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METAI V (VOL. V)

Tikima didelio gelžkelių streiko. 
Washington. — Laukiama įsa
kymų vėl paimti valdžios kon- 
trolėn gelžkelių sistemas, ša
lis susiduria su didęjiu gręsian
čiu gelžkelio darbininkų streiku 
delei to, kad užvilkinėjama dar
bininkams algų pakėlimas ir lyg 
suvedžiojama jie visokiais pri
žadais, kalbomis, bet nieko ne- 
nuveikimu. - Chicagojė nauja 
federate gelžkelių taryba pradė
jo posėdžius *kaip tik išleista 
formalis pranešimas gelžkelių 
darbininkų viršininkų apie tai, 
jog visoje šalyje įvyks streikas! 
ir liks sulaikyta visa transpor- 
tacija, jeigu taryba neapspręs 
pakėlimą algų gelžkeliečiams vi
soje šalyje. Darbininkų susi
vienijimo perdėtiniai mano,, kad 
gelžkelių taryba turėtų nusta
tyti darbininkams algas nuo 
$1,700 iki $2,500 metupse, kas 
reikštų $1,000,000,000 padidėji
mą ant 2,000,000 darbininkų. H-

Providence, R. I. — Pirmus 
žygius linkui visos šalies gelž- 
kelįečių streiko padarė vietiniai 
relių darbininkai, kurių 150 iš
ėjo ant streiko protestui delei 
valdžios nesiskubinimo pakelti 
mokestis.

posėdyje, sykiu su savo patarė
jais, kalbėjo ir nusprendė galu
tinai nurodyti, kokią sumą tu
ri Vokietija atmokėti kaipo ka
rės atlyginimą. Francuzijos 
premjeras sutiko ant taisyklės, 
kad tūri būti nustatyta tam tik
ra suma, ir kad Franeuzija tu
rėtų pirmenybę ir kad pirma 
dalis butų kuogreičiausia jau 
apmokėta. Belgija; kaip nuro
dyta, b.us ant to paties .pamato 
kaip ir Franeuzija.

Kaip galutinai patirta', iš Pa
ryžiaus pranešimai sako, Vokie
tija turės išmokėti Francuzijai 
120,000,000,000 markių auksu 
(3.0 bilijonų dolarių)./

Likosi atidėta Vokiečių ir-są- 
jungiečių konferencija, šaukta į 
Spa ant gegužio 25 d. — dabar 
sutikta konferenciją laikyti bir
želio 21 d.

Ką nutarė Anglijos ir Fran
cuzijos premjerai, manoma pri
ims ir patvirtins Italija.ir Bel
gija. ' o

. Francuzijos kariumenė jau 
pradėjo apleisti Vokiečių sritis 
Frankfort ir Darmstadt. Vie
nok visiškas ištraukimas iš te
nai Francuzijos kareivių dar 
neįsakytas, laukiama, kolei -Vo
kiečiai atsitrauks iš Ruhr.

TURKAI NACIONALIS
TAI LAIMI.

Konstantinopolis. — Turkai 
nacionalistai atmušė karališką 
kariumenę -netoli Ismid ir trau
kia linkui Dardanelių. Jie pa- 
liuosuoja visus belaisvius, pas
kutiniu laik paimtus prie Brus- 
sa ir Adabaraz, jeigu jie sutin
ka prisidėti prie Mustapha Ke
mal armijos. Sultano kareivių 
vadai pribuvo Konstantinopolin 
iš Anatolijos pasitarimui apie 
gynimąsi. Nuolatinas sultano 
kareivių perėjimas į nacionalis
tų eiles gręsia senos valdžios 
armijos suirimu.

Sultanas gal atsisakys nuo 
sosto. Konstantinopolis. — Tur
kijos sultanas grasina rezignuo
ti nuo sosto kaipo protestą prieš 
sąjungiečių padarytas aštrias 
taikos išlygas. •

Iš MEKSIKOS REVOL1U- 
. CIJOS.

New York. — Gen. Čarranza 
ir 800 kareivių pasidavė juos 
apsupusiai kariumenei Meksi
kos kalnuose —’taip skelbia vė
lesni pranešimai iš Meksikos 
revoliucijos., Gen. Santiago ir
gi su gen. Carranza pasidavęs.

Ankstyvesni raportai gauti 
Washingtone nuo gen. Obrego- 
no oficialų sakė, kad Carranza 
pabėgęs, prasimušdamas per li
niją 1,000 sukilėlių.

Carranza paskutiniai pasakė: 
’Jau mes visiškai pralaimėjom.’

RUSIJOJ BUS REVO
LIUCIJA

Washington. — šiaurinės Ru
sijos ir Baltiko valstybių Rau
donojo Kryžiaus atstovas pulk. 
Ryan, nesenai sugrįžęs po lan
kymosi Rusijoje su Estonijos 
taikos delegatais, skelbia užei
nančią audrą. Jo raportai, 
gauti Valstybės departamente, 
pranašauja, kad Rusija neišsį- 
laikys ilgiau kaip šešis mėne
sius, jeigu nebus suteikta pa
galbos iš lauko. Jeigu nebus 
greitu laiku suteikta tai šaliai 
išlaukinė pagalba, — raporte 
aiškinamą, — tenai įvyks cha
osas. Ryan išbuvo Maskvoje ir 
Petrograde po keletą dienų ir 
įsitėmijo tų miestų gyvenimą, 
kuris aiškiai atvaizdina beviltį 
padėjimą, desperaciją, pati val
džia visai nieko ateityje neper- 
•mato, laukiama tiktai greitu 
laik žlugimo dabartinės tvarkos 
palaikytojų. Transportacija vi
sai suirus, negalinama žaliosios 
medegos, visa šalis smarkiai ei
na j tokį padėjimą, iš kurio nie
kas nemato išėjimo. Jeigu nie
kas iš lauko nesuteiks pagal
bos, šešių mėnesių bėgyje tiki
ma revoliucijos;‘kurioje reikės 
susidurti su aršiausiu, padėji
mu. Abelnąi tikima Rusijoje, 
kad sujudimas prasidės gene- 
raliu milžinišku pogromu ir la
biausia ko laukiama, kad iš to 
pakiltų vidurinės klasės inteli-

.ORLEANO MERGELĖ 
"PAKELTA” Į ŠVEN

TŲJŲ SKAIČIŲ.
Roma. — Joan d’Arc,. pieme

nė Francuzaitė, kuri 1429 me
tais dvasios pašaukta iš, ganyk
lai eiti vesti Francuzijos armi
jas pergalėn ant Anglų ir Bur- 
gųndų, per ilgus laikus bažny
čiose keikta ir laikyta ragana, 
dabar popiežiaus likosi ’’pakel- 
,ta” į šventąsias; Lietuviai apie 
ją mažai žino, bet žino po var
du Orleano Mergelė. ’’Pakėli
mas” atsibuvo pereitą nedėldie- 
nį; ceremonijose dalyvavo tris.- 
dešimts tūkstančių žmonių. Jos 
vadovyste, kaip istorija kalba, 
po pergalės ant priešų, likosi įs
teigta dabartinė Franeuzija; su 
jos dvasia šioje karėje Prancū
zai buvo” pastiprinami sunkiau
siose valandose, laike didžiųjų 
Vokiečių apgulimų.-

Ceremonijos atsibuvo šv. Pe
tro bažnyčioje. Kada popiežius 
tą ’’pakėlimą į šventąsias” už
tvirtino, suskambėjo šv. Petro 
katedros varpai ir į tai atsilie
pė visi kiti Romos bažnyčių var
pai.

New Yorke išėjo ant streiko 
150 gelžkelio darbininkų.

Lietuvos Laisves Paskola"
PASKOLOS BĖGIS.

Kolonijos Bruzda Nepaprastai, 
Pavieniai irgi Nori Bonų 

Įsigyti.
Peržvelgus įplaukų knygas, 

net džiaugsmas ima, matant 
kaip Amerikos Lietuviai pasta
romis dienomis subruzdo Lietu
vos Laisvės Bonų įsigyti. Su
bruzdo kaip didelės, taip ir ma
žos kolonijos, kad savo darbo 
dalį tinkamai atlikus. Pavieniai 
irgi nesnaudžia, kur ant tiek 
maža vietelė, kad stoties nebu
vo galima įsteigti, iš ten pavie
niai Lietuvos sunai ir dukters 
kreipiasi tiesiog Lietuvos Misi- 
jon, prisiųsdami pinigus ir pra
šydami, kad jiems tuojaus Lie
tuvos Laisvės Bonus išsiųstų. 
Matyt, daugumas jau suprato, 
kad tai yra pirmutinė geriausia 
proga Tėvynei pagelbėti, kad 
tai yra pirmutinė geriausia pro
ga Lietuvos rėmėjų eilėse atsi
stoti ir kad tai yra pirmutinė 
tinkamiausia proga savo doleri
nes darban įvesdinti.

Žirniaus paduodame sąrašą 
kolonijų, kurios iki gegužio mė
nesio pradžios yra prisiuntusios 
centran pinigus už Lietuvos 
Laisvės Bonus.

Kolonijos paduodama alfabe
tiškai :

DRAUGIJOS PIRKU
SIAS BONUS-

Žemiaus paduodame surašą 
Conn., New Jersey ir kai kurių 
Mass, kolonijų draugijų, kurios 
iki gegužio pradžios yra užsi
mokėjusios už Lietuvos Laisvės 
bonus. Kur gi kitos draugijos, 
klubai ir visokios kuopos, rate
liai, etc.?' Kur kas daugiau jų 
randasi čia paminėtose koloni
jose. Ir jos yra laukiamos.

Draugijos, kuri busite pirmu
tinė patekti į sekantį sąrašą? 
Įsigykite bent vieną Lietuvos 
Laisvės Boną!

; Chicago j atsibuvo keleto tūk
stančių gelžkeliečių protesto pa
roda del ■ užvilkinę j imo mokes
čių. •

New Yorke streikuoją 12,000 
barzdaskučių reikalaudami pa
kėlimo mokesties. Jeigu reik
tų pakelti darbininkams algas, 
skutyklų savininkai- sako, tai 
šalip kitko, plaukų/kirpimas tu
rėtų žmonėms kainuoti $1.

DEL ŠUNIES NUŽUDĖ AS
TUONIAS YPATAŠ.

DAUGIAU KAREIVIŲ 
AIRIJON.

Cork, Airija. — Atgabenta iš 
Anglijos dar pora tūkstančių 
kareivių, kurie tuojaus bus iš
dalinti po.vakarinę Cork sritį.» • •

Dublinas. — Gormanstowne 
šubruzdę Airiai atakavo polici
jos barakus ir juos visai sude
gino.

Londonderry mieste vėl atsi
buvo riaušės ir demonstracijos.

’Washbum, N. D. — čionai 
vienas ūkininkas prisipažino nu
žudęs savo kaimyną, jo žmoną, 
penkis vaikus ir berniuką. Jį 
tuojaus areštavo ir likosi.nutei
stas amžinan kalėjiman.. Nesu
tikimas tarp jų ėjo tūlas laikas 
nuo to, kad kaimyno šuo apkan
džiojo jo karves. Nuėjus jam 
pas kaimyną, kurio buvo šuo, 
jie pradėjo bartis ir šunio sa
vininkas .pastarąjį Varė laukan, 
atkišęs jam šautuvą. Atėmęs 
iš jo šautuvą, šitas pradėjo šau
dyti, pirmiausia nušaudamas jo 
žmoną, paskui bėgantį lauk pa
tį vyrą ir berniuką. Išgirdęs 
klykiančius vaikus, inpykęs jis 
vienus nušovė kitus kirviu už
mušė. — Taip semtasis apipa
sakojo policijai tą atsitikimą.

PASIDAVĖ VAGIŲ VADAS.
New Yorke pasidavė policijai 

vyriausias vadas penkių milijo
nų dolarių1 vertės bondsų vagys
tėje. Nuo pereito rudenio, po 
nužudymo banko pasiuntinio ir 
pagrobimo tų bondsų, valdžia 
sekiojo -visus • vagilių kelius jr 
pagaliaus susekė tikruosius kal
tininkus, tik negalėjo sugaudy
ti, Slapstydamiesi iki šiolei, jie 
jieškojo būdų iškeist bondsus į 
pnigus. Kilus dideliam laikraš
tijoje skandalus, vadas Arn- 
stein sugrįžo į New Yorką ir 
pasidavė. Jo užstatas paskirta 
net $75,0.00. Neturint užtekti
nai pinigų užstatui, Arnstein iš
gabentas į garsųjį Tombs kalė
jimą, iki surankiota reikalinga 
suma. Jisai slapstėsi po Kana
dą, Clevelandą ir kitur.

AMERIKOS SOCIALISTAI ŠIT 
RUSIJOS BOLŠEVIKAIS. 
New York..— Socialistai savo 

konferencijoje gegužio 14 d. nu
balsavo užtvirtinančiai savo iš- 
tikimumą v trečįgn. . (Maskvos) 
internacionalu^ su savo patai
symais, tarpe kurių inėina ir 
apsisprendimas savų tautinių 
taktikų. Atmesta Chįcagos de
legato- pasiūlymas prisiekti tre
čiam internacionalui tokiam, 
kaip reikalauja Leninas ir Troc
kis — sukėlimui visapasąulįnės 
žiaurios, revoliucijos.

Paduota peticija su prašymu 
paliuosuoti iš kalėjimo Debsą ir 
kitus Socialistų partijos narius, 
prasižengusius prieš valstybės 
karės įstatymus. Debsas yra 
nominuotas socialistų preziden
tu sekantiems rinkimams.

Kilus klausimui apie religijos 
priklausomumą valstybei, užė
jo didelė audra. Religiškas 
klausimas likosi atmestas.

Numetė mergaitę ir pats šo-*

BOLŠEVIKAI ŠAUKIA 
RUSUS ANT LENKŲ. 
Koblenz. — Amerikos koman- 

dieriui suteikta iš Varšavos ži
nių, kad Lenkų kariumenė kon
centruojasi pietiniame fronte 
apid Kijevą Podolijoje ir ren
giasi/ ant Odesos. Bolševikų 
karės ministeris Trockis atsi
šaukė į visus Rusus sukilti ant 
Lenkijos. Nauji bolševikų ka
reiviai, tarpe jų ir baškirų bri
gada, atakavo Kijevą, betvsu- 
lyg pranešimo, turėjo didelius 
nuostolius. Tarp balandžio 25 
ir gegužio 10 d. Lenkai paėmę 
nelaisvėn 30,000 bolšėvikų , ir 
užėmę kitokio grobio.

Iš Maskvos ateina žinios, jog 
bolševikų armija pradėjo dide
lį ataką ant- Lenkų ir Ukrainų, 
užėmusių Kijevą keletas dienų

Suimtas jaunas vagis. Tole
do, O. — Areštuotas 17 metų 
vaikinas, tarnavęs banke pa
siuntiniu, kuris apkaltinamas 
pavogime $35,000 vertės banki
nių čekių ir stengęsis su pagal
ba kitų vagilių už juos gauti pi
nigus. Jis taipgi kaltinamas už 
panaudojimą pačto klastingiems 
tikslams.

Apvogė ’’žmonių atjauninto- 
ją”. Paryžius. — Daktarą Ser
gijų Voronovą, pagarsėjusį iš
radėją ’’jaunystes šaltinio” su 
pagalba beždžionės gilės, vagi
liai apvogė, išnešdami $250,000 
vertės perlų ir kitokių brange
nybių.

19 valandų ore. Paryžius.—

CUKRAUS YRA, BET....
New Yorke vienoje vietoje 

atrasta slaptai supilta 250,000 
tonų arba 500 milijonų svarų 
cukraus. Tą padarė spekulia- 
toriai, laukdami kolei cukraus 
kaina pakils kiek tik augščiau- 
sia galima. Kalbama, kad atė
jus rudeniui ir vaisių dėjimui, 
cukraus kaina pakils iki 35 cen
tų svaras, tada spekuliatoriai 
rengiasi išeiti su cukrum ant 
rinkos. Pirkėjų Kooperativės 
Kompanijos prezidentas A. M. 
Gordon tą išveda aikštėn, ir pa
smerkia valdžią už nežiūrėjimą 
kada taip dalykai dedasi. Jis 
sako, kad Anglijoje ir Australi
joje cukraus svaras parsiduoda 
po 9p., o Amerikoje po 30c., vis 
tai del netikusios tvarkos..

ko į Niagara vandens .peklą. — 
Niagara Falls, N. Y. — Tūlas 
Meročk gegužio 14 d., eidamas 
pro Niagara vandenpuolį nustū
mė žemyn savo 8 metų dukterį 
ir paskui pats šoko nuo kranto 
150 pėdų žemyn, norėdamas nu
sižudyti. Išimti dar gyvi, bet 
gydytojai pasakė, kad tuoj abu 
mirs. Jų draugai pasakojo,,kad 
tėvas buvo labai susirūpinęs pi
nigine bėda ir mirtimi savo pa
čios. į. ' 1

atgal. Bolševikų kareiviai ran
dasi dešimts mylių šiaurrytin 
nuo Kijevo.

Londone iš Teherano gauta 
žinia, kad bolševikai pasirodė 
Astaroj" ir perėjo Persijos ru- 
bežių. Bolševikai, pranešimas 
skelbia, neturi piktumo su Per
sais, tik reikalauja pasitrauki
mo Anglijos kariumenės iš te
nai. •

Vėlesni pranešimai skelbia a- 
pie bolševikų pergalę eLnkų.

Francuzijos lakūnas Roget, pir
mutinis lakūnas, perlėkęs savu 
laiku per Viduržemio jūres ir 
atgal be sustojimo, dabar pa
darė naują rekordą orlaiviu, iš
buvęs be žemės per 19 valandų. 
Su juo sykiu skraido ir jot šuo. 
Per aštuonis metus Roget.drau
ge su tuo pačiu šunim laksto po 
orą, jiem atsitiko 200 nelaimių
ir vis išliko gyvi. Laike karės 
jie buvo tris sykius nušauti že
myn.

PARSIDUODA KAIZERIO SO’- 
STAS.

New York. — Imperialis Vo
kietijos sostas bus - čionai par
duotas ant licįtacijos. Pardavi
mui eina ir kita daugybė buvu
sio kaizerio palocių daiktų, pa
imtų už skolas. Daiktai persi
duos dailos dirbinių rinkėjams.

Nusižudė ant pačios kapo. St. 
Louis, Ill. — Policijos gaudo
mas už nužudymą savo pačios 
ir poros vaikų, pagaliaus žmog
žudys nuėjęs ant kapinių ant sa
vo pačios kaop nusišovė.

VISOMS KOLONI
JOMS 

Žinotina
Indomu, Kuri Kolonija Bus 

Darbščiausia.
Kolonijų Darbuotojai Nebus 

Pamiršti.
Lietuvos Laisvės Bonų par

davinėjimui beliko nevisai du 
mėnesiu, laiko. ’ Kolonijos dar
buojasi net pp prakaitu.-•--?

Beveik kiekvienoje kolonijo
je randasi nenuilstančių dar
buotojų, kurie ne tik .visą nuo 
darbo liku'sį laiką užrašinėja bo
nus, bet dar ir nuo savo darbo 
kiek laiko nutraukę Lietuvos 
reikalams praleidžia. Lietuva 
nepamirš savo darbuotojų.

Yra rengiamas tam tikras 
sąrašas visų kolonijų, kuriose 
daugiausia Lietuvos Laisvės 
Bonų išplatinta, tos kolonijos 
liks pirmoje eilėje pastatytos. 
Kolonijos bus sąrašan statomos 
ne palei gyventojų skaičių ir ne 

I palei didumą, bet palei darbštu
mą. Visai mažutė koloniją ga
li patekti greta didžiulės, jėi tik 
parodys savo darbštumą, jei 
tik padarys viską kas tik yra 

1 galima, kad kuodaugiausia Lie
tuvos Laisvės Bonų pas save 
išplatinti. Dar beveik du mė
nesiai laiko, dar gali pasivyti ir 
tos kolonijos, kurios buvo kiek 
atsilikusios.

Bonai jau gatavi ir jau in- 
teikiama pilnai užsimokėju
siems. Dalimis įmokėjusiems 
patartume iki liepos mėnesio 
pirmos dienos pabaigti mokėti, 
nes nuo liepos prasideda nuo
šimčiai eiti.

Kuriose kolonijose dar nėra 
buvę prakalbų paskolos reikale, 
patartina tuoj surengti, iš Mi
sijos bus pagelbėta kalbėtojas 
gauti. Kalbėtojas atvažiuoda
mas ir Bonus galės atvežti. Tik 
rašykite tuojaus, nes laikui bai
giantis bus daug sunkiaus ir 
su kalbėtojais.

Visų kolonijų darbuotojai dar 
turi progos Lietuvai daugiaus 
patarnauti, dar turi gerą progą 
kitų kolonijų darbuotojus pra

lenkti ir atsistoti pirmoje vieto
je su daugiausia- pasidarbavu
siais.

Kaip kolonijų, organizacijų, 
taip ir pavienių ypatų pasidar
bavimas nebus praleistas be pa
stebėjimo. Kaip čia Ameriko
je taip ir Lietuvoje bus pripa
žinta jiems atatinkamas nuopel
nas, liks jie priimti Lietuvos 
Valstybės Kūrėjų talkininkų 
skaičiun.

Liet. Misijos Inf. Skyrius.

Ansonia, Conn. $ 4,650.00
Amsterdam, N. Y. 19,450.
Akron, Ohio 115.
Aurora, Ill. 310.
Athol, Mais. 250.
Ambridge, Pa. 1,000.
Albany, N. Y. 165.
Baltimore, Md. 31,043. 
Bentleyville, Pa. ‘ 825.
Boston, Mass. 26,700. 
Braddock, Pa. 3,590. 
Bridgeport, Conn. 3,590. 
Bayonne, N. J. 2,796. 
Brooklyn, N. Y. 24,213. 
Brockton, Mass. 8,773. 
Binghamton, N. Y. 985; 
Bronx, N. Y. 3,775. 
Bąldvinsville, Mass. 550. 
Brighton, Mass. 700. 
Chicago, Ill. 198,829.
Chester, Pa. 1,850.
Cicero, Ill. 12,585.
Cambridge, Mass. 8,438. 
Cleveland, O. 18,963. 
Columbus, O. .200.
Chicago Hghts, Ill. 4,270. 
Duquesne, Pa. 775.
Donora, Pa. 200.
Duryea, Pa. 1,600.
Detroit, Mich. 10,769.
Dayton, O. 1,065.
Edwardsville, Pa. 2,610. 
E. St. Louis, Ill. 2,840. 
Elizabeth, Pa. $1,505. 
Frackville, Pa. 275. 
Greenfield, Mass. 270.
Grand Rapids, Mich. 3,865.
Girardville, Pa. 645.
Gilberton, Pa. 600. •
.Gary,' Ind. 3,682.
Gardner, Mass. 2,1'50.
Harrison, N. Y. 6,155.
Homestead, Pa. 1,355.
Hartford, Conn. 16,769.
Haverhill,. Mass. 680.
Herkimer, N. Y. 1,180.
Hoosick Falls, N. Y. 445. 
Ind. Harbor, Ind. 9,646.
Jersey City; N. J. 1,150.
Kansas City, Kan. 1,000.’
Kenosha, Wis. 13,740.
Kearny, N. J. 675.
Long Island, N. Y. 2,220.
Lawrence, Mass. 7,600..
Los Angeles, Cal. 950.
Lincoln, N. H. 1,700.
Lowell, Mass. - • 2,725.
Lewiston, Me. 1,195.
Meriden, Conn. 1,010.
Maspeth, N. Y. 495.
Manchester, N. H. 3,050.
Mahanoy City, Pa. 2,060.
Mt. Carmel, Pa. 700.
Miners Mills, Pa. 4,260.
Melrose Park, Ill. 7,598.
New York City 940.
Norwood, Mass. 7.620;
Niagara Falls, N.Y. 1,480. •
Northamton, Mass. 1,415.
New Phila., Pa. 3,370.
New Britain, Conn. 17,490.
New Haven, Conn. 8,629.
Nashua, N. H. 1,210.
Newark, N. J. 19,400,
Philadelphia, 'Pa. 10,380.
Providence, R; I. " 5,325.
Pittsburgh, Pa. 7,320.
Plymouth, Pa. 520.
Rochester, N. Y. 6,765.
Rockford, Ill. 800.
Rockdale, Ill, e 275.
Rhinelander, Wis. 360.
Racine, Wis. 7,767.

-Seattle, Wash. 600.
.Scranton, Pa. 1,782.
St. Clair, Pa. 100.
So. OnUaha, Neb. 300.
Springfield, Ill. 1,756.

(Pabaiga ant push 7-to)

Ansonia, Conn.
Liet. Politikos Klubas $600.00
Šv. Antano Dr-ja 500-00
Šv. Kazimiero Dr-ja
Bridgeport, Conn.

200.00

P. št. Pagalbos Dr-ja 
Hartford, Conn.

100.00

A.L.R.K. Šv Juozapo 
Darb. Sąj. Conn. apsk. 100.00
L. Vyčių Conn. Apsk. 50.00
ALRKA. Mot. Sąj. 17 k.. 50.00
SLRKA. 89 kp; 50.00
šv? Kazimiero Dr-ja 200.00
L. N. P. ir Drg. Klubas 100.00
DLK. Gedimino Dr-stė 
New Britain, Conn.

100.00

šv. Jurgio K. Dr-ja 200.00
šv. Kazimiero D-ja 200.00
B. L. U. Nepr. Klubas 100.00
DLK. Vytauto Dr-ja 50,00
SLA. 34 kuopa 50.00
SLRKA. 109 kp. 
New,Haven, Cohn.

50.00

šv. Pranciškaus D-ja 500.00
šv. Kazimiero Dr-ja
Branford, Conn.

100.00

Lietuvos Brolių Dr-ja
Thompsonville, Conn.

200.00

R. K. šv. Jurgio D-ja 
Union City, Conn'.

200.00

Liet. Dukterų Dr-ja 
Naugatuck, Conn.

200.00

šv. Pranciškaus Dr-ja 
Waterbury, Conn.

200.00

Lietuvos Sūnų Dr-ja 2500.00
šv. Onos Dr-ja 500.00
šv. Stanislovo Dr-ja 500.00
šv. Juozapo Dr-ja 500.00
šv. Agotos Dr-ja 200.00
Lietuvos šviesos Dr-ja 200.00
Aido Teatr. Dr-ja 100.00
SLA., 11 kp. 100.00
DLK. Keistučio Dr-ja ■ 100.00
SLRKA. 91 kp. 50.00
Aušros Teatr. Dr-ja 
Newark, N. J.

50.00

Šv. Jurgio Dr-ja ' 500.00
Šv. Juozapo Dr-ja 500.00
Šv. Rožančiaus Dr-ja 500.00
šv. Uršulės Dr-ja 500.00
Šv. Mikolo Dr-ja 200.00
Šv. Petro ir Povilo Dr. 100.00
šv. Trejybės parapija 200.00
L. K. P. Klubas 50.00
L. Vyčių 29 kp. 50.00
L. D. Sąj. 14 kp. 
Kearny, N. J.

50.00

DLK. Rimgaudo Dr-ja 300.00
Liet. Sūnų Dr-ja 
Elizabeth, N. J.

200.00

Šv. Petro ir Povilo Dr. 200.00
Harrišon, N. J. '
šv. Juozapo Dr-ja 100.00 
So. Boston, Mass.
šv. Jono Eyang. Dr-ja 200.00
L. Vyčių 17 kp.' 100.00
LDS. 1 kp. 100.00
Šv. Jono ėv. BĮ. D-ją 100.00
Norwood, Mass.
•šv. Jurgio Kar. Dr-ja 100.00 
Worcester, Mass.
L. Šv. Jurgio Paš. Drl 1000.00 
Šv. Liudviko Dr-ja 1000.00 
Liet. šv. Kaz. bažnyčia 400.00 
šv. Vardo Marijos Dr. 100.00 
Aušrelė L. D. D. D. 50.00 
Westfield, Mass.
šv. Kazimiero Dr-ja 100.00

Vėliaus paduosime sąraša ir 
kitų .draugijų, kurios yra nusi- 
pirkusios Lietuvos Laisvės Bo
nų. *

Kuri draugija daugiausia įsi- 
gys Lietuvos Laisvės Bonų?

Liet. Misijos Inf. Skyrius.
257 W. 71 St. New York City.

Laisva Lietuva Dabar arba Niekados! -- Lietuvos Laisvės Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiant!
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 Misiją New Yorke.
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PITTSBURGH, PA.

Gegužio 8 d. L. M. D. salėje 
atsibuvo ’’Birutės” Choro kon
certas, po vadovyste p. J. L. Se
nulio. Koncertas susidėjo iš 
dainų ir perstatymo. Pirmiau
sia maišytas Birutės Choras 
sudainavo 4 daineles, kas publi
kai labai patiko. Toliau sekė 
lošimas — ’’Medicinos Dakta
ras” (komedija vienoje veik
mėje). Atliko šios ypatos: A. 
Pisuckienė — Vaivadienės ro
lę; J. Stasinskas. — Karolio, 
Vaivadienės sunaus; A. Vikto- 
ravičienė — Maršalkienės, Vai
vadienės sesers r.; P. Gilius — 
Maršalkos r.; J. Virbickas — 
Teisėjo, Karolio dėdės r.; S. 
Raudonis *— Maršalkų sunaus 
r.; K. Caras — Pulkininko jt. ; 
V. Jurčikoniutė — Onos, Pul
kininko duktės Z; S. Tarvidas 
— Stepo, Vaivadienės tarno

ko pono r.; J. Kavaliauskas — 
Dudulio, zakristijono ir praloto 
lekajaus r.; S. Raudonis — 
Stagaro r.; A. • Ramanauskaitė 
— Rozalkos, Stagaro dukters r.

Veikalas atvaizdina tų, kaip 
ūkininkas išleido savo sūnūs 
vienų į kunigus, kitų į dakta
rus; sunai sulenkėjo, savo senų 
motinų užmiršo ir nenorėjo jos 
nei matyti už tai, kad ji mu
zikė, jie norėjo nuo motinos at
imti ir jos vienatinę dukterį ir 
prievarta rengėsi išleist už nu
sigėrusio Lenko, čia prasidėjo 
gyva rauda motinos, kų puikiai 
atliko p. Ona Virbickienė, be
veik visų publika sugraudinda
ma.

Birutiečiai geru atvaizdinimu 
sceniškų veikalų užsipelno pa
garbų. Daugelis birutiečių bu
vo tik pirmu kartu ant scenos, 

r. į bet labai gerai atlošė.
Aktoriai visi gana gerai savo 
užduotis atliko, ypač K. Caras 
ir V. Jurčikoniutė; veikalas ir
gi buvo geras ir publikai pati
ko. Dar turiu pastebėti, kad 
birutiečiai daug deda pastangų 
ant tinkamo aktorių aprėdymo 
— tas labai gerai, nes visą vei
kalų pataiso pats nugramiravi- 
mas ir pasirengimas, ir žiūrėto
jų domų geriau patraukia.

Tarpe buvo sudainuota solo.
Antras veikalas buvo ’’Išga

ma” (drama 2-se aktuose). — 
Veikiančios ypatos buvo: P. Gi
lius — Burdulio, praloto rolėje; 
M. Karpinskaitė — “Mariutės, 
praloto sesers r.; Ona Virbic
kienė — Onos Burdulienės, pra
loto ir Mariutės motinos r.; V.

Po perstatymui dar maišytas 
choras sudainavo daug puikių 
dainų ir vakarų užbaigė su Lie
tuvos Himnu.

Koncertas pilnai nusisekė — 
kaip jnedegiškai, taip ir dailos 
žvilgsniu. Reikia pripažint nuo
pelnų choro vedėjus J. L. Se
nuliui, kuris ne tik išlavina cho
rų gerai dainuot, bet.pats moki
na ir teatro ir pats priskiria 
lošėjams rubus, už tai birutie
čių perstatymai įvyksta gerai 
ir publika jų laukia, žinodama 
pamatysianti kų nors naudingo.

Valio, birutiečiai, veikit kiek 
tik galit, nes malonu jūsų ren
giamuose vakaruose dalyvauti!

Koncerte Buvęs.

Plaušinis — Jono Joniškos, ūki
ninko r.; J. Virbickas — Vin
co Rugio, Varšavos studento r.; 
J. Brazauskas — Hrabijos Nak-

BRADDOCK, PA.
Musų kolonija, nors maža, 

bet veikia. Iki šiolei tiek pasi-
tibaldinskio, prasigėrusio Len-1 darbavome: turim pardavę Lie

tuvos Laisvės Bonų už $6,150. 
Ant to darbo rodos visi dirbam 
kiek tik galim, bet gi ne visi: 
yra tokių, kurie dienas naktis 
pašvenčia, kad tik daugiau par
duoti, bet yra ir tokių, kurie 
nežinia kų padarytų, jei tik ga
lėtų užkenkimui. Jie leidžia vi
sokias paskalas, atkalbinėja ir 
neprileidžia žmones pirkti, kiti 
ir manydami pirkti nežinia ko 
lyg laukinėja. Jau prabėgo 3 
mėnesiai laiko, o vis žada ir tų 
žadėjimų neįvykdo. Nestebėti
na iš tokių, kuriuose dar nepri
brendus tikro tautiško susipra
timo dvasia, — tokie tai neper
ka, bet yra rodos ir gerų Lie
tuvių patriotų, o vis pirkimų 
bonų atidėlioja. Jeigu musų 
broliai Lietuvoje butų taip lau
kę, tai dar ikišiol nieko nebūtų 
nuveikę. Ir mes, Amerikiečiai, 
nelaukim nieko, bet tuojaus pir
kim bonus. Bonai — tai yra 
musų Tėvynės laisvės ginklas.

Kurie musų kolonijoje dar 
nepirkote, meldžiami tuojaus 
nusipirkti ir būti lygus tėvy
nainiai.

Turiu už garbę pranešti vi
siems Amerikos Lietuviams, 
kad musų kolonijoje yra ir to
kių, kurie perka už $1,200 — 
tai «yra vienas patriotas žmo
gus, kuris tečiaus dirba fabri
ke. Toliaus pranešiu vardus ir 
pavardes visų pirkusių ir tų, 

‘ katrie neperka, o Lietuviais va
dinasi. Taigi prašome visų nu
sipirkti tuojaus, kad galėtume 
sykiu pagarsinti pirkusius. Juk 
bus garbė, kad musų giminės 
Lietuvoje pamatys, jog ir mes 
kuo nors prisidėjome prie iš
gavimo Lietuvai laisvės.

Gegužio 9 d. čia atsibuvo 
koncertas, programų išpildė Bi
rutės Choras iš Pittsburgh, po 
vadovyste p. J. L. Senulio. Vi
si lošėjai savo roles atliko ge
rai ir publika buvo užganėdin
ta, tik gaila, kad nedaug žmo
nių teatsilankė. Visas pelnas 
buvo skiriamas Lietuvos Raudo-

DIRVA

I
(Nuo Lie

Marti-

Marti-

Yra ir tokių, ku
bus prisiųsta 
tai tada pirk- 
”už ką jie pi- 
Tas, supran-

I GERB. Q
| ^OPRAGILO KAMPELIO
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

najam Kryžiui, tai išlaidas iš
mokėjus liko $10. Jonas Vai
čius L. R. K. paaukavo $25. Iš 
buvusio vasario 12 d. Lietuvių 
Biznierių baliaus buvo likę $10, 
taigi sudėjus viską į vieną pa
sidaro $45.

Visiems, kurie nepatingi pa
dirbėti del Tėvynės labo, tariu 
ačiū ir kviečiu dirbti visus ir 
toliaus.

L.R.K. ir L.L.P. Stoties rašt.
žemaitis.

Publikos neskaitlingam atsi
lankymui turbut pakenkė oras, 
nes visą dieną lijo, ir vakare, 
kada reikėjo eiti į koncertą, bu
vo lietus. Viena kas, tai ne
žinia kodėl nebuvo sudainuota 
Lietuvos Himno nei pradžioj nei 
pabaigoj koncerto.

Lietuvos Sūnūs.
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Neužleiskime Tautinio Dirvono Nors Artoju Mažai
IENRAŠTIS ’LIETUVA’, 
ėjęs Chicago j,, delei sun
kių šių laikų aplinkybių, 
sustojo. Amerikos Lietu
vių tautinė srovė nus
tojo vieno savo narsiau

sio užtarytojo, dirbusio Lietuvos labui 
ir žmonių apšvietai. Tai apgailėtinas 
atsitikimas mums visiems.

Tečiaus begailėdžmi neužmirškime, 
kad visa Chicaga ir visos apielinkės, 
sykiu ir aplinkinės valstijos net iki pa
ties Pacifiko krašto jau neturi tauti-' 
nės arba vidurinės srovės organo. — 
Tas atsitikimas suteikė didelį džiaug
smą musų — tautininkų priešams — 
socialistams ir klerikalams: jie savo 
džiaugsmui neturi galo.

Klerikalai ir socialistai dabar džiau
giasi, kad jiems lieka vidurinėsės sro
vės žmonės, jie pasitiki, kad tie žmo
nės, neturėdami savo organo, skaitys 
jų šlamštus, grudžiamus prievarta, ka
da nėra už ko kito imtis. Jie žino, kad 
kiti tautininkų laikraščiai išeina toli 
— New Yorke, Bostone, — tie laikraš
čiai visados ateina vėlai, delei tolimos 
kelionės, — pertai jie aiškins žmonėms 
tą, kad buk suvėlintų laikraščių skai
tyti neverta — čia ant vietos turite 
musų, kuriuos galite gauti tuojau.

Jiems didžiausiu kaulu gerklėje yra 
’’DIRVĄ”, kuri užkerta toms jų sva
jonėms plėstis lauką, nes- ’’’DIRVA” 
yra tautininkų srovės laikraštis, už
stojantis už vidurinės srovės reikalus 
ir juos aiškinantis. -’’Dirva” sykiu už
stoja kelią jų pasidžiaugimui, jog da
bar neliko vidur-vakariuose jokio tau
tinio laikraščio.

Tautininkai, kaip tik ’’Lietuva” su
stojo, su didesne energija spiečiasi ir 
kitus ragina spiestis prie ’’Dirvos”, ku
ri per penkis metus narsiai darbavosi 
tautiniame pūdyme, gindama reikalus 
Lietuvos ir vidurinės srovės visuome
nės. Reikalinga, yra, kad visi, kurie 
buvo susispietę apie ’’Lietuvą”, kaipo 
tautinį organą Chicagoje, kad dabar 
susispiestų apie ’’Dirvą”.

’’Dirva” ir ’’Lietuva” buvo tų pačių 
idėjų laikraštis; kuomet “Lietuva” or
ganizavosi tapti dienraščiu, ’’Dirva” tą 
sumanymą labiausia rėmė ir visi ’’Dir
vos” leidėjai ir redaktoriai pirko šėrų. 
"Dirvos” noru buvo pastatyti stiprų 
tiltą skersai Suvienytų Valstijų, kuris 
butų tautinės srovės apsauga. Taip ir 
įvyko. Bet kad dabar tokis likimas iš
tiko, ’’Dirva” lieka galutiniu stulpu to 
tilto ir stipriai laikydamasi savo pozi
cijoje, tarnaus vidurinės srovės visuo
menei kaipo jos minčių išreiškėja ir 
jos idėjų platintoja.

’’Dirva” užima lauką ir greičiausia 
pribuna už visus kitus tautinius laik-

raščius j Pennsylvania valstijos, vaka
rinį galą, apie Pittsburgą; Ohio vals
tiją ; /Michigan, Indiana, Illinois, Ka
nadą ir vHis valstijas j pietus ir į va
karus. Visas tas dalis ’’Dirva” pasie
kia keletu valandų vėliau, į vakarus 
nuo Chicagos, ir anksčiau kurios vie
tos yra šiapus Chicagos.

Mums reikia palaikyti tautinį susi
pratimą tarpe tų žmonių, kurie kito
kiu budu negalės prieiti prie musų — 
tautinių laikraščių. Tie žmonės gali 
patekti į spąstus klerikalų arba socia- 
listų-bolševikų, kurie visomis pastan
gomis dirba nuslopinimui lietuvystės 
dvasios, atitraukimui jų nuo darbų del 
labo Lietuvių tautos.

’’Dirvą” reikia kuolabiausia prapla- 
tint visoje suminėtoje srityje, visose 
kolonijose ineinančiose į tas paminėtas 
valstijas ir tolyn į vakarus, kur tik 
randasi Lietuvių.

Tautininkų srovė pasilaikys po se
novei, pastūmėdama pirmyn savo idė
jas ir visą veikimą, tiktai platesniai 
visuomenei reikalinga gyvo organo — 
laikraščio, kuris nuolatos primintų ir 
paakintų visus prie jų pareigų. Tas 
mums labiausia apeina.

Musų sroviniai priešai savo džiaug
smui grūs į rankas musų žmonėms sa
vus laikraščius,, norėdami prikalbinti 
būti jų skaitytojais. Tas butų dide
liu" nuostoliu mums, kaipo tautininkų 
srovei, nes jie savo nešvaria agitacija 
atitrauktų žmones nuo tikro pažan
gaus tautinio kelio, kuriuomi mes da
bar einam į išliuosavimą Lietuvos ir 
padarymą jos laisva neprigulminga ne 
tik kitoms valstybėms, bet jokiai par
tijai, jokiai srovei, bet visiems Lietu
viams.

Kviečiame visus prie darbo — prie 
išplatinimo savo kolonijoje ’’Dirvos” 
— vienatinio tautininkų laikraščio į 
vakarus esančio nuo New Yorko.

’’Dirvą” platinti privalo visi Lietu
viai — pavieniai skaitytojai, agentai 
ir krautuvninkai, kur tik užeina žmo- 
nių-Lietuvių.

Tie, kurie platina laikraštį, anaiptol 
nedaro biznio leidėjams, bet platina 
apšvietą savo viengenčių tarpe ir pa
deda palaikyti žmonėse tas idėjas, ku
rios jiems yra brangiausios.

Kad laikraštis iš skaitytojų pelno 
nepadaro, tą parodė ’’Lietuvos” liki
mas. Bet ji, kiek galėdama, skiepijo 
visuomenėje tautystės mintis ir žmo- 
njškumo idėjas.

Kurie norėtų kuomi nors prisidėti 
prie praplatinimo ’’Dirvos” arba ne
skaitantieji užsirašyti, adresuokite se
kančiai :

’’DIRVOS” ADMINISTRACIJA.

C. BROOKLYN, N. Y.
Nors ir po visą Ameriką ne

kaip eina Lietuvos Bonų parda
vinėjimas, bet pas mus turbut 
lėčiausia, nes iki šiam laikui 
dar vis mažai ypatų tepirko ir 
tai už mažą sumą. Tiesa, agi
tacijos irgi beveik jokios neva
roma, o musų bolševikėliai ne
snaudžia su priešinga agitaci
ja, kurią su jais skleidžia viso
kie išgamos,
rie laukia, kaip 
bonų ant vietos, 
šią, dabar, girdi, 
nigus mokėsią”,
tama, tik išsikalbėjimas, kurie 
kitaip nemoka atsisakinėti. Jie 
gerai žino, kad taip įmokėti pi- 
negai neprapuls ir boną gaus 
laikui atėjus. Kiti bijo, prisi
klausę įvairių priešų pąskalų, 
kad pinigai nepražūtų. Girdi, 
’’nieks Lietuvos nepripažįsta, 
tai ir paskolos paskui neatmo
kės, 'kada Lietuva papuls vėl 
po Rusais ar po Lenkais”. Tą 
galvon prisidėjusiems žmonėms 
sunku išaiškinti kaip ištikro 
yra.

Daugiausia tame kalti patįs 
musų veikėjai už nerangumą. 
Nors komitetas faktiškai gy
vuoja, bet jokio veiklumo ne
parodo: nei ant susirinkimų 
neina, nei pardavėjai per stu- 
bas eina. Po Maj. P. Žadeikių 
prakalbų (bal. 6 d.), galima sa
kyt, tikro susirinkimo neturė
jo: jei nueina du-trįs, tai ir 
viskas. Pats pirmininkas la
bai retai kada lankosi, o iždi
ninkas dar nei sykio’ ant susi
rinkimo neatėjo.

Pas mus buvo toks atsitiki
mas. Pribuvus Lietuvos Misi
jai Amerikon, gruodžio 26 d. 
buvo surengtos prakalbos, ir 
tose prakalbose dauguma žmo
nių jau užsirašinėjo Paskolos 
bonus. Vienas geras tėvynai
nis, pas save neturėdamas pini
gų, užsirašė, bet prižadėjo už
mokėti ant rytojais, ką ir pa
darė, užmokėdamas $150 S. V. 
bondsais. Jam savu laiku pri
siėjo permainyti gyvenimo vie
tą, per tą laiką pametė savo 
subskripcijos paliudijimą ir iš 
Centro gautą pakvitavimą. Ma
nydamas, kad kas radęs gali 
atimti jo boną, nuvažiavo žmo
gus pranešti į stotį, kad jam 
taip atsitiko ir kad stotis, ap
lankius boną, kitam neišduotų. 
Vietoj gauti patarimų, žmoge
lis nuo'stoties pirmininko (per 
kurį įmokėjo) gavo išbarti už 
kvitų 
jo, ar 
Keisti 
kiame
vo vežimėlio.

Gegužio 8 /d. McCaddin salėje 
Operetės Draugijos choras, va
dovaujamas p. Ks. Strumskio, 
parengė p. St. Šimkui atsisvei
kinimo koncertą. Nusisekė ne
blogiausia — sakau neblogiau
sia, nes publikos buvo neper- 
daugiausia, gi apie koncertinę 
dalį negali būti kalbos. Tur
but kiekvienam čia yra žinomas 
Operetės Choras, ir jeigu jis 
ką veikia, tai nuveikia kaip 
pridera. Dalyvavo tokie musų 
artistai, kaip A. Sodeika, Karu- 
žiutės, Sidabriutė ir Aušriutė 
— tokioms ypatoms dalyvau
jant ir koncertas turi būti at
liktas kuogeriausia .

pametimą ir klausinėta 
priguli į parapiją ir tt. 
tie musų klerikalai: jo- 
dalyke neapsieina be sa-

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

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

SHENANDOAH, PA.
Vietiniai gyventojai šiandien 

čia turi progą daug pigiau pra
gyventi, negu pirmiau arba kad 
ir dabar kiti, dėlto, kad vieti
niams Lietuvių veikėjams, jau 
apie metas laiko atgal, pasisekė 
vargais-negalais sutverti ko- 
operativę bendrovę ’’Globą”, ku
rios tikslas yra — pirkimas ir 
išsidalinimas produktų ta pačia 
kaina, kaip gaunama pirkti, ži
noma, imama pelno tik 10 nuo
šimčių del darbininkų apmokė
jimo, -nuomos už namą ir tt., 
kuomet paprastai vertelgos ant 
nekuriu produktų uždeda sau 
pelno net iki 100 nuošimčių ar
ba parduoda už dusyk tiek, kiek 
perkant moka. Skaitytojai ga
li suprasti, kas per priežastis y- 
ra šių laikų brangumo ir todėl 
paklausti savęs: ar reikia mo
kėti tokias augštas kainas, su- 
krovimui kitiems turtų, ar rei
kia jūsų mieste tiek daug krau
tuvių, ar reikia, mokant tų dau
gybės krautuvių nuomas, užlai
kyti jų pusdykius savininkus? 
Ar ne verčiau prigulėti prie ko- ____d-------  ----- c, —~o
operacijų ir savo naudai taupin- lą prieš darbinnkus sugel
ti sunkiai uždirbtus centus, ap- vojai? Aš pereitą nedėlią 
sigynimui nuo ligų ar nelaimių, skaičiau ’’Dirvą” ir mačiau,

Vienas šeimynos galva paša- kaip tu išjuokei burtininkę, 
kė, kad pradėjus jam prekiauti kuri labai aiškiai papasako- 
su kooperativės bendrovės krau- jo> kas ateityje ant svieto 
tuve, kas mėnuo jam atlieka dėsis. Aš tame, drauge, ta- 
nuo $20 iki $30 tik nuo pragy- ve galiu, sukri tikuot. 
venimo, — mat, jo šeimyna, su- . — Kaip aš galiu_ klausy- 
sideda iš 8 narių. Taipgi vie- ti_ tokios burtininkės ir ti
na ypata sakė, kad perkant 100 keti jai? Juk tai dldžiau- 
svarų mėsos kooperativėj krau- sias nonsensas, 
tuvėj suptaupė dešimts dolarių.

Augščiau sakydamas, kad 
vargais-negalais pasisekė su
tverti kooperativę bendrovę, 
sakiau teisybę, nes kuomet bu
vo pradėta organizuoti, tai mu
sų biznieriai, sužinoję, pradėjo 
varyti didžiausią agitaciją, kad 
nieks nesirašytų prie koopera
cijos, kaip tik sumanydami kal
bėjo žmonėms, vadindami maiš- 
tadariais, bolševikais, nors čia 
dirbo tik rimti veikėjai, o bol
ševikų ir iki šiai dienai gal nėra 
prisirašiusių prie bendrovės.

Sunki buvo pradžia bet šian
dien musų kooperacija turi jau 
pervirš 100 narių ir daugiau 
dar rašosi, ir, ačiū direktoriato 
pasišventimui, su vedėju Vincu 
česna priešakyje, krautuvės 
stovis kopuikiausias, prekių jau 
yra ant kelių šimtų dolarių su
krauta ir gyvais pinigais jau 
yra arti tūkstančio dolarių, už
laikoma trįs darbininkai ir par
duodama viskas tik 10 nuošim
čiu.

Geistina butų turėti musų 
mieste dar bent tris tokias įs
taigas, su kuo pasididintų ir 
narių skaičius, o tuomet jau 
galima butų "įsteigti ir apsiren
gimo bei apsiavimo sankrovą.

Prie progos reikia ir musų 
visokiems darbininkų ’’drau
gams" ar socialistams pasakyti, 
kad muilina akis kitiejns payo 
gražiomis kalbomis, žadėdami 

. rojų, patįs apie jį neturėdami 

. net mažiausio supratimo, patįs 

. daugiau rūpinasi apie biznį, o 

. ne žmonių gerovę. Vienas toks 

. socialistų šulas kooperativės' b- 
i vės narių susirinkimą net juod- 
, rankišku išvadino, mat ir jis 
i pats yra biznierium, o tokių 
i į bendrovės susirinkimą neįlei- 
. sdavo. Dabar lai gerbiamoji vi- 
■ suomenė sprendžia, kam rupi 
. žmonių gerovė ir kaip prie jos 
. siekti, ar socializmo keliu su 

revoliucijomis, ar kooperativių
- bendrovių tvėrimais' bei vysty- 
, mu, tobulinimu jų, tai yra evo

liucijos keliu. Susipratusieji
. darbininkai turėtų tik po va- 
. landą-kitą laiko pašvęsti pastu- 
, dijavimui, supratimui koopera

cijų svarbumo, skleisti jų idė
ją tarpe plačios visuomenės, 

) raginant tverti kuodaugiausia 
, koperativių bendrovių po visas 

kolonijas.
, Dabar visi sykiu pasakyki- 
. me: lai gyvuoja kooperativės 
> bendrovės, ir rašykimės į vie-
- ną didelę kuopą kooperaciją 
i (Lietuvių kalboje reiškia Tal- 
i ka), ir tik susivieniję mes už

miršime žodžius: pragyvenimas
. brangus, skurdas, badas ir ant 

galo streikai. Mainerys.

MARTINAS KRITIKUOJA 
SPRAGILĄ. '

— Palauk, drauge, pa
lauk, kur taip bėgi? — iš
girdau iš užpakalio balsą. 
Atsisuku — žiuriu: ”—xi 
nas. * ,

— Sveikas-drūtas, 
nai, — sakau jam. — Kur 
tu dabar keliauji?

— Aš einu ant komunistų 
prakalbų. O kur tu?

— Aš bėgu į ’’Dirvos” re
dakciją.

— Kibą jau vėl kokį nog-

I — Drauge, tu tame turi 
didelę klaidą. Viskas, ką ji 
pasakė, išsipildys, ir ji tur
but yra susipratus moteris, 

’’susipratę” dar- 
burtus rodos ne- 
ant burtų gyve- 
tuo savo dūšeles

— Jus, 
bininkai, į 
tikit, bet 
nat ir tik 
maitinat.

— Drauge, tu dar labiau 
pradedi mane įžeidinėt ir 
pastoji didesniu darbinin
kų priešu. Aš ir visi kiti 
susipratę darbininkai nuo
latos lankomės ant prakal
bų ir girdim visokius kalbė
tojus aiškinant kaip ateity
je mes pasaulį tvarkysim.

'— Tu, Martinai, .dar vis 
neišsiblaivai iš to sūkurio, 
kuriame tavo protas apsvai
go. Jau rodos visus eudus 
ir pranašystes atmetėt į ša
lį, o bėgi klausyt, su visais 
kitais, kokių grašiagaudžių 
pranašysčių apie tai, kaip 
ateityje bus. .Tai, yra tikri 
monai ir apgaudinėjimas. 
Nedyvai, kad valdžia areš
tuoja tokius ’’ateities spė- 
jikus”, kaip bolševikų kalbė
tojus, taip ir burtininkus. 
Ir vieni ir kiti lygiai žmo- 
nes apgaudinėja, aiškinda
mi apie ’’geras ateitis” ir 
kitokius nebūtus dalukus.

— Tokia valdžia, kurį ne
duoda darbininkams liubsai 
veikti, turi būti nuversta, 
drauge. Ir mes taip storo- 
jamės.

— Visada, Martinai,. rei
kia valdyt vaikus, krimina
listus ir prižiūrėt bepročius, 
nes jie pridarytų tokių ei
bių, kad pasaulis niekados 
iš bėdų neišsiristų ir nei ci
vilizacijos nepasiektų. To-: 
kie agitatoriai ir burtinin
kai iš, tamsių žmonių nori 
pasinaudoti, užtai jiems vis
ką geriausio ateityje priža
da, • paskui žmogui pereina 
noras net dirbti ir tik lau
kia kolei ta gerovė užeis.

— Ale kodėl ta valdžia 
nevaldo tokių bepročių, kaip 
kunigai, kurie bažnyčiose 
irgi žmones mulkina?

— Jeigu nori suprast ko
dėl, tai klausyk atidžiai: se
novėj, del žmonių tamsumo 
ir nebuvimo užtektinai žmo
nių tvarkos daryt, prie val
džios stovėjo kunigai, ku
rie paskiau nors tą vietą 
užleido civiliams, bet visus 
žmones jau buvo pąvertę į 
religiškus fanatikus. Kada 
taip užsiliko ir toliau, tai 
po šiai dienai, nors žmonės 
dikčiai pasitobulino ir pasi- 
liuosavo nuo fanatizmo, bet 
ta JU įgyvendinta mada dar

lyg kokia žaisle, palaikoma. 
Bet del jos nėra ko baimin
tis, nes jau nyksta. Protin
ga žmonija užtai .dabar, tą 
matydama, neturi leisti ki
toj pusėj stovintiems fana
tikams tokias niekšystes į- 
vesti ir vėl žmonijai uždėti 
vargo naštą ir dvasios nu
slopinimą.

— Valdžia nieko nesako, 
kada parengia parodas ko
kia' šventa draugystė arba 
patriotiška organizacija, su 
kareiviai su nuogomis šob- 
lėmis po ghtves maršuoja, o 
kada išeina į demonstraci
ją darbininkai, slaptai ku
ris revolverį į kišenių įsi
dėjęs, ir tai jiems uždrau
džia. Ar čia teisybė, drau
ge, ir ar galima tokią val
džią pakęsti? Šįmet net ge
gužinės nedavė apvaikščiok

—- Valdžia, kaip ir pavie
nis žmogus, mokinasi: sykį 
nudegęs pirštą, kitą syk ton 
vieton nekiši. Taip ir čia. 
Pernai tie ’’susipratėliai” 
parengė demonstraciją, pra
dėjo gatvėse šaudyt, manė, 
jog jau jie viską valdo. To 
nedaro dabartinė valdžia: ji 
iš džiaugsmo nešaudo, bet 
žiuri, kad kiti nešaudytų ir 
negrąsintų kitų žmonių gy
vasčiai. Šįmet nedavė ge
gužinės gatvėmis apvaikšti- 
nėt, kad vėl neištiktų tokių 
liųdnų atsitikimų, be ko jus, 
’’susipratę” darbininkai, ne
galit apsieit. Kad kokios 
draugijos, ar šventos ar ki
tokios vaikšto, tai jos apsi- 
rubežiavę tik savo pasivaik
ščiojimu ir viskas, o už jūsų 
nugarų slepiasi kitokie tik
slai.

— O kam duoda nuogus 
kardus kitiems neštis?

— Draugijos paroda ir J 
tie kardai yra tik žaislas. 
Prieš tai nieks nieko negali 
turėt. Sakykim,’ kada išeina 
ant parodos Vytauto Gvar- . 
dija ar Šv. Kazimiero Gvar
dija, tai ji neperstato armi- | 
jos. Bet jeigu išeitų Lietu
vos karėivių pulkas, tuoj 
jiems butų pasakyta išsi
skirstyt ir atimta ginklai 
Jei kuris pasipriešintų ir 
pradėtų šaudyt, tada su juo 
pasielgtų kaip pridera. Jus, 
suagituoti rėksnių kalbėto-, 
jų, išeinat į gatves kaip ko- « 
kia armija su tikslu pakelti 
karę arba revoliuciją prieš 
visus kitokius, negu jus. Ar 
galima yra prie to prileisti, 
jei kam apeina tvarka?

— Mes norim- nuverst to
kią valdžią ir kapitalistus, 
kam jie darbininkus išnau
doja. - •' - * n

— Aš tau duosiu rodą; 
Martinai, ką reikia daryti, 
kad atsiekti darbininkams 
gerovę.

— Na, o ką?
— Pirmiausia reikia išvy

ti kur pipirai auga visus'to- 
kius ’’agitatorius”, kurie 
nieko kito jums nepasako, 
kaip tik tą, kad ’ jus- esat 
pražuvę. Kada tų agitato
rių nebus, tada jus busit 
’’save atradę” ir galėsit ap
sišviesti ir eiti prie tikros 
gerovės, bet ne prie tokios,< 
kokią jums žada tie naujos 
gadynės burtininkai ir pra
našai. Neapšviestas darbi
ninkas neturės gerovės ne
žiūrint paskui kokius vėjuss 
seks. Jam reiks vergauti 
visą amžių, kad jis ir desėt- 
ką kapitalizmų jr jų valdžių 
nuverstų.

— Tu yis man, drauge, 
nori įšneket mokslą, ba ži
nai, kad mokyti žmonės re
voliucijos nenori. O kiti 
darbininkai tegul badu mir
šta. •

— Tai bene tu juos išva- ' 
duot ketini, patš tamsuoliu 
būdamas? Pagaliaiis, ma
no noru yra, kad visi darbi
ninkai šviestųsi, vietoj kad 
lankosi ant tokių .’’prakal
bų”, kur tu dabar sakei eini. 
Eik verčiau su 'manim da
bar į redakciją, o paskui ei
sim į mano namus, aš tau 
ką gero paskaitysiu iš mok
sliškų knygų. Iš tų prakal
bų gali pareiti visai apkvai
šęs.

Spragilas,
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į NUO REDAKCIJOS
Draugijų Vis Dar Laukiama

(Nuo Lietuvos Finansinės Mi
sijos.)

Jau dabar aikiai matyti, 
kad Amerikos Lietuviai tu
ri dėti visas pastangas, kad 
neapturėjus sarmatos prieš 
Amerikiečius ir Lietuvos 
Lietuvius, jeigu kartais ne
nusisektų paskola taip, kaip 
buvo nuo Amerikos Lietu
vių laukiama.

Iš stočių surašų matome, 
kad pavieniai bonų jau ge
rokai išpirko. Reikia, kad 
pirktų.visi. Reikia, kad ne
būtų nei vieno Lietuvio, 
kurs pasiliktų be bono. Tai 
yra kiekvieno iš musų prie
dermė. Tik visi dėdami,' 
sudėsime daugelį. Priturė
kime vienas kitų ir užakva- 
tykime prie darbo ir prisi
dėjimo prie paskolos vienas 
kitą ir visi visus.

Bet reikia kreipti ypatin
gą domą į draugijas. Drau
gijų pinigai stovi bankose 
’’cash”. Jie gali būti leng
vai įvesti į bonds.

Apie ’’security” yra taip: 
jeigu lietuviška draugija 
užtiki vietiniam savo mies
telio bankui, argi negeriau 
ir netikriau joms užtikšti 
Lietuvos valstijai?

O čia prisideda dar pat
riotiškumas. Prisideda tas, 
kad mes statome pamatus 
savai valstijai, savai atei
čiai, savai gerovei. Nesusi- 
pfasime, neremsime, nieko 
nešutversime.

Daugelis draugijų yra 
jau pirkę Lietuvos bonų už 
kelis,, už keletą ir už kelioli- 
ką šimtų dolarių.

Pirko bonų tos draugijos, 
kurio# yra labiau susipratu
sios, pirty) tos, kuriose ran
dasi daugiau darbštesnių 
narių, kuriems rupi ne vien 
dabartis, bet ir ateitis.

Mes manome, kad visos 
Amerikos Lietuvių draugi
jos stos šiton susipratusių^ 
jų eilėn. Gerbiamosios Lie
tuvių Draugijos: Malonėki
te peržiūrėti saVo konstitu
cijas, tėmykite, kad ten,' a- 
part pašalpos nariams, yra 
dar ir abelnos tėvyniškos 
priedermės. Jeigu ir nėra, 
tai reikia, kad butų.

Mes manome, kad kiek
vienoje draugijoje rasis ke
letas ar keli nariai, kurie, 
kaipo apaštalai, išaiškins 
teisybę, reikalą, pridėrystę 
ir naudą’ abelnų reikalų ki
tiems savo draugams.

Mes manome, kad nebus 
nei vienos Lietuvių Drau
gijos Amerikoje, kuri ne
prisidėtų prie Lietuvos Lai
svės Paskolos.

Atsiminkite, praeis de
šimtis, praeis dvylika metų, 
Lietuvių supratimas ir pat
riotiškumas vis kils, naujai 
priaugantieji sakys: ’’Ge
riau dėkimės prie tų drau
gijų, kurios yra susiprūnta- 

- mesnės,.. kurios apreiškia 
gyvumą; nesidėkime prie 
mirštančiųjų ir numirusių
jų-”

Iš Lietuvos nevažiuos jau 
tiek dąug Lietuvių, kiek va
žiavo1, bet kurie atvažiuos, 
sakys: ’’Nesidėkime prie to
kių draugijų, kurios kariau
jant, mums liejant kraują, 
mums badaujant, lengvai 
galėdamos, nenorėjo mums 
padėti, nenorėjo mus apren
gti ir papenėti.”

Amerikos Lietuvių Drau
gijos: Atminkite šitą! Lie
tuvių Valstybė ir Lietuviai 
vardus Draugijų ėmusių bo
nų taipgi ir neprisidėjusių 
prie paskolos gerai žinos, 
nes kuponai bus mokami 
per penkiolika- metų.

Draugijos: Pakelkite šį 
klausimą sekančiame savo 
susirinkime. Perskaitykite 
susirinkimui šį musų atsi
šaukimą.

Nebūkite užšalusiais, tik 
bukite karštais; neprisi- 
pažinkite prie apmirimo, tik 
rodykite gyvybę! Geri pa
vėniai ukėsai neša naudą 
Valstijai, didesnę naudą ga
li atnešti geros draugijos.

Kaip pavieniai taip ir

draugijos, stokite visi ak- 
tiviai už laisvę, už geresnę 
ateitį, už Lietuvos neprigul- 
mybę!

Lietuvos Laisvės Pasko
los reikale visuomet reikia 
adresuoti:

Lithuanian Mission
257 W. 71st St., 
New York City.

’’Lenkų Valdžia Geresnė, 
Negu Lietuvių.”

Tokiu antgalviu trumpas lai
kas atgal bolševikų organas 
’’Laisvė” patalpino tūlo žmoge
lio gautą iš Lietuvos laišką, ku
rio rašytojai, patekę po Lenkų 
valdžia, pasiskubino parašyti į 
Ameriką savo sunui. Tą laiš
ką raudonasis musų laikraštis 
patalpino su džiaugsmu, nes te
nai buvo pasakyta, kaip Lietu
vos Valdžia (ar tik koks valdi
ninkėlis) laiško rašytojus nu
skriaudė. Musų tautos ir Lie
tuvos laisvės priešai, Lenkų pa
pirkti ar tik jiems ’’loską” da
rantieji, bolševikiški laikraščiai 
tik ir maitina savo skaitytojus 
’’faktais” apie Lietuvos Val
džios žiaurumą 'iš tokių laiškų, 
kuriuos arba Lenkai arba Len
kų papirkti ar priversti taip sa
kyti žmonės parašo.

Bet atmainė savo nepraustą 
veidą ta pati komunistų ’’Lais
vė”, paduodama iš Lenkų už
imtos Lietuvos savo patikimo 
’’draugo” pranešimus". Tas ži
nias talpina be jokios gėdos ir 
pasiteisinimo anų savo išvedžio
jimų. Tasai ’’draugas” rašo' (ir 
teisybę rašo):

’’Lenkijoje ir tose Lietuvos 
vietose, kur yra Lenkai .užė
mę, reakcija neturi nei mąs
to, nei saiko. Nuolatiniai 
areštai, nuolatinės kratos, 
nuolatinės ablavos.... Šau
dymas ir korimas nėra taip ■ 
baisus, nes žmogus gyvastį 
tuoj atima ir viskas tuomi 

/užsibaigia. Bet baisus rykš
tėmis plakimas per nuogą kū
ną. Plaka rykštėmis per nuo-: 
gą kūną, kada visas kūnas 
apsidengia žaizdomis, įsi
lieja, krauju, tuomet pradeda 
druska trinti,- ištrina ir vėl 
plaka.... Plaka senus ir jau
nus, moteris ir mergaites.. ”
Lenkų valdžia geresnė, negu 

Lietuvių, ar ne ?.
Patartina visiems ’’Laisvės” 

bolševikams važiuoti Lenkijon, 
kad jai pasitarnauja, parduo
dama Lietuvius; Lietuvoje to
kie gaivalai nepageidaujami.

V ▼ ▼

’’Sandara” po Nauja Re
dakcija.

ALTS, organas ’’Sandara” 
pereina į rankas p. V. šliakio, 
žinom® iš pirmesniųjų Ameri
kos Lietuvių laikraštininko, lei
dusio ir redagavusio ’’Darbinin
kų Viltį” (Shenandoah, Pa.) ir 
pagaminusio Lietuvių literatū
rai* keletą-gerų veikalų.

Su buvusiu ’’Sandaros” re
daktorium neaiškumai po neaiš
kumų. Anuo sykiu rašė rezig
navęs, paskui tą užgynė ir da
bar' vėl rezignavo. Vėl, buvo 

: gavęs iš Washington® praneši
mą, kad reikalingi raštai išva-l 
žiavimui Lietuvon bus pagamin
ti — jis pasigarsino visai jokių 
neprašęs; dabar jau rašo pa
prašęs ir kaip tik viskas ateis, 
išvyks Lietuvon. Gal ir tą už
ginčys, kada kiti laikraščiai pa
kabtos ....

’’Sandarai” esant po p. K. 
Norkaus redakcija, ’’Dirva” bu? 
vo visapusiai užpuldinėjama ir 
dėlto, nors vienos srovės laik
raščiai, šiedu nestigyveno bend
rai. Mes negalėjome pritarti 
tokioms ypatoms, apie kurias 
’’Naujienos” sekančiai pažymi,:

”K. Norkus yra dar jau
nas' rašytojas ir veikėjas, bet 
jau suspėjo, pasižymėt, kaipo 
žmogus be jokių principų. 
Kurį laiką jisai dirbo ’Nau
jienose? ir buvo socialistų pri
tarėjas. Paskui dirbo' ’Lietu
voje’ ir rašydamos šmeižian
čius Straipsnius apie ’Nau
jienų’ redaktorių. Paskui re-* 
dągavo neprigulmingųjų ka
talikų organą ’Atgimimą’ ir

garbino vyskupą Mickevičių 
ir ’tikrą katalikišką tikėjimą.* 
Pagalios patapo tautininkų 
organo redaktorium ir mėgi
no būti tai liaudininku, tai 
konservativišku liberalu.”
Nuolatos už tai ’’Dirva” gir

dėdavo iš "Sandaros" užmeti
mų, buk einanti pries Tautinę 
Sandarą ir ’’Dirvos” redakto
rius nesąs Sandaros nariu. Prie- 
žastįs to buvo aiškios.

Bet mums Sandaros likimas 
apėjo lygiai kaip ir kitiems, tik 
jos organo redaktoriai turėjo 
progos argumentuoti kaip daro

KOKIOSE APLINKY
BĖSE PIRMASIS ŽMO

GUS GYVENO.

[)IEVAS, sutvėręs Adomą, pir
mąjį žemės žmogų, apgyven

dino jį rojuje ir padarė jį val
donu viso. Jam nieko nestoka- 
vo ir visko buvo, ir jis gyveno 
daugiau šeši tūkstančiai metų 
atgal. — Taip apie pirmąjį že
mės žmogų paduoda biblija.

Bet kaip gyveno žmogus, bū
vės ant žemės aštuoni milijo
nų metų atgal?

Už tokį paklausimą męs bū
tume apšaukti bedieviais, neti
kėliais, nes žemė tiktai keletas 
tūkstančių metų suterta, o mes 
kalbame apie milijonus metų.

Bet gi žemė tokia, maždaug, 
kokia ji šiandien yra, egzistuo
ja keli išimtai milijonų metų. 
Gyvybė ant jos atsirado daug 
vėliau, vėliausia gi žmogus, ar
ba, teisingiau sakant, žmogui 
panašus sutvėrimas, vaikščio
jąs dviem užpakalinėm kojom, 
dviem rankom galįs pasinaudo
ti kaipo padargais savo pagal
bai maisto jieškojime ir tt.

Anuo sykiu buvo aprašoma 
apie milžinišką, antį ir kitus tų 
laikų gyvūnus, kurių skeletai 
randasi New Yorko muzejuje 
ir kitų miestų muzejuose.

Pastarais laikais New Yorko 
gamtos istorijos muzejuje pa
talpinti naujai iškasti skeletai 
dviejų tolimos praeities prieš- 
istoriškų laikų gyvūnų.

Keliolika milijonų metų at
gal, Kreidos periodo replių ga
dynėj, Šiaurinės Amerikos kon
tinentas butų buvęs labai keis
ta ir baisi vieta musų laikų 
žmogui. Plati vidurinė jure, 
prasitęsusį nuo Meksikos užla
jos iki Šiaurinio okeano, buvo 
dar praplatinta įvairiomis že
momis pelkėmis, pusiau pasken
dusiais medžiais ir kitokiais au-. 
galais. Toje prieš-istoriškoje 
liūdnoje gadynėje tokiose šiltu 
vandeniu panertose giriose gy
vavo krokodiliai, baisios varlės 
ir čerepokai; sausesnėse vieto
se buvo stebėtini vandeniniai 
rėpliai; nekurie buvo maži, ne- 
kurie pamėgdžioja žmogaus pa
vidalą, bandydami vaikščioti 
ant paskutinių kojų.

Deinodonas, arba baisiadan- 
tis, buvo turbut vienas iš žiau
riausių gyvūnų, kokis kada nors 
ant žemės gyveno, ir Pterano- 
donas, didžiausias sutvėrimas, 
kokis kada ant žemės sparnais 
galėjo lekioti, yra du iš pasku
tiniųjų prisidėjusių senosios že
mės istorijos skyriun New Yor
ko muzejuje.

Smarkiausi ir viršiausi už 
visus buvo su mažomis galvo
mis, beveik be smegenų, bet la
bai tvirto sudėjimo dinosaurai; 
nekurie buvo su baisiais ragais, 
nekurie įvairiai apšarvuoti, ne
kurie vaikščiojo ant paskutinių
jų kojų, įcaip antįs, nekurie tu
rėjo plačias lėkštas vandeninių 
paukščių krutinės.

šalip šių keistų praeities gy
venimo vaizdų, medžiuose, žiū
rinčių per mažutes žingeidžias 
akis, buvo keista veislė plau
kuotų sutvėrimų. Jie su baime 
nešdavosi šalin nuo perkūnišku 
baisumu užeinančio dinosauro; 
bet ta mažų sutvėrimų veislė 
turbut naikino dinosaurus, iš- 
gerdama jų kiaušinius. Atmin
kit, skaitytojai, kad tai buvo 
musų pfatėvis, originalis tų lai
kų žmogus, gyvenęs ant žemės 
aštuoni milijonai metų atgal!

Skeletas didžiojo Deinodono 
stovi vienuolika pėdų ir penkių 
colių augščio. Nuo galo jo bu
kos nosies iki pat galo gražios 
smailyn nueinančios uodegos y- 
ra dvidešimts pėtų; gal but,

kunigai: kas prieš jų netaktin- 
gumą, tai esą prieš katalikų 
tikėjimą kovojąs....

Delei Lietuvos Seimo.
Lietuvos Steigiamasis Seimas 

prasidėjo pereitą’ subatą, gegu-
žio 15 d. Kolei kas, leidžiant 
’’Dirvą” į spaudą, negavome jo
kių apie Seimą žinių.

Galim pasitikėti, tečiaus, kad 
viskas einasi gerai ir delegatai, 
permatydami momento svarbą 
ir darbo prakilnumą, stengiasi 
viską sąžiningai atlikti. .

Daugiausia darbuojasi prie
šai. Kaip iš Kopenhageno per 
Londoną pranešama, Lietuvoje 
likosi suimta 400 bolševikų ir 
Lenkų agentų, kurie pakėlė di
džiausią agitaciją norėdami su
kelti šalyje subruzdimą, .Seimui 
užeinant.

kad gyvu būdamas jis buvo ke
liolika sykių sunkesnis, negu 
liūtas ar. tigras.

Deinodonas buvo veikius su
tvėrimas ; smarkus, galingas," 
išvaizdą turėjo daug išdidesnę, 
negu bent kuris “iš jo laikų ki
tas sutvėrimas. Pasilaikydamas 
lygsvaroje ant savo stiprių pas-Į 
kutinių kojų su pagalbą uode
gos, jis užpuldinėdavo ant sa
vo aukų, baisiais dantimis su
plėšydavo ir smagiai prarydavo. 
Didžiuma tų laikų dinosaurų 
mito augmenimis, žole, ganėsi 
prižėlusiose vietose; buvo dide
li, nerangus ir sulyginamai ne
pavojingi.

Deinodonas buvo mėsąėdis ir 
žiaurus užpuolikas. Laimingas 
buvo žmogus, -kad negyveno ta
me replių eros tarpe.

žmogus, 160 svarų,"'butų la
bai skanus kąsnelis alkanam 
Deinodonui.

šitas sutvėrimas, atrastas ak
menyje Red Deer upės guolyj, 
Alberta, Kanadoj, ši sritis, ypa
tingai stačiais krantais upė, su 
smarkiai bėgančiu• vandeniu ir 
aplink esančiais niekam tiku
siais plotais, yra turtingiausias 
laukas atradimams dinosaurų 
liekanų. Tenai tie senieji gy
vūnai sudėti gražiai akmenuo- 
se ir laukią savo prisikėlimo 
laiko, kada galės parodyt mums 
nustebinantį vaizdą iš galybės 
ir spėkos gadynės praeities gy
vūnų viešpatavime.

Didelis paukščio pavidalo Pte- 
ranodonas, nors egzistavo tame 
pačiame laike, kaip Deinodonas, 
b.uvo visai skirtingas sutvėri
mas—buvo jūrių ir oro gyvū
nas. Jis buvo milžiniškas, .be
dantis skraidantis rėplis, žino
mų Pterodaktylių tipo. Jo ske
letas nuo vieno sparno galo iki 
kito yra šeliolika pėdų, jeigu 
gi visai sparnai tiesiai išsiskės- 
tų," pasiektų dvidešimts vieną 
pėdą pločio. Tąsai paukštis svė
rė gal mažiau, negu dabar dar 
gyveną didieji kondorai-ereliai; 
tečiaus kondorų plotis, sparnus 
ištiesus, siekia tik trylika pė
dų.

Keista Pteranodono forma, su 
didele pailga galva, išskėstais 
sparnais ir menku kunu, silp
nom paskutinėm kojom ir nu- 
šarusia uodega, turbut skraidė 
virš okeanų, pakildama,, augš- 
tybėsna ir vėl nupuldama van
denin ko nors pasigauti, gal but 
sučiupimui tokių gyvūnų, ku
rie pakildavo iš vandens arba 
skraidė ore.

Šitas ypatingas Pteranodonas 
atrastas kreidos sluogsnyje va
karinėje dalyje Kansas valsti
jos, upės guolyj ; ta sritis'buvo1 
dalimi vidur-kontinento jūrių 
tais laikais, arčiausias gi tų jū
rių kraštas buvo į pietvakarius 
apie 140 mylių.

Pteranodonąs -neskraidė taip 
kaip moderniški paukščiai; jo 
skridimo būdas buvo panašus 
musų laikų orlaiviams.

Kada likosi sutverta žemė ir 
ant jos apgyvendintas Adomas, 
tokių gyvūnų visai jau'nebuvo.

Dinosaurų buvo daug rūšių. 
Nekuriu vardai baisesni net už 
pačius tuos sutvėrimus. Tyrra- 
nosaurai buvo- mėsaėdžiai ir a- 
pie 47 pėdų ilgio. "Trachodonai 
ėdė žolę, turėjo antims panašų 
gūžį ir bėgdavo -vandenin kada 
pajuto Tyrranosaurą ateinant. 
Stegosaurus turėjo kaulines ap
saugas ir karbuotą kuprą. Tri- 
ceratopai'turėjo ant snukių tris 
aštrius ragus. Bronosauraai 
gyveno pelkėse, mito minkštu 
maistu, kartais būdavo riet 'po 
66 pėdas ilgio; svėrė po 38 ar 
daugiau tonų, ‘šitie ir kita dau
gybė : Morosaurai; Auchisau- 
rai, Aukylosaurai ir tt. priskai- 
tomi dinosaurų veislei.

FILOSOFIJA -TAI GYVENIMO IŠMINTIS
Rašo BUDRIKAS.

(Tąsa iš pereito numerio)
Mintijimas, mintijimas filosofiškai yra 

visiškai kitoniškas nuo to mintijimo-, kuris 
paprastai vadinamas mintijimu. Kada ka
te pamato per aslą bėgančią pelę, ji ne
minti ja-nemąsto: jos instinktas ir geismas 
kąsnelio šviežienos priverčia ją pelę vytis. 
Kada jūreivis mato tamsų debesų kamuo
lį horizonte, jis nuleidžia savo žėglius, dėl
to, kad prityrimas jį pamokė, jog audros 
užėjimas gali apversti jo laivą. Jis nemin
tija. Jis veikia. Kada prekininkas mato, 
jog galės už augštesnes kainas parduoti 
ir padaryti daug pelno, jis skubina supirk
ti prekes už mažesnes kainas. Jis nemin
tija apie tai. Jo gudrybė diktuoja ir jo 
talentas pasiekia. Šitokiuose ir panašiuo
se atsitikimuose protas nemintija filoso
fiškai.. Jis tiktai stveriasi svarbos faktų, 
suteiktų prityrimo ar pamokinimo1. Pro
tas neoriginuoja faktų arba gimdo veik
mę. Jis nei netėmija. Tas, kas užima jo 
vietą, yra daugiau ar mažiau automatiš
kas.

Filosofinis mintijimas arba teisingas 
protavimas yra perprantantis, t. y. jis 
perkonstruktuoja pajautimo supratimą ir 
pasekmė esti mentališkumas, idėja, nuo
monė. Šitoks mentališkumas "arba idėja 
ar nuomonė yra kas-nors naujas, kas-nors 
originalis ir radikaliai skirtingas nuo pa
jautimo supratimo, kuris tai sutvėrė.

Paimkime pavyzdį. Kada mano pro
tas persistato viename paveiksle visa tai, 
ką mano pajautimai informuoja apie tai, 
ir aš paklausiu savęs : kas visa tai sutvė
rė? ir paskui išlaukiniai atsakau: Dievas, 
— tuomet aš užvaduoju nuomonę už visą 
tą įvairybę, apie kurią mano protas buvo 
informuotas. Toji nuomonė yra mano 
įvairumo- ir proto pradžios supratimas. 
Tai mano kūdikis. Mano nuomonė iDevas 
ir nuomonė Įvairumas ar daugeriopumas 
ir jų pradžia yra sinoniminiai termifaai. 
Ir aš galiu perkeisti juos ir ilsėtis, dėlto, 
kad aš suradau išrišimą’painiems, nesu- 
mainymams. Šioji nuomonė yra filosofi
nis supratimas. Šis supratimas — filoso
finis mintijimas ar protAvimAs. Jis nęper- 
keitė įvairumo arti ir aplink mane, nei gi 
perkėlė jį į mano protą. Ne.' Aš tiktai 
užvadavau ką-nors iš savęs vieton savo 
savo permatymų, ir, nors tas kas-nors iš
rūdytų esąs tikrai orinis, tuščias ’’niekis”, 
jis yra begalinės vertės ir turi ypatybę pa
daryti mane įvairumo mistru. Štai Pas- 
cal’o iliustracija.1 Jis sako: ’’Žmogus yra 
grūdas, silpniausias prigimtyje. Bet jis 
yra grūdas, kurs mintija’. Jei visata ir su
trintų jį, žmogus vis liktųsi prakilnesnis, 
negu tas, kurs jį sutrynė, dėlto, kad jis 
žino, jog "jis mirs. Visada nieko apie tai 
nežino.” šitokios išraiškos atidengia tik
rą gyvenimo metodą. Su minčia mes pasi
keliame viršuj viso to, ką mes vadiname 
gamta. Mes tampame mistrais inteisiviš- 
kumų ir gamtos neišmatuojamumas nega
li inįekmiauti ant musų.

Taigi, gyvenimo metodas yra palaiky
ti vairą teisingai; Teisingas vairo laiky
mas lyginasi teisingam mintijimu, arba 
sakant, kad tavo mintis kvadratuojasi su 
visata. Ir tuomet tu negalėsi pražūti, ne
žiūrint kas su tavimi atsitiktų.

Pascal’o žodis išreiškia vieną viršeny
bės formą,1 pasiektą mintijimu, ir nuosek
liu proto išsiliuosavimu pasikelti viršuj sa
vęs ii' įžengti į idealį pasaulį, čia tai kita 
forma.

Kuomet mes gyventume ideale, mes 
nebeturėtume vaidų, 'barnių. Bet gi mes 
pražudėme idealą ir užtat turime bartis,, 
vaidytis. Visi mes žinome ką reiškia tu
rėti idealą savo išlaukiniame gyvenime. 
Tai yra ’’nukirpti puikų idealą nuo vidu
jinio pasaulio.” Jis nugriedrina nesusi- 
patimų atmosferą ir mes vėl galime kvė
puoti liuosai, kaip kad mes kvėpuojame po 
perkuninės atfdros, kuomet musų -vaiden
tuvė prasiblaivo.

Nugriedrinusi atmosferą ir sudeginu
si visą miazmą, prigimtis prablaivino kelią 
į idealą, Kuomet mes ’’turime jį (idealį 
išlaukinėj pusėj”, tai yra laikas del suderi
nimo ir gyvenimo ant naujo supratimo’ pa- 
grindžio. Tame suderinime ir tame nau
jame gyvenime, kurs prąsiblaivo-riušvinta, 
randasi, 'per momentą, Amžinasis — ir 
mes galime jį pačiuopti. Jis ateina ten vi
soje savo pilnybėje; ir mes galime apglėbti 
jį ir laikyti.

Jei mes stovėtume pradmęnyje, mes 
neturėtume painių, keblumų. Bet gi mes 
nestovime tenai. Ir užtat mes turime keb

lumus, nesusipratimus. Ir keblumai yra 
įnaminiai motivai, kurie gena mus prie 
mintijimo, protavimo, kuomet mes esame 
normaliais. Nėra normalio proto egzistuo
jančio, kuris-nešauktųsi prie išrišimo įvai
rumo, kursai susiduria su pajautimais ir 
kursai buiniai pašaukia' musų protą, kad iš
eitų laukan ir pažvelgtų kokie stebuklai 
apsiautę jį. Visi normaliai protai ateina 
prie vieno ar kito išrišimo. Tečiaus, turiu 
pripažinti, kad daugelis jų yra pilnai pa
sitenkinę išrišimais, suteiktais kitų protų. 
Kiti užslopina savo vidujinius atsišaukimus 
ir miršta gyvenimo vertės pažinime. Ir 
jie yra palaidoti žuvusiose progose. Nei 
viena iš šių rūšių žmonių neapsireiškia, 
kaip turėtų apsireikšti. Tie, kurie lieka 
pasitenkinę kitų žmonių mintimis, gali bū
ti akmenimis trobesiui. Bet jie niekados 
nepastatys trobesio. Ir pasaulis nepasida
ro turtingesnių ar geresniu, nors jie ir gy
vena. Pastarieji nėra plytos nei laistas- 
cementas, nei gi statytojai. Jie yra kaip 
plūduriuojanti daiktai ir skęstančios pre
kės, kurios priplaukia ir nuplaukia su van
dens pakilimais. Todėl tat pasveikint su 
džiaugsmu keblumus, kuomet jie pribuna. 
Jie gimdo mintį, priveda prie gilaus užsi- 
mąstymo, ir tuomi suteikia išsigelbėjimą. 
Jie — tai vadai take.1

Akmuo neguli prote. Tiktai suprati
mas, akmens paveikslas, laikosi tenai. Šis 
privedžiojimas yra taip aiškus, kad butų 
bereikalinga jį išdėstyti. Bet gi savo pras
tume jis talpina gilią filosofiją.

Faktas, kurs liudija, kad protas palai
ko savyje supratimą, paveikslą, padaro tą 
protą vyresniu akmeniui.

Ir kodėl?
Dėlto1, kad protas tapo sąmoningas. — 

Bet akmuo liekasi akmenių. Ir protas ne
būtų tapęs protu, jei jis nebūtų pasiekęs 
supratimo, paveikslo. Jis" butų pasilikęs 
tuštuma, tabula rpsą. Pasilikti tuš
čiu, reikia, kad žmogiškas elementas ne
buvo aiškiai atsiektas; kad protas turi pa
silikti ant tokios-.pat lygumos, ant kokios 
liekasi akmuo. Pritaikyk tai gyvenimui ir 
klausimui: kode! mes turime"studijuoti fi
losofiją, ir išmoksi mintyti, mąstyti teisin
gu- budu.

Kasdieniniame gyvenime, mes galime 
išmokti amato gudrybių, ypatingumų, už
siėmimo rutiną ir kaip būti bukliais, gero
kai prasilavinusiais mechanikais ir amat- 
ninkais. Tas, be abejonės, gera. Mes ga
lime eiti net ir toliaus ir savo buklumu su
teikti naudą draugijai įvairiais budais. Tas 
taipgi geras ir pagirtinas dalykas. Bet 
abejuose atsitikimuose mes esame mašinos, 
dantįs rate, kur sukasi kitiems mieriams.

Kuri mes esame? Kur mes esame kai
po sielos, kaipo dvasios, kaipo amžinos ver
tės ego? ♦ '

Ištikrųjų, mes Ilgšio! tebesame akme- 
nįs. Musų gyvenimas ir prasilavinimas 
neatneš mums jokios naudos, kuomet mu
sų buklumas nedirbs link liuosybės ir pa
žangos dvasinėje ”aš”. Visas musų darbas 
turi perstatyti-suteikti supratimą, paveik
slus protui tuomi įrankiu, kuriuo pats pro
tas išsikelia viršuj savės. Tada, ir tiktai 

i tada, musų gyvenimas bus mums naudin
gas, asmeniškai.

(Bus daugiau)

KERTU MIŠKELIS.
Žiūriu į dangų žiedrų-blaivą — 

Saulutė rengiasi tekėti, 
Ir debesįs, lyg jurėm’s laivas,

Padangem’s pradeda judėti.
Miškelis nuo rytinio vėjo 

Išlėto pradeda šnekėti,
Čiauškuoliai paukščiai subudėjo 

Ir drąsiai pradeda čiulbėti.
Vanduo upelio tyliai sriuva,

Taryt su medžiais slaptai šneka, 
Pro kairius, kurie vos-ne griūva,

Čiurlendamas į jurę teka.
Gėriuosi šiuo puikiuoju rytu, 

Jo ašarom’s — rasos karoliais,
Dangum debesiais iškaišytu,

Rasotais krūmais, medžių broliais.
Aš neužmiršiu niekad šito

Kertu žaliuojančio miškelio, 
Šito malonaus puikaus ryto,

Tyliai sriuvenančio upelio.
Tyslevas.

18-X-19m.
Geisteriškiai.
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augstas, rudais plaukais vyras, kitas bu
vo, kaip nurodė-, pamokytas, su maža bar
zdele. Nuvarėm juos pas musų pulko vir
šininkus, gi mums einant musų draugai 
visokiais balsais šukavo ir mus gyrė. Ko
mandierius išklausinėjo musų apie būdą 
jų suėmimo ir viską užrašė. Jis pasveiki
no mane, paduodamas ranką, taip pat pa
darė ir kiti oficieriai, pasakydami, jog ma
no vardas amžinai pasiliks Polocko pulko 
užrašuose. Mane rekomendavo 1-mo laip
snio aukso medaliui ir davė dvi dienas pa
silsiu! užpakalyje linijų, kaime.

išlaimėti kovą pirai užvėrimo taikos.
Per keletą dieną rodės kad oras pil- 
prileistąs elektros. Visi j'autė, kad 
nors eina žemę drebinanti apsireiški- 
ir musų širdis j’autė tolimą virpėjimą 

Oficierių apsiėjimuo-

Prasideda bruzdėjimas.
Gale dviejų dienų aš suėjau savo ka

reivius rezerve. Musų tarpe pradėjo-apsi
reikšti keisti dalykai. Prisibijodami vie
ni ir kiti kalbėjosi apie tai, kad Rasputinas 
nužudytas. Nuo lupų ant lupų ėjo įvairios 
pasakos apie jo artimus ryšius su vokie
čių didžiuomęne. Kareivių tarpe nuolatos 
augo nepaklusnumo dvasia. Ji dar vis bu
vo tuo tarpu suvaržyta. Žmonės buvo vi
sai nuvargę, baisiai nuvargę nuo karės. 
’’Kaip ilgai dar -mums reiks kariauti?” ir 
’’Kodėl mes kariaujame?” buvo klausimas 
ant visų lupų. Jau buvo ketvirta karės 
žiema ir vis dar nesimatė galo.

Kareiviai labai buvo'užsiinteresavę — 
■kame čia visas dalykas su ta kare. Juk 
.pakartotinai pasirodė aiškių faktų, kad vi
si viršininkai juos -pardavinėjo priešams, 
juk aiškiai ateina žinios apie tai, kad visas 
caro dvaras buvo vokiečių pusės palaiky
toju. Jau net karės ministeris buvo areš
tuotas už vokiečiams pataikavimą ir išda
vimą šalies. Aišku buvo, todėl, kad val
džia, oficialė klasė, buvo su priešais. Tai 
kam dar tęsti tokią nepakeliamą ir neper; 
matoma pabaiga sunkenybę? Jeigu val
džia bendravusi su Vokietija, tai kam ka
reiviai turi stovėti ant kelio užvėrimui tai
kos? Nejaugi buvo noras išskersti dar 
milijonus žmonių? .

Šitokie keblus klausimai pynėsi kai- 
miečių-kareivių mihtyse. Jie buvo sumai
šyti su šimtais, kitokių dalykų, patekusių į 
galvas iš įvairių šaltinių. Nuslopinti dva
sioje, nustoję vilties ir nuvargę kūniškai < 
— tokie tai buvo Rusijos kareiviai vasa- . 
rio mėnesyje, 19,17 metais.

Mes sugrįžome į savo pozicijas ir vėl 1 
užėmėm tas sunkias pareigas. Neilgai tru
kus, . buvo suorganizuotas atakas ant vo
kiečių linijų. Musų artilerija vėl pasirodė 
mažos reikšmės, ir vėl mes išlipome iš ap
kasų ir pasileidome ant priešų, bet atrado
me jų vielines tvoras ma!žai paliestas. Ne 
pirma tai buvo rusų banga, atmušusi sa
vo, krutinę į mirties užtvarą,'1 vėl atmušta 
atgal su dideliais nuostoliais, net be susi
dūrimo su priešais. Tečiaus kiekviena to
kia banga paliko dalį neapikantos likusių
jų širdyse. Ypatingai šis nepasekmingas 
atakas paliko musų kareivių širdyse dide- 

’ lės neapikantos jausmą prieš viršininkus.
Nežiūrint to, vasario mėnesyje, 1917 

metais, kariumenė dar nebuvo prisirengus 
prie to sukilinfo, kuris-greitu laiku 'sukra
tė pasaulį. Kareiviai" palaikė savyje žiau
rią neapikantą prieš vokiečius ir nesitikė
jo teisingiau atsiekti taiką kitaip, kaip tik 
sudarymu vieno didelio ofensivo ant prie
šų. Kelyje tokiam ofensivui stovėjo par
sidavėliai valdininkai. Prieš tokius valdi
ninkus buvo užsidegęs suvaržytas upas vi
sų kareivių ir žmonių. - Tečiaus taip sena, 
taip nusistačius ir įsikerėjus carizmo įs
taiga buvo, kad, su visa savo, slapta neapi- 
kanta caro paldcių, su visu pasmerkimu 
karės viršininkų ir valdžios, kariumenė 
fronte dar nebuvo prinokus visuotinam ir 
tikram sukilimui.

Pirmutinė kregždė, pranešusi mums 
apie utžeinančią audrą buvo kareivis iš mu
sų pulko, kuris sugrįžo iš Petrogrado, bu
vęs paleistas tenai pasilsėti.

’’Vyrai, kad jus žinotumėt, l$as dedasi 
užpakalyje! Revoliucija! Visus tik kal
bama apie nuvertimą caro. Sostinė tik 
dega revoliucija.”

Šie žodžiai kaip smarki ugnis apėmė 
visus musų kareivius. Jie rinkosi į būre
lius ir diškusavo apie galimumą tokių pra
nešimų.. Ar tai bus taika? Ar gaus‘jie 
žemės ir laisvę? O gal dar bus kitas di
delis ofensivas priešu pabaigimą karės? — 
Suprantama, tos kalbos atsibuvo patykiai, 
oficieriams negirdint. Visų minčių su-

nas 
kur 
mai 
užėjusio neramumo, 
se ir jų išvaizdose matėsi kas nors kitokio, « 
rodės, kad jie laikėsi sau kokias tai svar- - 
bias žinias.

Pagaliaus, atėjo mums linksmos nau
jienos. Komandierius sušaukė visą musų , 
pulką ir perskaitė mums garbingus mani
festo žodžius, sykiu su garsiuoju įsakymu 
No. 1. Stebuklas atsitiko! Carizmas, ku
ris buvo mus pavergęs ir mitęs musų krau
ju ir darbininkų ašaromis, puolė. Liuosy- 
bė, broliškumas ir lygybė! Kaip saldus, 
buvo tie žodžiai musų ausims! Mes liko
me 'kitokiais. Matėsi visuose džiaugsmo 
ašaros, linksmumas, sveikiųimaisi, šokinė
jimas. Viskas tas rodėsi kaip sapnas, 'pui-. 
kus sapnas. Kas gi galėjo tikėti, kad taip 
nekenčiama valdžia galės būti taip lengvai 
sunaikinta ir musų pačių gyvenimo laiku?

Komandierius perskaitė mums mani
festą, kuris užsibaigė su karštu atsišauki
mu į kariumenę palaikyti linijas su dides
niu atsidavimu negu kitados kada, dėlto, 
kad mes dabar esam laisvi piliečiai, apgy
nimui savo naujai laimėtos laisvės nuo ata
kų kaizerio ir jo vergų. Ar mes norėjome 
ginti savo laisvę? Garsingi balsai išsiver
žė musų gerklėse, perėję net per mūšio lau
ką ir atsimušę vokiečių tranšėjose, apreiš- 

i kė: ’’Taip, mes ginsime!”
Ar mes norime prisiekti ištikimumą 

• provizionalei valdžiai, kuri norėjo mus su- 
■ drutinti ir prirengti ant vokiečių, išvary-
- mui jų iš laisvos Rusijos, pirm grįžtant 
i mums į namus pasidalinti žemes? .

s ’’Mes prisiekiame!” perkūniškai sušu-
- ko tūkstančiai vyrų, pakeldami augštyn sa- į

- vo dešines rankas, tuomi visiškai nugąsdin- i
- darni priešus.
r Paskui atėjo Įsakymas No. 1, pasira- ' 

sytas Petrogrado Ųąrbminkų ir Kareivių
- Sovieto. Kareiviai ir oficieriai dabar bu-
- vo lygus, 'skelbė tas lakštas. Taipgi visi i 
į laisvos Rusijos piliečiai buvo lygus. Dis

ciplina užbaigiama. Neapkenčiamieji ofi- 
cieriai-viršininkai buvo žmonių priešai ir 
jų daugiau nereikia klausyti ir duoti jiems 
jų laikomų vietų. Paprasti kareiviai da
bar armiją valdys. Kareiviai rinksis sau 
vadovus ir komitetus; kompanijų, pulkų ir 
armijų viršininkai bus komitetai.

Mus net apsvaigino tokis puikių fra
zių lietus. Kareiviai vaikščiojo kaip ap
svaigę. Per keturias dienas visi tik džiau
gėsi, nieko neveikdami, — taip didelis bu
vo šitas atsitikimas. Vokiečiai išsykio ne
galėjo suprasti musų to linksminimosi prie
žasties. Kuomet sužinojo, ir jie nustojo 
šaudę.

Visur atsibuvo susirinkimai, susirinki
mai ir susirinkimai. Dieną ir naktį musų 
pulkas laikė įvairius posėdžius, klausė pra
kalbų, kurios visos buvo beveik išimtinai 
žodžiai apie taiką ir liuosybę. Kareiviai 
su didžiausiu nekantrumu troško išgirsti 
puikių frazių, prižadų, ir gaudė jas.

Per keletą dienų visas pareigas bu
vom atidėję į šalį. Nors šitas* didelis prie
tikis ir mane palietė labai dikčiai ir pir
mas dvi ar tris dienas sykiu su visais ka
reiviais ekstaziškai linksminausi, bet tuoj 
atsikvošėjau kaslink savo pareigų. Iš tų 
manifestų ir prakalbų aš padariau išvedi- 

, mą, kad iš musų reikalaujama didesnio ąt- 
. sidavimo ir ginimo savo linijų dar su di

desne energija. Ar tai svarbiausia revo
liucijos reikšmė mums buvo tas dalykas? 
Mano klausinėjimams kareiviai atsakinė
jo patvirtinančiai, tečiaus jie neturėjo už
tektinai valios spėkos pasitraukti iš to pra
kalbų ir svajonių apie gėroves sūkurio. 
Vis dar būdami apsvaigę, jie man išrodė 
kaip liuosi bepročiai. Visas frontas pa
virto į tikrų bepročių prieglaudą.

Vieną dieną, pirmą revoliucijos savai
tę, aš įsakiau vienam kareiviui eiti į klau
symo stotį.

”Aš neklausau bobos įsakymų”, su
murmėjo, ”aš galiu daryti ką noriu. Mes 
dabar turim laisvę.”

Mane tas labai skaudžiai nustebino. 
Juk tik savaitė atgal tas pats kareivis del 
manęs butų' ėjęs kad ir per ugnį. Dabar 
jis jau tyčiojasi iš manęs. Tas rodės la
bai nepakęstinu. Jau buvo perdaug.

(Bus daugiau)

(Lietuvos Atstovybes Ameriko- j 
j e Pranešimas)

(Tąsa iš pereito num.) , 
Liko paskirtas naujas S. V.

Valstybės sekretorius p. Bain- . 
bridge Colby. Tuoj pradėta ru- ' 
pintis, kad išgavus su juomi pa- ' 
simatymą ir per stačius jam mu- ; 
su jaunos valstybės reikalus. 
Toksai pasimatymas buvo .leng
vai gautas ir balandžio 3 dieną, ' 
prieš pat Velykas, Lietuvos At
stovas Jonas Vileišis drauge Su 
Atstovybės sekretorium p. M. 
J. Viniku ir teisių patarėju Ri
chard Crosby de Wolfu buvo 
priimti pas Valstybės sekreto
rių Colby.

Prie šio pasimatymo buvo 
nurodyta, jog svarbiausiu Lie
tuvos Atstovybės reikalu yra 
išgauti nuo Suv. Valstijų Lie
tuvos pripažinimas kaipo nepri
klausomos valstybės: Valsty
bės sekretorius p. Colby yra pa
reiškęs, jog Lietuva greitu lai
ku apturėsianti nuo Suv. Vals
tijų ko ji reikalauja ir patarė 
buvusiam prie šio pasimatymo 
'Rusijos skyriaus vedėjui prista
tyti jam ekstra, be eiles,- visus 
dokumentus ir raštus, palie
čiančius Lietuvą. Lietuvos At
stovybė yra pareiškusi, jog prie 
skaičiaus jau inteiktų memoran
dumų ji paduodanti platesnį 
raštą delei Lietuvos rubežių, 
kursai ir buvo inteiktas už po
ros dienų, būtent kun. Jono Ži
baus etnografiška studija apie

■ Lietųyos rubežius.
Be to balandžio 10 d. Valsty

bės Sekretoriui tapo inteiktas 
naujas raštas, kuriame jau sta
čiai reikalaujama pripažinti 
Lietuvą kaipo nepriklausomą 

į valstybę ir ne tik de facto, bet 
ir de jure.- Tokio rašto intei- 
kimas ypač pasirodė reikalingu 
kuomet Valstybės Senatap se
natoriaus King buvo įnešta tam 
tikra rezoliucija delei -Pabalti- 
jos valstybių ir Ukrainos pri
pažinimo. Kad nustačius tvir
tai, kokio 'pripažinimo. Lietuvos 
Valstybė yra išsiilgusi, ir buvo 
inteiktas tas raštas, kursai bu
vo šiaip sustatytas:

Balandžio 10,
Jo Malonybei Valstybsė
Sekretoriui
Bainbridge Colby, 
Washington, D. C.

Šio balandžio 3 dieną aš, kai
po Lietuvos Atstovas Ameriko
je, turėjau garbės ypatiškai iš
reikšti- Tamistai savo pagarbos 
ženklus ir esmu apturėjęs nuo 
Tamistos užtikrinimą, jog neto
limoj ateityj nuo Amerikos Val
džios Lietuva susilauksianti to, 
ko ji nori. Turėdamas tat ome
nyje, aš norėčiau išreikšti 
Lietuvos troškimus kiek 
niau ir aiškiau, negu tat 
galima padaryti prie trumpo 
pasimatymo.

Pasaulinės karės vilnis Euro
poj jau pradeda aptilti. Suvie
nytų Valstijų valdžia jau ruo-

• šiasi paskelbti taikos padėtį su 
[ Vokietija, šios karės tikslai

jau yra pasiekti. Kariškoji Vo-
• kietijos hegamonija Europoj 
, jau yra sutriuškinta. Belgijos 
, Valstybė yra jau atstatyta ir 
1 nauja tvarka užvedama tarp

Balkanų valstybių.''- Visa'^ilė 
naujų valstybių — Suomija, 
Lenkija, čechoslovakai, Jugo
slavai ir Armerija, kurių gyven
tojai yra kentėję svetimą jun
gą, išėjo priešakio ir užima sa
vo vietą tarp liuosų ir nepri- 
gulmingų respublikų. Greta šių 
naujų valstybių ir vaduojantis 
ta pačia apsisprendimo teise y- 
ra pasiskelbusios nepriklauso
momis ir Pabaltiko Valstybės. 
Tarp šių valstybių Lietuva 
ima plačiausią teritoriją, 
skaitlingiausia gyventojais 
rasit nei viena iš jų negali 
parodyti daugiau teisės ir 
karnų pamatų savo nepriklau
somybės pripažinimui, kaip Lie- 
tpvą.

Šie priparodymai yra tokie:
a) Lietuviai, kaipo skirtinga 

gentė ir tauta, gyvena ant šios 
savo teritorijos jau nuo žilos 
senovės, nuo nepamenamų lai
kų. Tas Lietuvių apgyventas 
žemės plotas buvo apgyventas 
ir Vytauto laikais pradžioj XIV 
šimtmečio, jis atatinka ir tam 
plotui, kurį Rusija buvo pasi
savinusi prie paskutinio Lietu
vos padalinimo , 1795 metais. 
Pagaliau jis maždaug atatinka 
ir tai teritorijai, kurią buvo už
ėmę laikę šios karės Vokiečiai ir 
nuo kurio Rusijos Sovietų Val-

džia, darydama santaiką su 
kiečiais Lietuvos Brastoj, 
išsižadėjusi savo' suverenių 
šių..

b) Lietuviai, gyvenantieji 
šios teritorijos, vartoja i

i ant 
savo 

skirtiną ir ypatingą kalbą, se
niausią visoj Europoj kalbą, jie 
turi savo ’skirtiną tikybą, skir
tiną nuo Rusijos gyventojų ir 
jie yra užlaikę savo ypatingus 
tautos papročius iri savo skirti
ną supratimą apie visuomenės 
tvarką. Pavyzdžiui, Lietuvoj 
užsiliko ypatingas supratimas 
apie žemės nuomojimą ir nuo
savybę ir tasai supratimas bu
vo dįdžia atspara prieš įsivyra-. 
vimą Rusijos bolševizmo, kurio 
pamate yrą komunalis žemės 
valdymo būdas.

c) Lietuviai niekados nėra 
užmiršę ginti savo nepriklauso
mybės, neveizint į aštriausius 
persekiojimus, kuriuos jie turė
jo iškentėti, patekus jiems po 
Rusijos valdžia, delei savo skir
tinos tikybos ir kalbos, ir jie 
neperstoja kovoję už savo poli
tinę laisvę. Šios kovos įžymiau
siais momentais buvo sukilimai 
1831 ir 1861-3 metais ir Lietu
vos Seimo nutarimai 1905 m.

d) Lietuvos Valstybės Tary
ba, kaipo atstovybė viso krašto, 
yra paskelbusi Lietuvos nepri
klausomybę vasario 16, 1918 
metais. Nuo to laiko Laikino
ji Lietuvos Vyriausybė 
pasekmingai yra išginus 
likus,, būtent bolševikų 
žusią Lietuvon armiją : 
kiečių kariumenę, kuri 
metais buvo mėginusi išnaujo

. užimti visą Lietuvą, iš kurios ji 
.pirmiau jau buvo pasitraukusi, 

; ir išlaikiusi visą kraštą tinka- 
' 'moj tvarkoj, bet ir išleidus pa- 

matinias teises tokiai tvarkai 
išlaikyti. Buvo sumanyti ir iš
leisti laikinieji Lietuvos Kon
stitucijos dėsniai, buvo, paga
minti įstatai delei mokesnių rin
kimo, dėlei krašto valdymo, dė
dei savivaldybes įstaigų suorga- j 
nizavimo ir pagaliau delei su- | 
šaukimo iš visos Lietuvos Stei- ' 
giamojo Lietuvos Seimo. Delei ' 
visų šių darbų Laikinoji Vy- I 
riausybė mokėjo apsieiti su 
krašto ineigomis, nepadaryda
ma didesnių paskolų ir tuomi 
priparodydama, jog visas kraš
tas turi ganėtinai ineigų delei 
savo valstybės išlaikymo ir u- 
kio žvilgsniu.

Visi šie priparodymai jau bu
vo plačiau išdėstyti mano raš
tuose, rašytuose prie Valstybės 
Departamento -sausio 17 dieną 
ir kovo 24 dieną, kad priparo- 
džius pamatus Lietuvos Valsty
bės nepriklausomybei pripažin
ti. Vienok kaip kada sakoma, 
jog Lietuva negali būti kaipo 
valstybė pripažinta, nes ji yra 
Rusijos valstybės dalimi, o .ka
dangi dabartinė Rusijos valdžia 
— būtent Sovietų Respublika— 
nėra šiandien kitų valstybių 
pripažinta, tai ’negali būti kal
bos apie Lietuvos pripažinimą 
iki nebus Rusijoj susitvėrusi 
tinkama nauja valdžia, kuri ir 

. bus teisėta išsitarti delei Lietu- 

. vos nepriklausomybės. Jeigu 
, šitokia pažiūra ištikro butų pa- 
>. laikoma, tai nebūtų buvę' galima 

pripažint nepriklausomomis val- 
. stybėmis nei Suomijos, nei Len

kijos, nei Armėnijos,'kurios pil
nai arba dalimai priderėjo prie 
senosios Rusijos. Principas apię 
Rusijos nedalumą nepasiliks la
biau paniekintu, jeigu bus Lie
tuva pripažinta, negu kaip jis 

i jau tapo paniekintu, pripažįs
tant šias minėtas valstybes. Be 
jokios abejonės Lietuvos kova 
už’laisvę ir visos sukrautos au
kos del užlaikymo savo kalbos, 
savo įstatų ir nepriklausomybės 
visai nebuvo mažesnės, . negu 
anų valstybių. Maža' to, argi 
gali būti kalbos apie užlaikymą 
prie Rusijos tos tautos,’'kuri tu
ri visai skirtinus nuo jos praei
tį, kalbą, tikybą ir tautinius! 
troškimus. Ar galima prileisti, 
jog Lietuva sutiks susivienyti 
su.bi kokia Rusijos valdžia, 
nors ji butų ir teisėta ir ganė
tinai demokratinga ? Lietuva 
šiandien yra sutvėrusi armiją, 
kuri su laisvanoriaiąp siekia 75 
tūkstančius žmonių. Ji tvirtai 
yra pasiryžusi ginti iki pasku- 
tinosios savo nepriklausomybę 
ir jeigu Rusija pabandytų įsi
veržti Lietuvon, ji susilauktų iš 
Lietuvių daug stipresnio ir kar-J

• štesnio atrėmimo, negu koksai
• buvo padarytas 1919 ^metais,

I Rusijos valdžios įsikišimas į i 
i Lietuvos reikalus butų pasikėsi- 1 
nimu ant Lietuvos laisvės ir aš 1 
negaliu tikėti, kad pasaulyj bu- i 
tų nors viena valdžia, kuriai pa- i 
tiktų toksai įsiveržimas.

Be to, šiandien nėra j tfu visai 1 
ir pamato manyti, kad Rusija i 
panorės grąžinti savo žinion ' 
Lietuvos žemę. Rusija turi ga
nėtinai savo žemės plotų ir tiek 
daug savo turtų ir gyventojų, 
kad ji visuomet galės lošti įžy- ; 
mią rolę tarptautiniuose senti
kiuose. Kuomet buvo šaukia
mas visos Rusijos Steigiamasis 
Seimas .dar Kerenskio valdymo 
laikais, tai atstovai šin Seiman 
nebuvo šaukiami iš Lietuvos, 

' kaip lygiai iš Suomijos ir Len
kijos, iš ko galima daryti išva-

1 dos, kad jau tuomet Kerenskio 
valdžia buvo kaip ir atsisakiusi 
nuo šių šalių. Paskui, kuomet 
įsigalėjo Rusijos Sovietų Val
džia, ji aiškiai atsisakė nuo sa
vo suverenių teisių ant Lietu
vos, darydama santaiką Lietu
vos Brastoje su' Vokiečiais. Tie
sa, Vokietija buvo- priversta at
sižadėti visų gerumų, kurie bu
vo išgauti jos riąudon, per šią 
sutartį, bet nustojus vertės pa
čiai sutarčiai, nebuvo panaikin
tos tos teisės; kurios buvo pa
darytos Lietuvos naudon, bū
tent Lietuvos pripažinimas kai
po nepriklausomos valstybes. Ir 
iki šio laiko ne viena Rusijos 
valdžia, kokį ji vardą nenešiotų, 
nėra išnešusi protesto prieš to
kį atsiskyrimą Lietuvos nuo 
Rusijos, priešingai, esamoji 
dabartinė Rusijos valdžia ke
liais aktais tyra patvirtinusi tą 
Liętuvos atsidalinimą. Taip Ru
sijos Sovietų valdžia yra dariu
si tarybas su Lietuva delei ap
sikeitimo belaisviais ir paga
liau Lietuvai pasiūliusi ineiti į' 
santaiką su ja. Tokiu budu iš
sižadėjimas; nuo savo suverenių 
tpisių iš pusės Sovietų valdžios

šiandien yra jau aiškiu faktu.
Kaip kada Amerika prisime

na apie gautą iš Rusijos pagal
bą praeityje, : kuomet ji vedė 
kovą už savo laisvę, bet delei 
šios priežasties rods ji neturėtų 
reikalauti, kad Rusijos valdžia 
pasiliktų tuose kraštuose, kurie 
patįs yra nuo Rusijos atsiskyrę 
ir prie kurių pati Rusija per sa
vo dabartinę valdžią nekelia jo
kios pretenzijos. Lietuvių tau
tos įsipykimas butų daugiau 
reiškesniu, negu dėkingumas vi
sų tų, kurie laukia paguodos už 
darbus, kurie buvo padaryti 
pusantro šimto metų atgal. Ma
no giliausiu įsitikinimu yra ta 
nuomonė, kurios prisilaiko dau
guma Lietuvių, o tarp jų daug 
Amerikos piliečių, jog didžiau
sioji demokratijos šalis, kurios 
demokratybės principai buvo 
taip reiškiai skelbiami Washin- 
gtono, Jeffersono ir Lincolnoį 
šių vyrų, kurie yra turėję- daug 
intakos į mus prie musų kovos 
už savo laisvę ir neprigulmybę, 
nebegali ilgiau beatidėlioti Lie
tuvos kaip de fact# taip ir de 
jure pripažinimo. Juo greižiau 
tas pripažinimas įvyks, juo dau
giau suras meilės Ar pagarbos, 
kurios turi širdyje-'musų1 tauta 
prie Amerikos.

Delei šių priežasčių- turiu 
garbės prašyti, idant Lietuvos 
Valdžia butų Suvienytų Valsti
jų pripažintą.

Užtikrindamas augštos- pa- 
garbos ženglus, pasilieku,

Tamistos nuolankiu,.
(Pasirašęs) '

J. VILEIŠIS;
Lietuvos Atstovas Amerikoje..

Nevalia ore- medžiot.. Battle 
Creek, Mich. — Už šaudymą 
ančių iš orlaivio čionai vienas 
žmogus likosi nubaustas- $25 ir 
lėšas apmokėti, taipgi išduota 
varantas areštavimui orlaivio 
savininko už leidimą tokiam, tik
slui naudoti orlaivį.
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KOKIA YRA SOSTINE’
JUSŲ gimtines šalies '—

• Praga 
Bucharestas 
Stockholmas 
Brusselis 
Roma 
Paryžius 
Londonas 
Berlinas 
Viena 
Budapeštas 
Bernas. 
Atėnai

Į visus šituos ir šimtus kitų miestų ir mie
stelių UŽJURINIŲ ŠALIŲ mes galime pa
siųsti JŪSŲ pinigus už mažas kainas.

Tiesiogįnis Vielomis Susinešimas 
Su Užrubežinėmis Rinkomis

FOREIGN DEPARTMENT

SIUNČIAME
PINIGUS

BILE

OTIS & CO
216 SUPERIOR AVE., N. E. 

Apatinės grindįs Cuyahoga* Building 
Ant Public Square.

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

Laivakortės labai pigios. Rašykit arba važiuokit 
stačiai pas mus.

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

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

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

ŠEŠELIAI ]
— Rašo TULELIS. — i

<

Lauke rudeninė audra. Šlapias vėjas 
cypia, kaukia, Įauginės ‘ daužo. Vieškam- ] 
baris didelis, augštas, kurtus ir tamsus. Iš ( 
visų keturių kurčių kampų, rodos, kokie 
tai nepaprasti, žmogystų pavidaluose, še-. 
sėliai slenka, čiaužia tavęsp. Pečius ku- 
rianasi, aHglįs vienokiais ir kitokiais bal
sais piška, kartkartėmis sucypia. Pro pra
viras jo duraites švituriuoja, mėtosi, mai
nosi raudoni ir balsvi liepsnų liežuvėliai. 
Jų skaičius kartais pasididina,'kartais žy
miai sumažėja, visi' į vieną subėga, arba 
ištįsta kaip ilgi peiliai. ; ’

Mes, kėturi, susiglaudę arti prie pe
čiaus, sėdime. Visi jauni, gyvi, linksmi ir 
pilni gražių svajonių. Tai Salome, Agnė,, 
Liudas ir aš. Kambarys tamsus, klaikus 
ir baugus, tuo daugiau, kad lauke audra — 
nepaprastai žiaurus vėjas dusauga. Bet 
mes lempos nei nemanome degti. Ar gi 
ne meiliau patamsėję glaustis prie viens 
kito?.... Kam mums, jauniems, pilniems 
meilės, ta šviesa?

Visi keturi, prie pečiaus vienas su ki
tu susiglaudę, sėdime, šnekamės ir juokau
jame.

— Liudai, Liudai, kad tave! Pasiutė
li tu! Negnybk taip skaudžiai! Sakau, 
nustok! Ar girdi, Judošiau! — Salome 
šaukia, kvatoja ir muša Liudą, kuris spau
džia ją prie savęs. Ilgos, juodos jos kasos 
palaidos, ant pečių nudribusios, pailgas 
veidas ir rudos akįs užsidegę. Aš gi vėl 
— šėlstu su savo Agne, ta šviesa-veide, 
geltonplauke, šešiolikos metų mergaite. Ji 
jauna, dar nepribrendus, bet gi drąsi ir 
sumani mergaitė.

— Liudai, po velniais, tu nupuoliai, — 
pro patamsi jin pažiūrėjęs kalbu aš.

Jis juokais išverčia mano kalbą ir ; 
galo klausia:

— Kur gi aš nupuoliau? A?
— Tu buvai piešėjas.
— Ir aš (žinau, jog buvau.
— O dabar.
— Dabar žmogus. Gal sakysi ne?
— Tiktai žmogus.
— Ir užtenka.

• — Tu piešti nemėgsti? — tarė Salome. •
— Ne! — kokiu tai peAeistu balsu 

atsakė jis.
Mes visi trįs pradėjome juoktis iš jo 

ir kaip įmanydami kalbėti ant jo visokias 
nesąmones. Jo veidas' nuliūdo, persimai
nė — pasidarė rimtas. Salome liovės iš jo 
juokusi. Lyg atjausdama jo širdies skaus
mus, nutilo ir žiurėjo į apsiniaukusį jo vei
dą. Liudo veidas ėjo vis liudnyn ir liud- 
nyn, krutėjimas pasidarė lėtas, — atrodė 
lyg butų jis pagavęs genialę dvasią nupie
šimui puikaus paveikslo, ar parašymui ža-

• vejančių eilių. Jis kaip tai keistu budu, 
kaip pianistas prie piano, pajudino savo 
galvą ir jo plapkai nudribo žemyn, persi-

......skįędamLji;du pluoštu. Juodi/tankųsi jo 
plaukai ko pečių nesiekė.'

— Tai paklausykite, kodėl aš nebepai- 
šau daugiau gražių paveikslų, o taip sau 
po gatves besivalkiodamas baigiu nusigy
venti.
\ Ir tas juodplaukis, jaunas vaikinas pa
sakė mums tokią pasaką:

ant

Ji, ta jauna, žvavi mergaitė, taipgi pa
žiurėjo j mane lyg, rodos, butų ką tokįo 
tamsaus, neaiškaus pasakius. Aiškiai pa
mačiau, kad ji butų linksmesnė, jei gautų 
progą pakalbėti su manim. O man tai ne
išpasakytai butų malonu pakalbėti su to
kia gražia jauna ir linksma mergaite. Bet 
suprantamas dalykas, kad nebus mums 
progos pakalbėti, — manau sau.

Praėjau žodžio netaręs. Bet 
čiau neasigrįžęs į ją pažiūrėti, 
kęs susiduriau su josios akimi, 
šypsojo ir nusigrįžo sau. Aš paskubinau 
savo žingsnius, nes jos kerėjanti šypsą su
gėdino mane. Tik jus pamislykit! Toji 
mergaitė interesuojasi manim. Ir galimas 
daiktas, kad josios jausmas prie manęs to- 
kis, kaip mano prie jos. Kad taip pasitai
kytų gera proga, — pamaniau sau.

Už kelių dienų vėl aš einu ta pačia 
gatve, taip pat vėlai vakare. Bet šiuo sy
kiu einu be jokio reikalo, tik su tikslu: ar 
nepasitaikys pamatyti tąją mergaitę. Da
bar, manau, drąsiai ir atidžiai pažvelgsiu 
į jos veidą ir, jei kaip, gal šiuo-tuo prabil
siu į ją. Taip, gerai spėjau, — vėl pama
čiau ją, su kokiu ten vaikinu, bestovinčią 
ant kampo. Tik dabar jau ant kito kam
po. Šį sykį praeidamas gerai įsidėmėjau 

’ jos veidą, — jos linksmą ir gražią išvaiz
dą. Ir; galiu sakyti, supratau jos būdą iš 
tų kelių žodžių, kuriuos ji kalbėjo į savo 
draugą. Dabar dar daugiau pradėjo man 
ji rūpėti, nes dar gražesne ir linksmesne

1 pasirodė.
1 Parėjau namo. Vaikščioju išilgai kam

bario ir mislinu apie ją: kaip jos liemuo 
išrodo, kokia šypsą,, veidas ir kaip šia bu
tų galima su ja pašnekėti. O syljį prakal
bėjus, galima tikėtis, pavyktų ir draugiš
kus ryšius užmegsti. Labai galimas daik
tas.

Galvą nuleidęs vaikščioju ir taip mis
linu, bet anaiptol man neateina galvon, 
kad aš ešu piešėjas — žmogus su vardu, 
kad aš galiu nupiešti ką tokio, kas nuste
bintų visą pasaulį; gi ji — gatvės mergai
tė. Dar gal ir doroj nupuolus, — kas žino.

Tai šitaip tolydžio save kankinau ir 
neradau ramumo. Jau veik kas vąkarą 
pradėjau vaikščioti Halstęd gatve. Ir vis 
tai šian/tai ten pamatydamau tą masinan
čią mergšę. Bet nesugebėdavau jon pra
kalbėti. Juk butų ir neinteligentiška — 
negražų užkalbinti gatvėje stovinčią mer
gaitę. Kas žino, ką gali ji atsakyti. Gali 
iškolioti, už nieką palaikyti ir tam pana
šiai.

Vieną gražią naktį ji užstojo man ke
lią ir tarė:

— Atsiprašau, ar tomistą nežinai kaip 
veikiai ateis trisdešimts penktas gatveka- 
ris?

— Nelinksma prisipažinti, kad aš toli 
nuo čia gyvenu, tai ir nežinau, kaip čia 
gatvekariai vaikšto, — lyg susimaišęs, ner- 
vuotai atsakiau.

— Šitaip? — nustebo ji. — Bet.... 
aš pastebiu tamistą veik kas vakarą 
praeinantį.
— Taip, aš čia vaikštau su tūlais 

kalais....

O’

bet 
čia

(Bus daugiau)

neišken-
Atsisu-

Ji nusi-

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI

GATVĖS MERGAITĖ.
Nesenas laikas kaip gyvenau Chica

go), tame baisios industrijos ir biznio mie
ste, kur tyros saulės nepamatysi per ap
skritus metus, ir kur vakaro sulaukęs turi 
vengti tamsių alėjų, jei nenori būti plėšikų 
užpultas.

Tenai, kaipo piešėjas, atidariau studi
ją. Viskas puikiai eina. Veikiai pratur
tėjau. Gyvenimas gražus, vilčių šimtai. 
Puiku! Tik sykį, ant mano nelaimės — 
atminkite, tai del mano nupuolimo, taip 
pasitaikė, — prisiėjo keliauti Halsted gat
ve, kuri vakaro Jaiku esti mažai apšviesta 
ir ant kurios veik kožno kampo matai be
sistumdančius vaikėzus, kitur merginas, 
arba vaikėzus ir mergiščias per vieną.

Viena iš tų kampinių mergšių puolė 
man į akį. Domiai ir su nepaprastu jaus
mu aš jon pažiurėjau ir tuo- pačiu sykiu 
mane užgulė kokia tai sunki, beviltė velė
ną.

KĄ TAI REIŠKIA?
Ką tai reiškia, kad saulutė 
Nebešildo taip labai?
Nekrapin’ smagus lietutis
Ir neblyksi jau žaibai?

Ką tai reiškia, kad gėlelės 
Visos liovėsi žydėt, 
Ir dar likusiej’ paukšteliai 
Nebenori nei čiulbėt?

Ką tai reiškia, kad nuo medžių 
Staiga lapai nubirėj’ 
Ir kvapsningieji žolynai 
Viena diena nurudėj’?

Ką tai reiškia, kad jau dainos 
Nebeskamba' po laukus, 
Girios, pievos, laukai mainos, 
Nėr’ kaimenių po miškus.

Ką tai reiškia, kad mergelės 
Vainikėlių nebepin’, 
Kad — kas nedėlios rytelis 
Savo galvas nedabin’?

Ką tai reiškia, kad padangė 
Apsidengus debesiais, 
Kad musų gamtužė brangi 
Apmirė po* puvėsiais?

O tai reiškia rudenėlio 
Atkeliavimą pas mus, 
Ir skaisčiosios vasarėlės 
Išėjimą pas kitus.

18-X-19 m.
Geisteriškiai.

■®ivus — amžinai prapuolus: nei 
pas jį juokavimo, nei nieko; jis 

Į niekur neina, nei į pasilinksmi
nimus, nei į šokius. Apsive- 
dus su juo taPkaip mirus.

Išvedimas: Kiekvienas žmo
gus tame pačiame daikte kito
kių dalykų jieko.

Jokubynas norėjo suorgani
zuoti kompaniją leisti Clevelan- 
de laikraštį, šią gadynę mada: 
jei ant ko užpykai — tuoj d ui 
leist savo laikraštį ir tada gali 
koliotis kiek' tik patinka. Jis 
sau talkon kvietė ir buvusį Į 
’’Sandaros" redaktorių p. K. N. 
Norkų: sako, abu kaip susto
sim, tai tikrai ’’Dirva” turės 
subankrutyt. Mat, Jokubynas 
ant ’’Dirvos” kertšauja, kam 
neleista jam jos špaltose apie 
bažnyčios kyarbas kalbėti, pas
kui ant sandariečių, kam už
draudė redakcijai ’’Sandaroje” 
talpinti jo ’’graudžius verks
mus” apie ’’Dirvą” už pirma pa
minėtas kvarbas. Ir pats bu
vęs ’’Sandaros’ redaktorius K. 
N. N. nebuvo patenkintas, kam 
Cleveland© kuopos nariai už
protestavo prieš talpinimą Jo- 
kubyno raštų, rezignavo ir ruo
šėsi atkeliaut į Clevelandą Jo- 
kubynui talkon. Už tai manė 
gauti čia visos Sandaros kuo
pos užuojautą, nes jam taip Jo
kubynas tikrino, pats būdamas 
atsimetęs nuo Sandaros ir vi
sos Sandaros kuopos vardu kal-

:S

AR?....
Ar, mane prisiminęs, 
Svajojai-sapnavai ?
Ar mane prie krutinės 
Tu spaudei, bučiavai?.

Sapnuose, ar 
Paveiksle tik?....

Kleopatra.
Nuo Juoku Red.: Vėl p-lė 

Kleopatra atsiuntė eiles. Sykiu 
su eilėmis atėjo, ir laiškelis su 
paaiškinimu, jog jai gegužio 3 
d. suėjo 17 metų. Mes manė
me, kad reiks laukt kokių'pus
antrų metų.... Su merginoms 
taip paprastai buna: labiausia 
joms sunkenybė yra pasisaky
mas amžiaus. Bet p-lė Kleopa
tra dar jauna, tai nesislepia su 
amžiumi. Nėra abejonės, ir ji 
paseks kitų pėdomis, kada sueis 
19 metų. Kokia svarba, kad 
p-lė Kleopatra jau turi 17 me
tų ir kam mums tas • garsinti ? 
Ve kaip yra. Ji pereitą rudenį 
atsiuntė mums pirmas savo ei
les ir pasisakė, kad ji dar tik 
16 m. amžiaus. Bet juk amžius 
keičiasi, o visada jos eiles tal- 
pint su ta garbe, kad ji turi tik 
16 metų, nepatogu. Jei ne mes, 
tai skaitytojai niekados jos am
žium nebūtų užsižingeidavę: pa
minė jom tada, kad ji rašo ei
les ir turi 16 metų, skaitytojai 
per kelis metus butų 
vis tik šešiolikine.

Mūšų astrologiški 
mai štai kaip gegužio
”Ta diena svarbi planetų direk
cija; saulė stovi blogoj vietoj, 
ši vasara rodos bus pasekmin
ga moterims jų užsiėmimuose. 
Ypatos, gimę tą dieną, turi ven
gti flirtavimo ir palinkimo prie 
perdidelių linksmybių šiais me
tais. Gimusieji intekmėj Tau
ro visados turi didelį žavėjantį 
pobūdį.”

Na, apie pačias eiles. Jos, 
kaip matot, tik keletas žodžių, 

. bet apsireiškia jose žavėtinu- 
, mas ir romantiškumas. Jos, Į 

tiesa, pirmoj vietoj perstato dar 
tik p-lės Kleopatros jauną ty- 

' rybę: tyčiojasi iš ko nors, kad 
• jis apie ją svajoja ir glamonė- 
■ ja *— bet tiktai sapnuose ir pa

veiksle : ne kitaip.... Paveik
slėlį savo, kaip išskaitome, ji 
yra jam davus.... nuo to ne
atsisako nei viena mergina.

Marė Kapočiųtė sako: Niekas 
jos taip nesupykina, kaip šito- 
kis atsitikimas. Ji, išgirdus 
durų varpelį skambinant, sku
binasi apsirėdo, išsidabina, iš
bėga prie durų atidaryti jas ti
kėdama sutikti gražų vaikiną, 
o prie durų pasirodo skarmalų 
pirkėjas žydas.

bėjęs. Pagaliaus tos svajonės 
išnyko, nes nieks neperka to 
sumanyti laikraščio šėrų, ka-

norais leidžiami laikraščiai ne- 
gal gyvuoti, kaip pav. "Lietu- 

______ j.. __________ __ „ __ . va”, nors Clevelandiečiai gau- 
dangi šiais laikais nei gerais' šiai prie jos prisidėjo.
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3 MAGNIFICENT STEAMERS S 

The Great Ship "SEEANOBEE” — "CITY OF ERIE" - "CITY .OF BUFFALO'

Arrive Buffalo - 7:30 A.M.) Standard Ttmr ( Arrive Clevrlamd 7:30 A.M. 
Connections at Butinio for Niagara Falla and all Eastern and Canadian paints. Railroad tickets 
reading between Cleveland and Buffalo arc good for transportation on our j t earner J. As< your 
ticket agent or American Express Agent for tickets via C. &. B. Line. New Tourist Autauobilo 
Rate—(10.00 Round Trip, with 2 days return limit, for cars not exceeding 127 in. whecibuao.
Beautifully colored sectional puzzle chart of The Great Ship ‘'SEEANilBEcZ’ sent on receipt of 
five cents. Also ask for our Ž4-page pictorial and dezeriotivo booklet fr>i.
The Cleveland & Buffalo 

Transit Company
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skaitę ją

nutėmiji- 
3d. rodo:

rei-

Tyslevas.

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

darni metams “Dirvą”.
A. RŪKĄS 

479 N. Franklin Street 
Philadelphia, Pa.

NUOŠIMTIS
SKAITOS’. NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

„ St. Claii ir East 55-ta gatri.
Prospect ir Huron,
Superior ir Addison,
St. Clair ir East 125-ta gatvė

12000 Superior Ave.

Saugumas Pirmiausia
P

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

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

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

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

IR NAUDĄ.
MAIN OFFICE

2006 ST. CLAIR AVENUE 
SUPERIOR BRANCH

7909 SUPERIOR AVENUE.

Jonas Daračius likosi politiš
ko klubo išrinktas agituoti už 
savo klubo nominuojamą narį 
į miesto viršininkus. Kas to
kio butų, kad jis išrinktas? Bet 
ve kame svarba: nors sykį jis 
bus priverstas kalbėti apie ką 
nors kitą, šalip savęs.

Kokis ten Tarnas ’’Drauge” 
su ašaromis verkia, kam laike 
pastarųjų gerb. Vileiišo prakal
bų dalinta plakatai pas bažny
čią, o kam nepasiganėdinta pa- 
prašymu kunigėlio iš pamokslo 
užsakyti. Jis turbut pats nebu
vo bažnyčioj ir negirdėjo, kad 
gerb. kunigėlis keletu atvejų tas 
prakalbas užsakė, ir mano, kad 
komitetas užmiršo kunigėlio už
prašyti. Paskui klausia naba
gas Tarnas, ar kas nežino, kad 
Clevelande yra lietuviška baž
nyčia? 'Kodėl nežinos: juk net 
ir plakatus nunešė pas tą baž-

. nyČią dalint.
' Ir ’’Draugas” tokių nesąmo

nių prisikimšęs džiaugiasi kovo
jąs su laisvamaniais.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai. ,

Vienam malonu, kitam —
Mergina pažinojo vaikiną ir 

apie jį šitaip kalbėjo:
— Koks jis puikus žmogus: 

mokytas, žmoniškai užsilaiko, 
niekur neina, visada užimtas 
skaitymu ir rašymu. Kad aš 
tokį vyrą gaučiau, tai bučiau 
laiminga.

Kita mergina apie-j į sakė:
— Neduok die tokį Vyrą ga-

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

loo Road
Kinsman at East 93 rd 
Woodland at East 

22nd
Broadway at Harvard

M

Glevelanb 
TTrust Company

Siunčiame Pinigus 
Europon Žemiausia 

Kaina
f Kuomet siunčiat pinigus Euro

pon turėkit reikalui su šiuo ban
ku, nes jis yra finansiškai atsa
kantis, žinomas visoje šalyje ir tu
ri visus 4budus 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.

4% UŽ TAUPOMUS PINIGUS
Padėkit savo pinigus šiame ban

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

“TAI BANKAS
DEL ŽMONIŲ”

OFFICES
West 25th at Franklin
West 25th at Arch

wood
Lorain at West 47th 
Lorain at West 89th 
Ixirain at West 99th 
Detroit at West 117th 
Detroit at’West 101st 
Bedford, Ohio 
Willoughby, Ohio 
Painesville, Ohio 
Lorain, Ohio



DIRVA

VĖLIAUSI LAIŠKAI 
Iš LIETUVOS

’’PASIRYŽĘS MIRTI Už LIE
TUVOS LAISVĘ.”

(St. Stepšys, Cleveland, O., 
gavo nuo savo pusbrolio, tar
naujančio Lietuvos Armijoje, 
šitokį laišką:)

Gerbiamas Broleli. Būdamas 
liuosas tą valandėlę, sumaniau 
parašyti keletą žodelių ir išaiš
kinti nors mažą dalelę savo da
bartinio gyvenimo. Aš, būda
mas jaunas, amžiaus 21 metų, 
aukoju savo jaunystę — nesi
gailiu net ir gyvasties už tą 
brangią musų gimtinę šalį. — 
Nors nukentėjom daug nelai
mių ir dar kenčiam, bet meilės 
jausmai širdyse musų liepsnoti 

''nepėrštoja. Užeina mintis to
kia: kad jaunas būdamas turiu 
tokį vargingą karžygišką gyve
nimą kęsti, bet gi didelis prisi
rišimas prie Tėvynės ir meilė 
jos perviršija vargus ir liūdnu
mą. Ką gi paveikti, kad musų 
Tėvynė dar daug darbo reika- 

jąųią kad tapti laisva ir nepri- 
klaUSOrtifti t

Kas gi butų, jeigu mes, Lie
tuvos vyrai,' turėtume atšalu
sias širdis nuo brangios savo 
Tėviškės ir liautumės darbuotis. 
Tai musų tėvai, broliai amžinai 
butų pavergti priešais ir sve
timtaučiais ir butume priversti 
pildyti įsakymus Rusų, Lenkų 
arba Vokiečių ir jų sunkiausi 
kruviną jungą, uždėtą ant mu
sų sprando nešt. Bet mes ir
gi esam darbininkų vaikai ir iš
auklėti prakaituotu sausu kąs
niu duonos. Mums sunkiai ir 
duonos kąsnis atsieina, kad mes 
dideliausiai tamsus,— 0 delko 
mes tamsus ir neapsišvietę? — 
Dėlto, kad mes buvome po glo
ba kitų tautų, kad mes apsėsti 
ir prispausti dvarponių — net 
ir kunigų.

Tie visi dvarponiai, svetimie
ji, visokiomis išgalėmis stengia
si dar labiau prislėgti mus var
guolius žmonelius ir visokiais 
budais trukdo musų apsišvieti
mą, — užtai, kad apšviestas 
darbininkas supranta kas yra 
darbiningas ir ko jis vertas. 
Apsišvietęs žmogus žino, kad 
jis savo šlapia kakta ir purvi
nom akim ne tik uždirba,duo
ną, bet ir kišenius • pripildo tų 
ponų ir jų vaikus į didelius mo
kslus išleidžia* O dabar, prisi
pildę sau kišenius,' samdo ant 
musų vargšų galvų Lenkų le- 
gioninkus, kad kaip nors paver
gti tą musų brangią Tėvynę 
Lietuvą, kad musų žmonės ne
įgytų sau laisvės ir nepriklauso
mybės.

Mes, kareiviai, liejam krau
ją, guldom galvas ir turim vil
tį, kad musų šalis taps laisva 
ir nepriklausoma. Užkariavom 
mes Rusus, užkariavom ber
montininkus ir Vokiečius. Ne
dreba musų krutinės - nei prieš 
Lenkus. Su Dievo pagalba ir 
su ginklu rankoje Lietuvos su- 
nai nelenkia galvos nei prieš 
vieną savo priešą. Mes turim 
viltį, kad savo krauju paliuo- 
suosim iš Lenkų buržuazijos sa
vo sostinę Vilnių. Mes, Lietu
vos kareiviai, kariaujam už lai
svę ir nepriklausomybę. Bet 
Dievas žino — gal už visus 
vargus, ką mes šaltį, badą ken
čiam ir miegoti nemiegant, gal 
užmokesnis bus ilsėtis amžinai 
šaltoj žemelėj, kur guli daugy
bė musų brolių Tėvynės mylė
tojų. Žiūrint į savo brolių drą
suolių amžino atilsio vietą tik
tai paplūsti ašarose ir .štai min
tis užeina: gal ir manęs laukia 
tokia valanda....

Tuo tarpu mes'stovim Kurše, 
Alukštos apskrityje ant Daugu
vos kranto, prieš Lenkus. Kar
tais prisieina su Lenkų dvarpo
nių samdininkais pasimušti. — 
Šiuom kartu ačiū Dievui esu 
sveikas ir linksmas.. Kariauju 
su noru ir nesigailiu gyvasties 
savo; noringai prisirengęs nu
mirti už laisvę, kad musų jau
nieji broliai ir kaimynai sulauk
tų sau šviesesnio gyvenimo. Kas 
bus, tas bus, bet brangi musų-

Tėvynė Lietuva nepražus! To
liau, kaip rašysiu antrą laišką, 
tai gal bus daugiau naujienų po 
Steigiamojo Seimo.

Pasilieku, V. štepšys.
▼ ▼ ▼

(J. P. Garmus, Cleveland, O., 
pridavė mums sekantį laišką iš 
Lietuvos, rašytą Kauno gimna
zijos IV klasės mokinio:)

Balandžio' 2, 1920 m.
Brangus Dėde! Labai nudžiu

gau apturėjęs Tamistos laišką, 
kurį man pasiuntėte iš tolimos 
Amerikos. Širdingai ačiū už 
siųstus jausmingus linkėjimus 
mano moksle, ypatingai ačiū už 
tai, kad neatsisakėte pagelbėti- 
man lėšomis ir išsiuntėte 200 
auksinų. Dėlto aš turiu nema
ža džiaugsmo.

B. Dėdėlė, senai jau išvyko
te iš Tėvynės Lietuvos! Senai 
jau beregėjote savo gimtąjį 
■kraštą! Anuomet, kai apleido- 
te Lietuvą, buvo kitokie laikai, 
kitokios aplinkybės. Kentėjo 
Lietuva baisų suvaržymą, buvo 
surakinta svetimtaučių grandi
niais, iš kurių neturėjo vilties 
išsiliuosuoti; netikėjo, kad tie 
grandiniai sutrupės kada nors. 
Nepraleido engėjai pro jos lan
gą nei mažiausio šviesos 'spin
dulėlio. Verkė Lietuva savo sū
nų, kurie žuvo del jos šaltuose 
Sibiro kalėjimuose. Kas tikėjo 
anuomet, kad tos ašaros pasiek
tų ką nors, kad ateis laisvesni 
laikai, kad Lietuva atsistos ka
da nors savo'kojomis? Turbut 
niekas. Vienok karštose Tėvy
nės mylėtojų širdyse anoji vil
tis pilnai' negęso; jie siekė prie 
laisvės, siekė prie tautos gero
vės, siekė drąsiai, ne žodžiu, bet 
darbu, ir tikslą atsiekė. ■

Kilo didėji Europos karė, ku
ri ne tik Lietuvos, bet ir viso 
pasaulio turtus pavertė jpodais 
durnų kamuoliais. Šis konkre
tus pasaulio prietikis šimtus sy
kių smarkiau pasuko istorijos 
rato bėgį. Pasisuko anuo grei
tumu ir Lietuvos ..istorija. Ir 
sulaukė Lietuva trokštančios 
nepriklausomybės, šiandien ji 
atgimus ir jau šarvuota kum- 
sčia grąso savo žiauriems prie
šams. Kad galėtumėt, B. Dė- 
dele, pamatyti šiandieną Lietu
vos piliečių Tėvynės meilę, ku
ri dega jų širdyse, kad jie ne
blogiau sugeba valdytis ir myli 
Tėvynę kaip jų pratėviai gar
siam Vytautui valdant, šian
dieną Tėvynės sūnų begalinę 
energiją joks priešas nei ugni
mi, nei kanuolių trenksmais ne- 
išnaikinš; nepasiūlys jiems Ru
sų, Vokiečių, Lenkų ar kitų, 
priešų: gana jiems čiulpti musų 
kraują, — sakys. Puikiai or
ganizuota Lietuvos tikrų sūnų 
kariumenė pasiryžusi lieti krau
ją iki paskutiniam lašui už Tė-« 
vynės laisvę, šiandien iš visų 
Lietuvos piliečių lupų liejasi 
jausmingi ir reikšmingi ’’Va
lio!” akordai;. ’’Nebusime ver
gais nei Rusų, nei Vokiečių," nei 
Lenkų, nenešime jų sunkaus 
jungo!" — šaukia jie. Nors 
lyginai tas dalykas, manau, pa
siekė ir pasiekia ir Amerikos 
Lietuvius, nors anie tikri musų 
broliai nemažiau, gal but, atjau
čia, trokšta tautos laisvės, bet 
visgi gaila, kad Brangus Dėde- 
lė negalite savo akimi matyti 
atgimusią Tėvynę; negalite ma
tyt, kaip ji linksma, šypsena, 
šypsosi, numetus anuos*baisius 
grandinius, kaip linksmų švie
sos spindulių sužadinti net žili 
seneliai ryžtasi visa aukoti Tė
vynei.

Trumpu laiku Lietuvių tautus 
daug-daug nudirbta. Jeigu ir 
toliau taip vyks darbas, tai Lie
tuva pakils lygi žymioms Euro
pos valstybėms.

Musų krašto pakolei joks da
bartinis Lietuvos priešas neiš
naudojo ir dar neišnaudoja, 
nors netolimose vietose tai bu
vo įvykę. Kovos aiškios su Len
kais nesigirdi. Gegužio 15 d. 
Kaune įvyks Steigiamasis Sei
mas, kurs kels Lietuvos valsty
bę į pasaulį. Kariumenės šiuo 
tarpu Kaune neperdaug, nes 
dauguma fronte. Daugiau ži
nių iš dabartinės politikos ma- 
nau čia rašyti nėra prasmės,

nes Tamista imate laikraščius 
ir tai žinote.

Gyvenimas po Vokiečiais Lie
tuviams nebuvo lengvas. Vos 
tik atvykę užtiesė savo impe
rialistinę leteną, tuojau jos 
skaudžius smūgius atjautė Lie
tuviai. Veikiai uždėjo dideles 
rekvizicijas, stuikomis ir kito
kiais išnaudojamais dalykais 
'žmones vargno. Mokyklose vi
sur kišo savo vokietizmą. Gim
nazijos tais laikais veikė tik 
dvi — Vilniaus ir Kauno. Joms 
ne tik nustatė savas progra
mas, bet ir savaitinių pamokų 
sąrašus brukte bruko; jeigu 
butų nepriėmę arba nepildę — 
gimnazijas butų <. uždarę. Ken- 
tėme, vargome susitraukę, lau
kėme geresnių laikų. Matyda
mi Vokiečių karęs stovį, turė
jome viltį greit sulaukti trokš
tamosios laisvės, ką ir atsiekė
me;'

Gimnazijon aš pastojau dar 
prie Vokiečių, 1918 metais, ba
landžio 4 d. ši gimnazija yra 
’’Saulės” draugijos. Anksčiau, 
kuomet ’’Saulės” kursai tebe
buvo Rusijoj, gimnazija buvo 
’’Saulės” namuose. Dabar gi 
sugrįžus ”S.” kursams, gimna
zija randasi name buvusios Ru
sų valdžioje moterų gimnazijos. 
Nuo karės, kaip abelnai Kaune, 
’’Saulės” namai niekuo nenu
kentėjo. šiuo tarpu jau ir 
Prienuose yra progimnazija dar 
.tik 3-jų klasių. Visuose žymes
niuose Lietuvos miestuose yta 
gimnazijos, iš kurių augščiausia 
pastatyta Kauno, vedama direk
toriaus Dovydaičiui Visos jos 
yra grynai lietuviškos. Mat, 
seniau buvo Lietuvių kalba ne-

įleidžiama, o šiandieną jau tai 
pačiai Rusų kalbai ankšta ir 
mažame kamputyj Lietuvoj.

Tamstą mylįs sūnūs Kazys.

AR JŪSŲ SKALBINIAI PADŽIAUTI 
ANT 10 VAL. RYTO? .

Kam pavydėti savo kaimynėms, kad jų 
skalbiniai buna išdžiaustyti pirmiau, negu 
jus užbaigiat savo sunkų darbą trynimo 
ir žluginimo, pasilengus ant skalbiamos 
lentos?
Kodėl nesekti jų pavyzdį ir atlikti skalbi
mą daug greičiau, daug patogiau, daug 
ekonomiškiau su Elektrišpu Skalbtuvu? 
Mažu įmokėjimu išsykio įsitaisysite savo 
namuose Elektrišką Skalbtuvą. Paduokit 
savo užsakymą artimiausiai Elektriškų 
Daikt; Krautuvei.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

LONDONAS, ANGLIJA
Sekmadienį, balandžio 18 d., 

Lietuviai laikė savo susirinki
mą, kuris atsibuvo naujo Jei ubo 
[svetainėje. Kaipo ant~ parapi
jos susirinkimo, ‘žmonių prisi
rinko .nedaug; tame'susirinkime 
ir man teko dalyvauti. Buvo 
[išduota bertaininė atskaita in- 
eigų ir išeigų, kadangi. skaitli
nės buvo gana didelės ir jų ge
rai neįsitėmijau, tai skaityto- 
jamš apie tai nieko negaliu pa
duoti. Tiktai tiek pasakysiu, 
jog kaip iš skaitlinių pasirodė, 
tai parapijos stovis yra gana 
geras, daug apmokėta skolos'su 
nuošimčiais už naują bažnyčią; 
dar toli ne viskas, tečiaus ilgai
niui Lietuviai išsimokės visą 
skolą. Naujų įnešimų ir užma
nymų kaip ir nebuvo.

Oras balandžio mėnesį iki 25 
dienai dažnai lietingas, kartais 
dienos buvo vėsesnės,, kartais 
šiltesnės, oras nepastovus.

Kalnavertis.
@@©©©@©©@©@©@ 
© Bell Main 3514 Gyvenimo 
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428 Society For Savings Bldg-.^s 
X CLEVELAND, O. X 
X Męs savo ofise turime kas per- X 
© kalba lietuviškai. ©
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PITTSBURGH, PA.
Gegužio 9 d. savo susirinki

me Lietuvįų Mokslo Draugija, 
apsvarsčius savo reikalus, pa
kėlė klausimą apie nupirkimą 
Lietuvos Laisvės Bonų. Kadan
gi šioje draugijoje randasi ke
letas bolševikų; tai jie ir pradė
jo visomis keturiomis prieš L. 
paskolą, šaukdami, buk Lietu
vos Valdžia yra nedarbininkiš
ka, kad Bonai prapuls, kad Lie
tuvos Misija ne' Lietuvių misi
ja ; sako; tada' tik pirksim, ka
da atvažiuos tikra Misija nuo 
Lietuvių, suprantama jie nori 
komunistų-raudonųjų misijos. 
Bet kaip Liet. Mokslo Draugi
ja yra didžiumoje savo tautos 
rėmėjais, neatsisakanti su viso
kiomis aukomis del savo Tėvy
nės, taip ir dabar padarė — ne
paisydama keleto ’’komunistų” 
lemo, nutarė paimti Lietuvos 
Bonų už $300.

Taipgi patariu visoms Pitts- 
burgho draugijoms ir klubams, 
kurie dar nepirko, pirkti Lietu
vos bonų kiek tik galite, o Lie
tuva išlaikys nepriklausomybę 
ir atsistos ant tvirtų kojų. Pa- 
sekit visi Lietuvių Mokslo Dr- 
ją ir pirkit kiek tik išgalit, per 
tai bus Lietuvai duonos.

Lietuvos Rėmėjas.

[Užrašykit savo draugui metams 
dovaną — “Dirvą”.

JONAS KATKUS
■ Dirvos” Agentas Pittsbur- 

ge ir apielinkėse.
Važinėda

mas su ki
tais reika
lais, p. Kat
kus • patar
naus taipgi 
musų skai
tytojams ir 
visiems no
rintiems už
sirašyti ar 
senas pre

numeratas atnaujinti. Kurių 
šiuo tarpu prenumerata už ‘Dir
vą’ pasibaigė ar jau baigiasi, 
pasistengiate atnaujinti. Ku

lne 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 galimą užsirašy
ti tiesiog, jei kam tuo tarpu 
per jį nebūtų paranku. Jam 
galite pilnai pasitikėti. Adm.

PINIGŲ SIUNTIMO AGENTŪRA
Siunčiu pinigus į Lietuvą pagal žemiausį dienos kursą su 

pilna gvarantija.' Taipgi siunčiu Lenkų pinigus į Lenkų už
imtą Lietuvą ir visur Lenkiją.

Suteikiu rodąp 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. C URL A NT S
I 2320 Jos Campau Av. (Hamtramck) Detroit, Mich.

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

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
GYDAU TIK VYRUS Mano gydymai pasirodė pasekmin- 

— gi. Mano ypatiškas apsipažinimas
su metodomis Europos klinikų, kada aš .bu
vau Londone, Paryžiuj,. Romoj, Vienoj ir 
Berline ir mano 25 metų patyrimas gydy
me Svarbių ir Senų Vyriškų Ligų duoda 
man progos jas išgydyti ir užganėdinti li
gonius. Jeigu užkrėstas, ateik Dykam Pa
sitarimui ir nuoširdžiai išsikalbėk; gal su
laikyti daugelio mėtų varginimąsi ir gali 
būti permaina visam jūsų gyvenimui. PA
SITARIMAS ir PATARIMAI DYKAI. Ar 
esi suged.s ar dar vyras? Ateik' pas man t 
ap pagelbėsiu.

Dr. Howell, No. 2 East Exchange Street 
kam. Main ir Exchange Sts.

AKRON, 'OHIO.
Valandos: 10 ryto iki 4:30 po pietų.

Vakarais 6:30 iki 8 vai. Nedėlioms uždara.

Modeliai yra sekantis:

$18 iki $28.50 
Vertės, Gausit 

po 
$15

$30 iki $35 
Vertės, Gausit 

po 
$20

$37.50 iki $42.50 
Vertės, Gausit 

po 
$25

naujos mados kišeniais ir gražiai iš- 
siulėti ir rankom apsiūti. Micros 
2 iki 6 ir 7 iki 10. • Basemente po ,

apsiulėtos, pusiau ar visos su 
Bargain Basemente Subatoj.

Naujos Moterų Dresęs
300 Naujų dresių $20 

(viena iliustruota), 
paprastai parsiduoda po 29.50 
iki $35 vertės. Jos yra taffe
ta’ šilko, karoliuotos Georget
te, tricolette, charmeuse ir sa
tino. Yra virš 40 įvairių ma
dų, tarp tųpborelo, darbnai 
kvolduoti andarokai, ir kito
kie. Mieros 16 iki 44. Su
batoj pasirinkimui po $20.

Moterų $37.50 Siutai
Daugybė puikių $25

Pavasarinių siutų, ”
kožnas labai geros vertės, už 
žemas kainas. Kožnas garni- 
torius yra puikiai pasiutas, 
gerai pritinkąs ir puikios ma
dos. " į i " L
šilkų apsiulėti, su diržais ir 
tokie, kurie visada tinka • ne
šioti, neišeina iš, mados. Pa
siūti iš veolur audimo.

DAR vis yra likusių gana ploščių pasirinkimui, bet turit 
ateit anksti Subatoj, nes jie greit išsiparduoda. .Tos ne

paprastos kainos yra po 1-3 mažiau, negu paprastai. Pasi
rinkti galit iš bolivia, goldtone, silvertone, velour, camel’s 
hair polo, heather jersey burella, tweed, vilnonių poplino, 
vyriško audimo serge lir cheviot. Visos madinės spalvos pa
siūtos visokių modelių ploščiuose. Visi su diržais, gražiai 
—— ----;— — —— pamušalu. Visokių mierų.

IGRAJINO SARGYBOS ORKESTRĄ.

Dar Vis Tęsiasi Kotu Išpardavimas
PERVIRŠIS FALK, FEIERSTEIN CO. T AVORŲ 1-3 PIGIAU

► Mergaičių $4 ir $5 Sampelinės Dresės ■ 300 Mergaičių $7.50 iki $10 Kotų po
► Mergaičių $4 ir $5 sampelinės dresės, _ Vilnonio languoto, šilko poplino ir

geros rūšies audimo, daugiausia gin- n QC serge audimo, su diržais modeliai,
’ gham; puikių madų, gražiausių spal- JĮ 1
► vų, nėra dviejų panašių. Micros iki

. 14. Bargain Basemente, Subatoj po

Columbia Lietuviški Rekordą
ĮVAIRIOS LIAUDIES DAINOS.
ĮDAINAVO a. KVEDARAS, BARITONAS, 

su piano akompan

E 2224 Mano laivas.. Daina.
” Į sveikatą. Maršas. Orkest

E 2223 Pamylėjau vakar. Liaudies d

„ Draugė. Polka-mazurka. Ork

E 3798 Kur vėjai pučia. Baritonas,

„ Esu garsingas vyras. Bariton

ĮDAINAVO MARĖ KARUŽIUTĖ. 
su orkestras akompaniamentu. 

E 3625' Sudiev Lietuva.
„ Miškas ūžia.

E 3842 Sveika Marija. Soprano, Marė Karužiutė. 
„ « Avė Maria. Soprano, Olga Roller.

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

E 3188 Ant kalno karklai siūbavo.
„ Pasisėjau žalią rūtą. •

E 3189 Oi motulė.
„ Motus, motus.

E 3289 Karvelėli mėlynasis! 1
„ Kur bėga Šešupė.

E 3290 Loja šunis ant kiemo
„ Ko liūdi putinėli.

E 3242 Oželis.
„ Mes padainuosim.

E 3243 Beauštant! aušrelė.
„ Saulelė raudona.

ĮDAINAVO ŠV. CICILIJOS CHORAS Iš NEWARK, N.J.
E 3313 Eina garsas nuo rubežiaus.

,, Sukruskime broliai.

ĮDAINAVO S. ŠIMKAUS CHORAS.
E 3905 Ant tėvelio dvaro — Šimkaus maišytas choras.

“ Nesigraudink, Mergužėle, Šimkaus maišytas hc.
E 3906 Važiavau dieną, Šimkaus maišytas choras.

“ Bijūnėli žalias, Šimkaus maišytas choras.
E 4098 Gerkit, šaltyšiai. S. Šimkaus maišytas choras.

“ O. kas sodai, do sodeliai, Šimkaus maišytas choras.

E 2657 Meilės žiedas. Polka.
” Glamonėjimas. Valcas.

E 1927 Rosijos necionalis himnas.
” Serbijos nacionalis himnas.

E 2198 Vokietijos nacionalis himnas.
” Militariškas maršas.

/
IGRAJINO KARIŠKA ORKESTRĄ.

E 2653 Saulei nusileidžiant. Valcas.
E 2654 Onutė. Polka. *

” Išreiškimas mailės. Valcas.
” Mano mymoji. Valcas.

E 2526 Prieš audrą. Valcas.
” Bangos. Valcas.

IGRAJINO MILITARIŠKA ORKESTRĄ.

E 3317 Batų čistytojas. Maršas.
' „ Saldus bučkis. Valcas. , 

E 3314 Dėdukas. Polka. Orkestrą.
„ Saldžios lupos. Polka. Orkestrą.

E. 2527 Linksmybė. Polka.
” Išdykus mergditė. Polka.

E.2528 Laimės naktis. Valcas.
” Ant šiaurvakary poliaus. Valcas.

E 2529 Alpų ganyklose. Vąlcas.
” Pavasario sapnai. Valcas.

E 2655 Žiemos vakaras. Valcas.
” Artisto gyvenimas. Valcas.

E 2703 Visų apleista. Valcas.
" Nepamiršk manes. Valcas.

IGRAJINO REPUbLIKONŲ ORKESTRĄ.

E 2704 Tyki mėnulio naktis. Valcas.
” Mėlinos akelės. Valcas.

E1924 Marselietė. Francijos himnas.
” Kariškas maršas. Ant bubnų ir trubų.

E 4181 Alvito ežero bangos — Polka-mazurka.
“ ’ Pilviškių valcas — Kauno kapelija.

E 2581 Gražioji polkai
„ Pavasario rytas. Polka.

E 2582 Kalnų augštumose. Valcas.
„ Kariškas maršas.

E 2706 Žemaičių polka.
„ Gudri. Mazurka.

E 3624 Kur upelis teka.'Polka.
„ šienapjūtė. Polka-Mazurka. *

Ė 3626 Ant Šešupės kranto. Polka.
,, Lelijos žiedas. Valcas.

E 3799 Tamsioji Naktis. Valcas. Armonikų duetas.
, Vilniaus Polka. Armonikų duetas.

E 3499 Vilniaus polka! Armonikų duetas:
“ Tamsioji naktis — Valcas, armonikų duetas.

E1198 Polka. Dalis* pirma.
„ . Polka. Dalis antra.

E 2001 Mažrusiška polka.
„ Polka.
ŠOKIAI IR MARŠAI IGRAJINTI ĮVAIRIAIS 

INSTRUMENTAIS.

IGRAJINO CIMBOLŲ KVARTETS.
(Marimba Quartet.)

A 1728 Italijos atbalsiai. Two-Step
„ Senorita. Two-Step.

E 3895 Hazy polka. Cimbolų solo.
“ Tunes from Alpines (Alpinu Aidai). Polka-Maz.

E 4060 Albinos polka — cimbolais solo.' •
‘ Naval Cadets March, varpas solo.

E 4116 Po žniwach (Lautoiose), Mazurka, dvi smuikos.
“ W karezmie (Karčiamoj), Mazurka, dvi smuikos, 

klarnetas ir gitaras.
IGRAJINO SMUIKĄ, FLEITAS CIMBOLAI IR 

KONCERTINA.
(Violin,Flute, Chimes and Concertina.

E2469 Širdis or kvietkos.
„ Svajonės.

E 2511 Rojaus kvietkos.
„ Intermezzo Sinfonico. Iš operos „Rarmas”. '

IGRAJINO KVARTETAS ANT MANDOLINŲ.
A1656 Atmintis

„ Italų rinkiniai.

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

„ Motka. (Mother Machree)

12-coliniai Rekordai

Columbia ® Rekordai
GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE, 

7907 Superior Ave., :—: Cleveland, O.
10-Coliniai Rekordai Kainuoja po $1.00.

X-RAY EGZAMINAVIMAS
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS*NENUSTOK 

7 VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
n IK£x«l R » aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo, 

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

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

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

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914. .
Visokis mano 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 v£
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DIRVA

Žinios iš Lietuvos |
——, . -—.. —»■— - . -  b

Tik ką atėjo Lietuvos Misi- 
jon pluoštas įvairių žinių iš 
Kauno, žemiaus paduodame pri
siųstas žinias tikime, kad Ame
rikos Lietuviai, skaitydami apie 
Lietuvos darbuotojų besigrumi- 
mą su pirmynžangos trukdyto
jais, pasiskubins ir jie stoti 
aniems į pagalbą įsigyjant-bent 
Vieną Lietuvos Laisvės Boną.

▼ w ▼
ŽEIMELIO valsčiaus Taryba 

savo posėdyje-kovo 14 d. vien
balsiai išnešė rezoliuciją ir pro
testą prieš Latvių pretenzijas. 
Nors augščiau minėtame vals
čiuje esą latviškai kalbančių, 
bet tikrų Lietuvių, kurie turėtų 
teisę vadintis Lietuvos pilie
čiais, labai maža, daugiausia at
ėjūnai iš .Kuršo, ir žinodami, 
kad dalis Žeimelio vals. ir mies
telis ineina į ginčų sritį ir ne
galės dalyvauti rinkimuose į 
Steigiamąjį Seimą, prašo Lietu
vos Vyriausybės rūpintis šią 
dalį priskirti prie Lietuvos su 
teise dalyvauti rinkimuose.

▼ ▼ • ▼ •
ŽAGARĖS gyventojai patyrė, 

kad Latvių Vyriausybė kelia 
pretenzijas del jos priklausymo, 
-atsiuntė Lietuvos Valdžiai prieš 
tai protokolą ir dideliame susi
rinkime vasario 29 d. pareiškė 
vienu balsu savo norą priklau
syti Lietuvai.

š. m. pirmoj vasario pusėj 
atvykęs Seinuosna didokas Len
kų kariumėnės buris (apie 500) 
su artilerija ir užėmęs Semina
rijos rumus, savo buvimu ne
maža darė sunkenybių ir keblu
mų vietos kunigams, o ypač gi 
sergančiam Kan. Grigaičiui, Se
minarijos ir Katędros šeiminin
kui.

Taigi kuomet toji kariumenė 
ėmė skirstytis, Kan. Grigaitis 
lengviau atsikvėpė ir rašyda
mas savo draugui Mariampolėn 
kun. V. Dvarauskui laišką pa
reiškė jam, kad artilerija iš Sei
nų jau išėjusi, gal greitai ir 
{kerėjusi kariumenė apleisianti 
seminariją ir viskas nurimsią.

Tas laiškas buvo Lenkų su
imtas. Ir dabar Lenkų, karinė 
vyriausybė, remdamasi tuo lai
šku, skaudžiai laiko Kan. Gri
gaitį Suvalkų kalėjime ir nori 
jį kaltinti šnipinėjimu.

Suvalkų iLietilviai ir ne-Lietu-

jįjLPAUDOS darbus ge- 
ral padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
gir‘Dirvos’ spaustuvė at- 

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;
<11 Biznieriams darome— 
□1 Laiškus, Konvertus ir 

įvairios rųšies Kortelęs- 
Garsinimus; taipgi spau- ' 
sdiname dideles Kortas.
gjl Darbus padarom viso- 
alkiomis spalvomis, pa

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

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

viai buvo pasiryžę užstatyti net 
visą savo turtą bi tik paliuosuo- 
ti iš sunkaus kalėjimo kan. Gri
gaitį, bet ji gavo atsakymą, kad 
pasauliniai (civiliai) žmonės ne
galį kištis į karinius reikalus.

Naudodamiesi ta proga len-j 
kininkai ėmė kurstyti visuome
nę ir kelti joje neapikantą ne 
tik prieš kan. Grigaitį, bet ir 
bendrai prieš Lietuvius, skleis
dami žodžiu ir raštu (laikraš
čiuose) visokių prasimanymų 
bei šmeižtų, sakysim, kad kan. 
Grigaitis turėjęs santikius su 
Rusų bolševikais, pranešinėjęs 

| jiems Lenkų karės paslaptis, 
platinęs bolševikų proklamaci
jas prieš Lenkus ir tt. Nori
ma kuolabiausiai jis diskredi
tuoti ir kiti likusieji Lietuviai 
kunigai iš Seinų išgraužti.

WWW

UŽĖMĘ Lietuvos žemes, Len
kai visokiais budais stengiasi 
sustiprinti savo pozicijas Lietu
voje. Neper senai patirta, kad 
Lenkai perša Vilniaus Vyskupo 
Pade jėjū-Šuff raganų žinomą
Lenkų karštą patriotą kunigą 
Liubdanioc, kurs ne. tik nemoka 
Lietuvių kalbos, bet ir pasižy
mi savo anti-liteuviška akcija. 
Savo pastangoms jieško net 
Pilsudskio pagalbos. Iš Varša- 
vos siunčiamas dabar Romon 
arei v. Roppas drauge su kun. 
Zongolavičium kaipo Vilniaus 
ir Kauno .Vyskupijų padėties ži
novu, tikslu atskirti Gardino 
apygardą iš Vilniaus Vyskupi
jos ir sudaryti naują Vyskupi
ją, o Kauno Vyskupijos dalį 
priskirti prie Vilniaus Vyskupi
jos.

WWW

ŠIOMIS dienoms atvyko Kau
nan Lietuvos pasiuntinybės prie 
Vatikano sekretorius p. Mačiu
lis ir parvežė iš šv. Sosto Sek
retoriaus J. Em. Kardinolo Gas
parai laišką, rašytą š. m. vasa
rio 23 d. ir adresuotą Užsienio 
Reikalų Ministeriui p. Volde
marui. Kardinolas dėkoja už 
paskyrimą Kan. Jurgio Nari- 
jausko Lietuvos Atstovu prie š. 
Sosto ir pareiškia su dideliu 
džiaugsmu, kad Kan. Narijaus- 
kas ’’įgyja geriausių simpatijų 
ir atlieka savo užduotį-su dide
liu taktu ir pasižymėjimu.” — 
Kardinolas esąs įsitikinęs, kad 
keliamieji dar del Lietuvos 
svarbus klausimai greitu laiku 
laimingai Lietuvos naudai išsi- 
riš ir kilnioji Lietuvių tauta, 
pagalos, galės džiaugtis .taika 
ir žengti į žydinčią ateitį.

KIEK STOTIS IŠPIRKO. 
(Užbaiga nuo pusi. 1-mo) 
Sioux City, la. 
Spring Valley, Ill. 
Schenectady, N. Y. 
St. Charles, Ill. 
Sugar Notch, Pa. 
S. Manchester, N. H. 
So. Chicago, Ill. 
Shenandoah, Pa. 
Thompsonville, Ct. 
Trenton, N. J. 
Thorp, Wis. 
Unionville, Conn. 
Utica, N. Y. 
Westfield, .Mass. 
Wauwatosa, Wis. 
Waterbury, Conn. 
Watervliet, N. Y. 
Worcester, Mass. 
Wanamie, Pa. 
Waukegan, Ill.
Tokis tai yra maždaug skir

tumas tarp kolonijų paskolos 
reikale.

Pittsburgui ir apielinkėms ne- 
priskaityta dar 7 tūkstančiai, 
kurie likosi surinkti laike Misi
jos lankymosi. , Nuo geg. pra
džios susidarė/ nemažai naujų 
stočių, kurios smarkiai darbuo
jasi. Pavieniai išpirko už apie 
20 tūkstančių.

Už savaitės vėl paduosime 
kolonijų skaitlines. Sprendžiant 
iš pastorojo kolonijų darbavi
mosi, galima sakyti, kad skait
linės bus daugiau negu padvigu
bintos.

Kolonijos: kuri į savaitę lai
ko atsistosite pirmoje vietoje? 
Kuri daugiausia Lietuvos Lais
vės Bonų išplatinsite?

Liet. Misijos Inf. Skyrius.

5,650.
1,705.
1,505.
1,600.
1.280.
3,100.
8,995.
9,060. 
4,000. 
1,000.

850.
2,000.

580.
3,7-78.
3,240.

39,272.
290.

53,350.
1,260.
5.280.

Stočių Viršininkams
šio gegužio 15 dieną Lietu

voje susirinko pirmasai Lietu
vos Steigiamasis Seimas. Ten 
prasidėjo pirmas svarbaus val
stybinio darbo mėnuo. Pas mus 
Amerikoje šiuo laiku lygiu bu- 
du eina didžiai svarbus darbas: 
nuo 16 dienos gegužio eina Lie
tuvos Laisvės paskolos mėnuo. 
Per tą mėnesį privalome surin
kti, ko ikišiol nespėjome surin
kti. Kaip girdime, visa Lietu
vos valstybės viltis šiandien de
dama į Jus, Lietuviai • Amerikie
čiai: išpirksime pasoklą, bus iš 
ko statyti Lietuvos demokratin- 
ga Respublika, o neišpirksime— 
bus ten vargas, skurdas, ir duos 
progą svetimiems atėjūnams 
musų silpnybe pasinaudoti.

Todėl visi, be jokių partijinių 
ginčų, susispieskime prie vieno 
darbo ir išpirkime tos paskolos 
kiek yra Lietuvai reikalinga. 
Kiekvienas kas Lietuviu save 
vadinasi, kas stovi už musų /ša
lies gerovę, privalo ne žodžiu, 
bet darbu, pirkdamas Lietuvos 
boną tą parodyti. Į stočių ren
giamas prakalbas ne visi atsi
lanko. Atsiranda daug tokių, 
kurie negali į prakalbas atsilan
kyti, arba pritingi, ar stačiai 
nenori dėtis prie valstybės kū
rimo darbo. Pas visus tokius

atsilankykite į namus, intikin- 
kite juos, kad pirktų bonų, jei
gu jau negalime jiems įsakyti.

šiuomi patariame visiems sto
ties viršininkams nusistatyti, 
ant kokios sumos jie privalo 
išpirkti bonų, kad padengus vi
są paskolos sumą, kuri yra vie
nam ar kitam apskričiui paskir
ta, ir tą sumą išskirstyti tarp 
vietos žmonių, šiuo tikslu pa
tartina, kad stočių viršininkai, 
pasikvietę pagalbon ar tai vie
tos Lietuvis arba Lietuvė pri- 
po keletą įžymesnių veikėjų, 
nustatytų, kiek kiekvienas vie
tos Lietuvis arba Lietuvą pri
valo pirkti bonų, ir ištrauką sa
vo nutarimo, kursai turėtų bū
ti intrauktas į posėdžio proto
kolą, per stoties paskirtą žmo
gų pasiųsti tiems, kurie nėra 
nieko arba permažai pirkę, kad 
nuo jų iškolektuoti. Vietos 
žmonių nutarimas, kiek kiekvie
nas turi pirkti, tegul buna de
lei visų kaip ir įsakymu, jeigu 
kiti nenusimano, kiek jie turi 
pirkti, sulyg savo turto didumo.

Tokį priminimą reikėtų pa
siųsti kiekvienam, kursai ikšiol 

j ar tai visai nėra pirkęs, ar tai 
| sulyg savo tįurto permažai yra 
pirkęs, į/lant butų žinoma, jog 
nuo visų pareikalauta. Tokie 
priminimai reikėtų daryti su 
tam tikru atsargumu, kad neap-

sunkinus žmonių, kurie gal šir
dingai norėtų pirkti, bet delei 
stoks lėšų negali nuskirtosios 
sumos išpirkti.

Taigi stočių viršininkai, su
kruskite prie darbo, kursai rei
kia jums patiems atlikti, ir da
rykite tą darbą rimtai, kaipo 
m»:iiiiii»iu»:»:»»»n:iH»n»»iiiiiiii« R

DR. ADOMAS SZCZHKOWSKI
GYDYTOJAS IR CMlicuRGAS :
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Prine?
: ton 431

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

■ Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

savo valstybės darbą, kursai 
jums prisieina čion Amerikoje 
atlikti.

Lietuvos Misija.

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

Scottville, Mich.

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

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

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

(Atdara Vakais ir Nedėliomis Rytais)

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustyto jai,vinduoto j ai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojanti, išlei 

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

......... ■ ■ ■ - - --...............................W

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 
“DERVĄ” GIMINĖMS 

LIETUVOJE.

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

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

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

Knygas taipgi galima į 
Lietuvą pasiųsti.

“DIRVA”
7907 Superior avenue.

Cleveland, Ohio.

=- Q Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą.

553 *ll< Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. '

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

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

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, j 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. i

RUFFLES 1yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. | 
Ji nesugadins^ nąi jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ! 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. Į

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto ! 
markėmis, ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: f Į

"F. AD. RICHTER CO.t 326-330 Broadway, New York °—

Jau baigiasi ir štai 
jums paskutinė proga 
nusipirkti labai žingei- 
dų

KARIŠKIŲ 
KALENDORIUS.

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

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

Reikalaukite
“DIRVOS” Krautuvė 

7907 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

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. Rast. — Ęl. Matulevičiūtė, 
423 Church Street 

Iždininkas — B. Griškevičius, 
43 Franklin Street

Režisierius — A. Rėkus,
20 Star Street

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT, MICH.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. <— A. Bagdonas,
2338 Russell Street 

Pagelbininkas — F. Vaitkus,
240 Cardoni Avenue 

Nut. rast. — K. Yawtok, 
Finansų rąšt. — M. Virbickas,

157 Polard Street 
Iždin. — J. Yarošiunas,

297 Heintz Avenue 
Globėjai: A. Abyshela ir

K. Gauronskas. 
(Susirinkimai atsibuna kas mė
nesį, pirmą nedėldieųį, 2:30 po 
pietų, šv, Jurgio parąp. salėj.)

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

Pirmininkas — A'. Burt,
2109 Ruddell Avė.

M. Malakas — <yice-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 I
tSt DANTISTAS t=t‘.

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto D 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio. m

I NEBŪKIT LIG O T AI S!
Jei Kiti Daktarai Nepagydė, Nenustokit Vilties!

PASITARKI! SO DR. KENEALY
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.

Aš ESU PASEKMINGAI IŠGYDĘS
Dabartinės ir Užsisenėjusias 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 Galvos, Nosies ir Gerklės. NE
ATIDĖLIOK, PASIMATYK TUOJ SU MANIM.

GAUKIT TIKRA GYDYTOJA IŠ PAT PRADŽIOS KVŠI
nepasidavė gydymui mažiau išlavintų rankų, tankiai pagydoma kuomet aš gydau. 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. 
Nežiūrint kokiu budu pirma gydeisi ar kaip ilgai sirgai, ATEIK PAS MANE. Jeigu pirmesni gydymai buvo be pasekmių, nereikia delei 

to nusiminti, nes tai Buvo apsirikimas su pasirinkimu tinkamo gydytojo.

ATEIK 
PAS MŪS 
ŠIANDIEN

VALANDOS
9 Ryte iki 8 Vak.-
647 EUCLID AVE,
Virš New Idea Bakery

Dr. KENEALY
Antros lubos

REPUBLIC BUILDING

NEDĖLIOMIS.
10 Ryte iki 2 Dieną 

CLEVELAND, O. 
Sek. durjs prie Star Teatro

PASEKMES 
TIK 

SKAITOSI
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Dabar Geriausias Laikas Pirkti Namus
2-jų šeimynų nauji namai bus gatavi del gyvenimo į 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 avę., 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,(M)0 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.

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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© Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

©

I#

©4

N

f

M ’e,3

S S

St.
Lie-

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

ir gydau pats ir kada tik at

idi
Metii

Suvienj
Kanado
Kitose ’

Piene 
metas ski 
t9. Apsai

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

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 267—Central 1502 R

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

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

DR. RAY R. SMITH, Dentistas
E. 67th ir St. Clair —E. 20th ir St. Clair 

gjgįįj DARBĄ GVARANTŲOJU 10 METŲ.
Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 

'nereikės gaišuoti iš darbo del dantų pasi
taisymo.

Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be
skausmio Dantų Traukimo.

Melba Drug Store
The ADELSTEIN DRUG CO. 

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

Didelę, $1 vertes, 
artistiškų paveiks
lų knygų duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos ME1LĘ 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meiles, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius $1.25 

Pinigu* siuskite money orderiu arba popierinį 
dolerį ir 25c štampų.

MEILE Ir ŠEIMYNA 
2023 Si. Paul Ave. Chicago. III.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
3 iki 5 po pietų. 
7 iki 8:30 vak.

AKIŲ
Specialistas 

Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12 

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

Baigęs Mokslą, Registruotas, bu Leidimu 
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų.

©

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

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.
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Paskutines 
PRAKALBOS

Rengia Clevelando Stotis Lie
tuvos Laisvės Paskolos.

Atsibus
Panedėlio pavakarėj

GEGUŽIO-MAY 31
(Decoration Dienoje)
MOOSE HALL

Walnut avė., prie E. 9th 
Kalbėti pakviesta geriausi
tuvių prakalbininkai iš Lietu
vos Misijos, kurie daug ką žin- 

geidaus mums papasakos.
Užkviesta Kun. V. MIRONAS 

ir Lęit.P. J. PURVIS.
Clevelahdui reikia išpirkti už 

$100,000.

KODĖL REIKIA LIETUVĄ 
REMTI.

Daugelis žmonių manęs klau
si ir sykiu bara, kam aš taip 
daug dirbu ir noriu, kad butų 
kuodaugiausia parduota Lietu
vos Laisvės Bonų.

Randasi daug tokių ypatų, 
kurios tiesiog užmetinėja ir sa- 
k<j, kad, girdi, jie nenori remti 
Lietuvos pinigiškai buk dėlto, 
kad Lietuvos valdžią paimsią į 
savo rankas kunigai! Nebūtų 
nieko naujo, kad tokius: užmeti
mus darytų socialistiškų minčių 
žmonės. Bet kad esu girdėjęs 
daug tokių ir panašių patėmiji- 
mų iš katalikų pusės, todėl pri
verstas esu duoti rimtų išve
džiojimų.

Ištikrųjų, sunku dabar pasa
kyti, kas Lietuvą valdys: žmo
nės ar kunigai. Dabar jau eina 
Lietuvos Steigamasis Seimas. 
Lietuvos Seimas netik parodys, 
kas turi valdyti Lietuvą, bet ir 
tuo pačiu sykiu matysis aiškiai 
Lietuvos žmonių susipratimas 
bei apšvieta. Jeigu papuls į 
Seimą dauguma atstovų iš ku
nigijos šalininkų, tat aiškiai ži
nosime, kokia liga Lietuvos 
liaudis serga. Matysis tuomet, 
kad musų brangiausia Tėvynė 
dar tebemiega tamsybės miegu. 
Bet reikia žinoti, kad dabar yra 
20-tas šimtmetis, o ne 16-tas. 
Jeigu kunigai ir paims valdžią 
į savo rankas, bet tiktai laiki
nai. Reikia žinoti, kad žmoni
jos pažanga negali būti sulaiko
ma. Lietuvos liaudis kildama 
apšvietoje povaliai išstums ku
nigiją ir jų intekmę iš Lietuvos 
valdžios.

Lietuvos Paskola yra užtrau
kiama tam, kad Lietuvoje už 
tuos pinigus dirbti konstruktivį 
šalies darbą: tiesti gelžkeliai, 
taisyti vieškeliai, sutvarkyt val
džios įstaigos ir kiti naudingi 
darbai Lietuvos Valstybės bo- 
nais bus nuveikti. Visi šie nu
veikti darbai pasiliks kaipo Lie
tuvos viešuomenės nuosavybė, o 
ne kokios nors srovės. Kaip ki
tose šalyse, taip ir Lietuvoje 
partijų vadovavimas šalyj mai
nosi, .bet atstatymo darbas pa
siliks Lietuvos žmonių ant vi
sados. •

Todėl, gerbiamieji Clevelando 
Lietuviai ir Lietuvės, stengki- 
mės pasiekti Clevelando paskir
tą $100,000 dalį. Jau laikas 
trumpas ir Lietuvos Paskolos 
laikas tuoj pasibaigs. Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonai jau yra 
gatavi ir kiekvienas pilnai už
simokėjęs juos gaus. Taigi ne
laukite, kad kas ateitų į namus 
užrašyti jums boną, bet eikite 
patįs į Clevelando Liet. Pasko
los stotį ii- nusipirkit.

Dr. J. šemoliunas, 
Clevelando Stoties Pirmininkas.

KONCERTAS. iriavo ’’Labas rytas’ ir ant pa- 
GeguŽio 16 d. Moose salėj at- bai«os Lietuvos'Himną.

sibuvo šv. Jurgio parapijos cha-, ®r?mas R^ibaigę vėlai 
ro koncertas. Svarbiausios ypa-| 
tos šiame koncerte buvo Marė 
ir Jonas Čižauskai iš Baltimore, 
Md., vietinis vargoninkas Juo
zas čižauskas ir p.. V. Bukau
skienė.

Pirmiausia choras sudainavo 
’’Atėjo tas laikas” (muzika Juo
zo čižausko). Choras matyt ge
rai išlavintas ir .gerai sudaina
vo. Antrą — ’’Lopšinė” (J. č. 
muzika) sudainavo solo p. V. 
Bukauskienė. Po to sekė vėl 
choras, sudainavo ’’Toli nuo Tė
vynės” (žodžiai kun. Vilkutai- 
•čio, muz. Beethoveno).

Sekanti dainavo p. M. či- 
žauskienė -— ”Oi, greičiau” ”Vi- 
lanelle” (itališkai), ir ’’Man 
tinka tas žiedas”. Kaipo profe
sionalė dainininkė, ji atliko ge
rai. Tiktai nemalonų įspūdį da
rė publika dainuojant itališkai. 
Publika nesupranta žodžių, ir 
nekurie, neapkainuodami klasiš
kų dainų, garsiai juokėsi. To
kie atsitikimai daro nemalonų į- 
spudį. Po to dainavo kvarte
tas — pp. Sabatkiutė, Mačiutu- 
kė, Jasinskas ir Bortnikas. — 
’’Gegutėle paukštužėle” — su
dainavo puikiai.

Visas koncertas susidėjo iš 23 
numerių, didžiausią vietą pro- 
grame užpildė gerb. čižauskai. 
Po kiekvienai dainai publika 
garsiai plojo. Geriausia berods 
publikai patiko M. čižauskienės 
’’Sunku man gyventi”. Ji taip
gi puikiai sudainavo ’’Caro non 
me”, iš operos Rigoletto (muz. 
Verdi).

Jonas čižauskas labai puikidi 
sudainavo “Kur josi”, “Ar jus 
matėt” ir “le voul Ballerė”.- — 
publika taip ouvo užganėdinta, 
kad nepertraukiamu rankų plo
jimų nenorėjo paleisti gerb. či
žausko nuo scenos. Vyrų trio 
sudainavo ’’Liūdnas balsas” — 
išėjo gražiai. J. čižauskui vėl 
sudainavus ’’Toreador” iš ope
ros Carmen, vėl publika trukš- 
mingai suplojo.

Po to sekė vietinio klebono 
kalba. Pradėdamas pasisakė 
manęs bent porą valandų kalbė
ti, bet del vėlaus laiko kalbėsiąs 
tik porą minučių. Bet savo 
užreiškimą nepildydamas kalbė
jo apie 10 minutų. Jo kalba bu
vo apie tai, kad kunigai buvo 
mokslo šalininkai ir labai plati
no apšvieta, muziką, net patįs 
būdami kompozitoriais. Pami
nėjo keletą dailininkų muzikos 
srityje, kaip Vokiečių kompozi
torių Beethoveną ir Mozartą. 
Pirmiausia kunigas daro klaidą 
sakydamas, kad tie žmonės bu
vo mokslo vyrai. Tiesa, išda- 
lies jie buvo mokslo žmonės, bet 
jie klasifikuojami kaipo daili- 
.ninkai; muzika priguli prie dai
lės. Mokslo vyrais galima pil
noj prasmėj pavadinti tik tuos, 
kurie yra gamtininkai, kaip tai 
chemikai, fiziologai, astronomai, 
geologai, etc.- Antra gi klaida, 
tai kad Mozart, Beethoven ir ki
ti visai nebuvo kunigais. Jei 
koks žmogus pagrajina ant var
gonų gale bažnyčios, tai dar ne
reiškia, kad jis yra kunigas. Ti
kybą su kunigais kalbėtojas ir
gi sumaišė. Reikia žinoti, kad 
tikyba tai yra ne materialis 
daiktas, kunigas gi — toks pat 
klaidingas žmogus' kaip ir vifei 
kiti, reiškia žemės šmotas!

Galų gale pp. M. ir J. Čižaus
kai labai puikiai sudainavo porą 
duetų, iš operos ”La Traviata” 
ir iš op. ’’Faust”. Choras dai-

Pro- 
_ _ Nors

| vakaras ilgai užsitraukė, bet 
žmonės buvo užganėdinti daino
mis ir beveik -nei vienas neap
leido salės pirm laiko.

Jonas šemoliunas.

Kurie laukiat giminių iš Lie
tuvos, Miesto Imigracijos .Biu
ro vedėjas prašo suteikti jam 
savo vardus, antrašus ir telefo
no numerį, jei yra, kad kartais 
tokiems atkeliavus į šį miestą, 
nesant kam pasitikti, miesto 
biuras galėtų pristatyti į na
mus. Palikti adresus reikia pas 
Mr. John Prucha, biuro vedėją, 
103 City Hali.

vaikų. Ohio valstijon gyventi 
atėjo paskui jhučiu traukiamą 
vežimą. Būdamas 17 metų, tu
rėjo tik $4.43 vertės knygų. 19 
metų būdamas jis jau padarė 
išskaitliavimus planetų ' kelių 
aplink saulę. Neturėjo dabarti
nių laikų mokslo patogumų, bet 
mokinosi pats. Kuomet 1871 
metais Leonardas Case pasiry
žo įsteigti Clevelande moksliškų 
tyrinėjimų įstaigą, jisai tarėsi 
ir bendrai rengė planus su Dr. 
Stockwell. Kuomet 1880 metais 
įsteigta Case Praktiškųjų Mok
slų įstaiga, Dr. Stockwell pa
darytas pirmuoju perdėtiniu ir 
astronomijos ir matematikos 
profesorium.

Mirė žymus astronomas. Per
eitam utarninke čionai pasimirė 
Dr. John Nelson Stockwell, 88 
metų amžiaus, vienas iš žy
mesniųjų Amerikos astronomų. 
Dr. Stockwell buvo vienas iš 
pirmutiniųjų mokslininkų šioje 
šalyje išreiškęs anuo metu ne
pasitikėjimą D-roi Cook pasa
kojimams apie jo <atradimą 
šiaurinio poliaus. Visą savo gy
venimą Dr. Stockwell pašventė 
moksliškiems tyrinėjimams^ ir 
studijavimams, ir delei jo 'ori
ginalių tyrinėjimų ir pasekan
čių teorijų astronomijoje jis 
plačiai buvo žinomas Europos 
mokslininkų tarpe. Daugeliui 
jo laikų mokslininkams Cleve- 
landas buvo žinomas tik kaipo 
namai žymaus Amerikos astro
nomo. Iki paskutinių gyvenimo 
dienų jis knisosi in tyrinėjo pa
slaptis dangiškų kūnų su tikslu 
surasti jų egzistavimo universe 
priežastis. Vėliausiu laiku jis 
į?uvo užėjęs ant naujų teorijų 
apie vandens pakilimus; kurios 
buvo priešingos Newtono tie
soms, tečiaus mirtis tą užbaigė 
galutinai neįvestą. •

Dr. Stockwell gimė Northam
pton, Mass., bal. 10 d. 1832 m., 
vienas iš dvylikos šeimynoje

TMD.20 kuopa savo susirin
kime gegužio 16 d. svarstė ke
letą naudingų dalykų, nutarta 
parengti ant' rudens teatrališ
kas vakaras ir išrinkta į Seimą 
So. Bostoną, Mass., delegatu p. 
P. Vasiliauskas.

SLA. Seiman nuo 14 kuopos 
delegatu išrinktas p. Katkaus- 
kas.

Kiek daugiau iš Clevelando į 
SLA. ir TMD. Seimus važiuoja, 
nepatirta.

Lynn, Mass. — General Elec- 
tic Company įstaigoje išėjo ant 
streiko 100 darbininkų ir grei
tu laiku laukiama sustreikuo
jant visų 15,000 tos įstaigos 
žmonių. Kompanija įvedė me
todą, apmažinančią darbininkų 
skaičių, paleido 2,000, delei ko 
kiti protestuodami rengiasi iš
eiti ant streiko.

PUNČ PRESŲ 
OPERATORIAI

Prie šilto ir Šalto Darbo.
DARBININKAI
VALYTOJAI.

CHISHOLM SHOVEL
CO.

1588 E. 40th St.

Pabrangs duona. Apie birže
lio 1 dieną Clevelandiečiai bene 
turės mokėti 19 ar 20 centų už 
kepaluką duonos, už kurį dabar 
mokama 17c. Jeigu bus išpil
dyti kepėjų unijos reikalavi
mai pakelti algas ir panaikinti 
naktinį darbą, duona pabrangs.

RED. ATSAKYMAI.
Lietuvos Sunui. — Atleisite, 

del stokos vietos turėjome ap
leisti nekurtas dalis Tamistos 
korespondencijos. _Abelnai pri
versti esame trumpinti plačius i 
aprašymus, nes nesutilptų visi. 
■Programo talpinimas tinka ge
naus. vietos laikraščiams, o ne 
tolimesniems, taigi tą apleido
me:

J. Kralikauskui ir J. V. Bal- 
trukoniui, Kearny, N. J. — Del 
didelės stokos vietos reozliucijų 
negalime jokiu budu sutalpinti. 
Atleisite. Laiks nuo laiko šiaip 
galite pranešti iš šavo kolonijos 
veikimo. s I

MRS. H. P. SMITH ŠTAI 
KĄ SAKO APIE SAVO 

VAIKUS.
Penki Išauginti ant Hensch’s 

Maisto.
Kaip tik suėjo šešios savaitės 

amžiaus iki keturiolikos mėne
sių, Kūdikis Smith buvo maiti
namas ant Hensch’s. ’’Jis dabar 
yra trijų metų ir niekad nei die
nos nesirgo”, rašo jo motina, 
Mrs. H. P. Smith, 2025 E. 77th 
St., Cleveland. Keturi kiti kū
dikiai buvo Smithų auginti ant 
Henshc’s Maisto, ir jų motina 
sako, ’’Smithų šeimynoj Hensch 
yra dideliu dalyku.”

šis puikus maistas yra visiš
kai moksliškas pavaduotojas 
motinos pieno. Kaip ir motinos 
pienas, jis lengvai susivirškina 
kūdikio viduriuose. Ir kaip mo
tinos pienas, jis turi visas ge
ras maisto ypatybes, kurios da
ro gerą raudoną kraują, tvirtus 
kaulus ir kietus muskulus. Kū
dikiai, maitinami ant Hensch’s 
yra pažymėtinai liuosi nuo vi
durių negerovių. Jei turit ati
traukti nuo' žindymo kūdikį, ar
ba jei maitinimas iš bonkos ne
tinka jam, bandykit Hensch’s. 
Turi jūsų artimi aptiekoriai." Ir 
galit reikalauti dykai bandymui 
iš The Hensch. Food Company, 
Cleveland, Ohio.

HENSCH’S MAISTAS
Del Kūdikių, Ligonių 

ir po Ligos.

Wm. J. WILBERSCHEID
Geležinių Daiktų ir Kvar

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

Central 1690 Main 2063

JOHN L. NIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

5514 St? Clair Avenue 
atdaras ir Vakarais.

Telefonas Central 5821-W 
CLEVELAND, Oi

No 22

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piš'kų 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

PA N

PROGA VISIEMS
Kas norit išmokti padaryt paveikslųs-fotografijas, rašy
kit man laišką del informacijų, kartu prisiųsdami $2, aš 
prisiųsiu Lekcijas kaip vartot kamerą, kaip sutaisyt che
mikalus ir padirbi paveikslus. Suprasit lengvai. (23)

JOHN AUGAITIS
3054 W. 46th Street ' Cleveland, Ohio.

PARSIDUODA 35 AKRŲ
UKĖ-FARMA

SCOTTVILLE, MICH. 
Priemiestyje.

33 akrai ‘dirbamos žemės,
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 šalimui 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
i SCOTTVILLE, MICH.

;©
©

©

©
©
©

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 lėntos — geros — 59c viena, 

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

7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

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

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.60 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 dieną Netoli Wade Park Ave.

J 4 popiet iki 8 vakare 8:30 iki 10:30 vai. ryt
Nedėldienj 11 iki 12 dieną 1:30 iki 3:30 po pietų

2041 HAMILTON AVE.
UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

Tikiuos, kad galėsime prieiti prie pirkimo pigesnių 
tavorų ir galėsime geriaus patarnauti Lietuviams. 
Kas su mjumis 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 jieš- 
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis t

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. Neura, 2047 Hamilton. Avę.
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Padėj< 
voje b

Bolšev 
tėję b< 
užimti

Darbii 
su komj 
tewan, 1 
kasių m 
miesteli) 
pusės ii 
iš kitos 
vo 12 y] 
lyg žini 
ko čion 
detektiv 
nijos sti 
ta komi 
Išvarius 
namų, p 
ėjo mies 
kalavo į 
tori tetų ; 
lijo jiem 
ti. Besi 
kišenių 
šuvius, į 
patį dete 
lio polici 
jų buvęs, 
dėjo abel 

įtektivų i 
bei poliči 
pasileido 
rinko bui 
dėti”. Ai 
gelžkelio 
go kur k 
kus, kiti 
ir išsigell 
šauti ir 
naktį vis 
jog atsiui 
tivų, kuri 
nyta, kai 
buriui anj 
eiti,- bet 
konstėbelį 
čiu laiku 
cija. Koir 
kasyklų p< 
prisidėjo j 
sus ir ban 
mų. Mies 
mirė. Iš 
liko šį pas;

Valstijos 
viskas apr 

Nužudyt 
Felts yra i 
Colorado 
kur jisai pi 
bininkais. 
so atstovai 
streiko bėg 
dus, Felts ] 
dytas kasyl 
nauja ketui 
kui jis iš I 
gabeno ku 
mui prieš 
to jis veik 
West Virgi

Cleveland 
sekta tarpe 
ku raupų Ii 
laikoma po 
ir Baltimor 
gantieji yra 
pietinių vai 
kuojančių.
• Sustreika1 
šių. Birmin 
angliakasių 
išėjo ant si 
nios. Nėku: 
tinka pakelt 
bininkams n 
naujinti dar
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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.
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Mes pergabensime jūsų gimmes iš jų narnų Lietu
voje tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes 
parduodame, ir prirengiame visas reikalingai kelionei

Siunčiame pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab- 
legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas

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

PAIN-EXPEIXERI
“Draugą Reikalen

Šeimynos, kurios karty dažinojo jo veikiančiu jiegę, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Paln-Expelleril ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženki utas 
musu vaizbaženkliu

kJą A.N’OKOR, (Įdaras)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus toK? 

neimkite. Visose aptiekose po 85c. ir 70^. Taipgi galimą gauti pas išdirbėjus:
F. AD. RICHTER dč COM 326-330 Broadway, New York Bonai anl




