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Lietuvos kariumene rengiasi 
ant Vilniaus

Londonas, gegužio 28d. — Pranešimas iš Bėr
imo šiandien skelbia, kad Sovietų valdžios atsto
vai tariasi su Lietuvos valdininkais oficialiai, su- 
lyg kurios sutarties Lietuva pradėtų atakus ant 
Lenkų prie Vilniaus ir Gardino. Jei atakai pa
vyks, Vilnius ir Gardinas bus atiduoti Lietuvai.

Bolševikai prieš Vilnių sutraukia didelės spėkas

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

Boston, Mass. — Tūlas lai
kas atgal pradėjo apsireikšti 
reikalas uždarymui čeverykų iš- 
dirbysčių, bet vis atidėliota. — 
Del priežasties stokos užsaky
mų nuo birželio 1 d. turės užsi
daryti čeverykų dirbtuvės Ha
verhill, Lynn, Brockton ir ki
tur. Dirbtuvės sustos bent po
rai savaičių.

Pittsburg, Pa. — Birželio 1 
d. paskelbė streiką 3,000 mūri
ninkų ir medžio dirbėjų, dirban
čių prie namų statymo. Mūri
ninkai reikalauja po $1.50 į va
landą,. stalioriai po $1.25. Iš 
priežasties jų streiko bus pri
versti pertraukti darbą kita 15 
tūkstančių darbininkų, užimtų 
namų statymui.

Bristol, R. I. — Streikuojan
tieji gūmo dirbtuvės darbinin
kai pakėlė riaušes ir atakavo ei
nančius į darbą darbininkus. 
Gubernatorius pasiuntė tenai 
tris -hurius milicijos. Streikas 
tęsiasi trįs savaitės ir dirbtuvė 
uždaryta, dirba tiktai ofiso ve-, 
dėjai ir prižurėtojai.

Lorain, O. '— Kovo mėnesį 
prasidėjęs pečių dirbėjų strei
kas dabar pasibaigė <— streika
vo 300 darbininkų. Lavintieji 
darbininkai gauna 12 nuoš. pa
kėlimo, o paprasti — 15 nuoš. 
daugiau algų ir įvedama darbo 
aplinkybių pagerinimai.

Louth, Anglija. — Po- didelio 
lietaus pereitą subatą urnai pa
kilus per miestelį tekančiai ne
didelei upei, prigėrė 50 žmonių.

E.- V. Debs, gavęs pranešimą 
nuo socialistų partijos atstovų 
apie nomiriavimą jo ant prezi
dento, savo ’’draugus” iš džiau
gsmo pabučiavo. Debs jau pen
ktu kartu nominuojamas ant S. 
Valstijų prezidento. Jis randa
si Atlanta, Ga., kalėjime nutei
stas 10 metų už peržengimą ka
rės įstatymų.

Bolševikai Visomis Pas
tangomis Eina prieš 

Lenkus
Londonas. — Borisov mieste

lis, ant Berezina upės, kur su
sieina Minsko-Smolensko gelž- 
kelių linija, pateko į bolševikų 
rankas, dieliame t raudonosios 
armijos užpuolime ant Lenkų.

Smarkus mūšiai eina ant kai
riojo krašto Dniepro upės, kur 
bolševikai stengiasi išmušt Len
kus iš jų apginkluotų pozicijų. 
Lenkai deda visas pastangas at
silaikyti. Mūšiai be persvarų 
— sykį vieni, paskui kiti ūžimai 
pirmas pozicijas ir vėl pakar
totinai atsitraukinėja.

Taraščina srityj (60 mylių j 
pietus nuo Kijevo, sulyg bolše
vikų pranešimo iš Maskvos, jų 
kariumenė pradeda nuveikti ir 
atstumti Lenkus, užėmė Taraš
čina ir daugelį kaimų po keletą 
mylių atstu nuo Taraščinos.

D’Annunzio Veikia
Paryžius. — Gabriele D’An

nunzio, Italas insurgentas, va
dovaująs gaują savo pritarėjų 
ir užėmęs Jugoslavų miestą Fiu- 
me, šiose dienose pradėjo už
puldinėti kitus Jugoslavų mies
tus ir kaip pranešimai skelbia, 
užėmė miestelius Kavelaj ir 
Sussak. Jugoslavų valdžia pra
nešė Italijos valdininkams, jog 
šitas insurgentų pasielgimas su 
Jugoslavų teritorija yra prasi
žengimas prieš tos šalies teri- 
torijales teises ir bus spėka pa
sipriešintas. Italijos kareivai 
užėmė Durazzo, svarbiausi pa
jūrinį miestą Albanijoje, Adria- 
tiko pakraštyje.

SUBOLŠEVIKAI TARIASI 
ARMĖNIJA.

Paryžius. — Armėnai priėmė 
bolševikų pasiūlymą siųsti de
legaciją į Maskvą. Tarp bolše
vikų ir Georgijos valdžios pa
daryta sutartis, sulyg 'kurios 
Tifliso valdžia nedaleis niekam 
savo teritorijos panaudoti ata- 
kams prieš bolševikus.

Pinigai kaip vanduo. Wash
ington. — Senatoriaus Johnso- 
no nominavimui ant prezidento 
iš respublikonų partijos 
cijai surinkta $200,000. 
son yra iš Californijos. 
respublikonai smarkiai 
už nominavimą generolo

agita- 
John-

Kiti 
varosi, 
Wood.

Aigajos pajūryje Greku ka
riumene buvo apšaudyta Bulga
rų artilerija. Grekai traukia į 
Turkų Trakiją.

Lėks prie Marso. Stamford, 
Conn. — Prof. David Todd pa
skelbė, jog orlaiviu bus bando
mą pakilti augštai į orą gaudy
mui signalų nuo Marso. Rug
pjūčio mėn. Marsas prieis prie 
žemės iki 30,000,000 mylių — 
kita tokia proga nepasitaikys 
per 500 metų. Orlaivį keravos 
Įeit. Schroeder, kuris andai pa
kilo augščiausia į orą, negu ka
da kas buvo pakilęs.

St. Quentin, N. B. Kanada, —r 
Girių gaisro pasekmėje šio kai
mo 2,000 gyventojų liko be na
mų. "■

PASKENDO DAUG LAIVŲ.
Kingston, Jamaica. — Pra

ėjus šiauriniu Jamaica pakraš
čiu smarkiai audrai, likosi 
skandinta daug pakraštinių 
vų ir laivelių.

pa-
lai-

UŽSTATAI NUO PASIUN
TINIŲ.

Londonas. — Atėjo žinių, kad 
Rusijos bolševikų valdžia, bijo
dama, kad jos pasiuntiniai at
naujinimui prekybos su Angli
ja tartis nepadarytų kokių su
viliojimų sovietams, laiko po 
vieną jų šeimynos narį užstatu 
užsitikrinimui nuo apvylimo.

VOKIETIJOJE BIJOMA SU
KILIMŲ.

Berlinas. — Laikraščiams'la
bai plačiai kalbant apie galimą 
kilti militarį įsiveikimą Vokie
tijoje, visi su dideliu intempimu 
nekantriai ko nors laukia. Nuo 
Von Kappo ’’revoliucijos”, at
sibuvusios trįs mėnesiai atgal, 
žmonės dar vis nervuoti ir lau-. 
kia ko staigaus. Artinasi Vo
kietijos rinkimai.
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METAI V (VOL. V)

Kas Lenkų ir Europos 
Laukia

Berlinas. — Ruso-Lenkų ka
rės lauko padėjimas sukėlė čio
nai didelį sujudimą, — sako 
Dr. H. Haimhausen, pagelbinis 
užrubežinių reikalų sekretorius, 
paaiškindamas apie Vokiečių 
atsinešimą į tai, jeigu bolševi- 

. kai laimėtų prieš Lenkus..
’’Daugiau keturiolika mėnesių 

atgal,” toliau jis sako, "vienas 
buvusių Vokietijos oficerių, da-

• bar tarnaująs Rusijoje, kuris 
■ keliavo per Berliną, aiškino, kad 

iš pirmo Rusai mažai terodys 
pasipriešinimo, su tikslu intrau-

I kti Lenkus tolyn iki Kijevo ar 
dar net toliau’ j pietryčius, o ta
da atkirsti juos nuo jų visos 
armijos, galutinai sunaikinant 
ar paimant nelaisvėn dideles da-, 
lis Lenkų kareivių. Šis plans, 

(kaip parodo Lenkų bėgimas nuo 
j Kijevo, pasisekė.- Keletas die- 
I nu atgal mes gavome žinių iš 
panašių šaltinių, kad bolševikų 
atakas ant Vilniaus prasidės su 
idėja užėmimo einančio į Var
šuvą gelžkelio, ir tą bolševikai 
pasistengs padaryti greitu lai
ku, kolei didesnė dalis Lenkų 
kariumenių išmėtyta po Ukrai- 

I ną ir kitas kaimyniškas šalis.
"Kaip žinoma, bolševikų spė

kos prieš Vilnių statomos dide
lės ir rengtasi tenai per keletą 
mėnesių. Taip esant, nėra ne
galima, kad bolševikų planai 
kaslirik . Varšavos neišsipildytų^ 
Mūsų susirūpinimas lygiai pa
remiamas ir Anglijos militarių 
žinovų čionai, kurie taipgi gir
dėjo tokias žinias iš karės lau
ko. Dabartinės bolševikų ope
racijos vedamos gabia Brusilo- 
vo komanda.
ištiesų Varšavą 
tenai vargu dar

”Ar Vokietija 
rubežius ginti?” 
Haimhauseno.

. ”Aš tikiu, jei sąjungiečiai pa
velytų mums išstatyti atsakan
tį skaičių kareivų 
mes įstengtume 
apginti.

’’Betgi tai nėra 
I klausimas, bet ir 
krečiamos pavojingos ligos. Jei 
nieko nebus daroma bolševikų 
sulaikymui, ta liga pasieks Var
šavą ir nedaug reikš pasekmin
gas Vokiečių gynimas savo ru- 
bežių, nes musų armijai narsiai 
kariaujant prie rubežiaus, bol
ševizmu užsikrėstų Thuringija, 
Mecklenburgas ir Ruhr distrik- 
tai, aršiausi lizdai anarchijos, 
ir tokiu budu tuoj uždegtų visą 
Vokietiją; galit tada būti tik
ri, kad nei Reinas nei Atlanti- 
kas negalės sulaikyti tolimesnio 
bolševikų ligos plėtimosi.”

Jeigu bolševikai 
pasiektų, jie 

apsistotų.” 
pasiryžus savo 
užklausta Dro

ir ginklų; 
savo rub'ežių

vien rililitaris 
klausimas už-

Londonas. — Rohioj eina kal
bos, kad Anglija yra padariusi 
su Turkija slaptas sutartis.

Tarsis su premjerais. Lon
donas. — Sovietų Rusijos mi- 
nisteris Krassin atvyksta tur
būt konferencijon su Anglijos 
Francuzijos ir Italijos 
rais apie atnaujinimą 
cijos ir prekybos.

premje-
komer-

partijosBusimoj demokratų 
konvencijoj San Francisco tiki
ma aštraus susikirtimo prezi
dento Wilsono su buv. valstybės 
sekretorium Bryanu. Preziden
tas priešingas kareivių bonams.

Meksikos sostinėj didelis mi- 
litaris orlaivis nupuolė ant že
mės ir ekspliodavus gazolino 
'tankui užmušta 4 ir sužeista 20 
žmonių.

PANAIKINO SVAIGA- MOKINIAI UŽPUOLĖ 
LŪS, DABAR PRIEŠ

RŪKYMĄ
Columbus, O. — Prohibicio- 

nistai smarkiai darbuojasi; Ci- 
garetai galinta tikėti tuoj pa
seks ’degtinę ”į užmirštų daik
tų žemę” ir taps tiktai atmin
timi, daugiau nieko. Gegužio 

1'27 d. šiame mieste laikytoj pro- 
hibicioništų konvencijoj priim
ta nuosprendis varytis už pa
naikinimą rūkymo. Kiti tos I 
konvencijos: nutarimai: gera) 
tvarka industrijoje; 'laisvė žo
džio; priešinimąsi miltariam la
vinimui ir pritarimas priėmi
mui tautų lygos šu ’’tinkamais 
dadėčkais”. Savo apkalbėjime 
konvencija pasmerkė preziden
tą ir kongresą už laikymą šios j 
šalies karės stovyje. Politiš
koms partijoms pagaminta pa- LENKAI IR 
tėmijimai, kad nebus toleruoja- .. . . . j * , . Cleveland© Plainma jokie nukrypimai arba pri- ... . . v., .,. ... ... ... . editoriale šitaip rašo:gaudinejimai zmomu laike nn-
kimu su svaiginančių gėri- Smarkiai sumušta Ukranoje, 
mu prižadais. J bolševikų armija stengiasi atsi-

_ Į griebti koncentruodama ataką
šiauriniame krašte ilgos mūšio

Kariumene Airijon linijos. Pasisekimas šitame žy- 
Queenstown. f-4 Airijon liko gyje raudoniesiems butų didelės 

išsodinta dar tūkstantis Anglį- svarbos. Tas praktiškai atkir- 
jos kareivių. Laivų darbinin- stu Lietuvą nuo buffer-valstijų 
kai atsisakė iškrauti iš trans- ir suleistų bolševikišką Rusiją 
portų amuniciją. | Gegužio 29 susisiekti su Vokietija. Ryti- 
d. naktį Sinn Fciniečiai paskan- nė Prūsija, kurios Trockis po- 
dino dokų tiltą. Aldershote iš- j rl pasiekti, atkirsta nuo likusios 
sodinti tūkstantis; Anglijos kaji Vokietijos Lenkijos Danzigo ko- 
reivių vyksta pietvakarinėn Ai- ridorium per Vakarų Prūsiją, 
rijon. -,ir tečiaus jeigu sykį Rusai pasieks

Prūsijos rubežiUį jie bus pato-l 
PARVEŠ ŽUVUSIUS KAREI- «iame padėjime tiesioginai su I 

| Berlinu susinešti.
Vienok gi Trockio strategijai 

rodos bus viena pasekmė toli 
nuo patinkamos, bolševikų tiks
lams,- Lietuviai yra priešinin
kais Lenkų aspiracijų. Jie nu
žiūrėjo, be abejo ne be prie
žasčių, kad Lenkų programas 
kėsinasi visiškai paglemžti Lie
tuvą. Tečiaus Lietuviai yra su
pratingi žmonės ir be abejonės 
pasirinks sąryšį su Lenkais į 
vietą baisių bolševikiškų užplū
dimų. Ukrainai buvo priešingi 
Lenkams, bet Lenkija atsiekė I Ukrainos draugiškumo atliuo- 

;isuodama ją nuo raudonųjų. Pa
našus patarnavimas Lietuvai 
gal atsieks draugiškumo ir se- 

| nos Jagelonų žemės ir prives 
prie įsteigimo artimo 
po kuriuomi ,Lietuviai 

■ neprigulmybę.
Narsumu ir galybe 

užima viršenybę tarprubežinėse 
valstijose. Kolei ji vengs pa
naudojimo savo viršenybės sa
vo interesams savo kaimynų lė
šomis, Lenkija užsitarnaus pa
garbos viso pasaulio demokra
tijos. Trockio traukimas lin
kui Rytinės Prūsijos yra dar 
vienas užtikrinantis pritvirtini
mas vertės visai Europai tų žy
gių, kuriuos Lenkija liuosnoriai 
ėmėsi vykinti. —

Aišku, kiek įžiūri Europos 
politiką Amerikos laikraščiai. 
Jei kas pasigyrė ką galįs, tai 
jau rodos ir tiesa. ’ Nepažvel
giama visai į tai, kas slepiasi- 
už Lenkų dantų. Lenkija išsyk 
pasirodė, kokia ’’draugiška” ji 
yra Lietuvai, kada gavus progą 
’’išvadavo” Vilnių nuo bolševi
kų'. Tokį ’’draugiškumą” Len
kai skyrė ir Ukrainai, bet ant 
Lenkų nelaimės, bolševikai prie 
Kijevo pasirodė drutesni. Len
kija nei kiek nenusileido iki ne- 

I užgrobė . nuo ‘Ukrainų rytinės 
Galicijos. Vilnių ir kitas Lie
tuvos vietas laikydami, Lenkai 
dar vis tauzijo apie Lenkiją ko
kia ji buvo pirm padalinimo. 
Lietuviai tą matydami, nors ir 
didžiausius vargus neš, nesileis 
į susivienijimą su Lenkais, ko
lei jie neišsinešdins iš Vilniaus 
ir iš kitų Lietuvos plotų, nežiū
rint kaip labai Amerikos laik
raščiai to ’’susivienijimo” trok
štų.

paimti į savo nagus poli- 
Matt Lynough ir nulyn- 
jį už nušovimą mokinio 
studentų susikivirčijimo.

KALĖJIMĄ
Madison, Wis. — ,Gegužio 28 

d. Wisconsin Universiteto mo
kiniai atakavo kalėjimą norė
dami 
cistą 
čiuoti 
laike
Jų pasiryžimą atstūmė tvirta 
apstatyta sargyba.

Nušautasis mokinis -ir kitų 
keletas buvo apipuolę policistą 

[jam areštuojant tūlą kitą moki
nį. Policistas nenorėjo jį po- 
leisti, kilo susikivirčijimas ir to 
pasekmė buvo nušovimas vieno 
iš studentų. Policistas areštuo- j 
tas; anot visų mokinių liūdi- . 
jimo, jis neteisėtai 
ginklą.

pavartojo

MES
Dealer”

VIUS.
Washington. — Sutarus su 

Francuzijos valdžia, nuo rugsė
jo mėnesio pr^šlfčs pergabeni
mas žuvusių Amerikos kareivių 
Į Suv. Valstijas. Ikišiol Fran- 
euzija tam priešinosi, dabar 
tiko.

su

MĖSA VOKIETIJAI.
Portland, Me. — Anglijos 

vas paima šešis milijonus sva
rų sušaldytos jautienos perga
benimui Vokietijon ir į kitas 
centralines Europos valstybes. 
Kodėl Amerikoj mėsa pabran-1 
go? — Nespėja ūkininkai išau-. 
gint gyvulių, — mėsininkai at
sako.

lai-

NEPATRIOTIŠKA, — SAKO.
Washington. — Senatorius 

Meyers iš Montanos pasakė, jog 
kareiviams mokėjimas pinigais 
bonų už dalyvavimą karėje bu
tų dolario ženklas ant jų patrio
tiškumo ir jis priešingas įvedi
mui to įstatymo. Jis prieš se
natą apreiškia, kad jo nuomone 
agitavimas už bonus yra tik pa
prastas sugalvotas būdas paga
vimu! 
ri abi

kareivių balsų ir tą no- 
politiškos partijos atsiek-

Kokia bus Pasaulio ’ 
Ateitis ?

Budapest. — Garsi Unga- 
rijos burtininkė, Mme. Sybil- 
line Bellaugh atidengia keisi 
tų ir indomių' pranašysčių a- 
pie pasaulio taiką,' politiškas 
permainas, užeinančias Euro
pai, ir likimą nekuriu žymių 
didžiosios karės vadų.

Ji pasakė: ’’Visoje Europo
je bus atstatyti sostai, sykiu 
Francuzijoj, Vokietijoj, Aus
trijoj, Lenkijoj ir Ungarijoj 
bėgyje vienų metų. Vokie
tijon sugrįš Hohenzollernai, 
bet buvęs imperatorius ne
teks proto ir sosto inpėdinis 
liks nužudytas. Francuzijoje 
įvyks visokių sųkilmų pirm 
karalystės įsteigimo. Bolše
vizmas pasibaigs 1921 me
tais. Meksika bus sekančios 
karės priežastis. Augštos kai
nos nupuls ir Europos pinigai 
pakils iki savo vertės bėgyje 
dviejų metų.”

sąryšio, 
atgaus

Lenkija

Lietuvos Laisves Paskola
PASKOLOS BĖGIS.

Delei Paskolos Bonų kuponų 
nukarpymo.

Paskelbus penkių milijonų do- 
larių Lietuvos laisvės paskolą, 
Lietuvos Misija yra pasakiusi, 
jog už Lietuvos bonus galima 
įmokėti ir Amerikos bondsais. 
Tuomet šių bondsų kaina ant 
rinkos buvo ar daugiau 95 do- 
larių, ar mažiau, bet nebuvo 
mažesnė negu 90 dol. Todėl pir
mame atsišaukime, kursai nuo 
vardo Lietuvos Misijos ir įvai
rių Amerikos Lietuvių organi
zacijų buvo išleistas, buvo sako
ma: ’’Visi, kurie už Lietuvos 
bonus duos Suvienytų Valstijų 
tuos Liberty bondsus, kurie 
šiandien ant biržos parsidavinė- 
ja mažiau negu 95 dol. už šim
tą, jie visvien gaus pilnos ver
tės Lietuvos boną, tik tokio bo- 
no' savininkas negaus per pir
mutiniu du metu nuošimčio. — 
Kurie gi duos tų Libertų pasko
lų bondsus, kurie šiandien ant 
biržos parsidavinėja pigiau ne- 

1 gu po 100 dol. už šimtą (bet ne 
pigiau 95 dol.), tai tie gaus 
Lietuvos bonus su kanseliuotu 

’ procentiniu kuponu vienų metų, 
tai yra bus užlaikytas vienų me
tų nuošimtis.”

Gautus nuo žmonių Amerikos 
bondsus Lietuvos Misija sten
gėsi tuoj parduoti ir gauti už 
juos pinigus, bet šių bondsų 
kaina pradėjo pulti ir iki ba
landžio 1 dienos jau prisiėjo ki
tus bondsus pardavinėti už kai
ną mažesnę, negu 90 dolarių.

Neveizint to, Lietuvos Misija 
yra nutarusi skaityti tuos bond- 
šus ne mažiau, kaipo po 90 dėl. 
ir nuo visų tų žmonių, kurie yra 
įmokėję už bonus ir prisiuntę 
Lietuvos Misijai Amerikos Li
berty bondsą iki Balandžio 1 d., 
bus nukerpami arba vienas ku
ponas, arba du, jeigu tų bondsų 
biržos kaina bus mažesnė 95 d. 
Nuo visų gi pirkėjų, kurie yra 
užsimokėję po balandžio 1 die
nos, bus nukerpami trįs kupo
nai, jeigu inteikiamųjų Liberty 
.bondsų kaina biržoje yra ma
žesnė negu 90 dol.

Pamatiniu Misijos noru yra, 
kad perkantis neužmokėtų už 
Lietuvos 100 dolarių boną dau
giau negu šimtą dolarių, bet ir, 
ne mažiau. Duodantieji Liber
ty bondsus .vietoj pinigų gali 
primokėti kiek sulyg biržos kur
sų trūksta iki 100 dol. ir gauti 
Lietuvos boną be nukirpimo bi 
kokio kupono.

Šiaip nusimanydama, Lietu- 
tuvos Misija ir nukirpinėjo ku
ponus nuo bonų, kurie šiandien 
yra visiems išsiuntinėjama. Ga
lėjo atsitikti, kad kai kurie\ns, 
kurie yra pirkę ir užsimokėjo 
iki balandžio 1 dienos, buvo nu
kirpti ir trįs kuponai, skaitant 
kaip dabar jų bondsų kaina yra. 
Visiems tokiems' gali būti grą
žintas vienas kuponas, tik rei
kia, kad butų paskolos stoties 
aiškiai nurodyta, kuomet tie 
bondsai buvo prisiųsti ir kokių 
pirkėjų.

Koksai Amerikos Liberty 
bondsų yra kursas, galima ma
tyti iš laikraščių. Kai kurie iš 
jų. netik šiandien mažiau 90 dol. 
tekainuoja, bet ir mažiau 85 do
larių. -Todėl šiandien pataria
ma L. L. Paskolos stotims tė- 
myti Amerikos bondsų. biržos 
kainą už Liberty bondsus ' ir 
parduodant Lietuvos Boną už 
Liberty bondsus arba reikalau
ti, kad pirkėjai primokėtų su
lyg ktirso ir tuomet išduoti be 
nukirpimo Lietuvos boną, arba 
nukirpinėti sulyg kainos du, 
tris ir net keturis kuponus, jei
gu to Liberty bondso biržos kai- ' 
na yra mažesnė už 85 dolarius.

Lietuvos Misija.

Pasisaugokim ir Neap- 
sileiskim

Vidaus paskola arba paskola 
Valstybės iš savo piliečių, yra 
išmintingas Valstybinio Ūkio 
vedimas. Lietuvos Respublika 
tokią vidaus paskolą paskelbė 

1 dar praėjusiais metais pačioje 
Lietuvoje, dabar gi paskelbė ir 
vykina tarpe savo piliečių čio
nai Amerikoje, šiuo keliu ei
na ne vien Lietuva, bet ir kitos 
valstybės. Štai šiomis dieno
mis čionai ir Lenkija paskelbė 
savo vidujinę paskolą. Ji tiki
si po ilgo prisiruošimo darbo, į 
vieną mėnesį laiko sukelti- pen
kiasdešimts milijonų dolarių.

Kada Lenkai, rinkdami čia 
paskolą, mėgins prikalbinėti ar
ba ir spirs nusipirkti Lenkijos 
paskolos ženklus, Lietuvos pi
liečiai lietuviškos ar nelietuviš
kos kilmės turėtų pasisaugoti.

Mes negalime užmirštį, kad 
Lenkai dar tebeturi okupavę 
musų sostinę Vilnių ir apie tre
čią dalį Lietuvos žemių. Pirk
dami .paskolos ženklus svetimos 
valstybės, šiandien mums prie
šingos, — patįs sau pirktume 
okupacijos jungą. Buv. gyven
tojai Vilniaus, Suvalkų ir Gar
dino 'gubernijų vietoje pirkti 
Lenkijos bonus, turėtų nusipir
kti Lietuvos bonus, kad grei
čiau paliuosavus savo giminai
čius iš svetimžemių okupacijos. 
Lietuvos Laisvėš Paskolos, sta
čių pirmininkams ir kitiems vei
kėjams prie progos reikėtų ne
nusiminančiai šiame dalyke 
žmones persergėti.

Amerikos ^Lietuviai! Prie .šįk- 
vo darbo! Nėra mums reikalo 
rūpintis svetimais dalykais, ka
da neišbredamai turime savo 
reikalų. Prie šios progos de
šimteriopai padauginkime savo 
energiją Lietuvos bonų išpirki
me, kad nereiktų dar-gi prieš 
Lenkus raudonuoti.

Paveikslai iš Lietuvos
Lietuvos Misija yra įgijusi 

virš 150 paveikslų iš paskuti
niųjų atsitikimų Lietuvoje. — 
Daugybė indomiausių paveiks
lų iš Lietuvos Kariumenės bui
ties. Kam nesinori pamatyti! 
Kam nesinori pasigerėti savo 
Tėvynės vaizdais, savo jaunos 
Respublikos gyvybe! Amerikos 
Lietuviai daug yra skaitę laik
raščiuose apie Lietuvos nuoti- 
kius, daug yra girdėję gyvu žo
džiu pasakojimus apie karžygiš
ką Lietuvių tautps karę del ne- 
prigulmybės, bet retas kas tu
rėjo progą akimis' regėti įvyku
sias, atmainas Lietuvos 
bėję.

Skaitlingi paveikslai 
domi visuose Lietuvių 
muose kampeliuose, 
skite progos pamatyti. Kas lai
ke įvairių prakalbų - miegojo, 
Lietuvos reginiai išblaškys jahi 
miegą ir pažadins. Pažadins 
prie švento darbo, atgimusios 
Tėvynės labui. Kiekviena Lie
tuvių kolonija, kuri turi arba 
gali lengvai turėti kokią susi
rinkimams svetainę su elektros 
šviesa, tepraneša išanksto, kad 
nori ir gali pas save surengti 
paveikslų vakarą, kurį prie tos 
progos galės išnaudoti pardavi
nėjimui Lietuvos Laisvės Bonų. 
Elektriškų paveikslų rodytojas 
atlankys atsiliepusias kolonijas 
su kiekviena susitaręs ir pra
nešdamas kiekvienai atskirai iš
anksto. Paveikslai bus rodomi 
tiktai tose kolonijose, kūr vei
kia Lietuvos Paskolos stotįs.

Laike paveikslų rodymo kiek
vienas kas dar neįgijo Lietuvos 
Boną! galės čia pats jį gauti. 
Taigi visi į paveikslus, visi prie 
bonų.

Liet. Misijos Inf. Skyrius,

Valsty-

i bus ro-
gyvena- 

Nepralei-

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 metą ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės į Lietuvos Misijų New Yorke.



DIRVA

| Iš Lietuvių Gyvenime
PROVTOENCE, R. I.

Vietoj kalbėti kokiu mieriu 
pakviestas — tik šmeižė. Ge
gužio 16 d., nedėlioj, po pietų, 
teko man but neva ant prakal
bų, kurios buvo parengtos bene 
vietinio kunigo ar kokio kito 
parapijono, kaip patirta, tai su 
mieriu organizuot naują chorą 
ir naują bažnytinę draugiją. 
Kaip rodos, čia buvo atvažiavę 
du: vienas vyras, o kitas vai
kas, abu iš Bostono, kalbėtojais. 
Kunigui perstačius pirmąjį kal
bėti, ką jis kalbėjo, tai be abe
jonės nei jis pats nežinojo, o 
gal' nedrįso, kad neužgaut kitas 
sroves. Sakė tik tiek, kad yra 
dh'keliai, vienas geras, o antras 
nė''(tai yra prie laisvės), bėt 
ką -tiė’ keliai perstatė, tai nepa- 
s'dkė. ’Tiek to, nes savo kalba 
nieko'neįžeidė. Pirmajam nu
lipus nuo pagrindų; į kelias mi- 
n'utas kunigas pėrstato kitą, 
apreikšdamas, jog kalbės ’’Dar
bininko” administratorius.

Tuojaus visi pamato tą garsų | keno čia kaltė? 
administratorių, su dideliais 
akiniais, juoduose rėmuose. Jo 
išvaizdą pamatęs gali numanyt, 
kad ir kalba bus tokia. Na, jis 
ir pradeda: kad yra daug orga
nizacijų, mažų, bet jos visos 
negeros, jos yra laisvos, taip 
kaip tas paukštelis ištrukęs iš 
klėtkos skrajoja sviete ir džiau
giasi savo laisve, tai taip ir mu
sų Lietuviai, atvykę čia į Ame
riką, ištrukę iš po Rusijos jun
go, vien tik laisvės jieško ir 
jau iš jų daugumas ir katekiz
mus užmiršo. Paskui kalbėto
jas minėjo draugystes su Lie
tuvos kunigaikščių vardais ir su 
šventųjų vardais, kad jos pir
ma buvę katalikiškos, bet jau 
dabar neva šventojo vardu už- 
vadintos, o jose visi laisvama
niai, tečiaus jos nebus ilgai — 
jos turės išnykt, tik ta gyvuos, 
kuriai jis dabar kalba. Tos vi
sos draugijos, kurios turi šim
tus narių ir tūkstančius dolarių 
bankuose, tos išnyks.

Bet aš esu tikras, kad Knei-

kapitanais, bet kur jie dingo?
Toliaus savo ’’šturme” kalbė

tojas įsuko ir adv. Bagočių; gir
di, Bagočevski-Bagočius pirma 
buvęs didžiausias socialistas- 
proletaras, dabar jau pametė ir | vės jieškotojai, 
eina į tą pusę, kur mato sau 
daugiau pinigų prisiplėšti; to
liau, sako, kad jis norįs ir prie 
katalikų prisijungi, bet 
neprisileis. Čia matosi 
žiuko užvydėjimas, kad 
čiui gerai einasi, iš visų 
jam pelnas eina ir visi jį myli 
kaipo populiariškiausią kalbėto
ją visoje Amerikoje.

Palikim p. Bagočių ir eikim 
toliau. Na jau atėjo eilė ir ant 
musų vieno tautos narsiausio 
darbininko Amerikoje — D-ro

žewski-Kneižis jų ’’neišknis”,— 
jos pergiliai jau šaknis įleidu- 
sios, o jo nosis permaža. Nuo 
draugijų ’kalbėtojas” nuvažia
vo ant ’’Sandaros’ ’ir šmeižė ją 
kiek tik įmanydamas, savo vai
kišku, galiu sakyt, piemenišku 
būdų, įžeidė sandariečius, nes 
čia Buvo visi Sandariečiai ir 
kaip rodos visi yra parapijo- 
nais. Patartina, kad kunigas 
daugiau tokių vaikelių netrauk
tų šmeižt jo paties parapijonus 
ir visus Providence Lietuvius, 

Ijų draugijų visvien neišnarkins j_ šliupo, — jis, esą, didžiau- 
ir nesugriaus — tai yra faktas. sįas laisvamanis ir didžiausias 
Kunigas tokiu pasielgimu tik Įfcotalikų priešas, jis prirašęs vi- 
sutrumpina savo gyvavimo die- Sokių laisvamaniškų knygų ir 
nas šiame mieste aš tam esu visokilĮ raštų. — Taip "kalbėto- 
tikras, jei nepermainys savo jui” pasekmingai žodžiai liejosi, 
nuomonių. paklausiu, kas j kac] net susirinkę žmonės pra- 
sugriovė parapiją,- kas sugrio- dėjo šaukt nustot šmeižus Lie- 
vė bažnytinį chorą tie lais-. tuvos laisvės kovotoją, kuris 
yamaniai ? Ne, ne jie, ir čia vjsas spėkas pašventėįkeldamas 
iš paties kunigo priežasties tai j Lietuvius iš tamsybės miego ir 
įvyko. Kodėl dabar yra du lais-1 
vamanių chorai? juk kaip rodos| 
iš jų vienas buvo bažnytinis —j

jie jo 
Knei- 
Bago- 
pusių

šus, bet apie Mącochą ir kun. 
Smithą visai jis nepaminėjo.

Čia aiškiai" matyt kas yra 
Lietuvos priešai, ar klerikalai 
ir jų vadai, ar tautininkai lais- 

ir 'kas remia 
11 Lietuvą ir Lietuvos valdžią. — 
-1 Patįs faktai kalba, kas yra kal- 
! tas nepavykimui Lietuvių Die-I 
> nos Bostone (Tag Day, gegu-
■ žio 8 d.) —, tai klerikalų vadai,
■ o daugiausia ’’garsus” ”Darb.” 
i administratorėlis. Didžiausios

paniekos jie užsipelno nuo. tų, 
kurių naudai ta diena buvo iš
reikalauta. Ar galit jus čia pa
sigirt su lokiais savo darbeliais; 
kuomet esat Lietuvos priešai ir 
savo giminių pražūties jieškoto- 
jai, nes jie gal alkani ir pus
nuogiai suvargę nuo karės ir li
gų šaukia'si į jus, broliai, Ame
rikiečiai, paduoti savo ranką, 
gelbėti nuo mirties, o jųš čia 
tyčiojatės ir partiviškumus va
rinėdami trukdot darbą kitiems.

Delko Amerikos Liet, kleri
kalai nepripažįsta Lietuvos R. 
Kryžiaus, delko jie tos prakil
nios organizacijos neremia? — 
Vien todėl, kad ji yra beparti- 
vė, šelpia visus be skirtumo ti
kėjimo ir tautystės. O ką da
ro klerikalų vadai su tais s.uau- 
kautais iš darbininkų pinigais? 
Kaip iš atskaitų matyt, tai Lie
tuvos Raudonasis Kryžius iš tų 
pinigų visai negavo, jie varto
jami visai kitiems tikslams (žr. 
”Darb.” Nr. 59). Kodėl aukau
tojai neužprotestuoja prieš tokį 
sauvališką jų vadų elgimąsi su 
jų aukomis? Juk tie pinigai y- 
ra suaukauti vien tik Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui.

’’Darbininko” Skaitytojas.

mingi žmoneliai traukė į teis
mą. Tą savaitę net penki va
karai buvo užimti teismais: ke
turi iš parapijonų pusės, o vie
nas iš kunigo pataikūnų pusės. 
Klebono seselė norėjo dalaikyti 
savo žodį, kad ji stos už tas 
moterėles, tai stodama ir pri- 
siekavo neteisinkai. Nėra ko 
stebėtis, juk kunigo sesuo ne
gali nusidėti. Liudijimuose per 
tris atvejus vis kitaip kalbėjo, 
už tai prašalinta iš liudininkių. 
Tai matot, prie ko mus veda 
dvasiški vadovai — prie netei
singų prisiegų, o kurie jieško 
grynos teisybės, tie bedieviai.

Tie kunigėliai yra gudrus. 
Jau buvo besirengią žmonės 
guodbtiną kunigėlį mesti iš baž
nyčios, bet jis ant nedėlios su
simaino su Bridgeville kunigu 
— anas į Pittsburghą atvažiuo
ja, o jis ten važiuoja ir negali, 
prie jo prieiti. Bet ateis naba
gui galas, nes tie ’bedieviai’ ne
atstoja nuo savo reikalavimų. I

Parapijonas.

S GERB. ę*
PRAGILO KAMPELIO
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Gerb. Spragilas atbėgo Su 

šitokiu aprašymu:
riausias jaunimas.

— Ir varna savo- vaiką gi
ria. Kada kitos organizaci
jos giriasi apie save, irgi 
pasako, kad pas juos viskas 
geriausio. Aš neturiu laiko 
apie' tuščius dalykus kalbėt. 
Ar žinai, kokiam tikslui ta 
organizacija sutverta ?

— Kodėl aš nežinosiu, bu-, 
damas nariu. Ir už tai ją 
remiu, kiek tik galiu.

— Kad žinotum, tai ne- 
remtum. Na, o kam? ,

— Gynimui švento tikėji
mo, užtojimui bažnyčios ir 
tautos.

— Butu prakilnu, kad jus 
tautą užstotumėt, bet jus ją 
ardot, kiek tik galit. Jūsų 
organizacija yra kenkimui 
visokiems prakilniems žmo
nių. darbams. Jus norit pa
tįs ką veikt, bet nenorit ki
tiems pavelyt. Jus esat su
organizuoti į būrius trukdy
mui visų prakilnių dalykų, 
kas iš Lietuvių tautos kada 
pasitaiko.

— O ką mes suardėm?
— Jus stojat ant kelio vi

soms kitoms organizacijoms. 
ir visa gauja išvien šaukiat, 
kad tik kiti neįstengtų nie
ko padaryti. Jeigu kitos 
organizacijos ką parengia, 
teatrą sįr koncertą, jus su
prakaitavę lakstot atkalbi
nėdami, kad niekas į tuos 
parengimus neitų....

— Ba juos rengia bedie
viai.

— Bet jie vistiek yra Lie
tuviai ir dirba ant labo sa
vo tautos dar daugiau už 
jus.

— Netiesa, niekas dau
giau už mus nesįdarbuoja.

— Nesidarbuoja ardyme 
visko reikalingo, ką kiti no
ri padaryti sau ir žmonėms.

— Tai tamista pritari bol
ševikams, kad taip ant mus 
sakai.

— Gerai, kad prisiminei: 
sudėjus vyčius ir'bolševikus 
į vieną maišą ir neatskir
tum. Vieni ir kiti dirbat ar- 

l dantį darbą.
— fžeidi mane taip kal-

■ bedamas: mes su bolševi- 
i kais smarkiai kariaujam,

— Jus su visais kariaujat
■ ir tokį vardą turit. Jus esat 

kun. Fabijono' armija, nie-
į kas daugiau. Jus kariaujat 

su visais, kas jam nepatin- 
. ka ir kame tik jis surinka: 

vyrai! tai jus ir gatavi šok
ti. Tuomi jus pažeminat ir 

. savo katalikišką vardą ir sa
vo tikėjimą ir užtai daugu
ma net pačių kunigų prieš 
jus eina ir jūsų nekenčia.

— Kunigai mus labai my
li ir aš tą galiu prirodyt.

— Tiesa, nekurie, katrie 
įstengė padaryti jus savo 
pasekėjais, taip sakant iš 
jūsų padarė sau užtarėjų 
armiją, tie jus myli, nes jus 
juos apginat ir padedat į- 
vesti jų visokius kenksmin
gus sumanymus. Bet kurie 
laikotės senų įstatymų,! t. y. 
kun. Fabijono disciplinos, 
tų jokis kunigas neapken
čia. Fabijonas norėjo pada
lyti ir visus kitus kunigus 
savo armijos nariais, bet tie 
jautėsi irgi galį būti gene- 
rolais, tai jam smarkiai pa
sipriešino.

— Aš misliau, kad galėsiu 
prikalbint tamistą prisįra- 
šyt prie vyčių ir padėt ko
vot su bolševikais, ale kaip 
matau, tai esi didelis bedie
vis ir gali visus vyčius į lai
svamanius paverst. Sekan
tį susirinkimą įnešiu, kad 
atšaukt musų nutarimą agi
tuot tamistą prie vyčių pri- 
sirašyt.

— Gerai padarysi. Bever
tis nutarimas ir maža gar
bė man butų su jumis sykiu 
dalyvauti. Bolševikai patįs 
išnyks, kaip lygiai ir jūs iš- 
nyksit, nes nerasit protingų 
žmonių pritarimui jūsų ne
tikusiems darbams.

— Tai bedievis! Dabar 
tikrai turėsiu dabot “Dir
vą”, ba jau tikrai apie mus 
aprašysi....

Ir mano “agitatorius” nu
bėgo kur kojos nešė.

Spragilas.

Gerb. Spragilas Agituo- 
jams prie Vyčių

Aną dieną, eidamas Supe
rior avė. matau stovi žmo
gus. Praeinant pro šalį, jis 
priėjo prie mane ir užkalbi- 

Ind:

ROIT, MICH.
Butėno koncertas. Gegužio 

■ 16 d. detroitiečiai turėjo progą 
• pasiklausyti p J. Butėno ir jo _ Ag norfu gu tamigta 

sądraugų - J. Krasmcko ir-p- ikaIbėt> gerb. Spragile,
les Menkeliuniutes įvairių dai- P KaJba lietuviškai,
J/T. s°0 11 ue U- -e en- sutojau, manau sau: kodėl keliuniute ant scenos pozuoja I klaugiu; 
kaip tikra artiste. Jos skam- .
bantis ir puikiai išlavintas bal-I ®^ą gero turi pasakyt. 
sas ant valandukės užžavi pub-Į —^aiP sau» as noriu 
liką. J. Butėnas ir Krasnickas Lpasikalbėt. , 
irgi i kaip kurias dainas puikiai _ D J® *ur Žinojai, 
sudainuoja. Ypač jiems sekė- as esu Spragilas arba tas 
si Petrausko komp. dainos. P.a^s’ kuriuo kalbėtis

Šiame koncerte dailės mylė- 11 ‘.. '”’S ^amlsl'os visai 
tojai galėjo rast nemažai už-1 pažįstu, 
siganėdinimo. Tečiaus neapsi- —Ale aš tamistą pažįstu, 
eita be chamizmo: daėjus ikiIMes visi tamistą pažįstam, 
viduriui koncerto, 'vienas vietos n 
bolševikas užeina ant scenos ir 
drožia prakalbą apie Lietuvos voje” gražius dalykus ir la- 
valdžios žiaurumus; skaito iš'K"; I
’’Rankpelnio” komunistų atsi
šaukimus ir t. p. Pagaliaus 
prasideda kolektavimas politiš
kiems Lietuvos kaliniams. ži-_ 
noma, niekas čia negina ir ne
mano ginti bolševikams laikyti 
prakalbas, kaip lygiai nieks ne-1 
užgina publikai aukauti kam ji 
nori, bet rengėjams reikėtų 
taip ir pasakyti, kad čia ren
giami prakalbos, o ne koncer
tas. Sušaukt žmones ant kon
certo, o paskui juos penėti keik
smais yra didžiausias prasikal
timas prieš žmoniškumą. O ka
dangi šį koncertą rengė pats p. 
Butėnas, tai jis ir ima atsako
mybę už koncerto pasekmes — 
reiškia ponas Butėnas pasislė
pęs už koncertų varo bolševiki
šką propagandą.

Prakalbos. Gegužio 22 d. įvy
ko Liet. Laisvės Paskolos Ko-| 
miteto parengtos prakalbos. 
Kalbėjo kun. 1 
Šnuolis, paaiškindami kaip tūli 
agitatoriai klaidina Lietuvius 
visokiais budais apie Lietuvos 
valdžios žiaurumus ir atkalbi-

pasiaukavo Lietuvos laisvei ir 
neprigulmybei. Kneižiukas įsi
karščiavęs prašė, kad jam da- 

. bar niekas klausimų neduotų, 
Aš čia tik mažą vaizdelį pa- jcajp pabaigS pliauškęs, ta

da atsakys į visus užklausimus. 
Toliaus tęsdamas, savo šmeiži
mams neturėjo rubežiaus.

| Ir dar tokis žmogus vadina 
|save kataliku; juk katalikų ti- 
I kėjimas draudžia šmeižt savo 
artimą. Čia aš to ’’kalbėtojo” 
užklausiu, ar gali jis užmest 
kaltės ant D-ro Šliupo, kaip tie 

j Kristaus pasekėjai ant tos mo
teries, kurią jie pas Kristų at
vedė ir meldė savo mokytojo, 
kad jis ją apteistų, nesą ji yra 
didelė griešninkė. Bet jų mo- 

[ kytojas neatkreipė ant jų do- 
mos ir nuleidęs akis į žemę pir
štu rašė; tada jie ir vėl meldė, 
kad Kristus ją nubaustų, .ant 
ko jis atsigrįžęs į juos tarė: 

I Katras iš jūsų yra be grieko 
(nuodėmės), lai pirmas į ją ak
meniu meta. Jie nei vienas ne
drįso to padaryti ir susigėdę 
vienas paskui kitą išėjo iš mald- 
namio. — Bet čia aš ne bibliją 
rašau, tiktai man užėjo ant 
minties, kad jeigu kunigai pa
ims Lietuvos valdžią į savo ran
kas, ir kad Dr. šliupas yra ku
nigų priešas ir laisvės mylėto
jas, ir jis, norės Lietuvos lais
ve pasidžiaugt, bet kunigiškoje 
Lietuvoje visi negalės laisve 
gėrėtis išskyrus tik kunigus ir 
jų šalininkus. Taigi dabar pri
ėjau prie to klausimo, kada ku
nigai pastatys Dr. J. šliupą ant 
apkaltinimo, ar Kneižiukas iš
drįs pirmas akmenį mest į D-rą 
Šliupą, kurį jis šiandien taip 
šmeižia ir jo raštus niekina? 
Juk jam Dr. Šliupas nieko ne
padarė, greičiausiai jo dar nei 
savo akyse nematė. Ką Dr. J. 
Šliupas nuveikė, tą visas pašau- . 
lis žino ir žinos, ir jo pamink
lais su laiku bus padabinti Lie
tuvos miestai, kaip yra su ki
tais žmonijos kovotojais už lai
svę, nors paėmus Giordano Bru
no, Joan of Arc, kuriuos kuni- 
nigai iš neapikantos sudegino.

Tokių Kneižių darbus ir me
lagingas pasakas matom kožna- 
me numeryje ’’Darbininko”, 
kur visas kitas sroves ir jų va
dus visokiais išvadina, net ir 
Lietuvos atstovus, Misijos narį 
gerb. J. Vileišį, išvadino di
džiausiu socialistu-proletaru, — 
bet čia matyt vaiko protas ku
liais apsivertė ir jis pats save 
pradėjo kritikuot, sakydamas, 
kad p. Vileišis turi dvarus Lie
tuvoj ir kad yra buržujus. Čia 
mums neapeina, kad jis butų, 
bet jis ir Maj. žadeikis yra at
siųsti 
kaipo 
vyrai 
tuvos 
vesti visus Lietuvos valdžios ir 
jos piliečių reikalus, jie yra į- 
galioti Lietuvos Prezidento A. 
Smetonos, tikro kataliko, ne to- 

' kio šiaudinio, kaip yra Kneižiu
kas. Nežiūrint, kokias ’’Darbi
ninkas” pastangas padės in- 
traukimui Misiją į' diskusijas, 
bet Misija čion neatvyko su vai
kėzais diskusuotis, bet visos 
Lietuvos reikalus žiūrėti

Dar toliau, ’’kalbėtojas” nu
krypsta ant ’’Kiauleivio” (kaip 
jis pats sakė) ir ant visų socia
listų; juos labiausia nupeikė, 
sakydamas, kad jie iš darbinin
kų gyvena ir kelia revoliucijas I 
3U mieriu užmušinėt savo prie-

rodžiau tiems, kurie savo arti
mo neapkenčia.; Na, tiek to. 
Eisim toliau į girią, tai daugiau I 
medžių rasim. ’’Sandarą” kal
bėtojas iššmeižęs, tuoj pradėjo 
ant pirmiau čia buvusio Lietu
vių tautiško kunigo Mickevi
čiaus ; liejo savo neapikantos 
tulžį ant jo ir bambizu išvadi
no, sakydamas, kad kun. Mic- i 
kus į tris mėnesius tris vaiki-. 
nūs į kunigus įšventino. Tas 
tai visai nedyvąi, nes Amerikoj . 
visokie kunigai turi pilną laisvę i 
(nors kitiems ir užvydi jos). . 
P-s Kneižiukas gali atsimint, 
kaip pernai rudenį L- R- K. ku- , 
nigai turėjo seimą Worcester^’ ‘ 
ar Pittsburghe ir pakėlė 
vaikinus į Lietuvos armijos 
pitonus ir vieną į daktarus 
tai tik viena diena); juk 
seimininkai tiek išmanė apie 
Lietuvos armiją, kaip pobažny- 
tinio skiepo davatkos; tie kapi
tonai nežinojo skirtumo tarp 
šautuvo ir šluotos. Tiek to su
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KAIP GALIU ATITRAUK KŪDIKĮ?
šis tai dalykas, su kokiu turi susidurti kiekviena 
kūdikį žindanti motina. Geriausia atpratinti kū
dikį nuo žindimo atitąaukinėjant laipsniškai — 
pradedant nuo septinto mėnesio, maitinant du ai
tris sykius iš bonkos ant dienos gerti, ir laipsniš
kai padidinti bonkos maitinimą, iki galutinai kū
dikis buna atitrauktas nuo krūties.

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Taip arti’ panašus motinos pienui savo skoniu ir 
taip lengvai suvirškinamas, kad ji galimą duoti 
pakeičiant su krūties pienu be jokio apsunkini
mo atitraukimui kūdikio nuo žindimo.
Musų penkiasdešimts keturių puslapių kūdikių 
knygelė paaiškina kaip reikia kūdikį atpratinti. 
Taipgi yra pilnos maitinimo instrukcijos jūsų 
kalboje. Abi pasiųsime jums dovanai, jeigu pa
siųsk mums apačioj telpamą kuponą šiandien.

i
Eągle Brand, padarytas iš geriausios rūšies kar
vės pieno ir malto cukraus, yra tinkamiausias 
stalui ir valgiams gaminti.—Pirkit dėžę šiandien 
ir naudokit jį visokiems reikalams, kur naudoja
ma pienas ir cukrus. Bandykit su kustardu.

šis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantiia

Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Groserių Krautuvėse.

The Borden Company
108 HUDSON STREET

NEW YORK

Lietuvos didžiuomenės, 
gabiausi ir tinkamiausi 
paimti į savo rankas Lie- 
atstovybę Amerikoje ir

i Iškirpk kuponą. Pažymėk no-
! rimą knygutę ir prisiąsk jį
i mums ŠIANDIEN.
j Mrs _____________________
j Street ___________________
i City ___________________
i State___________ (8) Į
i___ Nurodymai apie Valgius |
I___ Kūdikių Gerove

INSTEIGTA 1857 M. 1-------------------- ———----------
Kiti Borden’s Produktai

Borden's Evaporated Milk Borden’s Malted Milk
Borden’s Condensed Coffee Borden’s Milk Chocolate
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PITTSBURGH, PA.
Čionai eina baisus kivirčiai 

tarp parapijonų ir klebono ir 
ta suirutė tęsiasi jau nuo pele
nų dienos, 
mokslainės 
tuviai/ jie 
vėliavą ir

— O kaip?
—Ba tamista rašai ”Dir-

Tam pradžia buvo 
vaikai. Kaipo Lie- 
nusipirko Lietuvos 

sudėję su Amerikos
vėliava, pasikabino ant sienos. 
Gi reika pasakyti, kad parapi
jos mokytojos-minyškos yra 4 
Lenkės, tik dvi1 Lietuvės. Pa
mėčiusios lietuvišką vėliavą, 
Lenkės liepė vaikams nuimti, 
sakydami, kad, jos čia nereikia. 
Vaikučiai tuomi į buvo labai už
gauti ir nepaklausė. Tada vie
na Lenkė numetė nuo sienos 
Lietuvos vėliavą ir sumynė ją. 
Pamislykit, kurie jaučiatės Lie
tuviais, ko tokia Lenkė buvo 
verta, už paniekinimą musų 
tautos ženklo. Vaikučiai apie 
tai pasiskundė savo tėvams.

Pelenų dieną motinos suėju
sios bažnyčion, nuėjo į mokslai- 
nę ir paklausė Lenkės, kodėl ji 
taip pasielgė su Lietuvos vė
liava? Gavo atsakymą, kad ji 
jos nekenčia. Tikros Lietuvės, 
labai užgautos, griebėsi budo 
atsilyginti Lenkei už tą pada
rytą Lietuvos tautai pažemini
mą. Matydama, kad bus ne
kaip, Lenkė leidosi bėgti, bet 
nei nejuto, kaip vienos mote
ries rankose likosi jos zokoniš- 
ka plati kepurė — čia ir kilo 
viso trukšmo pradžia.

Parapijonai, matydami, 
klebonas netvarko parapijos da
lykų ir neužstoja tautos reika
lų, netekę kantrybės, ėmėsi jie- 
škoti teisybės. Bet jau senai 
yra žinoma, kad nuo kunigo pa
reikalavęs teisybės tuoj paliksi 
bedievis. Taip ir čia daroma. 
Visame kame atsisako su .’’be
dieviais” tartis. Bet parapijo- 
nai, neatbodami tų neteisingų 
paniekinimų; kas sekmadienį 
laiko susirinkimus; iš pradžių 
kvietė ir kleboną, bet jis 
ėjo, sakos bijąs moterų; į 
klebono atėjo jo sesuo; ji 
paklausta, kodėl klebonas 
eina ant susirinkimų, ji 
kė nesanti prisirengus daug ai
škinti. Bet sekantį nedėldienį 
atėjo gerai "prisigatavijusi” — 
pasikvietė keletą moterų į tal
ką, įsakydama kelti trųkšmą ir 
neduot žmonėms nieko svarstyt; 
o jei kurią areštuotų, ji išpirk- 
sianti. Nematančioms reikalo 
ir nesirūpinančioms parapijos 
reikalais bobelėms, kurios nei 
vaikų į parapijos mokslainę ne
leidžia, — pradėjus kitiems kal
bėtis, jos pagal klebono sesers 
komandą kaip pradės spiegti, 
tai net baisu pasidarė. Parapi- 
jonįs uždarė susirinkimą, kad 
išvengti didesnio sumišimo, bet 
tos žmonelės ir spėką panaudo
jo, o žinoma už tai yra teismas. 
Didžiojoj savaitėj, kada žmonės 
eina į bažnyčią, musų dievobai-
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bai kritikuoji bolševikus.
— Labai linksma pasima- 

Ityti su ’’Dirvos” skaitytoju. 
Kiek žinau, tai visas Cleve- 

J landas ją skaito ir gal del to 
mane 'žino.

— Atsiprašau tamistos, 
gerb. Spragile, aš nesu tos 
[bedieviškos ’’Dirvos” skai
tytoju, aš esu skaitytoju ii’ 
turiu.užsirašęs musų laikra
ščius.

— Tai iš kur žinai, kad 
aš ’’Dirvoj” rašau?

— Ba matau joje parašy- 
Jta. Aš ją skaitau, ale nesu 
skaitytoju, ba visi, kurie va
dinasi skaitytojais, gali bū
ti nubausti. f

— O, o! tai šitaip! O kas 
tą bausmę uždėjo-?

— Musų kuopa, ba ’’Dir
va” yra bedieviška.

— Dabar suprantu. Na,
- o ką gero turėjai man pa-

F. Kemėšis ir K. sakyt?
— Žinai.... žinai, gerb. 

Spragile, mes nutarėm pa- 
varyt plačią agitaciją ir pri
rašyt tamistą prie vyčių.

nėja nuo pirkimo Lietuvos pas- Tamista esi labai veiklus ir
kolos bonų. Nors nedaug žmo- g“b““^moguš/tai kaip“pri- 
nių tebuvo, bet vis dar nupir- gjjėsi prie musu, tai mes vi- 
ko už apie tūkstanti dolarių bo- sus bolševikus nuo šio pa. 
nŲ’ Lietuvos Pilietis. saubo jšnaikinsim!

— Labai keistas jūsų nu
tarimas ir turbut bereikalo 
savo burną aušinsi. Ir ma
nęs vytis nebus!

— Kodėl? Juk tai yra 
prakilniausia organizacija 
ir mes norim patraukt prie 
save Visus žmones. Mes ir
gi, taip manėm, kad sunku 
bus tamistą prirašyt, ale vis 
turim viltį ir tam yra agi
tacija. Man pateko tas gi- 
liukis tamistą pirmiausia 
pakalbint.

— O ką gero ta jūsų or
ganizacija padarys ar pada
rė, kad ji yra prakilniausia, 
kaip sakai?

— Ji yra geriausia už vi
sas, ir aš prie jos priguliu.

— Dar nereiškia, kad ji 
prakilniausia, jeigu tokie 
kaip tu prie jos priguli.

Į — Tai tamista mislini; 
kad aš durnas? Prie vyčių 
priguli visokie: jauni ir se
ni, vaikinai ir merginos ir 
sykiu susiėję visi linksmai 
veikia ir daug padaro.

— O ką gero padarė?
—Lošia teatrus, rengia 

Į koncertus ir viską kitą.
— Koncertus surengia ir 

teatrus pėrstato ir kitos or
ganizacijos, nieko bendro su 
vyčiais neturinčios.

— Ale ne tokius, kaip 
mes, ba pas mus visas ge

.GLPAUDOS darbus ge- 
žS' rai padaro, toki spau

stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O Dirvos’ spaustuvė at- 

□1 lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
tfTT Biznieriams darome— 

□1 Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rūšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
<11 Darbus padarom viso
ju kiomis spalvomis, pa

darom Paveiksi us-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.
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NUO REDAKCIJOS
Gydytojas taip pat turi eg- 

zaminuot seiles mikroskopiškai. 
Paprastai tas gali būti atlikta 
veltui State Board of Health 
įstaigose. Vietinis sveikatos 
perdėtinis pagelbės tą atlikti..

FILOSOFIJA - TAI GYVENIMO IŠMINTIS
Rašo BUDRIKAS.

Paskutines Dienos
Paskutinės dienos Lietu

vos Laisvės Paskolos surin
kimui. Iki birželio 20 die
nai Lietuvos Finansinė Mi
sija prašo susiųsti visus pi
nigus, sutvarkyti viską, kad 
nuo liepos 1 dienos tiesiog 
pradėtų kožnam nuošimtis

I skaitytis.
Reikalinga penkių milijo

nų dolarių — paskolos, ne 
aukų. Ar mes surinksime 
iki tai dienai reikalingą su
mą? Geriaus sakant, ar su
dės Amerikos Lietuviai tą, 
■'dek dar stokuoja iki pen- 
Kių milijonų?

Kodėl taip lėtai darbas 
eina, kodėl taip bailiai žmo
nės skolina pinigus Lietu
vai — savo Tėvynei, savam 
kraštui, ne kokiam privati
niam nepatikimam žmogui, 
ne paskirai ypatai?

Lietuviai geros širdies — 
jie supranta vargą, supran
ta verkiantį reikalą savo 
Tėvynės — jie duoda, sko
lina šimtais.

’’Kas rems Lietuvą, jei ne 
mes patįs? Kas ja rūpin
sis, jei mes neduosime? Aš 
kariaut negaliu į Lietuvą 
nuvažiavęs — aš nors au
kauju ant bonų: andai pir
kau už šimtą, šiandien vėl 
duodu šimtą”. — Taip kal
bėjo vienas Lietuvis perei
tą nedėldienį Clevelande per 
Paskolos prakalbas, atėjęs 
prie iždininko ir patiesda- 
mas visą šimtą dolarių. Jis 
paėmė į savo rankas antrą 
šimtinį Lietuvos boną, ža- 
lią-gražų, ir su lengva šir- 
džia atsitolino nuo stalo, at
sižiūrėdamas ar kas dau
giau ateis. Ėjo ir kiti.

Tokis Lietuvis, kaip šis, 
kurs sakė ’’aukauju” — net 
neskolinu'— yra tikras Lie
tuvos sūnūs, tyros širdies 
patrijotas, pamatas tautos, 
ant kokių visuomet' ir tik
tai ant tokių tauta gali pa
silaikyti !

Daug buvo tokių, daug 
dar rasis tokių, iki pasku
tinių dienų paskolos parda
vinėjimo, kurie linksma šir- 
džia deda savo šimtines ant 
Lietuvos aukuro ir trok
šta, kad jo pinigai atsiektų 
tai, ką pridera Lietuva, kai
po tauta, turėti!

Prakilnus tokie žmonės.
Bet jų yra mažai. .
Vieni kluiko tamsybėse ir 

nežino savo pareigų; jie ne
nori suprasti, kad Lietuva, 
buvus po svetimu jungu per 
daugybę metų, dabar turi 
būti laisva. Jie nemato, kad! 
tos laisvės ir laisvų Lietuvių 
gerovės palaikymui taipgi 
reikalinga jiems patiems at- 

• sižiurėti ir rūpintis apie tai.
Kiti tiesiog trukdo ir ne- 

daleidžia musų šaliai prie 
tos gerovės eit. Jie pastoja 
kelius žmonėms einantiems 
su aukomis, su paskola Lie
tuvai, jie klastingais, išgal
votais budais pasmerkia vi
sa tai, ką ne jie padarė, ką 
Lietuvos žmonės sau stato, 
ant ko savo ateitį tveria.

Išgamos — tai jų vardas.' 
Patriotai, paklydėliai ir 

išgamos — tie musų tarpe 
maišosi. Patriotai remia ir 
pasiryžę toliaus remti; pa
klydusius dar pasiseka ant 
kelio sugrąžinti parodžius 
jiems šviesą. Išgamos — 
-yra tai mirę mums gaivalai, 
mirę tautai žmonės, išma
tos iš tautinės draugijos. — 
Tokię, prisišlieję prie sveikų 
kūnų, savo pūvančia dvasia 

. kartais užkrečia ir kitus.
Tokių reikia saugotis — 

jie pavojingi, jie sykiu be- 
reikšmingi tokiam, kuris tu
ri supratimą.

Jų užduotįs, jiems pri
klausę tautiniai darbai lie
ka mums nešti. Nenusimin- 

, kime, nenusigąskime, įsivai
zdindami, kad sunku: vis
kas galima ir atsiekiama, ko 
tikrai j ieškoma.

Lietuvos atstatymas pri
klauso nuo musų. Lietuvos 
atgavimas savo senovinės 
.garbės laukia musų sujudi
mo, prikėlimo. Lietuvos at

i eities gerovės paskatinimas 
žiuri į musų duosriumą šio
je paskoloje.

Paskutinės paskolos die
nos reikalauja musų gyves- 
nio subruzdimo. Draugijos, 
pavieniai žmonės, vyrai ir 
moterįs, — pasirdykime! '

Lietuvos kariumenė ren
giasi eiti ant Vilniaus — ei
kime sykiu su ja! Eikime 
su ja iki galo, iki Lietuva 
bus laisva, atliuosuota nuo 
visų musų priešų, kurie iki 
šiolei dar mus pavergt nori.

Džiova
Kas trįs minutos Suv. Valsti

jose nuo džiovos miršta viena 
ypata. Šimtas penkiasdešimts 
tūkstančių miršta čia į metus.

Vienas iš kožno dešimts žmo
nių, mirštančių Suv. Valstijose, 
miršta nuo džiovos. Jei manai, 
jog turi džidvą, neatidėliojęs eik 
pas gydytoją arba j džiovinin
kų kliniką. Tegul ten atsargiai 
išegzaminuoja plaučius. Atsi
mink, tas negalima padaryti, 
kolei visa krūtinė neatidengta. 
Todėl netikėk į gydymą, kurs 
to nedaro, arba, dar blogiau, 
jeigu patariama vaistai nuo ko
sulio, be plaučių peržiūrėjimo.

(Tąsa iš pereito numerio)
Šiuom kartu aš nesiinteresuoju daile 

ir religija, bet filosofija ir jos teisybes pa
rodymu. Tas kas-nors ateina mums vizi
joje. Bet tas tiktai duriu atidarymas į fi
losofiją; tai tižkvietimas žengti prie mei
lės puotos.

• Sokratas ne visiškai teisingas, kuomet 
jis pavadino filosofu tą, kurs tėra tiktai 
teisybės permatymo (vizijos) parodytojas. 
Toks tėra tiktai amatorius, o ne filosofas; 
tiktai priėmėjas, o ne statytojas. Vizija i 
yra atidarymas ir užkvietimas. Ji yra po- i 

oovieunej xvubijoj meicas, lb'|ezjja Romėnu poetai buvo visiškai teisin- 
skyrus valdiškas vietas uziman- J - *
čių,

buna didelis lietus. Indra va
dintas ir Parjanya.

Sulyginime kalbų pasirodė 
daugiausiai užsilikusių panašu
mų ir bendrumų tarp Sanskrito 

|yra pas Latinus, Grekus ir Lie
tuvius, ir visų tų paminėtų tau
tų pasakos nuveda mus į ben- ( 
drą tolimą praeitį — į namus 
neišdalinamos' Ariu veislės.

Kadangi žodžiai dalimai pa
keisti ir dievysčių ypatybės pa
mainytos, bet lietuviškai Zeus, 
Deus ir Dyauš-Deva vadinta 
Dievu Perkūnu (Pehrkons).

Teutonai perkun-dievį vadino 
|Thor ir tas, kaip Dyaus ir Ju
piter arba Zfeus, yra barzdotas, 
su žaibais rankose.

Pirma minėta buvo Prithivi 
— motina žemės; taip didžiau
sia Dyaus buvo sykiu vyru Pri- 
thivei; Ouranos (Kronos) —

Dangus pas juos galėjo būti skaitytas vyru Gaiai; Lietuvių 
> ir tėvu aušros arba kūdikiu že- mituose prie Perkūno prikergia- 
: mės. Rytas galėjo būti gimdy

toju saulės, arba saulės sesuo, 
ar net žmona (saulė yra vyriš-. 
kos lyties); taip, iš visko ma
tyt, tie vardai, kaip aušros, va
karo, saulės — buvo laikomi 
dievystėmis.

Tas viskas kiekvieną supran- pasauliai yra apimti jų globoje, 
tantį daveda prie minties, jog Vėjai, kurie švaistosi po atviru 
nuo to paeina gyvybės galimu
mas,. tai yrą, kad per -tokį gam
tos atsikartojimą tegali gyven
ti viskas kas yra ant žemės gy
vo; gyvybės šaltinis ištiesų ir 
yra tame, kad saulė kasdien ei- padaryta, kad nors upės amži
na per dangų (arba žemė suka
si į rytus), apšviesdama, apšil- 
dydama bei linksmindama visą 
žemės gyvį. z

Taip Dyaus, arba blizgantis 
saule nušviestas eteras, pas In- 
dusus tapo jiems tuo, kas da
bar mums žinoma vardu Die
vas, arba pas Grekus — Zeus. 
Įvairiuose raštuose Dyaus va
dinama Divus, Zeus, Deus, De
va, Theos, Diana, Dianus, Die
na arba Janus ir kitokiais var
dais, paeinančiais iš tos pačios 
Sanskrito šaknies — dyu — 
šviesti. Taip, Sanskrito kalbo
je šviesa (ne pati saulė) vadi
nama Dyaus, o Lietuviai, turį 
Sanskrito kalbą, — vadina Die
vas, visų augščiausiąją esybę.

Bet pas Indus Dyaus-šviesa 
neliko augščiausia esybe; kaipo 
šviesa ir šaltinis gyvybės Dyaus 
paskui turėjo inpėdinį — Indrą.

Pas Grekus taipgi Ouranob 
arba Kronos, pirmpradinė tve-1 tus dievus, 
riančioji esybė, pakeista inpėdi- 
nyste Zeuso, arba sunaus.

Dyaus vienu laiku buvo 
dąs del dangaus ir sykiu 
das Dievui. Dyaus Pitar, 
Dyaus tėvas, 
Zeus Pater arba Jupiter arba 
Janus Pater pas Latinus.

Kaipo tokis, Dyaus buvo Vis-, 
vakarma, didis universo sutver
to jas-architektas, žinantis visus 
pasaulių ritulius; Prithivi, gim
danti visus daiktus, plačios že
mės ir jos vaikų motina.

Kuomet po orą siausdavo Ma- 
rutai arba audros, žmonės ant 
žemės šaukdavo mielaširdystės 
nuo .Dyaus, Prithivi ir Agni 
(ugniės-saulės).

Indra, skaitomas sūnūs Dyu 
ir iš kurio gavo savo galybę, 
tampa aūgštesniuoju dievu ir 
laikomas galingesniu už savo 
tėvą. Bet Dyu, nors jo galybė 
tampa mažesnė už sunaus, dar 
vis valdo žaibus ir perkūnus.

Grekų ir Romos dievai — 
Zeus ir Jupiteris — taip pat bu
vo globėjais žaibų ir perkūnų.

Sanskrito kalboje Indrai duo
ta kitas, prie daugelio, vardas, 
kaipo atnešėjo gausaus lietaus, 
nes, pasekmu žaibų ir perkuriu,

IŠ KUR PAEINA ŽO
DIS DIEVAS?

SENOVĖS ' Vedų mitologijoje 
kalbama apie visus dangaus, 

žemės, oro ir kitus apsireiški
mus. Tose pasakose sukrauta 
visa senovės amžių Ariu kultū
ra ir jų išsivystymo laipsnio 
augštumas. Žmonių supratimas 
-apie dangų ir dangaus ypatybes 
— saulę, mėnesį ir žvaigždes, 
taipgi prietemą, tamsą ir auš
rą, buvo'/keistas: Vedų himnuo
se kalbama, kad saulė kas dienai 
pražūva — miršta, kuomet ji 
nusileidžia vakaruose,—ir žmo
nės melsdavosi jai, nežinodami, 
ar pamatys ją vėl kada, ar ji 
jau ant visados nuo žemės iš
nyksta!

ima Žiaminė, — ir taip eina: 
vienas, visų viršiausis, augšty- 
bių dievas, kita žemės dieve, iš 
kurių iškįla Indra, Zeus, Aug- 
štis — vėlesnieji dievai.

Jie ’’gyvena visuose pasaulių 
kampuose ir valdo juos; trįš

dangumi, yra jų kvėpavimai. 
Jie padėjo ant dangaus saulę ir 
atidarė /neapribotus kelius jai 
eiti. Jie iškasė upių kelius. Ir 
tik per jų protingą sutvarkymą

nai lieja vandenį į jūres, bei 
jūrės niekados nepersilieja ir 
upės niekados neišdžiusta. Pa
gal jų įsakymo mėnuo šviečia 
danguose; žvaigždės, kurios 
matomos danguje naktį, pra
nyksta dieną pagal jų paliepi
mo. Nei skrajoją ore paukš
čiai, nei nepaliaujamai plaukią 
upės negali suprasti jų galybės 
nei jų keršto, 
gėlai) prižiūri 
mą. Jie patįs 
kių. Jie 'žino
oro augštybėse, laivų kelius pla
čiuose jūrių vandenuose, kelius 
smarkių vėjų, ir žino visus pa
slaptingus dalykus, kurie jau 
padaryti ar dar bus kada daro
mi.”

Galybė didžiųjų senovės die
vų, kurie mirė sykiu su seno
mis tautomis, kurie išnyko su 
užsibaigimu jų tikybų, dar ir 
šiandien gyvena, pervesta į ki-

Jų sargai (an- 
visą jų surėdy- 
turi tūkstantį a- 
paukščių kėlius

var-

arba 
atsakąs Grekų

Žodis Dyaus paeina nuo žo
džio dyu, kas reiškia abelna 
šviesa, kokia esti apėmusi 'vi
są orą dienos laiku ir per kurią 
gyvena visi, kas gyvas.

žmonijos protuose nuo am
žių eina kova; įvyko permainos 
valstybių, sugriuvo galingos 
viešpatystės, žlugo ir amžinai 
pranyko jų valdininkystė, jų 
garbė. Didelių įvyko permainų 
ir danguose: valdė visokie die
vai, žlugo jų visagalybė, jų vie
tas užėmė kiti, naujasni, smar
kesni, žiauresni, ar teišingesni. 
Pranyko pirmųjų garbė, didybė 
■ir jie šiandieną jau nebegarbi
nami. .

Šiandieninių dangiškųjų val
dovų pasekėjai dar tarp savęs 
kovoja, kaip kovoja ir žemiškų 
karalysčių pavaldiniai už garbę 
savo vadų.

’’Niekas nėra amžinas” — tai 
teisingas pasakymas. Nėra am
žinos nei dabartinės dievystės, 
kurios jau turi užsibrėžę pasau
lio galą, kurio "nei valandos nei 
dienos niekas kitas nežino”. Te
čiaus gali būti kitaip: dabar juk 
užeina didelė ’’bedievystės” ga
dynė, kuri be abejo įves tokių 
permainų, kaip seniau būdavo.

IŠBUDIMAS
Industrialė ir ekonominė uto

pija, pastatyta ant senosios Ru
sijos imperijos griuvėsių, pra
deda rodyti didesnes žymes sa
vo iširimo. Amerikos radika-1 
lai, kurie su pasididžiavimu nu
rodinėjo į sovietizmą kaipo dar
bininkų išganymą, dabar turi 
jau perkeisti savo giesmę arba 
trauktis lauk iš choro. Kartus 
patyrimas Trockizmo burbulą 
sunaikino.

’’Sovietinėj Rusijoj niekas, iš-

čių, nedirba daugiau, kaip tris S1’ kuomet jie pasivadino regėtojais . — 
valandas į dieną”, skelbia Al- Jiems ’’regėtojas” ir ’’poetas” buvo vienos 
fred W. Kliefoth, sugrįžęs į S. rūšies; ir Graikai skyrė poetams neapsa- 
Valstijas po beveik trijų metų komą ritmą to paties padūkimo, kurs, kaip 
tyrinėjimų neramioj bolševikų jje sako, diktavo Apolld orakulams. Se- 
žemėj. ’’Likusią laiko dalį žmo-lgs pasaulis ištikruju laikė vienodomis 
sto„ I poeto ir pranašo funkcijas. As nei kiek ne-

Taip buvo šeši mėnesiai at- bandau nuliūdinti tuos, kurie gal turi vizi- 
gal. šiandien, kaip pasirodo iš jos jiegą. Ir tas, tečiaus ne filosofas, ga- 
pačiu sovietų vadų pranešimų, Į Ii taipgi suteikti išmintį gyvenimui, kad 
net trijų valandų diena likosi jr kitokios rūšies. Vilija tiktai supažindi- 

~ nimas.
Kiaurai per duris, atidarymą ir supa

žindinimą (introdukciją) musų ”aš” atei
na pasitikti mus. Tai yra tikras, augštes- 

tas ”aš”, kurį mes turime su
yra milijonaiiprasti kaipo reflektivę mintį; t. y. mes tu- 
. ._ *. ‘5"irime reflektuoti arba duoti jam išmintingą

.. išraišką aiškioj kalboje — formą tam, ką 
mes matome, girdime ar jaučiame. Tai 

Ivra bntinai roįValinora mileli iecinlatzviimiii

apmažinta. Maisto jieškojimas I 
tapo visuotina medžiokle, dar
bui gi nelieka laiko. Pasaulis 
prieš savo akis dabar mato tra
gišką žlugimą buvusios garsin
gos šalies, dėl stokos darbinin-1 nysis ”aš” 
kų, nors tenai j 
žmonių nenorinčių dirbti ar ne-1 • m ■ 
galinčių dirbti. L-

Bolševizmas, suprantama, iš I 
pradžios buvo tiktai visuotinas 
sąprotavimas, kad žmonės galės būtinai reikalinga musu išsiplėtojimui, 
grėitu laiku pasiekti gerovių, j kad mes turime būti gabus sutraukti savo 
pastoti laimingais. Pirmiausia įsjudį į mintis ir tyrus kalbos, terminus. 
Rusija, o paskui ir visas pa- Ra(j nurodžius tai aiškiai: mes turime ga- 
saulis, manyta pasikels iki ete-kudikj' Nei amt nei dvasia neuž_ 
nskos augstybes, tempiant sa- . ... , , . , , X7.
VO batų ausis. Manyta įst'eig- siganedma, kolei kūdikis neu-zgimsta. Vi- 
ti garbingą surėdymą, kuriame sata nuolatos reikalauja teisybės.
nereiks visai dirbti, tik žaisti, Kad suprasti šį formavimą-tverimą, 
atmetus visas pirmesnes ekono-1 reikalinga ištyrinėti tiktai kelias platesnes 
miškumo teorijas į sąšlavyną. Iirties ar mintijimo sistemas.
Tai buvo vienas is- skaisčiausių , , , . . . . - ,„ . .. Platonas sutalpina visa pasauly] zody-sapnų žmonijos istorijoje. I „.... . . .J .

Kaip ir daugybė kitų sapnų, J® idėja . Aristotelis išreiškia visus pa- 
saulėleidžio spalvos, šis irgi pa- šaulio busimuosius terminus ’’forma”. Tu- 
sektas skaudžiu išbudimu apsi- lo laikraščio redaktorius įkūnija visą pa
maukusioje sekrinčioje aušroje. 
Vienintelis nevykiiftas su Troc^ 
kio planais tik tas, kad jų nega
lima įvesti. Vietoj auštant die
nai pakilti iš miego su daino
mis ant lupų ir šokti linksmai 
prie darbo atlikimui reikalingos 
dalies sukimui nacionalizuotos 
industrijos, 1920 metų Rusija
— inpėdinė visų palaimų užsi
svajojusios sovietų valdžios 
j darbą visai neina. Vietoj 
žmonės palieka savo sėdynes 
dustrijoje ir ineina ”į eiles 
naudotojų, į eiles parazitų” 
kaip pats Trockis kalba, gerai 
tai žinodamas.

Logiškai, tuomet užeina rei
kalas padaryti darbo konskrip- 
ciją. Jeigu Rusijos darbinin
kas yra toks aklas, kad neper- 
mato tų palaimų, bolševizmo 
jam užkrautų, jis bus privers
tas tai matyti. Ne tiktai kad 
jis bus vedamas prie šaltinio, 
bet taipgi bus priverstas gerti.

’’Darbininkų militarizavimas”
— taip vadinamas naujas pada- | 
vadi j imas, ir Trockis, ikišiolei Į 
žinomas tarptautinis priešas vi
so kvepiančio militarizmu, ją 
įveda. Po šitokia naudinga, kad 
ir nesovietiška, tvarka, ’’darbi
ninkų minios bus tvarkomo's, 
skirstomos, dalinamos, siuntinė
jamos iš vietos į vietą tokiu pat 
budu, kaip kariumenė”. Lyg ir 
permatydamas didelį priešingu
mą tarp šito padavadijimo ir 
švento', tankiai garbinamo tyro 
sovietizmo, Trockis skubinasi 
paaiškipti, jog ’’pasakymas, kad 
liuosi darbininkai, taip sakant 
liuosai samdomi darbininkai, 
atlieka daugiau darbo, negu po 
prievarta verčiami žmonės — 
yra teisingas tiktai lyginant jį 
su feudalistiška ir buržuaziška 
draugijos tvarka.”

Tokiu budu industrialio uto
pizmo apaštalas bando išsiran- 
gyti iš po savo ekonomiškos jaj; kurią aš taip karštai parekomenduoju.

Yra užsilikusi pasaka apie yizitorių, 
kuris norėjo pamatyti Wordsworth’o stu
diją. Tarnaitė, įvedusi jį į knygyną, pa
sakė: ’’Tai yra pono knygynas. Bet jis 
studijuoja laukuose.”

Anekdotas gana aiškus. Wordsworth 
nesiartino prie realybės perdėm literatū
rą ir dailę. Jis matė literatūrą ir dailę 
laukuose ir žvelgė į tai plačiai atvertom 
akim. Ir begyvendamas ir dirbdamas lau
kuose, jis pastojo išmintingu, mitriu. Lau-

to, 
in- 
iš-

nevykusios sistemos griuvėsių. 
Tai yra puikiausia lekcija visam 
pasauliui ir darbininkams, ku
rie nesistengia patįs ką nors 
atsiekti, bet griebiasi daryti ką 
jiems panašus apaštalai liepia.

Industrialis išganymas nega
lima atsiekti tinginiavimu ir 
konfiskavimais. Rusijoje kaip 
ir visur kur tas išganymas tu
ri ateiti tik darbavimusi. Ame
rikos agitatoriai, skelbią sovie
tizmą, šiuomi netenka žodžių.

žangos. keliu žengianti pasaulio judėjimą 
termine ’’Karma”, geismo ir proto veiks
nyje.

Visi filosofai atliko tolygų darbą. Vi
si pagimdė kudikj: idėją.

Taigi, jei tu esi nevaisingas; jei tu ne
gali nužengti taip toli, kad atrastumei ter
miną, kurs įglaustų pasaulį, kaip lukštas 
apsupa riešutą, tu gali ir turi, mažų-ma- 
žiausiai, mokytis metodo. Ir tuomet tu tu
rėsi didelę naudą ir vertę. Užtat gi yra 
vertingas dalykas pastudijuoti parašytą fi
losofiją.

Čia yra dar kita puiki priežastis, ko
dėl mes turime studijuoti filosofiją.

Galima pralavinti arklį arba šunį. Ir 
juodu gali individualiai įgyti tulus gabu
mus ir išmokti kaikurių dailykų. Bet tuo
du gyvūnėliu negali perduoti to pa'žinimo 
arba savo gabumų savo ainiams. Fiziniu 
paveldėjimu, jų jaunučiai ainiai gal ir gali 
įgyti kaikuriuos gabumus ar galimybes. 
Bet tai ii' viskas. Jie patįs, kad išmokus 
tai, ką jų paveldėjai-tėvai buvo išmokę, tu
ri pareiti kiaurai per panašų lavinimąsi ir 
kančias, ir, dar ir tuomet negali dasigauti 
toliau už savo tėvą ir motiną.

Bet mes, žmogiškos esybės, galime per
duoti savo prityrimus, mintis ir dailės idė
jas rašymu ir papasakoti kaip mes atke
liavome prie savo pasekmių. Musų kūdi
kiai gali skaityti šias žinias ir pakartoda
mi jas, jie gali tęsti toliau musų prityri
mus, mintis ir idėjas, ir tokiu budu ne tik
tai progresuoti, bet taipgi išvengti musų 
nuovargių ir triūso.

Kultūra yra pasekmė viso šitokio dar
bo, pamatuoto ant pratėvių triūso. Bestu
dijuodami pasekmes visų praeities filoso
fų minčių ir gyvenimo metodų, mes ne tik
tai apsisaugojame nuo bereikalingo triūso 
ir vargų, bet ir galime laikytis teisingai 
kultūros ir evoliucijos bėgio darbe. Taigi 
matote tuomet svarbią priežastį šiai st'udi-

kuose jam realybė nebuvo apipiešta punk
tuacijos ženklais, raštženkliais arba gra
matikos taisyklėmis. Užtat gi Wordsworth 
gali būti patarnautojas ir sugestija. Jo 
elementališkas aštrumas turi jiegą smar- 

Ikiai bėgančio- upelio, kurio negalima su
stabdyti. Jo 'žodžiai turi atviro oro spė
ką. Ir jo aprašymai turi kosminės prigim
ties liuosybę. Jame randasi gana dikčiai 
tos originalybės, apie kurią aš tik ką kak 
bėjau. Daugelis jo literatinių liekanų turi 
betarpiškumo jiegą; ir jie sukelia ilgėji
mus, troškimus žuvusiems idealams.

Mokslas ir akademiški metodai atskiria 
sielą ir sunaikina ją tokiu pat budu, kaip 
ir gėlę, kada išrauni ją iš žemės jos išstu
dijavimui. Tame momente, kuomet gėlė 
atskirta nuo savo elemento, ji tampa pa- 
talogiškas objektas ir nebeturi gyvybės. 
Tame momente, kuomet žmogus spėka-įs
praudžia patyrimą į frazę, ji yra be gy
vasties, kaip, ir gėlė, kurią šalna nupiešia 
ant lango- stiklo žiemos laiku.

Šalin nuo knygų! 'Lai dvasia mokiną! 
Priklausykit prie gamtos, draugystės!. .

Jei filosofija (metafizika, psięįęjpgi- 
ja ir etika) yra gyvenimo išmintis .ir ner 
gali būti išmokta iš knygų arba akademi
jose, tai kokia nauda iš knygų studijų, ku
riose tūli filosofai sutalpino- savo- sįstę- 
mas?!.... Tuomet mano skatinimas, prie 
knygų išrodytų neteisingas, kuomet parer 
komenduoju šitokias studijas?!....

Filosofai, kuriuos rekomenduoju kai
po studiją, yra tie, kurie, buvo patįs7 užsi
interesavę šiais fundamentaliais klausi
mais, kurie stovi prieš kiekvieną normalį 
protą; jie buvo tokie vyrai, kuriems ger
būvis, palaima arba vidujinis reikalingu
mas nedavė jiems vietos, kol jie — mažiau
siai iki tūlo laipsnio — neatėjo prie pasek
mių, kuriomis galėjo užsiganėdinti. Sub
jektai, kuriais jie buvo užsiinteresavę, ir 
uolumas, kuriuomi jie valdė šiuos dalykus, 
privertė šiuos vyrus tapti žmonių proto ti
pais, saulėmis, aplinkui kurias planetinis 
tamsių ir neišsiplėtojusių žvaigždžių pa
saulis sukosi. Nebūk perdidžiai užsiinte
resavęs filosofų- individualybės klausimu. 
Bet verčiau studijuok jų gyvenimo padėji
mus ir problemas, kurias jie atidengė ir 
išaiškino. Mokykis jų- metodų. Leisk jų 
entuziazmui paliesti save. Šviesa, kurią 
jie užmetė ant egzistencijos esencialų (pir
mutiniu principų), gali šviesti mums, jei 
mes to norėsime. Su šia šviesa mes pa
sieksime proto didybę ir vidujinę liuosybę, 
išvengdami visas kovas. Musų pačių tve
riantis genijus gali būti išstatytas judėji
me pagal jų judėjimo jiegą, — jiega, ku
rios mes, gal, turėtume laukti ilgą laiką — 
jei ne jie, — ir kurios, gal, visiškai nesu
lauktume.

Dabartinis dienos gyvenimas gana pai
nus. Nuolatai besididinančių kliūčių pro
blemos- vis iškįla ir iškįla. Todėl gi, jei 
mes palyginę savo prierašus su genijų, ga
lime sutaupyti Miko ir jiegų del įgijimo 
musų pačių pirmutinių nuomonių nusigied- 
rinimo, ir mes galėsime apsišviesti ir men
ku energijos išsiliejimu, tai kodėl mes ne
galėtume pasinaudoti iš progų ir tokiu bu
du prisirengti prie pirmybės painesnių už
duočių ir klausimų?

Tai kodėl nepasinaudoti filosofų kny
gomis? Kodėl?

Filosofai — tai universitetas. Jų knv-
— geriausi instruktoriai ir mokyto,11",, ] 
Mokykimės iš jų. Eidami į laukus

Į mišką, pasiimkime su savimi mokytojų- 
knygą. Turėkime visados greta savęs- i. 
losofą — knygą. Tai darė Wordsworth; 
taip darykime ir mes. Ir tuomet paregė
sime nematytus daiktus!-....

Sekantis filosofai ir jų išmintis — ši
taip elgiantis — nekariaus prieš musų in
dividuates pastangas, nei gi prieštaraus įs
tatymams: kad filosofija ne mokslo baga
žas, bet gyvenimo išmintis.

Pavelykit man kiek pailiustruoti. Kuo
met mes visų-pirmiausiai pradedame min
tyti ar mąstyti apie gyvenimo problemas, 
mes esame Platonistai ar Aristotelistai. 
Mes esame idealistai, matantįs absoliuti, 
augščiausią ir prakilniausią kaipo ką-nor? 
didžiai tyrą, gerą ir tikrą. Arba mes esa
me realistai, matantįs, kad pasaulio pama
tas turi dalyvauti kokiu nors budu šu ta 
realybe, kuri esti musų paliečiama.

(Bus daugiau)

gOS

Kožną dieną vaikščiok po vieną mylią, 
nereikės gydytojo.
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Iš Clevelando “teader-News” — Verčia K. S. K.

PAAIŠKINIMĄ! MIKUI PELEI APIE KLERI
KALIZMĄ

(Tąsa iš pereito numerio)
Kaip kariumenė buvo mėtoma.

Mes buvome paleisti j užpakalines lini
jas rezervan. Tenai liko suorganizuotas 
masinis susirinkimas pagerbimui armijos 
komiteto delegato, kuris atvyko mums kal
bėti. Jį priėmė tūlas Krylov, vienas iš ap
sišvietusių kareivių, kuris pats pasakė kal
bą gan gerai ir apie dalyką.

’’Kolei vokiečiai laikys savo kaizerį ir 
klausys jo, mes neturėsime taikos”, kal
bėjo Krylov. ’’Kaizeris nori atplėšti nuo 
Rusijos provincijų ir pavergti jų gyvento
jus. Vokiečių kareiviai pildo jo norus ly
giai kaip ir jus pildėt caro. Ar ne tiesa?”

’’Teisybė! Teisybė! Taip ištikro yra!” 
sugriovė minios balsaą.

’’Taigi”', tęsė toliau Krylov, ’’kaizeris 
mylėjo carą ir buvo giminingas su juo. Te- 
čiaus kaizeris nemyli ir negali mylėti lais
vos Rusijos. Jisai bijo, kad nuo musų pa
simokinę vokiečiai .pradės revoliuciją savo 
šalyje. Jis, todėl, stengiasi sunaikinti, mu
sų liuosybę, norėdamas palaikyti savo sos
tą. Ar neaišku?”

Vėl visi šaukė, patvirtinimui jo žodžių.
’’Taigi,” tęsė kalbėtojas toliau, ”musų 

Užduotimi yra ginti savo šalį ir šventąją 
laisvę nuo kaizerio. Jeigu mes jo nesunai- 
kinsim, jis sunaikins mus. Jeigu mes jį 
sumušim, jo šalyje bus revoliucija ir vokie
čiai numes jį nuo sosto. Tuomet musų lai
svė bus užtikrinta. Tuomet mes visi galė
sime eiti į savo namus ir paimti sau že
mės kiek katras galėsime. Bet mes nega
lime eiti namon, kuomet iš užpakalio stovi 
musų priešai. Ar netiesa?” <

Kareiviai perkūnišku šauksmu tą pa
tvirtino.

Į ’’Mes negalime daryti taikos su valdo
vu, kuris iš širdies musų neapkentė ir ku
ris slaptai turėjo ryšius su caru. Ar ne
teisybė?”

’’Teisybė! teisybė! Ura už Krylovą!” 
veržėsi iš visų šauksmai.

Tuomet stojo kalbėti delegatas iš ar
mijos komiteto., Kareiviai buvo pakilusia
me upe,” ištroškę kiekvieno žodžio, kalban
čio apie palengvinimus.

’’Draugai!” pradėjo delegatas kalbą. 
’’Per tris metus mes liejome kraują, ken- 
tėme alkį ir šaltį, maudėmės po dumblinas 
ir vabalų užgyyentas tranšėjas. Miriadai 
musų brolių buvo išžudyta, sužeista visam 
gyvenimui, paimta neleisvėn. Keno ta ka
rė buvo? Tai caro. Jis vertė mus kariau
ti ir ’žūti, kuomet jis su savo didžiūnais 
maudėsi aukse ir patogumuose. Dabar ca
ro jau nėra. Kodėl, taigi, draugai, mes 
turėtume dar ilgiau kariauti? Nejaugi 
jus norite vėl guldyti savo galvas tūkstan
čiais?”

’’Nenorime! nenorime! Užtenka jau 
karės!” tūkstančiai balsų suskambėjo ore.

’’Gerai,” tęsia delegatas. ”Aš sutin
ku su jumis. Jums pasakojama, kad mu
sų priešai stovi prieš mus. Bet ką dary
ti su musų priešais, esančiais užpakalyje? 
Kaip su tais viršininkais, kurie šalinasi iš 
fronto ir jieško pasislapstyti ? Ką daryti 
su žemių savininkais, kurie laiko didžiau
sius plotus, padovanotus jiems buvusio ca
ro? Kaip su buržuazija, kuri siurbė mu
sų kraują per gentkartes ir pralobo iš mu
sų prakaito ir darbo? Kur jie randasi da-

Ką jie nori su mumis padaryti? — 
F nori, kad jus kariautumėt su priešais 

ii, kad jie, žmonijos priešai, galėtų 
i ir vogti viską užpaklyje! O kuomet 
aareisite namon, jeigu išliksite gyvi, 

pan.atysite, kad visa žemė ir visi šalies 
turtai jų rankose!”

Vėl griausmingai kareiviai šaukė, kad 
teisybę sako.

’’Dabar jus turit du priešu”, kalbėto
jas sako. ’’Vienas išlaukinis, kitas nami
nis. Jus negalit kariauti su abiem ant sy
kio. Jeigu tęsit karę, priešai jūsų užpa
kalyje apvogs nuo jūsų viską ir pačią lais
vę, pagrobs žemę ir paims visas teises, ku
rias jums revoliucija atnešė. Mums tuoj 
reikia padaryti taiką su vokiečiais, kad ga
lėtume kovoti su kraugeriais buržujais. 
Ar ne, vyrai?”

Kariumenė patvirtinančiai šaukė, kad 
reikia taikos, kad visi pavargę nuo karės.

Kareivių jausmai buvo užsidegę. Ta
sai delegatas teisybę kalbėjo, jie sakė. Jei
gu jie tęs karę su vokiečiais ir sėdės tran
šėjose, nuo jų bus pavogta visa žemė ir at
imta liucsybės vaisiai, — vienas kitam aiš
kinosi su užsidegimu. Man širdį pradėjo

skaudėti matant to kalbėtojo žodžių efek
tą. Viskas, ką pasakė Krylov savo kalbo
je ir'ką visi taip karštai pritarė, dabar jau 
išgaravo. Tie patįs kareiviai, kurie taip 
entuziastiškai buvo pasiryžę viską daryti 
pagal pirmojo kalbėtojo išaiškinimų, dabar 
su tokiu pat karštumu, jei ne didesniu, nu
sviro į kitą pusę. Negalėjau savęs suval
dyti iš tokio susijudinimo.

”Jųs kvaili asilai!” Išsiveržė iš manęs 
žodžiai. ’’Vieną minutą jus patraukia į vie
ną pusę, kitą — į kitą. Ar jus nepritarėt 
Krylovo žodžiams, kuomet jis kalbėjo, jog 
kaizeris yra mūšų priešas ir kad mes tu
rime jį išvyti iš Rusijos pirm pradėsiant 
taikytis? O dabar jus uždegti pradėti ci- 
vilę karę, kad kaizeris galėtų paimti visą 
Rusiją į savo saują. Dabar yra karė! Su
prantat, karė! O karėje negali būti kom
promisų su priešu. Duok jam colį, tai jis 
paims mylią! Vyrai, imkimės savo darbo. 
Atlikime savo pareigas.”

Kareiviuose pakilo sujudimas. Neku- 
rie garsiai pradėjo šūkauti ir priešginiauti.

”Ko čia stovėti ir klausyti tos paikos, 
bobos?” suriko vienas.

Prasidėjo visokie šukavimai, vieni rė
kė, kad ją reikia pamokyti, kiti — apspar- 
dyti ir tt. Neilgai trukus taip' prasidėjo. 
Pradėjo marie stumdyti ir daužyti.

”Ką jus darot, vyrai? Juk čia JaškaL 
Ar jau proto netekot?!” išgirdau draugiš
ką nuošalyje balsą. Kiti mano draugai at
bėgo į pagalbą ir aš likausi išgelbėta per
daug nenukentėjus. Bet aš pasiryžau ga
lutinai pareikalauti komandieriaus paleisti 
mane namon ir pasišalinti iš karės, kur nė
ra jokio kariškumo. Dabar, sakau, jau ne
siduosiu komandieriui perkalbėt.

Sekančią dieną Į musų sritį pribuvo 
Durnos prezidentas Michail Rodzianko. — 
Visi sustojome į eiles peržiūrėjimui, ir, 
nors kareiviuose nėbuvo disciplinos, jie ši
tą prietikį sutiko entuziastiškai. Rodzian
ko sutiktas su didelėmis ovacijomis, kuo
met pasirodė prieš mus.

’’Atsakomybė už Rusiją”, prabilo jis, 
”kųri pirmiau buvo ant pečių card ir jo 
valdžios, dabar guli ant žmonių, ant jūsų. 
Tai tas, ką reiškia laisvė. Tai reiškia, kad 
mes turime, savo pačių noru, ginti šalį nuo 
priešų. Tai reiškia, kad mes dabar turime 
u'žmiršti visus savo nesutikimus ir sudary
ti tvirtą sieną prieš vokiečius. Jie yra ap-j 
gavingi ir veidmainingi. Jie kalba malo
niai, bet jų širdįs pilnos neapikantos prieš 
mus. Jie sakosi esą jūsų broliais, bet jie 
yra jūsų priešais. Jie nori suardyti mus 
taip, kad paskui lengvai galėtų sunaikinti 
musų laisvę ir musų šalį!”

(Bus daugiau)

LIETUVOS VARGAI DAR TIE PATĮS. 
Lietuva Šaukiasi Pagalbos.

IŠTIESKIM JAI PAGALBOS'RANKĄ!
SLA. SEIMAS

yra ne'srovių, bet visų Amerikos Lietuvių. 
Varde jo dėkime aukas Lietuvos reikalų 

parėmimui.
S. L. A. KUOPOS, — siųskite Seimui pa
sveikinimus su linkėjimais kuoskaitlingiau- 
siai ir nepasigailėkitezbent po šimtinę au
kų prisiųsti. Kas neištesės šimtinės, tai 
bent dešimtinę. Kurioms kuopoms ir tas 
persunku, — siųskite tiek, kiek išgalite, bet 
labai butų malonu; kad Amerikos Lietuviai, 
SLA. kuopos ir pavieniai atžymėtų šį Sei
mą savo ciuosnumu savo medegiška para
ma, kad susiųstų aukų bent penkiasdešimts? 
tūkstančių.

Aukos yra- labai reikalingos Lietuvos 
Valstybės reikalams. Siųskite Lietuvos Ne- 
prigulmybės Fondui.

Reikalingas našlaičių sušelpimui aukas 
siųskite Amerikos Moterų Globos Komit.

Aukas reikalingas sušelpimui neturtin
gų tėvų vaikams moksleiviams siųskite į 
Moksleivių Fondą.

Aukas reikalingas Prieglaudos Namui 
siųskite Prieglaudos Namo Fondui.

Aukos yra reikalingos ir čion Ameri
koje sušelpimui našlių ir našlaičių — siųs
kite Našlių ir Našlaičių Fondui.

Aukos reikalingos yra imigrantų rei
kalams, siųskite aukas Imigrantų Fondui.

Kas nori paremti partijų reikalus, pa
vyzdžiui Sandarą ar kitas partijas, gali 
siųsti aukas per SLA. Seimą. Aukos turi 
būti įvardintos kokiam tikslui yra prisiun
čiama, o Seimas mielu noru priims ir per
duos tokiems fondams, ar tokioms parti
joms, kokiems tikslams bus prisiųstos.

Čekius arba Money Orderius su linkė
jimais siuskite sekančiu adresu:

SLA. CONVENTION 
Lithuanian Hall

Cor. E and Silver Streets 
SO. BOSTON, MASS.

Tūlas Mikas Pelė bando atsa
kinėti į mano straipsnį, tilpusį 
net kalėdiniame ’’Dirvos” nu
meryje gruodžio 19 d. — ’’Kle
rikalizmas Lietuvai Pavojin
gas”. Bet- įvairius jam nesu
prantamus dalykus prašo, kad 
paaiškinčiau. Mielai sutinku 
paaiškinti. — Tiktai nemalonu, 
kad jis bijosi savo šešėlio ir sle
piasi po slapivardžiu, o dar blo
giau, kad bando duoti atsaky
mą ’’Darbo Valandose” — to
kiame lapelyje, kurio jokis žmo
gus neskaitė. Vienok duodu 
Pelei kredito, kad nesibijo ret
karčiais išlysti iš urvo ir pažiū
rėti į šviesą.

Gal bučiau visai nepatėmijęs 
tų ’’Darbo Valandų” ir to Pelės 
straipsnelio, jeigu nebūtų vie
nas Šv. Jurgio parapijos para- 
pijonas atnešęs.

Pelė užreiškia šitaip (jo ir to 
laikraštpalaikio klaidas palieku 
netaisytas):

’’Dabar paklausčia p. J. š., 
kas buvo pirmas, kuris paskel
bė lygias teisias tarpe vargšu 
ir turčiu ar ne kunigai, kurie 
skelbė pasauliui, kad vargšas 
darbininkas lygus turčiui ir tu
ri turėti lygias teisias, kaip ir 
turčius. Teipgi pasakyk p. J. 
Š. kas pirmiausia pripažino ly
gias teisias moterims kurios 
pirm Kristaus, neturėjo jokiu 
teisiu ir buvo laikomos kaip ko
kis paprastas vyro žeislas,' ar 
ne kunigai buvo pirmutinei ku
rie skelbė del pasaulio kad ir 
moteris yra vyruilygi ir ją teip 
Dievas numylėjo, kaip ir vyrąir 
jos turi turėti tas pačias tei
sias kaip ir vyrai. Gal sakys 
kad ir šiame darbe Kunigai yra 
prasižengia prieš liberalus.”

Tiesa, kunigai paskelbė lygias 
tiesas tarpe vargšų ir turčių, 
bet nė ant šios žemės, o tiktai 
po mirties danguje. Reiškia, 
kunigija skelbė teises tenai, 
kur jie patįs nežino. Toliaus 
sako, kad moteqs pirmiau ne
turėjo lygių ' teisių su vyrais. 
Ištikrųjų', dabar moterįs turi 
šiokiąs-tokias teises, bet pasi- 
dėkavojant joms pačioms. Mo
terįs kovojo .per metų metus ir 
rezultatas priklauso joms, mo
terims, o ne kunigams!

Vėl Mikas Pelė sako, kad Die
vas moteris numylėjo, -—- o ką 
Pelė žino, ar Dievas moteris 
myli ar ne?

Toliaus:
’’Dabar pažvelgkim į vieną 

nuotikį iš Anglijos viešpatau
jant Henrikui VIII 1529 m. p. 
k. g. kuris gyveno su popiežių 
geroj taikoj ir garbėj kataliku 
Bažnyčiai, bet kartą užsigeidė 
paliuosuoti savo pirmą pačią ir 
vesti kitą, kuri jam geriaus pa
tiko”.

Dalykas čia buvo tame: Kuo
met Henrikas apsivedė su Ka
tarina, ji buvo 6 metus už jį 
senesnė.- Per savo gyvenimą 
Henrikas VIII ir Katarina susi
laukė vieną mergaitę, Marijoną. 
Nuo tų laikų Katarina pradėjo 
sirgti ir jie negalėjo daugiau 
vaikų susilaukti. Kadangi An
glijos tiesos reikalauja, kad so
sto inpėdinis butų vyras, o ne 
moteris, todėl Henrikas VIII ir 
buvo priverstas jieškoti kitos 
žmonos. — Minėdamas tai kai
po faktą, tokį Henriko pasiel
gimą, suprantama, negiriu.

Pelė dar rašo:
’’Toliaus p. J. Š. sakai kad 

'laisvoje Lietuvoj turime steng
tis, kad rastųsi kuodaugiausia 
tikėjimišku sektu.... ”

Aš savo straipsnyje minėda
mas, kad Lietuvoje butų kuo
daugiausia kitoniškų tikėjimų 
sektų, turėjau mintyje tą pri- 
parodymą, kad tose šalyse, kur 
vienas katalikų tikėjimas yra 
tvirčiausiu, ta šalis yra ekono
miškai, kultūriškai, politiškai 
ir doriškai nupuolus. Daviau 
ir pavyzdžius, kaip tai: Ispani
ją, Meksiką, Airiją ir pagalinus 
Lenkiją. Todėl aš ir nevelinu, 
kad katalikiškoji kunigija vie
na butų viešpatujančia ir sė
dinčia ant Lietuvos žmonių 
sprando, — aiškiai žinodamas, 
kad kunigai yra didžiausi ”lais- 
vadariai” ir žmonių pažangos 
priešai'. Aš tą aiškiai priparo- 
džiau aname savo straipsnyje, 
todėl patariu M. P. dar sykį jį 
perskaityti.

M. P. sako, jog Giordano Bru
no raštai buvo kvailiški ir ne
protingi. Aiškus daiktas, kad 
tokie žmonės, kurie pasiprieši
na kunigų "gešeftui” ir skelbia

tikrą mokslą; -kunigų negiosto- 
mi, bet visomis\jų pastangomis 
paniekinami žmonių akyse. — 

I Taip atsitiko ir su Giordano 
Bruno._ šis mokslo vyras skel
bė tokius dalykus, kurie atbu- 
kapročiams kunigams buvo ne
aiškus, o antra kenkė jų tikė- 
jimiškam ’’gešeftui”. Juk jie 
ir Koperniką taip jau- niekino, 
kam jisai tvirtino, kad žemė y- 
ra apvali, o ne paplokščia. — 
Šiandien kiekvienas skaitantis 
žmogus žino, kad žemė yra ap
valus skritulis, net tam patįs 
kunigai jau priversti yra tikėti.

Galų gale Mikas Pelė tvirti
na šitaip: ’’Juk lai musų p. J. 
Š. ir pats gavo mokslą per pa
galbą kunigu, būdamas Lietu
voje. Pagalvok gerai ir spręs- 
kim pagal teisybę one vien 
šmeižti už tai,' kad gerą yra pa
darę del lietuviu tautos ir visu 
Lietuviu.”

M. P. didžiausią klaidą daro 
nežinodamas ir taip tvirtinda
mas. Aš, būdamas Lietuvoje, 
gavau sekantį "mokslą”/: mano 
dėdė gerai mokėdavo iš ’’kan
tiškos” giesmes giedoti. Todėl 
jisai buvo labi pagarsėjęs žmo
gus.- Būdavo jeigu miršta kok
sai žmogus, tai pas dėdę atva
žiuoja už penkių-šešių mylių 
vežtis jį prie nabašninko pagie
doti. Tokiu budu mano dėdę, 
kaip kokį ’’daktarą”, vežioda
vo. Žinoma,, aš nuo dėdės irgi 
biskį pramokau iš ’kantiškos” 
skaityti. Gi esant 12 metų; tė
vas mane atsivežė į Ameriką ir 
čia leido į mokyklą, o pagaliaus 
pats dirbau ir mokinausi. ' Ir 
šiandieną mokslą, kurį turiu, 
gavau čia, Suv. Valstijose, o nė 
nuo kunigų Lietuvoje. Už sa
vo mokslą kunigams nei ačiū 
nesakau!

Jonas šemoliunas.
Pastaba. Laikraštukyj ’’ži

nynas” tilpo mano ypatą šmei
žiantis straipsnis. Atsakymas į 
tai tilps ’’Dirvoje” nepoilgam. 
Savo atsakyme nurodysiu kas 
buvo per paukštis tas Šv. Kazi
miero parap. klebonas. J. š.

Vera Cruz, Meksiką.. — šia
me mieste pradėjo . smarkiai- 
plėtotis buboniška plėga. Už
daryta mokyklos, bažnyčios, ne
išleidžiama ir neįleidžiama lai
vai, sulaikyta teatrai ir viskas 
kitas. Su miestu susinešti ga
lima tik telegramais. Amerikos 
valdžia rūpinasi pagelbėt.

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.

PAJIEŠKAU savo brolį An-1 
taną Markeli, trįs metai atgal I 
gyveno Anchorage, Alaska. — I 
Prašau atsišaukti jo paties ar
ba apie jį žinančių man praneš-f 
ti, už ką busiu dėkingas.

Jonas Škarnulis
621 Miami St., Akron, Ohio.

Narsus merginų vagįs. Utar- 
ninko ryte akivaizdoje keleto 
žmonių, ant Prospect avė. pora 
vyrų per gatvę atsitempė savo 
automobiliun klykiančią mergi
ną ir prismaugę su ja nuvažia
vo. Tas atsibuvo visai anksti 
ryte. Kaip nekurie matė, tie 
vyrai stovėjo su mergina ir pa
lengva kalbėjosi; be nieko vie
nas griebė jai už gerklės ir pra
dėjo smaugti. Jai pradėjus rė
kti, jiedu įsitempė ją į automo
bilį, sugriebę už plaukų. Pirm 
negu praeivai spėjo ką daryti, 
vyrai su mergina nuvažiavo. — 
Tokis atsitikimas yra buvęs ir 
pora savaičių atgal. Savaitė at
gal vėl vieną merginą vyrai no

rėjo spėka automobilin įsiver
sti.

Žiaurus žmogžudis. Athens, 
O. — Tūlas 32 metų vyras -nu
šovė savo motiną, 70 mėtų am
žiaus, ir mirtinai sužeidė tėvą, 
73 m. Barniai tarp jų kilo apie 
tai, kaip geriau butų pasėjus 
lauke kukuruzus. Po tokio pa
sielgimo jis pabėgo. Atrastas 
miške, sunkiai šusižeidęs save, 
visaip bandęs pasidaryti galą, 
bet nesisekę: bandė nusišauti, 
nepavyko; bandė kirviu nusi
kirsti galvą, ir to neįstengė, <
Užrašykit savo draugui metams 

dovaną — “Dirvą”.

į

OXEL padarys tik du dalyku: 
ištrauks skausmą Ir du sykiu 
greičiau. Ar turėjot kada ka 
nors kas abu dalyku atliktų?
Mieros 50c - $1.00 - $2.00 _

-Pardavimas Agentas 
A Strauso

Room 404 -- 2047 E. 9th St. 
Arba pas jūsų aptiekorių

MARGERIO KNYGYNE
GALIMA GAUTI VISOS ĮDOMIAUSIOS J 

■BHK ® KNYGOS IR DAILĖS PAVEIKSLAI. — Mei- i 
16 ir, Daile (su paveikslais), kaina $1.00. Portu- į 
Žalą Minyškos Meiliškų Laiškų knyga (su pa- į 
veikslais), kaina $1.00. Baltoji Vergija, kaina S 
>0c. Artistiškų Paveikslų knyga, kurioje telpa S 
352 paveikslai, aiškiausiai atvaizdiną gryną mer- J 
gėlės figūrą įvairiose pozose, kaina $4.00. Mote- į 

riškos ir Vyriškos grynų Figūrų Studijos — tai l.nyga, kurioje ran- j 
dasi ne tik įvairiausiose pozose moters ir vyro grynos figūros (mode- J 
liai), bet ir paviršutine anatomija (kūno subudavojunas), kaina $8.00. J 
Artistiški paveikslai, didumo 5x7 colius, kaina 25c. paveikslas (ne- J 
siunčiame mažiau, kaip 12 paveikslų). Minyškų Išpažintis (dar J 
spaudoje), kaina $2.00. Hipnotizmas (dar spaudoje), kaina $1.00. į 
Siųsdami orderį, kartu siuskite ir pinigus. Aiškiai užrašykite savo į 
adresą: AL. MARGERIS, 2023 ST. PAUL AVE . CHICAGO, ILK J
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Lietuvoje
ir kituose punktuose užrubežyje žmo
nes gauna pinigus siunčiamus tenai 
per Otis & Co.

Čecho-Slavokija 
Jugoslavija • 
Ungarija 
Grekija 
Francuzija 
Belgija 
Austrija 
Vokietija 
Anglija 
Švedija

Visos šalįs, į kurias galima yra pini
gai siųsti, pasiekiamos musų pinigų 
siuntimo patarnavimu.

Gaukit musų žemų kainų surašą ant 
Draftų, Kabelių, Money Orderių.

'FOREIGN

3T

DEPARTMENT

OTIS & CO.
216 SUPERIOR AV. 

N. E.
Apatinės grindįs 

Cuyahoga Building
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Pinigus į Lietuvą
IR Į VISAS SVIETO DALIS

Greitai ir Saugiai Nusiunčia

Lietuvos Atstatymo Bendrove
SULYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO

Sustato įgaliojimus (daviernastis) dalių atjieškojimo bei turtų 
pardavimo raštus ir kitokius notarinius dokumentus.

Išrųpinąme paspartus Į LIETUVĄ
Lithuanian Development Corporation

Home Office
1712 Washington St,, Wilmington, Dėl.

Nuosavas Namas New Yorke

Lithuanian Development Corporation
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(Tąsa iš pereito numerio)
Iš meilės, — biesas kur paskutų! Ji 

verkia iš meilės — palaiki gatvės merga. 
Apdriskus, apskurus, susivėlus, kvailių, 
raišų giminaitė. Aš gi, galiu sakyti, gar
siausių šalies 'žmonių eilėje. Kas Liudo 
nežino! Ar girdėjote tokią pasaką? Kvai
la beprotė! Tik jus įsivaizdinkite, ponai.

— Tu myli mane? — ironiškai užklau
siau.

Ji nieko neatsakydama apsikabino ma
no kaklo ir pradėjo mane bučiuoti. Iš sy
kio aš lyg ir pasišlykštėjau jos bučkių, bet 
paskui automatiškai suspaudžiau ją savo 
glėbyj ir drebančiu balsu, lyg nujausdamas 
prieš, save baisią nelaimę, tariau:

— Ir aš myliu.... myliu tave, mano 
v brangi Sofija....

Vieną gražią dieną po pietų atsikėliau 
(dabar aš inpratau tik po pietų keltis, nes 
norėdavau miego ir jausdavaus nuvargęs 
besidaužydamas per kiauras naktis su ta 
lipšnia mergaite), nuėjau i studiją ir mis- 
linu, kad šiandien tai jau užbaigsiu savo 
Fantaziją — užbaigsiu tokj puikų ir gyvai 
originališką veikalą.... Mažiausia tūks
tantis. Ne! Be trijų tukstanęių nieks jo 
nepaims. Tokis originališkas, naujo sti
liaus; toks puikus bus paveikslas, kad jus 
žinotumėt." Pasiutęs mano talentas! Pa- 
laukšit, jus, niekšai; jus mane 'žiopliu, iš
tižėliu vadindavote, kada aš buvau mažas. 
O dabar pažiūrėsite, kas išėjo iš to ištižė
lio, iš to žioplio. Visi seilę rysite pamatę 
tą mano fantaziją — ’’Kleopatros Sap
nas”. ...

Kažin, ar ji dar tebemiega.... Juk 
ji pavargus.... taip dikčiai pavargus.... 
Ką jus manote, per visą naktį.... Ir pra- 

, eitą naktį dešimts dolarių daviau.... Ah! 
gali pasidžiaugti.... Gatvės mergaitė, — 

^bet nepaprasta. Kaip gyvas dar nesu su
tikęs tokios protingos . ir tokios gražios 
mergšės.... A, a! Jus patįs žiopliai, tik
ri 'žiopliai, neišmanėte kas.... kokis tur
tas slepiasi mano sieloj.... Šiandien pa
baigiu ’’Kleopatros Sapną”. Dieve,' ta dan
giška fantazija! Mažiausia trįs tūkstan
čiai dolarių....

Taip bemąstydamas, .visą studiją ap
žiurėjau ir atradęs viską tvarkoj, pradėjau 
vedžioti teptuvą.

— Čia reikia juodžiau.... Reikia pa
daryti liūdnesnę miną. Taip, čia reikia 
biskį tuom pabraukti.... Tada nežinau 
kaip išrodys.... Nėra prie ko prilygin
ti.... Na, sakysim, padarys širdingesriį 
vaizdą, negu.... negu ’’Venus ir Adonis”. 
Kažin, ar ji dar miega.... Kiek sykių ji 
mane praeitą naktį pabučiavo.... Daviau 

-jai dešimtį dolarių.... Kitą sykį duosiu 
šimtą ir daugiau.... Ką man reiškia.... 
Jai gal labai brangu, jos motina ubagais 
eina, vienas brolis raišas, antras beprotis. 
Jai pinigai reikalingi. Kur jus matėte, 
mergaitei septyniolikos, o gal šešiolikos 
metų prisieina gyventi taip nupuolusį gy
venimą.... Ką reiškia pardavinėti savo 
meilę?.... Ji tokia graži, lipšni.... Nors 
kažkaip nenorėtum — ji priveda tave prie 
meilės ir glamonėsiu ir gana.... Kad ją 
dievai mylėtų! Jbs akįs mėlinos, reikš
mingos, nors ir nelabai smagios (to nesma- 
gumo' priežastį aš 'žinau). Veidas biskį pa
ilgas. ... Kasos juodos, liemuo augštas ir 
tiesus.... — maniau-svajojau sau vienas.

O, šventieji! Kad tave velniai, ką aš 
padariau! Tu, kekše, paleistuve, paskutine 
valkata kad tave šimts velnių pasuktų! 
Tai purvina merga! Ką aš dabar pada
riau? Ką padariau? sTiek darbo, tiek sie
los jausmo ant nieko nuėjo! Kad tu bū
tum pasikorus kur ant sausos šakos! To
kią mūzų įkvėptą fantaziją sugadinau.... 
Kito tokio nebenupieščiau ir savo gyvastį 
gelbėdamas! Tai, ką reiškia susivėlus gat
vės merga!....

Kad žinotumėt, plaukus nuo galvos ro
viau ; kaip didžiausias beprotis, laksčiau po 
studiją ir kas tik pakliuvo — daužiau į 
grindis. Baisiausia perkūnija pakilo ma
no studijoj: viską išdaužiau; išblaškiau, iš
mėčiau, peilį atsilenkęs suraižiau į mažiau
sius šmotelius ’’Kleopatros Sapną” — tą

nimfų įkvėptą fantaziją....
Kad ji butų kur galvą nusisukus! Gė

da net žmogui pasakyti, kad toji valkata 
galėjo mane intraukti į tokią beprotys
tę.... Ta gatvės merga, kuri pati gyvena 
žemiausią gyvenimą, kurios motina elge
tauja, o broliai — vienas raišas, kitas be
protis! Gėda, baisi gėda man, taip pa
garsėjusiam dailininkui, apie kurį dauge
lis biesas 'žino ką mano ir kokius laurų Vai
nikus pina.... Taip. Bet kad jie žino
tų.... Tegul mane dievai apsaugo! — vėl 
mislinau.

Ką jus manote, ant baigiamo darbo — 
ant tos dangiškos fantazijos, už kurią bu
čiau gavęs tris tūkstančius dolarių, ir ku
ri butų išaugštinus mano vardą visame pa
saulyje ir, gal,- ant visados, ištepliojau tos 
gatvės mergos veidą — su vandeniuotom 
akim ir susidraikiusiais, juodais plaukais.

Tokis nelaimingas atsitikimas atėmė 
pusę mano gyvenimo, geriau pasakius, už
mušė mane.

Galite suprasti, ką man tas reiškė. To
kia fantazija! Gal ji butų pralenkus am-' 
žinus senos Grekijos dailos padarus — pai- 
šinius bei skulptūrą. Taip, aš manau, kad 
butų!

Išėjau į smuklę. Ten gėriau, daina
vau, šokau ir verkiau. Visi žiurėjo į ma
ne. Paskui, nežinau kokiu būdų, pasijutau 
gulįs savo lovoj. Atsiminiau sapną, iš ku
rio ką tik pabudau. Sapnavau, kad ’’Kleo
patros Sapną” nupirko į caro rumus ir už
mokėjo man dešimtį tūkstančių, o laikraš
čiai plačiausius straipsnius drožė apie tai. 
Kvailas sapnas!

* * *
Po kelių dienų bevilties ir labai kritiš

ko gyvenimo, mano akyse pradėjo pintis 
antra fantazija, taip vaizdinga figūra. Tą 
įsivaizdinimą maniau nupiešti ir užvardin
ti ’’Naujoji Gadynė”, arba ’’Ateinančio Gy
venimo Simbolas”. Bet viskas veltui, — 
nepajiegiau jau pradėti braižyti. Nerva- 
vausi — rodės lyg nuo ko tokio augšto že
myn puolu.

Dar sykį susitikau tą gatvės mergai
tę. Tamsiam užkampyje pasikalbėjova, 
pasimeilavova ir beauštant atsisveikinda
mas karštai prispaudžiau ją prie savo kru
tinės ir pabučiavau — nepaprastai pabu
čiavau; neš žinojau, kad daugiu jau nebe- 
bučiuosiū....

Bėgdamas girdėjau:
— Mirštu!.... širdį.... šir-r-dį....

Liudui pabaigus pasakoti, mes pradė
jome juoktis.

— Kiaulės, gyvos kiaulės, visi kiaulės! 
Palaukite, aš papasakosiu jums apie kiau
les, — kokiam tai nepaprastam ūpe kalbė
jo Salome, kuri jau buvo pasislinkus toliau 
nuo Liudo.

Sutikome. Salome, pasitaisiuš plau
kus, pradėjo pasakoti:

(Bus daugiau)

Ten, kur Šešupės plati vaga raitos 
Tarp palių, miškų ir augštųjų kalnų, 
Ten vaiku ašbudams bėginėjau greitai, 
Ten vasarom’s maudžiaus būriuose 

vaikų.

Ten, kur plačiam klonyj murai 
marguoja —

Tai Mariampolė, Suvalkų sostinė,
Kur aplink ją miškas vainiku vingiuoja, 
Ten mano brangiausia gimtoji tėvynė. ■■

Ten ne vieną brolį užsmaugė žandaras, 
Ne vienai nudraskė rūtas nuo galvos; 
Tenai, "kur baluoja vienas-kitas dvaras, 
Ten mus broliai ėjo nešti baudžiavos.

Tenai jie už laisvę daugiausia kariavo, 
U'ž laisvę Tėvynės praliedami kraują;
Iš karto engėjams jie nepataikavo, 
Pirmiausia Lietuvai skelbė laiką naują.

•Ten tai aš užaugau lužnoj bakūžėlėj, 
Tarp tųjų karžygių, garbingų drąsuolių, 
Ten tai yr’ gimtoji mano tėviškėlė. 
Tarpuose kalnelių ir žaliųjų girių.

Todėl šito krašto niekad neužmiršiu 
Ir kiek tik galėdam’s aš jįjį užstosiu, 
Jame gimiau, augau, jame ir numirsiu, 
O poeto.lyra jįjį apdainuosiu.

Tyslevas.
Kybartai, 21-11-20 m.
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JUOKIS — IR SVIETAS 
JUOKSIS SU TAVIMI

ATSAKYMAI Į MĮSLES 
Antra:'

Eilėj žodžių tų visų, 
Skyrium paminėtų, 
Visur matoma esu.
Be manęs gi neskambėtų 
Panašiai žodeliai tie, 
Nes aš esu raidė ”G”.

Trečia.
Amerikečio pradžia ta, 
Kas pas Lenką paskui eina. 
Lietuvis be to aps’eina — 
Nes tai yra raidė ”A”.

Ketvirta.
Kada dusyk šioptelėsi,
Tada "lietu”- jau turėsi, 
Lupas sykį dar praversi, 
Tada aiškiai "va” ištarsi.

Trissyk dantįs pasirodys 
Suskambės vien’s dailus 

žodis.
Tie garsai trįs susipynę — 
Tai Lietuva, mus Tėvynė.

Audra.
Ahh.;.. tai jau ir po audros! 

Net lengviau atsikvepi. Visi 
buvo užrupinti, ką. tai reiškia. 
Dabar, kada paaiškinta, taip 
lengvai suprantam, kad nei ne
reikia mislyt. Tiesa, šita aud
ra buvo psichiška, on e fiziška, 
ir vėjai dūko visų musų skaity
tojų galvose, kolei pagaliau^ 
praėjo. Bet audros pasikarto
ja, kartais labai tankiai, tai ti
kime. ir .čia taip busi,

Juokų Red.
4/

J. Vaznis atnešė šitokią žine
lę. Prie išpažinties kun. jo už
klausė: "Ar skaitai ’Dirvą’?

— Skaitau, — jis atsakė. ’
— Griešninke, negausi išri

šimo. Ar už savo pinigus ją 
į savo namus gauni?

— Už savo.
— Tai yra didžiausias bedie

viškas laikraštis ir užsipelnei 
smertelną grieką. Tuoj aus at
sakyk ją, kad daugiau į tavo! 
namus nepareitų.

— Ne mano galėję tai pada
ryti.

— Kodėl?.’ ■«.
— Ji pareina ant mano pa

čios vardo. ...

Gavome šitokią Gromatą:
Gerb. Juokų Red.: Andai ra

šėt, kad Mama Gamta uždeda 
ant žmogaus tokį ar kitokį re
kordą arba plastinką ir tada 
tas žmogus išduoda balsą arba 
ką nors parašo, kaip panašiai 
grafofonas kad dainuoja. Ant 
manęs gerb. Mama uždėjo šito
kį rekordą, kurį aš norėčiau 
perdainuot....

S. Šaulys.
Nuo Red.: — Gaila, kad ta- 

mistos eilių, negalim laikraštyje 
talpinti. Matyt gerb. Gamta 
turėjo prasčiausią rekordą ir 
ilgai jieškojo žmogaus, ant ku
rio jį uždėt. Tamistai pateko.

&

Prakilnus tas žmogus, kurs 
kovoja už kokią nors Lietuvą, 
nepaisydamas kokia partija ją 
valdys, bile tik ji bus laisva 
nuo svetimų; bet žemas tas, ku
ris negalėdamas iš kalno jos 

.turėti kokios nori, visai nuo 
darbo šalinasi. — Taip atrašė 
Sim. Katkus, iš Philadelphijos.

Zosė Skuodžiutė, iš Bostono, 
parašė: ’’Visokiose bėdose gali
ma kitam pagelbėt, tik ne mei
lėje: jeigu kurs kenčia meilės 
skausmus, kitas palengvint ne
gali, kolei skausmai patįs ne
pereina."

’’Visame žmogus nori kito pa
galbos, tik ne meilėje: jeigu 
katras myli mergą arba merga 
vyrą, nehori, kad kas kitas prie 
to prisidėtų” — atrašė J. Eli- 
jočius iš Portland, Ore.

Imk tu man ir susitaikyk.
4/

Franas Račkus atsiuntė tokį 
pasiskundimą. Jo žmona ren
gėsi važiuot pas gimines ant 
keleto dienų. Užklausė jo:

— Ar mano nebuvimas na
mie, Franeli, nesumažins tavo 
meilę ?....

— Ne, širdele, ne.... juo il
giau tu neparvažiuosi, tuo la
biau aš tave mylėsiu....

I Jis nesupranta, už ką ji kir

to jam lietsargio kotu per pa
kaušį.

Naudingi patarimai.
A. Bartoševičius sako: žmo

gus prie stalo turi pirmiausia 
valgyt mėsą, o ne zupę. Nes 
jeigu kartais ištiktų nelaimė —< 
[reiktų bėgti iš stubos, tai mėsa 
liks. Tegul verčiau zupė lieka.

4/
Ir vėl pasitvirtina musų iš

vedžiojimai: jeigu ant ko nors 
užpyksti ir neturi kaip viešai iš- 
sikoliot, tai leisk laikraštį."'

štai Clevelande pradėta leis
ti žinynas ir jame įžanginis ap
rašymas yra pakoliojimui Dro 
J. Šemoliuno.

Gerai dar, kad eis į tris mė
nesius sykį.

Kokie paiki tie smertelni 
žmonėliai.

Poetai yra keisti žmonės. Jie 
rašydami eiles, atsižymi viso
kiais dalykais. Vieni atsiunčia 
eiles ir prašo redakcijos pertai- 
syt, kad tiktų. Po ištaisymo 
tankiai pats autorius savo ei
lių nepažįsta, o gerb. redakto
riui butų daug lengviau origir 
nales parašyt, negu ’’taisyt”. 
Kiti poetai nemoka ženklų su
dėt: atsiunčia prie kožnos eilu; 
tės prižymėję beveik visus žen
klus, kokie šalip raidžių dedasi. 
Kiti atsiunčia visai be jokio

ženklelio •— redakcijai tai palik
dami. Nors visokiame atsitiki
me yra ’geriau imt, negu duot,’ 
bet čia redakcijai verčiau dadėt I

savo ženklelį, negu turėt bėdos 
su braukinėjimais nereikalingų, 
kurių tankiąi nei vienas toj vie
toj netinka.

DOVANAI =^3
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.

_______________________ I

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 gatvių 

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

12000 Superior Ave.

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

loo Road
Kinsman at East 93rd 
Woodland at East' 

22nd
Broadway at Harvard

Saugumas Pirmiausia
P

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

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

Pinigų apsauga žmonėms apeina pir
miausia. Jau nėra vietos pinigams po mat
rosais, nes vagiliai atėję išima; negalima 
nešiotis diržuose, nes gatviniai banditai te
nai pirmiausia apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN CO. banke 
ir jo skyriuje pinigų saugumą 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, 
nevertą laikyti pinigus namie arba ant ma- p 

žų nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai paka
la, kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuo- 
jaus dėti pinigus The St. Cair Avė. Banke 
arba jo skyriuje, už metų laiko matysit kas 
atsitiko: jūsų šimtas atnešė net $5, vietoj 
kitur $2, $3 ar $4.
ŠALIP SAUGUMO, MINTYJE TURĖKIT 

IR NAUDĄ. 
MAIN OFFICE 

2006 ST. CLAIR AVENUE 
SUPERIOR BRANCH 

7909 SUPERIOR AVENUE.

Ebe
Cleveland

Urust Company
KADA RENGIESI 

Siųsti Pinigus 
EUROPON

Nori žinot, ar juos vartoja at
sakanti agentai —

Kad pinigai bus pasiųsti pagal 
greičiausio metodo —

Kad jums nepaims perdaug 
už pasiuntimą.

Šis didelis, tvirtas bankas tu
ri ta atsakomybe, gali pasiųst 
saugiai ir greitai už pigiausias 
esančias kainas.

Mes turim žmones musų Už- 
rubežiniam Deoartmente, ku
rie moka jūsų kalba.

Dekit savo Pinigus šin Ban- 
kan del Saugumo ir 

4% Palukų

“TAI BANKAS
DEL ŽMONIŲ”

OFFICES
West 25th at Franklin
West 25th at Arch

wood
Lorain at West 47th, 
Lorain at West 89th 
I-orain' at West 9vtii 
Detroit at West 117th 
Detroit at West 101st 
Bedford, Ohio 
Willoughby, Ohio 
Painesville, Ohio 
Lorain, Ohio
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Lietuviai Paliuosuoti 
nuo Mokesnių

(Lietuvos Atstovybės Ameriko
je Pranešimas)

Sulyg Suv. Valstijų įstatymų 
apie mokesnius nuo inplaukų 
(Income Tax Law), visi sve
timtaučiai, neišsiėmę Suv. Val
stijų pilietystės popierų ir ku
rie čion atvažiavo su tikslu už
darbio, 6 ne apsigyvenimui, yra 
skaitomi kaipo neapsigyvenę 
svetimtaučiai (Nonresident a- 
liens).

Neapsigyvenę svetimtaučiai, 
pagal Įstatymus, turi mokėti 
valstijai dvyliktą nuošimtį (12 
%) viso savo uždarbio 1918 m. 
ir aštuntą nuošimtį viso uždar
bio 1919 ir 1920 metais. Taip, 
svetimtautis,, uždirbantis tūks
tantį dolarių į metus- (apie 20 
dol. į savaitę) privalo mokėti 
120 dolarių taksų už 1918 me
tus ir po 80 dolarių taksų už 
1919 ir 1920 metus — be jokių 
paliuosavimų, jeigu nėra jokių 
sutarčių tarp to svetimtaučio 
valstybės ir Suvienytų Valstijų, 
šion kategorijon iki šiolei buvo 
įskaitomi ir Lietuviai.

Norėdama paliuosuoti Lietu
vos piliečius nuo šio mokesnio, 
Lietuvos Atstovybė yra raštu 
pareiškusi, jog Lietuvoje pana
šių mokesnių neima nuo Ame- 
merikos pilečių ir kad todėl ir 
Amerikoje Lietuvos piliečiai tu- ’ 
retų būti nuo jo paliuosuojami. : 
Po tūlų pertraktacijų su Vals
tybės iždo departamentu pas
tarasis sutiko paliuosuoti Lietu
vos piliečius nuo , to mokesnio 
lygiai tais pačiais pamatais, 
kaip yra paliuosuojami Ameri
kos piliečiai, būtent:

Jokių mokesnių nebus imta 
nuo pirmo tūkstančio dolarių 
uždarbio.

Vedusiėms ir gyvenantiems 
su pačiomis nebus imama jokių 
mokesčių nuo pirmų dviejų tūk
stančių dolarių.

Turintiems nepilnamečių vai
kų (mažiau kaip 18 metų) ir 
laikantiems silpnus ar nesvei
kus ir negalinčius užsidirbti as
menis, bus suteikiama paliuosa
vimas nuo mokesčių nuo dviejų 
šimtų dolarių už kiekvieną už
laikomą ypatą.

Del patogumo tų,. -kurie ren
giasi važiuoti į Lietuvą, ku
riems reikia gauti paliudijimą 
jog jie yra užsimokėję visas

mokestis, paduodame ištrauką 
iš Valstybės Iždo Departmento 
padavadijimų, kurie buvo pri
siųsti Atstovybei. Patartina 
šiuos padavadijimus išsikirpus 
neštis su savim, kuomet norė- 
site"gauti paliudijimą apie mo
kesnių mokėjimą.

Laiškas skamba sekančiai:
TREASURY DEPARTMENT 

Commissioner of Internal 
Revenue 

Washington.
Representative of Lithuania 
in America,
703 Fifteenth St., N. W., 
Washington, D. C.

Sir
You are advised that inas

much as Lithuania imposes 
no income tax, it satisfies the 
similar credit required of Sec
tion 216(e) 
Act of 1918, 
aliens as to 
tes, who are
uania, are entitled to a per
sonal exemption and credit 
for dependents in determin
ing their tax liability to the 
United' States.

Respectfully,
(Signed) Wm. M. Williams, 

Commissioner.

Šiais metais mažiausia 5000 
Lietuviu apleis Ameriką. Kiek
vienas iš jų uždirbo mažiausiai 
po $1,000 ant metų. Reiškia 
$5,000,000 išviso. 12% mokes
čių nuo šios sumos už 1918 m. 
yra 600,000 dol. Mokestis už 
1919 ir 1920 metus but buvus 
po 8% arba po $400,000 už kož- 
ną metą. Išviso reiškia tie 5000 
išvažiuojančių Lietuvių butų 
turėję užmokėti vieną milijoną 
ir keturis šimtus 
dolarių.

Čion gyvenantieji, 
Lietuviai, butų buvę
versti mokėti šias mokestis su 
sekančiomis pasekmėmis:

Amerikoje yra priskaitoma a- 
pie 150,000 Lietuvių nepiliečių. 
Jų mažiausias metinis uždarbis 
yra apskaitliuojamas ant $150,- 
.000,000 per metus. Jų mokes
tis be paliuosavimo už šią sumą 
butų buvus keturiasdešimts du 
milijonai dolarių. Kaipo pasek
mė čionai paskelbto paliuosavi
mo, visi šie pinigai pasiliks Lie
tuvių rankose.

J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

tūkstančių

nepiliečiai 
taipgi pri-

DR. J. ŠEMOLIUNAS
3 iki 6 po pietų.
7 iki 8:30 vak.

AKIŲ
Specialistas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12 

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

KAZYS VALAIKA 
“Dirvos” Agentas 

1168 Dallas Rd. N. E.

of the Revenue 
and nonresident 
the United Sta
ci tizens of-Lith-

DR. ADOMAS SZCZYIKOWSKI i
GYDYTOJAS IR CtuuuRGAS |
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio. |

Telefonai: Rosedale 5758, Prine- 1 
ton 431 ;|

o ŠTAI jiims proga invesdint 
savo pinigus į kompaniją, 

kuri nesigiria, ką ji norėtų 
■padaryt, bet sako, ką ji gali 
padaryt.
(J Geri invesdintojai deda sa

vo pinigus šioje kompani
joje.
®TMes 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
DENDO ir tikime ateityj ga

lėsim mokėti daugiau.
ŠĖRAI KAINUOJA po $1.00. 
Reikalaukit literatūros su pa
aiškinimais apie tai Lietuviš
ko! kalboj pas (23)
LAURINAS B. VAIŠNORAS 

Keystone Ranger 
Developing Co. 
382 Union Arcade 

PITTSBURGH, PA.

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 duodam2 didelį rabatą.
Pinigus su užsakymais siųskite šiuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
294 Eighth Avenue New York City

$2.00
$3.00

(23)

Lietuviškai- 
Angliškas ŽODYNAS Angliškai-

Lietuviškas
Neleiskit sau užmiršti ta kalba, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. 
Kurie rengiatės važiuoti atgal į Lietuvą, nepamirškit nusipirkti A. LALIO 
ŽODYNĄ, nes jis jums bus labai svarbiu daiktu Lietuvoje. Juomi galėsite 
palaikyti atmintyje Anglišką kalbą ifr 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 geriausių progų Žodynų 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

Cleveland, Ohio7907 Superior Ave.

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

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 modernišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

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

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

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis mano gydymas yra atliekamas visiškai BE SKAUSMO.
Jiįs 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

Ką šis paliuosavimas .Lietu
vių nuo mokesnių reiškia Ame
rikos Lietuviams, galima bus 
matyti -iš sekančio apskaitliavi- 
mo:

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 šu užsakymais siųskit adresuodami taip:
’’DIRVOS” Krautuvė

KIEKVIENAS DARBININKAS AMERIKOJE GALI TURĖTI SAVO NAMUS
Kiekvieno Vyro ir Moteries Ambicija ir Didžiausias Sapnas yra turėti Savo nuosavus Namus. Kožnas trokšta Gerų Namų geroj Kaimynystėj.

Namas neturi būti perdidėlis ir perbrangus, tečiaus turi jame būti užtektinai kambarių ir nevisai mažų, su užtektinai ineinančio tyro oro ir saulės šviesos 
bei kad butų gražus pasižiūrėti. Žemes turi būti užtektinai dėl namo, dėl gražaus daržo ir garadžiaus su invažiavimu. Nueigos vieta turi turėti nubėgimo 
rynas, turi būti bėgantis- vanduo ir gatvės ir bulvarai aplinkui turi būti išsodinti lapotais medžiais. Artimoje kaimynystėje turi būti geros mokyklos ir vai
kams žaismių piečiai ir parkai del visų žmonių. Dirbtuvės neturi būti toliau kaip žmogus gali daeiti, nes tolimos darbavietės yra apsunkinimu darbininkui.

Šitokius tai namus Suburdan Developing
Company planuoja statyti geriems darbinin
kams tiesiog Clevelando distriktė.

Suburban Development Co. yra tai net 
$5,000,000.00 korporacija, įsteigta įžymių 
biznierių ir išdirbėjų įgijimui žemes artimoj 
miesto kaimynystėj, ištaisyti ja į puikia že
me ir praktiška vietta gyvenimui darbinin
kų, kurių verkiantis reikalas tikrų namų yra 
didžiausias musų laikų klausimas.
' Vienam tik Clevelando miestui stokuoja 40,000 

namų sutalpinimui savo gyventojų ir taigi THE 
SUBURBAN DEVELOPMENT CO. likosi sutver
ta paėmimui liūto dalies tame dideliame darbe.

Ta kompanija turi, nuosavybėje ir kontroliuoja 
tūkstančius akrų į pietryčius nuo Clevelando, tuoj 
už Garfield Parko. Žemė yra augšta, su puikiais

■ vaizdais įvairiose pušėse, NETOLIAU KAIP SE
PTYNIOS MYLIOS NUO PUBLIC SKVERO. Ši 
kompanija pradėjo tvarkyti čionai puikų miestą 
su plačiais bulvarais ir gatvėmis, su mokyklomis, 
žaislų vietomis, parkais, krautuvėmis, o netoliau 
mylios atstu įvairios dirbtuvės stovės apie Penn
sylvania Gelžkelį, einantį prie Kompanijos žemės.

..Jau dabar viena didelė dirbtuvė statoma ir kitos 
"^uoj atsiras kaip tiktai jų prireikės.

Ši Kompanija stato puikius namus ir už priei
namas kainas. Mažu {mokėjimu galėsit gauti na
mų ir su juo didelę progų jūsų gyvenimui. Mes 
visi matėm Gary, Indiana, miestelį pakjlant ir pie- 
skyno į keletą metų laiko.

Clevelando distriktui naujas miestelis Gary di
dumo prisideda kas kelintas metas ir žemės ver
tė auga taip greitai kaip išaugo ir Gary miestelyj.

THE SUBURBAN DEVELOPMENT CO. PA- 
SIRYŽ PASTATYT MIESTĄ PILNAI. Didžiau
si šalies ekspertai planavo miesto tvarką, didžiau
si architektai daro namų planus.

Paveikslas kurį čia parodome, yra tikras pasta
tytas miestas, ką tie patįs žmonės padarė Fair
mount, W. Va. Tos puikios stubos yra savastimi 
sunkiai dirbančių angliakasių. Jie moka mažiau 
už tuos Tikrus Namus negu kiti moka už bile na
mą. The Suburban Development Co. statys dau
gybę tokių namų vienu laiku, del to daug galės su- 
taupyt kiekvianam namų jieškotojui, ir užtikrins 
gražų, ir gerą pabudavojimą.

The Suburban Development Co. pradėjo savo 
darbų pavesdama savo žemės dalį namų jieškoto- 
jams.

Jeigu norit linksmai gyventi
Jeigu norit sveikatos sau ir savo šeimynai 
Jeigu jau nusibodo mokėti randas kitam 
Jeigu norit padaryt 100% užtikrinta in- 

vesdinima
Jeigu norit tikra narna turėt naujai stei

giamam mieste
Nieko kito jums nereikia daryt, kaip tik iškirpt 

apačioj kuponą, išrašĄt vardą ir pavardę, atsiųsti 
arba atnešti pas mus į ofisą. Nieko jums nereikės, 
mes tik paaiškinsime apie musų planus.

------KUPONAS------
The Suburban Development Co.
Kinney-Levan Bldg. Cleveland, O.

Please send me additional information bon- 
cerning your plans about the City Beautiful. 
Name ......................................... I.......................
Address ...............................................................

, City ............................................................... ..

The Suburban Development Co
KINNEY-LEVAN BUILDING

EUCLID AVENUE PRIE 14-tos GATVES CLEVELAND, OHIO



Žinios is Lietuvos
RINKIMAI I STEIGIAMĄJĮ 

SEIMĄ.
nuo 2 vai. nakties. Rinkimai 
buvo pratęsti dar ant 16 balan-

(Nuo specialio ’’Dirvos” ko
respondento)

PAPILĖ, šaulių apsk. — Pri
siartinus rinkimams sukruto vi
sos partijos. Vietos gyvento
jai pradėjo rengti susirinkimus 
pasitarimams; buvo atvykę du 
agitatoriai ir iš Šaulių: Social
demokratų ir L. V. Sąjungos. 
Mitingai buvo daromi atvirame 
ore. Neatsiliko ir kunigai: vie
tos klebonas kun. Liesauskas 11 
d. balandžio prieš sumą įlipęs 
į sakyklą pradėjo vesti agita
ciją už Krikščionių demokratų 
partiją. Vienas jaunas žmogus 
prie durų stovėdamas suriko: 
’’Čia ne vieta mitingui, mitin-j 
gą prašau daryt ant rinkos!”— 
Klebonas tęsė toliau savo kal
bą, Drąsuolis prisiartino prie 
sakyklos ir balsiai pakartojo 
antrą kartą, žmonės suužė — 
net senelės moterįs ėmė rėkti: 
’’Lauk iš bažnyčios mitingą da
ryti”. Klebonas paraudęs at
siliepė: ’’čia bažnyčia, trukšrtio 
kelti negalima. Visi cicilikai ei- 
kia lauk!” Minia išvirsta — 
veik visi žmnės išėjo lauk net' 
ir ant sumos nėjo; viens kito 
teiravos: ”ar ir tu cicilikas, kad 

, neini ant sumos ?” ”Ko aš eisiu, 
kad mane išvarė”, atsako kitas.

Po tani bažnyčioje atsitiki
mui, buvo padarytas kairiųjų 

. srovių mitingas ore, netoli baž
nyčios ir išaiškinta miniai, kad 
"bažnyčioje varymas agitacijos 
yra uždraustas bažnyčios kano
nų ir laikas jau musų kunigams 
atskirti bažnyčios reikalus nuo 
politikos. Atsirado ir Krikščio- 
nių-dem. kalbėtojas, manė su
versti ant social-dem. 1905 me
tų darbininkų skerdynes, bet 
nabagas neišlaikė kritikos, — 
vos "tik 1905 metų prikišimą iš
kėlė, čiela eilė kalbėtojų gyvais, 
faktais prirodė 1905 metų re
voliucijos nuotikius ir kr.-dem. 
kalbėtojas nemėginęs nei ant 
vieno fakto atsakyti — dingo.

Atėjus rinkimų dienai, prie : 
valsčiaus namo nuo anksto pra- ; 
dėjo rinktis minia ir. stojo ei- ; 
lėn už 30—40 sieksnių nuo rin- I 
kimų buto; Seni, ligoti, raiši, 
akli, sveiki — vyrai ir moterįs ' 
urmu traukę. Trįs seniai, ves- i 
darni 100 metų senukę, inėjo į < 
salę, nešė 
darni kaip 
ūkininkas 
sergančią, 
iš ratų. Komisijos pirmininkas 
išėjęs priėmė jos balsą ir ir vy
ro akivaizdoje ir liudininkų į- 
leido į urną. Antrą dieną, 15 
bal., rinkikai pradėjo rinktis

+1 palaikoma. Atėjus naujam kle
bonui Pauliukui į Troškūnus, jį 
išrinko prieglaudos pirmininku.. 
Bet jis ja visai nesirūpino ir vi-1 
są darbą pavedė savo. tarnaitei, 
kuri taip gerai elgėsi su pavar
gėliais, jog tie ėmė skųstis. •—i
Tuomet klebonas, kaip pasako
ja žmonės, nuėjęs malšinti. Tuo 
žųionės pasipiktino ir kvietė ku
nigą pasiteisinti. Tada kuni- 

’’Neturit teisės 
jei aš

džio, tą dieną atvyko dar 13 bal
suotoju'.

Iš 4535 rinkikų rinkimuose 
dalyvavo 3321 asmuo, t. y. 84 
suvirs nuošimčiai. Balandžio 17igas pasakęs:
suskaityta balsavimo pasekmės, manęs tardyti ir teisti;

No. 1 — L. V. Sąjunga gavo | netinku, rinkitės sau kitą pir- 
600 balsų.

No. 2 — Andrioniškiu vals
čiaus b. 10 balsų. .

No. 3 — D. Kr. Dem. ukin., Buvo jau
moterų ir jaunimo — 799 bals.

No. 4 — Darbo žmonių ir so- 
cial-demokr. — 1413 balsų.

No. 5 — Bežemių ir mažaže
mių grupės ’’Darbo Skruzdėlė” 
— 55 bals.

mininką.”
Nuo, senų laikų buvo renka

mos aukos kapinėms padidinti, 
iš dvaro ir žemės 

gauta, ir kryžius .pastatytas, ir 
medžių aptverti privežta. Lig 
šiol nesirūpinant, dvarininkas 
susivežė sau tuos medžius ir šį 
pavasarį žada tą sklypą arti.

Tik vasario 24 dieną pasižy- 
su- 

. sirinkdami parapijos komitetui 
rinkti.

No. 6 — Bežemių, mažažemių | mėjo troškūniečiai gausiai 
ir ūkininkų Biržų apielinkės — 
15 balsų.

No. 7 — Žydų liaudies susi
vienijimo — 54 bals.

No. 8 — Lietuvos Darbo Fe
deracijos, Krikščionių darbinin
kų ordinarčikų, bežemių ir ma
žažemių -— 669 bals.

No. 9 — Santaros partija —
19 balsų.

No. 10 — L. Soc. Liaud. De
mokratų partija — 97 bals.

,No. 11 — Tautos pažangos ■—
11 bals.

No.
zacija

No.
— 10

No.
nės vadino sąrašą:
now”) — 39 bals. ____ _ _____

Šiaip pažiūrėti regis paprasti Į Strekis ir Lekšas. 
kaimiečiai Papilės vi 

I nieko nesuprantą apie politiką, 
bet balsavime dalyvavimas pa
rodė, kad Papilės valsčius pra
lenkė net savo kankintojus Vo
kiečius. O vis tai išmokė bega
linis vargas, kurį turėjo kęsti 
žmonelei baisios karės metu.

Raitelis.

12 — Nepartivių ogani- 
— 25 bals.
13 — Bepartivių kuopos 
balsų.
14 — Lenkų (kaip žmo- 

prosza pa-

DIDŽIOSIOS IR MAŽOSIOS 
LIETUVOS SUSIJUNGIMAS.

Kovo 20 d. Kaune,’ Rotušės 
salėje, buvo iškilmingas Valsty
bės Tarybos posėdis. Buvo 1) 
Mažosios Lietuvos atstovų ko- 
optavimas (4 atst.), 2) skaity
mas Prūsų Lietuvių Tautos Ta
rybos akto šių metų vasario 21 
d., 3) valstybės prezidento kal
ba, 4) Mažosios Lietuvos atsto
vybės, inėjusios į Valstybės Ta
rybą, deklaracija, 5) Valstybės 
Tarybos pirmininko kalba, 6) 
atskirų Maž. Lietuvos atstovų 
kalbos ir 7) ministerio pirmi
ninko kalba. Mažosios Lietuvos 
atstovų kalbėjo pp. Jankus,

is paprasti 
'aisčiu je,— 
e politika. VILNIAUS LENKAI.

Lenkai nutarę nedaryti Vil
niaus apskrityj plebiscito, bet 
paskelbti, tą kraštą esant Vil
niaus Lenkų apigarda ir įvesti 
ten civilę administraciją su ge
nerolu gubernatorium priešaky
je.

savo korteles drebė- 
apušės lapas. Kitas 
atvežė savo žmoną, 
kuri negalėjo išlipti

ŠAKIAI.
Pastaruoju laiku šakiuose la

bai pradėjo sirgti žmonės dė
mėtąją šiltine. Daugiausia ser
ga Žydų šeimynų. Daug namų 
yra jau visai uždaryk žmonės, 
labai susirūpinę, kad' atsirado 
tokia pavojinga liga. Reiktų 
valdžiai pasirūpinti kiek galima 
tokią epidemiją suturėti. Gy
dytojų yra net trįs. Bet tokiai 
apskričiai maža, nes darbo turi 
daugybę.

DEL SVAIGALŲ.
Valdžia uždraudė iki gegužio 

15 d. pardavinėti spiritą, degti
nę, likerį ir koniaką. šitie gėri
mai bus parduodami tik tiems, 
kurie turės tam tikrą daktaro 
leidimą.

TROŠKŪNAI.
Troškūniečiai gali pasigirti 

girtuokliavimu ir eibe klerikali
nių draugijų, kurios vos gyvy
bę palaiko. Yra dar beturčių 
prieglaudą, -geraširdžių žmonių

PALANGA.
Rinkimuose į Palangos mies

to valdybą Latvių okupaciją da
rė' represijų į Lietuvius ir, ne- 
prileisdama jų į rinkimus, sten
gėsi sudaryti Latvių daugumą. 
Latvių organai verčia Lietuvius 
varu prisiimti Latvių pilietybę, 
o kurie neprisiima, tiems grąso 
išvarysią iš jų senai gyvenamų 
vietų.

giau nebeduoda jiems nei sriu
bos, nei duonos. Tokių, pašal
pos reikalingų, neturtingų, se
nų ir ligonių įregistruota 1,326 
asmens. Nei Lenkams, nei ki
tos kurios tautos žmonėms to 
nepadaryta.

Laiškas iš Lietuvos
Lietuvių Filmų Bendrovė gavo 

sekantį laišką nuo savo fo
tografo R. Kručo iš Kauno:
Gerbiamieji: — Šiuomi pra

nešu, kad ką tik sugrįžau nuo

Lietuvių fronto iš karės lauko. 
Buvau Dinaburgo apielinkėje. 
Šiuomi tarpu nuėmiau ant kru
tamu paveikslų vaizdus iš Eg
laitės ir Dūkštos. Čion yra la
bai žingeidžių ir svarbių daly
kų nufotografavimui, ką ma-

roma agitacija rinkimuose ir tt. 
Taipgi nufotografavau čia daug 
Lietuvių' kariumenės, kuri da
lyvavo parodoje Šauliuose. — 
šiuos visus paveikslus tuojaus 
siunčiu jums į Ameriką.

Su pagarba Kručas.

Lietuvių Filmų Bendrovė
Reikalauja tudjau

Gabių artistų ir lošėjų del LIETUVIŠKŲ 
KRUTANČIŲ PAVEIKSLŲ. Taipgi pa
tyrusių operatorių, kurie mylėtų važinėti 
po Ameriką su Bendrovės paveikslais ir tt. 
Taipgi bus reikalingi ir Lietuvon važiuoti 
operatoriai ir kiti turinti patyrimą filmų 
srtyje.
FILMŲ BENDROVE jau sunčia krutan
čius pąveikslus su Lietuviškais užrašais Į 
teatrus Lietuvon.
Bendrovės fotografai važinėja po visą Lie
tuvą ir kitas šalis ir traukia kasdien ju
dančius paveikslus, kuriuos tuojau pradė
sime rodyt po visą Ameriką.
Prie Filmų Bendrovės gali visi prigulėti. 
Vienas Šeras kainuoja $100, bet jų jau ne
daug yra. Visi atsišaukite šiuom adresu: 

(24
Lietuvių Filmų Bendrove

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Serganti Lietuviai
Ar Bandėt Kada Gydy

tis ir Viskas Nuėjo 
Be Pasekmių?

Gal but, kad nuo daugelio netikusių gydymų jus nustojot vi
sos vilties kada nors pasveikti.

Jus turit žinot, kad šiais laikais reikalinga speciališkumo vi
suose gyvenimo 'keliuose, ir ypatingai labiausia reikalinga prie 
gydymo ligų. Žinodami tai kaipo faktų, jeigu jus kenčiąs arba 
esat varginami kokios ligos, kodėl nepasitarti su gydytoju, kuris 
turi daugelio metų aktivio patyrimo gydyme Chroniškų, Nervų 
ir Maišytų Negerovių; kuris pasakys jums po atidaus išegzami- 
navimo, ar jis gali ar negali suteikti savo gydymo naudų jums; 
kuris Išgydys jus, jeigu jis galės, trumpiausiam laike, su geriau
siomis ir saugiausiomis pasekmėmis.

Tokios rūšies gydytojų jus galit užeiti kuomet tariatės su Dr. 
Kenealy. Jis pagydė daugelį ligonių, kurie mandė, be pasekmių, 
pasiliuosuoti nuo ligų. Kų jis padarė del kitų, jis gal galės pada
ryti ir jums.

Mano kaštai maži ir pritaikinti kad gali pacientai išsimokėti.

Ofiso Valandos: H D |f C k| C A I V 10 iki 2 popiet 
9 ryto ki 8 vak. UI II IXLIlLiiLI Nedėldieniais

647 Euclid Ave., Antros Lubos, Cleveland, Ohio
VIRŠUJE NEW STAR TEATRO

IDEA KEPTUVĖS Republic Building GRETA

nau ir atlikti 
kartu.

Taipgi buvau 
irgi nutraukiau 
šiaip vaizdus iš

nuvykęs antru

Šauliuose, kur 
griuvėsius ir 

žmonių gyveni
mo. Čion kaip tik buvo prasidė
jusi gyva agitacija į Seimo rin
kimus, 'ką irgi nutraukiau ir 
manau, kad Lietuviams ypač 
Amerikiečiams bus labai žingei- 
du pamatyt, kaip Lietuvoje va-
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ADVOKATAS----------------- ©420 Society For Savings Bldjf., 
-CLEVELAND, O.

® Męs savo ofise turime kas per- ®
> kalba lietuviškai. ©©
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GRĮŽKIT LIETUVON
Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šimtais 
Lietuviu į Tėvynę ant HAMBURGO,FRANCUZI- 
JOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO ir t. t. 
Pasportus kiekvienam gaunam j kelias dienas.

Laivakortės labai pigios. Rašykit arba važiuokit 
stačiai pas mus.

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

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

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

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

Atvykit į Akron, Ohio
PVTIATT TTTT WPTTQ Mano, gydymai pasirodė -pasekmin- 'Jr J L/zVU 1 lik V I KUO — 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- 
R* gM laikyti daugelio metų varginimąsi ir gali 

būti permaina visam jūsų gyvenimui. PA- 
/ft I SITARIMAS ir PATARIMAI DYKAI. Ar 

esi suged.s ar dar vyras? Ateik pas man i 
HMgMi ap pagelbėsiu.

n_ II.....II No- 2 East Exchange Street 
LiFi nOWBIIikam-Main ir E*cha"ge st». 
UUIlUIfUIIJ AKRON, OHIO.

Valandos: 10 ryto iki 4:30 po pietų. 
Vakarais 6:30 iki 8 vai. Nedėlioms uždara.
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Dabar Geriausias Laikas Pirkti Namus ©
©
©

Žmoguc kasosi galvų, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tų žino. ♦

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

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

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

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ! 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. _ |

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jusų 75 centus pačto Į 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: Į
——«-F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway. New York —«—•>

VIŠTYTIS.
Lenkiško Vištyčio rajone mo

bilizuoją 18-kos, 20 ir 21 metų 
vyrus, vietos Lietuvius. Mo
bilizuojamųjų dauguma bėga į 
musų pusę. Lenkai imasi prieš 
bėgančius nuo mobilizacijos la
bai žiaurių priemonių, būtent 
atima pabėgėlių tėvams gyvu
lius ir šiaip jau' turtą.

LATVIJOS LIETUVIAI.
Liepoj u j -Lietuvos Konsulate 

jau įsiregistravo daugiau kaip 
10,000 Lietuvos piliečių. Liepo- 
jaus mieste šelpiamoji valdyba 
netikėtai atęmė Lietuvos pilie
čiams pašalpos knygeles ir dau-i
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2-jų šeimynų nauji namai bus gatavi del gyvenimo į porų savaičių, turi po 5 kam
barius ir su visais intaisymais pagal vėliausios mados. Ant Glinside Road, ar
ti trijų gatvėkarių. Parsiduos už $13,900, su įmokėjimu $3,000, ant išmokėjimo 
raudomis.

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

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 apielirikėj, arti Superior, trįs gatveka- 
riai. Parsiduos už $18,500, su įmokėjimu $8,000.
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PAJIEŠKOJIMAS.
Aš Elzbieta Kliušinskienė, o

Naudoki t Valymui Namų Elek
triška Mašina

Keletas minutų lengvo darbo su Elek- 
, trišku Valytojų vertas daugelio valan

dų nuobodaus sunkaus šlavimo1 su šluo
ta ir dulkintojais.

I Šluota pasiekia tik paviršio dulkes ir 
vaiko jas iš vienos vietos j kitą. 
Elektriška^ 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

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 
nekūrį 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 sekančių 
adresu: ‘ (24)

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

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tSt DANTISTAS tSt

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

1396 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.
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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 gatvėkarių linijų, ant Westropp Ave., prie Lakeshore Bul- 
vardo. Pasiduos nuo $14,000 iki $16,000, su maižais įmokėjimais, ant lengvų išmo- 
kęsčių rendomis.

Turime didelį rinkinį Lotų ant Corlett. 
gatvėkarių, krautuvių ir mokslainių. ~ 
ant

Ladai puikioj vietos, tyras oras, arti 
Parsiduoda labai pigiai, su mažu įmokėjimu 

lengvų išmokesčių, Taipgi'viršminėtus Lotus mainome ant namų sū priedu.

The Representative Reality Company
Main Office 814=16 Citizens Bldg

SKYRIAI RANDASI!
7907

2006

SUPERIAR AVENUE
Telefonai

ST. CLAIR AVENUE
Telefonai

Rosedale 1157
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©, A. B. BARTOSZEWICZ

Princeton 2727
P. MULIOLIS

Central 6488 f 
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t Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157 J

Dirbimas prie tų bus vėliausia, 
kada pasirodys tikras ’ reikalas 
ir kada darbininkų dalis bus ap
rūpinta. Dirbtuvėms skiriama 
sritis apims plotą prie gelžke
lio ir taipgi bus pastatyta sto-
tis to miestelio gyventojams.

miausi namų žinovai ir kontro
liuoja jos architektūrinę dalį.

Suburban Development Com
pany įsteigė moderniškus ofisus 
Kinney & Levan Buildinge, prie 
E. 14 gatvės ant Euclid avė.
Viskas tvarkiai ir visapusiai

Paskolos Prakalbos. Pereitą 
panedėlio vakarą Moose salėje 
atsibuvo vietinės Lietuvos Lais
vės Paskolos stoties komiteto 
surengtos prakalbos paagitavi- 
mui pirkti bonus.

Visapusiškai prakalbos nenu
sisekė, nes negauta nei kalbė-1 
tojų, kokių norėta, nei publikos 
daug neatėjo del nepaprastai 
karštos dienos ir dar labiau kai
stančių srovinių puodų.

Kalbėti buvo kviestas ii' gau
ta pažadėjimas nuo kun. V. Mi
rono, taipgi tikėtasi leitenanto 
P. J. Purvio — nei vienas nebu
vo. Apie kun. Mirono nedaly
vavimą pirmiausia publika iš
girdo musų bažnyčioje gegužio 
23 dieną, kuomet plačiai išdalin
ta pagarsinimai apie prakalbas. 
Kuri. Mironas čia kalbėjo kele
tu dienų pirmiau, Tautos Fon
do reikalams ir, nors maršruto 
rengėjų komitetas per "Drau
gą” garsino, jog kun. Mironas 
kalbės čia ir gegužio 31 d., vi
sai nesulaukta.

Abiejų kalbėtojų neatsilan
kymą publika iškalno žinodama, 
nėjo nei ant prakalbų. Atėjo 
tik tokie, kuriems ne malonųs- 
gražųs žodžiai svarbu klausyti, 
bet tokie, kurie troško paremti 
visą stoties veikimą, kaip iki 
šiolei darė. Atsilankė į 150 
ir bonų parduota pinigais ir pa
sižadėjimais už apie $500.

Kalbėjo vietiniai — kuri. J. 
Z. Jasinskas ir Dr. Jonas Vit
kus. Kun. Jasinskas, kaip kal
bėtojas ir kaipo patriotas, pra
virsi ja visus kitus vietinius 
Lietuvius.' Jo kalba buvo visai 
nepartiviška, bet lietuviška, ra
ginanti žmones prie veikmės, 
prie tautos darbų, prie savo pa
reigų. Dr. J. Vitkus, nesenai 
apsibuvęs šiame mieste ir prak
tikuojąs Šv. JonO ligonbutyje, 
irgi gan nuosekliai kalbėjo. Šį 
sykį publika gavo jį antru kar
tu girdėti. Kalba buvo turinin
ga ir pamokinanti.

Komitetas nenustodamas vil
ties rengiasi dar iki paskutinių 
■dienų smarkiau pasidarbuoti,

Tai bus išvažiavimas! Gy-1 
viausias ir puikiausias išvažia-! 
vimas šią vasarą rengiamas Lie
tuvai Gelbėti Draugijos vietinio | 
skyriaus. Atsibus ant Neill far- 
mos, State road, važiuojant nuo 
skvero W. 14 arba W. 25 ka
rais iki karų stoties, paskui pa-1 
ėmus State road gatvekarį. — 
Visi tą vietą gerai žino, neš ki
tais metais smagiai praleisda
vo laiką ir pernai smagiai ap
vaikščiojo Dr. V. Kudirkos Dr- 
stės pikniką. Lietuvai Gelbėti 
Draugija yra tiesioginė rėmėja 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus. 
Pelnas šio išvažiavimo bus tik 
del Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus reikalų. Ant išvažiavimo | 
bus puiki muzika, visokių sal
džių gėrimų, šaltos košės ir iki 
kaklui j uokų ir žaismių: bus 
traukimas virvės vilniečių su I 
kauniškiais. Rengėjai sako ši
taip: jeigu Vilniaus dzukus ka
lakutai ištrauks, tai Vilnius liks 
iš Lenkų atimtas. O kauniečiai 
rengiasi su visomis savo sylo- 
mis! Už traukimą virvės ir ki
tokius laimėjimus bus dovanų 
— visokių dovanų, ir gal bus 
medalių, nes dabar karės laikas. 
Auksinių rašomų plunksnų tai 
tikrai bus, jei medalių ne: Dr. 
J. Šemoliunas paaukavo $10.00 
vertės plunksną. Kitokių dova-į 
nu taipgi jau sudėta. Kas jas i 
laimės ? Proga yra visiems, kas 
ant šio puikaus išvažiavimo at
vyks 1 Neužmirškit kito nedėl- 
dienio, birželio 13 d., prasidės 
anksti prieš pietus.

NAMAI VISIEMS 
Naujas Idealis Miestas

Nesenai per pietus Statler 
viešbutyje paskelbta apie su
tvėrimą korporacijos su pen
kiais milijonais dolarių, suside
dančios iš žymesnių biznierių ir 
išdirbę jų Clevelande, kuri bus 
žinoma po vardu Suburban De
velopment Co. Ši kompanija 
įgijo plotą žemės, virš penkių 
tūkstančių akrų, greta Cleve
lando, kur bus statoma namai 
užpildymunulgai stokavusių in- 
dustrialei miesto populacijai.

Vieta to naujo miesto randa
si visapusiai idealėj srity j; prie 
jos prieina penkios transporta- 
cijos linijos, taipgi Pennsylva
nia gelžkelio linija.

Tų planų namams įrengti pa
naudojama gabiausi Suv. Vals
tijose talentai, kaip tai indus- 
trialiams žmonęms namų staty
tojai, inžinieriai, architektai ir 
miestų planuotojai, šitas dide
lis Clevelando priemiestis bus 
padalintas į tris grupes; indus- 
trialiuf namų sekcija, paskirta 
buveinėms ir namams darbinin
kams, paskui dirbtuvių plotas, 
kur gatavai jau išdirbėjai j ieš
ko pasirinkti savo įvairioms iš- 
dirbystėms vietas, o už tų dar 
plotas įsistatymui namams del 
pačių darbdavių ir užveizdų.

Namai, kurių planus dabar 
tvarko Dreyer, Churchman, Paul 
& Ford, industrialių namų eks
pertai iš Philadelphijos, bus iš 
pavienių ir dviejų gyvenimų ir 
bus pastatyti taip, kad užganė- 
dint reikalingumus žmonių, ko
kiems jie statomi. Bus taiko
ma palikti dikčiai vietos apie
namus ir vieną nuo kito atskir
ti. Tam domos kreipiama daug 
dėlto, kad namai, kuriuose žmo
gus gyvena, yra arčiausia jo 
širdies ir labiausia turi jį pa
tenkinti. Kas iš musų nesi
džiaugia įsivaizdindami turėsią 
puikų namuką, su dideliu dar
žu aplinkui, kur vaikai gali žai-

Cirkaus Diena Beveik 
Čia Pat.

Dr. A. L. Graičunas, Lietuv’ai 
Gelbėti Draugijos sekretorius, 
važiuodamas į SLA. Seimą So. 
Bostonan, žada sustoti Clevelan
de birželio 13 dieną ir todėl vi
si gausime progą jį pamatyti ir 
girdėti jo kalbą L. G. D. išva
žiavime. Nepraleiskit progos!

vedama. Kompanijos perdėti- 
niai tikrina, jog planai eina pa
sekmingai ir investoriai pare
mia. Vienas svarbus -dalykas 
bus tai pasitarnavimas visuo
menei tokiame sunkiame padė
jime su stoka1 namų ir taupiam 
darbininkui bus labai paranku 
tenai apsigyventi.

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

Lankysis pas biznierius. Biz
nieriai, kurie ikišiol nepirkot 
Lietuvos bonų, ateis jums pro
ga. Stoties komitetas nutarė 
apsilankyti pas visus, kurie dar 
nieko nepirkę, ir parduos jums 
boną. Draugijos taipgi pasirū
pinkit greičiau savo dalį atpirk
ti. Andai matėm kitų miestų 
draugijų vardds, kurios pirko, o 
kur vardai Clevelando draugi
jų?

Dr .V. Kudirkos Draugystės 
susirinkimas atsibus nedėlioj, 6 
d. birželio, nuo 2 vai. po pietų, 
paprastoj vietoj, Flynn salėj, 
5309-11 Superior avė. Nariai 
malonėkit atsilankyti kuoskait- 
lingiausia ir pasiimti naują .Se
kretoriaus antrašą, nes jis per
sikelia į kitą vietą.

Sekretorius J. Kuškis.

Didelis Dubaltavas Cir- 
kur Atvyksta

Ringling Bros, ir Barnum & Baliey 
Susivieniję Paskelbia Didelę 

Parodą.
Čionai buvo daug cirkų, bet nieka

dos nematė tokio didelio suvienyto 
Ringling Brothers ir aBrnum & Bai
ley perstatymo, kurie atsibus Cleve- 
lande Panedėlį ir Utarninke po pie
tų ir vakare, Birželio 7 ir 8.

Šitokis susijungimas taip didelių 
įstaigų į vieną cirką sudaro nepa
prastai didelį ir indomų vaizdą, nu
stebinanti šimtmečių tokius parengi
mus, nieko ponašaus dar nėra buvę 
visoj Amerikoj. Susivenijus surink
ta viskas geriausio, indomiausia ir 
puikiausio, ką kas onri matyti ir 
stebėts. Perstatymuose dalyvauja 
daugybė slonių ir kitokių svėrių ir 
ati yra vienas iš didžiausių abelnai 
perstatymų, kokius parengiama po 
palatka. Viskas kito taipgi propor- 
cionaliai dideli. Per tris valandas 
žiūrėtojus stebins naujneybės ir ne
paprasti vaizdai. Arenoje bus žy
miausi pasaulio cirkaus žmonės. Gy
vulių ir žvėrių tiek daug visokių, kad 
niekas >ikišiol nematė. Programas 
bus didžiausias kokį kad Amerikoj 
parengta. Sunku visko ir aprašyti I

Norėjo užmušt mergaitės už
puoliką. Canton, O. — Tūlas 
34 metų vyras už kriminaliską 
užsipuolimą ant 14 metų mer
gaitės, sužinojus žmonėms, pa
teko į-didelę bėdą. Apipuolus 
minia viešbutį, kuriame jis bu
vo apsistojęs, sugriebę jį tam
pė po grindis ir spardė, kad na
bagas pribuvusios policijos vir
šininko meldė jį nušauti arba 
duoti revolverį pačiam nusišau
ti. Pagaliaus policistai jį iš 
žmonių atėmė ir nugabeno ka
lėjimai!, kur jis prisipažino kal
tu. Pastatytas po $3,’000 kau
cijos iki teismui.

Vinis tvoroj sugavo vagį. Ar 
ne graži ši pasaka ? Penkias
dešimts šūvių paleista į bėgan
tį vagį, bet nieko negelbėjo, tik 
štai besidžiaugiant ištrukti, va
giliaus drapanos užkibo ant tvo
roj esančio -vinies ir likosi su
gautas. Vagilius buvo sugrie
bęs vienos moteries pinigų maš- 
nelę. Policistai jį pradėjosi vy
tis, gaudyti, šaudyti. Bėgo per 
tvoras ir užkampius, tik štai- 
per tvorą šokant, kelines uškibo 
ir vagilius nespėjo pasiluosuo- 
ti, kaip policistai jį sučiupo.

REIKALINGA 
norinčių mokintis arba 
ir mokančių dirbti prie 
kriaučių darbų. Darbas 
yra nuolatinas ir gerai 
apmokamas. Kreipkitės 
1 306 E. 68th St. Vincas 
Brazaitis. (24)

Ringling Bros, ir Barnum & Bailey 
Didžiai laukiamas Perstaymas 

Jau P ribų na.
Didžiausia pasaulio cirkai susivie

nijo ir atvyksta į šį miestą Pane
dėlį ir Utarninke Birželio 7 ir 8 d. 
ir perstatymai atsibus po pietų ir 
vakare. Kaip rodos, tai kiekvienas 
šio miesto gyventojas rengiasi ir 
nekantriai laukia. Pats vardas di
delių cirkų—Ringling Bros, ir Bar
num & Bailey Sudėtinas—užteko su- 
judinimui kiekvieno dar žingeidumo, 
nes ikišiol nieko panašaus puikiai su
rengto nebuvo. Ringling Brothers 
yra direktoriai to didelio parengimo 
ir užtikrina, kad programas bus di
džiausias, kokį kada kas Amerikoje 
matė. Atsibus milžiniška paroda ga
tvėse ir ji bus pirmą dieną atsilan
kymo. Gyventojai matys daugybę 
visokių gyvulių ir žvėrių. Puikiai 
pasirengę žmonės taipgi maršuos ga
tvėmis. To kas dabar atsibus, ne
galima sulyginti su kuo nors pana
šiu buvusiu praeityje.

ATIDA LIETUVIUI.
Kodėl tamista moki kitiems 
brangias rendas kiekvieną 

I mėnesi ir leidi, kad kitas ta
ve bosautų ir augini jo tur
tą. Ar negeriau butų mokė
ti pigią renką, sau rinkti 
rendas ir auginti savo tur
tą, tapti pačiam bosu ant 
savęs ir ant keleto kitų, ką 
jau daugelis mažturčių taip 
įdaro su musų pagalba. Štai 
Į ve ką mes turime dabar ant 
'pardavimo ant E. 37 gatvės, 
tarpe Payne ir Perkins av.: 
du namai ant vieno loto, ke- 

I turiu šeimynų. Parduosime 
su mažu jmokėjimu ant len
gvų išmokėjimų rendomis, 
iš kurių išmokėjus visą mo
kestį tamistai atneš 25 pro
centą ant jūsų indėto turto. 
Del platesnių žinių kreipki
tės po antrašu

2006 St. Clair Ave.

sti apie namus, ne ant gatvės, 
ir išaugti į dorus ir sveikus vy
rus ir moteris, kuriais kiekvie
nas pasididžiuotų?

Pati naturalė toj vietoj žemė 
yra labai tinkama žmonių gy
venimui. Šalip namų bus įren
gta sodnai, mokyklos, krautu
vės, bažnyčios, ugnagesių sto- 
tįs, Krutančių paveikslų teatrai, 
vieši budinkai visuomenei su
sirinkti, atletiški centrai su 
maudynėmis, žaismių plotai, ir 
viskas kito. Del puikios' siste
mos, kurią imama šiame reika
le vykinti, darbininkai- tuos na
mus galės įsigyti už pastebėti
nai pigias kainas, sulyginus su 
dabartinėmis. Artimumas prie 
didžiojo industrijos centro Cle
velando, su plačiu susinėsimu 
padarys tą vietą piįnai pasek
mingi. Vieni galės, jei .norės, 
net į Clevelandą darban važiuo
ti, kiti iš čionai, už kelis centus 
kasdien. Dedama atidos ir į 
to„s kompanijos tvarką, kuri tą 
visą planuoja; ją prižiūri įžy-l

KOPĖ C Y Y’S 
PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEKA

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

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

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

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

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

P. MIKOLAINIS
53 HUDSON AVENUE BROOKLYN, N. Y.
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THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališk* perkraustytojai.vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam. išh1 

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

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

gįjįfttf DARBĄ GVARANTUOJU 10, METŲ.
~ pr.Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 

į-įg nereikės gaišuoti iš darbo del dantų pasi- 
—* taisymo.
įj 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.

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

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

Melba Drug Store į
The ADELSTEIN DRUG CO. I 

nupirko nuo >
The GEGENHEIMER DRUG CO. | 
Superior Av. ir Addison Rd. |
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Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

Užsiseneję Ligos

©
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi- 

. tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa- 
1 dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy

tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

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

Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. 
Medicinų praktikavau per 40 metų.

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

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
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L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

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

Tel. Main 257—Central 1502 R
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? Mes turime tikslą patarnauti JUMS. Musų atsakantis dar- £ 
? bavimasi Dentisterijoje — ir sykiu palaikymas kainų že- £ 
T miausia kaip galima užtarnavo mums gerą vardą. , £
£ Ar norėtumėt žinot, kiek apsieis jūsų dantų pataisymas? X 
X Mes neimam nieko už musų laiką ir patarimą. J
£ DR. H. MEHLING Dentistas į
f (’’Mes vartojame jūsų kalbą”) £

!X 2209 ONTARIA ST. - , Vienai Blokas nuo Marketo £
1X Kampas Huron Road “Prie Didelio Laikrodžio” I.

(Atdara Vakais ir Nedėliomis Rytais) *3*
. . . . . *
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Jus Galite Pirkti
: Sėklos žolei apie namus — po 25c. svaras. . !
h Daržams sėklos — Gėlėms sėklos. <

Langams užtiesalai — balti po 18c. jardas.
Užtiesalams kabinti lazdutės ir kas reikia. > 

h Skalbiniams medinės sagutės 3 tuzinai už 10c. taipgi yra > 
m ir skalbiniams šniūrai. <
J Skalbimui lentos — geros — 59c viena. Į

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

: 7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road. J

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

Į T.P.NEURACO.
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- 

į tų tavoruose, tas daug sučėdys pinigų ir pasijuos/ 
kad jo kišeniuje lieka lyčnas dolaris.

Valgių kairios šiandien tokios brangios, kad kožnas įieš
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis:

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

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

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

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.
I——————J
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