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Bolševikai Smarkiai imi
Lenkus

Lietąvos priešai Lenkai po didele bolševikų ug- I R blik Konven- 
mmi --- didelėj betvarkėj skubina atgal namon . Į cjjammi -■

Anglija deda didesnes pastangas nuslopinti Ai
rijos nęprigulmybes judėjimą.

Vokietijoje kasdien laukiama revoliucijos kilimo.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

______________________ i
KALTINA DARBININKUS 

UŽ BRANGUMĄ.
Montreal. — J. Donlin, Ame

rikos Darbo Federacijos būda
vo jimo £matų skyriaus prezi
dentas, . savo kalba lyg bombą 
mėtė į darbininkų tarpą, kuo
met apreiškė, kad darbininkai 
yra atsakomybėje už pragyveni
mo brangumą lygiai kaip ir vi
si pasinaudoto jai, nuo kurių vi
suomenė kenčia. "Darbininkas 
yra. lyglfcje atsakomybėje už 
pragyvenimo brangumą, kaip 
bilė kas kitas,” sako Donlin. 
"Jeigu kiekvienas darbininkas, 
dirbantis fizišką darbą, steng
tųsi atlikti tiek darbo, kaip at
likdavo prieš karę, tuoj visokių 
daiktų* kainos turėtų nupulti. 
Juo augščiau algos kįla ir juo 
mažiau- darbo atliekama, tuo la
biau darbininkas tai jaus.”

Amerikos Darbo Federacijos 
konferencija. Montreal, Kana
da.— čionai prasidėjo keturias
dešimta . metinėj tarptautiška 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvenciją. Smarkiai priešta
raujama prieš valdžios norimą 
įvesti draudimą streikuoti.

Pakelia pačto darbininkams 
algas, kožnam darbininkui 
$200 į metus.

Webster, Mass. — čionai 
sidarė neapribotam laikui
verykų dirbtuvė, kurioj dirbo 
500 žmonių.

Gali kilti gejžkelių streikas,- 
jeigu valdžios gelžkelių taryba 
nepasirūpins išrišti darbininkų 
reikalavimų.

Lynn, Mass. —Molderių strei
kui tęsiantis, gali prisieiti ko
kiam šimtui tūkstančių darbi
ninkų pertfaukti darbą delei 
stokos medegos. Streikuoja ge
ležies, plieno ir misingio lieji- 
kai-molderiai.

po

už- 
če-

TRŪKIS IŠPUOLĖ PER TILTĄ
Gallipoli, O. — Iš Columbus 

ėjęs trūkis susmuko per tiltą. 
Inžinas, bagažo ir pačto vago
nas ir vienas vagonas su pasa- 
žieriais nupuolė žemyn. Sužei
sta 12 ypatų.

Muzika smegenims. Cambrid
ge, Mass. — Laike egzaminų 
Harvardo universiteto studentų 
smegenims sujudinti bus naudo
jama tam tikra pritaikintą mu
zika.

Su Prezidentu viskas gerai.' 
Philadelphia. — Buvo paskelb
ta, kad Prezidentas Wilson vėl 
pradeda atsimesti į nesenai pra
ėjusią ligą; tą gandą užginčija 
Dr. Dercum, kuris prezidentą 
gydė—
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METAI V (VOL. V)

Chicago, Ill. —- Birželio 7 d. 
prasidėjo respublikonų partijos 
konvencija, kurioje atsibus no- 
minavimas kandidato ant se
kančio Suv. Valstijų prezidento. 
Iš apie desėtko jieškančių. kan
didatūros tvirčiausiai stovi tris: 
Wood, Lowden ir Johnson.

Prezidento rinkimai atsibus , , . .. ....... tas.ateinantį rudeni, lapkričio pra
džioj. Konvencijoj respubliko
nai smerkia prezidentą Wilso-1 

Iną, demokratų partijos.
bėga kaip laukiniai, neturėda- | 
mi kur dėtis.

LENKAI BĖGA “DO 
LASU”

'Kopenhagen. — Ateina ži
nios, kad Lenkų armija pa
sileido atgal nuo bolševikų ir

Londonas. — Rusijos bolševi
kai pasekmingai žengia pirmyn 
abiejuose galuose Lenkų fron
to, tik juos sulaikyta Berezina 
upės srityje, — taip pranešama 
iš Maskvos bevieliu telegrafu. 
Toliau sakomą: "Molodečno lin
kui musų kariumenė eina artyn 
prie gęlžkelio. Pietryčiuose nuo 
Mozir netoli Berezina ištakos 
mūšiai tęsiasi su mažomis pa
sekmėmis. Biela Cerkov srity
je, po žiaurių mušiu už septy
nių mylių nuo Biela, mes stu
miam priešus atgal linkui mie
stelio.”

Jš Varšavos Lenkai skelbia 
surengę užpuolimą ant bolševi
kų pietuose nuo Kijevo, Ros 
upės srityje, kur priešai yra 
susirinkę pradėti stumtis šiaur
vakariu, kad išvijus Lenkus 
'Kijevo., ' 1 .

Partijų Kaštai Rinki
mams

Washington. — Apskait- 
liuojama, kad šiais metais 
agitacijoms už nominacijas 
ir paskui už kandidatus ant 
prezidentų įvairios Amerikos 
politiškos partijos išleis apie 
dvidešimts penkis milijonas 
dolarių.

iš

Kiek praleista agitacijai už 
Generolą Wood.

Washington. — Iki birželio 
1 dienai agitacijai už nominavi- 
mą generolo Wood delegatu iš 
respublikonų partijos į Suvie
nytų Valstijų prezidentus išlei
sta $1,252,919. Tą paliudijo 
Wood kampanijos iždininkas.

Pinigus tokiems tikslams su
deda įvairūs kandidatų rėmė
jai, skirdami tūkstančius dola- 
rių, norėdami.;katrą 'išstatyti 
priešakin. \ ■

IŠ KURIAMOJO SEI
MO, KAUNE

Washington, -j- Lietuvos At
stovybė Amerikoje gavo 
tį oficiali kableglamą iš 
nuo Elta:

Steigiamasis' Seimas 
laikinąją Konstituciją, 
svarbiausiąjį punktai. Lietuvos 
Valstybė bus Demokratinė Res
publika. Steigiamasis Seimas— 
vyriausias Lietuvos' valios išrei- 
škėjas. Seimas leidžia įstaty
mus, užtvirtina sutartis su kito
mis Valstybėmis, tvirtina biud
žetą, prižiūri įstatymų vykdini- 

I mą. Vykdomoji valdžia — Pre
zidentas ir Minteterių Kabine-

Prezidehtą renka Stęigia- 
|masis Seimas. Prezidentas kvie
čia Ministerį Pirmininką. Res
publika turi bausmės dovanoji- 

I mo teisę. Iki Pręzidentas išrin
ktas, pareigas pildo Seimo pir
mininkas. Ministerių Kabine
tas iš vieno dirba ir atsako. Mi
nisterių Kabinetas atsako prieš 
Seimą; šiam išreiškus nepasiti
kėjimą, atsistatydina. Piliečiai 
be skirtumo lyties, tautybės, ti
kybos, lygus prieš įstatymus. 
Luomų titulų nėra. Visiems pi
liečiams duodama asmens, buto, 
korespondencijos neliečiamybė, 
tikybos, sąžines, spaudos, žo
džio, streikų, susirinkimų, drau
gijų laisvė. Mirties bausmė nai
kinama.

sekan-
Kauno

priėmė
Seka

WILSONAS BARA 
KONGRESĄ

/Washington. — Birželio 5 d. 
savo telegrame į gelžkelių dar
bininkų susivienijimus, prezi
dentas kritikavo Kongresą už 
atidėjimą išrišimo, brangumo 
klausimo, užbaigimą taikos 'da
lykų ir kitų svarbių naminių 
reikalų pirm išsiskirstant ant 
vasaros. Prezidento šis telegra
mas buvo atsakymu į prašymą 
jo nepaleisti Kongreso iki kolei 
kas nors nebus nuveikta.

Prezidentas savo telegrame 
sako: "Bėgyje devynių mėndsių 
Kongresas nepabandė imtis jo
kių radikalių būdų pragyvenimo 
kainų klausime. Ne tik kad nie
ko Kongresas neveikė, bet net 
ir nebandė rimtai apsvars
tyti tą gyvą reikalą, kurį aš ir 
iždo Sekretoriai nuolatos pri- 
mindavom, kad butų pertvarky
ta taksų įstatymai, kurie dabar
tinėje savo formoje dalimai yra 
kalti už brangų pragyvenimą.” 
\ Prezidentas toliau aiškina, 

kad Kongreso atidėliojimas sti 
gelžkelių klausimu, valdžios sa
vu prekybinių laivų klausimu 
ir panašiais kjtais svarbiais da
lykais sukrovė nereikalingą na
štą ant visuomenės iždo. Nie
kas kits/Kongresui nerupi, kaip 
tik ptffitikavimai ir taip tęsis 
ikp*rudens, iki rinkimų. Tas 
'priartins politišką chaosa ir 
pramonės suirutę..

pra
yra 
yra 

tau-

tikslams 
butu tin- 
sunaudo- 
tikslams,

Gandai Buvo Neteisingi
Lietuvos Atstovybe A- 

merikoje gavo sekanti 
kablegramą iš Kauko nuo 
p. B. K. Balučio:

’’Cirkuliariu telegramų, 
Nr. 188 Telegraphen U- 
nion, paleistu iš Vokiečių 
spaudos kartojama žinia 
apie Lietuvių padarytų 
sutąrtį su bolševikais tik
slu užpulti Lenkus ir Vo
kiečius bei buvimą bolše
vikų komisarų Kaune yra 
perdėm pramanyta, mato
mai yra Berlino produk
tas, nes Kaune nėra Te
legraphen Union atsto
vo.”

(Per M. J. Vinikas).

paau- 
tiems 
auka-
nudė-

Sumišimai Airijoje
Dublin. — Airiai buvo už

puolę Anglijos valdžios sargy- kūnai sumušė pasaulinį rekor- 
binius Newton Sands mieste ir ilgiausio išbuvimo ore — jie 
apšaudė jų stovyklą. Valdžios be paliovos lakšte per 24 valan- 
militantai pradėjo šaudyt atgal
ir suėmė tris vyrus. Nors tik-Į pralakate 1,915 suvirš kįlome- 

Po to jie buvo priversti 
nusileisti. — Pirmesnis ilgiau
sias rekordas buvo padarytas 
Vokiečio, 1914 metais, kuris iš
buvo ore 21 vai. su viršum.

ILGIAUSIA IŠBUVO ORE.
Paryžius. — Franeuzijos la

ir suėmė tris vyrus. M or s uk- i _ 
rai nėra pasakyta kiek Airijoje trų. 
randasi Anglijos kareivių, te-1 
čiaus jų skaitlius siekia dau
giau 60,000 ir kasdien vis da- 
štatoma naujų, šiose dienose 
vėl įvežta keletas pilnų laįvų 
kariumenės. Policijos barakai, 
kuriuos tankiai Airiai apšaudo 
ir degina, įsirengė bevielius su- 
sinešimus sų kariumene ir in- 
taisė rakietas, kurias užpuoli
mui pasitaikius, padegama ir 
jų ugnis patraukia domą iš vi
sų pusių,, tuo sykiu ir pagreiti
na pagalbą, kurios kitaip net 
nebūtų galima prisišaukti. Ai
rijoje keliai dabar pilni milita- 
ristų vežimų ir ginkluotų auto
mobilių; tankiai miestų gatvė
mis važinėja tankai, parodymui 
spėkų, kokios prieš Airius krei
piamos, kad jie nebandytų su
kilti prieš Anglijos valdžią.

dąs ir 19 min.. Per tą laiką jie

VULKANAI DUODA TRĄŠĄ
Anchorage, Alaska. — Kaipo 

pasekmė vulkano Katmai išsi
veržimo 1912 metais, nuo tada 
tušti žemių plotai pasiliko der
lingi. Vulkanas apipylė keletu 
colių pelenų ant visų apielinkių 
per keliasdešimtis mylių; tuo 
laiku, žinoma, pakenkė augme
nims, nes nudegino jas tose 
vietose, kur dar augo. Dabar 
iš tų pelenų išaugo žolė, ir vi
si plotai, ką buvo tušti, puikiai 
žaliuoja. Medega, išmesta iš 
vulkano, sakoma esanti viena 
iš geriausių trąšų.

S. V. Dalyvaus -Boise- ' 
vikų tarybose

Washington. — Bolševikų at
stovo G. Krassino, pramonės ir 
prekybos ministerio, konferen
cijoje Londone su augščiausia- 
ja sąjungiečių ekonomine tary
ba; neoficialiai daįyvaus ir Suv. 
Valstijų atstovas. Tas dalyva^-l 
vimąs, sakoma, neperkeičia dari 
Amerikos pažiūrų į bolševikiš
ką Rusiją, bet reikia dalykus 
žinoti. Jeigu Anglija ar kitos 
Europos valstybės sueitų A su 

•'bolševikais į sutartį atnaujinti 
komercijos ryšius, tai Suv. Vai- ___________
stijų valdžia žiūrės, kad uždą- v 
rius kelius pardavimui’ iš Ame- Bolševikų Gudrumas
rikos toms šalims gelžkelių va- Kopenhagen. — Sovietų val-
gonų ir lokomotivų, kad jos ne- džia nori daryti išbandymus su 
pardavinėtų Rusijai. Gelžkelių | visuomene 
reikmėnįs dabar labiausia Ru
sijoje reikalingos, tečiaus gauti 
jas per Estoniją jau Suv. Vals
tijų valdžia uždarė progą, kaip 
buvo pasitikėta.

“Šlapios Viltįs” Dingo
Washington. — Svaigalų už

draudimo įstatymas, priimtas 
kongreso, likosi augščiausiojo 
teismo užtvirtintas. Nekurios 
valstijos smarkiai kovojo prieš 
tą -įstatą ir padavė peticijas, 
reikalaujančias leisti valstijoms 

(savaip elgtis svaiginančių gėri
mų klausime, bet augščiausiasis 

(teismas tai atmetė ir užtvirti- 
ino nuo pereitų metų liepos 1 d. 
įvestą visuotiną blaivybės įsta
tymą.

EKSPLOZIJA ITALIJOJ.
Turin, Italija. — Pereitą sa

vaitę stotyje eksplodavo aštuo
niolika vagonų sprogstančios 
medegos. Toje nelaimėje už
mušta 14 ir sužeista virš 100 
žmonių ir Sugriauta daugybė 
budinkų.

išleisdama' įvairių 
spalvų pinigines popieras — 
kiekvienam mėnesiui kitokia 
spalva, ir perėjus tam mėnesiui 
tos spalvos pinigai lieka bė ver
tės. Tokiu budu bolševikai gal
voja panaikins "kapitalizmą”—■ 
privers 
pinigus 
gauna, 
nėšiui
sau turtų susikrauti.

Lietuvos Valdžios Norima, kad Visos Pagalbi
nės Organizacijos Butų Prižiūrimos

(Lietuvos Atstovybės Ameri- į 
koje Pranešimas)

Labdarybė yra gražus ir 
kilnus darbas, šis darbas 
dar prakilnesniu, jeigu jis 
daromas vardan visų musų
tos, musų Valstybės gerovės ir 
labo. Gerbdama tokį savo at
skirų piliečių darbą, kiekviena 
valstybė stropiai prižiūri, kad 
surinktos labdarybės 
aukos ir šiaip pinigai 
karnai atiduodama ir 
jama ^ien tik tiems
kuriems buvo renkama.

Šiaip nusimanydama, Lietu
vos Valstybės Taryba yra įga
liojus Valstybės Kontrolę pri
veizėti ne tik valstybės įstaigų 
darbuotės, bet ir visų ineigų 
ir išlaidų ir ,šiaip įvairių pusiau 
oficialių draugijų, kaip Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, ir visų ne 
valstybinių, privačių labdary
bės, mokslo ir kitų įstaigų, ku
rios tik renka aukas iš visuo
menės. Kiekvieno piliečio yra 
teisė reikalauti, idant jo 
kautas skatikas nueitų 
tikslams, kuriems jis yra 
vęs, o nebūtų kur į šalį
tas. Lygiu budu ir kiekvieno 
Lietuvos piliečio, gyvenančio A- 
merikoje, yra šventa teisė ir 
pareigą reikalauti, idant paim- 
imtoji nuo jo auka kokiems ne
būt Tėvynės reikalams ir butų 
tiems tikslams sunaudota.

Syarbiausiąja Lietuvos At
stovybės užduotimi yra ginti 
Lietuvos piliečių reikalai ir vi
same kame jiems stoti pagal
bon;

Ikišiolei Lietuvos Atstovybė 
yra gavusi daugybę iš, tų pilie
čių nusiskundimų, jog surink
tos aukos ar tai Raudonajam 
Kryžiui, ar kitiems kokiems 
Lietuvos Valstybės reikalams 
nėra tinkamai atiduodamos, — 
kad kitados didi dalis suaukau- 
tų pinigų lieka atskaityta išlai
doms, kurios kaip kada siekia 
iki trečdalio ar daugiau visos 

'surinktos sumos. Priėjo iki to, 
jog vietos žmonės, nepasitikė
dami pačiais rinkėjais, rūpinosi 
patįs be tarpininkų pasiųsti pi
nigus stačiai 
kaip feada ir 
palikdami prie 
damiesi tuomi,
kaip ir kam pasiųsti. Taip to
liau būti neprivalo. Visos drau
gijos ir šiaip labdarybės įstai
gos, kurios renka aukas įvai
riems Tėvynės reikalams, pri
valo pasiduoti Lietuvos Atsto
vybės kontrolei ir pasižadėti jai 
suteikti žinių ir prirodymų, kad 
šie surinktieji pinigai tinkamai 
bus apversti ir sunaudoti tiems 
reikalams, kuriems bus renka
mi. Kiekvienąs aukautojas tu
ri teisę gauti iš Lietuvos Atsto
vybės žinią, kaip ir kur jo pa
aukauti pinigai tapo atiduoti, 
ir kiekvienas pilietis ar pilietė 
pilnai teisėti bus neaukūoti, jei
gu patįs rinkėjai tokių’ pažadų 
Lietuvos Atstovybei nebus su
teikę ir gavę iš jos pritarimų. 
Šių aukų sąskaiton neineina vi-

Lietuvon, arba 
visai nesiunčia, 
savęs ir teisin- 
jog nėra žinios,

prie- 
Ame- 
prašo 

draugijų ir 
bu- 
ko- 
rei- 
At-

pašalpa Lietuvos 
suteikti Lietuvos 
Amerikoje (Represen- 
Lithuania in America,

Iš VOKIETIJOS JUDĖJIMO.
Berlinas. — Generalių rinki

mų balsų sąskaitoms sueinant, 
jau iš. kalno pradedama kalbėti 
apie suirutes visoje šalyje. — 
"Vokietija, kaip 1919 metais, 
vėl susiduria su chaosu” — pa
sakė "Berliner Tageblatt”. — 
Nors galutinos rinkimų pasek
mės tokio padėjimo gal ne
priartins, tečiaus visų žiūrima, 
kad kraštutinėsės partijos nesi
leis kitai kokiai valdžiai valdyti.

Balsavimų stotis saugojo ma
šininiai šautuvai.

Washington. — Nesenai nu
mestas Guatemalos prezidentas 
Cabrera, miršta nuo užnuodini- 
mo ar iš bado, — kaip gauta 
pranešimai birželio 5 d.

IŠ NUSISTEBĖJIMO PLYŠO 
ŠIRDIS.

Minneapolis, Minn. — Iš di
delio nuostabumo čia žmogui 
plyšo širdis. Jis inėjęs į krau
tuvę, užklausė

Eu-

EUROPAI IMS 30 METŲ 
ATSISTATYS.

Londonas. — Esantis arti 
ropos reikalų augštas Anglijos
(valdininkas prie užrubežinių da
lykų, pasakė, kad Europai ims 
dar 30 metų atsigauti iki to 
stovio, kaip buvo prieš karę iri 
sutaikyti visus nesusipratimus 
ir konfliktus, kokie dabar Eu
ropoje yra, kaipo pasekmė di- 
džiosioš karės.

Konstantinopolis. — Persijos 
legaci-ja gavo pranešimą, kad 
Rusijos bolševikų kariumenė 
užėmė Persijos sostinę Tehera
ną.

Schenectady, N. Y. —. Ant 
gelžkelio atsitikus nelaimei, su
sidūrus dviem traukiniam, už
mušta 8 ir sužeista 60 žmonių.

žmones stengtis visus 
tuoj praleisti kaip tik 

kad nelietų kitam mė- 
ir nei vienas negalės

Nelaimė. Akron, O. — Bar
berton stotyje trūkiui užėjus 
ant troko pilno darbininkų, ne
laimėje žuvo 4 ir sužeista 9 žm. 
Nelaimė ištiko dėlto, kad trū
kiui ateinant kelio sargas laiki
nai buvo pasišalinęs nuo savo 

I vietos; jis likosi areštuotas. —
kiek kainuoja Troko vežėjas nepatėmijo ge- 

bušelis bulvių. Kuomet jam pa- rai, kad jie užvažiuoja ant rė- 
sakė kainą, kokia jos dabar par- lių, ir1 esant visam vežimui vi- 
siduoda — žmogus krito negy- duriu ant kelio, trūkis ant jo 
vas. , Į užlėkė.

si pinigų rinkimą! atskirų par
tijų reikalams — už jų teisin
gą sunaudojimą atsako partijų 
komitetai ar valdybos.

Norėdama pravesti šią 
žiūrą, Lietuvos Atstovybė 
rikoje šiuomi kviečia ir 
visų labdaringų
šiaip visokių įstaigų, kurios 
vo užsiėmusios ar užsiima 
kia nors 
kalams, 
stovybeį 
tative of
703—15th St., N. W., Washihg- 
ton, D. C.) šių žinių:

1) Kuomet ir kokiais tikslais 
yra susitvėrusi draugija, ar 
šiaip kokia įstaiga, suteikimui 
kokios nors Lietuvai pašalpos 
ir koks šios įstaigos vardas, jos 
valdyba ar' komiteto sąstatas ir 
adresai.

2) Kibk ši įstaiga yra sutei
kusi Lietuvai pagalbos nuo pa
saulinės karės pradžios iki šiam 
laikui ir kur ir per kokias vals
tybės ar visuomenės'įstaigas tą 
pašalpa Lietuvon pasiuntusi.
x 3) Kiek ir kokiu būdų pasi- 
tiki dar šiais metais surinkti ir 
pasiųsti.

Suteikdama šių žinių, kiek
viena įstaiga privalo ant rašto 
inteikti Lietuvos Atstovybei pa
sižadėjimą, jog iš visų surink-' 
tų aukų ji pasižada pristatyti 
Lietuvos Atstovybei apiskaitą 
ir sutinka, kad kiekvienu sykiu 
nuo Lietuvos Atstovybės vardo’ 
gali būti daroma visų ineigų ir: 
išlaidų kontrolė.

Visas susirašinėjimas su Lie
tuvos Atstovybe labdarybės rei
kalais nėra jokiu žyminiu mo
kesniu apmokamas ir už pačių 
įstaigų registraciją ar išdavimą 
kokių nors paliudymų ar nuo
rašų jokio mokesnio nebus ima
ma. J. VILEIŠIS,

Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Sniegas ant maršo.
Cambridge, Mass. — Harvar

do observatorijos profesorius 
W. H. Pickering, kuris dabar 
randasi Mandeville, Jamaica, 
paskelbia, kad ant Marso jau 
prasidėjo ruduo ir pasirodė pir
mas sniegas. Sniegas pasirodė 
prie Isidis, kuri vieta yra kai
mynystėje su Syrtis Major, ge
rai žinoma tos planetos tėmyto- 
jams.

Ferrera, Italijoj, įvyko du di
deli žemes sudrebėjimai, kas la
bai išgąsdino žmones.

Nupuolęs S. V. pačtinis orlaivis — paveikslas imtas Glenn L. Martin orlaivių stoties pievoj tuoj po nupuolimoS josk. ųs 
Cleveland O. nedėlioj, birželio 6 d. Orlaiviui nukritus užsimušė xjo mechanikas, sužeistas kieravotojas ir kitasI vyras.

Medyje rado lavoną. Fayet
teville, W. Va'. — Žiūrėdama sa
vo karvių, tūla moteris nedide
liame medyje viršūnėje ant ša
kų atrado negyvą seną žmogų. 
Nežinia, kaip lavonas tenai at
sirado. Kaip matėsi, žmogus 
buvo miręs keletas savaičių at
gal ; kas jis — nepatirta. Bū-1 
vo gerai apsirėdęs ir nesimatė 
žymių, kad jis butų užmuštas.

Laisva Lietuva Dabar arba Niekados! - Lietuvos Laisves Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiam!
Boliai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50)' skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės į Lietuvos Misiją New Yorke.
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“Lietuvos” Sustojimo 
Klausime

Gegužio 8 d. dienraštis ’’Lie
tuva” atsisveikino su savo skai
tytojais. Tą pačią dieną valdžios 
agentai formaliai uždarė ’’Lie
tuvos” spaustuvę ir paėmė ją į 
savo globą. Tas prietikis nu
stebino visus, kaip ’’Lietuvos” 
šalininkus, taip ir jos priešus, 
kadangi tai buvo netikėtas už
darymas.

Kiek laiko atgal, buvo su
šauktas ’’Liętuvos” dalininkų 
susirinkimas, tečiaų jame apie 
dienraščio uždarymą Bendrovės 
direktoriai bei valdyba nieko 
nesakė; buvo tik nutarta par
duoti 4,000 šėrų, pastebint, kad 
dienraštis turi visados pasilik
ti Lietuvių tautinės dvasios iš- 
reiškėju. Apie dienraščio lei
dimo likvidavimą visai nieko 
nekalbėta. Tais Šerais, kuriuos 
užvadino “be vertės”, išimtinai 
indomavo p. J. B., (bankinin
kas) ; jis perstatė juos tinka- 
miaušiu ’’vaistu” dienraščio su- 
drti tinimui.

Visiems rodės aišku, kad p. 
J. B. yra pasiryžęs paimti ’’Lie
tuvą” savo globon. Bet štai 
greitu laiku šaukiamas kitas 
susirinkimas >— ’’Lietuvos” da
lininkų ir ypač biznierių Chica- 
goje. Tas susirinkimas įvyko 
gegužio 7 d. Suėjo buitelis šė- 
rininkų ir biznierių. Bendro
vės buvęs pirm. Dr. K. Dran- 
gelis paaiškino apie ’’Lietuvos” 
stovį ir apie direktorių ’’veiki
mą”; buvo net kalbėta apie pa
keitimą dienraščio į savaitraštį. 
Galima pastebėti, kad p. J. B. 
tame susirinkime nesirado.

Galop paaiškėjo, kad ’’Lietu
va” turi sustoti, ųes ji delei di
rektorių ir buvusių administra
torių ’’veikimo” privesta prie 
krizio. Tečiaus visi manė; kad 
"Lietuva” galutinai nežus, — 
kad’ jeigu ir sustos, tai trum
pam laikui, ir vėl’ pradės eiti. 
Blogiausiam karte — buvo ma
noma, kad dienraščio likvidaci
ją praves patįs “Lietuvos” da
lininkai ir skolininkai, su p; J.

B. ir p. A. Olševskiu priešaky
je. Tečiaus kitaip išėjo.

Gegužio 8 d. Suv. Valst. val
džios atstovai uždarė “Lietu
vą”, paimdami likvidaciją, taip 
sakant, į savo rankas. Kilo 
klausimas, kas pakvietė val
džios atstovus sulaikyti “Lie
tuvą”? — Teismo rekordai pa
rodo (N. 28454), kad ’’Lietu
vos” bendroves sekretorius J. 
Giraitis, iždininkas J. Gaubas 
ir'cks-direktorius P. Pivoriūnas 
gegužio 7 d. kreipėsi į valdžią 
su prašymu pagelbėti ”iš j ieško
ti” jiems iš “Lietuvos” Ben
drovės $500 (J. Gaubui — 100 
dol., o J. Giraičiui ir P. Pivo
riūnui po 200 dol.). Aišku, 
kad toksai prašymas buvo ly
gus prašymui uždaryti dienraš
tį.

Lietuvos visuomenė turi at
kreipti domą į tai, kad po to
kia peticija pasirašė “Lietuvos” 
b-yės direktoriai bei valdinin
kai, kurie visados tvirtino, kad 
jie “viską” daro del dienraščio 
“gerovės”. Kartu su tuoną pa
sklido gandai, kad leidžiant ant 
licitacijos, “Lietuvos” spaustu
vę ir visus daiktus atpirks ar 
p. J. Bagdžiunas, ar Dr. Drau
gelis, ar 'kuris kitas iš “veik
liųjų” direktorių, ir tą viską 
paskiau panaudos savo gerovei, 
savo biznio pakėlimui. Taipgi 
kalbama, kad gali ir koksai 
“žydelis” (anot p. Bagdžiuno) 
atpirkti spaustuvę, bet jo už
pakalyje stovės vienas-kitas iš 
"garbingų” direktorių, žinoma, 
taja likvidacija visa spaustuvė 
liktų paimta bent už trečdalį 
nominalės kainos. — Ant kiek 
tie gandai buvo teisingi — sun
ku pasakyti, bet galima manyti, 
kad jie ne be pamato.

Gegužio 25 d., pranešus teis
me Teisėjui Carpenteriui “Lie
tuvos” “bankrutą”, adv. K. Gu- 
gis pasiūlė “už viską” 6,000 do- 
larių. Teisėjas tečiau paskel
bė, kad “Lietuvos” b-vės tur
tas bus leistas ant licitacijos. 
Kada tas atsibus — nepraneš
ta. Reikia pažymėti, kad vi

sos "Lietuvos” skolos su ”mor- 
gečiais”, darbininkų algomis ir 
tt., siekia apie $10,000. P-as 
A. Olševskis turi “morgečių” 
už $2,000 ant visos spaustuvės, 
apart didžiojo preso, kurį yra 
“užmorgečiavęs” už $1,200 p. 
Bagdžiunas (ar -jo pastatytas 
“žydelis”).

Stebėtina tas, kad “Lietuvos” 
šėrininkai ir visi tie, kam buvo 
brangus tas dienraštis, taip nu
stojo ūpo ir energijos su “Lie
tuvos” sustojimu. ' To nereikė- 

I tų būti. Taigi aš ir noriu at
kreipti domą visų “Lietuvos” 
bendrovės šėrininkų ir dienraš- 

įčio šalininkų, kad jie privalo 
rūpintis “Lietuvos” turto liki
mu, kad jie privalo pareikalauti 
“Lietuvos” bendrovės direkto
rių smulkmeniškos atskaitos a- 
pie jų veikįmą; jie.privalo su
rasti tikrą priežastį dienraščio 
žlugimo ir tuos, kurie privedė 
prie jo žlugimo, — žinoma, ^su
teikiant jiems už tai priderantį 
atlyginimą.

Kartu su tuom šėrininkai 
bent Chicagoje esantieji, turi 
sekti “Lietuvos” bendrovės by
los bei likvidacijos bėgį ir pa
sistengti, kad “Lietuvos” tur
tas nebūtų “parduotas”’ už 
menką sumą, kad jį nepaglem- 
žtų kokis “direktorius” bei po
litikierius. Delei to Chicagos 
šėrininkai privalo tuoj sušaukti 
susirinkimą, pakviečiant į jį ir 
“Lietuvos” bendrovės direkto
rius — su pirmininku K. Drau
geliu, sekret. J. Giraičių ir iždi
ninku J. Gaubu priešakyje. Ti
me susirinkime turi būti išrin
ktas tam tikras komitetas, ku
ris pridabotų “Lietuvos”' dien
raščio bendrovės bylą ir likvi
daciją. Tik reikia veikti grei
tai,' nes trumpu laiku atsibus 
“Lietuvos” dienraščio b-vės tur
to išpardavimas ir tada jau bus 
pervėlu. Taigi, “Lietuvos” b- 
vės šėrininkai, subruskite.

Šėrininkas.

WATERBURY, CONN.
Gegužio 23 d. teatrališka dr- 

ja Aidas statė scenoje du veika
lu, būtent ’’Aptiekorius”, vieno 
veiksnio komediją, ir "Nastu- 
tė”, 2 v. dramą. Nors trumpai 
bandysim peržvelgti viršminėtų 
veikalų atlikimą arba visą va-

iš to nauda lošėjams ir publi
kai ir ką, pagaliaus, gero dal
iai tas priduoda? Tik skriau
da, pažeminimas, daugiau nie
ko. Vaidilos Ainis.

Visi kūdikiai, jeigu gauna tinkamą maistą, tarps 
gerai ir išaugs į tvirtus ir kuningus. Jeigu ne
gali savo kūdikio žindyti, kam rizikavot! su to
kiu maistu, kuris sugadina vidurius. Pirmiausia 
jūsų mintis turi būti

SVEIKAS ir LINKSMAS KŪDIKIS YRA 
DŽIAUGSMAS KOŽNAI MOTINAI

EAGLE BRAND
{CONDENSED MILK)

Tai maistas, ką buyo ’’pirma mintimi” trijų gent- 
karčių motinų. Veik visi kūdikiai pradeda urnai 
progresuoti, kaip tik padedami ant Eagle Brand. 
Jeigu turit keblumų su maitinimu kūdikio—jeigu 
jis neauga kaip reikia, verkia, atkaklus ir nesma
gus—pasiųsk mums šiandien kuponą del maitti- 
nimo instrukcijų jūsų kalboje, taipgi penkiasde
šimts keturių puslapių knygos apie kūdikius, dy
kai, kurioje paaiškinama kaip užlaikyti kūdikius 
tvirtais ir sveikais.
Nebėdavokit apie cukraus ir pieno stoką. Nusi- 
pirkit dėžę Eagle Brand šiandien ir naudokit jį 
ant stalo ir valgius gaminant, kavoje ir šokolade 
—faktinai, visokiems tikslams kur paprastai rei
kia pieno ir cukraus.—Jis yra pigesnis ir skalses
nis, ir delei jo atsakantumo jis yra GERIAU- 
sias ant jūsų stalo

Vardas 
rantija

vohk.U-3

vartojimui.
Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Groserių Krautuvėse.

The Borden Company
108 HUDSON STREET

NEW YORK

i Iškirpk kuponą. Pažymėk no.
I rimą knygutę ir prisiųsk ji j
I mums ŠIANDIEN.
Į Mrs ——-------------------------  I
j Street_______ ;----------------- I
I City ______    !
i State___________ (8) |
I___ Nurodymai apie Valgius j
!___ Kūdikių Gerove

INSTEIGTA 1857 M. 
r Kiti 

Borden’s Evaporated Milk 
Borden’s Condensed Coffee

Borden’s Produktai
Borden’s Malted Milk 

Borden’s Milk Chocolate

karo programą, nes buvo ir ei- 
lių ir monologų. Visu pirma su- 
deklamuota eilės, tik neteko su
žinoti jų vardo, nes ant pro
gram© nebuvo pažymėtos; taip
gi nesužinota kas jas deklama
vo, tik tiek žinoma, kad Vytu
ke. Deklamavo tikrai ’’’artisti
škai” — vos kelis sakinius pra
tarė ir toliaus nežinojo ką sa
kyt, ir turėjo susigėdus eiti nuo 
estrados. Tai 15 metų Aidie- 
čių darbavimosi dailoj e vaisiai 
(kaip jie sako). Vėliaus buvo 
perstatyta komedija ’’Aptieko
rius”. Nors veikąlukas ne kas, 
bet atliktas silpnai — visai nie
ko neišėjo. Geriaus atlikus, ir 
pats veikalukas butų kitaip at
rodęs. Nors tiesą pasakius mes 
nesam kokie garsus dailininkai- 
artistai ir dkug ko negalima iš 
musų reikalauti, kaipo nuo dar
bo žmonių, bet visgi daugiau, 
negu tiek, šiame atsitikime bi
le kas galėjo padaryti. Paties 
aptiekoriaus rolė atlikta pras
tai, be jokių jausmų ir be su
pratimo kur kaip turėtų būti.

Toliaus buvo perstatyta an
tras veikalas — "Nastutė”. — 
Pats savimi veikalas gražus, 
įspudingąs, bet pagal Aidiečių 
atlikimo pasirodė visai tuščias, 
kadangi svarbiausios rolės, kaip 
Petro ir kt., buvo atlikta be jo
kio atjautimo, be gyvumo, čia 
buvo meiliška rolė, kurią rei
kėjo ir parodyti, bet stokavo; 
antra, reikėjo dainuoti, dainuo
jant reikia turėti supratimą • ir 
šiokį-tokį balsą, jeigu dar ir pia
nu akomponuojama. Bet kaip 
atlikta: sunku buvo žiūrėti ma
tant taip darkant gerą veika
lą: lošėjas (Petro rolėje) dai
nuoti visai negali, iškalbėti ir
gi prastai; kur buna išreiški
mas Nastutei meilės, kur rei
kia gražiai 'prisiglausti, vietoj 
to meilužis be biskio su ja ne- 
perpuolė. Na ir kas iš to, jeigu 
tik taip musų jaunutė daila tė
ra keliama?

Nors ir daug ko kito butų 
galima išrodinėti Aidiečiams to 
vakaro netvarkiame atlikime, 
bet neužsimoka, nes jie mėgsta 
užginčyti, o polemizuoti nėra 
verta. Aš visuomet sakau, kad 
nereikia imtis už to, ko negali 
atlikti ir nedaryt nieko, kolei 
neprisirengę atlikti, nes kokia

Lietuvos Atstovybes 
Amerikoje Pranešimas 

1. Darbo Paskirstymas.
Nuo laiko įsteigimo Lietuvos 

Atstovybės Amerikoje, vedama
sis jos darbas pradeda vis pla
tyn plėstis, šiuo laiku visas 
tas darbas tapo paskirstytas į 
kelis skyrius, iš kurių kiekvie
nas turi pavestą jam atskirą 
darbą.

Politikos skyriuje gaminami 
įvairus raštai apie Lietuvos 
Respublikos padėtį,' jos santi- 
kius su kitomis valstybėmis ir 
ypatingai su Suvienytų Valsti
jų vyriausybe. Lygiu budu šio 
skyriaus gaminami yra visi 
pranešimai ir raštai apie Su
vienytų Valstijų politiką, apie 
jų ekonominę ir vidaus padėtį 
ir jų atsinešimą prie Lietuvos. 
Čion sudaromos visos Lietuvos 
Vyriausybės reikalaujamos in
formacijos iš Amerikos gyve
nimo ir pačių Lietuvos- pilie
čių Amerikoje gyvenimo. >

Prie šio skyriaus pridera su
sinėsimai su Amerikos spauda; 
pagaminimas tai spaudai raštų, 
lygiai kaip ir raštų- ir praneši
mų Lietuvos spaudai. Be to, 
prie ši©'' skyriaus yra Lietuvos 
Atstovybės biblioteka ir- archi- 
vas.

Teisių skyriaus rupesniu yra 
teikti' Lietuvos piliečiams viso
kių žinių apie esamąsias teises 
Lietuvoje; apie teisės Suv. Val
stijų; kurios gali liesti Lietuvos 
piliečius, ir teikti šiuo- žvilgs
niu- įvairių informacijų. Be to 
tame skyriuje vedama registra
cija veikiančiųjų čion notarų 
biurų, daromi įvairių dokumen
tų paliudymai, atliekami skel
bimai apie žuvusius dokumen
tus, ypatų pajieškojimai ir tt.

Pasų skyriuje- išduodamos vi
sos informacijos delei išvažiavi
mo Lietuvon ir atvažiavimo iš 
Lietuvos, vedama visų vizuoja
mųjų pąsportų ar afidavitų re
gistracija, o taip pat ir regis
tracija Lietuyos piliečių, kurie 
delei kokių' nors priežasčių bu
tų, negeistinai įleisti Lietuvon.

Finansų- skyriuje sudaromos 
sąmatos ir vedamos sąskaitos 
visų Atstovybės ineigų ir išlai
dų, įvairių aukų kokiems nors 
vietos reikalams ar parsiunti
mui Lietuvon įvairioms labda
rybės Įstaigoms, draugijoms, 
bankams ar Lietuvos vyriausy
bės iždui, vedama registracija 
visų labdarybės įstaigų Ameri
koje, kurių tikslu yra šelpti Lie
tuvą, ir vedamos sąskaitos apie 
suteiktą pašalpą.

Pramonės ir prekybos skyriu
je vedama registracija įvairių 
Lietuvos piliečių pramonės ir 
prekybos bendrovių, draugijų 
ir korporacijų, kurios užsiima 
pramone, ir prekyba su'Lietu
vos valstybe ir ten yra įsteigu
sios arba nori įsteigti savo sky
rius arba pernešti pilnai ar da
liniai savo veikimą Lietuvon. 
Be to, šis skyrius renka žinias 
ir sustato pranešimus Lietuvos 
Valdžiai apie prekybos santi- 
kius Amerikoje, apie esamą čia 
pramonę ir teikia įvairių žinių, 
kas butų patartina ir naudinga 
Įvesti ir Lietuvoje; susisiekia 
su įvairiomis pramonės ir pre
kybos įstaigomis ir teikia žinių 
apie išdirbinių ir prekių kainas, 
ape kreditą ir tt.

2. Atliktieji Darbai.
Taip apibrėžus ir pasiskirs

čius savo darbą, Lietuvos At
stovybė prie nedidelio darbinin
kų skaičiaus (iš pradžios 4, o 
paskui 5) negalėjo pilnai atlik
ti visų darbų, kurie butų rei
kalinga ir naudinga atlikti. Te
čiau prie esamojo darbininkų 
sąstato jau liko sulyginamai 
daug kas nuo vasario 15 dienos 
padaryta. Svarbesniųjų raštų 
delei Lietuvos Nepriklausomy
bės pripažinimo ir šiaip delei 
politinio padėjimo nušvietimo 
buvo parašyta 44. Kai kurie 
iš šių raštų ir memorandumų 
prie Valstybės Departamento y- 
ra tilpę Lietuvių laikraščiuose, 
o raštelis apie Lietuvos rube- 
žius kun. J. žiliaus surašytas, 
tapo atspausdintas atskiroj bro
šiūroj su dviem spalvuotais 
žemlapiais.

Per visą tą laiką iki šiolei bu
vo paliudyta 90 įvairių doku
mentų ir užvizuota 1365 pasai. 
Įvairių laiškų ir siuntinių per 
visą laiką išleista 3450.

Per visą tą laiką buvo daro- 
nia daug žygių susisiekimus su 
įvairiais Amerikos valdžios de
partamentais visokiuose reika
luose. Ypatingai daug darbo 
padėta, iki galutinai tapo nusta
tyta tvarka, kaip Lietuviai, ar 
tai Amerikos piliečiai, ar neta
pę dar piliečiais, gali išgauti lei
dimus keliauti Lietuvon. Pas
kutiniu laiku nustatyta, bet dar 
skelbimui neleidžiama tvarka, 
kad gyveliantieji Amerikoj Lie
tuvos piliečiai gali parsitraukti 
iš Lietuvos savo gimines. Vi
sas tas darbas buvo ir pasilie
ka tuomi sunkesnis, kad Lietu
vos Atstovybės nariams prisi
eina pirmiems takus pravesti. 
Nei su viena iš valstybių, ku
rios atsiskyrusios nuo Rusijos, 
panašių sutarčių delei išvažia- 
vimol ar įvažiavimo nebuvo da
roma ir tik kuomet liko nusta
tyta ta tvarka su Lietuva, pra
dedama ji toliau taikinti ir ki
toms valstybėms.

Šiame laike tapo padaryta su
tartis su Amerika delei pačtų 
pakelių siuntimo, ir gegužio 15 
d. išvežta Lietuvon apie 3000 
maišų tų siuntinių, o kiekvie
name maiše apie 200 paketų. 
Visi šie siuntiniai per Hambur
gą ir Danzigą vežami yra Ame
rikos pačto atsakomybe 'Liepo
jon, iš kur jau turės paimt Lie
tuvos valdžia.

Paskutiniu laiku išgautas vi
siems Lietuvos piliečiams, ku
rie nėra patapę Amerikos pilie
čiais, paliuosavimas nuo mokes
nių nuo uždarbių, apie ką pa
skelbta jau atskiras praneši
mas. Rasit galima be kokio 
nors pasigyrimo pasakyti, jog 
laikinieji Lietuvos Atstovybės 
santikiai su Valstybės departa
mentais yra pagerėję ir patsai 
Lietuvos nepriklausomybės pri
pažinimo klausimas, tapo pasta
tytas pirmon vieton sulyginant 
su kitomis valstybėmis ir in- 
trauktas dienotvarkėn.

Delei finansinės atskaitos ga
lima pažymėti, jog vasario ir 
kovo mėn. buvo įvairių inplau- 
kų $1552.47, balandžio\mėn. — 
$2425.94 ir gegužio (iki 27 d.) 
$3210 — išviso $7188.41, o per 
tą laiką išleista išviso $6813.63.

Tokia tat išvaizda musų dar
buotės, apie kurią norėjome su
teikti žinių Lietuvių visuome
nei. J. VILEIŠIS,

Lietuvos Atstovas Amerikoje.

PITTSBURGH, PA.
North Side.

Laisvės Choro Vakaras. Ge
gužio 29 d. J. L. Senuliui vado
vaujant, Laisvės Choras buvo 
suruošęs koncertą su perstaty
mu. Visu pirmu choras sudai
navo keletą dainų, bet su žo
džiais išverstais ant raudonųjų 
kurpalio. Po to buvo vaidina
ma komedija (vieno akto) — 
’’Dėdė Atvažiavo”. Aktoriai lo
šė nepergeriausia, išskiriant D. 
Kvietką ir Z. žvirblienę, kurie 
atliko gerai. Po atlošimui vėl 
choras padainavo keletą dainų 
ir užbaigė vakarą be Lietuvos 
Himno. Klausimas, ar choro 
vadovas, p. Senulis pamiršo apie 
Lietuvos Himną, ar choristai 
perdaug užsimąstę apie ’’sukei
kime kovą”, kad neišmoko tau
tos himno?

Publikos šiame vakare atsi
lankė apie ketvertas tuzinų, bet 
ir tai dauguma buvo mažų vai
kučių, kurie garsiau lošė ' savo 
’’teatrą”, negu aktoriai ant sce
nos. Tautos Sūnūs.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvai Gelbėti Draugijos 

36-tas skyrius rengia prakalbas 
birželio 16 d., seredos vakare, 
Lietuvių Piliečių Klube, 2741 
Liberty ąve., kuriose kalbės L. 
G. D.’ Centro sekretorius Dr. A. 
L. Graičunas, kuris paaiškins 
apie L. G. D. naudingumą.

Gerbiamieji L. G. D. 36 sky-i 
riaus 'nariai ir visi- Pittsburgho 
Lietuviai ir Lietuvaitės, malo
nėkite kuoskaitlingiausia į šias 
prakalbas atsilankyti, nes pirmą 
kartą čionai lankysis gerb. Dr. 
Graičitinas ir pirmą kartą išgir
sim jo kalkalbą.

L. G. D. skyriai,' kurie užsi
mokėjo pastaruoju laiku savo 
duokles:

Po $5: E. Janavičienė,-A. Ja- 
navičia, D. Garbuzas.

Po $2: P. Kvederas, J. Buris, 
J. Krigelis, A. Kazlauskas, F. 
Pikšris, J. Valantinas, K. Siul- 
skis, D. Gelumbauskas.

Viso $31. Su seniaus buvu
siais lieka $71.57. Komitetas.
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu;

Vasara ir Naujos Bėdos 
Vaikinams

Užėjo pavasaris, viskas 
sužaliavo, susprogo. Rodos 
ir iš manęs turėjo kas iš- 
sprogt, kaip iš kitų žmo
nių, kurie ilgus plaukus ne
šioja ir nori būti poetais 
vadinami. Iš jų galvų iš
sprogsta eilės-dainelės ir I 
kaip skaitai, net miela.

Andai skaičiau ir aš, kaip 
gerb. Juokų Redaktorius 
buvo pasakęs, kad gerb. 
Motina Gamta uždeda kam 
kokį rekordą ir iš jo lieja
si, kaip iš gramafono, dai
na, tai laukiau-belaukiau, 
ar man neuždės kokį nors 
čirškiantį rekordą ir ar ne
pradėsiu vėl dainuot, kaip 
praeitą rudenį.

Bet ne. Mane turbut ki
taip dievulis sutvėrė: kiti 
poetai dainuoja daugiausia 
pavasarį ir vasarą, o aš dro
žiau rudenį ir- žiemą. Da
bar daugiau naujų rekordų 
gerb. Gamta ant manę’ ne
uždeda.

Neu'ždeda —neuždeda, ką 
padarysi, neisi su ja į dis
kusijas, kaip musų socialis
tai su kunigais, jeigu kas 
jiems nepatinka. Aš tyliu 
ir gana. Tyliu ir mislinu.

Ir štai ką sumislinau: 
Parašyt tokį antifoną, ku
rio antgalviš bus šitokis:
Vaikinas, Kuris Neras Sau 

Del Vasaros Merginos, 
Tai Atėjus Rudeniui 

Turės Daug 
Pinigų.

Poetams pavasąris-vasa- 
ra yra brangiausia. Bet ją 
lygiai pat garbina ir mer
gos. Kur gi ne — juk jos 
yra lygios svajotojos. Jos 
irgi myli gamtą,, tik ne to
kią kaip poetai, bet žmonių 
padarytą. Jos myli visur 
išvažiuoti — bet ne ten kur 
poetai — tyrus laukus, į 
miškus, į skardžius, — jps 
nori išvažiuot į visokias pa
silinksminimo vietas, į šo
kių sales laukuose, paežery- 
je, į sūrių vandenų maudy
nes pajūryje, į visas tokias 
vietas, kur širdis traukia ir 
kur pinigas gali įvesti.

Aš atsimenu gerai savo 
paties praleistą pereitą va
sarą su saviške Zose. Jus 
dar jos neužmiršot, nes an
dai aprašiau jos barnius su 
manim ir jos didelį užpyki
ntą ant manęs, kam kiti vy
rai savo pačias žudo. O tų 
baikų ji prisiskaitė šitoj pa
čioj ’’Dirvoj”. Ji tada man 
sako: ir tu gali mane nužu
dyt, kaip kiti, nors dabar 
ant kelių atsiklaupęs pri- 
siegauji ir purus meilės 'ža
di. Sako, gal ir tu, kada 
mane apsikabinęs laikai, tu
ri užpakalyj manęs peilį...

Su merga nesiginčysi — 
jos turi but viršus, jei no
ri meilėj- gyvent.

Bet tai kitas dalykas. Ką 
dabar norėjau vyrams pa
pasakot, atsitiko pirma to.

Vasara. Oras šiltas.
Gra'žu. Nuėjau pas ją.
— Ką mudu šiandien vei

ksim? — klausia ji, nedėl- 
dienyje.

— Ką veiksi — pasivaik- 
ščiosim ir viskas.

— Kažin, kaip šįmet ant 
Luna Park išrodo....

— Nežinau, nebuvau. — 
i Sakau jai.

— Teklė sakė, kad ten y- 
ra kokiu nauju dalykų.

— Gal.
Tylim. Sėdim. Ji dau

giau nei burbt,
— Žinai ką, važiuojam 

ant Luna Park, ’ — sakau 
jai, susipratęs ko ji trokšta.

Pašoko iš džiaugsmo.'
Nuvažiavom, vaikščiojam 

ir dairomės. Žmonių kaip 
skruzdėlių. Negali nei pra
eit. Daugiausia nigerių.

— Kažin kas ten tokio?
— Kažin....
— Einam pažiūrėt.
Nuėjom.
Žmonės apspitę saldainių 

pardavinėtojus:' dėžės sal
dainių leidžiama ant liote- 
rijų.

—.Kažin ar gardžios?’ — 
j rankovę įsikibus'klausia ji.

— Nežinau;' nevalgiau.
— Kažin kiek tas kainub1- 

ja.... — žiuri man' į’ akis.
Nupirkau- keletą numerių. 

Nieko;.
— Žiūrėsim kas daugiau 

bus.... — Neina: ji.
Dar nupirkau kelis nume

rius. Ir- dar ir dar ir tik į 
vienuoliktą sykį’ laimėjom 
mažutę dėžutę. Einami Ji 
valgo ir džiaugiasi.

— Kažin kaip- Euclid bye 
šįmet išrodo'...-.

— Galas ten ją žino.
— Mano brolis buvo — 

sakė gražu ir smagu.
— ‘Jau netoli vakaras, — 

sakau.
— O, dar toli dvylika.
— Kažin kaip ilgai imtų 

iš čia nuvažiuot?’ Karai ro
dos eina nuo čia Į’ St. Clair 
ii’ ten paskui eina į Euclid 
byč- j

— Važiuojam, kibą...'.
Vėl ji neapsakomai links

mą ir tempia mane iki karo.
Nuvažiavom.
Žmonių pilna' — visi kam

pai užkimšti.
— Užmiršom .ant Luna 

Parko išsigert vandens — 
aš gert noriu, taip gerklę 
džiovina.

Kur čia, žmogus, jieško- 
si vandens;, ypač kad žinai,, 
ko ji trokšta. Užėjom, pa
inėm aiskrymo,, bet ji dar 
kelis suvalgė- ir tris stiklus.' 
gėrimo išgėrė.

— Kažin ar nenupultume 
mes ten augštai išsikėlę?— 
Rodo ji i sukamą didelį ra
tą, kur žmonių prisėdę,

.— Eime, pabandysim. Gal 
nesuluš.

Nusitempė — užmokėjau, 
sulipom, iškėlė augštai.

— Vaje, žiūrėk, kaip vis
kas aplink matyt.... Ir 
palengva vėl nusileidom.

— Oo, aš dar noriu sykį, 
taip gražu augštai iškilus!

Ir vėl.
Išlipus net kelis sykius į 

augštį paniūrėjo.
— O, aš jau saldainius pa

baigiau. Tokie gardus bu
vo. Kažin ar čia gardesnį, 
negu Luna Parke?

— Pabandyk, — sakau ir 
nupirkau kitą dėžę.

— Matai, kaip ten po pa
gaires tie žmonės važinėja? 
Kažin ar ten gerai?

— Pabandykim.
Pabandėm, pasidaužėm ir 

einam toliau.
— Girdi, kur ten muzika 

grajina? Turbut žmonės šo
ka. Kažin ar visiems čia 
valia? '

— Visiems, — sakau, — 
kas tik u'žsimoka.

— Kažin kiek čia kaštuo
ja? Ale muzika tai tikrai 
puiki — tik imk ir šok.

Neužteko sykio, neužteko 
dviejų. Pagaliaus pavargo. 
Pasirengėm namon. Važiuo
jant ji vėl klausia:'

— Kažin ar kitą nedėldie- 
nį nelis? Kiti sako, kad ant 
Cedar Point labai gražu.

— Tai kibą važiuosim.
— Ar tau teko but Nia

gara Falls? Sako reikia pa
imt laivą nuo E. 9 ir va
žiuot į Buffalo, o paskui iš 
ten dava'žiuoji iki Niagara 
Falls.

— Aš skaičiau, kad ten 
labai puiku, — sakau.

— Ale nuvažiavus dar 
puikiau, žmonės sako.

Ir taip per visą vasarą. Ir 
su savo tais ’’kažin” ji man 
kišenius iškratė. Ką dary
si, manau sau, mylėk arti
mą, — priežodis sako.

Spragilas.
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NUO REDAKCIJOS
KURMIAI

Tas, kurs griauna 
valstybės, savo tautos 
mo darbą, yra lygus 
miui, ardančiam lygią dir
vą. Tokie gaivalai ne tik 
kad gero nedaro, bet dar ir 
blogą neša.

Kas priešingas Lietuvos 
Laisvės paskolai, priešingas 
visai musų tautos gerovei, 
visam Lietuvos žmonių li
kimui.

Patartina kiekvienam ati
džiai perskaityti šiame nu
meryje telpantį L. K. Majo
ro P. Žadeikio straipsnį — 
’’Paskola — Neprigulmybės 
Ramstis” (pusi. 4).

Jame kiekvienas aiškiai 
išskaitys, ko šiandien labai 
Lietuvai reikalinga ir ko ta 
šalis, be pagalbos savo žmo
nių, neįstengs padąryti.

Darbui visuomet reikalin
ga dvi pusės: darbininkai ir 
jiems parama. Valstybės 
budavojime reikalinga pini
gai, kurie parems dirban- ' 
čiusius. Dirbančiųjų Lietu- ' 
voje yra: dirba vieni ranko- j 
mis, dailindami tvarkydami 
vidurį; dirba kiti ginklu, ( 
apsaugodami išlaukines sie
nas nuo tranų.

Tie tranai yra musų prie
šai — Lenkai ir kiti.

Be pinigo neapsieisi. Be 
paskolos nieko nepadarysi, 
kada valstybės iždas tuš
čias, o vis dar reikalaujama 
daugiau darbo.

Musų' valstybės sudruti- 
nimas iš lauko ir viduje su
tvarkymas pagal dabartinio 

. demokratinio reikalavimo 
užtikrins musų tautai gerą 
ateitį. Prie darbo turime 
prisidėti visi, kas galime.

Kodėl randasi musų tar
pe tokių, kurie nori, kad 
Lietuvą graužtų visokie tra
nai, kad ją, ardytų svetimi? 
Kodėl, pagaliaus, yra tokių 
musų pačių tarpe, kurie pa
deda kitiems musų namą 
ardyti ?

Tie naminiai ardytojai y- 
ra tai kurmiai, landžioją 
musų tarpe ir kenkią lygi
nimui musų dirvonų.

Jie, tie 'kurmiai, kalba a- 
pie žmonių laisvę, apie pa
naikinimą vergijų, bet stovi 
antį kelio musų tautai į išsi- 
liuosavimą.

Jie kalba apie panaikini
mą kapitalizmo jungo, bet 
krauna ant musų žmonių 
svetimą naštą. •

Jie teranda geriausiu bu
siant po jų supratimu, už
gindami žmonėms turėti sa
votišką tvarką.

Jie dėlto kenkia ir ardo 
mūšų tautos dirvonus, kad 
didžiuma išreiškia savo va
lią, kuri yra priešinga jų 
norams.

Muęų Amerikos socialis
tais vadinąši gaivalai yra I 
tais kurmiais. Mūsų karš
čiausi ’’liuosybių-lygybių” I 
’’apaštalai” išstoja priešais ■ 
musų žmonių apsisprendi- i 
mą. i

Jų ardymo vaisiai pasiro- : 
de labai pasekmingi, jie ’ 
užkenkė Lietuvos Laisvės j 
paskolai daugiau, negu ko- i 
kie svetimi niekadėjai. Jie i 
tuomi pasididžiuoja! i

Šalin, kurmiai iš musų f 
tarpo! Nėra jums vietos i 
landžioti Lietuvių visuome
nėje ir kenkti jos šventam Į 
laisvės darbui. Lietuviai no- 1 
ri neprigulmingos savo ša- 1 
lies. Ko jus norite? Ver- . 
gijos tiems, kurie išdrįso s 
atsikvėpti liuosybės dvasia, i 

■Kas trokšta Lietuvai lai
svės, kas nori savo Tėvynei 
geresnės ateities,' kas nori i 
paliūpsuoti ją iš vergijos : 
pančių, kokiais* ji buvo su- 
kalstinėta pries šią karę, — 1 
lai stoja į kovotojų eiles ir : 
lai pasirodo, kad jis to iš 1 
širdies trokšta, skolindamas 
savo Valstybės atstatymui 
pinigus. Viskas, ką už mu- 1 
sų pinigus Lietuva padarys, i 
liks nejudinamas jos tur
tas gerovei visų ir musų, 
kurie tik sugrįšime.

Dar, yra laiko nusipirkti 
Lietuvos Laisvės Boną!

savo 
kuri- 
kur-

Pinigai Lietuvoj Dalina
mi

Lietuvos Misija Ameriko
je ant užklausimo apie siun
čiamų pinigų išmokėjimą, 
gavo sekančio turinio kabe
lį I Hiš Kauno:

Žiliui,
New York.
Pinigai, persiųsti į Lie

tuvą, dabar yra dalinami 
'žmonėms.

Galvanauskas.

SLA.
Birželio 21 

Mass., prasideda Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Seimas. — 
Šita didžioji musų organizacija; 
gyvuojanti virš 30 metų, daug 
pasižymėjo savo tautiniais dar
bais. Daug nuo jos laukiama 
ir dabar. Daug iš jos tikisi ir 
priešai — socialistai-bolševikai. 
Jie varo smarkią agitaciją pa
statymui savo žmonių į valdy
bą. Jie, taip pasisekus, panie
kintų visus SLA. tikslus, kurie 
konstitucijoje yra ir kalba apie 
darbus tautos labui. Tikri tė
vynainiai turėtų žiūrėti, kad įs
tatai nebūtų laužomi. .

Seimas
d., So. Bostone,

i jusi prie Lietuvos laisvės pas
kolos pirkimo ir jeigu taip, tai

I kokią sumą jau yra sumokėjusi 
iš savo lėšų;

6) Kokie žingsniai buvo 'jau 
padaryti delei susisiekimo su 
Lietuvą ir kas manoma daryti.

Be to prašoma prisiųsti savol 
statutu ir svarbiausiųjų nutari
mų nuorašus ir pinigais dešim
tį dol. kaipo žyminį mokesnį de
lei statuto registracijos. Užsi
registravus šioms bendrovėms, 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
planuoja- sušaukti šių bendro
vių atstovų ir šiaip jos pakvies
tųjų prekybos ir pramonės ži
novų susirinkimą, kursai turės

BIRŽELIO MENE
SIO DANGUS

aptarti visus svarbesnius Lie
tuvos prekybos ir pramonės 
reikalus, ir išrinkti prie Lietu
vos Atstovybės ar tai nuolati- 
ną prekybos ir pramonės rei
kalais tarybą arba bent vieną 
nuo vardo šių bendrovių žmo
gų, kursai galės būti nuolatina- .... , . _ , . , .nistais ir mokmames tai, ka senovės is-me kontakte kaip su siomis . ’ v
bendrovėmis taip ir su Lietu- mintls skelbė apie tikrą, gerą ir gražų; ir 
vos Prekybos ir Pramones Mi- sulyginę tą išmintį su apmąstinėjančiu gy-

Toksai susirinkimas venimu išlaukinėj musų pusėj, mes galime 
T .1 Af-li.r/,0 ivrinj- J___* '___ •______ —i? j__ ________j."_ ■_ To_ _ I

FILOSOFIJA - TAI GYVENIMO IŠMINTIS
Rašo BUDRIKAS.

(Tąsa iš pereito numerio) 
Pirmame atvejyje, mes esame Plato-

nisterija. '
norima padaryti Lietuvos ^Misi-|tuoj apsireikšti tyrame supratime. Pana-isu žmonėmis, 

šiai, jei mes esame Aristoteliečiais pagal knygose laiškųjos bute New Yorke jau birže-1 g 
lio 19 diehą š. m., 7 vai. vakare, 
ir todel visų bendrovių šiuomi

tus šiomis dienomis nemoka net teisingai 
rašyti; ir visai menkai jie tenusimano apie 
stilių. Pasiklausk kolegijų ir universitetų 
perdėtinių ir jie pripažins mano apkalti
nančią teisybę. Bedirbdamas New Yorko 
didžiajame knygyne tankiai susitikdavau 

Pana-jsu žmonėmis, kurie jieškodavo pagalbos 
j rašymui — net ir kuomet 

jie nori rašyti meilės laiškus.
Ergo — be literatinio savęs išreiški- 
nėra tikros kultūros.
Kaip gi galima duoti savo valios jie- 

gai teisingą nurodymą be išminties? Tai 
negalima. Galima prijaukinti laukinį gy
vulį; galima priversti .tyrus išduoti kvie
čius; galima spėka ištraukti anglį ir ge
ležį iš • kasyklų vieninteliai valios jiega. 
Bet niekados negalima sąmoningai iš
sikelti viršuj brųtalės spėkos arba velniš
ko, kuomet neturėsi išminties, kurią filo
sofai sutvėrė.

Mes pagerbiame ’’žmogų, kurs daro 
daiktus”. Bet mes turime mokytis būti.

Liuosybės dvasia vrą savęs nurody
mas, o ne sau pasitikėjimas, kaip kad ši
sai terminas buna gana tankiai klaidingai 
suprantamas^

Žmonės; kurie šiandien organizuoja- 
tveria Naujos 'Lietuvos Respublikos vals
tiją, turi užtektinai sau-pasitikėjimo — ge
ro ar blogo. Bet tai yra jų sutikimas sų 
metodu ir nurodymu, kur jie nori, 
ko jie nori, kas atsiims iš nevidonų 
ir atgimdys savo locnas žūstančias 
jas. Taigi, savęs nurodymas bus 
perkeitimas į gyvenimo išminties darbus, 
kuriuos šitie nauji diplomatai padarys. — 
Tai bus filosofija, kuri atgimdys šią ap
mirusią respubliką.

Lietuviškanizmas turi reikšti idealiz
mą. Jis turi reikšti Dieo-Išmintį. Prie
šingai — Lietuvos respublikos atgimimas 
nepageidaujamas.

t (Bus daugiau)

palinkimą, mes turime ateiti prie Aristo- 
prašome, jeigu jos sutiks," pa-Į telio, dėlto, kad nuo jo mes galime pasimo- 
skirti po vieną arba net po du kinti kaip viskas pasirodo ir manifestuoja- 
atstovu į tą susirinkimą ir apie si formoje ir pavidaluose; ir kitais Gūdžiais, 
tat pranešti Lietuvos Atstovy- mes galime dasižinoti, kad randasi išvir- 
bei, idant galėtume laiku pri- §jngS vertės pasaulis. Ir jei mes žengia- 
siųsti programą susirinkimo ir , r . .... ... .
kitas informacijas, jeigu to-1me toIiau sav_° mintijime, pasiimdami S1UO- 
kios butų. i du filosofu už vadovus, tuomet mes turime

J. VILEIŠIS, konstantivius vadovus su Savimi ir nega- 
Lietuvos Atstovas Amerikoje. Į ;jme jjUįj lengvai pagauti iliuzijų.

I vakaro, gerai sutemus, matosi Platonas ii Aristotelis palietė, galiu 
arčiausia prie šiaurės, žvaigždė drąsiai pasakyti, visas metafizines, psicho- 
Vega, iš Lyra konsteliacijos; logines ir etiškas problemas, kurios stovi 
toliau už jos, rytų pusėje, ve- šiandien prieš žmogišką protą. Atsiekę 
hau teka žvaigždė Deneb, iš sveiko išsiliuosavimo su pagalba bile katro 
Gulbės konsteliacijos, ir Apie 10 , . . ., . ... „ . .... . . .. . , • is siu dvieju monitonų-filosofu ir pasiliuo-val. vakaro rytuose šiaurių kai- - J - . y . - . . ...

) mynystėje pasirodo visas Kry- Įsavę savo pačių individualiu mintijimu, 
.Įmes visi, jei augame normaliai, atkeliausi

me prie kito punkto pavartojimo įgytų idė- 
Į jų; principų ir nuomonių.
Į' /Kaip pavartojimui, taip ir musų nuo- 
[monių ir principų vertės palyginimui ir 
gvildenimui praeities, klasinė senovės ga- 
idynė pasiūlo mums pagalbą, šiurkščiai . 
kalbant, tėra tiktai du budu pavartojimui ■ 
musų nuomonių, šitokiame atžvilgyje, mes j 
esame Stoikais arba Epykuriečiais, t. y., . 

j mes stovime atstu nuo gyvenimo detalių, ‘
Musų re- i

BIRŽELIO mėnesio vakaro lai
ku ir per visą naktį, dangus 

išdabintas planetomis — kaip r_____  ___ ___
tik sutemsta, visas ant sykio žius, su ilgu, ne visai lygiu ko- 
galima matyti, išskyrus tiktai I tu nusidriekusiu £ pietus, o pa- 
Neptuną, kuris yra ūž matomų I ti Deneb randasi Kryžiaus vir- 

Gulbėje (Cygnus) šita 
(Deneb) užima vietą 

jos ilgas-kreivas kak- 
į pietus. Dvi atokiai

žvaigždžių ribų. Matomos pla
netos yra Jupiteris, Saturnas 
ir Marsas, imant paeiliui nuo 
rytų j vakarus.

Dalimai už meridiano linijos, 
tiesiai į pietus, arti prie skais
čiai baltos žvaigždės Spika, Vir
go konsteliacijoje, randasi rus
va planeta Marsas, apie kurią 
tiek Įvairių pasakų mokyti vy-

, Prekybos ir Pramones 
, B-vių Registracija
• (Lietuvos 
i koje Atsišaukimas) 

Paskutiniu laiku tarp Ame-
■ Tikos Lietuvių susitvėrė Suvie

nytų Valstijų įstatymais daug 
įvairių prekybos i: 
bendrovių, 
tikslu yrą 
Lietuva ir 
dalį savo 
kad ten užvedus ar išdirbystę 
ar kokią prekybą. Visos šios 
bendrovės susitvėrė pamatais 
aprubežiuotos atsakomybės, iš
leisdamos savo Šerus, kurie yra 
parduodami Lietuvos piliečiams 
vardan Lietuvos gerovės, pakė
limo jos pramonės, prekybos ir 
tt.

Lietuvos Vyriausybei negali 
nerūpėti, kad surenkamieji nuo 
jos piliečių serai arba pajai kur 
nors neprapultų, kad piliečiai' 
neturėtų nuo tokių bendrovių 
pragaišties. Todėl visos pana
šios- Lietuvių bendrovės, kurios 
nori turėti sąryšius su Lietuva, 
privalo pasiduoti tam tikrai 
Lietuvos Valstybės kontrolei ir 
teikti jai visų reikalaujamų ži
nių.

Be to, Lietuvos Vyriausybė 
yra išleidusi savo konsuliams 
ir apskritai agentams užsieniuo
se aplinkraštį, kuriuomi Finan
sų ir Prekybos ir Pramonės 
Ministerijos įsakoma:

1) Ginti Lietuvos Valstybės 
reikalus prekybos ir susisieki
mo srityje ir padėti Lietuvos 
Valstybės piliečiams jų reika
luose darbu ir patarimu. .

2) Būti kontakte su valsty
binėmis ir visuomeninėmis įs
taigomis, privatinėmis prekybos 
ir pramonės draugijomis ir for
momis ir sekti spaudą, renkant 
žinių apie prekių įvežimą ir iš
vežimą, apie jų tiekybę ir kai
nas, apie bent kokios rūšies 
prekybos ir pramonės įstaigas 
ir firmas, kuriomis galėtų do-|mų matoma keliaujant trauki- 
mėtis Lietuva, apie prekių tran
sportą sausuma ir jūrių keliais, 
ir apskritai apie visą padėtį.

Vaduodamas šiuo nusimanys 
mu,' šiuomi prašau visų minė
tų bendrovių suteikti iki birže
lio 15 dienos šių metų Lietuvos 
Atstovybei Amerikoje (Repre
sentative of Lithuania in Ame
rica, 703—15th Street, N. W., 
Washington, D. C.) ^ų žinių.

1) Kuomet ir kc-.iu kapitalu 
ir kokiems tikslams bendrovė 
yra įsikurusi;

2) Ant kokios sumos yra iš
parduota pajų ir kiek surinkta 
yra iš viso kapitalo ir kiek ’ to 
kapitalo sukėlimas prekiavęs.

3) Į kokį užvedimą dalis ar 
visas kapitalas liko indėtas ir 
kokį pelną tas užvedimas atne
ša;

4) Kada yra išrinkta bendro
vės valdyba ar direktoriatas ir 
kas yrą bendrovės vedėjais šiuo 
laiku ir koksai adresas;

5) . Ar bendrovė yra prisidė-

Atstovybės Ameri- rai įvairiais laikais primezgė.

pramonės 
kurių svarbiausiuoju 
užmegsti ryšius su 
pakelti visą ar bent 
kapitalų Lietuvon,

Toliau į vakarų pusę, apie pu
siau horizonto, beveik tiesioje, 
linijoje trijų žvaigždžių, randa
si planeta Saturnas, paskui sto
vi tikra žvaigždė Regulus iš Le
vo konsteliacijos, o toliau į va
karus, didesniame protarpyje, 
kaip tarp Saturno ir Regųlo, y- 
ra Jupiteris, didžiausia iš visų 
saulinės sistemos planetų. Ša
lę Jupiterio, biskelį į šiaurva
karius, randasi planeta Neptū
nas, kurią tik su žiūronais te
galima patėmyti.

■ Kurie tėmijo Marsą nuo pir
mo jo pasirodymo vakaro dan
guje, gerai atsimena, kaip ta 
raudona žvaigždė-planeta stovė
jo toli į rytus nuo žvaigždės 
Spika. Dabar gi jau persikei
tė ir Marsas, randasi 'vakarinėje 
pusėje nuo Spika, daug arčiau 
prie jos, negu išsykio buvo, ir 
greitu laiku dar toliau į vaka
rus nuo jos nusisuks. Kodėl 
taip yra, kad Marsas, keliau
jantis su visomis planetomis į 
rytus ap(inkui saulę, sulyginus 
su žvaigžde Spika jis matosi 
paėjęs į vakarus ir vis dar te
beinąs? Tą padaro didelis skir
tumas toluma nuo žemės minė
tos žvaigždės ir planetos Mar
so. Spika randasi taip toli nuo 
žęmės, kad jokis. astronomas 
dar aiškiai netikrina jos atstu
mo, o Marsas tuo tarpu prie že
mės randasi už apie 35,000,000 
mylių. Žemė aplinkui saulę, 
del kelio trumpumo ir didesnio 
greitumo, eina daug smarkiau, 
negu Marsas, tokiu budu pra
lenkė Maršą,' — jis dabar lie
kasi paskui, t. y. anksti po sau
lės nusileidimo randasi arčiau į 
vakarus, negu pirma, taigi žvai
gždės Spika tolumas linijoje 
žemės-Marso-Spika daleido mu
sų kaimynei planetai prasimes- 
ti į vakarus. Tokių apsireiški-

niais: įsitėmijus toli toje pusė
je, į kurią trūkis lekia porą žy
mesnių daiktų, tolimą ir arti
mesnį, ar tai kalnus ar ką kitą, 
matai, kaip artimesnis daiktas 
greičiau su mumis praeina pro 
tolimąjį ir stovi kitoje jo pusė
je, kitoje, negu išsykio jį ma
tėm;

Planeta Venus, artimiausia 
žemei planeta vidujinėje žemės 
kelio pusėje, dabar dar vis ry
tų dangų dabiną, bet liepos mė
nesyje persvirs į vakarų dan
gų. Venus, kuomet 
noje saulės pusėje su 
vi nuo musų tik apie 
mylių atstu ir saVo
praviršija visas kitas planetas 
ir žvaigždes.

Kurie žingeidąuja žvaigždė
mis ir nori nors svarbesniųjų 
vardus ir vietas žinoti, šiek- 
tiek čia suminėsime. Jei butų 
galima patalpinti paveikslus, 
tas dikčiai palengvintų.

Rytiniame dangaus krašte iš

buna vie- 
žeme, sto- 
26,000,000 
skaistumu

mo

■ šunėje. 
i žvaigždė 
> uodegoj,

las tyso
. šalyse stovinčius žvaigždės per-
■ stato Gulbės sparnus, arba tojo 

Kryžiaus petis.
Pietuose nuo tų dviejų, su

daranti iš Vega, Deneb ir sa- '■ 
vęs trikampį, yra balta žvaig- . .
ždė Altair, iš Aquila (Erelio) arba mes pataikaujame jiems, 
konsteliacijos. Suradę ta ,tri- zignacijų-pasišalimmo ir musų pataikavi- 
kampį, tas tris žvaigždes, len- mų-ganedinimų priežastis yra išaiškinta 
gvai sužinosite’ ir jų vardus. Į stoikų ir epykuriečių filosofų. Taigi, kuo- 
pietus nuo jų visų, žemai prie met mes susijieškosime šitokią draugystę, 
horizonto žiba baltai ir raudo- mums j,us prigelbstima žengti į giedrumą 
nai mirganti žvaigžde,- tai An- . .. .. . . . , ,
tares, iš Vėžio ’ (Scorpio) kon-|ir.sav?s ^nojimą ir įgysime metodą savo 
steliacijos. mintijime.

šį mėnesį, birželio 21 dieną, I Jei nei Stoicizmas, nei Epikurianizmas 
saulė pasieks augščiausio savo nesuteikia mums bi kokių galutinų išriši- 
kelio laipsnį prie žemės šiaurių. mu> nej gj užganėdina ilgėjimu-troškimu, 
Atmename kad nuo. gruodžio nusisiekia an atstumo ir
men. 21 dienos saule pradėjo l 1 r ■
grįžti iš pietų, kur ji buvo pa- 
siekus savo pietinę stotį. Sau- mistiškų apvienėjimų ir tylos su tokiu vy
lės šitokia kelionė nuo pietų į ru,' kaip Plotinus. Su Plotinu ir bendrais 
šiaurius ir atgal esti delei' že
mės skritulio pasvirimo poljais 
vienan šonan, šiaurinis žemės 
galas dabar pradeda matyt sau
lės šviesą ištisai dieną ir naktį, 
o pietų galas visai susilaukia . _ _ _
nakties. Birželio 21 d., 12:40 gali mums duoti. Panašus periodai gali 
valandą nakties, žemė persimes būti nurodyti Krikščionybėje ir moderniš- 
į rudeninę savo kelio dalį ir iš kojo pasaulio gyvenime. Ir rezultatai' bus 
tos dienos naktįs pradės ilgėti. L- 
Dabai- vis dar naktįs eina trum-1 , J * y
pyn, dienos daug ilgesnės. As turiu yPatmgą pne>zastĮ paprasy-

Keisčiausia tas, kad dabar, ti jūsų studijuoti filosofiją. Priežastis'ši- 
vasaros laiku, žemė nuo saulės ta: auklėjimas. Neperdėsiu faktų, kuomet 
randasi toliau, negd žiemą, — pasakysiu, kad mes neauklėjame jaunimo 
gruodžio mėnesyje, bet gi da
bar oras yra daug šiltesnis už 
žiemos orą ir vietoj šaltų snie- 

mes džiaugiamės karštais
Tas atsito- gyvenimą.

- - - - - . įSiv*L

kavimo, tuomet mes galime artintis prie

mintintojais mes tikrai išmoksime kaip 
transcenduoti aktuališkumą ir save, 
šis tai yra vyriausias metodas.

Šiais trumpais brūkšniais aš charakte
rizavau tai, ką senosios gadynės filosofai

Ir

nei savęs. Mes laviname jaunuosius ir sa
ve įvairiais techniškumais ir praktikomis, 

gu, mes džiaugiamės karštais lkas pargina juos ir mus pasidaryti pra- 
saulės spinduliais. Tas atsito- gyvenimą. Tas, be abejonės, puiku. Be 
linimas, kiek žinoma, yra visai Į žinojimo kaip pasidaryti pragyvenimą mes 
mažas ir dėlto nepadaro jokios1 butume nudriskėliais, skurdžiais, kad ir 
intekmės, o priešingai, kad da- garbingiausioj ir turtingiausioj šalyje. Bet 
bar saulė randasi arčiau šiau- • . • _ _ -i •,__ • •,... . , .. . , . , , i gi tas visas musu smarkavimas ir puiku-res ir jos spinduliai krinta antį ° _ 7 .v . ,. .
žemės tiesiai iš viršaus šiauri-1mas pėi a auklėjimas-apsisvietimas ii ne- 
nėje ekvatoriaus pusėje, todėl sirupina pajieginti pajautimus, išgvilden- 
mes turime daugiau šilumos, ti ypatingas žmogiškas dorybes, paakstin- 
negu žiemą, kuomet prie žemės 
saulė yra arčiau, žiemą, žino
ma,,, pietinė ekvatoriaus i pusė 
turi progą pasinaudoti saulės 
prisigretinimu ir karštesnių pa- 
kepinimu.

Saulė nepakįla augščiau prie 
šiaurės, kaip 231/, laipsnių, per kos vertės įgyvendinimą. Jis yra kvanti
ni jokioj žemes dalyj saulė ne- tįvjs pasistengimas. Jis pasako žmogui
šviečia tiesiai viršuje gaivu, ar- , , . , .. . , , . ,. _, . . °, r’., kas turi būti, ir, kad būti yra didesne verčiau 231/2 laipsnių prie polių.I x Z. ,, .. > ,

Saulė, kaip mokslininkai iš- neSu turėti, apvaldyti. Auklėjimas yra 
skaitliuoja, yra baisiai karšta, visų mokslų ir visų dailių motina; jis yra 
jos temperatūra siekia bent de- taipgi visų religijų motina. Techniškas 
šimts tūkstančių laipsnių pagal lavinimąsi neišduoda šitokių pasekmių. 
Fahrenheito. žemei patenka Mums stokuoja auklėjimo gana di- 
tiktai mažyte dalelė tos energi- j,-. • , . _  .... , - . . , , ..... ...... 6 d'ziai, arba turime tiktai viena jo dalelę,jos, kaip sviesos taip ir šilumos, Į T . , , . . . . . . , , ..
kuria be paliovos saulė lieja į Ir todel tad as paraginu JUS prie auklėji- 
visas puses erdvių iš savęs. mo dalyko, prie apsišvietimo, prie vieno

Kadangi vasaros laiku saulė galingo įrankio, kurs sutveria aūgštą kul- 
ilgiau buna matoma, t. y. ilgiau turą. Aš verste-verčiu prie filosofijos stu- 
pasilaiko musų pusėje;, liedama................... _. . .. . .. _
savo šiluma ant žemės, tai čia •iv rvAQlrimoQ icrnmrioG ir rrvvammn rnornH/f 
prisideda daugiau šilumos, ne
gu trumpos nakties laiku spė
ja pradingti; užtai visas apie 
žemę esantis oras buna šiltas. 

Mes turime būti dėkingais 
tai daugybei milijonų mylių, 
kurios teikiasi praleisti iki mu
su taip brangius saulės spin
dulius, -per kuriuos pasilaiko, 
musų ir visos žemės- gyvybė.

~-----
ti'jiegas, nei gi įsaugstinti žmogaus dvasi
nius gabumus. Auklėjimas, kaip pats tas 
žodis reiškia, yra atidengti žėdname indi- 
viduume paslėptą galybę ir garbę, natura- 
lę charakteristiką, dvasinį ir moralį pobū
dį, didybę. Auklėjimas pagamina žmogiš-

™a dijos, kuri, užtvirtinu, yra galutinė meilė 
iir troškimas išminties ir gyvenimo metodo.

Vienas iš kultūringos draugystės ram
sčių, ir sine qua non; kas paliečia in
dividualinę kultūrą, — tai savęs išreiški
mas. Kaip gi gali išreikšti save tas, kurs 
neturi sutvarkyto proto arba išplėtoto- gra
žybės pajautimo?. Jis negali. Aiškiai tai 
pamatysit, kuomet' pasiteirausit, jog di
džiuma baigusių kolegijas ar univei'site-

eiti ir 
nasrų 
valsti- 
tiktai

Lietuvos Laisves Sargų Sąjungai
Sūnai Lietuvos! Ar girdit 
Didį užmą, lyg but vėjo, 
Bangom’s einantį link musų —

Garsiau pradedantį siaust?
Tai yr’ žingsniai Lenkų-priešų, 

■Kardininkų, raitų, pėkščių. , 
Kas nebūt jie — nors narsiausi,

Turės prieš mus žemę graužt!
Narsiai visi mes išstokim-

< Po vėliava savo brangia;
Ramus, tyras dangus augštas 
Su perkūnais stos pagalbon — 
Pirmyn! šalis musų šaukia, 
Priešams kelią reik užkirsti, 
Garbė musų lai mus veda

Už laisvę savo stot!
Nors ir kelias siauras-kietas, 
Pirmyn, vyrai, kas tik galim, 
Ką mirtis ar kančios reiškia?

Mirtis bus garbė!
Mūškim raitus priešus- žemėn, 
Lai ji juos tuojau padengia, 
Nes likimas draugų, brolių

Nuo jų nukentės!
Karštam mušyj, paskutiniam
Jauni, seni,'na, išvieno!
Turim ginklą rankon griebti — 

Už laisvę savo stot!
Patriotas.

O

METŲ LAIMAS.
Prašvito, išaušo, pievos sužaliavo — 
Atbudo iš miego gamta.
Veversiai laukuose linksmai sudainavo, 
Artojui ilsėtis gana'.
Saulutės šiltumas žemę atgaivino, 
Aušrelė prašvinta anksčiaus. t 
Rasa sidabrinė žiba ant žolyno 
Ir medžjai lapoja, kvepia apušynai — 
Sulaukėme laiko linksmaus.

Eleonora.

MUSŲ ŠALIS
Lygus laukeliai, augšti kalneliai, 
Ir 'žalios girios ošia. .
Erdviosios slėnįs, pųikiom’s gėlėmis • 
Taip dailiai išsipuošę. \ 
Upeliai plaukia vingėmis lauke, 
Vanduo pašnabždoms teka — 
Apie mus šalį šneka.

Eleonora.



RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

(Tąsa iš pereito numerio)
’’Tiesa! Tiesa! Jie yra priešai!” su

šuko yisa kariumenė.
’’Laisva Rusija niekados nebus be pa

vojaus, kolei kaizerio kareiviai nebus išvy
ti iš Rusijos. Męg, todėl, turime ruoštis 
prie generalio ofensivo, kad išląimėti per
galę. Mes turime dirbti sykiu su musų 
sąjunginėmis valstybėmis, kurios pagelbsti 
mums vokiečius sumušti. MeS turime pa
gerbti ir klausyti savo viršininkų, nes ne
gali būti jokios armijos be vadų, kaip ly
giai negali būti banda be piemenų.”

Kareiviai patvirtinančiais balsais 
kavo kiek kas galėjo.

’’Dabar, vyrai, pasakykit man, ką

šu-

jus 
manot apie surengimą atako ant priešų?” 
Paklausė Durnos prezidentas. ”Ar jus pa
siryžę esate eįti ant jų ir mirti, jeigu rei
kalinga, apsaugojimui musų brangios liuo- 
sybės?” ’| ,

’’Sutinkam! Kariausim iki pergalė
siu!!” griausmingai, visi šaukė.

Po to atsistojo regimento komiteto 
pirmininkas, mokytas vyras, kalbėti musų 
vardu. Jisai pasakė kas mūšų, esančių 
fronte, mintyje randasi:

’’Taip, mes gatavLesame eiti ant prie
šų. Bet mes norime, kad butų atgabenti į 
frontą tie milijonai kareivių, kurie randasi 
užpakalyje, užplūdę miestus, užkimšę gelž- 
kelius, ir nieko neveikią. Tegul visi sykiu 
eisime. Kalbų laikas ‘praėjo. Mes ■'norime 
veikimo, arba mes turėsime iš čia pasiša
linti/’

Kareiviai jam pritarė garsingiausiais 
šukavimais. Ištiesų, jis pasakė tai, kas 
mumyse taip jaukiai buvo jaučiama. Ne
teisinga buvo mums, esantiems tranšėjose, 
vargti, kuomet kiti laisvai sau šventė, nie
ko neveikdami ir netrukdomi.

Rodzianko mums pritarė. Jis priža
dėjo daryti viską galimo atitaisymui to
kios nelygybės. kTečiaus, privatiškai, at
sakinėdamas nuolatiniams oficierių klau
sinėjimams, kodėl taip puiki proga ofen- 
sivui dabar niekais leidžiama, jis pripaži
no, jog provizionalė valdžia ir Durna ne
gali nieko padaryti.

’’Tiktai sovietai, Kerenskis ir kiti va
dovaujantieji žmonės, kurie turi žodį tame 
klausime”, paaiškino jis. ’’Jie dabar tvar
ko šalies dalykus. Aš raginau juos neati
dėlioti, bet surengti ūmų ataką tuojaus.”

Pirmsėdis Orlo.v paskiaus, perstatė ma
ne Rodziankui, trumpa kalba paaiškinda
mas apie mano rekordus karės bėgiu. Dū
mos prezidentas iš to dideliai stebėjosi.

”Aš turiu nusilenkti prieš šią mote
riškę”, sakė jis, kratydamas mano 'ranką

Paskiaus jis klausinėjo apie 
fronte.

naujos 
su vo-

širdingai.
mano pažiūras j padėjimą karės 
Viską iš širdies jam išpasakojau.

”Aš negaliu pakęsti šitokios 
tvarkos. Kareiviai nenori daugiau
kiečiais muštis. Mano tikslas prisidedant 
prie kariumenės buvo apginti savo šąli, o 
dabar to negalima. Nieko man daugiau 
nebeliko, kaip tik pasitraukti.”

’’Bet kur tu iš čionai vyksi?” jis už
klausė.

”Aš nei nežinau. Turbut reiks keliaut 
namon. Mano tėvas senas ir motina 
ga, ir jie beveik ubagauja”. .

Rodzianko paplojo man per petį.

ser-

Apleidžia karės frontą.
”Ar nenorėtum atvykt i. Petrogradą 

pas mane? .Aš žiūrėsiu, ką bus galima ta
vo naudai padaryti.”

Mielai priėmiau tą pakvietimą ir pa
sakiau savo kareiviams, jog tuoj apleisiu 
juos. Man inteikta naujos drapanos ir ko- 
mandierius davė šimtą rublių. Pasklido 
žinia, kad Jaška rengiasi išvažiuoti iš ka
rės fronto ir apie tūkstantis kareivių, dau
gelio kurių aš net gyvastis išgelbėjau mū
šio lauke, parengė man paliudymą — net 
tūkstantį parašų sudėjo! Tie vardai buvo 
brangių mano draugų, kurie visi buvo su
jungti su manim per ugųį ir kraują. Už
rašyta buvo visų mušiu dienos, kuriuose aš 
dalyvavau, kuomet gelbėjau kitus ir pa
dėjau jiems. Mano širdis plakė iš džiaug
smo ir akįs pasriuvo ašaromis, gi mano 
siela liūdėjo, lyg ko troško.

Buvo tai pavasario’ laikas, bet mano 
I krutinėję jautėsi Yuduo. Ruduo taipgi bu
vo širdyje Motinos Rusijos. Saulė švietė 
labai skaisčiai. Laukai ir girios pasipū
tę buvo pavasario garbe. Tranšėjose bu
vo ramu, mūšio laukas aptilęs.

Bet mano širdis nerimavo. Joje visas 
linksmumas buvo miręs. Girdėjau joje ru
dens ūžiančius vėjus. Instinktiviai jaučiau 
vystanciąsi baisią tragediją, ir mano siela 
nusidayė linkui Mokinos Rusijos.

Vis'as pulkas likosi sustatytas eilėje 
taip, kad aš galėčiau su kareiviais atsisvei-! 
kinti. Aš Į juos visus sekančiai prakal
bėjau: .

”Jųs- žinot, kaip aš jus mylėjau, kaip 
jus prižiūrėjau. Kas/paėmė jus iš mūšio 
lauko*? Jaška. Kas apraišiojo jūsų žai
zdas po karias ugnimi? Jaška. Kas stojo 
sykiu su jumis į visus pavojus ir atlaikė 
su jumis visus nesmagumus? Boba, Jąšy 
ka. Aš perkenčiau jūsų įžeidimus ir džiau
giausi jūsų glamonėjimais. Aš žinojau

(Bus daugiau)

Paskola — Neprigulmy- aišku, kad nuo to tiktai prigu- 
bės Ramstis" n musų atęitis* Ar neaišku- 

. . . (kad visiems tiems reikalams y-
_ Milžiniškomis pastangomis vi-. ra reikalingi pinigai ? Netu- 
sos Lietuvių Tautos, Lietuvos rjnt pinigu,— reikalinga pasko- 
kraštas įgijo Nepriklausomos I j'a 
Valstybės .teises. Iš 
lių piliečių svetimos valstybės 
tapome pilnateisiais piliečiais 
demokratinės Lietuvos Respub
likos.- Išgalėjom ir sugebėjom 
prie sunkiausių aplinkybių vien 
savomis pajiegomis iškovoti sali 
liuosybę, atsigindami nuo Vo
kiečių, Rusų ir Lenkų — išga- 
lėsim ir mokėsim taip pat pa
tįs' be svetimųjų pagalbos tą 
liuosybę užlaikyti. Teisybė, tai 
nėra lengvas darbas. Praeities 
istorija sako, kad užlaikymas 
iškovotos laisvės esti kartais 
sunkesnis, negu pati kova. Iš
kovojo Lietuviai neprigulmybę, 
nes laikėsi disciplinuotos vieny
bės karės lauke ir protingo nuo
laidumo savo tarpe. Jei ir to
liau laikysimės kompromizinės 
vienybės, savo pozicijas atlai- 
kysim, jeigu gi-partijų reikalus 
pastatysim augščiau Valstybės, 
— viskas vėjais nueis. Valsty
biniame darbe — vienybė; vie
nybėje — galybė. Ir Lietuvos 
Neprigulmybė bus užtikrinta.

Atgimus Lietuvių tautai — 
auklėjome savyje tautinį, susi
pratimą. Atgimus dabar Lie
tuvos Valstybei, — auklėkime 
valstybinį susipratimą.

Valstybinis 
patriotizmas 
pailstančiame 
druose krašto 
darbuose. Vienas tokių darbų 
yra Lietuvos Laisvės Paskola. 
Laisvės Paskola yra Lietuvos 
Neprigulmybės ramstis. Todėl 
kiekvienas nupirktas bonas yra 
pirkėjo valstybinio subrendimo 
liudymas. '

Boną. Bonas bus tavo piletinio 
subrendimo atestatas.' Bonas bus 
tavo garbės tikietas važinėjant 
po visą Lietuvą. Įgytas bonas

atskirs tave nuo Lietuvos kur
mių. ' į.

. P. ŽADEIKIS,
L. K. Majoras.

antra-ei-

susipratimas bei 
apsireiškia ne
dalyvavime ben- 

reikaluose bei

Valstybinė Neprigulmybė re
miasi ant viso krašto kultūros 
stovio: ant plačiausios minios 
susipratimo ir jos ekonominės 
gerovės. Kaip- gi tie dalykai 
stovi Lietuvoje? Blogai: netu
rime užtektinai nei to susipra
timo, nei tos gerovės. Ne musų 
tai' kaltė, ar apsileidimas. Tai 
tokį palikimą gavome iš Rusų, 
Vokiečių viešpatavimo1 gadynės. 
Tečiau, jei tokia padėtis Lietu
voje tęstųsi ir toliau, tai yra, 
jeigu mes- dabar, gavę progą 
dirbti, tik džiaugtumėmės iš ne
prigulmybės dienų ir sėdėtume 
rankas sudėję, tai tas musų 
džiaugsmas, greit į karčias aša
ras pavirstų: pražudytume sa
vo* neprigulmybę. Sunkiai iš- 
kariauta neprigulmybė mums 
davė progą ir .galimybę veikti 
gimtojo krašto labui, 
darbą visi, kas kiek gali,
gįnių ir dykaduonių neturi bū
ti demokratingoj Lietuvoj. — 
Skurdas, iškrikimo likučiai tu
ri būti nugalėtais. Amerikie
čiams Lietuviams teko lengviau
sias darbas: nusipirkti nors vie
ną Lietuvos Laisvės Boną ir pa
siimti už tai sau nuošimčius. — 

ir atliktas darbas, prieder- 
išpildyta be jokio galvasu- 
be jokio vargo. O Lietu- 
Steigiamasis Seimas žinos 
ir kaip tuos paskolos pini- 
panaudoti. Išdegintus so-

Tat j
Tin-

BIRŽELIO TELEFONO BILOS
TELEFONŲ bilos už Birželio mėnesį dabar jau siuntinėjamos 

tiems, kurič telefoną naudoja.
To bilos yra už reguliarį naudojimą telefono laike Birželio mė

nesio ir už ekstra šaukimus laike Balandžio, jei kas turėjo.
Bilos ližf Birželio mėnesį yra pagal naujos kainos, inėjusics ga- 

lėn nuo Birželio 1. - ‘
Naujomis kainomis kiekvienas turės daugiau sykių pasikalbėjimams. 

Bet jūsų Birželio mėnesio bila bus su pridėčku už pasikalbėjimus 
Balandžio mėnesyje, jeigu jūsų šaukimai tą mėnesį buvo didesnia
me skaičiuje, negu pagal senos taisyklė?' leidžiama. Jūsų bila už 
Liepos mėnesį gal taipgi turės tokių pridėčku už pasikalbėjimus bė
gyje Gegužio mėnesio.

Jūsų biloje už Rugpjūčio mėnesį pavelyjimas naudoti daugiau sykių tele
foną pagal naujos taisyklės pasirodys tame, kad bus apmažinta pa
vartojimų sykiai, jeigu nebus perdaug panaudota Jūsų reikaalms; ku
rie galėjo padidėti.

Didesnių algų apmokėjimas, sykiu sudėjus su padidėjusais kaštais ope- 
ravimo ir pakilusiomis kainomis ant įvairios medegos privertė mus 
įvesti naujas kainas. Kaip ištyrinėta Visuomenės Reikalų Komisi
jos, naujoš kainos, kurias mes dabar imsim, padidins abelnas inei- 
gas ant mažiau 4 nuošimčių per metus. 1919 metuose uždarbis bu
vo neužtektinas sutikimui visų esančių išmokėjimų.

Tai 
mė 
kio, 
vos 
kur 
gus
džius, išgriautus miestus reikia 
atstatyti. Be Valstybinės pa
galvos čia neapsieis. Reikia su
šelpti šimtus karės aukų — vai
kų našlaičių ir senelių, neteku
sių pastogės ir maisto. Pasi
baigė ponų gadynė, dvarai dali
nami bežemiams ir mažaže
miams. Naujiems ūkininkams 
reikia sau ūkės įsikurti. Be Val
stybinės pagalbos taipgi neap
sieisi’. Žemdirbystė — Lietuvos 
pamatas, reikia pakelti našumą 
žemės; reikia ūkio mašinų, rei
kia mineralių trąšų; reikia dau
gelio ūkio mokyklų. Tik pati 
Valstybė teišgalės tą svarbų 
reikalą atlikti.

Lietuviai ištroškę apšvietos, 
veržiasi į mokslaines. 
lainių sienos skleidžiasi.
naujų statyti. Na, kaip čia be 
Valstybinės paramos apsieisi.

Lietuva beveik neturi pramo
nės ; ką ir .buvo fabrikai — iš
ardyti. Reikia steigti fabrikus, 
įvairias dirbtuves. Tai visuo
menės darbas, be Valstybės ir 
neapsieis. Lietuvoje permažai 
gelžkelių, permaža plentų; rei
kia išplėsti telegrafų, telefonų 
tinklą ir pačtą. čia grynai Val
stybės reikalas ir darbas. Pa- 
galiaus musų kariumenė, tas 
budrus sargas Lietuvos Nepri
klausomybės. Ar neaišku ir 
vaikui, kad ariF viso to remiasi 
Lietuvos Neprigulmybė, ar ne-

Moks-
Reik

Pagal naujų įvestų taisyklių, mes 
pasitikime, kad su jūsų bendru pa
sidarbavimu patarnavimas dikčiai ma

terialiai pasigerins.

THE CLEVELAND TELEPHONE 
COMPANY

Todel paskola yra Lietuvos 
neprigulmybės tvirčiausias ram-, 
stis. Tenutaria kiekvienas iš 
musų, — ko vertas tas, kas ne
atneša plytos to ramsčio sudru- 
tininiui, arba tas, kas savo dan
timis, it koks šeškas, nori tą 
ramstį pagraužti. Ištraukite 
juos visus saulės švieson, kaip 
kurmius, ką dirvą gadina!

■Pergalėkime savo
mą, vykime'" šalin uodus 
nės, imkim^ pavyzdį iš 
vos kareivių, kurie ne 
bet gyvastį rizikuoja.

Lietuva eina prie demokrati
nės valstybės tvarkos, prie sa
vistovios ekonominės padėties, 
prie plataus visuomeniškumo, 
prie savo originates 
Eina pati ir kviečia 
jnerikiečius.

Brolau! Nusipirk

nerangu- 
abejo- 
Lietu- 

zlolarį,

kultūros.
talkon' A-

Lietuvos

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

AKIŲ 
Specialistas 

Ofiso valandos: 
' 10 ryte iki 12 

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

FARMOS FARMOS
Dabar yra geriausias laikas išsi

rinkti tinkamas ukes, nes matyti 
kur kokie javai auga. Fountain a- 
pielinkėj yra labai geros žemes, mo-' 
lis su' juodžemiu ir 
sorto javai, kaip tai 
lai, kornai, bulves ir 
turiu dar pardavimui 
budinkais ir dideliais sodnais; 14, 
farmų su gyvuliais, padarais .ir už- I 
setais javais; 11 farmų su bėgan
čiu vandeniu upėm ir upeliais; 9 
farmas su puikiais ežerais. Čia yra 
puikių suvirs 400 Lietuvių Farmų. 
J^igu Tamista nori įsigyti gerą ūkę 
ir gyventi tarpe Lietuvių, reikalauk 
musų Farmų Katalogo. (26)

J. A. ŽEMAITIS
R. 1 FOUNTAIN, MICH.

užauga pirmo 
kviečiai, dobi- 
daržovės. Aš 
58 Farmas su 

dideliais sodnais;

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Stfeet

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

Melba Drug Store |
The ADELSTEIN DRUG CO. j 

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

Bell Main 3514 Gyvenimo ® 
© Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 © 

© C. J. Benkoski © 
® ADVOKATAS 
© 
@420 
® Męs

© 
© Society For Savings Bldg.

CLEVELAND, O.
— savo ofise turime kas per- 
@ kalba lietuviškai. ©
©@©@®©©©@@®©©

420

s DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI i 
GYDYTOJAS IR CtnuuRGAS | 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio, g

Telefonai: Rosedale 5758, Prine- n 
ton 431 H

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

PINIGŲ SIUNTIMO AGENTŪRA
Siunčiu pinigus į Lietuvą pagal žemiausj dienos kursą su pilna 
gvarantija. Taipgi siunčiu Lenkų, pinigus į Lenkų užimtą Lietu
vą’ ir visą Lenkiją. Suteikiu rodąs grįžtantiems į Lietuvą, pam
pinu pasportus, laivakortes ir kaip* parsikviest gimines iš Lietuvos.

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

Lietuvių Filmų Bendrovę
Reikalauja tuojau

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

(24
Lietuvių Filmų Bendrovė

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Lietuvoje
ir kituose punktuose užrubežyje žmo
nes gauna pinigus siunčiamus tenai 
per Otis & Co. x

Čecho-Slavokija
Jugoslavija 
Ungarija 
Grekija 
Francuzija, 
Belgija . \ 
Austrija 
Vokietija 
Anglija 
Švedija

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

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

FOREIGN DEPARTMENT

OTIS & CO.
216 SUPERIOR AV. 

N. E.
Apatinės grindįs 

Cuyahoga Building

<§)©®©©©©©@©@©@©@©©©©©@©@©@©©©©©©@©©©©@©®©
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Pinigus į Lietuvą
IR Į VISAS SVIETO DALIS

Greitai ir Saugiai Nusiunčia

© 
© 
© 
© 
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© 
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.© 
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© 
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Lietuvos Atstatymo Bendrove
SULYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO

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

Išrupinąme paspartus Į LIETUVĄ
Lithuanian Development Corporation

Home Office
1712 Washington St., Wilmington, Dėl.

Nuosavas Namas New Yorke

Lithuanian Development Corporation

© © 1 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©, © © 
© © 
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©. © © ©
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ŠEŠĖLIAI
-T Rašo TULELIS. —

(Tąsa iš pereito numerio) 
KIAULĖS.

ii

Y.

Man besimokinant Šaulių gimnazijoj, 
teko susipa'žinti su sąmoksleiviu Juliu. — 
Jo pavardės nesakysiu. Jis buvo Jabai gra
žus iš veido ir puikaus nuaugimo. Lėtab 
ir šaltas, bet tame yra išimtinumų! Mei
lėj jis buvo net perkarštas, nekuriais at
vejais. Atminkite, kad sykį jis ant kelių 
prieš mane atsiklaupęs.... Biesas!

Tankiai mudu išeidavova pasivaikščio
ti, pasibaigus mokykloj valandoms. Ypač 
pavasarį — gegužio mėnesyje, kuomet, ro
dos, tik meilė ir tegali būti visame. Bū
davo išeinava iš miesto — atsįtolinam nuo 
monotoniško nuolatinio dundesio, kuris 
taip žmogų nuvargina, kad net jo nebegir
di. Laukuose taip gražu, taip tyku, taip 
malonu; vakaruose saulėleidis< blėksta, pa
dangėse debesįs plaukia — griūva pilki, 
balsvi, lyg avjs, lyg kokie kalnai ir kito
kie sutvėrimai; želm&nįs arba žydinti ja-

sibučiavova, nes nebuvo mažiausios vilties 
dar kada nors šiame sviete susitikti.

Pasilikau viena — nors turėjau tėvus, 
brolius bei sesutes — bet buvau viena. Vis
kas buvo nebemiela, ilgu, nuobodu ir bau
gu.... Gyvenau viepa. Ką reiškia gy
venti vienai ir su vienų-viena minčia gal
voje?.... Būdavo, taip ir traukia tik ei
ti, tik bėgti. Bet kur?....

Diena po dienos laikas bėga. Tai čia, 
tai ten įvyksta įvairios permainos: čia vie
nas numiršta, ten antras apsiveda, ten tre
čias iškeliauja į tolį.... Ir aš, nežinau 
nei pati kaip, atkeliavau į' tą pagarbintą 
šalį Ameriką. Čia viskas kitaip, daugiau 
rūpesčių. Pradėjau jį užmiršti, — viso
kiais budais stengiaus kita minčia tą se
nąją iš savo galvos išvyti. Kad man da
bar jis? Jis kunigas — kalinys, kaip tas, 
ką 4iž geležinių grotų mątai. OI tas ma
no širdį varsto!

II.
Diena iš dienos laikas bėga, kaip upe

lyje vanduo. Aš atsistoju prieš veidrodį 
ir stebiuos pati iš savęs. Kada tai buvau 
vaikąs, gatvėse bėgiojau, žaidžiau su ki
tais, paskui buvau šešiolikė, — tai mergai
tė kuomet kiekvieno vyro akis gaudė. Gi 
dabar jau pradedu subręsti — suaugti, vi
sos bėdos ant mano galvos! Tuojau pasen
siu ir viena.... Ką tas reiškia?

(Bus daugiau) 
w

PRASUNKUSIOS DIENOS.
Ant kranto upelio stovėjau aš vienas, —

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI
a — e

Pateksit tiesiai į pragaro hąs- Su draugiškumu ir meile bu-| Kitus'į meilę įšneka, jei kas 
rus, jei seksit paskui tų bedie- na įvairiai. Vieni žmonės į m’ei- neturi užtektinai kantrybės. —
vįų!

Išvedimas: 
ra perša.

lę įsišneka. Taip išrodo Jonui Zieniui iš Bal-
Kožnas savo ge- Reikia turėt gerą liežuvį. I timorės.

vai liūliuoja, tai čia tai ten pempės skrai
do, ’’gyvis-gyvis” tau sako. Vienam’ lau
ko gale skamba skardi daina namon grįž
tančių artojų, antram lauko gale — išjo-

Prie krūmų žalių tų, ką mudu sėdėjom, 
Dūmojau su tavim praleistą ten laiką, 
Kaip meiliai į tekantį vand’nį žiūrėjom.* * *

jančių naktiganių. Vienur pasigirsta tokis Atsimenu laiką tą brangų mus meiles,
balsas, kitur — kitokis: vienur išgirsti gi- 
lukarvės baubimą, kitur arklio žvengimą, 
dari kitur kokio paukščio klyksmą ar tolų 
šuns lojimą. Žodžiu sakant; įvairių-įvai- 
riausių scenerijų ir balsų, kurie skverbia- 

x 'si į širdį, sukelia kokius stai nepaprastus 
jausmus, mintis, svajones, ilgesį, gailestį 
ir nesuprantamą, neįkunijamą troškimą.

Pasijunti tokis idealingas arba tokis 
menkas, kad, rodos, tuojau norėtum sau 
galo. Mintis per galvą plaukia; sykis nuo 

į sykio šviesa blėksta, -temsta; miestan atsi
sukęs pamatai- tūkstančius mirgančių, svi- 
turiuojančių 'žiburių. Net pradedi bijotis 
tokio j padėtyj.... Monai! Suklysta jau
nos svajonės, žmogus palieka sutežęs, le
pus. ... Plakanti širdis ttk ir laukia, kad 
kas ją priglaustų, kad kas paliūliuotų! Per
toji nužengi.

Jis prie tavo šalies — tau už pažasties 
paėmęs veda ir, šneka į tave meiliausiais, 
parinktais žodžiais. Tu dairaisi, juokiesi 
ir .atsakinėji; saldžiai kalbi apie ateitį, apie 

' idealus, apie meilę, šeimynos meilę, kuo 
tolyn tuo gilyn, ir taip įsimurgdai į giliau
sią romantiškumą — į svaigų, saldų sap
ną! Apsvaigsti — nebesusivaldai, — api
ma piktos mintįs ir, lyg per miegą, lyg 
sapne vaikščiodamas veiki, pradedi pasako
ti apie meiliškumus, romansus, kokius esi 
perskaitęs. Kur nors kokiam klonyje ant 
vejos susėdi, susiglaudi ir pradedi kokie- 
tuotis, apsikabini.... bučiuojiesi.... A! 
Viskas tirštam chaose paskęsta prieš tave 
ir sukasi į ratą, tąvaliuoja. Kada atbun- 
di, tai apima sielgrauža, piktumas.... 'kar
tais pradedi,verkti, įsikniaubus į jo kruti
nę. Jis apkabina, bučiuoja ir maldo: kal
ba apie ateitį, apie gražų namą .... Taip; 
rodos, ir gerai, taip ir-reikia.

Taip išgyvenova tris metus. A! tris 
metus! Ką reiškia tie trįs metai? Visą 
savo gyvenimą atiduočiau už kitus tokius! 
tris metus! Kaip aš jį mylėjau. E! Jo 
veidas jo liemuo, jo kalba, jo protavimas, 
jo, viskas — jis visas! Prie ko palyginsi? 
Tuo labiau, kuomet pirmos meilės impul-
sas ant ko veikia.

Bet po gražių dienų visados ateina bai
si audra su perkūnu, ką medžius išvarto — 
iš šaknų išraudama ir nuo1 budinkų stogus 
nuplėšo. Panaši'liudra ir musų linksmą
sias dienas palydėjo, palydėjo ant amžių. 
AL tas linkmiausias dienas!.... Jis, tė
vų priverstas, išvažiavo į seminariją, .į tą 
urvą, kuris man išrodė ir1 išrodo baisesnis 
už buvusią Bastiliją — tuos požeminius ur
vus, kur sutros tekėjo ir žliužiai slankiojo. 
Dieve, tu mano, sutverto jau. dangaus ir 
'žemės! Jis išvažiavo į seminariją — į tą 
juodą, tamsų kalėjimą, pražudyti savo dva
sią ir savo gyvenimą. Ką reiškia nustoti 
savo gyvenimo? Dieve, mano Dieve, ge
naus duotum jam drąsos šokti į gilų eže
rą, — čia jis butų laimingesnis, — misli- 
nau viena.

Šų ašaromis, slapta atsisveikinova, ąt-

Nuo Juoku Red.: štai ir bir
želio mėnuo, su pražydusiomis 
gėlėmis, su, sužaliavusiais me
džiais, ir musų stalčiai pilni ei
lių, pavasario mūzos sužavėtų 
poetų. Šiame numeryje telpa 
gerb. Cirineušo eilės. Jas gavę 
pamislijome, kad gana iš žmo
gaus juoktis: reikia rimtai į ji 
pažiūrėti — šin skyriun nedėjo
me. Jis kalba ištiesų. Jis vis. 
dar, kaip matot, tą patį kryžių 
nešk ir kažin ar rasis kas, kurs 
palengvint galėtų. Ir vargu jis 
norėtų. Taipgi telpa'eilės gerb. 
Eleonoros, kurios eilėse, šalip 
skersinių eilučių, dar galima 
rasti ką ir išilgai skaitant. Tai 
vis pavasario intekmė. Turime 
eilių nuo p-lės Kleopatros, nuo 
Prometejaus ir. kitų, ''kurios jų 
tiks, tilps sekančiuose nume- 
riuose. Nekurtoms joms netu
rėsime laikraštyj vietos, jas rei
kės atidėti į šalį ir sykiu bus 
išėjusios iš dienos. Niekad iki- 
šiol neturėjome tiek daug eilių,, 
kaip šį pavasarį. Apie vidurį 
šio mėnesio reikės vasarai ap
sivalyti, ir jeigu stalčius valy
sime neužsimerkę, tai prisieis 
gorčius ašarų išlieti metant į 
’’amžinastį” tokius brangius po
etų veikalus....

Gavome šitokią Gromatą:
Gerb. Juokų Redakcija: — 

Aš pažįstu vaikiną — iš ma-1 
tymo, tankiai vienas pro kitą
praeinam, bet dar jis vis nedrį-

Vargu yra galima turėt ti
kėjimą Į mielaširdystę Dievo,— i 
atrašė Pranas Vaitkus iš Det-1 
roito, — kuomet bažnyčioj sė
dint prie lonkų lekero prilimpa 
kelinės.

Sutvertpjas nedėldienį pada
rė ' pasilsio dienas, — bet tur
būt taip padarė pirmiau, negu 
žinojo,'kiek daug aš giminių 
turėsiu,—bėdavoja Zigmas Sta
siulionis nuo Hamilton avė.

Connections at Buffalo for Niagara Fulls and all Eastern and Canadian points, Railroad tickjtj 
reading between Cleveland and Buffalo are good for transportation on our rt urr. ro. Ask yo'jr 
ticket agent or American Express Agent fot ticket* via C. či B. Line. New Tourist Antumabil-j 
Rato—510.00 Round Trip, with 2 days return limit, for earn not exceeding 127 in. wbeelb’uic.

PAJIEŠKAU sa^o brolį An
taną Markeli, trįs metai atgal 
gyveno Anchorage, Alaska. — “ 
Prašau atsišaukti jo paties ar- j 
ba apie jį žinančių man praneš- | 

zti, už ką busiu dėkingas.
Jonas škarnulis

621 Miami St., Akron, Ohio. I 
———— --------------- ------------- I

Beautifully colored sectional puzzlo chart of The Great Ship "SEEANDBEE” vout on receipt of 
five cents. Also auk for our 21-pnge pictorial anri descriptive booklet free.

Kada tu akutėm gražiom taip viliojai, 
Pavasariui auštant, sužydus ’žolynams, 
Laukuose su manim greta kad vaikščiojai.

Tada sielą tavo tik meilę, sapnavo, 
Širdis karštai mane mylėti žadėjo, — 
Luputės taip saldžiai mane tad’ bučiavo.. 
Nuo laiko to pora jau metų praėjo. , 

Mylėjai tada tu tą vasaros orą, 
Kuriame gret’ manęs ėjai-vaikštinėjai, 
Upelį tą sriaunų pamėgus buvai tu, 
Žolynus, takus tuos gerbei ir minėjai.

Po krūmais, upelio pakrantėj susėdę, .
Į sriaunų jo vandenį tekant žiūrėjom, 
Ir prašėm, kad skelbtų jis motinai-žemei, 
Jog mudu Viens kitą karštai pamylėjom.♦ * ♦

Štai stoviu aš vienas dabar prie tų krūmų; 
Jie rubais naujais dabar vėl pasipuošę; 
Upelis tas teka tolyn, kaip tekėjo, 
Ir gluosniai šalia jo su vėju teb’šneka.

Tie patįs upelį dar akmenįs sergsti, 
Kuriais mudu žengėm į kitą jo pusę;
Tik krantas išgriautas, kaip laiko- norėta, 
Vanduo naują kelią del savęs jau ruošia.

Ir tu kelią naują dabar apsirinkus, 
"Takais tais senovės aš viens vaikštinėju, 
Tų medžių, tų krūmų, ką mudu ten matė, 
Ar vėl dar kada jie regės, klausinėju.

Jie galvas į šalį rimtai sukinėja,
Liudnias balsais sako ką tokio graudingo, 
Man ašaros rieda per veidus tai matant, 
Upelis irg’ verkia manęs nelaimingo.... 

Kaip miela atminti, kaip linksma svajoti 
Tas dienas, kad meilė surišus mus buvo; 
Kaip liūdna žinoti, kaip kartu suprasti, 
Kad viskas ant amžių tas dingo-pra'žuvo!

Gamta kožnam skiria tik vieną dalelę
Malonių, linksmybių ir džiaugsmo 

saldybių,
Tolyn suka ratą gyvenimo musų
Ir atsuka taurę didžiausių kartybių. 

Ji viską sutvarkius šventai-prakilmingai, 
Bet žmogų didžiausion kankynėn pastato: 
Kam mintį jam davė, kam širdį indėjo, 
Kuri ilgą laiką skausmų nenus’krato....

Nei medžiai, nei gėlės neturi to jausmo, 
Kad verkti, kentėti, kada reikia skirtis*
Tik žmogus^ kurs valdo pasaulį taip 

platų,
Tur’ verkiančia širdžia skausmų Jūrėj 

irtis.
Aš vienas šiandieną palikęs: dejuoju, 
Nei saulė skaisčioji manęs neramina, 
Kada iš augštybių ji žiuri į žemę, 
Ji rodos iš manęs tyčiojas-kankina.

Takai tie apžėlė, ką mudu vaikščiojom, 
Šakom’s naujom’s krūmai apklojo tą , 

vietą,
Kur tave į. glėbį meilai apkabinęs
Pirmą kart bučiavau, glaudžiau prie 

krutinės.

Kada saulė kelią į rytus ims eiti, 
Kada upių vandens atgal ims tekėti, 
Tada tik vėl tave tais takais vedžiosiu, 
Tada tiktai tave čia tikiu regėti.....

Cirineušas.

sta mane prakalbint, o aš la
bai noriu. Ką reikia daryt, kad 
jis prakalbintų? Petre B.

Atsakymas: .Tokio klausimų 
nereikia duoti Juokų skyriui, 
ne§ yra rimtas. Ir tas vyras 
yra rimtas, jeigu tamistos ne
prakalbina. Šitokiuose atvejuo
se mergina turi vyrą prakal
bint, ir vyras nepalaikys įžei
dimu. Bet jeigu vyras užkal-.; 
bintų merginą , be supažindini
mo, jis reiškią nežino taisyklių. 
'Viešuose dalykuose bile katras 
gali pirma prakalbėt.

Iš priežasties vasaros karš
čių gerb. Spragilas priverstas 
atidėti savo kelionę į Keplą. Bet 
važiuos ir todėl Brooklyno šven- 
takuprių paskirta auka liks .su
naudota. ’

4/
Statė Zubrickiutė visai ap

ako. Nuėjo pas D-rą šemoliu- 
ną išegzaminuot akis. Dakta
ras jos akyse atrado vaikiną.

Patarė atsargiau užsilaikyt, 
kolei karštis pereis. Kitaip su 
jos akim nieko nebuvo.

Nuo senų amžių žmonės jau- 
kalbėjo, kad meilė akla.

Juozas Kranauskas žiurėjo į 
lekiantį orlaivį ir sako:

— Clevelande vėl matosi or
laivių skraidant.

— Tai kas dyvo? — užklau
sė Stasys Šukys.

— Bet kur jie per *ziemą bu
vo, kad nesimatė kaip dabar?

— Buvo išlėkę į šiltus kraš- 
tus.i-,..

Niekas taip neužganėdina vy
ro jo šeimyniniame gyvenime, 
kaip užaugimas dukters, kuri' 
pradeda "užimti motinos vietą 
kuomet svetimi ateina. — Tą 
išrado Tadas Pranaitis, vieti
nis.

Jonui Narvydui rodos, kad 
jokis žmogus neturi tiek užuo
jautos silpnoms ir pavergtoms 
tautoms, kaip tas, kuris pagy
veno ženotas metą ar kitą.

Vienam malonu, kitam —
Atkalbinę ir atpratinę žmo

nes nuo kunigų garbinimo ir 
bažnyčios lankymo, "laisvama
niai” didžiuojasi:

— Taip, po sunkios kovos, 
pagaliaus, pavyko atvesti žmo
nes ant tiesos kelio ir parodyti 
jiems šviesą ir taką į pažangą.

Kunigai apie tokius žmones 
su pasigailėjimu mislina ir šau
kia:

■— Paklydėliai jie, prapuolė
liai, apako kaip žemės kirmi
nai, išsižadėjo Dievo ir bažny
čios ir nežino dabar kur eina!

DOVANAI ^5
DEŠIMTS LEKCIJŲ!

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

darni metams “Dirva”.
A. RŪKĄS

479 N. Franklin Street 
Philadelphia, Pa.

........... JI
Central 1690 Main 2063 £ I
JOHN L. MIHEL1CH į

Advokatas
Praktikuoju visuose Teismuose. 11 • 

Kalbame Lietuviškai.
902-4 Engineers Bldg. į Į

Branch Ofisas x | j
5514 St. Clair Avenue f į

atdaras ir vakarais.
Telefonas Central 5821-W | j

CLEVELAND, O.

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

St. Clair ir East 55-ta gatvK 
Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison, 
St. Clair ir East 125-ta gatve 

12000 SuperiorsAve.

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

Saugumas Pirmiausia
X

P
INIGAI, kaip Lietuvoje žmonės šne
kėdavo, dega. Amerikoj pinigai au-_ 
ga — beveik taip, kaip bulvės: pa
sodini bulvę geroj žemej — 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 banditui te
nai pirmiausia apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN CO. banke 
ir jo skyriuje pinigų saugumą taupytojams 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi 
ir Ohio Valstija, po kurios priežiūra šitas 
bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumą, lygiai kaip ir visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.

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

IR NAUDĄ.
MAIN OFFICE

2006 ST. CLAIR AVENUE 
SUPERIOR BRANCH

7909 SUPERIOR AVENUE.

Ebe 
develanb 

erust 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 Denartmentė, 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 
I.orain at West 99th 
Detroit at West 117th 
Detroit at West 101st 
Bedford, Ohio 
Willoughby, Ohio 
Painesville, Ohio 
Lorain, Ohio
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Užsirašė Bonus po $50: 
Ažusenis A. 
Alekna J. 
Aleksandravičius 
Andruška A. 
Albrektas J. 
Amšiejus V. 
Abraitis J. 
Aleksandravičius I 
Aleksandravičius . 
Ambrozevičius P. 
Alekna An. 
Adomaitis Jonas, 
Ambrozevičius P.i 
Aleksejunas L. 
Antanaitis A. 
Amšiejus V. 
Amšiejus Vaitiekus 
Adomaitis J. 
Antanaitis A. 
Banys A; \ 
Bameika Mat. 
Bašinskas Laur. 
Berušaitienė Kas. 
Bartkus J. 
Bliunvaitis K. 
Brazauskas J. 
Bukantas S. 
Baranauskas J. 
Blaškevičius J. 
Binkis S. 
Baikauskas A. 
Bartkus P. 
Bukis J. 
Brazys V. 
Baltakis A. 
Bliejus M. 
Bekenaitė T. 
Bekenaitė O. 
Banionis K. 
Keikiutė P. 
Berušaitis J. 
Bortnikas J. . 
Bazevičius J. 
Bagdonas S. 
Balevičius J. 
Baliukonienė M. 
Batulevičius K. 
Baliutis V. 
Bačiulis P. 
Bučis JKaz. 
Banys A. 
Buzilauskas M. 
Butkiutė Ona 
Baltrušaitis A. 
Bazauskas Z. 
Breiva J. 
Burauskas J. 
Čerkesas A. 
čalka S. 
čebatorauskas T. 
Capla P. 
čeplauskas K. 
Češonis J. 
čerkesas J. 
Cernevičius J. 
Cigas Mik. 
Cernokas J. 
čižius V. 
Česnauskas K. 
Dabašinskas A. 
Debesis Vin. 
Danunas V. 
Daškevičius 
Dedonis J. 
Debesis P. 
Damukaitis 
Kaškevičius 
Dargužis V. 
Dučmonas J. 
Dervinis V. 
Dumčius P. 
Diraitis J. 
Daniunas V. 
Edziulis M. 
Gudas J. G. 
Garankštis Mik. 
Grinis K. 
Genutis K. 
Genutis V. 
Gradinskas J. 
Grigalius D. 
Gudinas M. 
Graičiunas P. 
Gribauskas M. 
Gudai tė Z. 
Grigienė Ag. 
Gardžiulis P. 
Garnis J. 
Gecevičius V. 
Ivinskas J. 
Ivanavičius 
Ivanauskas 
Ivaška J. 
Ivanauskas 
Ivančius V. 
Juška J. 
Jurėnas Jur. 
Janušis P. 
Jočius F. P. 
Jocius S. 
Jakubauskas C. 
Juknis A. 
Jacius Pov.

P.

M. 
L.

A.
M.
M.

J.

J.

z.

Jonuškas J. 
Jokūbaitis K. 
Jurgilas P. 
Juškauskas J. 
Janužis S. 
Jakutevičius S. 
Janulevičius J. 
Janulionis S. 
Jačas S. 
Jasiunas J. 
Kėslas J. 
Katalis Dom. 
Kleuga Rom. 
Kulbickas A. 
Kubiliutė B. 
Kodėl iauskas P. 
Kimutis B. 
Kubelius K. 
Kunigiškis A. J. 
Kazlauskas P. 
Ketvirtis M. 
Kevelaitis V. 
Kralikauskas P. 
Kuzas A. 
Kilikauskas J. 
Kunigiškis A. 
Karmuza P. 
Karužaitė Morta 
Kidolis J. 
Kazokas S. 
Kuzmauskiutė A. 
Kamešis J. 
Kartonas A. 
Kazlauskas Pov. 
Kerutis A. 
Krakauskas D. 
Kilikauskas F. 
Kerolius M. 
Kazlauskas J. 
Leimonas P. 
Leimonas K. 
Leimonas Ig. 
Leisis Juoz. 
Lutkevičius P. 
Lukošaitis S. 
Liešius M. 
Lincevičius J. 
Lucką P. 
Liutkevičius L. 
Lukšis P. 
■Lazauskas J. 
Leliušis K.' 
Laskauskas 
Levickas J. 
Liet. Darb. 
Liet. Vyčių ! 
Laskauskas 
Lekutis J. 
Labb, Lewis 
Lazickas J. 
Liutvinas V. 
Melinis A. 
Matulis Jur.

Kaz.

Sąj. 52 kp. 1 
25 kuopa

Mazilauskas J. 
Miliukiutė A. 
Montvila A. 
Moskaitis A. > 
Malinauskas J. 
Masulionaitis S. 
Morkevičia M. 
Makarevičius A. 
Morkūnas P. 
Maznek Dom. 
Matulaitis J. 
Malinauskas M. J. 
Mikelionis A. 
Mockevičius A. K. 
Majauskas K.

Minkevicz J.
Mušinskas P.
Morkūnas J.
Motekaitis D, 
Meldažis S. 
Miller A. 
Malaliaunis P. 
Morkūnas J. 
Miliauskiutė K. 
Masulionis K. 
Maslauskas K. 
Miller Ignas 
Mickunas VI, 
Marijauskienė Ona 

(žiūrėk puslapį 6-tą.)

Jei Turit Laiko Ateikit j Mus Ofisą
’ . > • ■ I • /

NU
TU

Jei Neturit Kada, Iškirpkit Kupuohą
Ir Pasiuskit Mums

Tai didžiausias pigumas, kokį kada girdėjot. Mes tuo taip esam persi
tikrinę, kad atsiųsim jums tuos čeverykus be atsiuntimo mums cento 

iš kalno. Tik atsiųskit kuponų pažymėdami madą, mierą ir plotį. Jums 
čeverykai bus pasiųsti sekančiu pačtu. Užmokėsi kada atneši Apsiauk 
juos. Išegzaminuok juos. Sulygink su 
brangesniais. Tada nuspręsk. Neimi 
jokio riziko. Jei tas nebus kaip sa
me, atsiųskit atgal musų kaštais. 
VYRŲ DARBINIAI ČEVERYKAI 
Iš tamsios-rudos U. S. A. drūtos 
kietos Munson Last odos, specialiai I 
parengti drūtam nešiojimui.. Lie- /SJS 
žuviai įsiūti kad neineitų dulkės. /||| 
Nu Krome briedžio odos viršai 
(neskįlančios odos). Minkštaii *-* 
džiūsta po sušlapimo. Tvirti 
supusiai. Krome Eik Odos, Pi 
dai, Platus tvirti kulnai. (Išnt 
šios dvi poras kitokių). Mier 
Vidutiniška, Plati ir Ekstra 
plati. Nuo 6 iki 12. Užmokėk 
laiškanešiui $4.35 kai atneš.

I Micros 13 ir 14 tik juodų, z

5th Ave. Bargain House

Pasiuskit tuoj garsinamus čeverykus. 
Užmokėsiu laiškanešiui $4.35 kada 
atneš. Jei nepatiks, grąžinsiu atgal 
su atgrąžinimu mano ‘pinigų.

MES 
MOKAM 

Už SIUNTIMĄ

Name
Address

TUOJ SIŲSK KUPONĄ su savo parašu. Nesiųsk nei cento. Mes gva- 
rantuojam kad ant poros sutaupysit $2 arba gausit pinigus atgal,

Nepraleiskit šitos dideles Progos įsigyti nuosavius puikius namus 
ir sykiu padaryti Šimto nuošimčių invesdinima.

THE SUBURBAN DEVELOPMENT COMPANY rengiasi sta
tyti puikų Miestą tuoj sekančios durįs nuo Cleveland©, netoliaus 
septynių mylių nuo Public Skvero. Šitas naujas musų Miestais bus 
žinomas toli ir arti, dėlei savo plačių gatvių, daržų, žaismių piečių 
ir puikių su prieinamomis kainomis namų. Jei dar pridėsim moky
klas ir krautuves, kurių reikalinga, ir kad tenai bus pabudavota 
keliolika didelių dirbtuvių arti, pasiekiamų be važinėjimo, galėsim 
suprasti, koks puikus miestas bus išstatytas greičiausiu galimu lai
kui

Direktoriai ir perdetiniai The Suburban Development Company nuta
rė musų puikų miestą užvardinti

DUNHAMTON

X-RAY EGZAMINAVIMAS Į$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.
Paslaptis mano pasisekimo yra mano atsargus įtemptas jieškojimas būdų, kas jums ken
kia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopą ir Chemiškus tyrinėjimus ir visas Moksliškas Me
todas išradimui žmogaus ligos priežasčių ir visko negero.

Jeigu Esi Visai Suiręs, Ateik pas Mante, Aš Pagelbėsiu. .
Manoy pat iškas panaudojimas metodų, vartojamų Europos klinikose Berlinė, _ Londone, 
Vienoje, Paryžiuje ir Romoje ir mano 20 metų patyrimai gydyme sunkiųjų Užsisenėjusių 
Ligų vyru ir moterų davė man progą visokiame gydyme ir mano pasekmės užganėdina.

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

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

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

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

PARSIDUODA dvieju šeimynų 
namas, ant loto 40x135 pė
das. Randasi 1404 E. 61 St., 
prie White Ave. Kaina — 
$8,500. Reikia įmokėt .$4,500.

Serganti Lietuviai
Ar Bandėt Kada Gydy

tis ir Viskas Nuėjo 
Bė Pasekmių?

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

Jus turit žinot, kad šiais laikais reikalinga speciališkumo 
suose gyvenimo keliuose, ir ypatingai labiausia reikalinga j 
gydymo ligų. Žinodami tai kaipo faktą, jeigu jus kenčiąs a 
esat varginami kokios ligos, kodėl nepasitarti su gydytoju, ki 
turi daugelio metų aktivio patyrimo gydyme Chroniškų, Nei 
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 ligų. Ką jis padarė del kitų, jis gal galės pada
ryti ir jums.

Mano kaštai maži ir pritaikinti kad gali pacientai išsimokėti.

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

10 iki 2 popiet 
Nedėldieniais

kaipo paminėjimą Mr. Wilbur Dunham, Geperalio šios Kompanijos Mana- 
džerio, kuris su didele drąsa, puikiu permatymu dalykų ir idealizmu per
ėmė Dunhamtono planus ir po kurio vadovyste yra kiekvienam užgvaranta- 
vimas, jog musų miestas bus kitoniškkas ir da“ug geresnis ir puikesnis už 
kitus. Mr. Dunham’s reputacija kaipo Miestų Budavotojo yra žinoma po 
visas Suvienytas Valstijas, ir čionai pat Clevelande šimtai linksmų namų 
dėkavoja už savo egzistavimą ,per jo puikų darbą ir nesulygifiamą gerumą.

DUNHAMTON
BUS ŽINOMAS VISOJE ŠALYJE KAIPO TIKRAS LINKSMŲJŲ NAMŲ 
MIESTAS ir mes norime paduoti tikrą savo patarnavimą kiekvienam to 
vertam vyrui ir moterei, kuomet mes kviečiame juos pirkti namų plotus ir 
gyventi paganėdinančiu gyvenimu puikioj ir pažangioj apielinkėj.
NEATIDĖLIOKIT! PASITEIRAUKIT! GAUKIT VISAS INFORMACI
JAS KIEK GALIMA, UŽ KĄ JUMS NIEK,O NEKAINUOS. Jeigu turit 
užtektinai laiko, ateikit j musų ofisus. Mes randamės ant Euclid Ave., ša
lę E. 14 gatvės, tame pačiame budinke, kur. yra Public Library. Naujasis 
didelis Hanna Budinkas randasi tiesiai prieš mus. Ateikit į musų budinką 
ir palipkit vienais trepais augštyn. Atsineškit su savim šį laikraštį. Jeigu 
neturit laiko, iškirpkit apačioj telpamą kuponą ir vienas iš musų atstovų 
atsilankys pas jus su paveikslais ir .informacijomis.

GRĮŽKIT LIETUVON
Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šimtais 
Lietuviu j 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.

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

Atvykit į Akron, Ohio
PVDATT TTlč "VV'RTTQ Mano gydymai pasirodė pasekmin- vlUAU 1 llx V IKUu — gi. Mano ypatiškas apsipažinimas 

su metodomis Europos klinikų, kada aš bu
vau Londone, Paryžiuj, Romoj, Vienoj ir 
Berline ir mano 25 metų patyrimas gydy
me Svarbių ir Senų Vyriškų Ligų duoda 
man progos jas išgydyti ir užganėdinti li
gonius. Jeigu užkrėstas, ateik Dykam Pa
sitarimui ir nuoširdžiai išsikalbėk; gal su
laikyti daugelio metų varginimąsi ir gali 
būti permaina visam jūsų gyvenimui. PA
SITARIMAS ir PATARIMAI DYKAI, šr 
esi suged.s ar dar vyras? Ateik pas man |, 
ap pagelbėsiu.

Uniimll No. 2 East Exchange Street 
■ nnWf.ll. kam. Main ir Exchange Sts. aiiunuilj AKRON, OHIO.
Valandos: 10 ryto iki 4:30 po pietų. 

Vakarais 6:30 iki 8 vai. Nedėlioms uždara.

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

Please send me additional information con
cerning your planą about the City Beautiful. 
Name ........■..............................
Address ...... ............................

Lietuviškai- 
Angliškas

D

The Suburban
Development Co
KINNEY-LEVAN BLDG.
Euclid Avenue .prie E. 14 St.
CLEVELAND, OHIO

ŽODYNAS Angliškai- 
Lietuviškas

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

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

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

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

7907 Superior Ave Cleveland, OMo
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Žinios iš Lietuvos
| laikė,- Salaku kryptimi apie Dro- 
I biškius pasirodė Lenkų plėši
kai pavieni kareiviai ir kareivių

4--- .----- - - ....
MAŽOSIOS LIETUVOS PADĖ
TIS.
• Nesant beveik jokios kontro

lės ant Nemuno, nepaisant gu
bernatoriaus Odry draudimo, 
maistas (javai, mėsa, ete.) iš
vežama į Vokiečių kraštą, ir 
daug kur gręsia badas. , Lietu
vos valdžia negali atidaryti se
nosios sienos, kol nebus leista 
Lietuvos valdžiai pastatyti savo 
muitinių ir pasų kontrolės prie. 
Nemuno ir jūrės. Miškai ker
tami ir vežami į Vokiečių kraš
tą. Kasiėn eina po du trauki
niu su medžiais į Tilžę ir to
tą. Nors ant Tilžės tilto stovi 
Francuzų sargyba, bet visas ek
sportas eina pėr upę laivais na
ktį, o Vokiečiai iš anapus ne
praleidžia jokių, maisto daiktų. 
Politiniu atžvilgiu padėtis dar 
pasidarė bjauresnė. Guberna
torius Odry pripažino Vokiečių 
sudarytą direktoriumą, ir jam 
padavė į rankas krašto likimą. 
■Sudarytas iš Vokiečių kaizerio 
valdininkų (Alldeutsch’ų), jis 
visai nesirūpina to krašto rei
kalais ir ypač Lietuvių gyven
tojų reikalais. Tie’žmonės yra 
atvykę čionaiiš gilumos Vokie
tijos, kaip kad buvo Rusų vai-j 
dininkai pastatyti Didžiojoj 
Lietuvoj. Ir dabar tuos žmo
nes santarvė autorizavo toliau 
varyti savo akciją. Lietuvių 
'Tarybos atstovai dargi nebuvo 
oficialiai gubernatoriaus Odry 
priimti. Ir tai buvo padaryta 
krašte, kuris turi būti pačios 
Santarvės nusprendimu atiduo
tas Lietuviai. Tai be galo pa
kėlė seniesiems Vokiečių kaize
rio agentams ūpą, ir jų begė
diškumas jau spėjo, apsireikšti 
visoje eilėje ekscesų prieš Lie
tuvius. Tie ekscesai yra 
rektoriumo proteguojami, 
šų ir asmenų kontrolės prie 
muno visai nėra. Visokie 
deutschų agentai, , šnipai, 
plusta į tą kraštą ir laivai s 
darbą varo.

1 Adl pavieni naitlTiai U naiviYV}
I būriai su karininkais priešakyj 
kurie nlėše evventoiuš irznrisi-kurie plėšė gyventojus Jjzprisi- 
grobę grįžo atgal.

Kovo 17 d; Lenkai Salaku 
kryptimi užpuolė kaimus Dro- L 
biškiai, Tiliuniškiai ir Narūnai 
ir užėmė juos. '

Merkinės rajone, . šarvuotam 
traukiniui padedant, Lenkai 
staiga užpuolė ir paėmė kai- 

_____  __ ' _ ' ' Valiuniškiai, 
kė šiuos punktus: Bartkiškiai, I Vaboliai, Rajeninkiai ir Kam- 
Turmonto stotis, Kompučiai, | pių dvarą, kuriuos kovo 19 d. Į 
Matilgopas, Pakrapiškiai, Lu- 
ganka, Birkinėliai. Turmonto 
stotyj stovėjo m'usų ir Lenkų 
dalįs. Nuo Turmonto Kalkunų 
link musų dalįs stovėjo viena
me kilometre atstu nuo gelžke
lio. Musų stovėjimas Turmon
to stotyj ir arti prie gelžkelio 
matyti buvo Lenkams nemalo
nus ir jie griebėsi provokacinių 
priemonių mus pastumti atgal 
ir tokiu budu pilnai sau patik
rinti Turmonto stotį ir gelžke
lio liniją. Minimame bare sto
vinčioj! 1-oji legionų divizija 
nuo kovo 12 dienos pradėjo vy
kinti užmanytą darbą. _

Kovo 13 d. naktį Lenkai nei 
iš šio nei iš to mėgino išstatyti 
savo sargybą Pakrapiškių kab
ino užpakalin. 

x Kovo 14 d. Lenkų kuopa ap
supo Pakrapiškių kaimą ir pa
ėmė musų sargybą nelaisvėp. 
Dalis paimtos nelaisvėn sargy
bos buvo išsiųsta į Kalkunus, 8 
gi žmonės su apsarga iš 4 Len
kų buvo siųsti į Lugankos kai
mą, kuris, kaip Lenkai sakė, 
jau esąs Lenkų užimtas. Bet 
pasirodė ten tebesanti musų 
sargyba ir Lenkų apsargk pati 
pakliuvo nelaisvėn.

Kovo 14 
pietų įvyko 
sviais, tik 
Lietuviams 
jų pinigus.

Kovo 14 d. apie 5 yal. po pie
tų Lenkai, tebelaikydami užėmė 
Pakrapiškius, puolė j pietus nuo 
šio kaimo ir užėmė Podlipni
kus, Pužą, Kajetiškius, Kompu
čius ir Bartkiškius. Tuo pačiu 
laiku baran prieš ' Birkinėlius 
atvyko. 2 kuopa lenkų ir 6 ka- 
nuoliii batarėja į Kalkunus.

Kovo 15 d. musų dalįs perėjo 
antpuolin, kad atsiimti Lenkų 
—1....lėtos. Antpuolis ėjo 
pasekmingai ir po kovos, Len- . . 
kai netekę nukautų ir sužeistų, Jn“av,mo Piaigų.

+
bimo politikos vaisius.

Prieš Lenkų užpuolimą Kal
kunų Turmonto ruožte buvo se
kanti padėtis. Demarkacijos li
nija su Lenkais ėjo pagal gelž
kelio liniją. Demarkacinei li
nijai prižiūrėti generolo Galvy-1 _ .
džio-Bykausko grupės dalįs lai-. mus Algininkai,

d. apie 2 yal. po 
pasikeitimas belai- 
Lenkai pasirūpino 
kareiviams atimti

19 d.
vėl pametė.

Kovo 17 d. į Kalkunus 
ko komisija iš Anglų ir 
euzų Misijų atstovų ir vieno ka
rininko musų generalio štabo, 
kuri griežtai pareikalavo iš 
Lenkų sustabdyti puolimo, vien
balsiai pripažinusi Lenkų už
puolimą niekuom nepateisina
mu taikos padėties laužymą.

Nežiūrint , tai, Lenkai kovo 
20 dieną vėl smeigė Smalvos 
kryptimi ir paėmė' Smalvos 
dvarą,/kurį po kiek laiko vėl 
pametė.
/ (’’Kariškių žodis”)

nuvy- 
Fran-

'Del Pinigų Siuntimo
Paskutiniu laiku daugel žmo

nių, keliaudami Lietuvon, klau
sias!, kaip jiems geriausia par
gabenti savo pinigai Lietuvon.

Kai kurie išperka bankų draf- 
tus ant Berlino ar kitų bankų 
Europoj ir iš ten jau žada at
siimti savo pinigus, nusivežę 
savo draftus, ir paskui parga
benti juos Lietuvon per vieną 
ar kitą banką.

Jeigu kuris nors čionykštis 
bankas turi tikrai susisiekimus 
su tais Europos bankais, ant 
kurių draftai yra’ padaryti, tai 
tokis būdas parsigabėnimo yra 
visai tinkamas.

Lietuvos Misija, norėdama eį- 
ti pagalbon tokiems keliaunin
kams, sutinka kiekvienam išra
šyti čekį ant Lietuvos Valsty
bės Iždo vardo Kaune ir tenai I 
nuvykęs galės be jokio sunku
mo išgauti pažyhiėtą ant čekio i 
sumą ar dolariais ar markėmis

i di- 
Pa-

i Ne- 
; atl

ete.
savo 

darbą varo. Yra žinių, kad ei
na sparčiai ’’alldeutschų” gink- 
lavimasis, nors gen. Odry liepė 
visus ginklus atiduoti. Vokie
čių .kareiviai su forma ir apsi
ginklavę grupėmis ir kuopomis ............   __ _
h«n^ninJndėti S1’ ginti kontra- užil",tas. dietas. Antpuolis ėjo Ikur7o?"kuris"\^“dienoj 
DanainiIlKU. I YincaVminnrm ir r»r\ T I _ *

Yra atsitikimų, jog senieji 
valdininkai uždraudžia mokyk
lose net religiją mokyt Lietuvių 
kalba, kas buvo senųjų įstaty
mų leidžiama. Lietuvių Taryba 
buvo pristačiusi visų valdinin
kų kandidatus, kuriais reikėjo 
pakeisti senieji kaizerio valdi
ninkai, bet liki šiol viskas eina 
senoviškai, be jokių atmainų iri 
dar bjauresne Vokečių tenden
cija. Lietuvos valdžiai yra sun
ku teikti ekonominės pagalbos 
Klaipėdos kraštui, kol jo valdy
mas yra Vokiečių direktoriumo 
rankose.

(“Darbas”)

SANTYKIAI SU LENKAIS.
1 Šio laikotarpio (kovo 14—22 
d.) . svarbiausiu įvykiu musų 
santikiuose su Lenkais buvo1 jų 
užpuolimas Kalkunų — Tur
monto ruožtu. Nežiūrint į tai, 
kad nėra karės padėties, už
puolimas buvo vykdomas gan 
skaitlingomis jięgomis, su šar- 
yuotu traukiniu; ir susirėmi
muose, kaip iš vienos taip ir iš 
kitos pusės yra nukautų ir su
žeistų. šio Lenkų veiksmo prie
žastis vis tebesitęsiančios gro-i

Naujos Kainos Už Elektros Patarnavimo
Instatymas 

Nustatantis Augščiausia Kaina už 
Elektriką

Cleveland© Mieste

Skirsnis 1. Lai buna nustatyta tarybos Miesto Cleveland, Ohio 
Valstijoje: Kad bilė pavienė ypata, firma ar korporacija, pagaminan
ti elektra piliečiams, paskiriems asmenims, firmoms ar korporacijoms 
Cleveland© Mieste, arba priduodančios elektra del viešų piečių, bu- 
dinkų, pereigų, gatvių, prieplaukų ir stočių, esančių Cleveland© Mies
te, turės, bėgyj penkių (5) mėtų nuo ir po to laiko, kaip ši taisyklė le
galiai ineis, imti už elektra tokiu budu pristatoma, išskyrus svarbius 
atsitikimus, specialiame ar rezervuotame pristatyme kitiems, nė per
viršijant penkių centų už kilowatt valanda ir mėnesinė minimum kai
na neviršijanti septyniasdešimts penkių centų už kilowatta ar jo da
lį pr iškaitant, ir tokis žmogus, firma ar korporacija, turi pristatyti ir 
pati prižiūrėti pataisymus metėrių elektros miėravimui, kokia bus su- 
nauojama, bė jokio atskiro naudotojui mokesnio už jų taisymą.

Skirsnis 2. Šita taisyklė ineis galėri ir bus verstinai pildoma nuo 
ir po ankstyviausio periodo, kokį daleidžia įstatymai.

Perleista Miesto tarybos, Balandžio 26, 1920.

Aš, C. J. Benkoski, Cleveland© Miesto tarybos Raštininkas, šiuo- 
mi patvirtinu, kad viskas tas yra teisinga ir tikras nuorašas Instatymo 
No. 51410-A, priimto Cleveland© Miesto tarybos, Bal. 26, 1 920.

Paliudiju savo ranka ir žyme Cleveland©, Ohio, šia 29 diena 
D. 1920,Balandžio, A.

(Pasirašo) C. J. BENKOSKI, 
/Clerk of Council, City of Cleveland.

Užtvirtinta Majoro, Gegužio 6, 1920.
Ineina galen Birželio 6, 1 020.

Bilps už patamavima, suteikta po Birželio 6 dienos bus priduodamos pagal 
nustatymo viršujė minėtų taisykliųTie čekiai y- 

Lietuvos 
bus duodami 

na-

atsitraukė ir mes paėmėm at-1ra gauti Misijoj iš 
gal Podlipnikus, Kajetiškius, Valstybės Iždo i: 
Kompučius ir Mieženiškius. — | parašais Lietuvos Misijos
Vienoj vietoj suardė gelžkelio 
liniją. Paktapiškiuose Lenkai 
stipriai laikėsi ir jo atimti ne
pasisekė.

Kovo 16 d. Lenkai, sustipri
nę savo pajiegas su šarvuotu 
traukiniu, -iš kurio* veikė-22 kul
kosvaidžiai ir 3 kanuolės, visu 
ruožu vėl pradėjo antpuolin ir 
pastūmė mūsų dalis atgal. Mu-i 
su kovojančios dalįs, gavusios 
paspirties su artilerija, sulaikė 
Lenkus ant linijos Kirkądijos 
kaimo, Laukėzps upelio ligi 
Kreivatilčio ir tolyn ant linijos 
kaimų: Sąrevičių, Podlipnikų, 
Pušos, Kampučių, kurie 2 var
stai nuo Turmonto. Tokiu bu- 
du Lenkai įlindo musų pusėn 
kampu Ylakiškiai, Kreivatiltis, 
Kampučiai, kurio kertė randasi 
nuo pirmesnės musų stovėjimo 
linijos apie 4—5-kilometrus. —, 
Kovose mes paėmėm vieną ka
rininką ir 27 kareivius belais- 
vėn ir 2 kulkosvaidžiu. Keletds 
Lenkų nukauta.

Paskutinio Lenkų užpuolimo

rių.
Prie šios progos pranešama,] B 

jog pasiųstieji per Misiją pini- h 
gai ant viętų jau Lietuvos vy- 
riausybės, kaip gavome žinoti/ b 
išmokami. Visi pinigai, kurie h 
buvo siųsti per Misiją, jau yra 
gauti Kaune ir visiems bus iš-1 
mokami per Lietuvos Valstybės 
Iždines, prie 
gyvena.

Paskutiniu 
siunčiamųjų
išsiunčiami Lietuvon 
savaitę.

Visais- reikalais delei pinigų1 
siuntimo prašome kreiptis šiuo 
adresu: Lietuvos Misija, Pini
gų Siuntimo Skyrius, 257 West I 
71st Street, New York City.

Lietuvos Misija.

kurios kas arčiau

laiku čekiai per- 
per Misiją pinigų 

veik kas.

THE ILLUMINATING COMPANY
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Dabar Geriausias Laikas Pirkti Namus
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MARGERiO KNYGYNE
GALIMA GAUTI VISOS ĮDOMIAUSIOS 

KNYGOS IR DAILĖS PAVEIKSLAI. — Mei
le ir Dailė (su paveikslais), kaina $1.00. Portu
galų Minyškos Meilišku Laišku knyga (su pa
veikslais), kaina $1.00. Baltoji Vergija, kaina 
50c. Artistišku Paveikslų Įmyga, kurioje telpa 
352 paveikslai, aiškiausiai atvaizdiną gryną mer- 

s gėlės figūrą įvairiose pozose, kaina $4.00. Mote-
S riškos ir Vyriškos grynų Figūrų Studijos — tai 1 nyga, kurioje ran- 
į dasi ne tik įvairiausiose pozose moters ir vyro grynos figūros (mode- 
į liai) , bet ir paviršutinė anatomija (kūno subudavojimas), kaina $8.00. 
į Artistiški paveikslai, didumo 5x7 colius, kaina 25c. paveikslas (ne- 
į siunčiame mažiau, kaip 12 paveikslų). Minyškų Išpažintis (dar 
į spaudoje), kaina $2.00. Hipnotizmas (dar spaudoje), kaina $1.00.’ 
S Siųsdami orderį, kartu siuskite ir pinigus. Aiškiai užrašykite savo 
g adresą: AL. MARGERIS, 2023 ST. PAUL AVE . CHICAGO, ILL.

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

© 
©
©

2-jų šeimynų nauji namai bus gatavi del gyvenimo j porų 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 
raudomis.
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OXEL padarys tik du dalyku: 
ištrauks skausmą ir du sykiu 
greičiau. Ar turėjot kada ka 
nors kas abu dalyku atliktų? 
Mieros 50c - $1.00 - $2.00

Pardavimas Agentas
A. Strauss

Room 404 — 2047 E. 9th
Arba pas jūsų aptiekorių

St.

MAGDE. “Ak, kaip man n įriti gal- j' 
rq / Išbandžiau visokius mazgojimus, s 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas I 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu plcis- ? 
A*anu... Man gėda net darosi f" * I 

MARE. “Na, tai kam tau kęst be- 9 
reikalingai t Žiūrėk, kokie mano plau- 1 
kai gražus, Švelnus ir čysti. O tai ? 
todėl, kad ai vartoju R U PELES V* I

Kas tai yra RUFFLES? Ar j 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- x 
piaritjs vanduo? Nell RUF- j 
FLES yra tai paprasčiausis j 
plauku ir odos sūstiprintojis,

| kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už cystą neniežinčią galvos odą?

I panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
j trynihio: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES'pradės mažinti 

pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks 1 Paskui tik retkar- 
| čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos nfeatsinaujintų.

i Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 

1; atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: I 
4*^—— AD> RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway. New York—*—*

E VIOLET LAXATIVE

Viena ketvirta dalis plytelės 
del kūdikių, pusė! plytelės del 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto. Šitie yra malonus ir 
švelnus naudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kastorinio alie
jaus.

25c. Reikalaukite Hiss Drug
Store, 7102 St. Clair Ave.

•PAJIEŠKOJIMAS.
Aš Elzbieta Kliušinskienč, o 

po antru vyru Lukšinskiene, 
jieškau savo brolių Mykolo, A- 
domo, ir seserų Viktorijos, Ele
nos, Marijonos ir Agotos (ji po 
vyru Paplauskienė) .Podžiunų. 
Ekmenių kaimo, Beržininkų g., 
Seinų apsk. Mykolas apie 30 
metų kaip Amerikoj!, gyveno 
nekurį laiką Shenandoah, Pa. 
Adomas apie 15 m. Amerikoj, 

jo Agota Paplauskienė apie 9 m. 
bus kaip iš Londono išvažiavo 
Amerikon. Jie patįs ar kas ki
tas prašau atsišaukti sekančiu 
adresu: (24)

Mrs. Elzbieta Lukšinskiene 
41 Planet St., Commercial Rd. 
East I. London, England.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tSt DANTISTAS t-t‘

Ofiso ralandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.
' 1895 E. 9 Street

Cleveland, Ohio.
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2-jq šeimynų namas, po 5 kambarius, su maudynėmis ir kitais' visais intaisymais 
pagal šios mados, ant Eddy Road, puikioj apielinkėj.

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

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

Turime didelį .rinkinį Lotų ant Corlett. Ladai puikioj vietos, tyras oras, arti 
Parsiduoda labai pigiai, su mažu jmokėjimu 

lengvų išmokesčių. Taipgi viršminėtus Lotus mainome ant namų su priedu'
gatvekarių, krautuvių ir mokslainių. 
ant

The Representative Reality Company
Main Office 814=16 Citizens Bldg;

SKYRIAI RANDASI:
7907

2006

SUPERIAR AVENUE
Telefonai

ST. CLAIR AVENUE
Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

A. B. BARTOSZEWICZ
Princeton 2727

Central 6488
P. MULIOLIS

©
©
©

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©
®
©
©
©
©

© 
© 
© 
© 
©■
©
©
©
©

©©@@©©©©©©©©©@©©®©©©©©©©©©@@©©©©©®©©©©©©©©©©©©©@©@@į@^



DIR V A

DIRVA

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

amžiaus turėjo 29 metus. Dr. 
V. Kudirkos draugystės nariai 
apgailauja netekę jauno, tvirto 
ir darbštaus sava nario.

Narys.

Kitą pikniką rengia nedėlioj 
D. L. K. Vytauto kareivių 
ją, Liberty Home Darže, 
Deh’son avė. Prasidės’ 2 
po pietų.

Dr- 
ant 
vai.

Clevelandiečiai Pirkusie
ji Lietuvos Bonus

Sekantieji užsirašė virš $100: 
Rameikįs Ant. 
Neura T. 
Kranauskas A. 
Dubickas Jur. 
Draugelis P. 
Stasiulionis Imp. 
Traknis J. 
Vakarojis Kast. 
Žitkus Rap. 
Gudiolis A. 
Zvalskis Jonas

Ušsirašė ant $100 
Apšega L. 
Ardzijauskas M. 
Aidukevičius J. 
Aksomaičiutė A.' 
Aponavičiųs J. 
Baranauskas F. 
Benušis J. 
Baltrušaitis J. 
Bielskis M. 
Bakaitis P. 
Bartošiunas M. 
Bleizgys J. 
Brazaitis P. 
Brazis Jonas 
Burza Z. 
Cirkelis T. 
Čutela A. 
Ciburka 
Černiauskas W. 
Dubickas L. 
Dr-stė šv. Juozapo 
Deksnis P. - 
D. L. K. Vytauto Kar. Dr-ja 
Danisevičius J. 
Gaidis J. 
Guoklis L. 
Garmus J. 
Galdauskas 
Gribauskas 
Grigalius A. 
Gecevičius M. 
Gedvinskas J. 
Juška P. 
Jusukevičius S. 
Jankevičius B. K. 
Jankauskas, V. 
Jodžiūnas A. 
Jbnuška 
Jurgilas 
Jurgilas 
Jakaitis 
Jurgilas 
Karpavičius K. S. 
Kaminskas J. 
Kunsaitis P. 
Kiveris V. 
Kanoyerskis A. 
Bubelius P. 
Kanoverskis J. 
Klikunas Z. 
Kreivaitis K. 
Kundrotą F. 
Lapeikis K. , 
Lašinis J. 
Laučius F. 
Lapinskas' J. 
Leckowicz J. 
Lukoševičius K. 
Lazicka T. 
Liet. Sūnų šv. Kazimiero Gv. 
Murauskas J. 
Muraška J. 
Muraška B. 
Mitkus A. 
Matulaitis M. 

* Montvila Juoz. 
Mačiulis J. V. 
Mulevičius B. 
Mačys V. 1 /
Meldažis K. 
Mičiulis J. 
Montvila J. 
Majauskas J. ,
Morison Will. 
Makoff Jacob 
Narijauskas VI. 
Palilionis M. 
Pečiukaitis A. 
Praškevičius B. 
Pivorunas F. 
Paliunas K., 
Petraitis K. 
Praškevičius A. 
Runta V. 
Raponkus J. 
Rakauskas' J. 
švarpa M. 
Savickas J. 
šumakaris A. 
šliokaitis A. 
Senkus V. • 
Samas Iz. 
Seinauskas P. 
Šimkūnas A. 
Selickas P. ■
Šimonis M. J. 
Sedlickas J. 
šeštokas A. 
Spanavičius J. 
Sarafinas A. 
Smičius J. 
Šliokaitis A. 
Savickas J. 
Smičius J. 
Tatoraičiutė M. 
Ūselis J: , 
Ūselis A. 
Ukonis K. 
Urbšaitis J. 
Urbšaitis A. 
Unguraitis 
Vaizmužis 
Vaizmužis 
Valuntinas 
Vilimaitis I. 
Vertelis J. 
Vainauskas J. 
Vaičius J. 
Zenevičius, 
Zikas K.

I Zaborskis St. 
I Žuvelis V. 

Žilinskas St. 
Žilinskas Kaz. 
Zubrickas A. 
Žakas F. 
Žitkienė Marė 
Žiūkas J. 
Žemaitis P.
(Kitam numeryj tilps?daugiau)

$350.00 
300.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
200.00 
150.00 
150.00

bonų:

Bonų pirkėjai, šiuomi tarpu 
pradedame garsinti visus Cle- 
velandiečįus pirkusius Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonus. Var
dų yra daug, yra dar sekančiam 
numeriui. Pirkėjų daug, tečiau 
bonų neperdaug išpirkta, imant 
pinigų sumą. Diduma pirko tik 
po $50. Jei tokių butų buvę 
bent pora tūkstančių, tai Cleve- 
landas butų išpirkęs savo dalį. 
Jei butų pirkėjų po $100 nors

liui priskyrė $500. -— Žydai vis j ? 
randa kelius pralobt.

Sustreikavo 500 duonkepių, I 
likosi uždaryta tūlos kepyklos.

Prakalbos. Pereitame utar- 
ninko vakare Jaites salėją at
sibuvo Susivienijimo Lietuvių 
Klubo (piliečių) prakalbos, kal
bėjo ’’Dirvos” redaktorius K. S. 
Karpavičius apie naudingumą

1000 ypatų, tai buvo išpirkta pilietiškų draugijų ir kokią jos 
kiek mums paskirta.

Ne visi dar nupirko. Dar ne-
siranda pirkėjų tarpe musų tu-1 dėjimo.
lų biznierių, kuriuos šiomis die
nomis komitetas aplankys ir 
paims jų užsirašymus.

Sulyginamai labai mažai yra 
nupirkta už suvirš 100 dolarių.

Kitos kolonijos daugiau 
ikių skaitlinių parodė, negu 
nors mes pasididžiuojame, 
Clevelando Lietuviai gerai 
vi. Pažiūrėsime, nors jau

to- 
čia, 
kad 
sto- 
pas- 

kutinės dienos ir tuoj reiktų 
pamatyti.

J.
J.
J.
J.

naudų darbininkams neša, pri
sidėjus prie politiško šalies ju-

Mirtis. F. Stankus, dirbda
mas prie garo rynų pritaisy- 
mo, Ravena, O., tapo smarkiai 
apšiltintas nuo trukusios garo 
dūdos, nuo ko po trumpo laiko 
pasimirė. Liko jo moteris su 
trimis mažais kūdikiais didelia
me .nubudime. Velionis prigu
lėjo prie Dr. V. Kudirkos drau
gystės ir buvo darbštus paryši

P.
J.
A.

p

Juoz. 
M.
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Prospect 2420 ' Central 1766
THE F. W. ZIMMERMAN CO.

Generališki perkraustytojai,vinduoto jai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakubjam, iškš 

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

Mes neimam nieko už musų laiką ir patarimą.
DR. H- MEHLING Dentistas

(’’Mes vartojame jūsų kalbą”)
2209 ONTARIA ST. Vienas Blokas nuo Marketo
Kampas Huron Road “Prie Didelio Laikrodžio”

(Atdara Vakais ir Nedėliomis Rytais)

i

X Ar norėtumėt žinot, kiek apsieis jūsų dantų pataisymas?i+
i

r Mes turime tikslą patarnauti JUMS. Musų atsakantis dar- 
T bavimasi Dentisterijoje — ir sykiu palaikymas kainų -že- 
T miausia kaip galima užtarnavo mums gerą vardą.

erzi

Podėliai ir Torielkaites
DR. RAY R. SMITH, Dentistas
E. 67 th ir St. Clair — E. 20th ir St. Clair 
DARBĄ GVARANTUOJU 16 METŲ.

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

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

skausmio Dantų Traukimo.

Didelis piknikas atsibus ne
dėlioj, birželio 13 d., ant Neill 
Farmos, kurį rengia Lietuvai 

I Gelbėti Draugijos vietinis sky
rius. Atsibus prakalbos kalbės 
Dr. Graičunas iš Chicagos. — 
Šalip to atsibus įvairus žaislai' 

J ir virvės traukimas su dovanom. 
Nei vienas linkintis savo tėvy
nei labo neprivalo užmiršti at
silankyti. Inžanga tik 30c. — 
Visi tą vietą gerai žino — pa
siekiama nuo Brooklyn karų 
barnių State road. Pradžia 9 
vai. ryte.

Atidai visų. Kurie turite pirAtidai visų. Kurie turite pir
kę išlaimėjimdi tikietus Cent- 
ralio Komiteto skyriaus, Cleve
lande, malonėkite pribūti nedė
lioj, birželio 13 d., ant pikniko 
L. G. D. skyriaus, ant Neill far- 
mos, nes tenai bus ięlaimėjimas 
tų leidžiamų daiktų. Šis išlai- 
mėjimas turėjo įvykti sausio 4 
d., bet del tūlų priežasčių užsi
vilko.- Visi dalyvaukit piknike 
ir matykit katras laimėsit.

Išlaimejimo Komitetas.

Kalbama, kad gali pabrangt 
gatvekariais važinėjimas nuo 5 
centų, kaip dabar yra, iki 8c.

Vienas žydelis, pradirbęs tū
loj dirbtuvėj valandą, reikalavo 
atmokėti jam 60c. ir ėjo sau. 
Susipyko su bosu, boso sūnūs 
jį apdaužė, tada teismas žyde-

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

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

Ateikit persitikrinti.
Atdara nuo 9 ryte iki 8 vak.

kai- 
Mu- 
var-

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piškų vaistų ir chemikalų,; 
taipgi daug visokių Ko-; 
daks paveikslams imti, ly-i 
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 
i irgi puikiai išdirbam.
i 7901 SUPERIOR AVE.

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

- 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 ii’ auginti savo tur
tą, tapti pačiam bosu ant 

i savęs ir ant keleto kitų, ką 
jau 'daugelis mažturčių taip 
daro su musų pagalba. Štai 
ve ką mes turime dabar ant 
pardavimo ant E.\ 37 gatvės, 
tarpe Payne ir Perkins av.: 
du namai ant vieno loto, ke
turių šeimynų. Parduosime 
su mažu įmokėjimu ant len
gvų 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.

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

dą, kaip ir kitų daugybė padarė nepasitarę su tikru Daktaru tikru į I _ 
laiku? Ar jau esat nusprendę beveik mesti jieškojimą pagalbos, į! 
manydami, kad jau daugiau nieko nėra galiipa padaryti. NENU- į 
STOKIT VILTIES. Aš esu išgydęs tūkstančius bevilčių ligų. Ne- 5 
duokit klaidingam pasididžiavimui ir nedrąsumui neprileisti jus pa- į ' 
sitarti su manim, nes su manim PASITARIMAS yra visiškai slap- į I 
tas. Neleiskit pinigų klausimui sulaikyti jus nuo pasimatymo su f 
manim, nes mano kainos yra prieinamos ir užganėdinančios, gali- J 
ma padaryti sutartis užmokesniui už gydymą, tokiu budu mano pa- > 5 
tarnavimas yra išstatomas' kiekvienam nors ir blogiausiose aplin- d 
kybėse. Atminkit, jog kada kalbatės su manim, kalbatės su TIK- į 
RU BAIGUSIU MOKSLĄ IR SU LEIDIMU Gydytoju, kuris pra- 
leido 40 METŲ savo gyvenimo savo speciališkume. Tas tik vienas d 
gali būti geriausiu užtikrinimu pas mane ateinantiems, jog jie kai- į 
basi su specialistu, su užgyventa reputacija. Aš egzaminuoju ir 5 
gydau pats ir visu gydymo laiku, kacjįą tik pas mane ateisit, maty- į 
šit mane ypatiškai, ir nebūsit pavesti jokiam pagelbininkui. Kada į 
reikia pagalbos patyrusio Specialisto, negaišuokit laiko nepasitarę d 
su manim, ir turėkit mintyje, jog nėra tokios ligos, kad nebūtų ga- s 1 
Įima išgydyti, laiku apsižiūrėjus. , 5 Į
KRAUJO UŽNUODIJIMAS Ar jūsų Kraujas netyras ? ar J Į 

turit skausmą kauluose, su- d 
tinimą gįslų, vočių, puČkų, odos negražumą, skaudulius, kurie neiš- į 
sigįja, šašus ar kitokias odos ligas. Jei taip, ateikit tuoj pas ma- d 
ne, nes aš galiu pergalėt odos ir kraujo padėjimą savo sistema. į 
NERVŲ padėjimas. Ar esi silpnas, nesvuotas ir sutužęs, ar j

v gyvumas ir narsumas apleidęs, ar patėmijai, kad jau d I 
esi ne tas, ką buvai? Jei taip, tai pasimatyk tuoj su manim ir aš Ji 

i atgrąžinsiu tave atgal į tikrą žmogų. 5
! SUTINIMAI ir kitokie padidėjimai arma navikų augimas per J' 

mano gydymą atgrąžinama į normalį padėjimą be d 
i jokių pjaustymo ir operacijų. d
I SKILVIO ir INKSTŲ padėjimas. Apvilktas LIEŽUVIS, sto- d 
• ka APETITO, IŠPŪTIMAS ir Nesmagumas po vai- J1
Į gio, paeinąs nuo gazų, apsvaigimas ir gurguliavimas ir kitokios į
■ skilvio negerovės mano gydymu pataisoma. Sf * d ■
: LIGOS Neduodančios miegoti naktį, skaudėjimas strėnose, suti- $
Į nimas pėdų ir kojų/ akių išpurimas, gelsva veido išvaiz- d
i da ir kitokie simptomai mano gydymu prašalinami. J
■ ŽARNŲ LIGOS, (vidurinės, ir laukan veržiančios), žarnų išsi- J
1 . . . vertimas, ir kitokios vidurių ligos pagydo- !■
J mos be peilio ir šiaip skaudančių apsiėjimų. d
; REUMATIZMAS visokiose savo formose, padidėję ir sustin- į
■ gę sąnariai pasiduoda mano gydymui. d: votis paeinančios -arba nuo sugadytų gįslų, arba pasekmė Flu, į 
, išdžiovinama mano gydymu.
J PAS MANE GALIMA SUKALBĖT LIETUVIŠKAI.
■ ŽIŪRĖKIT; KAD PATAIKYTUMĖT TIKRON VIETON: TIKRA
. VIETA YRA KAMBARYS 7.
J ATEIKIT PAS MANE. PATARIMAS BUS DUOTAS SU NORU, 

į Dr. M. L. STEHLEY, Specijalistas 
E 2573 E; 55th St., Netol Woodland Ave. Cleveland, O.
c Viršuje, 2-ros lubos, Room 7.
į Valandos: Kasdien nuo 1 po pietų iki 8 vai. vakare.[ Ą
C a Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakare.
5 Nedėldieniais ir Seredomis nuo 1 po pietų iki 4 vai.

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

20r. už Puodelį ir Torielkaitę —' $1.20 už setą iš šešių.
VASARINIA>MOTERIŠKI APATINIAI — taipgi yra ir vaikams 

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

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

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

xxxJ

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

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

DENTISTAS
DR. J. A. KURLĄNDER

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

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE. >

UŽDĖJAU GROSERIŲ "SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

kad jo kišeniuje lieka lyčnas dolaris.
Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas įieš
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis:
2001 HAMILTON AV. 3246 SUPERIOR AV.

1332 EAST 55th ST.
(Telefonai — Gyvenimo — Central 4675-K.) 
(Biznio: Central 3. 20-L. Central 8792-W)

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

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave,

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St1. N. E.

Princeton 1337-K

ANT PARDAVIMO Grosernė, 
geroj vietoj, biznis eina ge
rai. Pardavimo priežastis — 
savininkas del nesveikatos iš
važiuoja iš Amerikos. Persi
duos pigiai. Vieta: 1907 St. 
Clair Ave.

Vyrų ir Vaikinų Šutai
Vilnoniai, $29.95 ir $32.50 Vertes, Parsiduoda po

Musų nepaprastas išpardavimas vyrų ir vaikinų drapanų jau O ~Į t
tęsiasi kelinta diena ir eina labai puikiai. Šitų visų daugybę | • f U
drapanų mes nupirkom nuo vieno žymaus drapanų gamintojo už J
taip žemų kainų, kad galime ir pardavinėti visiems žema kaina.
Atminkit, kad kiekvienas siutas yra VISOS VILNOS, vertas pilnai nuo $29.50 

L iki $32.50 ir jie dabar parsiduoda musų Bargain Basemente po $21.75. 
K Mieros dina nuo 32 iki 42 
a) Priešakiai viena eile ir dviem eilėm guzikų 
™ Puse, ir ketvirtdaliu šilko ir mohair pamušalai

Spalvos yra maišytos, rudos, pilkos, Oxford
Žalios, vynavos ir visokių maišytų išdirbtų audeklų

.........................pasiūti, gero darbo ir labai tinkami.
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Siutai
po- 
tik-

Vyrų Kelinės
Ateikit ir pasirinkit 

rą sau kelinių, kurios 
tų prie jūsų atlikusio švar- 
ko ir vestkos. Visos keli-
nes yra puikiai pasiūtos ir 
geros vertės, bet parsiduoda labai pi
giai. Materiolai yra tokie: Mėlyni ir 
pilki, rudi su žaliu maišyti, šviesus ir 
tamsus mišiniai, dryžuoti ir kitaip tin
kamai austi su plonais ištisiniais mar
ginančiais siūleliais, taipgi yra pilko 
flanelio audiko. Mieros eina .nuo 29 
iki 50, ir Bargain Basemente jos par
siduoda visos po $5.95.

Vaikų Mazgojami
Taipgi išstatyta ant par

davimo daugybė išdirbėjų 
sampeliais daryth vaikų 
mazgojamų siutelių pigio
mis kainomis, kad kiekviena 
praleis nenupirkus savo vaikui att il
gesnio laiko. Randasi visokių tinkamų 
vasarinių spalvų ir gražaus darbo. Vi
si siuteliai gražiai pasiūti su dirželiais, 
kfSeniais ir paįvairinimais, mieros jų 
eina nuo 2 1-2 iki 8. Kiekvienas siūle
lis yra drūtas ir ilgai laikyt. Parsi
duoda Basemente pasirinkimui kokių

$1.98
motina ne-

Giminės iš Lietuvos
Mes pergabensime jūsų gimines iš jų namų Lietu

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

Užtikrintas Pinigų 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

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
((Draugą Reikale w

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

uftuNOHORz (Ikaras)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus toK> 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus: 
/ F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York *

Nerti 
departai 
savo 'kai 
singai š 
mes, ki 
gus visi 
gius vii 
tų prie 
valstiją; 
’raudoni 
visoje i 
mų. Mi 
reikalo 
mų 'rai 
mes ištj 
čią prie! 
tomus si 
sų valst 
ką nešit 
Tokius 
mas, Wj 
na, jog I 
iriso dari 
klausimą

, Baltinio 
skelbus si 
dirba 3,Oi 
daviai pa 
kams dai

Darbini 
no. Bet k 
dieną dirb 
nekilnojo 
tesnių gri 
ėjo. Dirbt 
kad to įsi 
buotam lai 
kame laiko 
kastis.

Montreal, 
rikes Darb 
konvencijoje 
blikonų par 
tokiu užmet 
komi platfoi 
atsukus pečii 
ūkiai nusistal 
ninku priešu 
siekti jiems i 
diesnių priv 
tos partijos J 
Linkolno, didi 
tojo, platfonr 
sustiprina var 
teisiu.” — T 
racijai padai 
Gompers ir vii 
Well. Veikiau 
racijos komit 
reikalavimus, 
blikonų konvei 
demokratu pairi 
Gompers vis y 
teigimui darbo 
galėtu statyti t 
prezidentus.

Trieste. — Ši 
stas, po Italijos 
na vulkaniškus 
jodimus. Dirbi 
vų statymo reil 
tu išlygų. Darbi 
kliuvinius dideli 
aso pelno, kas i 
b) iki 40,000 ly 
j mėnesį (norms 
rinčių Italijos p

Canton, 0. — 
rija sužeidė 4 di

Washington. - 
diios ištaigu pala 
ri tūkstančiai d 
nši) reikalingi)

Bona ant $10




