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Prasidėjo Nauja Kare Arti 
muose Rytuose

Anglijos ir Grekijos kariumenė smarkiai muša na
cionalistus turkus Anatolijoje.

Kryme Bolševikai likosi sumušti.
AIRIJOJE NERAMUMAI NESILIAUJA.

Prancūzai pradėjo agitacija, kad nuo atsilankančių 
į jų šalį Amerikonų but piešiama kuobrangiausia.

Italijoje apsireiškė anarchistiškas bruzdėjimas.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

GREKAMS SEKASI
Smyrna. — Grekų kariumenė 

eidama prieš Turkų nacionalis
tus tarpe Smyrnos ir Marmoro

Bolševikų Padėka 
Brusilovui

Generolas Brusilov nėra bol
ševikas, bet gi kuomet pama
tė, kad Rusija pavojuje nuo 
Lenkų užpuolimų, jis pasisiūlė 
Trockini su pagalba ir tuojaus 
jam pavesta šiaurinės Rusijos 
armijos komanda. Jo gabumai 
davė 'bolševikams keletą dide
lių pergalių • ant Lenkų 
ardė jų planus bei išvijo 
jevo.

Kuomet šitas laimėta,
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PRANCŪZAI LUPS 
AMERIKONUS

Paryžius. — ..Čionai varoma 
prieš-Amerikoniška kampanija, 
kurioje yra kaltinama Ameri
ka už nupuolimą? kainos Fran- 
euzų franko ir kad Amerikos 
kariumenė {lakelė Francuzijoje 
pragyvenimo brangumą. Kuo
met Amerikos kareiviai buvo 
Francuzijoje, jie niekad nepa
žiūrėjo į franką' du sykiu — 
jie buvo labai išlaidus. Jie pi- 

Įnigus tiesiog mėtė. To pasek
mė buvo1 visko pabrangimas ir 
taip pasijiko. Amerikonai Fran
cuzijoje apipirko\ daugybę gy
venamų namų, nes frankas bu
vo tik trečdalio vertės, ir jie 
parduos juos, kuomet pinigų 
vertė pakils, padarydami pelno

SUTIKO PALAUKTI.
Chicago. — Gelžkelių darbi

ninkai dar sutiko pa.aukt: ne
streikavus, nes iki liepos 20 d. 
galutinai busią padaryta kokis 
nuosprendis apie padidinimą al
gų iš Suv. Valstijų gelžkelių 
darbo tarybos, kuri jau beveik 
mėtai dirba prižadėjimus sklei
sdama, bet ikišiol nieko nepa
darė. Vyriausieji gelžkelių dar
bininkų unijų perdėtiniai pa
skelbia, kad jau galutinai liko- 

i nuspręsta algų pakėlimas ą- 
pie liepos 20 dieną ir atlygini
mas skaitysis nuo gegužio 1 d. 
šių metų.

Šitam pranešimui pasiekus 
gelžkelių darbininkus, streiko 
pavojus praėjo ir darbininkai 
sutiko laukti. Darbininkai bu
vo pasirengę mesti darbus 
žėlio 26/dieną.

bir-

(lar-
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Peiinsylvanijos, gelžkelio 
bininkai, 58,000. skaičiuje, 
skelbė tulus savo reikalavimus 
su~pažymėjimu,~kad’ jeigu 'iki 
birželio 29' d. kompanija' nenu
tiks priimti','‘"gali kilti streikas. 
Susirinkimas atsibuvo Philadel- 
phijoj.

Columbus, O. — 500 darbi
ninkų, dirbančių gelžkelio rei
kmenis, pagrąsino streiku ir 
pasiryžę- streikuoti iki pragy
venimo -brangumas bus galimas 
jų algomis pasiekti: Jie reika
lauja, kad valdžia arba pakeltų 
algas, arba numažintų daiktų 
kainas. ■ 1

Birmingham, Ala. — Alaba
ma valstijoj streikuoja 8,000 
angliakasių ir 15 kasyklų stovi 
dykos.

San Francisco. — Areštuota 
čionai 65 gelžkelio kiemų pri-' 
žiūrėtojai už streikavimą balan
džio mėnesyje ir sutrukdymą 
maisto pristatymo.

Pottstown, Pa. — Guminių 
ratų dirbtuvėje ekspliodavus 
džiovinamam katilui, užniušta 
du dirbtuvės perdėtiniai ir vie
nas sunkiai sužeistas.

Netoli Berlino, Vokietijoj, ta
po įrengta krautuvė žmonėms, 
kurie neturi pinigų, mainymuisi 
daiktais, kurių kam reikia. — 
Ūkininkai atveža savo produk
tus ir ima juos už čeverykus, 
audimą ir kt. Priimta vienutė 
vertės kiaušinio,, sulyg kurio 
nustatoma kaina didesnių ir 
mažesnių daiktų.

Hartford, Conn. ■— Gerdami 
medinį alkoholį, nusinuodijo 4 
’’ištroškę” žmonės. Tyrinėji
mai parodė, kad tą gėralą 
ta buvusiose karčiamose, 
ir per praėjusias Kalėdas, 
met nusinuodijo 13 ypatų.

gau- 
kaip 
kuo-

DUOS KORĖJAI LAISVĖS.
Honolulu. — Japonijos val

džia leido Korėjoj įsteigti tary
bas, į kurias tegalimi rinkti pa
tįs Kojeros žmonės. Manoma 
pavelyti Kojerai pačiai valdytis 
ir duoti teisę rinkti atstovus į 
Japonijos legislaturą.

jurių užėmė keturis miestelius: kis pasiuntė komisiją į frontą nuo 300 >ki 600 nuošimčių.
Derekiva, Soma, Mendehora ir 
dhaoks-Dakhkiohk. Nežiūrint 
smarkaus Turkų spyrimosi, pa
imta daug jų nelaisvėn ir ma- 
šinšautuvų. Grekai taipgi pa
nešė nuostolių užmuštais 
žeistais.

Amerikonai; sako toliau kam-

ir su-

kariu- 
jurių

Italijoj Neramumai Amerikos Žydų Atsinešimas Linkui Lietuvos i: 
Londonas. — Italijoj prasidė

jo dideli neramumai ir susirė
mimai kariumenės su anarchis
tais; viename susirėmime už
mušta šeši ir sužeista kelioli
ka žmonių. Anarchistai buvo 
užpuolę trūkį Borgaccio, netoli 
Ąnconos, užmušė penkis pasa- 
žierius ir, sužeidė tris. Kitame 
trūkio užpuolime užmuštas lei
tenantas ir trįs militariai poli
cistai sužeisti. Anarchistai kon
centruojasi didesnių suiručių 
kėlimui. Bombomis buvo ata
kuojami kariumenės barakai 
Paino San Lazzaro mieste; ki
tur granadomis vėl padaryta 
atakai prieš kariumenę, bet ap
ginkluoti 
išvaikė, 
barikados

siuntimą į Lietuvą. Komitetas 
jau turi nuolatinius ryšius su

vagonai užpuolikus 
Anarchistų parengtos 
suardytos.

Londonas. — Anglijos 
menė dideliame atake iš 
užmušė 1,000 Turkų. Mūšiai 
eina Anatolijoj, Ismid, Geive 
ir prie Bagtšdjik. Suimta ne
laisvėn 600 ■ nacionalistų.

Šiose dienose Anglijos kari
nė vyriausybė išsiuntė daugiau 
kariumenės linkui Konstantino
polio.

Paryžiun atėjo žinia, kad iš
važiavo į frontą Grekijog kara
lius Aleksandras. ,

Konstantinopolio Grekai la
bai džiaugiasi iš jų kariumenės 
pasekmių.

Vėlesni pranešimai skelbia, 
kad užimant Ala^šehr -užmuš,, 
ta, sužeista ir paimta nelaisvėn 
apie 8,000 Turkų.

Birželio 28 d. Grekai išsodi
no kariumenę Pandermoj, kur; 
bus išstatyta veikt prieš nacio
nalistus Turkus šiaurryčiuose 
nuo Smyrnos.

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI.
Konstantinopolis. — Kryme' 

veikiantis gen. Wrangel, paė
męs vadovystę po Denikino, pa
sekmingai kariauja prieš bolše
vikus. Jo kariumenė užėmė iš 
bolševikų tris miestelius. Pa
imta 10,000 bolševikų nelais
vėn, 48 kanuolės, 250 kulko
svaidžių, trįs ginkluoti trukiai, 
devyni šarvuoti automobiliai ir 
daug milijonų svarų kviečių.

BOLŠEVIKŲ ŽVĖRIŠKUMAI.
Washington. — Pietinėje Ru

sijoje, Ivanovka miestelyj, bol
ševikai sušaudė trisdešimts ofi- 
cierių ir baisiai kankina kitus 
karės belaisvius.. Nekuriems 
nukapota rankos, kojos ir ofi- 
cieriams išbadytos akįs.

NUSKENDO BOLŠEVIKŲ 
LAIVAS.

Londonas. — Bolševikų lai
vas, vežantis 2,000 Serbų, Aus
trų, ir kitų belaisvių, sudužo 
ant upės Nevos ir nuskendo. 
Pranešta, kad visi buvusieji 
ant laivo žmonės nuskendo, bet 
vėlesnė žinia paskelbė, 
si likosi išgelbėti.

jog vi-

NUO-
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VOKIETIJOS KARĖS 
STOLIAI.

Geneva. — Išleistos 
tikos parodo, kad Vokietija ka
rėj nustojo 1,350,000 vyrų už
muštais. Dabar yra 520,000 
karės našlių, 1,130,000 našlai
čių 
sau 
rėš

ir pusė milijono n'egalinčių 
pragyvenimą pasidaryti ka- 
sužeistųjų.

Ulih, Vokietijoj, kilus duonos 
riaušėms, užmušta 71 žmonių, 
ir Ravensbourg užmušta 5. — 
Riaušės pakilo del stokos mai
što.

areštuoti Brusilovą su apkal
tinimu, buk jis pradedąs delei I Panijos/varytojas; užgrobė šim
tu pasekmių bandyti kariume- tų milijonų dolarių vertės Vo- 
nę pakreipti savais tikslais. kiečių nuosavybės Amerikoje,

Sulyg • tikrų žinių, Brusilov, kuomet Suv. Valstijos inėjo į 
kuris du sykiu išgelbėjo Rusi- pcar?’ Amerikos valdžia to ne- 
ją nuo Vokiečių užėmimo ir da- sidalins su kitais sąjungiečiais. 
bar pasižymėjo vadovaudamas Kam, mes skolinom Amerikoje 
bolševikus prieš Lenkus, randa- Pini8us? — Gausia kampanijos 
si kalėjime Maskvoje. Tikrai varytojas, 
suareštavimo priežastis esanti 
bolševikų baimė, kad jis pa
kreipsiąs kariumenę prieš bol
ševikų valdžią' ir įsteigs savo. 
Paragavęs tokios bolševikiškos 
padėkos už savo pasitarnavimą, 
be abejo ir Brusilov, kaip ir 
kitų daugelis didžiųjų Rusų, at
sikratys nuo visko, laukdamas, 
kad kas nors Rusiją užimtų ir 
padėtų įsteigt tenai žmonių val
džią, vietoj beprotiškai žiaurios 
tironijos po Leninu ir Trockįu.

Kiek Amerikoj Žmonių 
Airijoje vis Neramu Į Washington, « Galutinų ži-

- Pereitą visą savaitę Airijoje, i žinių iš gyventojų surašo dar 
Londonderry mieste, buvo dide- nepadaryta,, tečiaus imant iš tų, 
lis sumišimas. Užmušta kelio- kas jau suėjo į cenzo biurą, 
likS Sinh Feino'narių ir daug spėjama, kad Suv. Valstijose 
sužeista. Miesto uoste sustojo bus dabar 105,000,000 gyvento- 
Anglijos kariškas laivas; spe- jų.
cialiu trukiu į miestą pribuvo gyje Suv. Valstijų gyventojų 
daugybė kariumenės. Airių bu- skaičius nekilo taip smarkiai, 
vo šaudoma iš' katedros bokšto. 
Gatvėse be paliovos buvo lei
džiama kulkosvaidžių šoviniai.

DėlttfJ kad pirkti 
sau amuniciją kariavimui ir 
ją pirkome pačioje Amerikoje. 
Tas viskas Amerikonams atne
šė dvigubą pelną.]: Frankas bu
vo vertas 20 centų, dabar ver
tas tik 7c. Už tą viską, sako, 
reikia nuo atvykstančių Fran- 
euzijon Amerikonų plėšti po 
tris sykius brangiau. Reikia, 
sako, priversti juos mokėti čia 
panašiai, kaip mokėta jiems iš 
jų reikmenis perkant.

RIAUŠĖS HAMBURGE.
Londonas. — Kilus riaušėms 

del maisto, Hamburge užmušta 
2 ir sužeista 80 žmonių. Dau
gelis krautuvių likosi išplėšta; 
tuojaus likosi paskelbtas karės 
padėjimas, areštuota .keturios 
ypatbs, pagalinus tvarka vėl at- 
grąžinta. , t

KOKIA BUS VASARA.
Norwalk, O. — Dr. J. Schil- 

lig, pranašautojas oro iš tolo, 
skelbią, kad šią vasarą bus la
bai didelių lietų ir netikusio oro 
iki vidurio rugsėjo mėnesio. — 
Savo spėjimus Dr. Schillig re
mia ant to, į kurią pusę putė 
vėjas pirmas tris vasaros se
zono dienas. Pataria jis žmo
nėms laukti visokių permainų: 
busią laiks nuo laiko reikalinga 
apsivilkti net šiltą ploščių.

šiame dešimties metų bė-

kaip pirmesriiais dešimtmečiais.

RELIGIŠKAS FANATIKAS.
Meksikoj atsirado kokis Jta- 

Turkijos moterįs meta velio- las religiškas fanatikas ir tarpe 
nūs. Konstantinopolis. — Tur- nežinėlių Indijonų skelbėsi esąs 
kijbs moterįs pradėjo naikinti | išganytojas. Gavėnioje jis lei

dosi jiems save nukryžiavoti, 
sekančią dieną nuimtas nuo 
kryžiaus ir apie'jį per Velykas 
buvo suėję daugybės žmonių. 
Dabar jis pribuvo į Meksikos 
sostinę. Valdžią sužinojus apie 
tai, suėmė patį ’’Išganytoją” ir 
įsakė areštuoti žmones, kurie 
padėjo, jam tarpe Indijonų va
ryti tokį apgaulingą darbą.

madą nešioti padengtą per pu
sę veidą. Gatvėse įvairiuose 
miestuose pilna jau visai neap
sidengusių, kas buvo jų- šventa 
ma^a. 'Merginoms nuo pat ma
žų dienų veidai buna padengti 
velionu nuo nosies žemyn, tik 
akįs ką matyt.

Nyksta antra ilgai prilaikyta 
madą. Keletas metų atgal la
bai smarkiai ėmėsi karpytis ka
sas Chiniečihi. Dabar Turkės 
moterįs atidengia savo veidus, 
kuriuos ikišiolei slėpė nuo vy
rų, kad nesirinktų tik gražes
nes, bet ką per uždangą mato.

Buboniška plėga plečiasi.
Vera Cruz, Meksika. — Bu- 

boniškosios plėgos padėjimas 
eina aršyn. Daugybę susirgu
sių giminės slapsto namie, 
duodami išgabenti ant tam 
skirtos salos, delei ko -liga 
biau pradėjo įsismarkauti, 
licijai vienoj stuboj užėjus
imti susirgusią merginą, iškilo 
net muštynės.
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PUOLĖ 4 MYLIAS IŠ ORLAI
VIO;

Dayton, O. — Iškilus dvide
šimts' tūkstančių pėdų į orą, už
lipus ant orlaivio sparno, neti
kėtai likosi vėjo nuneštas į orą 
sergt. Botterill, Suv-. Valstijų 
Oro Tarnystės lakūnas, kuomet 
vėjas sugriebė prie jo pečių 
pririštą paračiutą. Vėjui ne
sant jį nuo orlaivio, netikėtai leisti iš orlaivio ant Amerikos 
pasitaikė pulti pro orlaivio sty- Laisvės stovylos New Yorko 
ra ir jam perlaužta ranka. Nu- uoste. Sykiu su pelenais iš or- 
Sistovėjus paračiutui kaip rei-llaivio numesta devynios baltos

New York. — Mirdama; Sa
rah D. Brown savo noru pali
ko, kad po jos 
butų sudegintas,

mirčiai kūnas 
o pelenai pa-

kia, Botterill nuneštas dešimts 
mylių atstu nuo Daytono ir nu
sileido ant žemės, šitas jo ne
tikėtas iš orlaivo ištrūkimas y- 
ra rekordas augščiaųsio pasi
leidimo iš oro link žemės. Or
laivis, kurio styras likosi nu
laužtas’ kuomet į jį atsimušė 
minėtasis lakūnas, nusileido su 
kitu ant žemės gerai. Botterill 
ir buvo pakilęs į augštį su tik
slu šokti ant paračiuto žemyn.

ir dvi raudonos rožės, persta
tančios jos amžių — 92 metu. 
Mirusioji buvo žymi blaivybės 
platintoja ii’ rašytoja vaikams 
pasakaičių. ,

PRAŠO WILSONO SUŠAUKT 
LYGOS POSĖDĮ.

Washington. — Sąjunginės 
Valstybės prašo prezidento Wil- 
sono sušaukti tautų lygos su
sirinkimą.

SUGRIAUS 19 BAŽNYČIŲ., 
Londonas: — Londono Vys

kupo paskirtoji komisija išty
rinėjimui 1 nusenusių bažnyčių 
atrado netinkamomis 19, kurios 
bus nugriautos.

SUIMTAS PO 21 METŲ.
Chicago. — Čionai pateko į 

.policijos rankas tūlas 47 metų 
vyras, kuris būdamas dar 26 
metų amžiaus nužudė savo my
limą. Suimtasis, tečiaus, teis
me užsigina tą žmogžudystę pa
pildęs.

Demokratų Partijos 
Konvencija

San Francisco, Cal. — Birže
lio 28 d. pradėta demokratų, 
partijos konvencija, kurioje bus 
nominuojamas kandidatas į se
kančius Suv. Valstijų preziden
tus. Tvirčiausia stovi, kaip ži
nios skelbia, buvęs Valstybės 
iždo sekretorius Wm. McAdoo 
ir Ohio valstijos gubernatorius 
Cox. Tečiaus kaip rodosi, ir 
šioje konvencijoje, kaip buvo 
respublikonų partijos konvenci
joje Chicagoje, laimės koks ne
tikėtas ’’juodas arklys”, kuomet 
“tvirtųjų” kandidatų 
sivaržys.

Demokratai labai 
respublikonų partiją
dymo darbą ir už respublikonų 
senatorių atmetimą tautų lygos 
ir taikos sutarčių, padarytų 
prezidento Wilsono Versaiiuje..

Demokratų partijos konven
cijoje moterįs, kaip' jos pačios 
skelbiasi, turi 
Jos turi 104 
joje, ir- jeigu 
same laikysis,
ti persvaras visuomet, kur tik 
vyrų balsai susiskaldys. Pir
mu sykiu, sako jų vadovės, mo
terįs pasirodys žymioje rolėje 
išrinkime kandidato demokratų 
partijos nominavime. Jos pri
ėmė tam tikrus punktus- kas- 
link darbininkų ir pačių mote
rų ir vaikų gerovės industrijo
je. Moterįs užsikviečia Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dentą Gompers patikrinimui jų 
punktų darbininkų reikaluose.

pusės su-

smerkia 
už jų ar-

svarbią poziciją, 
balsus konvenci
jos sudėtinai Vi
tai galės padary-

Jos Reikalų
Prieš kurį laiką ’’Eltos” bu-r— 

vo praplatinta žinia apie tai, 
jog Amerikos Jungtinių Vals
tybių užsienio reikalų ministe- žydų Reikalų Ministerija ir Žy- 
ris Colby pareiškė, kad Ameri
ka netrukus pripažinsianti Lie
tuvos nepriklausomybę. Toji 
svarbi žinia yra nenuostabi 
tiems, kurie smulkiai sekė A- 
rikos spaudą jos nusistatyme 
delei Lietuvos. Pastaruoju lai
ku Amerikos spaudoj dažnai te
ko girdėt prielankių naujoms 
Baltiko pakraščio valstybėms, o 
ypač Lietuvai, balsų.

Ir Amerikos Žydų spaudoj pa
staraisiais mėnesiais buvo- pla
čiai kalbama apie Lietuvą, bū
tent, jai buvo paskirta straips
nių eilė, kuriuose 
Lietuvos nepriklausomybė ir su 
džiaugsmu pažymima, jog Lie
tuva yra statoma tautinės au
tonomijos pagrindais ir kad gy
ventojams Žydams duodama 
galimybės politiniai organizuo
tis kaipo tautai ir laisvai plė
toti savo tautinę kultūrą.

Veik vienu laiku su minėta 
’’Eltos” žinia kasdieninis Lon
dono . Žydų, Korespbndencijos 
Biuras pranešė 'iš New Yorko, 
kad Amerikos žydų tarpe uo
liai varoma agitacija Lietuvos 
naudai. Taip, pavyzdžiui, Phi- 
ladelphijos žydai pastaruoju 
laiku paskelbė atsišaukimą, ku
ris buvo praplatintas visoje A- 
merikoje, kad Amerikos Žydai 
remtų Lietuvos valstybę ir jos 
kampaniją 4el laisvės paskolos 
penkių milijonų dolarių. Atsi
šaukime tarp ko kito sakoma, 
kad Lietuvos Žydai turį visiš
kos laisyės plėtotis kaip ekono
miniu; taip- ir- politiniu atžvil
giu ir kad jie visais atvejais y- ‘ 
ra lygus su Lietuviais, taip kad 
kiekvienas paskolintas Lietuvos 
valstybei 
prisieina 
naudai.

Panašią 
’’Lietuva” 
d. Nr. 68 apie tai, kad Chicagos 
žydai pasikalbėjime su Lietu
vos atstovu Amerikoj pasiža
dėjo remt paskolą ir aktingai 
dėtis pirkimui paskolos bonų.

Kiek laiko vėliau Chicagos 
Žydų laikraštyj ’’Kurjeris” bu
vo indėtas straipsnis apie tai, 
kad redakcijos atstovas turėjęs 
ilgesnį pasikalbėjimą su p. Vi
leišiu, kuris jam indavė pake
tą su dokumentais Žydų kalbo
je nuo žydų Reikalų Ministeri
jos, kurie buvo paskiau patal
pinti tame pat laikraštyj.

Vienlaik p. Vileišis jam inda
vė- Žydų Reikalų Ministerib D- 
ro M. Soloveičiko laišką Chica
gos žydams, kuriame jis siun
čia -karštą Lietuvos .Žydų pa
sveikinimą Amerikos broliams 
ir reiškia vilties, kad Lietuvos 
laisvės paskola ras pas juos 
karštą atbalsį. Tame pat nu- 
meryj laikraštis duoda' Lietu
vos Misijos Amerikoj narių p. 
J. Vileišio, kun. J. Žibaus ir 
majoro P. žadeikio atvaizdus ir 
kartu su D-ro M. ’ Soloveičiko 
laišku deda jo faktimilę ir ant
spaudą.

Be tosios bendros Amerikos 
Žydų akcijos Lietuvos valsty
binio gyvenimo atstatyme nau
dai pastaruoju laiku ryškiai 
matomas vis didesnis Lietuvos 
Žydų išeivių susidomėjimas Lie
tuvos Žydais abelnai, o ypač sa
vo giminėmis. Taip š. m. va
sario mėnesyj New Yorke įsi
kūrė ’’Baltic Lithuanian Relief 
Committee”, kuris • jungia vi
sus Lietuvos Žydų išeivius A- 
merikoje. Tojo Komiteto tik
slu yra rinkti didelį pašalpos 
fondą, kuris butų suvartotas 
atstatymui sugriauto del karės 
Lietuvos Žydų gyvenimo. Be 
to, jis stengsis palengvinti Lie
tuvos žydų išeiviams pinigų pa

dų Tautos Taryba Lietuvoje, ir 
tokiu budu pasisekė trumpu 
laiku persiųsti žymias pinigų 
sumas nuo Amerikos žydų sa
vo giminėms į Lietuvą. Komi
tetui prašant, žydų Tautos Ta
ryba jam telegrafu nusiuntė 
smulkų neokupuotos Lietuvos 
miestų ir miestelių sąrašą, kad 
pinigai, siunčiamieji Lietuvos 
piliečiams, nebūtų pasiųsti 
Lenkų bankus.

’’Jewish Morning Journal” 
1920 m. 10 kovo pranešimu
New Yorko, dideliame mitinge, 

sveikinama minėto Komiteto sušauktame, 
nutarta siųsti delegatus aplan
kyti kiekvieną Lietuvos miestą 
ir miestelį, perduoti pinigus ir 
laiškus, surasti visas jieškoma- 
sias 
tinį 
mis 
kad
darbą.

Lietuvos Žydų išeiviai Ame
rikoje, kurie del caro varžymų 
turėjo apleist savo namus, jau
čiasi tvirtai surištais ’ su savo 
ten likusiais broliais, o taip pat 
su jauna demokratingaja Lietu
va.
(Nuo žydų Reikalų Ministerijos 

Kaune.)

iš 
iš

gimineš ir nustatyti nuola- 
susisiekimą su tenykščišo- 
įkurtomis bendruomenėmis, 
jos galėtų atlikti pašalpos

dolaris -teisėtu budu 
ir gyventojų Žydų

žinią paduoda ir 
iš 1920 m. kovo 24

suareštuoti kaipo bolševi- 
Taip kunigui kalbant, žmo- 
pradėjo eit lauk iš bažny- 
ir rengėsi j svetainę ant su-

MUŠTYNĖS PITTSBUR- 
GO LIETUVIŠKOJ 

BAŽNYČIOJ.
Pittsburg, Pa. — Lietuviškoj 

šv. Kazimiero bažnyčioj nėdė- 
lioj, birželio ,?7. d., Inoj.. po su
mos, pakilo muštynės. ’’Dirvos” 
skaitytojai jau žino, kad čia ei-, 
na senai nesutikimas. -Parapi- 
jonįs ant birželio 27 d. sušau
kė susirinkimą, bet kunigas pa
sakė, kad jau jokie mitingai nei 
valia laikyt, jeigu juos ne ku
nigas šaukia, b kurie neklausys, 
bus 
kai. 
nes 
čips
sirinkimo, bet kunigo Sutkai- 
Čio jau buvo prikviešta detek- 
tivų ir policistų. Svetainėn ei
nant ir policistams neleidžiant, 
nekurtos moterįs jiems pasi
priešino. Policistai tuoj norėjo 
jas areštuot, bet vyrai puolėsi 
gelbėt.

Tokiu budu prie bažnyčios 
prasidėjo muštynės: daugelį-vy
rų policistai buožėmis sukruvi
no, kitus suėmė ir nuvežė šal- 
tojon, kiti pabėgiojo, žinoma, 
teko nemažai ir policistams bei 
detektivams. Suareštuota trįs 
moterįs ir septyni vyrai ir vi
si pastatyti po $1,000 kaucija. 
Teismas atsibus vėliau.

Tai mat, prie ko veda kunigų 
politika. Jau kunigai, ypač Lie
tuvių, atsižymėjo savo negra
žiais darbais Amerikoje nuo se
nų laikų. Visur jie tik skver
biasi į svietišką valdžią, į poli
tiką ir žmones persekioja.

Žmonėms reiktų susiorgani
zuoti atkakliai kovai prieš ku
nigų įvedimą inkvizicijos, ne
prileisti prie politikos, nes jie 
tam netinka. Lai jie tik prie 
altoraus savo darbą 
po tarnai Dievo ir 
da nereikės gerų 
bolševikais vadinti.

Pittsburgietis.

atlieka kai- 
žmonių, ta- 
parapijonų

Nelaimė ant gelžkelio. Hun
tington, Ind. — Trokui pilnam 
žmonių, važiuojančių į pikniką 
užėjus ant gelžkelio relių, tuo 
tarpu užbėgo trūkis ir užmušė 
10 ant vietos, devyni sužeisti. 
Trokas. netyčia užėjęs ant relių 
turėjo sustoti, dėlto spėjo ant 
jų užlėkti trūkis. Važiavo 21, 
tarpe jų keletas vaikų.

Laisva Lietuva Dabar arba Niekados! — Lietuvos Laisvės Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiam!
Bonai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinami ant 15 metų ir duos' kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės į Lietuvos Misiją New Yorke.
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CLEVELAND, OHIO.
Kas kelia nesutikimus. Be

skaitydamas laikraščius, ’’Dar
bininko” 68 num. patėmijau ko
kį ten Balandėlį neteisingai ap- 
šmeižiant Teatrališko Choro Dr- 
ją. Gegužio 30 d. atsibuvo Te
atrališko Choro išvažiavimas 
ant Lietuvio ūkininko farmos 
ir tame išvažiavime nieko blo
go neatsitiko. Parvažiavę taip
gi visi linksmai išsiskirstė. Tik 
keletas sugrįžusių choro mergi
nų ir vyrų nuėjo pas T. Neurą, 
ant Hamilton avė., išgert sal
džių gėrimų ir atsivėdint. Be
si vaišinant, koks ten‘vaikas iš
mušė krautuvės lango stiklą. 
Bet gi tasai Balandėlis netei
singai apkaltina, kad Teatrališ
ko choro vyrai susivaidiję ir 
net langą išmušę. Krautuvėje 
sykiu buvo ir pašalinių žmonių, 
kurie gali paliudyt, kad ataria
mieji tame nekalti ir kad tą pa
darė gatvės vaikėzai. Negana 
to, Balandėlis rašo, jog Teatra- 
lio Choro vyrai tą vaidą pakėlę 
už merginas: vienas kitam pa
vydėdami pradėję net langus 
daužyt, šalip to, tas korespon
dentas kalba, buk ant išvažiavi
mo visi buvę girti ir perdaug 
bučiavo merginų yeidus.

Balandėlis čionai jau pasiro
do visai neregįs nesupratėlis ir 
nepaisąs kaip dalykai eina, bet 
piešia kaip jam patinka. Daug 
ko čia neminėsiu tuo tarpu, tik 
aš gerai numanau, kad tas ko
respondentas priguli prie vyčių 
šmeižikų štabo ir tik gaila, kad 
su jais sykiu yra keletas gerų 
vyrų, o neprašalina tokių trum- 
pa-minčių vaikėzų.

Reikalauju, kad Balandėlis 
tiesiog prirodytų, katras iš in- 
tariamų choro narių langą iš
mušė, ir taipgi kitus savo raš
te suminėtus užmetimus Teat
rališkam Chorui, nes kitaip bus 
Balandėliui priminta visi vyčių 
darbeliai, taipgi jų girtavimas 
ir bučiavimasi ir mušimasi už

ria kiek tik išmano, bet tegul 
duoda ramybę kitiems. Gal bus 
bandoma atsakyti, kad Balandė
lis ne iš vyčių štabo, bet aš tik
rai sakau, kad jis yra vytis •— 
tikras vilkas avies kaily j, lando 
po draugijų susirinkimus ir iš
nešioja žinias. Bet tas neilgai 
bus. Neilgai trukus Balandėlio 
darbeliai bus išdėstyti nuo ke
leto metų, sykiu ir jo organiza
cijos veikimas.

Viską Žinantis.

DETROIT, MICH.
Kuomet oras atšilo, žmonės 

pradeda nerimauti mieste ir 
skverbiasi kur į miškus tyru 
oru kvėpuoti. Draugijos ren
gia piknikus ir išvažiavimus lai
vais ir tokiu budu ramina žmo
nių jausmus gamtos gražybė
mis.

Bet yra daug tokių, kurie ne
mato ir nesupranta jokių gam
tos gražumų. Net ir šventadie
niais strapinėja gatvėmis, tar
tum "piktos dvasios" apsėsti. 
Iš daugelio stųbų jau policija 
išvežė katilus ir puodus su rau- 
galais "razinkinės", tai tie žmo
nės, iš kurių tas naudas atėmė, 
kiek palaukę vėl apraugia į ma
žesnius puodukus ir visgi nuo
dijasi kaip tik galėdami. Ke
letas Lietuvių iš tų nuodų ir 
lengvą mirtį gavo, bet kiti ant 
to nepaiso.

Ką veikia vyčiai, čia nėra 
jokie juokai, bet gryna teisy
bė, ir aš -iš to nesijuokiu, tik 
mačiau kitus juokiantis. Tai 
buvo birželio 20 d., kuomet mu
sų bažnytėlė skambėte skambė- 

' jo nuo maldų, net sienos drebė
jo nuo didelių vargonų ūžimo. 
O musų vyčiai, tarsi iš proto iš
ėję, per tą visą laiką atsistuirię 
trakus ties bažnyčios durimis į 
juos liodavo visokias kvarabas: 
visko čia neišrokuosi, tik tiek 

'pasakysiu, kad ant paties dug- 
1 no trokų sudėjo "razinkinę”, o

mergas. ant viršaus suguldė didelius ar-
Vyčiams gana aišku, jog rfe- bužus. Taip sunkiai jie darba- 

atrališkas Choras jų niekados vosi per visas pamaldas. O ka- 
neužkabinėja, tegul jie save gi- da žmonės pradėjo eit iš bažny-

UŽLAIKYK KŪDIKĮ SVEIKI’ IR 
TVIRTU

Kūdikio tarpimas ir vystymąsi dikčiai priklauso 
nuo užlaikymo ir vartojamo vaisto. Jūsų kūdi
kis turi būti kasdien maudomas ir reguliariai pa
maitinamas. Jei negalit kūdikio žindyt, vartokit

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Atsakančiausias kūdikių maistas—padarytas iš 
geriausio karvės pieno ir malto cukraus, del kū
dikių. Visur jį rekomenduoja daktarai delei jo 
atsakantumo ir maitingumo.
Jeigu jūsų kūdikis neauga—jef jums reikia mai
sto, kuris jį sudrutintų ir padarytų sveiku, pa
siuskit mums kuponą ir gausit dykai jūsų kalbo
je instrukcijas apie maitinimą, taipgi penkiasde
šimties keturių puslapių knygelę apie kūdikius.
Kam bėdavot apie stoką cukraus ir pieno jūsų 
stalui ir valgiams? Eagle Brand, delei savo at
sakantumo ir gerumo, paliuošuos jus nuo to, dar 
jis yra pigesnis ir. skalsesnis. Vartokit Eagle 
Brand bile reikale kur naudojama paprastai cuk
rus ir pienas. Bandykit su sosu.

Šis 
yra

tabelis ir Vardas 
Jums Gvarantija

V 1He~6oaden"čoM?a,(

Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Groserių Krautuvėse.

The Borden Company
108 HUDSON STREET

NEW YORK

j Iškirpk kuponą. Pažymėk no- 
i rimą knygutę ir prisiųsk ji
Į mums ŠIANDIEN, 
j Mrs ___________ <-
j Street __________
I City __________
I State_______ (8) |
i___ Nurodymai apie Valgius |
i___ Kūdikių Gerove

INSTEIGTA 1857 M. 7---------------------
Kiti Borden’s Produktai

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

čios, nabagai vyčiai noroms-ne- 
noroms turėjo stumtis toliau 

•nuo durų ir taip po valiai su 
visa "amunicija” nusistūmė į 
tranšėjas. Tas viskas rodo, kad 
musų vyčiai į bedievius pavirto.

Vasara.

WORCESTER, MASS.
Komp. M. Petrausko išleistu- 

I vės. L. D. D. Draugija ”Auš- 
| relė” užbaigiant savo sezoną, 
kuris buvo gan turtingas įvai- 

1 riais vakarais ir koncertais, pa
gerbimui ir atsisveikinimui su 
savo mokytoju kompozitorium 

lM. Petrausku, buvo parengusi 
i pietus, kurie atsibuvo birželio 
i 13 d., Holticultural Hali.

Apart "Aušrelės” narių daug 
buvo pašalinių svečių, kaip tai: 
’’Sandaros" redaktorius, žino
mas literatas, p. V. J. šliakys, 
iš So. Bostono, "Amerikos Lie
tuvio” redaktorė p-lė Avietėnai- 

į te, advokatas A. Milleris, Dr. J. 
Jonikaitis, žinomas vietos vei
kėjas p. A. Blažys, p-lė I. Avie- 
tėnaitė, pagarsėjusi dainininkė, 
ir daug kitų.

Laikas praleista labai gražiai 
ir smagiai. Programas, susidė
jo iš prakalbų ir dainų. Puikią 
nors trumpą, prakalbėlę pasakė 
adv. A. Milleris, linkėdamas g. 
M. Petrauskui laimingos kelio
nės. Dr. J. Jonikaitis trumpo
je kalboje nurodė, kokią svarbą 
lošia dailė, muzika ir dainos 
kasdieniniam gyvenime. P-as 
A. Blažys išreiškė pasigailėji
mo, kad Amerikos Lietuviai ne
teks dailės žadintojo kom. Pet
rausko. P-as Šliakys gan in- 
domiai nupiešė neapkainuotus 
'nuopelnus, padarytus muzikos 
srityje, ir papasakojo neapsako
mai didelį pasišventimą ir darb
štumą Miko Petrausko savo už
duočių srityje. Patsai gi kom
pozitorius papasakojo daug žin
geidžių dalykų, o taipgi-prisi
pažino, kodėl jisai taip sunkiai 
dirba. Tarp kitko pasakė: — 
"Kuomet tai ir aš buvau politi
kierius ir dalyvavau įvairiuose 
juėjimuose, bet paskui persitik
rinau, kad reikia kam nors ir 
.dailės srityje dirbti, o ne vi
siems politiką vesti. Supratau, 
kad apšvietos ir kultūros dar
bas drauge turėtų būti dirba
mas, jeigu Lietuva nori būti 
gavistovė valstija, stovinti eilė
je su' kitomis kultūringomis ša
limis. Todelei aš, pametęs poli
tiką ir griebiausi muziką ir dai
nas, ir šioje šakoje dirbu kiek 
mano sveikata pavelija.”

Toliau gerb. Petrauskas ragi
no visus grįžti Tėvynėn ir šiuo- 
mi užbaigė savo kalbą, prie gau
sių delnų plojimų.

Tarpe prakalbų, buvo dainuo
jamos dainos, kurias išpildė 
"aušreliečiai”, gerb. Petrausko 
mokiniai. P-s K. Budinavičius 
dainavo: "Man gaila”. J. Kul- 
velis — "Kalsiu, sukalsiu”; J. 
Petronis !— ’’Lihgo, lihgo”; p- 
lė V. Timinskaitė — “Be lai
mužės”; p-lė B. Kalickaitė — 
“Sugrįžk”; p-s P. Steponkus — 
“Kada mes draugą laidojom”; 
p. Skrickas — ’’Dainius”; B. 
Mingilas — ’’Valytojas Komi- 
nų” ir “Menkas mano yra sto
nas” (iš op. “Kaminakrėtis ir 
Maluninkas); p-lė J. Rauktytė 
paskambino pianą. V. Timins-: 
kaitė ir V. Kažemėkas — daina
vo duetą “Kliūčių sutrupės dru- 
tybės” (iš op. “Kaminakrėtis ir 
Maluninkas”); p-lė B. Kąlec- 
kaitė ir J. Petronis — ’’Geismai 
ir svajonės”. S. Kažemėkas ir 
K. Budinavičius—’’Ilgu, ilgu.”

Visos čia suminėtos dainos y- 
ra gerb. Petrausko kompozici
jos, kuris patsai dainininkams 
ir pianu palydėjo. Užbaigiant 
visas ’’Aušrelės” choras sūdai- . 
nava keletą dainų, ant galo Lie
tuvos Himną. ’’Aušrelės” cho
ras gerb. savo mokytojui sutei
kė gražią dovaną — dailų port
felį gaidoms-muzikai laikyti.

Viskas užbaigta kuopuikiau- 
sia ir visi išsivaikščiojo, apgai
laudami netekę savo mokytojo 
M. Petrausko1, kuris jau greitu 

’laiku išvažiuoja Tėvynėn.
Vakaro vedėjas -p. A. Janušo

nis padėkojo visiems už atsilan
kymą ir užbaigė pramogą.

Kiek teko sužinoti, ’’Aušrelė” 
nors neteko mokytojo, visgi tu
ri gan didelius darbus užsibrie- 
žus ateinančiam sezonui ir pa
gal išgalių stengsis darbuotis. 
Galima tikėtis, kad ’’Aušrelė” 
ir ateinančiame sezone suteiks 
vietos Lietuviams daug puikių 
pramogų, nes prie choro susi- 
spietęs prakilnus ir darbštus 
jaunimas. -Kaukė.

I
WATERBURY, CONN.
Dabartinis—Waterburis atro- 

I do nepanašus į tą miestą, kokiu 
jis buvo pirmiaus, kokie trįs 
metai atgal. Lietuvis, kuris šį 

. miestą apleido keletas metų at
gal, dabar sugrįžęs labai stebė
tųsi. Pirmiaus Lietuviams šis 
miestas buvo garsus skaitlinga 
kolonija musų vientaučių ir at
sižymėjusiu veikimu. Buvo gy
vas Lietuvių naujokynas. Bet 
šiandien to jau nėra. Prisižiū
rėjus gerai į visą dabartinį vei
kimą ir sulyginus jį su tuo kas 
buvo pirmiau, matosi didelis ap- 
silpimas. Pirmiaus visi su at
sidavimu energingai veikė — 
draugijos bruzdėjo, sueigos bu
vo skaitlingos; visų upas buvo 
veikti, dirbti, šiandien pasiro
dė apmirimas. Kožno Lietuvio 
veidas užtemęs, mintįs sunkios, 
nepaganėdintas ir nustojęs vil
ties ir energijos. Kas tame kal
tas?

Pirma priežastis — tai apsi
leidimas pačių smarkiausių vei
kėjų; daugumas jų sako, kad 
dabar tas didelis veikimas bai
giasi, sulaukėm Laisvos Lietu
vos ir diena už dienos gal aplei- 
sim šią šalį (dauguma šio mie
sto Lietuvių jau išvažiavo), o 
Lietuvoje darbuosimės. — Tas 
yra puikus dalykas, tečiaus kad 
visi sykiu neišvažiuosim ir gal 
daugumas čionai liks ant visa
dos, tai vis reikia darbuotis jų 
tautinės dvąsios palaikymui.

Antra priežastis — tai eko
nominis žmonių padėjimas. Gy
venimo nepakeliamos sunkeny
bės tą padarė. Kada buvo ge
resnės gyvenimo sąlygos, vietos 
Lietuviai turėjo mažiau rupes
nių ir drąsesni buvo prie visuo
meniškų darbų.

Pagerinimui tų sunkių aplin
kybių žmonės pasiryžo eit į ko
vą su kapitalo dievaičiais. Nors 
kovą matės bus sunki, bet ką 
darysi. Metai laiko atgal dar
bininkai buvo išėję ant streiko; 
laimėjo, nors mažai. Bet vis
kam kįlant. brangyn, tas jų lai
mėjimas mažai tepagelbėjo. — 
Dabar vėl darbininkai pareika
lavo didesnio užmokesčio; ne
galėdami geruoju išreikalauti, 
balandžio 22 d. išėjo vėl į strei
ką ir tas streikas tęsiasi po šiai 
dienai. Daugelis darbininkų iš
syk išėjo ant streiko, kiti pa
lengva apleidinėjo dirbtuves, o 
dabar streikuojančių skaičius

didelis. Streikas tęsiasi jau de
šimts savaičių laiko ir užbaigos 
vis nematyt. Iš darbdavių pu
sės nėra jokių pasiūlymų, nors 
iš sykio jie buvo siūlę išrinkti 
iš kožnos dirbtuvės po kelias 
ypatas taryboms su jais, nes jie 
atsisaką turėti reikalus su uni
jomis. žmonės tą atmetė, rei
kalaudami tartis su unijų vir
šininkais, nuo to daugiau nieko 
nesigirdi.

Streikuojantieji darbininkai 
reikalauja 8 valandų darbo die
nai ir 75c. minimum į valandą, 
taipgi pripažinti dirbtuvėse dar
bininkų komitetus, bei reikalau
jama smulkesnių pagerinimų.

Streikas ėjo ramiai, nebuvo 
jokių riaušių; kad ir pasitaiky
davo kokį streiklaužį apstum- 
dyt, tai ir vėl ramu.

Bet štai birželio 21 d., apie 
pietus, tarp streikerių ir polici
jos kilo susirėmimas, kuriame 
panaudota šautuvai ir kiti įran
kiai. Sužeista 6 streikeriai ir 
vienas darbininkas galima sa
kyt ant vietos nušautas — jau
nas, 18 metų, vaikinas; sužeis
ta du policistai. Riaušės atsi
buvo prie Scovil dirbtuvės ant 
Bridge ir Hamilton avė.

Vtisas sumišimas pakilo del 
streiklaužių, kurie dirbo nepai
sydami streiko, ir kurie po tū
lo laiko grįžo į darbą. Pietų 
laiku streikerių buris nuėjo at
kalbinėti dirbančius prisidėti 
prie visų ir padėti laimėti ko
vą. Darbdaviams nepatiko, kad 
streikeriai būreliais vaikščioja 
ir negrįžta dirbti. Jų pasam
dyta gauja valkatų, apvilkta 
policistų unifoymohais, apie dir
btuvę stovinčių, nepraleidžia 
nieko nei pro šalį eiti, tik lau
kia kokių nors priekabių sukė
limui muštynių, čia taip ir bu
vo. Ramiai einantiems palei 
Scovil dirbtuvę tie policistai už
stojo kelią. Dalyvavę riaušėse 
sako, kad pirmiausia pradėjo 
šaudyti tie policistai. Laikraš
čiai riaušių pradėjimą užmetė 
streikeriams.

Tokiu taij budu darbininkai 
turi kovoti už savo būvį demo- 
kratingoj šalyj. Minėtam jau
nam vaikinui jau gulint ant že
mės, paleista dar septyni šū
viai. Darbininkams šiuomi tar
pu uždrausta laikyti susirinki-' 
mai, kad tik suardžius darbi
ninkų vienybę ir sulaužius strei
ką.

Vaidilos Ainis.
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RIEKALINGUMAS GERAM 
APSIREDIMUI

Sykiu su muilu ir vandeniu geras 
talcum pauderis reikalinga kas
dien. Apsirėdęs jausies geriau ar 
tai draugiškame išėjime arba kas- • 
dieniniame darbe.
Moterįs patirs, jog Colgate’s Tal
cum yra užganėdinančiu rengian
tis, ir vyrai patirs, kad tai yra vė
dinančiu po skutimosi. Naudokit 
jį bile kada, kuomet šilto oro pra
kaitavimas suteikia jums nepato
gumo.

Ifeii

Reikalaukit Colgate’s .Talcum 
jums patinkamoje aptiekoje.
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

Svarbios ’’Diskucijos”
— Sveikas-drutas, drau

ge! Aš šiandien pas tave 
ateinu drąsiai, kaip koks di
plomatas, ba rengdamas at
eit parašiau laišką ir dar 
atsakymui štampą indėjau. 
Ar dabar tavo buržujiškas 
unaras užganėdintas?

— Gerai, Martinai, padą-l 
rei, kad parašei, nes po ga-l 
vimo tavo laiško mane buvo 
kitur kvietę, atsisakiau, ta
vęs laukdamas. O šiaip gal 
bučiau išėjęs ir jei eitum ne
šinant, tai butum neradęs 
namie.

— Tu, drauge, turbut vy
čiams lekcijas duodi ba vi
sokių tikėjimų žinai ir ga
li gerai juos išaiškint.

— Nesijuok, Martinai, at
mink, kad jei nori kitą pa
juokt, tai pats save paiku 
pasirodai.

— Drauge,-aš nesijuokiu, Į 
ale teisybę šneku, ir man ro-1 
dos, kad tu už visus vyčius 
daugiau žinai apie tikėjimą. 
Tai gal jie tave ir už profe
sorių paėmė, kad vis sakai 
neturi laiko ir tankiai nebū
ni vakarais namie.

— Vyčiai bijo tokių žmo
nių, kurie apie tikėjimus ži
no, ir tokius žmones kuni
gai labiausia pasmerkia.

— Drauge, kunigai pa
smerkia tik susipratusius 
darbininkus, tokius kaip aš, 
o ne tokius, kaip tu, kurie 
prie buržujų priguli.

— Gerai, kad ir pasmer
kia tavo plauko "susipratė- 
lius”, nes jus visi esat tokie 
mokyti, kad visą pasaulį sa
vo saujoj turit, o nežinot jo 
didumo, nei nieko apie jį; 
sukritikuojat visus kunigus, 
o apie tikėjimus nieko neži
not. Garbė ne tam, kuris 
netiki ir nežino jokio tikė
jimo, kaip arklys, bet tam, 
kuris žinodamas nepripažįs
ta tokių religiškų apeigų, 
kur už pasimeldimą die
vams žmogus turi atiduot 
viską kunigui, kur del lai
mių po smert žmogus nusi
tolina nuo visokių žemiškų 
patogumų-ir linksmumo.

— Drauge, ar ne musų 
viršus: juk tik mes, susipra
tę darbininkai, išradom, kad 
žmogui nereikia kunigų ir 
kitokių monelninkų klausyt.

— Ne, Martinai, jus nie
ko neišradot: jus tik pasiė
mėt tą, ką mokyti žmonės 
ištyrinėjo ir prirodė. Jie 
faktais ir mokslo pamatais 
viską užtikrino, bet jus, ’su
si p rateliai’, tą pasiėmėt tik 
dėlto, kad lengviau yra'nie
ko neklausyt ir jokios tvar- 
Kot neprisilaikyt.

— Drauge, mes turim pa
darę pasauliui tvarką ir no
rim, kad ją visi pildytų. Ta
da ant žemės bus gerovė.

— Daug yra sviete galvų 
ir daug protų. Jeigu žmo
nėms reiktų pagal kiekvie
no proto gyvent, tai kasdien 
tvarkos turėtų mainytis ir 
jų visada butų naujų ir nau
jų revoliucijų.

— O kodėl tu, drauge, ne
nori po senovei kunigų ir jų 
įsakymų klausyt, jeigu prie
šingas kitoms naujybėms?

— Sumanymų yra daug, 
bet tik mažuma jų yra ge
rų. Idėja viena kokia nors 
pasitaiko gera, ir užtenka.

— Ale jus tada progre- 
suot negalit, ir užtai mes 
jus vadinam atžagareiviais.

— Vadinimas nieko nerei
škia, ir taipgi tuščias pasi

gyrimas visų tokių, kurie 
sakosi esą pirmeiviai, bet 
nežino ką praėję ir ką su
tikti gali. Jūsų ’progresas’) 
yra kaip užsimerkusio lin
dimas į balą. Tik tokis žmo
gus gali vadintis pirmeiviu 
ir apsišvietusiu, kuris eina 
su mokslu, kuris studijuoja 
ką nors tikro savęs pakėli
mui ir žinojimui gyvenimo 
paslapčių.

— Aš tam priešingas, ba 
tada, drauge, visi tokie mo
kytį vyrai buržujais pavir
sta ir niekad iš jų darbinin
kams nėra naudos.

— Naudos darbininkams 
iš jų butų daug, jeigu tik jie 
juos sektų. Bet darbinin
kai seka tokius tamsunė- 
lius, plačiaburnius rėksnius, 
kurie moka ’’sukritikuot” 
visas tvarkas, nes jų nežino. 
Mokslo žmonės nori, kad vi
si butų mokyti, kad steng
tųsi eiti su viso pasaulio e- 
voliucija, su visu judėjimu. 
Bet daugybė žmonių visai 
nepripažįsta sekti mokslą, 
sako jie kyailais gimė kvai
lais ir mirs. Tokius grei
čiausia pasigauna į savo na
gus visokie ’’užtarėjai” — 
jie parodo lengviausius bu
dus, kaip sviete gyvent: ne
veikiant nieko but turtin
gais, nežinant nieko but mo
kytais, nejieškant nieko vis
ką turėti. Na, čia tuoj, mis- 
lina jie, užeis rojus, tai kam 
dar galvas sau laužyt?
,— Nors aš, drauge, visai 

nežinau nei apie tuos moks
lus nei apie kitokius daly
kus, bet kaip mes pakelsim 
revoliuciją, nuversim seną 
buržujišką tvarką, tada bus 
gerai ir be tų mokslų.

— Jokia revoliucija žmo
nėms gero neatnešė, • neat
neš ir tau. '

— Meluoji, drauge, revo
liucijos daug gero padarė: 
kur tik nuvertė carus ir ki
tokius kraugerius, ten da
bar kitaip.

— Kitaip žmonės atsiekia 
ir-be-revoliucijų. • Daug bu
vo įvairių negerovių pasau
lyje senesniuose laikuose, o 
dabar jų nėra. Daug daly
kų įvedė tiesiog pats moks
las, o kad daugiau žmonių 
butų leidęsi šviestis, moky
tis, ir jie taipgi butų prisi
dėję prie tų užsitarnavusių 
amžinos garbės mokslinin
kų ir butų dadėję savo triū
so pasaulio .pagerinimui.

— Tam ant kelio stovėjo 
kunigai, drauge, ir jie žmo
nes nuo progreso sulaikė.

— O dabar jus užėjot, lyg 
kokia juoda' masė, ir tven- 
kiat žmonėms kelius prie 
pirmynžangos. Niekad dir
va nebuvo liuosa nuo usnių 
ir kitokių piktžolių, niekad 
pasaulis negali apsivalyt 
nuo kenksmingų gaivalų.

— Kenksmingiausi gaiva
lai pasaulyje yra buržujai 
ir tu to negali užginčyt. 
Kad jų nebūtų, tai viskas 
butų gerai. Todėl mes, dar
bininkai, turim juos išžu
dyti

— Žmoniškumo ir gam
tos teisės rodo, kad jokis 
žmogus neturi tiesos atimt 
kitam gyvastį, p jus, suagi
tuoti kokių nors nelemtų 
gaivalų, gatavi del jų labo 
viską padaryt. Žmogus vi
sada turi žinot, kokią jis pa
saulyje vietą užima ir ko
kiai jis skirtas, tada žinos 
kaip reikia gyvent ir nepa
siduos nei vergijai, nei iš
naudojimui.

— Aš užgimiau darbinin
ku, tai tau, drauge, rodos, 
kad aš ir turiu visą gyveni
mą vargt, o mano kraują 
buržujai gers?

— Ne, Martinai, tu užgi- 
mei but žmogum, bet žiū
rėk, kas iš tave dabar pa
virto-: tu gatavas imt peilį 
ar šautuvą ir eit žudyt ki
tus žmones, jeigu tik tau 
koks vadovas pasakytų, bet 
tu nepaklausysi šimtų va
dovų, kurie lieps tau eiti į 
knygyną, imti knygą ir jieš- 
koti joje ko nors geresnio, 
ko nors daugiau, ką ikišioį 
nežinojai.

Spragilas.
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[nuo redakcijos
KOKIAS DABAR PRIEKABES RAS?

Lietuvoje susidarė nau
jas ministerių kabinetas — 
Premjeru likosi Daktaras 
K. Grinius, socialistas liau
dininkas, nuo seniau jau pa
sižymėjęs veikėjas ir para
šęs daug naudingų veikalų 
sveikatos klausime.

D-ro K. Griniaus užėmi
mas premjerystės turėtų 
atsiliepti ir musų Amerikos 
Lietuviuose, — socialistų 
sferoje. Jie ikišiolei rėkė 
ir šaukė, kad Lietuvos val
džia yra buržujiška, kad ji 
netikus, kad ne darbininkiš
ka. Kokią natą jie dabar 
paims?

D-ras Grinius yra socia
listas, jis yra vadovas so
cialistinėje partijoje, jį re-1 
mia Lietuvos socialistai.

Ar Amerikos Lietuviai 
socialistai permainys savo 
taktiką kaslink Lietuvos 
valdžios? Ar jie pasakys 
savo užkerėtiems pasekė
jams ir laikraščiai savo už- 
akintiems vienpusiškumu 
skaitytojams, kad jau lai
kas ir jiems pradėti remti 
Lietuvą, perkant paskolos 
"bonus ir kitaip?

Ikisiol, kaip po baisaus 
sapno pakilus, social-bolše- 
vik'iška musų spauda šoki
nėjo į visas puses, dergda
ma Lietuvos valdžią, pa
smerkdama kiekvieną jos 
veikėją ir gilyn ir gilyn pa- 
stumdama grimsti Lietuvos 
liaudį į vargus, ligas ir 
nelaimes, dėlto, kad Lietu
voje viskas tvarkome ’’bur
žujiškai”.

To Lietuvoj nebuvo ir nė
ra. ’Lietuvoj visur ir visa-1 
me lygias teises turėjo vi
sos partijos ir pagal savo1 
išgalių dirbo statantį dar
bui visi išvien stengėsi He-i 
tuvą atstatytu

Dabartinis premjeras Dr< 
Grinius yra vėl pavyzdžiu' 
užsisapnavusiai musų sočia-1 
Hstinei spaudai ir vadams, 
kad Lietuva tvarkoma de
mokratiškai, lygiai, ir kož- 
nas turi teisę, jei tik darbui 
atsako.

Tečiaus mes netikime ir' 
dabar iš musų vadinamųjų 
socialistų nieko gero Lietu
vos labui. Jie nepripažįsta 
demokratiškumo, jie nežino 
nieko kito, kaip tik nežmo
niškos revoliucijos — apie 
tą jie tik sapnuoja ir, turė
dami tai mintyse, kolei ne
sulauks (ir nesulauks) Lie
tuvoje tokių panašiiį sau 
gaivalų sukelto sumišimo ir 
jų "paėmimo” valdžios ir į- 
vedimo ’’laisvės” pagal žy
delio Trockio modelio, jie 
vis sapnuos ’’buržujus” ir 
kitokius' kapitalizmo bau
bus.

Lietuvos socialistai sykį 
ant visados turėtų suprasti,! 
kad mūsiškiai neva socialis
tai, minėdami savo skiltyse 
žodį ’’darbininkai”, ištiesų 
turi mintyje, žodį ’’dolaris” 
ir tai yra jų vienatinė ko
va del jo. Visas socializ
mas jiems yra tik paprasto
je Amerikoniškoje žymėje $ 
(tas reiškia dolaris).

Visa ta vaikiška varžyti- 
nė už darbininkus, visa ko
va prieš kapitalizmą pasi
baigia tik jų pačių pieme
niškame pasikoliojime ir iš- 
sigyrime savęs, kad, va, tik 
mes darbininkus ’’išgelbė- 
sim, ne jie”.

Kožnas musų taip vadina
mų socialistų laikraštis tu
ri savo paskirą ’’programą” 
pasaulio išgelbėjimui iš ka
pitalizmo, mažai jiems ru
pi Lietuva, bet tik savo biz
nis, ir del to vienas kitą ga
tavi į padanges išsprogdin
ti, kad liktų anų ’’sumulkin- 
ti darbininkai” jų ’pirmeivi
ško’ laikraščio skaitymui.

lams inplaukė nuo pavienių as
menų ir įvairių draugijų

$1448,81
Daugiausia prisiųsta iš šių

kolonijų:
Rochester, N. Y.
Baltimore, Md.
Chester, Pa.
Pittston, Pa.

Liuosnorių
Viso labo

$328.35
165.00
144.81
134.00

iš šių

184.35
181.60
100.00
100.00
351.15

Fondui:
$1,554.50

Daugiausia prisiųsta 
kolonijų:

Rochester, N. Y.,
New Britain, Conn.
Chester, Pa.
Ashland, Wis.
Philadelphia, Pal
šitame darbe ypatingai pasi

darbuota L. L. Sargų, kurių pa
stangomis į ’’Liuosnorių fondą” 
inplaukė apie 1000 dolarių, ir 
bendriems reikalams — apie 
4,300 dol. per visą laiką iki bir
želio 1 d.

Majoras P. Žadeikis, 
L. K. Misijos Pirm.

I Naruševičius Išrinktas 
Lietuvos Prezidentu
Atėjo', žinios, jog Lietuvos 

Prezidentu likosi išrinktas p. 
Tamas Naruševičius.

Tas labai pradžiugins Ame
rikos tautininkus — vidurinęją 
srovę, Sandarą.

Kas yra p. Naruševičius ir 
kokios yra jo pažiūros?

T. Naruševičius yra inžinie
rius, prakilnių norų žmogus ir 
gabus savo darbuose. Karės 
laiku jis atvyko Amerikon kai
po Maskvos miesto atstovas su 
įvairiais valdžios reikalais. Tuo 
tarpu Rusija pateko bolševi
kams ir jis negrįžo į Maskvą.

Iš pat atvažiavimo į Ameri
ką p. Naruševičius stojo dirbti 
prie tautininkų. Tuo laiku bu
vo bruzdėjimas, didieji musų 
seimai ir mažųjų tautų lygos 
organizavimas, kurioje p. Na
ruševičius pasirašė po Lietuvos 
Neprigulmybės Deklaracija.

Vėliaus, pasiuntus Amerikos 
Lietuviams atstovus prie Tai
kos konferencijos, tenai dalyva-

vo ir p. Naruševičius kaipo an
trasis Lietuvos Delegacijos pir
mininkas. Lietuvon sugrįžus, 
jis buvo Lietuvos Valdžios pa
siųstas į Rusiją taikos derybas 
varyti.

Prieš rinkimus į
Steigiamąjį Seimą šiose kolum- save 
nose mes rašėme, kad nereikia) 
bijotis Lietuvos klerikalų di
džiumos, nes visų kitų partijų 
ir partijėlių atstovai sudarys 
lygsvarią kitą pusę, kuri galės 
nedaleisti perdidelių klerikalų 
partijos vienpusiškumų ir taip
gi praves\savo sumanymus.

Lietuvos Ministerių Kabine
tas taipgi gan nuoseklus: pats 
Premjeras socialistas, bet 
ineina iš visų partijų.

VIDAUS APSIREIŠKIMAS
Rašo BUDRIKAS.

Kiekvienas asmuo privalo padaryti sa-

KĄ VELNIAS BUVO 
PARAŠĘS?

I žinios, per kelis šimtmečius. Gi 
ypata, kurie per tą lentelę krei
pėsi, buvo žinomas ištikimas 
velnio bendras. Tečiaus atsa
kymo negauta — paišelis ne
pajudintas nei per plauką, nors

Aukos Lietuvos Krašto 
Apsaugos Reikalams 
Kovo mėn. buvo paskelbta 

laikraščiuose, kiek tam tikslui 
buvo susiųsta aukų. Dabar į 
Lietuvos Kar. Misijos iždą iki 
biržęjip J d, jbendrięms zgi.ką-

ir musų apšvietimo sistemos ar metodai 
į Lietuvos k o paties apsireiškimą. Jis turi apreikšti prigelbsti sąmoningo išskirstymo naudos 

Praktiškai didis skaičius turi tiktai tendencijai. Grynų faktų kimšimas, ir di- 
I menką apsipažinimą su savo pačių giliau- di doma atkreipta teisybėms, kurios esti 

i siu gyvenimu ir prigimtimi, ir todėl sąmo- išėjusios iš mados (sąryšio), kaip ir kiti 
i ningas gyvenimas išrodo paviršutinis. Eg-j mechaniški intelekto judėjimai, veda prie 
i zistencija tampa dažniausiai paprasta ru- 
1 tina, pasaulinė politika ar dalykų vedimas, 

judėjimas mechniškoje vėžėje. Gyvenimas, 
lyg sekli, sudrumsta-nerami srovė, plaukia 

, paviršiumi. Jis nesiekia tyrų, tylių gel
mių. Jis srovena sau nepažindamas jokio 
bedugnio rezervuaro. Jis užmiršta būti
nus, gyvus savo esybės įstatymus ir prin
cipus. Ir jam nei kiek nerupi juos pažinti. 
Rodosi, kad tai bereikalingas, bergždžias 
daiktas. Jis pražudo visą savo normalį 
vidaus realizmą. Ir šitoks gyvenimas są
moningai tampa tiktai pajautimo sapnas, 
ekskursija kiaurai per objektivių atsitiki
mų ir apsireiškimų tyrą.

Jei žmogus niekados nepersiskverbia 
kiaurai per savo gilesnės prigimties šaknis 
ir versmes, jei jis visuomet buna savo gi
lesnės prigimties priežastinių jiegų neži- 
nybėje, ir jeigu jis neįstengia padievinti tų 
jiegų bendrumus išreiškimui — tuomet jis 
niekaip neatsieks idealės palaimos ir 
mo.

Auščiausios palaimos atsiekimui 
kalingas pilnas vidaus apreiškimas. 

■Yra sunku, gyvenančiam nuošaliame 
atsiskyrime nuo savo vidurinės savybės, 
apreikšti ir išaiškinti savo legimatiškas ga
les ir turtus. Bet draugiškas padėjėjas ga
li didžiai palengvinti šį procesą. Ir nega
li būti kiltesnio darbo už tą, kuriuomi žmo
gus apreiškia ir atskleidžia savo gales ir 
turtus. Tai esti prakilniausias nuveikimas. 
Žmonės besąmoningai apsimaskuoja ir ap
sišarvuoja storomis-nepermatomomis mas- 
komis ir baisiais šarvais, kad užslėpus sa
vo ego. Ir todėl jie lošia paikio rolę ligtol, 
kol galutinai pamato ir žino save kokiais 
jie tikrai yra. Normalis ir gaivus sielos 
tamprumas ir savaimingumas tampa su-

kiti

protinio priemoniškumo, kadangi ateities 
mokinimo metodas turėtų pritarnauti sa- 
vęs apsireiškimui, kurs parodo vidujinį są
ryšį ir bendrajausmingą vienybę.

Kuomet nepriderantįs vartojimai-dar- 
bai priverstingo konfesionalo — kurs ilgą 
laiką buvo vienos religijos sistemos dalis — 
būdavo dažnai portretuojami, tuomet kon- 

, fesiona'lis principas, jei butų turėjęs laisvę 
i ir savaimingumą, gal butų buvęs bevertis; 
į Daugelis visai nesugebia diagnozuoti savo 
■ pačių sujudimus ir vidujinę netvarką. — 
, Draugiška ranka turi laikyti jiems žibin

tuvą, kad jie galėtų ištyrinėti savo tam
sius užkampius ir paslėptas gelmes. Bū
dami prielankiuose padėjimuose, jie eina į 

• virtuališką atsiskyrimą, atsiskiria nuo ki- 
: tų, atsitolina nuo savo gyvastinės svar

biausios reales savybės (savo ”aš”) dalies, 
ir priima grynas pasekmes už priežastis. 

. Viršutinis daiktų lukštas jiems realybė ir 
pradžia, h- todėl tat protinė netvarka ir 
fizinis suirimas ateina aikštėn. Išviršiniai 
ženklai išrodo gana gražus, giedri. Bet gi 
vidujinės, gyvos, karštos srovės daug pui
kesnės ir vaiškesnės. Jos priklauso giles
nei individualybei. Ir tiktai bendrajaus- 
minio vadovavimo stoka jas užlieja ir už
dusina. Spėkos ir impulsai yra dieviškai 
teisus, per s e, tečiaus klaidingas vedi
mas tampa neprielankus. Mintis įgimtai 

, tveria padėjimus. Ir ji bus viliojama į sen- 
sacijinius pinklius klaidkelius arba haliuci
nacijas, kolei ji galutinai atsiduos savo pa
čios produkcijoms. Ir tai sąmonė lieka įvel
ta į vidujinio iliuzivio audinio kilpas, kurį 
(audinį) ji nežinodama audė.

Žmonės stengiasi pasiliuosuoti — pa
daryti save laisvais. Bėt jie vis kovoja 
tamsybėje. Ir jų kova vis didėja. Jie pra
šo įrankių. Ir jiems yra inteikti potencia- 
liški dangaus ir žemės įrankiai. Bet ne
laimė jie nežino kaip juos pavartoti; kaip 
juos valdyti. Jie kreipiasi prie regimo ir 
fenomeno del pagalbos. Bet lieka apsivy
lė-.

Švelnus intuitiviški Teisybės spinduliai 
neįstengia persiskverbtį per kietą tvirtai 
pastatytos opinijos plutą, per dogmą ir ga
lutiną apreiškimą. ’’Nebent jus tapsit ma
žais kūdikiais”, Karalystė Dangaus nega
lės ineiti į jus. Nenulankios literalizmo ir 
intelektualio savęs ganėtintuno eilės yra 
pozitiviai barjerai tos... dvasinės percepci
jos plotui, kurį tiktai gali regėti ir jausti 
teisybė savo tyrume. "Neatleidžiama nuo
dėmė” — kuri užsiliko tiktai su padėjimo 
užlaikymu — yra nepersiveriamumas Tei
sybės Visuresančiai Dvasiai, šioji Dvasia 
nėra teologinė abstrakcija. Ji yra tiktai 
esanti ir moksliška buitis.
sau; jiems ii; žmonėse tai augščiausias pa
tarnavimas.

Dvasinė evoliuciją yra vidaus dievy
bės ir žmonijos apreiškimas. Ir viduje 
žmonės susimaišo ir tampa vienas. Augš- 
čiausioji <žėdno žmogaus misija, kurs esti 
išplėtojęs savo vidų, tai išaiškinti žmonės •' 
žmonėms. Šitoks pažinimas sutraukia ver
gų pančius ir atidaro duris, per kurias jie 
gali žengti į naują sąmonę.

Žmonija yra viena. Tas pat raktas, 
kurs atrakina esoteriškus vienos sielos tur
tus, atrakins visų sielų. Dvasinė išpažin
tis, gydąs pritarnavimas ir abipūsinė inter
pretacija yra pageidaujami įrankiai išga
nymui. Paviršutinių nereguliariškumų apa
čioj rasiniai patyrimai vienodi.

Turi rastis kur nors sąjausmingas ma
lonumas, kuomet siela ateina į kontaktą su 
kitomis sielomis. Jis ar ji turi būti pri
traukta ir pakviesta. Misija tėvo ar mo
tinos, išpažintojo ar išpažintojos ne tiktai 
turėtų suteikti saupasitikėjimą, duoti pa
tarimą ar persergėti, bet pritarnauti, iš
aiškinti ir paliuosuoti. Šitokia misiją bu
tų tikra misija. Siela ne tiktai turi būti 
tikrinama apie turtus, kurių ji visiškai ne
žino, bet ji turi būti vedama prie jų, kad 
galėtų paregėti ir atjausti juos savyje. 
Žmogiškos vienutės yra išsiplatinusios ne
žinomo apvienėjusio įkalinimo valstybėje; 
ir todėl jos apsilieka išlaukinėj ar jausmi
nėj tamsybėje ligtol, kol jos nesusipažįsta 
viena- su kita ir dvasiniu sutarimu. Kiek
vienas turi žengti prie išsipirkimo ne tik-

Bile tik Barškėti
Chicagos bolševikų organas 

"Naujienos” trumpas laikas at
gal paskelbė ’’revoliuciją” Lie
tuvoje. Tą žinią pavajo ’vėji
niu’ telegramų iš nusidžiaugė, 
kad viskas eina pagal jų noro: 
Lietuvoje sukilo žm,onės prieš 
buržujišką valdžią, nuvers ją ir 
darbininkai bus išganyti — be 
nieko.

Musų raudonoji spauda ( be 
melagipgų sensacijų neapsiei
na; kartais jas buna priversta 
atitaisyti, kada pertoli nueina, 
o kartais palieka kaip buvo.

Šitą žinią apie ’’revoliuciją” 
“Naujienos” negalėjo praleisti 
už teisingą, todėl vėliaus at
šaukia. Rašo šitaip: >

”Ta aplinkiniais keliais pa
siekusi ’Naujienas’ žinia, kad 
buk Lietuvoje prasidėjusi ’re
voliucija’, yra nelabai panaši 
į tiesą. Nesenai įvykusieji 
rinkimai į Steigiamąjį Seimą 
parodė, kad žmonių, norinčių 
spėka daryti perversmą Lie
tuvoje yra nedaug. O tokių, 
kurie yra priešingi visokiems 
perversmams, yra labai di
delis skaičius. Taigi, jeigu 
dabar kas Lietuvoje mėgintų 
padaryt sukilimą, tai jis nepa
sisektų. Tai butų riaušės, o 
ne revoliucija”
Toliaus tas pats raudonasis

liki-

rei-

QIDELIS bruzdėjimas eina su
sisiekimui su dvasiomis — j ilgai lūkėta. Pašaukta kiti, ku- 

išgavimui iš jų žinių iš ’’ano pa- rje taipgi buvo geruose santi- 
saulio” ir sužinojimui, ’’kaip kiuose su piktąją dvasia, .ir jie 
joms tenai einasi”. Praėjusi I sutiko rizikavot! savo vardu iš- 
didėji karė spiritualizmą žmo
nėse vėl atnaujino, kaip tik .tė
vai nekantriai laukė žinių nuo 
savo sūnų, pačios nuo .savo vy
rų iš karės, ir kada būdavo ku
ris užmuštas/ daugelis pradėjo 
tikrinti gavę žinią nuo .saviš
kio ”iš dvasių pasaulio”.

Iš didėlio būrio garsių siu lai
kų dvasių pasaulio žinovų nei 
vienas, tečiaus, nebandė susi
nešti' su velniu raštiškai, kad 
butų galima ir kitiems to '"in
terviu” įvykimą faktiškai paro
dyta.

. Kiek yra žinoma, tiktai vie
nas istorijoje žmogus išdrįso 
atsišaukti prie velnio, katfl jis 
suteiktų jam ką nors .grynai 
velniško, koki nors užrašą savo 
paties ranka, .iš ko galima hutų 
suprasti tikrą velnio pobodį.

Tai buvo Ludovico .Spoletano, 
kuris, anksta šešioliktame šimt
metyje, pasišaukė velnią — (tie
siai iš peklos gelmių — iš pa
reikalavo jo parašyti aiškų, tik
rą atsakymą jo klausimams.

Spoletano, kuris buvo didelių 
spėkų psichikas arba dvasių ža-i 
novas, sako jam pavykę išrei-; persitikrino, turi pasilikti neiš- 

, v. rj§fa
Velnio rankraštį tyrinėjusio 

žmogaus atkaklumas nustebino 
velnią nemažiau, kaip jo at
sakymas pačiam tam žmogui, 
kuris pagaliaus, atsisakęs turė
ti bendro su velniu ir su toli
mesniu tyrinėjimu, -klausė sa
vo draugų, ar yra dar kas dau
giau žingeidaus, ką velnias 
lėtų apie jį pasakyti.

Taip, buvo, ir dikčiai.
Draugai, padrąsinti tokiu

sitikimu ir norėdami jo skep
tiškumą pertikrint, prašė vel
nio parašyti anojo vardą ir jis, 
be jokių gaišavimų, tą padarė. 
Ne tik pirmą vardą, kurs buvo 
gan sunkus, bet taipgi ir pa- ganas-agentas skelbia, kad 
vardę, lentelėje parašyta.

Tečiaus kuomet atsakymai 
pradėjo ateiti daugiau ir dau
giau supainioti, pasikalbėjimai 
likosi pertraukti. Po visko, .te
čiaus, ryšiai tarp velnio ir len
telės genijų likosi tvirtai įstei
gti. Jie rankraščio niekur ne- 
nudėjo. Bet ir dabar apie tai 
mažiau sužinojo, negu pirmiaus 
kada.

Velnio rankraštis likosi pa
vestas Italo raštų žinovo, Albo- 
nesi, kuris jį pavedė savo spaus- 
tuvninkui padaryti iš jo tikrą 
reprodukciją ir atspausdinti į 
knygą,'išleistą Pavijoj, 1532 m. 
vardu ’Tntroductio in Chaldai- 
cam Linguam, Syriacam, atque 
Armenicam, at decern linguas”.

Anglas, John Ashton; tyri
nėtojas velniškų dalykų, to ran
kraščio kopiją panaudojo ant 
savo knygos viršelių; knyga iš
leista vardu ’’Velnias Britani
joje- ir Amerikoje”, išėjo 1896 
metais, kurios kopija galima 
rasti .Cleveland knygyne.

gauti velniško rašto paslaptį.
Jie tuo jaus piktąją dvasią su

sišaukė—ji buvo gatavai prie 
jų dlkunių, tik laukė pašauki
mo — pasiskundė, kad pirmasis 
negalėjo gauti nei mažiausios 

į ’’žinios” ir .užklausė, ar velnias 
Ineturi ką jam pasakyti. Atsa
kė, kad (turi.

’’Kodėl jis pats negalėjo at
sakymo gauti?” užklausė jie.

’’Dėlto, kad jis netiki į tą len-’ 
telę,” pasirodė .-atsakymas, aiš
kus ir -greitas, 
dos parašytas.

”Ar jis galės 
:ti žinių jpats?”

be jokios klai-

kada nors gau- 
vel jie klausė 

vardan to pirmojo. Atsakymas 
buvo: ’^Ne.”

’’Bet jis nori Išaiškint to raš
to nesuprantamumą, jis nori ži
not, kodėl jam nėra galimą 
sinešti su jumis'.?”

Lentelė rodė: ’’Jis yra 
mestas šviesos sūnūs.”

Tai buvo didelis smūgis;
tas žmogus yra ’’atmestas švie
sos sūnūs”, jis niekados negali 
tikėtis suprasti tamsybių surė
dymo. Ir ta paslaptis, kaip jis

su-

at-

Jei

organas sako, kad iš to didelio kimštas konvencionališkumųir pasaulinių 
debesio buvo, gal, tik keli lašai sistemų formose.
lietaus: ’’Kokios ■ nors riaušes 
Lietuvoje gal ir įvyko”....

Bet tokių burbulų musų rau
donoji spauda tik ir laukia pus
ti: reikia tik šešėlio, na, ir jau 
tikras baubas.

; kalauti ir velnias parašęs. Jis 
skelbė, kad kokia tai nematoma 
galybė paėmė plunksną, kuri ro
dės lyg ore pasilaikanti, ir pa
lūkėjus valandėlę, kolei psichi
kas klausimą užbaigė,, smarkiai 
parašė ir po jto plunksną nume
tė. To pasekmėje Spoletano 
mintyj nebuvo abėjonės, kad tai 
buvo velnias, kuris tai rašė, 
nors jo paties negalėjo matyti. 
Visame rankraštyje raidėse žy
miausiai atsimušė velnio uode
gos ir šakės, ką visi gerai ži
nome kaipo dalį velnio sudėč- 
ko, ir tas buvo geru dąrodymu, 
jog tai velnio raštas.

Tas velnio raštas suko galvas 
visų tų dienų mokytų žmonių. 
Nekurios velnio raidės buvo pa
našios į Amhariškas, kuri kal
ba buvo vartojama Amharoj, 
Ethiopijoj, ir, kaip tūla legen
da sako, tai buvus pirmutinė 
kalba rojuje.

Per visą laiką, tečiaus, neat
sirado nei vieno, kuris butų 
galėjęs išaiškinti, ką velnias pa
rašė. Ar dabartinis psichizmas, 
žymiai paprogresavęs, galės iš
skaityti tą raštą, sunku pasaky
ti. Raštas buvo pavestas kali
grafams,-, rankraščių -eksper
tams, kurie teismuose priliudi- 
ja žmonių raštus, bet jokios žy
mės nesurasta tarp žmonių ir 
tojo rašto, kurį buk velnias pa
rašęs. Vėliaus kreiptasi prie 
senų kalbų žinovų ir archeolo- 
gistų, .tečiaus ir tie, nors jiems 
raštas pasirodė indomus, šalip 
to nieko negalėjo pasakyti.

Imtasi ’’komunikacijos” len
telės, kurią naudojama susine- 
šimui su paprastomis dvasiomis, 
išgavimui iš velnio to atsaky- 
rnp paslapties, užsitęsusios be

ga-

at-

Socialistai ---.. Bolševikų 
Agentai

’’Keleivis”, apsiskelbęs tiesio
ginis Amerikos Lietuvių bolše- 
vikų-komunistų priešas, tečiau, 
nesiskiria nuo "komunistiškos” 
“Laisvės”, kuri visa gerkle šau
kia už “laisvą” Rusiją. Žino
ma gerai, kad Brooklyniškis ko
munistų organas yra tiesioginis 
bolševikų agentas Amerikoje, 
tečiaus dar ’’Keleivis” tokiu sa
kėsi nesąs. Bet, nežiūrint išsi
kalbėjimų, ’’Keleivis” taipgi y- 
ra bolševikų agentas ir dirba 
už suvienijimą Lietuvos su, so
vietų valdžia Rusijoje.

Kaip ir visi kiti musų raudo
nieji laikraščiai šiame Atlan ti
ko krašte, ’’Keleivis” irgi pa
geidauja matyti Lietuvą susi
vienijusią arba tiesiog pasiver
gusią Rusijai.

Kauno ’’Lietuva” rašė apie 
Lenkų rengimąsi užpulti ant 
Lietuvos, ir ragino žmones bū
ti prisirengusiais pavojų sutik
ti ir gintis. Tasai sovietų or-

Personąliškumas, kurs 
galėtų būti aiškus ir vaiskus, pasidaro he- 
persiveriamu ir tamsiu! Ir tuomet dieviš
kumas sielos viduryje yra slopinamas ir 
slepiamas.

Mes dažnai pasididžiuojame augštu sa
vo moderniškos civilizacijos laipsniu. Bet 
jos formos dirbtinumas ir amžinumas yra 
pamatinis traukimas arba puolimas atgal. 
Netiktai dieviškas paveikslas žmoguje yra 
pridengtas griuvėsiais, bet ir pats žmogiš
kas solidariškumas ir brolybė esti tirštai 
aptemdinta. Jaunutės meilės ir mylėjimo 
virkštelės yra nušaldytos ii; apkvaitintos 
nuožmia išviršine tironiško, nors neužra
šyto, socialio kodekso puse. Mes susidu
riame tiktai su paprasčiausiu paviršiumi 
tų, kurie randasi aplink mus] Ir kaip men
kai tenumanome, arba visiškai nieko neži
nome apie jų šiltąjį gyvenimą arba gyves
nes sroves!

Žmonės keičiasi. Kiekvienas nešioja 
formališkumo šarvus. Šarvai kai kada bu
na nupoliruoti. Jie parodo- išviršinį bliz
gėjimą. Bet tai sukietinti ir neperveria- 
mi, lyg plienas, šarvai. Ir didžiuma apsi
šarvuoja kiečiausiais šarvais.

Žmonės savo trumpame gyvenimo pe
riode dažnai susieina krūvon ir laiko pa
šneką apie įvairius dalykus, politiką, val
džią, draugijas, kaimiečius ir vėliausią no
velę. Ir vis gi laikosi natūraliais pašalie
čiais. Visi stovi apsigynime ir apsisaugo-

Apreikšti ją

jime.
Ir tiktai didis netikėtos bėdos priepuo

lis, arba koks umus atsitikimas, ar abipu- 
sinis prityrimas tegali suminkštinti šitą 
sielos sukietėjimą. Ar tuomet dieviškai- 
žmogiškos ypatybės suspindėtų, nušvistų?! 
Ir širdįs atsilieptų širdžiai?!

Atsitinka kokia baisi laivakrušos ar 
geležinkelio nelaimė. Ir koks išlikusiųjų 
gyvais šarvų trempimas, naikinimas! Koks

’’Lenkijos plėšikus Lietuva 
galėtų atremti tiktai susivie
nijus su stipresne už Lenkus 
valstybe. Kodėl tai Lietuvos 
valdžia bijosi vienybės su 
Rusija?”

’’Keleivis” nemoka suprasti 
laisvės reikšmės. Mes pabrau
kiame paskutinius , žodžius, ko 
tasai bolševikų agentas labiau
sia trokšta.

Pasidavimas globai ir užtari-i
mui kam nors kitam reiškia ly- draugiškumo sąryšis! Abipūsinė giminys- 
gią vergiją kaip ir būti užka- tė auga pastebėtinu greitumu. Ir toji gi- 
riautu keno nors. Mes turime minystė abišališkai atjaučiama ir reale, 
pavyzdžių iš kitų mažesnių tau- Kodėl gi žmonėms reikalinga didžio prie- 
telių kurios vienokiu ar kito- Jįo sušild j žmogiško šaltumo, kuo- 
kiu budu pateko po didžiųjų I1 2 ... r t 1 •
’’apieka”. Jos šiandien yra iy!|,m_et m.eil«s JS„tat^ Yfa pamatinis esy- 
gios vergams, be tiesų, bet su 
didelėmis pareigomis.

Sveiko proto žmogus negali 
norėti Lietuvos vienijimosi su 
Rusija. Jeigu ’’Keleivis” yra 
pasamdytas sovietų agentas, jis 
tai daro už pinigą, ir geistina 
butų žinoti, kaip didelis yra tas 
’’Judošiškas grašis”.

bės principas? Dėlto, kad nėra tarp jų 
vienybės.

Stokuojant sąmoningos vienybės tarp 
žmogaus ir žmogaus, tarp dievybės ir žmo
nijos, žmonės yra lyg didi krūva smilčių, 
kurios neturi sąryšio, todėl, kad jos tėra 
tiktai nesujungtų vienučių sukrova.

Ne tiktai musų socialiai papročiai, bet (Užbaiga ant pusi. 4-to)
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RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

IŠ Cleveland© ’’Leader-News” Verčia K. S. K.

Kelkime Lietuviuose 
Apš vieta!

kalboj knygų, tinkamų karei
viams skaityti,, stoka. Tuo rei
kalu turėtų irgi patarnauti A-

kiai yra žinoma, žiūrint fiziolo
gijos žvilgsniu, kad ypata, sykį 
išėjus iš proto, jau nebegali at-

Mansfield, O. — Tūlas ' vy
ras, būdamas labai užvydus sa
vo žmonos apsiėjimais su ki-

(Tąsa iš pereito numerio)

Batalijono organizavimas.
Pasirodė, teatre Kerenskis ir 

mingomis ovacijomis pasveikintas, 
kalbėjo tik apie 10 minutų. Sekanti ant , 
programo buvo Kerenskio moteris, po jos ( 
gi man reikėjo kalbėti; Kerenskienė, te
čiaus, tik prieš publiką išėjus, nieko nepa- , 
sakius, užsikirto ir atsitraukė. Tas nepa
didino mano drąsos. Mane išvedė lyg ap
svaigusią.

’’Vyrai ir moterįs piliečiai!” Išgirdau 
aš savo balsą tariant. ’’Musų motina ant 
pražūties kranto. Musų motina yra Rusi
ja. Aš noriu jai pagelbėti. Aš noriu mo
terų, su tyromis širdimis, su grynomis sie
lomis, su gyvais pulsais. Tokioms mote
rims parodžius pasišventimo pavyzdį, jus, 
vyrai, suprasit savo pareigas šiame baisia
me laike!”

Čia mano 'žodžiai nutruko' ir negalė
jau ' toliau kalbėti. Verksmas užsmaugė 
mano žodžius, visa ėmiau drebėti, kojos 
pradėjo silpnėti. Mane suėmė už rankų ir 
išvedė, teatre pilantis perkūniškam ploji
mui ir šukavimui.

Liuosnorių registravimas del to bata
lijono susirinkime dalyvaujančių prasidė
jo 'tą patį vakarą ir toj pačioj vietoj. En- j 
tuziazmas buvo toks didelis, kad penkioli- ■ 
ka šimtų moterų tuoj kreipėsi užsirašyti. 
Reikalinga buvo įsteigti raštinė po visiška 
mano priežiūra, taigi nuspręsta pavesti 
man budinką ir piečių Kolomensko Moterų 
instituto, ir aš patariau norinčioms susi
rinkti tenai sekantį rytą, kur jos bus išeg
zaminuotos ir oficialiai priimtos.

Laikraščiai plačiai aprašė tą susirin
kimą ir įvairiai garsindami padėjo sutrau
kti didelį skaičių moterų liuosnorių prisi- 

‘ dėti prie Mirties Batalijono. Skaičius pa
siekė du tūkstančiu. Jos susirinko į insti
tuto daržą, visos buvo neapsakomai links
mos. Aš pribuvau su štabo kapitonu Kuz- 
minu, gen. Polovcevo pagelbininku, kapito
nu Dementvevu ir gen. Anosovu, kurį man 
perstatė; jis buvo labai užinteresuotas ma
no sumanymu.' Jis išrodė apie penkiasde
šimts metų amžiaus ir intekmingos išžiu- 
ros. Jis sakėsi norįs man pagelbėti. Ša
lip tų, buvo daugybė laikraštininkų susi
rinkę. Aš atsistojau ant stalo daržo vidu
ryje ir prakalbėjau į moteris sekančiai:

’’Moterįs, ar jus žinot, kodėl aš čia jus 
sukviečiau? Ar jus persistatot aiškiai kas 
stovi jūsų priešakyje? Ar jus žinot, ką 
reiškia karė? Karė! Pažvelgkite į savo 
širdis, išegzaminuokite savo sielas ir per- 
sitikrinkit, ar galėsit tuos bandymus išlai
kyti. Tuo laiku, kaip musų šalis stovi ant 
prapulties, visų musų pareiga yra sukilti 
ją palaikyti. Musų vyrų moralės jiegos 
visiškai nusilpo, ir todėl beliko mums, mo
terims, pasitarnauti jiems jausmų sujudi- 
nimui. Bet tam tinka tiktai tokios, ku
rios visiškai atsisako nuo savo personališ- 
kų reikalų. Moteris natūraliai ~yra leng- 
vaširdė. Bet jeigu ji gali atsiduoti save 

ūsu pasišventimu, tuomet gražiais žodžiais, 
meilinga širdžia ii- pavyzdingu didvyrišku
mu ji gali savo tėvynę išgelbėti. Mes kū
niškai esame silpnos, tečiaus jeigu busime 
tvirtos morališkai ir dvasiškai, mes dau
giau .atsieksime, negu didelės daugybės.

’’Pas mane batalijone nebus jokių ko
mitetų. Bus palaikoma aštri disciplina ir 
už prasikaltimus busit žiauriai baudžia-, 
ųios. Bausmės bus už mažiausi nepaklus
numą. Jokių koketavimų su vyrais nebus 
daleista, ir kuri bandys taip pasielgti, bus 
nubausta ir po areštu parvaryta namon. 
Šio batalijono tikslų yra atgaivinti discip
liną visoje armijoje. Todėl jis ir turi bū
ti pavyzdingas iš visų pusių. Dabar, ar 
jus sutinkat stot į jį ant tokių išlygų?”

’’Taip! Sutinkam! Gerai! Puiku!” 
Atsiliepė moterįs vienu balsu.

’’Dabar aš užkviečiu tas, kurios sutin
ka ant mano išlygų, pasirašyti, padarant 
savo prižadus pildyti visus Bočkarevos įsa
kymus. Aš persergsčiu jus, kad aš esu kie
to budo, kad aš ypatiškai nubausiu už ma
žiaus) prasižengimą, kad aš reikalausiu vi
siško paklusnumo. Tos iš jūsų, kurios ne
manote ai' abejojate to prisilaikysią, ge
naus neprisidėkite. Dabar bus medikalis 
peregzaminavimas.”

Beveik du tūkstančiai pasirašė sutik- 
damos ant visko. Parašuose radosi vardai 
nekuriu iš intekmingiausių Rusijos šeimy
nų, lygiai ir paprastų miestiečių ir tarnai
čių. Kūniškas egzaminavimas, vedamas 
dešimties gydytojų, keletas kurių buvo mo-

trukš-
Jisai

Lietuvos Kariumenė šviečiasi, 
Padėkime Jai.

tėrįs, buvo ne visai taip, kaip reikalin
ga egzaminuojant vyrus; Natūraliai, tar- 1 
pe moterų buvo labai mažai visiškai svei- . 
kų. Tečiaus nepriimtos tiktai tokios, ku- ] 
rios turėjo kokias nors ypatingas negero- 
ves. Nepriimta gan diktokas buris del ne
tinkamumo. Priimtoms buvo pavelyta su
grįžti namon, su tuo įsakymu, kad sekan
čią dieną sugrįžtų atgal, bus išskirstomos 
kaip reikiant po tą institutą ir prasidės la
vinimai.

Reikalinga buvo drabužių ir kitokių 
dalykų, del ko aš kreipiausiu prie Petro
grado militario komandieriaus Polovcevo. 
Tą patį vakarą į mano stovyklą atgabenta 
reikmenų del poros tūkstančių moterų. Pa
prašiau taipgi gen. Polovcevo duoti man 
dvidešimts penkis vyrus instruktorius, ku
rie gerai mokėjo užsilaikyti, prisilaiką dis
ciplinos, kurie galėtų palaikyti gerą tvar
ką ir mokėtų visų militarių gudrumų, kad 

’ bėgyje dviejų savaičių galima butų moteris 
užbaigti lavinti. Iš Volynsko pulko jis at
siuntė man dvidešimts penkis oficierius vi
sokių laipsnių.

Paskui buvo klausimas apie kitas reik
menis. Juk mums reikia ir' savo atskiros * 
virtuvės. Patogiaus pasirodė nesteigti sa- , 
vo, bet naudotis sargybos regimento, kuris 
radosi netoli musų stovyklos. Maistas bu- i 
vo duodamas dalimis kaip ir visiems karei- ' 
viams, susidedantis iš dviejų svarų duonos, 
kopūstų, košės, cukraus ir arbatos. Laiks 
nuo laiko pasiuntinėj au būrelius atsinešti 
maistą, kada buvo yalgio laikas.

Ryte, gegužio 26 dieną, visi mano rek
rutai susirinko instituto pleciuje. Susta
čiau jas visas į eiles, kad išdalinus jas pa
gal jų augštumo, ir visą būrį išskyriau į 
du batalijonu, beveik po tūkstantį kiekvie
name. Batalijonas buvo padalintas į ke
turias kompanijas, o kiekviena kompanija 
paskirstyta į keturis platunus. Kiekvie
ną plataną komandavo vyras instruktorius, 

’ ir, prie to, kiekviena kompanija turėjo ofi- 
■ cierių, taip kad vyrų skaičius prie visų mo

terų pasidarė iki keturiasdešimts.
Vėl aš į merginas prakalbėjau, paaiš

kindama, kad nuo to laiko, kaip jos pristo
jo šiton pareigoh, jos nebėra daugiau mo- 
terįs, bet kareiviai. Paaiškinau joms, kad 
nebus valia joms išeiti nuo šio pleciaus ir 
kad tik tarpe 6 ir'8 valandos vakare joms 
bus pavelyta pasimatyti su atsilankančiais 
giminėmis ir draugais. Iš inteligentiškes
nių rekrutų — jų tarpe buvo daugelis uni
versitetus baigusių — parinkau kelioliką 
paaugštinimui į platanų ir^kompanijų ofi
cierius, kurių pareigos iš pirmo buvo vi
dujinė tvarka savos organizacijos, kadan
gi vyrai buvo grynai tik instruktoriais ir 
po pamokinimų vakare grįžo į savo bara
kus;

Sekantis dalykas buvo — nuvedžiau 
savo rekrutus; į plaukų kirpimo įstaigas, 
kur nuo 5 valandos ryte iki 12 dieną, dau
gybė plaukų kirpėjų, vartodami mašinai
tes, nunuogino merginų galvas iki pat odos. 
Būriai žmonių lauke tėmijo į tokį nepapra
stą atsitikimą, įvairiai pašiepdami kiek
vieną iš kirpyklos išlendančią plikagalvę 
merginą, kurios, be abejonės, su skaudan
čiomis širdimis persiskyrė šu savo 
kais.

(Bus daugiau)

VIDAUS APSIREIŠKIMAS.

plau-

(Tąsa nuo pusi. 3-čio). 
tai su tolimų objektiviu dieviškumu, bet sn 
vidaus Dievu — savo Dievu.

Intelektas stengiasi atrasti ir sužinoti 
viską perdėm save. Jis gal ir gali speku
liuoti api^ Dievą — Universali — bet jis 
negali jo pažinti.

Universalis tėra apreikštas tiktai dva
siniais sutarimais. Tiktai siela tegali Jį 
pažinti, suprasti. Nes siela turi dievišką 
pavidalą savyje. Šis tai ’’Sūnūs”, kurs es
ti apreiškėjas ir apreiškimas. Tai yra tas 
Sūnūs ar Kristus, kurs atsiekė pilną ir 
liuosą vidaus apreiškimą perdėm istorinį 
Jėzaus personališkumą. Tai yra Dievas 
konkretiškame apsireiškime. Jis nėra ap
ribotas, nei istorinis. Jis yra amžinas. 

■ Žmonės jieško visur išlaukinėj pusėje aug- 
ščiausiojo gero. Ir neranda. Tampa ne
ramus. Sujudęs jų jieškojimas ”šian” ir 
’’ten” darodo esąs tuščias. Jis nesuteikia 
jiems naudos.

Žmonės jieško išlaukinėje pusėje to, 
kurs tegali būti rastas tiktai viduje. Nes 
’’tas” visuomet buvo ir yra .viduje.

Lietuvoj susidarė stipri ka- į 
riumenė. Ji išvijo Rusų-bolše- ( 
vikų gaujas, Vokiečius-plėšikus ] 
ir visą laiką neleidžia Lenkų to- • 
liau į musų kraštą veržtis. Ka- , 
riumenė turėjo daug vargo ir 
darbo, bet vis tik tą savo pa
reigą šventai išpildė.

Dabar mūšiai eina tik su 
Lenkais. Dabar reikia tik sau
goti, kad į Lietuvą naujų ne
kviestų svečių nesiveržtų, ir 
stengtis iš Lenkų musų žemę 
išvaduoti. Dalis priešų nugalė
ta, bet ateityj dar gana daug 
darbo ir užduočių kariumenei 
liko. Visa tai galės būti pada
ryta, jeigu kareiviai bus sąmo
ningi ir gerai apsišvietę.

Musų kariumenė jau pradė
jo suprasti, kad tik apsišvietus 
įstengs iškovoti Lietuvai laisvę' 
ir nepriklausomybę. Už tat jau 
pradėjo savo tarpe kultūros ir 
švietimo darbą. Prie Literatu- 

' ros skyriaus Kaune yra įsteig-
■ ta kultūros ir švietimo sekcija.
■ Ji vadovauja kariumenės švieti

mo darbui. Kiekvienoj dalyj 
(pulke, atsargos pataljone) yra 
įsteigta kultūros ir švietimo ko
misija. Ji rūpinasi savo dalies 
kareivių švietimu.

Kultūros ir švietimo darbas 
šiaip varomas. Kiekvienoj kuo
poj steigiamas kareivių knygy
nėlis, iš kurio visada kiekvienas ; 
kareivis gali gauti skaityti kny- j 
gų. Pulkas steigia centralinį | 
knygyną. Prie knygyno stei- ; 
giama skaitykla, į kurią išrašo- : 
mi visi einantieji Lietuvoj laik
raščiai. Kiekvienas kareivis lai
svu laiku gali užeiti į skaityklą 
ir pasiskaityti laikraščių. e 

Kiekvienas Lietuvos kareivis 
privalo išmokti rašyti ir skaity
ti. Tam tikslui kiekvienoj kuo
poj steigiama kareivių mokykla, 
kurioj mokoma skaityti, rašyti, 
skaitliuoti, istorijos, geografi
jos ir tt. Mokslas eina kasdien 
1 ar 2 valandas. ’Jau yra dalių, 
kur beveik nebeliko bemokslių.

Kas savaitė ir dažniau karei- 
■ viams rengiamos visokio tųrj- 
, nio paskaitos, politnio, ūkinio, 

ekonominio ir tt. Paskaitas 
rengia kariškiai ir nekariškiai. 
Paskaitomis kareiviai labai ih- 
domauja ir turi iš jų daug nau- 

> dos.
; Kiekvienoj ,dalyj norima jstei- 
. gti kareivių rūmai, kuriuose bu

tų krautuvė visokių kareiviams 
reikalingų daiktų pigiau nusi
pirkti, bufetas, kuriame butų 
gėrimų (nesvaiginančių), ir už
kandžių ir tt.

Be to kareivių rūmuose įve
dama visokio žaidimai, šach
matai, loto, šaškė ir k., rengia
mi pasilinksminimai ir vakarai, 
žodžiu sakant, kareivių rūmai 
turi būti kareiviams užėjimo 
vieta, kur butų galima paval
gyti ir linksmai praleisti laiką. 
Jokių nedorų pasilinksminimų 
kareivių rūmuose neleidžiama. 
Viską veda patįs apsišvietę ka
riškiai.

Trumpame straipsnelyj vis
ką, kas daroma musų kariume
nės švietimo reikalu sunku iš
pasakoti. Bet, kas jau augš- 
čiau pasakyta, matyte matyti, 
kad daug daroma. Lietuvos vi
suomenė prisideda prie švieti
mo darbo; beveik visos redak
cijos sutiko siuntinėti savo lai
kraščius' -į kareivių skaityklas 
veltui, duoda aukų švietiiho dar
bui. Kareiviai patįs'noriai au
kauja pinigų iš gaunamos al
gos švietimo reikalams. Jie su
pranta, kad tik apsišvietę galės 
iškovoti LietuvaUaisvę ir pa
gerinti savo brolių būvį.

Kariumenei šviestis reikalin
ga didelė pagalba. Tą pagalbą 
gali suteikti musų visuomenė. 
Amerikos Lietuviai, kuriems 
taip pat yra brangi Tėvynė, ku
rie nori musų kariumenei patar
nauti, neatsisakys pagelbėti.

Visos Lietuvių laikraščių re
dakcijos, kurios stovi’ už Lietu
vos Nepriklausomybę, turėtų 
siuntinėti savo laikraščius į ka
reivių skaityklas veltui. Ka
dangi dabar yra labai sunkus 
susisiekimas pačtu, galima sių
sti ’’Kariškių” žodžio redakci
jos vardu po 20—30 egz., pažy
mint, kad juos išdalintų į karei
vių skaityklas. Dalis- Ameri
kos laikraščių jau ir dabar iš
siuntinėjama į kariumenės da
lis ir kareivių skaityklas.

Bet steigimui knygynėlių 
mums trūksta knygų. Lietuvių

merikos Lietuviai. Redakcijos, j gal į protą sugrįžti. Kuomet 
atskiros draugijos ar pavieniai vietinis klebonas mane viešįai 
asmenįs turėtų parinkti pinigų, bažnyčioje išniekino," aš jį tada 
knygų ir pasiųsti į Lietuvą'. Jau I kviečiau eiti su manim pas dak- 
dabar yra įsteigta daugiau 80|i 
kareivių knygynėlių, juos1 reik- i 
tų papildyti. Be to galutinu ' 
siekiu yra tas, kad kiekvienoje ; 
kuopoje butų įsteigtas knygy
nėlis. Taigi knygų reikalinga 
labai daug.

Steigimui kareivių skaityklų, 
kareivių rūmų, suorganizavimui 
sporto ir tt., reikalinga daugy
bė lėšų. Lietuvoj tveriasi spe
cialiai draugijos, kurios rūpin
sis surasti lėšų kareivių švieti
mo reikalams. Amerikos Lietu
viai neturėtų atsilikti. Ameri
kiečiai visuose reikaluose musų 
Tėvynei daug padėjo, neabejo
jame, kad ir kariumenei švies-

• tis dar daugiau padės. Laukia- 
1 me iš Amerikos Lietuvių pra- 
‘ tiesiant ranką ir padedant taip 
į reikalingą darbą dirbti. Jeigu

musų kareiviai, vargą vargda-
- mi, kariaudami, nesigaili skati-
- ko aukoti švietimo reikalams,
• tai ir Amerikiečiai, kuriems vie- 

nas-kitas centas yra maža au-
neatsisakys paaukoti.

Gener. Št. Literatūros 
Skyriaus Viršininkas, 
Kapitonas Steponaitis, 
Kultūros ir Švietimo 

Sekcijos vadovas 
, Leitenantas Endziulaitis. 
S. — Visais kariumenės 

ir

tais, pasiryžo ją nušauti. Pa
leidęs į ją šuvius ir pats nusišo
vė. Moteris paimta ligonbutin 

■ ir pasveiks.
tarą-phrenologą, kad jo ir mano> 
galvas išegzaminuotų ištyrimui, 
katras daugiau turi proto, ar 
aš, parašęs straipsnį ’’Klerika
lizmas Lietuvai Pavojingas’., arlanį sueinamų relių prekinį tru- 
jis, per pamokslą, vietoj Dievui j likosi sužeista 16 žmonių.— 

Vienas pasažierinis vagonas li
kosi numestas nuo relių.

Porthsmouth, O. — Birželio 
26 d., pasažieriniam traukiniui 
šonu prasibruožus pro stovintį

garbę duoti ir žmones doros 
mokyti, nukrypęs visai nuo savo■ 
pareigų. Kunigėlis ant to kaip 
zuikis nutylėjo. Gal tas liudi
ja, kad pas jį yra kokia protiš
ka betvarkė.

Ištikrųjų taip yra: ’’Kokia 
mėsa, tokia ir sriuba” — koks 
paukštis, tokie ir ’’faktai”.

Apie šv. Kazimiero par. kle
boną turiu gerų liudijmų ir rei
kale bus galima parodyt, jeigu 
jisai nesiliaus tokių ’’faktų’” iš- 
mislinėjęs ir šmeižęs. Tuo tar
pu bus gana kiek yra.

Jonas Šemoliunas.

DIRVOS” AGENTAS ANGLI
JOJE

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

atlikti. Adresas:
No. 3 White’s Gardens, 
Star Pl., Planet Street, 
Commercial Road, E. 1 • 
London, England.

ii

ka,

P.
švietimo reikalais kreiptis 
aukas siunčiant reikia adresuo
ti: Kaunas, ’’Kariškių žodžio” 
Redakcijai, Lithuania.

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

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

Atsakymas į ’’Žinyno” 5 
Užsipuldinėjimus 5 

(Užbaiga iš pereito num.) j! 
Apie Lavoisier ’’Kame teisy- 5 

bė” autorius rašo ve kaip: 5
’’■Šemoliunas baisiai suklydo, į 

pavartodamas vardą Prancūzo 5 
Lavoisier, nes melagingai iš- i 
kreipė, mintį to garbingo žmo- ■ 
gaus. Antanas Laurinas Lavoi- • 
sier, paeinantis iš garbingos, ■ 
dievobaimingos šeimynos, iš ku- > 
rios kilo daug garsiųjų katali- ; 
kiškų kunigų, gyveno ir mirė ; 
kaipo; dievobaimingas katalikas', h 
Už savo mokslą ir pasidarbavi- ] 
mą įgijo vardą: ’modernės che- ] 
mijos tėvas’. Jis nemokino, jog ] 
materija-medega yra amžina, ] 
ale kad ji yra nesunaikinama h 
naturališku budu. Ant paveik- • 
šio: anglis sudegintas ne tam
pa sunaikintu, tiktai persikeičia 
į savo elementus bei kitas ma
terijas, kaip antai pelenus, du
rnus, gazus ir tt.”

Nėra nieko naujo, kad Lavoi
sier yra gimęs iš dievobaimin
gų tėvų. Yra žinoma daug to
kių ar panašių atsitikimų, kad 
vienas sūnūs gimęs ūš vienos 
šeimynos yra daktaru, antras 
advokatu, trečias gamtininku, o 
ketvirtas kunigu ar net vagim! 
Lavoisier buvo chemikas, todėl | 
jis ir nesibijojo Dievo dirbda-l 
mas ir savo rezultatus paskelb
damas pasauliui. Jis gimė 1743 
metais ir likosi jam nukirsta 
galva 1794 metais, kuomet vi-, 
soje Prancūzijoje įsisiautus re
voliucijai prasidėjo Teroro Val
džia.

Autorius patsai save susikri- 
tikuoja, sakydamas, kad buk 
Lavoisier nemokino, jog mate- 

. rija-medega yra amžina, ale ji 

. yra nesunaikinama naturališku 
budu(?!). Argi autorius žino 

. kokį kitonišką, nenaturališką 

. būdą, su kurio pagalba butų ga- 

. Įima medega sunaikinti? Čia 

. dalykas eina ne apie svajones, 
i bet 'praktiką.

Užbaigęs viršminėtas ceremo
nijas, ’’Kame teisybė” autorius 

. pradeda mane ypatiškai' niek'n- 
į ti, sakydamas net, ■ kad aš buki 
, esu kada buvęs beprotnamyje iri 
į norėjęs nusižudyti, ir daug ki- 
. toniškų nonsensų prirašo, pasi- 
. sakydamas, jog tuos 

gavo iš Kansas City, 
. Kazimiero parapijos 

kuris tai visa žinąs.
Turiu aiškiai pabriežti, kad 

visi tie ano šv. Kazimiero 
bono ’’priliudijimai” ir tas, kasi 
straipsnyje apie mano ypata 
pasakyta, yra netiesa. Tai yra 
didžiausia fabrikacija ir šmeiž
tas tik pačiam autorui žinomu 
tikslu! ’’Kame teisybė” auto
rius, rašydamas, kad aš buk esu 
buvęs bepročiu, šmeižia mane 
taip, kaip klerikalai papratę vi
sus kitus nepatinkamus "sau 
žmones šmeižti, iki pagaliaus 
patįs susikompromituoja. Aiš-

LINKSMIAUSIA 
SAVAITE VISUOSE 

METUOSE

Didelės Clevelande 
ARKLIŲ 

LENKTYNES
NORTH R AND AL TRACK
LIEPOS 5, 6,7, 8, 9, 10

Atėję Paliudymai 
Parodo Pasekmes

Ar jus siunčiat pinigus saviems bend
riems desėtkai tūkstančių mylių at
stu ar kur į artimas vietas, JUSU UŽ- 
SIGANEDINIMAS su užrubežinio pi
nigų siuntimo patarnavimu priklauso 
daugumoje nuo to, kaip

ATSAKANČIAI
pinigai pasiekia jiems paskirta vieta, 
šimtai siuntėjų — lygiai pavieniai žmonės 
ir bizniškos įstaigoj — atlieka užrubeži- 
nius reikalus su musų pagalba. PASIRA
ŠYTI priėmimo lakšteliai prisiunčiami iš 
užrubežinių šalių mums prirodo, kad pi
nigai, kuriuos mes pasiuntėme, atsakančiai 
pasiekė savo vietą — kad juos priėmė tas, 
kam buvo siunčiami, be VARGO.

Tiesioginis Vielomis Susinešimas su 
Užrubežinėmis Ęiriigų Rinkomis 
UŽRUBEŽIN1AME SKYRIUJE

Draftai, Kabeliai, Money Orderiai

’’faktus”
Kan., šv.

klebone,

kle-

MES ...
SIUNČIAME

PINIGUS
/ BILE : , •

KUR *

OTIS & CO
216 Superior Ave. N. E.

Apačioje Cuyahoga Buildinge
Priešais Pačtą

šiaurinės Ohio Skyriai:
AKron Youngstown

Vidurii 
si 'žalia. 
Mečiau č 

J E ilgokanl 
Sugi 
-T 

vą skauc 
~1 

užkrėsiu 
-1 
Tai 
Po 
Vie 

.•dūrins ] 
nant na 
rodos į 

I . ant žer 
kritau 
■drebu.

sykį ti 
A

■ B 
tą vai 

I K h gyc

3 W

Si 
S

balsas 

už ap

. \ Tai ji 
B 

dėtų i 
1 trybės 

išėjau 
tuoj į 
ranką

— 
Išgeri

0 kai 
neturi

išgeri

! R tumėtj

kokis i 
įl 

stiliuos
Da 

Prieš a 
Nusipii 
riau sti 
durias 
šimtą v 
daužytą 
mė kva] 
piu. D: 
tąsyk, k 

. — prad 
rytojaus 
buvau ii 

-I 
Jieškok 
sitiks, k 

-1 
atšakiai] 
katos di 

į Į Nui 
buvo ja 
baigė m 
Daktarai 
atkreipė 
yra. Jis: 
iė manot 
tarė:

-Ai' 
gą vadinai 
duot ant c 

—'Ar 
- Ne; 

ma padaryt 
Aš bisl 

yra augime 
kadangi gy 

į jiebubnija t 
nemaniau,* k 

-Ną,<



jai užvydus u- 
ėjimais su t 
į nušauti. Pt 
i ir pats nušilo- 
imta ligonbutin

DIRVA 5

0. — Birželio 
liam traukiniui 
us pro stovintį 
liu prekinį tni- 
a 16 žmonių.— 
nis vagonas Ii- 
uo relių.

OPERACIJA
Rašo šliburis.

1LYN, N. Y.

ICK

Ml
m
tns bend- 
nylių at- 
JSU UŽ- 
ežinio pi- 
priklauso

j. N. E. 
Buildinge 
tą

[TURĄ 
irsą su pilna 
užimta Lietu- 
.ietuvą, para- 
s iš Lietuvos

10

INTAS ANGŲ- 
(E 
įkaitis.
rvą” ir parda- 
iis numeriais, 
inti prenume- 
is reikalus per 
resas: 
e’s Gardens, 
anet Street, 
Road, E. 1 • 

gland.

SE

ide

Al
irta vieta, 

niai žmonės 
a užrubeži- 
. PASIRA- 
siunčiami iš 
)do, kad pi- 
, atsakančiai 
s priėmė tas, 
10.

YRIUJE

:y Orderiai

CO

Youngstown

Vidurius pradėjo skaudėt ir akyse rodė- 
si 'žalia. Rankos nutirpo ir aš nusilpau. 
Mečiau darbą ir ėjau namo gult. Po ne
ilgo kankinimosi — aš vėl atsigeivelėjau.

Sugrįžau prie darbo.
— Tai man vyras!.— tarė Ulė. — Pil

vą skauda, kai vaikui.
— Nesijuok! — atsakiau. — Aš ir jus 

užkrėsiu.
— Nebijau.
Tai buvo pirmas sykis.
Po to užeidavo tankiau.
Vieną sykį bedirbant apsirgau. Vi- 

. -durius pradėjo skaudėt ir šaltis krėtė. Ei
nant namo taip baisiai pradėjo purtyt, kad 
rodos galvą, kai obuolį nuo Obelės, nukrėš 

. ant žemės. Šiaip netaip parėjau namo ir 
kritau į lovą. Žmona užklostė — ir tai 
drebu.

— Eik pas daktarą, — ji tarė. — Dar 
sykį taip užeis — ir po tavęs.

Aš pas daktarą. Jis apžiurėjo ir sako:
— Turbut viduriai neveikia gerah 
Užmokėjau. Parsinešiau pagal jo raš

tą vaistų. Išgėriau. Vis tas pats.
Kitą sykį apsirgęs vėl bėgu pas tą pa

tį gydytoją. Įleido mergaitė ir tarė:
— Daktaras bus namie už dešimts mi- 

% nutų.
— Gerai, — atokiau: — lauksiu.
Sėdžiu. >
Skambutis — čir-r-r!
— Namie.daktaras? — sušneko plonas 

balsas.
— Ne, — atsakė mergiūkštė. — Jis bus 

už apie valandos.
— Po šimts pypkių! — pratariau. — 

Tai ji man melavo. Na.
Baimę kenčiu, kad tik drebulys nepra

dėtų nuo pečių galvą purtyt. Netekęs kan
trybės, atsikėliau ir niekam nieko nesakęs 
išėjau ir nuėjau pas kitą gydytoją. Tas 
tuoj įkišo termometrą į burną ir nutvėręs 
ranką, žiūrėdamas į laikrodį skaito pulsą.

— Temperatūra normalė, — pasakė. — 
Išgerk degtinės ir pereis. ,

— Degtinė uždrausta, — atsakiau. — 
O kadangi negirtuoklis, tai ir užsilikusios 
neturiu.

— Tai nusipirk magnezijos bonką ir 
išgerk.

— Gerai, — pasakiau. — Gal pasaky
tumėt, kokia mano liga?

— Liga, — jis atkartojo: — mažas 
kokis negerumas viduriuose.

Išgėriau bonką magnezijos. Vidurius 
suliuosavo, tai viskas. *

Dabar buvau sveikas kelias savaites. 
Prieš apsirgsiant — aš pradėjau nerimaut. 
Nusipirkau vėl magnezijos bonką ir išgė
riau stiklą, kad greičiau negerumą per vi
durius pervarytų. Ir atsiguliau. Apie de
šimtą valandą nakčia atrodė, kad aš turiu 
daužytų stiklų viduriuose. Raižo. Užė
mė kvapą ir nei šian, nei ten — neatsikve
piu. Dar sykį spustels ir manęs nėr. Bet 
tąsyk, kai atrodė, kad jau, jau neperkęsiu 
— pradėjo darytis lengviau. Po šito ant 
rytojaus led-led tegalėjau paeiti — taip 
buvau nukamuotas.

— Eik pas daktarą, — sakė žmona. — 
Jieškok pagalbos. Juk dar sykį šitaip at
sitiks, kai šiąnakt, 'žinok — neatlaikysi.

— Tegu juos velniai ir daktarus! — aš 
atsakiau. — Jie žino plėšt pinigus, o svei
katos dalykuose jie yra bepročiai!

Nuėjau dar pas vieną gydytoją. Tai 
buvo jaunas daktaras, kuris nesenai pa
baigė mokslą ir praktikavosi ligonbutyje. 
Daktaras Bučnis labai malonaus budo. Jis 
atkreipė visą atidą, kad susekt, kas man 
yra. Jis pasiguldė mane ant lentos. Gniau
žė mano vidurius net tris sykius. Ant galo 
tarė:

— Aišku kaip diena, kad jus turite li
gą vadinamą — appendicitis. Turite pasi
duot ant operacijos.

— Ar su vaistais negalima išgydyt?
— Ne, — atsakė. — Su vaistais gali

ma padaryt blogiau.
Aš biskį žinojau, kad appendicitįs tai 

yra augimas sopulio akloje žarnoje. Bet 
kadangi gydytojai apie tą ligą spaudoje 

Mnebubnija tiek, kai apie džiovą, tai aš ir 
■nemaniau,- kaip ji yra taip labai pavojinga.

— Ną, o kokios pasekmės butų, jei ašį

— Mirtis, — atsakė daktaras. — So
pulys truks, prilies žarnas pūlių ir....

Jis linktelėjo galvą ir sklystelėjo ran
kom.
neduočiau daryt operacijos?

— Jei greit prisišauktum daktarą, tai 
gal išgelbėtų, — pridūrė jis. — Mat, jei 
nepervėlai — iš žarnų ištraukia pulius ir 
tokiu budu pasiseka išgelbėt, bet tai ne vi
suomet. Ypač todėl, kad po trūkimo žmo
gus pradeda jaustis geriau. Ir apsigauna, 
nes neužilgo suima ligonį mirtini skaus
mai ir jokia pagalba nėra galima.

— Nuo ko žmogui tas appendiks atsi
randa ? «

— Nuo sėklų, — tarė daktaras. — Val
gant obuolį, orinčių, vyšnias pasitaiko nu
ryti kaulelį — sėklą. Na, ir ta įstringa į 
akląją žarną. Ji ten įsispraudžia, negali 
atgal išeit,-pūva ir auga votis-sopulys ir 
iš to visas pavojus.

— Tai ta žarna nereikalinga?
— Žinoma, kad ne, — jis pridūrė. — 

Tą niekas negali užginčyt, kad tai yra lie
kana, parodanti, jog žmogus yra išsivys
tęs iš žemesnio gyvūno. Šuo irgi turi tokią 
žarną, bet ilgesnę, ir ji atlieka savo užduo
tį, veikimą. Žmogaus akloji žarna turi il
gio nuo dviejų ir pusės iki trijų colių, o šu
nies net aštuoni coliai.

— Kaip yra, kad kitas žmogus išgy
vena visą amžių ir tokia liga neapserga?

— Laimė, — tarė daktaras. — Mes 
pjaustėme žmogų, kuris buvo išgyvenęs aš- 
tuonias dešimts metų, tai ta aklažarnė be
santi taip suvytus, kad paišelį į vidurį ne
galima įkišti.

— Dabar daktaras man patarė pasi
matyt su profesorium-daktaru Bay, kuris 
yra specialistas ant operacijų. Tas irgi iš- 
egzaminavo ir pripažino, kad tikrai tą li
gą turiu.

— Duosiuos skerst, — manau sau.
Nužymėtame laike nuėjau į ligonbutį. 

Išalkino. Išliuosavo maistą iš vidurių. Ant 
rytojaus prie mano lovos atvažiavo kitas 
daktaras, šito asistentas. Liepė' atsigult 
ant jo vežimo — atsiguliau. Į vieną ir ki
tą rankas indurė ir po oda įleido vaistų. 
Užsivožė ant kelto ir veža į viršų.

— Kiekjaiko tęsis operacija? — pa
klausiau.

— Apie pusę valandos, — atsakė.
Užsivožęs į viršų, kąi pradėjo risčia 

mane per karidorius vežti — maniau, kad 
nuo lentos nulėksiu. Tik sykiu užsuko į 
operacijos kambarį. Kam'baris buvo bal
tas. Dvi slaugės stovėjo prie lango. Jos 
turėjo reikalingus įrankius rankose. Dak- 
taras-profesorius stovėjo kairėje pusėje ir 
liepė man pereit1 ant stalo, kur operacija 
daroma.' Perėjau. Kitks daktaras, kuris 
migdo, stovėjo prie galvos. Visi jie buvo 
baltuose rūbuose ir ant lupų turėjo baltas 
skureles užsirišę. Daktaras-profesorius vi
suomet malonus, bet operacijų kambaryje 
jis man atrodė baisus. Tuoj jis numetė 
nuo manęs drobulę. Kitas daktaras tarė:

(Bus daugiau)

NUSKINTA GĖLĖ.
Paėmęs į ranką nuskintą aš gėlę 
Žiurėjau, kaip vyto, kaip spalvos jos temo, 
širdis mano jautė liūdnumą, beviltę, 
Galva sunkiai lenkės, nusviro j žemę....

Gėlele, brangioji: bučiųodams ją klausiu, 
Ar savo tu liūdną likimą jauti tą?
Juk tai paskutinė ši tavo linksmybė, 
Nebusi nei kartą daugiau tu čia kitą....

Kaip svietas gyvena, kaip saulė mums žiba, 
Taip ilgai progos tu pražysti jieškojai;
Pražydai dabar čia, išvydai šviesybę, 
Bet vėl štai jau savo butumo nustojai.

Gyvenimas mano' ilgesnis yr’ skirtas,
- Aš vasarų daugel tą saulę regėjau, 

Bet tu tiktai kartą gamtos amžinybėj, 
Ir. štai jau aš tave kapan palydėjau.

Mylėjau aš vieną mergelę širdingai, 
Ji dingo iš mano akių, kaip gėlė ta; 
Ji yra — gyvena, bet kur: kur ją rasti? 
Jos meilė tik vieną man kart težadėta.

Su vasaros saule skaisčia-maloninga 
Ji mano akyse suspindo-sušvito, 
Linksmybė auksinė tada man atėjo-, 
Lyg laimė iš augšto dangaus man nukrito. 

Trumpai mano sielą jinai tegaivino, 
Trumpai tegalėjau jos meile kvėpuoti, 
Lyg gėlę man jąją likimas nuskynė, 
Daugiau negaliu jos jau aš bebučiuoti... . \

Kaip gėlę tą gražią, kuri dabar dingo, 
Ją man buvo davus gamta valandėlei; 
Kaip gėlės, jos meilė pradingo del manęs, 
Nelemta turbut jau turėt man ją vėlei. 

Daug vasarų reiks man praleisti liudėsyj, 
Kol žemė leis gyviui ant savęs budėti, 
Nėr’ vilties su ja man pemaują mylėtis, 
Nėr’ vilties man vėl ją kada nors regėti.

Cirineušas.

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI
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NE-POETO MINTIS
Ne poetas aš esu, 
Dainuot neįstengiu, 
Tokiu darbu užsiimt 
Nebandau ir vengiu. 

Mano tikslas yra dirbt, 
Prakaitui lašėti, 
Ir džiaugiuosi, jei kada 
Gaunu pasilsėti.

Daug mergelių pažinau, 
Vieną pamylėjau, 
Visas džiaugsmas buvo 

man,
Sviete ką turėjau. 

Šventą dieną — tik tada 
Laiko ką turėjov’, 
Susiėję kur slapta 
Vieni vaikštinėjov’.

Meilė glėbė mus širdis,

:| i sės ant tiek mandagus, kad ne- Vieni žmonės yra kontroliuo- 
sakysime iš kur jis. O Drauge- jami išlaukine intekme — ko- 

lių yra daug. kios religijos arba ypatos, bet

Gyvenimas rodosi visai trum
pas, tik ne tada, .kuomet lauki 
moteries rengiantis, jei nori su 
ja kur išeiti, — rašo J. Kadi- 
šįus iš Brooklyn, N. Y.
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P-s Akšys papasakojo: Dvi | 

dievobaimingos moterėlės barė 
jį darbe už bedieviškumą, saky
damos, kad tokis žmogus, kaip 
jis, niekados nenueis į dangų.

Vieną dieną tOdvi moterėlės, 
vaikščiodamos dideliam užkrau
tam daiktais skiepe ėmė ir pa
klydo: neranda trepu į viršų iš-' 
lipt, ir gana. Klausia Akšio. Jis 
joms sako: ”0 kaip jus patai
kysit nueit į dangų, kad neran- 
dat kaip iš skiepo išeit?”

&
Gerb. Audra iš Chicagos at-

Svajonės žavėjo, 
Daug-daug laimių ateitis
Mudviem tad’ žadėjo. 

Žalioj girioj po medžiu 
Sustoję šnekėjov’, 
Savo meilės jo žievėj 
Žymes mes sudėjov’.

Saldžiai ją pabučiavau, 
Džiaugsmų tiek turėjau, 
Kad .ir dirbti daug 

daugiau
Tada aš galėjau.

Daug jau metų nuo tada 
Bėgo ir praėjo, 
Dabar ji yr’ jau mama, 
Aš viens vaikštinėju.

Aš vargdienis negana 
Turtų dar turėjau, 
Ją paimti pas save 
Vis neišgalėjau.

Jon likimas tada vėl 
Kitaip pažiurėjo, 
Ir už kito ji išeit 
Verkdama turėjo.

Ne poetas aš esu, 
Dainų nedainuoju, 
Tik kasdieną prie 

sunkaus
Darbo prakaituoju. 

Šventą dieną kad’ einu 
Vienas vaikštinėti, 
Senas dingusias dienas 
Širdis im’ minėti.

Tais takais, kuriais tada 
Ejova vaikščioti, 
Dabar einant man vienam 
Imasi dainuoti.

Prie to medžio, kuriame 
Žymės musų būva, 
Vienam stovint, iš akių 
Ašaros pasriuva.

Prisiminus, kiek čionai 
Praleidom dienelių, - 
Širdyj pinasi liūdna 
Kokia tai dainelė.... w * •

Ne poetas aš esu, 
Menko supratimo, 
Pasakykit, iš kur tie 
Žodžiai pradžią ima?

0! kad laimę didžią tą 
Vargšas aš turėčiau, 
Kiek dainų gražių-meilių

nešė mums tokią žinelę: Girdė
jau žmones taip kalbant: sako,
tas "Lietuvos” dienraščio ben
drovės pirmininkas tai supuvęs 
draugas. Sveikas draugas veži- 
žimą palaiko, o supuvęs kai- lūž
ta, tai ir vežimą apverčia.

Yra sakoma: saugokis žmo
gaus, ant kurio gamta uždėjo 
dėmę. Taigi ir čionai: jei "Lie
tuvos” šėrininkai butų .buvę 
drąsesni, tai jie butų tą supu-
vusį-sulužusį draugą ir iš ben-
drovės išmetę, ne tik iš direk- 
toriato. Tai ’’Lietuva” butų ne
pradingus: taip raganiškai.

Kalėjimo prižiūrėtojas, ma
tydamas vieną už gelžinių durų 
sėdintį nusiminusį, klausia:

— Ar tavęs neaplanko nei 
tavo draugai ?

— Ne. Jie randasi šiame ka
lėjime, kaip ir aš.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

12000 Superior Ave.

Prirašyt galėčiau!
Apdainuočiau tą plačiai, 
Kas širdį ramina, 
Apsakyčiau tą graudžiai, 
Kas mane kankina.

Gamtos grožę vainikan | 
Dainų suvyniočiau, 
Ir po žemės platybes 
Mintim’s išskrajočiau.

Ne poetas aš esu, 
To nėr’ ką tikėti, 
Viską, ką tveria mintis 
Reikia užtylėti....

K. Draugelis. I 
4/

Nuo Juokų Red.: Gavę šitas 
eiles, tūrėjome galvosūkio: žmo
gus sakosi esąs ne poetas, ir, 
tiesa, tuo vardu dar nei mums 
nebuvo prisiųsta eilių ir jokiam 
kitam laikraštyj netilpo, o para
šytos geriau, negu tūlų tokių, 
kurie giriasi esą poetais. Tai 
naujas poetas,, bet ne-poetas, ir 
daugiau nuo jo gauti eilių netu
rime vilties. Eiles norėjome dė
ti į rimtųjų eilių skyrių, bet iš 
rimtumo iškreipė jas ši .viena 
eilutė: ’Dabar ji yr’ jau mama’. 
Taigi visi poetai, kurie daug a- 
pie save manot, įsitėmykit, ko
kie menkniekiai dalykus per
kreipia.

Andai mes padavėme klausi
mą nekurtoms, kurias poetai va
dina veidrodžiais, saulėmis, gy
vybės šaltinias, ar taip ištikro 
yra. Atsakymų atėjo. Nujau
čiame, kad ir šios eilės yra da
liniai atsakymu, bet patvirti
nančiu visa tai. Tik per tą "ma
mą” gerb. Draugelis mato sa
vo minčių atspindžius,, ko iki- 
šiol nematydavo.. Jis. pavėlina 
mums viešai prie jo eilių (kriti
ką dadėti, bet esame iš savo pu-i

OFFICES
Euclid at East 9th 
Euclid at East 57th 
Crawford at Hough 
Euclįd at East 105th 
1431-2 Euclid Ave., E.C. 
St. Clair at East 40th 
East 152nd at Pepper 
East 156th at Water

loo Road
Kinsman at East 93 rd 
Woodland at East 

22nd
Broadway at Harvard

kios religijos arba ypatos, bet 
jie patįs save nesusivaldo.

Kiti visai liuosi nuo išlauki
nės kontrolės, bet patįs save 
tvarko kuogeriausia.

Koks margas šis svietas.

Saugumas Pirmiausia

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

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

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

.šiais laikais, prie visko brangumo, ne
verta laikyti pinigus namie arba ant mažų 
nuošimčių — teguujrųs liKiaiDkARTEP 
nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakįla, 
kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuojaus 
dėti pinigus The St. Clar Avė. Banke arba 
jo skyruje, už metų laiko matysit kfij at
sitiko: jūsų šimtas atnešė net $5, vietoj ki
tur $2, $3 ar $4.

MAIN OFFICE'z
2006 St. Clair Avenue

SUPERIOR BRANCH
7907 Superior Avenue

ftbe
Cleveland 

ZEruet Company
KADA RENGIESI 

Siusti Pinigus 
EUROPON

Nori žinot, ar juos vartoja at
sakanti agenai —
Kad pinigai bus pasiųsti pagal 
greičiausio metodo —

Kad jums nepaims perdaug 
už pasiuntimą.

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

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

Dekit savo Pinigus šin Ban- 
kan dėl 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 
l.orain at West 99th 
Detroit at West 117th 
Detroit at West 101st 
Bedford, Ohio 
Willoughby, Ohio 
Painesville, Ohio 
Lorain, Ohio



6 DIR V A
LAIŠKAS EILĖMIS 

iš Lietuvos
Jonas Alekna, CIevelandietis, 

pridavė mums savo tėvo, 62 m. 
amžiaus, laišką, eilėmis apra

šantį buvusią karę.
Laiško autorius, Kazimieras 

Alekna, paeina iš Plundakų kai
mo, Kupiškio vals., Panevėžio 
apškričio.

Apdainavęs ypatiškus reika
lus, senas^Lietuvis poetas šitaip 
kalba:
Dabar apie karę kiek aprašysiu: 
Kaip vokiečiai mus sukankino, 
Bet iš Lietuvos juos išnaikinom. 
Jie mus norėjo badu marinti, 
Reikėjo slėptis, miške gyventi. 
Viską nuo musų atėmė, rinko, 
Nebepaliko gyvulio menka. 
Daugybė sodžių degėsiais liko, 
Reikėj’ gyventi ant lauko pliko, 
šiaudų del budos negali gauti, 
Tam laikę rugius dar baigėm 

pjauti.
Rugius ihioneliai kadir nupjovė, 
Vokiečiai savo stirton sukrovė. 
Nebepaliko kitam nei sėklos, 
Įteikė j’ prašyti sėklai ir vėplos, 
Jie davė duonos po pusę svaro, 
Ar tu biedniokas, ar tu iš dvaro. 
Lygiai paliko po karvę vieną, 
Atėmė visiems per pusę pieną; 
Katrų dar liko, gyvulius šaudė, 
Atėmė viską, vištas išgaudė. 
Taip sunku buvo gyvent begalo, 
žmonės išblyško, alkstą išbalo. 
Daugumas gavo visokių ligų, 
Nėra kam gydyt, sugyt nepigu. 
Išmirė svieto, daug žmonių 

jaunų,
Beturčių, turtingų ir net šlaunų. 
Kiek sunaikino turto naminio, 
Atėmė grūdą lig paskutinio. 
Iš musų pačių žmonės nedori 
Eidavo skųsti — ko gi dą nori! 
Kas pasipjovė paršą, kur dėjo, 
žandarai ėjo, viską žiurėjo. 
Atėmė mėsą, dar nuštruopavo, 
Lyginant vagį jie' but sugavę. 
Naikė jie turtus visos žmonijos, 
Armotos trankė, kaip perkū

nijos.
žviegdamos bombos pleška ir 

trūksta,
Kur tik pažiūri, ten dega, 

rūksta.
Sudegė sodžius nuo to šovimo, 
Jau nebeturim tvarto, klojimo. 
Dievuliau brangus, ką gi 

darysim,
Kur gi mes bėgsim, gal duobėn 

lysim....
Duobėn sulindus nebuvo meilu, 
Namų, gyvulių ir turto gaila. 
Perstojo šaudyt nakties tik 

laike,
Gyvi dar likę, linksmi, kad 

sveiki.
Kur tik pažiūri, plaukai tik 

stojas:
Kareiviai mirę, kiti vaitoja. 
Rusams pabėgus, prusai atėjo, 
Į juos su baime visi žiūrėjom. 
Susikalbėti niekas nemoka, 
Jie tiktai visko klausia išalkę. 
Žmonės išs’gandę, į akis žiuri, 
Viską jiems duoda, kas ką tik 

turi.
Vokiečiai pulkai raitų prijojo, 
žmonės kaip biesų labai bijojo, 
žiūrėk, jau prūsas į pečių 

brukąs,
Kitas ant grjčios per laipsnius 

sukas.
Trečias po kietį jau viską krato, 
Tartum užuodžia, visur pamato. 
O tai prakeikti, vis jie supranta, 
Pakask į žemę—ir ten atranda. 
Ką jie užmato, nieko nelaukia, 
Pamatę valgant — iš gerklės^ 

traukia.
Visi vienodais palikom ponais, 
Tik važinėjom kur plikais 

šonais.
Visokios bėdos, viso pridarė, 
žmones kankino, o žydais arė. 
Sulaukėm laiko, kokio nelaukus, 
Jaunoms mergaitėms kirpdavo 

plaukus.
Jei kas pamatė vokietį jojant, 
Mergaitės visos išsikavojo. 
Trejetą metų varžė mus tiesas, 
Ilgiausias naktis buvom be 

šviesos.
Dabar jau lūžo jų kardas plieno, 
Lietuvoj nėra vokiečio vieno. 
Dar bolševikų atėj’ daugybė — 
Vėl svečiai nauji, ir vėl piktybė.' 
Jie tik buržujais mumis vadino, 
Visokia bausme visus grasino. 
Tiesa, jie brangiai už vis’ 

mokėjo,
Bet pinigai jų verti tik vėjo. 
Kupiškio stojos ubagai ponai, 
Gėda sutikus, o tai valdonai! 
Penkius mėnesius jie vieš

patavo,
Viską sau ėmė, tarytum savo. 
Nors laiką tokį jie ponavojo, 
Lietuvių maža tepriviliojo. 
Tik jie ponelius gerai kamavo, 
Katrie gyveno dvareliuos savo. 
Kunigus taipgi kal'nin sodino, 
Vargonininką buržium vadino.

Jei kurie biskį jiems prieš
taravo,

Tokius kaip žvėrįs kankino, 
savo.

O dar vargų mus nebėra galo, 
Puola tie lenkai, ir eibes daro.

IŠ FRANČUZIJOS
K. Ąksomaitis, buvęs veiklus 
CIevelandietis ir geras ’’Dirvos” 
rėmėjas, iškeliavęs Lietuvon, iš 
Frančuzijos atsiuntė ’’Dirvos” 
redaktoriui K. S. Karpavičiui 

sekantį laišką:
Laivas La France, 

Birželio 5 d., 1920.
Gerbiamasis!
Kuomet važiavau iš Clevelan- 

do, pasižadėjau ką nors pabriež- 
ti ’’Dirvai” iš savo kelionės, šį 
laišką pradedu su kelione ant 
laivo ’’La France”. Rašymas 
gan nepatogus, bet gal patogu
mu kelionėje iki Lietuvos netu
rėsiu.

Musų laivas išplaukė iš New 
Yorko nedėlioj, gegužio 30 d., 
8 vai; ryte,, nors, buvo sakyta, 
kad išplauks subatos vakarė. 
Kiek siltalpiho laive keleivių ne
teko sužinot. Lietuvių keliau
jam apie šimtas. 'Prieš į laivą 
sėdimą man sakė kun. J. žilius, 
kad su mumis kartu keliaus ir 
kun. N. J. Petkus iš Brooklync 
bet kol kas meą su juo nesusi- 
durėm. Žinoma, jis keliauja I 
klesoj, su ponais, tai mes ten 
ir prieit negalim. Aš keliauju 
III klesoj ir kiti didžiuma Lie
tuvių. Maistas nebūtų taip blo
gas, tik lovos ir kambariai gan 
netikę. Laivas plaukia sma
giai — daro virš 400 mylių į 
parą, šiandien, birželio 5 d., 
turim perkeliavę 2281 mylių, o 
dar 'turim pravažiuoti 919 my
lių, kas ims dvi paras. Ant lai
vo jaučiamės smagiai, mažai 
susirgimą jaučiam. Nesmagumų 
daugiausia turėjom pakol iške
liavom iš Suvienytų Valstijų, 
kuomet nuo mušu valdininkai 
visokias mokestis rinkinėjo.

Patartina Lietuviams, kurie 
keliauja Tėvynėn, laivakortės 
pirkti New Yorke ar Brookly- 
ne, kur gauna nurodymus ir pa
tarnavimus' pas konsulus ir ke
lionei. . »■

Toliau .rašysiu* .užbaigęs van
deniu kelią.

Paryžius, 8 birž. 1920.
Laivu kelionę užbaigėm ne

dėlioj, birželio 6 d., 3 vai. po 
pietų, ir išsėdom uoste Havre. 
Iš čia išvykom į Paryžių. Trau
kiniu keliavom linksmai, dai
nuodami. Frančuzijos laukai 
puikiai išrodo, daugiausia kal
nuoti, bet visur ūkės matosi ap
dirbtos pavyzdingai. Tik pačių 
ūkininkų gyvenimų nematėm, 
nes mažai tenka matyt kur ant 
ūkio trobesį.

Paryžiuje mus sutiko prie 
Lietuvių konsulo dirbantis žmo
gus, p. Jurgis Kučinskas, kuris 
musų visus kelionės reikalus 
apsiėmė atlikt. — Tai gana tei
singas žmogus.

Paryžiuje mes, Lietuviai, ap
sigyvenom dviejuose viešbu
čiuose, vienai parai, o iš čia, su
tvarkę dalykus, trauksim ant 
Vokietijos į galutiną kelionę.

Iš musų tarpo dingo vienas 
Lietuvis iš viešbučio, kuris bu
vo užsiauginęs barzdą, o pavei
kslą prie pasporto turėjo be 
barzdos. Ant laivo nuo jo liko- 
atimtas pasportas, bet nuo lai
vo jį išleido. Kiti išbaigė pini
gus ir turės pasilikt. Paryžiu
je ir abelnai Francuzijoje vis
kas brangu ir kyšius reik duot 
visur, kaip elgetoms. Daug mer
ginų paleistuvauja. Užbaigiu 
rašęs del stokos laiko. Geros 
kloties Clevelando Lietuviams 
linkėdamas, liekuosi, keliaujan
tis į Lietuvą

K. Ąksomaitis.
P. S. Kelionėj mes, Lietuviai, 

visur' ikšiolei laikėmės geros 
tvarkos ir tuomi mes pasižy- 
mėjom. Mes turėjom šauki
muose trečią vietą. Pirmą — 
Prancūzai, antrą — Amerikos 
piliečiai, paskui mes — Lietu
viai. Prieplaukoje mums leido 
patiems apsirinki vietas trauki
nyje. Gi Lenkai pasirodė lyg 
čiela velnynė — net ir jų pačių 
žandarai negalėjo tarp jų tvar
ką padaryt. (Lenkų žandarų 
prieplaukoj yra galbūt jų pačių 
valdžios užlaikomų). K. A.

j Pasarga apie Pinigus
Kadangi daugelis Lietuvių, 

j grįžtančių Lietuvon, keliauja 
per Francuziją, todėl yra svar
bu žinoti apie įstatymą delei iš
vežimo pinigų iš Frančuzijos, 
kur kiekvienam keleiviui yra 
leidžiama išsivežti tiktai 1,000 
frankų (apie 14 dolarių) pini
gais, popieriniais, nors ir kitų 
žemių pinigai butų, pav., kad ir 
Amerikos, ar Vokietijos, ką 
Francuzų valdžia kontroliuoja. 
Kas turėtų daugiau pinigų, ne
gu 1000 fronkų, Amerikoniškais 
ar kitokiais, tai visi pinigai, 
virš 1,000 fronkų, gali būti kon
fiskuojami ■— atimti ir savi
ninkas' gali būti nubaustas pi
nigine bauda ir kalėjimu dar.

Kad neturėti' nesmagumų, tai 
tik atkeliavus į Francuziją, 
muitinėje reikia parodyti visus 
pinigus, Amerikoniškus ar ki
tokius, Commission des i Char
ges, kuri duos liudijimą, jog 
savininkas tuos pinigus atsive
žė iš kitur ir turi tiesą vėl vi
sus išsivežti. Frančuzijos val
džia hesikabina prie draftų ir 
travellers čekių.

Vokietijos valdžia leidžia iš
sivežti pinigais tik 1000 mar
kių, Vokiškais pinigais, bet ne- 
sikabina prie kitų šalių pinigų.

Tat reikalingas yra atsargu
mas keliaujant per Francuziją 
ir Vokietiją su pinigais, kad jų 
neatimtų valdžios iškeliaujant 
iš jų žemių.' P. Mikolainis.

o RED. ATSAKYMAI y
Meškučiui. — Gavome pir

miau kitą aprašymą apie gerb. 
Petrausko išleistuves, todėl ta- 
mistos negalėsime dėti. Mel
džiame parašyti daugiau iš sa
vo kolonijos.

Baltimoriečiui. — Pasiuntėme 
laišką tiesiog p. J. Vileišiui, ku
ris dadės tinkamą prierašą. — 
Nors mes norėtume savaip, te- 
čiaus turi būti kokia tvarka, ir 
dėlto tiesioginai laiško nedėjo
me, kad neklaidinus žmonių.

Gerb. Audrai ir Cirįneušo 
Mylimajai II — į šį numerį ne
suspėjo, tilps kitame.

Dayton, O. — čia sustoję vi
si gatvefiai ir jau ilgas laikas 
kompanija neįstengia su darbi
ninkais susitaikyti, žmones ve
žiojama įvairiais budais ir ge
rai atlupama už tai.

ŠIOS DRAUGIJOS TURI 
PAĖMUSIOS “DIRVĄ” 

UŽ ORGANĄ.
DAILĖS DR-JA “VARPAS”

NEW BRITAIN, CONN.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. — A. Mikalauskas,
14 Spring Street 

Raštin. — J. Maksimavičius,
238 Cherry Street 

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

Iždininkas — B. Griškevičius,
43 Franklin Street 

Režisierius — A. Rėkus,
20 Star Street

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

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

Malonus Žodeliai
Gerbiamieji: Prisiunčiu $2 

prenumeratai už Jūsų gerbiamą 
laikraštį ’’Dirvą”, malonėkit ją 
man siuntinėti per čielus metus.
Lai ’’Dirva” teikia man iš viso 
pasaulio žinių, naudingų ir pa
mokinančių straipsnių ir dailio
sios literatūros. Aš mėgstu 
skaityti įvairius laikraščius, te- 
čiaus nekurie Lietuvių laikraš
čiai man paliko nebepakenčia
mais del tų nereikalingų ginčų 
ir šmeižtų, kuriais jie vieni ki
tus vaišina. Ten jau nebegali
ma rasti ramių ir smagumą tei
kiančių skaitymų. ’’Dirva” gi 
labiausia rūpinasi užpildyti tą 
stokumą. Joje randasi įvairių

pamokinimų, sveikų juokų, dai
liosios sentimentalius jausmus 
auklėjančios literatūros ir tt. 
Nuo šios dienos palieku Jūsų 
gerb. laikraščio skaitytoju, ve-

lydamas jums ir jūsų laikraš
čiui geriausios kloties. Pasiža
du remti ’’Dirvą" visais mano- 
galėję esančiais budais. — Juo
zas Mukulis, Philadelphia, Pa.

JONAS KATKUS 
“Dirvos” Agentas Pittsbur- 

ge ir apielinkėse.
Važinėda

mas su ki
tais reika
lais, p. Kat
kus patar
naus taipgi 
musų skai
tytojams ir 
visiems no
rintiems už-

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT, MICH.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. -— A. Bagdonas, 
2338 Russell Street 

Pagelbininkas — F. Vaitkus, 
240 Cardoni Avenue 

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

157 Polard Street
Iždin. — J. Yarošiunas, 

297 Heintz Avenue
Globėjai: A. Abyshela ir

K. Gauronškaš. 
(Susirinkimai atsibuna kas mė
nesį, pirmą nedėldienį, 2:30 po 
pietų, šv. Jurgio parap. salėj.)

sirašyti ar 
senas pre

numeratas atnaujinti. Kurių 
šiuo tarpu prenumerata už ‘Dir
vą’ pasibaigė ar jau baigiasi, 
pasistengkite atnaujinti. Ku
rie užsirašysite arba kurie no
rėsite užrašyti savo draugams 
čia arba į Lietuvą, pilnai p. J. 
Katkus jums tame pagelbės. 
Jis taipgi duos paaiškinimų no
rintiems, kaip galima užsirašy
ti tiesiog, jei kam tuo tarpu 
per jį nebūtų paranku. Jam 
galite pilnai pasitikėti. Ądm.

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

Pirmininkas — A. Burt,
2109 Ruddell Avė.

M. Malakas — vice-pirm.
12-11 Larch Street

A. Skrebunas — prot. raštin.
1143 Cedar Street

C. Guzauskas — finansų rašt.
824 Adams Street.

A. Dailidėnas — iždininkas 
2109 Riddell Avenue.

A. Taraldis — maršalka
1204 Cedar Street

Iždo globėjai — M. Tidikis, 
1126 Mill Street

J. Masonis — 1205 Cedar St.

MONOLOGAI PO 5c.
Reikalaukit ’’Dirvos”

Knygyne
Teisingi tarp keturių aktų.— 

Dialogas, lošia 2 ypatos.
Monologai.

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

Ar aš Kalta. Monologas mo
teriai lošti.

Alyzas Dvitkus jau Vedęs — 
(gražus juokingas monologas).

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

Laimingas Girtuoklėlis.
Nusidėvėjęs Inteligentas.
Laimingas kas nesigaili Pi

nigų.
Del žąsies gyva liko ir Eko

nomija (du monologėliai)'.
Naminė karė (gaspadinės mo

nologas) .
Mano klapatai su mano Pacu 

(Dzūko pasaka).
Po piknikui (vyriškas mono

logas),
Iš Tijatro (kaimiečio mųnolo- 

gas).
Varnoms paliktas (sužeisto 

kareivio monologas).
Delko aš Nevedęs (senbernio 

monologas).
Artymo Meilė (vaikino mo

nologas).
Tautiečiukai (Amerikos Lie

tuviuko Pasakojimas).
Bingelio Bankrotas (nusigy

venusio monologas).
Avies Sapnas (gražus vyriš

kas monologas).
šmučkaus Vargai (gražus ir 

juokingas monologas).

Jau baigiasi ir štai 
jums paskutinė proga

KARIŠKIŲ 
KALENDORIUS.

Gavome iš Lietuvos pui
kų metinį Kalendorių, iš
leistų Krašto Apsaugos 
Ministerijos literatūros 
dalies. Kalendorius yra 

1920 METAMS

VĖL EINA
the LITHUANIAN BOOSTER
Vienintelis Anglų kalboj lietuvių laikraštis.

Leidžia Thomas Shamis
Vieniems metams $1.00 Vienas numeris 10c.

Adresas The Lithuanian Booster, 
500 Fifth Avenue. New York, N. Y.

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

AŠ GYDAU VIEN VYRUS
Mano gydymas pasirodė pasekmingas. Ma

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

Ar sveikata visai suirus? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu.
TV fy 11 East Exchange St.I ■y' HyiyAFAl I Kamp. Main if1 Exchange

• 11V W Vll AKRON, OHIO
Valandos: 10 ryte iki 4 po piet. Vakarais 6:30 iki 8. Ned. užd.

su visomis šventėmis, — 
bažnytinėmis ir tautinė
mis. Šalip kalendorinės 
daliep yra dar šiaip įvai
rių aprašymų, eilių ir vai
zdelių. Turi 64 pusi., su 
prisiuntimu kaina 50 et. 
Užsakymus siųskite tuo
jau, indėdami 50c. pačto 
stampomis. Kalendorių 
neperdaugiausia gavome, 
po šio paskelbimo pasi
rodymo gali nelikti. Be 
šitokio kalendoriaus nei 
vienas negali apsieiti.

Reikalaukite
“DIRVOS” Krautuvė 

7907 Superior A Ve.
Cleveland, Ohio.

Reikalaukite šių “Dirvos” Išleistų Knygų 
MOHAMEDO KELIONĖ Į DANGŲ, ir daugelis kitų "la

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

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

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

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

LIETUVOS KARIŲMENĖ. — Labai svarbi knyga kiek
vienam Lietuviai tėvynainiui turėti: Plati istorija 
Lietuvos kariumenėš organizavimosi su daugybe pa
veikslų vadų, viršininkų, vaizdai iš kariumenėš vei- 

i kimo ir viskas kitas. Knyga labai didėlio formato, 
puikios raudonos minkštos odos viršąis, aukso, rai
dėmis viršelis spausdintas. Išleido Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė. 176 puslapiai...................... $3.00

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

Agentai, kurie norit padaryt gerų pelnų pardavinėjant 
’’Dirvos” laidos knygas, reikalaukit pilno musų laidos 
knygų katalogo ir paaiškinimo apie išlygas. Taipgi rei
kalaujame agentų platinimui ’’Dirvos” po visų Amerikų.

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

i
r

UŽSISAKYKITE 1920 METAMS “VARPO” 
BENDROVĖS LEIDŽIAMUS LAIKRAŠČIUS.

“Lietuvos Ūkininkas”
Savaitinis Lietuvos Valstiečių Sąjungos laikraštis. Jis daugiau, 
negu kiti laikraščiai, rūpinasi valstiečių, darbo žmonių reikalais ir 
drąsiausiai gina visus nuskaustuosius, rodydamas jiems teisingus 
kelius j gerovę bei laimę. “LIETUVOS” ŪKININKE” yra nuo
latiniai žemės ūkio ir sveikatos skyriai, o visi metiniai ir pusmeti
niai prenumeratoriai dovanai gauna didelį kalendorių l{)20 metams. 
Kaina metams 24 auksinai, pusei metų — 12 auksinų.

| 'DARBAS Į Socialistų liaudininkų demokratų laikraštis, 
i einąs tuo tarpu du kartu savaitėje. Jame 

gvildenami opiausieji Lietuvos politikos, vi- 
aS suomenės bei kultūros klausimai. Jis greitai atsiliepia j visus 

opiausius dienos klausimus ir drąsiai gina nepriklausomos Lietu- 
Jj| vos respublikos ir darbo žmonių reikalus.

Kaina metams 48 auksinai, pusei metu — 24 auksinai.
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į<‘ iVADDACI Politikos, mokslo ir kultūros laikraštis. Ei- y Z1 tC j na vieną kartą per mėnesį knygų pavidalu.
Jame dedami rimčiausieji straipsniai, geriau- 

5/ šiai nušviečiantieji Lietuvos politikos, mokslo ir kultūros dalykus. 
Kaina metams 24 auksinai, pusei metų — 12 auksinų.

Kas iškalno užsisakys visus tris laikraščius 
visiems metams, pusei metų arba trims mėnesiams, tai tereikės 
mokėti už visus laikraščius tiktai 80 auksinų metams (vietoj 96 
auks.), pusei metų — 40 auks., trims mėnesiams — 20 auksinų. 
Pinigus prašome siųsti į Lietuvos Atstatymo Bendrovę, 320 Fifth 
Avenue, New York, N. Y. Musų antrašas Lietuvoje:

Kaunas, Laisvės Alėja, Nr. 34. Lithuania.

i ■ j. ■{» .j. *{* *§* *1* *i‘ * i* *{» * j* *i* *}* *}* *<* * j**}**}**s>*i| *{* *}* ‘i* *t* *?* *s* *i* *i* *♦* *}* *{* *1* *1**8* *{* * t* *s* ■;* *1* ‘i **{**}**n**i»

DENTISTAS 
DR. J. A. KURLANDER

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

| GERI DANTIS f
X Yra pirmi Žingsniai prie Geros Sveikatos! X 
? Prižiūrėk savo dantis, o dantįs prižiūrės tave. ? 
t Gatavas Jums Patarnauti t

DR. H. MEHLING, Dentistas | 
j ’’Teisinga Dantų Taisymo Įstaiga preiinama kaina” į 
T ' (’’Mes vartojame jūsų kalbą”) f

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

. J (Atdara Vakais ir Nedėliomis Rytais) 4
1 i—:.*:—:—:—

Lietuviškai- A G Angliškai-
Angliškas CjVfJLJ I 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 negalės apsieiti. 
Angliška kalba pradeda plėstis po visa pasaulį, ji ineina ir Lietuvoj.

Visokiame užsiemime, pramonėje reiks mokėt Angliškai.
Dabar turite geriausią progą Žodyną nusipirkti, todėl skubinkite. Daugu
mas dedasi juos kelionėn ir gali nelikti. Kurie patįs sau nemanot naudoti, 
parvežkit Lietuvon savo jauniesiems giminėms, draugams ar pažįstamiems.
Katalogo numeris 3146 — Žodynas Lietuviškai-Angliškos ir Angliškai-Letu- 
viškos Kalbos, drūtais apdarais .......................... . ................ .................. $8.00 i
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 įvirtai 
apdarytos kiaulės oda, kraštai paauksuoti, su prisiuntimu kaina .... $3.00 

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

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio Į
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Žinios iš Lietuvos |
SUŽEISTI KOVOJE:

Karininkai:
Vincas šaudžius, Švenčionių 

miesto.
Antanas žemaitis, Solinėnų 

k., Dusetų vai., Ežerėnų ap.
Antanas Jakštas iš Vilniaus. 
Mikas Kukinas, Pskovo gub. 
Henrikas Songinas, Ilomičių 

dv., Vilniaus g.
Jonas Bartosevičia, Pašvinti- 

nio v., šaulių ap.
Petras Murnikas, Gulbinų k., 

Panevėžio apsk.
Andrius Pridotkas, Paežerio 

v., Vilkaviškio apsk.
Henrikas Paškevičius, Taura

gės apsk.
Juozas Černiauskas, Kauno 

miesto.
Jonas Motiejunas-Valevičius, 

Galvidžių k., Rokiškio apsk.
Stasys Puzinas, Pakalnių k., 

Butbergio v., Pasvalio ap.
Vladas žutovtas, Juodeikių k. 

čekiškių v., Raseinių aps.
Antanas Leipus, iš Kauno.
Kareiviai:
Jurgis Balčiūnas, šikutiškių 

k., Mariampolės aps.
. Juozas Skinkys, Gudelių k., 
Vilkaviškio ap.

Antanas Sereika, Krakenavos 
miesto.

Jurgis Kampaitis, Kauno m.
Pranas Aleksa, Aukštadvario, 

Čekiškės v., Kauno ap.
Antanas štruobė, Raguvos m.
Petras Simonaitis, Aug. Pa

nemunės, Kauno ap.
Jonas Bernikaitis, Garlevos 

miestelio, Kauno ap.
Kazys Teiberys, Skriaudučių 

k., Kviestiškių v., Marijamp ap.
Povilas šliumpa, Sabalėnų k., 

Pagermonio v., Marijamp. ap.
Antanas Saldunas, Juršų k., 

Pilviškių v.
Stasys Valiukaitis, Vilkaviš

kio miesto.
Jonas Plioplys, Jurjos k., Cis

tos Budos v., Marijamp. ap.
Jonas Vaičaitis, Barzdų k. ir 

v., šakių aps.
Vincas Lučaitis, Kutulių k., 

Jurbarko vai.
Juozas Janušaitis, Vilkaviškio 

miesto ir apsk.
Jonas Laurinavičius, Kražių 

miesto. r
Salemonas Ambrazas, Klevin- 

kulnės k., Sasnavos vai.
Simas čepkauskas, Dvareliš- 

kių, Panemunės vai.
Dzidorius Bernotas, Barzdų 

. k., šakių ap.
Jonas Dlugackas, Virbaliaus 

miesto, Vilkaviškio ap.
Antanas Krištopaitis, Mešku

čių k. ir v., šaulių aps.
Juozas Pinkevičia, Timonkų 

k., Seinų aps.

KAUko ŽINIOS.
Balandžio 23 d. Vytauto kal

ne įvyko Kauno Lietuvių Skau
tų susirinkimas. Skautai atli
ko keletą gimnastikos būdų. 
Vėliau buvo keletas skautų žai
dimų, pav., bėgimas, džim-džim 
ir kt. Vikresnieji skautai gavo 
dovanų.

Bal. 24 d. Kaune įvyko Lie
tuvos apskričių gydytojų suva
žiavimas pasitarti žmonių svei
katos reikalu.

Gegužio 1 d. Kaune atsidarė1 
Lietuvių Meno (dailės) paro- 
da. Parodoje buvo išstatyta 
daug musų senesniųjų ir jau
nųjų dailininkų paveikslų. Taip 
pat buvo didelis musų žmonių' 
išdirbinių bei papuošalų sky
rius.

Lietuvos vyriausybė paskyrė 
prie Klaipėdos krašto valdyto
jo generolo Odry ryšio karinin
ką kapitoną Dimšą, seniau bu-

Reikalinga Clevelande 
1000 Lietuvių Pirkimui 
Lietuvos Laisvės Bonų.

vusį prie Prancūzų Karės Mi
sijos Kaune ir prie generolo 
Niesselio.

NETIKĘ PAPROČIAI.
Kovo 24 d. Naumiesčio tary

bos name milicininkas, išsiėmęs 
iš revolverio kulkas, juokauda
mas pradėjo taikyti į galvą ge
rai pažįstamam tarybos rašti
ninkui Seikučiui. Staiga pasi
girdo šūvis ir Seikutis pasriu- 
vęs kraujais perpuolė žemėn. 
Pasirodė, kad milicininkas už
miršo išimti kulką, kuri buvo 
įleista revolverio vamzdin. Sei
kutis, sunkiai sužeistas į galvą, 
praėjus penkioms valandoms, 
pasimirė, šis atsitikimas aiš
kiai rodo, kad niekuomet nerei
kia žaist šaunamaisiais gink
lais. Ypač reikia mesti netiku
sį Šlykštų paprotį taikyti į kitą 
žmogų, kad (ir iš tuščio ginklo.

Iš KLAIPĖDOS KRAŠTO.
Dar pries panaikinsiant Klai

pėdos krašte Vokiečių įvestą ap
gulos padėtį, tenais įvyko rin
kimai apskričių atstovų. Ne
žiūrint visų kliudymų bei pink
lių, kurių Lietuviams taisė Vo
kiečiai, vis tik rinkimus laimė
jo Lietuviai. Klaipėdos apskri
toj išrinkta 27 Lietuviai ir tik 
7 Vokiečiai; Šilutės apskr. 17 
Lietuvių ir 12 Vokiečių. Tuo 
budu Lietuvių atstovai sudaro 
aiškią didžiumą. Apskričių at
stovų rinkimai įvyko visiems 
pilnateisiams piliečiams balsuo
jant ir išrinktieji atstovai yra 
teisėti to krašto gyventojų no
rų išreiškėjai.

Klaipėdos krašte- iš 40 šalty-' 
šių yra vos 7 Vokiečiai, kiti gi- 
visi Lietuviai. Netrukus Klai
pėdos krašte manoma įvesti į 
valdžios įstaigas Lietuvių kal
bą.

VILNIUS.
Balandžio 19 d. Vilniaus Len

kai iškilmingai apvaikščiojo sa
vo metinį viešpatavimą Vilniu
je. Lukiškio aikštėje buvo su
sirinkę daugybė įvairių delega
cijų. Iš Santarvės misijų da
lyvavo tik Prancūzai, b Anglai 
neatėjo? Anglų-atstovas teisU 
nosi, buk turįs išvažiuoti į fron
tą. Toksai Anglų elgėsis labai 
sukiršino Lenkus. Mat, Lenkai 
norėjo, kad ir Anglai pritartų 
Vilniaus pagrobimui.

■Vilniuje Lenkai giriasi, kad 
rinkimuose į Lietuvos Steigia
mąjį Seimą Lenkai laimėję la
bai daug vietų. Kai kurie Len
kų laikraščiai paskelbė, kad į 
Lietuvos Seimą išrinkta 35 Len
kai. Iš tų visų melagingų ži
nių kyšo Lenkų noras vis dar 
išrodyti pasauliui Lietuvos len
kiškumą. Ištikrųjų gi tai į 
Lietuvos Seimą gal teko nedau
giau 1—3 Lenkų.

Vilniaus Lenkai, nujausdami, 
kad tikrai Lenkų kariumenei 
gali prisieiti apleisti Vilnių, da
bar dieną ir naktį mokinasi ka
rės mankštinimų, kad atsispir
ti prieš Lietuvių kariumenę.

LENKŲ ŽVĖRIŠKUMAS.
Balandžio 25 d. naktį 3 vai. 

Salinink ų kaimą apipuolė 15 
Lenkų ginkluotų legioninkų.— 
Lenkai apiplėšė gyventojus, jų 
daug smarkiai primušė, o ketu
ris išsivedė su savim. Trims 
iš paimtųjų pavyko pakeliui pa
bėgti, o vienas ir dabar pas 
Lenkus vargsta. Lenkų karei- 
viai-plėšikai šeimininkavo so
džiuje lik 7 vai. ryte. Per tas 
keturias valandas, Lenkai pri
mušė ir ląbai išgąsdinę so
džiaus gyventojus, išplėšė jiems 
turto už 106 tūkstančius auk
sinų vertės. Dauguma gyven
tojų negalės nei laukų apdirbti 
nei ūkio palaikyti.

Upininkuose ginkluotų Len
kų kareivių buris užpuolė kle- 

1 boniją ir išlaužę duris, vadinda
mi kleboną ’’prakeiktu Lietu
viu”, pradėjo daryti kratą. Be- 
krėsdami Lenkai pagrobė pini
gų ir sidabrinę bažnyčios tau
rę. Be to dar atėmė arklį ir 
vežimą.

("Kariškių žodis”)

TARYBOS SU BOLŠEVIKAIS.
Kaunas, bal. 26 d. Iš Mask

vos pranešama, kad tebesvars- 
toma rubežių klausima;. Vil
nius Lietuviams, kaipo centras, 
be kurio Lietuva negali apsiei
ti, kuris jai tiesioginai priklau
so. Rusijos ir Lietuvos sienų 
klausime pasirodė skirtumų, 
todėl klausimas pakeltas Dele
gacijų plenumo posėdžiuose. 
Daug pamatų, kad sienų klau
simas bus pasekmingai išriš
tas. Bolševikai sutinka grą
žinti tremtinius ’ ta sąlyga, kad 
Lietuviai išleistų bolševikų be
laisvius. I Lietuvos valdžia su
tiko. Svarstoma įvairių Lietu
vos turtų Lietuvon grąžinimas. 
Gauta leidimas grąžinti paveik
slus "žymiausio Lietuvos daili
ninko Ciurlionies. Kaune lau
kiama dalies delegacijos su pir
mininku Naruševičium plačiau 
išaiškinti abelną derybų padė
tį. Likusioji delegacija vice- 
ministeriui Klimui vadovau
jant varys darbą komisijose.

KLAIPĖDA.
Susinešimas vandens keliu 

tarp Klaipėdos ir Liepojaus da
rosi vis gyvesnis. Mažasis gar
laivis "Branusberg” pargabeno 
iš Liepojaus 36 keliauninkus, 
pačto dalykus ir trumptavorų, 
ir apsikrovęs tais pačiais daly
kais kaip ir 12 keliauninkų vėl 
išvažiavo. Pirm jo buvo jau 
garlaivis "Baltic” su kokia 38 
keliauninkais išvažiavęs. Gar
laivių įplaukė 23 prieš 11 praė
jusios savaitės.. Tarp jų buvo 
jūrės garlaivių, jūrės vilktojų, 
mažų žėglinių ir skunerių. Jie 

Į atgabeno iš dalies 'anglių, ce
mento, sėmenų ir trumptavo- 
rių. Viens garlaivis ir žėgli- 
nis, kuriuodu su bulvėmis at
plaukę buvo, perkrovė jas po 
tūlų snukenybių į juros promą, 
kursai su jomis į Liepojų iš
plaukė. Nuo 24 išplaukusių lai
vų turėjo dauginusieji malkų, 
linų ir kitokių ta vorų.

("Prūsų Liet. Balsas”)

Iš LIETUVOS.
Paklausykit Lietuvos 

BALSO!
Lietuva jau atsistatydinti 

pradėjo. Lietuvos Steigia
masis Seimas susirinko, kad 
patiekus šaliai pamatinius 
įstatus. Žmonės, matydami, 
kad Lietuvos priešų ginklai 
iš rankų iškrito, pradėjo ra
miai darbą dirbti.

Su Rusais jau taikosi, 
Lenkai jieško taikos.

Pirmuoju Lietuvos -žmo
nių. darbu yra įsteigti Lie
tuvoje fabrikus, kad apdir
bti esamą šalyje žalią me- 
degą. Amerikos Lietuviai, 
kurie yra prisidėję prie 

l Lietuvos Atstatymo Bend
rovės, visi dalyvauja tame 
darbe, nes Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė visur fabri
kų steigime darbuojasi. A- 
liejaus dirbtuvė Kaune jau 
nuo kovo mėnesio 1-os die
nos dirba.

’’Nemunas”, tai bus di
džiausias fabrikas Lietuvo
je ir tuoj pradės dirbti. — 
Prie jo įsteigimo daugiau
sia yra prisidėjusi Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė.

’’Nemuno” fabriką įstei
gė akcijihė Bendrovė. Lie
tuvos Valdžią yra paėmusi 
akcijų, Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė ir daug žymių 
Lietuvos žmonių.

Dabar, jie visi atsišaukia 
į Amerikos Lietuvius, kad 
ir jie paimtų akcijų ’’Ne
muno” Bendrovės.

Viena akcija kainuoja 
$40.00, bet/ viena ypata gali 
pirkti nemažiau, kaip pen
kias akcijas — $200.00 ver
tės. Akcijonieriai gaus di
videndus ir dalinsis visu 
pelnu. Akcijos ar Lietuvo
je ar Amerikoje pirktos — 
turi lygias teises.

Atsišaukime iš Lietuvos 
sakoma: ’’Vientaučiai! Jus 
rūpinotės savo Tėvynės la
bu per visą savo gyvenimą, 
šiandien Jums tuolabiau 
Lietuvos reikalai turi rū
pėti. Svetimtaučiai nori pa
imti į savo rankas visą pir- 
klybą Lietuvoje ir Lietuvos 
pramonę. Mes ginamės kiek 
galėdami. Vienok musų pa- 
jiegos, ypač piniginės, yra 
menkos.

Tat Jus, broliai-Ameri- 
kiečiai, stokite prie musų į

pagalbą!
Mes tveriame Bendrovę 

’’Nemunas”. Tai bus di
džiausias fabrikas Lietuvo
je. Dedam visas pastangas 
tuojau išdirbinėti labai rei
kalingus žemdirbystei ir ge
ležinkeliams padargus.

Stokite ir Jus, Amerikie
čiai, musų pradėtan dar
ban! Visi mes dirbdami iš 
vien laimėsime tikriausią 
kovą. Pirkite ’’Nemuno” 
akcijų per Lietuvos Atsta
tymo Bendrovę, kuri yra ti
kriausia mūšų pagelbinin- 
kė ir atstatytoja musu pra
monės.”

Atsiliepkite, broliai ir se- 
serįs, į šį balsą ir prisidėki
te prie akcijinės Bendrovės 
’’Nemunas”, inkorporuotos 
Lietuvoje. Mes, Amerikos 
Lietuviai, stoję prie ’’Ne
muno” Bendrovės, tuojaus 
pavarysime, darbą pirmyn.

Iš to mums bus didelė 
nauda. Būdami ’’Nemuno” 
fabriko Šerų savininkais — 
dalysimos pelnu, žinosime, 
kaip fabrikas eina.

Vienas šėras kainuoja 40 
dolarių.

Tuojaus rašykite į Lietu
vos Atstatymo Bendrovę, 
nes jai yra pavesta parda
vinėti šėrus Amerikoje.

Kreipkitės šiuo adresu:
Lietuvos Atstatymo 

Bendrove
294 — 8th Avė.

NEW YORK, N. Y.

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

LAIKAS UŽRAŠYTI 
“DIRVĄ” GIMINĖMS 

LIETUVOJE.

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

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

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

“Dirvos” kaina metams 
į Lietuvą tik......... $8.00
Pusei metų ...... $1.50

PAJIEšKAU pusbrolio ir pus
seseres, Antano ir Zozalijos 

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

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

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
GYDYTOJAS IR CMIuuRGAS
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5768, Princ- 
ton 431

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

Nedalioj: Nuo 2 iki 4 po piet.'
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Giminės iš Lietuvos
Mes pergabensime jūsų gimines iš jų namų Lietu

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

Užtik Intas Pinigu Persintimas
Siunčiame pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab- 

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

Woodland cor. E.37th Cleveland, Ohio
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Dabar Geriausias Laikas Pirkti Namus
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2-jų šeimynų nauji namai bus gatavi del gyvenimo į porą savaičių, turi po 5 kam
barius ir su visais intaisymais pagal vėliausios mados. Ant Glinside Road, ar
ti trijų gatvekarių. Parsiduos už $13,900, su įmokėjimu $3,000, ant išmokėjimo 
randomis.

2-jų šeimynų namas, po 5 kamb. irius, su maudynėmis ir kitais visais intaisymais 
pagal šios mados, ant Eddy l oad, puikioj apielinkėj.

vq/ !i bandžiau visokius mazgojimus, 
k ZrinJtt’muj, muilavimus — ir viskas tas 
\ ntel'o nepagelbėjo nuo tu bjauriu plcis- 
\ kanu... Man gėda net darosi!” • 
J MARE. tf~‘ ' kam tau kęst be- 
m reikalingai! kokie mano plau-
'e kai gražus, ir eysti. O tai

•f todėl, kad ai vartoju RUFFLES !” 
I\ Kas tai yra RUFFLES? Ar
■H tai gyduolė? Nei! Ar kve-I piantįs vanduo? Ne!! RUF-
II FLES yra tai paprasčiausiu 

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

Knygas taipgi galima į 
Lietuvą pasiųsti.

‘DIRVA” 
7907 Superior avenue 

Cleveland, Ohio.
Del jūsų vaikų sveikatos var

tokite

tikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių menesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

, Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos Vertosį daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptickoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

.—■—■-F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York——<9

Viena ketvirta dalis plytelės 
del kūdikių, pusė plytelės de) 

I vaikų. Jiems nereiks jokio ki
lto vaisto, šitie yra malonus ir 

švfelnųs naudojimui ir yra tikras 
I pavaduotojas kastorinio alie- 
1 jaus.

25c. Reikalaukite Hiss Drug 
Į Store, 7102 St. Clair Ave.
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2-jų šeimynų namas, po 6 kambarius ir su visais intaisymais pagal vėliausios ma
dos, ant Templett Avė., labai puikioje apielinkėj, arti Superior, trįs gatveka- 
riai. Parsiduos už $18,500, su įmokėjimu $8,000.

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

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

I ■

The Representative Reality Company
Main Office 814=16 Citizens Bldg

7907 SUPERIAR AVENUE
Telefonai:

2006 ST. CLAIR AVENUE
Telefonai

SKYRIAI

Rosedale

Prospect

RANDASI:

1157

953

A. B. BARTOSZEWICZ
Princeton 2727 - ,

Central 6488
P. MULIOLIS
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8 DIRVA

* Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ]
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

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

AKIŲ
Specialistas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12

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

Pereitą pėtnyčią du užpuoli
kai užėję krautuvėn norėjo ap
vogti savininką. Tuo tarpu pa
simaišė jo žmona. Banditai iš
grobę iš stalčiaus $100 leido-

MUSŲ BIZNIERIAI IR LIE
TUVOS PASKOLA.

Sutrukus keletą valandų, vie
tinės Stoties valdyba atsilankė 
pas tulus mSišų Lietuvius biz
nierius su Lietuvos Bonais.

Pirko šie:
A. B. Bartoševičius . .. 
’’Dirvos” Bendrovė .... 
Fr. Deckeris .........

Bulota (pirma $50) . . $50 
Karnauskas 
Strauka ..

$200
$100
$200

policistų; netoliese atrastos dvi 
skrybėlės, viena buvo kraujuo
ta, taigi tikima, kad policįsto 
kulkos teko ir vagiliams.

Policijos viršininko įsakyta 
tuojaus užklupti visas viešas 
eigų vietas, išgaudyti visus nu
žiūrimus naktinius paukščius.

J.
B.
J.

$100
$50,

ATSISAKĖ PIRKTI:
Graborius P. Skunskis ....
Duonkepis J. Virbickas ..

000
000

Kiti žadėjo vėliaus pirkti, tū
lų nerasta namie, o daugiau 
biznierių buvo taipgi aplankyta 
laikraščiui išėjus į spaudą.

Kiti biznieriai yra seniau pir
kę ir jų vardai jau buvo gar
sinti anuo sykiu. Toliaus visų 
biznierių vardai bus išeilės pa
garsinti vienu sykiu. Matys 
CIevelando Lietuviai, kuriuos 
reikia paremti ir kurie dirba 
ant Lietuvos labo.

Stoties

Atsargiau po laukus. Vasa
rą tankiai pasitaiko išvažiuoti į 
laukus ir vaikštinėti po sveti
mas žemes. Ūkininkai labai 
pyksta ant tokių neprašytų sve
čių ir veja juos šalin. Grasina 
šautuvais ir net šauna, kaip at-, 
sitiko pereitą nedėldienį. Trįs 
žmonės vaikščiojo po tūlo ūki
ninko lauką. Ūkininkas, pama
tęs, -pareikalavo jų pasišalinti, 
bet tie pradėjo ginčytis ir nei
ti. Tada žmogus vieną iš tų 
trijų peršovė, šovikas, žinoma, 
už tai areštuotas ir kaltinamas, 
tečiaus kas nori turėti sveiką 
kailį, lai farmerių nepykina.

kūno kulka” arba žaibo ugnis 
vaikščioja — šis atsitikimas pa
tvirtina tai. Buna prietikių, kad 
žaibui trenkus, jei buna durįs 
ar langas atdaras, ugnies ka
muolys įlekia per vieną galą ir 
perėjęs per namus išeina peri 
kitą skylę, arba inpuola per ka
miną ir sužeidžia ar užmuša ką 
nors viduj buvusio.

Valdyba.

Užmies- 
klubo, at-

Papjautas žmogus, 
tyje, netoli vasarinio 
rasta grabėje perpjauta gerkle 
žmogus. Sale' jo gulėjo kruvi
na britva. Kaip spėja, iki at
radimo jis išgulėjo ten negy
vas bent 48 valandas. Nužu
dytas ar pats nusižudęs žmogus 
paeina iš Chicagos, Penn Mu
tual Life Insurance agentas. — 
Negyvėlį atrado nedėldienyje į 
pikniką išvažiavę žmonės. Po
licijos maršalas tikrina, jog tai 
'bus šaužudystė, nes nebuvo jo
kių žymių to žmogaus su kuo 
nors grumimosi ir." jokių kitų' 
pėdų. Burnoje buvo' įkišta su
sukta skepetaitė, bet policijos 
tikrinama, kad jis pats tai ga
lėjo padaryti, kad po persipjo- 
Vimo negalėtų išrėkti, nes bu
vo pasiryžęs mirti, nenorėda
mas, kad kas ir pagaloą duotų.

Netoli Gates Mills panedėly- 
je važiuojant dviem moterim 
automobiliuje, priešais atva
žiuojąs sunkusis trokas, kurio 
negalėjo šoferis sukontroliuoti, 
staiga užstojęs kelią, užmušė 
vieną iš tų moterų ir kita sun
kiai sužeista. Trokas užvažia
vo prieš kalną gerai, bet į kitą 
kalno pusę leisdamasis 
pradėjo betvarkiai lėkti 
buvo priežastimi moterų 
mės. x

žemyn 
ir tas 
nelai-

Cleve-Bus naujas laikraštis.
landiečių būrelis rengiasi leisti 
naują laikraštį, išsykio pradės 
eiti kas du ar trįs mėnesiai, su 
įvairia peržvalga, juokais ir ge
rais dalykais. Kas svarbiausia 
prie to bus ’’pirštą prikišęs” ko
lei kas nepatyrėme. Išeidinės 
žurnalo formoje, puslapių 
kiek kada1" prireiks.

bus

PARSIDUODA 
Čeyerykų Krautuvė, Visas 

Įrengimas ir Nuoma. 
CHAS. R. SELL 

7026 -Superior Ave. 
(28)* •

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS
VIENATINIS 

LIETUVIS 
ADVOKATAS 

CLEVELANDE
Praktikuoju visuose Teismuose.

902-4 Engineers Bldg.
Ontario St. prie St. Clair

REIKALINGA PARDAVĖJŲ 
padalintos nuosavybės ar
ba namų, piečių. Patyrimas 
nereikalinga. Mes išmo
kinsime jus dovanai. PRO
GA UŽDIRBTI $100 iki 
$200 savaitėje pardavinė
jant mušti 'puikiose vietose 
esančias greitai parsiduo
dančias savastis, kurias vi
si perka iš pamatymo. Len
gvas išmokėjimas ir pui
kios pardavimo taisyklės, 
jei turit norą ir pakilti pa
saulyj, tai mės pagelbesim. 
Kreipkitės tik norintieji 
dirbti. Tarpe 9 ryto ir 3 
po pietų.' (27)
Matykit Mr. GOODMAN 
1010 Schoefield Building.

GERA PROGA!,
Pirkti lotaš 35x120 pėdų, xant 
Greenvich avė. E. S. Kaina 
$800. Kas nori, gali nusipirkti 
už $6Q0. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju į Lietuvą. Atsi
šaukit pas: (27)

JUOZAS ŽAKAS 
1170 E. 76 Street.

PAJIEŠKAU — Senos Moteries 
padabot kūdikį, 3 metų senu-

Atsišaukit pas (27)
JUOZ. ŠIMKUS 

2925 E. 82 Street.

mo.

DENTISTAS
O. JOY HURD

Su dantiniais reikalais eikite 
pas jį. Jis suteiks jums ge

rus patarimus DYKAI.
5408 EUCLID ir E. 55th St. 

Viršuje Aptiekos.

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų Drapanų 
Krautuve

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

sijonų ir visokių kitokių.
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 79th Street
Kampas Cram b Avenue.

ir

PAJIEŠKAU KAMBARIO gy
venimui ir geistina gauti su 

valgiu. Kas turit išdaviniu! 
kambarį, prašau pranešti ’’Dir
vos” krautuvėje. J. M. (28)

PAJIEŠKAU savo kaimynių— 
Onos Španoniutės ir Agotos 

Grebliuniutės, iš Nemojunų k., 
šventažerio vai., Suv. g. Gir
dėjau gyveno Clevelande. Tu
riu svarbių reikalų. Atsišaukit 
šiuo adresu: (28)
Pov. škarnuliš, 1939 Hamilton 

avė., Cleveland.

si bėgti. Moteris vijosi juos 
gatve šaukdama, tuo tarpu at
sisukęs vienas ją nušovė. Abu 
užpuolikai buvo nergai. Po šo
vinio pasisekė pabėgti.
.Porą dienų po to dar atsibu

vo keletas drąsių užpuolimų, — 
vienus žmones prie namų suti
kę naktį du užpuolikai atėmė 
pinigus, moteriai su mėsom nu
maustė nuo pirštų žiedus ir pa
bėgo. Šitą ir kitus užpuolimus 
priskaitoma tiem patiem neg
ram.

Per keletą dienų policija su
gaudė keletą nužiūrėtų ypatų.

Kelios dienos pirm nušavimo 
minėtos moteriems, likosi nu-

šautas mėsininkas, važiuojant 
jam automobiliujeA

Ar Nori turėti Nuosa
vus Gerus

Ar jus susilaikot nuo pir
kimo dėlto, kad brangiai 
kainuoja?
Musų tikslu yra numa
žinti budavojimo kaštus.
Leiskit mums parodyti 
jums, kaip jus galit pasi- 
budavot sau namą, apie 
kurį svajojate, už trečda
lį šių dienų kaštų.
Jeigu tik turit lotą, galit 
tiesiog pradėti budavoti 
namą.
Šitas 
vimo 
mas. 
Musų 
dien, 
niais.

NĖRA lotų parda- 
kampanijos vary-

ofisas atdaras kas- 
taipgi ir Nedėldie-

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

KOPECXY’S į 

PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEK A j

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

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

VASARINES REIKMENIS
GERIAMI STIKLAI — po 5 ir 10c. — Stori stiklai po 5c 

Po 10c. parduodamieji stiklai yra gražaus išdirbinio.
MOTERŲ VESTKOS — 25c. — šią vasarą marškiniai 

verti 35c., bet mes padarėm specialų kainą po 25c. 
Moteriški Union aptiniai — po 69c.

VAIKŲ KEPURĖS — Ekstra nupigintos ant 25c. Ge
resnės rūšies kepuraitės 69c. ir 89c.

MOLINIAI UŽKEMŠAMI BUTELIAI — 18c. iki $2.40
GREITAI PRADĖSIME

DIDELĮ PALIVUOTŲ INDŲ IŠPARDAVIMĄ
RANDOLPH VARIETY STORE

7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

Didelis piknikas. Kitą ne- 
nedėldienį, liepos 11 dieną, at
sibus didelis Dr. V.- Kudirkos 
Draugystės piknikas visiems 
žinomoj vietoj, ant Neill far- 
mos, 
State 
labai 
ir tt.

už Brooklyno, važiuojant 
Road karu. Piknikas bus 
linksmas, nes bus šokiai

Narsus, vagįs. Subatoj 
buvo miesto ugnagesių ir 
cistų paroda. ‘Tuo laiku keturi 
banditai, privažiavę automobi
lium prie auksinių daiktų krau
tuvės ant Euclid avė. užpuolė 
ją ir pagrobę $12,000 vertės 
daiktų pabėgo. Vagiliams inė- 
jus, savininkas krautuvėje- bu
vo tik pats vienas. Trimis re
volveriais jį užpuolikai apstojo, 
o ketvirtasis ėmė kas labiausia 
patiko.

atsi- 
poli-

I
 THE SPANYE & REICH CO.
DIDELIS ŽEMOMIS KAINOMIS IŠPARDA

VIMAS VYRU IR VAIKINU
VISOS MUSŲ VYRŲ IR VAIKINŲ 
DRAPANOS, SIUTAI, IšSIPAR- 

į DUODA LABAI NUMAŽINTOMIS 
■I KAINOMIS — DABAR JUMS PRO- 
!■ G A PIRKTI SIUTĄ IR SUTAUPYT 
!■ PINIGŲ.

DRAPANU

THE
FRED S. WALLACE 

COMPANY
415 Century Bldg. 

Cleveland, Ohio
Iškirpkit apačioj telpantį ku
poną ir prisiųskit mums, ir 
mes suteiksime jums reika
lingų žinių apie tą musų pla
ną be tolimesnio jūsų truk

dymo.

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo", i kuomet galite 
pasinaudoti musę 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 
pasidarymų sau naminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Prospect Ž420 Central 1766

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

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

Puikus Siutai
$30 ir $35 vertės SIUTAI $24’50 

Po ..................
$40 ir $45 vertės SIUTAI $34*50 

Po .. ....
$50 ir $15 vertės SIUTAI $44-50

< Po ..<..........................

Please send without any ob
ligation to me, full details of 
your plan.
Name ....................... ;...........
Address .................... . .........
City ...,........ ..................... .
State..............

DR. RAY R. SMITH, Dentistas
E. 67th ir St. Clair — E. 20th ir St. Clair 
DARBĄ GVARANTUOJU 10 METŲ. 4 

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

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

skausmio Dantų Traukimo.

NAUJA BUDAVOJIMO 
KOMPANIJA.

Fred S. Wallace Company su
siorganizavo budavijimui Cle- 
velande namų pagal ekonomi
nių pamatų. Ta kompanija pa
siryžus pastatyti bile kur Cle
velande gatavai supjaustytų da
lių namus nuo $3,000 augštyn.

Turi dabar gatavų puikių po 
šešis kambarius namų nuo 
kių iki šešfų tūkstančių.

Kompanijos viršininkai 
Fred S. Wallace, Prez. ir
jis*taipgi yra vice-prez. Frank
lin Savings & Loan Co. ir Win
demere Savings & Loan Co. 
Harry E. Pratt, vice-prez. ir 
pardavimo manadžeris Telling 
Belle Vernon Co. C, H. Schus
ter, sekretorius,' 'buvęs sekreto
rius Webber-Kelly Co. Wm. E. 
Klegg, direktorius, taipgi. di
rektorius 
Loan Co. 
iždininkas 
Trust Co.
direktorius, 
land Hardware Co.

Yra Clevelande vietos 
davojimo kompanijų,
nauja Fred S. Wallace Co. yra 
vedama gerai žinomų pramonės 
žmonių.

pen-

yra 
Ižd.,

Pasiskandino. Aną pėtnyčią 
prie E. 38 gatvės į ežerą įšoko 
ir nusiskandino nežinomas vy
ras, akivaizdoje arti dirbusių 
poros žmonių. Kaip Jiedu pa
sakojo, prisigirdęs žmogus prie 
vandenio eidamas nusiėmė ke
purę ir šoko vandenin. Biskį 
paplaukęs, išlipo ant krašto, o 
po to vėl paėjęs tiltu šoko, ir, 
pirm negu jie suspėjo pribėgti 
artyn, anas nuskendo. Poli
cijai pranešus, lavonas ištrauk
tas už 30 minutų, negyvas.

Vyriškos Visokios 
Reikmenis Atpigintos 

Vyrų Atletiški Union apatiniai $1.15 
Vyrų Bulbrigan apatiniui 
Policijos, ugnagerių ir lisle 

petnešos ....,............;. 
Šilkinės, 4 siūlės petnešos ... . 
Garantuotos lisle pančiakos 35r.

3 poros už $1.00 
ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS' 

Sperialiai po ...... $3.00 
Gražus Negligee maršk. $1.85 
Vyrų ir Vaikų kepurės 95s

THE SPANYE 
7002 SUPERIOR AVE. i Dvi 

Kampas Giddings Krautuvės 
WWWWWWWVWWWVWWVM

Darbininko Draugas

75c.

55c 
79c 
pr.

Vaikų dvikelniai Norfolk
Siutai .......... $11.75 

Vaikų gražus Norfolk
Siutai ................... . $7.75

& REICH CO.'
3022 W. 25th STREET

Kampas Walton Av.

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Garins per daugiau kaip 
50 metų.

Tėmyk Įkaro (Anchor) YaizbaženklĮ.

Franklin Savings & 
J. 0/ Devitt, 
iš Guarantee 

Howard R. 
inžinierius

direkt., 
Title & 
Taylor, 
Cleve-

del bu- 
ir šita

Pane-
Wade

Peršautas policistas. 
dėlio vakare, sutemus, 
parke du plėšikai pastojo kelią 
persirengusiam civilėse drapa
nose policistui. Policistas, ne
paisydamas atkišto jin revol
verio, tuojaus traukė savo ir į 
šalį stumdamas jį, šovė į už
puolikus. Bet tuom sykiu iš
šovė ir užpuoliko revolveris ir 
policistui kulka perskriodė šo
ną smakro. Policistas randasi 
ligonbutyje. Po apsišaudymų 
užpuolikai pabėgo. Neužilgo* po 
to į tą vietą pribuvo daugiau

Reikalinga Clevelande 
1000 Lietuvių Pirkimui 
Lietuvos Laisves Bonų.

Davis ruošiasi. Buvęs Cleve- 
lando majoras- Davis, rezigna
vęs gegužio 1 d, smarkiai ruo
šiasi prie rinkimų ant guber
natoriaus ateinantį rudenį. ■— 
Jo samdomi orlaivininkai mėto 
iš oro ant Ohio miestų ir mies
telių agitacijos lapelius’.

4

?

už- 
iš-

SLA. 62 kp. Lorain, O., 
kviečia Clevelandiečius ant 
važiavimo j River Road, vieta 
labai puiki. Atsibus liepos 4 d. 
Karais važiuojant imkit Elyria 
arba So. Lorain, išlipkit ant E. 
31 st., ir ten toliau daeisit Ri
ver Road.

Kudirkos Dr-stės pus- 
susirinkimas atsibus 
2 vai. po pietų, liepos 

Visi na-

Dr. V.
metinis 
nedėlioj,
4 d., paprastoj vietoj.
riai būtinai turi ateiti, nes yra 
svarbių reikalų; neatsilankę pa
puls po bausme. Finansų sekre
torius 
reikia 
čiau.

bus ant 1 
užsimokėt,

vai., kuriems 
ateikit anks-

Užrašų sekr.J. Ruškis,
3101 Church Ave. N. W,

Utarninke užėjus perkūnijai 
su lietum, padaryta nuostolių, 
susižeidė vienas-kitas žmogus, 
taipgi žaibas trenkė į vieną na
mą, nuo kurio stogo nusirito į 
automobilio garažių ir jame už
mušė po automobilium gulėju
sį ir jį taisiusį žmogų.

Nekurie žmonės lyg per pa
saką žino, bet netiki, kad ”per-

Melba Drug Store
The ADELSTEIN DRUG CO. 

nupirko nuo
The GEGENHEIMER DRUG CO.
Superior Av. ir Addison Rd;
_________  ______________ •
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su gera reputacija, norintis turėti ryšiun su atsakan- x Cuy' Cent’1605 Cuy’ Umon289X 
ai. £ j Benkoski ©

ADVOKATAS

Reprezentuoto jai

čia vertybės popierų mainymo įstaiga. Reikalinga t 
tokio žmogaus, kuris nori išsidirbti gerą vietą ir yra į 
pašitikėtinat. Kreipkitės

Atlas Investment Co.
1309 Euclid Ave. Room 5,

‘ ©
©Ž1 2 420 Society For Savings Bldg.. /Si 

t X CLEVELAND, O. X fl® MęsJ®' Męs savo ofise turime kas per- 
© kalba lietuviškai. z

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 jjinigų ir pasijuos, 

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

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

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

& U
Visose krautuvėse be paliovos daiktų kainos kįla, bet as 
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.
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©Užsiseneję Ligos

VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrą 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų. ’

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

CLEVELAND, OHIO.
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LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.

ir gydau pats ir kada tik at*

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

Mokslų, Registruotas, su LeidimuBaigęs _____
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų.

Užregistruota S. V. Pąt.

Vaikai myli ji ! Jie prašo daugiaus! |
Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, I1 

vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAMBINO, | 
turinčio prijimnų skonį, lengvai, veikiančio ir labai pasekmingo vidurių | 
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpu- I 
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo. I

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nu išdirbę jų t 
60c. su persiuntimu. Tėmyk Bambino lėlę ant pokelib. Be jos nėra tikras. |
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y. j




