankė pilna 
svetainė ir visi likos užganėdin
ti. Speciališką pažymėjimą ga
lima padaryti p-lėms Grybai- 
tėms iš Paterson, N. J., — jos 
savo gražiai išlavintais švelniais 
balsais labai publiką žavėjo. 
Taipgi programo pagražinimui 
daug prisidėjo p-lė Tamulioniu- 
tė iš Jersey City; ji yra žinoma 
šioje apielinkėje kaipo gabiau
sia pianistė. P-lė Braduniutė 
tai visiškai publiką užhipnoti
zavo savo talentingu šokimu ir 
dainomis. Grupė Škotų šokikų 
labai paįvairino vakarą savo 
indomiais šokiais ir nepapras
ta muzika. Taipgi dalyvavo 
W. Gaffin, tenoras, iš Brook
lyn, N. Y., R. H. Wallman, pia
nistas, Ed. Dassing — celois- 
tas, P. Ulman — smuikininkas, 
M. Bradunienė — soprano.

Šalip tų dainavo šv. Cecilijos 
i kvartetas ir bažnytinis choras.

Koncerto visas pelnas atiduo-

Jau baigiasi ir štai 
jums paskutinė proga 
nusipirkti labai žingei
di

KARIŠKIŲ 
KALENDORIUS.

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

1920 METAMS 
su visomis šventėmis, — 
bažnytinėmis ir tautinė; 
mis. Šalip kalendorinės 
dalies yra dar šiaip įvai
rių aprašymų, eilių ir vai
zdelių. Turi 64 pusi., su 
prisiuntimu kaina 50 et. 
Užsakymus siųskite tuo
jau, indėdami 50c. pačto 
stampomis. Kalendorių 
neperdaugiausia gavome, 
po šio paskelbimo pasi
rodymo gali nelikti. Be 
šitokio kalendoriaus nei 
vienas negali apsieiti.

Reikalaukite
“DIRVOS” Krautuvė 

7907 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

kilnius Lietuvių darbus, uoliai dos politikos, 
darbuojantis už Lietuvos Lais- Didysis

ves Bonus.
Vietos klerikalai dėjo visas 

pastangas pakenkti koncertui, 
neatsižvelgdami į tai, kad p-lė 
Braduniutė daug jiems pasidar
bavo, lygiai ir jos motina. <,

Musų klerikalai priėjo prie 
visiško nusmukimo, jie agituo
ja prieš bažnyčią, kelia suiru
tes parapijoje; jie priešingi vis
kam, kas yra. prakilnaus.; jie 
neatskiria dailos nuo savo juo-

Korespondentas.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIE
TUVIŲ PAŠALPINĖ ORGANIZACIJA.

Gyvuoja jau 33 metai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje šelpia našles ir 
našlaičius, moksleivius, imigrantus; remia visokius 
prakilnius lietuvių tautos reikalus.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje turi keturis Ap
saugos Laipsnius: $150; $300; $600 ir $1,000. 
Į Apsaugos Laipsnius įstojimas mokama sekančiai: — už 
$150 — $2; už $300 — $3; už $600 — $4 ; už $1,0000 — $5. 
Mėnesinės mokestįs mokasi pagal amžių ir Laipsnius, pav.: 
33-34 metu amžiaus žmogus į $150 skyrių moka 21c.* į $300 
— 42c. į $600 — 85c.; į $1,000 — $1.41.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje taippat turi ir 
Pašalpos Skyrius: $6; $9 ir $12. Mėnesinė mokestis į tuos 
Skyrius: 30c. už $6; 60c. už $9 ir 90c. už $12 mėnesyje.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pomirtines ir 
Ligoje Pašalpas išmoka greitai ir teisingai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pernai, laike in- 
fluenzos išmokėjo virš $30,000 pomirtinių.
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi lietuvių, jo paties 
ir jo šeimynos likimas privalo prie šios organizacijos prisi
rašyti.
Susivienijimo1 Lietuvių Amerikoje kuopos yra veik 
kiekviename mieste, kaip kur net po kelias kuopas. Norė
damas prisirašyti prie S. L. A. kreipkitėš prie vietinės kuo
pos, arba norėdami platesnių informacijų rašykit pas Cen
tro Sekretoriui.
Susivienijime Lietuvių Amerikoje yra ir Vaikų du 
Skyriai. Pirmam skyriuje mokama 39c. bertainyje; an
trame skyriuje — 65c. Kiekvienas lietuvis tėvas privalo 
prirašyti savo vaikus prie šių vaikų -skyrių SL.A.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje leidžia savaitinį 
laikraštį, “Tėvynę”. “Tėvynė” užima svarbiausią vietą lie
tuvių laikraštijoje. “Tėvynė” gvildena kaip paties Susi
vienijimo, taip ir abelnai Lietuvių Tautos reikalus. “Tė
vynėje” taippat telpa mokslo, literatūros ir kiti svarbus 
straipsniai. Prenumerata — $1 metams. S.L.A. nariams 
siunčiame dovanai. Vienas numeris siunčiama kiekvienam 
pareikalavusiam dykai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje leidžia įvairaus 
turinio knygas. Nariams savo laidos knygas duoda puse 
kainos. Kas žingeidauja S. L. A. praeitimi, kaip ji tvėrėsi, 
bujojo ir kokius Lietuvių Tautai darbus nuveikė, gali tai 
sužinoti perskaitęs S. L. A. Istoriją. Kaina tik $1.50; gra
žiuose kietuose apdaruose $2; SLA. nariams pusė kainos.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kasmet leidžia 
didelį Kalendorių. Jisai kainuoja 25c.; SLA. nariams par
siduoda tiktai už 15c. ' «
Jei Tamsta dar nepriklausai prie SUSIVIENIJIMO LIET. 
AMERIKOJE — tuojaus prisirašyk. Pakalbink ir savo 
draugus. Dešimts ypatų gali sutverti naują kuoją.
Informacijų knygele siunčiama dykai. Visais reikalais ra
šykit sekamu adresū:

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
307 W. 30th Street New York City.

Į Tolimą Pragą
Čecho-Slavokijoje, arba į vietas dar toli
mesnėse žemėse —
ROUMANIJOJ, JUGO-SLAVIJOJ ar net 
į pačius tolimus Rytus
Mes siunčiame pinigus PIGIAI ir GREI
TAI.
Apmokėjimui užrubežyje skolų, pagelbėji
mui kam nors reikale, pasiuntimui pinigų 
į savo šalį bile kokiu reikalu, Pirkit dabar 
Užrubežinius pinigus, kodėl dar jų kainos 
yra Žemos.

Tiesioginis Vielomis Patarnavimas per Už- • 
rubežines Pinigu Rinkas.

UŽRUBEŽINIAME DEPARTMENTE.

OTIS & CO.
216 SUPERIOR AV. 

N. E.
Apatinės grindis 

Cuyahoga Building

AKĮĘON 
YOUNGSTOWN

j:

KES
gi;j1Į lįj pjjĮ

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

Laivakortės labai pigios. Rašykit arba važiuokit 
stačiai pas mus.GELBĖKIT GIMINES

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

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

136 East 42nd Street New York, N. Y.

(Rašo
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Joninių Naktį
(Rašo Laurinaičio Jonas Kariškių Kai.)

(Tąsa iš pereito num.)
Atėjo Dumas į kaimelį; kaimelis, kaip 

užkerėtas miega: nei žiburėlio, nei garse
lio. Rodosi, kad tos aplipusios, kiaurais 
.stogais bakūžėlės taip niukso, tyli nakties 
tamsumoj nuo tų laikų, kada dar Dievas 
Praamžius ant žmonių tvaną užleido.

Durnas beldžiasi į grytelės duris nak
vynės prašyti. Beldžiasi ir kartu jau. ži
no, kad čia jį įsileidę žmonės vagiu palai
kys. Todėl vos tik jam duris atvėrė, jis 
pradėjo šaukti:

—A, jus mane vagiu skaitote, patįs 
mario jaučius pavogę. Sudiev! Dar pasi
matysim !

Visi išsigando, ėmė prašyti:
— Neik, žmogėl, pasilik; išauš, tada 

ir jaučius parsivarysi.
Nurimo Durnas, inėjo į vidų, atsisėdo 

ant suolo, ilgo, plataus ii’ kalba:
— Jau greitai auš, nebemikit: aš jums 

pasakysiu Jono pasaką, nes ši naktis yra 
jo naktis. Klausykit:

— Jonai, vyre mano, atiduok man 
marškinius. — Tada jis atidavė.

Iš ežero išėjo graži-graži— tokios dari 
ir dainose nedainavo, pasakose nevaizdino, 
— mergytė: akis jos mėlynos, kaip ežero 
bangos, veidas 'baltas,- kaip jo sniego dug
nas. Mergytė nusilenkė ir kalba:

— Dabar busiva du ir eisiva į .praga
rą. Ten tave apnyks velnių velnelių le
gionai ; - jie tave sveikins lenksis tau, tik 
nekalbėk su jais ir sakyk: ’’Šalin, riestuo-

į akis, stačiai eik

&

laiko pan Paderewski bijojo į 
Berliną su koncertu važiuoti.— y— y— _ ~ Beniną su Koncertu i 

J ĮJ (J ]\_ J 0 (Tas atsitiko prieš karę.

JUOKIS — IR SVIETAS
JUOKSIS SU TAVIMI

— Žmonės vargo žemėje ir vargs. Taip 
ir kitados netoli marių gyveno labai ne- ’ 
turtingas žmogus. Jis vis eidavo į pama
lu žuvų gaudyti, nors neturėjo nei burių i 
laivo, nei tinklo savo.

Kartą kelyj jis susitinka ponaitį, pui
kų, gražų. Tas ponaitis ir sako jam: i

— 'Ko tu taip liūdi, žmogel, kokie tave 
vargai spaudžia? Pažadėk man, ką nepa
likai namie, tai savo laimei ir turtams ne
žinosi krašto. <

Galvoja žmogelis: namie tepalikęs pa
čią ir vieną vištą — jos paskutinius duo
nos trupinėlius naikina. Kodėl nepažadėti

Apsidžiaugė ponaitis, pripylė jam auk
sinių pinigų pilną skrybėlę ir, poperosą už- 
sismelkęs, nušvilpė, nukulniavo toliau ke
liu. Tik kai gerokai paėjo, žmogelis paste
bėjo, kad ponaitis visas pajuodo, kad ant 
jo galvos išdygo ragai ii’ uodega ištyso. 
Ponaitį iš akių pametęs, žmogelis į pinigus 
žvilgterėjo: jų tokia didelė krūva, jie taip 
žėri, blizga, kaip 'beržų anglįs krosnyj.

— Nebūtų pragare dirbti, jei neturė
tų tos karštos ugnies, kuri pasaulį degi
na'/. ..

Parėjo žmogelis su auksu į namus ir 
rado gimusį šunų Joną. Vis tik jis nesi
gailėjo velniui parduotojo sunaus: jis da- 

’ bar turtingas, turi daug aukso, kurio juk 
pigiai niekut negausi.

Laikas bėgo. Jonas’ išaugo į metus ir 
protą.

Vieną gražų vasaros rytą Jonas atsi
kėlęs pogalvyj rado laišką: velnias jau į 
pragarą jį šaukia. Išbučiavo tėvą, išbučia
vo seną motiną ir išėjo į pragarą. Buvo 
tai švento Jono rytas. Keliu jis beeidamas 
sutikb senutę. Pikta ir skaudi jam pasi
darė, kad ji eina į tą šalį, kur tiek laimin
gų metų jis linksmai praleido ir kur dau-

- giau jau niekados nebegrįš. Del širdies 
skausmo jis ėmė ir apstumdė senutę. Bet 
greitai susiprato negerai padaręs, pasivi
jo senutę, atsiklaupė ir atsiprašė. Ta se
nutė švenčiausioji Motina buvo. Taip ji 
ir sako:

■ — Tu eini Į pragarą žūti. Kai nueisi
prie pragaro,-rasi didelį ežerą. Į tą ežerą 
atlėks didelis ančių pulkas maudytis. Nie
ko joms nedaryk. Paskui atlėks viena an
tis. Vos tik ji įlips į ežerą maudytis, pa
imk jos marškinius. Ji vadins tave ir bro
liu, ii’ tėvu, ir mylimuoju, — neduok marš
kinių. Ir tada tik atiduok, kai pasakys: 
’’Mano Vyre”.

Eina Jonas ir mato: taip gražus eže
ras tyvuliuoja, kokio dar nebuvo matęs nei 
girdėjęs: vanduo mėlynesnis ir skaistesnis 
už dangų; dugnas baltesnis už sniegą, o jo 
augšti krantai žydinčiomis kvepiančiomis 
radastomis nuaugę.

Atlėkė ančių pulkas, išsimaudė ir nu
lėkė. Atlėkė viena. Kai ji tik iš rūbų iš
sinėrus paskendo liūliuojančiose skaistaus 
džero 'bangose, Jonas’ jos marškinius pa
ėmė.

Ji visaip jį vadino, visaip prašė, viso- 
1 kius žodelius 'kalbėjo, bet Jonas vis negir

di. Galop ji sako:

degiai”. Pusk durnus 
pas liuciperį.

Užsismelkė Jonas 
juodu į pragarą. Ten 
dujų pulkai: tik suka, tik raito uodegas ir, 
it ožiai barzdas pakratydami, bliauna visi:

— Sveikas gyvas, Jonai, senai lauktas 
svečias. — Ir šoka apsukui suktinį, net 
dulkės dulka.

— Šalin, riestuodegiai, — šaukia Jo- į 
nas ir į akis jiems durnų debesius leidžia, ] 
stačiai į liuciperį eidamas. ■ • ' x J

— Ar nepasivėlinai? — klausia liuci- • 
peris.

— Gal kiek ir pasivėlinau, tolimą ke
lią ėjau, — teisinasi Jonas.

- — Gerai. Eik dabar į aną kambarį,
pasilsėk, o vakare egząminų ateisi.

Eina Jonas, kur- liuciperis liepę, ran
da tenai savąją, jai pasiguodžia. Vakaras 
nejučiomis atėjo. Liuciperis liepia:

— Išpjauk pievos tris dešimtines, su
grėbk, išdlžiovink ir taip sudėk šieną į ku- 

. pečius, kad rytą atbėgęs arklys jo nepra- 
i rytų.

Jonas vėl pasiguodžia savajai. Jinai 
jį glostą, ramina:

— Gulkis, pasapnuok, o darbą vėliau 
atliksi.

Anksti rytą, saulei dar netekant, mer
gytė žadina Joną, duoda jam naują grėb
lį ir prašo:

— Eik į pievą grėbstinėti; šienas jau 
sukrautas; tik kai pamatysi arklį atūžiant, 
nestokis į kairiąją kupečio pusę.

Atbilda, atžvengia arklys. Pakapt — 
prarijo vieną kupetį, prarijo kitą, bet tre
čiu užspringo: šiene buvo devynių sieks
nių geležinė kartis.

Parėjus Jonui į pragarą, Liuciperis 
pagyrė jį ir vėl įsakė vakare egazminų at
eiti. Vakare gi įsakė:

Išrauti. miško dešimtinę, suarti, kvie
čius pasėti, užauginti,-nupjauti, iškulti, su
malti ir pusryčiui pyrago iškepti.

Nusiminė Jonas; eina pas savąją mer
gytę ir skundžiasi. O ji, it nieko nepaisy
dama, šypsosi ii* saka:

— Gulkis, Jonei, ir pasilsėk, darbus 
apdirbsi.

Rytą, veversiui vos sučiurenus, ji pa
žadino Joną ir padavė jam šiltą pyragą 
Liuciperiui nešti.

— Pyragas šios nakties, vakare ateik 
egzaminuotis. — O vakare tokį užduotį 
davė:

Padaryt per naktį mašiną, kuri žeme 
eitų, vandeniu plauktų, o oru lėktų.

Jonas jau tarės pražusiąs ir verkda
mas skundės savo mergytei, kad vargu da- 

, bar beišsigelbėsiąs. Žmona jam ašaras 
■ šluosto, plaukus glosto ir užmigdo. O ry

tą pažadinus duoda kūjelį.
(Bus daugiau) i

poperosą ir nuėjo 
apnyko juodu juo-

mo iš kur atvykęs.
Darbininkai juo tolyn, tuo di-

turi gana proto, 
ir ilgas.
4/

Džian Bambos ir

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

OFFICES OFFICES

MĮSLĖ ANTRA.
Kada raštas atsirado, 
Tada užgimiau ant svieto, 
Niekad nekentėjau bado, 
Juodylu mane penėta.

Prie gimimo aš pirmoji, 
Ir pirmoj vietoj galvoje.
Giesmėj, gaidoj ir gyvatoj, 
Visur mane pirma stato.

Esu pradžioje garbingų 
Ir tarp vargšų, nelaimingų. 
Aš esu galo pradžia — 
Rasi mane ir grabe.

Kas aš?
Audra.

Nuo Juokų Red.: Tai antras 
gerb. Audros užneštas galvosū
kis. Dar turbut nepabaigėt riš- 
,ti pereitos savaitės mįslės, o čia 
jums antra.

Katrie neįspės, tai gerb. Au
dra žadėjo vėliaus vėl užsukti 
ir viskas paaiškės.

42
Gavome šitokią Gromatą:

Gerb. Juokų Redaktoriau:
Kreipiuosi prie Tamistos su 

labai svarbiu reikalu. Aš gyve
nu viename name. Kitame na
me gyvena mergina. Mes su- 
sieinam, kalbam, ir esam drau
gai. Aš ją myliu, bet nedrįstu 
jai to pasakyt. Kaip man rei
kia padaryti?

Vincas Stankus.
Atsakymas: Iš kur tamista 

gavai tiek drąsos mums apie 
tai pasisakyt, kad nedrįsti jai 
užsiminti? Antras dalykas: ar 
ji tokia durna butų, kad nema
tytų, jog tamista ją myli? šią 
gadynę mergoms to pasakot ne
reikia. Jos 
nors plaukas

Nei vienas jaunas žmogus ne
pasakė :

’’Neleidinėsiu pinigų niekais, 
taupysiu kožną skatiką, o pra
ėjus keliolikai metų tiek ir tiek 
turėsiu.”

Bet praėjus keliolikai metų, 
sako:

’’Tai paikas buvau, kad iš pat 
jaunystės ant nieko visą savo 
uždarbį praleidau. Dabar jau 
bučiau tiek ir tiek turėjęs.”

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

’’Keleivis’
Maikio ’’spyčiais” mokino, mo
kino darbininkus, kolei ant ga
lo atėjo laikas egzaminams. — 
štai pereitam ’’Dirvos” nume
ryje visi skaitėme A. K. pra
nešimą iš Waterburio, kur kvo
timų laikyti atvažiavo pats pro
fesorius Michelsonn. Egzami
nai pavyko puikiausiai ■— visi 
mokiniai kvotimus atliko taip 
atsakančiai, kaip buvo mokin-

malonu, kitam — 
karaliui sūnūs. Vai-

ta, ir pats profesorius neatsi- dėsnio pasiekia ’’susipratimo”, 
žiūrėdamas nei atgal išsinešdi- ačiū mokinimams tokių laikraš

čių, , kaip “Keleivis’,' “Naujie- 
nos” ir “Laisvė”.

RUDUO.
Tamsus, nykus pas mus ruduo atėjo, 
Nup žalių medžių lapai nubirėjo.
Paukščiai išlakiojo, vabalai išdvėso, 
O kartu ir oras ne menkai atvėso.
Laukai pajuodavo, pievos nurudėjo
Ir pikčiurna vėjas pust nuožmiai 

pradėjo.
Mergaičių darželiuos’ rūtos nušalnojo, 
Kožnam blogą ūpą ruduo dovanojo.
Ir pyksta artojas, nes šalta jau arti, 
Dėlto net pris’eina jam bėrį subarti. 
Linksmi yr’ tie žmonės, ką bulves nukasę 
Ir kitokius darbus ant laukų n’užtęsę.,
Dangus ūkanotas, išvien debesynai, 
Tarytum presided’ gamtos pakasynai;
Toks neramus laikas, net širdį man 

skauda,
Kad gamta tarytum nubudusį rauda.
Už kaimo pas mišką vilkas garsiai 

kaukia,
Gal avių būrelį pasitikt ten laukia?....
Nesmagus, nelinksmas tas rudenio 

laikąs,
Kiekvienas namuose, rasti vietą tarkos.

Tyslevas.

Vienam
Užgimė 

kas augo, išmoko abėcėlės, ir 
paskui karalius su karaliene 
šnekėjo:

— Tuoj leisime sūnų į užru- 
bežį, į garsiausią pasaulyje uni
versitetą mokytis, kad ir iš kil
mės ir iš proto but didelis žmo
gus.

Kaimiečiui gimė sūnūs. 'Au
go, ganė žąsis, išmoka malda- j 
knygę skaityti, pradėjo ganyti 
kiaules, ir sykį kūmas paklau
sė:

— Kodėl neleidžia vaiko į 
mokyklą, juk jau laikas pra-l 
dėti.

— Kam čia to mokslo: mes 
nemokyti išgyvenom ir pase
nom, išgyvent taip ir jis.

Išvedimas: Kožnas žmogus 
savotiškai dalykus išsiaiškina.

Stasys Daunis, aprašydamas 
savo gyvenimą, šitaip paminė
jo: ”Aš atvažiavau į Suvieny
tas Valstijas iš Lietuvos, kur 
gimiau, 1913 metais, būdamas 
18 metų amžiaus.

S
$

Musų skaitytojams Lietuvo
je norime pranešti, kad šis be
balsis ženklelis ‘— $ — deda
mas prieš skaitlines (numerius) 

■ reiškia kaip žodis ’’dolaris”.
Tik negriebkit jį pamatę.

4/
Juzė Stasiuliutė prisiuntė to

kį puriktelį: ’’Elektra visuomet 
buvo ten, kur ji yra, bet reikė
jo Edisono ją išrasti., Moterų 
ir vyrų- širdyse taipgi geras y- 
ra, tik jį reikia iš tenai išpra
šyti.”
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NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

SHORE

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

12000 Superior Ave.

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

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

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

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

/ IR NAUDĄ.
MAIN OFFICE

2006 ST. CLAIR AVENUE 
SUPERIOR BRANCH

7909 SUPERIOR AVENUE.

Ebe 
Cleveland 

crust Company
Siunčiame Pinigus 

Europon Žemiausia 
Kaina

29. X. ’19. Kybartai.

g
Visi daro klaidas, — rašo C. 

Daukšis, — už tai paišelių ga
luose net įtaisyta šmotelis gu
rno ištrynimui.

į
Berlinas Paderewskiui labiau

sia nepatiko nuo to laiko, kada 
susitvėrė šitokia legenda: Pa
derewskiui surengta koncertas; 
jam skambinant turėjo akom
panuoti orkestras. Pabaigus 
skambinti, publikai taip labai 
ta muzika patiko, kad iššaukta 
net pakartoti. Paderewskis šį 
sykį užsimanė skambint be .or
kestro akompanavimo. Orkes
tro konduktorius, Vokietis, bū
damas tikras, kad Paderewskio 
pasisekimas buvo ačiū jo akom- 
panavimui, surado progą pianis
to solo griežime sukirsti šposą. 
Jo platforma buvo labai arti 
prie piano; kuomet Paderews
kis buvo daėjęs vidurio savo įsi
karščiavimo skambinime, Vo
kietis išsitraukęs baltą nosinę 
skepetaitę ir pradėjo taip gar
siai šnypšti nosį, kad visoje sa
lėje ramumas suiro. Nuo to

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

loo Road
Kinsman at East 93rd 
Woodland at East 

22nd
Broadway at Harvard

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

West 25th at Franklin
West 25th at Arch

wood 
at

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

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

TAI BANKAS 
DEL ŽMONIŲ

West 47th
West 89th
West 99th

Lorain 
Lorain 
I-orain
Detroit at West 117th 
Detroit at West 101st 
Bedford, Ohio 
Willoughby, Ohio 
Painesville, Ohio 
Lorain, Ohio

4% UŽ TAUPOMUS PINIGUS
Padėkit savo pinigus šiame ban

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

I



KAIP DEDASI KUR 
KUNIGAI VALDO

Crisfield, Md. — Pora savai
čių atgal buvo aprašyta apie at
sitikimų ant Tingier salos tuo 
vardu miestelyje, Virginia val
stijoje, kur policistas peršovė 
septyniolikos metų vaikiną, kad 
jis nedėldienj nėjo į bažnyčią ir 
nebuvo užsidaręs stuboje, kaip 
to reikalauja ’’mėlinasis įstaty
mas”, jeigu žmogus neina baž
nyčion.

Tangier salos metodistų epis
kopatų populiacija jau perstojo 
rūpinusi apie likimą to peršau
to vaikino — jis jau sveiksta. 
Iš ligonbučio jau jis pargaben
tas namon, o laike jo ligos jam 
bus pavelyta sėdėti lauke arba 
kur jis panorės, nežiūrint kad 
tuos laiku bažnyčioje atsibus 
pamaldos.

Vaikiną perošvęs policistas 
tiktai pildė Tangier salos įsta
tymus, kurie sako, jog krimina- 
lišku prasižengimu yra neiti 
bažnyčion.

žmonės apie tą vaikiną nu
stojo rūpinęsi, jiems dabar už
eina didesnis rupesnis apie tai, 
ką jie vadina ’’revoliucijoniška 
tendencija”, kokia buvo prieža
stimi to šovimo.

Senesnieji žmonės, kurie įve
dė metodistų bažnyčios discipli
ną vyriausia ir verstinai pildo
ma, pastatydami tą miestelį at
kakliausiu religišku centru viso
se Suv. Valstijose, dabar bėda- 
voja, kad galės nustoti savo ga
lybės, kad piktoji spėka pasi
naudos iš šovimo priežasties ir 
nuvers barikadą nuo to mieste
lio, per kurią įsiverž čionai vi
sas blogas ’’dūkas” iš Crisfield, 
kad žmonės panorės būti lais
vesni, turėti teisę eiti arba nei
ti bažnyčion, būti ar nebūti na
mie nedėlios dieną, ir kad vietoj 
šventų metodistų himnų ant 
grafofonų atsiras įvairių link
smų dainų ir muzikos.

Nėra kitos tokios vietos, kaip 
Tangier. Mėlinas vanduo ap
linkui tą salą ir mėlinas viršuje 
dangus nėra taip mėlini, kaip 
mėlinas įstatymas, valdantis tą 
salą. Įstatymai sudaromi ma
žame Swain Memorial , bažny
čios budinke ir tuomet perduo
dami majorui-kunigui L. Cro
cket, per jį miestelio tarybai, 
įvedimui galėn.

žmogus, kuris turi muzikališ- 
ką instrumentą arba instrumen
tą mandagiai sakant muzikai;, 
negaji jo naudoti laike bažnyti
nių pamaldų valandos, nors ka
žin kaip apsikamšytų savo gy
venamo namelio plyšius.

Vaikai neturi teisės paimti- į 
rankas jokio žaislo, i Faktiškai; 
du dalykai, ką nedeldienį tenai 
galima daryti: gali eiti į bažny
čią — arba tiesiog turi eiti, — 
o kuomet pamaldos pasibaigia, 
gali eiti namon ir atsisėdę stu
boje giedoti šventas giesmes iki 
ateina laikas gulti.

Vakare tenai neskambinama 
varpas, oficiališkai sakant. Tam 
yra dvi pfiežastįs. Viena kad 
nėra tikro reikalo apreikšt žmo
nėms, jog jau laikas gulti, o an
tra kad nebūtų tokio žmogaus, 
kuris taip ilgai lauktų negulęs, 
kad tą varpą paskembinti.

Tenai nėra įstatymo, drau
džiančio merginoms miltuotis 
veidus delei tokios pat priežas
ties, kaip dideliuose viešbučiuo
se nėra įstatymo, kad žmogus 
nesivalytų su staltiese sau če- 
verykų, kuomet prie stalo sėdi. 
Apie tokius atsitikimus negir
dėt. Nėra tenai kalbos apie 
prasižengimus, nes niekas jų 
papildyt nemano.

Tečiaus butų klaidinga many
ti, kad tenai gyvena vien tiktai 
geri žmonės. Tenai yra grieš- 
ninkų, slaptų prasižengėlių, ne- 
kurie jų tiesiog nužiūrėti na
muose, tik' nesuimami. Jie ve
da ištvirkusį gyvenimą. Kar
tais jie atvažiuoja į Crisfield 
miestą, nuduoda pasivėlavę ant 
paskutinio grįžtančio į salą lai
vo, ir tenai praleidžia naktį pa
gal savo pasirinkimo.

Nekurie kalba, kad Tangier 
miesteliui jau ateina blogos die
nos, ir jie kalba apie bedievišką

iš Francuzijos parvežtą dvasią. 
Ją, sako, pargabeno sugrįžę ka
reiviai. Vaikinai, kurie išau
go taip kaip reikia, po didele 
priežiūra senių ir draugiškume 
su žuvimis, su pasišventimu 
darbavęsi palaikymui Tangier 
miestelio del metodizmo, išėjo 
kariumęnės, kuomet juos pa
šaukė kariauti už pasaulio de
mokratiją; bet koks skirtumas 

|kada jie sugrįžo! Jie su mer
gaitėmis prastovi gatvėje iki 
8 vai. vakare ir tt. Seniai į tai 
žiūrėdami tik galvas krato.

Ateinant rinkimams, bijoma, 
kad kareiviai savo balsais įves 
permainų.

Tangier sala neturi kalėjimo. 
Abelnai imant, tokios įstaigos 
tenai ir nereikia, nes įstatymai 
yra tokie stiprus, jog sunkiai 
kada ir sulaužomi, bet jeigu 
keno nors sulaužbmi, kaip pa
darė tas vaikinas, sėdėjimu sa
vo namo palangėje šventą die
ną, tai tokiam sutvėrimui ne
reikia kalėjimo, bet ligonbučio!

Nekurie nei nekaltina vaiki
ną peršovusio policisto ir net 
sako, kad jis labai mažai turi 
oficialių pareigų atlikti, o dėlto 
bile viršininkas gali perdaug 
užsidegti ir nustoti galvos, ka
da jam sykį ar du sykiu į me
tus pasitaiko proga padaryti 
tai, ką jam įstatymai leidžia;

Šis vaikinas policistui buvo 
pirmutinis į tris metus, kurį 
prisiėjo areštuoti. Pirmutinį 
prietikį tas pats policistas turė
jo su žmogum, peržengusiu Vir
ginia valstijos svaiginančių gė
rimų įstatymus. Tūlas žmogus, 
nusipirkęs Baltimorėj dvi kvor
tas degtinės, norėjo persikelti į 
Tangier. Tangier yra Virginia 
valstijoje, o tbs valstijos įstatai 
rodo, kad jokis žmogus vienu 
kartu negali su savimi atsivež
ti daugiau kaip vieną kvortą 
degtinės, ir ta kvorta turi būti 
nešama ne slaptai, bet kad visi 
galėtų matyti kas ten yra. Ar
tinantis keltuvui prie Tangier, 
žmogus beveik baigė gerti vieną 
kvortą; jis buvo drąsus, taigi 
stovėjo visų akivaizdoje, pilda
mas gerklėn padugnes beveik 
tuščios bonkos, paskui, laivui 
pasiekus . krašto, jis išlipo su 
pilna bonka rankoje. Policis
tas jį areštavo, pripažindamas, 
kad rankoje jis buri vieną kvor
tą,, bet jo pilve yra dar daugiau 
degtinės.

Tangier yra apie trijų mylių 
ilgio ir mylios pločio sala, bet 
gyvenama tik siauru ruožu va
kariniame pakraštyje. Gyven
tojai tenai neturi automobilių, 
bet visi turi laivelius, kuriuos 
parišę ant šniūrų laiko prie už
pakalinių namo durų. Jie va
ro dvi industrijas — žuvinin
kystės ir populiarizavimo,—■ ą- 
bi gerai sekasi. Kasmetinis kū
dikių dasipildymas yra toks di
delis, kad veik nei vienas salos 
gyventojas nežino tikro savo 
miestelio žmonių skaičiaus, šei
mynos yra tokios didelės, kad 
užganėdintų net mirusį Roose- 
veltą. Visi vaikai auginami su 
pagalba dievobaimingumo ir 
žuvų.

Sykį ant tos salos buvo įstei
gtas bankas. Paskelbta, kad 
•banko valandos bus nuo 9 ryto 
iki 3 po pietų. Pačią pirmą die
ną žmonės stovėjo eilėje ir dė
jo savo pinigus. Tą patį po
pietį vėl visi buvo suėję ir ėmė 
pinigus laukan. Nusiminęs ka- 
sierius užkla'usė, kame dalykas? 
žmonės atsakė: ’’Nejaugi ma
nai,. kad mes čia paliksime sa
vo pinigus per naktį?” Bankas 
negalėjo išsilaikyti. Abelnai, 
gyventojai turi pinigų, bet ne
turi kur jų praleisti J

Bažnyčia yra visagalinti ir 
viską valdanti tos salos įstaiga. 
Ji ne tik kad valdo valdžią, bet 
pati yra ir valdžia. Dabar te
nai yra naujas kunigas,' kuris 
atvyko beveik tuo laiku, kaip 
likosi peršautas tasai vaikinas. 
Sakoma, kad jis dar viską pil
nai į savo rankas nepaėmė, bet 
jis yra diktuojamas miestelio 
tarybos galvos. Senesniųjų or
ganizacija pasiryžus niekados 
nepasiduoti jaunesniai kartai. 
Birželio mėnesyje bus rinkimai 
— nepaprasti rinkimai.

Tangiers bažnyčios parapijo-

nai jo labiausia užsinorėjo, o 
ko jie užsimano, tai ir gauna. 
Kunigui jie moka $1,800 į me
tus. Tas naujasis kunigas tur
būt Tangier parapijonams pati
ko dėlto, kad jis turi pavardę 
Godwin; pirmutinė pusė žodžio 
reiškia ’’God” (Dievas), o an
troji ’’win” (išlošimas, laimė
jimas). žmonės šneka, kad šis 
naujasis kunigas galėsiąs net 
pritraukti bažnyčion tuos, ku
rie šventadieniais sėdi namuo
se. šventadieniais į bažnyčią 
einant visai nereikia mokėti — 
nevalia yra čiupinėti pinigų, — 
tečiaus šiokiomis dienomis per 
stubas eina oficiališki kolekto
riai atimti iš kiekvieno auką 
arba jei kuris neduoda, sužino
ti kodėl. Niekas negali primes
ti guzikų, kaip bažnyčiose ren
kant padaroma.

Tangier neturi nei telefonų, 
nei viešos elektros šviesos, nei 
telegrafų, bet bažnyčia elektra 
apšviečiama ir garu šildoma. Ji 
yra pilnai moderniškai įrengta, 
turi elektrai varyti inžiną, ku
rios ištektų visam miesteliui, 
bet gyventojai nenori iš bažny
čios daugiau nieko, kaip tik 
dvasiškos šviesos. Jie geriau 
naudoja kerosino lempas, bet ir

jų mažai tereikia. Tangiers gy
ventojai neturi jokių draugiji
nių sueigų, išskyrus seredos 
vakaro, kada visi sueina bažny
čion ant poterių. Bet ir tuos 
pradeda nuo 6 vai. vakare, kad 
suspėtų pareiti ant laiko atsi
gulti.
'Tai mažas pavyzdis iš mažos 

kolonijos, su 1000 gyventojų, 
atvaizdinąs kunigų valdžią, ko
kia ji yra, kuomet jie turi galę. 
Nežiūrint, ar ji yra vienokia, 
ar kitokia, metodistų ar kito
kių, visvien ant to paties kur
palio: turi eiti bažnyčion, turi 
mokėti donį ir pildyti visus įsa
kymus, kokių paprastai nėra 
demokratiškose valdžiose.

Inkvizicija senai jau išnykus, 
bet dar jos skeveldrų randama.

DOVANAI
DEŠIMTS LEKCIJŲ!

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

dami metams “Dirvą”.
A. RŪKAS

479 N J Franklin Street 
Philadelphia, Pa.

Laimėjęs Dovana Parodoje 
Kūdikis

Kūdikiu konteste, 'buvusiame Clevelando 
Maisto Parodoje, Benjamin Ernst, sūnūs 
Mr. ir Mrs. Benjamin Ernst, iš New Bed
ford, Ohio, gavo pažymėjimą.

Ne tik daktarai ir nur
ses, kurie egzaminavo, 
sakė, kad jis puikiai iš
augęs kūdikis, bet jis 
laimėjo ir sidabrinį in
dą kaipo dovaną. Rašy
dami apie tokį prietikį,' 
jo tėvai sako:
’’Mes statome savo įsu- 
naus pasižymėjimą ant 
fakto, kad laike trečio 
jo gyvenimo mėnesio 
mes pradėjom jam duo
ti Hensch Maistą. Iki 
tol mes turėjom bėdos 
su juo. Bandėk visokių 
maistų ir pieno perda
rytoje bet jam niekas 
netiko, kaip Hensch’s.” 
Tūkstančiai kitų tėvų, 
kurių kūdikiai išaugo į 
sveikus vaikus varto
jant Hensch’s Maistą, 
giria jo vertumą, kuris 
yra tikriausias pava

duotojas motinos pieno. 
Sumaišytas su karvės 
pienu jis turi visas at
sakančias maisto dalis, 
kaip motinos pienas, ir 
beveik tokiose propor
cijose. Kaip ir motinos 
pienas, Hensch’s knis
tas susidaro į minkš
tus, švelnius grumulė
lius kūdikio viduriuose 
ir lengvai virškinamas. 
Del lengvo ir'visiško to 
Maisto susivirškinimo, 
juo maitinami kūdikiai 
neturi visai vidurių ne
smagumų ir skilvio su- 
sigadinimų.
Hensch’s Maistas daro 
raudoną gerą kraują, 
stiprina kaulus ir kie- 
tina mėsą. Jei turit na
muose kūdikį, bandykit 
Hensch’s. Turi aptie- 
kose. Arba—

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

HENSCH’S MAISTAS
Del Kūdikių

20

ELEKTRIŠKAS SKALBTUVAS NESU-
. DRASKYS JŪSŲ DRAPANŲ.

Šiais laikais, kuomet drapanų kainos taip 
brangios, protinga ekonomija bus kiekvie
ną drapanos šmoteli nešioti kaip ilgiausia 
galima.
Elektriškas skalbtuvas pagelbės jums tai 
padaryti. Jis užčėdys jūsų drapanas nuo 
trynimo skalbiant, nuo ko tankiai buna su
draskoma plonesni skalbiniai ir laipsniškai 
nusinešioja net storiausia materija.
Elektrišką Skalbtuvą galit pirkti lengvo
mis išlygomis bile Elektriškų daiktų krau
tuvėje.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

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

M. CURLANIS
2320 Jos Campau A v. (Hamtramck) Detroit, Mich.

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

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

Atvykit į Akron, Ohio
pvriįTT rnTTZ WPTTQ Mano gydymai pasirodė pasekmin- i Dn U 1 IJa. V jl Ja> U O gi. Mano ypatiškas apsipažinimas

su metodomis Europos klinikų, kada aš bu
vau Londone, Paryžiuj, Romoj, Vienoj ir 
Berline ir mano 25 metų patyrimas gydy
me Svarbių ir Senų Vyriškų Ligų duoda 
man progos jas išgydyti ir užganėdinti li
gonius. Jeigu užkrėstas, ateik Dykam Pa
sitarimui ir nuoširdžiai išsikalbėk; gal su
laikyti daugelio metų varginimąsi ir gali 
būti permaina visam jūsų gyvenimui. PA
SITARIMAS ir PATARIMAI DYKAI. Ar 
esi suged.s ar dar vyras! Ateik pas man t 
ap pagelbėsiu.

n, 11a...nil No. 2 East Exchange Street 
Jli nllWRII. ham. Main ir Exchange Sts. 
WllllUIIUlIf AKRON, OHIO.

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

MILWAUKEE, WIS.
Balandžio 11 d, bažnytiniam 

skiepe (salėj) atsibuvo trukš- 
mingas jaunimo dailės ratelio 
susirinkimas. Jaunimas norėjo 
išrinkti kitą pirmsėdį, nenori, 
kad kunigo gaspadinė pirminin
kautų. Bet ji nenori apleist to 
sosto, lyg Rusijos Nikalojus— 
laukė kolei ją nuvers. Jauni
mas pradėjo geruoju prašyt, 
kad ji pasitrauktų nuo tos vie
tos, bet nesusipratus mergina 
arba garbės norėdama, pradėjo 
kelti vaidus ir išmetinėti jau
nimui. To negana, pagalbon 
pasikvietė p. Vilkienę, o ta, dar 
aštresnius dantis turi, nes il
giau pas kunigus tarnavo, — 
na, tai, broliuk, jaunimas turė-

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

Scottville, Mich.

jo bėgt lauk: kaip bitės iš avi
lio pradėjo neštis pro duris vie
nas paskui kitą. Paklausiau 
vieno vaikino, ko jie taip iš to 
skiepo be kepurių bėga. Atsa
kė: o, gana, brolau, kunigo gas- 
padinės padūko! Taip pasibai
gė trukšmingas mitingas; išvai
kius iš salės jaunimą.

Teisingai Girdėjęs.

........................................

I
DR. ADOMAS SZCZUKOWSKII 

GYDYTOJAS IR CtUuuRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.Telefonai: Rosedale 6768, Princ- 

ton 431

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

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

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

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

Atvažiavę pas mus, jei nenorėtumėt čia pirkti gerų ūkių, mes jus tuo
met galėsime nuvežti į HART, MICH., ten yra daug tuščių stovinčių ūkių, 
kurios yra pigios, daugiausiai tinkamos grikių "ir pyčių auginimui, nes yra 
smėlynai, — ten tokių ūkių yra daug ir pigios. Mes turime ir kitose vie
tose ūkių. Kurie norite gauti geriausių ūkių pasirinkimui ir tarpe savųjų 
žmonių, tai kreipkitės į musų Agentą, ir-dcuris norite užsirašyti musų Drau
gijos leidžiamą puikų Ūkišką laikraštį "ŪKININKŲ ŽINIOS”, taippat ga
lit kreiptis į tą patį musų Agentą, kurį galėsite rasti namie kasdien po 6 
valandos vakare, o subatomis ir nedėldieniais nuo 10 v. ryto visą dieną. 
Pasimatykit ypatiškai arba rašykit antrašu: (20)

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

Serganti Silpni ir Nervuoti
VYRAI IR MOTERS

Ateikit Pasimatyt su manim šianden
Nekentėkit daugiau nuo savo ligos. Kitados buvot sveikas ir linksmas, kodėl vėl 

nebūti tokiu? Neatidėliok, ateik šiandien ir pastok ant kelio į SVEIKATĄ ir LINKS
MUMĄ. Daugelis ligų eina blogyn del to, kad tinkamu laiku gerai neapžiurima ir ne
bandoma gydyti. PA VESKIT SAVO LIGĄ ANT MANO RANKŲ. Gausite naudą iš 
mano daugelio metų praktikos gydyme CHRONIŠKŲ, NERVŲ, ODOS ir KRAUJO LI
GŲ VYRŲ ir MOTERŲ. Aš netikiu į metodas pusiau išgydymo savo pacientų. Pasi
žiūrėti į jį ir išrašyti receptą tas mane ne-patenkina. Aš noriu panaudoti ant savo pa
cientų visus budus gydymo, kurie gali pagelbėti jų ypatingose ligose. Jeigu jiems rei
kia keleto būdų gydymo, jie tikrai tą gaus mano ofise, 
dins jus su mano galėmis ir pertikrins

Vienas atsilankymas supažin- 
atsiekiu gerų pasekmių.
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Aš PASEKMINGAI 
GYDŽIAU

Naujas ir Užsisenėjusias Ligas, 
kaip Kraujo, Odos ir Nervų Negero
vės, Skilvio, žarnų ir Kepenų Suiri
mą, taipgi Reumatizmą, Skausmus 
Strėnose ar SĄNARIUOSE, Galvos, 
Užkietėjimą, Svaigulį, Pučkus ir Ka
tarą Galvoje, Nosyje ir Gerklėje. 
NEATIDĖLIOK, PASITARK TUOJ 
SU MANIMI.

MANO LABORATORIJA
daugybę visokių VAISTŲ, kokių tik 

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

jus, kodėl aš

Turi 
reikia 
duodu 
gauna
mui ir stiprumui.

AR JUS KENČIATE NUO 
Silpnų Nervų, Skaudamų Strėnų, Už- 
maršio, širdies Gėlimo, Silpnų Plau
čių, Nuvargusio Jausmo, Svaigulio, 
Galvoskaudžio, Neaiškaus Matymo, 
Silpnumo Kojų, šašų, Niežų, Kataro, 
Gerklėje Kutenimo, Skausmo Skilvy
je, Pučkų? Šitie ir daugelis kitų ap
sireiškimų yra pirmutiniai ženklai 
kad žmogus pradeda nustoti sveika
tos ir galės.

MANO INTAISAI
Susideda iš vėliausių ELEKTRIŠKŲ, CHI

RURGIŠKŲ ir MECHANIŠKŲ APARATŲ ir 
ir aš esu gatavas savo žinojimu kaip juos pa
naudoti apversti- juos taip, kad butų galima 
gauti geriausios pasekmės su jais.

©
©

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

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

TIKTAI PASEKMĖS VISADA SKAITOSI
ELEKTRIŠKAS GYDYMAS ir TTES’°G KRAUJAN INLEIDIMAS SERUMO, ČIEPIJIMAS ir 

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

VALANDOS
9 Ryte iki 8 Vak.

647 EUCLID AVE.
VIRŠUJE NEW 
IDEA KEPTUVĖS

Dr. KENEALY
ANTROS LUBOS 

REPUBLIC BUILDING

NEDĖLIOMIS
10 Ryte iki 2 Dieną

CLEVELAND, O.
GRETIMAI PRIE 

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

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

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

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

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

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

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

Žinios iš Lietuvos
įsakyta, anot tamistos žodžių,TAUJĖNAI, Ukmergės apsk.

čia krikščiohįs demokratai ’’uždengti minėtąją mokyklą”, 
pasisekimo neturi, jei kuris ak- Kadangi pirmieji žodžiai berei- 

' ' ’’ , tai|kalo įžeidžia visų kuršininkų,
vedėjo ir pirmiau čia dirbusio

tingiau norėtų darbuotis, tai 
negali: Ką, sako, juo tikėti, juk
jisai krikščionis demokratas.— draugo asmenybę, o antrieji — 
Pas mus daug yra dvarų; dar- tiesiai rodo juodą agitaciją, 
bininkai irgi organizuojąs. Tarp I prieš tautos švietimąsi, tatai
dvarų darbininkų ir ūkininkų 
daug esti nesusipratimų. Dva
ru darbininkai geriau rūpinasi 
Steigiamuoju Seimu, negu ūki
ninkai. Ūkininkai šio-to turė
dami, mažiau mąsto apie ryto
jų. Pas mus labai serga ir mir
šta žmonės ispankomis, ypač 
sodžių biednuomenė ir dvarų 
darbininkai. Neturtingų padė
tis sunki. Uždarbių nėra; duo
na brangi; malkų jei ir gauna 
kokių nors žabalėlių, tai nėra 
kam parvežti iš miško. Reikė
tų, kad valdžia pirmoj eilėj at
kreiptų domą į beturčius, kurie 
daugiau dirba ir vargsta. Dau
gelis stambiųjų ūkininkų alų, 
degtinę varo.:..

mes, kuršininkai, vedėjas ir kt. 
susirinkę vasario 19 d. šių me
tų nutarėme protestuoti prieš 
minėtąjį T. pareiškimą ir rei
kalaujame, kad ateinantį sek
madienį viską T. atšauktume!, 
nes priešingai, busime privers
ti už tai T. patraukti atsako
mybėn. O jei bus bažnyčioje, 
vietoj pamokslo, t. y. dėstymo 
Kristaus žodžių, vedamas mi
tingas, tai ir mes ten pat pa
reikalavę balso atsiliepsime.”

’' mas nesusirinktų, kad kaip nors 
Į jį sutrukdyti, nes, nesant Steig.
Seimui, su mumis lengviau ko- 

ivoti. Jų dedamos visos pastan- 
*♦ | goš, kad savo tikslą atsiekti.

Taip sunkiai iškovotą Lietuvos 
neprigulmybė ir laisvė, kuriai 
jau tiek aukų padėta ir ašarų 
pralieta, Steig. Seimui susirin
kus, nebus lengva atimti. Mu
sų kariumenė, kuri išblaškė 
tiek priešų, kuri davė progos 
viduje tvarką įvesti, atliks ir 
šią pareigą — apgins Lietuvą 
nuo visų naujų priešų pastangų 
ir duos susirinkti Steigiamajam 
Seimui.

JONAS KATKUS
“Dirvos” Agentas Pittsbur- 

ge ir apielinkėse.
■____ . Važinėda-

su ki- 
reika-

p. Kat- 
patar-

LIET. ŽEMĖS BANKO 
REIKALUOSE.
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RASEINIAI.
Kovo 7 d. čia buvo sušaukia

mas susirinkimas įsteigti Vals
tiečių Sąjungos vietos kuopai. 
Kn-demokratai iš kailio nėrėsi, 
norėdami sutrukdyti šį darbą ir 
neleisti susirinkimui įvykti. Pa
skleidė prie bažnyčios lapelių, 
šmeiždami Valstiečių Sąjungą. 
Kunigėlis liepė visiems sukalbė
ti po tris poterius, kad Dievas 
apšviestų dvasia šventa ir ne
leistų įkliu'ti į nagus tų cicili- 
kų. žmonės sako, kad nebema
lonu eiti ir į bažnyčią, nes te
nai nieko gero neišgirsi. Ge
riau butų, kad kunigėliai pildy
tų tiesiogines savo pareigas.

SKAUDVILĖ.’
Musų apielinkėje šįmet miš

kai labai pabrango. Jeigu pra
šoma storų lentinių medžių, t.y. 
rąstų, .nusiperka tik medžių 
numerius, už kuriuos tenka mo
kėti per 30 auks.į o miške ran
da keletą tinkamų. Kiti tai 
mietai ar buomams tinkami me
deliai ir ploni. Pav. buvo par
davinėjama Batakių rajone, ne
toli Skaudvilės. Vienas žmo
gus prašė 8 pušių lentoms, ku
rių numerius nusipirkęs užmo
kėjo 247 auks., o miške rado 
tik 4 tinkamas pušis, 2 kaziliu- 
ku ir 2 mietu ir tai visai plonu 
ir žemu. Taip tai žmonės, pirk
dami tik medžių numerius, per
ka katę maiše, ir tai Tauragės 
miškų valdyboje. Keno čia da
lykas, ar valdžios, ar girinihko 
R., nežinia, tiktai tokie dalykai 
nelabai malonus.

Kovo 8 d. Lietuvos Misijos 
name "atsibuvo Lietuvos žemes 
Banko direktorių susirinkimas, 
kuriame dalyvavo ir Lietuvos 
Valdžios atstovai. Buvo įvairių 
pasiūlymų ir apkalbėjimų kaip 
iš direktorių, iš pusės Lietuvių 
dabar esančiųjų banke, taip ir 
iš pusės Lietuvos Valdžios.

Tapo priimta Lietuvos Val
džios propozicija, kad uždėti 
Lietuvoje žemės Banką. Įsta
tus to banko, specialiai Val
džios komisijos išdirbtus, L. ž. 
Banko direktoriai pavedė per- 
studijuoti Kuh. žiliui ir Kun. 
Petkui ir jie padavę protokolų 

I rezultatus praneš direktoriams.
Sulyg šitų įstatų L. ž. Ban

kas yra kapitalizuojamas de
šimčių milijonų auksinų. Iš tų 
penkis milijonus ims Lietuvos 
Valdžia, kitus penkis sudės šė- 
rininkai. Vyriausiu banko ve
dėju yra skiriamas iš valdžios.

L. ž. Banko direktoriai nuta
rė, kad pilnai užsimokėjusiems

aktualius ofiso kaš- 
nebus išmokami šėri-

no-
už-
ar 

pre- 
Kurių

x w ras 
'■* - A ;." tais 

.C lais,
> kus

■ naus taipgi
u?•• musil skai-

tytojams ir 
visiems 
Hntiems 

■KyKsirašyti 
senas 

numerates atnaujinti.
šiuo tarpu prenumerata už ‘Dir
vą’ pasibaigė ar jau baigiasi, 
pasistengkite atnaujinti. Ku
rie užsirašysite arba kurie no
rėsite užrašyti savo draugams 
čia arba į Lietuvą, pilnai'p. J. 
Katkus jums tame pagelbės. 
Jis taipgi duos paaiškinimų no
rintiems, kaip galima užsirašy
ti /.tiesiog, jei kam tuo tarpu 
per jį nebūtų paranku. Jam 
galite pilnai pasitikėti. Adm.

ŽALPIAI, Raseinių apsk.
Žalpių jaunimas subruzdo. 

Nuo lapkričio mėn. surengta 
vienas viešas vakaras, du savy
bės vakarai. Be to, prie Mažu
čių mokyklos įsteigti suaugu
siems vakariniai kursai, čia pat 
sutvarkytas nemažas knygynas, 
įsteigta skaitykla, kurioj išra
šyta beveik visų pakraipų laik
raščiai, daromos paskaitos, lai
kraščių apžvalga, vedamos dis
kusijos ir tt. .

Perskaitęs klebonas ”L. U- 
ke” korespondenciją iš Žalpių, 
labai supyko. Sulaukęs; sekma
dienio ir įšokęs į sakyklą, pra
dėjo lieti visą tulžį. Pasileido 
esą jaunimas ir gana: niekuo 
daugiau neužsiima, kaip skaity
mu .... Peikė visokias draugi
jas, organizacijas, teatrus ir tt. 
ir liepė neleisti vaikų mokytis 
ir uždaryti mokyklą. Kuršinin
kai'bei jaunimas, apsvarstę to
kį klebono pamokslą pasiuntė 
jam šitokio turinio pareiškimą: 
Vasario 15 d. Tamista, Žalpių 
bažnyčioje iš sakyklos iškeikei: 
Mažučių mokyklą, mokytoją, 
jos lankytojus ir pirmiau dar- 
bayusį šioje apielinkėje pil. K. 
R. ir tt., įžeidžiančiais žodžiais, 
už musų šventimąsi, skaitymą 
lietuviškų laikraščių ir orgahi- 
zavimąsi. Be to ten pat buvo

KETURVALAKIAI^ Vilkav. ap.
Čia ’’samogonkos” varymas 

ir girtuokliavimas yra labai iš
siplatinę. Teko pastebėti, kaip 
kai kurie jauni vyrukai pasigė- 
r- trankėsi, šaudė, mušėsi. Mat, 
čia yra tokia bada, kad kiek
vienas ateidamas turi atsineš
ti degtinės butelį, o kurie 
ri, tai ’’šelauk” tokiam.

netu-

tarp
Kau-

LIETUVA-LATVIJA.
Del nustatymo sienos 

Lietuvos ir Latyijos buvo 
ne konferencija su Latviais, ku
ri kovo 11 d. pasibaigė be vai
sių. Prie galutinos sutarties 
negalėjo prieiti del Palangos ir 
Ilukštos sričių. Latvių delega
cija siūlė padaryt Palangos sri
tyje plebiscitą. Lietuvių dele
gacija pareiškė Latviams, kad 
jei jie atsisakytų nuo Palangos, 
tąd Lietuviai bus linkę prie 
kompromiso Ilukštos srityje.

LENKŲ veikėjai skelbia Vil
niuje, kad Lenkai negalį prilei
sti Lietuvą prie Steigiamojo 
Seimo, nes tuomet Lietuva bu- 
sinti amžinai žuvusi Lenkijai. 
Todėl Lenkų yra -dedamos 
pastangos, kad Lietuvos 
giamasis Seimas neįvyktų 
butų nugriautas.

visos 
Stei- 
arba

rati-
misi-

XXPAUDOS darbus ge- 
Sr rai padaro toki spau

stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
<]T‘Dirvos’ spaustuvė at- 
□I lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;

q Biznieriams darome—
Laiškus, Konvertus ir 

įvairios- rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso
ji kiomis spalvomis, pa

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

Musų užduotis atlikti 
GERAI

GRAŽIAI 
.GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

LIETUVOS vyriausybė 
fikavo sutartį su Austrų 
ja del Austrų belaisvių grąži
nimo iš Rusijos per Lietuvą.

(’’Liet. Uk.”)

susiprinąme 
savo nauj u 
prie krašto
ryždamiesi

KARIŠKIAI IR STEIGIAMA
SIS SEIMAS.

(Kariškių žodis.)
Musų kariumenei nustojus 

vykinti kovos žingsnius, kariš
kiams duodama balsavimo teisė 
rinkimuose j Steigiamąjį Sei
mą. Mes, kariškiai, kaip ir vi
si Lietuvos piliečiai, dalyvauda
mi rinkimuose, 
Steigiamąjį Seimą, 
darbu prisidedame 
sutvarkymo, sykiu
iki paskutiniųjų jį saugoti. Ka
riškiai, kaip ir visi kiti Lietu
vos piliečiai, balsuos tose api- 
gardose, kuriose laike rinkimų 
stovi ir už tuos kandidatų sąra
šus, kurie bus išstatyti.

Rinkimų tvarką nustatys tam 
tikri įstatymai, 'kurie skubiai 
ruošiami, bet mums čia svarbu 
kai kurie kiti dalykai. Musų 
kraštas dar galutinai neapgin
tas nuo priešų. Lenkai, bolše
vikai ir kiti, tykoja Lietuvą pa
grobti ir pavergti. Jie stengia
si padaryti visokių sumišimų 
musų tarpe, vedama stipri agi
tacija, kad tik kokiu nors bu
du musų tvarką sugriautų ir 
kariumenę suardytų. Lietuvos 
priešams svarbu, kad Steig. Sei-

Banko šėrų. Patartina pasisku
binti. Žemės Banko Valdyba.

pilnai sudarę ir Lietuvos Val
džiai įnešus savo šėrą, L. Ž. 
Bankas skaitysis pilnai suorga
nizuotu. Busimasai Seimas nu
statys Žemės klausimą ir Ban
kas tuoj galės pradėti veikti.

Yra dar kiek-tiek šėrininkų, 
kurie prisirašė prie L. Ž. Ban
ko, bet savo pilnas mokestis dar 
heįnešę. šiuomi kviečiame juos 
paskutinį kartą įnešti kuogrei- 
čiausia savo pinigus, nes vėliau 
jau organizavimo darbas skai
tysis užbaigtu ir prie jo nebe
bus galima sugrįžti. Gi 
nebus pilnai užsimokėję tą su
mą, kurią prisižadėjo, reikš, 
kad jie nedalaikė sao prižadėji
mo ir jie negalės gauti žemės

FARMOS LIETUVIAMS!
Pirkite Farmas didžiausioje 

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

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

šėrininkams butų išskaityti už 
jų sudėtus pinigus procentai, 
kad tokiu budu nebūtų skriau
dos tiems, kurie pinigus yra 
pirmiau įmokėję. Procentų skai
tysis tiek’, kiek jų buvo gauta 
iš Guaranty Trust Co., N. Y., 
išskaičius 
tus. Jie
ninkams, tik bus priskaityti 
prie įmokėtos sumos, taip kaip 
iškeitus į auksinus, tik kurie 
seniaus savo šėrus apsimokėjo, 
gaus daugiau auksinų už tuos, 
kurie užsimokėjo vėliaus.

L. ž. Banko direktoriai nuta
rė, kad Lietuvos žemės Banko 
surinktieji pinigai kaip galima 
greičiau butų iškeisti į auksi
nus (markes) ir sudėti direkto
rių vardu Lietuvoje — Preky
bos ir Pramonės Banke ir dalis 
Ūkio Banke. Pinigų išmainy
mas pavesta Kun. Žiliui ir Kun. I 
Petkui. .

Pildant šį nutarimą, Kun. Ži
lius ir Kun. Petkus L. Ž. Banko 
pinigus, kurie buvo sudėti Gua
ranty Trust Co. dolariais jau 
išmainė ir pirko L. ž. Bankui 
4,500/000 (keturis mil., penkis 
šimtus tūkstančių) auksinų. — 
Rubliai į markes dar nėra 'iš
mainyti, laukiama patogesnio 
laiko, kad gavus bent po dvi 
markes už'rublį.

Tokiu budu nuo valdžios pa
skirtą mums sumą esame veik

kurie

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

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

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

(Atdara Vakais ir Nedėliomis Rytais)

Prospect 2420 Central 1766

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

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

FARMOS UKES
Girdisi tik vien aimanavimas ir 

žmonių bėdavojimai miestuose — 
pragyvenimas brangus, kapitalistų 
išnaudijimai. Ką gali daryti, kad to 
visko išvengus ? Taigi mes savo 
tautiečiams Lietuviams patarsime ką 
daryti, kad to visko išvengti, štai: 
atvažiuokit į Custer, Mich., kur di
džiausia Lietuvių ūkininkų kolonija 
Amerikoje, ir nusipirkit ūkę, o tuom 
syk nebusi išnaudotas nuo kapitalis
tų, ne pats pirksi nuo kapitalistų 
maistą, bet jiems parduosi ir gausi 
gerą kainą už savo produktus, čia 
mes Michigano Lietuviai ūkininkai 
darom gerą pelną ir gražų gyveni
mą. * Imkit pavyzdį, čionai ūkinin
kai turi šv. Antano Draugystę/ ku
rios nariai gyvena brolybėj, vieny
bėj ir vienas kitam paduoda reikale 
ranką. Jau musų , tarpe yra gana 
turtingų ūkininkų, turim savo viso
kių mašinerijų, kaip tai žemdirbys
tės mašinų, inžinų, melnyčių, auto
mobilių ir tt. Jau mes neprivalom 
maldaut svetimtaučių, kad kam ko 
pritrūksta pagelbėt, nes mes turim 
kas tik reikalinga.. Net ir svetim
taučiai stebisi iš Lietuvių darbštu
mo ūkininkavime. Taigi kurie ma
not pirkti farmas, patariam kreiptis 
prie šios draugystės, kuri turi tam 
tikslu komisiją, kuri jums patarnaus 

| be jokio atlyginimo ir be skriaudos.
I ir K. Daubaras. Kadangi čia yra 

‘ į, kurie nori 
mielaširdys- 

tčs, taigi ši draugystė sumanė būdą 
apsaugot savo tautiečius ir musų 
dviejų metų teisingas darbas pasi
rodė. Dabar jau mes turini gana 
farmų ant pardavimo. Atėję Anglai 
ir švedai prašo musų parduoti jų 
farmas, ko mums reikia, kad jų pui
kiose vietose apsigyventų Lietuviai. 
Su informacijomis kreipkitės prie 
musų, o iries prisiusime katalogus ir 
kainas farmų su išlygomis ir paaiš
kinimais. (20)

KAZ. DAUNORAS
Cuter, Mich.

©

ŠIOS DRAUGIJOS TURI
PAĖMUSIOS “DIRVĄ” 

UŽ ORGANĄ.
DAILĖS DR-JA “VARPAS”

NEW BRITAIN, CONN.
Valdybos Antrašai:

Pirmin. — A. Mikalauskas, 14 0 • x I uuiygJinniu ir ue snriuuuus.
„ . spring Street, Komisijos nariai: p. J. Vasiliauskas

Rastin. — J. Maksimavičius, , ” ~ ‘ .__ Z. ' ’
238 Cherry Street į dau& išnaudotojų agentų,

— " -• mi Matulevičiūtė nuskriausti žmones beFin. Rast. — EI. Matulevičiūtė, 
423 Church Street 

Iždininkas — B. Griškevičius, 
43 Franklin Street

Režisierius — A. Rėkus, 
20 Star Street

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT, MICH:
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. ■— A. Bagdonas,
2338 Russell Street

Pagelbininkas — F. Vaitkus, 
240 Cardoni Avenue 

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

157 Polard Street
Iždin. — J. Yarošiunas, 

297 Heintz
[Globėjai: A. Abyshela 

K. Gauronskas.
(Susirinkimai atsibuna 
nesį, pirmą nėdėldienį, 
pietų, šv. Jurgio parap. salėj.)

Avenue 
ir

kas mė- 
2:30 po

Avė.

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

Pirmininkas — A. Burt,
2109 Ruddell

M. Malakas — vice-pirm.
1211 Larch Street

A. Skrebunas — prot. raštin.
1143 Cedar Street 

C. Guzauskas — finansų rašt.
824 Adams Street.

A. Dailidėnas — iždininkas 
2109 Riddell Avenue.

A. Taraldis — maršalka
1204 Cedar Street 

Iždo globėjai — M. Tidikis, 
1126 Mill Street 

J. Masonis — 1205 Cedar St.

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslų 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 Prih. 1361

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen 
tSt DANTISTAS tSt

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1396 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.
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Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas- užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti' man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
AŠ GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.
ir gydau pats ir kada tik at-

yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. 
Mediciną praktikavau per 40 metą.

Baigęs Mokslą, Registruotas, su Leidimu 
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų.
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Dabar Geriausias Laikas Pirkti Namus
2-jų šeimynų nauji namai bus gatkvi del gyvenimo j porą savaičių, turi po 5 kam

barius ir su visais intaisymais pagal vėliausios mados. Ant Glinside Road, ar
ti trijų gatvekarių. Parsiduos už $13,900, su jmokėjimu $3,000, ant išmokėjimo 
raudomis.

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

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

2-jų šeimynų namas, po. 6 kambarius ir su visais intaisymais pagal vėliausios ma
dos, ant Templett Avė., labai puikioje apielinkėj, arti Superior, tris gatveka- 
riai. Parsiduos už $18,500, su jmokėjimu $8,000.

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

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

2-jų šeimynų Namas, po septynis kambarius, su maudynėmis, elektros šviesa, skie
pais, gerėtais ir didelis lotas. Randasi ant Russell Rd., netoli Superior avė. Par- 
siduos pigiai, su mažu jmokėjimu, ant lengvų išlygų.

The Representative Reality Company 
Main Office 814-16 Citizens Bldg

7907 SUPERIAR AVENUE 
Telefonai

2006 ST. CLAIR AVENUE 
Telefonai

SKYRIAI RANDASI:

Rosedale 1157

Prospect 953

A. B. BARTOSZEWICZ
Princeton 2727

Central 6488
P. MULIOLIS
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f Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese i
| Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157 J

J. Vileišio atsilankymas ir 
prakalbos. .

Panedėlį, gegužio 3 d., Cle
veland© tėvynainiška Lietuvių 
kolonija vėl turėjo progos susi
tikti su Lietuvos atstovu, Lie
tuvos Finansinės Misijos pirmi
ninku gerb. J. Vileišiu.

Kad ne visi apie tai žinojo, 
tam buvo šitokios priežastis.

Youngstowno kolonija rengė 
gerb. Vileišiui prakalbas nedė- 
lioj, gegužio 2 d. Clevelandie*- 
čiams visai trumpa laiko buvo 
išsigarsinti, sužinojus, kad gerb. 
Vileišis užsuks ir čionai. Tik 
nedėldienyje tesuspėta padalin
ti lapelius su pranešimu apie at
važiavimą gerb. Vileišio, o pa- 
nedėlyje jau įvyko prakalbos.

Prieš prakalbas Cleveland ko
telyje atsibuvo vakarienė, ku
rioje suspėjo susieiti tik kele
tas vientaučių, būtent: R. Žit
kus, P. Muliolis, ’’Dirvos” leidė
jas A. B. Bartoševičius, redak
torius K. S. Karpavičius ir po
ra iš žydų — Mr. Castle ir Ma- 
koff. Vėliaus dar pribuvo Sto
ties iždininkas p. St. Zaborskis 
ir M. J. Šimonis. Visi sykiu nu
vyko į Moose salę, kur susirin
kusi publika laukė. Salėn gerb. 
J. Vileišiui ineinant, benas su
griežė Lietuvos Himną.

Neužilgo prasidėjo prakalbos. 
Stoties vice-pirmininkas p. P. 
Muliolis atidarė susirinkimą. 
Pirmiausia perstatytas kalbėti 
Anglas, Mr. Garfield, kuris kal
bėjo apie solidariškumą ir susi
pratimą tarpe svetimtaučių ir 
Amerikonų.

Po tam kalbėjo gerb. atstovas 
J. Vileišis. Prakalba buvo la
bai indomi — apie dabartinius 
Lietuvos nuotikius, apie musų 
valdžios tvarkymąsi, apie atei
nantį Seimą, apie Lenkus ir vi
ską kito, kas šiandien Amerikos 
Lietuviams labiausia apeina; iš
aiškino visą paskolos, dalyką ir 
daugelis, kurie gal ikišiol nesu
prato, dabar aiškiai viską ma
tė. Po šiai kalbai buvo parda
vinėjama Lietuvos bonai, kurie 
jau gatavi, tiesiog už pinigus— 
tai yra kas pilnai mokėjo šim
tą ar penkiasdešimts dolarių, Į 
sayo rankąs gavo ir boną'.

Su tiesiog pirkusiais ir užsi
rašiusiais bonų išparduotą už 
tūkstantį ar daugiau dolarių.

Pasibaigus bonų pardavinėji
mui, kalbėjo Dr. Jonas Vitkus, 
naujas Clevelandietis, atvykęs 
iš Chicagos ir praktikuojąs Šv. 
Jono ligonbutyje, po ko mano 
apsibuna Cleveland© Lietuvių 
tarpe, šis kalbėtojas kalbėjo 
apie grįžimą Lietuvon ir apie 
musų pareigas linkui Tėvynės. 
Publikai kalba patiko.

Antru atveju kalbėjo gerb. 
Vileišis — apie įvairias smulk
menas kaslink pinigų siuntimo 
į Lietuvą ir tt. Visi salėje buvę

per prakalbas užsilaikė labai ra
miai ir atidžiai klausėsi. Išsi
skirstė iš svetainės nenoriai — 
ne taip, kaip kitais sykiais bu
na, kad galo nelaukę ima kilti 
ir eiti lauk.

Po prakalbų Stoties valdybos 
narių keletas nulydėjo gerb. Vi
leišį į viešbutį ant nakvynės.

Bonus dabar visi gali gauti. 
Gerb. Vileišis atsivežė su savim 
daugybę bonų ir paliko Stoties 
iždininkui St. Zaborskiui.. Ku
rie mokės pinigais, gaus tuo pa
čiu sykiu. Kurie mokėjo dalį 
ir dar turi išmokėt, tai kad ir 
pabaigs mokėt, negaus tuo pa
čiu kartu dėlto, kad iš centro 
turi būti visi pertikrinti, o tas 
ims dieną-kitą. Bet .bonus visi 
gaus, kas tik baigs mokėti.

Lietuvos Paskolos Bonai la
bai puikus: miera diktoka dėl
to, kad spausdinta lietuviška ir 
angliška kalba ir telpa 14 pro
centinių kuponų bono gale. — 
Spalvos yra puiki geltona ir 
juoda viename šone, kur yra vi
sas paaiškinimas, kitame šone 
visai geltona, su dailiomis de
koracijomis, litografo spauda. 
•Numeracija yra mėlina spalva, 
kuponai vienam šone lietuviš
kais kitame angliškais žodžiais. 
Ant visų yra parašai J. Vilei
šio, Kun. J. Žibaus ir Maj. P. 
žadeikio. >

Utarninke po pietų, gerb. mu
sų atstovas Vileišis, pp. Barto
ševičius ir K. S. Karpavičius 
Bartoševičiaus aulomobiliuje iš
važiavo į Akroną. Tenai aplan
kyta .Rūtos bankas, pasimatyta 
su keletu Akrono Lietuvių, at
silankė ir kun. Ą. Janušas, ir, 
kadangi ten nebuvo prakalbų, 
po trumpo pasikalbėjimo gerb. 
Vileišį palydėta ant stoties, — 
išvažiavo į New Yorką.

Lietuvai Gelbėti Draugijos 10 
skyriaus susirinkimas atsibus 
šoj nedėlioj, gegužio 9 d., nuo 
1 vai. po pietų, Goodrich Hou
se. Visi nariai ir norintieji pa
tapti nariais meldžiami atsilan
kyti. A. Aksomaičiutė.

Teatrališkas Choras užkviečia, 
visus nedėlioj ant koncerto, — 
Germania Hall, 1610 E. 55th st. 
(Skaityk pagarsinimą apačioj.)

Gatvėkarių streiko nebus. — 
Clevelando gyventojams vėl bu
vo pagrąsinęs gatvėkarių dar
bininkų streikas, t. y. vaikščio
jimas pėstiems toli į darbą ar
ba mokėjimas kokiems lupi
kams po 25c. ir daugiau už pa
vėžėjimą galą kelio automobiliu 
arba troku. Gatvėkarių unijos 
viršininkai seredoj> atsilankė į 
specialį miesto tarybos posėdį

ir pranešė sutinka atšaukti dar
bininkų streiką, kuris buvo nu
tartas apšaukti seredoj nuo vi
durnakčio. Darbininkai reika
lavo 90c. į valandą mokesties 
ir 8 vai. darbo dienai. Kompa
nijos prezidentas, girdėjęs dar
bininkų paskutinį pasiūlymą, 
sutiko leisti miešto tarybai nu
spręsti apie darbo valandas ir 
kiek mažiausia darbininkai tu
ri per dieną išvažinėti laiko, 
kad gautų tinkamą užmokestį. 
Streikas, nors dabartiniam lai
kui, liekasi atšauktas. Darbi
ninkų atstovai sakėsi paduosiu 
patiems darbininkams apsvars
tyti kompanijos siūlomą 75c. į 
valandą mokesnį.

Clevelande pirma gegužio — 
darbininkų šventė — pradėjo 
visai ramiai, be jokios gręsian- 
čios demonstracijos ar. streiko. 
Tik vienas žmogus likosi suim
tas — už- dalinimą komunistiš
kos literatūros. Policija ir tei
sių department© agentai buvo 
prisiruošę prie visko, jeigu kas 
butų ištikę. Policistai visi bu
vo gatvėse. Federaliame bu- 
dinke buvo pastatyta mašininis 
šautuvas — naujai išrastas, ku
ris 'iššauna 100 šovinių į ,7 se
kundas.

REIKALINGAS darbinin
kas ant farmos. Dasižino- 
kit Pakelčio aptiekoje — 
1937 St. Clair Ave., po 7 
vai. vakare.

iPAJIEšKAU pusseserės Ma
rijonos Meževičiutės, po vyru 
Grebliauskienės, gyvena Cleve
lande. Pi’ašau atsišaukti, ar 
kas apie ją žinantis pranešti. 
Busiu dėkingas. — Juoz. Na
vickas, 1435 E. 52 St., Cleve
land, O.

Aš Elzbieta Kliušinskienė, o 
po antru vyru Lukšinskieriė, 

I j ieškau savo brolių Mykolo, A- 
domo, ir seserų Viktorijos, Ele
nos, Marijonos ir Agotos (ji po 
vyru Paplauskienė) Podžiunų. 
Ekmenių kaimo, Beržininkų g., 
Seinų apsk. Mykolas apie 30 
metų kaip Amerikoj, gyveno 
nekurį laiką Shenandoah, Pa. 
Adomas apie 15 m. Amerikoj, 
o Agota Paplauskienė,apie 9 m. 
bus kaip iš Londono išvažiavo 
Amerikon. Jie patįs ar kas ki
tas prašau atsišaukti sekančiu 
adresu: < (24)

Mrs. Elzbieta Lukšinskienė 
11 Planet St., Commercial Rd. 
East I. London, England.

Antras Didžiausias

KONCERTAS!
Rengia Clevelando Lietuvių Teatrališkas Choras

Nedelioje, Gegužio==May 9 d. 1920 m.
GERMANIA TURN HALL

VISIEMS ŽINOMOJ SALĖJ — 1610 EAST 55th ST.

Po Koncertui Puikiausi ŠOKIAI ir tęsis iki vėlyvos nakties
i Grieš Lietuvių Orkestrą

DURYS ATDAROS NUO 4 VAL. PO PIETŲ, PROGRAMAS PRASIDĖS 5:15 V.

įžanga 75c. 50c.
Godotini viengenčiai ir viengentės! — Turime už garbę jums pranešti, kad šis 

Koncertas, kuri siuom kartu surengiam, bus vienas iš puikiausių, kokis kada buvo 
parengta Clevelando mieste, nes šis Koncertas susidės iš puikiausių dainų įžymiau
sių kompozitorių, tai C. SOSNAUSKO, ST. ŠIMKAUS, M. PETRAUSKO ir kitų, 
kurias sudainuos skaitlingas choras. Prie to dainuos iš parinktų dainininkų kvar
tetai, duetai ir solistai solistės. Nekuriuos dainininkus išgirsite tik pirmu kartu 
dainuojant Clevelande. Šis Koncertas bus be galo įvairus ir turiningas, nes susi
dės iš naujausių šių laikų dainų, kurias išgirsite dar tik pirmu kartu šiam mieste. 
Pažymėtiną, kad bus sudainuota šiame Koncerte veikalas ’’SIELA DANGUJE” ir 
tam panašių. Apart dainų dar gi grieš puikiausis orkestras, kuris pritars bedai
nuojant, taipgi tas pats orkestras grajys ir per šokius.

Visus širdingai kviečia atsilankyti CL. LIET. TETRALIŠKAS CHORAS.

Jus Galite Pirkti
Sėklos žolei apie namus — po 25c. svaras. 

Daržams sėklos — Gėlėms sėklos'.
Langams užtiesalai — balti po 18c. jardas.

Užtiesalams kabinti lazdutės ir kas reikią.
Skalbiniams medinės sagutės 3 tuzinai už 10c. taipgi yra 

' ir skalbiniams šniūrai.
Skalbimui lentos — geros — 59c viena, 

šluotos — labai geros — 69c. viena.
RANDOLPH VARIETY STORE

7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

xuxu
į Visi biznieriai garsinkitės “Dirvoje” del gerų pasekmių!

AA JIEŠKOT PIRKTI GE- ;!| 
RŲ DRAPANŲ TEISINGA ;i

KAINA? ;j

The Spanye & Reich Go. įį
specialiai parduoda ■:

VYRŲ, VAIKINŲ IR 
VAIKŲ SIUTUS 
Tik per 10 Dienų !■

Tai bus sutaupymas nuo $5 ir dau- • ■ 
giau dolarių ant visų Siutų kokius 
tik kas pirkt laikė šito IŠPARDAVI-

MO ..Specialė Kaina dabar — J.

$33.00 II
Mieros nuo 34 iki 44 Vyrų ir Vai

kinų Modeliai.

Didelis išpardavimas Vaikų ■! 
Vienom ir Dviem Kelinėm

SIUTŲ
Dabar geriausias laikas pirkti Vai
kams Siutus ir sutaupyti pinigus.

Parsiduoda po

$14.50
Verti po $18 ir $20.

MARŠKINIŲ IŠPARDAVIMAS 
Gražus Drūto Audimo ir su 
šilku maišyto audimo Marški
niai, visokių spalvų, specialiai 
parsiduoda po ......... $7.50 
Gražus Naktiniai Marškiniai— 
Specialiai po .......... $2.25

Vyrų Lisle Pančiakos 
Mėgsti Kaklaraikščiai 
Vaikų Marškiniai 
Apatiniai Marškiniai ir Kelnes $1.25 
Vyrų ir Vaikų kepures $1.50

The Spanye & Reich Co
7002 SUPERIOR AVE. Kampas Giddings Road

35c.
65c.

$1.25

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

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

Wm. J. WILBERSCHEID
Geležinių’Daiktų ir Kvar

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

me VIOLtT UUCATIVt/^^

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

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

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

5514 St. Clair Avenue 
atdaras ir vakarais.

Telefonas Central 5821-W 
CLEVELAND, O.

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

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

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

Tel. Main 257—Central 1502 R

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

Pinigus siųskite money orderiu arba popierinį 
dolerį ir 25c štampų.

MEILE ir ŠEIMYNA 
2023 St. Paul Ave. Chicago, III.

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

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.50 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue  Princeton 466

DENTISTAS 
DR. J. A. KURLANDER

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

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

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

taisymo.
n Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

PAIN

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

DR. J

8115 ST. CL
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T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ);

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

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

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

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

ŠEMOLIUNAS
AKIŲ

Specialistas
Ofiso valandos: 
1° ryte iki 12 
3 iki 5 po pietų. 
7 iki 8:30 vak. 

liais nuo 10 iki 12. 
AIR AVĖ. Antros lubos.

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

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

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

ŠTAI YRA KABLEGRAMAŠ, KURĮ MES GAVOME:

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

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

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

BROLIS MAURICIUS.

SEKANTIEJI IR DAUGYBĖ KITŲ GAVO PINIGUS, SIŲSTUS PER MUS: 
Vardas

Gerschen Scharfstein 
Jonas Nemorauskas
Jurgis Astojnis 
Rabinas B. Schapira 
Kunigas P. Jasielškas 
Feliksas Bielskas 
Marija Jurevičienė 
Orei Benzelius 
Domicėlė Smičienė 
Anelė Darbečienė 
Mere Sonnik
Adomas Prokopavičius

VIRŠPAŽYMĖTI FAKTAI

Vieta
Utčioniai, Kauno rėdybos.
Vaitkiškiuose, Kauno rėd.
Kurkliuose, Kauno rėd.
Slobodkos Seminarijoj, Kaune.
Devaltavoj, Kauno rėd.
Lapiniuose, Kauno rėd. >
Mončiunuose, per Košedorį, Kauno r.
Treipuose, Kauno rėd.
Buvieniuose, Kauno rėd.
Šatuose, Kauno rėd.
Luknikupse, Kauno rėd.
Telšiuose, Kaunp rėd.
KALBA PATĮS U2 SAVE.

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

Gabowitz-Castle and Co
international Foreign Exchange

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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7.

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

PAIN-EXPELLERI
“ Drangą Reikale w

Šeimynos, kurios karty dažinojo jo veikiančiu jiegp, dauginus bo jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Expelleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženki ntas 
musu vaizbai onkliu

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

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




