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Meksikos Prezidentas Car
ranza Nužudytas

Padėjo savo gyvastį paskutinėje apsigynimo ko 
voje bėgdamas iš sostinės į rytinį šalies pakraštį

Bolševikai sumušė Lenkus po Kijevu ir jie suiru
tėje bėga atgali atiduodami bolševikams ir kitus 
užimtus miestus. Lenkijai gresia didelė suirutė.

Geh. Obregon paskelbė visoje Meksikoje ‘taika’.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO-

T Meksikos Prezidentas 
Nužudytas.

Mexico City. — Gegužio 22 
d. pabėgėlis Meksikos preziden-

Darbininkų ir policijos kova 
su kompanijos detekiivais." Ma
tewan; W. Va. — šiame anglia
kasių miestelyj atsibuvo didelė 
miestelio gyventojų iš vienos 
pusės ir kompanijos detektivų 
iš kitos pusės, kova, kurioj žu
vo 12 ypatų ir trįs sužeisti. Su- 
lyg žinių, iš' kito miesto atvy
ko čionai anglies kompanijos 
detektivai išmetimui iš kompa
nijos stubų darbininkų, kuriuos 
ta kompanija paleido iš darbo. 
Išvarius aštuonias šeimynas iš 
namų, prie detektivų vado pri
ėjo .miestelio majoras ir parei
kalavo pasiaiškinimo, keno au- 

> toritetu jie tų daro ir kas pave
lijo jiems angliakasius areštuo
ti. Besikalbant, detektivas per 
kišenių paleido į majorų kelis 
šuvius, bet tuo pačiu sykiu ir 
patį detektivų nušovė to mieste
lio policijos viršininkas; greta 
jų buvęs. Taip atsitikus, prasi
dėjo abelnas šaudymas — iš de- 
.tektivų ir miestelio gyventojų 

j Ybei policijos pusės. Detektivai 
pasileido bėgti, ant stoties susi
rinko būriai žmonių juos ’’išly
dėti”. Artinantis žmonėms prie 
gelžkelio stoties, detektivai bė- 
go kur kojos nešė: vieni j lau
kus, kiti bandė plaukti per upę 
ir išsigelbėti. Trįs jų upėj nu
šauti ir nuskendo. Sekančių 
naktį visus pergųsdino žinia, 
jog atsiunčiama daugiau' detek
tivų, kurie pribus iš ryto. Ma
nyta, kad reiks organizuotam 
buriui angliakasių prieš juos iš
eiti; bet atsišaukus į valstijos 
konstėbelį sužinota, jog tuo pa
čiu laiku pribus valstijos poli
cija. Kompanija darbininkus iš 
kasyklų paleido tokius, kurie tik 
prisidėjo prie unijos. Tuos vi
sus ir bandė išmesti iš savo na
mų. Miestelio majoras yėliaus 
mirė. Iš detektivų septyni pa
liko šį pasaulį.

Valstijos policijai pribuvus,

tas Venustiano Carranza ir šeši 
su juo buvę žmonės likosi už
mušti susirėmime su revoliuci- 
jonierių buriu, po vadovyste 
gen. Rodolfo Herrera. Tikima 
kad su prezidentu žuvo ir bu
vęs Suv. Valstijose Meksikos 
ambasadorius Ygnacio Bonillas.

Revoliucijonierių administra
cijai pranešta, kad nužudytojo 
prezidento lavonas atgabenamas 

[į sostinę.
Carranza buvo užpultas kal

nuose Hildago valstijoje, norint 
jam pasiekti rytinį pavandenį.

Dabartinio diktatoriaus gen. 
Obregono kariumenės dalis lei
dosi gaudyti gen. Herrera ir jo 
kareivius, kurie tūlas laikas at
gal' buvo pasidavę valdžios ka- 
riumenei, o dabar papildė žmog
žudystę. Kaip pranešimai sako, 
Herrera užpuolė bėgantį Car- 
ranžų ne dėl kokių politiškų tik
slų, bet atimti iš jo gabenamus 
pinigus.

Revoliucija užbaigta.
Paėmęs savo rankosna Mek

sikos valdžių, gen. Obregon iš
leido' proklamacijų, paskelbian
čia, jog revoliucija jau užbaig
ta ir kad visoje šalyje įvesta 
tvarka. Ši revoliucija pasisekė 
be didelių kraujo praliejimų, 
kadangi kariumenė iš žmonės 
susivienijo prieš Carranzų. Gen. 
Obregon savo proklamacijoje 
kaltino buvusį prezidentų palai
kyme diktatūros ir 'peržengime 
konstitucijos stengiantis pada
ryti Bonillas respublikos prezi
dentu.

Suv. Valstijų valdžia tuo tar
pu tėmija į .tolimesnį dalykų iš
sivystymų ir kiek ilgiau luktels 
su pripažinimu naujos Meksikos 
valdžios.

NORI SUGAUTI VILLĄ.
El Paso, Tex. — Chihuahua 

valstijos valdžia paskyrė šimtų 
tūkstančių pesų ($50,000) už 

viskas aprimo.
Nužudytas detektivų vadas 

Felts yra žinomas nuo 1913 m. 
Colorado angliakasių streiko, 
kur jisai panašiai elgėsi su dar
bininkais. 1914 metais kongre
so atstovams tyrinėjant visa tų 
streiko bėgį ir darbininkų skun
dus, Felts pasisakė esųs pasam-

sugavimų arba nužudymų gar
saus banditų vado Vilios. Pa
siųsta- 2,000 kareivių jo jieško- 
jįmui. Atėjo pranešimai, kad 
Francisco Villa įsakė visiems 
Amerikos ir kitų šalių atei
viams kasyklų savininkams to
je valstijoje sumokėti jam pen
kis šimtus tūkstančių dolarių.
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dytas kasyklų savininkų ir tar
nauja keturi metai; kilūs strei
kui jis iš West Virginijos atsi
gabeno kulkosvaidį pavartoji
mui prieš darbininkus. Pirm 
to jis veikė prieš darbininkus 
West Virginijoje.

Clevelande ir Baitimorėj su
sekta tarpe gelžkelio darbinin
kę raupų liga, taigi Clevelande 
laikoma po priežiūra 300 vyrų 
ir Baitimorėj apie 150. Ser
gantieji yra negrai, atgabenti iš 
pietinių valstijų į vietų strei
kuojančių.
* Sustreikavo 2,500 angliaka
sių. Birmingham, Ala. — 2,500 
angliakasių Alabama valstijoje 
išėjo ant streiko be unijos ži
nios. Nekurios kompanijos su
tinka pakelti po $1 į dienų dar
bininkams mokesties ir nori at
naujinti darbų.

VOKIETIJOJE LAUKIAMA 
NAUJŲ BETVARKIŲ.

Berlinas. — Didėja kalbos, 
kad Vokietija randasi ant kran
to naujos politiškos suirutės. 
Jeigu tie apsireiškimai tikrai 
nurodo. ' tai/ birželio ir liepos 
mėnesiai bus audringi. Politiš
kas barometras rodo busiant 
didelių prietikių iš kraštuti- 
niųjų sparnų — reakcijonierių 
ir radikalų partijų. Abi tos 
pusės smarkiai organizuojasi 
sudrutinimui savo spėkų ir pa
vartojimui jų, nepaisant kaip 
išeitų ateinantieji valdžios rin
kimai. Socialistų spauda daug 
kalba sū persergėjimais apie ki
tų revoliucijų, kurių galį pakelti 
dešinieji. Milicijantai, vietoj 
paliuosuoti, dar esu labiau mo
bilizuojami. Juos remiu didieji 
žemės savininkai.

Meksikos Valdovų Ne
tikėtos Mirtįs

Visi keturi Meksikos valdo
vai dabartinėje gentkartėje 
užbaigė savo gyvenimus tra
gišku budu, du iš jų buvo tie
siog nužudyti.

Porferio Diaz mirė Europo
je, priverstas prasišalinti iš 
savo šalies.
Francisco Madero likosi nu

žudytas Meksikos sostinėje.
Victoriano Huerta mirė A- 

merikos kalėjime po arešta
vimo ir apkaltinimo už kon
spiracija prieš draugiškų val
stybę.

Venustiano Carranza likosi 
užmuštas kelyje, pabėgus iš 
sostinės.

Kokis likimas sutiks da
bartinį Meksikos diktatorių, 
pamatysime ateityje.

Carranzos karjera.
Venustiano Carranza jau bu

vo 61 metų amžiaus ir Meksi
kos vyriausiu vadu ir preziden
tu išbuvo apie šešetų mėtų.

Išėjo viešumon ir atkreipė į 
save visuomenės dpmų, kuomet 
paėmė vadovystę revoliucijonie
rių šiaurinėje Meksikoje ir pa
sileido nuversti diktatorių Hu
erta 1913 metais. Su pagalba 
Sukilėlių burių, vadovaujamų 
Zapatos ir Vilios, Carranzistai 
vedė smarkių kovų prieš Huer- 
tos kariumenę. Liepos mėnesy
je; 1914'metais,'' Huerta rezig
navo ir pabėgo iš Meksikos, to
kiu budu revoliucijonieriai už
ėmė sostinę. Tais pačiais me
tais Carranza pasiskelbė kon- 
stitucionalistų vadovu ir valdė 
Meksika iki gegužio mėn. 1917 
metų, tuomet gi liko išrinktas 
prezidentu. Jo terminas pasi
baigė šiais metais, ir svarbiau
sia priežastis sukilimui prieš jį 
buvo jo pasiryžimas .padaryti 
Meksipos, prezidentu, savo inpė- 
diniu, Ygnacio Bonillas.

Carranza priklausė prie tur
tingųjų žemės savininkų Meksi
koje, nors pats visuomet skai
tėsi demokratu. Jis studijavo 
tiesas, tečiaus delei akių silp
numo pasitraukė nuo teismų ir 
apsigyveno ant laukų. Veiklus 
būdamas, buvo išrinktas sena
torium ir pagaliaus Coahuila 
valstijos gubernatorium. Po 
nuvertimo Diazo valdžios, Car
ranza rėmė Francisco Madera 
ir likosi paskirtas karės minis- 
teriu viename Mederos kabine
te. Carranza buvo labai tvirto 
budo ir su užsispyrimu. Jisai 
nuolatos buvo priešingas Ame
rikonams, nes permatė, kad A- 
merikos kapitalistai stengiasi 
užimti jo šalyje pramonę ir vi
sa biznį.

Japonai Nori Apsibut 
Siberijoj

Honolulu. — .Japonija greitu 
laiku rengiasi pradėti tarybas 
su Rusijos valdžia ir reikalauti 
duoti jai įsteigti savo valdžių 
Siberijos kampe. Japonijos ka
rės departamento pranešama, 
kad gegužio 15 d. netoli Niko- 
lajevsko ' lioksi išsodintas sky
rius Japonų kariumenės. Usu- 
ri gelžkelio linija rytinėje Si- 
berijoje sakoma Japonų vadas 
pavedęs globon pačių Siberijos 
žmonių.

Chinų valdžia pranešė, jog ji 
tiesioginiu keliu nesitars su Ja
ponija atgavimui šantungo — 
pradės tarybas su Vokietija ir 
Austrija apie pavedimų Chini- 
jai teisių prie Tientsin ir Han- 
ku.

BOLŠEVIKAI SUMU
ŠĖ LENKUS

Londonas. — Gegužio 21 d. 
Lenkų karės štabas praneša, 
jog bolševikai atsiėmė nuo jų 
Kijevą ir atstūmė juos atgal į 
naujas pozicijas.

Bolševikų pradėtas aną pel
nyčių prieš Lenkus ofensivas 
5 mylių linija pasekmingai va
romas. Lenkai didžiausioje pa
nikoje traukiasi ir bėga kur kas 
gali. Likosi aptvirtinta, kad bol
ševikui užėmė miestuo Polocką 
ir Lepel, Vitebsko gubernijoje. 
Bolševikai vietomis prasimušė 
per Lenkų linijas pirmyn po 
30 ir vietomis 40 ir 50 mylių.

Paryžius. — Bolševikų dideli 
pasisekimai prieš Lenkus nela
bai užrupino i Paryžiaus, nors 
apie tai plačiai rašo Anglijos 
laikraščiai ir Francuzijos socia
listų spauda. — ,Taip praneša
ma iš Paryžiaus, Francuzijos 
sostinės, kuri yra (ar buvo) 
didžiausia Lenkų, monarchistiš- 
kų ambicijų rėniėja. Prancū
zai tiešinasi tuomi, kad tame 
fronte esą buvę (mažai Lenkų 
kareivių ir Lenkams patiems 
tie užkariauti plutai nesą rei
kalingi. Lenkų dvasia buvo nu- 
slugusi, tik laimėjimai Ukraino
je juos atgaivino; Dabar užė
jus pralaimėjimams, viskas su
žlugs.

Bolševikai į Persijoj
Londonas. — Bolševikams įsi

veržus į Persiją, užėmus Enzeli 
portą ir tų miestą Anglijos ka
ri umenei apleidus Anglijai tas 
klausimas pasirodė labai svar
biu. Laikraščiai tik klausia, ką 
valdžia- darys,'iiKi vaizdo j e jos 
padarytos pereitą metų su Per
sija sutarties, kuri, norą nesa
ko, kad Anglijai reikia Persiją 
ginti, bet uždeda didelę atsako
mybę ant jos. Manoma, kad 
dabar bolševikai pradės traukti 
linkui Teherano, kur nėra gana 
nei Anglų nei Persų kareivių 
atsispyrimui prieš juos. Jeigu 
bolševikai pasiektų Persijos sos
tinę, pusė šalies gyventojų pa
kiltų bolševikams į pagalbų.

Rusijos bolševikų susijungi
mas su Turkijos nacionalistais 
spėjama esąs dideliu suokalbiu ] 
prieš Anglija, Graikiją ir Fran- 
euzijų Trakijoje, Syrijoje, Ci- 
licijoje, Persijoje ir Mesopota
mijoje. Sakoma, jog bolševikai 
stengiasi per Armėnija pasiųsti 
Turkams nacionalistams amu
nicijos ir ginklų. Per Hedjaz 
bolševikai esą norį pasiekti E- 
giptą.

Georgijos kareiviai traukių 
ant Batumo, kurį buvo užėmęs 
Anglų batai jonas kilus tenai 
dideliam streikui.
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Maskva. — Anglijos amatų 
unijos delegatai prisižiūrėjo ko
munistų darbininkų parodai, 
kuri atsibuvo viduje Kremlino 
sienų; maršavo 25,000 darbi
ninkų. 12,000 komunistų dar
bininkų susiorganizavę į liuos- 
norių milicijos, pulką, pilnai ap
siginklavę, sudarė tos parodos 
dalį. Tokie milicijos' pulkai, ku
rie turi lavinimosi pamokas ke
turias valandas savaitėje, pa
čioje Maskvoje esą 30,000 skai
čiuje ir taipgi jų yra kituose 

I Rusijos miestuose.

Orinis rekordas.
tarp Daytono ir Cleveland© 12 
pasažierių orlaivis padarė re
kordų, pralėkdamas po 115 my
lių į valandų; Daytoną pasiekė 
į 1 vai. ir 52 minutas laiko.

Apvirto trūkis. Hamilton, O. 
Ant Pennsylvania gelžkelio li
nijos nušoko nuo relių ir nusi
rito žemyn nuo 12 pėdų kranto 
keturi vagonai; sužeista tik 3 
žmonės.

KĄ SAKYS WILSON?
Washington. — Gegužio 21 

d. respublikonų partijos atsto
vų atskiros taikos su Vokietija 
rezoliucija likosi galutinai atsto
vų buto priimta ir perduodama 
prezidentui Wilsonui, nuo kurio 
priklausys galutinas užbaigi
mas kariško stovio tarp Suv. 
Valstijų ir Vokietijos. Diduma 
atstovų priėmė senato pavaduo
jančia rezoliucijų vieton origi- 
nalės, nors tam labai demokra
tų partijos atstovai priešinosi. 
Rezoliucija priimta 228 už su 
139 prieš, kas buvo paskaityta, 
jog prezidento veto arba atme
timas neturi reikšmės. Rezo
liucijos priėmimui prisidėjo 19 
demokratų narių.

Del kareivių bonų. Washing
ton. =— Rods, kad klausimas pa
skirti kiekvienam kariumenėje 
tarnavusiam S. V. kareiviui bo
nd liks atmestas. Susidarę dvi 
pusės ir priešingoji griežtai lai
kosi. Nerandama būdų, iš kur 
tuos milijonus dolarių butų ga
limą paimti apmokėjimui karei
viams neapsunkinus visuome
nės. Respublikonų partijos va
dai, norėdami gauti kareivių 
paramą balsavimuse rudenį pre
zidento rinkimais, deda pastan
gas ta malonę kareiviams pada
ryti.

Anglijoj Viskas atpinga. Lon
donas. — Nežinia kaip žemai, 
bet kolei kas įvairių daiktų kai
nos slenka žemyn jatų per tūlą 
laiką.

Dumblo lietaus audra užmu
šė galvijų. Smith Center, Kan. 
Užėjęs lietus ant'didelių dulkių- 
kių debesų sudarė gumulus že- 
mių-dumblo ir tie iš augštai 
pradėjo kristi ant žemės. Ne- 
kurie buvo net penkių svarų di
dumo. Po susiformavimo krin
tant žemyn gumulai sušalo ir 
kam tokiais gumulais teko, tai 
jautė. Laukuose likosi užmušta 
keletas arklių ir karvių, dauge
lyje vietų išlaužyta stogai. Se
niau, 1889 m., panašiai irgi bu
vo atsitikę, bet su baisesnėmis 
pasekmėmis.

Geras uždarbis parduodant 
savo kraują. Baltimore, Md.— 
Johns-Hopkins medikalėje mo
kykloje buna mokiniams' pasiū
loma parduoti savo kraujo to
kiems nusilpėliams, kurie kitaip 
nebūna atgaivinami. Vienas 
tvirto-pilno kūno mokinis jau 
yra davęs tai įstaigai savo ’’gy
vybės skįstimo” pusšeštos kvor
tos, už ką jis aplaikė išviso 
$600. Studentai už puskvortę 
kraujo gauna nuo $50 iki $100.

Cincinnati, O. — Ugnagesių 
vežimams lekiant pi;ie gaisro, 
pora vienas prieš kitų susilėkę 
susimušė, toje gi nelaimėje už
muštas vienas ugnagesis ir 15 
'sužeista. Visu smarkumu au
tomobiliams lekiant, jiedu prie
šakiais susidūrę apvirto. Ug- 
nagesiai didžiumoje papuolė po 
apačia mašinų. '

Cincinatti. — Policija atėjo 
areštuoti tūlų 22 metų vaikinų. 
Jisai paprašė policijos palaukti 
valandėlę, tuo tarpu parašęs at
sisveikinimo laiškų, nusišovė.—
Jį kaltino už neatsargų apsiėji- 

Kelionėjelmą ir viešai kaišiojima kitiems 
revolverių.

Banditai apšaudė miestelį. 
Pereitą savaitę Delta, O., mies
telyje paryčiu šeši banditai už
puolė vietinį banką, išnešė 12 
tūkstančių dolarių, sužeidė vie
nų žmogų ir kitus smarkiai ap
daužę, leidosi važiuoti. — Va
žiuodami viešomis vietomis jie 
į visas puses šaudė ir pabėgo 
linkui Toledo.

LENKAI PO KIJEVU 
SI NABAGAI VĖL
(NUO REDAKCIJOS)

Trumpas laikas atgal Lenki
jos kariumenė, klastingu budu 
prisigretinus prie Ukrainiečių 
ar net spėka įsiveržus jų žemėn 
’’pagelbėti” apsiginti nuo bol
ševikų, dėjo visas pastangas už
imti Kijevą, Ukrainos sostinę, 
kurių bolševikai buvo pagrobę. 
Tą Lenkai darė, tikrino Ukrai
niečiams, ’’atsidėkavojimui” už 
užleistas Lenkijai tūlas dalis 
teritorijos rytinėje Galicijoje.

Kažin ant kiek tas ’’atsidė- 
kavojimas” butų buvęs, jeigu 
ne sekantis prietikis.

šiose dienose bolševikų armi
ja, padidinta ir visu smarkumu 
užėjus, Lenkus Kijeve sumušė 
ir privertė bėgti.

Jei kokios, tai ponai Lenkai 
tik iVaršavoje atsižiūrės atgal.

Lenkų įsiveržimas į Kijevą 
buvo sulošimas lygiai tokio pa
ties akto, kaip įsiveržimas į 
Vilnių, ’’paliuosavimui” Lietu
vos sostinės nuo bolševikų.

Kaip Kijevą Lenkams pavy
ko užimti, nekurie laikraščiai 
paduoda įvairių žinių. ”Rus- 
skoje Slovo”, New Yorke einąs 
Rusų laikraštis, nors ne bolše
vikiškas, stodamas už savo tau
tą, patėmija, kad šiuomi tarpu 
didžiuma bolševikų armijos to
je srityje buvo paliuosuota ir 
buvo pastojusi ant laukų darbų. 
Tą, sako, gerai supratęs, Pilsud
skis pasiryžo pasinaudoti pro
ga. Stovėdama gatava Lenkų 
kariumenė buvo lengviau da- 
stumti iki Kijevo, negu bolše
vikams pernaujų susigriebti už 
gynimosi. Kuomet bolševikai 
susigriebė už ginklų, Lenkai ne- 
atsižiurėdami turėjo neštis ten',' 
iš kur atėjo.

Lenkų laukia galutina suiru
tė, kuomet imperialistų vadovų 
prižadai kareiviams pradeda ne
išsipildyti. Greituoju laiku ka
riumenėje įvyks suirutė, sukili
mas, kaip tiktai bus perdaug 
į šalis mėtoma ir vis žudoma be 
jokio reikalo.

Visa šalis nubadėjusi, nusku
rusi, nuvargusi. Didelė armija 
reikia kuo nors maitinti, o nė
ra kam žemės dirbti. Vasara 
dar išsilaikys, jeigu kitokių at
sitikimų- greituoju nebus, te
čiaus žiema atgabens musų tau
tos, priešams tai, ko jie labiau
sia bijo, bet negali kitaip išeiti.

Suiro Rusijos armija — tik 
del panašių šalies silpnybių. — 
Žlugs Lenkija, kaip tiktai bol
ševikai atidžiau pradės tėmyt į 
jų klastas.

Iš Varšavos Lenkai praneša, 
kad šiauriniame Lenkijos fron
te bolševikai pradėjo veržtis į 
Rytprusijos parubežį norėdami 
atverti susinešimų su Prūsais.

Bolševikų laimėjimas Kijeve 
Ukrainiečiams reiškia tiek, kaip 
mums jų laimėjimas Vilniuje: 

i mes žinome apie žiaurius jų 
darbus laike Vilniaus valdymo. 
Žinome, kad Vilnius bolševikų 
rankose buvo ne musų ir Kije
vas -— bolševikų rankose -— ne 
Ukrainiečių. Kovojimas tiesio- 
ginai su bolševikais yra tiesio
ginis žygis už išliuosavimų sa
vo teritorijų, ir ne taip begė
diška okupacija, kaip Lenkų, 
kurie lyg žvėrįs užpuola, užima 
svetimas šalis ir spaudžia jų 
žmones, draudžia jų kalbą, kan
kina visus kas išpažįsta ką nors 
savo tautiško.

Abelnai, ši bolševikų ir Len
kų smarki karė juodu .abudu 
apsilpnina ir mes galime tikėtis 
gersnių pasekmių.

Nežiūrint to, prieš mus dar 
stovi didelė kova, kurių reikės 
atlaikyti. Nepaisant kad prie
šai apsilpę, bet jie vis neduos 
mums ramybės, kolei galutinai 
jų neatsikratysime. — Pagelbė
kime tų padaryti pirkdami Lie
tuvos Laisvės Bonus.

PRALAIMĖJO i NEŠA- 
“DO WARSZAWY”

Elgiamės Kaipo Valsty
bes Žmones

(Lietuvos Atstovybes Ameri
koje Pranešimas.)

Paskutiniu laiku kai kurios 
organizacijos, neatsižiuredamos 
į tat, kad musų Valstybė turi 
čion Amerikoje įsteigus savo 
atstovybę, betarpiai kreipasi į- 
vairiais reikalais prie Ameri
kos Valdžios įstaigų arba skel
biasi duodančios patarimus į- 
vairiais- valstybės reikalais.

Be to kai kurie Amerikos 
Lietuviai betarpiai kreipiasi 
prie Lietuvos Vyriausybės įvai
riais sumanymais, kurie liečia 
visų Lietuvių reikalus, neteik
dami apie tai nei jokių žinių pa
čiai čion esančiai Atstovybei.

Kitų valstybių piliečiai taip 
nėra pripratę daryti. Visais 
Lietuvos piliečių reikalais prie 
Amerikos Suvienytų Valstijų 
reikia kreiptis ne kitaip, kaip 
tik per Lietuvos Atstovybę A-, 
merikoje. Kitaip darydami mes 
parodytume vien- tik savo vals
tybinį nesubrendimų, o be to 
tat blogos intakos ir į pačių rei
kalų nusisekimų.

Lygiu budu visais valstybės 
reikalais prie Lietuvos vyriau
sybės prašoma kreiptis per Lie
tuvos Atstovybę, nežiūrint ko
kie tie reikalai nebūtų, ar ko
kie pasiūlymai, ar nutarimai, ar 
pagaliau ant pačios Atstovybės 
nusiskundimai. Užtikriname, 
jog visi tokie raštai bus Lie
tuvos vyriausybei .be jokio su
laikymo inteikti.

Taip paprastai daro kitų jau 
senesnių valstybių piliečiai. — 
Taip reikėtų ir mums daryti.

Delei Pasu Vizavimo.
. Patartina, kad visi, • kurie 

rengiasi keliauti Lietuvon, iš 
anksto pasirūpintų išgauti pa
sų ir vizų. Nereikia tat atidė
lioti iki paskutinės dienos. Ne
retai visai Atstovybei nepažįs
tami žmonės kreipiasi į Atsto
vybę, kad jiems į vienų ar kitų 
dienų pasus užvizuotume. Pa
sai yra vizuojami ne tam, kad 
paėmus nustatytų mokesnį; bet1 
kad užtikrinus, jog toksai ir to
ksai pilietis ar pilietė turi tei
sę įvažiuoti į Lietuvą. Gal but 
visokių prasikaltėlių, kuriems 
duoti vizų negalima. Todėl rei
kalingas yra šioks-toks ištyri
mas, kursai reikalauja laiko ir 
tat maždaug dviejų savaičių 
laiko. Delei šių priežasčių rei
kia išanksto apie vizų pasirū
pinti ir neatidėlioti iki paskuti
nės dienos. Be to kiti nurodo, 
kad Lietuvos Atstovybės nusta
tyta už vizų mokesnis yra augš- 
tesnė, negu kitų valstybių. Tai 
netiesa. Rusų laikais prie išda
vimo paso buvo imamas mo
kesnis tai Raudonajam Kry
žiui, tai tam tikroms labdarybės 
įstaigoms. Kitos valstybės ir 
šiandien paima prie tos progos 
tai valstybinę mokesnį,- tai mo
kesnį už perėjimų sienos ir tt., 
ir jeigu viską surokuoti, tai tas 
mokesnis toli gražu viršija $5. 
Lietuvių Atstovybė paima iš- 
tiesų už visų tik du dolarių, 
nes $2.50 reikia paskaityti už 
žyminį mokesnį ir 50c.-už pri- 
siuntimų, blankas ir tt.

J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amęrikoje.

Pagerinimai gaisrui gesinti. 
Boston, Mass. — Po keleto me
tų darbo čionai likosi įvesta 
nauja sistema pumpavimui van
dens laike gaisro. Dabar nerei
kės vežtis gaisrininkams savo 
inžinų, bet vanduo eis dideliu 
smarkumu tiesiog iš požeminių 
rynų. Tos sistemos įvedimas 
apsieina apie 4 milijonai dol.

N
Laisva Lietuva Dabar arba Niekados! — Lietuvos Laisves Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiami

Bonai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinami ant 15 metų ir dues kiekvienam po 5 nuošimtį j metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės į Lietuvos Misijų New Yorke.
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Tai yra bandymas 
protestantus Lietuvius 
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AMSTERDAM, N. Y.
Su Lietuvos Paskola pas mus 

neblogai sekasi: paprasti dirb-

Užrašykit savo draugui metams 
dovaną — “Dirvą”.

P. ŽADEIKIS, 
L. A. Majoras. 

Geg. 19, 1920.
New York.
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Iš Lietuvių Gyvenimo į
vo jame pakviesti vietos inteli
gentai. Gal but, kad tik keli 
’’Aušrelės” ’nariai parengė tą 
vakarėlį del vadinamų inteligen
tų, nes jei butų buvę mokslei
vių vardu, tai butų gerb. kom
pozitorius Petrauskas pribuvęs. 
Butų daug geriau, kad aušre- 
liečiai draugiškai laikytųsi ir į 
vietą dviejų balių, parengtų 
vieną, bet draugišką, kaip pra
eityj būdavo. Eks-Reporteris.

WORCESTER, MASS.
Puikus ’’Aušreliečių” vaka

rėlis. ’’Aušrelės” Dr-jos narių 
šeimyniškas vakarėlis atsibuvo 
balandžio 17 d. savame bute. 
Vakarėlyj dalyvavo gražus bū
relis jaunimo; tarpe narių buvo 
ir svečių, visi buvo patenkinti 
tokiu gražiu susirinkimėliu.

Buvo sudainuota keletas dai
nelių, daugiausia buvo įvairus 
lietuviški žaislai. Tarpe dai
nų ir žaidimų buvo užkandžių 
ir skanių gėrimėlių. Vakaro 
vedėjas p. Budinavičia maloniai 
į svečius prakalbėjo laike va
karienės, po to buvo ir daugiau 
kalbų kaslink jaunimo judėjimo 
Amerikoje. Laike šio vakarė
lio buvo padaryta geras įspū
dis, kuomet vakaro vedėjas p. 
Budinavičia pareiškė, kad už 
išleistą ant laimikio saldainių 
dėžutę randasi trįs dolariai pel
no:' kur juos padėti? — klau
sia. Visi vienbalsiai nutarė pa
aukauti Laisvės Sargų vietinės 
grupės valdybai, kuri persiųs 
Lietuvon šaulių organizacijai. 
Taip ir padaryta. Malonu su
tikti tokį jaunimą, kaip aušre- 
liečiai. Pagirtina labai, kad 
ten visad lietuviškai kalbama, 
lietuviškai dainuojama ir t. t. 
Amerikoje gimęs-augęs musų 
jaunimas, vaikinai ir .mergaitės 
pripranta, Lietuvių kalbą var
toti ir išmoksta gražaus apsi
ėjimo, pritinkančio prie Lietu
vių papročių, šio jaunimo bū
relyje netrūksta draugiškumo 
ir prakilnumo.

Gaila, kad mažai tokių rate- 
lių-draugijėlių Lietuvių koloni
jose randasi.

Tą patį vakarą teko sužino
ti, kad kur tai buvo ’’Aušrelės” 
narių, kompozitoriaus M. Pet
rausko mokinių, vakarėlis, bet 
M. Petrauskas neapsilankė; ne
žinia kodėl. Stebėtina taigi bu
vo tas, kad didžiuma tų moki
nių dalyvavo augščiau minėta
me vakarėlyje. Gali būti, kad 
ten buvo augštesnės kilmės ir 
augštesnės profesijos mokinių 
vakaras, nes girdėjau; kad bu-

PROVIDENCE, R. I.
Birželio 6 d., nedėlioj, nuo 2 

vai. po pietų, vietinė Lietuvos 
Paskolos įStotis rengia dideles 
prakalbas, kuriose kalbės gerb. 
Lietuvos Atstovas J. Vileišis, 
šiose prakalbose bus dalinama 
užsimokėjusiems bonai ir galės 
pirkti tie, kurie norės ant vie
tos pinigus mokėti. Prakalbos 
buš labai svarbios, nes gausime 
pirmu kartu išgirsti kalbant 
Lietuvos Misijos Pirmininką J. 
Vileišį, šios tai bus paskutinės 
prakalbos, kurias parengiama 
Lietuvos Bonų pardavinėjimui. 
Atsibus Irons Hall, Olneyville 
Square. Nesivėluokit ateiti, jei 
norit viską girdėti.

J. Karpavičius.

N1
SKOLA IR PASKOLA laikyti. Tik beprotis gali many- 

-------------- ti, kad atsisakydami nuo pirki- 
Lietuvoje išgirsi dar šiandien |mo Lietuvos bonų — išvysime 

seną baudžiavos laikų priežodį: 
’’Ponui skola — ne rona, neuž
gis.” Vargšas žmogelis bau
džiauninkas 'bėdos tektas, rei
kalo spiriamas, turėjo skolintis 
tai pas žydelį-vertelgą, tai pas 
pono urėdą, tai pas patį poną. 
Nuo tos dienos ir prasidėdavo 
jo nelaimės. Ponas skolintojas 
prie kiekvienos progos jam sko- 

.. -n-i.aLaL.yuiu lą prikišdavo: nabagas skolinin- 
žmonių tiek [kas neturėjo ramybės nei dieną, 

Kada besutaupysi 
? Ver-
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= GERB. |
| T^OPRAGILO KAMPELIO^ |

virš šimto dolarių ir keletas pri
sirašė į narius.

Antru atveju kalbėjo apie 
Lietuvos ekonominį stovį, ra
gindamas žmones dėtis prie 
bendrovių. Dažinojęs, kad čia 
daugelis žmonių priguli prie L. 
A. B-vės, juos už tai pagyrė. 
Abelnai sakant, kūn. Petraičio 
kalba atrodė visiems patikus, 
nes buvo rimta ir nieką neuž- 
gauliojanti.

Gegužio 9 d. vakare kalbėjo 
p. P. J. Žiuris, Liet. Atstatymo 
Bendrovės tikslu. i___...» ------- . - JM—
buvo priėję, kad nebuvo daugu- nei naktį. Kaw> vuoui_ 

skatiką skolai atiduoti ? 
gija, vergija!

Nuo vien žodžio ’’skola” 
tuvis suraukia nosį, kaip 
šties paragavęs. Lietuviui "sko
la” — tai nelaimė, tai klampy
nė, į kurią lengva įbristi, bet 
išbristi — ne. Kas pasidarė 
skolos, skaitosi jau paskendęs 
skolose, žinoma, juokai maži. 
Juk skola baisesnė už ”roną”, 
arba žaizdą, žaizda užgis, o 
skola — ne. Dėlto Lietuvis 
vengia pats skolintis, vengia ir 
kitam skolinti. Tuščia jos, sa
ko senas Baltrus: ”Tu be ma
nęs, aš be tavęs; turiu skatiką 
— žemę kasu, nieko neturiu — 
nieko nebijau, 
sulopyta tarba, 
maišas”!

Išmintingas 
bet blogas biznierius, 
maišas geriau, negu 
tarba: perrišk maišą pusiau — 
štai skylės ir nebėra.

Bijoti skolos — neišmintin
ga; tik reik mokėti gauta pa
skola pasinaudoti.

Neduoti paskolos — neprotin
ga; tik reikia apsižiūrėti, ir ko
kiam reikalui ketini paskolinti.

Skolintojas panašus į parda
vėją. Skolininkas į pirkėją. 
Perkame karvę, pasiskoliname 
ąimtinę. Skirtumas yra tame, 
kad už karvę paprastai tuojau 
užsimokama, o už šimtinę — 
kiek vėliau. Teisybė, tas skir
tumas pasidaro daug žymesnis, 
kaip su skolintoju prisieina sko
lininkui' ilgą laiką būti ’’geruo
ju”. Gera tai skolintojui, bet 
skolininkui ne visuomet. Ne 
del pramogos žmonės perka, ar 
jieško paskolos, bet reikalui 
esant. Atėjo reikalas paskolin
ti — reikia jieškoti, kas pasko
lintų. Daktaras niekados pats 
pirma ligonio neatlanko, bet li
gonis turi daktaro šauktis. No
rėdamas pasiskolinti taipgi turi 
pats skolintoją surasti ir pats 
pirma prabilti.

žinoma, kitaip ir būti negali. 
Tečiaus čia esama nedorybės. 
Tatai duoda progos skolintojui 
pasipūsti ir pasinaudoti. Sko
lintojui dargi rizikas menkas: 
smarkus valstybės įstatymai už 
jį. Paskolos davėjo padėjimas 
šimtus sykių geresnis, negu pa
skolos ėmėjo.

Tokiu paskolos ėmėju yra 
dabar Lietuvos valstybė, tokiu 
paskolos davėju yra kiekvienas 
Amerikos Lietuvis ir Lietuvė. 
Lietuva turi daugybę didžiausių 
reikalų; atidėliojimas kurių bu
tų lygus mirčiai: Tai reikia at
sistatyti iš karės griuvėsių, tai 
reikia naujai demokratiškai vis
ką sutvarkyti, tai reikia grei
čiau paliuosuoti Lenkų užgrob
tas musų sodybas ir miestus.

Per ilgus metus išnaudojama 
Rusų ir Vokiečių, Lietuva netu
ri šiandien del atlikimo tų dar
bų užtektinai lėšų ir dėlto krei
piasi į mus, Amerikiečius, ir 
prašo paskolinti. Tautiečiai! 
Nejaugi atsisakysim? Dalykas 
perdaug svarbus! Atsisakyda
mi nuo paslokos — atsisakytu
me nuo Lietuvos!

Atsižiūrint į Lietuvos padėji
mą ir reikalus, 5 
larių paskolos — 
sus reikalavimas. 
Lietuviams tokią 
kelti nedaugiau berods reikia, 
ką storą cigarą išpiškinti. Te- 
čiau, senu papratimu, kada pra
šoma paskolinti, tai skolintojas, 
akį primerkęs tuoj užsimąstė: 
”Na kažin, ar nepabėgs, ar ati
duos?”

Broliai ir sesės, bukime pilie
čiais savo šalies. Kaip galima 
taip manyti! Juk turime daly
ką ne su kokiu vertelga, bet su 
savo Tėvyne. Galų gale, kur gi 
Lietuva gali pabėgti? Ji buvo; 
yra ir bus. Gal baimės drugys 
krečia, kad polenderiai Lietuvą 
užims? Taip, norėjo užimti, 
bet rankos pertrumpos.

Gerbiamieji! Juk Lietuvos 
Laisvės paskola tam ir yra rei
kalinga, kad Lietuva galėtų 
prieš Lenkų imperializmą atši-

mui nei kur sėst. P-s žiuris 
vaizdžiai aiškino apie Lietuvos 
politišką stovį, ragindamas vi
sus pirkti Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonus, taipgi aiškino a- 
pie Lietuvos ekonominį stovį. 
Prakalba buvo labai puiki ir 
visiems patiko. Daugumas tik 
ir kalbėjo, ’’kad tokie kalbėto- 

dažnai atvažiuotų”.
Lietuvos Paukštelis.

paskutinius 'okupantus iš Lietu
vos.

Puikus Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonai gatavi — šilti! 
Tenelieka nei vieno kas be bo- 
no. |

Senio Baltraus atsargumas— 
ne mums pavyzdis. Ne žemėn 
dolarius kasime, ar už menkus 
procentus bankose pelėdinkime, 
bet dėkim į gyvą, kiekvienam iš 
musų artimą Lietuvos atstaty
mo reikalą. Skolindami Lietu
vai už riebų 5-tą procentą pa
darome dvigubą naudą: savo 
Valstybei ir patįs sau asmeniš
kai ar savo giminėms. Skola — | 
sunkenybė; bet paskola reikale 
— yra išganymas.

Lietuvos Laisvės paskola — 
jaunos valstybės parama. Gar
bė turėti boną ir būti savo Res
publikos rėmėju.

Skola — ne rona, nepražus, o 
Lietuva amžinai su mumis ge
ruoju bus.
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I Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

BALTIMORE, MD.
Gegužio 30 d. Baltimorėš Lie

tuvių Draugijų vakarinė rašy
bos mokykla vaikams ir suau
gusiems rengia egzaminus L. 
Am. Atletų salėj, 539 Colum
bia avė., 2 vai. po pietų. Eg
zaminuos žmonės, kurie pažįsta 
musų rašybą. Tuo pačiu laiku 
vaikai padeklamuos ir t. p. Į 
šį parengimą kviečiami Lietu
viai atsilankyti kuonoskaitlin- 
giausia, delei prisižiurėjimo, ar 
verta turėti Lietuviams vaka
rinė mokykla ant toliaus ar ne.

Toj mokykloj mokinių ran- 
tuvės darbininkai perka ir ku-jdasi virš šimtas, taigi spėju, 
rie dar nepirko, žada, bet musų kad i® tiek mokinių bus tokių, 
mieste yra keletas gan pasitu- kurie savo gabumais gerokai 
rinčių biznierių, kurie iš Lietu- pasižymės. A. Kurelaitis. 
vių praturtėjo ir dabar dar iš 
Lietuvių gyvena, bet Lietuvos 
reikalų visai nenori remti. Ki
ti kad ir pirko boną, tai mažai, 
o kurie save ’’susipratėliais” 
vadina, visai neperka. Tėmy- 
kit, Lietuviai, tokius ir pas juos 
visai neikit.

Gegužio 7 d. atsibuvo čia po- 
bažnytinėj salėj prakalbos. Kal
bėjo kun. Petraitis, ragindamas 
dėti aukų Lietuvos Raudonojam 
Kryžiui ir rašytis prie vietonio 
R. K. skyriaus. Aukų surinkta

KAIP JUSy KŪDIKIS MIEGA?
Kiekvienas kūdikis privalo miegot gerai, 

nes ramus tykus miegas yra ženklu sveika
tos. Jeigu jūsų kūdikis laike nakties ver
kia—jei neramus ir nervuotas, tai gal but, 
kad maistas, kurį jis naudoja, tas negero
ves sukelia. Jeigu negalit kūdikio žindyt, 
arba jei jūsų pienas jam netinka, vartokit

EAGLE BRAND
(CONDENSED milk)

Tai yrh maistas, kuris išauklėjo daugiau 'kūdi
kių į tvirtus ir sveikus vyrus ir moteris, negu ki
ti visi dirbtinieji. maistai sudėjus į vieną. Už- 
girtas ir rekomenduojamas tūkstančių gydytojų.

Prisiųskit mums kuponą šiandien ir gausit jū
sų kalboje maitinimo instrukcijas, taipgi ir pen
kiasdešimts keturių puslapių knygelę apie kūdi
kius, kurioj pasakoma kaip užlaikyti kūdikius 
sveikais ir tvirtais.

Augšta vertė, atsakantūmas, ir ekonomija 
EAGLE BRAND pieno yra tinkamiausias pasi
rinkimas del valgių gaminimo ir ant stalo. Var
todamos šį pieną garpadinės neturės bėdos su cu
kraus stoka, prie to jis daug pigesnis. Pirkit ble- 
šinę šiandien ir vartokit visokiems tikslams kur 
reikalinga pieno ir cukraus. Bandykit jį su ta
pioca pudingu.

šis La be lis ir Vardas 
Jums Gvarantiia

Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Groseriu Krautuvėse.

The Borden Company
108 HUDSON STREET

NEW YORK

Iškirpk kuponą. Pažymėk no- j
i rimą knygutę ir prisiųsk jj Į
• mums ŠIANDIEN.

INSTEIGTA 1857 M. ----
Kiti Borden

Borden’s Evaporated Milk
Borden’s Condensed Coffee

' Street
Į City
I State —____ —— (8) |
I___ Nurodymai apie Valgius
!___ Kūdikių Gerovė

Produktai:
Borden's Malted Milk 

Borden’s Milk Chocolate

SO. BOSTON, MASS.
Nors vietos Lietuviai veikia, 

bet mažai matyti laikraščiuose 
|apie jų veikimą, tat stengsiuos 
paduoti nors trumpai dabartinį 
veikimą.

C. B. Lietuvių banko valdyba 
sumanė, ar nebūtų gerai Lietu
viams įsigyti nuosavą laivą ir 
tame reikale buvo sušauktas 
mass-mitingas pašitarimui su 
vietos Lietuviais, kaip greičiau 
butų galima įsigyti nuosavą lai
vą. Tame reikale kalbėjo šios 
ypatos: J. Kavaliauskas, C. B. 
L. B. prez., J. Acus, A. J. Go- 
tautas ir Amerikonas James M. 
G. Fay. Kalbėtojams išaiški
nus dalyką ir kokią naudą at
neštų tas LTetuvių tautai, toj 
pat salėj prisirašė 'keli tuzinai 
žmonių, imdami dalininkystę. 
Paskui liko išrinkta komisija, 
kad nuvažiuoti apžiūrėti par
duodamų laivų ir pasitarti su 
Lietuvos Misija.

Antras susirinkimas laikytas 
tame reikale, t. y. laivų pirki
mo, gegužio 18 d. sugrįžus ko
misijai. Taip pat buvo prakal
bos, kalbėjo viršminėti kalbė
tojai ir svečias iš Rochester, 
N. Y., p. R. Šerulis. Komisijai 
išdėsčius dalykų stovį ir pasi
rodė, kad parduodami laivai nė
ra tinkami. Nutarta po to lai
kyti susirinkimą ir sutverti 
laivų pirkimo ko-operaciją ir 
išrinkti valdybą.

Gegužio 20 d. buvo prakalbos 
ir teatras, surengta ALTS. 9 
kuopos, su tikslu paaiškinimui, 
kodėl ’’Katalikų Vienybė” ne
prisidėjo prie rinkimo nuken- 
tėjusiėms nuo karės Lietuvoje, 
buvusioj Tag day. Tame rei
kale kalbėjo p. A. Ivaškevičius 
ir p. Damijonaitis, ’’Sandaros” 
administratorius. Po prakalbų 
sulošta veikalas ’’Susiprato” — 
atliktas gerai. Pertraukoje bu
vo renkamos aukos apsigynimui 
nuo klerikalų ir prirašinėjami 
nauji nariai prie ALTS. Su
rinkta virš 10 dol. ir prie kuo
pos prisirašė apie 20 naujų na
rių.

’’Gabija” rengia statyti birže
lio 19 ir 23 d. naują operą — 
’’Pirmoji Gegužės” (muz. M. 
Petrausko). Veikalą suloš ga
biausi draugijos artistai, po va
dovyste M. Petrausko. Kaip 
So. Bostono taip ir apielinkės 
Lietuviai nekantriai laukia mi
nėtos operos. Perstatymas at
sibus Dudley Opera House.

šį pavasarį vietos Lietuviai 
pradėjo gyvai veikti visokiuose 
darbuose.

Šimonių Antanas.

Amerikos Prūsų Lietu
viai Rengiasi Leisti

Martinas Nori Bolševi
kiškos Valdžios

— Klausyk, drauge, aš 
turiu gerą sumanymą, kaip 
Lietuvą padaryt laisva. Ale 
kaip tik papasakosiu, tuoj 
nubėgęs į redakciją paduosi 
visą mano kalbą’į laikraštį, 
o tada visi iš manęs juoksis.

— Tiesą sakai, Martinai, 
kad juoksis, nes protingi 
žmonės iš visų tokių paikų 
planų apie pasaulio tvarkas 
juokiasi. Na, o ką jau tu 
tokio sugalvojai?

— Žinai, aš skaitau darbi
ninkiškus laikraščius ir iš 
jų man užėjo mintis.

— Gerai, gerai, papasa
kok: jei tavo planai netiks 
čia ant žemės, tai galėsi be
vieliu ant Marso pasiųsti.

— Štai, drauge, kaip aš 
!„nPe.1Ių,. lie'|sugalvojau. Lietuvai savo 

Pasiuntinys- valdžios nereikia, nes jeigu 
ir turės, tai prasti žmonės

Chicagęje yra susitvėrusi 
Prūsų Lietuvių ir kitų Lietu
vių protestonų ’’Martyno Maž- 
vydžio Literatinė Draugija”, 
kurios tikslas yra išleisti reika
lingus raštus Amerikos Prūsų 
Lietuviams. Kadangi Prūsų 
Lietuviai ir didžiosios Lietuvos 
liuteronai bei reformatai iki- 
šiol Amerikoje neturėjo savo 
laikraščio, neskaitant vokiško
mis raidėmis leistų lapelių ’’Tie
sos Draugas” ir ’ ___________ ,_ 
tės Paslas”, tai minėta M. M. 
L. Draugija nutarė išleisti gerą.1 įmokės vlrdytisT“ 
rwonaaim nrno nnlrarr manoaini I w

— Lietuvą prasti ir ne
valdo — visą tvarką veda 

I mokyti, protingi žmonės.
— Jie yra buržujai ir jie rak -S j • J A -• žmones išnaudoja. Žmones 

turi jai viską duot, mokėt 
mokesčius, jos klausyt.

— Kad tavo išrokavimu 
prastiems ir abelnai visiems 
nereikia klausyt valdžios ir 
šalies tvarkos, tai kas butų, 
jei tvarkos ir prižurėjimo 
nebūtų? Tada žmonės vie
nas kitą išpjautų, atimtų iš 
kito viską, jei tas ką turi, 
galingesnis pavergtų silp
ną ir jam skūrą luptų.

— O dabar kapitalistai ar 
taip nedaro?

— Jum% ’’susipratėliams” 
rodos, kad taip, bet ištiesų 
taip nėra. Dabar žmogus 
turi tiesą dirbt už algą tam 
ar kitam ir pamest jį kada 
nori ir nueit pas kitą; arba 
gali pats ant savęs ką nors 
pradėt, nuo niekeno nepri- 
gulmingai.

— Ale mano planai del 
Lietuvos yra štai kokie. Jei 
galėčiau, nuvažiavęs į Kau
ną išvaikyčiau visus valdi
ninkus, panaikinčiau kariu-1 
menę ir visą Lietuvą ati
duočiau bolševikams.

— Yra tokių žioplių kaip 
tu, kurie Lietuvą nori ati
duoti bolševikų valdžiai, o 

i tie kad paskui žmonės pa
vergę laikytų.

— Duok man pabaigt, 
drauge. Rusija dabar yra 
laisviausia šalis pasaulyj, ir 
sykiu su Rusijos susipratu
siais darbininkais Lietuviai 
galėtų gyvent.

— Lietuvos žmonės gerai 
pa'žino tą Rusų ’’laisvę” ir 
užtai kaip nuo ugnies jos 
ginasi. Dėlto tik reikia ir 
kariumenė palaikyt, kad ne- 
užleidus tokių necivilizuotų 
gaivalų, kaip Rusai ir jų 
’’prakilnių” idėjų rėmėjai.

— Tu vis, drauge, bijai 
darbininkiškos valdžios, ba 
tu pats pritari buržujams 
ir su jais draugauji.

— Kaip pritarsi, kad aš 
pats dirbu už algą ir esu ly
gus visiems darbininkas.

— Tai kam už juos užsto
ji, juk jie ir tave išnaudoja.

— Martinai, tu manęs ne
supranti: aš užstoju darbi
ninkus, ir užstoju juos sy
kiu nuo tokių gaivalų, ko
kiems tu nori pavesti darbi
ninkus į vergiją.

— Jeigu tu taip kalbi, tai 
šmeiži mane, ba aš skaitau 
darbininkiškus laikraščius 
ir gerai suprantu, kas yra

mėnesinį arba dukart mėnesinį 
laikraštį, gera Lietuvių kalba 
ir Lietuvių raidėmis. To laik
raščio vardas būsiąs ’’Pasiunti- 
nis”. Jo uždaviniu pirmiausia | 
bus dvasiniai, draugijiniai L. 
tautiniai Prūsų Lietuvių reika-' 
lūs. Bet jis žada būti indomus 
bei interesingas ir kitiems Lie
tuviams, 
suartinti 
su kitais 
tuviais).
rata- businti metams $2.

Kaip rodos, toks laikraštis y- 
ra senai reikalingas. Iki pat šiol' 
Prūsų Lietuviai taip buvo at
skirti nuo kitų Lietuvių, kad ki
ti labai menkai apie juos gau
davo patirti. Bet dabar, kaip 
didžiojoje taip ir Prūsų Lietu
voje Lietuviams protestantams 
subruzdus veikti, neatsilieka 
nuo tautiško pabudimo nei A- 
merikoje esantieji Lietuviai 
protestantai. Geistina, kad pa
žangieji Lietuviai Romos-katali- 
kai,' ypač inteligentai, paremtų 
juos tame darbe.

’’Martyno Mažvydžio Litera- 
tinės Draugijos” raštininko an
trašas yra: Carl Lemkis, 2526 
W. 45th Place, Chicago, Ill.

Bostono Tyrinėtojas.

XZ.PAUDOS darbus ge- 
ral padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O‘Dirvos’ spaustuvė at- 
jl lieka visokius spaudos 

darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tiitietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
<TT Biznieriams darome— 

□1 Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.

Darbus padarom viso
kį kiantis 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.

laisvė ir už tai agituoju. Ir 
tau dabar _ norėjau papasa
kot, kad visa Lietuva nieki) 
nesakydama prisidėtų prie 
laisvos Rusijos, tada tik bu
tų visiems gerai.

— Nesidžiaug, kad bus 
gerai po Rusais, nes Rusija 
nei pati sau to gero neišsi- 
storojo, nors jau kelintas 
metas kaip vadovai žada. 
Rusijos liaudis dabar pate
ko į tokių civilizacijos laikų 
vergiją, kad iš jos negreit 
išsikeps ir darbininkai visa
dos bus prapuolę, kolei pra
eis kelios gentkartės ir žmo
nės dagyvens kiek daugiau 
proto. Lietuviai tiek pat ge
ro, jei ne aršiau, turės po 
bolševikų valdžia, kaip po 
carizmu buvo, ir lygiai tu
rės maitint ir bolševikiškus 
dykaduonius.

— Tu negali vadint susi
pratusių darbininkų vadovų 
dykaduoniais, ba jie dirba 
del žmonijos labo.

— Jie tiek dirba žmonijos 
labui, kiek tas labas yra ge
ru jų pačių asmeniui. . To
liau ne. Jie dėlto darbinin
kus agituoja stoti prie jų, 
nes žino, kad paskui galės 
tuos darbininkus valdyt ir 
iš jų tamsumo sau gerą gy
venimą turėt. Jie viską taip 
daro-. Jų kožnas pasijudi
nimas darbininkų ’’labui” y- 
ra sau gero jieškojimas.

— Prirodyk, drauge, o ne 
šmefžk mugu vadovus. Aš 
tave įšauksiu ant diskusijų, 
o tada turėsi prieš visus su
sipratusius darbininkus tą 
šmeižimą prirodyt.

— Tie visi ’’susipratę” 
darbininkai, kuriuos tu gal
voj turi, kurie už tokius va
dovus gatvi ant peilių eiti, 
yra lygus laukiniams: jie 

I neklauso ir nenori girdėti 
tiesos žodžio, jie tik klauso 
gražių klastingų agitatorių 
ir ’’vadoVų’ prižadų, ir už 
juos rėkia.

— Ale tu, drauge, man 
vistiek turi prirodyt, ar iš- 
tikro mus vadovai išnaudo
ja, ar tu tik išmislus sklei
di ir nori darbininkus su
klaidint, kad jie neklausytų 
jų pamokinančių prakalbų 
ir neskaitytų jų moksliškų 
laikraščių.

— Aš tau daug sykių jau 
sakiau, kad saugokis nuo jų 
’’mokslų”, nes jie darbinin
kams akmenis prie skver
nų pririša ir padeda bėda- 
vot, kad sunku. Darbinin
kas tada negali individua
liai protaut ir lieka abelnas 
vergas.

— Drauge, tu taip moks
liškai nekalbėk: aš nesu
prantu to žod’žio, kurį tu 
dabar pasakei apie darbi
ninkų protavimą.

— Martinai, tu sakeisi 
skaitai ’’mokliškus” laikraš
čius.

— Žinoma, ale jie nieko 
neišaiškina apie tokius aug- 
štus žodžius.

— Tiesą sakai, Martinai, 
jie nieko darbininkams ne
paaiškina, bet jų lapai visa
da pilni piemeniškų derga- 
nų, žemiausių nupuolėlių 
kolionių ir visko kito, kas 
žmogų puldo, tvirkina, o ne 
šviečia. Žodis ’’individua- 
lis” reiškia ’’paskiras” ’’pa
vienis”, nieko bendro netu
rįs su kitu.

— O kaip tie laikraščiai 
mus išnaudoja?

— Prie jų susispietę to
kie vyrukai, kurie tingi ki
tokį darbą dirbti, ir rašo 
darbininkams visokius nie
kus, o kada iš laikraščio ne
padaro- pagyvenimo, tai au
kų šaukiasi, darbininkai gi 
vėl susirūpinę laksto, renka, 
patįs aukauja, nors kitas ir 
paskutinį centą atiduoda. Iš 
tų pinigų tie laikraščių lei
dėjai gardžiai pasivalgo, ge
ras algas pasiima ir padeda 
darbininkui bėdavot, kad 
darbininkai skurdžiai gyve
na. Lygiai kaip kunigai: 
žmones ba’žnyčioj iš pamok
slų prakeika, į pragarą nu
siunčia, ir apskui liepia ant 
mišių duot, kad dūšios vel
niams nepatektų.

Spragilas.

Gegužio 18 
Lietuvos Atst 
koje yra gav 
nuo agenturo 
pranešimą:

Gegužio 1& 
Lietuva, ypat 
iškilmingai š 
mojo Seimo : 
antos atidar 
Kaunas pasi 
mis, vyčiais, 
kilmingais va 
šių karium 
Viešoj aikšt 
Steigiamojo 
Valstybės T 
vos Prezide: 
Kabineto ir 
yų. Visų t 
čiose buvo 
maldos. Sv 
maldos buv< 
sų valdžių 
mo nariams 
stovams d: 
suomenės oi 
kyklos ir ži 
manifestacį 
devintan K: 
Valstybės 1 
mo atstovą 
nariams ir 
vams daly1 
kilmingai 
ties aržuol 
dą vakare 
po iškilmi: 
Seimo sus 
rytas. Va 
tas Smetor 
bės Taryb 
Vyriausybi 
tą ir pareii 
Steigiamaj 
savo ir Vt 
Ministerių 
tybės Kon' 
šioj o Kan 
tenciją. Si 
nariai atsi 
žuvusių k 
Šio posėdži 
vo pakvies 
kevičaitė, 
Steigiamo j 
sekretoriui 
kaipo jaun:

Steigiami 
gavęs labai 
nimų. Tar 
glų Konsul 
saro Balti 
Tallentso ii

Pirmiausi 
Seimas vie 
pilną Lietu 
mybės pask 
Tat sutiko 
tarimą šai 
skaitlingos 
viso pilnutė

Steigiamo 
dentu išrink 
krikščionis-! 
kretorium 
socialistas-li

Steigiamo 
dentas yra i 
liavęs Valst; 
Smetoną, $ 
netą, ValstĮ 
ir VyriausjjI 
ti ir toliau s 
Konstitucijo 
padėkojo Vž 
ir Laikinaj: 
' Steigiamo, 

racijoj tarj 
prezidentas 
jog Seimas ’ 
reformą, ru] 
turą, pramo 
darbininkų 
mu ir visiei 
nančiu švieti 
sis sudaryti 
su kaimynų

Posėdis ps 
valandą vai 
paskirtas pi 
gegužio.

Vakare. M 
netas priėmi 
jo Seimo na 
vakariene.

Sekmadien 
lyvOs naktie: 
se pilna žmc 
kilęs, jvairio: 
yerkai, visut 
ja. Atidarą 
Seimo susirii 
liutuojama ; 
dinant aržuo 
žiška, Vidui 
Iškilmėse d;
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NUO REDAKCIJOS
Iš Lietuvos Seimo

Gegužio 18 dieną, vakare, 
Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yrą gavusi iš.' Kauno ’ 
nuo agentūros “Eltą” tokį < 
pranešimą:

Gegužio 15-tą dieną visa 
Lietuva, ypatingai Kaunas, 
iškilmingai šventė Steigia- ■ 
mojo Seimo arba Konstitu- 
antos atidarymo dieną. — 
Kaunas pasipuošė vėliavo
mis, vyčiais, vainikais, iš
kilmingais vartais. Visų rū
šių kariumenė parodavo 
Viešoj aikštėj akivaizdoje 
Steigiamojo Seimo narių, 
Valstybės Tarybos, Lietu
vos Prezidento, Ministerių 
Kabineto ir Užsienio atsto
vų; Visų tikėjimų bažny
čiose buvo iškilmingos pa
maldos. Svarbiausios pa
maldos buvo Katedroje, vi
sų valdžių atstovams. Sei
mo nariams ir užsienio at
stovams dalyvaujant. Vi
suomenės organizacijos, mo
kyklos ir žmonių minios su 
manifestacijomis nukeliavo 
devintan Kaunb fortan, kur 
Valstybės Prezidentui, Sei
mo atstovams, vyriausybės 
nariams ir užsienio atsto
vams dalyvaujant, tapo iš
kilmingai pasodinti atmin
ties aržuolai. šeštą valan
dą vakarė miesto teatre ta
po iškilmingai Steigiamojo 
Seimo susirinkimas atida
rytas. Valstybės Preziden
tas Smetona padarė Valsty
bės Tarybos ir Laikinosios 
Vyriausybės darbų atskai
tą ir pareiškė, jog atiduoda 
Steigiamajam Seimui visą 
savo ir Valstybės Tarybos, 
Ministerių Kabineto, Vals
tybės Kontrolio ir Vyriau
siojo Karės Vądo kompe
tenciją. Steigiamojo Seimo 
nariai atsistojimų pagerbė 
žuvusių karžygių atmintį. 
Šio posėdžio pirmininku bu
vo pakviesta Gabrielė Pete 
kevičaitė, kaipo seniausias 
Steigiamojo- Seimo narys, 
sekretorium gi Muraškaitė, 
kaipo jauniausias narys.

Steigiamasis Seimas yra 
gavęs labai daug pasveiki
nimų. Tarp kitko nuo An
glų Konsulo, Anglų Komi
saro Baltijos valstybėms 
Tallentso ir daug kitų.

Pirmiausiai Steigiamasis 
Seimas vienbalsiai priėmė 
pilną Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo formulą. 
Tat sutiko trukšmingą pri
tarimą šauksmais valio 
skaitlingos inteligentijos ir 
viso pilnutėlio teatro.

Steigiamojo Seimo prezi
dentu išrinktas Stulginskas, 
krikščionis-demokratas, se
kretorium Natkevičius — 
socialistas-liaudininkas.

Steigiamojo Seimo prezi
dentas yra paprašęs ir įga
lia vęs Valstybės Prezidentą 
Smetoną, Ministerių Kabi
netu, Valstybės Kontrolius 
ir Vyriausi jį Karės Vadą ei
ti ir toliau savo- pareigas iki 
Konstitucijos nustatymo ir 
padėkojo Valstybės Tarybai 
ir Laikinajai Vyriausybei.

Steigiamojo Seimo dekla
racijoj tarp kitko Seimo 
prezidentas yra pasakęs, 
jog Seimas vykinsiąs ’žemės 
reformą, rūpinsiąsi agrikul
tūra, pramone ir ypatingai 
darbininkų būvio pagerini
mu ir visiems lygiai priei
nančiu švietimu ir stengsią
sis sudaryti gerus santikius 
su kaimynų valstybėmis.

Posėdis pasibaigė devintą 
valandą vakare. Sekantis 
paskirtas pirmadienį, 17 d. 
gegužio.

Vakare. Ministerių Kabi
nėtas priėminėjo 'Steigiamo
jo Seimo narius iškilminga 
vakariene.

I Sekmadienį vakare iki vė
lyvos nakties Kauno gatvė
se pilna žmonių; Upas pa
kilęs, įvairiose vietose feier- 
yerkai, visuotina iluminaci- 
ja. Atidarant Steigiamojo 
Šeinio susirinkimą buvo sa
liutuojama artilerijos. So
dinant aržuolus kalbėjo Bir
žiška, Vidunas ir Tumas. 
Iškilmėse dalyvavo Jonas'

Basanavičius. Biržiška yra 
atvežęs Vilniaus miesto ir 
apskrities Lietuvių pasvei
kinimą Steigiamajam Sei
mui.

Sekmadienj vakare Stei
giamojo Seimo nariai buvo 
pakviesti iškilmingon vaka- 
rienėn prie 
Wardo i ir 
lentso.

Anglų Konsulo 
Komisaro Tal-

dieną nuo Lie-Tą pačią 
tuvos Atstovo Francuzijoje 
Oskaro Milašiaus, gautas 
buvo toksai kablegramas: 

’’Gavome nuo Francu- 
zijos premjero Millerando 
raštą delei pripažinimo 
tuvos de fato nepriglau- 
somybės ir drauge pasi
žadėjimą greitai išrišti 
klausimą delei pripažini
mo Lietuvos de jure.” 
Pasirašęs Milašius.

J. VILEIŠIS. 
Lietuvos Atstovas 

Amerikoje.

voje, bet, deja, tas darbas la
bai sunkiai eina. Stoka knygų 
mokiniams pasimokyti; stoka 
knygų ir mokytojams lavin
tis.... Lietuvoje, ištikro, kny
gų badas — mokytojai iš gau
namos algos kai tik gali nuo 
bado apsiginti, o gi manyti apie 
knygas — tai tuščia svajonė; 
prie tam jų nėra, ir lavinimas 
bendrai mokytojams yra sun
kus.

Yra geistina mokytojui la
vintis, bet delei stokos knygų 
tas noras atpuola.

Prašysiu Redakcijos pranešti 
’’Dirvos” skaitytojams, kad gal 
kas gali paaukoti Lietuvos mo

kytojui knygų lavinimuisi, ar
ba keletą dolarių, už kuriuos 
Redakcija galės nupirkti mok
sliškų knygų ir atsiųsti man. 
Ta auka bus didžiausia auka, 
nes nuo apšvietimo mokytojų 
prigulės visa laimė Lietuvos 
likimo. Iš gyvenimo pavyzdžių 
tai matome, kad kur buvo neti
kusios mokyklos ir mokytojai 
(ypač pas Rusus), ten turėjo 
žūti visa valstybė.

Iš Lietuvos mokytojų gyve
nimo, jeigu visuomenei Ameri
koje butų žingeidu žinoti, Re
dakcijai pageidaujant, parašy
siu daugiau ir prie tam atsių
siu NN. musų organo ’’Beraš
tis”, kur gvildenama mokytojų 
būvis bei apšvietimas.

Su tam tikra pagarba 
Mok. J. Požerskis.

Nuo ’’Dirvos” Red.: Laikraš
tį siunčiame mes patįs, kaip da
rome ir kitoms viešoms Lietu
vos įstaigoms — dykai.

FILOSOFIJA-TAI GYVENIMO IŠMINTIS
Rašo BUDRIKAS.

AMERIKOS INDI- 
JONAI IŠ EUROPOS

JUOZAS TYSLEVAS

šis jaunas musų tėvynainis 
ankstyvame savo gyvenime 
jau įstengė pasižymėti dviem 
prakilniais dalykais: yra ga
bus eilių rašytojas ir jo eilės 
telpa ’’Dirvoje” ir ’’Kariškių 
žodyje”. Antras dalykas — 
būdamas vos 15-os metų am
žiaus, smukus Vokiečių mili- 
tarizmui Lietuvoje, jisai liuo- 
su noru pastojo Lietuvos ka- 
riumenėn Tėvynės gynimui. 
Jis likosi paskirtas kariškos 
raštinės raštininku, kame per 
tūlą laiką darbavosi Kaišedo- 
ryje, vėliau tapo perkeltas į 
Kybartus, Virbaliaus stoties 
Komendanturon. — Jis gimė 
Geisteriškių sodžiuje, netoli 
Keturvalakių bažnytkiemio, 
Suvalgų rėd.

V.- J. Budrikas Sirgo
Musų • bendradarbis, p. V. J. 

Budrikas pastaruoju laiku bu
vo smarkiai susirgęs ir, kaip 
pats prasitaria, buvo net pasi
rengęs ’’keliauti j tolimą kelio
nę į— amžinybėn.”

Linksma girdėti, kad jau pa
sveiksta ir mes linkime ateity
je vėl darbuotis Lietuvių litera
tūroje, kaip ikšiplei.

tam 
man

Ko Lietuvai Dabar La
biausia Stokuoja 

Gerbiamoji "Dirvos” 
Redakcija. .

Nuoširdžiai tariu Ačiū 
geradariui, kuris siunčia
’’Dirvą”, nes esu jau gavęs ke
letą jos numerių.

Pas mus Lietuvoje baisiai 
stokuoja panašių naudingų lai
kraščių, ir ištiktųjų tariant, in
teligentui iš provincijos iš to
kio kampelio, kur esu apsigy
venęs, tikra laimė pasiskaityti 
mokslo bei literatūros laikraštį.

Gyvenu Darsūniškio mieste
lyje, Trakų apskrities, ties Ne
muno upe, kur mokytojauju, 
žmonės pas mus baisiai yra nu
kentėję nuo karės ir apšvieti
mas labai žemai stovi. Neste
bėtina, Rusų valdžia taip mus 
persekiojo, jog apsišviesti nie
kas nebegalėjo užtektinai.

Dabar mes, Lietuvos mokyto-, 
jai, turime sunkų uždavinį, t. y. 
varyti apšvietimo/darbą Lietu-

VIDURŽEMINIŲ jūrių pakraš
tyje, kalnuotoje dalyje Ispa

nijos, šiaurėje nuo Alpera, ma
žame mieste El Bosque, archeo- 
logistai atrado labai svarbias 
žymes, akmenų piešinius, ku
rie tiesiog liudyti liudija, kad 
tolimieji Amerikos Indijonų pra
bočiai turbut turėjo gyventi Is
panijoje — paėjo iš Ispanijos, 
tai yra iš Europos.

Anthropologistai taipgi sako, 
jog šitas atradimas meta nau
ją žiburį šviesos ant priešisto- 
riškojo žmogaus gyvenimo piet
vakarinėje Europoje laike Mag- 
daleniškojo periodo didžiosios 
ledų gadynės.

Jeigu Amerikos raudonosios 
veislės žmonių prabočiai ištiesų 
gyveno Ispanijoje, tai koks pa
žymėtinas faktas atsidaro prieš 
mus, kad po tūkstančių metų 
vėliauą iš tos pačios šalies bu
vo pasiųsta buris drąsių tyrinė
tojų, kurie pernaują atrado A- 
merikos Indijonuose praanukius 
prehistoriškos veislės, kuri ki
tados gyveno ant to Iberniško 
pusiausalio.

Atrastieji akmenų piešiniai 
atsargiai buvo ištyrinėti profe
soriaus Abbe H. Breuil, kuris 
po to parašė žymų sulyginimą 
tų paveikslų su dabar dar už
silikusiais Amerikos Indijonuo
se.

Tie paveikslai perstato ypa
tingą piešinio mišinį, kuriame 
atvaizdinama sykiu gyvuliai ir 
žmonės. Tūlose kitose Ispani
jos dalyse jau seniaus buvo at
rasta panašių kaip artistišku
mu,' taip ir atvaizdinimu aug
menų bei gyvulių paveikslų, 
panašių Amerikos Indijonams.

Sulyg profesoriaus Breuil, 
nors pirmiaus atrasti piešiniai 
irgi iš tos pat gadynės, tečiaus 
paskutinieji atidengia ypatingą 
aiškų atvaizdinimą žmonių, la
bai gyvai nupieštų, naudojan
čių saidoką ir vielyčias, natu- 
rališkai iškraipytas figūras, jei 
jos ką veikia, ir jie taipgi pa
našus tokiems paveikslams ras
tiems pietinėje Afrikoje. Pa
veikslai perstato medžiotojų bū
relius ar gal but kariškas sce
nas.

Prancūzai Magdaleniškos dal
ios rinkiniuose iš savo šalies ne
randa, kad butų buvę naudoja
ma saidokas ir šuo prie medžio
klės, ir tokiu budu prof. Breuil 
sako, kad tuojaus reikia dasi- 
leisti, jog rytinėje dalyje Ispa- 

inijos Palaeolitiškojo periodo pa
skutinėje dalyje buvo žmonės, 
gyvenę taipgi iš medžioklių, tik 
nekuriais atvejais skirtingi nuo 
francuziškų genčių, nors dikčiai 
jų daila paintekmėti.

Atidėjus į šalį visus esteti
kos klausimus, šitie netikėti 
žmonių pavidalai, sudėjus su 
kitais iš to periodo žinomais 
dalykais, duoda šiandien moks
lininkams progą, ant gerų 
matų, atstatyti tų akmens 
dynės žmonių gyvenimą.

šios palaeolitiškos gentės
ba pirmpradiniai žmonės, kuo
met nebuvo verčiami klimato 
jieškoti uždangos uolose, kur 
rado apsaugą nuo laukinių žvė
rių ir šalto oro, gyveno po ak-

■ meninėmis uždangomis klonių
■ pakraščiais.

Iš priežasties kokių nors geo-
■ logiškų prietikių arba gamtos 

darbo (kaip didieji tolimos pra-
i eities tvanai) klonių sutvarky- 

’ me, akmenuotuose kraštuose li-
■ kosi vienoki ir kitoki gilus ur-

tėra tiktai filo-

studijai aiški.
filosofijos stucli-

pa- 
ga-

ar-

rankiojimo iki 
ir kitokiu rei-

dideliu atsida- 
savo užsiėmi-

ją, 
me

vai, kuriuose tokios žmonių gen
tės gyveno, turėdamos priedan
gą ir apsaugą nuo užpuolimų.

Kuomet tokios vietos pasitai
kydavo arti šaltinių gero van
dens ir visa apielinkė buvo tin
kama, tos vietos buvo nuolati
nai apgyventos ir ateinančios 
kartos jose pasilikdavo — to
kiu budu buvo užgyventos nuo 
senų senovės iki. dabartinių lai
kų. Prie stačių akmens sienų 
buvo dastatyta pastogės; pa
stogės priešakyje — platus pie
čiai, išmarginti įvairiais akme
nimis; visame klonyje buvo di
delės lygumos, kur galėjo žai
sti ir kitkuo užsiimti. Tenai 
tai vaikai mokinosi vartoti gin
klus, maži kūdikiai rėpliojo po 
kojų, suaugusieji praktikavosi 
šaudyme arba kantriai darbavo
si gamindami daugybę savo in
dustrijai reikalingų dalykų. 
Moterįs vienos išnagrinėjo par
neštus užmuštus gyvulius, lu
po jų kailius, kitos kaulinėmis 
adatomis siuvo pastogėms už
dangalus ir drapanas, kada jų 
reikėjo. Pastogės priešakyje 
vis buvo laikoma deganti ugnis. 
Mėsa valgiui būdavo kepama 
gyvulį pakabinus ant karčių; 
kaulai ir žiaunįs būdavo sunau
dojama įrankiams, nuaštrinus į 
akmenį ir graliai nušiuravus. 
Kiekvienas sekė savo patrauki
mo, nuo šapalų 
darymo saidokų 
kalingų daiktų.

Skulptoriai su 
vimu darbavosi
me; piešėjai darė sau naudą 
atpiešdami ant akmeninių sienų 
įvairius didesnius jų gentės at
sitikimus, ar tai medžioklių sce
nas ar karės vaizdus, ar atmin
čiai kokių senų žmonių paveik
slus, tankiai prie senesnių pie
šinių pridėdavo naujų paveiks
lų; jie piešė ne tik naujus at
sitikimus, bet iš legendų suži
notus praeities incidentus, kas 
tik tų vietų gyventojuose būda
vo.

Susirinkę pleciuje vyrai atlik
davo religiškas^ apeigas pirm iš
eisiant medžioklėn arba, po ap- 
lakstymo girių atlikdavo žais
mes as ką kitą, moterįs šokda
vo po valgiui, kuomet parneštas 
gyvulis būdavo iškeptas ir pa
laimintas jų vadovo.

Taip tai gyvenimas ėjo žmo
nijos vystymosi dienose piet
vakarinėje Europoje daugybė 
tūkstančių metų atgal, kuomet 
karės visai buvo retos tarp re
tai išsimėčiusių gyventojų, ir 
vienatiniai jei kas atsitikdavo, 
tai naminiai kivirčiai.

Nuo tų laikų žmogus pradėjo 
pastoti valdovu tūlų gyvulių, 
kurie pradžioje pleistoceniškos 
epochos savo gyvenimą laike ne
naudingu. Liuosose valandose, 
šalip gerinimo reikalingų įran
kių, žmogus įsileisdavo į naujas 
mintis. Tradicijos praėjusių 
nuotikių jų gyvenime buvo at
nešamos į naujas kartas senių 
lupomis, kaip lygiai ir artistų 
braižiniais. Ankstybinis tikė
jimas į ką nors viršesnį už juos 
pačius ir baimė inteikė jiems 
kokią nors religiją, su tuo at
ėjo poezija ir giesmės.

Tas viskas, tečiaus, pasilieka 
nežinomu, tiktai galima lengvai 
pėrsistatyti iš jų tolimųjų ai
nių, dar tebegyvuojančių Ame
rikoje raudonų Indijonų.

(Plačiai tie dalykai aprašo
ma ’’Dirvos” išleistoje knygoje 
’’Kas Slepiasi už žmonių Pasa
kų”. Joje aprašoma tvanai, gy
venimas ankstyvųjų žmonių, ir 
kokiu budu jie pateko ant Ame
rikos kontinento.)

(Tąsa iš pereito numerio)
Filosofinių metodų studija prigelbsti 

mums šiame mintijime.
Jus suprantate, kad aš neverčiu jus 

prie bi kokios Orientalės filosofijos. Visa
me, kas augščiau pasakyta, nesimato bud-1 
distiškų ypatybių. Aš negyniau prie per- 
sonališkumo, nei gi nurodžiau prie indivi
duališkumo kaipo sunkenybės, nei labiau 
pamėgau miegą, negu aktiviškumą. Visa 
tai, ką augščiau pasakiau, yra visiškai Ok- 
sidentaliu.

Filosofinis mintijimas oksidentalėj va
karų prasmėje gyvuoja tame: atradimas 
vienumo, nuomonės, idėjos įvairumui. Pa
vartoti tai praktiškai, aš sakau, kad profe- 
sionalis žmogus, mechanikas, prekininkas, 
bi koks vyras ar moteris, turėtų susitver
ti pats sau savo profesijos, savo amato,, 
savo u’žsiėmimo ar pašaukimo filosofiją.

Mes paprastai manome, kad kunigo fi
losofija turi būti religiška ir sutarime su 
jo užduotimi; ir mes nuteisiame jį, jei jo 
veikimai arba mintįs nėra sutarime su jo 
pašaukimu ar teisingiau užsiėmimu. Ko

i'del gi advokato, daktaro, dailydės, kur
piaus užsiėmimas ar amatas neturėtų har- 
monizuotis su tiesų filosofija, medicinos 
teorija, dailydystės ar kurpiadirbio moks

liu? Kodėl moteries filosofija neturėti} bū
ti moteriška?

Jei randasi koks numanymas-pajauti
mas tankiai kartojamame tvirtinime, kad 
pats pirmutinis gyvenimo siekis — tai sa
vęs įkūnijimas (realizavimas), tuomet, be 
abejonės, jis taps įsakmingas, kad profe
sijos, amatai ir lytis turi harmonizuoti sa
vo apistovas su savo užsiėmimais. Prie
šingai — nėra galimas savęs įkūnijimas ar 
įgyvendinimas. Savęs įgyvendinimas re
miasi ant harmonijos; ir be harmonijos — 
tas nėra galimas.

Savęs įgyvendinimas 
sotinė Vienumo forma.

Priežastis filosofinei 
Praktiškai žiūrint į

pakįla klausimas: kam gi mes turėtu- 
plėtotis sąmonėje? Atsakymas tam ga

li būti duotas labai reikšmiai ir keliuose 
žodžiuose. Štai jis: mes turime plėtotis 
sąmonėje dėlto, kad tiktai tokiu budu mes 
tegalime išsemti daugiausiai visa ką iš sa
vęs ir iš gyvenimo.

Praktiškai žvelgiant, kodėl mes turė
tume studijuoti filosofiją abelnai, kad iš
siplėtojus sąmonėje? Ir šiam u’žklausi- 
mui atsakymas taipgi gali būti duotas rei
kšmingai ir keliuose žodžiuose.

Mes turime studijuoti filosofiją dėlto, 
kad esame socialės esybės; esybės, kurios 
negali gyventi be draugijos. Socialis susi
draugavimas, teisingai vedamas, pagami
na filosofiją, arba duoda gilausių minčių, 
jausmų ir troškimų apsikeitimą.

Socialiai įstatymai yra augščiausi ak- 
tiviškumo įstatymai dvasiniame pasaulyje.

Be brolystės ir seserystės negali būti 
ankšto draugiškumo; ir be draugiškumo 
— vidujinio gyvenimo.

Taigi, gana aišku, kodėl mes turime 
studijuoti filosofiją. ,

Žiūrint psichologiniu žvilgsniu, kaip 
mes galime išsiplėtoti sąmonėje ? Pirm ne
gu aš atsakysiu į šį užklausimą, nurodysiu 
kliūtį, kurią daugelis žmonių turi, jei ga
lima, visiškai apveikti. Kliūtis tokia: dau
gelis žmonių turi ką nors paslaptingo, ko 
jie nenori atidengti, parodyti, dėlto, kad 
jie gėdinasi to, arba dėlto, kad jie bijo, nes 
to slepiamo ko-nors apsireiškimas galėtų 
pakenkti jiems medegiškai.

Mokytojui šitokia kliūtis neturi jokios 
intekmės, ir visų svarbiausioji psichologi
nė problema, kaip išsiplėtoti sąmonėje, bus 
lengvai išrišta ankšto1 ir tikro draugišku
mo. Jei mes norime pajiegti išsiplėtoti 
sąmonėje, mes turime nebaimingai ir ab
soliučiai ištyrinėti visus savo norus, jaus
mus ir supratimus.

Ir dabar atsakymas psichologiniam 
klausimui, kaip mes galime išsiplėtoti są
monėje, yra šitoks: jieškok-tikro ir ankšto 
draugiškumo su filosofais, arba tais, ku
rie kovojo psichologines kovas lig galo, ir 
kurie šitokiu budu savo gyvenimo prityri
muose įgijo pozįtivius rezultatus. Jei tu 
ątsisakysi jieškoti gyvenančiz vyrų ir mo
terų kaipo filosofinių vadovų, tuomet jieš
kok, mažų-mažiausiai, to, ką tie vyrai ir 

1 moterįs rašė ir diskusavo trečiame asme
nyje. Tečiaus tuomi tu neatsieksi tobulų 

. pasekmių, bet pasieksi gana daug ko. Kuo- 

. met rinksies priderantį filosofinį draugą, 
turi išsirinkti tą, kurs sujungia šviesą su Kybartai, 14-IV-20.

valia; ir tavo pasirinkimas remiasi ant to- 
valia; ir tavo pasirinkmas remiasi ant ta
vo paties viešpataujančios charakteristikos, 
ar tai jieškotum šviesos ar jausmo perma- 
tymų.

Aš kalbėjau apie ankštą draugiškumą; 
tam žodžiui priteiksiu gana ypatingą ir 
reikšmingą svarbą, sakydamas, kad ank
štas draugiškumas, šitokiame atvejyje, ne
turi turėti erotiškų ypatybių. Jei jis tu
ri, jis pražudo išvaduojančią jiegą.

Filosofijos vertė yra matoma toliaus, 
kuomet išmoksti matyti tai, ką ji gali pa
daryti. Matyk filosofijos vertę šiame at
žvilgyje. Gali būti amatorius-mėgėjas ir 
mylėti paveikslus, bet gi nieko teoretiškai 
nesuprasti apie braižymo varsas, efektus, 
linijas ar perspektivą ir kt. Ir tuomet ta
vo meilė neturi geresnės ypatybės, negu 
paprastas plikakmenėlis, kurį neprotingas 
asmuo paima ir pavadina deimantu. Bet 
jei tu pats vidujiniai žinai kodėl dailės ob
jektas yra vertas meilės ir pagarbos ir 
kaip jis pastojo tokiu, tuomet tu esi dau
giau negu amatorius. Tu stovi ant lygios 
su jų mistru-darbininku. Tas pat ir su fi
losofija.

Kasdieniniame gyvenime žmogus vei- 
kia-apsieina, kaip pasirodo, filosofiškai, 
priimdamas ar atmesdamas, determinuo
damas už ar prieš kitus veikimus. Bet gi 
žėdnos dienos sąmonė nepastojo filosofine 
iš šios priežasties. Kuomet nori pralenk
ti laukinį ir atsistoti pirm jo, tu nori turė
ti nuoseklų pa'žinimą ir racionaliai siste
matizuotą įžvilgį. Neapvaldęs to, nestovė
si pirm laukinio. Laukinis taipgi gali 
spręsti-spelioti vertes. Tiktai tyras įžvil- 
gis nėra filosofija. Dar ligšol nėra filo
sofijos subudavotos ten, kur nėra sustaty
ta struktūra minčiai, kur nėra reflektivio 
gyvenimo.

Vizija turi turėti proto formą pirm 
negu ji taps filosofija.

Obzervacija sutveria mokslą.
Plastiška ranka padaro dailę.
Mokslas ir dailė yra būtinai reikalingi 

žėdnos dienos gyvenimui. Bet gi tie mok
slai ir dailė pasiekia tiktai siaurus rube- 
žius, gamtos apipieštus.

Filosofija nesirūpina taip didžiai apie 
kepimą duonos, kaip kad ji užsiinteresuo
ja su tuo kuo-nors, — pavadink tai kokiu 
nori vardu, — kuris nepaliaujamai spau
džiasi patsai ant musų iš užpakalio viso 
fenomeno. Tas kas-nors, kurs subliksnoja 
musų vaidentuvėje, ypač netikėtuose mo
mentuose; tas kas-nors, kurs esti visai ar
ti musų, jog kartais mes pajaučiame jo 
akivaizdą. Todėl tat tas kas-nors yra ul- 
timatinis klausimas filosofijoje, dailėje ir 
religijoje.

(Bus daugiau)

KALINYS.
Puikus pavasarėlis — ore vyturėlis 

Čiurlena linksmai;
Laisvai lekioja — sparnais plasnoja — 

Jam ne skausmai.
Kaitin’ saulutė, žemės močiutė, 

Iš dangaus.
Čirškia žiogeliai, čiulba paukšteliai, 

Ar jis tai jaus?....
Ne, jis šiandieną nieko nejaučia, 
Gal šių linksmybių nei neregės; 
Jįjį nelaisvė liūdnoji siaučia, 
Norint jis verkia, — bet kas girdės.... 
Ne jisai vienas taip gailiai verkia — 
Verk’ geltonplaukė ir jo1 draugai, 
Tėvas, močiutė likimą smerkia — 
Juos namie spaudžia baisus vargai. 
Jis surakintas kietų retežių, 
Jo kūnas spaudžiam’s baisių skausmų, 
Bet į jį niekas akių n’atgręžia, 
Nieks jam neteikia meilės jausmų. 
Ir taip per dienas nelaisvės naštą 
Neša svajonių plačiais keliais, 
Tas kurs mylėjo taip gimtą kraštą, j 
Šiandien suspaustas vien sopuliais. 
Ar tam tai mokė Kristus garbingas, 
Ar tam ant kryžiaus numirė jis, 
Kad šiandien žmogus taip nelaimingas 
Veltui kalėtų, lyg koks žvėris.... 
Ar tam tai mokė, kad neteisybės 
Vien tiktai butų plačioj žmonijoj, 
Kad skriauda, vargas ir nelygybės 
Niekad n’išeitų lyg iš vergijos.... 
Gana kentėti retežį kietą, 
Gana bus lieti broliškas kraujas; 
Tebun’ ramybė tikra ant svieto, 
Tegul ateina mums laikas naujas!

Tyslevas.



RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATA LIJONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

APIE SPALVAS
čia surašysiu, kas kokias pa

saulyje spalvas vartoja. Nors 
aš gyvenu Paryžiuje ir neturiu 
sveiko kišeniaus keliavimui po 
pasaulį, taigi tik tuomi naudo-

(Tąsa iš pereito numerio)

”Tu pati gali eiti!” tyčiojosi jis.
Užsidegusi piktumu, sugriebiau šau

tuvą ir pasakiau:
’’Negaliu? Aš tau parodysiu, kaip lai

svas pilietis privalo saugoti .savo liuosybę!”
Išlipau iš tranšėjų ir nušliaužiau j tą 

vietą, kur patogiausia buvo tėmyti vokie
čių veikimas, ir tenai išbuvau visas dvi va
landas.

Kareiviai naudojosi ’’laisve”.
Aš kalbėjau su kareiviais, prašydama 

jų apsvarstyti ką daro ir prirodinėdama, 
jog ta revoliucija ir įvykusi permaina už
dėjo ant musų pečių didesnes pareigas. 
Jie sutiko, jog šalies apgynimas buvo vie
nas iš svarbiausių pareigų, kokios mums 
reikėjo atlikti. Tečiaus ar ta revoliucija 
neatnešė jiems laisvės, su daleidimu jiems 
sutverti savą armijos kontrolę ir panaiki
nimą disciplinos? Visi buvo dideliame en
tuziazme, tečiaus pareigų pildymas buvo 
visai priešingai jų laisvės idėjoms. Ma
tydama, jog negalėsiu priversti savo vyrų 
pildyti jų pareigas, nuėjau -pas kompani
jos komandierių ir paprašiau jo paliuosuo- 
ti mane iš eilės ir paleisti namon.,

”Aš nematau nieko gero čionai būvant 
ir nieko neveikiant”, sakiau jam. ’’Jeigu 
šitai reiškia karę, aš noriu ją pertraukti. 
Aš negaliu priversti savo vyrų nieko at
likti.”

”Ar tu iš proto išėjai, Jaška?” koman- 
dierius nustebo. ’’Jeigu tu, pati būdama 
kaimietė, visų kareivių mylima, negali čia 
pasilikti, tai ką mes, .viršininkai, galėsime 
padaryti? Tai yra tarnystes pareiga, kad 
reikia laikytis iki paskutines, kolei visi vy
rai išbus ir ateis į save. Aš turiu savų bė
dų Jaška,” išsipasakojo jis, žemu balsu kal
bėdamas. ”Aš taipgi negaliu daryti ką no
riu. Matai pati, kad mes visi esame tame 
pačiame laive. Mes turime ir laikytis.”

Viskas nesutiko sulyg mano norų ir 
jausmų, tečiaus pasilikau. Mažu pamažu 
dalykai gerinosi. Kareivių komitetai pra
dėjo veikti, bet jie nesimaišė grynose mu
sų 'militario gyvenimo fazėse. Viršinin
kai, kurių kareiviai neapkęsdavo, arba ku
rie buvo pasižymėję aiškus carizmo oficia- 
lai, pradingo su revoliucija. Net pulki
ninkas Stubendorf, pulko komandierius, 
pradingo, pasitraukė turbut delei savo vo
kiško vardo. Musų naujas komandierius 
buvo Kudriavcev, populiariškas oficierius.

Laipsniškai pradėjo atsinaujinti dis
ciplina. Bet buvo jau nebe senoji disciplina. 
Jos pamatas nebuvo jau baudų baimė. Tai 
buvo disciplina, įsteigta ant atsakomybės 
pamatų, kuri umu laiku pavyko įgyvendin
ti didelėse kareivių masėse. Tiesa, nebuvo 
musių tarp musų ir priešų. Tai buvo tik
tai fraternalizacijos plėga, kuri vėliaus su
naikino galingą Rusijos armiją. Kareiviai 
dar vis klausė provizionalės valdžios atsi
šaukimų ir sovietų ankstyvose 1917 metų 
pavasario dienose. Jie buvo pasiryžę ne
simėtančiai pildyti visokius įsakymus, kas 
ateis iš Retrogrado.

Visų šių dienų bėgis buvo atviras di
deliems įvairiems atsitikimams. Kareiviai 
garbino tolimus pavidalus, esančius užpa
kalyje mūšių linijų, kurie iškovojo jiems 
taip vadinamą laisvę ir lygybę. Mes be
veik nieko nežinojome apie visokias parti
jas ar sroves. Visų mintyse buvo vien tik 
taika. Kareiviams buvo reiškiama, jog 
taika nebus galima, kolei nebus pergalėta 
arba nuversta kaizerio valdžia. Tokiu bu- 
du mes vis laukėme ’žodžio apie ėjimą pir
myn. Jeigu tuo tarpu butų buvęs paduo
tas žodis, niekas pasaulyje nebūtų musų 
pirmyn veržimosi sulaikęs. Niekas. Re
voliucija musų širdyje pagimdė elementa- 
lę spėką, apie kurią vargu kas galėtų ir 
aprašyti.

Neilgai trukus prasidėjo keliaujančių 
kalbėtojų atsilankymas. Buvo delegatų iš 
armijos, buvo Durnos narių, buvo sovietų 
emisarų iš Petrogrado. Beveik kasdien 
buvo susirinkimai ir beveik kasdien atsi
buvo įvairus rinkimai. Mes siuntėme de
legatus į korpuso stovyklą ir delegatus į 
visos armijos viršininkų stovyklą, delega
tus kongresan į Petrogradą ir delegatus į 
tarybas su valdžia. Kalbėtojai beveik visi 
buvo gražkalbiai. Jie piešė puikius Rusi
jos ateities paveikslus, apie universalę-pa- 
saulinę brolybę, apie linksmų gyvenimą ir 
gerovę. Kareivių akįs net degė vilčių liep- 
>na. Net keletą sykių ir mane sužavėjo

tų kalbėtojų gražus žodžiai. Kareiviai bū
davo iškeliami į sužavėtą pasaulį ir orato- 

I rių kalbos būdavo sutinkamos su trukšmin- 
gomis ovacijomis.

Kalbėtojų buvo visokių rūšių. Neku- 
rie tiesiog kalbėjo apie supratimą savo pa
reigų, kokias ant kareivių revoliucija už
dėjo. Pastarųjų kalbėtojų tema buvo pat
riotizmas. Jie kvietė mus ginti šalį, būti 
prisirengusiais atakui išvijimui vokiečių ir 
laimėjimui taip trokštamos pergalės ir tai
kos. Kareiviai ir į tai atsiliepė ir lygiai 
entuziastiškai klausė. Jie buvo gatavi, — 
gatavi paduoti savo prižadus kariauti. Ar 
buvo kokia abejonė apie tai? Ne. Rusi
jos kareivis mylėjo savo matušką Rusiją 
pirm to. Jis mylėjo ją šimtą sykių dau
giau dabar.

Pasirodė pirmi pavasario ženklai. Su
lūžo upių ledai, pasileido vanduo. Buvo 
šlapia, dumblina, tečiaus žemė buvo malo
ni. Vėjai buvo pilni svaiginančių kvaps
nių. Jie nešė per laukus, kalnus ir klonius 
Motinos Rusijos naujos eros žinias. Mu
sų sielose buvo pavasaris. Rodės, kad mu
sų ilgai kentėję žmonės ir šalis gimsta nau- 
jan gyveniman, ir kiekvienas geidė gyven
ti, gyventi, gyventi.

Tečiaus tenai, už kelių šimtų pėdų at
stu, buvo vokiečiai. Jie nebuvo liuosi. Jų 
sielos nesusijungė su Dievu. Jų širdįs ne
jautė šito nepaprasto pavasario džiaugs
mo. Jie dar vis buvo vergai, ir jie neno
rėjo mums duoti ramybės musų laisvėje. 
Jie išsiplėtė po didelius plotus musų gra
žios žemės ir nenorėjo pasitraukti. Juos 
reikėjo prašalinti pirm, negu mes ineisi- 
me į savo ramų gyvenimą. Mes buvome 
gatavi juos išvyti. Mes laukėme įsakymo 
šokti jiems • prie gerklių ir parodyti, ką 
laisva Rusija gali padaryti. Bet kodėl tie 1 
įsakymai atidėliojami? Kodėl laukiama? 
Kodėl neleidžiama smogti, kolei dar gele
žis karšta?

Tečiaus geležiai buvo leista aušti. Vi
sur civiliuose žmonėse buvo jūrės prikal
bėta, kodėl kariumenė fronte stovi nieko 
neveikdama. Ir, valandoms virstant į die
nas ir dienoms į savaites, iš musų neveiklu
mo pakilo pirmi daigai susibendravimo.

’’Ateikit čionai pas mus, išgersime ar
batos!” — iš musų tranšėjų pasigirsdavo 
balsai per mūšių lauką į vokiečius. O iš 
vokiečių pusės atsiliepdavo žodžiai:

’’Eikit pas mus, išsigersime vodkos!”
Per keletą dienų tęsėsi tokie draugiški 

užkvietinėjimai. Paskiaus vieną rytą iš 
musų tarpo išėjo kareivis ir atvirai atsisto
jo mūšio lauke, paskelbdamas, jog jis no
ri su vokiečiais pasikalbėti. Atsistojo vi
duryje lauke, tenai pas jį atėjo vokietis ka
reivis ir jie pradėjo diskusijas. Iš abiejų 
pusių suspito apie juos kareiviais.

’’Kodėl gi jus kariaujat?” paklausė 
mūsiškis kareivis. ’’Mes nuvertėm carą ir 
dabar norime taikos, bet jūsų kaizeris vis 
dar verčia kariauti. Nuverskit savo kai
zerį ir tada abi pusės galėsime eiti na
mon.”

”Jųs nežinot teisybės”, atsakė vokie
tis. ”Jųs esat suvedžiojami. Musų kaize
ris 'sąjungiečiams siūlė taiką pereitą žie
mą. Tik jūsų caras atsisakė nuo taikos.
O dabar sąjungiečiai verčia Rusiją kariau
ti toliaū. Mes visuomet gatavi taikintis.” 

Aš pati buvau su kareiviais tame lau
ke ir mačiau, kaip vokiečių argumentai pa
darė ant mūsiškių įspūdį. Nekurie vokie
čiai buvo atsinešę ir degtinės ir davė mū
siškiams gerti. Grįždami į savo pozicijas, 
mūsiškiai patįs tarp save karštai argumen
tavo apie vokiečių pasakojimus ir kaizerio 
taiką; tą išgirdęs, musų komandierius Ku
driavcev priėjęs norėjo jiems paaiškinti:

”Ką jus darot, vyrai. Nejaugi jus ne
žinot, kad vokiečiai yra musų priešai? Jie 
tik nori mus suvilti.”

’’Užmušt jį!” pasigirdo iš būrio balsas. 
’’Gana jau mes buvome suvedžiojami! Už
mušt jį!”

Komandierius prasišalino iš jų tarpo 
greičiau negu kiti pradėjo pritardinėti to 
vyro šukavimams. Šitas incidentas, revo
liucijai esant dar tik lopšyje, buvo anksty
vas simptomas maladijos, kokia apėmė Ru
sijos armiją sekančiuose mėnesiuose. Dar
vis ji buvo lengvai išgydoma liga. Tečiaus 
kur radosi tasai žinovas-gydytojas, ku
ris butų užkirtęs tai ligai kelią pirm įsi- 
kerėjimo kareivių jausmuose?

(Bus daugiau)

siuos, ką čia Paryžiuje galiu 
matyti. Jeigu nepamiršti, kad 
į Paryžių atvažiuoja ir išva
žiuoja įvairių žmonių, palai
mintų nuo viešpaties Dievo di
džiais turtais — iš įvairių ša
lių, tuomet galima tvirtinti, 
kad Paryžiuje vartojamos spal
vos priklauso visam pasauliui.

Spalvos yra ir buvo vartoja
mos nuo seniausių gadynių, 
kuomet tik žmonės ėmė varto
ti drabužį ir piešti garbės vyrų 
paveikslus, žinoma, tik pas vie
nas tautas pirmiau, o pas ki
tas vėliau. Taipgi yra dar žmo
nių, kurie nei drabužį dėvi, nei 
paveikslus piešia. Visas jų pa- 
sigražinimas ir pasidailinimas: 
paviršutinė kūno išvaizda. Jų 
inpročiai, oro šiltumas ir neno
rėjimas apsikrauti bereikalin
gais darbais — rodos suvisai 
bereikalinga sunkinti savo nuo
dėmingą -kūną įvairiais niek
niekiais.

Taip buvo senovėje, taip yra 
dabar, ir taip daro civilizuotos 
tautos. Inteligentai, turtingi, 
arba ’’ponai” dabinasi ir puo
šiasi visuomet įvairiau ir dai
liau, bet gi varguoliai dangsto
si bent kokiais rizais, kuriam— 
kaip mužikui *— viskas geras, 
bile tik apdengtas griešnas kū
nas ir ’’ponas” duoda dirbti....

Panašiai ir Paryžiuje, pasau
lio civilizacijos lizde. Iki 1914 
metų Prancūzai atrodė labai 
silpni, gi užėjusi karė tas silp
nybes padidino. Bet kuomet 
pergalė buvo atlaikyta Prancū
zų 1918 metais, dabar jau gali
ma sakyti, kad tas, kas buvo 
pas Vokiečius, baigia persikel
ti į Francuziją! Net ministe
rial ir respublikos prezidentas 
su vokiško stiliaus pavardėmis.

Bet tie paskutinieji prietikiai 
priklauso prie politikos. Spal
vų vartojimas eina kitokiais ke
liais.

Prie klasiškų spalvų skaito
ma visos gamtiškos: raudona, 
žalia, geltona, mėįina, juoda ir 
balta. Visos kitokios spalvos 
yra dirbtinės arba sudarkytos, 
nepriduodančios • jokios dailės 
nei gražybės. Dėlto dabar Fran- 
euzai dirba audinius tų minė
tų spalvų. Daugumoje dabar 
Paryžiuje moterįs nešioja ža
lius ploščius arba visai žaliai 
rėdosi; paskui eina raudona ir 
mėlina; geltoną visai mažai te
vartojama. Taipgi yra išdir
bama ir kepuraitės iš panašių 
spalvų, bet daugumoje juodos 
ir daug vyrų jas nešioja. Abel- 
nai jas dėvi sportistai žmonės, 
arba kuomet linksminasi žai
slais. Taipgi reikia pažymėti, 
kad daugybė dėvi ploščiukus, 
megstus iš vilnonių siūlų minė
tų spalvų, kurie labai puikiai 
atrodo ir gerai šildo kūną. Juos 
dirba mašinomis arba moterįs 
gerai mokančios darbą nusi- 
mezga pačios.

Vyrų aprėdalai jokių permai
nų neparodė, kaip palikau Pas
valyje 1909 metais, taip dabar 
dar yra Paryžiuje 1920 metais. 
Bet kurie gerai padaryti, tie 
atrodo puikiai, kurie prastai, 
tie panašus į valkatų skarma
lus. Taipgi labai daug priviso

[ ficieris franeuziškai apsirėdęs. 
| Iš laikraščių pastoviai spaus- 
j dinasi ant spalvuotos popieros 
šie: ’’Auto” — dienraštis ant 
geltonos ir ’’Normandie Sports” 
— iš Rouen, savaitinis, ant ža
lios. Ant raudonos popieros 
atspausdinama įvairių partijų 
ir pakraipų laikraščiai, bet tik 
kuomet pakįla jų upas.... Ir 
taipgi apskelbimai, kuriuos li
pina ant tvorų ir sienų. Da
bar veik ant minėtu spalvų po
pieros tespausdina.

Dailė taipgi eina savo keliais,, 
ir daug gailių artistų piešia pa
veikslus iš klasiškų spalvų. Fo
tografai jau ir prisitaiko, ir fo
tografijas atmuša ant raudo
nos, žalios, geltonos, mėlinos 
spalvų, tik panašiai padarytas 
brangesne kaina atlupą.

Jeigu nepamiršti, tai jau 
daug gaspadinių Paryžiuje sa-

I Chicago, UI., kaina $1. 207 psl. 
Atmosfera arba Oro Gazai 

ir jų Ypatybės. Su paveikslais. 
•Parašė Antanas Petriką. L. D.
L. D. leidinys N5. Lietuvių 

I Komunistų Sąjungos Spaustu
vės spauda, Philadelphia, Pa., 
1919. Kaina 75c. 143 pusi.

Musų Tikėjimas. Vertė Jo
nas M. Širvintas. Spauda' ’’Dar
bininko”, S. Boston, Mass. 1919. 
100 pusi. Kaina 50c.

Istorija. LDLD. leidinys N6. 
Iš Rusų kalbos vertė ž—tas. 
Su paveikslais, '296 pusi. Phila
delphia, Pa., 1920.

The American Press on Lith
uanian Freedom — Tautos Fon
do leidinys Anglų kalboje apie 
Lietuvą, 96 pusi. Brooklyn, N. 
Y., 1920.

FARMOS FARMOS
Vakarų Europos Literatūros

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

5514 St. Clair Avenue 
atdaras ir vakarais.

Telefonas Central 5821-W 
CLEVELAND, O.

Jeigu jus jieškot geros ūkės, 
mes turim didžiausį jų pasL 
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.
vo grįčių langus dangsto minė
tų spalvų muslinais ir daugybė 
krautuvių skaisčiai nutepliota. 
— Tuomi laik bus visakas iš 
mano didžiojo miesto Paryžiaus.

A. Erškėtis.

NAUJOS KNYGOS 
Krašto Apsaugos Ministerijos 
Literatūros Dalies Leidiniai: 
Kariškių Kalendorius (1920 

metams), 64 puslapių, su pilnu 
kalendorium įvairių švenčių, su 
plačiu aprašymu Lietuvos ka- 
riumenės veiksnių ir šiaip vaiz
deliai ir eilės. Kaunas; 1920m.

Limpančios Ligos. Knygelė 
iš 18 pusi, su aprašymu apie 
limpančias ligas. Paraše D-ras 
AS—nė. Kaunas, 1919 m.

Joninių Naktis. Iš tautos pa
davimu, pasaka. Laurinaičio 
Jono. Pusi. 12. Kaunas, 1920.

Azijos Cholera ir kitos ligos. 
Sanitarijos Skyriaus paruošta 
12 pusi, brošiūrėle. Kaunas, 
1920 m.

Pėstininkų Kova Lauke. Ver
sta iš Francuzų kalbos, 29 pusi. 
Kariumenei nurodymai.1 Kau
nas, 1919 m.

Per Kovą į Laisvę. Paprūsės 
Beržo vaizdelis, 16 pusi. Kau
nas, 1920 m.

Šaudymo Mokymas. Karei
viams pamokinimai. Parašė Ka
rininkas Kaunas. 12 pusi. Kau
nas, 1919 m.

Laikinieji Naujokų Kaukimo 
Įstatymai. Aštuonių puslapių 
brošiūrėlė išleista paminėti tik
slu. Kaunas, 1919 m.

Kareivio Užrašų Knygelė — 
kiekvienam kareiviui indųoda- 
ma užrašymui įvairių ’daiktų ir 
mokesties, su paaiškinimais. 16 
pusi. Kaunas, 1919 m.

Saulei šviečiant. Vaizdelis. 
Parašė J. Buivydis.' 12 pusi. 
Kaunas. 1919 m.

Kas Kiekvienam Kareiviui 
Žinotina. Naudinga kareiviams 
antgalvyje paminėtu tikslu kny
gelė, 32 pusi. Parašė Karinin
kas Ruseckas. Kaunas, 1919.

Lyties Ligos. 22 puslapių ap
rašymas lytiškų ligų. Parašė 
D-ras AS—nė. Kaunas, 1919.

Kitokie leidiniai:
Pirmoji Augštoji Lietuvos 

Mokykla, Augštieji Kursai. Ap
rašymas apie kursus ir įstaty
mai. 26 pusi. Kaunas, 1920m‘ 

Naujos Gadynės Prieaušryje. 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
leidinys N24. Parašė Uosis, 32 
pusi. Kaina 15c. So. Boston, 
Mass., “Darbininko” sp., 1920.

Eilės ir Dainos. Knyga an
tra, laida pirma. Parašė ir sa
vo lėšomis išleido Joanna Tama
šauskaitė (Lakštutė). ”Darb.” 
Spauda, S. Boston, Mass., 1920, 
72 pusi. Kaina 35c.

Barbora Ubryka arba Klioš- 
torius ir Jėzuitai. ~ 
A. J. Karalius, M. 
Laisvamanių Fed. leidinys N3. 
Chicago, Ill. Pusi.

Meilė ir Dailė. Parašė Meilės 
Specialistas. Su paveikslais.—

Sulietuvino
D., Lietuvių

118.

guminių rudos spalvos ploščių, 
kuriuos įvairus ’’lekai” labai 
myli.... nes apsaugoja nuo 
lietaus juodhugarių kūną.

Kam ta garbė priklauso, kad 
Paryžietės puikiai puošiasi? Ži
noma, kad Lietuviams, — nuo 
jų visas pasaulis visaką pasisa
vina. Lietuvių randasi po vi
są pasaulį, ypač ištautėjusių ir 
pavergtų nuo seniausių gady
nių, su lietuviškomis pavardė
mis ir Lietuvių skoniais.

Tuomet pasidaugino klasiškų 
spalvų vartojimas, kuomet Lie
tuviai pasirodė su nauja vėlia
va iš geltonos, žalios ir raudo
nos spalvų. Dabar Paryžiuje 
daugybė šeimynų vien tik mi
nėtomis. spalvomis puošiasi. 
Taipgi visos pavergtos ir su
nykę tautos bando savintis šias 
Lietuvių sutvarkytas spalvas. 
Laike taikos tartinių 1919 me
tais Paryžiuje buvo panaši vė
liava iškabinta prie vieno lango 
žymioje gatvėje, šitaip sudėtų
spalvų: žalia, geltona ir raudo
na; ir ant geltonosios spalvos 
buvo prisiūtas liūtas. Bet prie 
kokios tautos ji skaitėsi, to aš 
nesužinojau, nohs per langą 
dažnai žiūrėdavo juodo kailio 
žmogus, o kitas matydavosi o-

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.

15 MILLBURY ST.
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Tiesioginis Vielomis Susinešimas 
Su Užrubežinėmis Rinkomis

GELBĖKIT GIMINES

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

MOTERS IR 
MERGINOS 

PALAUKITE!
PRANEŠAM JUMS, kad šiomis dienomis užbaigėme 

daryti jums naudingą knygą: KNYGA VALGIŲ GAMINI
MUI, kurioje telpa keturi šimtai (400) geriausių parinktų 
išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, knyga turi 164 pus
lapius, didumas 9x6 coliai, gražiai audeklu apdaryta su au
ksuota antspauda ant viršaus. Išsirašykite šitą knygą sau 
ir bukite pilnomis virėjomis.

Apart valgių, čia rasite ir daugybę naudingų patari
mų, reikalingų prie namų prižiūrėjimo. Nereiks jums bė- 
davoti, kas reikia virti, pažiūrėsite į knygą ir tuojaus viso
kie valgiai stovi prieš jus, išaiškinta gražiai kaip ką pada
ryti. Sutaupius jums laiką, palengvins gyvenimą. Nelau
kite ilgai, pirkite dabar, pasitarkite su kitomis ir kartu sau 
parsisiųskite !

Apdarytos kaina $1.50; neapdaryta $1.25.
Rašykite taip:

“AMERIKOS LIETUVIS”
WORCESTER, MASS.

KOKIA YRA SOSTINE
JŪSŲ gimtinės šalies

Praga
Bucharestas
Stockholmas
Brusselis
Roma
Paryfžius
Londonas
Bėrimas)
Viena
•Budapeštas 
Bernas 
Atėnai

Į visus šituos ir šimtus kitų miestų ir mię- 
. stelių UŽJURINIŲ ŠALIŲ mes galime pa

siųsti JŪSŲ-pinigus už mažas kainas.

FOREIGN DEPARTMENT

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

Apatinės grindis 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.

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

Rašykit ar ateikit kolei yra geras laikas:
GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS
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— Rašo TULELIS. —
(Tąsa iš pereito numerio)

— 0 kur gi tamista gyveni?
. — Ant Clark gatvės, mieste. O ta

mista ?
Taip mudu ir tęsiava tolyn. Nedaug 

reikėjo iki mudu inėjoma Į kalbą tokią drą
sią, sakysim, kokią tik du meilužiu teišdrj- 
sta kalbėti. Prie to ji pradėjo pasakoti, 
buk tame kvartale randasi daugel išdyku
sio jaunimo. Esą apie dvyliktą nakties ga
lima užeiti besimeilaujančias poreles vi
suose tamsiuose užkampiuose, tarpduryse, 
ant verandų ir kitose tamsiose vietose. 
Esą vakar po dvylikai nakties eidama na
mon mačius ant Trisdešimts antros gatvės 
stovintį automobilių. Prie automobiliaus 
buvęs jaunas vaikinas, gi iš automobiliaus 
kyšojo merginos kojos ir matėsi kitas vai
kinas. Matote, kokią jausmus sukeliančią 
kalbą ji užvedė. Paskiau ji pradėjo pasa
koti, kad ji gyvena prastame name, ant 
pirmų lubų, kur prisieina trepais lipti aug- 
žtyn. Esą ten ant trepu, šiuo laiku, gali
ma krėsti visokius biesus be mažiausios 
baimės, — nieks neužeisią.

Ilgai taip kalbėjovos. Pagalios pada
viau jai ranką ir jau buvau benueinąs; bet 
ji kiečiau suspaudė mano ranką ir metė 
tiesiog žvilgsnį į mano akis.

— Gal palydėsi? Tamsu, — taip ma
loniai,'lyg norėdama mane apkabinti ir pa
bučiuoti, tarė ji.

Mano širdis pradėjo smarkiau plakti 
ir visokios mintįs galvon plaukti. Aš pra
dėjau jai neužsitikėti. Pagalios pasidrą
sinau palydėti, nors mano kišenėj rados 
apie penketas desėtkų ir turėjau gerą auk
sinį laikrodį ir neprastą žiedą.

Mudu nuėjova. Prie josios namo du
rų Sustojova ir vėl pradėjova kalbėtis. Kal
bėdamas mąsčiau apie tą lipšnią mergaitę, 
bet ir tuo pačiu sykiu turėjau omeny j, kad 
būti atsargiu. Tankiai apsidairydavau ir 
kelinių kišenėj laikiau apgniaužęs revolve
rio rankeną.

— Gal tamista esi nuvargęs? Gal no
rėtum ineiti čia vidun ant trepu atsisėsti? 
A? Man lyg skauda kojas, — laikydama 
man už rankos, kalbėjo ji.

— Ačiū. Kokia tamista gera. Tikėk, 
tamista man, kad aš savo gyvenime pirmą 
tokią sutinku. Aš myliu tamistą. Bet 
šiuom atveju aš privalau jau senai būti 
namie. Kitą sykį.... Taip, taip, tamis
ta, kitą sykį. Na, sakysim, kad ir sekan
čią naktį.

Nesuprantu kaip, bet pakako spėkų 
susilaikymui neiti ant trepu — nelysti į tą 
tamsų urvą.... Atsisveikinau ir parėjau 
namon. Atsiguliau ant kanapkos ir žiū
rėdamas į lubas mislinau apie savo draugę, 
su kuria taip greitai ir jau karštai susi
draugavau. ’’Tikrai, tai pirmą tokią mer
gelę sutikau, kaip gyvas esu. Ji tokia gra
ži, tokia lipšni ir meili, kaip katytė, kaip 
įsiganius baltoji Vilakų katytė! Jauna! 
Nedaugiau kaip šešiolikos, o gal septynio
likos metų. Tokia augšta, tokia gra'ži — 
iš veido, akių ir viso liemens! Myliu, la
bai myliu ją.... Bet doroj tai nupuolus 
mergaitė. Iš visko matyti, kad ji nepasi
gaili savęs. Beabejo ji yra kekšė. Kek
šė! Bet aš ją myliu.. ji tokia graži.... 
Bet.... ar gi negalima paklydusio žmo
gaus atvesti ant gero kelio? Ar gi ji ne
paklausytų ir nebėgtų iš tų purvų — to 
baisaus gyvenimo, jei tik protingas žmo
gus nušviestų nupuolusį jos gyvenimą? 
Visuomet! Labai galimas dalykas, kad iš 
jos gali išeiti geriausia mergina.... Juk 
ji dar jauna — nepilnų metų”, — taip be
mąstydamas užmigau ir tik beauštant pa
budau.

Biesas pagriebtų! Elektra žiba, pats 
nenusirengęs po sofą trinu savo drapanas. 
Štai ir vėl prisieis nešti prosyti, nors tik 
vakar parsinešiau išprosytas. Gyvas kiaur 
lė iš manęs. Tfu! Daugiau kad to nebū
tų! — pykau pats ant savęs.

Atsikėliau, nusirengiau ir atsiguliau 
lovon pasilsėti.

n.
Po pietų atsikėliau. Apsirėdžiau, ap

siprausiau, pavalgiau ir laukiau vakaro.

Baisiai ilgos valandos! Tankiai šiuriu į 
laikrodį — jis atrodo lyg stovėtų. Į stu
diją nusprendžiau šiandien visai neiti, nes 
mano galvą vargino viena sunki mintis ir 
neturėjau noro ką nors veikti, gi prievar
ta, suprantamas dalykas, negalima piešti.

Pasiėmiau knygą skaityti, bet nesise
kė: vieną eilutę perskaitau ir įsmeigiu akis 
į kokį nebūt žodį — u'žsisvajoju. Mislinu 
apie tą gatvės mergaitę ir praeitos nak
ties sapno reikšmę. Ką tai galėtų reikšti? 
Aš mačiau tą jauną mergaitę ant estra
dos bešokančią, o iš publikos pylėsi neap
sakomi aplodismentai. Perkratinėju alei 
vieną jos ištartą žodį, judėjimą, veido ir 
akių veikimą ir labiausiai mislinu ir pyk
stu, kam aš nėjau su ja toliau. Ji taip 
meiliai mane vadino, o aš atsisakiau. Tik
rai nemandagiai pasielgiau. Tai vėl mąs
tau, ką mes butume veikę.... kaip ten but 
buvę....

Padėjau knygą į šėpą, prieš veidrodį 
apsirėdžiau ir išėjau. Nuėjau pas savo 
draugą, nes buvo dar tik keturios laikro
džio.

Iš draugo išėjęs užsukau restauraci- 
jon, pavalgiau ir kaip septynios aš jau bu
vau ant Halsted ir Trisdešimts penktos, 
kur buvom sutarę susitikti. Atradau ją 
bestovinčią. Šį vakarą ji buvo biskį gra
žiau pasirėdžius, kitaip susišukavus plau
kus ir užsidėjus ant veido daugiau milte
lių.

Gėdžiaus prie jos eiti. Bet vos spėjau 
iš gatvekario išlipti, ji pribėgo prie manęs 
pasveikino ir įsikabinus mano pa’žasties už
klausė:

— Kur eisim?
Aš pasiaiškinau, kad šioj apielinkėj 

nieko nežinau ir todėl pavedu viską jos 
galvai.

Mudu nuėjova į prasčiausią kinogra- 
fą. Bet galiu sakyti, kad ten mes nema
tėm nieko, nes tik viens į kitą žiurėjovos 
ir kalbėjovos. Ji glaudės prie mano šalies. 
’’Karšta ir minkšta, kaip tešla” — manau 
sau. Mano šonas užkaito ir visas nepapra
stai jaučiaus. Išėjus iš kinografo pasuko- 
va ko nors išgerti ir atsivėdinti. Čia 
mums bekalbant, ji pabučiavo mane. Aš 
susigėdau — ji pradėjo juoktis iš manęs.

Iš čia išėję dar ilgoką valandą vaik
ščiojom gatvėmis, nęs buvo anksti eiti į 
namus. Pasibaigus vienuolikai, parė jo va 
į jos namą ir susėdova ant trepu. Ji už
rakino duris. Aš pradėjau drebėti ir kaž
ko bijotis. Čia mudu labai atsargiai ir ty
liai užsilaikėm — bijojom, kad kas neiš
girstų. Aš apkabinau ją per krutinę ir 
spaudžiau prie savęs. *

Už kurio laiko ji pradėjo nuoširdžiai 
pasakoti apie savo vargus. Papasakojo, 
kaip vargingai augo; jog jos tėvas pasi
mirė kuomet ji buvo vos penkių metų. Pa
sakė, kad vienas jos brolis randasi beprot- 
namyj, antras raišas ir negalįs dirbti.... 
Motina vėl esanti sena.... Reiškia, jai 
prisieina išmaitinti save, brolį ir motiną. 
Gailėjau jos.

Prieš dieną atsisveikinom, pasibučia- 
vom ir persiskyrėm. Parėjau namon ir 
atsiguliau, bet iki išauštant negalėjau už
migti. Ant širdies buvo sunku ir silpna.

III.
Po to mudu susitikdavoVa žėdną vaka

rą ir per naktis besitrindavom kur tam
siuose užkampiuose. Taip tęsės, gal but, 
porą mėnesių. Paskui aš pradėjau neri- 
mastauti, įsivaizdindamas kaip baisiai nu- 
puoliau. Pasijutau ir supratau, kad aš ta
pau perblokštas tos gatvės mergaitės. Į 
studiją retai kada nueidavau ir nieku bu- 
du negalėjau užbaigti pradėtų savo darbų. 
Tankiai pradėjo užeiti valandos, kuriose 
aš neapkęsdavau jos ir pykau ant savęs. 
Ką jus manote, — susidėjau su gatvės mer
ga! — nupuolusia doroj, kurįps giminė — 
vieni ubagai. Kartais net šlykštu pasida
rydavo. Apsaugok mane, Dieve, nuo to
kios nelaimės! Kad taip butų buvę man 
proto — mislinu sau.

Iš sykio ji meilavos prie manęs tode- 
lei, kad mano kišenė buvo netuščia, gi pas
kui jau pradėjo įsimylėti į mane. Vieną 
naktį, tamsios alėjos užkampyj mudviem 
susiglaudus besišnabždant, ji pradėjo ver
kti.

t — Ko tu verki, Sofija? A? — užklau
siau jos.

Už smakro paėmęs pakėliau jos gal
vą ir savo akis įsmeigiau į josios akis. Ji 
suko galvą į šalį ir nieko nesakė.

— Ko gi verki, Sofija, ko? — atkarto
jau.

— Iš meilės.... — ji vos ištarė tą žo
dį.

(Bus daugiau)

Iff ’
JUOKIS

JUOKIS — IR SVIETAS 
JUOKSIS SU TAVIMI

n. ======e
Gavome šitokią Gromatą:
Gerb. Juokų Redaktoriau!

Siunčiu Jums tų galvosūkių 
atsakymus. Až žinau, kodėl jų 
niekas neįspėjo. Dėlto, kad do
vanų nežadėjote už įspėjimą. 
Matote, niekas nenori galvos už 
dyką laužyti.

Kada siunčiau tas mįsles, lyg 
ir nenorėjau, kad kas įspėtų,
— norėjau pasirodyti, kad mo
ku eilėmis atsakyti. Dabar gi 
man liūdna, kad niekas neat
spėjo: manau, kad niekas ne- 
žingeidavo mano mįslėmis. Ar 
gal nieks neskaito Juokų sky
riaus. Reiškia, visi žmonės rim
ti, jiems juokai neapeina, tik
tai aš, kvailiukė, taip labai my
liu tą Juokų skyrių ir kiekvie
ną jame žodelį perskaitau.

Tuščia jų, kam man liūdėti 
del niekų, Kas juokų nemėgs
ta, tas veikiai pasensta.

Su pagarba Audra.
Nuo Red.: Klaidą turit, gerb. 

Audra. Daugybė tą skyrių my
li, tik slaptai. Tamista, gerb. 
Audra, pirmutinė viešai išreiš
kėte jam savo meilę. Kiti myli 
ir tyli. Audros visad buna grei
tesnės už paprastus vėjus.

Kaslink mįslių išrišimo, tai 
atsakymų gavome daug, bet 
kad patįs nežinojom ką jos tik
rai reiškia, tai bijojom dėt, ma
nydami, kad gal ne tai, gal ne 
taip.... Atsimenat, kaip bu
na kada vaikų buris žaidžia; 
vienas užduoda kokią mįslę, 
kad ir pav: "šėmas jautis dan
gų laižo”. Ir leidžia kitiems at
sakyt. Atsakymų buna: gai
dys, karvė, žąsis, medis, debe
sis, akmuo ir tt. ir tt. O ant 
galo paaiškėja, kad tai yra du
rnai, iš kamino iki dangaus kį- 
lą. Ar butų galima tokius at
sakymus dėti į laikraštį, jei jie 
ne tikri?

4/
Atsakymai ant mįslių.

Gerb. Audra prisiuntė atsa
kymus, bet talpiname dabar tik 
pirmą.

Kad jus manęs neįspėjot,
Ar įspėti nenorėjot,
Tai pati persistatysiu 
ir teisybę pasakysiu:

Raidė aš sau paprasta, 
Kurią jus vadinat ”K”.

, Audra.
Nuo Juokų Red.: Vaje, vaje, 

kaip lengva buvo įspėti. Tik 
nieks teisingo atsakymo neda
vė. Visada išrodo lengva, kada 
ką žinai.

Pavasaris ir poezija eina iš
vien. šią savaitę gavome eiles
— labai puikios, jas atsiuntė 
tūla p-lė, kurios vardo čia ne
garsiname, ir prasideda sekan
čiai:
’’Yra šalis, kur upės teka 
’’Linksmai tarp girių ūžiančių”.

Ir tt.
Prisiųstos kaipo originališkos 

ir mes prie tokių jas priskaity- 
tume, jeigu jos nebūtų buvę 
pirmiaus keno nors parašytos.

Nors tos eilės mums labai pa
tinka, bet talpinti negalime.

Klausimai ir atsakymai. — 
Kės dienraštį "Lietuvą” pagim
dė? — B. K. Balutis. Kas ją 
numarino? — J. Gedminas.

A. a.

Mikas Petkus su draugu žiu
rėjo į ore lakstančius orlaipius. 
”Aš mislinu, kad tenai labai 
baisu būti su orlaiviu”. Drau
gas atsakė: ’’Dar baisiau butų 
ten būti be orlaivio”.

Antosė Kundročiutė atrašė: 
jaunam vaikinui pradėjusiam 
auginti usus, sunku yra tikėti, 
kad Dievas pasaulį sutvėrė į 
šešias dienas.

Marė Dagnienė įsitaisė naują 
suknią. Netinka ir gana. Ne
šasi pas A. Šimkūną krautuvėn 
ir prašo pertaisyt: "Aš negalė
tum tamista pritaikyt, kad ant 
manęs tiktų?” Žiurėjo i žiūrė
jęs p. Šimkūnas ir sako: ”Ne, 
tamistėle, to aš negaliu padary
ti. Tamistą pačią' reiktų per
dirbti, kad į tą suknią tiktum.”

Jau pas mus vasara, — pa
žymi užšižingeidavęs Aržuolas, 
kuris pernai užklausė, kas atsi
tiks su Detroito gerb. Vasara, 
kada fenai žiema užeis. Jis da
bar norėtų žinoti, ar gerb. Va
sara ir Detroitą užėjo.

4/
Vienatinis būdas užinteresa-1 

vimui nekuriu žmonių yra gali
mas tik klausymui jų kalbų.

Muša sau per galvą. Tūlas 
J. J. Žilis ’’Naujienose” nusi
kvatoja: "Nors patrotinau pen
kiasdešimts dolarių, bet gerai, 
kad dienraštis ’Lietuva’ susto
jo.” Jis mat buvo šėrininkas. 
Iš jo kalbos išeina, kad reikia 
bile ką daryt pats sau kerštui: 
pirk šėrus laikraščiui leisti ir 
geisk, kad tie pinigai prapultų; 
pirk bendrovėse ■— geisk, kad 
jos bankrutytų; dėk į bankas

33^= DOVANAI
DEŠIMTS LEKCIJŲ!

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

dami metams “Dirvą”.
A. RŪKAS

479 N. Franklin Street 
Philadelphia, Pa.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

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

4%
St. Clair ir East 55-ta gatvė, 

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

12000 Superior Ave.

KURIE NEGAUNAT “DIR
VOS” laiku, nerugokit ant mu
sų, nes visas suvėlavimas yra 
pačto. Mes nuolatos išsiunčia
me vienodai ir tą pačią valandą 
kas savaitė ant pačto priduo- 
dam. Niekad iš musų pusės 
nesusivėlina ir todėl nebarkite 
leidėjų, bet supraskite, jog paš
tai perdaug užversti laiškais ir 
neatkreipiama domes t laikraš
čius. Taip yra su visais, ne tik 
sv “Dirva". Admin.

OFFICES
Euclid at East 9th 
Euclid at East 57th 
Crawford at Hough 
Euclid ar East 105th 
14312Euc1idAve.,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

— norėk, kad sukčiai su jais 
nuvažiuotų. Ant galo: kišk gal
vą po ratais ir paskui džiaugkis, 
kad vežimas sustojo. Nors pa

čiam reikėtų kelis mėnesius li- 
gonbutyje pagulėti.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Saugumas Pirmiausia
P

INIGAI, kaip Lietuvoje žmones 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- 
lą, 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.

Oe 
Cleveland 

Crust Company
Siunčiame Pinigus 

Europon Žemiausia 
Kaina

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

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

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

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 
Lorain at West 99th 
Detroit at West 117th 
Detroit at West 101st 
Bedford, Ohio 
Willoughby, Ohio 
Painesville, Ohio 
Lorain, Ohio
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Kode! “Lietuva” Su
stojo?

Lai bus leista man 
denti šį taip skaudų 
’’Lietuvos” dalininkams 
mą. — Jei ramioje šeimynoje 
prie kurio nors nario prikimba 
nepagydoma liga ir pagaliaus 
mirtis pabaigia jo gyvybę, nė
ra abejonės, kad likusieji jo ap
gailauja, labiausia jeigu dar bu
vo visų vadovas. Bet skaudes
nis buna toks atsitikimas, kuo
met sakieji negali matyt 
girdėt jo vaitojimų, kuomet 
lima but sulaukti pagalbos 
laimėje.

Tarp vieno ligos ir nepagei
daujamų narių iš tarpo savųjų 
matosi kitokis dalykas, kurie 
vietoj šaukt pagalbos, prane
šant pavojų, su pasityčiojimu 
paskelbia ’’sudiev” visiems pas
kutinį kartą ir pabaigta; ano 
tvirtybė jau miršta. Iškilmin
gai iš arčiausios ypatos pasi
girsta pranešimas, kad ’’vadas 
.žūna karės lauke uš jūsų (dul
kės) gerovę, ir tt. ir tt., o aš va
žiuoju į Tėvynę darbuotis (gal 
but kaip ir čia darbuotasi), ir 
jus visi paskui mane”. Mat, 
'ano vado ir bereikalingo butą. 
Didelis darbas atlikta tų, kurie 
taip pasielgė, ir užtai juos visi 

i dienraščio dalininkai minės pa
gal užsitarnavimo.

Pradedant klausimą, kodėl 
’’Lietuva” nebegali toliau gy- 
vuot, reikalinga buvo nurodyti 
-priežastis, žinoma, tik tokios, 
kokias toli būnant galima įma- 
tyt ir kokios jau seniau buvo, 
įmatomos, Rodos pirmutinė 
.priežastis bile kokio laikraščio 
-geros .ar blogos ateities paeina 
nuo to, kad stovi jo priešakyje, 
t. y. redaktoriaus. Tai nors 
biskutį ir apsistosime ant jo. 
žinoma, tik tiek dasileisime pri
simint, kiek 'dabartis vėlina ir 
kiek ištolo-žiūrint galima išva
dos padaryt.

Kaip tik dabar minimas ’’Lie
tuvos” redaktorius pradėjo prie 
laikraščių darbuotis, jau buvo 
girdėti, kad yra žmogus, su ku
riuo vargu kas gali susikalbėt 
ir nereikėjo didelės priežasties 
nustojimui ten darbuotis. An
tra, tai buvo prie "Dirvos”, ku
rią apie metus paredagavus, 
tik kiti laikraščiai pranešė, kad 
ji jau nebeišėidinės. Kaip ten 
nebuvo, bet ’’Dirva”, prie kito 
redaktoriaus; susitvarkė ar šian
dien visiems yra malonus laik
raštis. Priėjo laikąs, kad ’’Lie
tuvos” (dabar dienraščio) red. 
p. Balutis išvažiavo Europon su 
Lietuvos reikalais, 
kraštį ilgus metus 
pagaliaus 1918 m., 
laikraštijai metais, 
čiausį dienraštį, ir mažiausios 
negali būti abejonės, kad jeigu 
tas pats ’’sutvertojas” butų re
dagavęs, tai dienraštis ne tik 
kad nebūtų miręs, bet dar Bu
tų buvęs padidintas. Visuome
nė jį gerbė ir rėmė jo redaguo
jamą laikraštį. Žinoma, priešų 
turėjo. Dabar pažiūrėkim, kaip 
elgėsi paskutinis ”L.” redakto
rius: jis ne tik netarnavo laik
raščiui nei skaitytojams ir ne 
tik nekvietė nieko sandarbinin- 
kaut, bet dar kurie nuo seniau 
buvo pratę tam laikraščiui pa
tarnaut, tai vienus ignoravo, 
kitus kompromitavo ir tt. Tai 
ši didžiausia ir pamatinė prie
žastis musų dienraščio sustoji
mo. Jeigu visuomenė laikraštį 
palaiko šiokiu ’ar kitokiu budu, 
tai laikraštis, turi ne tik šviest,

pagvil- 
visiems 
klausi-

nei 
ga- 
ne-

kuris tą lai- 
redagavo ir 
sunkiausiais 
padarė rim-

žinias pranešt, bet ir žmones 
gerbt. Antra priežastis, mato
mai, paeina nuo štabo-direkto- 
rių, kurie netiko prie laikraščio 
nei iš ideališkos pusės, nei iš 
bizniškos. Niekad niekam ne
buvo pranešama ar parodoma, 
kaip laikraštis stovi, kokios lė
šos, ineigos ar išeigos, šėrinin- 
kams juk turėjo būti žinoma. 
Visas pranešimas, jeigu tai ga
lima vadint pranešimu, pasiro
dė tik prieš bankrutijant, kada 
atsiųsta pakvietimai ant susi
rinkimo. Priešpaskutiniame nu
meryje buvo atsišaukimas į vie
tinius biznierius, kviečiantis į 
susirinkimą. Ir prasčiausias 
žmogelis gali suprasti, kad mu
sų biznieriams laikraštis tiek 
reikalingas kaip lapei plunks
nos be paukščio. Biznieriai re
mia tokį laikraštį, kuris turi 
daug skaitytojų, kuriame dau
gelis galės matyt jų apgarsini
mus ir kuris pasiryžęs ilgai gy- 
vuot, o ne mirt. Tokiame atve
jyje rėmė ’’Lietuvą” tik ideališ
ki žmonės, o ne biznieriai.'

Paskutiniame numeryje nuo 
B-vės direktorių štai kas parei
kšta. Paskutinis ’’Liet.” B-vės 
dalininkų susirinkimas liko be 
pasekmių — mažuma šėrų at
stovauta, reiškia didžiuma šė- 
rininkų laikraščio likimu nepai
so, dėlto ir pasekmės skaudžios. 
O kada redaktoriams ir valdy
bai buvo pastebėjimai, jeigu ir 
toliau taip apsieis su žmonė
mis, kurie juos remia, tai visko 
galima susilaukti, — tai tuo
met ”L.” štabas neatkreipė do- 
mos.

šiaip ar taip anie vyrai tau
tininkams gėdą padarė, bet drą
su pranašaut, kad tautininkai 
tą gėdą nusikratys ir be dien- 
raščio nebus.

’’Liet.” šėrininkas P. S—s.
Nuo Red. — ’’Kam skauda, 

tas ir dejuoja”, sako priežodis. 
Nors šitas klausimas mums ne
vertas gvildenti, tečiaus turime 
duoti prasitarti žmonėms, kurie 
taip širdingai dienraštį 
ir tokiame laikraštyje, 
už jį smarkiai agitavo, 
mes nemanome įsileisti į
polemikas ir del to daugiau šia
me klausime jokių raštų nebe- 
talpinsime.

rėmė, 
kuris 

Bet gi 
jokias

Bostone areštuota du didžių
jų cukraus įstaigų perdėtiniai 
ir kaltinami už nustatymą aug- 
štų kainų už cukrų. Kompa
nijos sulaiko cukraus siuntimą 
į rinkas, paskui reikalauja aug- 
štų kainų po biskį parduodamos 
ir bėdavodamoš, kas 
visai nesą.

Nubaudė 3 unijas, 
teismas rado kaltomis 1 
bo unijas už streiką ir 
ližiavimą porai mėnesių 
tų prekybos; bausmė 
paskirta 300,000 kronų, 
daviai reikalavo unijų 
mybės, nes jos neprisilaikė su
tarties. Netikima, kad unijos 
pačios mokės bausmės pinigus, 
taigi gal teismui prisieis užimti 
jų pinigus ir unijas privesti 
prie bankruto.

cukraus

Danijos 
tris dar- 
' supara- 

ekspor- 
visoms 
Darb- 

atsako-

Kelionėje į Klaipėda
Tilžė ir Klaipėda nuo viens 

, antro nepertoli. Traukiniu va
žiuojant iš vieno minėtųjų mie- 

. stų į antrą paprastu budu į dvi 
valandi nukakti galėjai. Yra 
viens priežodis: kas keliauja, 
tas gali ir daug ką papasakoti. 
Ką vienas žmogus ant trumpos 
kelionės nuo Tilžės ant Klaipė
dos girdėti gavo čionai patė- 
mysime: Važiuojant per gelž- 
kelio tiltą per Nemuną, viena 
moteris, Vokietė iš Berlino, pra
deda dūsauti: ’’Gaila, kad tą 
gražųjį Klaipėdos kraštą turė
jom atiduoti tiems prakeik
tiems — — — Ale ateis lai
kas, kad mes vėl viską pasiim
sim, kas musų buvo. Aš pati 
pirmoji tversiu prie šautuvo, 
idant tą kraštą vėl atlaimėjus. 
čia aš gimusi ir augusi.”

Tokie kartši žodžiai žinoma 
lengvai rado pritarimą. Tai 
priešais sėdi vienas vyras su 
savo žmona. Toji pirmiausia 
aiškiu budu pirmajai duoda iš
pažinti, kad ji jai iš širdies kal
bėjusi. Suprantama, moterįs 
tarp savęs lengviau lygių pa
žiūrų yra, nekaip vyrai, kadan
gi jos savo politiką mėgsta la
biau su širdimi ir jausmais vel
ti, o ne kaip vyrai, su galva. 
Taip atsieina, kad moterįs ir 
vėl savo pažiūras lengviau mai
no, kaip kad širdis šilta, ar šal
ta prie progos yra. 
berliniški “žiuponi” 
politiką lygiu budu 
bei galvą varė, kaip 
matysim. Parėjo kalba apie di
džiąją politiką. Santarvė ne 
pergeriausiai išėjo prie, tų krik
štynų. Ką viską musų kraštą 
apstatytiems Prancūzams vėli
no, jau geriaus nepasakoti. Pa
sikalbėjo ir apie tą, kas kaltas 
del mus krašto atskyrimo, vien
balsiai jos sutarė, kad tai D-as 
G. pirmoj eilėj esąs tos žemės 
išdavėjas. Dėlto jis dabar iš 
baimės turįs ir Kaune užsilai
kąs, sakė ana žiuponė iš Berli
no. Kumštis sugniaužusi ji .ta
rė: “Kad'aš tik jį pamatyčiau, 
į stukelius aš jį sudraskyčiau.” 
Bet jai, priešais sėdįs vyras 
vypso. Jo žmona skubinas pa
pasakoti, ji girdėjusi, ponas G. 
dabar gyvenąs vėl Klaipėdoje, 
žiuponė laiko tai už nevieryti- 
ną dalyką, bet vyras jai pa
tikrina; kad jis jį pats savo aki
mis Klaipėdoje ant gatvių su 
kitais Lietuviais veikėjais, net 
ir visokiuose posėdžiuose ma
tęs. "Na, dabar gana, ar nelei
dot jus jūsų vokiškai kumštei 
mažumą dirbti?" suriko ji šau
niai aiškiai. “Ne," atsakė vy- vietomis negalima nei prava
rąs, “ar aš eisiu del tokių da-’žiuot?

lykų į kalėjimą!” “Na, ar už 
tėviškę kentėti, net ir kalėji
me, nėra garbingas dalykas?” 
vėl suriko ana žiuponė. “Aš 
ir tos priegados nebijodama 
drauge šturmavau anas trobas, 
ant kurių tie ‘žemės išdavėjai’ 
buvo savo vėliavas iškišę, Pran
cūzams beintraukiant. Mat, 
nuo kiekvienos vėliavos aš tu
riu, amžinam atminimui, po 
vieną sklypelį. Kad tik musų 
ciesorius vėl 'prie valdžios pa
reitų, viskas butų kitaip. Kaip 
aš jį mylėjau ir dar myliu. — 
Kiekvieną jp pėdsaką aš bu
čiuočiau”. Taip ta žiuponė vi
su keliu iki Klaipėdos svajojo 
ir butų tai dar toliau dariusi, 
jeigu nebūtų turėjusi traukinį 
apleisti. Ans žmogus, iš kurio 
tą atsitikimą gauta, nežinojo, 
ar iš to viso juoktis, ar apmau- 
dytis turėjo. Vėliau jis matęs, 
kad su kvailiais bei tauzytojais 
darbo turįs ir leidęs anuos tuš
čius šiaudus kulti, nieką neat
sakydamas. Ana žiuponė jau 
daugiau kaip 4 dienos Klaipė
doj, bet dar iki šiandien p. G. 
nesudraskė į skutelius, šunės, 
kurie daug loja, nekanda. Tą 
ir iš anų kelionės atsitikimų 
mokintis galim.

(“Prūsų Lietuvių Balsas.”)
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Ale musų 
rodos savo 
su širdimi 
iš sekančio

Sisterville, W. Va. — Eks- 
pliodavus nitroglicerinui čionai 
likosi užmušta trįs ir sužeista 
keliolika kitų darbininkų. Jie 
dirbo prie išmušinėjimo žemėje 
aliejaus šaltinių.

Vynuogių sodybos didėja.
Sandusky, O. — Metąms lai

ko suėjus nuo to, kaip Ohio val
stijoje uždaryta karčiamos ir 
uždrausta svaigalų pardavinė
jimas, pasirodė žymus padidė
jimas vynuogių auginimo. Vyn
uogių augintojai buvo pradėję 
baimintis, varant agitaciją už 
panaikinimą svaigalų pardavi
nėjimo, kad jų industrija turės 
sunykti. Bet dabar pasirodė, 
kad vynuogių dar daugiau bu
vo praeitą rudenį sureikalauta, 
todėl augintojai imasi plates
nių 
mu 
ma

dirvonų, tik bėda su gavi- 
darbininkų. Dabar daugu- 
patįs namie darosi gėrimus.

Youngstown, O. — Areštuo
ta 9 žmonės už neprisilaikymą 
blaivybės įstatymų; susekta jų 
įstaigose pardavinėjant svaigi
nančius gėrimus.

netaisomi. Cuyahoga 
Ohio, streikuoja kelių 
darbininkai, reikalau-

Po

Keliai 
paviete, 
taisymo 
darni didesnių mokesnių, 
žiemai keliai labai susiardę ir

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

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

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

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

Knyga Apie Tvėrimas! Liet. Respublikos
Išėjo iš spaudos knyga, parašyta Lietuvos Armijos vyresnio leitenanto La- 

dislovo Natkevičiaus, kurioje aprašoma kaip tvėrėsi Lietuvos Respublikos 
ginti nuo užpuolikų (bolševikų, bermontininkų, Vokiečių) ir kaip susitvėrė 
Lietuvos Armija-Kariumenė.

Knygoje plačiai aprašoma pirmos dienos tvėrimosi Lietuvos valdžios. Kny
goje yra arti 100 iliustracijų. Tarp tų randasi paveikslai Lietuvos Preziden
to A. Smetonos, Ministerių Pirmininko, pasižymėjusių karininkų ir puikus 
reginiai visų dalių (artilerijos, raitelių, aviatorių, pėstininkų ir kt.) Lietu
vos Armijos. Ne vienas čia gali užtikti ir savo brolių ar pažįstamų Lietuvos 
bernelių-kareivėlių paveikslus.

Prie knygos yra pridėta rinkinėlis Lietuvos kariškų dainų su gaidomis. 
’’LIETUVOS KARIUOMENE” yra puikiai išleista ir didelio formato.
Tuojaus pasiskubinkite nusipirkti, nes yra labai mažai atspausdinta ir jau 

baigiama išparduoti.
Popieros viršeliais kainuoja_____________
Gražiais odos apdarais_________________

Agentams duodame didelį rabatą.
' Pinigus su užsakymais siųskite šiuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
294 Eighth Avenue New York City

$2.00
$3.00

(23)

ATTILOS SIAUBIMAS 
LIETUVIŲ KRAŠTAIS

Parašė J. O. SIRVYDAS.
Svarbiausias Veikalas prie Ankstyvosios 

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

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Clevelandj^Ohio^JĮĮ

KAS SLEPIASI
Už Žmonių .

Pasakų
Labai žingeidi knyga, 
aprašo vystymąsi žmo- 
nėe religijos, legendų ir 
pasakų bei iš tų pasa- 
pasakų, paeinančių nuo 
gamtos didelių prietikių. 
Platus aprašymas visa- 
svietinio tvano, apie ku
rį visas pasaulis žino, ir 
žmonių išsiskirstymas į 
visas žemės dalis.
Knyga sumini visus di
delius gamtos prietikius 
žinomus žmonijai pasa
komis ir tt.
Su daugeliu paveikslų 
atsitikimų, senovės die
vų, rašytojų ir kitokių 
dalykų. Kaina popieros 
viršeliais 75c.

Audimo $1.00
156 pusi;

Reikalukit tuojaus.

Lietuviškai-
Angliškas ŽODYNAS Angliškai- 

Lietu  viskas
Neleiskit sau užmiršti ta kalba, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. 
Kurie rengiatės važiuoti 'atgal j Lietuvą, nepamirškit nusipirkti A. LALIO 
ŽODYNĄ, nes jis jums bus labai svarbiu daiktu Lietuvoje. Juomi galėsite 
palaikyti atmintyje Anglišką kalbą ir visuose reikaluose bus pagelbėtojas. 
Be jo nei vienas parvažiavęs Lietuvon dabar negalės apsieiti. 
Angliška kalba pradeda plėstis po visa pasaulį, ji ineina ir Lietuvoj. 

Visokiame užsiemime, pramonėje reiks mokėt Angliškai.
Dabar turite geriausią progą Žodyną nusipirkti, todėl skubinkite. Daugu
mas dedasi juos kelionėn ir gali nelikti. Kurie patįs sau nemanot naudoti, 
parvežkit Lietuvon savo jauniesiems giminėms, draugams ar pažįstamiems. 
Katalogo numeris 3146 — Žodynas Lietuviškai-Angliškos ir Angliškai-Letu- 
viškos Kalbos, drūtais apdarais ......................................   $8.00
Tas pats Žodynas, tiktai gražia moroko oda kraštai marmuruoti .... $10.00
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® Bell Main 3514 Gyvenimo ® 
@ Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 (Q)

1 C. J. Benkoski i
@ ADVOKATAS

(f
@ 420 Society For Saving! Bldg..

CLEVELAND, O. S’ 
© Męs savo ofise turime kas per- 
@ kalba lietuviškai.

. . 1 ■ ■ ■ ------ —

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

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

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

Elektriškas Valymas Reiškia 
Pilnas Išvalymas

Keletas minutų lengvo darbo su Elek
trišku Valytojų vertas daugelio valan
dų nuobodaus sunkaus šlavimo su šluo
ta ir dulkintojais.
Šluota pasiekia tik paviršio dulkes ir 
vaiko jas iš vienos vietos į kitą.
Elektriškas Valytojas išvalo kiaurai. 
Jis ištraukia vidurines dulkes, įsisėdu
sias patiesaluose, ir visokiuose kito
kiuose dulkių lizduose.
Elektriški Valytojai parsiduoda viso
se Elektriškose Krautuvėse lengvomis 
išlygomis.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

rasaKKmx^g^maaHHHSKTCKamErauBaBs^ra

Vyrai Lietuviai Negrįš į Europa
n ne OOVA Sai'mvnao i*v eit T mnilfTQ {« QTTr* mTTQTTT ImvtnPas 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
pynATT ’T'TTT A7VRTTQ __ Mano gydymai pasirodė pasekmin-Lr I Url U 1 Irt. V I xv U O — gi. Mano ypatiškas apsipažinimas

su metodomis Europos klinikų, kada aš bu
vau Londone, Paryžiuj, Romoj, Vienoj ir 
Berline ir mano 25 metų patyrimas gydy
me Svarbių ir Senų Vyriškų Ligų duoda 
man progos jas išgydyti ir užganėdinti li
gonius. Jeigu užkrėstas, ateik Dykam Pa
sitarimui ir nuoširdžiai išsikalbėk; gal su
laikyti daugelio metų varginimąsi ir gali 
būti permaina visam jūsų gyvenimui. PA

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

n, IKu.aII No. 2 East Exchange Street 
Ui. HnWR . kam. Main ir Exchange Sts. 
Mllliunuilf AKRON, OHIO.

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

Cleveland, Ohio

Pulkim ant Kelių
<J Taipgi važiuodami Lietuvon arba ir čionai gyvendami, kuriems reikalin
ga, galite gauti puikių maldaknygių. Naujos Maldaknybės — vardu ’’PUL
KIM ANT KELIŲ” — labai parankios ir praktiškai padirbtos, tinka jau
niems ir seniems, vyrams ir moterims. Geriausia dovana' pasiųsti į Lietuvą 
saviškiams. Nusipirkite tuojaus, kolei dar jų yra. Knygos gražiai tvirtai 
apdarytos kiaulės oda, kraštai paauksuoti, su prisiuntimu kaina .... $3.00 

Pinigus su užsakymais siųskit adresuodami taip:
’’DIRVOS” Krautuve

7907 Superior Aye.

X-RAY EGZAMINAVIMAS “$1
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 
VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.

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.
Paslaptis 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 manę gydymas yra atliekamas visiškai BE SKAUSMO.
Jus galit pasitikėt ant teisingos nuomonės, tikro apsiėjimo ir geriausio gydymo už jums 
prieinamas kainas. Jeigu jūsų liga neišgydoma, aš jums tai pasakysiu. Jeigu išgydo
ma, tai labai trumpu laiku aš apsiimu išgydyti, čia galima susikalbėti Lietuviškai.

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

Ofiso valandos 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
CLEVELAND, OHIO
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Žinios iš Lietuvos
Tik ką atėjo Lietuvos Misi- 

jon pluoštas įvairių žinių iš 
Kauno, kuras žemiaus paduoda
me.

Lietuvos pasiuntinis prie šv. 
Sosto praneša š. m. 25 II, kaip 
jis patekęs į Kvirinalo politi- 
tiką. Atvykęs pas jį Italijos 
Estonijai paskirtas "Agento po
litiko” cav. Drepetis paaiškino 
jam, kad "stati Baltici” yra Ita
lijos valdžios pripažinti nepri
klausomais de facto ir kad Lat
vijai ir Lietuvai kartu siunčia
mas yra vienas taippat "agente 
politico” p. Cacchioro-Vivalda, 
kurs apsigyvens Rygoje. Susi
rūpinęs, kad Lietuva negauna 
-atskiro atstovo, kun. Narjau* 
kas parašė Italijos Užsienio Rei
kalų Ministeriui pareiškimą, 
"kuriame išdėstė Mėsingumą 
Lietuvai atskiro Italijos atsto- 
~vo; kitu gi raštu klausė paaiš
kinimų del Lietuvos nepriklau
somybės pripažinimo. Užsienio 
Reikalų Vedėjas Com-re de La- 
go pareiškė žodžiu: 1. Lietuvą 
Italija pripažįstanti juo leng
viau, kad tos šalies reikalai 
Italijai ne tik nekenkia, bet dar 
padėti gali.

2. Atskiro atstovo tuo tarpu 
nesiunčia, bet p. Macchioro tu
ri atskirus "credenziali” į Lie
tuvą ir atskirus į Latviją; gal 
but greitu laiku pasiųs savo a- 
.gentą į Kauną.

Jaunesnieji valdininkai išro- 
dinėjo kun. Narjauskui, kad 
Lietuva turi pasiųst atskirą at
stovą prie Kvirinalo. Svarbes
nieji argumentai šie: 1. Itali
ja dabar yra viena iš trijų di
džiųjų valstybių, kurios spren
džia pasaulio likimą. 2. Italija 
net Lietuvai nežinant, jos rei
kalus remia; 3. nors su Vatika
nu Italijos geriausi santikiai,' 
bet ligšiol nebuvo atsitikimo, 
kad abiem įstaigom oficialiai at
stovautų vienas asmuo. Reikia 
būtinai Kvirinalui atskiro 
siuntinio ir tai greitai.

Kun. Narjauskas turėjo 
pudžio, kad Italijai pašlijus 
glijos pusėn, paranki yra Lietu
vos politikai. — Vykstančiam 
Lietuvos Pasiuntinystės Sekre
toriui p. Mačiuliui be kliūčių 
gauta paso diplomatinė viza.

J. Ekscelencijos nebuvo priim
tas.

Rugsėjo 6 d. vėl atvyko vys
kupas Jalbrzykowski ir inteikė 
J. E. Vyskupui Karosui laišką, 
Lenkijos Nuncijaus, Mg’ro Rat- 
ti rašytą, kurio mintis ši buvo: 
"ob evitanda maiora mala”. — 
Vyskupas Karosas yra ragina
mas apleisti Seinus ir persi
kraustyti į aną demarkacijos li
nijos pusę. Visi teisingi ir pro
tingi priparodinėjmai (remon- 
stracijos) nieko negelbėjo, nes 
spalio 10 d. Vyskupas Karosas 
gavo per kunigą Gadewskj, vy
skupo Jalbrzykowskio kapelio
ną, antrą laišką, kuriuo J. E. 
Nuncijus prirodinėjo J. E. Vy
skupui Karosui reikalą būtinai 
įleisti vyskupo sostinę.

Į šį laiko tarpą atvyko į Sei
nus Lenkų respublikos virišnin- 
kas gen. Pilsudski. Konfiden
cialiame pasikalbėjime su ka
nauninku Grigaičiu (nes Vys. 
kūpąs Karosas sirgo) buvo pa
teikta informacijų apie vietinį 
bažnyčios reikalų stovį; bet vi
sa veltu.

Lenkų politinių suktybių 
(macchina zioni) prispaustas 
Vyskupas kraustosi.

Demarkacijos linija pas Len
kus yra nepastovus daiktas, ir 
jogei ji nėra įsakmiai nurody
ta Seinų dekanate, tai Vysku
pas Karosas, apleidęs Seinus, 
persikėlė į Punską, t. y. į vie
tą minėtame dekanate neužgi
namai lietuvišką. Čionai, Pun
ske, ankštame vietinės kleboni
jos kampelyje prisiglaudęs ken
čia ir meldžiasi tiesos triumfą 
700,000 katalikų Ganytojas, pa
reigų pildyti neprileidžiamas.

Lenkų kareiviai ir čionai pa
sirodę karts nuo karto ant jo 
užpuola ir vėl rodo demarkaci- 

' jos liniją. -Lietuvių gi tauta su 
sunkia širdžia neišleidžia iš a- 
kių kentėjimų savo "Mercier’o”.

Didžiausiai gerbiamas Tėveli: 
Dabar yra atėjus labai tinkama 
valanda likviduoti šitam skau
džiam ir supainiotam inciden- 

. tui: Baltijos šalįs, draug su

minia, susistabdžius kleboną 
prieš bažnyčią, paklausė jo, 
kam jis drįso atvykti į Gied- 

buvo 
Klebo-

Lenkija, tarstosi apie susivie
nijimus (alleanze). Jeigu Len
kija padarytų Seinų Vyskupui 
jo teisių “restitutio in integ- raičius, nes "parapija” 
rum”, tasai—jo gražus pasielgi-1 prašius Lenko .klebono, 
mas (žestas) butų geras ženk- nas buvo šiurkščiai jiems atsą
ląs laimingoms taryboms tarp 
dviejų katalikiškų kaimynių, t. 
y. Lietuvos ir Lenkijos.

Jojo šventenybės žodelis 
sakytų, žinoma, geidžiamos 
sveriančios intekmės, jeigu 
sų Eminencija neatsisakytumei 
jį išgauti.

Bučiuodamas su labai didžia I išsikraustytų iš Giedraičių, 
pagarba Šventą Pumpurą, pa-Į Kadangi klebonas nesutiko, tai 
silieku Jūsų Gerbiamos Emi- atgabenta vežimas, įsodinta į jį 
nencijos nuolankiausias tarnas klebonas ir išvežta atgal į Su- 
Kanauninkas Jurgis Narjauskas Žanus, iš kur buvo atvykęs. Kle-

Lietuvos Atstovas, hono pavaduotojas kun. Sadu- 
(Už vertimą žodis į žodį at- nas P° tokio lenkininkų teroro 

sako Atstovybės sekretorius su klebonu buvo besirengiąs ir- 
P. Mačiulis.) I išvažiuoti, bet parapijiečiai 

w prikalbino jį pasilikti. Buvo su-
, .. rašyta šių įvykiu protokolas irIs Lenkų spaudos pranešimų iustas. igardos

matyti, kad pries kelis mene- viršininkui, 
sius Giedraičių parapijos (Vil
niaus vyskupijos) lenkininkai
buvo riaušėmis privertę klebo- Gaunamos smulkesnės žinios 
na Lietuvį kun. Slabsį-Slabšin- skelbia, kad Lenkai-okupantai 
skį persikelti kitur ir reikalavo bjauriai kankiną Seinų Vysku- 
Vilniaus vyskupo, kad Giedrai- pą. Išvarytas iš Seinų vysku- 
čiams duotų Lenkų kunigą. — pas Karosas pereitais metais 5 
Vyskupas paskyrė klebonu kun. lapkričio apsigyveno Punske. 
Gumbaragį, Lietuvį, kuris at- Į Vietinis Lenkų komendantas 

pereitais metais kelis kartus

pa- 
nu- 
Ju-

vyko į Giedraičius vasario 25 
d. kartu su savo zakristijonu. 
Buvusis zakristijonas tapo pa
šalintas.

Vasario 26 d., kuomet kun. 
Gamburagis grįžo iš kapinyno, 
susirinkusi į mugę lenkininkų

ŠIOS DRAUGIJOS TURI 
PAĖMUSIOS “DIRVĄ” 

UŽ ORGANĄ.
DAILĖS DR-JA “VARPAS" 

NEW BRITAIN, CONN.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. — A. Mikalauskas, 
14 Spring Street 

Raštin. — J. Maksimavičius, 
238 Cherry Street 

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

'Iždininkas — B. Griškevičius, 
43 Franklin Street 

Režisierius — A. Rėkus,
20 Star Street

kęs ir paaiškinęs, kad jis savo 
vyskupo paskyrimu atvykęs. 
Paskui nuėjo pareikalauti iš 
buvusio zakristijono bažnyčios 
raktų. Susirinkę skandalistai 
neleido klebonui tai padaryti ir 
įsiveržę į kleboniją pareikalavo, 
kad kun. Gumburagis tuojaus

net augštesnėsės karės valdžios 
vardu buvo liepęs vyskupui iš
važiuoti už demarkacijos lini
jos. Sausio-25 d. atvykęs Pun
skan didesnis baudžiamasai 
Lenkų buris išmetęs iš buto 
kunigą vikarą apsigyvena gre
ta vyskupo kambarių tuose pat 
namuose.

Čia begyveną Lenkų karinin
kai parsivedę intariamo gyveni
mo mergų šoka su jomis, geria, 
skambina ant likusio fortepio- 
no, dūdelėmis pypia, dainuoja 
ir visaip vargina besiilsiantį už 
sienos senelį Vyskupą. Turbut 
tyčia1 tai daroma, kad įkiršti 
vyskupui ir tokiu budu priver
sti jį apleisti Punską. Po vys
kupo langais atlikinėja įvairius 
kariškus miklinimus, nors turi 
/visai netoli tinkamą didelę aik
štę. Vietos ties vyskupo kam
bariais yra kuobjauriausiai ka
reivių užterštos. Ir karininkai 
ir kareiviai girdėti nuolat pri
kaišioja: ”Poco tutaj 'biskup 
siedzi? po co księža?” (Kam 
čia vyskupas esąs? Kam kuni
gai?)

Kareiviuose tyčia žadinama 
neapikanta prieš vietos kuni
gus l visokiais prasimanymais. 
Sakysim, pasakojama karei
viams ir net išspausdintais la
peliais platinama, buk vietinis

dekanas išsitaręs ir mokinąs, 
kad Lenko užmušikas laimėsiąs 
100 dienų atlaidų. Bet ir Len
kų kareiviai tokiu budu tvar- 
kinama religijiniu žvilgsniu. — 
Pav. jų didžiuma neatiduoda pa
garbos šv. sakramentui, vyks
tant kunigui pas ligonį, susirin
kę gi bažnyčioje gieda savo ka
riškas dainas.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
GYDYTOJAS IR CtlluuRGAS 
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.

Nedalioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

SKAITYKIT IR PLATINKIT “DIRVĄ” 
“Kas platina ‘Dirvą’ — tas platina Apšvietą'

į Mes turime tikslą patarnauti JUMS. Musų atsakantis dar-
* bavimasi Dentisterijoje — ir sykiu palaikymas kainų že- 
į miausia kaip galima užtarnavo mums gera varda.T
X Ar norėtumėt žinot, kiek apsieis jūsų dantų pataisymas? 

Mes neimam nieko už musų laiką ir patarimą.
DR. H. MEHLING Dantistas
("Mes vartojame jūsų kalbą”)

2209 ONTARIA ST. Vienas Blokas nuo Marketo
Kampas Huron Road “Prie Didelio Laikrodžio”

(Atdara Vakais ir Nedėliomis Rytais)

t

X

Prospect 2420 Central 1766

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

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

t

T

i

NEBŪKIT LIGOTAIS!
DR. J. ŠEMOLIUNAS

3 iki 6 po pietų. 
7 iki 8:30 vak.

AKIŲ
Specialistas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12

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

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 

“DIRVĄ” GIMINĖMS 
LIETUVOJE.

Jei Kiti Daktarai Nepagydė, Nenustokit Vilties!
PASITARKI! SU 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.

GAUKIT TIKRA GYDYTOJA IŠ PAT PRADŽIOS
nepasidavė gydymui mažiau išlavintų rankų, 
suteiksiu jus teisingą paaiškinimą apie jūsų 
Nežiūrint kokiu budu pirma gydeisi ar kaip 

to nusiminti,

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

Lietuvos Atstovo Ryme Laiš
kas šventam Tėvui.

Savo pareiškimuose lapkri
čio 7 ir 23 'd. ir gruodžio 17 d. 
esti užsiminęs apie nelaimės 
stovį, kuriame esti Seinų Vys
kupas Antanas Karosas.

Dabar gi, patikrinęs ir dapil- 
-dęs gautas žinias, drįstu prista
tyti jas Jūsų Eminencijai ir 
prašyti užtarimo J

JAM. Antanas Karosas, Sei
nų Ordinarius, ligi rugpjūčio 27 
d. galėjo liuosai eiti visos die
cezijos valdytojo pareigas. Jo 
išmintis, teisingumas ir lojalu
mas garantavo jam žmonių pa
garbą ir dvasiškijos (bet tos, 
kuri yra nuoširdžiai katalikiš
ka) pasitenkinimą. Užėjus ant 
Lietuvos Lenkų okupacija šalin 
versdama viską, kas lietuviška, 
išrado būtinai naudingu daiktu 
prašalinti taip pat ir Vyskupą 
Karosą iš jo sostinės.

Šis skriaudos darbas buvo 
Lenkų įvykdintas nedorai (in- 
ordinatamente) išnaudojus jo 
augštą J. E. Apaštališkojo Nun
cijaus autoritetą. Tai prirodo 
faktai;

Rugsėjo 2 d. atvyko į Seinus 
Vyskupas suffraganas Jalbrzy
kowski ir padarė J. E. Vysku
pui Karosui pasiūlymą sugrą
žint diecezijos seminarijon Len
kų kalbą vieton lietuviškos, 
kaip kad ištiktųjų buvo užves
tai Toks projektas, kurs butų 
daręs skriaudą Lietuvių tautai,'j. Masonis — 1205 Cedar St.

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT, MICH. 
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. — A. Bagdonas,
2338 Russell Street 

Pagelbininkas — F. Vaitkus, 
240 Cardoni Avenue 

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

157 Polard Street
Iždin. — J. Yarošiunas, 

297 Heintz 
Globėjai: A. Abyshela 

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

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

Pirmininkas — A. Burt,
2109 Ruddell Ave.

M. Malakas — vice-pirm.
1211 Larch Street

A. Skrebunas — prot. raštin.
1143 Cedar Street

C. Guzauskas — finansų rašt.
824 Adams Street.

A. Dailidėnas — iždininkas 
2109 Riddell Avenue.

A. Taraldis — maršalka
1204 Cedar Street 

Iždo globėjai — M. Tidikis,
1126 Mill Street

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?

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

Užrašykite saviškiams 
“Dirvą” — geriausį mok- 
slo-apšvietos laikraštį. — 
Ne tik kad suteiksite sa
viškiams suramintoje ir 
pralinksmintoją jų liuoso- 
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 pasiusti.

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland. Ohio.

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

tankiai pagydoma kuomet aš gydau. Ką aš padariau del, kitų, aš, galiu padaryti ir jums. Aš 
padėjimą ir pasakysiu ar bus galima pagelbėti, pirmiausia padarius pilną EGZAMINAVIMĄ, 
ilgai sirgai, ATEIK PAS MANE. Jeigu pirmesni gydymai buvo be pasekmių, nereikia delei 
nes tai buvo apsirikimas su pasirinkimu tinkamo gydytojo.

ATEIK 
PAS MUS 
ŠIANDIEN

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

tai buvo apsirikimas su pasirinkimu tinkamo gydytojo.

Dr. KENEALY
ANTROS LUBOS CLEVELAND, O.

REPUBLIC, BUILDING Sek. duris Prie Star Teatro

NEDĖLIOMIS 
10 Ryte iki 2 Dieną

PASEKMES
TIK 

SKAITOSI
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Dabar Geriausias Laikas Pirkti Namus
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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 avė., arti Parko. Parsiduos pigiai su mažu įmokėjimu ant išmokesčio 
rendomis.

2-jų šeimynų namas, po 6 kambarius ir su visais intaisymais pagal vėliausios ma
dos, ant Templett Avė., labai puikioje apielinkėj, arti Superior, trįs gatveka- 
riai. Parsiduos už $18,500, su įmokėjimu $8,000.
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MAGDE. “Ak, kaip man meili gal- 
I Z I ibandUau visokius mazgojimus, 
inkimus, muilą vimus — ir viskas tas 

nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!“ '

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, Švelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES !n

■Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė?, Ne II Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

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

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, 6savaitės laikė jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.,

1 Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę ap tiekoj e. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų,aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

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

©
©

©

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
1st DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.
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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

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

Paskutinės 
PRAKALBOS

Rengia Clevelando Stotis Lie
tuvos Laisvės Paskolos.

Atsibus
Panedėlio pavakarėj

GEGUŽIO-MAY 31 d.
(Decoration Dienoje)
MOOSE HALL

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

geidaus mums papasakos.
Clevelandui reikia išpirkti už 

$100,000.

’’Dirvos” Krautuvė šiomis 
dienomis dalimai pertaisoma ir 
dalį užims The Representative 
Realty Co. Bet viskas eis po 
senovei — parsidavinės laike 
pertaisymo knygos, laikraščiai 
ir bus atliekama kiti dalykai su
rišti su laikraščiu ir spaustuve. 
Draugijos ar šiaip kas, norėda
mi kokių spaudos darbų pada
ryti ant subatos, visuomet teik
sitės užsakymą paduoti pėtny- 
čiomis išryto. Subatomis spau
stuvėje dirbama tik iki pietų.

Pranešimas. Vietos Lietu
viams pranešu, kad aš išvažiuo
ju į Akių Gydytojų Seimą į Co
lumbus, O., ir busiu tenai bir
želio 7, 8 ir 9 dd. Sugrįšiu at
gal birželio 10 d.
Su pagarba Dr. J. šemoliunas.

Išvažiavo Lietuvon. Pereitą 
subatą, gegužio 22 d., apleido 
Clevelandą ir iškeliavo Lietu
von p. K. Aksomaitis, žinomas 
nuo keleto metų čionai tautinin
kų veikėjas, pastarais laikais 
buvęs apsigyvenęs nuošaliai šio 
miesto. P-s Aksomaitis visu 
laiku buvo geras ’’Dirvos” rė
mėjas. Linkime geros kloties.

Apleido Clevelandą p. V. S. 
Jokubynas, buvęs seniaus ’’Dir
vos” redaktorius, pastaris lai
kais visai pasitraukęs nuo vie
šo veikimo. Pasitraukęs nuo 
’’Dirvos” redagavimo, p. Joku
bynas buvo labai jai neprielan
kus ir visu laiku per kitus laik
raščius platindavo įvairių pra
manytų gandų tai apie leidėją, 
tai apie redaktorius. Jo šalinin
kai, sykiu čionai darbavęsi, ir
gi jau visi iš Clevelando pra
dingo. Tautininkų organizacijos 
Clevelande nuo tų visų suiručių 
nemažai nukentėjo. Dabar da
lykai pradeda eiti geryn. To tik 
ir linkėtina.

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
vietinis skyrius rengia didelį ir 
įvairų pikniką birželio 13 d., ne- 
dėlioj, apie vietą ir laiką bus 
pranešta vėliaus. Piknikas bus 
labai įvairus, su pamarginimais 
ir dovanomis dalyvaujantiems 
įvairiose pramogose. Dovanos 
skiriamos smarkuoliams, štuko- 
riams, šokikams, traukikams ir 
kitiems. Dr. J. šemoliunas pa
skyrė puiką dovaną — $10 ver
tės auksinę rašomą plunksną 
(fountain pen). Visi ruoškitės 
dalyvauti. Pelnas nuo šio pa
rengimo Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui. Jei kas turi ką nau
dingo nuo savęs paaukauti do
vanoms, gali palikti pas Dr. še- 
moliuną, 8115 St. Clair avė.

Rengėjai.

Lenkų paskola ir Lietuviai. 
Jau nuo karės pradžios mes iš
girstame nuolatos, kad Lietu
viai Lenkus remia pinigiškai.

Nekurie priklauso prie Lenkų 
parapijų ir ten gausiai aukau
ja įvairiems fondams Lenkijos 
pagelbėjimui. Dabar Lenkai 
daro paskolą savo šaliai, kad 
pasekmingiau galėtų persekioti, 
kankinti ir skriausti kaimyniš
kas tautas. Be abejo, kad tie 
Lenkus ikšiol rėmę Lietuviai ir 
dabar šimtines skolins. Kurie 
taip darytų, verti ant kaktos 
indegintos žymės: ’’Išgama”.

Moterų konvencija. Clevelan
do moterįs sufragistės, bet jau 
tą vardą atmetusios ir pasiva
dinusios ’’moterįs balsuotojos”, 
turi šią savaitę savo konvenci
ją Clevelande; pėtnyčioj ir su- 

batoj. Atsibuna Hollanden ho- 
telyję.

Nužudė pačią. Tūlas negras 
pereitą utarninką dideliu peiliu 
perdūrė savo pačią. Ginčai kilo 

besikalbant apie neištikimumą, 
gi moteriai prie stalo taisant 
valgį, perpykęs vyras griebęs 
peilį perdūrė. Jis areštuotas ir 
apkaltintas žmogžudystėje.

Plaukų kirpimas nuo birželio 
1 dienos kainuos 60c. Ilgai ne
buvo žinoma, kiek ištiesų bus: 
ar 75c. ar daugiau. Ikišiolei 
buvo 50c. Barzdaskučiams nuo 
birž. 1 d. pakeliama savaitinė 
mokestis ant $5.80. Barzdasku
čiai taipgi pakeičia valandas — 
vakarais unijistų įstaigos užsi- 

| darys nuo 7, vietoj 8 vai. kaip 
ikišiolei buvo.

I

FitzGerald, dabartinis užimąs 
rezignavusio majoro, Davis vie
tą, pradeda sekančių metų ma
joro rinkimams kampaniją už 
save.

Pereitą nedėldienį gatvėse 
automobilium likosi užmuštas 1 
ir sužeista keliolika žmonių.

Nužudomas plėšikų vadas. 
Akrone likosi nuteistas mirtin 
jaunas plėšikų vadas, kuris už
puolime ant restaurano tūlas 
laikas atgal nušovė valgyklos 
savininką, šis žmogžudis nese
nai buvo sugautas po pabėgimo 
iš kalėjimo. Kitas su juo pabė
gęs plėšikas dar laisvas. Jų 
būryje buvęs kitas areštuotas 
ir prisipažinęs prie kaltės, nu
teistas visam amžiui kalėjiman.

Atsižymėjo policistas. Per
eitą subatą policistas vijosi du 
plėšiku, užpbolusiu hotelį ant 
Bolivar road ir apiplėšusiu sa
vininką. Tamsumoje, ant E. 9 
st. ir Woodland avė. policistas 
pradėjo su vienu pabėgėliu plė
šiku šaudytis. Vienas kito ne
matė, tik iš revolverio šūvių su- 
žybsėjimo tegalėjo taikyt. Pa- 
galiaus policistas plėšiką, peršo
vė. Besišaudant per tūlą laiką,

PUNČ PRESŲ 
OPERATORIAI

Prie šilto ir Šalto Darbo.
DARBININKAI
VALYTOJAI.

CHISHOLM SHOVEL
CO.

1588 E. 40th St. 

X

x

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

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

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

laiku? Ar jau esat nusprendę beveik mesti jieškojimą pagalbos, 
manydami, kad jau daugiau nieko nėra galima padaryti. NENU- Ja 
STOKIT VILTIES. Aš esu išgydęs tūkstančius bevilčių ligų. Ne- BJ 
duokit klaidingam pasididžiavimui ir nedrąsumui neprilėisti jus pa- į 
sitarti su manim, nes su manim PASITARIMAS yra visiškai slap- J« 
tas. Neleiskit pinigų klausimui sulaikyti jus nuo pasimatymo su «J 
manim, nes mano kainos yra prieinamos ir užganėdinančios, gali- JB 
ma padaryti sutartis užmokesniui už gydymą, tokiu budu mano pa- 5 
tarnavimas yra išstatomas kiekvienam nors ir blogiausiose aplin- «J 

į kybėse. Atminkit, jog kada kalbatės su manim, kalbatės su TIK- “■ 
5 RU BAIGUSIU MOKSLĄ IR SU LEIDIMU Gydytoju, kuris pra- į 

leido 40 METŲ savo gyvenimo savo speciališkume. Tas tik vienas ij 
gali būti geriausiu užtikrinimu pas mane ateinantiems, jog jie kai- Ji 
basi su specialistu, su užgyventa reputacija. Aš egzaminuoju ir 
gydau pats ir visu gydymo laiku, kada tik pas mane ateisit, maty- >B 
šit mane ypatiškai, ir nebūsit pavesti jokiam pagelbininkui. Kada 5 
reikia pagalbos patyrusio Specialisto, negaisuokit laiko nepasitarę ? 
su manim, ir turėkit mintyje, jog nėra tokios ligos, kad nebūtų ga- Ji 
Įima išgydyti, laiku apsižiūrėjus. į

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

tinimą gjslų, vočių, pučkų, odos negražumą, skaudulius, kurie neiš- 5 
sigįja, šašus ar kitokias odos ligas. Jei taip, ateikit tuoj pas ma- į 

ne, nes aš galiu pergalėt odos ir kraujo padėjimą savo sistema. 5 
NERVU padėjimas. Ar esi silpnas, nesvuotas ir sutužęs, ar 

gyvumas ir narsumas apleidęs, ar patėmijai, kad jau į 
esi ne tas, ką buvai? Jei taip, tai pasimatyk tuoj su manim ir aš į 
atgrąžinsiu tave atgal j tikrą žmogų. ■■
SUTINIMAI ir kitokie padidėjimai arma navikų augimas per Jį 

mano gydymą atgrąžinama į normalį padėjimą be ■■ 
jokių pjaustymo ir operacijų. į
SKTTjVIO ’r INKSTŲ padėjimas. Apvilktas LIEŽUVIS, sto- į 

av ka ApETIT0| ^PŪTIMAS ir Nesmagumas po vai- į 
gio, paeinąs nuo gazų, apsvaigimas ir gurguliavimas ir kitokios į 
skilvio negerovės mano gydymu pataisoma. į
LIGOS Neduodančios miegoti naktj, skaudėjimas strėnose, suti- S 

nimas pėdų ir kojų, akių išpurimas, gelsva veido išvaiz- į 
da ir kitokie simptomai mano gydymu prašalinami. į
ŽARNŲ LIGOS, (vidurinės, ir laukan veržiančios), žarnų išsi- ?

9 vertimas, ir kitokios vidurių ligos pagydo- į 
mos be peilio ir šiaip skaudančių apsiėjimų. «J
REUMATIZMAS visokiose savo formose, padidėję ir sustin- 5 
AVAUAJXTAZA.A.AAUA sąnariai pasiduoda mano gydymui. Į
VOTIS paeinančios arba nuo sugadytų gįslų, arba pasekmė Flu, į 

išdžiovinama mano gydymu. "J
PAS MANE GALIMA SUKALBĖT LIETUVIŠKAI. <

ŽIŪRĖKIT, KAD PATAIKYTUMĖT TIKRON VIETON: TIKRA į 
VIETA YRA KAMBARYS 7. C

ATEIKIT PAS MANE. PATARIMAS BUS DUOTAS SU NORU. S

ff-

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

Viršuje, 2-ros lubos, Room 7. !;
Valandos: Kasdien nuo 1 po pietų iki 8 vai. vakare. 5

Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakare. į
Nedėldieniais ir Seredomis nuo 1 po pietų iki 4 vai. ■■

plėšikas ant galo suriko, kad 
jis jau peršautas. Besivejant, 
policistas vieną pirmiausia su
gavo, padavė šalę stovintiems 
žmonėms laikyti; ir leidosi pas
kui antrąjį, su kuriuo tamsoje 
prasidėjo duelius. Sužeistas y- 
ra 20 m. vaikinas, antras gi 22.

P.olisistas už tokj narsumą 
likosi pakeltas į detektivus. Jo 
vardas yra Koehr.

Vaikų hygienos biuro vedė
jas skelbia, kad Clevelande dik- 
čiai 'sumažėjo gimimai.

Pačtoriai rengiasi streikuot. 
Apie 1,200 pačto darbininkų sa
vo susirinkime Moose salėj kal
bėjosi apie išgavimą pakėlimo 
algų. Pirm suirinkimo būre
liais jie kalbėjosi, kad vieninte
lis būdas išreikalavimui pakelti 
jiems algas yra streikas.

Pastarais laikais visi pajuto 
pačto nereguliariškumą: laiškai 
irf laikraščiai čia pat vietoje bu
na neišnešiojami keltą dienų, 
neskaitant iš kitų miestų atei
nančius. Visoje šalyje to,kis 
pat pačto darbininkų sunkus pa
dėjimas; daugelis meta darbus

AT YDA
CISTAI jums progainvesdint 

savo pinigus į kompaniją, 
į kuri nesigiria, ką ji norėtų 
I padaryt, bet sako, ką ji gali 
padaryt.
{JĮ Geri invesdintojai deda sa

vo pinigus šioje kompani
joje.
fĮĮ Mes turime nuošimtinį in

delių 42-se šaltiniuose ir 
71-me gręžiamame šaltinyje 
garsiuose Texas aliejaus lau
kuose. Kiekvienas šios kom
panijos direktorius yra gabus 
biznierius su daugelio metų 
patyrimais.
MES MOKAME 8% DIVI- 

JJENDO ir tikime ateityj ga
lėsim mokėti daugiau.

ŠĖRAI KAINUOJA po $1.00. 
Reikalaukit literatūros su pa
aiškinimais apie tai Lietuviš- 
kol kalboj pas (23)
LAURINAS B. VAIŠNORAS 

Keystone Ranger 
Developing Co.
382 Union Arcade 

PITTSBURGH, PA.

ję ir sustin- 
gydymui. »J 
pasekmė Flu. .■ 

ir jieško pelningesnių vietų; li
kusieji arba naujai samdomi 
neįstengia apsidirbti. Pačto pa
prastų darbininkų viduje ir lai
škų išnešiotojų algos yra nuo 
$25 iki kokių $32 savaitėje.

Gelžkelių jau nereiks. Nuo 
liepos 1 d. čionai pradedama or
laiviais pasažieriai važinėti į 
visas puses, todėl jau nereikgs 
traukiniii ir automobilių. Pir
miausia imamasi vežioti prekes, 
išsykio prie darbo stoja 54. or
laiviai. Kelionė bus tarp 
cagos, Cleveland oir New 
ko.

Chi-
Yor-

’’Dievas taip nori.” Tūlas J. 
Skworosek mušė savo pačią dėl
to, kad, kaip policijoj 
jo religija jam taip 
Jeigu nenorės būti 
nabagas turi išsižadėt 
ligijos. Nuteistas $25 piniginės 
bausmės ir 30 dienų kalėjimo.

teisinosi, 
diktuoja, 
kalėjime, 
savo .re-

Panaikina žodį ’’Amerikani- 
zacija”. Lavinimui svetimtau
čių Anglų kalbos ir rašybos at
eityje bus nenaudojama žodis 
’’amerikonizavimas” arba ”ame- 
rikanizacija”, nes tas žodis dau-

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

KOPECNY’S 
PHARMACY 
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 
speciališkiimas. Mes moki
nant dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbam.
7901 SUPERIOR AVE.

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

DR. RA Y R. SMITH, Dentistas 
E. 67th ir St. Clair — E. 20th ir St. Clair 
DARBĄ GVARANTUOJU 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.

PAIN

Wm. J. WILBERSCHEID
Geležinių Daiktų ir Kvar

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

Melba Drug Store
The ADELSTEIN DRUG CO. 

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

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.

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

giau svetimtaučius nuo Ameri
konų atstumdavo, negu priar
tindavo. Tą žodį būdavo nau
dojama pilietinimo klasėms ir 
mokinime suaugusių žmonių- 
svetimtaužių Anglų kalbos. Da
bar geresnė, 
frazė 
mas”.

nors prastesnė, 
bus "suaugusių moky-

Šoferių streikas. Naujas tai
sykles mieste įvedus del šofe
rių, sulyg kurių kiekvienas už
imdamas vietą turi gauti leidi
mą ir sykiu su savo rekortais 
palikti pirštų antspaudas, šofe
riai tam labai pasipriešino ir 
apšaukė streiką, iki tas reikala
vimas nebus panaikintas.

Millėrių Užrašai apie 
Kūdikio Augimą

Maitintas ant Hensch’s nuo 23 
dienos.

Pirmoj dvidešimts dienų Kū
dikio Miller’s gyvenime jis ne
teko dviejų svarų. Trečią dieną 
turėjo operaciją ir nebuvo ga
lima natūraliai maitint. Dirbti
nas maistas jam duotas netar- 
pino jo. 23-čią dieną jam duota 
Hensch’s Maistas, ir ’’svarumo 
mažėjimas išsyk sulaikytas”, 
sako jo tėvai, Mr. ir Mrs. Mil
ler, 2585 Guilford Road, Cleve
land.

Laiške į Hensch Food Compa
ny jie sako ’’kūdikio voga buvo 
vienoda per dešimts savaičių 
karščiausiu oru kokį kada Cle- 
velandas kada turėjo. Nuo rug
pjūčio 10 jis pradėjo žymiai au
gti. Svėrė 18Į4 svarų pirmais 
metais, 26% svarų būdamas po
ros metų. Jis turėjo du dantų 
šeštame mėnesyje, aštuonis bū
damas metų ir aštuoniolika bū
damas poros metų. Užrašą mes 
laikėm, patyrimui ką Hensch’s 
Maistas jam prigelbėjo prie vi
sų jo ankstyvų negerovių, kuo
met manyta iš jo nieko gero ne
bus.”

Hensch’s Maistas yra moksli
škas pavaduotojas motinos pie
no. Ant jo kūdikiai tarpsta. 
Tūkstančiai motinų jį pasek
mingai vartoja. Jis yra lengvas 
kūdikio skilviui ir turi visus 
dalykus, kurie daro kraują ge
ru raudonu, tvirtina kaulus ir 
stiprina muskulus. Jei turit na
muose kūdikį, duokit Hensch’s. 
Jūsų aptiekorius turi, arba rei
kalaukit sampelį iš The Hensch 
Food Company,, Cleveland, Ohio.

HENSCH’S MAJSTAS
Del Kūdikių, Ligonių 

ir po Ligos.
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Gimines iš Lietuvos
Mes pergabensime jūsų gimines iš jų namų Lietu

voje tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes 
parduodame ir prirengiame visas reikalingas kelionei
popieras.

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

legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas
negauna, pinigus jums gražinsime,
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Gabowitz-Castle and Co
International Foreign Exchange

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

©
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L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokių tiesų reikalui visuose 
valstybiniuose ir federiliškuo- 
se atsitikimuose. Kreipkite* 
prie jo:
418 Society for Savings Bldg.

Tel. Main 257—Central 1502 R

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

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

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

PAIN-EXPEIXEBI 
“Draugą Reikale99

Šeimynos, kurios karta dažinojo jo veikiančiu jieg^, dauginus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Expelleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženM ntas 
musu vaizbaženkliu

Policiją privertė tokį pageri
nimą įvesti daugelis niekšiškų 
atsitikimų iš šoferių pusės — 
tankiai buna, kad šoferiai su 
automobiliais pasamdomi ko
kiems kriminališkiems tikslams 
arba patįs tiesiog del pelno tu
ri ryšius su visokiais žulikais, 
per ką daug nekaltų žmonių nu
kenčia. Sugaudymui tokių nie- 
kšyščių reikalinga policijai ge
resnių žymių?

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

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

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

ir skalbiniams šniūrai. i
Skalbimui lentos — geros — 59c viena. ;

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

7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road. I ■

xxxxxxxxDanrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnx

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

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

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

„ HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

DENTISTAS 
DR. J. A. KURLANDER

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

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

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

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

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

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

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

Didelę, $1 vertes, 
artistiškų paveiks- 

» lų knyęą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILE 
ir ŠEIMYNĄ, put- 
klausią Meilės, Sėi- 

I mynos, Dailės, Mo- 
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius $1.25 

Pinigus siuskite money orderiu arba popierini 
dolerį ir 25c štampų.

MEILE ir ŠEIMYNA 
2023 Si. Paul Av©. CMeafto, III.
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