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Lenkų Spėkos Prieš Rusus
Nusilpo

Lenkai galutinai prakiš mūšiuose su Bolševikais.
Anglijoje kalbama, kad jeigu Britanijos valdžia 

nesielgs su Airija kaip kares tiksluose skel
bėsi, Suv. Valstijos galį įsimaišyti.

Respublikonų partija nominavo į prezidentus Se
natorių Harding, iš Ohio valstijos.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO. 

_______________________ Į
North Dakotos imigracijos 

departamento vedėjas pasakė 
savo kalboje Bostone: ’’Tik tei
singai su darbininkais skaityki- 
mės, kiekvienas normalia žmo
gus visuomet sutiks auginti rū
kius vietoj peklą kelti. Del ši
tų priežasčių North Dakotos 
valstijoje neatsirado nei vieno 
’raudonojo’ gaivalo, laike plačių 
visoje šalyje radikalų gaudy
mų. Musų valstijoje nepasirodė 
reikalo deportuoti taip vadina
mų ’raudonųjų’ elementų, nes 
mes ištyrinėjome ir gydėme pa
čią priežastį, vietoj tiktai simp-

Lenkai Prisipažįsta, kad 
Bolševikai Sumušė

Varšava. — Bolševikai užplū
do Kijevo srįjį su trisdešimts 
trimis divizijomis kareivių, di
džiausia armija, kokią kada yra 
Lenkai sutikę. Lenkų karei
viai, kurie pasitraukė iš Kijevo, 
dabar laiko lifiiją nuo žemutinės 
Pripet upės per Malin ir žito- 
mir. Mūšiai tęsiasi.

Niekados ikišiol dar bolševi
kai nebuvo išstatę prieš Lenkus 
tokios didelės armijos ir taigi 
išsipildo nekuriu spėjimai, ką 
bolševikai padarys, jeigu tik 
Lenkai lys tolyn Ukrainon. Va
sario mėnesyj fronte buvo tik 
septynios sovietų kareivių di
vizijos, bet pradėjus pavasari-

Amerika Gali Kištis į 
Airijos Reikalus

Londonas, — Garsus Angli
jos rašytojas Girbert K. Ches
terton aiškina sekančiai apie 
Airijos likimą: ’’Anglijos ap
siėjimas su Airija gali sukelti 
Europos ir Amerikos nuožiūrą, 
kad Anglija nei kiek neatkrei
pia domos į tai, ką ji turėjo tik
slu karės laiku, ir jeigu to bus 
reikalauta pildyti, gali būti pa
sekmė ta, kad Amerika padarys 
ginkluotą intervenciją paliuosa- 
vimui Airijos iš po Anglijos 
valdžios. Vienatinis išėjimas iš 
Airijos krizio yra tiktai Brita
nijos pripažinimu Sinn Feino 
ir jo'vadų. Anglija rizikavoja 
daug ir savo padėjimo saugu
mo neatkreipdama domos į Ai
rius. Dabartinis padėjimas yra 
karės stovis.”

Keturi kaltinami už Carran- 
zos mirtį. Meksikos valdžia su
ėmė keturis generolus ir kalti
na juos nužudyme pasišalinusio 
Meksikos prezidento Carranzos.
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tomus slopinti. Vienatiniai mu
sų valstijoj anarchistai yra tie, 
ką nešioja šilkines skrybėles.” 
Tokius išvedžiojimus daryda
mas, Walter W. Liggett tikri)- 
na,- jbg N, Dakotos valstija iš
rišo darbininkų nerimastavimq 
klausimą ir atrado* to priežastį.

Baltimore, Md. — Čionai pa
skelbus siuvyklose lokautą, ne
dirba 3,000 darbininkų. Darb
daviai paskelbė, kad darbinin
kams darbo laiką sutrumpina.

Darbininkai tam pasiprieši
no. Bet kada jie atėjo sekančią 
dieną dirbti, keltuvai neveikė ir 
nekilnojo darbininkų ant augš- 
tesnių grindų. Darbininkai iš
ėjo. Dirbtuvės atstovas pasakė, 
kad- to įstaiga laikysis neapri- 
buotam laikui, bet nepaaiškino 
kame laiko sutrumpinimo prie
žastis.

Montreal, Kanada. — Ame
rikos Darbo Federacija savo 
konvencijoje pasmerkė Respu
blikonų partijos platformą su 
tokiu užmetimu, jog respobli- 
konų platforma darbininkams 
atsukus pečius. ’’Platforma ai
škiai nusistato apgynimą darbi
ninkų priešų ir pasiryžus at
siekti jiems naujų patogumų ir 
diesnių privilegijų. Palikimas 
tos partijos buvusio prezidento 
Linkolno, didžio vergų išliuošuo- 
tojo, platformoje apleistas, bet 
sustiprina varžymus darbininkų 
teisių.” — Tokį raportą kon
vencijai padavė prezidentas S. 
Gompers ir vice prezidentas M. 
Well. Veikiantis Darbo Fede
racijos komitetas darbininkų 
reikalavimus, priduotus respu
blikonų konvencijai, pasiųs ir 
demokratų partijos konvencijai. 
Gompers vis yra priešingas įs
teigimui darbo partijos, kuri 
galėtų statyti savo kandidatą į 
prezidentus.

Trieste. — šis Austrijos mie
stas, po Italijos globa, pergyve
na vulkaniškus darbininkų su
judimus, Dirbantieji prie lai
vų statymo reikalauja negirdė
jų išlygų. Darbininkai stato rei
kalavimus didelių algų ir' bonų 
nuo pelno, kas nekuriems siek
tų iki 40,000 lyrų arba $8,000 
į mėnesį (normaliam laike sto
vinčių Italijos pinigų).

Canton, O: — čionai eksplio- 
zija sužeidė 4 darbininkus.

Washington. —Iš įvairių val
džios įstaigų paleista apie ketu
ri tūkstančiai darbininkų-, bu
vusių reikalingų laike karės.

nį ofenšivą skaičius padidintas.
Bolševikų kavalerija prasi- 

laužė per Lenkų linijas ir su
mušusi infanteriją ir kavaleri
ją, veikia kaimynystėje Žitomi- 
ro ir Berdįčej. Bobruisko sri
tyje Lenkų atakas ant bolše
vikų liko 'atmuštas.

Lenkijos viduje eina suirutės 
— rezigpavo ministerių kabi
netas, prieštaraudamas valdžios 
sauvališkumams.

CARO SESUO PRAŠO RU
SAMS -PAGALBOS.

New York. — Did. kunigaikš-, 
čiutė Olga Aleksandrovna, bu
vusiojo Rusijos caro sesuo, at
sikreipė į Liuteronų tarybą su 
prašymu paduoti Serbijoje e- 
santiems Rusams pašalpos. Ji 
pati randasi Bielgrade, _.

BOLŠEVIKAI BAKU.
Konstantinopolis. — Sovietų 

kariumenė Baku mieste skaito
si iki 50,000, ją komanduoja ge
nerolas Aleksiejev. Iš Sebasto- 
polio ateina pranešimas, kad 
bolševikai nužudė Baku mieste 
generolą Roudnev.

UŽĖMĖ ODESĄ.
Paryžius. — Ukrainos kariu

menė, veikdama išvien su Len
kais, užėmė Odesą.

Del Spa Konferencijos
Paryžius. — Jau pradeda ro

dytis, kad plačiai kalbėta ir ap
svarstyta Vokiečių su sąjungie- 
čiais konferencija Spa mieste 
visai neįvyks. Francuzijos val
džia niekados jai ištikro nepri
tarė, o Premjeras Millerand su
tiko tą projektą San Rėmo su
važiavime priimti tiktai nepa
liaujamai reikalaujant Anglijos 
premjerui. Paskutiniai nuoti- 
kiai, ypač Vokietijos rinkimai, 
ir Italijos valdžios nesutikimai 
rodo žymes prieš konferenci
jos įvykimą.

Francuzijos norima sušaukti 
finansinę konferenciįą Brusely- 
je ir apsieiti be Spa konferen
cijos.

Cairo, Egiptas. — Buvo kė
sintas! bomba nužudyti Egipto 
premjerą, tečiaųs nepasisekė — 
premjeras net nesužeistas, ,■ tik 

| nukentėjo tris -kiti žmonės. Šis 
pasikėsinimas ant premjero Ju- 
suf Paša yra trečias vienų me
tų bėgiu. Bombos metėjas areš
tuotas. Bomba mesta premje-- 

Irui važiuojant automobiliu.

AUSTRIJA TVARKO KARIU- 
MENĘ.

Viena. — Pradėta organizuo
ti pastovią kariumenę į vietą 
buvusios volkswehr, greituoju 
suorganizuotos kilus Vokietijo
je revoliucijai. Kariumenė bus 
iš 30,000 vyrų. Taikos išlygoms 
uždraudžiama Austrijai steigti 
oro laivynas.

Vokiečiams reiks parduoti sa
vo dailos dalykus. Paryžius.— 
Vokietijos narys taikos konfe- 
rencijon, Emile Le Sueur,- tik
rina, jog Vokietija rengiasi iš
parduoti savo visus dailės tur
tus išsigelbėjimui nuo bankro
to ir bado. Jisai kaltina sąjun- 
giečius už visą tą ekonominį ir 
finansišką padėjimą, kuriame 
Vokietija dabar randasi.

Vokiečių tavorai ant Francu
zijos rinkų. Washington. — 
Francuzijoj eina agitacija, kad 
visi daiktai butų stengiamasi 
imti iš Vokietijos, nes galima 
daug pigiau gauti ir tinkames
nis pinigų kursas, negu- kaip 
dabar stovi Suv. Valstijų kur
sas. Plačiai kalbama, kad jau

SVARBI ŽINIA
Kas Rengiasi Lietuvon

Lietuvos Astovybės pir
mininkas gerb. J. Vileišis 
praneša sekantį svarbų da
lyką rengiantiems iškeliau
ti į Lietuvą:

Washington,' birž. 15.— 
Nuo birželio 30 d. Ameri
kos Valdžia nustos išdavi
nė! afidavitus i visiems ne- 
piliečiams Latviams, Lie
tuviams, Ukrainiečiams ir 
kitiems svetimtaučiams. 
Visi dirbusieji tame val
džios skyriuje; valdininkai 
paleidžiami. Todėl kam 
svarbu veikiau išgauti lei
dimas išvažiuot Lietuvon, 
tegul tuoj paduoda prašy
mą, nes iki bus'nauja ko
kia tvarka nustatyta, ga
li praeiti mėnuo ar dau
giau.

Prezidentas bus iš Ohio?
Chicago, Ill. — Respublikonų 

partijos konvencija 'kandidatu į 
sekančius S. Valst. prezidentus 
nominavo Ohio valst. senatorių 
Harding. Konvencija atsibuvo 
trukšminga ir buvo varoma pla
čios agitacijos už gen. Wood, 
senatorių Johnson ir Illinois 
valstijos gubernatorių Lowden.

MONGOLAI JIEŠKO 
SAVOS NEPRIGUL- 

MYBES
Pekinas, Chinija. — Mongoli

ja yra žemė su didele praeitimi. 
Septyni šimtai mėtų atgal Gen
ghis Khanas išsirengė iš savo 
šalies stepų-tyrų užkariauti pa
saulį, ir tuo laiku Mongolų im
perija buvo įžymiausia ir gar
siausia visoje Azijoje. Vėliaus 
ant horizonto pasirodė nauja 
galybė. Septynioliktame ir aš
tuonioliktame amžiuose tą pa
čią užkariavimų ir pasekmių ro
lę lošė Mandžurai ir jų valdo- 
mybėn buvo inimta plati lygu
ma žemės, prasidedanti keletas 
mylių į vakarus nuo Pekino ir 
nusitęsianti nuo Mandžurijos 
iki Rusijos Turkestano, ir nuo 
smėlynų centralinės Azijos iki 
didžiųjų Siberijos miškų, šita 
sritis, per tūkstančius metų bu
vusi lopšine rasinio judėjimo, 
užpildžiusio istorijos puslapius, 
palengva nusisėdo į ramų gy
venimą su populacija apie po
ros milijonų. Pagalinus ta te
ritorija tapo tuščias-nežinomas 
protarpis tarp vakarų ir rytų 
civilizacijos. Tokia pasiliko di- 
dėji Mongolia iki šiai dienai. — 
žlugus Mandžų dinastijai, Mon
golai dabar pradeda jieškoti sa
vo teisių ir nori atsistatyti ne- 
prigulmingą savo gyvenimą.

KOLONIJOS IR APSKRIČIAI VISAI UŽSILI
KĘ SU PASKOLOS PARDAVINĖJIMU

Vokiečių prekės užima Francu-1 
zijos rinkas.

Nominacijos atsibuvo net 10 
sykių. Per pirmas devynias 
nominacijas trįs paminėti kan
didatai stovėjo labai arti vienas 
kito ir stokavo kiekvieną sykį 
po keletą desėtkų balsų iki 349 
balsų, kad skaitytis nominuotu. 
Povaliai per visas devynias no
minacijas progresavo senatorius 

■ Harding- ir viių'-'nuostabumui, 
netikėtai dešimtame nominavi- 
me jis suėmė visą didžiuma ...

Trįs didįeji kandidatai'r>cik- 
rai buvę pasiryžę laimėti, labai 
tuo nepatenkinti, .nes Harding, 
nors tinkamas žmogus, bet ne
buvo toks ’’garsus”. Eina kal
bos net apie skilimą partijos, 
kaip 1912 metais padarė miręs 
T. Roosevelt, kuomet jo neno
minavo.

Senatorius Harding iš amato 
yra spaustuvninkas, gyvenimo 

I vieta Marion, O., kur išeina jo 
leidžiamas laikraštis.

Demokratų partija, kuri sa
vo konvenciją laikys San Fran
cisco birželio pabaigoje, nuo sa
vęs prezidentu nominavimamš 
jieško žmogaus iritekmingesnio 
už senatorių Harding, kad to
kiu budu laimėjus rinkimus. In-

Geras šuo. Philadelphia. — 
Nedidelis šuo čionai užsitarna
vo karžygiško medalio ir žmo
nės tik nori, kad jis suprastų, 
ką medalis protingiems .sutvė
rimams reiškia. Namuose, ku
riuose tas šunelis gyveno, pa
sileido gazas; vyras ir žmona 
buvo visai pritroškinti ir vos 
galėjo pasijudint; šeimininkas 
dar įstengė prirėplioti prie lan
go ir atidaryti. Peri langą tada 
iššoko tas šuo ir nubėgęs pas 
jų giminių namus pakele tokį 
lojimą, kad tie supratę ką ne
gero bėgo tuoj žiūrėti. Nuėję į 

I šunelio savininko namus atrado 
juos pusgyvius. Namas visas 
buvo perimtas gazu ir jei ne 
tas šunelis, butų užtroškę tėvai 
ir jų kūdikis. Einant gulti šei
mininkai šunelį norėjo išvaryti 
į priemenę, bet jis nėjo, ir lyg 
ant laimės likęs viduj galėjo 
pasitarnauti savo geradariams, 
kurie šešios savaitės atgal jį 
parsinešė iš palaidų šunų prie
glaudos.

San Salvador, Centralinėje A- 
merikoje. — šiaurvakarinę da
lį Hondūrą^ praėjo baisi tropiš- 
ka audra ir padaryta daug nuo
stolių.
nių, daugelis, sužeista.

Tai drapanų? New York. — 
Madison Square Garden palociu- 
je ant 9,800 ilgio karčių buvo 
-iškabinta apie 150,000 vyriškų 
drapanų pardavimui; parduoda 
28 išdirbėjai tiesiog pirkikams. 
Prie pardavimo stovėjo 1,000 
vyrų. - Drapanoms sunaudota 
450,000 jardų audimo ir susiū
ta 4,800,000 guzikų.

tekmingiausiu, sako, butų Ohio 
valstijos gubernatorius Cox.

Jeigu gubernatorius Cox liks 
nominuotas, tai Ohio valstija 
vistiek, ar vienas ar kitas butų 
išrinktas, pridės prie savo pre
zidentų skaičiaus dar vieną ’sū
nų’. Ohio valstija vadinama 
’’Prezidentų Motina”. Jokis pre
zidentas 'dar nėra buvęs iš vals
tijos į vakarus nuo Ohio:

Ohio valstija davė šešis pre
zidentus.

Sustabdys Cukraus Iš
vežimą

Washington. — Teisių depar
tamento planuose yra sumany- 

Imas uždrausti išvežimą iš Ame
rikos cukraus į kitas šalis, kad 
tokiu budu pagelbėjus atsigauti 
nuo didelio stokumo, kuris tę
siasi nuo 1917 metų, šių metų 
šešių mėnesių cukraus ekspor- 

jtas perviršijo pereitų pilnų me
tų saiką.

■ Chicago, Ill. — Dviem trau
kiniam susimušus užmušta vie
nas ir sužeista 7 žmonės. Iš su
žeistų, keli mirs.

Laisves Paskolos Statis
tika Nuošimčiais:

Kiek Dideses Kolonijos 
ir Apskričiai Išpirko 

(Aplamai sutaisė ’’Dirvos” Re
dakcija)

1 Worcester, Mass. .. 76% 
2'- Chicago, Ill. ...... 45%
3 Newark, N. J. .....-. 31%
4 Waterbury, Conn. .. 30%
5 New Britain, Conn, . 27%
6 Cleveland, Ohio . ... 26%
7 Boston, Mass....... 21% 

4J Baltimore, Md. ... . 20%
9 Detroit, Mich..............15%.

10 -Pittsburgh, Pa. .... 10%
11 Brooklyn, N. Y..........10%
12 Wilkes Barre, Pa. .. 10%
13 Shenandoah, Pa. . ,. . 8%
14 Philadelphia ir

Richmond, Pa. ...'. 8%
15 Scranton, Pa....... 2%
16 Mahanoy City, Pa. .. 2%

APSKRIČIŲ IŠPIRKTA DALIS 
NUOŠIMČIAIS:

Chicagos Apskritis -.... 33% 
Waterbury Apskritis . .. . 21 % 
Bostono Apskr......... 18% 
New Yorko Apskr....... 17% 
Cleveland© Apskr....... 10 % 
Philadelphia Apkr. .*.... 10% 
Wilkes Barre Apsk. . .. . 7% 
Pittsburgh Apsk....... 6% 
Shenandoah Apsk....... 3%

šalnos pakenkė sodnams.
Wooster, O. — Gegužid oras 

vienu tarpu pasirodė labai ken
ksmingas sodnams — užėjusi 
šalna sugadino daugybę vaisi
nių medžių visoje Ohio valsti
joje. ■ Didieji sodininkai šaltai 

'nakčiai užeinant tarp žydinčių
Užmušta keliolika žmo-1 medžių per naktis laikė degan

čius sieros puodus.

KLAIDOS ATITAISYMAS
’’Eltos” telegrame delei 

Steigiamojo Seimo nutari
mų perrašinėjant įsibriovė 
klaida. Buvo parašyta:

Prezidentas kviečia Mini
ster} Pirmininką, Rablelis 
•atstovauja, Respublika turi 
bausmės dovanojimo teisę.

Reikia skaityti: Prezi
dentas kviečia Minister} 
Pirmininką, atstovauja Re
spubliką ir turi bausmės 
dovanojimo teisę.

Žodis Kablelis — comma.
Lietuvos Atstovybė

Amerikoje.

Paskolos Statistika
Žemiaus paduodama skaitli

nė, kiek kiekviena stotis yra 
išpardavus bonų ir kiek dar ku
riai reikia išparduoti, kad visa 
penkių milijonų paskola butų 
pilnai išpirkta. Lietuvos Misi
ja buvo kvietusi apskričių sto
čių pirmininkus suvadinti savo 
apskrities stočių atstovų susi
rinkimą ir nutarti, 'kiek kiek
vienai stočiai sulyg jos gyven
tojų daugumos reikia išpirkti. 
Nuo kai-kurių esame gavę nu
rodymų, bet daugumai sunku 
buvo padaryti tokie susirinki
mai — jie apsieitų gana bran
giai — ir todėl kvotos didumą 
prisiėjo nustatyti pačiai Lietu
vos Misijai, pasiremiant žinio
mis apie kolonijos didumą ir 
jos turtingumą. Nuskirtoji pa
skolos suma turės būti surinkta 
ir kiekviena stotis privalo savo 
kvotą išpirkti. Prie to darbo 
privalo šiandien dėtis visi be 
skirtumo partijų.

Visoms stotims išsiunčiamos 
yra atvirutės ir patariama, kad 
tuos ’’valstybinius priminimus” 
išsiuntinėtų visiems, kurie nė
ra ikišiol bonų pirkę, o gali pir
kti. Kas nori skaitytis Lietu
vos piliečiu, kas tinka dėtis 
prie Lietuvos respublikos, o y- 
pač gal kada grįžti Lietuvon, 
visi privalo pirkti sulyg išgalės 
Lietuvos Laisvės Paskolos Bo
nų. Ar katalikas, ar tautinin
kas, ar socialistas, ar kiti Lie
tuvos piliečiai — lygiai visi pri
valo dėtis prie tos paskolos. Kas 
ikišiol atsiliko, tai jų priedermė 
vytis, sutverti dar naujas stotis.

Apie nusisekimą paskolos ar 
jos nenusisekimą šiandien dar 
nėra kalbos ir apskritai jos ne
turėtų būti, nes žinokite, kad 
visa paskola turės būti išpirkta 
ir ji bus išpirkta. Juo kokia 
stotis išpirks greičiau, juo ge
riau.

TodeF visi 'skubėkite prie dar
bo ir dirbkime.

Cleveland, 
Kvota

O., Apskrities 
$400,000.

Akron $25,000 115
Cįeveland 90,000 23,485
Columbus 15,000 300
Dayton ' 25,000 1,435
Detroit 80,000 12,604
Grand Rapids 60,000 4,140
Youngstown 
Be stočių

10,000
95,000

50

6400,000 42,129
Pasilieka išpirkti $357,871.

New Yorko ir New Jersey Ap-
skričio Kvota $700,000.

Stoties stovis
kvota Birž. 1

Amsterdam $65,000 $20,800
Albany 10,000 205
Bayonne 20,000 4,026
Brooklyn 250,000 26,139
Binghamton 10,000 1,060
Bronx 10,000 5,145
Elizabeth 70,000 6,550
Herkimer 5,000 1,310
Hoosick Falls 10,000 1,805
Jersey City
Kearney ir

10,000 1,205

Harrison 15,000 7,170
Long Island 10,000 2,602
Linden 1,000 50
Maspeth 10,000 1,495
New York City 20,000 1,730
Niagara Falls 13,000 1,605
Newark i 75,000 23,605
Paterson 7,000 3,450
Passaic 3,000 350
Rochester 45,000 7,650
Schenectady 12,000 1,870
Utica 10,000 1,440
Watervliet
Kolonijos be

5,000 290

stočių 14,000
700,000 121,773

Pasilieka išpirkti $578,227.

Wilkes Barre, Pa., Apskrities 
Kvota $500,000.

Duryea $15,000 2,100
Forest City 20,000
E. Vandergrift 5,000 1,015
Edwardsville'
(Kingston) 45,000 3,860
Miners Mills 20,000 4,305
Plains 20,000
Plymouth 75,000 946
Sugar Notch 5,000 1,305
Scranton (3s) 100,000 2,632
Pittston 85,000 6,392
Wanamie 8,000 1,350
Wilker Barre 70,000 7,149
Braddock 7,000 4,865
Be stočių 25,000

$500,000 35,920
Palieka išpirkti $464,079.

(žiur. ant pusi. 6-to)

PASVEIKINIMAS 
Seimų Delegatams
’’Dirvos” Redakcija pa

sveikina Tėvynes Mylėto
jų Draugijos ir Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 
Seimo delegatus, susirin
kusius So. Bostone svars
tyti tų dviejų musų pra
kilnių senų organizacijų 
reikalus ir linki, kad vis
ką soiidariškai veikiant, 
delegatai atsiektų gerų 
rezultatų naudai pačių 
organizacijų, Lietuvių ko
lonijai Amerikoje ir Tė
vynei Lietuvai.

Tėvynės Mylėtojų Dr- 
ja susiduria su labai keb
liais klausimais, nuo ku
rių pasekmingo* išrišimo 
prigulės tolimesnis orga
nizacijos gyvas veikimas.

SLA. BALSAVIMO 
PASEKMES

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje viršininkų rinkimuose 
pasekmės pasiliko šitokios:

Pirmininkas — St. Gegužis, 
gavo 2144 balsus.

V.-pirm. — A. Kamarauskas, 
gavo 1845 balsus.

Sekretorius — T. Dundulis, 
gavo 2113 balsų. ■

Iždininkas — T. Paukštis, 
gavo 2178 balsus.

Iždo globėjai —
T. Astramskas, J. M'. Danielius. 

Daktaras-Kvotėjas —
Dr. F. Matulaitis.

SLA. raštinėje įvyksta per
mainos : ikišiol,-. nuo daugel me
tų sekretoriavęs, p. A. B. Stri
maitis užleis savo vietą naujai 
išrinktam, p. T. Dunduliui, so
cialistų kandidatui.

Socialistai šiuose rinkimuose 
laimėjo ‘'vieną vietą: sekreto
riaus, bet pralaimėjo vice-pirmi- 
ninko — pirma buvo D-rė Bal
trušaitienė.

St. Gegužis, T. Paukštis, T. 
Astramskas ir J. M. Danielius 
yra veiklus tėvynainiai ir nuo 
senų laikų darbuojasi Susivie
nijimo labui. Dr. Matulaitis iš 
seniaus darbavosi socialistų dir
voje, vėliaus' liko ’’neprigulmin- 
gas”. Apie p. Kamarauską ma
žai žinome, nors jis darbuojasi 
SLA. labui ir savo apielinkėj 
yra žinomas veikėjas.1,-

Socialistui užėmus SLA. liz
dą — raštinę ir ’’Tėvynės” ad
ministracija, galima tikėtis ra
dikalių permainų. Pirmiausia 
galės įvykti permainų kaip ofi
se taip ir spaustuvėje, jeigu 
naujasis sekretorius storos ’šil
tų’ vietelių (kaip paprastai va
dinama) savo šalininkams.

Seimas užtvirtins išrinktus 
SL.A viršininkus ir nuo liepos 
1 d. visi pradės savo pareigas 
pildyti.

Apšvietos komisiją ir kitas 
smulkesnes veikiančias prie S. 
L. A. kūno komisijas paskirs 
Seimas.

Organo redaktorių Seimui re
komenduoja Apšvietos Komisi
ja. Socialistų-bolševikų noru 
yra įstatyti redakcijon kokį ne
būk, bile tik jis bus socialistas 
ar net ir bolševikas, ir visu ši
tuo priešseiminiu laiku jų or
ganai užsipuldinėja ant dabarti
nio laikinojo redaktoriaus p. St. 
Vitaičio už vienpusiškumą, už
miršdami net, kad jie patįs no
ri į tą vietą įstatyti savo dar 
vienpusiškesnį žmogų. Jeigu 
’’Tėvynės” redagavimas pakliū
tų kokiam socialistui, girdėta
me iš po ’’Tėvynės” pastogės 
pilantis daug daugiau revoliu- 
cijoniškumo natų, negu dabar 
jie ’’girdi” vienpusiško tautiš
kumo, nors tas privalėtų būti, 
kaip pačios organizacijos tiks
lai rodo.

Laisva Lietuva Dabar arba Niekados! — Lietuvos Laisvės Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiami
Bonai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinami ant 15 metų ir ’duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės į Lietuvos Misijų New Yorke. •
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'į Iš Lietuviu Gyvenimo
TMD. SEIMO LAIKU

Noroms nenoroms negalima 
nurimti neprasitarus keleto žo- 
džių kaslink to, ką musų dele
gatai turėtų apsvarstyti, kad 
išsaugojus Tėvynės Mylėtojų 
Draugystę nuo silpnėjimo.

Pirmas iš svarbiausių dalykų 
yra tai permainymas organo. 
Dabartinis organas tarnauja T. 
M. D-jai ilgus metus, ir kaip 
matyt nekuriems jau visai nu
sibodo. Vietoj to, reikia parin
kti kitą laikraštį organu, kuris 
patarnaus tomis pačiomis išly
gomis, o tas įneštų organizaci- 
jon naują gyvybę.

Antras dalykas — reikalinga 
tuojaus pakelti mokestį — vie
toj dabar ką nariai moka po 
$1 per metus, turėtų mokėti $2 
į Centro iždą. Jau praėjo pi
gus laikai visame, kam organi
zacija turi vargti su dolariu.

Tūli vis manys, kad pakėli
mas iki $2 yra perdaug. Bet 
ne'— kaip tik sykis gerai, jei 
mes TMD. nariai, norėdami pa
laikysi savo organizaciją be jo
kių ginčų įvesime.

Kode! dabar TMD. silpnėja? 
Todėl, kad menki jos finansai: 
negali išleisti svarbesnių veika
lų savo nariams. Centro Valdy
ba, vietoj susilaukti didesnių in- 
plaukų, sulaukė nuo kuopų pluo- 

x štus beverčių rezoliucijų, siū
lančių Sumanymus ir barančių 
už neveikimą. Tie keli šimtai 
suplaukia, negalima jais nieko 
dabar nuveikti. Tos rezoliuci
jos tuo tarpu valdybai visą e- 
nergiją atima. Ir arklys veža 
tik kada gali, o jeigu be jiegų 
esant vis tik botagu muši, ne
pagelbėsi, netoli nuvažiuosi. Be 
reikalo mes plakame savo val
dybą. Reikia turėti supratimą 
apie šių dienų dalykų stovį.

Klausimas, kodėl kuopos sil
pnėja? Atsakymas aiškus: jos 
ant ubagavimo pamatų stovi. 
Tankiai išgirsti kuopose bėda- 1 
vojant, kad jau finansai išsi- ] 
baigė, čia reik pinigų, tuoj iš ' 
narių prašoma aukų užmokėji- 1

ra

dovaną; tada nariai užsiganė- 
jt | dins labiau ir musų visuomenė 

l -T1 plačiau susipažins su T. M. D. 
mieriais. '

Atminkit, gerbiamieji Dele
gatai, jei jus 
įvykdinsit nei 
mainų, nieko 
prisilaikydami 
nors gyvenimas keliais kuliais 
apsivertė, tai matysit, kad gil
tinė pradės artintis prie 'prakil
nios musų TMD. organizacijos.

Pilnai esu įsitikinęs tuo, ką 
čia parašiau.

Lauksim Seimo rezultatų.
'A. M. šmigelskis.

ii-
mui už svetainę susirinkimams 
ir tt. Vieni aukauja, bet yra 
tokių; kurie kiekvienam centui j 
priešingi, jeigu jį geriems tiks
lams ir svarbiam reikalui pra
šai. Kolektuojant, neduoda, o | 
gi jam sarmata — išsprukęs iš 
salės daugiau nei nariu skaity
tis nenori. Bet paprastai ma-, 
žai aukų surenkama. Reikia 
gelbėtis. Vienas tuoj atsiliepia: 
"aš aukauju laikrodėlį” ar ką 
kitą išlaimėjimui kuopos labui. 
Prasideda darbas; pardavinėja
ma tikietai, rengiama leisti iš- 
laimėjimas padidinimui kuopos | 
iždo. Sugaudymui tų pinigų ir f 
Vėl vargas: vienas, kitas, tre
čias ir dešimtas pardavinėjo 
tikietus: pas vieną tiek, pas ki
tą vėl kiek tų pinigų yra. Jų 
sugaudyti negali, neturi laiko, 
ar kaip kitaip, kitas per tą ilgą 
laiką net miestą apleidžia. Iš 
tokių apsireiškimų vėl kuopoje 
kįla sujudimas, suirutės. Atė
jęs naujas narys, tai girdėda
mas, nenori nei rašytis — bė
ga lauk.

Kuopos, neturėdamos savo iž
dui normalių mokesčių, vargsta, 
susirinkimus laiko kur papuola: 
skiepuose ar palėpėse, 
smuklės užpakalyje. Tas daug 
trukdo organizacijai bujoti.

Kad kiekvienas narys kuopai 
mokėtų po 10c. mėnesyje, tai 
kuopa su 50 narių per metus 
inplaukų turi $60. Tada nerei
kėtų ubagauti. Susirinkimams 
galėtų paimti gerą vietą, malo
niau butų atsilankyt svečiams 
'ir naujai1 įsirašantiems ir kož- 
nas butų patraukiamas prie 
draugijos, o ne atšalinamas.

Dar noriu sugrįžti, prie pačios 
organizacijos.

Butų geru dalyku, kad musų 
delegatai Seime apsvarstytų a- 
pie keliaujantį organizatorių — 
toks butų labai reikalingas.

Kitas dalykas. Mes kas me
tai gal negalime išleisti atsa
kančių knygų, bet Almanachą 
prieš Naujus Metus tai kas me
tai turėtume būtinai išleisti ir 
kad kožnas narys gautų kaipo

PIRMAS KŪDIKIO METAS YRA 
SVARBIAUSIAS

Jo tinkama pradžia gyvenime priklauso nuo mai
sto gaunamo pirmuose dvylikoje mėnesių. Mais
tas sudrutinimui kaulų ir stiprinimui kojų turi 
būti atsakantis, maistingas ir gero skonio—tuo 
tarpu turi būti lengvai ir pilnai suvirškinamas. 
Jeigu pati motina negali žindyti kūdikio

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILE)

Turi būti pirmutinė mintis. Trįs gentkartės mo
tinų pasivadavo juomi. Eagle Brand labai reko
menduojamas ir patariamas daktarų del jo šva
rumo, saugumo, lengvai prirengimo 'ir gatavai 
suvirškinimo.
Jeigu jūsų kūdikis netarpsta kaip reikia, jei jis 
neramus ir piktas—tai gal maistas jam kenkia. 
Pasiuskit šiandien mums kuponą ir mes dykai 
prisiusime jūsų kalboje instrukcijas apie maiti
nimą, taipgi penkiasdešimts keturių pusi, knygą 
apie kūdikius, kur pasakoma, kaip užlaikyti kū
dikius tvirtais ir sveikais.
Eagle Brand, padarytas iš geriausio karvės pie
no ir malto cukraus, tinkamiausias del stalo—jį 
galima naudoti visur kur reikalinga pieno ir cuk
raus, ir jis yra daug pigesnis. Bandykit jį su 
kava arba šokoladu.

Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Groserių Krautuvėse.

The Borden Company
108 HUDSON STREET

NEW YORK i

Šis Labelis ir Vardas

' Iškirpk kuponą. Pažymėk no- | 
i rimą knygutę ir prisiųsk jj ;
I mums ŠIANDIEN. .
J Mrs ______________________  I
j Street _____________   !
i City ------------------------- |
i State------------------ (8) j
■___ Nurodymai apie Valgius |
!___ Kūdikių Gerovė

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

Borden’s Evaporated Milk 
Borden’s Condensed Coffee

Borden’s Malted Milk 
Borden’s Milk Chocolate

šiame Seime ne- 
jokių tikrų per- 
naujo nejvesit, 
senų pažiūrų,

WATERBURY, CONN.
Birželio 6 d. čia lankėsi Liet. 

Dailės ir Dramos Draugija iš 
Kearny-Harrison, N. J., su per
statomų ’’Nepavykus Meilė” 4 
veikmių tragi-drama, .su prolo
gu, parašyta J. V. Baltrukonio. 

| Rengė vietinė draugija ”Auš? 
Ęa”. Lošė šios ypatos: K. Mo
ckus — Valančiaus, Lietuvos 
bajoro rolėje; M. Šalčiuniutė
— Raguotės, jo žmonos r.; G. 
Diškevičiutė — jų dukters r.; 
J. V. Baltrukonis — Dimijono, 
jos mylimo r.; J. A. Petrulionis
— Lasduko r.; A. J. Narvaiša
— Kvietkaičio, Dimijono tėvo
r.; P. Kazeliutė — Aldonos, jo 
žmonos r.. Veikalas perstato 

■_ ___ ______— ..ų gyvenimą—
[ gražus, tinkamas perstatymui 
: scenoje. Pusėtinai gerai lošė 
šie: M. Šalčiuniutė, G. Diškevi
čiutė ir P. Rązeliutė. Iš vyrų 
gerai atliko: J. V. Baltrukonis 
ir R. Mockus. Aplamai imant, 
iš dailės atžvilgio sulošta pu
sėtinai. Po perstatymui au
torius J. V. Baltrukonis prata
rė į Waterburiecius keletą žo
džių kaslink dailės skleidimo 
plačioje Lietuvių visuomenėje.

žmonių perstatyme buvo ma
žai — gal iš priežasties strei
ko, kuris jau tęsiasi 6 savaitės 
laiko. Garbė Liet. D. D, Drau
gijai, kuri neatsižvelgdama ant 
savo nuostolių ir nuovargio, rū
pinasi tobulinimu dailos musų 
tarpe. Tik pasišventimu tega
lima dailę pastūmėti pirmyn.

Vargdienis.

* ZtUlUIlUO 1 .. v

ar kur Lietuvos Lietuvių

Reikalaukite šių *'Dirvos’ Išleistų Knygų 
MOHAMEDO KELIONĖ Į DANGŲ, ir daugelis kitų la

bai žingeidžių aprašymų. Telpa šie straipsniai: Ar 
Mėnulis nupuls ant žemės? Kaip toli yra nuo že
mės dangus? Ar turi žmogus dūšią? Kam žmogus 
gyvena? Kur prasideda diena. Kodėl žiemą šalta. 
Mažas ir didelis mėnulis. Saulinė Planetų Šeimyria. 

— Knyga su keletu paveikslų, 126 puslapiai. 50c.
AŠAROS IR DŽIAUGSMAS. Naujausia eilių knyga, iš 

keturių dalių. Puikios eilės deklamacijoms. Para
šė Jul. Baniulis. Knyga 109 pusi. ................. 50c.

UŽKEIKTA MERGELĖ — vėliausia teatrališka knyga, 
prie lošimo dalyvauja dvi moterjs ir penki vyrai. — 
Tinka bile scenai. Puslapių 35........................20c

LIETUVOS KARIUMENĖ. — Labai svarbi knyga kiek
vienam Lietuviai tėvynainiui turėti. Plati istorija 
Lietuvos kariumenės organizavimosi su daugybe pa
veikslų vadų, viršininkų, vaizdai iš kariumenės vei
kimo ir viskas kitas. Knyga labai didelio formato, 
puikios raudonos minkštos odos viršais, aukso rai
dėmis viršelis spausdintas. Išleido Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė. 176 puslapiai...............  $3.00

Reikalaudami knygų pažymėkit vardą ir sykiu prisiųs- 
kit pinigus stampomis arba money orderiais.

Agentai, kurie norit padaryt gerą pelną pardavinėjant 
’’Dirvos” laidos knygas, reikalaukit pilno musų laidos 
knygų katalogo ir paaiškinimo apie išlygas. Taipgi rėi» 
kalaujame agentų platiniibui ’’Dirvos” po visą Ameriką.

Agentams duodame gerą nuošimtį. Atsikreipkit: 
’’DIRVA” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

SGERB. q |
PRAGILO KAMPELIO^ |
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

pu vienų ir kitų pusių at-i 
kaklumas, godumas, pavy
das vertė kariauti, muštis 
ir viens kitą naikinti.

— Bet kares vedė tautos 
ir tų tautų karaliai. Jeigu 
jų nebūtų buvę, nebūtų nei 
karių buvę.

— Karės, Martinai, buvo’ 
ir tada, kuomet dar tautų 
nebuyo, kuomet žmonės da
lijosi- tiktai pagal šeimynos 
galvos arba seniausio to bū
rio asmens. Jeigu žmoniją 
butų pradėjus iš kito galo 
gyvent, tai yra iš civiliza
cijos grįžt atgal, tai ne tik 
pradžioj, bet ir pabaigoj to 
egzistavimo karių nebūtų. 
Bet žmonės pradėjo‘eiti nuo 
mažiausio protiško sutvėri
mo augštyn prie civilizaci
jos. Nors civilizacija jau 
pasiekta, bet laukiniai in- 
pročiai nenyksta.

— O kam reikėjo sutvert 
tas tautas: nebūtų buvę už 
ką kariaut, jeigu ne tautos 
ir karaliai.

— Kurios tautos ir kara
lių neturi ir tai kainavo — 
praėjusioj karėj matėm ką 
darė vienokios ir kitokios 
valstybės. Bet tas viskas 
atsibuvo ne tautų vardan, o 
tik godingų žmonių, netu
rinčių daugiau kitokio su
pratimo, kaip tigras, kuris 
pamatęs kokį gyvulį, nori 
jį pagriebti ir sudraskyti. 
Tokie žmonės, -nors jie yra 
ir mokyti, bet tik tam mo
kyti, kaip tas 'žvėris, kad su- 
gabiai viską savo naudai > 
apversti.

— Geriausią pavyzdį pa
sauliui parodys, drauge, su
sipratę darbininkai, kurie 
dabar Rusiją valdo ir kurie 
panaikins visas kares.

— Tu sapnuodamas kalbi, 
Martinai. Rusijos ’susipra- 
tėliai’ tik padidino kares. 
Jie irgi yra kaip tie senųjų 

()amžių puslaukiniai, ir už
puldinėja visas šalis, norė
dami pavergti visus žmones 
ir versdami visus pildyti-jų 
įsakymus.

— Ale jie pasaulyje įves 
laisvę, kaip dabar Rusijoj. 
‘ — Jie patįs laisvės nesu
prantą, jie nenori laisvės ki
tam, kaip tik sau. Pati Ru
sijos liaudis pavergta, ge
roves atsiekė tik vadovai, o 
taip visais amžiais buvo, ar 
vienį ar kiti laimėjo.

— Kada laisvi Rusijos 
darbininkai . užkariaus pa
saulį; tada ant visos žemės 
bus taika.

— Kad Rusijos darbinin
kai butų |aisvi, jie niekados 
neimtų ginklo ir neitų ant 
kitų nekaltų žmonių, ra
miai gyvenančių. Bejt Ru
sijos liaudis dabar neturi 
laisvės. Durtuvais priver
čiami eiti užpulti kitas tau
tas, kitus 'žmones, padidini
mui .tų vadovų grobio ir iš
kėlimui jų vardo. Kas ne
būt, kurs pasaulio ramybę 
suardo del kokių ten paikų 
idėjų, s neduodamas žmoni
jai palengva1 prie gėrovės 
eiti, tas yra didžiausias nie- 
kadėjas, prasižengėlis prieš 
visą pasaulį. v

— O ko nieko nesakai ant 
kryžiokų ir’ kitokių, kurie 
sviete ramybę suardė del 
savų idėjų?

— Ir tuos visas pasaulis 
smerkė ir jie užsitarnavo 
istorijoje užtektinai panie
kos. Bet kiti, vietoj mokin
tis, dar aršesniais pasirodo. 
’’Laisvi” bolševikai šiandien 
lygiu budu kaip kryžiokai, 
krikščionybę platindami, su - 
ugnia ir kardu eina per vi
sas šalis, kur tik jų nepasi
skubina sulaikyti.

— Ale kada bolševizmas ' 
visam pasaulyj bus, tada 
bus ramu ir dėlto niekas ne
turėtų jam priešintis.

— Taip, Martinai, norėjo 
padaryti ir kryžiokai, bet 
nesurado pritarimo viso pa
saulio, ir tušti norai bolše
vikų ir sykiu tavo pasauly
je savo tvarką padaryti.

— Tavo teisybė, drauge, 
ale aš kitą sykį daugiau at
sinešiu faktų prieš tave.

— Iš kur tu juos imsi, jei 
galvoj neturi?
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Martinas Neturėjo Kiše- 
niuose Faktų

— Gerą vakarą, drauge, 
aš vėl noriu su tavim pasi
kalbėt. Dabar man gerai 
tave rast — pastoviu čia 
ant kampo, ba žinau, kada 
tu į redakciją bėgi su savo 
raštais.

— Gerą vakarą, gerą. Ge
rai, kad tu taip nori mane 
sutikt ir kalbėtis. Bet ne- 
taip ‘žmogų sutinka, jei kam 

j reikalinga.
— Na, o kaip, gal nori, 

kad prieš tave atsiklaup
čiau pamatęs. Kibą mes ne 
iš to paties kaimo ir ne sy- 

Ikiu kiaules ganėm?
— Viskas tas tiesž, ir aš 

nenoriu, kad 'tu klupinėtum 
ant gatvės ne tik prieš ma
ne, bet ir prieš kitus, tada 
iš tave žmonės pradėtų juo
ktis ir dar į beprotnamį nu
gabentų.

— Tai kaip reik tave su
tikt?

— Visados, jei turi prie 
žmogaus reikalą, ateik į na
mus. Ant gatvės nestovėk 
ir nežiopsok, nežinodamas, 
ar pasitaikys tam kurio tu 
lauki, čia praeit, ar ne.

— Ir namie negąjiu visa-< 
Ida rast.

— Kaip tu namie visada 
nebūni, taip ir kiti. Bet jei 
turi svarbų reikalą, gali iš- 
kalno pranešt ir pasakyt 
kokią valandą pribusi.

,1 — Mane, drauge, motina 
tokių dalykų nemokino, ir aš 
nesusitaikau su buržujiška 
tvarka.

— Tai ne buržujiška, bet 
civilizacijos reikalavimas.

— Aš užtektinai civilizuo
tas ir be tokių tavo, drau
ge, pamokinimų.

—- Tiek jau to. Pasakyk 
man, ką norėjai su manim 
kalbėtis.

— Aš mačiau, kaip drau
gas kritikavai vyčius. O aš 
mislinau, kad tu prie jų pri
guli. Dabar atėjau pagirt 
už tokį narsų vyčių sukriti- 
kavimą, kada kalbino prisi-

siog iš knygelių veikalą skaitę. 
Tada jis aiškinasi; girdi, mes 
būtame ir geriau atlošę, bet ra
dosi tokių, ką skaityt nemokė
jo, o antra, buvo girtų, tai rei
kia džiaugtis, kad nors tiek iš- 
galėjom.

štai jums ir faktas; ’’drau
gai”, kuriuomi galima durti į 
akis jums patiems: jeigu dar 
dvidešimtam šimtmetyje jūsų 
"aktoriai” eina ant scenos lošt 
nemokėdami skaityt ir dar pa
sigėrę, kaip veršiai, tai ar jus 
turit gėdos, ar turit sveiko 
žmogaus protą imtis už tokių 
darbų, kurie priguli kultūriš
kiems elementams ?

Kaslink varpiečių, ant kurių- 
metat atkalbinėjimo bėdą, — 
tai meldžiam pačių išsinert iš 
avies kailių ir stot tiesiog pri- 

! rodyt, pasirašydami patįs tik
rus vardus, ir paskelbkit var
dus tokių, 
Jeigu bent vienas varpietis irjbėtojas pridūrė, kad keliaujanti 
prasižengė, tai neturit tiesos vi-1 būtinai reikia parsivežti ir ka
sos draugijos šmeižt, o kolei 
nesilaikysit jokio žmoniškumo, 
tai jokio geresnio vardo neužsi
pelnysi t, kaip tik ardytojų ir 
šmeižikų. Al J. Kalinauskas.

LONDONAS, ANGLIJA
Dr. J. šliupo prakalbos.

Gegužio 16 d. Lietuviai laikė 
savo susirinkimą naujam savo 
•klube; žmonių prisirinko vidu
tiniškas skaičius. Gal but ir 
daugiau atsilankę, bet kad už 
inėjimą buvo imama nuo vyrų 
ir moterų lygiai (po 1 šil.), tai 
moterų mažai atėjo, žinoma, 
kurie moka mėnesinį mokesnį 

| klubui, tie inėjo dykai. Tame 
[susirinkime dalyvavo vietos kle
bonas kun. Matulaitis ir svečiai 
— Dr. J. šliupas, važiuojantis į 
Suv. Valstijas, ir dar du sve
čiai, kurių pavardžių nesužino
jau. Dr. J. Šliupas daug mums 
pripasakojo indomaus apie Lie
tuvą, tarp kitko ragino visus 
važiuoti į Lietuvą, tiktai sakė, 
kad Lietuvai labiausia reikia 
amatninkų stiklo, elektros, odų | 

kurie atkalbinėjo, išdirbėjų ir tt. ir tt; Gerb. kal-

NEW BRITAIN, CONN.
Kaip visur, taip ir pas mus 

randasi visokio plauko žmonių, 
t. y. partijų. Vieni darbuojasi 
kiek galėdami visuomenės / ir 
Tėvynės labui, o kiti juos ata
kuoja, norėdami ar tai pajuok- 

I ti, ar tai pakenkti kaip pavie- 
1 niams taip ir draugijoms, ku

rios nori ką gero ir naudingo 
nuveikti.

Štai čia musų kolonijoj ran
dasi draugija, dar nesenai iš 
kur atsiradus, pasivadinus mu
sų Tėvynės poetų apdainuota 
upe ’’Vilija" pradėjo darkyt ir 
pajuokt musų sceną, t. y. sce
niškus veikalus. Ta draugija 
inpuolė į didelę desperaciją po 
tam, kaip tik "Varpo” dr-ja at
lošė istorišką veikalą ’’Živilę”: 
anos draugijos nariai pamatę, 
kad "Varpas” turėjo gerą pasi
sekimą kaip iš medegiškos taip 
ir iš dailos pusės, iš godumo ir 
noro pasipelnyt pasimokino po
rą savaičių veikalą ’’Vagįs” ir 
stato scenoj. Apie atlikimą kal
bant reikia pasakyt, kad jie 
tiesiog sudarkė veikalą, nors jis 
gerai suloštas pusėtinai gražus.

Atėjus lošimo dienai, gegu
žio 23 d., pasirodė, kad salė 
tuščia ir nors buvo pagarsinta 
pradžia nuo 2 vai. po pietų, pra
dėta lošti 2:50 vai., o žmonių 
vos tik pora tuzinų teatėjo. — 
Ką jie sumanė padaryt. Tur
būt nuprašė tūlo korespondento 
iš Hartfordo parašyti korespon- Į 
denciją ir pagirti jų perstaty
mą, bet patįs po lošimui ir akis i 
gėdinosi pakelt. Koresponden- i 
tas padrožia bolševikų organe ■ 
"Laisvėje” visapusiškai išgir- i 
damas, tik nubėdavoja, kad pu- s 
blikos mažai teatėjo; už tai už- < 
sipuola ant vietinio klebono, ] 
buk jisai draudęs žmones neiti i 
ant jų teatro. Toliaus korės- pradėjo 
pondentas liejo savo bolševikiš- susirinkimo vedėjo 
ką tulžį ant ’’Varpo” draugijos, | čiaus šiaįs žodžiais: 
buk jos nariai stovėję prie sa
lės durų ir atkalbinėję žmones 
neiti į perstatymą. Bet ta ko
respondencija kaip tik tinka 
patiems mus ų raudoniesiems. 
Man susitikus su vienu iš lošė
jų, jisai užklausė manęs, kaip 
patiko teatras. Kaipo teisybę 
mylinti?, atsakiau jam, kad įs
pūdis lygus butų buvęs, jei ak
toriai butų prieš publiką tie-

pitalo. Pasakė Dr. šliupas, kad 
netrukus Klaipėda pateksianti 
į Lietuvos Valdžios rankas, už
tikrino, kad Lenkai jau Lietuvą 
negalėsią jokiu budu paglemž
ti, ir ragino Lietuvius dėtis Še
rais prie laivų bendrovės, kad 
tokiu budu sustiprėtų Lietuvių 
prekybos laivynas ir galėtų ką | 
gabenti svetur ir iš svetur Lie-: 
tuvon parsivežti.

Dr. J. Šliupas sakė kaip del 
sustiprinimo .Lietuvių laivyno, 
taip ir del kito ko pavartosiąs 
plunksną ir aukosiąs visą savo 
triūsą. Kalbėjo apie valandą 
laiko. Klausytojai įvairiose vie
tose gėrėjosi, girdi, tai kalbė
tojas, viską žino ir gerai su
pranta, tokių gerų kalbėtojų, 
kaip Dr. šliupas, mažai yra.

Kiti kalbėtojai pradėjo neva i 
i.u_Į kalbėti, tečiaūs nieko indomaus ■ 

nepasakė ir prisipažino, -kad ne- i 
galį prakalbų laikyt. Jiedu at- '

• vyko iš-Kauno aukų rinkt del N „ - . Tx • ■
1919 metais čia "komu- našlaičių. Aukų surinkta kele- ff syt prie kuopos^ Kaip ma- 
buvo išleidę atsišauki- tas svar«> aukavo kaiP kas P° 

kuriame sakė- svarą, po daugiau, buvo ir to-
, uB«, jus darbinin- k> ki> P° šilingą ir net ma
inės darbininkai; veikim ž*au ^ava>

. Bet nesulaukę vyčių at- Girdėti, kad Lietuviai maną | 
: ,tfas juos, jie patįs pas savo klubą parduoti. Kaip bus 
i nuėjo ir susivienijo su Parodys ateitis.
Vyčiai dar ir šiandien sa-

or- 
su-

ki-
su-

LAWRENCE, MASS.
Komunistai užpuolė ant lais

vamanių. čia iš keliolikos ypa
tų likosi sutverta Laisvamanių 
36 kuopa. Birželio 1 d. buvo 
šaukiamas jų susirinkimas ir 
buvo kalbinama nauji nariai 
prisirašyti prie laisvamanių 
ganizacijos. Susirinkiman 
ėjo ”komunistai”-bolševikai 
kaip pradėjo kelt lermą, tai 
ti mislino, kad čia susirinko
mišėliai, nustoję proto gaiva-1 
lai.' Jie per riksmus ėmė šmei
žti visokias draugijas ir abel- 
nai žmonių organizacijas, tik 
garbino savo "komuną”, k- , 
rios net reikšmės patįs nežino, 
ir Rusiją, į kurią patįs nenori I 
važiuoti, tik kitiems tą rojų | 
siūlo, 
nistai 
mus į vyčius,- 
Vyčiai, draugai, 
kai ir 
išvien, 
einant 
vyčius 
jais. I - 
vo vietoj laikosi, o su komunis- Vincą Vasiliauskutį, bedir- 
tais jau visko buvo. bant ant dokų prie laivų iškro-

Kunigai siūlo žmonėms rojų j vimo, patiko didelė nelaimė: ta
po smert, bet pats sau rojų da
rosi ant žemės. Bolševikai ro
jų sutvėrė Rusijoj, bet patįs į 
jj nevažiuoja, tik kitiems siūlo, 
o patįs Amerikoj nori gyvent 
(kalbame apie Lietuvius "bol
ševikus”) . Tie musų raudon
kakliai pasmerkė visas, knygas, 
visą literatūrą, kokią kiti pla
tina. šiame susirinkime jie pa
sirodė tokie bepročiai, kokių aš 
dar nebuvau matęs — labiausiai 
pasižymėjo tokis M. Bolys, "ko
munistų” organizatorius: jis 

visa gerkle rėkt ant 
J. Savin- 

I uiuus z-uuziais; ’.’Durniau, 
durniau, ką tu čia darai!”. Su
pratimo daugiau turėdamas, J. 
Savinčius žiurėjo į tą sumišusį 
"komunistą” ir juokėsi, kaip jis 
apsiputojęs draskėsi ir rėkę.

Kitą sykį su tokiais gaivalais 
Ibus pasielgta taip, kaip daug 
sykiui buvo: kaip keturkojus iš 
salės lauk išmes. Patartina vi
suomenei valyt iš savo tarpo 
tokius gaivalus. M. J.

po mirtinai sužeistas, nugaben
tas į ligonbutį.ir už kelių va
landų pasiipirė. Tas atsitiko 
gegužio 5 d.

A. a. Vasiliauskučio motina 
savo sunaus mirties priežastį ir 
ikišiol nėra pilnai ištyrus — 
kiekvienas kitaip pasakoja. Il
gainiui gal išsiaiškys. A. a. V. 
Vasiliauskas buvo dar jaunas, 
21 ar 22 metų amžiaus vaiki
nas ; paėjo iš Lietuvos, bet An
glijoj lankė mokyklą, kaip ir 
visi jaunuoliai. Pagaliaus pra
dėjo dirbti.

Laidotuvės atsibuvo gegužio 
12 d. Tarpe daugelio Lietuvių 
laidotuvėse dalyvavo jo gimi
nės, draugai ir keli Anglai. — 
Velionis labai mėgo balandžius; 
turėdamas liuoso laiko užsiim
davo su jais. Likusi našlė mo
tina didžiai apgailauja savo sū
naus, kuris pačiame gražiausia
me amžiuje turėjo sutikti neti
kėtą mirtį. Ilsėkis, -Lietuvi, šioj 
svetimoj žemelėj amžinai.

Kalnavertis.

tau, tu esi musų draugas.
— Ne, Martinai, ne ’’jū

sų” draugas, bet savo žmo- 
Igus.

— Tai kas tu, jei prie vy- 
& čių nepriguli ir mus kriti-, 
s kuo ji?

— Aš esu tautininkas, vi
durinės srovės narys, ir jos 
gerui darbuojuosi.

— Visi tautininkai, drau
ge, yra buržujai ir jeigu 
tautų ant svieto nebūtų bu-, 
vę, nebūtų nei tų baisių ka
rių ištikę. Dabar aš tave, 
drauge, suvariau Į ožio ra
gą ir manęs nesukritikuosi.

— Tavęs nėra ką kriti- 
kuot, nes pats susikritika- 
vai.

— Prirūdyk, drauge, kad 
aš save susikritikavau.

— Kares per amžius- kė
lė ne tautos, bet žmonių ne
susipratimas.

— Bet del tautų, drauge, 
žmonija visus amžius krau
ją liejoi ir kožna norėjo tu
rėti daugiau žemės ir pa
vergti kitas. Čia jau mane 
nesukritikuosi, kad ir la
biausia norėtum.

— Žmonijai visais am
žiais stokavo susipratimo. 
Nors tarpe jos radosi daug 
mokytų žmonių, kurie su
prato, jog karė yra baisiau
sias dalykas, bet jų buvo 
perma'žai, kad visam svietui 
tą mintį įkvėpus. Tuo tar-

i
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NUO REDAKCIJOS
$10 iki $50 ir dar daugiau už 
"paintekmėjimą” išgavime šių 
valdiškų dokumentų.

FILOSOFIJA - TAI GYVENIMO IŠMINTIS
Rašo BUDRIKAS.

Ilgus metus Jonas Lietu-' 
vanis sunkiai dirbo papras
tu darbininku. Neturėjo sa
vo pastogės, nei savo žeme
lės. Vos svajoti išdrįsdavo 
apie tai. Tečiau, laikui bė
gant, per savo darbštumą 
ir ištvermę susilaukė Jonas 
progos įsigyti sklypą žemės. 
Įgijęs žemės, pradėjo name
lį statyti. Daug vargo ir 
prakaito išliejo, bet gi na
melio sienas išvarė ir net 
stogą uždėjo. Liko dar lan
gai, durįs indėti, kad vėjas 
nepūstų; krosnį intaisyti, 
kad šilta butų. Bet nelai
mė: nebeteko Jonas skati- i 
ko. Susirūpino vargšas, bet i 
rankų nenuleido.

’’Eisiu ir pasiskolinsiu”, 
nutarė Jonas, ’’negi 'žiemos 
lauksiu. Truks-pliš, kol va
sara,' turiu pastogę sutvar
kyt !” Jonas niekados sko
los nepažinęs bijojo jos kaip 
ugnies. Tečiaus reikalui pri
spyrus, • nuėjo pas žydelį 
vertelgą paskolos prašyti. 
Eidamas taip save ramino: 
’’Tai kas, kad skolos turė
siu. Juk tuom dar save ne
parduosiu. Uždirbsiu — ati
duosiu. Uždirbau gi šiek- 
tiek svetimiems vergauda
mas, nejaugi neužsidirbsiu 
dabar pats sau tarnauda
mas?”

Žydelis vertelga pagyrė 
Jono darbštumą ir pinigų 
pažadėjo. Tik už gerada
rystę, kol pinigai bus sugrą
žinti, ir grudų, ir šieno, ir 
sviesto ir kiaušinių paprašė. 
Jono sveikaus proto butą: 
greit įvertino žydelio labda
rybę ir sako: ”Ką tu, suk
čiau! nori kad aš per kiau
rus metus tave penėčiau? 
Aš arsiu, akėsiu ir sėsiu, 
kad tau viską atiduoti? Kad 
tau šalta butų! Niekados!” 

. Nusispjovė. Jonąs ir pa
bėgo nuo 'žydelio. Sugrįžo 
namon, sėdos ant slenksčio 
ir giliai užsimąstė. Net juo
dos mintįs apie Jono galvą 
pradėjo suktis.

’’Buvau samdininkas, ne
jau gi dabar reiks žydber- 
nių likti?” Tik. urnai Jonui 
akįs prašvito: atsiminė jis 
Amerikoje dėdę beturįs, ku
ris kadais kviesdavo jį A- 
merikon atvykti. ’’Tai pas
kutinė mano viltis” — sako j 
sau Jonas. ’’Dėdė juk gi
minė, ne koks žydas šuk- 

’ čius.” Tuoj sujieškojo dėdės 
adresą ir rašo:

’’Brangus dėdyte, nepyk, 
kad aš nenoriu Amerikon 
važiuoti. 'Kol sveikas, ge
rai man ir čia; ir juoda duo1- 
na gardi ir miegas saldus. 
Ir viskas but gerai, tik žie
mai atėjus šiltos pastogės 
neturėsiu. Nusipirkau sau 
žemės, statau sau namelius, 
noriu gyventi kaip visi žmo
nės, noriu būti sau žmogu
mi, o ne pastumdėliu. Na
meliai mano nauji, 'kvepėti 
kvėpia, tik dar nėra langų, 
durų, krosnių. Kol gražios 
dienos — noriu u'žbaigti sta
tyti. Nebeužteko mari pini
gų, — paskolink, dėdyte. 
Nebijok, uždirbsiu, atiduo
siu. Nemislyk, dėdyte,1 kad 
meluoju: ne vien Ameriko
je, ir Lietuvoje kas netingi 
gali užsidirbti. Taigi pasko
link bent 50 dolarią ir pats 
atvažiuok pasigerėti mano 
ukiu ir pasiviešėti. Jonas.”

Už mėnesio Jonas ne 50, 
bet 100 dolarių iš dėdės A- 
merikiečįo susilaukė. Užsi
baigė namus, intaisė visą 
ūkę ir puikiai gyvena ir lau
kia dabar dėdės iš Ameri
kos grįžtant.

y, r ▼

Kalbant apie šį akyvą at- 
, sitikimą ir nedoroms stoja 

akyse' Lietuvos padėtis. Jo- 
no Lietuvanio sielvartą per
gyvena 'dabar Lietuvos Res
publika. Kuonė visa Lietu
vos teritorija atpirkta — iš- 
liuosuota. Politinė krašto 
Neprigulmybė — tas naujas 
gyvenamasai namas — Įvy
kęs faktas. Atsiekimui to 
viso- Lietuvių tauta, kaip tas 
Jonas, visą savo energiją ir

Paskola. - Lietuvos Viltis j pagelbėt arba žada savo intek-
_________ 'me pastūmėti gavimą pasporto.

Naturalizuotiems, Amerikie
čiams paaiškinama, jog legališ- 
ka mokestis už pasportą, ima
ma Valstybės Departamento ar 

į jo atstovų New Yorke ar San 
Francisco, ar teismo raštininko 
(clerk of court), kuris priima 
aplikaciją, yra $2, ir bile apli- 
kantas, jeigu nieko nesiranda 
.prie jo rekordo ir kuris sutin
ka su paprastais reikalavimais, 
gali gauti pasportą be jokių ki
tų išlaidų’;

Buvo Valstijos Departamen
te pranešimų, jog daugelis ne
žinančių dalyko užmokėjo nuo

turtą padėjo. Tečiau dar
bas dar neužbaigtas; atro
do lyg Jono namas — be du
rų, be langų ir krosnių. Per į 
tat Lietuvos Respublikoje 
negalima pilna gerovė, ko
lei kraštas neatstatytas, ko
lei jo ūkis nesutvarkytas, 
kol neįvyko normaliai san- 
tikiai su kaimynais, kol vi- ' 
dujinė Respublikos tvarka 
nenusistovėjo. Del apvaini- ; 
kąvimo šito neapsakomai 
svarbaus kuriamojo darbo 
reikalingi pinigai.

Todėl Lietuvos Valstybė, 
kaip tas Jonas, yra privers
ta pasiskolinti, Joną Lietu- 
vanį sušelpė dėdė-Amerikie- 
tis; Lietuvos Respubliką tu
ri dabar sušelpti galinga A- 
merikos Lietuvių kolonija: 
Visa Lietuva žiuri šiandien 
į Amerikiečius ir sako: 
’’Laisvės paskola Ameriko
je visa mano viltis.”

Na, ką but veikęs varg
šas Jonas, jeigu nebūtų tu
rėjęs geraširdžio dėdės A- 
merikoje, arba jeigu tas dė
dė butų atsisakęs jį sušelp
ti? Baisi nedorybė: but rei
kėję grįžti pas tą patį žy
delį vertelgą; but reikėję 
tam žydeliui bernauti!

Ką turės veikti Lietuvos 
jauna Respublika, jei Ame
rikos Lietuviai nepaskolins 
bent tuos 5 milijonus dola
rių? Atsakymas aiškus: 
Bus priversta eiti pas užru- 
bežinius bankierius ii’ par
duoti save bent išdalies.

Amerikos Lietuviai! Te
nebūna to!! Kiekvienas nu
sipirkite bent po vieną pas
kolos boną ir to nebus!

Musų gerovė ir ateitis — 
musų pačių rankose: kaip 
pasiklosim, taip išmiegosim.

P. ŽADEIKIS, 
L. K, Majoras.

Palanga Lietuviąms
’’Vien. Liet.” pamini ’’Elta” 

agentūros pranešimą, jog Lat
viai pagaliaus pradėjo mažinti 
savo pretenzijas ant lietuviškų
jų žemių, šiuo tarpu jie esą 
pasiryžę geruoju atiduoti Pa-I 
langos miestą, kuris nuo senų 
senovės lietuvišku buvo ir yra. 
Jie apleisią iki Šventosios upės. 
Tuo budu, sako, prasišalintų pa
skutinė /kliūtis padarymui san
taikos tarpe Lietuvos ir Latvi
jos.

Balandžio 10 d. į Kauną at-

(Tąsa iš pereito numerio)
Žinoti kas gyvenimo išmintis nėra už

tektina. Mums reikia gyvenimo išminties, 
kuri tveria savęs įgyvendinimą.

Pa'žvelgk į istoriją ir pamatysi, kaip 
tautos ir žmonės pradingo-žuvo dvasinio 
turto ir išminties viduryje, dėlto, kad pa
miršo savęs įgyvendinimą.

Chinija yra šalis turtinga natūraliais 
resorsais. Bet Chiniečiai yra biedni ir ne
drąsus. Jie siekė prie (esybės) Dangaus 

.. . Karalijos, Vidurinės Karalijos, aplink ku-
ėjo Rusu valdžios atsakymas i Irią visi kiti turėjo suktis. Idealas niekad 
antrąją Lietuvos? vyriausybės Lebuvo jgyvendintas, deltoj kad jie igno- 
nota. Rusu valdžia pripažįsta . . T , .
Visišką Lietuvos nepriklžusomy- ravo S^S Įgyvendinimą. Indusas visuo- 
bę tame žemės'plote, kur gyve- buvo mistras metafizikoje, bet jokia 
na Lietuvių kilmės žmonės. kita šalis nebuvo taip tankiai užkariauta

- ■ = svetimšaliečiu, kaip Indija. ”Aš”, kaipo 
tyma, girdėjimą, užuodimą ir socialė vienutė, jiems dar nepažįstamas iki 
gal but pajautimą. Sunku yra g— įįenaj 
abejoti, ar tuo laiku dar gyvu- , ’
nai turėjo išvystę skonio pa- Garbintojas ugnies atidengė mums 
jautimą — nebuvo svarbu, kaip šviesą visoj jos skaistybėje; ir jo ugnies 
maistas skanus, bile tik rėplys garbinimas buvo, sublemiškas. Bet tiktai 
jo užtektinai prisikimšo. .įgji j§ ju teišliko gyvais ir jie atsidūrė 

Tikra valdanti, tvarkanti tą|svetimoj ga] • ir klauso sveti įstatymų.
natinai tiktai nugarkaulyje. -| Grjzkime dabar prie Oksidento, kurs 

’i ”aš” ir savęs įgyvendinimo mėto
to baisaus tvarinio smegenįs tę- dus; ir žiūrėkime kaip žmonės išaugštino 
sėsi ilgu šniuru, trisdešimts sep-1 ta 
tynių pėdų ilgio, per visą jo ku- natį 
na nuo galvos iki paskutinės 

, smegenų stoties, o tose vietose 
Treti smegenįs bu-. buvo po mazgą arba didesnę 

dalį smegenų.
- I Prof. Osborn sako, kad ca- 

i marasaurus gyveno penkiolika 
milijonų metų atgal. • 

Į Sulyg Walcott išskaitliavimų,

Padaryk pradžią tuojaus ir perkeisk 
paskutines kirmėlės liekanas į žmogų.

(Galas)

“Od Morza do Morza” 
Išgaravo

Žmogus visada nori apžioti 
daugiau, negu gali atkasti ir no
ri turėti daugiau, negu jam iš- 
tiesų priguli.

Išsykio ineidamas kokion gy
venimo srovėn žmogus pasiryž
ta- padaryti daug, bet visuomet 
padaro tik tiek, kiek gali.

Musų ponai Lenkai,- atgavę 
teises kurti savo neprigulmingą 
valstybę; užsigeidė jon inimti ir 
Lietuvą ir, kitas šalis. Laikas, 
tečiaus, viską kitaip diktavo. 
Dabar jau nėra ne tik kad ga
lės tai padaryti, bet nei noro. 
Lenkai atsižada Lietuvos. Jie 
sutinka pripažinti neprigulmin- 
ga. Pats Pilsudskis, kaip šia
me numeryje iš Lietuvos laik
raščių paimtoje žinutėje pasa7 
kyta, apreiškė: .’’Kad Lietuviai 
neužsileidžia del Vilniaus, rei
kia jį jiems atiduoti.”

Lenkų paskolos agitatoriai 
Amerikoje jau skelbia, kad jie, 
Lenkai, jau nenori- užkariauti 
kitų tautų, tik nori draugiškai 
su jomis gyventi pasekmingeš- 
niarn apsigynimui nuo Rusijos 
ir Vokietijos.

Laikas viską savaip parėdo.

plačiai žinomi musų vei- 
D-ras Jonas šliupas ir 

’’Tėvynės” redaktorius p. 
Račkauskas. Pastarasis

Sugrįžo Dr. J. Šliupas
šiose dienose sugrįžo iš Lie

tuvos 
kėjai, 
buvęs 
V. K.
parvažiavo kiek pirmiau už Dr. 
J. šliupą.

Gerb. Dr. šliupas, sugrįžęs, 
pareiškė, jog sugrįžo ne ran
kas, sunėrus sėdėti, bet dirbti, 
kaip ir visados jo užduotimi bu
vo, del Lietuvos labo. Pasiren
gęs organizuoti šėrininkus nau
jai įsikūrusiai laivų bendrovei.

Taipgi atvyko iš Kauno du 
aukų rinkėjai — Julius Šeške
vičius ir Jonas Balsevičius, pa
siuntiniai nuo ’’Vaikelio Jėzaus 
Draugijos”.

Del Pasportų
Daugelis žmonių, nežinodami 

pasportų išsiėmimo reikalavimų, 
moka dideles sumas pinigų vi
sokioms ypatoms, kurios bando)

SENOJO PASAULIO 
VALDOVAI

QAMTOS pradiniai bandymai 
suteikti gyvūnams smegenis 

milijonai metų atgal, dabar li
kosi ištirti mokslininkų studi
juojant kaulus-liekanas vieno iš
indomiausių pranykusių baisu- Tiesioginai sakant, gal but kad atrado
nu, vadinamų camarasaurus.

Tasai camarasaurus turėjo 
tris smegenis. Vieni buvo gal
voje, kiti radosi tuštumoje strė
nų kaulo, tarpe pirmutiniųjų i 
kojų pečių. m " 
vo vietoje vadinamoje sacrum 
arba užpakalinėje strėnų daly-| 
je, tarp didžiųjų sąnarių cama-1 
rasauro paskutinių kojų.

Bet kas stebėtiniausio;
galvoje buvusieji smegenįs bu-1 dinosaurai atsirado ant žemės 
vo nesulyginamai maži ir ma-lj-----_ns.-_j._-—x„ _x—,
žai ką svėrė — nedidesni buvo I buVQ valdantieji!
kaip vištos kiaušinis, ir svėrė | tvėrimai ant šiQ skritulio” 
apie porą uncijų. 7
genįs esančios paskutiniame ga-Kjj pranyko

ma" devyni milijonai metų atgal ir 
______ „ vyriausieji su- 

, _____  __ ___  _______ iki
Tečiaus sme- j į-rjs milijonai metų atgal. Pas- 

____ __  Paskiausiu laiku 
le strėnų, ties užpakalinių kojų mf. T.- Crowder Chamberlain, 
sąnariais svėrė porą svarų! Chicagos universiteto geologis- 

Šitaip esant, išpirmo žvilgs- ^s ir vienas iš didžiausių mok- 
nio išrūdytų, kad tasai sutveri- slininkų t,oje šakoje, aiškino, 
mas, taip apdovanotas smegeni- jog visi geologiški išskaitliavi- 
mis, turėjo būti taip protingas, maj įurj žymiai persikeisti, ka- 
kad galėjo užvaldyti žemę nors dangį jis priėj0 prie išvedimo, 
taip, kaip žmogus, turintis tik jOg pirmasis ^Ledinis periodas 
vienus smegenis; tečiaus orga- buvo- septyniasdešimts penki 
nų analizacija, jų pozicija ir pa- milijonai metų atgal, dar prieš 
stebėtinas didumas parodo, kad įa gadynę, kurią pažymi kaipo 
jie ištikro nebuvo sutvarkyti gyvenimą camarašauro D-ras 
taip, kaip reikalinga yra protiš- Chamberlain. Šulyg šito per- 
“““ tvarkymo, jeigu camarasaurus

Nežiūrint to trigubo smege- buvo,didžiausias ir valdantis rė- 
šitas su- piyS 15,000,000 metų atgal, tai

kam darbui.

nimis apdovanojimo,

’aš” ir kaip jie ragina mus daryti tą

Stoicizmas tvirtina, kad žėdnas indi- 
Ividualis ’’aš” turi amžiną vertę ir kad nė
ra dviejų • panašių ”aš”, 'kaip ant medžio 
nesiranda dviejų panašių lapų- Gamta vi
sur jieško skirtumo ir protas priteikia 
jiems ypatingą\ vertę. Epykuriečiai tvir
tina kiekvieno individuumo savistovumo 
užtikrinimą. Transcendentalis Platonizmas 
iškėlė žmogų net iki kosmų ir Bažnyčios 
tėvai paskelbė, kad žmogus buna po ypa
tingos Apveizdos globa. — Viduramžinis 
'Meister Eckardt mokino, kad individualis 
žmogiškas protas atspinti universališką 
Dievišką Protą. Mistikas Beghards paskel
bė, jog jie (tie ”aš”) prigelbėjo Dievui 

I tverti visatą ir kad jie buvo reikalinga jam 
savastis, kuri skambėjo su savęs įgyvendi
nimu. Bet paminėsiu abelnai šiuos: Nico
laus Cusanus, Abellard, Reformacija, Gior
dano Bruno, Leibnitz, Herbarta, Schleier- 
macher, Schelling, Prancūzų Revoliucija, 
Emerson. Visi jie koncentruojasi. tame 
”aš”. Jie — tai gyvenimo išminties tipai, 
kurie yra visiškai praktiški ir kuriuos 
eitis pamatys dar daugiau išplėtotus.

PASAKYKI...
(Skiriu Tėveliui)

Pasakyki, miel’s tėveli,
Delko tu manę, vargšelį,

Vieną palikai?
Delko tuojau į kapelį
Mane kudikį-vaikelį

Nenusivilkai?
Ar gi man but nemalonu
Ten kartu, prie tavo šono, 

Amžinai ilsėt?
Tad’ pasaulio tas baisybes,
Skriaudas, vargą, neteisybes

Nereiktų regėt.
Kuo už tave aš geresnis,
Ar Augščiausiui malonesnis,

Kad jau be tavęs?
Ar del to, kad reik dainuoti,
Gamtos grdžę išmatuoti,

Nepažint savęs?
Tat sakyki, miel’s tėveli,
Delko mane tik vaikelį

Mirdam’s palikai?
Delko taip anksti į kapą
Tarytum nuo, medžio lapas

Staiga nukritai?
Ar tau buvo nemalonu
Grudų berti milijonus

Ir dirvą puriant?
Sau gėrėtis monais žemės,
Iš kur dvasiai penas semias,

Linksmintis, gyvent?....
Tyslevas..

Kybartai. 1-III-20 m.

SKRISKIT.
Skriskit, mintįs stebuklingos, 
Į padangę, į mėlynę, 
Jeigu esat taip galingos, 
Kartu neškit ir krutinę.

at-
Jie

Skriskit, lėkit j beribę, 
Prie Augščiausio puikaus sosto, 
Jei tik turite galybę, 
Neškit, lai Jis mane glosto.

Tyslevas.

tvėrimas buvo žymiausias kau- pėdu ženklai pirmojo žinomo di- pasirašė Šiais Aristotelio žodžiais:
lagalvis, gyvenęs senais musų nosauro, atrasti Connecticut u- ’’Taip didžiai, l“’ -1'— ------“

Kybartai. 8-IV-20m.
O

tu-’’Taip didžiai, kaip galima, 'žmogus 
ri padaryti save nemirtinu; ir dirbti viską 

■ su žvilgsniu, kad gyventą sutarime su ge- 
Kitais z°- pjausiu principu savyje; ♦ ♦ * /§js

; naipu i aziais, nauji issKaitnavimai vis- . . , .... . .
’’visiškai vadovaujamą instink- ką padaro dusyk senesniais, ne- PrinciPas) išrodo esąs kiekvieno žmogaus
tų, lėtai judantį gyvulišką aU- gu ikišiol buvo. ’aš’. Tai butą absurdas, jei žmogus pasi

rinktą ne savo paties gyvenimą, bet gyve
nimą kokios kitos esybės.”

Visa tai, kas augščiaus išreikšta, pa
rodo, kad gyvenimo išmintis yra labai pra
ktiška. Gyvenimo išmintimi gali pasipuoš
ti visi —- neturtingas ir turtingas, nuliū
dęs ir linksmas.

Mums taipgi aišku, kad filosofija nėra 
besimokinimo (mokslo) tavorinis trūkis, 
'bet savęs įgyvendinimo ekspresinis trūkis.

Beje, Nietzsche pasakė: ’’Žmogus yra 
kas nors, kas bus praviršytas;” ir jis už
klausė: ”ką tu padarei, kad praviršyti jį? 
Visos esybės, kurios ikišiol atėjo į šį pa
saulį, susitvėrė ką-nors anapus savęs. Ai
tu liksi pripludimo nusekimas? Ar tu grį
ši atgal į gyvulį, arba žengsi augštyn prie 
viršžmogio? * * * tu prasiskynei savo

žemės laikais. Dr. W. D. Mat- pės klonyj, turėtų atstumti vi- 
thew, Gamtos Istorijos Muzė- są laiką nuo 9,000/000 iki 1,8,- 
jaus New Yorke perdėtinis, api- 000,000 metų atgal, 
piešia šitą camarasaurą kaipo džiais, nauji išskaitliavimai vis-1

. tomatoną.” Jo skeletas likosi 
■ atstatytas muzejuje visoje pil- 
. nybėje, sykių su dideliu mode- 
i liu, nulietu iš brurizos, to rėp-
• lio, kaip tikima jį išrodžius ka-
• da jis dar gyveno.

Dabar vargu rasis kas nors 
panašaus sulyginimui to milži
niško dinosaurų eilės camara- 
sauro, taipgi ir praeityje buvo 
maža tokių kitų sutvėrimų, ku
rie butų turėję jo pobūdžių.

Camarašauro skeletas yra 
penkiasdešimts penkios pėdos 
ilgio, imant nuo galo šnervių 
■iki' uodegos galo; per pečius tie
siai iki nugaros viršaus yra ke
turiolika pėdų augščio; papras- 
stai esant, galva jo siekia dvi
dešimts pėdų augščio, bet ka
da išsitiesia kaklą ir pasisto
ja ant paskutinių kojų, gali pa
siekti du sykiu tiek.

Milžiniškam to sutvėrimo kū
ne ir vogoje randasi priežastis 
del tų trijų smegenų. Mažų 
galvoje esąnčių smegenų neuž
teko kontroliavimui daugelio to
nų muskulų ir kaulų. Gamtai 
buvo mažiau vargo padidinti jo : 
strėnų kaulų eilė ir sustiprinti 
jas tose vietose, kur antri sme- ; 
genįs randasi — daug lengviau i 
buvo, negu padidint galvą sūdė- j 
jimui tenai didesnių organų ir i 
smegenų. < 
lengviausio 
rum (arba 
dalyje per 
kojų1 tarpą) 
riai dideles, kad jie galėtų kon
troliuoti jo pasturgalį ir didelę 
uodegą; viduriniai smegenįs 
prižiūrėjo kūną nuo kaklo pra
džios iki užpakalinės dalies; gi 
galvoje esą smegenįs buvo su
koncentruotos tik tokiu tikslu, 

|kad gyvulis galėtų turėti ma-

Gamtą, imdamosi už 
budo, padarė sac- 

i paskutinėje kūno 
abiejų užpakalinių 
smegenis užtekti-

šitaip esant, mes skaitomės 
su visai kitokiu supratimu apie 
žemės gyvenimą. Milžinas ca- 
marasauras, rodėsi mums, buvo 
viršiausias sutvėrimas periode 
apskaitliuotame apie 3,000,000 
metų atgal, bet mums reikia 
pradėti tikėti, jog jis jau ant 
žemės radosi tais laikais, ku
riuos ikišiol mokslas skyrė tik-1 
tai menkučiams, silpniems pra-1. 
dedantiems vystytis gyvūne-1 
•liams, kurių tarpe nesirado nei 
vieno tokių didelių.

Jo dviguba eilė dantų padaro 
jį skirtingu nuo visų kitų su
tvėrimų, kokius mes paprastai 
persistatome. Dantįs yra pa
našus šaukšto galvoms, užsi- 
lenkimai nusukti į vidurį. '

Camarasaurus taipgi naudo
jo savo-pirmutines kojas kasi- kelią nuo kirmėlės prie žmogaus. Bet dar 
mui šaknų ežerų dumbluose. 
Taip darant, jiems išsivystė il
gi, tvirti nagai ant kojų ir rei
kalingi jų kontroliavimui sme
genįs radosi galvoje. Paskuti- 
nėsės kojos,buvo reikalingos jo 
prilaikymui, kuomet 
nagais žemę. 1 
vo ta, kad paskutinėsės kojos 
paliko pusiau plokščios, neper- 
daug išvystytais nagais. Kuo
met paskutinės kojos užtektinai 
išsiplėtė, camarasaurus galėjo 
pastovėti ant jų neperdaug nu
kumpdamas į dumblą. Pasku
tinėsės kojs taipgi pagelbėjo ca- 
marasaurams pasistiebti, kuo
met būdavo ant sausumų, pasie
kti ką .nors augštai medžiuose.

Kuomet kokis kitas mėsaėdis 
■sutvėrimas kėsinosi užpulti ant 
šito, mitusio tiktai augmeni
mis, tai camarasaurus urnai ga
lėjo apsisukti ant savo storos 
uodegos ir persimesti staigu į 
vandenį ir pasislėpti dumble.

daug viduj tavęs tebėra kirmėlės.”
Visa tai, kas augščiau išreikšta, yra 

kas-nors, kuomet mes kalbame apie filoso
fijos studijavimą. Nes filosofija ištikrų- 
jų yra tas kas-nors, ką žmonės susitvėrė 

„s—t jis kasė ’’anapus savęs”. Filosofija yra jiega, ku- 
Pasekmė to bu- rj stumia 'žmones ’’priešakin prie viršžmo

gio” ir ’’praskina kelią nuo kirmėlės prie 
žmogąus”. Šis ’’tvėrimas anapus savęs”; 
šis stūmimas ’’priešakin prie viršžmogio” 
yra tiktai kiti pasakymo budai, kad filo
sofija yra vienas iš įrankių, kuriuomi mes 
galime atsisteigti-afgaivinti pražuvusį ank
styvesnių dienų betarpiškumą.

Be perkeitimo aktiviškumo vizijos mes 
liekame kirmėlėmis.

Ar dar reikalingas tolimesnis ragini
mas prie filosofijos studijos? Aš manau, 
kad ne. Gana man beakstinti. Jau aišku: 

Kiekvienas iš musų geidžia prasikalti 
priešakin prie viršžmogio ir susitverti ką- 
nors anapus savęs.

LIETUVAITĖ.
Jau aušta aušrelė ir teka saulelė,
Bet man, Lietuvaitei, vis skauda 

širdelę.
Saulutė padangėj nors maloniai šviečia, 
Vienok Lietuvaitės širdį nepaliečia.

Aš nebeatrandu malonios vietelės,
Kurioj Lietuvaitės but rami širdelė.

Skamba man dainelėj graudingi žodeliai, 
Ašarom’s aplieti Lietuvos takeliai.

Gražybių vainikai man širdį paliečia,
Bet ne puikių rožių, vien aštrių 

erškėčių.
Ramu pasilsėlį atneš gal naktelė,
Kada užmigs saldžiai manoji širdelė.

O kada užmigsiu, saldžiai susapnuosiu, 
Iš skausmų begalės gal pašilių osuosiu.

O kada pabusiu, gal nespaus širdelę, 
Tada uždainuosiu aš linksmą dainelę.

Kaip maža paukštelė aš tada čiulbėsiu, 
Visad linksma busiu, daugiau

! neliudėsiu.
Bet, kaip man dainuoti, kaip būti 

laimingai,
Naikinant Tėvynę šiai karei baisingai?

Kaip man būti linksmai šioj baisioj 
gadynėj,

Kad musų Tėvynėj didžiausia žudynė. 
Kada musų broliai yr’ priešų naguose, 
Ar gal šiandien miršta paplukę 

kraujuose;
Ar gal. nukapotos kojos ii’ rankelės, •
Gal pervertos yra jų jaunos širdelės.

Kas gi gal dainuoti, pasakys saulutė,
Nes ji mato viską, ji gamtos močiut:

Ar gi Lietuvaitė gal šiandien dainuoti, 
Jeigu skausmas spaudžią ir verčia 

dejuoti. i
O, aš nelaiminga, taip turiu kentėti, 
Linksmesnės dienelės negaliu regėti.

Vien tiktai vaitoja vargdieniai
. žmogeliai,

Kaipo jūrės plaukia kraujuoti upeliai.
Sunkų širdies skausmą negaliu išvengti, 
Į šaltą kapelį maloniau but žengti.

Vyturėlis.



DIRVA

RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO 
VEDĖJOS GYVENIMAS'

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

(Tąsa iš pęreito numerio)
kaip priimti tai, nes supratau jūsų sie
las. Aš galėčiau viską su jumis pergyven
ti, tečiaus ilgiaus negaliu kęsti to, kas da
bar darosi. Aš negaliu pakęsti draugavi- 
mosi su priešais. Man nusibodo tie nepa
liaujami susirinkimai. Negaliu pakęsti tų 
begalinių kalbų ir tuščių oratorių frazių. 
Dabar yra laikas veikimo. Kalboms lai
kas praėjo. Kitaip, viskas bus pervėlu. 
Musų šalis ir liuosybė dingsta. Vienok gi, 
aš myliu jus ir noriu persiskirti su jumis 
kaipo' draugas.”

Čionai mano žodžiai sustojo. Negalė
jau daugiau kalbėti. Visi vyrai širdingiau
siai man palinkėjo kelionės. Jie buvo nu
siminę, labai apgailavo manęs, kad reikia 
skirtis, tečiaus man buvo leista pasirinkti. 
Jie užtikrino, jog gerbė mane ii’ kad, bū
dami namuose, pasakodavo savo tėvams ir 
prašė motinų melstis už mane. Jie priža
dėjo, jog visuomet bus gatavi padėti savo 
gyvastis už mane.

Komandierius pavedė man savo- veži
mą kelionei iki stoties. Tą pačią dieną į 
Petrogradą vyko ir musų pulko delegatas, 
todėl mudu keliavom sykiu. Kuomet ark
liai pradėjo 'žengti, išplėšdami mane iš jų 
visų tarpo, jiems gaibštant man už rankų 
ir linkint laimingos kelionės, mano širdyje 
rodės kas išplėšė didelę žaizdą ir visas pa
saulis man rodės tuščias. /

KAIP LIKOSI SUORGANIZUOTAS 
MIRTIES BATLIJONAS.

Atvyksta j Petrogradą.
Kelionė į Petrogradą buvo nepatogi. 

Trukiai buvo prikimšti grįžtančiais karei
viais, kurie naktį ir dieną varė diskusijas. 
Į vienus tokius debatus intraukė ir mane. 
Visų diskusijų tema buvo taika, kuogrei- 
čiausia taika.

’’Bet kaip mes galime turėti taiką, ka
da dar vokiečiai užėmę Rusijos dalis lai
ko?” perjeirtau aš. ’’Mes turime pirmiau
sia pergalėt, kitaip musų šalis pražuvus.”

’’Aha, ji stovi už seną tvarką/ Ji no
ri, kad caras sugrįžtų”, nekurie kareiviai 
grąsinančiai murmėjo .

Sykiu su manim važiuojąs delegatas 
patarė man laikyti burną užčiaupus, jei
gu noriu saugiai Petrogradą pasiekti. Jo 
patarimo paklausiau. Pribuvus sostinėn, 
jis stotyje su manim persiskyrė. Tai bu
vo popiečio laikas; aš niekad nebuvau dar 
Petrograde buvus. < Su' Rodzianko adresu 
ant lupų, aš visų klausinėjau, kaip galima 
pas jį nuvykti. Pagaliaus man patarė sės
ti tulan tramvajun.

Apie 5 vai. po pietų atsidūriau prieša
kyje didelio namo. Ant valandėlės buvau 
nustojus visos drąsos. "Kas bus, jeigu jis 
mane užmiršo. Jo gal nebus namie ir nie
kas kitas apįe mane nežino.” Norėjau ei
ti atgal, bet kur eisi? šiame mieste nei 
vieno žmogaus nepažinojau. Pasidrąsinus, 
paskambinau durų varpelį ir, su dreban
čia širdžia, laukiau atidarant. Išėjo tar
nas, jam pasakiau savo pavardę, paaiškin
dama, jog pribuvau iš fronto pasimatyti su 
Rodzianko. Mane keltuvu užvežė augštyn 
— keltuvas man buvo, visai naujas stebė
tinas dalykas — ir mane patiko Durnos 
prezidento sekretorius. Jis nuoširdžiai pa
sveikino mane, pasakydamas, jog taip ir 
laukė atvykstant, ir prašė jaustis kaip na
mie.

Prezidentas Rodzianko neužilgo atėjo, 
linksmai prakalbėdamas:

’’Karžyge mano! Labai man linksma, 
kad atvažiavai”, ir pabučiavo man į žandą. 
Po to jis perstatė mane savo žmonai kaipo 
karžygę, parodydamas mano militares de
koracijas. Moteris buvo labai maloni ir ne
sigailėjo pagyrimo, žodžių.

’’Kaip tik į laiką pataikei pas mus ant 
pietų”, tarė ji, vesdamosi į savo maudynę, 
liepdama nusimesti sudulkėjusias kelionės 
drapanas ir persirengti. Tokis širdingas 
priėmimas mane labai užganėdino.

Prie stalo valgant, musų pasikalbėji
mai virto apie dalykų padėjimą karės fron
te. Užklausta apie vėliausius apsireiški
mus, aš atsakiau viską, kaip geriausia ga
lėjau atminti:

"Kareivių tarpe agitacija palikti tran
šėjas ir grįžti namon didėja. Jeigu nebus 
surengta umu laiku ofensivo, viskas bus 
pralaimėta. Kareiviai išvažinės kas sau. 
Taipgi labai svarbu surinkti visus dabar 
išsidraikiusius kareivius ir išsiųsti j karės

lauką.”
Rodzianko prie to pasakė:

<’Buvo išleistas įsakymas kariumenei 
važiuoti į frontą. Tečiaus to, ne visi pa
klausė. Atsibuvo demonstracijų ir protes
tų įvairiais atvejais, pasidėkavojant bolše
vikų propagandai.”

Tai buvo pirmas sykis ką aš išgirdau 
apie bolševikus. Buvo gegužio m., 1917 m.

’’Kas jie tokie?” paklausiau.
’’Jie yra buris, vadovaujamas tūlo Le

nino, kuris nesenai sugrįžo iš u'žrubežio 
per Vokietiją, paskui Trockio, Kolontai ir 
kitų politiškų emigrantų. Jie lankosi so
vietų susirinkimuose Tauridų palociuje, 
kur atsibuna Durnos pasėdžiai, kelia su
mišimus ir nesutikimą tarp klesų ir reika
lauja umu laiku įvesti taiką.”

Manęs toliau užklausė, kaip kariųme- 
nėje stovi Kerenskis, paaiškindami, jog da
bar jis išvažiavo apžiūrinėjimams fronto.

’’Kerenskis yra labai populiam. Fak
tiškai, jis yra vienas iš populiariškiausių 
žmonių visoje kariumenėje. Kareiviai del 
j oi viską padarytų”, atsakiau aš.

Rodzianko toliaus nupasakojo vieną 
incidentą, kuris mus visus prajuokino. — 
Valdžios įstaigoje buvo tūlas senas durų 
sargas, kuris tarnavo daugeliui caro mi- 
nisterių. Kerenskis, pasirodė, turėjo pa
protį sveikintis su visais. Taigi kada tik 
tas senis ineidavo į jo raštinę, Kerenskis 
jį pasveikindavo ir dėlto pats Kerenskis 
tapo tarnų pajuokiamas.

’’Žiūrėkit, kas iš jo do ministeris”, se
nis vienam tarnui skundėsi, ’’kad jis Svei
kinasi net su manim.”

Po pietų Rodzianko nusivežė mane į 
Tauridų palocių, kur perstatė mane karei
vių susirinkimui, tuo tarpu laikiusiam po
sėdį. Mane visi trukšmingai pasveikino ii' 
davė žymią vietą sėstis. Kalbėtojai aiški
no apie padėjimą tūlose karės fronto sri
tyse, kas sutiko su mano pačios nutėmiji- 
mais. Disciplina buvo pradingus, drauga- 
vimasi su priešais plačiai įsiveisė, agitaci
ja apleisti tranšėjas nuolatos didėjo. Jie 
sakė, kad greitų laiku reikia ką nors da- ' 
ryti. Kaip butų galima išlaikyti vyrus , 
tvarkoje iki ofensivas bus įsakytas? Tas : 
labiausia apėjo;

Rodzianko pakilo ir padavė sumany- 1 
mą, kad aš nurodyčiau kokius nors planus. Į 
Jis paaiškino susirinkimui, jog aš esu kai- ] 
miete, anksti karės metais pasidavus liuos- 
noriai į armiją ir kariavus bei kentėjus 
sykiu su visais.

į čiau ‘žinoti, kas butų geriausia, padaryti. 
. Šitaip apie mane kalbant, aš -visai susimai

šiau. Visiškai nebuvau prisirengus jokių 
sumanymų paduoti, ir prašiau nors laiki
nai man atleisti, kolei aš kiek pasvarstysiu.

. Posėdis tęsėsi, tuo tarpu aš pasileidau 
giliai į mintis. Per pusę valandos kanki
nau savo smegenis be pasekmių. Tuomet 
manyje pakilo idėja — tai buvo mintis .apie 
suorganizavimą Moterų Mirties Batalijono.

Rodzianko mano sumanymą užgyrė. 
’’Gerai but, jeigu galėtume rasti šimtus ki
tų merginų, kaip Marija Bočkareva, 
čiaus aš labai abejoju”.

Ant to aš atsakiau, kad skaitlinė' 
svarbu, svarbiausia bus tik sugėdinti 
rus, kuomet buris moterų vienoje vietoje 
stovės apgynimui šalies ir pavyzdžiu visam 
frontui. ’’Reikalinga butų tik, kad moterų 
organizacija neturėtų jokių komitetų ir 
butų vedama ant reguliario militario pa
mato, kad tokiu budu pagelbėjus atgrąžin- 
ti discipliną,” paaiškinau aš.

Rodzianko mano sumanymą palaikė 
labai tikusiu ir perstatė kokį entuziazmą 
tas sukeltų tarp vyrų ir sujudintų juos prie 
veikimo. Ofensivui prasidėjus, moterims 
imant vadovystę, kiltų smarkus upas.

Iš susirinkime dalyvaujančių tarpais 
kilo pasipriešinimai. Vienas delegatas at
sistojęs sako,: /

’’Nei vienas iš musų nedarys išėmimų 
kareiviui tokiam kaip Bočkareva. Fronte 
esantieji vyrai girdėjo apie jos darbus, ki

lti pažinojo ją. Bet kas gali užgvarantuo- 
ti, kad kitos moteris bus taip atsakančios 
ir tvarkios, kaip ji, ir nepažemins kariu- 
menės vardo?”

Kitas delegatas prabilo:
’’Kas užtikrins, kad esant fronte mo

terims neatsiras tenai mažiukų kareivių?”
Ant tokio kritikavimo pasigirdo gar

sių pritariančių šukavimų ir pajuokimų 
mano sumanymų.''

(Bus daugiau)

Todel, jis sakė, aš turė-

te-

ne
vy

Keletas Stebuklų
Jeigu žmonija butų bemoks

lė, neturėtų tokių vyrų, kurie su' 
raidžių pagalbą apsako' pašau-I 
lio istoriją, žmonių protavimus | 
ir nedoriškus suklydimus, žmo
nija 'pasiliktų nieko nežinančia, 
ir žmogus nesiskirtų nuo papra
stų gyvūnų, kurie taipgi suka 

1 guštą ir susigavę ką praminta.
Bet tas pats žmogus taipgi 

yra keistas, žiaurus ir pavojin
gas, kaip ir baisiausias miški
nis jautis. Jeigu tik jo nemo
ki suprasti ir atjausti jo pagei-' 
davimų, tuomet taipgi lieki mir
tina jo auka; lygiai kaip nuo 
įgėlimo pavojingiausių vijūnų.

Taipgi tie žmonės dalinasi į 
veisles, jų kiekviena veislė turi 
savo budus. Jeigu pažinoti Lie
tuvį kaimietį, reikia žinoti, kad 
jų iripročiai yra avėti naginė
mis sų tam tikrais šniūrais-api- 
varais, nuvyniotomis blauzdo
mis, nešioti pakulines kelines ir 
pakulinius marškinius. Jie ge
riausi daiktą pusdykiai parduo
da žydams ir geresnį maistą 
kirminai suėda. Bet Lietuvis 
del "smertelno griekp” jokiu 
budu neragaus mėsos pėtnyčio- 
je. Del panašių skirtumų Lie
tuvį galima buvo pažinti tarpe 
pulkų kitų žmonių.

Lietuviai yra labai dievobai
mingi, ir aš, kaipo katalikas, 
neniekinu tai, ir visuomet tikiu 
į Dievą. Bet kokis skirtumas! 
Kuomet smarkus lietus prilyja, 
vietoj eiti prakasti' griovį, kad 
nereikalingas vanduo nubėgtų į 
pakalnę, Lietuviui susirinkę į 
bažnyčią arba ant greitųjų j 
daržinę, šaukia "šventą maeną 
išgelbėti nuo noglės ir paviet
rės ir prašalinti lietų” arba duo
ti lietaus, kada jo reikia. O 
kad pasirodo to negana, tai pra
deda pasninkauti po visą mėne
sį, ir fiziškai nusilpę taip pras
tai laukelius apdirba, kad tikrai 
kitas iš ąšarų pakalnės išva
žiuoja, nebeturėdamas kuomi 
maitintis ir iš ko mokesnius ap
simokėti. Tuomi dar pasidau
gina nelaimių baisybė, kad pas
kutinį paršelį, vištą, k&ušinėlį 
nuneša į kleboniją pašerti rie
bias kunigėlio gaspadines.

žinoma, tas viskas nutinka 
gyvenime. Didžiosios karės me
tu Rusai, Vokiečių genAmi, iš
sivežė keletą Lietuvių į gilumą 
Rusijos ir šie ten praplatino sa
vų senelių budus, ir galima ti
kėtis, kad greitai visi Rusai 
pasidarys Lietuviais.
rėš metu visi popai Maskvoje 
buvo įsakę giedoti 
"šventą maeną”, kad
Abraomo prašalintų lietų ir ne
maišytų kariumenės veikimui, 
bet gausiai lytų į Vokiečių ap
kasus.

Taip lygiai ir kovos žygiuose 
visuomet Rusai apgalėdavo Vo- 

’ kiečius. Kuomet Rusai paskel- 
. be Vokiečiams karę 1914 me

tais, tai tuojaus -vertelgiški lai- 
. kraščiai užgiedojo, kad Rusai 

teturi kelio eiti į Berliną tik 300 
kilometrų. Bet kuomet Rusai 
įsiveržė į Mažąją Lietuvą pas 
Virbaliu, tuomet jau paliko tik 
600 kilometrų į Berliną. Kuo
met perėjo rubežių Mozurijoje 
pas Saldavą, tai beliko 400 kilo
metrų j Berliną. O Francuzų 
valkatų dienraštis "Matin” pa
skelbė, kad kazokai už penkių 
dienų busią Berline. Vokiečiai 
kada užkariavo visą Lenkų ”oi- 
čizną”, tuomet visi Rusus pa
miršo ir carą Nikalojų pavarė 
nuo auksuoto sosto.

Bet laikas eina ir kitokie 
žmonės užima gyvenime vietą, 
istorijos knygose viską užrašo. 
Lygiai kaip 1915 metais visi 
Rusų valdiniai buvo geriausi ir 
augščiausi kultūros žmonės. Jie 
buvo ruošiąsi užkariauti Vokie
tiją į keletą dienų ir pąliuosuoti 
civilizaciją nuo militarizmo le
tenos. Praėjo keletas metų, — 
iš Šveicarų specialiu trukiu į 
Petrapilį nuvažiavo Leninas. — 
Tie patįs, žmoneliai virto bai
siausiais "neprieteliais”.

Dabar visi eina liuosuoti ci
vilizaciją iš nasrų buvusių ge
riausių bičiulių (tų pačių Ru
sų). Dabar juos vadina bolše
vikais, ir jau 1919 metais buvo 
pradėta šaukti, kad Kolčakas ir 
Denikinas teturi eiti - į Maskvą , 
150 kilometrų, o Judenič į Pet- , 
rapilį tik 25 kilometrus. Tada , 
žmonija businti liuosa nuo žu- ( 
dystės. t 1 p i

O stebuklai eina savo keliais, i 
Dalykai susitvarkė suvisai ki- i 
taip. Ant sausio pirmos dienos i 
1920 metų Kolčakas, Denikinas i 
ir Judenič tapo visai iš Rusi- i

jos žemės išvyti. Tik bereika
lingas žmonių skerdimas.

| Neužtenka dar to. Vienas 
i vertelga Rusijos gilumoj 1916 
metais surado šventą medį ir 
apvaškavęs pradėjo jo šmotelius 
pardavinėti kareivių šeimynoms 
po 25, rublius. Kuris medį ne
šiosiąs ant kaklo pasirišęs, tas 
kareivis nebusiąs nušautas. Ge
riau jau nereikėjo, už kelių die
nų visa caro armija butų galė
jus būti Berline ir Vienoje su 
atlapomis krūtinėmis. Tik ne- 
kuris griešninkas miesto galva 
nupirko porą to medžio šmote
lių pasiųsti savo sunam į fron
tą. ' Vieną užkabino gaidžiui 
ant kaklo išmėginti. ... ir gai
dys pavirto kaip grybas koja 
paspirtas. Už tai miesto galva 
tą stebuklingąjį vertelgą pa
traukė atsakomybėn: kaltino 
už melagingą stebuklų darymą 
ir nenorėjimą sugrąžinti jam 
50 rublių.

Talkininkai pranašavo visuo
tiną užpuolimą ant Vokiečių ir 
pabaigą karės 1916 metais, ži
nome gi, kad karė pasibaigė tik 
1918 metais, su visai kitokio
mis išlygomis.

Stebuklų reikia tikėtis visuo
met. Tik nesenai Lietuviai te- 
perstojo garbinę "ciesorių” ir 
jo činaunikus, kad jie buvo blo
gi, skriaudė žmones, mokesčių 
daug lupo; kitiems jie buvo ge
ri ir kaip kur riet buvo už juos 

| melstasi. Dabar Lietuviai turi 
savo valdininkus —< vieniems 
jie geri ir jais džiaugiasi, o ki
ti sulygina su caro laikų virši
ninkais.

Metai bėga greitai, žmogaus 
gyvenimas trumpas. Mažai jis
Užrašykit savo draugui metams 

dovaną — “Dirvą”.

Kuomet pasibaigia Jūsų 
prenumerata už “Dirvą”, 
pasistengkite tuoj atnau
jinti. Pinigus siuskite ar
ba Money orderiais, arba 
pinigais registruotam lai
ške. Niekad nevėluokite 
su atnaujinimu, nes ki
taip turėsime jums laik
raštį sulaikyti.

Jau ka-

cerkvėse
Dievas

—- žmogus — naudos teturi ant kos rieprigulmybės dienos, nu< 
šio pasaulio. Reikia daugiau kurių iki dabar praėjo visi 28 
mokslo, reikia šviestis, gal tuo- prezidentai.
met sulauksime rojų ant žemės.---------------------------------------- -

A. Erškėtis.
Paryžius.

MIRĖ GENIAUSIAS 
ŽMOGUS.

Lincoln, Neb. — Manomas e- 
sąs vienas iš seniausių pasauly
je žmonių, Thomas Morris, šio
se dienose pasimirė. Jis turė
jo 126 metus amžiaus. Iki pat 
mirties senelis turėjo girdėjimą 
ir matė gerai. Tik penki me
tai atgal nustojo dirbęs, iki 
lei užsiiminėjo šiaučyste. 
gimė Valijoje, 1791 metais, 
vyko Amerikon būdamas 77
Savo gyvenime praleido daugelį 
svarbių nuotikių. Laike Napo
leoniškųjų karių jis pasiekė mi- 
litarėje tarnystėje majoro laip
snio šeši mėnesiai prieš mūšį 
po Waterloo. Buvo septynių m. 
amžiaus kuomet Airija susijun
gė su Anglija ir pergyveno pen
kis Anglijos karalius; jam gi
mus buvo tik pradinės Ameri-

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

to- 
Jis 
at- 
m.

Melba Drug Store I
The ADELSTEIN DRUG CO. ! 

nupirkę nuo
The GEGENHEIMER DRUG CO.
Superior Av. ir Addison Rd.
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the LITHUANIAN BOOSTER

ADVOKATAS

V(eninlėlis Anglų kaitoj lietuvių laikraštis.
Leidžia Thomas Shamis

Vieniems metams $ 1.00 Vienas numeris 10c.
Adresas- The Lithuanian Booster, 

<;oo Fifth Avenue, New York. N.Y.

PINIGŲ SIUNTIMO AGENTŪRA
Siunčiu pinigus į Lietuvą pagal žeminusį dienos kursą su pilna 
gvarantija. Taipgi siunčiu Lenką pinigus į Lenkų užimtą Lietu- S 
vą ir visą Lenkiją. Suteikiu rodąs grįžtantiems į Lietuvą, parū
pinu pasportus, laivakortes ir kaip parsikviest gimines iš Lietuvos. •

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

| ------- MARGERIO KNYGYNE J
t 1 '|r-- GALIMA GAUTI VISOS ĮDOMIAUSIOS j
į ! fHS KNYGOS IR DAILĖS PAVEIKSLAI. — Mei- Ž 
į ‘r (su paveikslais), kaina $1.00. Portu- į
$ Minyškos Meiliškų Laiškų knyga' (su pa- S
į veikslais), kaina $1.00. Baltoji Vergija, kaina S
j JuyMpMMB. 50c. Artistiškų Paveikslų knyga, kurioje telpa g 

S 352 paveikslai, aiškiausiai atvaizdiną gryną mer- J
gėlės figūrą įvairiose pozose, kaina $4.00.. Mote- J 

į riškos ir Vyriškos grynų Figūrų Studijos — tai 1 nyga, kurioje ran- ; 
t dasi ne tik įvairiausiose pozose moters ir vyro grynos figūros (mode- J 
J liai), bet ir paviršutinė anatomija (kūno subudavojimas), kaina $8.00. J 
į Artistiški paveikslai, didumo 5x7 colius, kaina 25c. paveikslas (nė- J 
į siunčiame mažiau, kaip 12 paveikslų). Minyškų Išpažintis ((ląr į 
į spaudoje), kaina $2.00. Hipnotizmas (dar spaudoje)', kaina" $15)0. { 
į Siųsdami orderį, kartu siuskite ir pinigus. Aiškiai užrašykite savo $ 
j adresą: AL. MARGERIS, 2023 ST. PAUL AVE . CHICAGO, ILL. J

DAUGELIS TAUTŲ
yra reprezentuojamos dideliame skaičiuje žmonių, kuriems, po pasi
baigimo karės, Otis & Co. pagelbėjo pasiuntime pinigų jų giminėms 
pašalpai ar šiaip reikalams į jų gimtinius kraštus.
Mes galime pagelbėt ir JUMS taipgi pasiųsti užjurin pinigų jūsų gi
minėms, gyvenantiems tokiose šalyse, kur pinigai' galima siųsti.
Del pigių kainų kreipkitės prie musų.

Money Orderiai -—- KabeliaiDraftai -—

UŽRUBEŽINIS SKYRIUS

OTIS & CO
216 Superior Ave. N. E.

Apatinės grindįs 
Cuyahoga Buildinge 
Ant Public Skvero
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Pinigus į Lietuvą
IR Į VISAS SVIETO DALIS
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Greitai ir Saugiai Nusiunčia

Lietuvos Atstatymo Bendrove
SULYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO

Sustato įgaliojimus (daviernastis) dalių at j ieškojimo bei turtų 
pardavimo raštus ir kitokius notarinius dokumentus.

Išrupinąme paspartus Į-LIETUVĄ
Lithuanian Development Corporation

Home Office
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1712 Washington St., Wilmington, Del,

Nuosavas Namas New Yorke

Lithuanian Development Corporation
294 8th Ave., NEW YORK, N. Y
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— Rašo TULELIS. —
(Tąsa iš pereito numerio)

Bet štai kokia baisi valanda! Keista. 
Išgirstu, jog kunigas Julius gyvena Chi
cago), tame pasmirdusiame skerdyklų ore, 
Lietuviais apgyventame kvartale! Jis čia 
atvyko karės metu.

Kunigas Julius! Jis Chicagoj gyve
na. Bet, kad ’jis butų tik Julius ir čia gy
ventų. ... Na, vistiek, aš turiu jį aplanky
ti, turiu su juo pakalbėti. Kaip bus taip, 
nueisiu pas jį.

Vieną gražų nedėldienj po pietų, bijo
damos priėjau prie klebonijos durų ir pa
skambinau varpelį. Jauna, apie dvidešim
ties metų, mergaitė atidarė man duris.

— Ar kunigas namie? — paklausiau.
— Namie. Baigia pietauti. Meldžiu 

vidun, — mandagiai tarė juodbruvė tar
naitė.

Inėjau vidun, atsisėdau ir dairausi: 
mėtau akis į visus! keturis kampus ir ant 
sienų. Kambarys išrodo nieko, gra'žus, bet 
kryžiai, šventųjų, popiežių paveikslai ant 
sienų sukarti.... Pradėjo darytis man ne
ramu, baugu, apėmė baisus ilgėsis ir skau
smai. Tik susilaukiau nuo ašarų.

Mano Juliau, Juliau, drauge brangiau
sias, kaip baisiai trėmė tave likimas! Bied- 
nas kalinys, amžinas belaisvis!.... Dieve, 
mano Dieve, —»mislinu sau ir nesustojan
čiai dairausi po kambarį — po tą urvą, ku
ris atrodo į kokią tai baugią landynę, arba 
į griuvėsių liekanas, kurios primena pra
eities žmones, jų darbą, protavimą ir min
tis. — Ant tokios pajuokos pastatyti žmo
gų! Kunigas, kunigas! Ką reiškia būti 
kunigu? Ar dar daug laiko praeis,, iki vi
sas pasaulis pradės juoktis iš kunigų ir iš 
tokio baisaus jų apakimo? Ar dar daug 
metų praeis, iki visas pasaulis atidengs jų 
melus, kvailas provokacijas ir purvinas 
širdis? Ar dar daug metų praeis iki..-. .•

— Ką tamistai? — inėjęs šaltai už
klausė jaunas, augštas, gražus kunigas.

Aš lyg ko nusigandau, susimaišiau ir 
akis nuleidau žemyn. Mislinu: Dieve, jis 
nepažįsta manęs! Gal tik taip nuduoda. 
— Aš gi jį tuojau pa'žinau. Mažai, yisai 
mažai jis persimainęs.

— Aš atnešiau ant šventų mišių, tėve
li, už savo motinos dūšią. Kad Dievas jai 
dangų duotų, — po valandėlės atsakiau.

Viską gražiai sumelavau, kunigas pa
ėmė nuo manęs pinigus ir prižadėjo atlai
kyti šventas mišias pėtnyčioj. Pinigus pa
davus maniau išeiti, daugiau nieko nesa
kius. Manau, iš to gero nebus, tik suaud
rinsiu jo ir savo širdis, — tai jau žinomas 
dalykas. Bet gi neiškenčiau: pradėjau jo 
klausinėti apie Lietuvos padėtį, apie jos 
dabartį, apie save pasakoti. Galop jis pra
dėjo nervuotis ir, lyg norėdamas išplėsti 
savo rankas ir apkabinti mane, tarė;

* — Tamista — Salome.... Tamista?!
— Aš.
—■ A! Salome, Salome! Ką tas visas 

• reiškia? Komedija!
— Kunige, tamista ,nublankai.
— Žinoma, žinoma, lyg aštrus priešo 

kardas nukirto mane....
— Sudiev. Aš....
— Del Dievo! Salome! Sėskite, mel

džiu, sėskite. Čia ant sofos meldžiu atsi
sėsti, pasikalbėsim.

— Bet....
— Prašau sėstis, Salome. Kas galėjo 

tikėti, kad dar teks.mums susitikti? Vieš
patie, viešpatie!

,Aš atsisėdau ant sofos. Jis pasitraukė 
krėslą ir atsisėdo priešais mane, padėjo 
savo rankas man ant kelių. Ir mudu, lyg 
viens kito bijodami, pradėjome kalbėtis. 
Aš pagalios susigraudinau, įkniaubiau sa
vo veidą į jo krutinę ir pradėjau verkti.

— Neverk, brangi mano Salome, — 
tyliai ir skaudžiai tarė jis ir paėmęs man 
už. pečių atitraukė mane nuo savo kruti
nės ir taip neaiškiai užbaigė. — Imkim gy
venimą kaip jis mums atplaukia. Sviete 
yra daug vietų — vietų, kur mus nieks ne
žino....

— Ką tai reiškia? — paklausiau.
Tuo sykiu inėjo tarnaitė ir pareiškė, 

jog kunigo norįs matyti parapijos komite
tas.

— Tamista palauk biskį, aš tuoj....— 
tarė kunigas, rengdamos eiti.

— Aš turiu keliauti namon.
— Būtinai?
— Beveik.
— Tai jau eik. Bet žinai ką?
— Klausau.
— Ateik pas mane ketverge — sekan

čio ketvergo vakare.
— Negaliu — užimta.
— Tai\ada?
— Nežinau.
— O kaip, jei nedėlios vakare?
— Gal.
— Labai gerai! Nedėlios vakarę, kaip 

aštuonios. Atmink.
— Taip, kaip aštuonios, nedėlios va

kare.
Atsisveikinau ir išėjau.

' . III.
Nekantriai laukiau nedėlios vakaro ir 

vis-abejojau: eiti, ar neiti, nes labai gerai 
galėjau įskaityti kunigo planus iš to pail
go jo veido ir tų mylėnų jo akių, kurios 
širdį taip ir varsto nepaprastais tylą išrei
škiančiais žvilgsniais. Neisiu! Bet kaip 
aš galiu neiti, prižadėjus ir praeities atsi
minimų apgalėti juk nepajiegsiu. Turė
siu nueiti. Taip, nueisiu ir pasiduosiu jo 
meilei, tedaro su manim ką tik nori.... 
paliksiu sudribus, nesivaldoma, netarsiu 
nei žodžio.... gal ir užsimerksiu — te
daro jis su manim ką nori.

Tai tokiomis mintimis gyvenau iki 
paskutinės dienos ir paskutinės valandos, 
o nedėlios vakare, kaip aštuonios, nuėjau 
į kleboniją. Į kleboniją! Dieve! Amži
nai neužmiršiu tos vietos! Priėjau prie 
durų: visa drebu, širdis baisiai plaka, šal
tas prakaitas pradėjo' piltis. Eit šalin, ar 
belstis? Pasibelsiu ir čia mane sutiks ku
nigas. ... Gabaus, pati n esi jausdama kaip, 
pasibeldžiau.

(Bus daugiau)

TU ESI MAN VISKAS.
Nors ši žemė plati,
Visur pilna kelių,
Bet be tavęs aš viens
Niekur eit negaliu.

Nors vilioja gražus 
Svietas mane tolyn, — 
Aš tik tave myliu,

< . Negaliu eit šalin.
Rytų kraštan skaisti,
Saulė kviečia savęsp,
Bet nei žingsnio pažengt
Negaliu nuo tavęs.

Rožių daržas puikus 
Kvapsniu savo vilioj’, x 
Bet mintis su tavim 
Tėra laimėj tikroj.

Jūrių bangos krantus 
Taško-daužo, dainuoj’, 
Mane kviečia artyn, 
Jom’s gėrėtis vilioj’.

Mergų būriai gražių,. 
Kur tiktai aš einu, 
Žada meilę man vis,. 
Bet pro jas praeinu.

Garbės 'žygiai didžios
Mane šaukia savin, 
Bet didžiausia garbė 
Man tiktai su tavim.

Burin traukia draugai, 
Linksmin’ mane visi, 
Bet linksmiausias esu, 
Kad’ mintyj tu esi.

Žmonės gerbia manė, 
Jei didaus ką veikiu, . Z 
Bet tas niekas man vis —- 
Tik tavęs aš geižiu.

Kada rytas atein’, 
Žemė praded’ kvėpuot, 
Aš, atvėręs akis, 
Imu tavęs jieškot.

Kada vakaras jau 
Merkia žemės akis, 
Ir naktinį ’’sudiev” 
Sak’ tau mano širdis.

Nakties sapnas buklus 
Laimę viens tik man duod’, 
Susodin’ mus greta, 
Leidž’ saldžiai pabučiuot.

Tik svajonės-sapnai — 
Visa laimė mana, . . ♦Kitaip tave prieit
Negaliu ir gana.

Nors ilgiuosi, verkiu, 
Pilna skausmo širdis, 
Su tavim drauge but 
Nėra laimės man vis.

Bėga laikas skubiai, 
Kažin ką jis atneš: 
Ar naujus dar skausmus, 
Ar mus meilė užges? ....

Cirineušas.

JUOKIS I
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI

KAS AŠ?
Tarp krūmelių, gėlynų 
Linksmai vaikštinėjau, 
Gražiai 'žydinčias gėles 
Skyniau, glamonėjau.

Štai razetą aš turiu, ,
Skinu gvaizdikėlį, 

-.Skinsiu rūtų dar žalių —
Pinsiu vainikėlį.

Gėlių saujas pilnutes 
Priskabiau, priroviau, 
Sėdus vėsun pakrumin, 
Sterblėn susikroviau.

Štai vainiką imu pint, 
Sau linksmai dainuoju, 
Ant galvelės jį dedu, 
Daug-daug ką svajoju.

Man užėjo mintis ta: 
Kad ir aš) gamtoje 
Tik tiek vietos, kaip gėlė 
Žemėj teužstoju.

Kūdikėlis aš buvau, 
Paskui bėginėjau, 
Dar paaugau ir daugiau, 
Dabar pražydėjau.

Mano metai šie — žiedai, 
Ką kiekviens gėrėjas;
Gėlių laikas šitas tai, 
Kuo visi pūikėjas.

Gėlės tos, ką vainike
Man’ dabar masina,

, Tuoj suvys, numirs visai, 
Ir pražus purvyne.

O! Ir mane taip nuskins, 
Supins į vainiką, 
Žusiu aš, kaip tie žiedai, — 
Tas tiktai man liko.

Nuo likimo to nei viens 
Ištrukti negali, 
Nors bandytų ir paskut 
Kur į kitą kelią.

Kaip tos gėlės, ką rudens 
Sulaukę — nuvysta, 
Taip visiems reik palydėt 
Brangiąją jaunystę.

Vietoj gailesčio, kad taip 
Manant širdį spaudžia, 
Leidžiu aš mintims 

savoms —
Lai svajones audžia. 

Kiekvien’s jiegas turi dėt 
Gero ką atsiekti, 
Lai gėlėms, ką vėl žydės, 
Trąšos- nuo mus liekti.

Kleopatra.

Gavome šitokią Gromatą:
Gerb. Juokų Redaktoriau: — 

Aš esu ženota su savo vyru jau 
dešimts metų. Viskas sekėsi 
gerai ikišilei, bet dabar jis pa
sidarė žiaurus ir pradėjo mane 
tankiai mušt. Ką reik daryt?

Statė T.
į 

Atsakymas: — Tai tamista 
dar laiminga, kad taip ilgai iš- 1 
gyvenai. Kitas moteris vyrai 
pradeda mušt tuoj po apsivedi- 
mo.

4/
Jonas Stanaitis, iš PittsburgoĮ 

atsiuntė mums straipsnį šitokiu 
antgalviu: ’’Tiems, Kam Apei
na”. Parašą padėjo Vox Popu
li. Viskas taip sutvarkyta, kad 
niekas nežinotų, kokiu tikslu 
rašytas, nuo ko ir apie ką kal
ba. žinoma, negalime talpinti.

Yra pasakyta: Kad but poe
tu reikia tokiu užgimti. Anta
nas Viltrakis tam netiki ir at
rašė: ”Na, po plynių, ar bent, 
kada kas kitaip ant žemės at
sirado, jei negimė?”

Nedyvai, kad taip daug eilių 
gauname. Bet mažuma tetikę.

Jonas Stašinskas, tarnavęs S. 
V. orlaivininkystės skyriuj, po 
karės kalbinamas likti, atsakė:

— Mano verstinas reikalas 
perėjo ir aš užbaigiu su orlai- 
vininkuste ant visados.

— Kodėl?"— užkląuse virši
ninkas.

■— Bijau. Kartais man esant 
augštai ore, imtų svietas- ir pa
sibaigtų !

— Tai paikas manymas, to 
atsitikti negali.

— Bet duokim kad atsitiktų: 
kur* aš tada su orlaiviu nusi
leisčiau ?

Nemanyk apie savo didybę, 
bet apsvarstink tai, ką gero 
žmonijai suteikei, jei1 nori di
džiu skaitytis.

Patįs pasidaro iš medžio kry
žių ir paskui jį garbina.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Saugumas Pirmiausia

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

L AK E
šios p-lės Kleopatros eilės y- 

ra vienos iš -^puikiausių ir il
giausių, kokias- ji kada parašė. 
Stebėtina, kaip ji tokias mintis 
gauna — kitoniškas negu kiti, 
ir ji nebijo teisybę apie save 
sakyti. Kad visos mergelės bu
tų tokios atviros, kaip ji', tai 
pasaulis butų laimingas.

Gerb'. Ciririeušo telpa kitos 
lės, tik ne šiame skyriuje. — 
Mums stebėtina, kaip jam ir 
ašarų ištenka verkti ir verkti. 
Ir jau ilgas laikas kaip jis tik 
toj vienoj temoj eiles rašo. Ar 
jis toks prastas, ar ką, kad ki» 
tos negali rasti (teisybę kal
bant)-. Mums rodos, kad apie

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

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

12000 Superior Ave.

jį ne viena merga jau pagalvo
jo, pamislydama, jog ji jam į 
anos vietą tiktų. Mergos poetus- 
persistato tokiu, kokį paveiksle 
tenupiešiama, kokį pasakose a- 
pipasakojama. Didesnio sviete 
žmogaus nėra. Bet gal tikry
bėje gerb. Cirineušas kitoks:' 
paveikslo nematėme.

Iš kitos pusės, daug talentin
gų vyrų ant niekų nuėjo tik del 
mergų. Išsykio poetas uždai
nuoja t

Tu esi šaltinis mano gyvybės, 
Tu laimė man viena, 
Su tavim žengsiu prie 

amžinybės,
Tu įkvepi mane!
Taip buna išsykio. Tada poe

tas rodos visą žemę savo saujoj 
turi ir dausas išmieruoja be 
jokio vargo. O kada mergelė 
apleidžia — tas viskas pradin
gsta:

Pražųva jiegos,
Jausmai numiršta, 
Nemiela niekas liek’; 
Svajonės visos, 
Planai garbingi
Nuein’ visi ant niek’....

Rupi mums paklausti kokios 
nors, gerai pažįstančios save, ar 
ištikro jos yra tie veidrodžiai, 
šaltiniai^ žvaigždės, saulės, gy
vybės ir tt. ir tt., be kurių pir
ma susipažinimo poetai nieko 
negali, o paskui viskas jiems 
lieka lengva — net saulę pabu
čiuoti? Kas atsilieps, kas at
silieps į tai? Kodėl paskui ir 
vėl su tais veidrodžiais jos nu
eina ir nei vienas nebūna toks 
gudrus sau pasilikti ir paskui 
nejausti tų visų kančių, bet to
lyn sau lyrą skambinti ir tiek.

Juokų Red.

OFFICES
Euclid at East 9th 
Euclid at East 57th 
Crawford at Hough 
Euclid at East 105th 
14312Euc!idAve.,E.C. 
St. Člair at East 40th 
East 152nd at Pepper 
East 156th at Water

loo Road
Kinsman at East 93 rd ' 
Woodland at East 

22nd
Broadway at Harvard

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

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

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

šiais laikais, prie viso ko brangumo, 
neverta laikyti pinigus namie arba ant ma
žų nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pabą
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, vietoj1 
kitur $2, $3 ar $4.
ŠALIP SAUGUMO, MINTYJE! TURĖKIT 

IR NAUDĄ.
MAIN OFFICE

2006 ST.. CLAIR AVENUE 
SUPERIOR BRANCH

7909 SUPERIOR AVENUE.

XCbe
Cleveland 

Urust Company
KADA RENGIESI 

Siusti 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 Deoartmentė, ku
rie moka jūsų kalba.

Dėkit 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 
Ix>rain at West 99th 
Detroit at West 117th 
Detroit at West 101st
'edford, Ohio 

\villoughby, Ohio 
Painesville, Ohio 
Lorain, Ohio



8 DIRVA

KIEK KOLONUOS IŠ
PIRKO PASKOLOS

CLEVELANDIEČIAI 
PIRKUSIEJI BONUS

Po $50(Tąsa nuo pusi. 1-mo)
Shenandoah, Pa., Apskrities 

Kvota $500,000.
Ambridge $5,000 1,000
Bentleyville 15,000 825
Fracville 15,000 275
Girardville 25,000 645
Gilberton 20,000 900
New Phila. 70,000 3,425
Mahanoy City 85,000 2,060
Minersville 75,000 700
Shenandoah 100,000 8,380
St. Clair 30,000 250
Mt. Carmel 
Shamokin

35,000
25,000

700

$500,000 19,160
Pasilieka išpirkti $480,840.

Marijauskas VI. _ 
Miliauskas S. 
Maskaveckas J. 
Mačiulis V. 
Navarskis J. 
Navalinskas Liud. 
Nuravičius Vincas 
Noreika J. 
Norkeviče F.
Nevaravičiutė Ona

Waterbury, Conn., Apskrities
į. Kvota $545,000.
Ansonia 30,000 4,850
Bridgeport 50,000 5,876
Hartford 70,000 21,143
Meriden 10,000 1,100
New Britain 80,000 21,920
New Haven 65,000 14,012
Thompsonville 20,000 4,650
Union City 20,000 2,900
Waterbury 130,000 39,282
S. Manchester 15,000 3,400
Bristol 10,000 550
Be stočių 40,000

$1540,000 119,684
Pasilieka išpirkti $415,316.

b -----------
Philadelphia, Pa., Apskrities 

Kvota $400,000.
Baltimore $150,000 31,088
S. Bethlehem 15,000 100
Chester 20,000 3,100
Trenton 10,000 1,150
Philadelphia 100,000 14,070
Richmond 
Sheridan

70,000
20,000 1,515

Be Stočių 15,000 
$400,000 51,023

Pasileka išpirkti $348,977.

Boston, Mass., Apskrities
Kvota $560,000.

Athol $3,000 $2,050
Boston (2 st.) 140,000 30,075
Brockton 45,000 9,598
Baldwinsville 4,000 550
Brighton 15,000 800
Cambridge 45,000 9,284
Greenfield 3,000 420
Gardner 15,000 2,150
Haverhill 3,000 720
Lawrence (2s) 48,000 7,670
Lewiston 6,000 1,345
Lincoln 12,000 1,700
Lowell 15,000 5,996
Manchester 12,000 3,260
Norwood 25,000 7,685
Northamton 10,000 1,515
Nashua 17,000 1,360
Pittsfield 4,000 250
Providence 30,000 6,915
Westfield 18,000 4,529
Worcester 80,000 61,187
Kolonijos be 

stočių 10,000
$560,000 15.9,060

Pasilieka išpirkti $390,940.

Ougentas S. 
Pauliukiutė EI. 
Palikevičius Pov 
Pučeta Kaz. 
Pečiulaitis Mik. 
Pocius F. 
Petraitis J. ’ 
Pašakarnis J. 
Pastarnokas V. 
Pečiulaitis K.' 
Paliuskas P. 
Plitnikas J. 
Poplauskiutė A. 
Padegimas Ad. 
Petralis J. 
Petukauskas J. 
Pacekojis Ant. 
Praškevičius A. 
Peleckas P. 
Pocius P. 
Pečkaitis J. 
Parnavičius J. 
Pučeta ,K. 
Paine J. 
Palaibis A. 
Pauliukonis K. 
Pauliukonis K. 
Prokopas M. 
Paluckas P. 
Pilvelis Chas. 
Palukevičius J. 
Pukenis A. 
Plerpa J. 
Rupcevičius 
Razdeviče A. 
Raponkiene J. 
Raškauskas M. 
Reckevičius St. 
Ramelis K. 
Radzevičius A. 
Ramonas A. 
Ramanauskas A. 
Rakauskas B. 
Razalimas J. 
Rutalis A. 
Radzevičia J. 
šmigelskis A. 
Šukys Juoz. 
Smalskas Juoz. 
Šneideris Jon. 
šauklis Vik. " 
šaukevičius M. 
šaukevįčius F. 
Šukys J. * 
Staniškis J. 
Slankauskas J. 
Šukys P. 
Steponaitis K. 
Sutkus P. 
Samuolis K. 
Sideravičius B. 
Skleris F. 
Šulinskas S. 
šumskis K. 
štaupienė P. 
Sabaliauskas J. 
Štaupas V. 
Stanis P.

Valukonis J. 
Vaičius J. 
Waicijus J. 

lYuzikas P.
Yučas J.
Yuraitis J. 
Yusunas W. 
Yvanavičius J. 
Zagreckas J. 
Žukas V. 
Žitkus J. D. 
Zaunis J. 
Zakarauskas J. 
Zuoza J. 
Žala B. 
Zaleskis J. 
Žilinskas J. 
Zykus A. 
Žaliaduonis Ant. 
Zagorskiutė Kar. 
žaliokas Ig. 
Žukas T. 
Zigmontas S. 
Žalegiris J. 
Zakarauskienė 
žvinis P. 
Žitkiūtė Em. 
Zaveckas Ig. 
žamalis J. 
Zubinas P. 
Žilinskas J. 
Žentelis J. 
Bičiulis P. 
Kulbickas Juoz. 
Milukiutė A. 
Castle, Beatrice 
Vasiliauskas A. 
Witkunas A. 
Blinkevičius S. 
Radzevičius M. 
Baznukas J. 
Jankevičius B. K. 
Gudonis Ant. 
Žilingavičius J. 
Andriunas E. 
Blažis V. 
Zupka J. 
Dabulevičius S. 
Beržinskas A. 
žegunis K. 
Benušis J. 
Povilauskas J. 
Trečiokas J. 
Žalienė P. 
Jurkšaitė V. 
Ažusienis St. 
Bašinskas Laur.

va- 
rė-

per
se-

M.

Nelaimingi Atsitikimai
Greenville, O. — Netoli čionai 

gelžkelis užėjo skersai reles va
žiuojantį automobilių ir sudau
žęs jį užmušė visus keturis va
žiavusius žmones.

Glens Falls, N. Y. — Vienam 
prekiniam trūkiui užėjus ant ki
to, užmušta du žmonės ir vie
nas sužeistas. Per ūkaną 
žiuojantis nepamatė, ant tų 
lių stovintį kitą trūkį.

New York. — Viešbutyje 
langą nuo 7 augšto išpuolė

Ina, 71 metų, moteris ir ant vie
tos užsimušė. Iš to sujudimo 
jos vyras, sykiu tenai buvęs ir 
girdėjęs jos suklykimą puolant, 
apsirgo.

Detroit, Mich. — Po medžiu, 
perkūniškai audrai užėjus, bu
vo sustoję vienuolika jaunų vai
kinų ; tuo tarpu perkūnas tren
kė į medį ir ant vietos keturis 
užmušė, kiti visi sužeisti. Toj 
pačioj audroj ežere prigėrė trįs.

Philadelphia, Pa. — Perkū
nams ir lietui užėjus, ant Dela
ware upės apvirto didelis moto
rinis laivelis;
S. V. laivyno jūreiviai, 
to laivelio buvo 58 ypatos.

Detroit, Mich. — Tūlas vyras 
susitiko nedėlioj pas bažnyčią 
savo buvusią žmoną, kuri nuo 
jo buvo atsiskyrus, reikalavo, 
kad ji vėl butų jo žmona. Jai 
atsisakius, vyras ją ant vietos 
nušovė, pats mirtinai irgi per
sišovė.

Berlinas. — Ungarijoje ang
lies ir geležies kasyklos dina
mito sandėliui ekspliodavus, li

kosi užmušta 193 ir sužeista 36 
darbininkai. Dinamitas ęks- 
pliodavo darbininkams išeinant 
iš kasyklų.

Easton, Md. — Tūlas vyras, 
laukiant kalėjime bausmės už 
išžagimą 13 metų mergaitės, 
antru kartu pabėgo iš kalėjimo. 
200 žmonių leidosi jo gaudyti.

Duluth, Minn. — Minia iš a- 
pie 5,000 žmonių pergalėjo poli-j 
ciją ir užpuolus kalėjimą atė
mė iš jo šešis negrus, kaltina
mus užpuolime ant baltos mer
ginos, ir vieną iš jų nulynčiavo.

Intužę žmonės nakties laiku pa
ėmę negrą parišo ant kaklo 'vir
vę ir permetę ją ant telefono 
stulpo tempė jį augštyn. Virvė 
truko, negras nukrito ant že
mės. žmonės jį laikė kolei ki
tą virvę gauta. Policija su ug- 
nagesiais gynėsi, ant minios pil
dama vandenį, bet, žmonės at

ėmė nuo ugnagesių vandens 
pumpas ir paleido ant policijos, 
tokiu budu dasigavo į kalėjimą. 
Prie kalėjimo išlaužimo panau
dota akmenįs, pagaliai ir kito
kie įrankiai. Kitą negrą žmo
nės nusigabeno su savim į kitą 
vietą. Sumišimui kilus, iš St. 
Paul pašaukta milicija.

prigerė devyni
Ant

Reikalinga CIevelande 
1000 Lietuvių Pirkimui 
Lietuvos Laisves Bonų.

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 

“DIRVĄ” GIMINĖMS 
LIETUVOJE.

Pittsburgh, Pa., Apskrities
Kvota $400,000.

Donora $25,000 500
Duquesne 30,000 1,415
Homestead 50,000 3,930
Pittsburgh 
Be stočių

170,000
125,000

18,171

$400,000 24,016
Pasilieka išpirkti $375,984.

šarkus J.
Simonavičius J.
Stasilionis J.
Sutkus J.
Sadauskas J.
Šimonis J.
Stankus A. F. 
šemoliunas Dr. J.
Šlaminis P.
Sekorski P.
Silkailis A.
Stankus J.

ŠIOS DRAUGIJOS TŪRI 
PAĖMUSIOS “DIRVĄ” 

UŽ ORGANĄ. 
DAILĖS DR-JA “VARPAS”, 

NEW BRITAIN, CONN. 
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. — A, Mikalauskas, 
14 Spring Street 

Raštin. — J. Maksimavičius, 
238 Cherry Street 

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

Iždininkas — B. Griškevičius, 
43 Franklin Street 

Režisierius — A. Rėkus,
20 Star Street

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĘ 

DETROIT, MICH.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. -— A. Bagdonas, 
2338 Russell Street 

Pagelbininkas — F. Vaitkus, 
240 Cardoni Avenue 

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

157 Polard Street 
Iždin. — J. Yarošiunas, 

297 Heintz 
Globėjai: A. Abyshela 

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

Avenue 
ir ,

kas mė- 
2:30 po

Serganti Lietuviai
Ar Bandėt Kada Gydy

tis ir Viskas Nuėjo 
Bė 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.

DR. KENEALYOfiso Valandos:
9 ryto ki 8 vak.

647 Euclid Ave., Antros Lubos, Cleveland, Ohio
‘VIRŠUJEI NEW r, ... su- STAR TEATROIDEA KEPTUVES Republic Building GROTA

10 iki 2 popiet 
Nedėldieniais

GRĮŽKIT LIETUVON

Sisterville, W. Va'. — Tūlas 
darbininkas čionai nužudė ke
turis savo vaikus, žmoną ir 
pats persipjovęs britva gerklę,

Chicago, Ill., ir visų Vakarų 
Apskr. Kvota $1,000,000.

Aurora $10,000 585
Beloit 5,000 2,350
Chicago (13s) 500,000 225,939
Chicago lights 20,000 4,300
Cicero • 25,000 13,470
E. *St. Louis 20,000 3,150
Gary 15,000 5,402
Ind. Harbor 35,000 11,326
Kenosha 50,000 15,910
Melrose Pk. 30,000 8,670
Milwaukee
Rockford

25,000
20,000 800

Rockdale 20,000 425
Rhinelander 10,000 360
Racine 20,000- 9,510
Springfield 20,000 2,256
Spring Valley 25,000 1,835
St. Charles 15,000 1,875
S. Chicago 30,000 11,020
Thorp 5,000 850
Wauwatosa 10,000 3,370
Waukegan 20,000 5,630
Westville 20,000 1,320
Kansas City 10,000 1,000
Los Angeles 10,000 950
Seattle 10,000 600
So. Omaha 10,000 300
Sioux City 10,000 5,650

$1,000,000 338,854
Pasilieka išpirkti $66,1,146.

Pavienių Misijoj 
užsirašė $21,737

šmigelskienė O. 
Soupis J. 
Steponaitis J. 
Stasilionis J. 
Strižauskas A. 
Spanavičius J. 
Šukys J. 
šimanskiutė Z. 
Šatunas V. 
šaukas P. 
Skripka K. 
Šukys Ant. 
Steponaitis Jon. 
Suckus Anthony 
Šukys Ant. 
Schwartz J. R. 
Schwartz A. 
Samson J. 
Steponaitis K. 
Šauklis J. 
Stančikas M. 
Samas A. 
Samas M. 
Smolskis 
Spaustinaitis J. 
Trečiokas J. 
Tamašiunas P. 
Tučka 
Urbšiutė Ag. 
Urbšaitis K. 
Urbšaitis J. 
Urbšaitis J. 
Uparis J. 
Urbaitis J. 
Vitkunas S. 
Vasiliauskas P. 
Valioniškis V,

MONOLOGAI PO 5c;
Reikalaukit ’’Dirvos”

Knygyne
Teisingi tarp keturių aktų.— 

Dialogas, lošia 2 ypatos.
Monologai.

Beeinant pas Pačią (Zanavy
ko pasakojimas, monologas,'vie-, 
nai ypatai).

‘ Ar aš Kalta. Monologas mo
teriai lošti.

Alyzas Dvįtkus jau Vedęs — 
(gražus juokingas monologas).

Muravjovo Paminklas Vilniu
je (gali lošti vyras ar moteris).

Laimingas Girtuoklėlis.
Nusidėvėjęs Inteligentas.
Laimingas kas nesigaili Pi

nigų. ■ i
Del žąsies gyva liko ir Eko

nomija (du monologėliai).
Naminė karė (gaspadinės mo

nologas).
Mano klapatai su mano Pacu 

(Dzūko pasaka).
Po piknikui (vyriškas mono

logas).
Iš Tijatro (kaimiečio monolo

gas).
Varnoms paliktas (sužeisto 

kareivio monologas).
Delko aš Nevedęs (senbernio 

monologas).
A-rtymo Meilė (vaikino 

nologas).
Tautiečiukai (Amerikos 

tuviuko Pasakojimas).
Singelio Bankrutas (nusigy

venusio monologas).
Avies Sapnas (gražus vyriš

kas monologas).
Šmučkaus Vargai (gražus ir 

juokingas monologas).

mo-

Lie-

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

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

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

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

Knygas taipgi galima į 
Lietuva pasiusti.

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland, Ohio.

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

Pirmininkas — A. Burt, 
2109 Ruddell Avė.

M. Malakas — vice-pirm.
1211 Larch Street 

Skrebunas — prot. raštin.
1143 Cedar Street 

Guzauskas — finansų rašt.
824 Adams Street.

Dailidėnas — iždininkas
2109 Riddell Avenue.

Taraldis — maršalka
1204 Cedar Street

Iždo globėjai — M. Tidikis, 
1126 Mill Street

J. Masonis — 1205 Cedar St. 1

A.

C.

A.

Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šimtais 
Lietuvių j Tėvynę ant HAMBURGO, FRANCUZI- 
JOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS,' KAUNO ir t. t.
Pasportus kiekvienam gaunam j kelias dienas. 

-Laivakortes labai pigios. Rašykit arba važiuokit 
stačiai pas mus.GELBĖKIT GIMINES

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

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

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

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

KM I ' VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
I*- f'* Aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo,

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

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

. todas išradimui žmogaus ligos priežasčių ir visko negero.
Jeigu Esi Visai Suiręs, Ateik pas Mane, Aš Pagelbėsiu.

Mano ypatiškas panaudojimas metodų, vartojamų Europos klinikose Berline, Londone, 
Vienoje, Paryžiuje ir Romoje ir mano 20 metų patyrimai gydyme sunkiųjų Užsisenėjusių 
Ligų vyru ir moterų davė man proga visokiame gydyme ir mano pasekmės užganėdina.

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

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

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

NAUDOKITĖS •
Visos gaspadinės — štai 
jums knyga del Gaminimo 
visokių .Valgių ir kepimo 
Mėsų ir kitko. Knyga tik 
$1.50, didelio formato. Už
sakymus siųsk šiandien ad
resuodama šitaip:

J. YERUSEVIČIUS
Box 68, Lawrence, Mass.

‘DIRVOS” AGENTAS ANGLI
JOJE

J. Naujokaitis.
Užrašinėja “Dirvą” ir parda
vinėja pavieniais numeriais. 
Galima atnaujinti prenume
ratas ir kitokius reikalus per 
ji atlikti. Adresas:

No. 3 White’s Gardens, 
Star Pl., Planet Street, 
Commercial Road, E. 1 
London, England, i

Lietuviškai-
Angliškas ŽODYNAS Angliškai-

Lietu  viskas

įšoko į lietaus prilytą bačką, 
žmogžudystę susekė kaimynai, 
kurių domą atkreipė gaisras na
mų, padegtų paties žmogžudžio, 
kur gyveno jo šeimyna.

Londonas. — Magistratas pa
skyrė vienam tėvui porą savai
čių apsvarstyti, ar jis sutiks ei
ti šešiems mėnesiams į kalėji
mą ar leis savo 16 metų dukte- 
rei daryti operaciją išėmimui 
adenoidų. Tėvai bijo, kad duk
tė nemirtų laike operacijos.

Višniauskas A.
Vižanauskas K.
Vidugiraičia G.
Vidugiris J.
Vanaravičius J.
Vikenaitis J. 
Versiackas J. 
Vaitekūnas P. 
Vinkšnaitis J. 
Valiukas J.
Valentukonis J.
Vaitelis A. 
Vidzis J. 
Višniauskas V. 
Vainelevičius J. 
Vitkauskas K.
Vaitkus J.
Valiukaitis K. 
Vaitiekus Am. 
Vasiliauskas K. 
Valiulis J.

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
CVTIATT TTTf WRTTQ Mano gydymai pasirodė pasekmin- vr I UA U 1 Ilk V I nUū gi. Mano ypatiškas apsipažinimas 

su mėtomomis Europos klinikų, kada aš bu
vau Londone, Paryžiuj, Romoj, Vienoj ir 
Berline ir mano 26 metų patyrimas gydy
me Svarbių ir Senų Vyriškų Ligų duoda 
man progos jas išgydyti ir užganėdinti li
gonius. Jeigu užkrėstas, ateik Dykam Pa
sitarimui ir nuoširdžiai išsikalbėk; gal su
laikyti daugelio metų varginimąsi ir gali 
būti permaina visam jūsų gyvenimui. PA
SITARIMAS ir PATARIMAI DYKAI. Ar 
esi suged.s ar dar vyras? Ateik pas man (, 
ap pagelbėsiu.

F|. No- 2 East Exchange Street
U F. HIIWRII. kam. Main ir Exchange Sts. Ullliunuilf AKRON, OHIO.

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

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. Juorai galėsite 
palaikyti atmintyje Anglišką kalbą ir visuose reikaluose bus pagelbėtojas. 
Be jo nei vienas parvažiavęs Lietuvon dabar negales apsieiti. 
Angliška kalba .pradeda plėstis po visa pasaulį, ji ineina ir Lietuvoj.

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

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

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

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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nakties metu iš 25 į 26 kovo

KAUNAS.
Balandžio 13 d. iš Kaukazo į 

Kauną atvyko Lietuvos ątsto- 
vo Užkaukazyje raštinės vedė
jas Prieglaųskas kaipo diplo
matinis kurjeras į Užsienio Rei
kalų ministeriją.

Balandžio 14 d. sugrįžo į 
Kauną iš Rusijos Lietuviai 
tremtiniai, gautieji paskaitom 
už bolševikus.

ŠANČIAI.
Šančiuose labai blogai veikia 

pačtas. Laiškai dažniausia nu
eina ne ten kur reikia, o atei
na irgi ne tam, kam adresuota. 
Vietos pačto įstaiga nesugeba 
tinkamai išskirstyti laiškų ar 
del darbininkų stokos, ar del 
menko gal atsidavimo pareigų 
ėjimui.

ČEKIŠKĖ.
Vietos lenkpalaikiai pirmą 

rinkimų dieną į Steigiamąjį Sei
mą mėgino ardyti rinkimų tvar
ką, keldami riaušių.

BIRŽAI.
Biržų apielinkėje' labai išsi

platinęs slaptas prekiavimas per 
sieną su Latviais. Daugiausia 
išvežama javų ir linų. Vietoj 
maistas labai pabrangęs, nes 
visas javų perteklius eina į spe
kuliantų rankas. Biednuomenei 
gi tenka net badauti, nes ji ne
išgali tiek mokėt už javus, kiek 
spekuliantai.

LAUKIA IŠVADAVIMO.
Lietuviai laukia išvadavimo 

iš Lenkų okupacijos. Užimtų 
Lietuvos vietų gyventojai, pav. 
Aluntos, Kalninkų, Želvos, Še
šuolių ir k. parapijų, pasiilgę 
laukia Lietuvos Steigiamojo 
Seimo, tikėdamiesi, kad susirin
kus Seimui, gal greičiau galės 
nusikratyti Lenkų jungo.

LENKAI.
Lenkų legioninkai, norėdami 

pasiplėšti iš užimtosios Lietu
vos dalies gyventojų pinigų, 
pradėjo juos kaltinti nesaugoji
me telefonų stulpų. Rozališkių 
kaime, želvos vai., tuo bud u gy
ventojams išplėšė be jokio rei
kalo 1000 rub.

Alytaus dalyje, kame viešpa
tauja Lenkai, legioninkai bai
siai plėšia gyventojus. Atima 
visą turtą ir pinigus, dažnai 
primušdami jų savininkus.

▼ ▼ ▼

Lenkų žandarai išmetė Lai
kinąjį .Lietuvių Komitetą ir jo 
nuomuojamojo buto, kuriame 
jis dirbo visus metus.

Vilniuje stovinčių Lenkų ka
riumenės dalies tarpe dažnai kį- 
la riaušių. Kovo 29 d. suimta 
apie 300 kareivių. Kareiviai 
labai nepatenkinti savo karinįn- 
kais ir blogu maistu.- Badau
janti legioninkai eina elgetauti 
ir plėšia ramius gyventojus.

LENKAI IR VILNIUS.
Vilniaus Lenkai baisiai įsiu

to sužinoję’, jog Pilsudskis ne- 
persenai šitaip išsitaręs del Vil
niaus: "Jei Lietuviai nenusilei
džia del Vilniaus, tai nėra kitos 
išeities, kaip jiems Vilnių ati
duoti.” 'Lenkų juodašimčiai del 
to net savo namų nepapuošė 
Pilsudskio portretais jo vardo 
dienoje.

RAMYGALA.
Balandžio 1 dieną buvo žuvu

sio Lenkų fronte 4 D. K. Min- 
daugio pulko kareivio-savanorio 
Zigmo Barauskio laidotuvės, 
žmonių prisirinko didelė minia. 
Iš jaunhno tas tik nedalyvavo, 
kurs nežinojo. Buvo keletas ir 
kariškių. Karžygio karstą, pa
skendusį . žolynuose ir vainikuo
se su tautiškomis vėliavėlėmis,

nešė draugai-kariškiai. Prieš 
karstą mokyklos mokinės bars
tė gėles. Ramygaliečiai kaip 
įmanydami stengėsi atiduoti pa
skutinę pagarbą žuvusiam už 
Tėvynės laisvę karžygiui. To
kios iškilmingos laidotuvės Ra
mygaloje buvo pirmą kartą, to
dėl ir darė labai gilaus įspūdžio. 
Kapinėse kun. Gudonis pasakė 
prakalbą, pabrieždamas musų 
jaunos kariumenės nuopelnus iri 
nurodė reikalingumą pastatyti 
Ramygalos kapinėse palaido-: 
tiems karžygiams gražų pamin
klą su atatinkamais parašais, 
kad ir ateinančios gentkartės 
žinotų, jog ir musų apielinkėje 
butą narsių ištikimų Tėvynės 
sūnų.
/ W w w

KAUNAS.
Kovo 9 d. pirmo Lietuvos 

Valstybės Prezidento metinėms 
sukaktuvėms paminėti, Žalia
jam Kalne buvo surengta visų 
Kauno įgulos kariumenės dalių 
paroda. Pąrodon atvyko Prezi
dentas, Vyriausias kar. Vadas, 
ministerial, svetimų valstybių 
Misijos ir šiaip daug žmonių. — 
Visos, parodoje dalyvavusios ka- 
riumenių dalįs — pėstininkai, 
raiteliai, ' artilerija, šarvuočiai 
ir lakūnai padarė į žiūrėtojus 
labai gerą įspūdį.

SUSISIEKIMAS SU KLAIPĖ
DOS KRAŠTU.

Klaipėdos krašto gubernato
rius gen. Odry sutiko, kad vie
nas Lietuvos laivas atplauktų iš 
Kauno į Klaipėdą. Balandžio 
8 d. iš Kauno išplaukė pirmas 
laivas. Tikimasi, kad neužilgo 
musų garlaiviai galės laisvai 
pasiekti jurę per Klaipėdą. Gen. 
Odry sutinka įvesti susisiekimą | 
telegrafu ir telefonu tiesiog iš 
Lietuvos į Klaipėdos kraštą, ap
lenkiant Vokietiją.

Mažojoj Lietuvoj gen. Odry 
uždraudė daryti susirinkimus.

Klaipėdos krašto valdytojas 
įsakė nuimt iš mokyklų ir įs
taigų visas iškabas ir ženklus, 
paveikslus, kurie primena bu
vusį Vokiečių valdymą. Taip 
pat draudžia nešioti Vokiečių, 
uniformos rubus, tečiau to įsa
kymo mažai kas tepaiso.

Generolo Odry įsakymu, visa 
Klaipėdos krašto policija nau
jai pertvarkyta ir pradėjo sėk
mingai kovoti su šmugeliu.

w v w

SEINAI:
Seinuose Lenkai leido atida

ryti Lietuvių mokyklą, bet su 
sąlyga, kad mokytoja kas mė
nuo būtinai praneš Lenkų ins
pektoriui lankančių vaikų skai
čių. Tečiau, nelaukdami prane
šimo, Lenkų žandarai bei poli- 
čistai kasdien ateina patirti, 
kiek yra vaikų, kurio amžiaus 
ir iš kur.

, Seinuose Lenkai pradėjo spie
sti didesnes karės pajiegas. Da
bar ten yra jau keli šimtai le- 
gioninkų.

Okupuotose Lietuvos vietose 
Lenkai žandarai atima iš žmo
nių maž ne paskutinius javus 
ir varu verčia tuos pačius gy
ventojus atimtuosius javus vež
ti į Vilnių. Surekvizuotų javų 
dalį Lenkų žandarai parduoda, 
spekuliantams. Be to Lenkų 
legioninkai žiauriai plėšia užim
tų vietų 'gyventojus, užpuldami 
juos dažnai naktį ir pajiega įsi- 
lauždami į nąmus. Taip pav., 
Dūkšto apielinkėj legioninkai

Antanas Naudžius (iš Lietu
vos), pajieško savo švogerio 
Laurino Urbanavičiaus, Skriau
džių kaimo, Veiverių vals., Su
valkų rėd. Pirmiaus Urbanavi
čius gyveno Denver, Colo. Jo 
žmona su vaikais labai rūpinasi. 
Prašo paties atrašyti arba jei 
kas apie ji žino, malonės duoti 
jam žinią.

papjovė pil. Petkelį ir jo žmo
ną su dviem vaikais. Dūkšto 
apielinkėj Lenkai rengiasi mo
bilizuoti Lietuvių vyrus.

Okupuotoje Lietuvos srityje 
Lenkų valdžia uždarė daug gu
dų mokyklų. Gudų mokytojus 
Lenkai labai persekioja. Gudų 
gimnaziją Gardine uždarė Len
kų ’’komisorius”.

(’’•Kariškių žodis”)

Malonus Žodeliai
Gerbiamieji: — Nesenai man 

■ teko proga susipažipti su jūsų 
gerbiamu laikraščiu ’’Dirva” • ir 
patyriau, kad tai yra vienas iš 
augščiausiai pakilusių kultūroj 
laikraštis.. Tokius laikraščius 
skaitydamas žmogus gali su
teikti peną savo dvasiai ir žen
gti į tobulesnę ateitį. Aš nieko 
nelaukdamas siunčiu $2 ir mel
džiu siuntinėti man tą maistin
gą dvasios peną per tą laiką, 
už kurį mano pinigais skaitosi 
atlyginta, nors po vieną kartą 
savaitėje. Aš labai-labai lauk
čiau, kad ir ’’Dirva” taptų dien
raščiu. Linkiu didžiumai Lie
tuvių šios mano nuomonės.

Jonas B. Ambrozaitis, 
Brooklyn, N. Y.

Reikalinga Clevelande 
1000 Lietuvių Pirkimui 
Lietuvos Laisves Bonų.

t LABAI SVARBU — 
;— LABAI SVARBU 

Amatninkai
i

1 Kurie Apdirbinejat
1 Nauge, Metala, tuoj 

Atsiliepkit!

CJJLietuvoj yra steigia-; 
ma keli dideli fabrikai. 
Bendroves ‘Nemunas’: 
fabrikas tuojau pradės: 
dirbti. Jį steigia susi-; 
dėje Lietuvos Valdžia, I 
Lietuvos Atstatymo; 
Bendrovė ir žmonių Į 
būrelis. Darbui rei-:

Atviras Laiškas
LIETUVOS NEPRIGULMY

BĖS ŠALININKŲ 
SĄJUNGAI. 
(L. L. S. Š.)

Lietuvoje pavasaris, Laisvės 
spinduliai sutarpino vergijos le
dus. Amžiais slegiama Lietu
vių tauta liuosai atsikvėpė. Pra
sidėjo darbymetis: vieni aria, 
kiti akėją. O Lietuvos šeimi
ninkas ■— Didysis Steigiamasai 
Seimas —galinga ranka diegia 
naujos kultūros žiedus. Lai
mingas, kam tenka (Lietuvos 
pavasarį regėti; dar laiminges
nis turi but tas, kas nors lašą 
prakaito praliejo del to pavasa
rio atėjimo.

Amerikos Lietuviai iš seno 
buvo pirmųjų eilėse. Lietuva 
šiandien didžiuojasi savo lietu
viška kolonija Amerikoje. Lais- 

I vės Paskola plaukia, kaip platus 
upelis ir suka Lietuvos Valsty
bės ratą. Liuosnorių būriai jau 
atsidūrė Vilniaus fronte. Ame
rikiečių parama Lietuvai yra 
plačiai išsišakojusi kaip Nemu
no, intaka. Viena tokia šaka 
yra — rėmimas krašto apsau
gos reikalų. Šiais reikalais rū
pintis apsiėmė naujų darbinin
kų — Lietuvos Neprigulmybės

priverstinai mokinama bemok
slius. Didelis ir svarbus tai 
darbas ir nemažai iškaščių rei
kalingoms knygoms, laikraš
čiams ir kitiems mokslo įran
kiams. Valdžia negali visų iš
laidų pakelti, pati visuomenė 
turi čia pagelbėti. Parama Ne- 
prigulmybės Sargų — yra bū
tina.

3) Kareivių, netekusių svei
katos del ligos ar žaizdų, šelpi
mas taipgi ir jų šeimynų aprū
pinimas yra šventa pareiga val
džios ir visuomenės. 'Liet. Ne- 
prigulmybės Sargams ir čia pla
tus darbuotės laukas.

Galop Liet. Neprigulmybės 
Sargams turi rūpėti ir tas, kad 
žuvusio už Lietuvos Respubli
kos reikalus Samuelio Harris 
atmintis butų tinkamai pager
bta. Jo kūnas ilsis Arlington 
kapinėse, Washingtone. Liet. 
Neprigulmybės Sargai turi pasi

rūpinti, kad toje vietoje stovė
tų dailus akmuo, kaipo Ameri
kos ir Lietuvos simpatijos žen
klas.

Gerbiamieji Lietuvos Nepri
gulmybės Sargai! — Sukruski
te patįs ir nepraleiskite progos 
paraginti visuomenę. Nepamir
škite paaiškinti, kad paskola — 
atiduodama; dovana — tik pa- 
kvitavojama. Aukos — dova
nos liuosnorių, kareivių apšvie- 
tos, invalidų pašalpos reikalams 
siųstinos Lietuvos Misijai, 257 
W. 71 St., New York City. Su 
aiškiu nurodymu, kam pinigai 
skiriami. Aukos gi S. Harris 
paminklui reikia siųsti Lietu
ve Atstovybės vardu: Represen
tative of Lithuania to U. S., 257 
Fifteenth St., N. W., Washing
ton, D. C.

Su gilia pagarba
Maj. P. ŽADEIKIS, 

L. Kar. Misijos Pirm.

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

AKIŲ 
Specialistas 

Ofiso valandos: 
16 ryte iki 12

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

FARMOS FARMOS
Dabar yra geriausias laikas išsi

rinkti tinkamas ukes, nes matyti 
kur kokie javai auga. Fountain a- 
pielinkėj yra labai geros žemės, mo
lis su juodžemiu ir užauga pirmo 
sorto javai, kaip tai kviečiai, dobi
lai, komai, bulvės ir daržovės. Aš 
turiu dar pardavimui 58 Farmas su 
budinkais ir dideliais sodnais; 14 
farmų su gyvuliais, padarais ir už
sėtais javais; 11 farmų su bėgan
čiu vandeniu upėm ir upeliais; 9 
farmas su puikiais ežerais. Čia yra 
puikių suvirš 400 Lietuvių Farmų. 
Jeigu Tamista nori įsigyti gerą ūkę 
ir gyventi tarpe Lietuvių, reikalauk 
musų Farmų Katalogo. (26)

J. A. ŽEMAITIS
R. 1 FOUNTAIN, MICH.

-------- --------

DYKAI DEVYNI DAIKTAI DYKAI!

Šalininkų Sąjunga. Laiku, vei
kianti Lietuvos Valstybės orga
nų kontrolėje, labai laiku Lais
vės Sargai ir Dėdės Šamo armi
jos eks-kareiviai susijungėte; 
darbas jūsų laukia didelis. Su
stiprinkite ir padauginkite sa
vo eiles, užmegskite prieteliš- 
kus ryšius su visa be išimties 
organizuota Amerikos Lietuvių 
visuomene, negaišinkim ener
gijos tuščiomis savimeilėmis, 
stokite tuoj į darbą. Iliuzijos 
žūna, tik darbai pasilieka. At
liktas darbas — geriausias ar
gumentas visuose atvejuose.

1) Štai liuosnorių istorinis 
dalykas. Reikia džiaugtis ir 
stebėtis iš jų pasišventimo. Da
lyko svarbumą tik tas nesupran
ta, kas nenori suprasti. . Liuos
norių reikalus] neišgali aprūpin
ti ’’liuosnorių 'fondas” prie Misi
jos. Tat pirma pareiga Nepri
gulmybės Sargų, kad tas Fon
das nelaiku neišsektų.

2) Lietuvos kariumenė iškė
lė obalsį: nei vieno kareivio — 
nemokančio rašyti, skaityti! Vi
sose kariumenės. dalyse steigia
ma kareivių klubai-skaityklos; 
dėstoma Lietuvos istorija, geo
grafija, žemės ūkio mokslas;

Dar niekuomet neturėjom tokio pasiūlymo, gokį dabar duodam. Laikrodėlis kaip matote pavei
ksle, geriausio išdirbimo. Kad kiekvienas galėtų tą laikrodėlį nusipirkti, paleidome už nupigintą kai
ną ir per 30 dienų parduosim už išdirbimo kainą, auksuosuose lukštuose, nikeliniais viduriais, su tik
rais akdenais, gvarantuojamas, rodo laiką kuogeriausia. šis laikrodėlis yra geniausias pasaulyje, ko- 
žnas džiaugiasi kam teko nusipirkti. Jeigu mokėtum kad ir $100, negautum to, ką čion užmokėjęs 
$22.00 už šį laikrodėlį. Norėdami skaitytoją supažindinti su šiuo laikrodėliu geriausio išdirbimo 
Amerikoje, mes nusprendėm parduoti už išdirbimo kaštus, $12,95.

ATYDAI. Per trisdešimts dienų mes atidėjom 2000 laikrodėlių už numažintą kainą, todėl pa
tartam pasiskubinti su užsakymais. Kiekvienas gaus kaipo dovanas sekančius daiktus: (1) Automa
tišką ylą, prie kurios duodama 2 adatos, 25 mastai drato. (2) Šilkine kabalukė prie laikrodėlio. 
(3) Automatiška mašinėlė plaukams kirpti. (4) Kišeninės šukos. (5) Drūčiai paauksuotas žiedas 
su raidėmis. (6) Patentuotas lenciūgėlis raktams sukabinti. (7) Naujai pertaisytas stereskopas pa
didinantis mažiausius daiktus ir priegtam 50 paveikslų. (8) Gryno gintaro papirosnyčia. (9) Nau
jo išradimo barometras, kurs parodo oro permainas, gražiai padarytas formoje stubelės. Jeigu bus 
graži diena, tai išeina moteriškė, jeigu lietinga, tai moteriškė pasikavoja, išeina vyras su lietsargiu. 
Labai žingeidu turėti tokis barometras savo namuose.

šitie 9 dalykai negalima paskyrium pirkti, 
nes duodam dykai su kiekvienu laikrodėliu. Ne-- 
reikalaujam pinigų iš kalno. Iškirpk kuponą ir 
priduok mums savo teisingą adresą, indedant 
35c. apmokėjimui krasai už persiuntimą daiktų. 
Gvarantuojam pilną pasitenkinimą, arba jei ne, 

sugrąžinsime pinigus atgal. Rašykit tuojąu:

UNION SALES CO.
2029 W. Chicago Ave., Dept. 98, Chicago, Ill.

---------- ----------- ------------ ----------

GVARANTIJOS KUPONAS
Gerbiamieji: Malonėkit prisiųsti man laikro

dėlį, pagal išdirbimo kainą 312.95 ir tuos 6 da
lykus, kuriuos duodat dykai per 30 dienų, čion 
indedu 35c. apdengimui persiuntimo lėšų, o už 
daiktus apmokėsiu kuomet prisiusite.
Vardas ......................... . .,..........
Adresas .................................
Miestas .....................................

MAGDE. fiAk, kaip man niežti gal
vą f /{bandžiau visokius matgojimus, 
trinkimui, muilo vim us — ir viskas las 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda nei darosi l" ' 

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai t Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, {trinus ir čysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES l”

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

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

I
 panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių menesių galvos 

trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitėj laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų?

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

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

kaligna- daug prityru-: 
šių žmonių, nes fabri-; 
kas bus plėtojamas. ;J

(JFabrikas gamins vi-; 
sokius žemdirbystes ■: 
padargus ir įvairias;; 
mašinas. Bus įsteigtai, 
automobilių ir kt. sky
riai. Amatninkai no-;l 
rintieji keliauti į Lie-U 
tu va tuoj atsišaukite įl; 
Lietuvos Atstatymo B- i; 
ve. N

Keliauti į Lietuva bei 
tikslo, be pinigų neap-N 
simoka. Amatninkams; 
geriausia keliauti su H 
žinia, kad ka nors tend 
ras, bet nė akių plotu, d 
O darbo Lietuvoje y-d 
ra, bet tik tiems, kas d 
■moka ir kas turės re-d 
komendacijas iš Lietu-1 
vos Atstatymo Ben-: 
droves.

CJ Apdirbinejai nau- 
gės, mašinistai ir kitoc< 
rūšies darbininkai tuoj: 
atsišaukit šiuo adre
su-:^. (26) ;

U' <

Lietuvos Atstatymo : 
Bendrove

294 — 8th Avė.
NEW YORK, N. Y. į
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Dabar Geriausias Laikas Pirkti Namus
2-jų šeimynų nauji namai bus gatavi del gyvenimo į porą savaičių, turi po 5 kam

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

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

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

Taipgi turime kelis naujus namus po dvi šeimynas, po 5 kambarius ir su visais 
intaisymais ir parankumais pagal vėliausios mados, dideli lotai, arti dviejų gatveka
rių linijų, ant Westropp Avenue, prie Lakeshore Bulvardo. Parsiduos po $14,500, 
su mažais Įmokėjimais, ant lengvu išmokesčių pandomis.

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

The Representative Reality Company
Main Office 814=16 Citizens Bldg

7907 SUPERIAR AVENUE
Telefonai

2006 ST. CLAIR AVENUE
Telefonai

SKYRIAI RANDASI:

Rosedale 1157

Prospect 953

A. B. BARTOSZEWICZ
PrincetOn 2727

P. MULIOLIS
Central 6488
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DIRVA

1 griausmų nebuvo

f Kas Girdėt Clevelande-Apielinkėse į
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

girdėti ir tik 
. Vakarinėje, 

centralėje ir pietvakarinėje da
lyse Ohio tą dieną lietus pada
rė daug blėdies. Vietomis nu
versta stogai ir išrauta iš šak
nų medžiai. Per keletą valan

dų buvo sutraukyta telegrafo 
ir telefono susinešimai.

Chicagoj nuo karščio nedėlioj 
mirė du žmonės. Bėgyje pas
kutinių keturių dienų iki nedėl- 
dienio Chicagoj nuo karščio ne
teko gyvasčių septynios ypatos.

D-ro A. L. Graičiuno prakal
bos ir Lietuvai Gelbėti Draugi
jos išvažiavimas. Pereitą nedėl
dienį Lietuvai Gelbėti Draugijos 
Clevelando skyrius turėjo pui
kų išvažiavimą ant Neill far- 
mos. Visą dieną oras buvo gra
žus ir svečių buvo pusėtinai.

Viskas pasisekė gražiai ir ti
kimasi kiek nors pelno Lietuvos 
Raudonajam- Kryžiui, nes tam 
tikslui išvažiavimas ir rengtas.

Vėlai po pietų prasidėjo pro
gramas; pirmiausia kalbėjo Dr. 
Graičiunas iš Chicagos, L. G. 
D. sekretorius. Kalba buvo la
bai1 žingeidi, neužgaunanti, pa
mokinanti. Kalbėjo apie tai, 
kodėl mums reikia šelpti Lietu
vos nukentėjusius nuo karės ir 
,tt. Po kalbos prasidėjo kitokie 
įvairumai. Atsibuvo traukimas 
virvės kauniškių sji vilniečiais. 
Kauniškiai laimėjo ir visi užtai 
rėkė; kad Vilnius bus Lietuvių. 
Už narsumą kauniškiai gavo 
dėžę cigarų. Atsibuvo taipgi 
merginų lenktynės. Laimėjo 
p-lė Halaburdaitė, už ką gavo 
puikų lietsargį, kurį paaukavo 
p. A. Šimkūnas. Atsibuvo dar 
valgymas pajų, vyrų šokimas, 
vis su dovanomis. Už toliausi 
nušokimą buvo paskirta bonka 
vyno, kurį- aukavo p. L. P. Bal- 
trukonis. Dainų konteste lai-L„ 
mėjo p-lės Miliauskiutė ir Se-j Charles A. Otis, iš Clevelando, 
runiutė — jodvi gavo po kny- ’ 
ką ’’Kas Slepiasi už žmonių Pa
sakų”, kuriąs aukavo K. S. Kar
pavičius. Pagaliaus buvo laimė
jimas auksinės fountain plun
ksnos, kurią paaukavo- Dr. J. 
Šemoliunas, LGD. vietinio sky
riaus pirmininkas. Ją laimėjo 
p. J. Alekna už pasakymą gra
žiausios deklamacijos (jisai de
klamavo savo paties parašytas 
eiles).

Galima paminėti tvarkos ve
dėją p’. J. -Brazauską, kuris ga
na nuosekliai vi$ką vedė ir sa
vo juokingais perstatymais vi
sus pralinksmino.

Išvažiavime dalyvavo visa vi- 
durinėsės srovės inteligentija.

Dr. A. L. Graičunas lankėsi 
’’Dirvos” redakcijoje, po pra
kalbų išvažiavo į Pittsburghą, 
kur taipgi kviestas kalbėti. Jis 
važiuoja į SLA. ir TMD. seimus 
So. Bostone.

C. A. OTIS PASILIKO PA
SAULINIO GARSINIMŲ KLU

BO PIRMININKU.

Charles A. Otis
Clevelando delegatai, dalyva

vę pereitą savaitę šešioliktoje 
metinėje konvencijoje Pasaulio 
Asocijuotų Garsinimosi Klubų, 
džiaugsmingai apvaikščiojo sa
vo dvigubą pergalę išrinkimu

tos organizacijos prezidentu ir 
laimėjimu Baltimorės teisybės 
dovanos Geresnės Pramonės Ko
misijai Clevelande.

Clevelandiečiai pradėjo smar
kiai agituoti už Mr. Otis kada 
jie sužinojo, jog R. H. Donnel
ley jš Chicagos nelaikys kandi
datūros ant toliaus. Niekas ne
pasipriešino konvencijoje ir viez- 
nu balsu likosi išrinktas Cleve- 
landietis.

ir griausti
sau besi-

pradėjus žaibuoti 
’’Dirvos” darbininkai 
kalba. Vienas sako:

— Ar nebijai, kad 
trenktų ?

— Ką jis čia mus 
greičiau kokią bažnyčią numuš.

Taip ir buvo. Už keleto mi- 
nutų išėjus laukan, matome de
ga šv. Franciškaus bažnyčios 
bokštas. Bažnyčia randasi ne
toli ’’Dirvos” redakcijos, prie 
E. 71 st. ant Superior avė.

perkūnas

trenks —

Utarninko vakare taipgi bu
vo užėjus smarki perkūnija ir 
lietus ir padaryta daug blėdies. 
Su vėju perėjus per miestą au
dra už tūkstančius dolarių su
gadino namų, lietus užstojo ke
lią nekurioms gatvekario lini
joms. Utarninkas buvo viena 
iš .šilčiausių šios vasaros dienų.

Blogiausia pasekmė utarnin
ko lietaus buvo ant E. 68 gat. 
ir Giddings rd. Tenai plaukia 
po gatve upelis, perlijus jį, van
duo persiliejo per viršų ir ap
sėmė ilgą gatvės galą.

Pereitą nedėldienį Clevelando 
apielinkės nukentė nuo smar
kaus lietaus ir perkūnijos, te- 
čiaus pačiame Clevelande visai

Kalbėjo Norkus. ] 
d. čionai kalbėjo p. K. Norkūs, i 
buvęs ’’Sandaros” redaktorius. 
Ant prakalbų publikos buvo vi
sai mažai.

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

dami metams “Dirva”.
A. RŪKAS

479 N. Franklin Street 
Philadelphia, Pa.

Reikalinga Clevelande
1 000 Lietuvių Pirkimui 

5irĮ?1,°. 10 Lietuvos Laisves Bonų. K iXlrtvlriic • c
Del jūsų vaikų sveikatos var

tokite
Ką Dievas myli, tą ir bau

džia. Pereitą seredą Clevelan- 
dą užklupo antra perkūnija ir 
nutrenkė Šv. Franciškaus baž
nyčios bokštą. Komedija buvo 
šitokia. Smarkiai sutemus ir

Išvažiavo į Seimą.
liauskas, ’’Dirvos” štabo narys, I 
ketvergo vakare išvažiavo į So. mo. 
Bostoną, kur dalyvaus T. M. D. 
Seime kaipo TMD. 3 kuopos at
stovas. Nuo SLA. 14 kuopos 
į Seimą išrinktas p. Katkaus- 
■kas. Ką siunčia SLA. 136 kuo
pą, neteko sužinoti.

P. Vaši- j PAJIEšKAU — Senos Moteries 
padabot kūdikį, 3 metų senu- 

Atsišaukit pas ”
JUOZ. ŠIMKUS 

2925 E. 82 Street.

(27)

Prospect 2420 Central 1766

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

džiam ir sukraujam.
3400 St. Clair A venue Cleveland. Ohio

GERI DANTIS
' Yra pirmi Žingsniai prie Geros Sveikatos! 
Prižiūrėk savo dantis, o dantis prižiuręs tave.

Gatavas Jums Patarnauti
DR. H. MEHLING, Dentistas

? ’’Teisinga Dantų Taisymo Įstaiga preiinama kaina”
i (’’Mes vartojame jūsų kalbą”)

•4 2209 ONTARIA. ST. , Vienas Blokas nuo Marketo
IT Kampas Huron Road “Prie Didelio Laikrodžio”
I Ą (Atdara Vakais ir Nedeliomis Rytais)

Podėliai ir Torielkaites

A

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

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

taisymo.
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be-i 

skausmio Dantų Traukimo.

NORIU gero KAMBARIO gy
venimui pas Lietuvius. Gei

stina butų gauti su valgiu. — 
Praneškit šiuo adresu: A. Pet
ka, 1811 E. 55 St. (26)

PARSIDUODA NAMAS, — 
dviejų šeimynų, po 5 kam

barius, maudynės ir elektros 
šviesa. Ant Aetna
pas Met. Zulich, 1165 Nor
wood Rd. (26)

Rd. Klausk

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų

Vaikų Drapanų 
Krautuve

Užlaikau geriausių vyriškų, 
moteriškų ir vaikams parėda- 
lų, marškinių, apatinių, kal- 
nierių, kaklaraikščių, jekių, 

sijonų ir visokių kitokių.
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 79th Street
Kampas Cram b Avenue.

ir

KOPECNY’S

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

Gavome keletą bačkų pukių Baltų Kavos Puodelių ir Torielių — 
Jie buvo nupirkti keletas menesių atgal, delei to mes galime par
duoti juos sena kaina— 1

20c. už Puodelį ir Torielkaitę — $1.20 už setą iš šešių.
VASARINIAI MOTERIŠKI APATINIAI — taipgi yra ir vaikams 

MARŠKINIAI DEL MOTERŲ — 25c. — Š5c. — 50c. —
UNION SIUTAI — 75c. Mergaičių Vestčs 20c. ir 25c. 

ALUMINO SKARVADOS —
Labai patokios nediktokos skarvados tiktai po 25c .kiekviena.

RANDOLPH VARIETY STORE
7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

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

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.50 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 SL 1419 ADDISON ROAD
11 ryte iki 1 dieną Netoli Wade Park Av_e.
4 popiet iki 8 vakare 8:30 iki 10:30 vai. ryt
Nedėldienį 11 iki 12 dieną 1:30 iki 3:30 po pietų

T. P. NEURA CO

S
Si

G

B
L

Atsisveikinimo žodis. Nega
lėdamas pas ' kiekvieną savo 
draugą ir pažįstamą ypatiškai 
atsilankyti atsisveikint, žinoda
mas, kad kiekvienas mano arti
mų žmonių ir gerų tėvynainių 
skaito laikraštį ’’Dirvą”, žino
damas, kad kiekvieną juos pa
sieks šis mano žodis- ’’Sudiev”, 
’’Dirvoje” tai pasakau' visiems.

■Birželio 16 d. apleidžiu Cle- 
velandą ir po kelių dienų aplei
siu ir Ameriką. Važiuoju į Tė
vynę Lietuvą, į brangų savo 
gimtinį kraštą, padėt baigt ko
vot Lietuvai laisvę.

Sudiev tariu Sandariečiams, 
TMD. 20 kuopos nariams, su 
kuriais prisiėjo dirbti del labo 
Lietuvos ir Lietuvių. Linkiu 
visiems jums darbuotis vieny
bėje ir pasekmingai toliau eiti 
prie tų pačių savo tikslų.

Geidžiu linksmaus pasimaty
mo su visais Laisvoje neprigul- 
mingoję Lietuvoje. L. Apšega.

MERGINOS — MERGINOS
Dirbimui prie 

NATIONAL IR UNION 
SHAVERS-OBLIŲ ’ 

IR KITOKIŲ.
Patyrimo nereikalinga.

Ekstra gera-mokestis, taigi 
mokama pagal didumo už
darbio viršinė mokestis po 

išmokimui. Kreipkitės:
NO. 3 PLANT, (26) 
NATIONAL SCREW AND

TACK COMPANY
. E. 40th ir PAYNE AVE.

THE VIOLET LAXATIVE

Viena ketvirta dalis plytelės 
del kūdikių, pusė plytelės de) 
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.

ŪBI

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS tSf

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio/

Reprezentuoto  jai
su gera reputacija, norintis turėti ryšiun su atsakan
čia vertybės popierų mainymo įstaiga. Reikalinga 
tokio žmogaus, kuris nori išsidirbti gerą vietą ir yra 
pasitikėtinat. Kreipkitės

Atlas Investment Co.
1309 Euclid Ave. Room 5.

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

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.

2041 HAMILTON AVE.
UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

Palinkėdami musų draugui p. | 
L. Apšegai laimingos kelionės 
ir greito pasiekimo Lietuvos že
melės, patariame ir kitiems tais 
pačiais tikslais kaip jis skubėti 
važiuoti: važiuokit, tėvynainiai, 
kovoti su Lietuvos priešais, pa
darykit Lietuvą liuosa!

L. Apšega visados buvo "Dir
vos” skaitytoju ir geru rėmėju 
ir išvykdamas ją užsirašė, kad 
jį lankytų savam krašte.

Laivas iš New Yorko išplau
kia subatoj, birželio 19 d.

DR.1 ADOMAS SZCZYTKOWSKII
GYDYTOJAS IR CtlluuRGAS g
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio, h

Telefonai: Rosedale 5758, Prine- 
ton 431

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

Clevelando gazo kompanija 
užsigeidė gauti daugiau mokes- 
ties nuo gyventojų už naudoja
mąjį namams gazą. Miesto val
dyba to nedaleidžia. Paskuti
nis kompanijos sumanymas bu
vo nukirsti pristatymą natura- 
lio gazo, o į jo vietą duoti dirb
tiną, už kurį kompanija galėtų 
imti brangiai. Natural} gazą 
tuo tarpu kompanija galvojo 
paleisti aplinkiniams mieste
liams, kurie irgi turėtų bran
giai mokėti. Miesto valdyba pa-

Lietuviui Pirkt Namus
Kodėl tamista moki kitiems 
brangias rendas kiekvieną, 
mėnesi ir leidi, kad kitas ta
ve jbosautų 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 
daro su musų pagalba. Štai 
ve ką mes turime dabar ant 
pardavimo ant E. 37 gatvės, 
tarpe Payne ir Perkins av.: 
du namai ant vieno loto; ke
turių -šeimynų. Parduosime 
su mažu įmokėjimu ant len
gvų išmokėjimu rendomis, 
iš kurių išmokėjus visą mo
kesti tamistai atneš 25 pro
centą ant jūsų indėto turto. 
Del platesnių žinių kreipki
tės po antrašu

2006 St. Clair Ave.

Dr. HURD, Dentist 
5408 EUCLID, kamp. E. 55 
Atliekama Geriausias Darbas 

Dantų Taisyme.
Laike Birželio ir Liepos 
nos atpigintos ant 25%. 
su darbas yra geras ir
tojama tik geriausia medega.

Ateikit persitikrinti.
Atdara nuo 9 ryte iki 8 vak.

kai- 
Mu- 
var-

OXEL padarys tik du dalyku: iš- 
čiau gydys. Ar turėjot kada nors 
trauks skausmą ir du sykiu grei- 
kas abu dalyku atliktų?

Mieros 50c — $1.00 — $2.00
Pardavimas Agentas

A. Strauss
Room 404 2047 E. 9th Street

Arba pas jūsų aptiekorių
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sakė, kad kompanija turi arba 
duoti gazą po senovei miestui, © 
arba išsiimti iš po gatvių savo @ 
rynas. Sakoma W. Va. valsti- (g) 
joje esą gaminami katilai dįrb- lz§\ 
ti gazui del Clevelando. W

Reikalinga Clevelande @ 
1000 Lietuvių Pirkimui @ 
Lietuvos Laisves Bonų. © 

Parsiduoda po $50 ir $100. ®
Kreipkitės prie iždininko s' 

ST. ZABQRSKIS, ©
i 6712 SUPERIOR AVE. ©I

©

VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausių galimų patarimų apie pa
dėjimų, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktikų 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 tinkamų gydymų. 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 _
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. Jums 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbantį žmogų.

ATIDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tre- 
pais viršun. Mano Kambario numeris 7. 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 dienų iki 4 po pietų.

D r. 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- 

ir niekas visu gydymo

paveikslas. Atėję pamatysit, 
praktikavau per 40 metų.

Tai yra mano 
' Mediciną

LeidimuMokslą, Registruotas, suBaigęs _____.. ___________ , __
Gydytojas, Specialistas Chroniško Ligų.

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

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

2001 HAMILTON AV. 3246 SUPERIOR A V.
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 Avė.
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Mes pergabensime jūsų gimines iš jų namų Lietu
voje tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes 
parduodame ir prirengiame visas reikalingas kelionei
popieras.

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

legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamąs, o jei kas
negauna, pinigus jums gražinsime

Gabowitz -Castle and Co
International Foreign Exchange

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

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

PAIN-EXPELLEBI
“ Draugą Reikale w

Šeimynos, kurios kartęi dažinojo jo veikiančiu jieg^, daugiaus be jo neapsieiną. 
Yra tik vienas Paln-Expelleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženki utai 
musu vaizbaženkliu

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

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