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Kaunas Labai Nukentejo 
nuo Didelio Gaisro

SUDEGE APIE 200 NAMU SALE VILIJOS.

Susidarė nauja’ Lietuvos Ministerija — Daktaras 
Kazys Grinius pakviestas Premjeru.

Gresia nauja karė Artimuose Rytuose — turkai 
nacionalistai užėmė didelius plotus žemių.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ NELAISVĖN 30,000 
LENKU. Visais frontais Lenkai labai mušami.

GAISRAS KAUNE
Lietuvos Atstovybė Washing

tone gavo iš Kauno nuo ’’Elta”- 
sekančius kablegramus:

Naujo Kabineto sąstatas: Dr. 
Kazys Grinius, socialistas-liau- 
dininkas, — Pirmininkas.

Juozas Puryckis, krikšč. de
mokratas, — Užsienio minist.

Rapolas Skipitis, santarietis, 
— Vidaus Ministeris.

Pulk. Leit. Žukas, soc. liaud.
— Krašto Apsaugos minist.

Karoblis, nepartinis, — Tei
singumo min.

Galvanauskas, nepartinis, — 
Finansų, Prekybos ir Pramonės 
min. ir Susisiekimo Ministerijos 
Vaduotojas.

Kazys Bizauskas, krikš. dem.
— Švietimo min.'

Agronomas Aleksa, neparti
nis, — Žemės Ūkio ir 
Turtų min.

Dr. Soloveičikas — 
kalams, be portfolio.

Siemąška — Gudų 
I be portfolio.

Kaune ketvirtą kartą buvo 
streike kilus riaušėms ir susi- didelis gaisras, sunaikinęs labai

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

Kasyklos atitraukia darbinin
kus nuo ūkių. — Ohio valstijos 
ūkininkai ištyrė vieną svarbiau
sių priežasčių, kodėl jie neten
ka savo darbininkų. Angliaka- 
syklos ir gurno dirbtuvės dau
giausia išvilioja nuo ūkių dar
bininkus delei didesnio pelno ir 
dėlto ūkininkai taip mažai gali 
išauginti maisto produktų ir 
dikčiai ūkių stovi visai dykų. — 
Anglims pakilus, su kitais daik
tais, kiekviena kasykla Athens 
paviete dirba; darbininkų yra 
užtektinai, nes algos didesnės 
ir valandos tik- aštuonios per 
dieną.

Iš Columbus, O., Ohio anglia
kasių unijos perdėtinis skelbia, 
tečiaus, kad nors angliakasiai 
dabar gauna didžjausias algas, 
del visoko brangumo jų negana, 
ir nekurios angliakasių šeimy
nos tiesiog badauja.

Philadelphia, Pa., laivini*.kū

rėmimui su policija, peršauta 9 
metų mergaitė. Riaušės kilo 
kada streikuojantieji užpuolė 
streiklaužius. Darbininkai rei
kalauja $1 į valandą.

Waterbury, Conn. — kilus 
susirėmimui policijos su strei- 
keriais peršauta trįs žmonės. 
Du yra policistai, o trečias strei- 
kierius, kuris vieną iš policis- 
tų peršovė, keletu kulkų likosi 
sunkiai sužeistas. Streikerius 
apsiginklavusi -policija išvaikė 
ir keletas darbininkų areštuota.

Chicago. — Gelžkelių darbi
ninkai prisideda prie streiko, 
kuris tęsiasi nuo nekurio laiko 
atgal. Nekuriuose miestuose iš
ėjo būriai gelžkeliečių. Skai
čius, kaip sako unijų viršinin
kai, siekia 10,000, kompanijos 
skelbia, jog streikuoją tik pora 
tūkstančių.

Los Angeles, Gal., likosi su
kratytas žemės drebėjimo ’Ąaip 
smarkiai, kad gyventojai išbė
giojo iš namų. Nuostolių dide
lių nepadaryta. Sudrebėjimas 
jautėsi ilga linija visu pakraš
čiu.

St. Joseph, Mo. — čionai pel
kėse atrastas nuogas merginos 
kūnas. Ežere j ieškoma jos gal- 

. vos, kad suradus, kas tokia ji 
buvo ir kame buvo žmogžudžio 
tokio baisaus darbo tikslas.

Meksikoje sakoma Vilios įsa
kymu likosi, nužudyta trįs -šim
tai moterų. Eina kalbos, kad 
buvę susiorganizavę moterų su 
tikslu Vilią nužudyti. Viena 
šovė du sykiu į Vilią, bet nepa
taikė. Negalėdamas surasti ku
ri moteris jį šovus, Villa įsakė 
visas sušaudyti.

Valdžia leido orlaivius jiėško- 
ti bandito Vilios ir jo pasekėjų.

Nauja leksikos valdžia su 
De La Huerta priešakyje likosi 
pripažinta Italijos ir Ispanijos.

Chicago j baltųjų ir negrų su
kilime užmušta du balti žmonės 
ir sužeista keletas negrų.

Lenkijoje nuo šiltinės mirė 
25,000 žmonių.

Valstybės

Žydų Rei-

Reiklams,

daug namų.

Tą pačią dieną gautas sekan
tis antras kablegramas:

Smulkesnės žinios apie gai
srą: Sudegė tarp 150 ir 200 
namų tarpe Katedros,. Bene
diktinų bažnyčios ir Vilijos. 
Nuostoliai siekia keletą mili
jonų.

Generalis štabas organi
zuoja padegėliams greitą pa
galbą, kur jie galės gyventi. 
Gaisre daugiausiai darbavosi 
kareiviai.

Gresia nauja Kare
Londonas. — Turkų naciona

listų įsišturmavimas Anatolijo
je pradeda rodyti naujas žymes 
karės tarp sąjunginių valstybių 
ir Turkų, jeigu jie nepasiliautų. 
Mustapha Kemal Paša, naciona
listų vadas, sakoma jau visiš
kai turi paėmęs savo kontrolėn 
Anatoliją, \ išskyrus mažą dale
lę, kurią dar laiko užėmę ’-Ang
lijos kareiviai,, ir mažą dalį te
ritorijos palei Smirną, kurią pa
laiko Grekija. Tasai naciona
listų vadas turi 37,000 vyrų po 
ginklu, gerai aprūpintų amuni
cija ir turi užtektinai žmonių 
padinimui savo spėkų, reikalui 
atėjus. Turkijos valdžiai tepa- 
siliko vienas — pasiskelbti nie
ko negalinčia nacionalistams pa
daryti ; senosios Turkijos val
džios kariumenė pasirodė visai 
neištikima ir likosi atšaukta iš 
Ismid pusiausalįo.

Hythe, Anglija. —- čionai at
sibuvo Anglijos ir Francuzijos 
premjerų pasitarimas apie Eu
ropos dalykus ir apie Vokieti
jos išlygas karės lėšų apmokė
jimui.

KARĖJ ŽUVO 1,362,872 
PRANCŪZAI.

Paryžius. — Galutinos ofi- 
cialės karės ministferijos sta
tistikos parodo, kad Francu
zijos kareivių didėjėje karėje 
žuvo 1,362,872. Iš to skai
čiaus 361,854 žmonių likimas 
nežinomas.

IANGLIJA PRIEŠINGA 
AIRIJOS LAISVEI

Londonas. —Premjeras Lloyd 
George gelžkelių darbininkų de- 

! legacijai pasikalbėjime pasakė, 
kad valdžia be paliovos siųs ka- 
riumenę ir amuniciją Airijon ir 
niekados nesutiks pripažinti Ai
rijos neprigulmybės, jeigu' ne
bus visai sumišta. Tas pasa
kymas yra oficialiai konferen
cijos raportuose. Premjeras pa
darė tokį sulyginimą: Preziden
tas Lincoln sutiko ant milijono 
sužeistų ir žuvusių ir penkių 
metų karės, vietoj pripažinti 
pietinių valstijų nepriklausomy
bę, ir Anglijos valdžia 'darys tą 
patį, jei bus reikalas.

Londonderry mieste, Airijoje,

LENKAI MUŠAMI
Varšava. — Bolševikai trau

kia penkiasdešimts divizijų ka- 
riumenės prie Lenkijos pradė
jimui smarkaus vasarinio ofen- 
sivd, ir jau gatavai Lenkijos 
rubežius atakuojamas 1,200 ki
lometrų linija.

Kijevas vėl perėjo į bolševikų 
rankas, ir dabar bolševikai de
da atnaujintas spėkas šiaurinia
me fronte, tarpe Dvinos ir Be- 
rezinos upių, per kurį tarpą jie
mano prasilaužti linkui Minsko sumišimai tęsiasi, aštuoni liko- 
ir Vilniaus. Vokietija be palio- si nužudyti, 'keliolika sužeista, 
-vos pristadinėja bolševikams a- 
municiją. Kelyj per siaurą da
lį Lenkijos teritorijos likosi su
laikyta bolševikams siunčiami 
Vokiečių dalykai, bet už tai Vo
kiečiai sulaikė pristatymą Len
kijos kasykloms reikalingų da
lykų, ypač sprogstančios mede- 
gos.

Padrąsintas Kijevo užėmimu, | 
gen. Budenny tęsia savo užpuo
limus ant Lenk-ų. Radomyl da
lyje mūšiuose Lenkai paėmę ne
laisvėn 800

Ukrainos 
mas keblus 
laikraščiai, 
atsinešimams prie Ukrainos, va
dina Petluros valdžią ’’ant ra
tų”. Po Kijevo puolimo Petlu
ros valdžios trūkis vėl kitur pa
važiavo.

Atsišaukė iš Dangaus 
New York. — D-ras James H. 

Hyslop, prieš mirtį žadėjęs at
sišaukti ”iš kito pasaulio”, sa
vo žodį išpildė. Psichiškų Turi- 
nėjimų Draugijos posėdyje, kur 
dalyvavo įžymią tyrinėtojų, jis 
atsiliepė. Dr. Hyslop buvo tos 
draugijos sekretorium ir labai 
tuo klausimu indomavosi. 
r.ė birž. 17 d.' Jo draugai 
abejoja, jog jo ^atsiliepimai 
tikri ir sako viską aiškiai 
dėjo. Pati draugija dar žada 
padaryti pilnus ištyrinėjimus 
pirm to prietikio užtvirtinimo. 
Savo pranešime Dr. Hyslop aiš
kina, jog ne tik turi savo indi
viduališkumą dvasiniame pasau
lyje, bet dar esąs laimingas jį

I pasiekęs, nes galėsiąs pagelbėti
. daugiau to mokslo išvystymui

Londonas. — Bolševikai sa- arĮ,a ištyrinėjimui pomirtinio 
vo pranešime skelbia permetę-•*- -- - - c •"■ ■ "i g-yvenwiio.
Lenkus per Dniepro upę ir pa
siryžę stumtis tolyn linkui Pro- 
skurovo, pietryčiuose nuo Lem- 
bergo. Dniestro kairėje pusėje 
bolševikai sako perlaužę Lenkų

kazokų.
respublikos padėji- 
ir nekurie Lenkų 

priešingi Lenkijos

Mi- 
ne- 
yra 
gir-

ANGLIJOS DARBI
NINKAI BRUZDA

Londonas. — Darbininkų pa
dėjimas Britiškose salose kas
dien eina aršyn. Senas nera
mumo plėtimąsi pasižymi į 
čiais nepasiganėdinimais ir di
deliais reikalavimais pakėlimo 
algų bei pagerinimo darbo sąly
gų. Didžiųjų darbininkų orga
nizacijų reikalavimus paseka ir 
mažesnėsės.

Dviejų savaičių bėgyje gali 
kilti dideliausias šalyje strei
kas, jei reikalavimai nebus iš
pildyti. Spaustuvninkų streikas 
Lancashire ir Yorkshire sulai
kė išėjimą visų laikraščių. Be
vielių telegrafų operatorių strei
kas sulaikė išėjimą laivų iš 
Londoho ir kitų didelių uostų.

Birželio 26 d. Anglija gali in- 
I pulti į tamsą, nes gaso ir elek
tros darbininkai grąsina strei
ku. Gelžkelių darbininkai ir an
gliakasiai rodo žymes užeinan
čio krizio savo reikalavimais al
gų 
ko, 
sau 
kai 
Kitose darbo šakose taipgi eina 
bruzdėjimas ir kasdiena priar
tina šaliai didesnį krizį.

pla-
di-

pakėlimo. Darbininkai sa- 
jog kapitalas perdidelę dalį 
pasilaiko. Ūkių, darbinin- 
reikalauja minimum $10.

New York. — Aštuoniasde- 
šimts penki svetimtaučiai, pu
sė kurių intarti anarchisais-bol- 
ševikais, ° pribuvo į Ellis Island 
deportavimui į jų šalis.

Spa konferencija sąjungiečių 
su Vokiečiais vėl likosi nukel
ta — ant liepos 10 d.

Norwalk, O., laike lietaus pra
dėjo pulti kiaušinio didumo le
dai ir sudaužė tvartų stogus.

Didieji Miestai
Šįmet, po gyventojų surašo, 

pasirodo, kad Clevelandas turi 
liniją ir žengia linkui Kamenec-1796,836 gyventojų. 1800 me- 
Podolško. tais šiame ’’mieste” radosi -tik

Bolševikai praneša paėmę ne- 25 dūšios. 1850 metais buvo 
laisvėn ,30,000 Lenkų. 17,035 gyventojų; 1900 metais

Iš Berlino pranešama, kad — 381,768 gyventojų; 1910 m. 
Lenkai be paliovos bėga bolše- — 560,663 ir skaitėsi šeštu di- 
vikų vejami ir jau likosi per- džiausiu Amerikoje miestu, 
varyti per Ibel upę. Bolševikai į......................
perėjo Bug upę ir artinasi prie New Yorkas turi 
Bratslau.

DEMOKRATŲ PARTIJA 
RENKASI.

San Francisco, Gal. — Demo
kratų partijos atstovai iš visų 
valstijų suvažiuoja -pradėti savo 
konvenciją nominavimui .sekan
čio Suv. Valstijų prezidento. — 
Ohio valstija stato gubernato
rių Cox.

VOKIETIJA VILIOJA AME
RIKOS KAREIVIUS.

Daugiau alaus, didesnės algos 
ir pigesnis pragyvenimas Vokie
tijoje vilioja Amerikos karei
vius, stovinčius prie Rheino, ir 
jie padavė reikalavimus perlei
sti juos į stovyklas kitoje upės 
pusėje, Vokiečiuose.

Kiti didieji miestai, pagal' šių 
... _____ __.i gyv. 5,621,151

2,701,212 
1,800,000 

993,739 
796,836 
773,000 
747,923 
733,826 
588,193 
575,840

Chicago 
Philadelphia 
Detroit q 
Cleveland 
St. Louis' 
Boston 
Baltimore 
Pittsburgh 
Los Angeles

VALDŽIA TURI VALDYTI 
GELŽKELIUS.

Montreal, Kanada. — Ame
rikos Darbo Federacija savo po
sėdyje priėmė tai, kad valdžia 
turi būti gelžkelių savininke ir 
kad keliai butų demokratiškai 

buvo paprastu dalyku pietinė- operuojami. Tam labiausia prie
še valstijose, bet dabar prade- šinosi S. Gompers, Federacijos 
da plėstis ir į šiaurines. ■ Perei- prezidentas. Labiausia tą šu
tą savaitę Duluth mieste, Min- manymą rėmė angliakasių, ma- 

3 šinistų, audėjų, siuvėjų ir me
talo darbininkų unijų atstovai.

Taip Gompersui priešginiau- 
jant, pradėjo rodytis, kad tas 
ilgus laikus vadovavęs Fedara- 
ciją vyras galutinai turės už- 
temti. Tečiaus renkant valdy
bą, S. Gompers vienbalsiai li- 

prisiruošusių užpuola kalėjimą I kosi išrinktas trisdešimts de- 
ir atėmę apkaltintą žmogų iš- vintu sykiu užimti Federacijos 
sigabenę pakaria ir paskui pa-1 prezidento vietą. Manyta, kad 
tįs pradingsta. Kartais viešai1 delei jo priešinimosi gelžkelių 
minia užpuola ir pakelia žudy
nes visame mieste ir visa ta 
apielinkė pasilieka po riaušinin
kų mielaširdyste.

Tokis Amerikonų apsiėjimas 
užtraukia visai šaliai pažemini
mo. Tuomi prieš pasaulio akis 
pasirodo dėmė, kad šalis, kuri 
giriasi savo civilizacija ir kul
tūra, neturi įstatymų nubaudi
mui linčiuotojų nei prasikaltę- operativių draugijų pagal Roch-

Linčiavimas Didėja
Nežiūrint visų pasmerkimų ir 

kalbų apie žmoniškumą, Ameri
koje negrų lynčiavimas nepasi
liauja, o didėja. Nuo senai tas

nesota valstijoje, nulynčiuota 3 
negrai. Duluth yra tolimiausias 
šiaurinėje Suv. Valstijų dalyje 
miestas, kur dar linčiavimo ne
buvo atsitikę. Linčiavimas ne
išvengs nepasiekęs ir Kanados.

Linčiavimas negrų atsibuna 
įvairiai: kartais naktį būrelis

planui nominacijose bus smarki 
kova prieš jį, tečiaus Gompers 
išrinktas vienbalsiai.

Kitais metais konvencija nu
tarta laikyti Denver, Colo. Ko
vai su pragyvenimo brangumu 
nutarta steigti kooperatives or
ganizacijas . ir atidarinėti krau
tuves. Bus paduodama valdžiai 
reikalavimai inkorporavimui ko-

lių. dale sistemos.

Vokietija Pradedama 
Spausti

Boulogne, Prancūzija. — Pa- 
nedėlyje, birželio 21 d.,, .čia įvy
ko konferencija, kurioje daly
vavo Anglijos, Francuzijos, Ita
lijos, Japonijos, Belgijos ir Gre- 
kijos atstovai. Svarba šio su
sirinkimo aptarti kaslink nera
mumo su Turkų nacionalistais 
ir su visos Europos, padėjimu.

Londono laikraščiai garsiai 
kalba atkreipdami premjerų do- 
mą į sąjungiečių pažiūrą į Ru
siją, Turkiją, Vokietiją, Unga- 
riją ir Lenkiją. Jie rašo, kad 
dabar tie dalykai yra daug pa
vojingesni ir keblesni, negu bu
vo du metai atgal ir reikalauja 
’’aiškių nuosprendžių, paremtų 
ant grynų tikslų, liuosų npo ko
kių nors individualių užsigeidi- 
mų”.

šiame suvažiavime valstybių 
atstovai "išnešė nuosprendžius, 
kad:

Vokietija turi paliauti atidė
liojusi ir vengusi pildymo Ver
salio taikos išlygų. Berlinas 
turi klausyti maršalo Foch.

Vokietija tūri užmokėti są- 
jurigiečiams nuo 110 iki 120 mi
lijardų markių auksu per tris
dešimts septynis metinius mo
kėjimus nemažiau kaip po 3 mi
lijardus markių kas metas.

Turkijai po birželio 26 dienos 
nebus leista nei- minutos ilgiau 
svarstymui jai pagamintų išly
gų.

Grekijai pavedama laisvė su 
Turkų nacionalistais, o Francu
zijos ir Anglijos laivynai Gre- 
kams pagelbės.

Rusijos klausimas vis dar ne
pasiekia jokios išvados.

Seimai So. Bostone Eina Pasekmingai, Dalyvau
ja Dr. J. Šliupas ir kt. SLA. Seime 65 Delegatai

IŠ SLA. SEIMO--------------------------------
So. Boston, Mass.—SLA. SVARBIOS ŽINIOS IŠ 

Seimfe delegatų 65. Pirmi
ninku išrinktas St. Gegužis, 

| Sekretoriais S. E. Vitaitis^ 
ir Strimaitis. Rezoliucijų 
komisija: J. Nevečkas ir P. 
Jurgeliutė. Įnešimų: Dr. J. 
Šliupas, L. Puišiutė ir F: 
Živatkauskas. — Prakalbos 
pavyko gerai.

bir- 
val. 
pri-

tas likosi nutarta, ir 
valdyba bus renkama 
narių balsavimu, o ne

TMD. SEIMAS.
TMD. Seimas prasidėjo 

želio 20 d.,- nedėlioj, 11:30 
prieš pietus. Delegatų viso 
buvo 35.

Seimą atidarė vietinės kuo
pos pirmininkas p. J. Tuiipla, 
nes nieko nepribuvo iš Centralės 
Valdybos. Mandatus pertikri
no J. Overaits ir St. Mockus. 
Įnešimų komisijon išrinkti St. 
Gegužis ir J. Sekys.

Seimo vedėjais išrinkta šie: 
Pirmininku — J. Tuinila, 
Sekretorium — J. Overaitis, 

pagelbininku —A. Mikalauskas.
TMD. atskaita ir knygų sto

vis, raportą perskaičius, likosi 
vienbalsiai priimta.

D-ras A. L. Graičunas pada
vė įnešimą, kad TMD. centralė 
valdyba butų renkama referen
dumu ir 
ateinanti 
visuotinu 
seimo.

Apkalbėta Detroito kuopos 
suspendavimas ir vienbalsiai 
nutarta tą kuopą atspenduoti.

Toliau seka svarbiausias klau
simas: kokiais budais butų ga
lima pagerinti TMD. veikimą ir 
daugiau gyvumo įv’esti. Čia pa
siliejo daugybė įnešimų, kalbos 
paėmė ilgą laiką tuos įnešimus 
aptarti, bet galiaus prieita, kad 
TMD'. nariams reikia tuojaus 
duoti po vieną ar kitą knygą. 
Tuojaus bus išleista viena" kny
ga, kurios rankraštis buvo Sei
mui atsiųstas.

Po to likosi priimtas Cleve- 
lando 20 kuopos įnešimas, prie 
to dar buvo dviejų (tuopų pana
šus įnešimai, kad pasiųsti į Lie
tuvą atliekamas knygas. Tas 
visas darbas pavestas stovinčiai 
valdybai.

Pakeltas organo klausimas — 
paduoti trįs laikraščiai: ’’San
dara”, “Dirva” ir “Vienybė Lie
tuvninkų”. Organa klausimu ei
na slaptas balsavimas ir likosi 
išrinkta. ’’Sandara”.

Seka įnešimai 20 kuopos ir 
Chicagos kuopos apie pakėlimą 
narinės mokestles. Balsavimuo
se 8 balsais už ir 9 -prieš mo
kestis palikta ta pati, kokia bu
vo.
1 Paduotas įnešimas mokėti se
kretoriui didesnę algą — $500 
metus. Kitas įnešimas buvo — 
$150, o trečias — $300. Bal
savimais alga nustatyta1 $300 į 
metus.

Kadangi jau laikas buvo vė
lus, paduota 
ti sesiją ir 
dieną. Bet 
pačią dieną, 
mų nesirr__ 
rinkimas.

Valdybos rinkimams prasidė
jus, ant pirmininko perstatyta 
p. Tuinila, bet neapsiėmė. Per
statytas p. Gegužis — atsisakė. 
Pagaliaus prisiprašyta p. Živat- 
kausko ir. jis likosi vienbalsiai 
išrinktas.

P-s Tuinila likosi išrinktas į 
vice-pirmininkus.

Sekretorium išrinktas p. J. 
Sekys iš Lawrence, Mass.

A. B. Strimaitis iždininku.
Valdybą išrinkus, Seimas li

kos užbaigtas 7 vai. vakare ir 
visi delegatai išsiskirstė.

Sutarta dar susieiti utarnin- 
ko vakare, birž: 22 d. aptari
mui nekuriu dalykų.

P. Vasiliauskas.

įnešimas pertrauk- 
Seimą baigti kitą 
nutarta baigti tą

7 KAUNO.
Washington, D. C.

Lietuvos Atstovybė Ameriko
je yra gavusi birželio 18 dieną 
iš Kauno per Londoną tokį ’’El
tos” kablegramą:

Kaune tebesitęsia spaustuv- 
ninkų streikas ekonominiais ir 
politiniais reikalavimais. Kau
no profesionalės sąjungos norė
jo daryti politinę akciją ir pa
skelbt birželio 15 dieną genera- 
lį streiką, tečiaus tat nepavyko 
del -žmonių tautinio susiprati
mo, kadangi streiko vadų tar
pe daug svetimtaučių nemokan
čių lietuviškai ir priešingų Lie
tuvos Valstybei. Streiko orga
nizatoriai, o jų tarpe keli nese
nai gavę amnestiją, suimti. — 
Šiaip viskas ramu.

Naujas Ministerių Kabinetas 
dar nesusidarė. Manoma, jog 
susidarys iš Krikščionių Demo
kratų, Socialistų Liaudininkų ir 
Valstiečių Sąjungos.

Augštieji Kursai yra pabai
gę su pilnu pasisekimu pirmąjį 
semestrą. Buvo 508 klausyto
jai; jų tarpe 168 moterįs. Lek
torių buvo 25. - Naujas semes
tras prasidės rugsėjo mėnesyje.

Pašalpos Siuntėjams
Matant, kaip kelį metai Ame- ' 

rikos Lietuviai negali susisiekti 
su savo giminėmis Lietuvoje ir 
persiųsti jiems taip didei reika
laujamos pašalpos, Lietuvos Mi
sija- apsiėmė laikinai Lietuviams 
tame -patarnauti. Gautus gimi
nių pašalpos pinigus Misija per
siuntė kurjėrais Lietuvos Vals
tybės Iždinei.

Šiomis dienomis Misija gavo 
iš Valstybės Iždinės tokį rašĮą:

Prisiųstus per Jūsų karje
rą siuntinius (pinigų kvitas) 
pradedant nuo 1 iki 2000 jau 
išsiuntinėjome iždinėms, o vi
siems piliečiams išsiuntinėjo
me (pacta/ pranešimus, kad 
nuvyktų į pranešimuose pažy
mėtas iždines pinigų atsiimti.

Iždinių vedėjams ir knyg- 
vedžiams įsakoma mokėti už 
’’čekius” tiktai grynais pini
gais, jokiu budu nesiūlyti bo- 
nų ir netrukdyti pinigų išmo
kėjimo. Paskutinėmis gauto
mis žiniomis iš iždinių, ’’če
kiai” apmokami labai smar
kiai — kiekvieną dieną prisi
renka į iždines daug žmonių, 
kaip per jomarką. Kai kurie 
piliečiai prašo išsiųsti jiems 
pinigus į artimiausią pačto 
įstaigą, kad nereikėtų toli ke
liauti pinigų atsiimti — pas
tariems siunčiame pačtu.
Per pasiųstą Valstybės kurje- 

rą Misija gavo visą pluoštą kvi
tų su priėmėjų pinigus para
šais. Gautąsias kvitas pinigų 
siuntimo skyrius išsiuntinėjo 
Amerikos siuntėjams. Iždinė 
praneša, kad kvitos nuo No. 1 
iki 3401 yra jau- išsiųstos iždi-

ieną, nes daugiau įneši- n®ms į apskričius, o apskričiams 
irado, tik liko valdybos | išakyta kuogreičiausi išmokėti.

No. 3401 iki 4050 taipgi gauti 
ir išsiuntinėjami iždinėms. Kar
tu pačtu yra išsiuntinėjami pi
liečiams pranešimai, kad nuei
tų į' artimiausią iždinę atsiimti 

' pinigų. Valstybės Iždinė rašo:
’’Prašome paskelbti visiems 

siuntėjams, kad turėtų kiek 
kantrybės. Daroma viskas, 
kad žmonėms pinigai butų iš
mokami kuogreičiausia,”

(Pasirašo)
Finansų, Pramonės Ministeris 

Galvanauskas, 
Departamento Direktorius,

Dulskis.

Italijos gelžkelių streiku visai 
nuo Italijos Šveicarija likosi at
kirsta.

Laisva Lietuva Dabar arba Niekados! — Lietuvos Laisves Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiami
Bonai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimti į metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės į Lietuvos Misiją New Yorke.



2 DIR V A

I Iš Lietuvių Gyvenimo |
AMBRIDGE, PA.

šiame miestelyje man šiek- 
tiek daugiau pasidarbavus; pa
sisekė priragihti, kad draugys
tės nupirktų nors kiek Lietu
vos Laisvės bonų. Pirko sekan
čios:

Augšč. Priegl. Lietuvių Ame
rikoje 12 kuopa už $500

SLA. 169 kuopa už $50 
B. Gramba $300
A. Gramba ' $150
Viso $1,000
Visą laiką be paliovos visus 

raginau, kad pirktų, bet vis ne
pirko, tai matydamas, kad gra
žiuoju nieko negalima padary
ti, pagal Misijos patarimą su
rašyti tuos, katrie atsisako pir
kti ir po kiek gali pirkti, — tą 
ir padariau: sužymėjau visus 
vietinius Lietuvius, po kiek ku
riam išpiltų pirkti; ir pažymė
jau, jei kas nepirks, tai bus 
juodosna knygosna užrašytas. 
Žmonės sujudo ir nors jie ant 
manęs pyksta, bet jau keturi 
pasižadėjo pirkti kaip gaus mo
kestį už darbą. Tą surašą pa
kabinau klubo kambaryje, kad 
visi matytų. Tas vis geriau, 

' kaip nieko. Ant galo, katrie 
nepirks, vardus pasiųsiu Lietu
vos 'Misijai. B. Gramba.

škoti, bet vėl jo nerado. Nuėjo 
pas Airį kunigą paklaust, ar ne
matė Lietuvių kunigo. Tas vis
ką susižymėjo, kaip dedasi, ir 
ketino pranešt vyskupui apie 
musų piemenį. Visi musų ku-

jei ne prie jūsų. Kada pabai- 
I goję 1919 metų gerb. P. Miko- 
Įlainis, iš Brooklyno, N. Y., at- 
jausdamas musų nuovargį ir 
stoką lietuviškos literatūros, 
kuri mums taip reikalinga, pa
aukavo apstų knygelių ir laik
raščių pundą, už tą 
jam dėkavojame.

Gerb. P. Mikolaini, 
draugai ir draugės, 
kad jus neatmesi t to i

širdingai

, taipgi ir 
tikimės, 

musų pra- 
nigėlį čia už nieką laiko, ir po-lšymo. Lauksim nuo jūsų aukos 
licija gerai žino jo visus apsi
ėjimus, bet jis dar vis pučiasi 
prieš Lietuvius. Savaitė prieš 
šitą atsitikimą buvo jam paren
gtos prakalbos, jis tik prie sa
lės atvažiavęs ant šaligatvio pa-4 WT „ , , .. _ .., .. .. ,7 m-i • Nuo Redakcijos: — Daugelisdūlinėjo, bet salen nėjo. Tik jo , _ . . ...v - . j . į . prakilniu tėvynainiu, tokius at-sofens per duris salen galva į- k .7, .. .... . sisaukimus perskaitę, peržiūrikisęs pasidairė ir bego atgal. . . . . j .x , .Jį . . .. . ... savo lentynas ir atradę isskai-Musu kolonijoje ilgas laikas l , . , x. . .. ‘ ii- v xi- tytas knygas, drūčiai susuka įbuvo ramu, kolei nebuvo tokio .. .. . ,...... popierį, suriša, uzadresuoja at-aviu ganytojo, kaip sis. Tiesą .5 , . .. , . .

. ‘ t • x • - j I sisaukiančiu adresu ir nunešęsakant, čia Lietuviai per daugi x Tant pacto užmokėję kelis cen- metu neturėjo jokio kunigo; su- . :. . .. L > •... . ‘ . tus išsiunčia. Darbas pabaig-tikimas ju tarpe buvo gražus I . . •. ........, .• . .... tas, ir uz trumpo laiko issnlgęir visos draugijos, tautiškos ar , .. .. . ... v. j • • literatūros musu broliai taskatalikskos, sandariai sugyve-L A . .., .... j .. . knygas gauna. Kiti net laikras-no. Dabar prasidėjo dalinimas .. ® .. ... . x x - cius atliekamus nusiunčia. —į partijas, sroves, kuomet atsi- . .. .. .. , - x 11- i (Gavusieji neapsakomai dziau-rado tas girtuoklis kunigas. . . x
Gal pagahaus tie dalykai pri-1 ? . . .. ! i ._ v . __, ijk neaplenkia irgi tokiu atsieis kokio gražesnio galo. Vi- . .. . . ri 4.-1 i šaukimu ir kuomet tik gauna,sur, kur tik pakliūva netikę ku- . x ‘ .v.• •• 4- pasistengia pasiųsti laikraščiumgai, jie pirmiausia tarp sve- r , ° H * *

timtaučių pažemina Lietuvių jb.- 

vardą. Koresp. |

ir Sekantį metą.
A. Klimaitis,

Esch-sur-Alzette, 
86 rue de 

Esch,
Redange 
Luxemburg.

ir balius, kurį surengė 
Choras. Lošta du vei- 
”Jaunystės -Karštis” ir 
Sibire”. Atlikta gana

PROVIDENCE, R. I.
Birželio' 12 d. čia atsibuvo 

teatras 
Birutės 
kaleliu: 
“Caras

r gerai, tik gaila, kad žmonių ne
daug buvo. Mat, parapija ren
gė ant nedėldienio pikniką, tai 
kiti rengėsi ten važiuoti. Bet 
nedėlioj lijo, tai viskas jų tru
ko. Pats kunigėlis vienas tu
rėjo visą degtinę išgert. Ne- 
dėldienyje, birželio 13 d., para- 
pijonįs niekur negalėjo savo ku
nigėlio rasti: nuėjo į bažnyčią 
— nėra; nuėjo į stubą — duris 
atidaręs koks .senis pasakė, kad 
kunigas nuvažiavęs į bažnyčią. 
Tie ir vėl į bažnyčią kunigo jie-

Prašo Literatūros
(P. Mikolainis iš Brooklyn, N. 

Y. atsiuntė mums sekantį 
laišką):

Luxemburg.
Gegužio 17, 2929 m.

Brangus Draugai ir Draugės 
Amerikečiai. Kreipiamės musų 
mažas būrelis Lietuvių prie jū
sų, esant pas mus biednystai 
Lietuviškos literatūros. Bukite 
malonus paaukokite po kelis 
centus, nupirkite knygelių arba 
laikraštį mums del pasiskaity
mo, už ką iš kalno ačiū.

Mums norint vieną Amerikos 
dolarį išpirkti reikalaujama su
virs 16 frankų. Prieš karę žėd- 
nas darbininkas viršaus dolario 
uždirbo, o šiandien jau ne žėd- 
nas uždirbame dolarį. Tokiu 
budu neturim prie ko kreiptis,

DIDŽIAUSIAS KLAUSIMAS KIEKVIENAI 
MOTINAI

Kuomet jos pačios pienas netinka kūdikiui, tai 
kokį maistą reikia duoti, kad palaikyti jį sveiku 
ir tvirtu.

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Išrišo šį klausimą tūkstančių tūkstančiams moti
nų bėgyje pereitų trijų gentkarčių, ir daugiau 
kūdikių mito ant Eagle Brand, negu ant kitų vi
sų pritaisytų maistų sudėjus į vieną.
Jeigu jūsų pienas neatsako—jeigu kūdikis neau
ga vogoj, verkia, arba neramus ir piktas, pasiųsk 
mums šiandien kuponą ir gausi dykai instrukci
jas savo kalboje -apie maitinimą kūdikių; taipgi i 
penkesdešimts keturių pusi, knygą apie kūdikius.

Kam rūpintis apie užtektinumą cukraus ir pieno 
stalui ir-- virimo reikalams ? Eagle Brand, delei 
savo gerumo ir atsakantumo, -paliuosuos jus nuo 
cukraus, dar gi jis yra pigesnis ir toliau siekia. 
Naudok Eagle Brand visur kur reikalinga cukrus 
ir pienas.' Mėgink jį su ryžių koše.

Šis Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Groserių Krautuvėse.

The Borden Company
108 HUDSON STREET

NEW YORK

• Iškirpk kuponą. Pažymėk no- }
i rimą knygutę ir prisiųsk jj
į mums ŠIANDIEN.
} Mrs _
Į Street
5 City
! State____________ (8) Į
i___ Nurodymai apie Valgius
i   Kūdikių Gerovė

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

Borden’s Evaporated Milk Borden’s Malted Milk
Borden’s Condensed Coffee Borden’s Milk Chocolate

Žemės Klausimas Airi
joje ir Lietuvoje

Žemė — tai motina-penėtoja. 
Kas turi gabalą žemės, tas gy
vena ant vietos, gaminasi sau 
maistą ir neprivalo kitur dan
gintis jieškant maisto.

Ponų ponavojimo gadynėj jie 
nuvertė kaimus-sodžius ir pa
darė dvarus-dvarelius, žmones 
gi pavertė baudžiauninkais, ver
gais, dovanai- dirbančiais; ponai 
surinkę turtus važiuodavo į Pa
ryžių, Romą arba' Varšavą tuos 
pinigus praleisti, pralošti.

Airijoj butą gyventojų apie 
8,000,000, kurie turėjo po gaba
lą žemės ir gyveno. Anglų lor
dams pasinorėjo Airių žemes at
imti ir ganyklomis jas padaryti, 
arba' miškais užželdinėti lapių 
veisimui, kur lordai galėtų la
pes raiti vaikytis. Airiams nie
ko neliko, kaip plaukti į Ameri
ką, kur ir išplaukė didesnė pusė.

Nuo tūlo laiko Airijoj susi
organizavo tautiška partija po 
vardu Sinn Fein (ištariant Šin 
Fein — reiškia: valdykimės par 
tįs), su tikslu iškovoti Airijai 
neprigulmybę, kad Airija butų 
Airiams, kad jie galėtų gyven
ti savo tėvynėje, kad nereikėtų 
svetur bastytis, o tam yra rei
kalinga žemė, kurios yra gana 
Airijoj, ir dėlto Sinn Fein’eriai 
nutarė savo prosenių žemes at
siimti atgal nuo Anglijos lor
dų, kurie, grąžinant geruoju, 
dar ir pamokėti gauna sulyg 
Airių Taikos nusprendimų, o 
kurie nesutinka, tai ryto mete 
jau mato iškastą duobę po lan
gu.

Lietuvoje žemė yra pakakti
nai kelioms gentkartėms pri
augant. Taip Kauno guberni
joj sodiečiai skaitliuje 1,080,000 
gyventojų, žemės turi tiktai 
1,608,249 dešimt, ir vos 5,038 
dešimtinių miško, kada ponai ar 
bajorai skaitliuje vos 79,182 gy
ventojų, valdė žemės 1,157,434 
dešimtinių su 477,044 dešimti
nių miško. Lietuvos dvarai -yra 
Lietuvos žmonių, baudžiaunin
kų pastatyti) p žemės tų dvarų 

. tai sodiečių žemė?, tai nuver
sti sodžiai-kaimai, ir dėlto visos 
dvarų žemės turi sugrįžti sodie
čiams bežemiams ir mažaže
miams be jokio atmokėjimo, 
dar su primokėjimu 'kaipo ran- 
dos už naudotą žemę.

Vilniaus gubernijoj sodiečiai 
skaitliuje 1,233,186 gyventojų, 
žemės turi tiktai 1,431,802 de
šimtinių, kada dvarponiai skai
tliuje’vos 77,330 galvų valdė že
mės 1,639,770 dešimtinių (miš
kai čion nepriskaityti).

Suvalkų gubernijoj sodiečiai 
žemės tūri 620,124 dešimtinių, 
dvarponiai gi 252,486 dešimti
nių:

Lietuvoje veik visi dvarponiai 
yra'atėjūnai — Lenkai, Rusai, 
tai Vokiečiai, kurie per visą 
laiką tik siurbė šalį, nieko gerb 
del Lietuvos nedarė ir dar šian
dien Lietuvą parduoda.

Taigi Lietuva Lietuviams, o 
nereikės klabinti į duris bile 
keno, bent kurios šalies, kad 
mus įsileistų, paskiaus primėčio
tų, neapkęstų.

P. Mikolainis.

IŠKELKIME SAVO VĖLIAVĄ PLAČIUOSE 
VANDENUOSE - PA LEISKIME LAIVYNĄ

Rašo DR. J. ŠLIUPAS. .
Jure — tai' tautų palaikytoja I 

ir maitintoja. L_____
viai nemokėjo -įvertinti 
svarbumą tautos gyvenime, už 
tai Lietuvos pįrklyba žemai sto
vėjo, tauta vos kiūtojo, ir ga
ilaus buvo, patekusi po Slavų ne- 
limusia intaka. Ažuot pirkiy- 
bos padidėjimo ir laisvės įsiga
lėjimo, užsėdo Lietuvai visdkia- 
riopi ponai ant sprando ir ėmė 
ten lįzdus krautiesi Slavų pauk
ščiai — nihilizmas, dekadentiz- 
mas, bolševizmas.

Išaušo nauja -gadynė. Visa- 
svietinė karė suteikė progą Lie
tuvai atsigimti. Bet jeigu ir 
šiandien nemokėsime jūrės į- 
vertinti, Lietuva nusmuks iš 
naujo ir paskęs svetimoje, ver
gijoje. Kodėl?

Lietuva gamina savo produk
tus: žemė duoda javų ir linų 
sėmenų, pievose auga dobilai ir 
motiejukai, miškuose yra sakų, 
balkių ir sienojų, lapių ir 
kų, galvijai du'oda skuras ir 
■sos; fabrikuose išdirbama 
piera, audžiami audiniai iš 
ir vilnų, daugybė paukščių ir 
kiaulienos reikia kasmet gaben
ti užsienin, 
ašutų ir tt. 
visą atlikti 
ekonominis 
ūkininkas neturi pelno, nei gi 
darbininkas gauna tinkamą al
gą. Taip pat ir mokslas užkiu- 
tęs yra, ir šalies gyventojai 
snaudžia arba juos svetimi ke
dena, spaudžia ir prigaudinėja.

Taip pat iš svetur reikia par
sivežti druskos, geležies, kero- 
sino, akmeninių anglių, mašinų 
ir visokių prietaisų. Berods, ga
li kiti, svetimšaliai žmonės, ta
tai atvežti, bet ūž tai' visi pel
nai , atitenka svetimšalių ran- 
kosna, o Lietuva kaip bėdina 
buvusi, taip bėdina ir pasilieka.

Kad tautos pirklybą ir eko
nominę padėtį pakylėti galima 
butų, nėra kito išganytingesnio 
kelio, kaip naudotiesi jūrėmis 
bei užsiimti jūreivyste. Latviai 
ir Estai jau pirmiaus pamylėjo 
jūreivystę, ir todėl jie už Lie
tuvius guvesni ir mitresni, jie 
ir jūreiviškas mokyklas bei or
ganizacijas įsisteigę' buvo.

Ilgai miegoję prabudome ir 
mes, Lietuviai. Jau keli metai 
atgal Amerikoje musų sūnus 
pradėjo mokintiesi jureiviauti 
ir bent pradžią labai gražią pa
darė. šiandien tų sūnų tarnys- 
ta Lietuvai yra būtinai reika
linga, ir naudinga.

Kaune Lietuviai įsteigė Lie
tuvos Garlaivių Bendrovę, ir 
valdžia ją užtvirtino kovo 31 d. 
1920 metų. Jau keli garlaiviai 
plaukioja Nemunu iki Klaipė
dai, o kiti'— važmos laivai, es
ti perkami Europoj, kurie plau
kios po Baltijos ir Šiaurines ju-

' res, tarp Lietuvos, Skandinavi- 
1 jos šalių, Francuzijos ir Angli

jos. Bet to permaža. Daugelis 
musų žmonių nori atkeliauti A- 
merikon, o kiti pasinešę yra sa
vo Tėvynėn grįžti. Seniaus 
Vokiečiai ir kiti susidėjo mili-

1 jardus iš tokių kelionių musų 
1 broliu Lietuviu per jūres.

Dabar gi grįžtančius namon 
ar iškeliaujančius svetur garlai-

' viu valdytojai visokiariopu bu-1 Lietuvos Laisves Bony.
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du išnaudoja. O mes nei kra- 
sos net susitvarkyti per jūres 

Seniaus Lietu- Į neįstengiame, nei pinigų saviš- 
jurės kiams nusiųsti negalime. To

kiam- išnaudojimui ir betvarkei 
padarys galą Lietuvos Garlai
vių Bendrovė įrengdama per At-

ses- 
mė- 
po- 

linų

yra gana šerių ir 
Jeigu šalis pati tą 
neįstengia, tai jos 

ūkis-prastas, ir nei

SGERBj
PRAGILO KAMPELIO^ Į
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

VIU JOdlULUVC xxU“ I

lantiką savo reguliarę liniją. 
Ko pirmiau nei sapnuoti nega
lėjome, tą šiandien įvyĮtinsime, 
tuo greičiaus, juo labiaus Ame
rikos Lietuviai prisidės savo pi
nigais prie laivų pirkimo.

Lietuvos Garlaivių Bendrovė 
turi savo Direktoriatą, nuside
rantį iš penkių ypatų: Pirmi
ninku yra veikėjas M. Yčas, vi- 
ce-pirmininku Sal. Banaitis, ra
štininku ir iždininku Konstan
tas Račkauskas, reikalų vedėju 
patyręs laivininkas kapitonas 
L. Stulpinskas, o D-ras J. Šliu
pas yra-generaliu agentu. Ben
drovė nutarė išleisti akcijas ir 
tokiu budu sukelti reikalingą 
kapitalą. Akcija kainuoja 30 
dolarių, ir 5 akcijos duoda bal
są Bendrovės susirinkimuose.

Lietuvos Valdžiai patogu bus 
jeigu galima bus krasą, važmą 
ir žmones vežioti per Atlanti- 
ką, ir todėl jai taip svarbu, kad 
ant jūrių plevėsuotų Lietuvos 
vėliava, o Prekybos ir Pramo
nės Bankas Kaune pinigiškai 
remia Bendrovę ir suteikia rei
kalingas gvarantijas.

D-ras Šliupas yra įgaliotas A- 
merikoje sukelti kapitalą, ir su 
šiuo raštu jis Lietuvos Garlai
vių Bendrovės vardu kreipiasi į 
visas Lietuvių Amerikoje drau
gijas, prašydamas, kad umu 
laiku jų nariai ir šiaip žmonės | 
pirktų akcijas. Reikia pasisku
binti, norint, kad jau šįmet pra
dėtų Lietuvos garlaiviai važinė
ti tarp Lietuvos ir Amerikos.

Vyrai, čia rie partyvis dar
bas, bet Lietuvos didelė užduo
tis. Į darbą visi, petis į petį. 
Visais garlaivių reikalais reikia Į 
kreiptis į: Dr. J. šliupas,
1419 N. Main Av. Scranton, Pa.

KUR YRA DANGUS?

gus mėlynas, o ne juodas, 
jeigu erdvė juodą?

— Dėlto, Martinai,' nejuo- 
das, kad mes esame apsupti 
atmosfera. Ta atmosfera, 
kaip dieną matai, yra> bal- 
ta-skaisti-mėlyna; ji naktį 
stovėdama kaipo uždanga
las žemei nuo erdvių, susi
dūrus su juoda tamsuma, 
palieka tamsi-mėlyna. Jo
je mes matome žvaigždes, 
bet tos žvaigždės yra toli, 
toli, už didelių milijonų my
lių tamsios tuštumos.

— Kad tu, drauge, sakai 
(žvaigždės yra už milijonų 
mylių tuštumos, tai kur gy
vena Dievas?

— Tu sakaisi netiki į Die
vą, tai kam jis tau rupi?

— Aš žinau, drauge, kad 
Dievo nėra, ale man žingei- 
du žinoti, kur jis gyventų, 
•jeigu butų, kad visos tos er
dvės tuščios ir saulės labai 
karštos.

. — Tokie dievai, Martinai, 
kokius žmonės sau susitvė
rė, visados gyveno ir gyve
na ant žemės su žmonėmis..
‘— Kokius dievus tu čia 

minavoji: juk yra tik vie
nas, kaip šventas raštas sa
ko. Kibą biblijos neskaitei?

— Tu, Martinai, giriesi 
esi susipratęs, bet nežinai 
nei to, kad sviete yra dau
gybė dievų ir juos 'žmones 
su savimi laiko. Kaip tave 
motina išmokino, tu ir po 
šiai dienai tiki į vieną:

— Drauge, aš visai neti
kiu, ba aš esu užtektinai su
sipratęs žmogus:

— Jei tu butum susipra
tęs ir apsišvietęs, daugiau 
žinotum. ’

— Tai kiek tų dievų ant 
žemės yra ir kur jie gyve
na?

— Žmonės, kuriems rei
kalingi dievai, juos turi ap
gyvendinę savyje. Nuo se
nų amžių ant žemės taip bu
vo: patįs žmonės tvėrė sau 
dievus, ir juo baisesnis’ ku
rių išrodė, tuo galingesnis 
jis jiems rodės buvo. Die
vai gyveno kalnuose, me
džiuose, akmenuose, jūrėse, 
vėjuose ir ugnyje. Kitaip 
sakant, 
lengvai žmogui apimami, 
buvo jo dievais. Juos 'žmo
nės ir garbino ir aukas dė
jo.

— Ale kodėl dabar taip 
■nėra ?

— Yra, tik reikia turėt 
akis ir žinot. Daug dar yra 
ant žemės laukinių ir pus- 

. laukinių žmonių, kurie gar- 
, bina stabus ir mano juos 
; esant dievais.
i — Jie yra laukiniai, už- 
. tai taip daro. Ale kur mu-

— Gerą vakarą, drauge, 
ar dabar gerai pataikiau 
prie tave prieiti? — prakal
bėjo į vidų ineidamas Mar
tinas, kada jam paskambi
nus varpelį įsileidau per 
duris.

— Kaip tai: ar pataikei? 
Juk per duris, kaip žmogus 
atėjai, o ne per langą įlipai.

— Taip, drauge, tas tie
sa. Ale aną sykį aš misli- 
nau, kad tave sutikus reikia 

I ant kelių atsiklaupt kaip 
prieš kunigą su švenčiausiu 
sakramentu. Nebebūk prie 
buržujų skaitaisi.

— Martinai, iš savo nesu
pratimo ir nemokėjimo ap
sieit nesijuok. Gerai, kad 
spėjai ateit, jau bučiaū iš
ėjęs. Visai niekam neži
nant pas mane išsirengei.

— Tai ar tu, drauge, no
ri, kad aš kaip kokiam mi- 
nisteriui tiligramą atsiųs
čiau, kada pas tave einu?

— To nereikia. Bet jeigu 
manai atsilankyt pas kokį 
'žmogų, o žinai, kad jis turi 
Užsiėmimų, reikia pranešt 
arba iškalno susitart. Ki
taip atėjus gali nerasti ir 
reiktų grįžt kaip vilkui nie
ko avinyčioj nelaimėjus.

— Man, drauge, patinka 
su tavim pasikritikuot ir aš 
dabar atėjau ištyrinėt, ar 
yra dangus.

’— Martinai, dangus yra 
ir užtai tas vardas yra.

— Aš ir misliau, kad tu 
taip sakysi. Nedykai tave, 

I drauge, vyčiai į savo kuo- 
PAJIEŠKAU brolio Antano peįę kalbino prisirašyt.

Markeli. Suvalkų g., Berzimn- _ Bet reikia suprasti ko
kų gm., Akmeniu kaimo. 10 m. . . , , , į., .
atgal gyveno Californijoj, pas- kls dangus, tada tik galėsi 
kui išvažiavo į Alaska, dabar iŠ to pasakymo juoktis.„2... ..j--- r.-_ — rpaį kur tas tavo dan

gus?
— Žemės skritulis yra ap

gaubtas aplinkui keleto šim
tų mylių storio atmosfera 
arba oru. Tas oras saulės 
šviesoj atrodo labai skaitus 
ir sudaro aplinkui mus sto- _ . 
rą uždangalą. Jei to oro sų dievai?
nebūtų, kitokia visai saulės _— Musų dievai yra žmo- 
šviesa butų ir mes vargu nėse, tuose, kuriems, jų rei- 
dalaikytume saulės karštį, kia. Vieni vienaip, kiti ki-

— Ala kodėl, drauge, ta- taip dievus supranta. Vie- 
me danguje naktį pasirodo ni jieško gyvenimo, su jais 
žvaigždės ir jis buria mėly- po mirčiai, kiti nori užsiga- 
rias? i nėdinim o ant žemės būdami.

ATSILIEPKIT ANTRU KART!
Ant mario pajieškojimo, til-1 

pusio ’’Dirvoj” pora ypatų at-: 
sišaukė laiškais, tik nežinia kas, 
nes per apsirikimą buvo padėtas 
klaidingai buto numeris. Rašiu
sių laiškai, kaip vėliaus sužino
jau, sugrįžo atgal; Kurie man 
buvote rašę, malonėkit greitai 
atsiliepti antru kartu. (27)

Mrs Elzbieta Lukšinskienė 
41 Planet St., Commercial Rd.,

East I, London, England.

nežinau kur randasi. Jis pats 
arba kas apie jį žino, malonės 
man pranešti, už ką atlyginsiu.

Jonas škarnulis
621 Miami St. Akron, O.
PAJIEŠKAU pusbrolio ir pus

seserės, Antano ir Zozalijos 
Kasulių, Gruzdžių miestuko ir 
parapijos, Kauno g., Šaulių aps. 
Gyvena Rygoj. Kas daugiau a- 
pie juos žino, malonės man pra
nešti žemiau paduotu adresu: 

Kazimieras Kasules
Gen. Del. Detroit, Mich. U.S.A.

Reikalinga Clevelandė 
1 000 Lietuvių Pirkimui

nas?
-------------------  -----——-— ------------------------------------- i — Kas skaitė ’’Dirvą”, a- 

Reikalaukite šių “Dirvos” Išleistų Knygų pie žvaigždes gerai žino: jos
* , erdvese yra visados — die-

MOHAMEDO KELIONĖ Į DANGŲ, ir daugelis kitų la- Lą ir naktį.
bai žingeidžių aprašymų. Telpa šie straipsniai: Ar| — Palauk, drauge, tu čia 
Mėnulis nupuls.,an,t žemės? Kaip tolį .yra nuo žę-_man nori pameluok: aš visat
inės dangus? Ar turi žmogus dūšią? Kam žmogus dieną jokios 'žvaigždės ne
gyvena? Kur prasideda diena. Kodėl žiemą šalta, matau. 
Mažas ir didelis mėnulis. Saulinė Planetų Šeimyna.
— 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 ptisl........ .  50c. L

UŽKEIKTA MERGELĖ — vėliausia teatrališka knyga, 
prie lošimo dalyvauja dvi moterįs 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 yei-" 
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 rei
kalaujame agentų platinimui ’’Dirvos” po visą Ameriką.

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

tie visi daiktai, ne-

Krikščionįs pasirengę gy
venti su dievais danguose, 
mahomedonai taipgi rengia
si ten keliauti, o'jų kunigai 
žada jiems visokių gerybių, 
•jei čia ant .^ęrnės budami-jų . 
klausys. Buddistai tiki ki
toniškai — jie dangaus ir 
dievų visai neturi, tik lau
kia amžino išnykimo, mir
čiai užėjus, kad tokiu budu 
pasibaigtų jų gyveninio var
gai. Kaip žemę didelė ir 
įvairi, taip yra įvairus tikė
jimai ir savotiški dievai, ir 
'kekvieno dievo pranašai ki
tus pasmerka, girdami savo 
■esant mielaširdingiausiais 
ir didesnių gerybių duodant 
po mirčiai už gerus darbus 
būnant ant žemės. Moralis-

— Naktį Žvaigždžių dau- tai arba tokie žmonės, ku- 
gybę matom dėlto, kad sau-; 
lė stojasi kitame žemės šo
ne, savo šviesa nenuskaidri
na musų pusėje esančių er
dvių ir ' pro aptemusią že
mės atmosferą link musų 
dasimuša spindulėliai toli
mų žvaigždžių. Visa ta dau
sų platybė, kurioje mes ma
tome 'žvaigždes, yra labai 
tamsi-juoda, kad juodesnio 
dalyko visai pasaulyje nėra.

— Ale kodėl naktį dan-

— Kiekvienas turintis re
gėjimą mato.

— Aš irgi neaklas.
— Saulė, Martinai, yra ir

gi žvaigždė, tik ji labai ar
ti musų, užtai tokia didelė. 
Visos žvaigždės yra saulės 
ir kitos daug didesnės, bet 
jų baisus tolumas parodo 
jas mažytėmis.

— Alek kodėl dieną kitų 
nematyt, o naktį pilnas dan
gus?

rie be jokių atlyginimų po 
smert mokina žmones gerai 
gyvent, iš tų visų tikybų ir 
pranašų ir filosofų išrinkę 
geriausius punktus platina 
juos tarpe žmonijos, pakėli
mui jų dvasios ir žmonišku
mo. Katras ir tikintis, jeigu 
nedoras ’žmogus, iš jo die
vams naudos mažai.

— Drauge, man labai pa
tinka kaip tu apie dievus 
aiškini. Kitą syk vėl ateisiu. 3
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NUO REDAKCIJOS
EVOLIUCIJA IR REVOLIUCIJA

Ar karės gali būti panai
kintos? — Klausia savęs 
paprastas žmogelis, žiūrė
damas į žmonių veikimą.

Pasaulinei karei siaučiant 
daugumas idealistų ir veid
mainių kalbėjo, kad ši karė 
bus paskutinė, po jos užeis 
žmonijoje tokia permaina, 
taip pakeis žmogaus dvasią, 
kad viskas lyg pemaują už-: 
gimęs užeis su naujomis 
mintimis, naujais darbais ir 
bus talka...... taika.... ra-, 
mybė ant visados. Žmonės 
padės ginklus, nematys rei
kalo karianti----

Sapnuoti .galima.
Bet buna kitaip.
Žmonija urnai nepers’ikei- 

čia: neužeina tokių prieti
kių, kaip -kad pasitaiko ma- 
žadvasiui paskiram sutveri-. 

. mui: didėliu sutrenkimu jis 
nustoja savo iki tol buvu
sios sąvokos, jam prasideda; 
viskas nauja, jis nežino, kas 

• vakar buvo — .ir visa praei
tis dingėta kaip nebuvus.

To su visa žmonija neat
sitiks nei šiandien hėi ’.rytoj. 
Iš gyvulio iišėifį, užmiršti tą 
savo stovį ir apsigyventi; 
idealų pasaulyje negalima,: 
bent šiame šimtmetyje, nei 
kitame, .ką ateis.

Europa 'yra be paliovos! 
■verdantis puodas, sproginė
janti vdlkano gerklė. Tas: 
pats ir su Azija. Nejucio- 
ųnis gali pdkilti nauja kare.'! 
'Tas vėl duotų svajotojams;1 
svajota apie naujas eras, o 
veidmainiams žmoniją ra-.; 
minti visuotinais susivieni
jimais, kad tik išgauti pa-, 
ramą savo tikslų atsiekimuL

Labai gražiai nuskambė
jo Prezidento Wilsono tau-; 
tų lyga— visų valstybių su- 1 
sivienijimas, užstojimas vie- ' 
na kitos tokiame atsitiki- 1 
me, kur kita bandytų kurią 
nors užpulti’; visame gi dė- ’ 
ti pastangas nesusipratimus 
išrišti be karių.

Idėja puiki, planai geri. : 
Bet nėra kam pildyti.. Ku- [ 
rie skelbė kares, iir dabai* J 
tą daro, kurie turi kitokius 1 
•tikslus“ juos nori įvykinti. ’

i kito pasauliui nereikia, kaip 
tik kad paprastas žmogus 
butu pavalgęs.

Jokia idėja neskelbė žmo
gui, kad reikia valgyti, jo
kių teorijų nereikėjo kad 
apsirengt kuomet žiema už
eina šaltis. Jokios taisyk
lės nenurodo motinai, kad 
reikia mylėti savo kūdiki. 
Tos gyvena visuose, visuo
met ir prieš jas nieks neko
voja. Niekas taipgi' nepasi
priešino evoliucijai. Kodėl?

Evoliucija ir toliau eis, 
ir jos niekas nepralenks.

Mire "V. L.” Leidėjas
Pereitą savaitę Brooklyne pa

simirė K. Brazys, ’’Vienybės 
Lietuvninkų” leidėjas. Anksty
vuose to laikraščio gyvavimo 
metuose velionis prisidėjo prie 
taipgi jau mirusio, 1914 metais, 
J. Paukščio, ir abu sykiu dirbo 
palaikydami ’’Vienybę Lietuv
ninkų”, vieną iš guviausiai ža
dintojų tautinės Lietuvių dva
sios Amerikoje. Laikraštis iš
eidinėjo Plymouth, Pa., kur pra
dinėse Lietuvių kolonizacijos 
Amerikoje (dienose žydėjo Lie
tuvių skaitlingi susįspietimai. 
Beveik visi musų (laikraščiai ga
vo pradžią Pennsylvania valsti-

jllis (užpuola ant 'musu pačių sa- 
KAIP ŠEŠĖLIAI ŽA1-; vo smailumu, beveik kaip ada- 

ps^-.TA FRrfVZPR'P ' tos ®alu, bet to sihailumo aš-
t-t'-L'v E.OE. I trumas’ir baisumas sunaikina-

-----------------------------------------’ mas žemės šiltu oru, nors fak- 
\/ISOSE 'erdvėse nėra :puJkes- tiškai mendlis tuo tarpu pasie

nių ir indomesriių vaizdų, I kia mus savo sutemusiu pirštu, 
kaip erdvių šešėliai; niekas iki-1 Jeigu tuo’palytėjimu žmogus 
tas, "kaip galima 'mintimis (tai liktų suparaližiuotas ir pultų 

■linkiii (menulio tuo šaltu šešė
liu, tuojaus pasijustų esąs net 
pačios mirties apleistame pa
saulyje, kur kiekvienas kalnas 
yra milžinišku kapu ir kiekvie
nas tuščias jūrių klonis pasau-

DIRVA

joje, kur Lietuviai apsigyven
davo, dirbdami kasyklose. Ap- 
mirštant Pennsylvanijai, "Vien. 
Liet.” perkelta į Brooklyną, kur 
abu jos leidėjai vargo ir visą 
savo triūsą padėjo jo palaiky
mui. Kaipo laikraštininkai, a. 
a. Juozas Paukštis ir Kazys 
Brazys užsipelno kankinių var
do ir tinkamos pagarbos. Dau
gelio musų laikraščių leidėjai 
mainėsi, laikraščiai sustojo, bet 
jiedu per daugelį metų išlaikė 
ir persiskyrė, palikdami laikra
štį tolyn gyvuoti. — K. Brazys 
buvo. 45 m. amžiaus, paėjo iš 
Mockabudžio kaimo, Vilkaviš
kio apsk., Amerikoje išgyveno 
27 metus ir buvo nevedęs.

ŽODIS APIE POEZIJĄ 
Rašo BUDRIKAS.

sukiniai, už- 
Ale kur mu-

vai yra žmo- 
iriems. jųrei- 
enaip, kiti ki- 
aprauta. Vie- 
ėmimo su jais 
.ti nori užsiga- & 
žemės būdami 
pasirengę gy
vais danguose, 
ii taipgi rengia- 
iti, o'jų kunigai 
visokių gerybių, 
:ęmės budami-įy 
uddistai tiki ki-

jie dangaus ir 
neturi, tik to- 

j išnykimo, mir- 
., kad tokiu buds 
jų gyvenimo vai- 

) žemė didelė ir
) yra įvairus tikę 
■avotiški dievai, ir 
dievo pranašai b 
erka, girdami saw 
nielaširdingiausiaš 
ių gerybių duodant 
ai už gerus darbui 
mt žemės. Morali’ 
. tokie žmonės, b
jokių atlyginimų F. Į 
lokina žmonės ga? I 
iš tų visų tikybą I 
į ir filosofų ž* | 
dus punktus pW r 
.rpe žmonijos, K į 
dvasios ir žmonių ■ x 

atras ir tikintis, w | 
iš 'žmogus, S j® I 
naudos mažai, I 
Drauge, man law r F 

kaip tu apie g į 
ii. Kitų syk vėląjį

Soėializmąs užsirekomen
davo saVe išgelbėtoju žmo
nijos iš to, kas ikišiol ją pa
vergęs laikė, kas kėlė kares 
ir kas darė pasaulyje nera
mumą. 'Socializmas pasau
liui žada lygybę, brolybę — 
viską, ko kiti nedavė, ko ki
ti neįstengė padaryti.

"Socialistai sąko, kad da
lykams patiems plėtotis kur 
ar kaip jie nori, negalima, o 
reikia visuomet pakreipti 
juos į tą vagą, o pasitaikiu
sias ant kelio kliūtis šalinti,: 
naikinti. Tai yra revoliuci- 
jinė taktika.”

Žmonija ilgai sapnavo, ą7 
pie geras ateitis, pasaulinę 
sandarą, tautų narių bend- 
ravimąsi ir tt. po priedanga 
krikščionybės.

Ta žlugo, neatsiekus savo 
idealų, nes tuo tarpu atsi
rado daugiau h* su geresnė
mis idėjomis. Tų daugelis 
irgi kelyje suklupo.

Atsirado vėl nauja idėja 
— socializmo, bet ir ji ne- 

'• įvykinama, tiktai sapnuose 
puiki išrodo. Bet kaip vi
sos’ pirmesnės teorijos, taip 
ir šita, norima įsprausti į 
■žmoniją, pasiskelbia: ’’kar
do ir ugnies”‘taktiką — re
voliuciją.

Socializmas lygiu budu 
turi būti platinamas tarpe 
prastuomenės, kuri jo nesu
pranta ir nenori priimti, ir 
tarp augštuomenės, kuri ži
no jo reikšmę ir mato sau 
pavojų jo vienpusiškume.

Socializmas yra idėja, o 
ne būtinas įvykimas. Socia
lizmas nėra duona, kurios 
reikalinga kiekvienam gy
vam daiktui, bet yra išvir
šinis papuošalas, kurie vie
nam reikalingi, kitam ne.

Socializmas, koki šiandien 
jo pranašai platina, yra ver
gija, dvasios suvaržymas: 
jis uždraudžia žmogui ki
taip protauti, kaip tik ’’dar
bininkiškai’^ t. y, kad njękp

perstatyti, taip žmogaus nenu- 
, stebina ir nežavėja. Užtemi
mai niekados nenustojo savo pa
slaptingų įspūdžių, kokius žmo
nes apturi ilaike (šaulės ar ;mė- 

; muilo .užtemimų, ’tečiaus yra ir 
•tokių (užtemimų, apie ’.kuriuos line (mirties duobė.
i vien '.astronomai težino,* tuo gi i 'Vienas iš indomiausių patyri- 
tarpu šešėlių žaismės musų sau- fmų sujungtų su pilnu saulės už- 

; Tin ėję sistemoje ir tarp žvaigž- temimu yra stovėti kokioj nors 
(dž’ių nepaliaujamos, nors tas re- žymioj vietoj pačiame šešėlio 

; tai unusų <domon atkreipiama. kelyje ir matyti tą smarkų pra- 
NaJktis savimi yra šešėlis ir šlavimą mėnulio nakties, su-

i turi savo'pavidalą. ” siaurėjusios pas mus iki ma
tėmės naktis yra gilus '.tam- žo plėtmo, kuris umu laiku ūž

aus bučius, 8,000 įmyliu pločio [.'eina ir už minutos ar dviejų 
prie savo pamato ir nusmailė- vėl pradingsta, užtemdindamas 
jautis iki užsibaigimo, kūno to- orą kaip kokiais etero sparnais., 
lomas į erdvę nueina pasmailiai .Dabar pamislykim apie plane- 
iki apie 1860,000 įmyliu. .tos Jupiterio šešėlį. Jo diame-

Jeigu vidurnaktyje galėtum tras yra 88,000 mylių, tolis nuo 
nuskristi iki to smailgalio, pri- saulės — 483,000,000 mylių, o 
atlaikydamas pačiu bučiaus vi- jo smailas šešėlis nusiekia į 
duriu, pamatytum, ’kaip .tolyn dausą užpakalyje jo nemažiau 
skrendant apie tave šešėlis plo- kaip 64,000,000 mylių, — tiek 
nėja-smailėja, iki pagaliaus, pa- tolumo, kokis dabar skiria pla
čioje viršūnėje,- -galėtum iškiš- netą Marsą nuo žemės, 
ti iš jo savo ranką j aplinkui Jupiteris savo satelites 
esančią satilės .šviesą, o kuomet mėnulius savo milžinišku 
pats iš to bučiaus smailumos iš
lystom, naktis ūmai pradingtų 
ir saulės kraštai tuojaus suži
bėtų — pamatytum šviesos ra^ 
tą aplinkui -mažytį aptemusį že
mės' skritulį. Taip žemė-maty
tųsi, suprantama, tik tada, jei 
nebūtų šviesos -efekto suminkš
tinimui didėlio šešėlio kraštu.

Kuomet-mėnulis užtemsta, jis 
praeina pro žemės nakties še
šėlį toj vietoj, kur nusmailė- 

. jančio šešėlio diametras yra a- 

. pie 5,700 mylių diametre. Ka
da saulė ’būna' užtemdoma, tai 

; tik plonytis galas mėnulio nak- 
. ties šešėlio driekiasi per žemės 
i veidą, tas, ant kelių sekundų, 

pašiepia žiūrėtoją nuo saulės, 
ir momentališka’i atskleidžia jo 

. akims žvaigždes, šviečiančias 
pro permatomą tamsos uždan- 
galą. a

. Mėnulio šešėlio bučius, ku
riame mėnulio naktįs viešpatau
ja su baisiu tamsumu ir šalčiu, 
nežinomu ant oru apgaubtos že
mės, yrą 2,160 mylių skersai 
prie savo apvalaus pamato ir 
yra beveik 323,000 mylių ilgio; 
To šešėlio smailgalis žemę pa
siekti tegali tiktai retkarčiais, 
delei nevisiškai centriško kelio 
arba orbito. Vienu laiku mė
nulio tolis nuo žemės buna kiek 
mažesnis, negu šešėlio ilgis, ki
tu sykiu buna toliau, negu še
šėlis gali pasiekti, tai yra už tos 
vietos, kur mėnulio šešėlis nu- 
smailėja ir pasibaigia. Tokis 
atsitolinimas ir prisiartinimas 
prie žemės būna skirtume 8,000 
mylių delei žemės ir mėnulio 
mainymosi vietų savo kelyje ap
linkui saulę.

Kuomet tolumas nuo saulės 
didinasi, nakties šešėliai — že
mės ir mėnulio — palengva tę
siasi tolyn ir tolyn, kaip atkiš
ti nagai, slaptingai, nematomi 
ir nejaučiami, iki jų šaltas pa
lytėjimas užpuola ant kokio 
nors daikto, nes nors jie plečia 
tamsumą kaip kokį plėtmą, ji 
visuomet yra tyrai permatoma. 
Ilgumas žemės šešėlio turi skir
tumą tarpe 28,000 mylių.

Laike saulės užtemimo mes 
stovime, mėnulio nakties šešė
lyje.; Tuomet saulė esti kitoje 
mėnulio pusėje. Tečiaus reikia Jų šešėliai perskriodžia dausas 
suprastu kad tos nakties šęšė- per milijardus mylių.

arba 
šešė- 
vištaIi u padengia taip, kaip

11 kiaušinius. Tai yra vaizdas, 
■ kuris niekados'nenubosta tėmy-
• jant, tik, žinoma, su teleskopais.
• Jupiterio keturi mėnuliai paei

liui kartais net daugiau, viena 
nakčia, pradingsta vienas pas
kui kitą, kuomet jie ineina į 
savo planetos šešėlį iš vieno šo
no, ir tam tikru .laiku kitame 
šone išlenda.

Mažučiai rundini taškeliai, 
tamsus kaip juodylu nudažyti, 
išsmaigę platų Jupiterio pavir
si, kuomet jie 'būna tarpe saulės 
ir .Jupiterio,' taipgi duoda puikų 
vaizdą telškopais žiūrint.

Vainikuotas pasaulis Satur
nas yra stebinanti šešėlių are
na. Platus jo vainikai perjuosia 
šešėliu .didelį skritulį, pats gi 
skritujis perkerta savo šešėliu 
šviesias vainikų dalis. Vaini
kų šešėlis išdidžiai keliauja tar
pe poliaus ir ekvatoriaus, vieną 
sykį viename šone, kitą sykį ki
tame, palengva platėdamas ir 
vėl susiaurėdamas, nors didesnė 
dalis šito spektaklio buna nuo 
musų uždengta pačiais vaini
kais. Su teleskopo pagalba len
gva galima matyti paties Satur
no tiesiamą šešėlį per vainikus.

Tolybėse tarpe žvaigždžių še

per 
vei- 

’Kada

Poetai išreiškia didelius ir išmin-l Šitokie prisiminimai pagerbia poetą ir 
tingus dalykus, kurių jie patįs jo poeziją; ypač pagerbia geriausią. Iš- 
nesupranta. —Platon, tikrųjų, poetų randasi įvairių rūšių; augš-

Itų ir žemų. Bet gi šį poezijos idealą mes 
Visi žmonės yra poetai širdyje, tikriausiai rasime tame, kurs stovi arčįau- 

— Emerson. | gjaj §io idealo. Kiekvienas poetas randa 
savo vietą; ir kiekvienas turi būti apver- 
tinamas ne tiktai pagal tai, ką jis turi sa
vyje, bet taipgi pagal jo bendrumų su ki
tais. Daugelis šių didžiausių genijų buvo 
poetais, bet poetiška dovana likosi pripa
žinta tiktai keliems. Poetiškas jausmin
gumas priklauso 'žmogiškai prigimčiai; jis 
priklauso, tūlame laipsnyje, visiems žmo
nėms. Poetas patarnauja žmonių didu
mai. Jo patarrtavimas neapiprekiuojamas. 
Poetas yra mokytojas ir įkvėptojas. Jis 
ne tiktai padilgina jausmą ir duoda užsi
ganėdinimą, bet intekmingiausiu budu *— 
atidengia teisybę. Jis atidengia ją ne ab
straktiškai, bet jos pilnybėje suvienytą su 
visa

Poezija yra grasiausia literatūros gė- 
Ji — tai tobuliausias žmogiško protolė.

išreiškimas. Ji — tai augščiausias ir ge
riausias literatūros produktas. Ji apiplė
šia literatūrą puikiausiai. Ji formuoja be
sijungiantį sąryšį tarp literatūros ir dai
lės. Realįai — poezija priguli literatūrai 
ir dailei. Ritminga formoje ir ideale dva
sioje — ji priklauso dailei. Bet gi jos kal
bos forma, minties ir jausmo išraiška pri
guli svarbiausiai literatūrai.

Poezija yra literatūra, dalyvaujanti 
augštame dailės laipsnyje. Jos artybė dai
lei priverčia mus manyti, kad ji, tikroje 
prasmėje, priklauso dailei, kurį užima pa-

Nauji Veikalai
Greitu laiku pradėsime 

’’Dirvą” leisti du scenišku 
kalu — "Tremtinė”
mes iš numirusių prisikelsime”. 
Vertė A. A. Tulys.

Sekantį didelį veikalą .savo 
skaitytojams patieksime ’’Sep
tyni- Senojo Pasaulio Stebuk
lai”, vertė K. S. Karpavičius. , . ... ,

Randasi ant ranku daugiau Plrm^i au^ stovl Mteraturoje.
didelių raštų, tik tie pasirodyę [ Tiesa, poezija duoda charakterį hte- 
kiek vėliaus. įraturai. Be poezijos literatūros formos

——— bei paveikslai tušti. Jie neturi pritrauki-
Kur tie Pinigai Dedami? mo’. Jie nesvarbus. Poezija didžiai ski- 
(Lietuvoš Atstovybės Ameri- riaS1 nU0 raSmlM. kurie estl Speciahai

kojė Pranešimas)) priežasties produktas. Moksliški ar filo- 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus | sofiniai raštai turi turėti visose savo for- 

Vyriausioji Valdyba ’laišku nuo i mose poetiško elemento ką-nors. Geriau- 
balandžio 27 <L š. m. N-317 į šioji poezija pažymi augščiausią žmogiš- 
Lietuvos Atstovo Amerikoje pa-1 kos vaidentuvės pakilimą, 
klausimą, kiek ji yra gavusi pi
nigų iš Amerikos 'Lietuvių, ši
taip sako:

Kaslink žinių :ąpie (pinigus, 
gautus iš Amerikos .Lietuvių, 
šiuomi pranešama, kad iki 
šiam laikui Vyriausioji Liet. 
Raudonojo Kryžiaus 'Valdyba 
yra gavusi viso 1/800 įauksinu 
gyvais pinigais, išplaukusių 
kaso n per -: 
a) Paltanavičių če’kiu Lithua

nian Sales Corporation, 
No. 1654 ....... . ....... '200 auk.

23-11-1920 taippat .čekiu per
Lithuanian Sales Gorp. 
No. 1669 ..iL...... 400 

23-11-1920 taip pat čekiu 
No. 1687 .. • • - 100.0 ?’

Nuo Šv. Petro ir 
ir nežinia nuo 3

Lithuanian .Sales 
..o. 104 ....... 200 ” 

1800 auks.
budu iš viso Lietuvos

Ideliškiausioji poezija yra puikiausia, 
I poetiškiausia,

Poezija yra forma ir dvasia. Formo
je ir dvasioje ji yra artima muzikos, gimi
nystei. Muzika sutardina formą su dva
sia. Kiekviena laikosi savimi. Bet abi 
priguli natūraliai viena kitai; viena tobu
lina antrą. — Vienas iš tikriausių poezi
jos siekių — kaip ir visos dailės — tai už
ganėdinti. Bet šisai siekinys nėra jos aug
ščiausias mieris ar tikslas, Ji pagamina 
užsiganėdinimą pagal emocijų akstinus. 
Ji išsilieja iš išaugštinto proto ir širdies 
stovio. Ji yra įkvėpimo produktas. Ji -su
žadina ir paakstina norą kituose. Tikras 
poetas yra įkvėptojas. Jo poemos esti ap- 

. dirbtos galingo impulso; kurs duoda sa- 
o ko 28-XI-1919 vannmgumą; ir į'zvilgio, kurs suteikia aiš

kų permatymą. Poetas yra taipgi moky
tojas. jis mato vidujinio gyvenimo dva
sinę šviesą, žibančią naturališkume. Poe
zijos puikybė ir liuesas virpėjimas-ritmoji- 
mas yra tame, kas duoda jai tinkamą įran
kį išreiškimui augštesnių sentimentų, ypa
tingai religijinių.

Poezija yra žmogaus išreiškimas, Poe- 
Izijoje žmogus suranda save. Ji yra aiš
kios jo vidujinės esybės išraiškos — džiau
gsmo ir baimės, vilčių ir troškimų ir viso 
to dvasinio turto, kurs, kaip turtinga auk
so kasykla, slepiasi žėdnoje sieloje.

Poezija iškelia žmogaus gyvenimo 
mintis į augštėsnį stovį, negu paprasto uti- 
litariškumo.1 Ji suteikia nepaprastą ir aiš
kią idealės prigimties išraišką, žmogaus ir 
žmogiško gyvenimo išreiškimą.

Poeziją yra šis idealis žvilgsnis, kurį 
žmonės ypatingai trokšta atsiekti, ir kurio 
visados įieško įvairiais budais. Nes idea- nesa pagaioą j J -

Lietuvos Vy.'liame žvilgsnyje randasi palaima, gyveni-

vidujine esybe.

šėliai žaidžia neapsakomai mil- j kur į šalį, 
žiniškais ir gražiais pavidalais, 
tečiaus apie juos žinome labai 
mažai, tik galime persistatyti 
iš ištyrimų, kad milžiniški kū
nai sukasi apie kitas saules, 
dar puikesnes, negu musų.

Tolimos saulės, kurias mes 
[matome tiktai žiburėlius ada
tos smailgalio didumo, turi sa
vo sistemas, savo planetas ir tos 
planetos savo mėnulius. Mes 
jų matyti negalime, nes pe’rtoli. 
Matome tik pačią valdančiąją 
visą sistemą žvaigždę. Ji ap
šviečia savo, keleives planetas, 
jos meta į tolimas dausas savo 
šešėlius, tie šešėliai, pasiekia 
kitas planetas .arba tamsius kū
nus ir tt.

Šalip tokių planetinių siste-. 
mų yra dar žvaigždžių porų, 
trilypių ir keturlypių, kurios be 
paliovos viena apie kitą ratu 
eina. Daug . tų mažų grupelių 
žvaigždžių yra visai užgesusių.

GROŽĖ IR NAUDA.
Pavasario saulei suspindus karštai, 
Susprogo medeliai, sudygo daigai, 
Ir gėlės iškėlę augštyn galvas savo 
Džgiausmingai pavasario ęru alsavo.

Vėjelis jas puštė, liūliavo- švelniai,
Jas kalbino linksmus paukštelių balsai; 
[Bitelės jas lankė, bučiavo, mylėjo, 
Gėlių visos pievos prisklidę žydėjo.

Gražu yr’ žiūrėti, kaip žydi laukai, 
Kaip gėlės apdengę — pilni jų takai;, 
Kas yra gražesnio už žydinčią gėlę, 
Kas daugiau mus jausmą linksmybėn 

iškėlė?
Bet gaila — gyventi joms skirta trumpai: 
Ruduo tuoj ližeina — nuplinka laukai; 
Visa žemė, puikiai gėlėmis dabinta, 

liūdną tuštumą tuoj vėlei įkrinta.
Pradingsta puikumas marguotų gėlių, 
Nukrinta jų lapai ant savo šaknų. 
Dienų nuobodumas be galo prailgsta, 
Skaistybė,_ka buvo-, kaip sapnas 

pradingsta. ,
Ir kas gėlių žiedus minėja daugiau, — ■ 
Nors jiems skaisčiai žydint mylėjo labiau, 
Neg’ tuos augių žiedus, ką naudą užvėrę, 
Kurie rudens dienai mums maistą sutvėrė?

Likimas toks kožno yr’ daikto gražaus: 
Jame nieks nejieško bent ko dar 

daugiaus,
Kaip tik jų puikybe tuo tarpu gėrėjas;
Kada ji pradingsta — paliauja minėjęs.

Palaimintas daiktas, kurs naudą augin’, 
Kurs savo vertybę praskleid'žia platyn, 
Kuris neužvėręs savyje vertybę, .
Bet leidžia ją svietui — po žemės platybę.

Ir žmogus; kurs naudą išduos iš savęs, 
Kurs darbą prakilnų visų tarp’ praves, 
Tokį žmonės ilgai pagerbs ir mylės 
Buitis jo nebus tiktai tiek, kiek gėlės.

K. S, K.

Į

čekiu 
1 Corp. 
’ Išviso

Tokių
■ Raudonajam Kryžiui nuo Ame- 
i rikos Lietuvių per visą laiką li-
■ ko tepriduota juokingai maža.
i suma, išviso sulyg 'kurso apie 
• dvidešimts dolarių, kuomet yra i 
: daromi nuolatiniai tų pinigų, 

rinkimai ir skaitoma net dešim
timis tūkstančių dolarių.

Gal but Lietuvos Raud. Kry
žius yra apturėjęs jau po ba
landžio 27 d. ir daugiau pinigų, 
bet prisieina visgi nusistebėti, 
kad iki tam laikui taip mažai 
tebuvo gautą!

Lietuvos Raudonasis Kryžius, 
kaip ir kitų valstybių panašios 
įstaigos, yra pusiau oficialė* įs
taiga. Jis užlaiko keletą ligo
ninių Kaune ir kituose miestuo
se, o karės metu’'neša pagalbą Į 
visame pafronte. Į_ . „ 
riausybė per Mihisterių Kabi
netą yra asignavusi šimtus tūk
stančių tos įstaigos užlaikymui, 
o Lietuvoje nemaža surinkta 
aukų. Visa atskaita yra veda
ma po Valdžios Kontrole ir, ži
noma, jai privalo rūpėti, kad 
surinktieji jo naųdon nuo .Lie- : 
tuvos piliečių pinigai nenueitų

. .. Todėl šiuomi kvie
čiu visas Lietuvių įstaigas ir ( 
organizacijas, kurios yra užsi- 
ėmusios Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus rėmimu ir sušelpimu, • 
suteikti Lietuvos Atstovybei A- j 
merikoje (Representative of i 
Lithuania in America, 703 — ] 
15th St., N. W., Washington, , 
D. C.) žinių:

1) Kiek nuo pat karės laiko '
yra čion Lietuvių surinkta Lie- 1 
tuvos Raud. Kryžiui ir kiek iki mato gamtoje ir žmoguje, 'žmogiškame po- 
šiam laikui pasiųsta Lietuvon budyje ir gyvenime, jis sutvarko tinkamuo-, 
ar tai' stačiai Lietuvos Raudo- < " *
najam Kryžiui, ar kokiai nors jgĮų matyti 
Valdžios ypatai, kad atiduotu, . . .. ’ ....
Liet. Raud. Kryžiui. ’ dvasinį; jis nupiešia jį aiškiame’ žvilgyje.

2) Jeigu keno nors buvo pa- Idealis nebeslepiasi nuo musų, viskas ap-
siųsta ir pinigai tapo ikšiol ne- link ir viduje. Ir mes regime ir pažįsta- 
■priduoti, tai prašoma duoti pri- me. Idealis stovi prieš ir šalę musų, musų 
rodymų, kuomet, kam ir per ką mintyje ir jausmuose ir kiekvienos dienos 
buvo pasiųsti, idant Lietuvos gyVenjme. Musu pančiai sutraukyti. Poe- 
Atstovybė galėtu sujieskot tuos . .v ..• • * -i I t ■ n tas paliuosavo mus is vergijos. Mes sie- pimgus ir inteikt Lietuvos Rau- . 1 v J
donajam Kryžiui. kiame augstyn. Gyvenimas nebėra mums

J. VILEIŠIS, apmiręs padėjimas. Jis yra gyvas ir įvai- Geisteriškiai. 
Lietuvos Atstovas Amerikoje. [ rus kaip žemės paviršius.

mas, džiaugsmas.
Kiekvienas žmogus yra poetas savy

je. Jis yra poetas augštuose savo didybės 
atributuose. — Dangus, saulės užtekėji
mas ir nusileidimus, švelnus medžiai, savo 
turtingais lapais ir linguojančiomis šako
mis, žolės, sklandantis debesiai, bėgantis 
[upelis, įvairus žemės vaizdai, alsuojantis 
ir staugiąs vėjas, blanki mėnesiena ir skai
dri saulės šviesa, paukščių giesmės — visa 
tai ir daugelis kitų gamtos apsireiškimų 
nuolatai formuoja žmoguje ilgą gyvenimo 
giesmę. Bet šios giesmės išskaitymui ir 
sutvarkymui reikalinga vidujinė akis. Ir 
kas daugiau ?! Tas tikras poetas, kurio 
vidujinė akis pravįra ir kuri regi ’’puikų 
apsireiškimą”. Jis skaito tą giesmę ir iš- 
aiškina-perduoda ją kitiems. Tai, ką jis

se, puikiuose žodžiuose, kad kiti taipgi ga- 
. Ir jis tokiu budu atidengia

(Laike, ątastogų) 
Tamsi," pažiurusi bakūžė, 
Pro josios sienas vėjas ūžia, 
O mane krečia šiurpulys, 
Į šoną įsmenga dieglys.
Aš liūdnas, sėdžiu nusiminęs, 
Tarytum nieko nepažinęs, 
Kad priešai braujas Lietuvon, 
Mano šalelėn mylimon.
Kas reik daryti: ar sėdėti, 
Ar vėl kariaut su jais pradėti? 
Juk ikišiol aš kariavau, 
Tat ko aš čion parkeliavau?
Einu ir vėl kariaut pradėsiu, 
Nes jei kitaip, tai palydėsiu 
Tikrą kareivio savo vardą 
Ir aprudinsiu aštrų kardą. 
Nebusiu vertas patrioto — 
Savo Tėvynės galijoto.
Tat eisiu aš, už ją kovosiu, 
Vėl save jai pasiaukosiu.
Kovosiu toj, kol gyvas busiu, 
Kovodam’s jeigu ir pra'žusiu, 
Tečiaų tik žusiu už Tėvynę, > 
Už josios laisvę sidabrinę.

Tyslevas.

18-X-19 m.



DIRVA

RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO”, 
VEDĖJOS GYVENIMAS

Iš Cleveland© “Leader-News” — Verčia K. S. K.

(Tąsa iš pereito numerio)
Tokį kritikavimą girdėdami kiti pra- * 

dėjb labai juoktis ir ploti. Aš atsakiau:
’’Jeigu aš paimsiu organizavimą mo- 1 

terų ba tali jono, aš busiu atsakomybėje už 1 
kiekvieną jo narį._: Savo būryje įvesčiau 
aštrią discipliną ir nedaleisčiau nei prakal
bų sakinėjimo nei sląmpinėjimo gatvėmiš. 
Kuomet Motina Rusija skęsti, nėra ką ka- 
riumenę valdyti komitetais? Aš pati esu 
paprasta kaimietė iri žinau, kad tiktai dis
ciplina gali Rusijos armiją išgelbėti. Ma
inomame tverti batalijone aš panaudočiau 
visišką savo autoritetingumą ir privers
čiau visas prie tvarkos. Kitokiu budu nė
ra ko nei bandyti organizuoti jo.”

Niekas nesipriešino mano- išrūdytoms 
išlygoms, sulyg kurių" reikėtų steigti toki 
moterų pulką. Tečiaus aš visai nesitikė
jau, kad valdžia tą dalyką rimtai svarstys 
ir leis mano idėjai išsipildyti, nors man bu
vo pasakyta, kad kaip- tik Kerenskis su
grįš iš fronto, tas sumanymas bus jam per
statytas.

‘ Durnos Prezidenįas Rodzianko tuo da
lyku didžiai užsiinteresavo. Jisai perstatė 
mane kapitonui’Dementjevui, sužeistų ka
reivių namų komandieriui, ir paprašė pa
skirti man kambarį ar porą gyvenimui ir 
abelnai prižiūrėti mane. Su kapitonu nu
vykau į tuos namus, kur jis mane persta
tė savo žmonai, puikiai-ir patriotiškai mo
teriai, su kuria greitu laiku labai susiar
tinau-. .

Sekantį rytą Rodzianko telefonavo už
mindamas, kad pirm negu sumanymas eis 
prie karės ministerio, Kerenskio, gera bu
tų jį persvarstyti su vyriausiu vadu, gen. 
Brusilovu, kuris galėtų į jį pažiūrėti ka- 
riumenės žvilgsniu. Jeigu jisai tą idėją 
užgirtų, tada’ daug lengviau butų gauti ii’ 
Kerenskio daleidimas.

Generalė stovykla tuomet buvo Mohį- 
leve ir mes tenai nuvykome; su manim 
žiavo kapitonas Dementjev, išgavimui 
simatymo su vyriausiu karės vadu. 1 
gūžio 14 d. jo adjutantas mus priėmė, 
tuoj pranešė generolui Brusilovui’musų 
vykimo tikslą *ir generolas liepė mus 
vesti prie jo.

Dar vos savaitė tepraslinko kaip 
apleidau frontą, ir štai vėl atsidūriau ka
rės lauke, suprantama, tiktai tenai, kur ra
dosi pats vyriausias vadas. Tokia buvo 
urna įvykus permaina, kad aš negalėjau ne
sistebėti, giliai savo širdyje, iš tų ypatin
gai keistų likimo kelių. Brusilov sutiko 
mus su draugišku rankų pasveikinimu. Jis 
ta idėja buvo užinteresuotas, sakėsi. Ge
rai butų prisėsti. Mes atsisėdome. Rei
kėjo man papasakoti apie save ir kaip tas 
sumanymas man užėjo.

Išpasakojau jam apie savo kareiviavi
mą ir apie pasitraukimą iš fronto delei to, 
kad negalėjau priprasti prie užėjusių .nau
jų aplinkybių. Paaiškinau jam, kad šito 
sumanymo tikslas butų sugėdinti tranšė
jose esančius vyrus, pasiunčiant moteris 
ant priešų pirma jų. Vyriausias vadas tą 
dalyką su Dementjevu .visapusiškai apkal
bėjo ir mano idėją užgyrė. Po to jis atsi
sveikino su mumis, išreiškdamas savo viltį, 
kad gerai pasisektų tai įvykinti, ir aš, link
smame upe išvažiavau į Petrogradą.

va- 
pa- 
Ge- 
Jis 

. at- 
at-

visiškai paniekina. — Aiškiai ; 
reikia žinoti, kad kiekvieno, mo
kslo žmogaus darbai nebūna 
tuojaus apkainuojami. Taip ly
giai ir istoriški nuotikiai nega
li būti tuojaus teisingai aprašo
mi ir ne vienodu žvilgsniu į tai 
tėmijant rašomi. Pavyzdžiui', 
dabartinė buvusi pasaulinė ka
rė, jos priežastis, negali būti 
tuojaus ir teisingai aprašoma, 
nes apsireiškia perdidelis vien
pusiškumas iš vienos ir antros 
pusės. Bet istorišką faktą is
torijos rašytojai galės nuosek
liai nustatyti tik už keletos de
šimtų metų — tuomet, kada 
žmonija bus blaiva nuo vienpu
siškų egoistiškumų minėtame 
atsitikime. Taip atsitiko su vi
sais pasauliniais nuotikiais, su 
mokslo vyrais, prieš kuriuos ku
nigija aklai kariavo, . ir paga
lbaus su Giordano Bruno. Jo 
skelbiamos teorijos- nebuvo su
prantamos kunigijai, o antra, 
ji labai nenorėjo, kad liaudis 
suprastų teisybės žodį, nes iš 
to kunigija permatė savo tikė- 
jimiškam ’’gešeftui” pavojų. Ji 
kuogreičiausia pasistengė nu
žudyti Giordano Bruno —. ir 
sudegino ant laužo. Vienok Ita
lijos liaudis povaliai išsipagirio
jo iš tikėjimiško fanatizmo ir 
1889 metais pastatė jam pamin-

• klą, neatsižvelgiant net į tai, 
i kad popiežius tam labai, protes-
• tavo.

Kaslink to, kad Giordano Bru-. 
’ ho buvo paleistuvystės platin

tojas, autorius tiesiai apsilenkia | los, o jei DJevo nėra, tai nėra

su teisybe ir bando iškraipyti 
faktus. Minėtas mokslo vyras 
nurodydavo tuo laikiniams ku
nigams, kad prieš gamtos tiesas 
jie eiti negali. Jisai aiškiai pri- 
parodė klaidingumą celibato 
(bepatystės), kuri ir po šiai die
nai tik iš vardo tepasilaiko. To
dėl jo patarimu buvo kunigijai, 
kad kunigai turėtų apsivesti ir 
gyventi taip, kaip visi kiti žmo
nės, o ne palaikyti didelius klio- 
štorius ir'platinti įvairias lytiš
kas ligas užganėdinimui savo 
gamtiškų reikalavimų. Tas vi
sas Bruno mintis autorius vi
sai klaidingai supranta arba tik 
nori skaitytojams pažeminan
čiai jas perstatyti. Autorius 
neduoda pateisinimo kunigijai, 
kuri nežmoniškai pasielgė už- 
kirsdama žmogui kelią gyventi 
pasaulyje, kuriame jį Dievo pa
rėdymu motina ant-žemės pa
leido. Pasakydamas, kad. už tas 
’’blevyzgas” buvo sudegintas, 
autorius pripažįsta tą geru da
lyku ir, suprantama, po šiai die
nai kunigija taip elgtųsi, jeigu T„ __ _
nebūtų žmonių įstatymo, vietoję’’kritikas” iškraipo tą mintį ir 
kunigų, kaip tada buvo.

Dar toliau štai ką sako:
’’Toliau šemoliunas rašo, kad 

garsusis Francuzų 
A. Lavoisier ,1 
’praktiškai’ Bruno teoriją, jog 
’nei siela, nei Dievas negali bū
ti forma bė materijos-medegos’, 
nes ’medega negali būti sunai
kinama bei padaroma’. Todėl 
gi negali būti nei Dievo, nei šie-

’grieko’. Užtai nesiduok ’kleri
kalams’ akis muilinti, jog vog
ti, šmeižti, meluoti arba paleis
tuvauti ir tt. yra kokis ’grie- 
kas’. Raštas šventas, pats Jė
zus ir Apaštalai seniau žmones 
mulkino, o dabar popiežiai ir 
kunigai vis dar tuos žmones 
mulkina, o vyro mokinto, ’tik
ro kataliko’, kaip šemoliuno, tie 
žiopliai, nenori klausyti! Po in- 
tekme tų ’klerikalų’ žmonės iš- 
simislijo kokį ten ’Visogalį Su
tvėrėją Dangaus ir žemės" ir Jį 
garbina dar ir dabar...,”

Iš šitų žodžių aiškiai pasiro
do, kad tų žodžių rašytojas yra 
visai doroje nusmukęs, kaip kir
vis nuo koto, jei drįsta tokias 
neteisybes žmonėms perstatyti, 
tuo tarpu besistengdamas pri- 
parodyti apie ’’grieką”. Aš sa
vo straipsnyje niekuomet nera
šiau ir netvirtinau, kad Dievo 
nėra, nes kalba buvo apie že
mišką dalyką, apie Lietuvą. — 
Kalbėdamas apie Giordano Bru
no raštus priminiau, kad jie bu
vo metafiziško turinio. Mano

Atsakymai į “Žinyno” I1 
U žs ipuldinė j imus

Vietinės parapijos leidžiama- ( 
me laikraštukyj ’’žinynas” N.l j 
tilpo mane šmeižiantis aprašy- j 
mas — "Kame Teisybė?”

To straipsniuko autorius, ne
galėdamas niekaip sukritikuoti < 
mano straipsnio ’’Klerikalizmas 
Lietuvai Pavojingas”, koliojasi 
ypatiškai. Tuo pačiu sykiu aiš
kiai pasirodo, kad jisai, yra ku
nigas, o ne protingas ir doras 
žmogus! Žinoma, iš tokių ypa
tų ką geresnio ir nesitikėjau — 
koks pats, tokie" ir argumentai.

Šiame atsakyme nurodysiu to 
straipsnelio autoriaus klaidas, 
kurias jisai padarė rašydamas 
’’Žinyne” savo ’’kritiką”. Iš
tiktųjų jisai gėdijosi turbut sa
vęs ir savo žodžių, pasakytų 
aname straipsnelyje,- užtai bijo-1 
si ir savo tikrą vardą pilnai pa
sirašyti.

Pirmiausia to straipsnio au
torius ve ką rašo:

•’’Ačiū Šem. .dievui, jog.... 
’tiesa, atsirasdavo vienas-kitas 
ir iš kunigų-klėrikalų, kuris pa
siryždavo skelbti žmonijai tik
rąjį mokslą ir dorą (!). Bet, de
ja!’ tokių ypatų darbai netoli] 
siekdavo — jie būdavo eksko
munikuoti ir nuteisiami sude
ginimui ant laužo”.... žmogus 
tuoj pamislini, kad tie ’klerika
lai’ tai bent gi bestijos! Pamis- 
lyk, degina ant laužo gerus ku
nigus! Kibą tie ’klerikalai’ 
ra kokie, ten ’laisvamaniai 
šliuptarniai!”

Autorius pripažįsta, kad ir 
turiu dievą. Žinoma, kad aš esu

■ su dievu, už tai ir parašiau to-
• kį dalyką, kuris ’’dievobaimin

gam” kritikuotojui labai ne
lengvas perkąsti.

Ištikrųjų, klerikalai-kunigai 
yra didžiausi laisvadariai, o ne 
laisvamaniai, nes laisvamaniai ir 
šliuptarniai dar nėra nei vieno 
žmogaus ant laužo sudeginę.

Autorius toliaus apipiešia G. 
Bruno biografiją ir visus jo vei
kimus, pagaliaus prideda sekan
čiai :

’’Tas bedievių ’šventasis’ kan
kinys buvo didžiausias paleistu
vystės skelbėjas ir platintojas; 
mokino,-- kad ..skaistybė ir susi- 
laikyipas esanti kvailystė; jog 
kiekvienas turėtų turėti tiek 
mergų, kiek jis gali išmaitinti. 
Buvo šlykščiausias nemazgot- 
burnis. Už tas blevyzgas, už 
tą žmonių tvirkinimą, Giorda
no Bruno buvo pasmerktas mir- 
tin ir sudegintas.”

’’Kame teisybė” autorius tą 
mokslo žmogų, Giordano Bruno,)

jį. Tai buvo Kerenskis, tuolaikinis minių 
dievaitis. Viena jo ranka buvo parišta. Su i 
kita jis pasveikino, mane. Jisai vaikščiojo 1 
po kambarį nervuotai ir kalbėjo trumpai ir ■ 
sausai. Jisai sakė girdėjęs apie mane ir : 
mano sumanymu esąs užinteresuotas. Aš , 
išdėsčiau jam savo projekto tikslą, paaiš- ■ 
kindama, kad musų organizacijoj nebūtų 
jokių komitetų, tik reguliarė disciplina.

Kerenskis nekantriai klausė. Jis tur
būt jau buvo nusistatęs tame reikale pa
niūrą. Vienas punktas buvo, ką jam rodės 
neaiškus. Ar aš galėsiu savo organizacijo
je palaikyti tikrą morališkumą? Jeigu tą 
atsakomybę paimsiu į savo rankas ir pri
žiūrėsiu apsiėjimą ir tų merginų reputaci
ją, jis leido man tuojaus pradėti rekrutavi- 
mą. Viskas buvo nuspręsta. Man paves
ta teisė tuojaus tverti pulką po vardu Pir
mas Rusijos Moterų Mirties Batalijcnas.

Man viskas rodės lyg netikėtinu. Tik 
kelios dienos atgal man ta mintis užėjo 
tik kaipo mintis.. J)abar tą mano sapną 
pripažino praktišku dalyku net augščiau- 
sias karės perdėtinis. Dabar leido man iš
eiti. Vedant mane per duris, Kerenskio 
akįs užkliuvo ant gen. Polovcevo. Jis pra
šė jo priduoti man visą reikalingą paramą. 
Buvau visa perimta dideliu džiaugsmu.

Greitu laiku įvyko trumpas pasikalbė- 
. jimas kapt. Dementjevo su gen. Polovce- 
. vu ir šis pastarasis padavė sekantį suma- 
. nymą:

’’Pradėkime tą rytoj susirinkime, ku- 
. ris atsibus Marijnski teatre sužeistų ka- 
j reivių namų naudai. Kerenskis, Rodzian- 
. ko ir Tčheidze ir kiti tenai kalbės. Padė

kime ant programo Bočkarevą tarpe Ro
dzianko ir Kerenskio.” j

Mane apėmė baimė ir aš labai tam pa- ; 
sipriešinau, sakydama, jog niekados prieš ■ 
publiką negalėčiau stoti ir nežinosiu apie 
ką kalbėti.

’’Pasakysi tik apie tuos pačius dalykus, 
ką perstatei Rodziankui, Brusilovui ir Ke- 
renskiui. Apsakysi susirinkusiems kaip 
išrodo padėjimas fronte ir pačioje šalyje”, 
kalbėjo jiedu, atmesdami; šalin mano prie
šinimąsi.

Pirm negu spėjau persistatyti, aš tuoj 
pasijutau esanti fotografijų studijoje ir 
nuimta mano paveikslas. Sekančią dieną 
mano paveikslas buvo ant didelių iškabų 
išlipinėtas po visą miestą, skelbiantis ma
no prakalbą Marijnski teatre su tikslu or
ganizuoti Moterų Mirties Batalijoną.

Nei akies nesumerkiau visą tą naktį 
prieš tą vakarą, kuomet turėjo įvykti vi
suotinas susirinkimas. Man tas rodės ne
suprantamu sapnu. Iš kur aš atsiradau 

i tarpe tokių didžių vyrų kaip Rodzianko ir 
Kerenskis? Kaip aš galėsiu stoti prieš su- 

. sirinkimą mokytų žmonių, aš, bemokslė 
kaimietė moteris? Ir ką aš pasakysiu? 
Mano liežuvis niekados nebuvo lavinamas 
švelnioms kalboms. Mano akįs niekados 
nematė tokios vietos, kaip Marijnski teat
ras, kurį seniau tankiai lankė caras ir jo 
šeimyna. Lovoje mėčiausi kaip ligos ap
imtą.

’’Viešpatie augščiausias”, meldžiausi 
su ašarų pilnom akim, ’’parodyk man, tavo 
nusižeminusiam tarnui, teisybės kelią. Aš 
bijau; priduok mano širdžiai drąsumo. Ma
no silpnos kojos nedalaikys mane; sustip
rink mane savo galybe. Mano mintįs klai
džioja tamsybėje; apšviesk <jas savo švie
sa. Mano kalba yra tik paprastą nežinė- 
lės bobos; leisk jai plaukti tavo išmintimi 
ir perskverbti širdis mano klausytojų. Pa
daryk tai ne del nusižeminusios manęs, bet 
vardan Rusijos, mano nelaimingos šalies.”

Sekantį rytą atsikėlus, mano akįs nuo 
karščio buvo paraudonavusios; Visą 
buvau nervuota. Kapt. Dementjev 
rė įsidėti visą savo kalbą atmintin, 
patarimą atmečiau, atsakydama:

’’Visą savo viltį-padėjau Dievuje ir pa
sitikiu, kad jis suteiks mano lupoms tinka
mus žodžius.”

Tai buvo gegužio 21 d., 1917 m., vaka
ras. Mane nuvežė Į Marijnski teatrą sy
kiu su kapt. Dementjevu ir jo žmona ir pa
sodino buvusioje caro šeimynos vietoje. 
Visas teatras buvo pilnas — prie durų už 
ineigą surinkta apie 20,000 rublių. Kiek
vienas rodės žiurėjo į manė, ir man buvo 
labai sunku suvaldyti savo nervus.

aš

Pasimatymas su Kerenskiu.
Kerenskis iš fronto buvo sugrįžęs. Mes 

atsikreipėm • prie Rodzianko ir pasakėm 
jam pasekmes pasimatymo su karės vadu. 
Jis pranešė mums, jog jau prašė audienci
jos su Kerenskiu ir jis norėjo Rodzianką 
sueiti sekantį rytą ant 7 valandos, kuomet 
galės tą sumanymą perstatyti. Po pasi
matymo su Kerenskiu Rodzianko telefona- 
vo mums, kad jis sutvarkė man audienciją 
su Kerenskiu Žieminiame palociuje sekan
čią dieną per pietus.

Kapt. Dementjev nuvežė mane į Žie
minį palocių ir keletas minutų prieš 12 aš 
radausi prieškambaryje karės ministeric 
raštinės. Nusistebėjau tenai atradusi ir 
gen. Brusilovą ir jis užklausė manęs, ar aš 
atvykau pasitarti su Kerenskiu apie tą pa
tį dalyką. Atsakiau tai patvirtindama. Jis 
pasisiūlė su parėmimu mano idėjos prieš 
karės minister}, ir tenai pat perstatė mane 
generolui Polovcevui, Petrogrado militario 
distrikto komandieriui, kuris buvo su juo 
atvykęs.

Smarkiai atsidarė duris ir į mane at
simušė jaunas veidas, su degančiom nuo 
nemigės akim, ir pakvietė mane ineiti pas

(Bus daugiau)

y- 
ar

as

cuzų chemikas vogti, etc. 
buk patvirtinęs I straipsniui,

bando sakyt, jog aš tvirtinęs, 
kad nesą Dievo, tai nėra ir 
’’grieko”, galima paleistuvauti, 

Tai ’’kritika” mano 
kur buvo sakyta, 

kad žmonės turi būti pavyzd
žiais doros ir tvarkos, o ne taip 
kaip klerikalai skelbia: ’’Dary
kit taip kaip mes*sakom, o ne 
kaip mes darom!”

Jonas šemoliunas.
(Bus daugiau)

DAUGELIS TAUTŲ
yra reprezentuojamos dideliame skaičiuje žmonių, kuriems, po pasi
baigimo kares, 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.
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UŽRUBEZINIS SKYRIUS fa

OTIS & CO. (
va.216 Superior Ave. N. E.

MES 
SIUNČIAME 

PINIGUS 
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Apatinės grindįs 
Cuyahoga Buildinge 
Ant Public Skvero

dieną 
pata- 
Tą jo

Pereitą savaitę buvo -kėsinta- 
si nužudyti buv. Vokietijos kai
zerį. Jis gyvena Amerongen, 
Holandijoj. Kėsinęsis žmoęus 
esąs Belgas.

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

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

AR JŪSŲ KŪDIKIS PATENKINTAS?
Jeigu jis verkia, priežastis tankiai yra 
odos niežėjimas. Kūdikio oda turi bū
ti sausa, o jei ne, prasideda niežėjimas 
ir kitokie odos negerumai.
Vengkit tokio negerumo. Naudokite 
liuosai Colgate’s Talcum, po maudymo . 
ir dienos laiku palaikymui odos švel
nia. Tie milteliai yra antiseptiški ir 
maloniai perfumuoti.

"M” EREIKIA Cleveland© 
piliečiams rūpintis, kur 

padėti savo pinigus. Ant 
Public Skvero stovi ”Old 
Society” kaipo vieša kvie
tėja publikos prie taupymo.

Incorporated 184Q 

ponely for garnys 
in the ffity of QTleoelanb 

rutuc SQUARE

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio Valstijoje

Moterjs patirs jog Colgate’s Talcum 
yra užganėdinančiu rengiantis, ir vy
rai patirs, kad tai yra vėdinančiu po 
skutimosi. Naudokit juos bile kada, 
kuomet šilto oro prakaitavimas sutei
kia jums nepatogumo.

Reikalaukit Colgate’s Talcum 
jums patinkamoje aptiekoje.

Jei norit knygelės paaiškinančios kaip maitinti ir 
prižiūrėti kudikj. atsiųskit 10 centų ir reikalaukit 
’’Colgate’s Baby Book.” Colgate & Co., New York.

COLGATE’S
TALC POWDER
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— Rašo TULELIS. —

(Tąsa iš pereito numerio)
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Duris atidarė pats kunigas, trumpu 
švarku apsivilkęs, dargi ir kalnieriaus ne- 
užsidėjęs. Supratau, delko jis buvo kal
nieriaus neužsidėjęs, — tai kad nepulti 
man j akis kaipo kunigas.

Su didžiausiu džiaugsmu ir mandagu
mu jis pasveikino mane, nuvilko mano ap- 
siautalą ir pasodino krėslan. Galiu pri
minti, jog aš tuomet puikiai atrodžiau vy
ro akyse: plona kašmero jakaitė dengė ma
no- krutinę, veidas raudonas* skaistus ir 
kokia tai paslaptim viliojantis.

Jis atsisėdo šalę manęs ir mudu prieš
priešais sėdėdami kalbėjovos. Musų kal
bos turinį galite patįs suprasti — daugiau
sia rišos su praeitimi — su ta auksine, ne
užmirština praeitimi!

— Atleiskite, Salome, — pasikeldamas 
jis tarė.

Iš antro kambario atnešė bonką vy
no, — stipraus, svaiginančio vyno, ir stik
lelį pripylęs ir manin ištiesęs, tarė:-

— Išgerkime!
Tuo sykiu jis attodė tokis nepapras

tas — nervuotas ir vis lyg ką tai norįs pa
sakyti, bet kaž-kas jį laiko nuo to. Jo akįs 
‘žiurėjo į mane taip, lyg jis norėtų stverti 
mane ir ten ant vietos pasmaugti.

— Bet, kunige, — tariau.
— Namie nei gyvos dusios. Gaspadi- 

nei paliepiau nepareiti iki dvylikos.
— Delko taip?

• — Begu nežinai?....
— Ratai bo seni ratai....

inėjo į kleboniją ir užsuko elektrą, nes, 
mat, jau aušo. Aš išgirdau lengvus jos 
žingsnius, pravėriau akis ir nepasijudin-j 
dama, nuduodama lyg miegočiau, dabojau 
jos veikimą. Susiraukus, piktai ji žiurė
jo į mudu, paskui į tuščią vyno bonką, pas
kui apsidairė po visus kampus ir, matomai 
nesijausdama ką daro, nusispjovė, gi iš
eidama protyliais, bet su dideliu pavydu ir 
pagieža pati sau tarė:

— Ak, viešpat, viešpat, kaip juos per
kūnas netrenkia! kambarys dvokia, stal
dengtė vynu aplaistyta, o jiedu susikabinę, 
vienas kitą apglėbę, miega! Kas tai ma
tė! Kas tai matė? Kiaulės, baisios kiau
lės!!

Ji išeidama ir duris uždarydama dar 
pažiurėjo į mudu ir metė didžiausią panie
ką ant musų. Aš susigėdau jos ir pama
niau:

— Dieve, mana dieve, kaip aš nupuo- 
liau! Kekšė iš manęs beliko. Ar aš ne
svajojau pakilti į tokį puikų gyvenimą? 
Ar aš nesvajojau būti minčių karalienė — 
dailos tvėrėja’, kada mokyklą lankiau? Tiek 
idealų, tiek jieškinių! O dabar kas iš ma
nęs? Kekšė, kekšė, kekšė!

Nieko kunigui nesakydama, atsargiai, 
tylučiai apsirengiau, prisigužiau prie jo 
veido ir karštai jį pabučiavau. Mano aša-# 
ros ant jo pasiliko. Jis tai nejautė — mie
gojo. Karštai pabučiavau jo veidą ir iš
bėgau iš klebonijos, mislydama, kad dau
giau jau nei kojos nekelsiu į tą namą, ir 
kad daugiau jau nebeparegėsiu to gražaus 
veido, kuris pražudė visą mano gyvenimą 
linksmybę.... A, dievaži, meilės burtų 
dievaži, kada užgims pasaulyje filosofas, 
kuris galės apreikšti tavo gilias slaptybes? 
Dievaži!

Taip ir padariau: daugiau nebepasi- 
mačiau ir nemanau pasimatyti šiame pa
saulyje su tuo kunigu Julium. Bet tą nak
tį tai ir mirsiu — neužmiršiu! Labai tan
kiai pati savęs užklausiu: Ar mes gi bu
vom kiaulės, kaip ta mergšė mus pavadi
no? Ar gi mes ne žmonės su jausmais? 
Ar gi mes ne žmonės su širdžia, kurie myli

Išgėrėm po stiklą, paskui’ po antrą ir gyvenimą?.... Ar mes gi buvom kiaulės? 
trečią. Man pradėjo galva suktis, sąvokos — O, meilės šešėliai................ ..........
pradėjau nustoti. Jis apkabino mane ir, ........................... . ..................... .

[dinge 
cvėro

lyg koks -beprotis, spaudė prie savęs.
— Kunige!
— Tyliai, tyliai, Salome, tyliai!^
— O, kunige! Del Dievo! Viešpatie!
Jis pradėjo mane bučiuoti, per jo vei

dą riedėjo didelės ašaros. Aš palikau jau

Salome pabaigė pasakoti ir visu balsu, 
lyg beprotė, pradėjo juoktis. Mes gi, taip 
jau, juokėmės iš jos ir to silpnaus kunigo 
ir žingeidavom, ar tik jis nepasidarė sau 
galo, neberadęs priė savo šalies Salomės.

NŪS?
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odos švel- 
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Talcum
.iekoje.

kaip maitinti ii į' į 
itų ir reikalsukit [)' 
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visai be sąvokos, lyg sumišus bučiau gu
vus. Visa išlepau, sudribau, tik prisilaiky
dama jo kaklo nesusmukau ant grindų, po 
kunigo kojom. Jis nunešė mane į antrą 
kambarį ir paguldė ant kanapos. Nežinau, 
kaip ilgai aš ten išgulėjau.

Atsiblaivius, mudu vėl sugrįžova į tą 
patį kambarį. Prie elektros šviesos paniū
rėjau į jo akis — jos buvo nebetokios, kaip 
kad pirma: kokiu tai voratinkliu apvilk
tos, šlapios ir nusiminusios. Gedės pažiū
rėti man į veidą.

Aš bandžiau apleisti jo namą, bet jis 
neleido — pasodino mane į krėslą ir vėl 
pradėjo vynu girdyti ir kalbėjo man apie 
tai, kad mudu atskirai gyventi jau nega
lime.

— Paimčiau tave už gaspadinę, — ta
rė jis, — bet tai butų vogta meilė: nega
lėsiu su tavim eiti į miškus bei į laukus 
pasivaikščioti.... Mudu turiva pabėgti. 
Taip, brangi Salome, turiva pabėgti į Pie
tinę Ameriką ar Šveicariją ir tenai galė- 
siva apsivesti, arba taip sau kaip vyras su 
pačia gyventi.

Dięvę, jiš bažnyčios j^Djęvo išsižada, 
kad tik su mahim gyventi, o aš neturiu 
nieko išsižadėti.... Vardo? Bet juk aš 
jo nfeturiu. Sakmė? Salomių pilnas svie
tas; taip, visur pilna Salomių. Tai kodėl 
man nesutikti ant jo prašymo?.

Apsidžiaugiau ir atsidaviau jo norui: 
susitarėva už dviejų savaičių pasišalinti iš 
Chicagos — nakčia. O! Kaip tuomet buvo 
man linksma! Neapsakomai linksmą! — 
Mintįs grįžo į seną praeitį — musų meilę 
ir plačią ateitį: tai įsivaizdinau kaip su juo 
gyvensiu Šveicarijoj ir vaikščiosiu po jos 
puikius kalnus, vasaros prieblandose. A!

Kuo ne visą ‘vyno butelį išgėrėm besi
džiaugdami sumanytais savo planais. Aš 
ir jis — pasigėrėm, apsvaigom ir lyg per 
sapną, susikabinę sėdėjova. Jis spaudė 
mane prie savęs, aš padėjau savo galvą ant 
kairio jo peties ir savo veidą priglaudžiau 
prie jo veido — prie to mAsinančio, malo
naus veido. Paskui pradėjau jį bučiuoti 
ir verkti, ir pati nejutau kaip užmigau; jis 
taipgi užsnūdo..

hiiudo veidas kokio tai neužsitikėjimo 
prisipildė; nors jis tai ir slėpė, bet buvo 
galima pastebėti. Paskui prisiėjo šis-tas 
papasakoti man, arba mano draugei, bet 
mudu gudriai atsiprašėva, nurodydami, 
jog tokių pasakojimų jau pakako ir kad 
geriaus taip sau draugiškai pasikalbėti, 
prie kurianančio kakalio.

Ir štai vėl mes juokaujame, šnekamės 
ir glaudžiamės prie viens kito.’ Lauke, už 
sienų, vėjas švilpia, ūžia, dūksta, langiny- 
čias dau‘žo, o kambaryje tamsu, šešėliuota. 
Ant sienos laikrodis: tak-tak, tak-tak; be- 
sikurinančio pečiaus liepsnų liežuvėliai mė- 

v tosi, švaistosi, didėja ir mažėja. Mes sė- 
> dime, kaip ką kalbame. Mums tai links

ma, tai vėl liūdna, o iš keturių kampų mu- 
myslink griuva-virsta gauruoti, tamsus še
šėliai.

(Galas)

(Sekančiame numeryje tilps Šliburio 
dailus vaizdelis — ’’Operacija”.)

GANA,...
Gana bus tų dainų — 
Perdaūg jų pridainuota, 
Visų širdies slapčių 
Perdaug jau išrokuota.

Gana bus tų kalbų — 
Perdaug jų prikalbėta, 
Del mudviejų vargų 
Perdaug pasižadėta.

« Gana bus tų vainikų — 
Perdaug’jų jam pripinta, 
Vistiek del tų kąsnykų 
Mus laimė surakinta.

Gana bus tų darbų 
Ir triūso to padėto; 
Nelauk, kad ant vargų 
Laimė mums pražydėtų.

Gana tokios vilties
Del idealo švento;
Vistiek mums prie mirties 
Prieiti yra lemta.

Jauna mergaitė — tai jo. gaspadinė — 21-IV-20 m.
Tyslevas.
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JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI
a-. — - =e
TU ŽYDĖK DAR ILGIAU.

(P-lei Kleopatrai)
Aš norėjau tart tau žodį, 
Ne tik vieną, bet daugiau, 
Apie meilę tau kalbėti, 
Pasakyti, jog myliu.
Bet drąsos man ilgai truko: 
Negalėjau prasitari, 
Jog myliu tave — iškart’. 
Tu — gėlė daržų puikioji, 
Tu lyg rožė — taip graži. 
Kas išdrįs paliesti tave ’•— 
Kam nemiela yr’ gėle!....
Tu žydėki, tu bujoki, 
Skleiski žiedą vis platyn — 
Gal prieisiu aš artyn.
Ir darže be laiko gėlę 
Skint yr’ bloga ir žiauru, 
Kuomet ji skaistumo savo 
Nepaspėja dar išplėšt.
Tu žydėki, tu bujoki, 
Skleiski žiedą vis platyn — 
Tad’ prieisiu aš artyn.

Prometėjus.

Nuo Juokų Red.: štai jums 
ir turim. Tik spėjo pereitame 
num. p-lė Kleopatra pasigirti, 
kad ji dabar tik gėlė -pačiame 
savo žydėjime, -— ir atsirado 
kupčius jai nuskinti. Nedykai 
ji sakėsi, kad visų likimas tokis 
ir nuo jo nei vienas pabėgti ne
gali (o jeigu katra ir gali, tai 
suvysta — jei negraži, nieks ir 
neskina).

Bet turime pasakyti, kad šios 
eilės pas mus išgulėjo nuo vidu
rio gegužio mėli., o ne dabar pa
rašytos, kada tilpo p-lės Kleo
patros susilyginimas, nors la
bai tinka į eilę. Turbut gerb. 
Prometėjus jas rašė po ta in- 
tekme, kada mes pranešėme, 
jog p-lei Kleopatrai sukako 17 
m. Abi tas eiles, p-lės Kleopat
ros pereitam num. tilpusias ir 
gerb. Prometejaus gavom ta pa
čia diena ir pastarojo net laiš-i 
ką pirmiau atidarėm, bet kad i 
paprasta moteriškai duoti pir
menybę, jos talpinome pereita
me num. Talpindami šias gerb. 
Prometejaus eiles negalim 'iškę
sti nepasakę, kad jos- nieko su 
p-lės Kleopatros eilėmis neturi. 
Iš jų, tečiaus, sužirtame, kad 
gerb. Prometėjus dar ne... Na 
tiek to.

Gavome šitokią Gromatą:
Gerb. Juokų Redakcija: — 

Aš skaitau Tamistos patėmiji- 
mus ir prierašus prie šiame 
skyriuje telpamu eilių ir priei
nu prie to paties išvedimo, kaip 
andai čia vienas buvo rašęs: 
[turbut pati Red.-tas eiles rašot 
ir prierašus dedat. Jeigu ne
tiesą kalbu, patąlpinkit šias ei
les, kurias aš prisiunčiu, ir žiū
rėsiu, kokį prierašą pridėšit, o 
tada tikėsiu. T. Bagdonas.

Paaiškinimas: 1 Mes prierašus 
galime dėti tik prie tokių eilių, 
kurios sutelpa j šį skyrių — pa
rašytos trumpomis eilutėmis ir 
pseudonimais pasirašytos. Ta
mistos eilių netalpiname, o jei 
prie tikro tamistos parašo drįs- 
tume pasakyti, ką mes apie jas 
manome, tamista ant visados 
ant musų užpyktam, pasijutęs, 
kokion sarmaton istatėm jus ir 
tą. visi matytų.; Senai jau yra 
pasakyta: "Daug pašauktų, bet 
mažai išrinktų”!7,4

P. Staknis iš! Scranton, Pa., 
atsiuntė mums straipsnį šito
kiu antgalviu: "Jeigu užsigahė- 
dinimo nerandi savyje, niekur 
kitur jo nerasi”. Straipsnis kal
ba apie bolševikus, socialistus, 
katalikus ir visus kitus, labai il
gas, gražiai parašytas ir apdirb
tas, bet jo netalpiname, kadan
gi pats antgalvis viską pasakė.

Nežiūrint, kad pragyvenimo 
kainos keliais šimtais nuošim
čių pakilo, D. L. K. Vytauto 
Kareivių Draugystė savo naujo
je įstatų knygelėje narių baus
mes paliko tas pačias.

’’Tik tada mes suprantame, 
kaip reikalingas yra vanduo, 
kuomet šulinys išdžiūsta”. — 
Išrašas mums prisiuntė T. An
tanaitis, patėmydamas, kad vi
sada žmonės apvertina dalykus, 
kuomet jų nustoja.

Bostone pradedama rengti če- 
verykų fabrikas vardu "Ches-1 
nul” “bendrovė”. O "Vanagas” 
vis rašė, kad p. česnulis Tau
tos Fondo pinigus praleido va
žinėdamas po Paryžių ir Šveica
riją. Jis nepraleido, tik bilas 
dideles fondui padavė.

*
Vasara ir. prasidėjo vakaci- 

-jos. Nekurie musų bendradar
biai išvažiuoja iš savo miestų į 
kitus arba tiesiai į laukus pa
silsėti. P-lė Kleopatra rašė iš
vykstanti į Niagara Falls. Pa
silsėti reikia, ypač reikalinga 
pasilsio daugeliui musų poetų, 
kaip iš jų eilių matome: naba- 
bagai nuvargę bferašant, o dar 
jų eilės nei sykio laikraštyj ne
tilpo.

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

AKIŲ
Specialistas 

Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12

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

u»ninmii:iiiniiiii:inm:»ni»»nnnm>
I DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKII

GYDYTOJAS IR CujkuRGAS g
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio. 8

Telefonai: Rosedale 5758, Prine- n 
ton 431 H

: i Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet n 
■: ir nuo 7 iki 9 vakare. g

Nedalioj: Nuo 2 iki 4 po piet. Jj

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

LAKE
SHORE
BANKOJ
ir subjektas sulyg reguleci- 
jos išmokama iki tai dienai,

* kurioje atsiimi savo pinigus.

4%
St. Claii ir East 55-ta gatrt. 

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

12000 Superior Ave.

—I li If

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

loo Road
Kinsman at East 93rd 
Woodland at East 

22nd
Broadway at Harvard

Clevelando blaivininkų (a a. kui, kuris' išrodė, jog viso to 
girtuoklių) klubas svarstymą klubo narių smegenis sudėjus į 
apie kreicoriaus. likimą atmetė, vieną jų butų permaža tokiam 
tai įnešus broliui Ant. Stašaus-' svarbiam dalykui išgalvoti.

Saugumas Pirmiausia
P

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

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

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

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

IR NAUDĄ.
MAIN OFFICE

2006 ST: CLAIR AVENUE 
SUPERIOR BRANCH

7909 SUPERIOR AVENUE.

Zbe 
Cleveland 

Urust Company
KADA RENGIESI 

Siųsti Pinigus 
EUROPON

Nori žinot, ar juos vartoja at> 
sakanti agentai —

Kad pinigai bus pasiųsti pagal 
greičiausio metodo —

Kad jums nepaims perdaug 
už pasiuntimą.

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

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

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 
1-orain at West 99th 
Detroit at West 117th 
Detroit at West 101st 
Bedford, Ohio 
Willoughby, Ohio 
Painesville, Ohio 

.Lorain, Ohio
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Delęi Muito Mokesnio 
Ėmimo

(Lietuvos Atstovybės Ameri
koje Pranešimas)

Teisingai .sakoma, jog visas 
žmonių pelnas paeina nuo dar
bo. Juo daugiau kokių nors 
prekių (tavorų) valstybė išdir
ba, juo aplamai daugiau užsi
lieka turto, daugiau pelno ir pa- , 
čiai valstybei. r~ 
kiekvienos valstybės yra kuo-

— smuiką, šaltkalviui — įran
kiai ir tt.),bet tik ne pardavi
mui. Nauji daiktai apmokami 
rinkliavos bendrais pamatais 
neatsižvelgiant į jų kiekybę”.

Iš to išeina, jog drapanos, 
skalbiniai, avalinė ir įvairus ki
ti daiktai praleidžiami be rink- 

i havos ne didesniame skaičiuje, 
kaip jų reikalinga žmogui ke
lionėje. žinoma, čion jau daug. iivncjc. iniiunia, viujj jau uaug 

Todėl rupesnis kas prj(jera nuo muitinės virši
ninkų, kurie turi spręsti, ar užraugiau reikalingų prekių pas tenka’ tokiam žmogui 2 ar 3save pagaminti, kad duoti už

darbio savo krašte darbinin
kams ir pramoninkams ir kuo- 
mažiau įsileisti įvairių prekių iš 
svetur, kad nenustelbus vienos 
ar kitos pramonės šakų pačioj 
valstybėj.

Kad reguliuoti visą šią tvar
ką ir, Lietuvos Respublikoj, yrą 
įsteigtos prie jos sienų muiti
nės.

Visos įvežamos į Lietuvos ri
bas prekės ir išvežamos iš Lie
tuvos privalo eiti per muitines. 
Prekės, kurios įvežamos; ir iš
vežamos vengiant mutinių ąr- 
bą slepiantis, skaitomos kontra
banda. (Laikin. Lietuvos mui
tinių įstatai par. 1 ir 6). Be 
to; kiekviena valstybė sergsti 
savo sienų ir niekam neleidžia 
be tam • tikrų pasų ar legitima
cijos kortelių pereiti sienos. Vi
si privalo eiti per įsteigtas mui
tines, kad ir be prekių .(par. 7 
ir;8). Tokių muitinių ar perei
namų punktų su Vokietiją in- 
taįsyta dabar virš 20. Be to, 
jos taisomos ir Latvijos ir -ki
tų' kaimynių valstybių pasie
niais.

'Lietuvos Atstovybė Ameri
koje gauna nuo Lietuvių daug! 
nusiskundimų delei muito ėmi
mų už jų įvęžąpiaą prekes arba 
daiktus, grįžtant Lietuviams sa
vo Tėvynėn, o kaip kada ir daug 
rugojimų, jog tasai mokesnis 
yra perdidelis, o kai kuriuose 
laikraščiuose, kad ir be tinka
mų išrodymų jau rašomi ilgi 
straipsniai apie tai, kaip Lietu
vos Valdžia ’’lupanti” nuo žmo
nių skūrą. Reikia pastebėti, 
jog kuomet buvo Lietuvos Vy
riausybės leidžiami, ’’Laikinieji 
Lietuvos muitinių įstatai", tuo- , 
met nebuvo dar jokių Lietuvos 
ryšių1 su tolima Ameriką ir. ra
sit delei to tuose' įstatuose • ne
randama vieno ar kito straips
nio kursai galėtų liesti grįžtan
čius .iš Amerikos Lietuvius ir 
galėtų gal pilniau apsaugoti jų 
teisę kiek daugiau įvairių daik
tų parsivežti, o ypač instrumen
tų; ar mašinų, su kuriorųis jie 
čion 'yra pripratę dirbti. Rei
kia spėti, kad dabai- tat bus pa
daryta.

Šiuose įstatuose grįžtančius iš 
Amerikos Lietuvius labiausia 
liečia šie du straipsniai:

Bar. 33. ’’Atvažiuojančių iš 
užsienio bagažas ir daiktai, ku
rie jau buvo vartoti: drapanos, 
skalbiniai, apsiavimaš ir kiti ke
lionės daiktai, praleidžiami be 
rinkliavos ne didesniam skaičiu
je, kaip jų reikalinga žmogui 
kelionėje. Taip pat be rinklia
vos praleidžiami vartoti ranki
niai daiktai, kurie reikalingi 
žmonėms sulyg jų sp'ecališku- 
mo arba darbo (smuikininkui

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 Dvitkus jau Vedęs — 
(gražus juokingas monologas).

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

Laimingas Girtuoklėlis.
Nusidėvėjęs Inteligentas.
Laimingas kas nesigaili 

nigų.
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).
Artymo Meilė (vaikino 

nologas).
Tautiečiukai (Amerikos 

tuvįuko Pasakojimas).
Bingelio Bankrutas (nusigy

venusio monologas)..
Avies Sapnas (gražus vyriš

kas monologas).
Šmučkaus Vargai (gražus ir 

juokingas monologas).

Pi-

mo-

Lie-

eilių drapanų, ar daugiau, ar 
jie buvo reikalingi kelionėje ir 
pagaliau ar vienas ar kitas gar
nitures yra tikrai naujas, o gal 
jau buvo kokį kartą dėvėtas ir 
taip toliau.

čion sunku yra nustatyti ko
kios nors neužginčijamos tai
syklės, kurių negalėtų norintie
ji apeiti, ir todėl daug kas pri
guli nuo pačių muitinės virši
ninkų sumanumo.' Reikia spė
ti, kad ir musų jaunos respubli
kos agentai — daugumoj tie 
patįs Lietuviai, išgydę grįžtan
tį savo brolį iš tolimos Ameri
kos, supras, kad jis gali vežtis 
ne tik kas jam buvo reikalinga 
kelionėje, bet ir tą, ką per ilgą 
buvimą yra ten susitaupęs ar 
papirkęs kokią dovaną ir savo 
giminėms. Svarbiausiuoju dės
niu pasilieka tas nusimanymas, 
jog vežamieji tokio grįžtančio 
daiktai nėra bi kokiomis prekė
mis, kad jis nemano jų parda
vinėti ir iš to pelnytis;

Žinoma, jeigu važiuojantis į 
Lietuvą panorėtų iš čion parsi
vežti ar tat drapanų ar avali
nės keliems metams, tat toksai 
noras butų ne pilnai teisėtas — 
jis tuomi nutrauktų uždarbį ir 
Lietuvos siuvėjams ir kurpiams 
kad ir pasiryžęs ilgiau ar ant 
visados tarp jų apsigyventi.

Kitas straipsnis, kursai gali 
liesti grįžtančius amatninkus, 
tai yra pąr. 46, šiaip skambąs:

’’Prekės ir daiktai, įvežami į 
Lietuvos ribas, kaip tai: ama
to instrumentai (įrankiai), ma
šinos, reikalingos statant ir įtai
sant fabrikus ir dirbtuves, pre
kių pavyzdžiai turintieji vertės 
(kommivoiažeriai), keliaujančių 
cirkų dekoracijos ir panašus 
daiktai, muitinės praleidžiami 
jšjieškant atatinkamas rinklia
vas: Grįžtant minėtos rinklia
vos grąžinamos, pristačius mui
tinės kvitą.'’ Įvežant panašias 
prekes, krovinių turėtojas pri
valo paduotame pranešime pa
žymėti, kad prekės bus grąži
namos atgal į užsienį. Praslin
kus 6 mėnesiams muitinės rink
liava negrąžinama.”

Tasai straipsnis turi omenyje, 
įvairius amatninkus, kurie iš ki
tur važiuoja Lietuvon uždar
biausi. Prie Amerikos Lietuvių 
kurie norėtų parsivežti ar tai 
savo amato įrankius ar kitas 
kokias pabųkles, rodos galima 
butų to ir netaikinti, bet čion 
reikalinga jau Lietuvos Finan
sų ir Prekybos ir Pramonės Mi
nisterijos paaiškinimas. Norė
dama palengvinti grįžtantiems 
Lietuvon Lietuvos 
prie pasiliuosavimo 
mokesnio, 
Amerikoje 
no.tata, ar 
įstaigą, po 
su svarbesniųjų vežamųjų daik
tų sutašą ir prisiųsti jį Lietu
vos Atstovybei Amerikoje pa
tvirtinimui, jog visi šie veža
mieji daiktai sulyg par. 33 Lai
kinųjų Lietuvos muitinių įsta
tų yra važiuojančiam reikalin
gi kelionėje į Lietuvą ir nėra 
skiriami jo pardavimui, o in
strumentai reikalingi sulyg jo 
spęciališkumo. Šiuo laiku Lie
tuvos Atstovybė negali prisi
imti laidos, jog visi įvardinti 
sąraše daiktai bus pąliuosuoti 
nuo muitinio mokesnio, nes Lai
kinuose Lietuvos Muitinių įsta
tuose apie tokią teisę atstovybių 
išdavinėti tokius paliudijimus 
nėra nieko pasakyta, tečiaus 
pasitikima, jog šie paliudijimai 
po prisaika padaryti galės padė
ti ir muitinėms mokesnį nu
statyti. Už padarymą tokio pa
liudijimo, kaip ir už kitų doku
mentų liudijimus, Lietuvos At
stovybei reikia prisiųsti du do- 
lariu ir 50c.

piliečiams 
nuo muito 
Atstovybė 

pas vietos
Lietuvos 
pataria 
kitą kokią ištikimą 

prisaika padaryti vi-

J. VILEIŠIS,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

F. LEVANDAUSKAS
■1203 E. 79th Street | 

Užlaikau gražių ir šviežių gelių, j 
padarau puikius bukietus veseli- Į 
joms ir pagrabams. Kada jums 
prireikia gelių, kreipkitės i mane. | Į

Siųskime; Laikraščius 
Lietuvon

Lietuvai šiandien reikia vis
ko, o užvis labiausia laikraščių, 
kaipo dvasiško peno, nes Lietu-! 
vos piliečiai delei brangumo tie
siog neišgali sau bent kokio lai
kraščio užsirašyti, o be laikraš
čio šiandien būti — tai tas pat, 
kaip be duonos — kūniško mai
sto. Mes, Amerikiečiai, esame 
papratę skaityti po du, tris ir 
daugiau laikraščių įvairių pa-- 
kraipų delei žinojimo ką veikia | 
viena ar kita srove ir abelnai 
kas sviete dedasi. Neturėdami 
ar negaudami laikraščio paskir
tame laike, mes jaučiamės ne
ramus ir kas valanda laukiame 
laikraščio ateinant, su nekan- 
truku ir ilgimės žinių, itin iš sa
vo Tėvynės, iš savo krašto, jau
čiamės dvasiškai išbadėję, ir 
tokį dvasišką išbadėjimą turi
me atjausti savųjų giminių ir 
draugų, gyvenančių Lietuvoje.

Daugelis geros valios Lietu
vių, tą suprasdami, yra užrašę 
(užprenumeravę) tai vieną ar 
kitą laikraštį saviškiams Lietu
voje. Pav. ’’Lietuvos Ūkinin
kas”, savaitinis laikraštis, lei
džiamas Kaune, metams kai
nuoja 24 auksinus (apie 75c. ar 
$1 pagal dabartinį kursą), kas 
mums čionai nėra dideliu pini
gu, o musų gentįs Lietuvoje ga
li būti aprūpinti dvasišku penu 
visam metui. ’’Darbas” gi lei
džiamas du kartu savaitėje ir 
kainuoja metams 48 auksinai 
(apie $1.50). Taigi už $2.50 
galime dvasiškai penėti saviš
kius Lietuvoje per ištisus me
tus su dviem laikraščiais.

musų laikraštis pąsieks musų 
giminę ar draugą Lietuvoje, ir 
tą laikrašti skaitys ne vienas, 
bet daugelis ir bus mums labai 
dėkingi.

j Del laikraščių suvyniojimo ir 
lipinimo yra geriausia ant pač- 

Į to nusipirkti didelių konvertų 
j (envelopes), kurie yra gatavai 
I su stampomis po centą ir du 
Į centu, ir klijuoti, su kuriais ap
vyniojus laikraštį nereikia klijų, 

I mažiau klapato, ir tik užrašyti 
i adresą ir gatava. Bet pirmoje 
I eilėje ant viršaus visados para
šykit: ’’Lithuania” ir žemiaus 
adresą. Taip perskaitytą laik
raštį siunčiantį į Lietuvą kai
nuos per metus tiktai $1.04, o 
lengvesni laikraščiai tik 52c. už 
nusiuntimą kas savaitė. Taigi, 
visi siųskite savo perskaitytus

I laikraščius į Lietuvą.
P. Mikolainis.

“Dirvos” knygyne randasi 
tinkamų Lietuvon pasiųsti 
knygų. Už dolarį-kitą pra- 
linksminsit visą kaimą. Pa
siuskit saviškiams knygų.

wwwvwwwvwwvwmM

Reikalinga Clėvelande

Lietuvos Laisvės Bonų.

CHICAGO, ILL.
A. Olševskio Pranešimas.

Antra, daugelis yra užrašę 
saviškiams Amerikos laikraš
čius,. ir nėra abejonė, tie skaL 
tytojai yra labai dėkingi už to
kią dovaną—dvasios peną. Bet 
mes ^taipgi labai pigiu budu ga
lime laikraščiais aprūpinti sa
viškius Lietuvoj siųsdami jiems 
gavo jau perskaitytus laikraš
čius 
raštį dabokime jį, nesumanky
kime, ir perskaitę suvyniokime 
į tyrą popierą, užrašykime ad
resą . ir už centą ar du centu

iš Amerikos. Gavę laik-

Lietuviui Pirkt Namus
Kodėl tamista moki kitiems 
brangias rendas kiekvieną 
mėnesį ir leidi, kad kitas ta
ve bosautų ir augini jo tur
tą. Ar negeriau butų mokė
ti pigią renką, sau rinkti 
rendas ir auginti savo tur
tą, tapti pačiam bosu ant 
savęs ir ant keleto,kitų, ką 
jau daugelis mažturčių taip 
daro su musų pagalba. Štai 
ve ką mes turime dabar ant 
pardavimo ant E. 37 gatvės, 
tarpe Payne ir Perkins ąv,j 
du namai ant vieno loto, ke
turių šeimynų. Parduosime 
su mažu įmokėjimu ant len
gvų išmokėjimų rendomis, 
iš kurių išmokėjus visą mo
kestį tamistai atneš 25 pro
centą ant jūsų indėto turto. 
Del platesnių žinių kreipki
tės po antrašu

2006 St. Clair Ave.

šiuomi pranešu visiems, kad I 
aš pasitraukiau iš Banko šalin I 
ir daugiau nieko bendro su juo I 
neturiu. Kodėl pasitraukiau, I 
tai čia ne vieta apie tai kalbė- I 
ti. čia tik noriu pasakyti, kad I 
aš dabar atidariau naują ofisą 
antroj gatvės pusėj, prieš ban
ką, po nuo 3251 S. Halsted St., 
(Chicago, Ill.) ir siunčiu pini
gus ir šipkortes j Lietuvą ir į 
kitas dalis svieto. Parūpinu pas- 
portus ir taksų raportus. Pa
darau visokius Notarijališkus 
raštus, kontraktus, ingaliojimus 
(doviernastis) pirkime iiį parda
vime ūkio ir dalių Lietuvoje ir 
Amerikoje.

Parduodu namus, skolinu pi
nigus; padarau ir prižiuriu vi-1 
sas popieras pirkime ir pardavi- ‘ 
me pamų ir biznių. Padarau 
’’insurance” ant namų, forničių, I 
stiklų ir tt.
• Taigi šiuomi kviečiu visus sa- _ 
vo senus kostumerius ir drau- 
gus, kuriems aš per 28 metus 
teisingai tarnavau siuntime pi
nigų ir laivakorčių, atsilankyti 
į mano naują ofisą, po no. 3251 
So. Halsted St., o aš ir dabar ’ 
teisingai ir ištikimai patarnau- C 
siu visuose jusu reikaluose.

Ofisas buna atdaras panedė- t 
liais, seredomis ir pėtnyčiomis j 
nuo 9 vai. ryto iki 6 v. jiakare. 
Utarninkais, ketvergais ir su
batomis nuo 9 ryto iki 9 vaka
re. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 

po pietų. (Apg.)
Insitėmykit naują adresą:

A. OLSZEWSKIS 
3251 S. Halsted St. Chicago, Ill.

1

Vyrai ir Moterys
Ar esat SILPNI, NERVUOTI ir LIGOTI? Ar padarėt klai

dą, kaip ir kitų daugybė padarė nepasitarę su tikru Daktaru tikru 
laiku? Ar jau esat nusprendę beveik mesti- jieškojimą pagalbos, 
manydami, kad jau daugiau nieko nėra galima padaryti. _ NENU- 
STOKIT VILTIES. Aš esu išgydęs tūkstančius bevilčių ligų. Ne
duokit klaidingam pasididžiavimui ir nedrąsumui neprileisti jus pa
sitarti su manim, nes su manim PASITARIMAS yra visiškai slap
tas. Neleiskit pinigų klausimui •■ sulaikyti jus nuo pasimatymo su 
manim, nes mano kainos yra prieinamos ir užganėdinančios, gali
ma padaryti sutartis užmokesniui už gydymą, tokiu budu mano pa
tarnavimas yra išstatomas kiekvienam nors ir blogiausiose aplin
kybėse. Atminkit, jog kada kalbatės su manim, kalbatės su TIK
RU BAIGUSIU MOKSLĄ IR SU LEIDIMU Gydytoju, kuris pra
leido 40 METŲ savo -gyvenimo savo spęciališkumo. Tas tik vienas 
gali būti geriausiu užtikrinimu pas mane ateinantiems, jog jie kal
basi su specialistu, su užgyventa reputacija. Aš egzaminuoju ir 
gydau pats ir visu gydymo laiku, kada tik pas mane ateisit, maty
sit mane ypatiškai, ir nebūsit pavesti jokiam pagalbininkui. Kada 
reikia pagalbos patyrusio Specialisto, negaišuokit laiko nepasitarę 
su manim, ir turėkit mintyje, jog nėra tokios ligos, kad nebūtų ga
lima išgydyti, laiku apsižiūrėjus.
KRAUJO UŽNUODIJIMAS Ar jūsų Kraujas netyras? ar 

turit skausmą kauluose, su
tinimą gjslų, vočių, pučkų, odos negražumą, skaudulius, kurie neiš- 
sigįja, šašus ar kitokias odos ligas. Jei taip, ateikit tuoj pas ma
ne, nes aš galiu pergalėt odos ir kraujo padėjimą savo sistema. 
NERVU Pa(lčjimas. Ar esi silpnas, 

gyviirnas i _ ’
esi ne tas, ką buvai? Jei taip, tai pasimatyk 
atgrąžinsiu tave atgal į tikrą žmogų.
SUTINIMAI ir kitokie padidėjimai arma navikų augimas per 

mano gydymą atgrąžinama į normali padėjimą be 
I-’jokių pjaustymo ir operacijų.

SKILVIO ir INKSTŲ padėjimas. Apvilktas LIEŽUVIS, sto- 
ka APETITO, IŠPUTOTAS ir Nesmagumas po val

gio, paeinąs nuo gazų, apsvaigimas ir gurguliavimas ir kitokios 
skilvio negerovės mano gydymu pataisoma.
LIGOS Neduodančios miegoti naktį, skaudėjimas strėnose, suti

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

’ vertimas, ir kitokios vidurių ligos pagydo
mos rbe peilio ir šiaip skaudančiu apsiejimų.
REUMATIZMAS visokiose savo formose, padidėję ir sustin

gę sąnariai pasiduoda mano gydymui.
VOTIS paeinančios arba nuo sugadytų gįslų, arba pasekmė Flu, 

išdžiovinama mano gydymu.
PAS MANE GALIMA SUKALBĖT LIETUVIŠKAI. 

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

ATEIKIT PAS MANE. PATARIMAS BUS DUOTAS SU NORU. 

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

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

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

WWlMWl

■i

$

■ Gal but, kad nuo daugelio netikusių gydymų jus n'ustojot vi
sos vilties kada nors pasveikti.

Jus turit žinot, kad šiais laikais reikalinga spęciališkumo vi
suose gyvenimo keliuose, ir ypatingai labiausia reikalinga prie 
gydymo ligų. Žinodami tai kaipo faktą,, 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 naudą jums; 
kuris išgydys jus, jeigu jis galės, trumpiausiam laike, su geriau
siomis ir saugiausiomis pasekmėmis."

Tokios rūšies gydytoją jus galit užeiti kuomet tariatės su Dr. 
Kenealy. Jis pagydė daugelį ligonių, kurie mandė, be pasekmių, 
pasiliuosuoti nuo ligųJ Ką jis padarė del Įeitų, jis gal galės pada
ryti ir jums.

Mano kaštai maži ir pritaikinti kad gali pacientai išsimokėtL

Ofiso Valandos: RD If [ME* Al Y iki 2 popiet 
9 ryto ki 8 vak. Dill IXLIILML I Nedėldieniais

647 Euclid Ave., Antros Lubos, Cleveland, Ohio
VIRŠUJE NEW STAR TEATROIDEA KEPTUVĖS Republic Building GRETA

Kas platina ‘Dirvą’ — tas platina Apšvietą

Serganti Lietuviai
Ar Bandėt Kada Gydy

tis ir Viskas Nuėjo 
Bė Pasekmių?

DENTISTAS
DR. J. A. KURLANDER

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

GERI DANTIS
Yra pirmi Žingsniai prie Geros Sveikatos!; 

t Prižiūrėk savo dantis, o dantįs prižiuręs tave. 
I Gatavas Jums Patarnauti
į DR. H. MEHLING, Dėntistas » 
į ’’Teisinga Dantų Taisymo Įstaiga preiinama kaina”
J (’’Mes vartojame jūsų kalbą”)
į 2209 ONTARIA ST. Vienas Blokas nuo Marketo

i Huron Road “Prie Didelio .Laikrodžio”
(Atdara Vakais ir Nedėliomis Rytais)

■į Kampas
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normali padėjimą be

Jeigu ant pokelio nėra vaizbazenklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tok' > 
neimkite. Visose aptiekose po 85c. ir 70c. Taipgi galima gaut< pas išdirbėjus :

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

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

PAIN-EXPELLERI
“Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Expo Meris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženki ntas 
musu vaizbaženkliu

ŽODYNAS

Cleveland, Ohio

nesvuotas ir sutužęs, ar 
gyvumas ir narsumas apleidęs, ar patėmijai, kad jau 

tuoj su manim ir aš

Ar sveikata visai

AŠ GYDAU VIEN VYRUS
Mano gydymas pasirodė pasekmingas. Ma

no ypatiškas ištyrimas metodų, vartojamų Eu
ropos klinikose, kuomet aš buvau Londone, Pa
ryžiuje, Romoje, Vienoje ir Berline, ir mano 
25 metų patyrimas gydyme Keblių ir Chroniš
kų Vyriškų Ligų duoda man progų jas pagy
dyti ir atsiekiame Užganėdijanti rezultatai. 
Jei turi ligą, ateik Pasitarimui Dovanai ir nuo 
širdies išsikalbėjimui; tas gali išvengti dauge
lio metų kentimų ir gali perkeist .visų gyveni
mų. PATARIMAI IR PASIKALBĖPIMAS DO
VANAI. ČIA KALBAMA LIETUVIŠKAI.

suirus? Ateik pas mane, aš pagelbės!
2 East Exchange St. 
Kamp. Main ir Exchange 

AKRON, OHIO 
Valandos: 10 ryte iki 4 po piet. Vakarais 6:30 iki 8. Ned
Dr. Howell

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

Aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo, 
Odos, Skilvio, Inkstų, Kepenų, plaučių, širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele
ktra ir mano modernišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

Mano Darbe Nėra Spėjimų,
Paslaptįs mano pasisekimo yra mano atsargus įtemptas jieškojimas būdų, kas jums ken
kia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopą ir Chemiškus tyrinėjimus ir visas Moksliškas Me
todas išradimui žmogaus ligos priežasčių ir visko 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 mano gydymas yra atliekamas visiškai BE SKAUSMO.
Jus galit pasitikėt ant teisingos nuomonės, tikro apsiėjimo ir geriausio gydymo už jums 
prieinamas kainas. Jeigu jūsų liga neišgydoma, aš jums tai pasakysiu. Jeigu išgydo
ma, tai labai trumpu laiku aš apsiimu išgydyti, čia galima susikalbėti Lietuviškai.

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

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

Lietuviškai- 
Angliškas

Angliskai- 
Lietuviškas

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

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

Pulkim ant Kelių
ę 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 j 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” Krautuvė ‘

7907 Superior Ave.
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VADŽGIRIS.
čia \ keletas žmonių sumanė 

surengti vakarą. Nors teko 
daug vargo išvargti, kol išmo
ko roles, bet visi uoliai darba
vosi, norėdami savo pasiekti. 
Su troba buvo bloga, nes gerų 
trobų, be klebono daržinės, ir 
nėra visame miestelyje. Taigi 
ir nuėjo pas kleboną prašyti. 
Klebonas iš pradžios nei atsakė, 
nei prižadėjo, tik klausė, kas 
per veikalai bus statomi, ir ar 
busią šio to pamokoma tuose 
veikaluose. Rengėjai, supratę, 
kad klebonas nori juos už nosies 
vedžioti, surado kitą trobą ir pa
skirtą dieną suvaidino. Klebo
nas intužo. Visos davatkos bu
vo įkinkytos darban tam vaka
rui išardyti, joms buvo prisa
kyta nieko vakarui neduot, ir tą 
šventadienį iš sakyklos Dievo 
bausme grąsino neiti į tą vaka
rą. Bet žmonės nepaklausė, ir 
vakaras nusisekė kuogeriausia.

Musų klebonas, sakydamas 
prieš rinkimus pamokslą, taip 
gąsdino žmones, jog kuo tik sa
kyklos ' nesudaužė bemosikuoda
mas. Sakė, kad jei balsuosią ne 
už krikšč. demokratus, tai atei
sianti kažin kokia šalis, kuri 
plėšianti Lietuvą, mažus vaikus 
drausianti tėvams auginti, gra
žios moterįs bus verčiamos su 
svetimais vyrais gyvent. Nuo 
tokio pamokslo šiurpas krėtė vi
sus klausytojus.

SAKALAI, Stačiūnų v., šaulių 
apskr.

' Musų kaimas pernai visai iš
degė. Ūkininkai nutarė išsida
linti .vienkiemiais. Trobesiams 
pasistatyti valdžia buvo paža
dėjusi duoti girios. Per visą 
žiemą žmonės • laukė tos girios 
ir susilaukė tik 
bar sunkiau yra 
negu žiemą.

18—19 d. ka- 
stovėdamas sargyboje, 

apie 2 vai. nakties išvydo nuo 
Ukin. Tušo klojimo einant tris 
žmones. Mainydamas, kad tai 
bus priešai, šovė tris kartus: 
pirmą ir antrą kartą į augštą, 
bet kuomet pastebėjo, kad tie 
žmonės toliau slenka, tai tretį 
šūvį pataikė į einančius. Po 
trečio šūvio išvydo gulintį vie
ną kaip ir žmogų, o kiti pabėgo 
klebonijos link. Kareivis ma
nė, jog nušovė vieną Lenką. 
Jam besiartinant prie nušauto
jo, atvyko dar du kareiviu, ku
rie buvo sargyboje tuo laiku. 
Prisiartinę nustebo išvydę vie
toj nušauto žmogaus maišą ru
gių. Rytą išaušus paaiškėjo, 
kad iš Tušo klojimo prapuolė jo 
nuomininko Rimeišio 18 pūdų 
rugių. Tų rugių savininkas 
tuojau kreipėsi prie karininko, 
kurs yra Pabaiske, kad padary
tų kratą pas tuos žmones, ku
riuos Rimeišis yra intaręs vogi
me. Pas intartuosius nieko ne
susekta. Už kokios pusės va
landos kun. Poška pasivadinęs 
Rimeišio sūnų pranešė, jog jis i 
žinąs, kas vogė ir kaltininkas 
labai atsiprašąs ir žadąs atmd- 
kėti pinigais tiek, kiek Rimeišis 
pareikalausiąs, o grudai jau 
Lenkuose. Sužinojęs apie tai 
karininkas, tuojau kreipėsi prie 
kun. Poškos, kad išduotų kalti
ninką. Paaiškėjo, kad’kaltinin
kas ' buvo vietos 'zakristijonas.

Mat, kame dalykas: zakristi
jonas yra didis spekuliantas ir 
geras kunigų draugas — gerą 
liežuvėlį turi. Aiškinąs, kad jis 
pirkęs iš kareivių, kurie Jani 
sakė, kad tie grudai yra nuo 
spekuliantų atimti, ir pamatęs, 
kad bus blogai, nes žinojo, jog 
nuo kareivių pirkt draudžiama, 
tai kuogreičiausia puolė prie

kun. Poškos prašyti užtarimo. 
Visą tą istoriją, prašant zakri
stijonui, kun. Poška, su pagal
ba priprašyto ukin. Rimeišio, 
nori užslėpti, kad neprieitų prie 
valdžios ausų.

Valsčiaus tarybos posėdyje 
buvo iškeltas šis klausimas. Vi
si tarybos nariai griežtai pro
testavo prieš slopintojus virš- 
minėto atsitikimo, turėdami o- 
menyje tai: nenubaudus kalti
ninkų minėtos vagystės, gali 
panašus atsitikimai plėstis. Nu
tarė, kad kuoveikiausiai vals
čiaus valdyba praneštų apie tai 
apskričio milicijai ir kad mili
cijos vadas pasiųstų ištyrimui 
to dalyko ant vietos, o kaltinin
kus ir jų užtarėjus nubaustų 
tinkamai.

VIEKŠNAI, Mažeikių apsk.
Šitas Lietuvos kampelis kru

ta gana gyvai. Miesto 4 klasės 
mokyklos vedėjas Taškunas da
žnai surengia vakarėlių betur
čių mokinių naudai, kurie atne
ša nemaža vaišių. Taip pat gy
vuoja jaunimo kuopelė /’žibu
tė”. — Lietuvos nepriklauso
mybės dienos šventėje mokykla 
buvo gražiai papuošta. Vaikai 
manifestavo kartu su minia. 
Velykų šventėje buvo surengtas 
vakarėlis, vaidino ’’Grybų bar
nis” ir ’’Barbutė piemenėlė”. Iš 
partijų musų apielinkėj veikia 
kol kas krikščionįs demokratai, 
kurie per rinkimus į St. Seimą 
plušo-prakaitavo, piršdami save 
ir įgaliodami davatkėles po 
’’smertelnu grieku” agituoti už 
jų partiją, prižadėdami ’’dan
gaus karalystę” ir “rojų” ant 
žemės. . Bet laikas bėga, gyve
nimas mainos, tai ir pas mus 
jau yra projektuojama sukurti 
L. V. sąjungą; nes to pageidau
ja valstiečiai. Tikima tas bus 
padaryta, nes nusibodo tie rojai 
ir dangaus karalystės.

SALOČIAI, Pasv.JBiržų apsk.
Nesenai sugrįžo šilingio dva

ro p. Baronas Bistromas. Pas 
mus jis darbavosi su Vokiečiais 
suteikdamas jiems visokių ’ži
nių ir šelpė juos grūdais, žmo
nės pasakoja, kad Kurše jis bu
vęs Bermondto karininku. Jo 
sugrįžimas vietos žmonėse su
kėlė nepasitikėjimą. Saločių v. 
seimelis nusiuntė valdžiai į 
Kauną prašymą, kad Bistromą 
iš čia prašalintų.

LENKŲ UŽPUOLIMAI.
Gautomis žiniomis, balandžio 

26 d. Lenkų kareiviai-perėję de
markacijos liniją ir užpuolę N. 
kaimą, padarė nuostolių 111,700 
auksinų, išsivesdami 8 arklius, 
ratus, pakinkius, ir palaikė ar
klių savininkus keturias dienas 
kalėjime. To kaimo gyventojai 
prašo Lietuvos valdžios daryti 
reikamų žingsnių jų turtui grą
žinti. Iš Balstogės praneša, kad 
Lenkų karės okupacijos valdžia 
pakeista. Balstogės Apskrityj 
Lenkai skaito Balstogę . Lenki
jos dalimi. Visus gyventojus 
verčia imti Lenkų pasus, o ku
rie priešinasi tam, persekioja ir 
pagaliau priskaito prie užsienio 
piliečių (išduoda jiems ypatin
gus bilietus ir liepia kas savaitė 
rodytis policijai). Jaunimas bė
ga nuo priverčiamos ’savanorių’ 
mobilizacijos.

KLAIPĖDĄ^* iv-• ■ •
Klaipėdos krašto ž'emės ūkio 

rūmai kviečia visus ūkininkus 
ir dvarininkus prisiųsti savo 
veislinių gyvulių sąrašus, ku
riuos jie norėtų duoti Lietuvai

Reikalinga Clevelande 
1000' Lietuvių Pirkimui 
Lietuvos Laisves Bonų.

u Žmogų e kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- 
šosi nejučioms. Bet jis 

Ą žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. f

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

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

RUFFLEDS
panaikins visuę niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimu.

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

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

pakaitomis už gaunamus iš jos 
javus. Vėliausias sąrašams pa
duoti laikas liepos 7 d. Gyvu
lių prekymečiai bus liepos mėn. 
viduryje.

(’’Liet. Uk.”)

čia savo galvijus. Jie rods nuo 
krašto direktorijos gavo pave
lijimą ir šįmet savo galvijus čia 
ganyti, bet tai jie turėtų ir pie
ną anapus palikti.

Utarninke po pietų, gegužio 
25 d. Nemune maudėsi trįs jau
nos merginos. Viena šių mer
gaičių pakliuvo gilioj vietoj ir 
nuskendo. Nuskendusioji buvo 
kasos pagelbininkė Augustė 
Lemkikė. (Pr. Liet. ’Rytojus’)

Kun. Pranas Vilūnas vysku
po Karevičiaus įsakymu uždary
tas Kretingos vienuolynan, ka
me turės mokytis-teologijos ir 
paskiau laikyti kvotimus. Kun. 
Vii. per mitingą Tirkšliuose su- 
sigynė su krikšč. dem. kalbėta-_____________

Mažeikių apskr. viršininku © Bell Main 3514

@©©@©@©©©©@©© 
jU, Mažeikių apskr. Viršininku ! Ig) Bell Main 3514 Gyvenimo© 
Tučkum, ir viešai pasisakęs, jog I © Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 © 

jau 16 metai kaip esąs kunigu i © /"• T D 1 1 • © iįsas kunigu ©/'••ID 1 1 • ©
(’’Darbas”))© U. J. D6I1KOSK1 ©

ADVOKATAS ©
----------- -II— ©

120 Society For Šariato Bldg. .zs. 
CLEVELAND, O.

Męs savo ofise turime kas per- Sįr

- - - © 
©

RUSNĖ, Maž. Lietuva.
Naktį gegužio mėn. iš tenyk- z§)

Iscio kalėjimo visi kalimai issi-1 @ j^lba lietuvižkai. 
lauže. Jų buvo penki vyrai ir — 
viena mergaitė. Yra kalbama, 
kad ta mergaitė raktus pasirū
pinusi ir kitus kalinius išleidu
si. Ji buvo visokiems darbams 
vartota ir bus tokiu budu galė
jusi raktų pasirūpinti. Tikra
sis kalėjimo užvaizdą buvo at
laiduose, o kaip jo pavaduoto
jas ryto metą atrakino durisj 
buvo visas kalėjimas tuščias.

(’Prūsų Liet. Balsas”)

LAIKAS UŽRAŠYTI 
“DIRVĄ” GIMINĖMS 

LIETUVOJE.

LABAI SVARBU — 
— LABAI SVARBU

Kurie Apdirbinėjat 
Nauge, Metala, tuoj 

Atsiliepkit!

; ę Lietuvoj yra steigia
ma keli dideli fabrikai. 
Bendroves ‘Nemunas’ 
fabrikas tuojau pradės 
dirbti. Jį steigia susi
dėję Lietuvos Valdžia, 
Lietuvos Atstatymo 
Bendrove ir žmonių 
butelis. Darbui rei- 
kaligna daug prityru
sių žmonių, nes fabri
kas bus plėtojamas.

Fabrikas gamins vi
sokius žemdirbystes 
padargus ir įvairias 
mašinas. Bus įsteigta 
automobilių ir kt. sky
riai. Amatninkai no
rintieji keliauti į Lie
tuva tuoj atsišaukite į 
Lietuvos Atstatymo fi
ve. ’

Keliauti į Lietuva be 
tikslo be pinigų neap
simoka. Amatninkams 
geriausia keliauti su 
žinia,, kad ka nors ten 
ras, bet ne akių plotu.

ra, bet tik tiems, kas 
moka ir kas turės re
komendacijas iš Lietu
vos Atstatymo 
droves.

4J Apdirbinėjai 
ges, mašinistai ir kitoc 
rūšies darbininkai tuoj 
atsišaukit šiuo adre- 

(26)

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė 

294 — 8th Avė.
NEW YORK, N. Y.

New Yorke areštuotas Gim- nas lakūnas; jo kūnas nusken- Užrašykit savo draugui metams 
bei krautuvės savininkas už di- do. J ”
delį plėšimą nuo prekių: neku- 
rios prekės nešė pelno nuo 90 
iki 275 nuošimčių.'

Pensacola, Fla., ore susimu
šė du orlaiviai ir nupuolė iš 500 
pėdų į vandenį. Užmuštas vie-

dovaną — “Dirvą”.

GRĮŽKIT LIETUVON
FARMOS FARMOS

Dabar yra geriausias laikas išsi-1 
rinkti tinkamas ukes, nes matyti 
kur kokie javai auga. Fountain a- 
pielinkej yra labai geros žemes, mo
lis su juodžemiu ir užauga pirmo i 
sorto javai, kaip- tai kviečiai, dobi
lai, kornai, bulvės ir daržovės. Aš 
turiu dar pardavimui 58 Farmas su 
budinkais ir dideliais sodnais; 141 
farmų su gyvuliais, padarais ir už
sėtais javais; 11 farmų su bėgan
čiu vandeniu upėm ir upeliais; 9 
farmas sū puikiais ežerais. Čia yra 
puikių suvirs 400 Lietuvių Farmų. 
Jeigu Tamista nori įsigyti gerų ūkę 
>r gyventi tarpe Lietuvių, reikalauk 
musų Farmų Katalogo. (26)

J. A. ŽEMAITIS
R. 1 FOUNTAIN, MICH. 1

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

Laivakortės labai pigios. Rašykit arba važiuokit 
stačiai pas mus.

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

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

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

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 išnikusios 
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 liuoso- 
se nuo darbo valandose, 
bet taipgi kas savaitė be 
paliovos siųsite į jų na
mus apšvietę — užrašę 
jiems “Dirvą”.

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

Knygas taipgi galima į 
Lietuvą pasiųsti.

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland, Ohio. *
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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 užtikrinamas, o jei kas
negauna, pinigus jums gražinsime,

Gabowitz-Castle and Co
International Foreign Exchange
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Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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Dabar Geriausias Laikas Pirkti Namus
2-jų šeimynų nauji namai bus gatavi del gyvenimo j porą savaičių, turi po 5 kam

barius ir su visais intaisymais pagal vėliausios mados. Ant Glinside Road, ar
ti trijų gatvekarių. Parsiduos už $13,900, su jmokėjimu $3,000, ant išmokėjimo 
randomis. ,
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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, trįs gatveka- 
riai. Parsiduos už $18,500, su įmokėjimu $8,000.

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

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

The Representative Reality Company
Main Office 814=16 Citizens Bldg
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7907 SUPERIAR AVENUE
Telefonai

2006 ST. CLAIR AVENUE
Telefonai

SKYRIAI RANDASI:

Rosedale 1157

Prospect 953

A. B. BARTOSZEWICZ
Princeton 2727

Central 6488
P. MULIOLIS
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8 DIRVA

i Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese 1
* Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157 4

PAAIŠKINIMAS.
’’Dirvos” No. 21 tilpo mano 

straipsnelis apie Lietuvos pas
kolą ir vienas jo paragrafas ne- 
kuriems buvo neaiškus, . todėl 
Paskolos Stoties susirinkime 
pakelta nepasiganėdinimo. Tas 
paragrafas taip skambėjo:,

’’Ištikrųjų, sunku dabar pa
sakyti, kas Lietuvą valdys: 
žmonės ar kunigai: Dabar jau 
eina Lietuvos Steigiamasis Sei
mas. Lietuvos Seimas ne tik 
parodys, kas turi valdyti Lietu
vą, bet ir tuo pačiu sykiu ma
tysis aiškiai Lietuvos žmonių 
susipratimas bei apšvieta. Jei
gu į Seimą' papultų dauguma 
atstovų iš kunigijos šalininkų, 
-tat aiškiai žinosime, kokia liga 
Lietuvos liaudis serga”.

Tūliems musų katalikams ne
aiškus šiame paragrafe du sa
kiniai. Vienas yra: "Jeigu pa
puls į Seimą daugumas atsovų 
iš kunigijos šalininkų”.

Nekurie katalikai įsivaizdina, 
kad kunigijos šalininkai tai rei
škia katalikai. Visai ne. Ku
nigijos šalininkais gali būti vi
sai ne katalikiškų minčių žmo
nės, o tiktai vertelgos, karčiam- 
ninkai, politikieriai? Tokie ap- 
gavingi politikieriai draugauja 
su kunigais, nes mato iš jų ge
rą paspirtį. Yra net žydų, ku
rie aukauja ant bažnyčios dėlto, 
kad kunigai juos paskui remia. 
Taip su kunigais geruoju būda
mi, tokie politikieriai-Lietuviai 
stengiasi į savo pinkles intrauk- 
ti visuomenę, kad paskui butų 
galima iš minių, laikant jas už-, 
temdintas, daryti didžiausius 
’gešeftus” ir turėti iš to politi
šką ir materiališką naudą. To
kie žmonės pritaria kunigų pla
nams, kad su jų pagalba galė
tų ir savo planus įvykinti; to
kie žmonės paverčia visą visuo
menę tarnauti sau. Tai yra ku
nigų šalininkai, nejiešką žmo
nėms gero, bet sau. Negali ti
kėtis į Seimą patekti bile pa
prastas žmogelis, atsidavęs baž
nyčiai, bet tuo sykiu jis klauso 
kunigų ir padeda jiems išrink
ti pačius kunigus arba jų išsta
tytus kankidatus.

Taip-rašydamas turėjau min
tyje tą, ir todėl nevelinau, kad 
tokie ir panašus gaivalai patek
tų į Lietuvos Seimą ir kad į jų 
rankas nepatektų Lietuvos val
dymas.

Toliau s, kaslink antro saki
nio: "Matysis tupmet, kad mu
sų brangiausia Tėvynė tlar te
bemiega tamsybės miegu”. — 
Čia jau yra figuriškas išsireiš
kimas ir reiškia sekančiai: Jei
gu į Seimą pateks kunigų pu
sė, tai Lietuvos visuomenė dar 
yra po intekme bemoksliško fa
natizmo, prietarų, ect. Nes ir 
dabar iš Lietuvos ateiną žinios 
liudija, kaip kunigėliai ragino 
po peklos bausme balsuoti.už jų 
kandidatus. Tai yra prietarų 
palaikymas — balsavimas ne už 
ką nori, bet už ką tave su vėl- ’

Reikalinga Clevelande 
1 000 Lietuvių Pirkimui 
Lietuvos Laisves Bonų. Į

Parsiduoda po $50 irf $100.
Kreipkitės prie ižd'fninko ’ 

ST. ZABORSKIŠ,
6712 SUPERIOR AVE.

inių pagalba priverčia balsuoti. 
Už tuos prietarus nėra bloga 
pati Lietuvos liaudis, ką aš že
miau ano straipsnio ir pasa
kiau, užsimindamas, jog kada 
Lietuvos žmonės apsišvies (tai 
galimas daiktas), tada tiktai 
kunigus ir jų artimiausius ben
drus iš valdžios išstums ir pa
sakys, kad kunigams yra vieta 
tiktai prie altoriaus bažnyčioje, 
o ne politikoje. Kuris žmogus 
yra tikras Dievo šalininkas, jis 
niekados neprieštaraus tokiam 
nurodymui, nes jeigu kunigai 
nori sykiu du darbu dirbti, jie 
nei vieno gerai neatliks: tuo
met Dievo malda bus paversta 
politikos tikslams, o kada baž
nyčia ims griūti, tai politika 
bus skubama paremti bažnyčią, 
ir nebus gero nei bažnyčioj, nei 
valstybėj. Tikiuosi, kad Lie
tuviams šis paaiškinimas bus 
pakaktinas.,

Dr. J. šemoliunas.

Musų biznieriai gauna progą 
pasirodyti, kokie jie karšti tė
vynainiai: ar jie dar vis jaučia
si Lietuviais, taip kaip visi tie, 
kurie juos remia ir kurie remia 
Lietuvą, skaitydami ją savo Tė
vyne, gimtuoju kraštu, nors jį 
jau senai paliko.

Biznierius utarninke ir sekan
čiomis dienomis aplankys Cle
velando Paskolos Stoties valdy
bos nariai. Apačioje telpamas 
paskelbimas turi būti parodytas 
kiekvienam musų biznieriui, — 
kuris jo pats nehiatys. Skai
tytojai ’’Dirvos”, kurie pirkote 
Laisvės Bonus ir kurie trokšta
te, kad neliktų nei vieno nepir- 
kusio, tą musų Biznieriams pa
rodysite. Svarbu mums, Cleve
lando Lietuviams,, svarbu Lietu
vos Misijai, svarbu musų Val
džiai ir tiems jų pažįstamiems 
ir giminėms, kurie ir Lietuvoje 
šį apskelbimą pamatys, kurie iš 
Clevelando biznierių pirko, o ku
rie atsisako bonus pirkti.

Lauksime tos ’’didžiosios sa
vaitės” pasekmių.

Profesionalų dauginasi. Cle
velando Lietuviai tūlas laikas 
atgal visai nebuvo žinomi ir šį 
kampą skaityta bereikšmiu. Ke
li metai atgal pradėta leisti lai? 
kraščiai, pirmiausia ’’Santaika” 
ir vėliaus ’’Dirva”. Atsirado 

i ir veikėjų. Dabar dauginasi ir 
profesionalų. Neturėta čia nei 
daktaro, nei advokato. Dabar 
turime nuo seniaus gyvenantį 
Dr. J. Šemoliuną, atvyko nese
nai Dr. J. Vitkus, kuris mano 
su laiku atidaryti savo ofisą. 
Dar išlaikė advokato kvotimus 
p. J. Balukonis. Linkėtina, kad 
jis Clevelande ir užsiliktų.

Yra kelios Lietuvių vaistiny- 
čios, trūksta dar dentisto.

Persergsti maudytojus. At
sidarius miesto maudynėms eže
re, išleista maudytojams per
sergėjimas vengti pagauti van
dens į burną, nes taisoma vap- 
dens nubėgimo rynos ir jomis 
nubėga ežeran sveikatai kenks
mingų dalykų.

Miestui reikia 300 policistų. 
Pastatymui miesto policijos iki 
leistino skaičiaus reikalinga dar 
300 vyrų. Rudenį bus egzami
navimai aplikantų. Jau paduo
ta esą 700 aplikacijų. Policis- 
tams pirmais metais mokama 
$1.700, sekantį metą dasideda 
$304. Kas nori būti policistų, 
aplikacijas gali paduoti iki lie
pos 15 d..

Dėdės Šamo degtinės sandė
lis viena diena šiame mieste pa
didėjo 4,170 kvortomis. Ant

kelių suimti du trekai ir kele
tas mažesnių vežimų, gabenusių 
į miestą degtinę. Karavanas 
su degtine sulaikytas ant Lo
rain avė., slaptai policijai vežė
jus atsekus iš Elyria, O.

E. Liverpool, O., pėdos gilu
mo vandenyje prigėrė 19 metų 
mergina. Nelaimingoji likosi 
suparaližiuota ir puolė veidu į 
žemę, pataikydama galvą į van
denį. Už 20 minutę tėvas at
rado ją negyvą.

Lietuvis advokatas, Vincas 
J. Pugheris, šiomis dienomis at
vykęs iš Youngstown, Ohio, pa
siryžęs čia apsigyventi ir atsi
darė ofisą 1304 E. 68th St.

GERA PROGA!
Pirkti lotas 35x120 pėdų, ant 
Greenvich avė. E. S. Kaina 
$800. Kas nori, gali nusipirkti 
už $600. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju į Lietuvą. Atsi
šaukit pas: k (27)

JUOZAS ŽAKAS 
1170 E. 76 Street.

Clevelandui nelabai patinka, 
kad Detroitas perviršijo gyven
tojų skaičiumi. 1910 metų su
rašė Detroitas stovėto toli už
pakalyje, o Clevelandas buvo 
šeštas pagal didumo šioje šaly
je miestas, šįmet cenzo skait- 
menįs parodo, kad Detroitas šį 
miestą praviršijo. Sudėjus ar
timas apielinkes, kurios nepri- 
gulmingai nuo Clevelando pasi
laiko ’ ir turi savo majoratus,

PARSIDUODA NAMAS, — 
dviejų šeimynų, po 5 kam

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

NORIU gero KAMBARIO gy
venimui pas Lietuvius. Gei

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

padabot kūdikį, 3 metų senu
mo. Atsišaukit pas (27)

JUOZ. ŠIMKUS 
2925' E. 82 Street.

Clevelandas butų didesnis už 
Detroitą, kuris su apielinkėmis 
išvien skaitosi. Detroito kilimą 
pagreitino Fordo automobilių 
išdirbystės.

Clevelandas dabar Įieško prie
kabių priversti apielinkes prisi-

dėti į vieną.

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų ir 

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 Cramb Avenue.

. LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

REIKALINGA PARDAVĖJŲ 
■ padalintos nuosavybės ar

ba namų, plečiu. Patyrimas 
nereikalinga. Mes išmo
kinsime jus dovanai. PRO
GA UŽDIRBTI $100 iki 
$200 savaitėje pardavinė
jant musų puikiose, vietose 
esančias greitai parsiduo
dančias savastis, kurias vi
si perka iš pamatymo. Len
gvas išmokėjimas ir pui
kios pardavimo taisyklės, 
jei turit norą ir pakilti pa
saulyj, tai mes pagelbėsim. 
Kreipkitės tik norintieji 
'dirbti. Tarpe 9 ryto ir 3 
po pietų. (27)
Matykit Mr. GOODMAN 

. 1010 Schoefield Building.

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.

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.

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

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.

Melba Drug Store :
The ADELSTEIN DRUG CO. ; I 

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

KOPECNY’S 
PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEKA

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

Kampas E. 79th St I
Rosedale 945 Prin. 1361*1

Anč

PATARIMAS MOTINOMS 
APIE KŪDIKIUS.

Jeigu kūdikis mokėtų kalbė
ti, motinos tuoj sužinotų, kad 
yra skirtumas tarp Tale milte
lių, naudojamų ant minkštų o- 
dų. ' Vieni milteliai-pudra gali 
būti kaip kokis aliejuojantis da
lykas. Kiti gali būti paprastais 
džiovinančiais.

Taipgi yra tokių miltelių, ku
rių pamatu nėra pats Tale. Jų 
svarbiausi yra krakmolo milte
liai-pudra ir zinko pudra. Krak
molas yra geras džiovintojas, 
bet nėra taip geras stiprinto
jas, kaip Tale ir turi tolesniai 
negerumą pastumėjime ligų pe
rų, vietoj jų sulaikymo.

Daktarai ir nursės beveik vi
sada pataria parinkti gerą tal
cum pudrą. Colgate’s pudroje 
yra kaip tik reikalinga dalis bo
ric rūgšties, tinkamos ir atsa
kančios antiseptiškuose naudo
jimuose (kurią motinos varto
ja valymui kudiko burnos, akių 
ir nosų). Šalip to, yra dar ki
ti naudingi dalykai, kurių nesi
randa kitose pudrose, išegzami
nuotose D-ro Breneman. Tas žy-
mus. gydytojas, prižiūrėtojas
kūdikių ligoninės, padarė for
mula savo mažiems pacien
tams, ir dabar šią naudingą pu
drą kiekvienas gali nusipirkti I 
sau artimoj aptiekoj.

Jo atsakantumas yra tame fa
kte, kad atlieka visa tai, ko rei
kalaujama nuo Tale pudros ir 
nieko daugiau. Jo gausus iš
taisymas su perfumaiš padaro 
populiarišku ir tarp .didelių, ly
giai kaip tarp kūdikių.

HURD ROSEPEARL SPALVOS
TIKRIAUSIOS DANTŲ SPALVOS KĄ YRA.

Hurd Rosepearl nauja dantims spalva yra visai tikros 
spalvos, kokią dantų mokslas žino. Jūsų draugai niekados 
nežinos, kad jųį turit indėtus dantis. Nieko kito šitam 

panašaus nesiranda. Grynai naturališka.
BESKAUSMIS TRAUKIMAS

Musų pacientai neturi baimės prie dantų traukimo. 
Ištraukame visai be skausmo.

Musų eilės dantų intaisymas neturi susilyginimo. Mes 
esame specialistai. Pirm eisiant kitur apsiteiraukit pas 
mus, mes sutaupysim jums pinigų. Sykį buvę vėl ateisit.

DR. HURD, Dantistai
Atdara nuo 9 ryto iki 8 vakare.

EUCLID ir E. 55th St. Virš Winger Aptiekos

LINKSMIAUSIA |
SAVAITE VISUOSE |

METUOSE |
Didelės Clevelande j

ARKLIŲ 
LENKTYNES

NORTH RANDALTRACK į C I IEDAC E A *7 O <1 *1/1 S

t Reprezentuotojai j
? su gera reputacija, norintis turėti ryšius su atsakan- ? 
I čia vertybės popierų mainymo įstaiga. Reikalinga I 
? tokio žmogaus, kuris nori išsidirbti gerą vietą ir yra į 
I pasitikėtinat. Kreipkitės * I
f Atlas Investment Co. - ■ t
t 1309 Euclid Ave. Room 5. t
T T

Podėliai ir Torielkaites
Gavome keletą bačką pukių Baltą Kavos Puodelią ir Torielių — 
Jie buvo nupirkti keletas mėnesių atgal, delei to mės galime par
duoti juos sena kaina—

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

MARŠKINIAI DEL MOTERŲ — 25c. — Š5c. — 50c. —
UNION SIUTAI — 75c. Mergaičią Vestės 20c. jr 25c.

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

RANDOLPH VARIETY STORE
7040 SUPERIOR AVE. * * Prie Addison Road.

rTxxxxxxxxxxxmxxxxxkxxxxxlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc

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

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.60 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Į Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai 

j bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, išle’ 
ožiam ir sukraujam.

■ 340^ Clair Avenue Cleveland. Ohio. f

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

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

taisymo.
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukinio.

T. P. NEURA CO.
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

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

2001 HAMILTON AVJ 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 Ave.

CLEVELANDO Lietuviams BIZNIERIAMS
LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONU PIRKIMO SAVAITE BIRŽELIO 28-3 LIEPOS

Visi tą Savaitę bukit namie == atsilankys Musų Stoties Valdyba su Lietuvos Bonais
CLEVELANDO BIZNIERIAMS:

AISVES Paskolos Bonus pirko 
jau didele dalis Clevelando Lie
tuvių -- tokių, kurie jaučiasi esą 
savo tėvynės Lietuvos sūnus ir

dukterįs: Pirko seni ir jauni, vyrai ir 
moterįs, vaikinai ir merginos. Kiek
vienas pirko už kiek galėjo. Visur lan
kėsi Bonų Pardavėjai, bet musų Biz
nierius palikta ant paskiausia. Daug 
jau ir Biznierių Bonus turi pirkę, bet 
ne visi. Proga atėjo ir kitiems.

Del stokos laiko jus negalėjot išeit 
į prakalbas, kur buvo Bonai pardavi
nėjami, bet dabar neišeikit iš namų, 
kada jausit Komitetą atvykstant. Sto
kit prie eilės pirkusių, pasirodykit, jog 
esat Lietuviais, norit jais būti ir linkit 
Lietuvai laisvės. Stoties Valdyba pa
garsins visus Biznierius katrie pirko ir 
pagarsins tuos kurie atsimeta nuo to 
to švento darbo. Iškalno prisirėngkit 
kurion eilėn pasiryžę esat stoti. Ga
tavai turėkit pinigus ar čekius.

Pas Biznierius atsilankys Stoties pa
rinktieji vietinio Paskolos Komiteto 

Nariai.
Biznieriai, padekit Clevelando Stočiai 
garbingai užbaigt išpirkti paskirta da
lį. Padekit net perviršy! — garbe bus 
tiems, kurie daug nupirks, kurie dau
giausia nupirks. Jūsų prisidėjimas su
judins ir visuomene — tik parodykit 
savo pasišventimą ir pakratykit kiše- 
nius, ko dabar nuo jūsų meldžiama. 
Skolinkit Lietuvai — to ji jūsų prašo.

Clevelando Paskolos Stoties 
Komitetas:

DR. J. ŠEMOLIUNAS
P. MULIOLIS —
M. J. ŠIMONIS —
ONA MIHELICH
K. S. KARPAVIČIUS
A. POGAŽELSKIS — II
ST. ZABORSKIS —
L. P. BALTRUKONIS
A. B. BARTOŠEVIČIUS

— Pirmininkas
I Vice-Pirmininkas
II Vice-Pirmininkas 

Raštininkė
Raštininkas 
Raštininkas 

Iždininkas
'Iždo 

Globėjai
(Šiam skelbimui vietą padovanojo "Dirva”)
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ninku, < 
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jų algom 
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kainas. ■

Ėnnirij 
ma valsti 
angliakasii 
dykos.

San Fra 
čion ai 65 
žiūrėtojai 
džio mene 
maisto pri

Pottston 
ratų dirb 
džiovinamą 
du dirbtuvė 
nas sunkiai

Netoli Bei 
po įrengta 
kurie neturi 
daiktais, kui 
Ūkininkai ai 
tus ii* 'imaJ 
audimą ir kt 
yertės kiauši 
nustatoma 1 
mažesnių dai

Hartford, ( 
medinį alkohi 
"ištroškę” ži 
mai parodė, k 
ta buvusiose 
ir per praėjus 
met nusinuodi.

DUOS KORI 
Honolulu. - 

džia leido Korė 
bas, į kurias te 
tjs Kojenos ii 
pavelyti Kojen 
ir duoti teisę; 
Japonijos legis

Bonai ant $1




