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Meksika vėl revoliuciįonierių 
rankose

Lietuvos Seimas Prasideda Geg. 15 d
SĄJUNGIEČIAI LABIAUSIA UŽRUPINTI LENKŲ 
GODUMAIS, BET FRAN GUZAI VIS LENKUS RE- 

MIE IR NORI PAVESTI VOKIEČIŲ PLOTUS.
Prancūzai sako, jog Anglija turinti padarius su Tur

kija kokias slaptas sutartis.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

Reikalauja darbininkų į strei
kuojančių vietas. Kadangi vis . 
streikuojantieji gelžkelių darbi
ninkai negrįžta į darbą ir lai- ' 
kosi savo reikalavimų, Clevelan- 
de išmėtyta keletas tūkstančių 
lapelių su atsišaukimu į darbi
ninkus, kurie turi bent kiek pa
tyrimo ant gelžkelių, kreiptis 
į vietinius gelžkelių kiemus ir 
užimti darbus. Dėlėj darbinin
kų streiko labai apsunkintas at
gabenimas iš kitur įvairių reik-, 
menų ir daugybės dalykų sto
ka arba labai pabrango. Atsi
šaukimai ragina darbininkus 
užimti vietas prie svičių arbą 
rėlių nustatinėjimo trūkiams 
vaikščioti; Aną savaitę nepa
vykus teisių departamento var
du priverst streikuojančius dar
bininkus grįžti prie darbo, tai 
dabar į jų vietas šaukiama sa
vanoriai, o tą atsipaušimą iš
leido Chamber of Commerce 
viršininkai. Miesto majoras ir-

■ gi paskelbė sušauksiąs susirin
kimą įvairių išdirbėjų, išVežio- 
tojų, kelių ekspertų bei gelž
kelių viršininkų aptarti budus 
sulaužymui dabartinės darbi- 
kų Streiku uždėtos prekinių va
gonų blokados. Užkviesta į Cle- 
velandą penkiolikos kitų Ohio 
miestų majorai tuo pačiu tikslu.

Labiau gelžkelio padėjimą ap
sunkino išėjimas ant streiko 
200 Pennsylvania kelių konduk
torių ir kitų dirbusių prie pre
kių išvežtojimo.

Streikuoja duonkepiai. Cin
cinnati, O. — Išėjo ant streiko- 
keturi šimtai duonkepių, kuo
met atmesta jų reikalavimas 
pakėlimo po $9 į savaitę dau
giau. Jiems pasiūlyta $6 prie

■ dabartinės jų mokesties.
Debatai del darbo teisių. To

peka, Kas. — Kansas valstijos 
gubernatoriui Alton pranešta, 
kad gegužio.28 d. jis turi daly
vauti debatuose apie Kansas 
valstijos įvedamus industria- 
lius teismo įstatymus. Debatai 
atsibus New Yorke, Canegie 
salėje. Senato darbo komite
tas prašo gubernatorių Alton 
stoti į paaiškinimus, prieš jį iš
stos S. Gompers, Amerikos Dar
bo. Federacijos pirmininkas.

Pypkių dirbėjai reikalauja 
$60 savaitėje. Pypkių dirbėjų 
organizacija Clevelande padavė 
reikalavimą pakelti jiems mo
kestis iki $60 savaitėje. įki
što! jie gavo po $38.40. — Nė
ra abejonės, kad pypkės dusyk 
pabrangs. Tabokiams patarti
na iškalno prisipirkti.

Akmenų tašyto jai, stogų tie
sėjai ir dengėjai dabar be dar
bo, nesusitarus su 
apie algas.

Panamos kanalo 
juodukai pastarose 
šaukė didelį streiką. Po dide
lio trukšmo, įsimaišius polici
jai ir milicijai, streikas likosi 
suardytas.

Stebuklinga katė. Whitins
ville, Mass. — Vieno žmogaus 
katė atsivedė katuką, kurto tu
ri tris akis ir du snukučiu.

MEKSIKOS VALDŽIA 
NUVERSTA.

Gen. Obregon vyriausias re
voliucionierių vadas.

El Paso, Tex. — Visa' Meksi
ka jau revoliuęijonierių ranko
se. Generolas Obregon, žino
mas iš pirmesnių revoliucijonie- 
riškų veikimų yra vyriausias 
respublikos reikaluose

Meksikos sostinė ir 
desnieji miestai užimti 
cijonierių. Prezidentas 
za arba pabėgęs arba net paim
tas nelaisvėn. Paskučiausias 
Carranzos valdžios darbas bu- 
\vo tai visuotina skerdynė poli
tiškų belaisvių, kuriuos tą nak
tį pirm prezidento apleidimo 
sostinės kareiviai liuosai žudė. 
Tarpe kitų, likosi nukankinta 
penkiolika Meksikos generolų- 
sukilėlių. -

Amerikos kariškas- laivynas, 
kelyje į .pietinius vandenis, ga
vo pranešimą pagreitinti savo 
kelionę į pakraščius Vera Cruz 
ir Tampico apsaugojimui Ame
rikonų gyvasčių sukilėlių 
imtose vietose.

Pranešimai skelbia, jog 
šus vadas-banditas Villa 
traukė iš politiško veikimo ir 
savo kariumenę pavedė gen. Ob- 
regonui.

darbdaviais

darbininkai 
dienose ap-

žmogus, 
kiti di- 
revoliu- 
Carran-

už-

gar- 
pasi-

San Antonio, Tex. — Obre- 
gono pasekėjai konfiskavo visą 
valstybės iždą. Du Carranzos 
sunai paimti belaisviais. Mon
terey miestas taipgi puolė.

JAPONAI IR LENKAI SUMU
ŠĖ BOLŠEVIKUS.

Tokio. — Keturiolikta Japo
nų divizija Khabarovsko srity
je sumušė 4,000 bolševikų.

Lenkų kavalerija, veikianti 
prieš bolševikus, užėmė Skvira, 
einant linkui Dniepro. Skvira 
yra apie 60 mylių į pietus nuo 
Bijevo, buvo bolševikų apsau
ginė stotis.

Gegužio 8 d., kaip pranešimai 
skelbia, Lenkų ir Ukrainiečių 
kariumenė užėmė Kijevą.

DANAI INĖJO Į SCHLESWIG 
Kopenhagenas. — Danų ka- 

riumenė gegužio ' 5 d. užėmė 
šiaurinę Schleswigo dalį, kurios 
gyventojai vasario 10 d. didžiu
moje nusibalsavo prisidėti prie 
Danijos. Vokiečiai tą teritori
ją kontroliavo nuo 1866 m. Su
tiko žmonės Danus su dideliu 
entuziazmu, ypač Sondenburge.

Prašo Bolševikų Prižadėti 
Apsaugą Misijai Rusijon.
Paryžius. — Tautų lygos sek

retorius pasiuntė į Maskvą te
legramą . su prašymu sovietų 
valdžios užtikrinti visišką ap
saugą rengiamiems pasiųsti Į 
Rusiją tautų lygos atstovams 
patyrinėti vidujinio bolševikų 
tvarkos padėjimo, persitikrini
mui, ar yra galima pripažinti 
Lenino ir Trockio valdžią. Dar 
atsakymo negauta, tečiaus iki 
gegužio 14 d. jau norima žinoti 
sovietų valdžios atsinešimą į 
tokią tyrinėjimų misiją; gegu
žio 14 d. Romoj atsibus pildan
čiosios tautų lygos tarybos po
sėdis.

SĄJUNGIEČIAI SUSIDU
RIA SU KEBLUMAIS UŽ

BAIGIME TAIKOS.
Paryžius. — Pasibaigus San 

Rėmo konferencijai su mažes
nėmis pasekmėmis negu tikėta
si, vyrai, kurių rankose stovi 
Europos aptvarkymas ir atsta
tymas po didelės karės ir po il
gos konferencijos Versalyje, vėl 
susirinko JParyžiun pasitarti iki 
įvyksiant konferencijai su Vo
kiečiais Spa mieste, šios die
nos žinoma, kad priartins labai 
keblias pasekmes. Neaišku, ar ' 
ir dabar iš tos konferencijos iš
eis kas nors geresnio ir ar pa
vyks padaryti ką nors . tikro, ' 
tvirto, ar paliks po senovei ne- 
paganėdinančiu ir netikru ir to
kiu budu vėl kels nesusiprati
mą ir visišką neužsiganėdinimą 
vienų ir kitų tautų atstovų.

Francuzijos premjeras Mille- 
rand rengiasi Londonan; spė
jama, kad tas jo apsilankymas 
Anglijos sostinėje bus apspren- 
dimui ir nusvėrimui labai sun
kių dalykų. Bus apkalbėta ne- 
neišrišti ant teutonų pergalės 
klausimai ir bus stengiamasi 
prieiti galutino išvedimo apie 
tai, kaip Vokietija turi .pradėti 
pildyti savo pareigas atlygini
me karės' nuostolių.

Nekuriems, kurie gerai per
mato, labai apeina Lenkijos' 
klausimas. Žinantieji tikrina, 
jog tame pinsis ir politiškas li
kimas vakarinės Europos. Da- 
danri tautų -lygos įstatus, atsto
vai buvo užbrėžę, kad Lenkija 
turės išeigą į Baltike jūres, bet 
sykiu užstojo už Vokietijos gy
ventojus Danzigo mieste, kur 
jų yra didžiuma. Kad abi pusi 
užganėdinti, Danzagis padaryta 
laisvu miestu. Lenkai tenai įie
ško viršenybės pretenzijų, ka
dangi sulyg išlygų juos įlei
džiama miestan kontroliuose 
svetimus reikalus. Vokiečiai 
tą vėl savotiškai išsiaiškina. 
Tautų lygos atstovas Sir Regi
nald Tower * pritaria daugiau 
Vokiečių pusei, kurie aiškina, 
kad Danzigo laisvė reiškia tą, 
kaip ir laisvė bilė atskiros val
stybės, ant jo neturi viršenybės 
Lenkai ir jų privilegijos siekia 
tik tiek, kiek reikia liuosam pa
sinaudojimui Danzigo prieplau
ka. Sir Tower net užgynė Len
kų vėliavas iškelti tame mieste. 
Jis dabar prašo įkergti į laisvo 
miesto ribas svarbią gelžkelio 
sąjungą Dirschau ir upės išlan- 
ką einančią per Danzigą atimti 
visai iš Lenkų kontrolės. Tas 
labai užrupino Francuzus. Jie 
nenori nei klausyti, jei'kas pa
našiai kalba. Tečiaus Tower 
palaiko savo svarbią vietą ir 
ateityje gal but veiks su ta pa
čia mintimi. Francuzai labai 
norėjo praplėsti Lenkiją į va
karus, atimant plotus žemių iš 
Vokiečių, bet neduoti jai plėstis 
į rytus ant Rusų žemių, Kup- 
met tokias Francuzų mintis a- 
pie vakarinę pusę Lenkijos An
glai išblaškė, iš rytų — Rusi-

■ jos šono — juos gązdina ypa- 
tiškos Pilsudskio pažiūros. Tas 
Lenkų vadas pagarsėjo pir-

■ miausia suorganizavęs legionus 
ir kariaudamas po

i Austrų vėliavomis, 
Į norai ir dabar yra
• jauslesni seniems
• rams. Francuzai buvo užganė- 
’ dinti kada1 Paderewskis Lenkiją 
i diktavo, ir jie mano, jog Aus- 
i trų-Vokiečių intekme tas ponas 
į likosi nuverstas. Kitas kame
• apsireiškia jo gašlumai, tai rei- 
- kalavimas taikos konferencijos
• atstatyti Lenkiją kokia ji bu

vo pirm padalinimo 1772 m.

Iš ’’LAISVOS” RUSIJOS.
Chicago, III.Visai ta gar

sioji ir Amerikos bolševikų pa
garbinta ’’laisva” Rusija nepa
tinka deportuotiems anuo laiku 
iš Amerikos bolševikams, ypač 
nepatinka Emmai Goldman, ku
ri visomis keturiomis stengėsi 
ir agitavo įvesti tokią tvarką 
ir Amerikoje. Ji atrašė savo 
draugams į Chicagą iš Maskvos 
sekančiai: ”Aš labai pasiilgau 
Amerikos. ^Išgyvenau tenai 30 
metų. Gal nebūtų taip nuobo
du, jeigu galėčiau gauti žinių 
nuo savo draugų; Labai sunku 
mano amžiaus ypatai priprasti 
prie naujų aplinkybių naujoje 
šalyje net geriausiame stovyje 
normaliame laikė. Rusija gi, 
per kelis metusi išliejusi visą 
savo kraują ir išbadėjusi nuo 
blokadų, jau ne vieta kur žmo
gus galėtum ramiai apsibūti.” 
Ji jau nemoką Rusų kalbos ir 
’’naujos keistos aplinkybės” už
kirto jai kėlią nuo visuomenio 
veikimo. — O be paliovos, kaip 
ir paikšiai Lietuviai bolševikai, 
ji tą Rusiją garbino....

KARĖS NUOSTOLIAI.
Londonas. — Kopenhagėno 

draugija tyrinėjimui karės pa
sekmių skelbia, jog abelnai ka
rėje nuėjo 35,380,000 gyvasčių. 
Tos skaitlinės pasiekta nuodug
niai išskaitliavųs gimimų su
mažėjimą kares apimtose šaly
se bei padidėjimą mirčių tiesio- 
ginai paėjusių nuo karės. Mi- 
litarės mirtįs siekia 9,829,000 
galvų. Kiekviena karėje buvu
si valstybė/nustojo abelnai po | 
8.8 nuošimčius savo gyventojų 
nuo visų karės priežasčių.
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METAI V (VOL. V)

Naujasis Suv. Valstijų Ag
rikultūros Departamento 

Sekretorius.

FANATIKŲ MIESTE’NĖRA 
VIETOS ’’VELNIO IŠ- 

MISLAMS”.
Christfield, Md. — Miestelis 

Tangier, ant Tangier, salos, Vir
ginia valstijoje, apie kurį per
eitame numeryje plačiai apra
šėme, po peršovimo jauno vai
kino už nėjimą bažnyčion ne
dėlios dieną, pagarsėjo. Tenai 
atsilankė krutančių  jų paveikslų 
atstovas nuimt paveikslų ir vai
zdų. Intužusi minia jį išvijo; 
jo mašiną ir kitas reikmenis su
daužė ir sunaikino.

Nuteista mergaitė. St. Louis, 
Mo. — Pereitais metais 
16 m. mergaitė, Uršulė 
riek, nušovė savo patėvį, 
nuteista dešimčiai metų kalėji
mo. Teisiama buvo keturis sy- 

.___  Po nušovimo ji sakėsi tai

čionai
Bro^e-

' JiSLAPTA ANGLIJOS SU
TARTIS SU TURKAIS?
Paryžius. — ’’Temps” laikra

štis atvirai atsikreipia į Angli- Įkius. 
jos valdžią pasisakyti, ar ji ne- padarius apsigynimui savęs.
turi padariusi kokios slaptos su
tarties su Turkijos sultonu. Tas 
laikraštis taip pat užsipuola ant 
Anglijos premjero Lloyd Geor
ge už tai, kad buk -jis verstinai 
reikalavęs Francuzų San Rėmo 
konferencijoje priimti tam tik
rus Turkijai daromus taikos iš-i 
lygų punktus. ’’Temps” pažymi, 
jog Paryžiuje, ištiesų, randasi 
Turkų atstovai, bet nežinoma 

i kiek verta ta valdžia, kurią jie 
atstovauja. Jie kalba apie An
glijos užvaldymą Konstantino
polio, kas yra labai skaudžiu 
punktu Francuzų diplomatijai.

1916 metais ta p'ati mergaitė 
nušovė savo tikrą tėvą, bet li
kosi išteisinta po ištardymų, 
tuo pamatu, kad ji-taip padarė 
apgynimui motinos, nes tėvas 
tada ją buvo užpuolęs mušti.

SOCIALISTAI SAKO TURĮ 
DU MILIJONU BAL

SUOTOJŲ.
New York. — čia atsibuvo 

Amerikos socialistų konvencija. 
Konvencijos pirmsėdis savo 
kalboje gyrėsi, jog dabar socia
listų partija turinti du milijonu 
balsuotojų, jis taipgi atakavo 
prezidentą Wilsona, kad jisai, 
’’pacifistas, intraukė mus į di
džiausią pasaulinę karę. Wil- 
sonas, tasai antimilitaristaš, į- 
vedė konskripciją arba privers
tiną kareiviavimą ir reikalavo 
įvedimo visatino militario lavi
nimo, didelės armijos ir laivy
no taikos laiku. Kaipo idealis
tas ir humanitaras, Wilsonas 
įvedė intelektualio obskurantiz- 
mo valdžią, moralį terorizmą ir 
politišką reakciją tokią, kokios 
dar iš šalis niekados^ nematė.”

Lietuvos Laisves Paskola
ŽINOMESNIEJI ATSTO

VAI, IŠRINKTI Į STEI
GIAMĄJĮ LIETU

VOS SEIMĄ.
Lietuvos Atstovybė Ameriko

je gavo sekantį kablegramą iš 
Kauno nuo valdžios agentūros 
Elta:

Žinomesnieji atstovai: Mi- 
nisteris Draugelis, Stulgins
kis, Juozas Vailokaitis, Kazys 
Grinius, Bortkevičienė, Ro- 
zenbaumas, Pasiuntinys Pu
rickis, Vice-Ministeris Stan
kus, Generolas Galvidis, Bi
zauskas, Krupavičius, Rach- 
milevičius, Ministeris Čarnec
kis, Kairys, Ministeris Solo- 
veičikas, Požėla, Rimka, Šle
ževičius, Vytautas Račkaus
kas, Profesorius Jur. Balys.

Lietuvos Atstovybė Amerikoje, 
Per M. J. Vinikas.

Per langą nuo 11 augšto. Co
lumbus, O. — 'Viename' viešbu
tyje nuo vienuolikto augšto per 
langą iššoko 45 metų amžiaus 

ant vietos užsimušė, 
atvažiavęs iš New

vyras ir
Jis buvo
Yorlco.

Kupranugario mėsą /valgo.
Paryžiaus gyventojai patiria 

vis ką nors naujo. Nesenai val
gykloje duota stalan liūto 

pardavinėjama 
mėsa.

sa, dabar 
ranugario

gavo $20,000.

LIUOSNORIAMS

PASKOLOS MĖNUO
Lietuvos Laisvės paskolos 

bonai jau atspausdinti. Gra
žus yra bonai ant 50 dolarių, 
gražesni po vieną šimtą, o dar 
gražesni po 500 dolarių.

Ikišiolei visos didesnės pasko
los stotįs jau apvažinėtos. Pa
kvietimai prie talkos Lietuvos 
atstatymui jau visur padaryti; 
o Lietuvoje susirinkęs Steigia
masis Seimas šiuose laikuose 
jau mokės nustatyti ten nuola- 
tiną ir galutiną tvarką.

Taigi dabar visas darbas tu
rėtų būti atliekamas jau pačių 
stočių, kad išpardavus šių bonų 
tiek, kiek maždaug kiekvienai 
stočiai priklauso. Šiuo tikslu 
patartume, kad visose kolonijo
se kas šventadieni 16, 23 ir 30 
gegužio ir birželio 6, 13 ir 20 
būtinai butų surengtos prakal
bos bonų pardavinėjimui, kad 
iki birželio 20 dienai jau paaiš
kėtų, kiek visose kolonijose yra 
išparduota ir kad iki liepos 1-os 
dienos jau butų galutinai suve
stos visos rokundos.

mė- 
kup-

Newakį
— Trijų metų vaikas lai- 
nuo gatvekarių kompani-

Vokiečių ir 
ir todėl jo 
daugiau7 už
gavo sėb-

Už 
York, 
mėjo 
jos $20,000 už sugadintą akį,
kuomet kūdikiui esant 3 mėne
sių amžiaus, taisant reles, kū
dikiui akin įkrito geležies da
lelė ir akis likosi sugadinta.

34 metai jieško žmogžudžio. 
Little Rock, Ark. — Nekurie 
žmonės mano, jog valdžia, sy
kį nesuradus piktadario, tuoj 
apie jį užmiršta. Bet ne. Tie
sos turi ilgą atmintį. Tūlas 
vyras 1886 metais nužudė žmo
gų, jis pasislėpė, bet ir dabar 
dar jo/jieškoma, nuolatos per- 

Prisipažino prie kaltės. Los Į žiūrima' jo apkaltinimų popie- 
Angeles, Cal. — Keturių savo 
’’pačių” užmušėjas, turėjęs jų 
net penkiolika, pripažintas kal
tu žmogžudystėje, kuomet su 
detektivais nuvažiavęs į tūlą 
vietą parodė liekanas pakastos 
vienos moteries, jo nužudytos 
keletas metų atgal. To vyro 
vardas yra Watson. Jis pats 
išsipasakojo apie tas žmogžu
dystes. Gydytojai tyrinėja jo 
protą.

riai, nors valdininkai jau kelio
mis eilėmis persimainė.

Tokia tai karvė. Columbus, O. 
Ohio valstijos universitete ran
dasi Holstein karvė, kuri nuo 
kovo 1 d. 1912 m. išviso davė 
100,000 svarų arba penkiasde
šimts tonų pieno; prie to ji at
vedė aštuohis puikius veršius. 
Jos pieno ir sviesto vertė, pa
gal dabartinės kainos, $3,000.

Ne švelniais žodžiais liko Lie
tuva iš kapo prikelta, taipgi ne ‘ 
žodžiais ji bus iš griuvėsių at
statyta ir nuo okupantų išvaly- j 
ta. Amerikos Lietuviai tą tie- 
są gerai supranta. Būriai liuos- 
norių patriotų jau plaukia Tė- , 
vynėn. Pirmieji jau Kauną pa- * 
siekė. Su ištiestomis rankomis 
sutinka juos broliai ir sesės. O ■ 
jus, likusieji'dar čia, ko belau- ' 
kiate, ko abejojate? Bukite vy- ■ 
rais, gana tupinėjimo ant vie
tos: bent sykį nutarkime griež
tai ir galutinai — ar ’’namie” » 

i besėdį- liksime, ar aQ.t žirgo. sjįį 
Šime? Ar Lietuvos Valstybės 
balso klausysime, ar paskaloms 
leidžiamoms, iš šalies tikėsime?

Lietuvai reikalingi ne samdi
ninkai, kuriems pirmoje 'vietoje 
rupi alga, bet krašto piliečiai, 
kurie Tėvynės laimėje mato ir ' 
savo laimę. Lietuvai ne lįuos- 
norių skaitlius rupi, bet jų 
ypatybės. Mažas būrelis darbi
ninkų patriotų daugiau sveria 
už čielą pulką Tamošių netikė
lių. Tokia turi būti dovana sa
vo Tėvynei. Amerikiečių gar
bė neleidžia, kad kokias išlaidas 
del šio sumanymo Lietuva neš
tų. Nei skatiko Lietuvos Vals
tybės Iždas neturėtų šiam rei
kalui išleisti. Todėl šiam rei
kalui aprūpinti prie Lietuvos 
Misijos veikia ’’Liuosnorių fon
das” iš pačios Amerikos, Lietu
vių visuomenės aukų. Pasirū
pinkime, kad tas fondas neiš
sektų, kolei paskutinis liuosno- 
ris nepasieks Lietuvos. Kad 
Lietuva butų turtinga, visokių 
’’prietelių” ji turėtų galybes. 
Bet kas iš jų? Apsaugokime 
Lietuvą nuo ’’prietelių’, o nuo 
priešų ji pati apsisaugos.

Lietuva gali vien savo vai
kais pasitikėti, vien jų para
mos telaukia. Supraskime tai.

Turime dalyką ne su kokiu 
biznierių, bet su Lietuvos Res
publika, kurios vargai yra mu
sų vargai, kurios reikalai yra 
musų uždavinis. Nereikalauki
me iš savo Tėvynės perdaug. 
Ji negali duoti daugiau negu 
tiek, kiek pati turi. Ji dalija-

• si lygiomis su kiekvienu. Užsi-
■ ganėdinkime kad ir juoda.jos'
• duona, ji gardesnė už baltą py-
• ragą svetimos šalies. Atsimin-
• kime, kad tik vieną sykį ant 

svieto gyvename. Išskleiskime 
sparnus ir inpinkime į nuobodų 
kasdieninį gyvenimą prakilnaus 
pasiryžimo veiksmą. Pasirody- 
kime tikrais Lietuviais, bukime 
savo šalies piliečiais.
arba niekados! — Tai paskuti
nis jums mano židis, liuosno- 
riai.

Taigi sukruskite, Lietuvos pi
liečiai ir pilietės, ir neapleiski
te nei vienos progos, kad tik 
galima pakalbinti ir intikinti, 
kad daugiau šių bonų but išpir
kta. Darykite visų stočių pir
kėjų sąrašus, o patįs komitetai 
ir įvairus darbuotojai tegul nu
sitraukia fotografijas. Iš visų 
jų paskui bus galima Lietuvos 
atminčiai sudaryti albumas ir 
patalpinti kiekvienos stoties bo
nų pirkėjai, kurie daugiau iš
pirks. Smagu bus matyti šis 
•albumas ir paskui, kaipo gyvas 
pavyzdis žmonių, kurie prisidė
ję yrą/prie savo^Tėvynės lais
vės išlaikymo. Kuri stotis iš
pirks sulyginamai daugiau, ta 
stotis bus ir albume pirmiau 
paminėta.

Taigi, čion turime pasirodyti.
Lietuvos Misija

257 W. 71 St., New York City.

ATSILIEPKITE!
Kas norit surengti prakal

bas.
Gera proga — geistina, kad 

Lietuvių kolonijos pasinaudotų.
Dr. A. L. Graičiunas,1 pirmi

ninkas 2-ro Apskričio S.L.A., 
sekretorius Am. Liet. Daktarų 
Dr-jos ir Centro Sekretorius L. 
Gelbėti Draugijos praeitame 36 
SLA^kuopos tapo išrinktas de
legatu SLA. Seiman, kuris at
sibus birželio 21 d. So. Bosto
ne, Mass.

Butų geistina, kad didesnėse 
ir mažesnėse Lietuvių kolonijo
se, kurios pakelyje iš Chicagos 
Bostonan, butų parengtos gerb. 
D-rą Graičuną, kaipo kalbė- 
BOŠ, L. G. D. ir SLA. ir abel
nai Lietuvos reikalais.

Bereikalinga čia butų piršti 
D-rą A. L. Graičuną, kaipo kal- 
toją — mažai Amerikoje randa
si asmenų, kurie mokėtų taip 
aiškiai, trumpais sakiniais, ne
kerštaudamas, nesiundindamas 
žmonių vienų prieš kitus, 
zdintl gyviausiai reikalus 
visuomenės.

Todėl vietų veikėjai,
kolonijos randasi pakelyje 
Chicagos į Bostoną, malonės ne
vilkinant stačioginai atsišaukti 
pas Drą A. L. Graiguną, 3310' 
S. Halsted St.-, Chicago, Bl.

2-ro Apsk. SLA. Valdyba.
Nužudė pačią ir vaikus. We

ber City, la. — čionai tūlas 
žmogus nušovė savo pačią ir du 
vaikiuku — vienas buvo"2, an
tras 5 metų amžiaus, 
žudis pabėgo.

Dabar,

atvai-
musų

kurių
iš

Žmog-

P. ŽADEIKIS,
L. A. Majoras ir Kar. Atst.

Nelaimė ant gelžkelio. 
land, Ore. — Susidūrus 
elektriškiem trukiam 
mylių nuo šio miesto, užmušta 
aštuoni ir sužeista 38 žmonės.

Port- 
dviem 

keletas

Laisva Lietuva Dabar arba Niekados! — Lietuvos Laisves 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 į metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės į Lietuvos Misijų New Yorke.



Iš Lietuvių Gyvenimo J DRAUGIJŲ ATIDAI

RUOŠKIMĖS T. M. D. 
SEIMAN.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
Seimas prasidės birželio 20 d. 
iš ryto, S. Boston, Mass. Tą die
ną atsibus dvi sesijos, ir jeigu 
tą dieną nebus viskas atlikta, 
galės birželio 22 d., vakare; T. 
M. D. reikalus užbaigti. Sei
mas atsibus toje pačioje svetai
nėje, kurioje atsibus ir S. L. A. 
seimas. Tik mūsiškis prasidės 
viena diena pirmiau, ir, reikalui 
esant, užims dar vieną vakarą 
po SLA. Seimui. Jau birželio 
19 d., vakare, delegatai privalė
tų būti Bostone, kad gavus ga
nėtinai laiko poilsiui, po kurio 
but galima eit prie svarbaus 
darbo.

Aš, jeigu taip galima pasaky
ti, stoviu viduryje organizaci
jos ir dažnai jaučių jos širdies 
plestėjimą, tai vieno, tai vėl ki
to nario nusiskundimą ant ki
tų kūne darbininkų, čia noriu 
pasakyti, kad girdžiu iš vienur, 
kitur nusiskundimus ant Centro 
valdybos, nes ji neišleidžianti 
nariams knygų. Tai apie 
klausimą, gerbiamieji, gerai pa- Į *r 22 dd. So. Boston, Mass, 
mąstykite, nes nusiskundimai Su pagarba 
bent ant ko šį kartą nieko ne- M. Stapulionis, D.
pagelbės. Visi tie TMD. nariai, I TMD. Sekretorius,
kurie Savomis akimis į musų j . ■ 
reikalus žiuri, aiškiai mato, kad 
kuopos nedavė tiek pinigų, kiek | LONDONAS, ANGLIJA 
jų reikalinga išleist bile " 
rankų esančiam veikalui, 
dienų dolaris gal tiek pat 
tas, kiek dešimts metų atgal 
buvo vertas dešimtukas.’ čia 
gal prisieis delegatams but pri
sirengusiais prie klausimų apie 
pakėlimą metinės nario mokęs- 
tiesj arba atsižvelgt į Europos 
spaustuves su musų veikalais.

Prisimenant ir tai, kad žmo
nių randasi su klaidomis, ar tos 
klaidos įvyksta del neatsargu
mo, ar ’’grieko” vedamos, mums 
neverta apie tai kalbėt, bet iš- ,

yra laukiamas nuo kuopų, ma
čiau, yra tušti viltis.

Kuopos rinkit į delegatus ge
riausius savo narius. Patarčiau 
duoti pirmenybę tokiems na
riams, kurie ilgiau prie organi
zacijos priklauso, šitą patari
mą duodamas turiu mintyje tai, 
kad musų gyvenime jau yra bu
vę tokių atsitikimų, kur į to
kius žygius spraudžiasi idėjos 
priešai. 1 ' 
organizacijas tik tam trumpam 
laikui.

Į tikras surašąs ir plačiai Lietu

voje ir Amerikoje paskelbtas. 
Tokių draugijų valdybos narių 
sąrašai ir fotografijos irgi bu
tų reikalinga, kad pagaminus 
tų draugijų albumėlį.

Draugijos, prašome suskubti, 
tik mėnuo laiko teliko! Paro-

Draugijos, Parodykite Savo
Patriotiškumą, Parodykite 

Narių Pilietišką Susi
pratimą.

Amerikoje randasi daug įvai
rių lietuviškų draugijų. Lietu- dykite savų narių pilietišką su- 
voje daug apie jas manoma ir1 !
augštai jos yra statomos.- Kur 
nebus augštinamos, nes spren
džiant iš jb vardų ištiktųjų at
rodo, kad jose susispietė geriau
si tautos nariai, apsišvietę pi
liečiai, ištikimiausieji Lietuvos 
sunai ir dukterįs.

Tokie žmonės įstoja į Jei spręstame apie draugijų
• • a • > TT1AM rilr ta iii ini

Kuopos paskubėkite apsimo
kėti metines mokestis ir Sei
man siųskite tik tuos savo kuo
pos narius, kurie yra apsimo
kėję.

Pabaigoje šio gegužio mėne
sio išsiųsiu centro knygas tam 
tikrai komisijai ant peržiūrėji
mo. Taigi, visi, kurie turėsite 
pinigiškus reikalus su manimi, 
malonėkite tai atlikti anksčiau.

Dar pavelykite, gerbiamieji, 
užkviest jus į iš seno apšvietę 
nešančios musų Organizacijos 

šį I Seimą, kuris atsibus birželio 20

N.

ant 
Šių 

ver-
Silvertown, East — yra tai 

Londono priemiestis. Pats gy
vendamas Londone, apie tenai 
esančius Lietuvius ir jų gyve
nimą viską nesu ištyręs, tat ir 
aprašyti ne viską galiu. Sil
vertowne yra apsigyvenusių ke
letas Lietuvių šeimynų ir pavie
nių; jie dirba daugiausia cuk
raus, gazo ir kitokiose įstaigo
se, uždirba, kaip girdėti, neblo
gai ir tarp save sutikime gyve
na.

Pirmiaus, kokia 15 metų at-neverta apie tai naiuci, uct is- * *****—»**^> «.««.***
•kalno apsilenkt tokių klaidų ga-|gal ar daugiau, Silvertowne E. 
lima ir verta, atidalinant kny- Lietuvių jau buvo gana dikto- 
giaus-sekretoriaus urėdą vieną kas skaičius apsigyvenusių, te-Į 
nuo kito. Praktikos žvilgsniu čiaus vienas po kitam išvažinė- 
žiurint, atrodo, kad sekretorius-1 J° šįan tai ten, o daugiausia į 
redaktorius sudarytų gerą ryše- Į Ameriką, kaip anuos metus bu- 
lį, nes pas sekretorių rasis į T. labai atpigintos laivakortės. 
M. D. skyrių medegos, kadangi Į Beniaus Silvertowne Lietuviams 
sekretorius greičiausiai jaučia)buvo labai sunkus padėjimas su 
organizacijos aplinktaką.

Šiuo laiku prekyba musų kny
gomis yra neminėtą' ir vargiai 
ji bus geresnė, iki TMD. turės 
knygių su pilna alga (ant visos 
dienos). Tokis knygius galėtų 
susirinkt agentus ir pastatyt šį 
departamentą' ant prekybos pa
mato, nes pasišventimas, kokis

gavimu darbo, gal tas ir buvo 
jų emigracijos priežastimi. Da
bar jau geriaus, ne tik Silver
towne, bet ir kitur. Pora ar 
daugiau metų atgal Silvertowno 
E. Lietuviai užlaikė ir savo 
klubą, tečiaus ar dabar tas klu
bas gyvuoja, nesužinojau.

Kalnavertis.

1 vertę vien .tik iš jų vardo, tai 
kas gi gali abejoti apie patrio
tiškumą tokių draugijų, kaip 

• Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio
■ Mindaugio, D. L. K. Vytauto,
■ šv. Kazimiero, D. L. K. Gedi-
■ mino, D. L. K. Algirdo; Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų Draugijos; Tė
vynės Mylėtojų Draugijos; Lie
tuvių Piliečių; Lietuvos Mylė
tojų; Lietuvos Laisvės; Liėtu-

, vos Rėmėjų; Lietuvos Gelbėto
jų, Lietuvos žvaigždė; D. L. K. 
Keistučio; Birdtės Draugija; S. 
Daukanto; Lietuvos Ateitis ir 
daug kitų draugijų su panašiais 
dideliais ir daug reiškiančiais

i vardais.
x Tiesa, vardas turi didelę rei
kšmę, bet tik tuomet tašai var
das turi didelę vertę, jeigu tą 
vardą nešiojančios organizaci
jos darbai tam vardui atitinka. 
Gėda tokiai draugijai, kuri pa
sisavinusi garsiai skambantį 
vardą arba patriotišką vardą, 
tuno kur nors kamputyje api- 
pelėjusi.

Draugijos, dabar ■ yra gera 
įproga pasirodyti, kad ištikro 
užsitarnavote pasirinktąjį var
dą, pasirodykite jog ištikro esa
te'Lietuvos žvaigždėmis, Lietu
vos Mylėtojais. Ką gi jums pri
mena Didžiųjų Lietuvos Kuni
gaikščių ar šiaip milžinų-kovo- 
tojų'už Lietuvos laisvę vardai? 
Su savomis pastangomis šian
dieną galite pasirodyti, jog pil
nai suprantate savo vardų reik
šmę! Kai kurios draugijos jau 
yra prisidėjusios prie Lietuvos 
laisvės paskolos ir nupirkusios 
bonų, bet ne visos. Dabar skel
biame jums lenktynes. Todėl 
visos draugijos šaukite "eks
tra” mitingus ir apkalbėkite pa
tį sVarbiausį šiandieninį klau
simą. Kiek dar galite išpirkti 
bonų, jeigu jau pirkote, ir kiek 
pirksite, jeigu dar nieko nepir
kote. Butų svarbu žinoti ko
kios draugijos pirks už tūkstan
tį ar daugiau, kokios apskritai 
prisidės prie paskolos.

Iki gegužio mėnesio pabaigos 
Lietuvos Misija norėtų žinoti, 
kiek tokių draugijų susiras. Bus 
sudarytas tokių draugijų tam

sipratimą!
Neapvilkite visų tų, kurie jus 

augštai stato ir gerai apie jus 
mano!

Visas reikalingas žinias pas
kolos reikale galite gauti adre
suodami :

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

WORCESTER, MASS.
Koncertai kaip grybai po lie

taus. Musų kolonijos chorai ir 
šiaip jau įvairus rateliai nemie
ga. šį pavasario sezoną vietos 
jaunimas savo koncertais, mu- 
zikališkais vakarėliais gražiai 
užbaigs.

Tuom tarpti neminėsiu, kiek 
buvo parengta gražių vakarė
lių, kuriuose vienuose buvo ir 
klasiškų veikalų perstatyta.. — 
Kiek man teko girdėti nuo 
’’Aušrelės” choro narių, pasiro
do, kad minėtos draugijos cho
ras turės tris vakarus gegužio- 
birželio men.. Vienas iš rengia
mų vakarų bus perstatymas di
džiausios musų operetės ”Vel- 
nias-Išradėjas”. Taipgi bus lo
šiama "Kaminakrėtis ir Malu- 
ninkas”, "Lietuviškas Milijonie
rius”, "Consilium Facultatis” ir 
kiti. Prie "Velnio-Išradėjo” bus 
dainuojamos dainos iš operetės 
"Birutė”.

Čia kalbėjau tik apie vienos 
"Aušrelės” veikimą, bet kaip gi 
nekalbėti, neš tai yra vienas iš 
darbščiausių chorų musų kolo
nijoj. Gal but dėlto pasekmin
gai darbuojasi, kad jį vadovau
ja Lietuvių dailės genijus gerb. 
kompozitorius M. Petrauskas.

Socialistų choras irgi rengia
si prie didelio užbaigimo pava
sarinio sezono. Dar paskui baž
nytinis choras, kuris jei suge-

ATTILOS SIAUBIMAS 
LIETUVIŲ KRAŠTAIS

Parašė J. O. SIRVYDAS.
Svarbiausias Veikalas prie Ankstyvosios 

Lietuvių Tautos Istorijos!
Kiekvienas privalo tą knygą nusipirkti ar
ba padovanoti savo draugams kaipo Kalė
dų Dovaną. Knyga labai lengva skaitymui, 
su keletu paveikslų. Hunų Siaubimas Lie
tuvių Kraštaisč po vadovyste garsaus tų 
amžių siaubūno Attilos, yra didžiausias ir 
svarbiausias prietikis laike musų tautos 
vystymosi į galingą valstybę. Kam žingei
di Lietuvių tautos istorija, kas nori žinoti 
“daugiau apie save”, privalo šią knygą nu
sipirkti.
208 pusi. Kaina $1. Drūtais apdarais $1.50
Su užsakymu siųskite ir pinigus stampo- 
mis money orderiais arba registruotuose 
laiškuose.. Agentams duodama geras nuo
šimtis. Siųsdami užsakymus adresuokit:

“DIRVA”
H - 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

E'

NAUJAUSI LIETUVIŠ
KI REKORDAI

JONO BUTĖNO:
E4362 Kur upelis teka.

ir '“Pasakyk, mano 
mylimas krašte” 

“Kas subatos va
karą. Valcas. 
“Jau saulutė lei
džias.” Valcas.

“Nemuno Vilnys” 
“Sudiev” — Mu
zika.

Bum-čik-čik 
Dėdienė — Polka. 
Suktinis.

Valia, valužė — 
daina.

Vilniaus Polka.
Tamsioji naktis. 

Medžiotojai — I, 
Medžiotojai — II 
(monologas).

Maušiaus Kelionė 
Jonas šmikis ke
liauja namon — 
monologas.

Visi yra 10 coliniai — 
ant abiejų pusių 

Kaina 85c.
Su užsakymu siųskite ir 

pinigus.

E4363

E2359 
ir

E2395

E3348

E3799 
ir

E4180

E4237

tSF AR NORIT ŽINOT DABARTINĮ LIETUVOS RUBEŽIŲ? 
“Dirvos” Krautuvėje yra pardavimui dideli Lietuvos Žemlapiai — 
juose sužymėta visi Lietuvos miestai, miesteliai ir bažnytkiemiai. 
Pagal jų galėsit lengvai susekti, kaip eina dabartinė Demarkaci
jos Linija ir kokiose vietose atsibuna Lietuvos ir Lenkijos kariu- 
menių mūšiai, kur randasi Bolševikai, kur Latvija ir Estoniia, su 
kuriomis Lietuviai tariasi išvien veikti. Taipgi yra Mažoji Lietu
va, kraštai Lenkijos ir tt. Žemlapyje yra visi didieji Lietuvos ke
liai, upės, ežerai ir viskas, ko norėtumėt matyti. Atspausdintas 
daugeliu spalvų. Labai didelio formato. Kaina tiktai .... $1.00

tūkstančių dolarių paskolinę 
Lietuvai jausimės tikrais Lie
tuvos piliečiais. Lai' nepasilie
ka nei vienas nenušipirkęs bo- 
no. Pirkim visi, kurie tik ga
lim. Parodykim atjautimą var
gstančiai Lietuvos Respublikai! 
Ji dar jaunutė, o jau milžiniš
ką priespaudą savo priešų at
laikė ir‘galutinai visus savo už
puolikus prašalins. Bet mes, 
Worcesterieciai, eikim jai į pa
galbą kuodrąsiausia! Laimėki
me tą garbingiausią rekordą 
Lietuvos paskoloje. Iki šiai die
nai esam pirmoje eilėje, tai ir 
stengkimės pasilikti pirmuti
niais ! Sermėgius.

£JiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiHiiiu»!:;niiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiitiiiiiuiiiiiiiiiiiiir

S GERB. i
PRAGILO KAMPELIO^ |
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

Kudirkos ar kokių kitų pa
vienių žmonių. Didžiausias 
pasididžiavimas bus nusiže
minime. Šeimynos palaiky
mas bus visai išnykęs. Le
ninas, apie Kalėdas 1922 m. 
išleis įsakymų, apreiškiantį, 
jog nėra pritinkama pagal 
augščiausių naujos socialės 
tvarkos įstatus vyrui būti 
savininku žmonos. Sulyg 
dabartinės senos tvarkos; 
netikusiu dalyku yra, kad 
vienas žmogus turi sau gra
žių pačių, mokančių paga
minti valgius, kad valgai ir 
džiaugiesi, o kitas kokių su- 
tižusių, kuri iškepa blynus, 
kuriais galėtum paskandin
ti laivų.

— Tokių atsitikimų ir aš 
žinau, kur tinginės moterįš 
nemoka valgių padaryt ir jų 
vyrai turi arba nevalgę but 
arba patįs darytis sau mai
stų. — Pridėjau aš.

— Paskui, vieni žmonės 
turi Dievo palaimų ant vai
kų, o kiti nei vieno neturi. 
Kad to nebūtų, Lenino tvar
koje visi vaikai priklausys 
visuomenei. Pinigai, pama
tas viso pikto, keliantįs ker
štų, pavydų, neapikantų ir 
tankius prasižengimus, bus 
visiškai panaikinti.

— Gerai, 'bet kuo mes ap- 
mokėsim savo skolas? — 
paklausiau jos.

— Nebus bėdos. Naujo 
gyvenimo tyėrėjai pamatė, 
kad dabartiniais laikais vie
ni žmonės tiiri kuo užsimo
kėti, o kiti ne, dar kiti už
sigina, taigi bus išdirbta 
sistema, kad visi galės savo 
bilas apmokėti čekiais.
-----  Čekiais? — sakau. — 
Juk tai vistiek pinigas, ar
ba kaip dabar: ar-čekį ar 
popierinį dolarį duodi, ko
lei jis pripažintas vertu.

— Čekiai bus vardu Pir
mojo Proletariato Banko, 
kaip to reikalauja galutinas 
įvedimas pasaulyje lygybės. 
Panaikinimu pinigų ir įve
dimu čekių 'bus galutinai 
užkirsta kelias žmonijos ne
lygybei.

— Tai kaip matau, žmo
nija vėl grįžta prie barba
rizmo, tokius planus norė
dama pasaulyje įvesti.

— Kodėl gi negali sugrįž
ti, jeigu iš barbaru ji paki
lo?
s — Bet pasakyk man, ta
mista, — sakau jai, — iš 
kur tas žinias imi?

— Čia štai šis stiklo skri- 
tulis man viskų parode.

Aš pažiurėjau į stiklų — 
nieko nematyt.

— Tamista turbut iš savo 
galvos šneki. Tas stiklas 
yra toks pat, kaip ir visi, 
tik sudarytas Į apvalų skri
tulį. Kų tamista šiandien . 
pietų valgei? — užklausiau > 
jos.

Burtininkė atsilošė nuo 
stalelio ir pradėjo ginčytis:

— Tamistai tas nesvarbu 
ir tas prie mano spėjimų 
nesiriša.

— Bet aš noriu žinot, kų 
valgei, tada pasakysiu, ko
dėl tamistai tokios mintįs 
užeina. Senai jau pasaulio 
mokyti vyrai r tikrina, jog 
žmonių protas paeina nuo 
maisto, kokį jie valgo.

Ji uasisakė, jog valgė pie
tums kepto vėžio, acte mir
kytų agurkų ir kitokių da
lykų.

Daugiau nieko neklausi
nėjau, bijojau, kad ji nesu
pyktų ir neimtų aiškinti ko
kia mano bus ateitis, kad 
kartais neužeitų perdaug 
džiaugsmo ar stroko. Nuo
bodu butų gyvent, jei žmo
gus visų savo ateinantį gy
venimų žinotum.

Ištraukiau iš kišeniaus 
popierinį dolarį, padėjau jai 
ant stalelio ir pasiėmęs ke
purę išėjau.'

Manau sau:
— Matai. Jeigu tiktai 

žmonija daugiau žiūrėtų kų 
valgo ir per trumpų laikų 
nuo tokių valgių prisilaiky
tų, tai tuoj pasaulyje visas 
bolševizmas pranyktų.

Spragilas.

NEW BRITAIN, CONN.
Nepersenai • ’’Dirvos” skaity

tojams teko pamatyti straips
nelį iš musų kolonijos, kad dai
lės dr-ja ’’Varpas” rengiasi 
prie vieno iš didžiausių ir gra
žiausių sceniškų veikalų, kokis 
dabar randasi Lietuvių kalboje, 
— "Živilės”. Šį veikalą varpie- 
čiai sulošė gegužio 2 d.., Pa
ėmus tą veikalą mokintis, kiek
vienas lošėjas stengėsi savo už
duotį išpildyt. Bet atėjus tai 
dienai, kuomet veikalas buvo 
garsintas statyt scenoje, pasi
rodė, kad dar neatėję drabužiai, 
kurie buvo traukiami iš New 
Yorko. l.V. O AV.IIIO.JC UCU'KZC— Į , . . . w .
vosi, galima sakyt, gerai, ir pa- ls kamuos 11 as tamistai 
ti buvo New Yorkė, bet kaip ispasakosiU.
dabar eina.didelės betvarkės su l — Ačiū, tamista, -— sa- 
trąukiniais, tai drabužiai nega- kau, — ne _ tik man, bet ir 
Įėjo į laiką pribūti. Atėjo ta 
diena ir valanda, kada turi at
sibūti lošimas, priėjo publikos 
pilnutė salė ir visi su nekantru
mu laukia pradedant lošti, o lo
šikai buvo tokiame padėjime, 
kad kiekvienas buvo gatavas iš 
kailio nertis, kad tik kaip nors 
butų galima sulošt prie'ko ren-. 
gtasi. Atėjo 1-ma ir 2-ra pa- 
landa po pietų, o drabužių vis 
nėra. Tada rengėjai priversti 
buvo publikai viską paaiškint ir, 
reikėjo lošimą atidėt ant vaka
ro. Apie 3 vai. po pietų parėjo 
drabužiai. Atėjus vakarui, apie

BOLŠEVIZMAS PASAULĮ 
UŽVALDYS

Arba ką burtininkė pasako
jo apie pasaulio ateitį.
Burtai yra burtai, bet iš 

senovės žmonės į juos tiki, 
tai ir aš norėjau persitik
rinti. Nueinu andai pas 
burtininkę. Ji klausia:

— O ką, tamista, norė- 
Norr“kom7s'ija*°da^ba- ,tun? sav? ateitį? Do-

bės pasirodyt, tai ir bus visko:'7 vaL> vėl Prisirinko tiek publi-
visokių pramogų.

Nuėjęs į Lietuvių parengtą 
vakarėlį, rodos, pasilsi, pasi
klausęs gražių dainų-muzikos 
apmiršti savo bėdas-vargus nors 
ant trumpos-’ valandėles. Taip 
pasitaiko, bet ne visada.

Štai turėjau progos būti vie
tos vyčių parengtame koncerte 
gegužio 2 d. Rialto teatro salėj. 
Koncertas buvo garsinamas la
bai plačiai, tat, anot garsinimų, 
maniau išgirsiu keletą gerų dai
nininkų. Prisiartino paskirtas 
laikas, nuėjau į salę — viduje 
pamačiau pilna žmonių, kad nei 
tuščios sėdynės nebuvo. Ma
nau: kad ir pastovėsiu, bet iš
girsiu puikų koncertą. Bet ap
sirikau. Programą išpildė baž
nytinis choras, iš tų pačių ypa
tų solistai, išskyrus p-lę Narin- 
kevičiutę ir p. Antanavičių, at
vykusiu iš S. Bostono. Chorui 
pritarė Lietuvių orkestras, 
ris griežė ir tarp dainų.

Programas nors ne koks, 
išėjo neprastai. Už viską 
džiausiai erzino klausytojus 
rami publika. Daug žmonių 
leido salę, nes tokioj publikoj 
koncerte esant jautiesi kaip 
Varėnos jomarke: visur kalbos, 
juokai, 'bildėsis ir tt. Tą patė- 
mijau keletą kartų laike pramo
gų bažnytinėj salėj. Nejaugi 
musų katalikiškoji visuomenė 
nemoka užsilaikyti tokiuose at
sitikimuose ramiai? Klebonas 
privalėtų sykį-kitą pašvęst pa
mokslą žmonių pamokinimui ko 
nors naudingo.

Vietinis Lietuvos Laisvės pa
skolos komitetas pranešė, kad 
pagal proporcionalę šios koloni
jos Lietuvių skaitlinę, jie stovi 
pirmoj eilėj. Tą patvirtina Lie
tuvos Finansinė Misija. Valio, 
Worcesterio Lietuviai! šimtą

kos, kad net pritruko sėdynių. 
Lošimas pradėta 7:30 vai. vaka- 
kare.

Apie lošimą tiek turiu pasa
kyti, kad šį sykį varpiečiai at
liko geriausiai kaip kada jie y- 
ra atlikę. Kiekvienas lošėjas 
atsakančiai mokėjo savo rolę, ir 
laike lošimo matėsi, kad nei 
vienas nebuvo užsimąstęs apie 
veikalo žodžius, bet žinojo, ką1 
veikia ir kur randasi.

Svarbiausias roles užėmė šios 
ypatos: Karijoto — J. Pašven- 
skas; Živilės (Karijoto duktės) 
A. žaleduoniutė; Parajaus — 
A. Mikalauskas, šie aktoriai 
savo roles atliko tikrai artistiš
kai, už ką jiems priklauso di
džiausią garbė. Toliaus sekė: 
Aldutė, ’Živilės draugė, — lošė 
J. Malinauskaitė; Rigmunto ro
lę lošė A. Rėkus; Vaidylos — 
M. Neimonas; Boleslavo — A. 

ku- * J- Kalinauskas; Zbigniavo — F.
Andrulionis; Ivano ■— P. Kups
tas ; Dimitro — A. Stoskeliū
nas; Terlos — B. Griškevičius, 
šie visi savo roles atliko gana 
gerai, — kitaip iš darbo žmonių 
nei negalima tikėtis.

Po lošimui p-lė A. žaliaduo- 
niutė, lošusi Živilės rolę, iš pub
likos apturėjo gyvų gėlių gir
liandą. Po tam visi aktoriai su
stoję sudainavo Lietuvos Him
ną ir tuomi programas užsibai
gė.

Dabar varpiečiai rengiasi prie 
naujo veikalo — ’’Brolžudis”— 
5-kių veikmių drama. Tas bus 
lošiama kada rudenį.

Valio, New Britaino Lietu
viai! Valio, Daiįės Draugija 
’’Varpas” — lai skamba ne tik 
čionai, bet ir apielinkėse su to
kiais gražiais veikalais ir su jų 
pasišventimu dailės dirvoje.

Korespondentas.

bet 
di- 
ne- 
ap-

MAGDE. “Ak, kaip man nteiri* gal- i 
rq / libandiiau visokius mazgojimus, Z 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas I 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis- o 
kanu... Man geda net darosi !” ’ |

MARE. "iV'i, tai kam tau kęst be- 9 
reikalingai/ Žiūrėk, kokie mano plau- I 
kai gražus, Švelnus ir čgsti. O tai 9 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!” Į

Kas tai yra RUFFLES ? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- , 
piantjs vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis,

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti groži. 6 kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

J®
panaikina pleiskanas 1 Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks I Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

') Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkųtę 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:

kitiems turbut nelabai sma
gu butų žinoti, kas žmogaus 
ateityje laukia.

— Tai ką aš tamistai ga
liu padaryti? — klausia ji.

— Bile ką: aš atėjau pa- 
siteiraut apie pasaulį. Vie
ni sako taip bus, kiti kitaip, 
na, ir gal tamista apie tai, 
permatydama ateitis, gali ir 
man pasakyti..

Burtininkė apsidairė, pa- 
■ I galvojo ir susikniaubė ant 
. diktoko stiklinio skritulio, 
1 stovinčio prieš ją ant juodu. 
1 aksomu apdengto staluko.

— Aš matau, jog ant že
mės užeina naujas tvanas.

— Aš tam netikiu, — sa
kau, perkirsdamas jai kal
bą, — nes jau nėra ant že
mės 1 Nojaus išgelbėjimui 
žmonijos nuo tvano, o kaip 
ims gelbėtis visi, tai vėl bus 
karė ant vandens. —- Ji ne
paisydama to, toliau šneka:

— Taip, bet, šį sykį tya- 
'nas bus išsiliejimas žmoni
jos, o ne vandens. Pasaulis 
bus sulygintas. Bėgyje po
ros metų Europa, Azija ir 
Afrika bus po kontrole Le
nino ir Trockio. Bolševiz
mas bus visagalintis ir visa- 
valdantis ant rytinio žemės 
skritulio šono. Viskas, kas 
perstato individualizmą ar
ba atskiro žmogaus gyveni
mą ir parėdymą, bus sunai
kinta. Privatiška nuosavy
bė pereis į visuomenės ran
kas — imant nuo tamistos 
žmonos iki tamistos pančia- 
kų.

— Aš, aš, tamista, dar 
pačios neturiu, — pėrkirtau 
jai.

— Bet kituri turi. Vis
kas, kas yra augštesnio, di
desnio, prakilnesnio bus nu
žeminta. Visi didieji isto
rijos monumentai bus su
griauti ir ąunaikinti.

— Yrą tokų, kurie galėtų 
būti sunaikinti, bet anaip
tol ne visi, — pridūriau aš.

— Kadangi Saharos tyrų 
lygumų nėra galima iškelti 
iki Cheopų viršūnių, tai Pi- 
ramida bus sulyginta su Sa
haros pažemiu. Visos kny
gos, parašytos atskirų ran
kų, perstatančios atskirų 

’žmonių protų didumą, bus 
sudegintos. Visi piešiniai, 
paveikslai, paėję nuo pavie
nių žmonių šepetukų, bus 
sudraskyti į šmotelius ir į- 
mesti į ugnį. Visi pėdsakai 
didžiųjų istorijos vardų bus 
ištrinti, nes tai yra priešin
ga žmonijos lygybei; ir bi
le kuris, kas mėgins lupom 
burnos savo pagarbinti ko
kį garsų žmogų arba jo dar
bą bus pakartas.

— Tada vėl nebus lygy- ' 
bes, — sakau, — kai daugy
bė žmonių karos ant gairių 
— jie bus augščiau kitų.

— Didžiausias prasižengi- ’ 
mas bus prieš naująjį prole- 1 
tariatizmą paminėti vardus ’ 
Maižiaus, Šekspyro, Linkol- ' 
no, Napoleono, Daukanto,
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Leitenanto Harris Laidotuves

Gegužio 1 dieną š. m. Wa- ’ 
shinbone ant garsiųjų Ar- • 
lington kapinių tapo palai- ' 
Jotas žuvęs Lietuvoje vy- , 
resnysis leitenantas Samuel , 
Harris. Tas Amerikos pi- ‘ 
lietis, paeinąs iš vienos gar- 'J 
singos šeimynos jo (pirmta- 
kuno vardu yra ir miestas ' 
Harrisburg), buvo įstojęs 
karininku į Lietuvos kariu- ! 
menę. Įstojo jon ir tarna- : 
vo ne delei kokio pelno, bet 
norėdamas ginti mažųjų 
tautų nepriklausomybę. Jis 
ir faktinai buvo tokiu.

Kuomet Kaune vasario 23 
d. sukurstyta iš svetur, su
kilo maža aviacijos dalis ir 
buvo pavojaus, jog šie su
kilėliai gali sunaikinti tur
tingus Aleksoto sandėlius, 
leitenantas Harris pasisiūlė 
patsai stoti pagalbon, kad 
tą valstybės turtą apgynus, 
— tą turtą, kuris buvo taip 
svarbus musų kariumenei.

Nuvyko Aleksotan už Ne
muno pas pačius sukilėlius, 
kad patirti, koksai jų upas, 
ko jie nori ir kaip juos nuo 
to darbo sulaikius, ir su 
gautomis žiniomis mėgino 
jau grįžti, bet sukilėliai, pa
jutę, kad jis juos gali išduo
ti, paleido į .jį 15 šovinių ir 
ant rytojaus leiten. Harris 
Sasimirė nuo gautųjų žaiz- 

ų. Tiesa, pasimirė ne ka
rės lauke, bet atlikdamas 
Užduotį liuosu noru ir daug 
pavojingesnę ir svarbesnę, 
nego kokie išpuolia karės 
lauke. Sandėliai liko išgel
bėti ir patsai sukilėlių maiš
tas lengvai užgniaužtas, bet 
Samuelio Harris, šio ge
riausio Amerikiečių kari
ninko, netekome.

Jo kūnas tapo atvežtas į 
Washington^ ir palaidotas 
Arlingtone,. kur ilsisi daug, 
garbingų vyrų, žuvusių įž • 
laisvę. Šiose laidotuvėse da
lyvavo ne tik jo motina, 
brolis, taip pat Amerikos 
karininkas, sesuo ir kiti gi
minės, bet ir Lietuvos Mi
sijos nariai — Maj. Povilas 
Žadeikis, Jonas Žilius ir Jo
nas Vileišis; Lietuvos Ats
tovybės darbuotojai — M. 
J. Vinikas, M. Šlikas, R. De 
Wolf as, E. Feleckiutė ir L. 
Šalteniutė ir gražus Lietu
vių Baltimoriečių būrelis, 
kurie specialiai ant pakasy
nų buvo atvykę.

Ąnt duobės kranto šiam 
už Lietuvos laisvę kovoto
jui kun. J. Žilius pasakė 
gražią vardan Lietuvos Re
spublikos ir Lietuvos Atsto 
vybės prakalbėlę. Kareivių 
buris atidavė jam paskuti
nę pagarbą, o vienas dudo- 
rius patriubijo dar paskuti
nį kartą ant jau indėto į 
duobę karsto ir visos paka
synų ceremonijos tapo už
baigtos. Liko supiltas ma
žas kalnelis, ant kurio tapo 
sudėti dar iš Lietuvos atve
žti vainikai, keletas vaini
kų nuo giminių ir draugų ir 
vienas gražių gėlių dabar 
sudėtas nuo Lietuvos Vals
tybės. Šio gražaus kapelio 
ant Arlingtono kapinių ne
turėtų užmiršti Lietuviai 
Amerikiečiai ir rasit butų 
geriausia tuoj pastatyti ko
kią nors atmintinę granito 
plytą, kuri liudytų, jog čion 
ilsisi karininkas, kursai sa
vo gyvybę yra padėjęs už 
Lietuvos gerovę.

Aukos šiam tikslui prii
mamos yra Lietuvos Atsto
vybės Washingtone, o rei
kia tikėtis, kad ir Lietuvoje 
Aleksoto kalnai paminės 
kuomet nors leitenantą Sa
muel Harris.

yra vasario 23 dieną Kauno 
apielinkėse.

Nors leitenantas Harris 
buvo ne Lietuvis, tečiaus jo 
atlikti musų Tėvynei darbai 
pastato jį tarp kovotojų už 
Lietuvos liuosybę, tokiu bu- 
du tarp Lietuvos karžygių.

Jam mirus, išlydint į jo 
gimtinę šalj ir į amžino at
ilsio vietą, Lietuvos kariu- 
menė ir Lietuvos žmonės 
atidavė jam tinkamą pagar
bą — su ašaromis išlydėjo 
į vakarų kraštą ir sykiu į tą 
kraštą, kur amžinai saulė 
nešviečia.

Mes, Amerikos Lietuviai, 
neatidavėm jam tinkamos 
pagarbos, mes visi negalė
jom nei dalyvauti laidotu
vėse, vien tik šį pranešimą 
skaitydami ką apgailauja
me jo. Bet mes mokėsime 
atiduoti tinkamą pagarbą, 
tinkamai atsiliepdami į Lie
tuvos Atstovybės atsikrei- 
pimą parinkti aukų pasta
tymui akmens toje vietoje, 
kur šaltoje žemėje guli pa
laidotas leitenantas Harris.

Šiuomi kreipiamės į ’’Dir
vos” skaitytojus aukų. Au
kų neprašome iš draugijų, 
tik iš pavienių. Neprašome 
daug, bet po dolarį — po 
vieną dolarį. ’’Dirvos” re
dakcija, su savo skaitytojų 
duosnumu, surinks dalį tų 
reikalingų paminklo pasta
tymui aukų.

Aukautojų vardai ir mies- 
1 tai, kuriuose jie gyvena, bus 
' garsinami ’’Dirvoje” gavus 
’ auką. Pinigus galite siųsti 
* kaip kam lengviausia, vieti- 
■ niai atneškite į redakciją.

Norėdami siųsti tiesiog į 
Lietuvos Atstovybę, adre
suokite: Lithuanian Repre
sentative to America, 703— 
15th St., N. W. Washington, 
D. C.

tampa vienatinis artimiausis vi
durinių vakarų tautininkų laik
raštis.

’’Tėvynė” pradėjo eiti 4-rių 
puslapių, del popieros stokos. 
’’Laisvė” liko tri-savaitiniu ir 
sumažėjo iki 6 kolumnų; gal vi
sai išdils....

Prakalbos apie Paskolą.
Lietuvos Misijos nariai arba 

įgaliotiniai važiuoja su prakal
bomis sekančiose kolonijose:
Gegužio mėn.:

17 d. Chicago (Brighton Park 
ir Apv. Dievo parapijoj).

18 d. Chicago (North Side) 
ir Cicero, Ill. •

19 d. Chicago Heights, Ill.
20 d. Chicago (Sv. Petro ir

Povilo parap.)
23 d. — Worcester, Mass.
30 d. — Pittston, Pa. ir Bris

tol, Conn.
Liet. Misijos Inf. Skyrius.

sų 
ji

FILOSOFIJA - TAI GYVENIMO IŠMINTIS
Rašo BUDRIKAS.

PROTAS KARTAIS NE 
PAGAL NORO 

VEIKIA.

at- 
ka- 
pa- 
ar-

Žinios apie Lietuvos Seimo 
Atstovų Rinkimus.

Lietuvos Atstovybė Washing
tone gavo iš Kauno nuo Elta 
agentūros sekančio turinio kab- 
legramą apie galutinus Konsti- 
tuahtos rinkimų davinius:

’’Galutiniai ‘ Konstituantos 
rinkimų daviniai: Krikščionįs 
demokratai— penkiasdešimts 
devyni; liaudininkai ir vals
tiečių sąjunga — dvidešimts 
devyni; social-demokratai — 
trylika; žydai — šeši; Len
kai — trįs; Vokiečiai — vie
nas ; nepartiniai darbininkai 
— vienas; santaros pažangos 
ir kiti ■— nieko. Viso šimtas 
dvylika atstovų. Balsavo tarp 
aštuoniasdešimts ir devynias- 
dešimts nuošimčių.

"Lietuvos Taikos Delegaci
ja išvažiavo iš Kauno Mask
von balandžio 30 d. Mask
voje bus gegužio ketvirtą. 
Delegacijos pirmininkas Na
ruševičius. Nariai — Klimas, 
Račkauskas, Semaško, Rozen- 
baumas, Juozas Vailokaitis, 
Bizauskas.”

8

Talpindami čionai šį Lie
tuvos atstovybės pranešimą 
apie laidotuves kritusio už 
musų Tėvynės reikalus lei
tenanto Harris, sykiu išrei
škiame jam diždiausią pa
garbą už jo atliktus darbus 
esant sykiu su Lietuvos ka- 
riumene ir laike to didžio 
momento, kuomet Lietuvos 
laisvei gręsė pavojus — tai

Musų Laikraščių Bėdos.
Chicagos ’’Lietuva” gegužio 
dieną išleido paskutinį savo 

numerį — sustoja ir jau dau
giau neišeis.. Sustojimo prie
žastis — sunkios aplinkybės ir 
stoka finansų.

Paskutinias savo dienas ’’Lie
tuva” užbaigė redaktoriau jant 
p. J. Gedminui, kuris tame nu
meryje jausmingai atsisveiki
na su ’’Lietuvos” skaitytojais 
redakcijos vardu, ragindamas 
skaitytojus nenusiminti, bet ir 
toliau dirbti Tėvynės labui.

Iš pat pradžių, kaip tik ’’Lie
tuva” išėjo, rudenį 1918 metais, 
ji buvo po vadovyste p. B. K. 
Balučio; jam išyaižavus prie 
Lietuvos Taikos Delegacijos Pa
ryžiun, laikinai redagavo p. P. 
Norkus, ’’Vienybės Lietuvnin
kų” redaktorius. Po to reda
guoti paėmė p. J. Gedminas, bu
vęs ’’Dirvos” redaktorius.

Apgailėtinas faktas, kad da
bar Chicagoje nelieka jokio tau
tininkų organo. ’’Dirva” dabar

Mokslininkai spėja, jog žmo
gaus smegenįSj kaip ir visas li- 
kusis kūnas, yra simetriškos ir 
susideda iš tiesės pusės ir kai
rėse pusės. Taigi, teorija aiš
kina, jog paprastai, kuomet mes 
ką matom, girdim žodį arba 
muziką, dvi smegenų pusės tuo 
pačiu laiku vienu sykiu' ima 
veikti. Pasitaiko, kad, del ko
kių nors slaptų, dar neištirtų 
priežasties, todvi smegenų pu
sės yra išėję iš “balso” ir vie
na jų mato arba girdi ką nors 
biskelį pirmiau, negu kita.

Ar jums pasitaikė, kad jūsų 
galvoje be paliovos skamba ko- 
kios nors dainos muzika, iki, 
visai nejučiomis, jus pradedat

■ niuniuot, švilpt ar dainuot vi-
■ su garsu?
, Ar jus apsėdęs noras, einant 
! šaligatviu, dėt koją ant kožno 
i perplyšimo, arba ant čielos ply- 
• tos, neužžengiant ant dviejų iš- 
Į sykio?
Į Ar nepasitaikė, kad išsiėmę
■ iš kišeniaus degtukus ir cigare- 

tą, degtuką į lupas paėmę, ci-
- garėtą braukt į degtukų dėžę?
; Skaitant knygą, ar nevargi- 
; na jus nuolatos mintis, kad ko- 
į kį puslapį pravertės neperskai-
- tę?

Jeigu jums pasitaikė kartais 
vienas, kitas ar daugiau pana
šių prietikių, tai smegenų ži
novai sako, jog jūsų mintis tuo 
tarpu trumpam laikui ’’užšven- 
čia”, • arba kartais žmogui už* 
eina protinis nevirškinimas — 
nes mintis irgi, apimama kokių 
nors negerovių, kaip ir kūnas. 
Apie tokius atsitikimus, didžiu
moje, nėra ko rūpintis, tečiaus 
rubežius tarp sveikos minties ir 
beprotystės labai siauras; tokie 
minties paslydimai gali reikšti 
mažai ir daug.

’’Pamatęs ant 
paimk ją*\ yra 
daug apkalbėtas 
čiaus kuomet paprotis jšsigema 
į vaidinančiąsi baimę, jog nepa
kelta nuo žemės adata ras kelią 
į barščius, tada jau taip mąs
tančio žmogaus proto mašine
rijoje kas nors negerai.

Dauguma žmonių tokius ap
sėdimus minties turi didesnia
me ar mažesniame laipsnyje.

Kodėl mintis taip -paslysta? 
Gal but klausimas bus aiškes
nis, jei jį pastatysime kitoniš
kai: Kodėl ji negali paslysti? 
Argi jus .norite pergyventi šia
me pasaulyje be užėjimo galvos 
ar danties skaudėjimo,- be kito
kios kokios ligos užėjimo? Jei
gu kas nuo tokių paprastų li
gų yra liuosas, tai jisai ypatin
gai laimingas. Dauguma musų 
tą turėjome. Tai kodėl tikėtis, 
kad mintis turi būti visai liuo- 
sa nuo tokių negerovių?

Ištįesų yra taip, kad ir pro
tas neprabuna nepaliestas. Ge

trai visiems žinoma, kad užeina 
bile tarpu galvoje kokios dai
nos gaida; tankiausia kokios 
visai prastos, nuo kurios atsi
kratęs jaustumeis geriau. Kaip 
kada užeina galvon kokios nors 
poezijos eilutė-kita, ar net vi
sai bereikšmė frazė. Pastangos 
nuo to atsikratyti buna be pa
sekmių. Bet gi, po tūlo laiko, 
tas ’’atakas”, savu tikslu, pra
sišalina iš galvos. Tiesa yra, 
kad nekurie žmonės buna taip 
apsėsti labai smarkiai, negali 
naktį miegoti ir visai apserga. 
Tankiai nueina tas dar toliau, 
kaip yra atsitikę su tulu žmo
gum, kuris pateko po visiška 
minties apsėdimo kontrole, kad 
nakties laiku turėjo pradėti dai
nuoti garsiai tą, kas jam maišė
si galvoje. Ne tik jis, bet ir 
jo namiškiai negalėjo miegoti. 
Tokis atsitikimas "randasi jau 
už rubežių sulyginamai nepa
vojingų mažų minties paslydi
mų, kuris reikalauja daktariš
kos pagalbos.

(Tąsa iš pereito numerio)
Seki šį troškimą — jis išves tave iš vi- 

individualizmų ir nuves anapus į tikrą- 
misticizmą ir teosofiją, ko tu taip di

džiai geidi, trokšti. Tai yra troškimas har
monijos, kas duoda aštrius ašmenis tavo 
jausmams ir išlavina juos ir veda tave gi
liau į tavo paties sielos slaptybės gelmę, 
negu kokios mintįs. Jausmai taip sutar- 
dinti yra rodančios rankos, kurios veda 
tave į’ šventnamius, kur sutarimo miste
rija, sutarimas žmoniškumo su dievišku
mu pastoja faktu.

Ir štai šios dienos numanomas troški
mas del sutarimo ar harmonijos, kurs ap
sireiškė Taikos Judėjime:

’’Didi teisybių grupė, kuri guli visiškai 
arti Naujojo Amžiaus žmogaus širdies; 
Dievo tėvystė ir motinystė; esencialis žmo
nijos vienumas ir brolybė; ydų ir skriau
dų atleidimas; nesaunaudiškas. pasitarna-

žemės adatą, 
labai senas ir 
patarimas, .te

Nekurie tokie apsireiškimai 
net sunku išsiaiškinti iš šio 
žvilgio. Dauguma žmonių, 
da pasitaiko jiems užeit ant 
ties krašto stataus kranto,
ba stogo, arba gilaus vandens, 
juose užeina smarkus impulsas 
pulti į vandenį arba nuo kran
to, nors nemokėtų visai plauk
ti arba pakrantėje užsimuštų, 
šitokis geismas kartais buna to- 
kis aštrus, kad daugelis žmo
nių net bijo eiti arti tokių vie
tų, iš baimės, kad nereiktų pa-[vimas kitiems; savęs pasiaukavimas, iš
siduoti pagundai šokti. tvermė, kantrybė, — visi šitie ir daugelis

Kitas paprastas atsitikimas Į apsireiškimų, skelbiamų iš sakyklos 
yra tai baime užmiršimo ko ._ __ ____ . ,___, 
nors svarbaus.
ties atakas užeina po kokio di
delio pamiršimo ar apsirikimo. 
Gal kada pasitaikė parašyti la
bai svarbų laišką ir jis išsiųs
tas nepasirašytas, delei ko pa
sijunti net prasižengėliu, kaip 
buna su laiškų rašymu be pa
rašo. Po to visuomet apėmus 

, baimė, kada tik leidi laišką, kad 
, papildei panašią klaidą. Tvirto 
. proto žmoguje tas apsireiški- 
. mas tuoj pasišalina, bet silpna

protis dar labiau apsunkėja ir
> net gali privesti prie tokių pai- 
. kų apsiėjimų, kaip patėmyta, 
. jog tūla moteris nuolatos ati

džiai skaitydavo ir žinojo skai-
. čių savo adatų ir špilkų, ’’jeigu 
. viena patektų į bliudą, kad ži

nočiau”.
Tokios 

kaip jas 
sireiškia 
Labai paprastas atsitikimas yra 
su punktuališkumu apsišvarini
mu. Tokia phobia apsėstas žmo
gus be paliovosjnazgoja rankas, 
dulkina,, valo savo drapanas ir 
tt. Vakare, pirm einant gulti, 
šepečiu atidžiai išbraukia lovą.

Buna taip, kad užeina baimė 
neprasitarti kokio blogo žodžio. 
Tokia ypata išsidirba pasirody
mų ženklus, kad nekalbėti žo
džiais, o ant nakties užlipina 
lupas, kad sapne ką neištartų, 
arba užmiega su liežuviu, tar
pe dantų sukąstu,

Kitas žmogus apimtas baisia 
abejone apie savo egzistavimą. I 
Išbudęs naktyj nuėjęs prisike
lia iš miegų kitą žmogų ir, per
sitikrinimui savęs, klausia: ”Ar 
aš kalbu su tavim, tai turbut aš 
gyvenu, ar ne?”

Buvo atsitikimas, kad vienas 
žmogus negalėjo padaryti pro
greso su skaitymu, nes jam vis 
užeidavo mintis ir baimė, kad 
bene jis kokį puslapį pravertė 
neperskaitęs, taigi ir vėl prade
da skaityt nuo viršaus. Jis tą 
darė nuolatos ir negalėjo per- i 
skaityti daugiau, kaip vieną la-' 
po pusę.

Tūlas žmogus buvo apimtas, 
baime, kad jis į ką nors pažiū
rėjęs susisarmatina ir iškaista. 
Jis bando visokius dalykus: da
žo sau veidą ir miltuojasi, kad 
paslėpti savo naturalę išvaizdą. 
Nuduoda skaitą? laikraštį, kad 
paslėpti savo veidą. Arba, kad

• palaikyti savo mintį užimta, jis 
, užsidėjęs ant peties lazdelę ei-
• na gatve, stengdamasi išlaikyti 
i ją lygsvaroje. Tūlas despera-
■ tiškas žmogus norėjo, kad jo 
i kaklo gyslos butų užrištos, kad 
i sulaikius raudonuojančio krau-
■ jo tekėjimą į žandus. Kitas 
i norėjo išsilupti sau akis, kad

nematytų kitų žmonių 
Yra atsitikimų, 
išvengimui tokios 
mės.

Phobios arba
vienatiniai ’’keistumų” apsireiš
kimai. Nekurie turi patrauki
mą daryti keistus dalykus visai 
be jokio tikslo. Vienas vyras, 
nuo 10 savo amžiaus metų, 
skaitė kiekvieną savo žodį, 
kalbos ar skaitymo. Iš jo 
simato kokių nors minties 
tvarkumų.' Kitas apimtas ’kei
stu’ noru stoti į kiekvieną van
dens balutę einant gatve.

Apie šitokius atsitikimus ap
rašo Alfred J. Lotka, ’’Popular 
Science” — mėnesiniame žur
nale.

Tokiš*antmin-Įir sPaudoJe> ir įkūnijami konkretiškuose ■ 
!pavyzdžiuose, būtent: ligonbučių apdova- ! 
nojimas, populiariški širdies ir pinigų iš- ' 
plaukimai laike kokios tautinės nepalaimos 
ir suvargimo — suminkštino pagiežingą 
žmogaus dvasią, atkreipė jo mintis vis dau
giau ir daugiau prie dangiško choro melo
dijos: — ’’Ramybė ant žemės, gera valia 
tarpe žmonių.”

Napoleono karjerai užsibaigus 1815 
m., susitvėrė pirmutinė Taikos draugija. 
Vienok gi, nuo to laiko įvyko daugelis kru
vinų karių (neskaitant dabartinės). Bet 
taikos apginėjai ligšiol tebedirba drąsiai, 
ir dirbs, kol galutinos taikos ant žemės ne
bus. Ir šiandien karės galimybė didžiai 
nusilpninta, sumažinta. Nuo dabartinių 
laikų karė bus didžiai trukdoma, o gal iš
vengiama, dabartinių tarptautiško taikos 
judėjimo veikmių. — Visi ženklai dabar 
rodo prie naujos dienos aušros, kad ”ka- 

. res nebebus”, ir ’’gera valia tarpe žmonių 
■ viešpataus ant ižemės.”

Ir kada šitoks ’’taikq§”, laikas užstos, 
’ tuomet ištikrųjų ’’daugelis kalbės apie gy

venimo išmintį”, kaip mes ’’keli” šiandien 
. negalime net nei sapnuoti apie tai.

Aš pakartoju: naujos misticizmo for
mos, pritaikintos mums šiandien, gali bū
ti atrastos aktiviškume, darbe, naudingu
me, sutarime su gyvenimu ar egzistenci
ja. Aš taipgi nurodau į gyvenimo išmintį 
arba filosofiją esančia kaipo studija ir iš- 
išmanymu to, ką šie terminai reiškia. Ki
tuose terminuose, jei norit, kad aš tai at
kartočiau, ką jau esmi pasakęs, aš sakau: 
mokykis matyti etišką žmonijos priežas
ties ar pamato tikslą; mokykis matyti, kad 
visi daiktai dirba sutartinai gerui, vieny
bei. Mokykis matyti, kad mistiška broly
bė — pavartodamas etosofišką terminą — 
riša visas esybes krūvon. Šioji tai filoso
fija arba augščiausias žinojimas; visas ki
tas žinojimas yra bendras ir panašus. Mo
kykis su Shelley. Jis yra vienas, kuris pa
jautė misteriją:

’’Fontanai maišosi su upe, upės gi su • 
Į okeanu. Dangaus vėjai amžinai pinasi su 
■saldžiais jausmais. Niekas pasaulyje nė
ra pavienis; visi dalykai šventu įstatymu 
pinami į kitų gyvenimą — kodėl nesimai- 
šai ir Tu?.... Kalnai bučiuoja augštąjį 
dangų, ir bangos glaudžiasi viena prie ki
tos; gėlės taipgi tarp savęs bendraujasi; 
saulės šviesa mušasi į žemę ir mėnulio 
spinduliai bučiuoja jūres — ir ką tas bu
čiavimas butų vertas, jeigu ir tu nebu
čiuotum. ... ?”

Ištikrųjų, ar gali būti abejonės apie 
šias poetiškas mintis, kad jos yra fakto iš
raiškos? Pamatiniai gamtos įstatymai y- 
ra brolybė, kooperacija, etiškas pasisten
gimas, pastanga, šių eilučių reikšmė tai 
kosminis aktiviškumas.

» Kalbėk apie Dievą ir tauškėk apie Be
galinį ir Absoliuti, — ir ko tas vapalioji
mas vertas, jei Dievas ir Begalinis nėra 
kas kitas, kaip tik misteriška jiega-galybė, 
kurios apsigyvenimas yra saulėleidžių švie
soje, ir plačiose jūrėse, ir gyvame ore, ir 
mėlynose padangėse, ir žmogaus prote?

Šitokia kalba nėra didesnės vertės, ne
gu judėjimas ore, pagamintas vėjinio ma
lūno. Verčiau būti girnakmeniu malūne ir 
trinti grudus, nors ir niekas kitas neži
notų tavęs, kaipo girnakmenio, kaip tiktai 
maluninkas.

Deja! Čia yra gilus misticizmas sąry- 
. šyje tarp maluninko' ir girnakmenio ir 

kruopų. Tu galėsi aiškiai tai paregėti,

baimės, arba phobia, 
vadinama, tankiai ap- 
fanatiškoje formoje.—

veidų. 
kad‘ nusižudė 
sarmatos bai-

baimės nėra

vis
ar 

ne- 
ne-

kuomet aš cituosiu tau sakinį ar daugiau iš 
Turkų šventraščio Korano: ’’Pas Jį yra 
visatos raktai. Apart Jo, nieks jų nežino. 
Bet gi Jis žino kas ant žemės ir jurose. Ir 
lapas nenukrinta be Jo žinios! nei gi grū
das pranyksta tamsybėje. Ir kas tik už
rašyta Jo aiškioj knygoje, nėra be gyvas
ties, bet gyvas.”

Pavelysite man padaryti prilyginimą
- ir aš sulyginsiu tai sąmoningai. Jis, ■ 
Dievas, Begalinis arba Absoliutis — tai 
maluninkas. Ir jis žino savo girnakmenį 
ir kruopas, kurias sutrina. Ir jis yra u!ž- 
ganėdintas kruopomis ir parduoda jas su
naudojimui. Jis mala dieną ir naktį. Jis 
ima už savo darbą užmokesnį kruopų nuo
šimtį; ir tas nuošimtis — Išrinktasis.

Vieton neypatiįskų terminų — aktiviš- 
kumas, darbas, naudingumas ir harmoni
ja, kuriuos aš pavartojau, aš taipgi galiu 
vartoti yp'atinius terminus. Aš galiu, vie
ton kalbėjimo apie Amžinąją Energiją, 
taipgi kalbėti apie Dievą, Motiną, ir aš kal
bėsiu tą patį, tiktai skirtingoje kalboje. 
Musų Motina-Dievas yra visa gyvybė, vi
sa meilė, ir didėji širdis, kuri amžina duo
da kilmę. Ilsėtis šioj širdyje — tai gyve
nimas; prasišalinti nuo jos — tai mirtis. 
Dirbti kartu su ja — tai išganymas, tai 
apsisaugojimas nuo kovos, tai palaimos 
dangus. Pažinti ją — tai pažinti visatos 
substanciją.

Ir šitoks gyvenimas ir žinojimas — tai 
ištikrųjų yra išmintis.

Berods, kas viršuje pasakyta, bus už
tektina išaiškinti tai, ką reiškia gyvenimo 
išmintis. Dabar žengsime prie kito punk
to. Taigi, eikime prie metodų, kuriais šio
ji išmintis esti atsiekta.

Filosofija yra viena iš šių metodų. Už
tat gi aš parekomenduoju filosofijos stu
diją. Nerupi man, kad tu pripiltumei savo 

i omenį sistemomis, kurias filosofai sutvėrė. 
' JSTe. Bet aš noriu, kad tu tiktai išstudijuo- 
• turn sistemas abelnai, kad pažintum me- 
! todus, kuriais jos buvo sutvertos. Tau ne

reikalinga taip didžiai pasekmių, kaip kad 
, metodų.

Kas tai yra filosofija ir filosofinis me- 
i todas?

Filosofija — tai aktivis mintijimas ar-
- ba protavimas, o ne prikimšimas proto di- 
■ dėlių daiktų pažinimu. Filosofija yra mu-
- sų pačių objektivio pasaulio įspūdžiai ir 

protinės išvados, kurias mes padarome iš 
tų pačių įspūdžių, ir aktiviški šių musų įs-, 
pudžių ir išvedimų įkūnijimai.

Šitoks pažinimas, šitoks aktiviškumas 
ir įkūnijimas yra gyvenimo išmintis.

Taigi, filosofija, kaip aš ją apipiešiau, 
būtent: kaipo aktivį mintijimą, yra tolygi, 
kaip ir išmintis, gyvenimo išmintis.

Kuomet aš raginu prie filosofijos stu
dijos, aš manau tuomi įkvėpti troškimą ir 
paakinti prie jieškojimo išminties, pama
sinti prie aktiviškumo, parodyti metodą, 
šaukti save ir tave nuolatinai koptis augš- 
čiau ant dvasios augštenybės. Arba pa
vartodamas tą pačią kalbą, kokią aš var
tojau pirmiau: raustis prie fundamentalų 
ir surasti pamatus.

(Bus daugiau)

NUO AMŽIŲ..............
Nuo amžių Lietuvą jau priešai teriojo,
Norėdami jajai Uždėti grandis,
Jos sūnus, nors ilgai ir narsiai kovojo, 
Tečiau jai ant galo pateko mirtis.

Apmirus gulėjo, karste iki šiolei, 
Neapšvietė saulės jąją spinduliai, 
Tik verkė-raudojo vien Lietuviai-broliai, 
Nugrūsti Sibiro tyruose giliai.

Bet griuvus carizmams ir sostams karalių, 
Jinai vėl pradėjo atsigaivelėt,
Ir saulei prašvitus del pavergtų šalių, 
Atgijo Lietuva ir ėmė krutėt.

Jos priešai-kaimynai vėl nor’ ją sutrinti, 
Iš naujo apkalti retežiais tvirtais. 
Jos garbę ir laisvę naujai panaikinti, 
Vėl ją apipilti jos sūnų kraujais.

Bet kartą Lietuvis iš vargo iškopęs, 
Nenori jau priešams daugiau pasiduot, 
Savosios Tėvynės žaizdas užsilopęs, 
Greit ruošiasi laisvės himną uždainuoti

Tyslevas.
15. II. ’20 m. 

Kybartai.
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4 DIRVA

RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATA LIJONO 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

Kas Veikiama Išgavimui Lietuvai 
Neprigulmybės

(Tąsa iš pereito numerio)
Vieną rytą apie 6 valandą, kuomet Į 

mes sugulėme pasilsiui, urnai mus išbudino 
smarkus “Ura!” Nervingai susigriebėm 
savo šautuvų ir sušokę prie skylių Ižiurėjo- 
jne. Nustebome. Pamatėme, kad už ko
kio šimto pėdų nuo musų, iš priešakio ir iš 
u’žpakalio, vokiečiai ėjo per Styr upę! Ne
spėjus mums nei susiorganizuoti apsigyni
mui, kaip mes likome apsupti ir penki šim
tai patekome nelaisvėn. ■■

me ženklą eiti pirmyn. Bet dabar vėl mu
sų artilerija nebuvo išardžius vokiečių vie
linių tvorų. Po stumimosi prieš didelę ug
nį ir panešimo didelių nuostolių, mes bu
vome priversti trauktis atgal, palikdami 
daugybę savo draugų sukeistais ir mirštan
čiais mūšio laukuose.

vokiečiams syar- 
bestęsiant, musų 
pradėjo smarkų 
apsaugų. Buvo

Vokiečių nelaisvėje — neilgai.
Mus atvarė prieš vokiečių štabą egza

minavimams. Kiekvienas iš musų buvo 
įvairiai klausinėjamas, su tikslu išgauti' 
jiems reikalingų militarės svarbos infor- 
mačių. Tiems, kurie atsisakė ką nors pa
sakoti, buvo grąsinama visokios bausmės'. 
Nekurie bailiai; ypatingai kurie nebuvo iš 
rusiško gimimo, suteikė 
bių faktų. Tardymams 
artilerija iš kitos pusės 

‘bombardavimą vokiečių
aišku, kad čionai vokiečių komandierius 
neturėjo užtektinai kariumenės, nes grei
tuoju persigandęs telefonu reikalavo pa
galbos. Reikalinga buvo didelio būrio ka
reivių palaikymui musų po sargyba ir net 
didesnio būrio nuvarymui mus į užpakalį. 

.Kadangi priešai tikėjosi greito atako, tai 
jie nusprendė tuo tarpu nesiųsti mus už
pakalin, kolei neateis pagalbos.

’’Tai aš esu vokiečių nelaisvėje”, ma
niau sau. ’’Kaip netikėtai! Dar vis yra 
viltis, kad musų kariumenė ateis mums į 
pagalbą. Tiktai, kiekviena minuta labai 
brangi. Jie turi skubėti, kitaip mes busi
me žuvę. Štai ateina mano eilė tardymams. 
Ką aš vokiečiams pasakysiu? Aš turiu už
siginti jiems, jog esu kareivis ir išrasti ko
kią nors pasaką.”

Kaip tik mane iššaukė, aš tuoj pasa
kiau: ”Aš esu moteris, o ne kareivis”.

”Ar tu paeini iš augštesniųjų?” pa
klausė. *

’’Taip”, atsakiau, greituoju nuspren
dusi pritvirtinti jiems, jog aš esu Raudo
nojo Kryžiaus seselė, apsirengusi vyriška 
uniforma, kad aplankyti savo vyrą, oficie
rių pirmutinėse linijose.

”Ar daug moterų jus turite kareivių 
eilėse?” buvo man sekantis klausimas.

”Aš nežinau. Sakiau jums, jog aš 
su kareivis”.

”Ką tada tu veikei tranšėjose?”
”Aš buvau atėjusi aplankyt savo vyrą, 

kuris yra regimento oficierius.”
’’Kodėl taigi tu šaudei? Kareiviai sa

ko, kad tu-į juos šaudei.”
’’Šoviau tik savęs apsigynimui. Bijo

jau, kad nepaimtų nelaisvėn. Aš tarnauju 
Raudonajame Kryžiuje užpakalinėse lini
jose ligonbutyje, atėjau į mūšio linijas pa
simatyti su savo vyru.”

Kas minuta rusų kareivių šaudymai 
ėjo smarkyn. Nekurie musų šoviniai su
žeidė ne 
imtųjų, 
perdaug 
pagalbai
si iš musų pusės užeinantis smarkus ata
kas.

Antrą valandą po pietų musų karei
viai išlipo iš apkasų ir pasileido linkui vo
kiečių pozicijų. Priešų komanderius nu
sprendė pasitraukti atgal į antras linijas 
sykiu.su visu buriu suimtųjų, nes nedrįso 
kovoti už pirmųjų linijų palaikymą. Tai 
buvo kritiškas momentas.' Mus statant į 
eiles, pasiekė mus musų draugų ’’ura!”. 
Tas sukėlė mumyse ūmą minčių permainą.

Mes metėmės/ visi penki šimtai, ant 
musų pergalėtojų, atėmėm iš daugybės jų 
šautuvus ir durtuvus ir pradėjom smarkų 
mūšį, musų vyrams besiveršiant per suar
dytas vielines tvoras į tranšėjas. Susikir
timas buvo neapsakomas; žudystė bemie- 
laširdinga. Aš sugriebiau penkias ranki
nes granadas ir trenkiau jas į būrį apie 
dešimts vokiečių. Jie turbut visi likosi už
mušti. Tuo pačiu laiku visa musų linija 

'už upės ėjo pirmyn,. Pirmutinė vokiečių 
linija pateko musų kariumenei ir abi pusės 
Styr upės taipgi buvo musų rankose.

Taip pasibaigė mano nelaisvė. Vokie
čių rankose aš išbuvau apie aštuonetą va
landų ir atsikeršinau jiems net už tai. — 
Per pora dienų čionai atsibuvo smarkus 
veikimas. Mes apginklavome naujai už
imtas pozicijas ir rengėmės kitan atakan 
ant priešų. Pora dienų vėliau mes gavo-

ne-

tik priešų, bet ir musų pačių su- 
Atėjo pietų laikas, bet vokiečiai 
buvo nervuoti valgyti.
rezervai dar nesiartino, ir matė-

Tikėtieji

Musų komandierius sudarė pagalbinę 
partiją, atsišaukdamas į dvidešimts liuos- 
norių. Aš pirmiausia atsiliepiau ir prisi
dėjau. Gavę visi po raudoną kryžių, aiš
kiai ant savęs užsisegę, palikę užpakalyje 
šautuvus, atviroje dienoje mes išėjome į 
lauką jieškoti sužeistųjų. Man vokiečiai 
leido eiti beveik iki jų vielinių tvorų. Bet 
tuojaus, kaip tik pasilenkiau prie sužeis
to žmogaus, kurio koja buvo perskelta, iš
girdau šautuvo balsą ir urnai prisiplojau 
prie žemės. Per mane praėjo penkios kul
kos, kurių diduma sulindo į sužeistąjį, už
mušdamas jį visiškai. Aš ir pasilikau gu
linti be pasijudinimo, ir turbut i vokietis 
manė, kad jis ir mane nušovė. Tokioje 
pozicijoje išbuvau iki nakčiai, paskui su
temus nurėpliojau į savo tranšėjas.

Iš dvidešimties Raudonojo Kryžiaus 
liuosnorių tiktai penketas tesugrįžo gyvi.

Sekančią dieną komandierius apreiš
kė padėką visiems tiems, kurie trįs dienos 
atgal buvo suimti nelaisvėn ir padarė ini- 
ciativą išsigelbėjimui pakeldami mušius su 
priešais. Mano vardas ant lakšto buvo 
pirmutinis. Kurie atsisakėme duoti prie
šams reikalingų jiems informacijų, vardai 
buvo iššaukti paeiliui ir visi pagirti. Vie
nas kareivis, kuris išpasakojo vokiečiams 
daugelį svarbių dalykų, likosi sušaudytas. 
Mane rekomendavo antrojo laipsnio kry
čiui, tečiaus, kadangi buvau moteris, aš 
tegavau trečiojo laipsnio medalį.

1917 metus sutikome ilsėdamiesi už
pakalyje. Rezervų stovyklose buvo1 labai 
linksma ir trukšminga. Nors disciplina 
buvo taip aštri kaip visados, vienok bend
rumas tarp kareivių ir oficierių, po trijų 
ir pusės metų karės, priėjo didelių permai
nų.

Senesnieji oficieriai, išlavinti prieš-ka- 
rinėse aplinkybėse, dabar jau buvo arba 
žuvę mūšiuose arba sužeisti ir pasitraukę. 
Jaunesnieji oficieriai, visi jauni vyrai', pa
imti iš civilio gyvenimo, daugybė jų tai mo
kiniai tai mokytojai, buvo liberališkų pa
žiūrų ir labai žmoniško apsiėjimo. Jie liue
sai maišėsi kareivių tarpe ir leido mums 
visai laisvai apsieiti, kaip kam patiko. Nau
jų Metų pokilyje mes visi šokome išvien. 
Tas naujas bendrumas paėjo ne Vien nuo 
naujo atsinešimo iš viršaus. Iš dalies tai 
gimė ir iš apačios, nuo kurtaus, bet tikro 
užeinančio neramumo.

Pirm grįžtant į priešakinę liniją, mus 
peržiurėjo penkto korpuso komandierius 
generolas Valujev. Musų komandierius 
mane jam perstatė. Generolas pasveikino 
mane širdingai, pažymėdamas, jog jis gir
dėjo apie mano pasižymėjusius darbus nuo 
seniau.

Musų pozicijos dabar buvo ant kalno, 
gretimai Zelionos Kolonijos, gi musų prie
šai buvo klonyje, apačioje. Tranšėjos, ku
rias mes dabar -turėjom, buvo tūlas laikas 
atgal vokiečių.

Jau buvo vėlyvas sausio mėnesio lai
kas, kaip man vadovaujant penkiolika vy
rų, mes išėjome į mūšio lauką. Mes šliau
žėme pirmyn grebe, kuri pirmiaus buvo 
vokiečių susisiekimo keliu.
žymia dalimi lauko, todėl mes turėjome 
labai atsargiai užsilaikyti. Mums besiar
tinant prie priešų tranšėjų linijos, man 
pasirodė, kad nugirdau vokiečių kalbą. Pa
likę dešimts savo vyrų užpašalyje, su įsa
kymu bėgti mums į pagalbą, jeigu kartais 
ištiktų susirėmimas, penki mes šliaužėm 
pirmyn visai palengva, visai,be jokio gar
so.

Ji ėjo labai

Pagaliaus mes suradom vokiečių klau
symo stotį. Tenai jų buvo keturi vyrai, 
susėdę užpakaliais į mus. Prie ugnies jie 
šildėsi rankas, pasidėję į šalį Šautuvus. Du 
mano kareiviai, palengva atkišę rankas, 
paėmė jų šautuvus nuo jų. Tas darbas bu
vo labai baisus, turėjo atsibūti taip lėtai, 
kaip amžinasties judėjimas, 
kalbėjosi be 
siekti trečią 
but nugirdę 
gal.

Vokiečiai sau 
atidos. Man stengiantis pa- 
šautuvą, pora vokiečių, tur- 
sujudimą, pradėjo suktis at-

(Bus daugiau)

(Lietuvos Atstovybės Ameriko
je Pranešimas)

Amerikos Lietuvių laikraš
čiuose yra jau tilpęs Lietuvos 
Misijos memorandumas, kursai 
sausio 17 d. buvo inteiktas Val
stybės Sekretoriui Lansingui.

Be šio memorandumo įvai
riems Amerikos valdžios Depar
tamentams buvo suteikta įvai
rių informacijų žinių apie Lie
tuvą, būtent apie jos pačto įs
taigas, geležinkelius, bankus.

Norėdama prirodyti, jog su- 
sikurusi Lietuvos Valstybė ne 
tik mokėjo išvyti priešus iš sa
vo žemės, bet ir intaisyti tam 
tikrą vidaus tvarką, Lietuvos 
Atstovybė yra pristačiusi S. V. 
Valstybės Departamentui laiki
nosios Lietuvos Valdžios Kons
titucijos įstatymus, paskui įs
tatymus apie Lietuvos savival- 
dybų įstaigas,' Steigiamojo Sei
mo rinkimų įstatymus ir žinias 
apie Laikinosios Vyriausybės ir 
visų jos esamųjų svetur atsto
vybių sąstatą, kaip ir apie at
stovus kitų Valstybių Lietuvoj.

Visos tos žinios liko suteik
tos Suv. Valstijų Valstybės De
partamentui prie atskiro memo
randumo, kursai buvo inteiktas 
kovo 24 dieną. Tame rašte bu
vo ginama musų teisė prie ne
priklausomybes paskelbimo. Jis 
buvo tokio turinio:

Valstybės Departamentui 
Pareiškimas

Didėji karė yra suteikus žmo
nijai naujas politines idėjas, 
kurių vyriausiuoju išreiškėju 
buvo Prezidentas Wilson. Svar
biausia iš šių idėjų tai yra tau
tų apsisprendimo teisė. Viena
me savo, pareiškime Senatui 
Prezidentas Wilson yra pasa
kęs :

’’Apsisprendimo teisė šian
dien nėra jau vien tik papras
ta frazė, bet pamatinis vei
kimo principas, kuriuomi turi 
vaduotis kiekvienas politikos 
veikėjas, jeigu tik jis nenori 
nustoti savo intakos.... — 
Kiekviena šalis, į šią karę in- 
traukta, turi būti aptariama, 
atsižvelgiant į gyventojų nau
dą ir reikalus, bet ne į tat, 
kokias pretenzijas gali turėti 
ant tos šalies kaimyniškos 
valstybės.”
Prie kitos progos Prezidentas 

Wilson yra pareiškęs svarbią 
mintį, jog nei viena tauta ne
gali būti iš rankų į rankas ati
duodama nuo vienos valstybės 
kitai, nelyginant kaip koksai 
turtas.

Vaduodamas! šik apsispren
dimo teise, Lietuva yra pasi
skelbusi Vasario 16 dieną 1918 
m. savo nepriklausomybę.

Ar turėjo ji teisę taip pada
ryti? Kitais žodžiais, ar jos pa- 
siskelbimas pilnai at a t i n k a 
tiems reikalavimams, kurie pa
saulio supratimu yra reikalingi 
delei pasinaudojimo apsispren
dimu?

Lietuviai pridera prie atskiros 
Indo-Eurępiečių tautos ir iki 
šiol yra išlaikę savo ypatingus 
skirtumus ir savo puikią kalbą, 
vieną iš seniausiųjų visos Euro
pos kalbų ir be to nuo senų-se- 
novės jie nuolatinai buvo užsi- 
gyvenę prie aBltijos jūrių visa
me plote tarp Vistulos ir Dau
guvos upių. Dar p'enktame am
žiuje prieš Kristaus gimimą He- 
rodotas aprašinėjęs yra Lietu
vius kaipo tautą, gyvenančią 
tuose pat .plotuose, kame jie ir 
šiandien gyvena.

Ištisus amžius ėjo nuolatina 
kova tarp Lietuvių ir jų kai
mynų tautų Finų ir Slavų. Try
liktojo amžiaus pradžioj Lietu
vių gentįs susivienija ir prade
da plėsti savo rubežius, tai nu
veikdami Slavų tautas, tai at
stumdami įsivyravusius Kry
žeivių valdonus. Keturiolikta
me amžiuje didysis Lietuvos 
Kunigaikštis Algirdas, o taip 
pat ir Keistutis išplečia Lietu
vos viešpatavimą nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrių ir tveria ga
lingą valstybę. Pamatinėmis 
šios valstybės dalimis, išimti
nai Lietuviais apgyventomis, 
buvo žinonĮos žemaičių Kuni
gaikštija Vilnius ir Trakų pa- 
latinatai ir dalinai Naugardu
ko ir Pagirių arba Poldachijos 
apigardos. Ta tikrosios Lietu
vos teritorija nesumažėjo per 
amžius ir užsiliko iki paskuti
nio Lietuvos padalinimo 1795m.

Lietuviai šiendien nereika-

bėgyje jie buvo užėmę, užka
riaudami kitas tautas. Kokia 
iš tų žemių yra apgyventa kitų 
tautų, tegul ji ir buna valdoma 
tų tautų, būtent ar tai Baltgu- 
dijos, ar Lenkijos ar Ukrainos. 
Mes turime- pretenziją tiktai 
prie tos žemės, kuri neužginči
jamai yra Lietuvių tautos nuo 
senovės apgyventa, ir daugiau 
nieko nereikalaujame. Per visą 
laiką, kuomet viešpatavo Rusi
jos valdžia, tai yra apie^ 120 
metų, Lietuva kentėjo nuo tos 
valdžios;- ji persekiojo musų 
kalbą, musų tikybą, musų kul
tūrą, kuri delei tos priežasties 
negalėjo pakilti. Ta Rusijos 
valdžia buvo beištrynusi Lietu
vos vardą iš savo žemlapių, bet 
ji negalėjo ištrinti tautos sie
los, kuri per visą laiką savo be
laisvės nenustojo gynus 
politinę nepriklausomybę, 
galiaus laike šios karės 
Rusai yra atsisakę nuo 
suverenių teisių ant Lietuvos ir 
ši pradėjo'gyvuoti kaipo nepri
klausoma valstybė. Į trumpą 
laiką Lietuva pajiegė sudaryti 
savo Lietuvos Valstybės Tary
bą, kaipo reiškėją Lietuvos va
lios, suspėjo organizuoti visą 
pildomąjį valdžios aparatą, su
sidedantį' iš Prezidento ir Mini- 
sterių Kabineto, sustatė ir pra
vedė savo Konstituciją, išleido 
visą eilę įstatymų del Lietuvos 
valdymo, del jos mokesnių tvar
kymo, del išrinkimo vietos sa- 
vivaldybų organų, kurie visai 
yra atskiri nuo buvusių Rusi
jos biurokratiškų įstaigų. In- 
ėjo į santikius su kitomis vals
tybėmis ir pagaliaus sumanė ir 
išleido Steigiamojo Seimo rin
kimų įstatymus, to Seimo, kur
sai galutinai turės nutarti Lie
tuvos valdymo formą. Rinki
mai tan Seiman paskirti balan
džio 14 ir 15 dd., o patsai Sei
mas turės susirinkti ne vėliau 
gegužio 15 dienos.’

Tvirtai įsitikinus, Lietuva 
šiandien sakosi, jog ji nebeno
ri jau grįžti prie senosios tvar
kos, jog ji niekados nebepasiliks 
Rusijos dalimi, bet pilnai pasi
tiki gyventi kaipo nepriklauso
ma valstybė lygiomis teisėmis 
su kitomis valstybėmis. Lietu
va ganėtinai yra skaitlinga gy
ventojais, turi ganėtinai ištek
lių ir gerybių, kad galėtų vesti 
tokį nepriklausomos valstybės 
gyvenimą! Jos visa teritorija 
visoj platumoj' apima iki 120,- 
000 kilometrų žemės, ant ku
rios priskaitoma gyventojų nuo 
5 iki 6 milijonų, iš kurių apie 
3—5 milijonai yra grynai Lie
tuvių kilmės, o visi kiti susi
deda iš Žydų, Baltrusių ir. ma
žos dalies kitų tautų, kaip Ru
sų, 'Lenkų, Latvių, Vokiečių kt.

Lietuvoj yra nemažiau 1,200- 
000 hektarų girių ir apie visą 
milijoną dešimtinių dirbamos 
žemės, kuri 
Lietuvos valdžiai, 
dėsnių 
300,000. 
gų bus 
tančiai, 
siekia iki 300 milijonų auksinų, 
ir apie • 5 tūkstančiai pramonės 
įstaigų, kurių išdarbystė siekia 
daugiau 120 milijonų auksinų. 
Prieš kąrę Lietuvos eksportas 
(išvežimas) siekdavo kasmet a- 
pie 140 milijonų auksinų, o im
portas iki 100 mil. auksinų. Ga
lima tikėtis, jog artimiausioje 
ateityje prekybos ir pramonės 
apivartos turės dar padidėti, 
nes ikišiol Rusijos vidaus poli
tika ir jos rupesnis apie pakėli
mą ūkio pačioj Rusijoj yra su
trukdę Lietuvos prekybos ir 
pramonės vystymąsi.

Priparodymui ant kiek Lietu
va, pasiliuosavusi nuo Rusijos, 
yra pašokusi pirmyn, galima 
suprasti kad ir iš to, kaip eina 
dabar apšvietos dalykai' Lietu
voje. Būdama po Rusijos glo
ba, dabartinė Lietuvos dalis, 
kuri yra žinioj Lietuvos Vy
riausybės, teturėjo vidurinių 
mokyklų nedaugiau dešimties ir 
apie 600 liaudies mokyklų. Tuo 
tarpu šiandien ant tos teritori
jos yra įsteigta 36 vidurinėsės 
mokyklos ir apie 1400 liaudies 
mokyklų. Mokyklos reikalams 
šiandien išleidžiama penkis kar
tus daugiau, negu buvo tat da
roma Rusijos valdžios. Jau iš 
to vien yra aišku, kiek nustotų 
Lietuva, jeigu ji butų vėl pri
verstinai prikergta prie Rusi
jos.

savo
Pa- 

patįs 
savo

(Rašo L

Lygiu budu šiandien negali 
būti kalbos apie sudarymą ko- 

Ikios nors unijos su Lenkija. 
. .. .. Tat yra tiesa, jog praeityje Lie- 
" ?"J°Sltuva yra per kelis amžius gyve- 

I nusi unijoj su Lenkija; bet visi 
šio sągyvenimo metai, paliko 
Lietuvių širdyse tiktai karčiau
si atminimą, sujungtą su neapi- 
kanta prie Lenkijos betvarkes. 
Lenkija buvo šalimi didžiųjų 
dvarininkų, kurie per amžius 
įgavo intakos ir Lietuvoje, kai
po dvarininkai ir jos valdinin
kai. Greta šių dvarininkų Lie
tuvoje įgijusi buvo galios ir 
Lenkų dvasiškija, kuriai buvo 
pasisekę užgrobti visas vyriau
sias pozicijas ir kuri, ačiū 
intakai, galėjo drauge su 
jimo pamokomis skleisti 
Lietuvių lenkybę. Lietuvos 
nes visados žiurėjo į tuos 
bos platintojus kaipo į 
prispaudėjus, ir todėl jie yra 
nustoję savo intakos į Lietuvos 
gyventojus. Demokratijos vil
nis šiandien yra pasiekusi pla
čiųjų gyventojų sluogsnių. Lie
tuviai šiandien laiškiai yra pa
rodę, jog jie patįs gali savo ša
lį tvarkyti be. jokios pagalbos 
ar tai Rusų, ar Lenkų, jog tarp 
savo žmonių jie turi ganėtinai 
savo šviesos vadovų ir jog yra 
galima garbinti ir melstis prie 
Dievo ir Lietuvių kalba. Tode- 
lei šiandien nebegali būti jau 
kalbos apie bi kokią uniją tarp 
Lietuvos ir Lenkijos.

Šiandien Lietuva yra pasi
skelbusi kaipo nepriklausoma 
valstybė. Kaipo tokia, ji yra 
visados pasiruošusi ineiti į san-

savo 
tikė- 
tarp 
žmo- 
tiky- 
savo

tikius su kitomis valstybėmis, 
ką ji yra' padariusi su daugeliu 
valstybių. Ji tvirtai nasiren- 
gusi vesti savo skirtiną gyveni
mą, pamatuodama jį tais nau
jais pasaulio dėsniais, kurie šios 
karės liko iškelti delei tautų ne
priklausomybės, 'ir' ji pilnai pa
sitiki kitomis valstybėmis, o y- 
pač didžiausia demokratijos ša
limi, jog jos Lietuvą palaikys, 
žengiant jai sunkiu, bet gar
bingu taku prie laisvės.

Su pagarba
(Pasirašo) J. VILEIŠIS, 

Lietuvos -Atstovas Amerikoje.
Toksai pareiškimas buvo in

teiktas Valstybės Departamen
tui, iš kurio buvęs jo sekreto
rius p. Lansing jau buvo pasi
traukęs.

(Bus daugiau)

Aš Elzbieta Kliušinskienė, o 
po antru vyru Lukšinskienė, 
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 
rpetų 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.

Reikalingumas Išeivių Namo
LIETUVIAMS, LAIVAKORČIŲ AGENTAMS.

Grįžimui Lietuvių į Tėvynę didėjant ir į tai žiūrint iš prak
tiškos pusės, pasirodo butinu reikalu įsteigti Lietuvių Išeivių 
Namą — Lithuanian Emmigrant Home — New Yorke, kur visi 
grįžtantieji turėtų užeigą laike laukimo iki išplaukiant laivui, 
kur jie butų apsaugoti nuo visokių lupikų, kur jų kelionė butų 
aprūpinama taip, kad nieks jiems ko nereikalingo nepakištų ir 
kad jie pilnai žinotų kur ir kaip pasielgti, kur mokėti, o kur ne
mokėti, — reikia, o ypatingai apsergėjimui visų nuo apiplėšimo 
New Yorke.

Mes, Brooklyno ir New Yorko Lietuviai, įgalioti laivakorčių 
agentai, apsvarstę tą viską pirmame susirinkime ’’Vienybės Lie
tuvninkų” Redakcijoj, balandžio 17 d. 1920 m., atradome reika
lingu sušaukti visų Lietuvių laivakorčių agentų konferenciją ap
tarimui ir platesniam apsvarstymui minėto Išeivių Namo.

Šion konferencijon yra kviečiami VIENATINAI VISI LIE
TUVIAI, LAIVAKORČIŲ AGEN(TAI; kitataučių agentų tarnai 
Lietuviai Konferencijos NEBUS ĮLEIDŽIAMI.

Konferencija bus laikoma Pennsylvania Hotel, kambaryje 
Exibition, No. 2, Nedėlioj, gegužio (May) 16 d., prasidės nuo 2 
vai. po pietų lygiai, ir esant reikalus bus dar panedėlyje.

Šį pakvietimą skelbiame per visus Lietuvių laikraščius ir 
kurių agentų žinome adresus, kviečiame laiškais, o kurių nežino
me, tai kviečiame konferencijon per laikraščius.

Visi agentai malones pasiimti laivų kompanijų liudijimus 
apie jų agentūras.

Su pagarba, Lietuviai, laivakorčių agentai
K. BRAZYS, J. AMBRAZIEJUS, P. KULIS, G. J. BARTAŠIUS.
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dešimtinių
šiandien pridera 

Atskirų di- 
ukių priskaitoma iki 

Be to prekybos įstai- 
daugiau kaip 20 tuks- 
kurių metinė apivarta

■SIUNČIA!^ 

■PINIGUS 
^BILE^; J

Tiesioginis Vielomis Patarnavimas per Už- 
rubežines Pinigų Rinkas. 

UŽRUBEŽINIAMEDEPARTMENTE.

Fk --

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

OTIS & CO.
216 SUPERIOR AV. 

N. E.
Apatinės grindįs 

Cuyahoga Building

AKRON" 
YOUNGSTOWN

GRĮŽKIT LIETUVON

GELBĖKIT GIMINES

Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šimtais 
Lietuvių į Tėvynę ant HAMBURGO, FBANCUZI- 
JOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO ir t. t. 
Pasportus kiekvienam gaunam į kelias dienas.

Laivakortės labai pigios. Rašykit arba važiuokit 
stačiai pas mus.

Skubėkjte siųsti pinigus, nes auksinai labai -epigo. 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.
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Šalinimas
— Ar sugavot? — klausia Liciperis 

sugrįžusių velnių.
— Ne, — sako, — radom tik kurčią se

nį ožką besivarant ir daugiau nieko.
— Kvailiai! Jie ten buvo, — greičiau 

suimti!
Dabar ji pavirto į rugių lauką, o jis į 

pjovėją. Vėjelis linguoja geltonas ruge
lius, pjovėjas juos pjauna tiesiogis pradal- 
gėlėmis.

— Deda, dėde, ar nematei nubėgant 
ko? — klausia apsiputoję nelabieji.

— Kai rudenį sėjau, njačiau, dabar ne.
— Metus jau lakstomi kįur mums su

ginti pragaro gudruolę! — ir, liežuvius iš
leidę, nukulniavo atgal į pragarą.

Liciperis ir dabar juos išginė.
— Sugaukit pjovėją, ir rugiai parseks.
Vėl žemė linksta, oras gaudžia; vėl 

dangus niaukiasi: pragaro- jiegos šėlsta. O 
jiedu toli, toli.

— Galas jums, galas, pragaro jiegos! 
Ir jiedu sukėlė šiaurės vėjus, juodus debe
sius suginė. Kada audros suužė, o debe
siai aptemdė ir dangų ir žemę, tada ji, į 
'žaibus pavirtus, kryž-kryžiais sužaibavo, 
o Jonas pasivertęs į Perkūną, trenkė į vel
nius.

Žemėj ramu, švaru ir tylu pasidarė. 
Jei kada dabai* tik pasirodo pragaro jie
gos žemėj, tuoj vėjai pučia, dangus niau
kiasi, žaibai kryžių kryžiais žaibuoja, o 

i perkūnai griauna ir trenkia:
— Pražukit, pragaro jiegos, žemėj: 

jus Išmonių laimei kelią pastojat, jus vien 
mirtį sėjat....

B:

DIRVA o

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI
H

MĮSLĖ TREČIA.
Ką pradžioj tur’ Amerikietis,
Pas
Dvi
Pas

Lenką ant galo tebėr, 
viduryj tur’ Kanadietis, 
Lietuvį visai to nėr..

Andrius nudžiugo: ’’Gerai! 
Mano žmona jau bus apsidir
bus apie namus, kada aš sugrį
šiu. Dabar pavasarį stubą va
lant ji man nei pasilsėt neduo
da, parėjusiam iš darbo.”

Stasys Burokas iš Cambrid
ge, Mass., atrašė: ’’Telefonas 
yrą labai geras dalykas: gali 
pasimatyti su giminėmis ir ne
reikia jų šerti.”

Joninių Naktį
(Rašo Laurinaičio Jonas Kariškių Kai.)

(Tąsa iš pereito num.)
— Kelkis, imk kūjelį ir eik prie maši

nos kalinėti. Kai atėjęs Liciperis lieps 
.žeme važiuoti — kilk į orą; jei prašys į o- 
:rą lėkti — vandeniu plauk; o vandenių 
plaukti — žeme važiuok.

Ateina Liciperis barzdą ątkišęs ir 
Jdausia Jono:

— Mašina pabaigta?
— Jau.
— Važiuosime?
— Galim.
— Plauk vandeniu.
Jonas 'žeme važiuoja.
— Lėk į orą.
Jis vandeniu plaukia.
— Žeme važiuok.
Jis į orą kįla.
Pagyrė Liciperis Joną ir liepė ateiti 

ryte žmonos išsirinkti. Kuomet jis tai pa
lakė savajai mergytei, ji kaip ir nusiminė: ;

— Sunku, sunku bus mane pažinti, bet i 
įsidėmėk mano žodžius: išleis ančių pulką 
— aš busiu papurusi; išleis žąsų pulką, — 
visos vienodos, aš viena raišiu; išleis vie
nodų avių pulką — aš sunykusi busiu; iš
bėgs arklių būrys — visi vienodi: aš viena 
tik koja žemę kasiu; galų gale išeis panų 
būrys, visos vienaip gražios, visos tave ža
vės — aš tik iš panagės muselę išleisiu — 
rinkis mane, išsiskyrėlę.

Nuo pat senų senovės pragaras nebu
vo matęs tokių iškilmių, kaip šios rinktu- 
vių iškilmės. Visi ir didieji velniai ir ma
žieji velneliai paskirtu laiku susirinko į nu
rodytąją vietą žiūrėti, kaip Jonas sau pa- 
■čią rinks.

Varė paukščių pulkus, ginė gyvulių 
bandas, o Jonas vis drąsiai rodo ir rodo: 
ta, ta, ta,.. .-£• .velneliai-iš-pykčio net viens 
kitam uodegas pradėjo mindžiot, o pasku
tinį kartą, kai jis parodė tą, visi ožiais su
bliovė: Jonas išsirinko tą pačią mergytę, 
o ji, mat, buvo Liciperiaus duktė.

Supyko velniai ožebarzdžiai, kad Li- 
•ciperiutė už visą pragarą gudresnė ir kad 
.ji Joną išgelbėjo, paėmė ir uždarė juodu 
pirtyj. Liciperiutė suprato, kad velniai 
nori juos sudeginti ir jų sielas į savo ran
das paimti. Todėl ji pavirto į adatą, Jo
ną pavertė į siūlą ir, pro rakto skylelę iš
lindę, pabėgo.

Velniai, padegę pirtį, 'žiuri-žiuri į liep
sną, žiurLžiuri į durnus ir akįs ant kaktos 
iššoko, tik sielų nėr ir nėr.

— Už visą pragarą gudresnė buvo, 
pabėgo, — susiriesdami kaukia juodsnu- 
kiai.

— Ginkitės, žiopliai! — Liciperis šau
kia. — Ir pasileidę keliu velniai. Žemė 
dreba, dulkių debesiai dangų remia.

> Jonas pridėjo prie žemės ausį ir girdi 
bildesį: atsigeni Tuoj ji pavirto į aukso jei bernelio' ir mergelės vainikėliai susi- 
žuvytę, jis — į gražų prūdą. Atlėkė vėl- plaukia — jiedu ves; jeigu vienų mergelių 
niai ir mato:.tyro vandenėlio prūdas, ja- | 
me žuvelė plaukioja — daugiau niekur nei : 
gyvio. Pasistajpė pasikraipė velniai ir at
gal nudulkėjo. O Liciperis pragare šau
kia:

— Ežerds jis buvo, žuvelė gi ji; reikė
jo vieną paimti ir kitas butų parsekęs at- 
gal! ■ c

Smilksta velneliai keliu, bet Jono au- 
sįs girdi. Ji pavirto į gėlę, jis — į bitelę.1 
Mato piktoji veislė: gėlė žydi, bitelė joje

I bimbiliuoja, o daugiau nematyti ir negirdė- 
I ti nieko.

— Už visus mus gudresnė buvo, kur 
čia pavysim, — ir nubildėjo velniai atgal. 
D Liciperis jau ištolo rėkia:

—Jiedu buvo: reikėjo gėlelę nuskinti 
ir bitelė butų parlėkusi atgal!

Vėl rūksta laukai, vėl žemė dreba. Bet 
ir dabar terado kurčią senį ožką varant.

— Seni, seni, ar nematei ko nubėgant?
— Senis gi muša su garadu per šohą ožkai 
ir bumbsi po nosia:

•— ščibš, ščibš!....
Supyko juodieji ir atgal nudumė.
Tiesa, užmiršau dar pasakyti jumsr 

kad tų velnių tarpe viens raišas buvo. Ne- 
nušlubuoja jis ir puškelio, kiti jau atgal 
ūžia, nenukabalduoja į pragarą, kiti vėl 
gintis leidžiasi — jam tai didžiausias var
gas buvo.

MĮSLĖ KETVIRTA. 
Trissyk lupas reik praverti; 
Pradžia tokį daiktą duoda, 
Ką iš debesio krint’ juodo, 
Galop lyg ką bando tarti.

Jeigu taip dar nesuprasi, 
Tai ant žemlapio atrasi 
Apibrėžtą raidžių eilę, 
Kuriai kaltas esi meilę. '

Kas?

Taip užbaigęs kalbėti, Dumas apsi- 1 
žvalgė.. Miega visi, miega, o jo pasakos ' 
teklausos viena tik nakties 'tamsa, kuri 
grytelės keturiose sienose dar tamsiau at
rodė.

Pro kertuoto langelio stiklus rasų nu
dažytus, purvinus, tamsius jis pamatė bal
siantį rytų dangų. Tas dangus taip buvo 
gražus, kaip niekad, ir Durnas* žiurėjo, žiu
rėjo į jį, kaip, rodos, paskutinį kartą ma
tydamas. Paskui kažką prisiminęs, pali
ko miegančiuosius, išėjo į kiemą, pasilei
dę jaučius ir nusivarė juos niekeno ir nie
kad dar neitu keliu: jis visas baltuose ra
muliuose skęsta ir žeme eina tiesiai, tiesiai 
į dangų. Jo minkštu, niekeno dar nemin
tu paviršiu bren,da Durnas ir Įžiūri į pasau
lį. Jis jam taip ankštu atrodo, todėl ir ne
supranta, stebisi, kam čia dar žemėj nau
jos gyvybės randasi. Gal jos eina pakeisti 
kitų. Gal todėl antai visur grabai eina ir 
nėra valandėlės, kada vaškinė žvakė neži
bėtų. Kam miršta ir puųa žmonės, jei čia 
taip daug aukso, sidabro.... Pasižiūri į 
kalnus, gilius žemės sluogsnius — visur tik 
žėri, žėri, semk ir Semk. Žmonės nežino 

. ir nemato. j
— Aš vienas tebusiu turtingas, aš vie

nas pasaulį valdysiu, aš vienas žmonių 
. mintis teskaitysiu, — didžiuojas jis ir ei

na tiesiuoju baltųjų ramulių keliu. O ke
lias sunkėja, sunkėja.

Prieina lauką. Ant upelio kranto sėdi 
dvi mergytės. Viena verkia, kad vainikė
lis nuskendo ir mirti reiks, kita gi akelėm 
lydi beplaukiantį vainikėlį ir mąsto, ar 
greitai bernelis atjos.

Ten vėl jaunimo ratelis vainikus pina, 
į juos žvakales stato ir leidžia į vahdenį':

Audra.
Nuo Juokų Red.: — Talpina

me trečią ir ketvirtą gerb. Au
dros galvosūkį. Ant pirmutinių 
dviejų dar niekas išaiškinimų 
neprisiuntė ir (neprisiųs), nes 
žmogaus ir protas gali susisukt, 
vis neišspėsi. Gerb. Audrai duo
dame savaitę laiko nuo pasiro
dymo šių dviejų mįslių atsiųsti 
atsakymus ant visų keturių, 
nes ilgai nesulaukę skaitytojai 
gali iš galvos išeiti begalvoda
mi, kas, kas, kas tai butų ?....

■ 5V
Tadas Lapinskas iš New Yor- 

ko, iškirpo ir atsiuntė pereita
me numeryje 
šio 
mo vaikams pagalbos Amerikie
čių moterų komiteto vardus se
kančius

Komiteto 
Dr-nė 
Dr-nė 
Dr-ųė 
E. Daunorienė, 
K. Garšvienė, 
M. W. Bučinskienė, 
P. Jurgeliutė.

paskutinį vardą apibrau-

Chicagos ’’Draugas” pakėlė 
lermą prieš Majorą P. žadeikį. 
Musų kunigėliams niekados ne
patiko ir nepatinka, jei kur ką 
vadovauja civilis žmogus, o ne 
su atbula apikakle juoda uni
forma (iki kulnų) piemuo.

Labai malonu butų ’Draugui’ 
girdėti, kad Lietuvos Armijos 
Majoras turėtų priešakyje nors 
šias tris raides: "kun.”

Neužtenka kad bažnyčioj, bet 
ir karės lauke jie nori, kad bu
tų vadovais kunigai.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

’’šis laikrodis turėtų laikyti 
visą gyvenimą.”

”Aš netikiu — jo valandos 
suskaitytos.”

Nepaisyk apie savo išvaizdą: 
rupužė tokia negraži, ir tai pas 
Lietuvius’ yra labai populiariš- 
ka.

Dirvoje” tilpu-
Lietuvos komiteto atsišauki-

SHORE

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

12000 Superior Ave.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

dami metams “Dirvą”. 
A. RŪKAS 

479 N. Franklin Street 
Philadelphia, Pa.

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

OFFICES

at

at

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.

West 25th at Franklin
West 25th at Arch

wood
Lorain 
Lorain 
I.o rain
Detroit at West 117th 
Detroit at West 101st 
Bedford, Ohio 
Willoughby, Ohio 
Painesville) Ohio 
Lorain, Ohio
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nariai:
B. Bacevičienė,
M. Misevičienė,
J. Valukienė

Ir 
kęs tik tiek pridėjo,: ’’Pagirta 
Tu tarp moterų.”

Teklė černiutė, 17 metų am
žiaus, buvo nedėlioj ant baliaus,; 
susipažino su “vaikinu ir sutiko 
duoti jam savo antrašą.

Panedėlį-jos tėvas neturėjo 
ramumo, kolei neprikalė prie 
namo durų naujų stubos nume
rių, kad 
surastų, 
atrašys.

laiškanešis lengvai ją 
kada tas vaikinas jai

Labutis, 
draugais

diskusuoda- 
apie visatos

Petras
mas su
surėdymą, žmogaus sutvarky
mą, pasakė:

’’žmogaus galvoje yra visas 
protas ir gyvybė. Nukirsk gal
vą nuo kūno— ir žmogaus nė
ra: pasibaigia jo gyvybė, min
tis ir darbai.”

Vincas Stanionis pasakė:
’’Ale nukirsk kūną nuo gal-, 

vos — irgi tas pats. Taigi ma
no išvedimu, žmogaus gyvybė 
ir protavimas paeina iš vidu
rių.”

ar vienų bernelių — jie niekada poros ne
gaus; jei keno visai atsiskiria —/jam ka
pai skirti.

— Užteks jums visą naktį burti, džiau
gtis, ar ašarėles lieti: aš jus visus mylėsiu, 
visiems meilę suteiksiu, aš jūsų viešphįs.

Toliau randa senutę rasas bebrau- 
kiant* gydančias žoleles .berenkant.

— Senute, eik namo: matai jau diena 
aušta ir sveikatos jau nerasi. Aš tave tik 
viens galiu išgydyti, jaunąsias dienas grą
žint, aš viens visagalis, mano rankose vis
kas: ir auksas, štai čia po kojų žėrįs, ir 
antai kalnuose bąląs sidabras, žmonių tur
tai, gyvybė: mano viskas, viskas, aš viens 
visagalis. .*..

Jau Durnas nejuto, kaip jis namo par
ėjo, nejuto, kaip jį į lovą paguldė ir nema
tė, kaip vaškinę žvakę jo pogalvyj uždegė.

Tik švento Jono rytą danguj nuraudo, 
o orui nugaudus rytinį Angelas Dievo,' visi 
bažnyčios varpai suskambėjo, taip suskam
bėjo, kad gyvieji žmonės juos suprato ir 
meldėsi:

— Amžinį atilsį Durno sielai!
(Karo avacijos mokykla

6—VIII—1919 m.)

Pranas Aušrys parašė knygą: 
’’Laimė Apsivedusių Gyvenime 
ir Kaip Ją Pasiekti”.

Bet pats dar nei sykio nebu
vo ženotas.

Viskas, ką žmogus gyvenime 
iškalno rengiesi daryti: moky- 
tis ar ką kito, apsvartai kiek 
tas metų laiko užims, ir išrodo 
labai-labai ilgu.... ir baisu.

O kaip tie metai prabėga — 
kožnas pasako: Kaip tas laikas 
greitai praėjo — nei nejutau!

Netauškėk apie viską, ką ma
tai, ką girdi ir ką mislini, bet 
tik tą, kas reikia.

Pas Bijauskus rengėsi ateiti 
kunigas. Dievobaiminga būda
ma, Bijauskienė viską gražiai 
priruožė, apsivalė, laukia kuni
go ir sako savo vyrui, kuris yra 
labai kalbnus:

— Jonai, šiandien pas mus 
atsilankys kunigėlis, prašyčiau 
tavęs kuogeriausih jį užlaikyti.

— Gerai, širdele, gerai; ką 
tu nori, kad aš padaryčiau?

■— 'Susilaikyk nuo kalbėjimo 
apie tokius dalykus, kurie.tave 
labiausia interesuoja.

(Galas)

Andrius Alyza, už pasigėri
mą blaivybės laiku, paimtas po
licijom Teisėjas sako: ’’Paski- 
riu tau trisdeišmts dienų kalė
jimo”.

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

loo Road
Kinsman at East 93rd 
Woodland at East 

22nd
Broadway at Harvard

Saugumas Pirmiausia
INIGAI, kaip Lietuvoje žmonės šių 
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
rosais, nes vagiliai atėję išima; negalima 
nešiotis diržuose, nes gatviniai banditai te
nai pirmiausia apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN CO. banke 
ir jo skyriuje pinigų saugumą taupytojoms 
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.

Cleveland 
crust Company

Siunčiame Pinigus 
Europon Žemiausia 

Kaina
Kuomet siunčiat pinigus Euro

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

Mes parduodame laivakortes į 
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



AMERIKOS LIETU
VIAMS.

Mes turime savo kariumenę. 
Kiek jausmų sužadina mumy
se ta mintis. Prieš kelioliką 
metų mes žodžio tarti lietuviš
kai nedrįsome. Rusų žandaras 
atiminėjo nuo bažnyčios 
lietuviškas maldaknyges, 
lietuviškas knygas musų 
nės varomi buvo Sibiran.

buvo iš musų atima- 
atiduodama arkliava- 
kitiems tamsiems atė- 
Rusų kazokai Kražių

durų 
Už 

žmo- 
Mu-

bolševikai

kariumenė
Vokiečiai

n.uo
Vo-

tre-

sų žemė 
ma ir 
giams ir 
jūnams.
ir Kęstaičių bažnyčiose arkliais 
mindžiojo besimeldžiančius.

šiandieną mes turime savo 
kariumenę. Tai neišpasakyta 
ir netikėta laimė. Musų kariu- 
menėje atgimė didvyrių-protė- 
vių dvasia.

Vokiečiai pradžioje tyčiojosi 
iš jos, bet jau mėnesiui praėjus 
po pirmo su bolševikais mūšio 
sakė, kad Lietuviai kaujasi kaip 
Vokiečiai Vilhelmui valdant, 
kova su bolševikais atlikta bai
siose aplinkybėse. Viso ko tru
ko. Dauguma kareivių buvo 
neapginkluota, neaprėdyta, ne- 
apauta. Kareiviai tuomet par
davinėjo iš namų atsineštus 
batus, pirkdavo iš Vokiečių sla
ptai šautuvą, sakydami: ’’Mes 
jiems ir neapsiavę parodysim.”

Nepraėjo metų — 
tapo išvaryti.

Atsistojo musų 
prieš antrą priešą,
gausiai apginkluoti, su šimtais 
patrankų ir tūkstančiais kul
kosvaidžių, perpjovė Lietuvą 
pusiau nuo Mintaujos iki Tau
ragės ir plėšė Lietuvius žiau
riai. Santarvė pati neišmanė 
kaip juos prašalinti. Lietuvis 
kentė, dantis grieždamas, kentė, 
jiegas taupydamas, kentė tiek, 
kad svetimieji intarinėti ėmė, 
buk mes palinkę su Vokiečiais 
susibendrauti. Bet plyšo Lie
tuvių kantrybė. Ir santarvei 
prisiėjo Vokiečius gelbėti 
Lietuvių. Į savaitę laiko 
kiečių Lietuvoję nebeliko.

šiandieną stovime prieš
čiąjį priešą •— Lenkus. Jie už
ėmė kuone pusę musų Lietuvos. 
Senąją musų sostinę Vilnių jie 
laiko jau savo nuosavybe. Plė
šia žmones baisiau už Vokiečius 
ir bolševikus. Uždaro mokyk
las, Seinų vyskupą, kunigą Gri
gaitį ir daugelį kitų kunigų ir 
šviesesnių žmonių arba išvarė 
arba sukišo į kalėjimus. Baž
nyčiose išgirdę lietuvišką pa
mokslą — šaudo. Yra atsitiki
mų, kad prie ligonių kunigams 
Lietuviams važiuoti neleidžia ir 
su švenčiausiu sakramentu va
žiuojančius grąžina. Su kruvi
nomis ašaromis prašo atsiųstie
ji iš ten Lietuviai, kad gelbėtų 
juos greičiau musų kariuhtienė.

Ir ji išgelbės. Praeis metai, 
bet pagaliaus prablaivės Lietu
vos dangus, ačiū musų 
škai kariumenei.

Bet atsiminkime, kad 
sų vyrai-aržuolai, tie
dainuojami berneliai dobilėliai 
— baisų vargą vargsta. Ka
riumenė yra skaitlinga ir dau
ginti ją prisieina, 
mus stato 
Jų frontas 
kilometrų, 
atsispirti.
rubežyje, stengiasi kelti maiš
tus viduje, visokiais budais no
ri Lietuvą praryti ar pasmaug
ti. Bet giname tiesą ir gina-

didvyri-

tie mu- 
dainose

Lenkai prieš 
šimtus tūkstančių, 
su musų tęsiasi 400 

Mes turime jiems 
Jie pina pinkles už-

gyven- 
pasto- 
kuone 

išdegi- 
Kaune

mes. Prieš dešimtį Lenkų mu
sų vienas. Jau nebevienas tai 
atsitikimas, kad musų vienin
telis kareivis sulaiko būrį Len
kų iš 40 žmonių ir dar belais- 
vėn atsiveda.

Tik reikia, kad tuos musų 
kentėtojus už Tėvynę sustiprin
tume musų užuojauta ir meile, 
kad palengvintume jų Vargus.

Lietuvos Valstybė visoko pa
daryti neįstengia, nes prisieina 
varyti visas milžiniškas atsta
tymo darbas. Visuomenė turi 
jai padėti.

Kariumenei trūksta ir apdaro 
ir maisto. Nėra baltinių; mė
nesiais reikia tokiu budu 
ti ir tai neturint doros 
gės, nes stovėti reikia 
tyrame lauke, kur karė 
no trobesius. Pačiame
daugybė kareivinių (kazermių) 
Vokiečių tapo išardyta. Prisi
artins žiema ir vėl prasidės šal
čiai, ligos, maras. Daugiau ga
li žūti ligoninėse, negu karės 
lauke.

Gi ligoninėse trūksta pagal
vių; kuone ant plikų lentų pri
sieina ligoniams gulėti. Gerai, 
kad maištui užtenka ir vais
tams. Jei visuomenė tą vargą 
matydama nieko nepadėtų, ne
duok viešpatie. Nebūtume ver
ti, kad del beširdžių labo tiek 
savęs aukoti.

Dabar jau matyt invalidų— 
be kojų, be rankų, be sveikatos; 
Jei jiems prisieitų badauti — 
jie butų gyvais musų niekšumo 
paminkslais.

Bet to nebus, negali būti. 
Mūsų tauta ne tik didvyrių, bet 
ir meilės žemė. Mes aprūpin
sime visu kuo galima, ko rei
kalauja musų kariumenė. Ir 
apdaro, ir maisto, ir dvasiai 
pagalbos — knygų, laikraščių 
suteikti jiems reikia. Jų poil
sio valandas pagražinti; nuken- 
tėjusiems, sergantiems visokią 
paguodą suteikti, invalidams 
amatą į rankas dubti, žuvusių
jų šeimynas aprūpinti — tai vis 
musų šventa pareiga.

Tiems visiems kariumenės 
reikalams aprūpinti ir susitvė
rė Lietuvoje Kareivių Prietelių

Draugija. Jos tikslas: ’’Rūpin
tis visais kareivių dvasios ir 
kultūros reikalais bei tenkinti 
visokius kareivių gyvenimo me- 
deginius trukumus” (Įstatų pa- 
ragr. 1).

Lietuvoje visuomenė, karės 
nualinta ir pati vargstanti, de
da tam. tikslui tūkstančius. Iki 
šiol sumesta apie šimtas tūks
tančių auksinų.

Už tuos pinigus išsiuntinėta 
dovanų praeitoms Kalėdoms į 
frontą, Kauno įguloje sureng
tos kareiviams kūčios, įsteigta 
4 kareivių klubai, ligoniams su
teikta pašalpų maisto pagerini
mui, etc.

Bet tai tik lašas jūrėje.
Jeigu "Jus, užjūrio broliai, ne

padėsite — neįstengsime. Jū
sų geroji širdis mums žinoma. 
Jus patįs norite stoti į Tėvynės 
gynėjų eiles,
kurie jau lieja kraują, 
sveikatos nebeteko.

Jums už ’tai žunantieji 
vynę tars amžiną ačiū.

Kareivių Prietelių 
Valdyba

Pirmininkas — Dr. P.
Vice-pirm. — M. Popikaitė, 
Iždininkas — Kun. Bumšas, 
Nariai — M. Krupavičius,

Prov. Makauskas, 
P. Radzevičius,

Sekr. — A. Krakauskaitė.
P. S. Visas aukas prašome 

siųsti per Liet.-Amerik. Pramo
nės Bendrovę (Lithuanian Ame
rican Trading Co.), Lietuvos U- 
kio Bankan Kaune, kuris mums 
išmokės čia dolariais.

Kar. Pr. Dr-jos Valdyba. 
Kaunas, kovo 28, 1920.

mi-

iš 
Bet

va- 
su- 
nes 
ge-

JONAS KATKUS
‘Dirvos” Agentas Pittsbur- 

ge ir apielinkese.
Važinėda- 

bu ki- 
reika- 

p. Kat- 
patar-

mas

l*is> 
kus
naus taipgi 
musų skai- 
tytojams ir 
visiems

JĮsKĮI rimtiems
- sirašyti ar

senas
numeratas atnaujinti.

no-
už-

Sušelpkite tuos, 
kurie

už Tė-

Dr-jos

Sližys,

nori sugriauti Lietuvių bažny
čią, tat jei Lietuviai pildys 
sijonieriaus patarimus, tai vi
sus klerikalus reik varyti 
Lietuvių tarpo į pragarą,
negana to, vieną vakarą misi- 
jonierius bažnyčioj iškeikė Lie
tuvos Laisvės Paskolos komite
tą, kaipo bedievišką padarą, — 
pagal jo nuomonės, tokis šven
tas darbas, kaip tautos rėmi
mas, neturėtų būti bedievių 
dovaujamas. Bonų komiteto 
sirinkiihe kilo trukšmas, 
paaiškėjo, kad valdyboj yra
ri parapijonai, kurie remia baž
nyčią, ir keletas klerikalų, ku
rie priešingi bažnyčiai. Geri pa
rapijonai pakėlė trukšmą, rei
kalauja paaiškinimo, kas infor
mavo misijonierių, buk bonų ko
mitetas bedieviškas. Paaiškė
jo, kad vienas klerikalas buvo 
nuvykęs pas misijonierių savais 
reikalais ir netyčia pasakęs, 
buk bonų komitete yra bedie
vių. Vėliaus misijonierius su
žinojęs, kame dalykas, privačiai 
apgailėjo už padarytą klaidą, 
nes iškeikė gerus parapijonis.

Tat pas mus dalykai eina taip 
toliau ir taip toliau.

žiburis.

pre- 
Kurių 

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.

FARMOS
PRANEŠIMAS JIEŠKANTIEMS PIRKTI FARMŲ

Cleveland, Ohio, ir šios apielinkės kitų miestų Lietuviams pranešame^ 
kad musų, LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA, Scottville, Mich., apriko 
šioj apielinkėje musų Draugijos Agentu JONĄ KUŠTI, 1270 E. 79th St, 
Cleveland, Ohio, prie kurio galite kreiptis norintieji pirkti gerų Ūkių arba 
užsirašyti gerų ūkiškų laikrašti ’’ŪKININKŲ ŽINIOS”. Clevelando ir apie
linkės Lietuviai, nepraleiskite progos, susipažinkite su musų Draugijos vie- 
tinu Ageintu, kuris suteiks jums mūsų parduodamųjų geriausių ir pigių 
Ūkių Katalogus ir žemlapius, ir norintiems atvažiuoti pas mus pasižiūrėti 
jis patarnaus ir kurie norėsite, del parankumo atvažiavimo, jis galės su ju
mis atvažiuoti sykiu j Scottville, Mich., kas daug palengvins jūsų kelionę. 
Todėl nepirkite niekur kitur Ūkės, neklausykite jokių agentų prasimany
mų, kurie iš pavydo musų kolonijų smerkia. Ant to Lietuviai neatsižiurėda- 
mi plaukia i musų Kolonijų apsigyventi ant ūkių iš visų Amerikos kraštų. 
Ta musų Kolonija yra Didžiausių Lietuvių Koloniją Amerikoje, kurių An
tanas Kiedis pats pirmasis pradėjo apgyvendinti ir apgyvendino jau suvirs 
500 Lietuvių ant ūkių. Tik vienų praeitų vasarų Scothnlle 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 ir vietos del apsigyvenimo, atvažiuokite pas muš j Scottville, Mich; — 
šioj apielinkej laukai yra lygus, žemė molis su juodžemiu maišyta ir mo
lis su derlingu smielžemiu ir maišytai, ant kurios geriausiai auga visokie 
javai. Parduodame pigiai ir ant lengvų išmokėjimų, mažas, dideles ukes, 
ir duodame gyvulius, padarus, mašinas ant lengvų išmokėjimų, suteikiame 
visų rodų ir reikalingų pagalbų pirkusiems pas mus farmas.

Atvažiavę pas mus, jei nenorėtumėt čia pirkti gerų ūkių, mes jus tuo
met galėsime nuvežti j HART, MICH., ten yra daug tuščių stovinčių ūkių, 
kurios yra pigios, daugiausiai tinkamos grikių ir pyčių auginimui, neš 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 Agentų, ir kuris norite užsirašyti musų Drau
gijos leidžiamų puikų Ūkiškų laikraštį ’’ŪKININKŲ ŽINIOS”, taippat ga
lit kreiptis į tų patį musų Agentų,, kurį galėsite rasti namie kasdien po 5 
valandos vakare, o subatomis ir nedėldieniais nuo 10 v. ryto visų dienų. 
Pasimatykit ypatiškai arba rašykit antrašu: (20)

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

Columbia Lietuviški Rekordą E 2704

RUBLIAI LIETUVOJE NE
TURI JOKIOS VERTĖS.

PARMOS UKES
Girdisi tik vien aimanavimas ir 

žmonių bedavojimai 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 Michigan© 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 i 
pritrūksta pagelbėt, nes mes turim Į 
kas tik reikalinga. Net ir svetim
taučiai stebisi iš Lietuvių darbštų-1 
mo ūkininkavime. „ ’ 
not pirkti farmas, patariam kreiptis 
prie šios draugystės, kuri turi tam 
tikslu komisiją, kuri jums patarnaus 
be jokio atlyginimo ir be skriaudos. 
Komisijos nariai: p. J. Vasiliauskas 
ir K. Daubaras. Kadangi čia yra 
daug išnaudotojų agentų, kurie nori 
nuskriausti žmones be mielaširdys- 
tės, taigi ši draugystė sumanė būdą 
apsaugot savo tautiečius ir musų 
dviejų metų teisingas darbas pasi
rodė. Dabar jau mes turim gana 
farmų ant pardavimo. Atėję Anglai 
ir Švedai prašo musų parduoti jų 
farmas, ko mums reikia, kad jų pui
kiose vietose apsigyventų Lietuviai. 
Su informacijomis kreipkitės prie 
musų, o mes prisiusime katalogus ir 
kainas farmų su išlygomis ir paaiš
kinimais. (20)

KAZ. DAUNORAS
Box 7 Cuter, Mich.

NEWARK, N. J.
Biblijoj skaitome apie -buvusį 

protingą žydų karalių Salamo- 
ną. Jei skaitytojai dabar žino 
kur panašios išminties žmogų, 
lai jj<atsiunčia į Newarko kle
rikalų centrą — labai reikalin
ga išrišimui daug painių daly
kų ir nustatymui galutino jų 
padėjimo. Vietos klerikalai sa
ko,- kad kunigas bedievis, baž
nyčia bedieviška, — kurie re
mia vietinę Lietuvių bažnyčią 
ir kunigą, esą visi bedieviai; 
geri katalikai neis į bedievišką 
bažnyčią, ir jie nutarė neiti, ne
duoti aukų, — neina ir neduoda. 
Kunigas parsigabeno misijonie-' 
rių, kuris per visą savaitę žmo
nėms į galvas kalė, kad tie, ku
rie priešingi' bažnyčiai, yra di
džiausi bedieviai, eretikai, juos 
reikią vyti iš Lietuvių tarpo — 
pasmerkė juos į pragarą deg
ti per amžius'. Kadangi New- 
arke nieks nesipriešina bažny-1
čiai, tik didbobiški klerikalai 53 Hudson Av. Brooklyn, N.Y.

ĮVAIRIOS liaudies dainos. 
ĮDAINAVO a. KVEDARAS, BARITONAS, 

su piano akompan
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E 2223

E 3798

E 1924

E 4181

Taigi kurie ma-

-..... Į

VĖSIOMIS PAVASARIO 
DIENOMIS.

Elektriškas Šildytojas lengvai padės jums 
apsišildyti savo miegamąjį kambarį, mau
dynę arba kūdikio kambarį be jokio var
go, kaip reikia pečių kuriant.
Tik prijungkit Ūdytoją prie artimiausiai 
esančios elektros skylės ir į keletą minutų 
laiko jo šiluma išims iš kambario šaltą 
orą.
Elektriški Pečiukai yra saugus, sanitariški 
ir parankus. Parsiduoda visose Elektriš
kose Krautuvėse.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

buvo siųsta 5010 
Lietuvoje neturikurie

vertės.
esate
savo giminėms 1918 ir

siuntę į Lietuvą

. Lietuvos Misijos Informaci
jos Biuras ’’Saulės” No. 33, iš 
balandžio 22 d., paskelbė, jog 
kada tai tūli Lietuviai siuntė 
pinigus į Lietuvą rubliais per 
tulus agentus, kurie net savo 
adreso nepadavė Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Bankui Kau
ne, kurie tai pinigai negali pa
siekti adresantų, kurių pagar
sinta net 32 adresai Lietuvoje, 
kuriems viso 
rublių, 
jokios

Kas 
rublių
1919 metais per agentus ir ban
kus, o negavote nuo savo gimi
nių atsakymo apie priėmimą tų 
pinigų ikšiolei, tai atsiųskite 
man tų agentų kvitas ir visus 
cirkuliorius iš tojo laiko pajieš- 
kojimui tų pinigų.

Tūli agentai, ’’bankai” ir ben
drovės siuntė 1,000 rublių už 
$180, ką buvo -galima nusiųsti 
už $60; taipgi siuntė ir auksi
nus į Lietuvą, 1,000 auksinų už 
$50, ,ką buvo galima nusiųsti 
už $20 iki $25. Tokius ”gėra- 
dėjus” reikia sujieškoti ir pa
gal jų kvitas apgarsinti laik
raščiuose, kiek jie yra persiun
tę pinigų į savo kišenius, kad 
visi Lietuviai juos žinotų.

P. MIKOLAINIS

PINIGŲ SIUNTIMO AGENTŪRA
Siunčiu piniguS' į Lietuvą pagal žemiausį dienos kursą su 

pilna gįvarantija. Taipgi siunčiu Lenkų pinigus] į Lenkų už
imtą Lietuvą ir visą Lenkiją.

Suteikiu rodąs grįžtantiems į Lietuvą, parūpinu paspor- 
tus, laivakortes ir kaip parsikviesti gimines iš Lietuvos.

P. MIKOLAINIS
53 HUDSON AVENUE BROOKLYN, N. Y.

DETROIT, MICHIGAN
Šį pavasarį labai daug Lietuvių atvažiuoja į Det
roitą. Daug atvažiuoja su šeimynomis. Daug to
kių, kurie jieško sau STUBŲ ir vargiai gauna, o 
tada priversti grįžti atgal iš kur atvažiavo. 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
rvnATT TTIT 'UVPTTQ Mano pasirodė pasekmin-CrlUnU JL lik. V U O — gj. Mano ypatiškas apsipažinimas

su mėtodomis 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- 

M gonius. Jeigu užkrėstas, ateik Dykam Pa- 
■ sitarimui ir nuoširdžiai išsikalbėk; gal su- 

SHBR M* laikyti daugelio metų varginimųsi ir gali
būti permaina visam jūsų gyvenimui. PA- 

JR l SITARIMAS ir PATARIMAI DYKAI. Ar
esi suged.s ar dar vyras? Ateik pas man , 
ap pagelbėsiu.

PI. IK...^II No- 2 East Exchange Street 
Ufl HnWRIla kam- Main ir Exchange Sts. 
Wliliunuilf AKRON, OHIO.

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

Mano laivas.. Daina.
J sveikatą. Maršas. Orkest

Pamylėjau vakar. Liaudies d 

Draugė. Polka-mazurka. Ork

Kur vėjai pučia. Baritonas,

Esu garsingas vyras. Bariton

ĮDAINAVO MARĖ KARUžIUTė.
bu orkestros akompaniamentu.

Sudiev Lietuva.
Miškas ūžia.
Sveika Marija. Soprano, Marė Karužiutė.
Avė Maria. Soprano, Olga Roller.

ĮDAINAVO KARALIENĖS ANIOLŲ PARAPIJOS CHO
RAS, Iš BROOKLYN, N. Y.

Ant kalno karklai siūbavo.
Pasisėjau žalių rūtų.
Oi motulė.
Motus, motuš.
Karvelėli mėlynasis.
Kur bėga Šešupė.
Loja šunis ant kiemo
Ko liūdi putinėli.
Oželis.
Mes padainuosim.
Beauštant! aušrelė.
Saulelė raudona.

[DAINAVO ŠV. CICILIJOS CHORAS Iš NEWARK, NJ.
E 3313
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E 2198

E 2653 
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E 2582

E 2706

E 3624

E 3626

E 3799

E 3499

E 1198

E 2001

IGRAJINO REPULLIKONŲ ORKESTRĄ.

Tyki mėnulio naktis. Valcas.
Mėlinos akelės. Valcas.
Marselietė. Francijos himnas.
Kariškas maršas. Ant bubnų ir trubų. 
Alvito ežero bangos — Polka-mazurka. 
Pilviškių valcas — Kauno kapeliją.
Gražioji polka.
Pavasario rytas. Polka.
Kalnų augštumose. Valcas.
Kariškas maršas.
Žemaičių polka.
Gudri. Mazurka.
Kur upelis teka. Polka, 
šienapjūtė. Polka-Mazurka. 
Ant Šešupės kranto. Polka. 
Lelijos žiedas. Valcas.
Tamsioji Naktis. Valcas. Armonikų duetas.
Vilniaus Polka. Armonikų duetas.
Vilniaus polka. Armonikų duetas.
Tamsioji naktis — Valcas, armonikų duetas.
Polka. Dalis pirma.
Polka. Dalis antra.
Mažrusiška polka. , 
Polka.

ŠOKIAI IR MARŠAI IGRAJINTI ĮVAIRIAIS 
INSTRUMENTAIS.

Eina garsas nuo rubežiaus. 
Sukruskime broliai.

JDAINAVO S. ŠIMKAUS CHORAS.
Ant tėvelio dvaro — Šimkaus maišytas choras. 
Nesigraudink, Mergužėle, Šimkaus maišytas hc. 
Važiavau dieną, Šimkaus maišytas choras. 
Bijūnėli žalias, Šimkaus maišytas choras. , 
Gerkit, šaltyšiai. S. Šimkaus maišytas choras.
O. kas sodai, do sodeliai, Šimkaus maišytas choras.

Meilės žiedas. Polka.
Glamonėjimas. Valcas.
Rosijos necionalis himnas.
Serbijos nacionalis himnas.
Vokietijos nacionalis himnas.
Militariškas maršas.

IGRAJINO KARIŠKA ORKESTRĄ.

Saulei nusileidžiant. Valcas.
Onute. Polka.
Išreiškimas mailės. Valcas.
Mano mymoji. Valcas.
Prieš audrą. Valcas.
Bangos. Valcas.

IGRAJINO. MILITARIŠKA ORKESTRĄ.

Batų čistytojas. Maršas;
Saldus bučkis. Valcas.
Dėdukas. Polka. Orkestrą.
Saldžios lupos. Polka. Orkestrą.
Linksmybė. Polka.
Išdykus mergaitė. Polka.
IGRAJINO SARGYBOS ORKESTRĄ.

Laimės naktis. Valcas.
Ant šiaurvakary poliaus. Valcas.
Alpų ganyklose. Valcas.
Pavasario sapnai. Valcas.
Žiemos vakaras. Valcas.
Artisto gyvenimas. Valcas.
Visą apleista. Valcas.
Nepamiršk manes. Valcas.

IGRAJINO CIMBOLŲ KVARTETS.
(Marimba Quartet.)

Italijos atbalsiai. Two-Step
Senorita. Two-Step.
Hazy polka. Cimbolų solo.
Tunes from Alpines (Alpinu Aidai). Polka-Maz.
Albinos polka — cimbolais solo.
Naval Cadets March, varpas solo.
Po zniwach (Laukuose), Mazurka, dvi smiuikos. .
W karczmie (Karčiamoj), Mazurka, dvi smuikos, 
klarnetas ir gitaras.

IGRAJINO SMUIKĄ, FLEITAS CIMBOLAI IR
KONCERTINA.

(Violin,Flute, Chimes and Concertina, 
širdis or kvietkos.
Svajonės.
Rojaus kvietkos.
Intermezzo Sinfonico. Iš operos „Rarmas”.

IGRAJINO KVARTETAS ANT MANDOLINŲ.
A1656 Atmintis

„ Italų rinkiniai;

A 1728

E3895

E 4060

E 4116

E?469

E 2511

CELLO, SMUIKĄ IR PIANAS.
A1735 Todėl. (Because.)

„ Motka. (Mother Machree)

E 2710

E 1551

E1552

E 3181

E 3182

E 3343

E 3379

E 3475

SMUIKA SOLO, IGRAJINO ARTUR GRAMM.
Preludijos.
Ispanu šokis.
Souvenir. Gramm. Smuiką.
Preludija. Gramm. Smuiką.
Preludija Tvano. Gramm. Smuiką.
Ispaniškas šokis. Gramm. Smuiką.
Roselil (Daniška daina). Didele smuiką solo-.
Saulėleidis ant kalno. Didele smuiką salo. 
Annie Laurie. Smuiką solo.
Forsaken (Išsižadėta) .
Canary-bird (Kanarka).
Madrigal. Smuiką solo.
MenuetL Smuiką solo..
Notturno F. Dur. Citra 
Andaritei Smuiką solo.
Gipsy airs (čigonų garsai). Smuiką solo.

12-coliniai Rekordai

Smuiką solo.
Smuiką solo.

solo.

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE, 
7907 Superior Ave., :—: ( Cleveland, O.

10 Colinių Rekordų Kaina Kožno 85c.

X-RAY EGZAMINAVIMAS !$1 
' JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 

flsg ’sSI ' VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
fV KZJ9I * • aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo, 

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

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

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

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis manę 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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Žinios iš Lietuvos
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gus, prabilo Rusų kalba gimna
zijos mokytojas-gydytojas. Iš
girdęs Rusų kalbų, augščiau 
minėtasai žmogus sušuko: ”Po 
ruski? Molei!” Toksai pasi-

MANOMA PALEISTI iš ka- 
riumenės visus silpnos sveika
tos ir tuos, kurie yra vieninte
liais darbininkais šeimynoje.

DEL BALTINIŲ STOKOS.
Daugelis kareivių visai teisin

gai nusiskundžia delei baltinių 
stokos. Tečiau valdžia neįsten
gė baltinių patiekti, nes Lietu
voj nėra atatinkamų fabrikų ir 
Lietuvoj visai negalima jų ga
minti, o iš Amerikos gauta vien 
šilti baltiniai. Be to čia apsi
reiškė labai peiktina musų žmo
nių ypatybė: labai daug sodie
čių atsiuntė savo sūnūs kariu- 
menėn beveik pusplikiais, daž
nai tedavę jiems vien tiek, kad 
nebūtų visai nuogi, padėkime 
tik vienų baltinių porų, ir tų 
suplyšusių. Buvo nemaža atsi
tikimų, kad pasiturinčių ūkinin
kų vaikai ateidavo kariumenėn 
visai basi. Valdžia negalėjo įsa
kyti naujokams atsinešti skal
binių ir atiduoti juos valdžiai 
už pinigus, nes' valdžiai tuomet 
ypač stokavo pinigų, šiaip ar 
taip valdžia, kaip mums teko 
girdėti, daro viskų, kad tik su
teikus kareiviams skalbinių.

V ▼ ▼
BJAURUS NUSIDĖJIMAS 
LIETUVAI.

Susekta, kad atsiranda paru- 
bežio kareivių, kurie už kyšius 
praleidžia į Latvius ar Vokie
tijų linus ar kitas prekes. Tuo- 
mi jie daro dideliausių nuoskau
dų Tėvynei, nes Lietuva už iš
vežamas prekes, ypač linus, 
gauna įvairaus pelno ir atlygi
nimo. Tie nesųžiniški karei
viai, kurie taip bjauriai, paru- 
bežio sargybų eidami, elgiasi, 
gali anksčiau ar vėliau sulaukti 
didelės bausmės.

BELAISVIŲ PAŽYMĖJIMAS.
Visiems esantiems Lietuvoje 

belaisviams įsiūti ant krutinės 
numeriai, kad tuo budu, jei ku
ris jų pabėgtų, galėtų būti su
gautas.

MAŽOJOJ LIETUVOJ.
Klaipėdos Lietuviai, atvykus 

ten Francuzų kariumenei, Iš
puošė savo namus tautinėmis 
Lietuvių vėliavomis. Vietos Vo
kiečiai kai kur nudraskė Lietu
vių vėliavas, kad pabriežtų sa
vo neapikantų Lietuviams. Va
sario 15 d. Klaipėdoje Lietuviai 
surengė šventę Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvėms pa
tarinėti. Buvo koncertas, pra
kalbos ir vaidinimas. Vasario 
15 d. į Klaipėdų atvyko trįs 
šimtai Francuzų kareivių.

KAUNAS.
Kovo 1 d., 7 vai, ryto, Armi

jos Teismo nutarimu sušaudy
tas už plėšimų ir žmogžudystę 
plėšikas Adomas Mikutaitis.

KĖDAINIAI.
Čion nuo pereitų metų lapkri

čio pabaigos gyvuoja ’’Moterų 
Komitetas kareiviams šelpti”. 
.Gruodžio 6 d. Kėdainių stotyje

1
SPAUDOS darbus ge- 
W ral padaro toki spau

stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
<71 ‘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;
O Biznieriams darome— 

ui Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso- 
ulkiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvienų dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di
džiausiai.

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

tas komitetas įsteigė maitini
mo punktų, kuris iki š. m. sau
sio 31 dienai suteikė maisto 
6181 keliaujančiam pavieniui 
kareiviui ir 473 ligoniams. Pra
važiuojantiems duodama duonos

elgimas nustebino susirinkusius 
atiduoti paskutinę garbę miru
siam jaunam visuomenės vei
kėjui.

KAUNAS.
pusė arba trįs ketvirtdaliai sva
ro ir saldinta juoda kava. Pas
kutiniu laiku duodama ir mar
melado. Ligoniai gauna ryžių 
košės su sviestu arba kvietinių 
kleckų. Maistas pravažiuojan
tiems kareiviams gaminamas iš 
intendantūros sandėlio produk
tų, gaunamų už pinigus. Ligo
niams kareiviams maistas ga
minamas iš produktų, gaunamų 
iš intendantūros veltui.

PALANGA.
Nesenai Palangoje lankėsi vy

riausias Latvijos kariumenės 
vadas, kurį vietos Latviai ir 
žydai priėnjė su duona ir drus
ka. ' Laike pietų Latvių vyr. 
vadas labai gyrė Lenkus, kurie 
nieko nereikalauju už suteiktų 
Latviams pagalbų. Latviai Pa
langoje labai agituoja žmones, 
kad dėtųsi prie Latvių.

VILNIUS.
Vilniaus Lietuvių gimnazijos 

vakarėlis. Vasario m. Vilniaus 
Lietuviai, išklausę šv. Mikalo
jaus bažnytėlėje pamaldų, su
sirinko Lietuvių gimnazijon. 
Direkt. M. Biržiška pasakė pra
kalbų, nupiešdamas Lietuvių 
tautos pastangas būti nepri
klausoma nuo senovės iki šių 
dienų.

Vilniuje juodos duonos sva
ras 5 rub., baltos duonos sv.— 
15 rub., bulvių pūdas — 80 r., 
pieno kvorta — 10 r., vyriški 
batai — 900 rub.

(’’Kariškių žodis.”)

DEL SUSISIEKIMO SU 
VILNIUM.

Anglų gelžkelių misijai iš 
Varšavos kreipiantis į Lietuvos 
Vyriausybę del jos pažiūros į 
susisiekimo atnaujinimų tarp 
Vilniaus ir Kauno buvo atsa
kyta, kad Lietuvos Vyriausybė 
kiek seniau buvo tikusi tokias 
tarybas pradėti ir tam tikslui 
net buvo pasiųsta Vilniun spe- 
cialė misija. Tečiau atsižiūrint 
į tai, kad Lenkų valdžia ir ka- 
riumenė ne tik nepermainė savo 
elgesio su okupuotais Lietuvos 
kraštais ir santikio su Lietuvos 
Valdžia, ir ne tik nepasitraukė 
iki demarkacijos linijos, bet 
dar veržiasi ir plėšia Lietuvių 
kraštus, provokuodami gink
luotus susidurimus, ir kadangi 
tuo budu Lenkų valdžia nero
do jokio palinkimo gerbti teisę 
nei pačių alijantų įsakymus, 
todėl Lietuvos Vyriausybė ne
mato jokios prasmės vesti ko
kių nors tarybų su tokiu kon- 
tragentu. Nesą nėra jokių ga
rantijų, kad Lenkų valdžia res-

Kovo 10 d. 3 vai. po pietų nu
sileido ties 9-ju Kauno fortu 
svetimas orlaivis. Jis lėkė iš 
Smolensko. Orlaivyje skrido 4 
žmonės (3 vyrai ir 1 moteris). 
Vienas jų, Platen’as, yra įga
liotas Rusų prekybos atstovas, 
turintis Lenino ir Krasino man
datus prekiauti su visais kraš
tais. Orlaivio šoferiai Vokie
čiai. Pas skridusius rasta 300 
tūkstančių markių pinigų (Ru
sų rubliais, ir Anglų svarais 
sterlingų). Eina tardymas. — 
Lakstytuvas nuvežtas į Kauno 
garažų. 

▼ w ▼
LATVIŲ užsienio reikalų mi- 

nisteris Mejerovičius pareiškęs 
laikraštininkams del Latvių- 
Lietuvos sienos nustatymo, kad 
Palangos rajone galutinai nu
sprendęs' plebiscitų. Sunkiau 
busiu nustatyti sienų Dinabur- 
go (Dvinsko) apielinkėj, ka
dangi ten reiškiu pretenzijos 5 
valstybes: Latviai, Lenkai, Lie
tuva, Gudai ir Tarybų Rusai.

(’’Darbas”)

TERESPOLIS, Kėdainių apsk.
Terespolio dvaras yra netoli 

gelžkelio stoties, kuri daug pri
duoda patogumo. Savininku y- 
ra p. Chrapavickas, kuris dabar 
sėdi Varšavoje; dvare liko jo 
įgaliotinis V. Rusteika. Vienų 
tik nemalonų įspūdį daro Teres
polio dvaras, kad jame yra gi
liai įleidusi šaknis Lenkų kalba.

Darbininkų’ yra apie 90 šei
mynų, o jų vaikų priskaitoma 
lig 100. Nors ir tiek daug vai
kų yra, bet jokios mokyklos 
niekad nebuvo dvare. V. Rus
teika buvo paprašęs valdžios 
atidaryti Terespolio dvare Liet, 
mokyklų; valdžia išklausė ir 
tuojau atsiuntė mokytojų, ku
ris pradėjo darbuotis lapkričio 
17 d. 1919 m. Taigi dabar jau 
Terespolyje gyvuoja Lietuvių 
mokykla. Tik gaila, kad iš tiek 
daug vaikų mokyklų lanko tik 
30, o kiti, nieko neveikdami, 
slankioja pakampiais. Kaip gir
dėti, dauguma darbininkų ne
leidžia vaikų į mokyklų del to, 
kad mokytojai nemoko lenkiš-

ŠIOS DRAUGIJOS TURI 
PAĖMUSIOS “DIRVĄ"’ 

UŽ ORGANĄ.
DAILĖS DR-JA “VARPAS” 

NEW BRITAIN, CONN.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. — A. Mikalauskas, 
14 Spring Street 

Raštin. — J. Maksimavičius, 
238 Cherry Street 

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

pektuotų bent kokių sutartį, ir 
santikiai su tokia vyriausybe 
išeina iš teisės ribų ir pereina 
išimtinai į brutalės pajiegos 
sritį.

ŽAGARĖ.
Žagarės gyventojai patyrę, 

kad Latvių vyriausybė kelia 
pretenzijas del jos priklausy
mo, atsiuntė Lietuvos Valdžiai 
protestų prieš tai ir dideliame 
susirinkime vasario 29 d. pa
reiškė vienu balsu norų priklau
syti Lietuvai.

Iždininkas — B. Griškevičius, 
43 Franklin Street

Režisierius — A. Rėkus,
20 Star Street

MARIAMPOLĖ.-
Kovo 2 d. čia buvo laidotu

vės kareivio A. Pudymaičio, 
baigusio pereitais metais reali
nę gimnazija. Dar prieš atve
žant lavonų (A. Pudymaitis mi
rė Kaune), gimnazijos moks
leiviai klasėmis sustoję eilėsna 
ėjo jo pasitikti. Pagerbti mi
rusiojo atėjo ir komendantūros 
kareivių būrys su karininku 
priešakyje!

Sutikus karstų, draugai pa
ėmė jį ant pečių ir nešė gim
nazijos kieman, kur buvo sako
ma prakalbos nuo mokytojų ir 
moksleivių tarybų. Po- prakal
bų lavonų lydėjo į kapines, kur 
vėl buvo sakomos prakalbos. — 
Gimnazijos mokytojo prakal
bos metu čia pat stovintis čer- 
niauskaš, gal negalėdamas klau
syti žodžių ’’socialistas”, "dar-, 
bo žmogus” ir tt., o gal neap
kęsdamas kalbėtojo, nutraukė 
jo kalbų, liepdamas greičiau 
baigti ’’tokias” kalbas. Bet kal
bėtojas tęsė toliau, Jam pabai-

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT, MICH.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. -— A. Bagdonas, 
2338 Russell Street 

Pagelbininkas — F. Vaitkus, 
240 Cardoni Avenue 

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

157 Polard Street 
Iždin. — J. Yarošiunas,

297 Heintz Avenue 
Globėjai: A. Abyshela ir 
r" .1 K. Gauronskas.
(Susirinkimai atsibuna kas mė
nesį, pirmų nedėldienį, 2:30 po 
pietų, šv. Jurgio parap. salėj.)

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

Pirmininkas — A. Burt,
2109 Ruddell Aye.

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.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS tSt!

Ofise valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1896 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

kai ir kad kunigėlis retai lan
ko mokyklų-: mat, bolševikiška, 
sako. Laikas jau, rodos, butų 

Į susiprasti ir terespoliečiams, 
mesti savo blogas mintis.

I LEKĖČIAI.

Kai musų klebonas susirgo, 
tai bažnytinėms pareigoms at
likinėti buvo parvežtas iš Kret- 
kampio kunigas Sabas. Per pa
mokslų jis šmeižė Valstiečių Su
jungę ir gyrė ūkininkų sąjun- 
gų. Sakė, reikių taip kovot sų 

(Valstiečių sųjunga, kaip su vel- 
I niu.

KALVIŠKIAI, Kuršėnų vai.
Kalviškiuose vasario '25 d. iš

tiko nelaimė. Vaikinas 17 me
tų, namuose dirbtų šautuvų 
pripylė parako ir kietai užtai
sęs, degtuku iš antro galo pa
degė. Parakas užsidegęs spro
go ir sužeidė kairiųjų rankų. 
Sužeistąjį išvežė į šaulius.

ŠIAULĖNAI.
Jau ačiū Dievui Šiaulėnų baž

nyčioj nebesakoma šįmet lenki
škų evangelijų. Mat klebonas 
įsitikino, kad Lenkų ir ponų 
gadynė baigias ir pasiskubino 
persimesti į kitų pusę. Dar ne
senai buvo pasakęs: ’’Sakiau ir 
sakysiu, nors niekas neklausy
tų.”

ŠIMKAIČIAI.
Viename kaime pas ūkininką 

milicija jieškojo degtinės it, ži
noma, labai daug rado ne tik 
degtinės, bet ir visų degtinės 
bravarų. Buvo liepta visa deg
tinė sunešti. Ką darys, žmo
gus, nenešęs — sunešė, ir net 
stalų buteliais nustatė. Mili
cininkai prašomi taip degtinės 
prisiragavo, jog turėjo net ap
sinakvoti. Kitų diena rengėsi 
susikėlę važiuoti ir liepė degti
nę sukrauti vežiman ir. vežti į 
Raseinius, šeimininkas pasa
kė, kad ja išvogę. Taip ir tu
rėjo be nieko grįžti atgal.

VARANAUSKAI, Alytaus aps.
Varanauškų kaime degtinda

riai įsitaisė bravorų ir dirbo vi
sai apielinkei degtinę, kam tik 
reikėjo, vestuvėms ar krikšty
noms. Gudelių kaimo vienas 
ūkininkas padavė 12 pūdų ru
ginių miltų, kad jam pridirbtų 
degtinės sunaus vestuvėms. O 
degtindariai lig tik paleido bra
vorą, tai visos apielinkės gyven
tojai, dideli ir maži, užduodę 
degtinės kvapą, pradėjo rinktis 
pažiūrėti. Susirinkusieji pra
dėjo ragauti skystimėlį, o be
ragaudami pasigėrė ir pakėlė 
peštynes, ir pačia degtinę išgė
rė. Tada ūkininkas perpykęs 
ant savo degtindarių, kad jam

sunaikino 12 pūdų miltų, nuva
žiavo pas kitus degtindarius ir 
nupirkto degtinės už 2400 aug- 
sinų. Per vestuves taip visi įsi
gėrę, kad net pats jaunikis par
virto augštieninkas ir šaudė iš 
brauningo į viršų.

(’’Liet. Uk.”)

DU. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
GYDYTOJAS IR ChikuRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 6768, Prine - 
ton 431

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

FARMOS ^2®= FARMOS
Jeigu jus jieškot geros ūkės, 
mes turim didžiausį jų pasi
rinkimą. Yra ūkių su na
mais, gyvuliais, užsėtais lau
kais, mašinomis, arba kaip 
kas nori, žemės yra geriau
sios visoje Michigan Valsti
joje, geros visokiems auga
lams, kaip tai javams, sod
nams ir uogoms. Čia žemė 
labai gera, bet kainos pigios. 
Nepraleiskit progos, rašykit 
šiuo adresu: (22)
American Farm Land Co.

Scottville, Mich.

Užrašykit savo draugui metams 
dovanų — “Dirvų”.

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, DENTIŠTAS
(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 perkraustytoj ai, vinduoto j ai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, išle' 

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

NEBŪKIT LIGOTAIS!

VALANDOS
9 Ryte iki 8 Vak.
647 EUCLID AVE.
Virs New Idea Bakery

Jei Kiti Daktarai Nepagydė, Nenustokit Vilties!
PASITARKI! Sū DR. KENEALY

Aš ESU PASEKMINGAI IŠGYDĘS
Dabartines ir Užsisęnėjusias Ligas, kaip Kraujo, 
Odos ar Nervų Suirimo, Skilvio, žarnų ir Inks-, 
tų negerovės, taipgi Reumatizmo, Skausmų Strė
nose arba Sąnariuose, Galvos, Užkietėjimo, Svai
gulio ir Kataro i Galvos, Nosies ir Gerklės. NE
ATIDĖLIOK, PASIMATYK TUOJ SU MANIM.

DAUGELIS VISOKIŲ SENŲ LIGŲ, kurios 
buvo užleistos arba netikusiai gydytos, arba 

. „ . - _____ ______ , H__ ,, ______ ____  ______ __ ______  Ką aš padariau del kitų, aš galiu padaryti ir jums. Aš
suteiksiu jus teisingą paaiškinimą apie jūsų padėjimą ir pasakysiu ar bus galima pagelbėti, pirmiausia padarius pilną EGZAMINAVIMĄ. 

i..u.. - —i_:_: — __• ■___■ -r -------- s gydymai buvo be pasekmių, nereikia delei
gydytojo.

AR JUS KENČIATE NUO
Silpnų Nervų, Skaudančių Strėnų, širdies Gėli
mo, Silpnų Plaučių, Nuvargusio, Sunkių Jausmų, 
Svaigulio, Galvoskaudžio, Neaiškumo Matymo, 
Silpnų Sąnarių, Vočių, Skaudulių, Kataro, Ger
klės Negerumo, Skaudėjimo Viduriuose, Pučkų? 
Šitie ir daugelis kitų yra tankiai pirmi ženklai, 
jog žmogus nustoja sveikatos ir spėkos.

GAUKIT TIKRA GYDYTOJA IŠ PAT PRADŽIOS
nepasidavė gydymui mažiau išlavintų rankų, tankiai pagydoma kuomet aš gydau.
<---j— ’ _22J2  2-  2. „2- 2  -22  _ _____ ,
Nežiūrint kokiu budu pirma gydeisi ar kaip ilgai- sirgai, ATEIK PAS MANE. Jeigu” pirmesni

to nusiminti, nes tai buvo apsirikimas su pasirinkimu tinkamo

Dr. KENEALY
ANTROS LUBOS

REPUBLIC BUILDING

ATEIK 
PAS MUŠ 
ŠIANDIEN

NEDĖLIOMIS
10 Ryte iki 2 Dieną

CLEVELAND, O. SKAITOSI
Sek. duris prie Star Teatro

PASEKMES 
TIK
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Dabar Geriausias Laikas Pirkti Namus
2-jų šeimynų nauji namai bus gatavi del gyvenimo j porą savaičių, turi po 5 kam

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

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

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

2-jų šeimynų namas, po 6 kambarius ir su visais intaisymais pagal vėliausios ma
dos, ant Templett Avė., labai puikioje apielinkėj, arti Superior, trįs gatveka- 
riai. Parsiduos už $18,500, su įmokėjimu $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 maižais įmokėjimais, ant lengvų išmo
kesčių rendomis.-

Turime didelį rinkinį Lotų ant Corlett. Ladai puikioj vietos, tyras oras, arti 
gatvekarių, krautuvių ir mokslainių. Parsiduoda labai pigiai, su mažu ‘ įmokėjimu 
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 įmokėjimu, 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

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

Lietuvos bonų po $50 jau ga-; Jonas, 9 m., ir Juozas Debusis, 
Įima gauti pirkti pas Clevelan- • 8 m., su revolveriais užpuolė 
do Stoties iždininką St. Zobor-' krautuvę ant Denison avė., iš- 
skį, Liet. Bankoje, 6712 Supę-' mušdami durų stiklą ir parei- 
rior avė. Gali gauti tie, kurie1 kalavo nuo savininko ko jiems 
mokės visus pinigus ant sykio, i labiausia reikia. Pro šalį ėju- 
Kurie dalį yra įmokėję, turės šieji žmonės tuoj apie tą užpuo- 
luktelti, kolei ateis iš New Yor- .limą pranešė policijai. Vaikai 
ko patikrinimas, jog jų tiek ir sugauti ir paimti į vaikų prie- 
tiek yra įmokėta. žiūros namus. Jie gyveno Linn

dale su savo tėvais, iš pavardžių 
Bonų Komitetas ir pardavė- Į matyt Lietuviai. Galima tikė

jai malonės susirinkti į Good-Įtis iš jų narsių vyrų, kuomet 
rich House pėtnyčios vakare, 14. užaugs.
d. gegužio, nuo 7 vai. Bus ap
kalbama tolimesnis veikimas.

TMD.
rinkimą

laikų naktinio gyvenimo ir vi
sokių niekšysčių direktorius. 
Porą dienų pasislapstęs Joyce 
pats pasidavė policijai, bet už
sigina tą žmogų šovęs. Policis- 
tai tą naktį matė juos tris sto
vint ir kalbant ir girdėta Joyce 
grąsinant sužeistajam. Vėliaus 
pasigirdo šūviai. Jieškoma tre
čio žmogaus, kuris tada su jais 
buvo, paliudijimui prieš Joyce.

iškeitimui į pinigus. Patįs vy- ant pinigų.
riausi vagystės vadovai, pajutę Į esą^ išplatinta už $200,000. 
karštai New Yorke, pasišalino ” 
iš tenai. Paskiausiai nuspėja
ma, kad jie randasi Clevelan
de. čionai intariama pora ad
vokatų ir keletas kitų ypatų, 
žinomų didžiausių gemblerių, 
esančiais bendrais toje didelėje 
vagystėje ir iškeitime bondsų

šiame mieste jau

Bondsai pavogti nuo B. Bin- 
kovitzo, New Yorko Wall stryr 
čio pasiuntinio, po jo nužudymo 
netoli Milford, Conn., pereitą 
rudenį.

KŪDIKIS ERNST GAVO 
DOVANĄ PARODOJ.

20 kuopa laikys susi- 
nedėlioj, 2 vai. po pie

tų, Goodrich House, E. 
kurin nariai kviečiami 
kyti, nes bus rinkimas 
į TMD. Seimą.

31 gat., 
atsilan- 

delegato

Teatrališko Choro koncertas. 
Nedėlioj, gegužio 9 d., Teatra
liškas Choras turėjo puikų kon
certą ir balių. Koncerto pro
gramas visapusiškai atliktas ge
rai. Susidėjo iš 22 punktų, ku
rių pora buvo apleista. Pir
miausia griežė orkestrą, po to 
sekė dainos, kurias atliko Teat
rališkas choras, pavieniai ir 
mažos grupelės. P-lė E. Mals- 
kiutė dainavo solo — ’’Apleis
ta”. Duetą ’’Atneša diedas ku
kulių viedrą” atliko A. Zdanis 
ir J. Ribokas. P-lė Julė Baltru- 
koniutė solo dainavo ’’Geismai”. 
Keletas mergaičių sudainavo 
’’Kur josi”. Teatrališkas Cho
ras dainavo ’’Užmigo žemė”. Po 
to griežė orkestrą ’’Pavasario 
Daina”. Sekanti dainavo p-lė 
O. šumskiutė ”0, žvaigždute”. 
Teatrališko Choro merginos su
dainavo ’’Eisiu mamei pasaky
siu”. P-lė J. Baltrukoniutė — 
’’Jonuk”; Teatrališkas Choras
— "Siuntė mane motinėlė”.- Or
kestrą — ’’The Rosary”. P-lė 
Elena Grigiutė — solo ’’Ispąn- 
ka”. Keturios merginos — Ę. 
Malskiutė, A. Pečkaičiutė, Ė. 
Miliauskiutė ir Ona Seveikiutė
— ’’Temsta dienelė”. J. Žilio
nis ir A. Zdanis — ’’Geismai ir 
svajonės”. Ona šumskiutė, J. 
Kuprevičiutė, E, Grigiutė ir J. 
Baltrukoniutė— ’’Eikim sykiu”. 
Orkestrą — ’’Intermezzo” iš op. 
Cavaleria Rusticana. Dvigubas 
kvartetas (merginų ir vyrų) — 
’’Siela danguje”. Choras —■ 
’’Sužadįnk jausmus”.

Geriausiai šiame koncerte pa
sižymėjo merginos — pirmiau
sia p-lė J. Baltrukoniutė, antra
— p-lė Elena Grigiutė, jauna 
mergaitė, tik pirmu sykiu solo 
dainavusi ("Ispanka”), bet pa
sirodė turinti dainavimo gabu
mus, delei ko linkėtina jai la
vintis ir toliau. Choras daina
vo gerai, ir abelnai visi kiti ge
rai atliko, delei ko net buvo iš
šaukiami pakartoti. Teatrališ
ką Chorą mokina Leonardas 
Krampas, Lenkas, bet kiek ma
tyt su atsidavimu darbuojasi 
šiame chore ir jau kelintas 
tas kaip jį vadovauja.

Juzė Tamalioniutė manė, jog 
visa mergaičių laimė yra apsi- 
vedime, taigi ir pasiskubino — 
būdama vos 13 metų mergaitė, 
’’rado” sau vyrą — ir dar ne 
Lietuvį — ir apsivedė. Tas bu
vo du metai atgal. Visi tie du 
metai jos vedusio gyvenimo jai 
pasirodė didžiausias • vargas ir' 
nepasiganėdinimas, taigi dabar 
sugrįžo pas tėvus, ant Oregon 
avė., ir tėvas pareikalavo teis
mo panaikinti jos moterystės 
sąryšį ir atgrąžinti jai mergiš
ką pavardę.

Buvęs policijos leitenantas 
Dewar, nušovęs girtas būdamas 
kitą žmogų, išgabentas valsti
jos kalėjiman.

Narsus vagiliai. Degtinės va
gis Berger aptiekoje ant E. 9 
gat. išvogė už $2,000 degtinės 
ir vaistų. Vagystė papildyta 
pereitą sųbatos naktį.

Curtis Aptiekoj, ant Detroit 
avė., važiuojantis su pienu vy? 
ras nakčia pamatė vagilius, — 
jie persigandę pabėgo, palikda
mi ką buvo susidėję netšis.

Atsargiau su apgavikais. At
sirado mieste gudrių vyriškių, 
kurie, persistatydami valdžios 
atstovais, lankosi po stubas rei
kalaudami taksinių mokesčių. 
Vienai moteriai ’’iškolektavo” 
$48.50, paaiškindami, jog tie 
pinigai jai išpuolę mokėti už 
suvedimą kada tai vandens ry- 
nų prie namų. Kita moteris, 
kolektoriui atsilankius, atsisa
kė mokėti. Gali ir kitur ir dau
giau tokių užeiti — nemokėkit, 
ypač moterįs, kuomet jus vienas 
užeina namie. Valdžia panašiai 
taksų nerenka. Geriausia net 
pranešti policijai apie tokį ’’ko
lektorių”.

Kiek žuvo nuo influenzos. 
Miesto sveikatos perdėtinis iš- 
skaitliuoja, kad Clevelande iš 
keturių žmonių vienas buvo pa
liestas influenzos, arba nuo spa
lio mėn. 1918 m., sirgo 200,000 
žmonės. Pirmą sykį epidemi
jai užėjus, buvo 33,933 susir
gusių influenza ir pneumonia, 
iš tų 5,370 mirė. Antru kartu 
epidemijai užėjus, sirgo 5,800 
žmonių, iš kurių mirė 1,157. — 
Taigi išviso šiame mieste ne
pageidaujamoji viešnia influen
za nunešė 6,527 gyvastis. Pir
moje epidemijoj nuo 1,000 ypa
tų mirė 6.7; antroj — 1.4.'

Išeikvota $14,485. Valstijos 
atskaitų biuras paskelbė, kad 
Clevelando policijos pensijų 
fonde trūksta $14,485.88 ir ta
me įvardintas' buvęs knygvedis 
W. W. Norris, rezignavęs 
džioje šių metų.

Atsišaukė ’’skenduolis”. Per
eitą savaitę prie ežero ant tilto 
rasta tūlo žmogaus švarkas, ki- 
šeniuje paveikslas ir jam adre
suotas laiškas. Manyta, jog tai 
saužudystė — prisigirdė. Pa
skelbus jo vardą laikraščiuose, 
ant rytojaus policijon atsikrei
pė tas pats ’’skenduolis” ir pa
siaiškino, jog jis dar gyvas ir 
nemanąs skandintis, tik, sako, 
kokiam tai biedniokėliui buvo 
davęs savo švarką, kuriame gal 
netyčia užsiliko paveikslas ir 

I senas laiškas.
Clevelandas plėšikų stotis. Iš 

New Yorko atėjo surašąs ke
leto ypatų, manomų esančių pa
sislėpusių šiame mieste, kalti
namų New Yorke už pavogimą 
$5,000,000 valdžios bondsų. Jie 
visuose miestuose įrengę savo 
atstovybes palengva tų bondsų

Augintas ant Hensch’s Maisto.
Geriausias kūdikis Clevelando 

Maisto Parodoj buvo Benjamin 
Ernst, sūnūs Mr. ir Mrs. Ben
jamin Ernst i Bedford, Ohio. 
Kad jis laimėjo pirmą dovaną 
iš daugel kitų, tai del Hensch’s 
Maisto, sako jo tėvai. Jie rašo 
sekančiai:

’’Mes statome savo sunaus iš
imtiną skirtumą konteste su ki
tais ant fakto, kad bėgyje tre
čio jo gyvenimo mėnesio mes 
pradėjom duoti Hensch’s. Mes 
turėjom daug bėdos su jo mai
stu. Bandėm visokius maistus 
ir budus, bet niekas taip netiko 
jam, kaip Hensch’s.”

Hensch’s Maistas yra tkriaų- 
sias pavaduotojas motinos pie
no. Jame yra tos pačios geros 
maisto dalįs, lengvai suvirški
namos kūdikio skilvyje, daran
čios gerą raudoną kraują, stip
rius kaulus ir tvirtus muskulus. 
Maitinami Hepsch’s Maistu kū
dikiai yra pastebėtinai liuosi 
nuo nevirškinimo negerovių. Jei 
turit namie kūdikį, duokit jam 
Hensch’s. Ju&ų aptiekorius tu
ri jo, arba reikalaukit dykai 
sampelio nuo The Hensch Food 
Company,' Cleveland, Ohio.

HENSCH’S MAISTAS
Del Kūdikių, Ligonių 

ir po Ligos.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
AKIŲ • I 

Specialistas 
Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12 

^13 iki 5 po pietų. 
7 iki 8:30 vak. 

Nedėldieniais nuo 10 iki 12. 
8115 ST. CLAIR AVE.

Melba Drug Store
The ADELSTEIN DRUG CO. 

nupirko nuo
The GEGENHEIMER DRUG CO.
Superior Av. ir Addison Rd.

KOPECNY’S

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

me-

Kitas didelis koncertas — 
gal didžiausias programo augš- 
tu tonu ir gabiais dainoriais — 
tai šv. Jurgio parapijos giedo- 
rių parengtas, — atsibus šiame 
nedėldienyje, gegužio 16 d. Moo
se salėj. Jame dalyvauja žino
mi Amerikos Lietuviams daini
ninkai pp. Marė ir Jonas Či- 
žauskai iš Baltimore, Md., ir kt.

L. G. ’D. 10 skyriaus nariams 
pranešimas. Gerbiamieji. Jau 
pirmesnių nutarimų mums yra 
žinoma, kad L. G. D. 10 skyrius 
rengia išvažiavimą-pikniką bir
želio 13 d. Taigi del šito pikni
ko ir kitų taipgi svarbių reika
lų yra kviečiami Lietuvai Gelbė
ti Draugijos nariai į ekstra su- 

' sirinkimą gegužio 19 d. seredos 
vakare, 8 vai. Susirinkimas 
atsibus Dr. J. šemoliuno rašti
nėje, 8115 St. Clair avė., antros 
lubos, Yale Bldg. Visi nariai 
būtinai malonėkite dalyvauti.

Komisijos narys.

Tai ’’didvyriai”! Trįs vaikai, 
Petras Kirkiąs, 8 m., jo brolis

PARSIDUODA 35 AKRŲ 
UKĖ-FARMA 

SCOTTVILLE, MICH.
• Priemiestyje.

33 akrai dirbamos žemės,. 2 
akrai miškiuko. Žemė yra juod
žemis, visa gera, budinkai visi 
nauji — du metai kaip statyti: 
yra stuba, tvartas ir kiti, taipgi 
mažas sodnelis, prie kelio eglai
tės, šaltinio vanduo. Parsiduo
da kaip kas norės: su gyvuliais; 
mašinomis, užsėtais laukais ir 
viskuo, arba be, ir atiduosiu 
daug pigiau, kaip kad yra ver
ta. Mainais priimsiu namą' ir 
lotą didesniame mieste.

Kuriam 35 akrai išrodo maža, 
tai galima šalimai prisipirkti 
daugiau, yra šiaurės pusėj, par
siduoda 42 akrai, vakarų pusėj 
skersai kelio 40 akrų, yra ir ki
tose pusėse ant pardavimo. Ne- 

. praleiskit progos, nes taip retai 
pasitaiko. Platesnių žinių rei
kalaukite: (21)

JOSEPH GERIBE 
SCOTTVILLE, MICH.

pra-

Pereitą subatos naktį, iš 
nyčios, ant E. 9th st. likosi 
šautas automobilių garažiaus 
savininkas ir automobilių par
davėjas H. Kagy. Peršautasis 
pribuvusiems į pagalbą žmo
nėms pasakė, jog jį šovė tūlas. 
John Joyce, žinomas nuo senų 1

pėt- 
per-

PUNČ PRESŲ 
OPERATORIAI

Prie šilto ir Šalto Darbo.
DARBININKAI
VALYTOJAI.

CHISHOLM SHOVEL 
CO.

1588 E. 40th St.

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 

“DIRVĄ” GIMINĖMS 
LIETUVOJE.

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

Knygas taipgi galima j 
Lietuvą pasiųsti.

Pinigus money orderiu 
ar registruotu laišku sių
skite adresuodami:

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland. Ohio.

Vyrai ir Moterys
> Ar esat SILPNI, NERVUOTI ir LIGOTI? Ar padarėt klai- 
Idą, kaip ir kitų daugybė padarė nepasitarę su tikru Daktaru tikru 

laiku? Ar jau esat nusprendę beveik mesti jieškojimą pagalbos, 
manydami, kad jau daugiau nieko nėra galiipa padaryti. NENU-* 
STOKIT VILTIES. Aš esu išgydęs tūkstančius bevilčių ligų. Ne
duokit klaidingam pasididžiavimui ir nedrąsumui neprileisti jus pa
sitarti su manim, nes su manim PASITARIMAS yra visiškai slap
tas. Neleiskit pinigų klausimui sulaikyti jus nuo pasimatymo su 
manim, nes mano kainos yra prieinamos ir užganėdinančios, gali- 

į ma padaryti sutartis užmokesniui už gydymą, tokiu budu mano pa- 
į tarnavimas yra išstatomas kiekvienam nors ir blogiausiose aplin- 
į kybėse. Atminkit, jog kada kalbatės su manim, kalbatės su TIK- 
J RU BAIGUSIU MOKSLĄ IR SU LEIDIMU Gydytoju, kuris pra- 
I leido 40 METŲ savo gyvenimo savo speciališkume. Tas tik vienas 

gali būti geriausiu užtikrinimu pas mane ateinantiems, jog jie kal
basi su specialistu, su užgyventa reputacija. Aš egzaminuoju ir 
gydau pats ir visu gydymo laiku, kada tik pas mane ateisit, maty
sit mane ypatiškai, ir nebūsit pavesti jokiam pagelbininkui. Kada 
reikia pagalbos patyrusio Specialisto, negaišuokit laiko nepasitarę 
su manim, ir turėkit mintyje, jog nėra tokios ligos, kad nebūtų ga
lima išgydyti, laiku apsižiūrėjus.

KRAUJO UŽNUODIJIMAS Ar jūsų Kraujas netyras? ar 
turit skausmą kauluose, su

tinimą gjslų, vočių, pučkų, odos negražumą, skaudulius, kurie neiš- 
sigįja, šašus ar kitokias odos ligas. Jei taip, ateikit tuoj pas ma
ne, nes aš galiu pergalėt odos ir kraujo padėjimą savo sistema.

NERVŲ padėjimas. Ar esi silpnas, nesvuotas ir sutužęs, ar 
V gyvumas ir narsumas apleidęs, ar patėmijai, kad jau 

esi ne tas, ką buvai? Jei taip, tai pasimątyk.tuoj su manim ir aš 
atgrąžinsiu tave atgal į tikrą žmogų.

SUTINIMAI ir kitokie padidėjimai arma navikų augimas per 
mano gydymų atgrąžinama į normali padėjimų be 

jokių pjaustymo ir operacijų.

SKILVIO ir INKSTŲ padėjimas. Apvilktas LIEŽUVIS, sto- 
£ . j ka APETITO, IŠPŪTIMAS ir Nesmagumas po val-
JS gio, paeinąs nuo gazų, apsvaigimas ir gurguliavimas ir kitokios į skilvio negerovės mano gydymu pataisoma.
f LIGOS Neduodančios miegoti naktį, skaudėjimas strėnose, suti- 

nimas pėdų ir kojų, akių išpurimas, gelsva veido išvaiz
di da ir kitokie simptomai mano gydymu prašalinami.
į ŽARNŲ LIGOS, (vidurinės, ir laukan veržiančios), žarnų išsi- ■C v ’ vertimas, ir kitokios vidurių ligos pagydo-5 mos be peilio ir šiaip skaudančių apsiejimų.
į REUMATIZMAS visokiose savo formose, padidėję ir sustin- 
5 gę sąnariai pasiduoda mano gydymui.
S VOTIS paeinančios arba nuo sugadytų gjslų, arba pasekmė Flu, į išdžiovinama mano gydymu.
į PAS MANE GALIMA SUKALBĖT LIETUVIŠKAI.
į ŽIŪRĖKIT, KAD PATAIKYTUMĖT TIKRON VIETON: TIKRA į VIETA YRA KAMBARYS 7.
į ATEIKIT PAS MANE. PATARIMAS BUS DUOTAS SU NORU.

Dr. M. L. STEHLEY, Specijalistas į
2573 E. 55th St., Netol Woodland Ave. Cleveland, O. Ž

Viršuje, 2-ros lubos, Room 7. 5
25

Viršuje, 2-ros lubos, Room
Valandos: Kasdien nuo 1 po pietų iki 8 vi

5 Subatomic nuo 10 ryto iki 8 vakar*. JĮ
J Nedėldieniais ir Seredomis nuo 1 po pietų iki 4 vai. ■

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

~ Mano ofisas^ atdaras vakarais, taigi jums 
KjngJfe' .V nereikės gaišuoti iš darbo del dantų pasi- 

taisymo.
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

PAIN

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

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

Princeton 1337-K

Wm. J. WILBERSCHEID
Geležinių Daiktų ir Kvar

bų Krautuve.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

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 reikia. 
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.

Visi biznieriai garsinkitės “Dirvoje” del gerų pasekmių!

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

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

prisiusite laišku $1, taipgi suteiksime paaiškinimus apie 
pasidarymą sau naminio gardaus alaus!

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

DENTISTAS 
DR. J. A. KURLANDER

ST. 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

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

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

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

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

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

T. P. Nėura, 2047 Hamilton Ave.
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©Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

©

E VIOLET LAXATIVE

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

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

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 
valstybiniuose ir federališkuo- 
se atsitikimuose. Kreipkitės 
prie jo:
418 Society for Savings Bldg.

Tel. Main 257—Central 1502 R

-^DOVANA
s*& 4y7 ^1 Didele. $1 vertės,Didelę, $1 vertes, 

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

Piniffus uiuskite money orderiu arba popierini 
dolerį ir 25c štampu.

MEILE ir ŠEIMYNA 
2023 St. Paul Avo. l.hlcago. Iii.
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Pinigai Saugiai Pasiekė Lietuvą
VISI MUSŲ MONEY ORDERIAI, PASIŲSTI IŠ CLEVELANDO KOVO 
10 D. 1920 M., LIKOSI PERDUOTI TIEMS ŽMONĖMS, KURIEMS PINI
GAI ĖJO, PER MUSŲ BENDRADARBĮ LIETUVOJE, BĄLĄND. 20, 1920.

ŠTAI YRA KABLEGRAMAS, KURĮ MES GAVOME:
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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, gvarantuojama gera transportaci- 
ja. Su afidavitais galima gauti iš Lietuvos Ministerijos pasportus.

BROLIS MAURICIUS.

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

Utčioniai, Kauno1 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.
Luknikuoše, Kauno rėd.
Telšiuose, Kauno rėd.
.KALBA PATĮS UŽ SAVE.

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

VIRŠPAŽYMĖTI FAKTAI

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©
©

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

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

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

PAIN-EXPELLEEI
“Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, dangiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Eipclleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženki utas 
musu vaizbaženkliu
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