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Bolševikai Tuoj Įsigriaus 
į Lenkų žemę

Artimuose Rytuose kare pertraukta — Grekija 
pasiėmė sau ko norėjo.

AIRIAI KAREIVIAI SUKILO PRIEŠ ANGLI
JOS VALDŽIĄ INDIJOJE.
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Ohio Valst. Gubernatorius Cox Demokratų Par
tijos Nominuotas ant Prezidento.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

Uždaryta autuvu dirbtuvės. 
Lynn, Mass. ■— Delei blogos 
rinkos čionai ketvertui savai
čių likosi uždaryta keletas če- 
vėrykų dirbtuvių, kuriose 'dir
bo iki 4,000 darbininkų.

RUSAI PRIE LENKI
JOS RUBEŽIAUS

Varšava, — Lenkai su dide
le išgastimi tariasi ką siūlyti 
Rusijos bolševikams, kad jie 
nesiveržtų toliau prie Lenkijos 
ir pagaliaus kad neineitų į pa
čią jų žemę.

Nuspręsta Lenkijos valdžios 
kontrolė pavesti į apsigyni
mo tarybos rankas ir sušaukta 

šešios darbo valandos. P®* skubug atstovų seimas. Reika- 
lengva, bet tikrai pradeda inei- jjnga kokių nors būdų sutikti 
tj Montreale, Kanadoj, šešių va* j užeinantį kritišką padėjimą bol- 
landų diena. Pradeda pildytis ševikams per Ukraina artinan- 
bolševikų norai nieko nedirbti. tig prie Lenkijos sienos. Liepos

AIRIAI INDIJOJE SU
KILO

Londonas. — Trįs ketvirtda- 
liai Airių bataljono Anglijos 
kariumenėje Indijoje, gavę ži
nių apie paskiausius baisius at
sitikimus ir žudystes Airijoje, 
sukilo prieš valdžią pakeldami 
savo protestą. Kitoj vietoji kal
nuose, taipgi Airiai kareiviai 
sukilo, gavę tas pačias žinias, 
užgriebdami amuniciją ir gink
lus bei nužudydami, du iš sar
gybinių ir vieną sužeisdami. Ga
vę laiškus iš savo šalies, per
gandinti Anglijos valdžios žiau
riu apsiėjimu su jų žmonėmis, 
Airiai kareiviai padėjo ginklus, 
išreikšdami apgailavimą, kad 
nebegali daugiau tarnauti; Jie 
likosi išskirti nuo kitų ir pa
statyti po aštria priežiūra. Ai
riai užsilaiko ramiai.
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METAI V (VOL. V)

Roma. —- Gėneralis Italijos 
streikas likosi atšauktas. Da
lykai prededa atgrįžti į norma
les vėžės.

Huntington, W. Va. — Dar
bininkai, 6,000 skaičiuje, iššau
kti streikan ant liepos 1 dienos, 
pašaukimo neklausę pasiliko 
prie darbo; Valdžios tankinto- 
jai (pribuvo apžiūrėti.

Paryžius. — Francuzijoje li
kosi pakelta kaina už duoną ir 
miltus.

Chicago. — Virš tūkstančio 
iš 2,000 streikuojančių miesto 
darbininkų sugrįžo atgal prie 
savo vietų, sutikdami ant pake-
liamų algų, kurios abelnai per 
visus siekia (dadėjimas) pusan
tro milijono dolarių. Dar tebe- 
streikuoja pelenų ir atmatų su- 
rankiotojai. Darbininkai reika
lauja $5.80 į dieną. Miesto ta
ryba jiems nutarė tik po $4,85.

Dublinas, Airija. — Darbi
ninkai atsisako pajudinti tru
kius, kuriais siunčiama į kitus 
Airijos miestus Anglijos polici
ja ir kariumenė. Kelių judėji
mas sutrukdytas.

Beattysville, Ky. — Du vyrai 
sudraskyti į atomus eksplioda- 
vus 600 kvortoms nitrogliceri
no, kurį jie gabeno iš Torrett. 
Ekspliozija manoma atsitikus iš 
to, kad vežimas, staigu susi
trenkė, ratui smunkant į duobę 
kelyje. Keturi arkliai ir du mu
lai, prikinkyti prie vežimo, taip
gi užmušti.

Akron, O., gatvekarių darbi
ninkai ant liepos 5 d. apšaukė 
streiką. Miesto valdyba reika
lauja kompanijų taikintis, kad 
nebūtų sutramdinta mieste1 ju
dėjimas.

Williamson, W. Va. — Čionai

2 d. vienas atstovas padavė re
zoliuciją, reikalu jančią greitu 
laiku siūlyti bolševikams taiky
mosi išlygas. Nors vietomis dar 
Lenkai pasilaiko, tečiaus kitur, 
ypač per Ukrainą, bolševikų ar
mijos žengia artyn prie Lenkų 
žemių.

Likosi taipgi pranešta, kad 
bolševikai užėmė miestą Lem
berg, Galicijoje, apie kurį di
džiosios karės laiku daug buvo 
girdėta ir kur atsibuvo kruvinų 

I musių tarp Rusu ir Vokiečių-. 
Austrų. Lemberg randasi ne- 
pertoli Varšavos, ir jeigu ištie- 
sų Lemberg paimtas, tai Len
kijai gręsia didelis pavojus.

pasiekė žinios, kad artimame 
angliakasių kaimelyje Roder- 
fielde, angliakasiai suorganiza
vo uniją ir laikė susirinkimą at
virame ore; tuo tarpu iš kalno 
j juos pradėjo kas tai šaudyti. 
Nekurie angliaksiai, buvę apsi
ginklavę, pradėjo irgi atgal šū
viais atsakyti. Tame susirėmi
me nušautas vienas žmogus ir 
,trįs sužeisti. Konstėbelių buris, 
kurie čia buvo ant sargybos/lai
ke tardymų anuo sykiu įvyku
sio susirėmimo Matewan mies
telyj angliakasių, miestelio ma
joro ir kasyklų detektivų iš ki
tos pusės, kuomet žuvo dešimts 
ypatų, pasileido į Roderfieldą 
patirti dalyko. Gal but kad ir

KRYME BOLŠEVIKAI PRA
LAIMĖJO? '

Londonas.—Aštuoniolika Ru
sų bolševikų kavalerijos regi- 
mentų Krymo mūšio fronte li
kosi beveik visiškai išnaikinta.
Pranešimai skelbia, kad gene
rolo' Wrangelio kavalerija, su 
pagalba šarvuotų traukinių ir 
orlaivių apsupo 18-ka bolševikų 
kavalerijos regimentų; tik 150 
Rusų ’ raitelių pabėgo. Mūšio 
laukas pilnas negyvų; tūkstan
tis paimta nelaisvėn.

Vėliaus bolševikai, kaip skel
bia sovietų žinia iš Maskvos, 
atsispyrė.

Grekai Laimėjo Mušius 
prieš turkus

Atėnai, Grekija. — Grekų o- 
fensivas prieš Mustapha jiemal 
Pašą, Turkų nacionalistų vadą 
ir jo kariumenę, kuris prasidė
jo birželio 22 d., pasibaigė lie
pos 2 d.. Visas veikimas, ku
riam rodės bus reikalinga 15 
'dienų, pasibaigė į vienuolika 
dienų ir priešinęsi Nacionalis
tai likosi sumušti.

Grekų kariumenė užėmė Pan- 
dermą, Marmoros jūrių pakraš
tyje, pagelbstint Anglijos kariš
kiems- laivams. Iš vandens ir 
nuo sausumos miestą apėmė ka
riumenė ir turėjo pasiduoti. Su
mušti prie Baliskeri, Turkai bė- 
go tolyn iki pagaliaus tik li
kučiai nusinešė linkui Rusijos.

Anglijos kariški laivai ban
dė išsodinti jūreivius prie Mu- 
dania, Marmoros pajūryje, te
čiaus juos atmušė smarkus šau
dymas iš visų pusių.

Turkų nuostoliai, kaip Grekai 
skelbia, yra 2,500 vyrų, tarpe 
jų 1,500 nelaisvėn paimtų, mū
šiuose prie Baliskeri, apie 100 
mylių nuo Smyrnos. Tą miestą

dabar kompanija pastate savo užimant, Grekai sako Turkų
persekiotojus prieš ramius dar
bininkus.

gyventojai juos su džiaugsmu 
sutikę.

UŽGRIUVO GYVUS.
Meksikoje, San Pedro de los 

Pines miestelyje kalne iškasto
je gulykloje žemei užslugus, po 
ja liko apie dvidešimts Meksi
kos kareivių ir jų šeimynų na
rius

Japonai su Rusais Pre
kiauja

Londonas. — Japonija pra
šosi leisti jai dalyvauti ekono
minėje konferencijoje tarp bol
ševikų atstovo Krassino ir są
junginių valstybių. Nors tam 
sąjungiečiai nesipriešina, bet gi 
■pasirodo; kad Japonijai nėra ko 
apie tai tartis, nes ji ir taip 
-jau, senai varo prekybą su Ru
sija, kuomet iš šios pusės Ru
siją sąjungiečiai laiko užbloka
vę.

Anglija dabar reikalauja, kad 
bolševikai pripažintų buvusią 
Anglų nuosavybę Rusijoje, tik 
tada Anglija galės ką daugiau 
kalbėti. Laukiama Maskvos at
sakymo, nes toliaus Anglija at
sisako kitus punktus paliesti.

ITALAI PRIEŠ GREKUS.
Londonas. — Pietryčiuose už 

Smyrnos, netoli Ajasoluk, at
sibuvo mušis tarp Italų ir Gre
kų kareivių. Toj vietoj Turkai 
nacionalistai prasilaužę per Ita
lų linijas, Italams nepasiprieši
nant sudegino gelžkelio stotį. 
Grekų komandierius tada pa
siuntė kariumenę užimti tą po
ziciją, esančią Italų linijoje. — 
Italai įsakė Grekams trauktis 
atgal, bet tie neklausė. Prasi
dėjo šaudymai ir iš abiejų pu
sių pasidarė nuostolių".

PRANCŪZAI PAMINĖJO 
AMERIKOS DIENĄ.

Paryžius. — 20,000 karės na
šlaičių su vėliavomis suėję lie
pos 4 d. prie Suv. Valstijų am
basados pasveikino atstovą su 
Amerikos Neprigulmybės Die
na;

Buenos Aires. — Čili respu
blikoje esą kilusios didelės po
litiškos riaušės ir daug jose žu
vo žmonių. Valdžia įsteigė aš
trią cenzūrą.

Amerikonus gerai priima.
Londonan atvažiuojančius iš 

Amerikos lankytojus žmonės 
priima kuopuikiausia — už vi
sokį gyvenimui butą jie turi 
mokėti 500 nuošimčių bran
giau. Ką prieš karę galėdavo 
pasisamdyti vietą už $10 savai
tėje, dabar turi mokėti iki $60.

Ęnterpise, Miss. — Du pačto 
darbininkai susikivirčijo, vienas 
tuoj iš piktumo kitą peiliu per
dūrė. Perširdus minia žmogžu
dį sugriebus hulinčiavo. i

OHIO VALS. LAIMĖ
JO nominacijas

Sekantis Prezidentas 
bus iš Ohio

Šįmet Suv. Valstijų preziden
tu bus išrįnktas Ohio valstijos 
žmogus. Mėnuo atgal respubli
konų partija noipiriavo senato
rių Harding, šią savaitę demo
kratų partijos'’konvencija San 
Francisco, Cal., į nuo savęs no- 

I minavo gubernatorių Cox — ir 
labu jiedu yra iš tOhio.
i Respublikonų nominacija už
sibaigė per 10 balotų, demokra
tai balsavo net 44 sykius. Kaip 
Suv. Valstijos gyvuoja, jau tre
čiu sykiu pasitaiko, kad abu pa
statyti kandidatai paeina iš tos 
pat valstijos./ 1860 metais Lin- 
kolnas ir Douglas' iš Illinois val
stijos, 1904 metais -— Roosevelt 
ir Parker iš New Yorko.

Iki paskutines ėjo lenktynės 
tarpe gubernatoriaus Cox ir 
buvusio S. Valst. iždo sekreto
riaus McAdoo, dabartinio pre
zidento Wilsono žento. Abu tie 
kandidatai konvencijoje nedaly-l 
vavo. * Trečias stipriausias kan
didatas buvo generalis proku
roras Palmer. Nominavimas už
sibaigė, kada Cox: gavo 702 bal
su ir tuoj pašokęs viena dele
gatas padavė sumanymą jį už- 

I tvirtinti vienbalsiai. Nuvargę 
l delegatai, 1:40 vai. ryte, suti- 
Į ko ant to ir tuoj: pakilo ■ užmas, 
sutinkantis gubernatrių Cox iš
statyti kandidatu, atmetus ki
tus į šalį.

Ne tik kad; iš vienos valsti
jos, bet taipgi abu kandidatai 
yra laikraštininkai, laikraščių 
leidėjai, iš jaunų' dienų dirbę 
spaustuvėse ir gerai savo ama
tą.5‘■pažįstą.
£ James M. Cox yra gimęs 1870 

metais, ant ūkės.. Paaugęs* ir 
lankydamas mokyklą, jis sykiu 
dirbo prie miestelyje ėjusio/lai
kraščio spaustuvėje ir nuo to 
likosi patrauktas prie laikraščio 
darbo. Baigęs high school, jis 
likosi pakviestas mokytojauti, 
tečiaus tuoj vėl grįžo prie laik
raščio, kuomet jo švogeris laik
raštį atpirko. Harding taipgi 
prie laikraščio gavo progą dir
bti, kada jo tėvas atpirko laik- 
kraštį ir pats jį leido. Laik- 

I raštinėje dirvoje Cox plačiai pa- 
jsižymėjo: dirbo prie kitų laik
raščių, vėliaus, kaipo reporte
ris ir pasižymėjo savo atviru
mu, išnešimu -aikštėn teisybės, 
ką kiti slėpdavo. Sykį buvo ne
tekęs reporterio vietos prie tūlo 
laikraščio1 tik už atvirumą prieš 
vieną gelžkelio prezidentą. Po 
to buvęs sekretorium tūlo mi
lijonieriaus, vėliaus pats nusi
pirko ir Įeidinėjo laikraštį Day- 
tone, O. Du sykiu Cox buvo 
išrinktas kongresan ir 1912 m. 
išrinktas Ohio valst. guberna
torium. 1914 metais jis likosi- 
sumuštas kito kandidato, te
čiaus 1916 metais,vėl laimėjo 
gubernatoriaus vietą. Dabar 
gubernatorius Cox eina trečią 
terminą.

TREČIA PARTIJA. ■
Washington. — Trumpu lai

ku tikima užgimsiant naujai po
litiškai partijai — ’’Progresivių 
liberalų”, reprezentuojančių or
ganizuotus darbininkus, organi
zuotus ukiningus ir Keturiasde- 
šimts-Aštuonių Komitetą (48 
valstijų). Konvencija rengia- 

Ima Chicagoje, prasidėsianti lie
pos 10 d. Nominuoti preziden- 
tu-kandid^tu manoma senatorių 
LaFolette iš Wisconsin© valst., 
respublikoną; vice-prezidentu — 
senatorių Walsh iš Massachu
setts, demokratą.

Trečia partija buvo atskilus 
1912- metais, kuomet' Roosevelt 
negavo respublikonų nominaci

jos. Po to Rooševelto progresi- 
Įstų partija vėl išnyko. Dabar 
' tveriasi nauja.

IŠKELIAVIMAS EU
ROPON

New York. — Prieš karę di
džiuotasi rekordais įvažiuojan
čių skaičiaus — būdavo atke
liauja kas metai po pusantro 
milijono žmonių į Suv. Valsti
jas iš Europos. Dabartiniu lai
ku žmonės dideliais būriais ap
leidžia šią šalį. Dieniniai iš
keliaujančių rekordai pasiekė 
iki 6,200 žmonių.

Nelaimes ant .Kelių
Scranton, Pa. — Trims ka

daras ušlėkus viens ant kito, ne
toli So. Pittstono liepos 3 d. už
mušta 18 ir sužeista apie 100 
žmonių. Nelaimė paėjo iš to, 
kad žaibui nutrenkus telegrafo 
stulpą, jis nukrito viduriu re
lių ir staigu nespėjęs susilaikyti 
užėjo ant jo karas. Tuoj ant 
jo iš užpakalio užlėkė antras 
karas, po to ir trečias.

Humboldt, la. — Trukini nu
šokus nuo relių ir inpuolus upe- 
lin, aštuoni likosi užmušti ir 30 
sužeista, 12 iš jų sunkiai.

KASINĖJA PILEKALNIUS.
Ohio valstija pasižymėjus se

novės Indijonų pilekalniais, ku
rie subudavoti įvairiais pavida
lais — gyvulių, žalčių ir tt. Da
bartiniu laiku trijų valstijų ar
chaeologists! kasinėjas: po to
kius pilimus prie Chillicothe, O., 
tikėdami ką nors juose verto 
užeiti. Atrasta jau du skeletai 
tų pilimų statytojų. 84 metai 
atgal čia jau buvo tyrinėjama, 
po to viskas vėl pertraukta.

AUTORĖ NORĖJO NUSIŽU
DYTI.

New Yorke. — žymi moksli
ninkė ir rašytoja, Miss Mary 
Helen Lee, atrasta prie parko 
ineigos su perpjautomis rankos 
gyslomis gulinti kritiškame pa
dėjime. Rankoje tūrėjo porą 
laiškų, kuriuose kalbėjo apie 
tai, kad ’jau nusibodo gyventi’. 
Vienas laiškas adresuotas poli
cijai, kitas broliui. Policijos ji 
prašė neleisti laikraščiams apie 
ją rašyti. Tą vietą nusižudyti, 
sakė ji, pasirinkus kad nepada
ryti bėdos namiškiams, kur gy
veno. Ji buvo perdėtinė val
džios mokslo įstaigos Filipinuo
se per keletą metų, parašius ke
liolika knygų ir šiaip daug dir
bus; karės laiku buvo su Rau
donuoju Kryžium Turkijoje.

Atrado 1860 m. pamestą sū
nų. Toledo, O. — Per šešias
dešimts metų nežinodama nie
ko apie savo sūnų, 82 metų mo
tina dabar jį atrado. Išvažiuo
dama į California su reikalais, 
1860 metais, motina savo trijų 
metų .vaikutį paliko pas pažįs
tamus, bet tie pavedė kitiems 
žmonėms, kurie po to išvažia
vo iš Ohio ir išsivežė vaiką.

Politiška kova. Dublin, Ga.— 
Dviem politiškom partijom pa
kėlus nesusipratimus, revolve
rių dueliuje nušauta vienas ir 
sužeista keturi žmonės. Kovo
je dalyvavo pirmesnis mieste
lio majoras ir dabartinis majo
ras ir jų pasekėjai. Nesusipra
timai ėję nuo keleto metų už 
įrengimą gelžkelio stoties.

Sudegė gaisre motina su še
šiais vaikais. New Castle, Pa. 
— Netoli nuo šio miestelio, El
wood miestelyje, namuose 'ant 
trečio augšto gaisro užklupti, 
sudegė šeši vaikai ir jų moti
na. Gaisras prasidėjo iš apa
čios ir greitu laiku prasiplėtė 
augštyn, kad ugnagesiai nega
lėjo spėti jų išgelbėti. Išsykio 
manyta, kad jiems pasisekė iš 
gaisro išbėgti, bet vėliaus suži
nota, jog jie dar degančiam na
me. Pasiekus jų kambarius, 
kampe atrasta visi septyni su
svilę.

PASKOLOS RINKIMAS PRAILGINAMAS -- 
PASIDARBUOKIME DAR SPARČIAU!

Paskola Eina vis Geryn.” 
Bonai jau Verti $100.42 Į

Lietuvos Misija buvo nusky- 
rusi Liepos 1 dieną š. m. užbai
gti paskolos darbą. Mat, nuo 
to laiko Lietuvos Respublika 
jau moka nuošimčius už kiek
vieną 'boną ir todėl visi pasko
linti už bonus pinigai turėjo 
būti sumokėti iki Liepos 1 die
nos. Tečiaus paskolos darbas 
tik paskutiniu laiku išsivystė į 
platų visų Amerikos Lietuvių 
darbą. Kai kurios stotįs tiktai 
paskutiniu laiku sujudo, sukru
to prie darbo ir yra tvirtai pa- 
siryžusios savo kvotą išpirkti. 
Kitos yra išpirkusios daugiau 
kaip du trečdaliu savo kvotos 
ir prašo dar pailginti paskolos 
užbaigimą, idant jos galėtų vi
są sumą išpirkti. Yra stočių, 
kurios delei įvairių priežasčių 
tik nesenai susitvėrė ir jos sten
giasi prisivyti kitas stotis ir 
parduoti bonų nemažiau kaip 
kitur, kur jau senai darbas bu
vo pradėtas. Pagaliau yra sto
čių, kur inėję į stoties viršinin-: 
kus 'žmonės nepasirodė ikišiol 
savo veiklumu ir sakoma, jog 
butų geriau, kad tokių stočių 
valdyba butų atnaujinta ar pa
pildyta naujais žmonėmis, nes 
tuomet darbas eitų sparčiau. 
Delei visų šių priežasčių pasko
los darbas umu laiku sustabdy
ti negalima ir prisieina jį pra
tęsti ilgesniam laikui, idant per 
tą laiką visos stotįs galėtų dar 
drūčiau pasidarbuoti ir savo 
kvotą išpirkti. Daug kas pa
sako, jog Lietuviai jau sykį 
užmanę vieną darbą, turi tą 
darbą--iki galo-padaryti, o tat 
reiškia, jog Amerikos Lietuviai 
privalo visus penkis milijonus 
dolarių paskolos sukelti. Lietu
vos Misija pilnai tiki, jog Ame
rikiečiai neapsileis.

Šiuo laiku kaip kur sunku 
padaryti prakalbos; delei šilu
mos ir karščio sunku sukviesti 
žmones į kokią nors salę pra
kalboms. Daug kas važiuoja į 
girias, į sodnus pasilinksminti, 
bet ir prie tokių pasilinksmini
mų nereikėtų užmiršti apie bo
nus. Praėjus vasaros karščiui 
viliamės, jog viena ar kita sto
tis su nauja energija griebsis 
darbo ir, savo padarys.

Svarbu, kad visų apskričių 
komitetai pasirūpintų paskolos 
pravedimu ir kuomet jau bus 
matoma, kad darbas eina prie 
galo, patartume visame apskri
tyje surengti kokios vienos sa
vaitės ar kelių dienų vajų ir 
ten galėtų nuvykti su prakal
bomis nuo Misijos kalbėtojai, 
kurie ir pasiliktų, iki visa kvo
ta nebus galutinai surinkta. — 
Kur yra surinkta iki dviejų 
trečdalių ar kiek daugiau, ten 
nesunku surinkti jau ir pasku
tinę dalį.

Kas yra sumokėjęs pinigus 
už boną iki Liepos 1 dienos, tie 
visi gaus boną- be jokio primo
kė jimo, nes nuo liepos 1 dienos 
prasideda augti nuošimčiai. Jei
gu'gi kuris pirktų boną jau po 
liepos 1 dienos, tai teisybės de
lei kiekvienam turėtų būti ati
traukta dalis nuošimčio, nes 
Lietuvos Valstybė moka pro
centus nuo Liepos 1 dienos. Pa
vyzdžiui, vieną sykį į metus, už 
100 dolarių boną, į 12 mėnesių 
moka 5 dolarius nuošimčių arba 
į vieną mėnesį po 42 centu, to
dėl nusipirkęs boną vienu mėne-t 
siu paskiau, po Liepos 1 dienos, 
jau turėtų prie šimtinio bono 
primokėti 42 centu. Pirkęs po 
2 mėnesių, turės primokėti1 84 
centus. Tečiau per visą Liepos 
mėnesį šių primokėjimų nebus 
imama ir visi, kurie paims bo
ną kad ir1 po pirmos liepos die
nos iki rugpjūčio 1 dienos, skai
tysis kaip pirkę iki liepos 1 d.

Jokių primokėjimų nuo jų ne
bus reikalaujama.

Kas dabar nenusipirks ir ati- 
dės nupirkimą bono tolesniam 
laikui, tai paskui pirkdamas tu
rės primokėti ir dalį nuošimčio, 
kaip augščiau parodyta.

Todėl pirkite visi dabar. Ga
lėdami atlikti šiandien, neati
dėliokite darbo rytojui. Juk 
visvien — darbas turi būti at
liktas, visa paskelbta paskola 
turi būti išpirkta.

Lietuvos Misija.
257 W. 71st' St., New York.

SMULKIOS ŽINIOS
LINČIAVIMAI NESILIAUJA.

Wharton, Tex. — Praėjusią 
savaitę, pradžioj, šiam paviete 
likosi nuašuti du ir kiti du neg
rai pakarti intužusių žmonių už 
juodukų prasižengimus. Jiems 
užmesta kaltė turėjime bendro 
su nužudymu pavieto šerifo.

Nelaimė ore. San Francisco, 
Cal. — Netoli čionai orlaivio 
nelaimėje užmušta trįs žmonės.

Ochotske, kaip iš Japonijos 
pranešama, kilo didelis gaisras 
ir išdegino visą -žuvininkų dis- 
triktą. Nuostolių keturi milijo
nai dolarių.

Del pačios. Chicago. — Ne
paliaujamai trokštamas suteik
ti savo pačiai kuogražiausių ir 
brangiausių daiktų, vienos įstai
gos vedėjas per porą metų iš
eikvojo savo kompanijos pini
gų apie $70,000.
- Weirton,W. Va. — Prisipaži

nęs nužudęs žmogų, tūlas 32 ih. 
vyras likosi visam amžiui 'nutei
stas Moundsville kalėjiman. Po 
teismo jis pasisakė dar keletas 
metų atgal esąs nužudęs keturis 
negrus.

St. Louis, Mo. — 16 metų 
mergaite, 1916 metais išteisin
ta už nužudymą savo tėvo, da
bar nuteista 10 metų kalėjimo 
už nušovimą savo patėvio. Šia
me . atsitikime ji teisinosi tai 
padarius apgynimui savo gar
bės;

Meksikoje, Tamaulipas vals
tijoje, insurgentų vadas Carlos 
Osuna keletas dienų atgal su
kilo su 1,200 vyrų, tečiaus val
džios kariumenė juos sumušė 
ir išvaikė. Su vadtZTeliko ’80 
ištikimų kareivų.

Spa, Belgija. — Liepos 5 d. 
■prasidėjo Vokiečikj-sąjungiečių 
konferencija, kurioje pirmieji 
pradėjo smarkauti, tečiaus są- 
jungiečiaai jiems užkirto, paro
dydami, jog jie yra ponais. Vi
same kame Vokiečiai nori už- 
vilkinėti sutarčių pildymą.

Šveicarija, nenorėdamo mokė
ti Amerikai brangiai už anglis, 
pradeda plačiai vystyti vandens 
spėką.

Paryžius. — Gelžkelio nelai
mėje užmušta šeši ir sužeistą 
14 žmonių.

Dayton, O., gatvekarių darbi
ninkų streikas dar labiau su- 
tvirtėjo ir darbininkai nubal
savo nepriimti naujai siūlomas 
kompanijos išlygas. Nesenai 
dar jie buvo atmetę gubernato
riaus Cox pasiūlymą pertraukti 
streiką ir grįžti prie darbo pa
gal senos mokesties, bet tuomi 
(arpu bus vedamos derybos ir 
nevilkinančiai tikrino darbinin
kams išgauti padidinimą mokes
ties, bet ant to darbininkai’ ne
sutiko. Ikišiol jie gavo po 50c. 
i valandą. Dabar kompanijos 
siūlo 62c. į valandą ir tuo tarpu 
daryti tarybas apie tolimesnį

1 pakėlimą.

Laisva Lietuva Dabar arba Niekados! — Lietuvos Laisvės Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiami
Bonai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės į Lietuvos Misijų New Yorke. Į
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į Iš Lietuvių Gyvenimo j
Apie Pittsburgo Parapi

jos Riaušes -
’’Draugas” apie kilusį aną sa

vaitę Pittsburgo Lietuvių para
pijoje skandalą šitaip praneša: 
''’’Visos Amerikos akįs atkrei

ptos į San Francisco, nes tenai 
didžioji seniausioji partija ren-

lėjus atlaikyti minios, atlėkė 
pagalba iš South Sidės polici
jos stoties. Pamatę, kad daug 
žmonių, tie pašaukė daugiau po- 
licijantų iš Centralės stoties. 
Automobiliu atvažiavo detekti- 
vai H. Elmer, A. Miller, J. Is
ler ir E. Schmerschall. Jie at
važiavo pirma negu kiti pribu

ks savo kandidatą į preziden
tus. Tuom tarpu Lietuvių akįs, 
skaudamos ir susigėdusios, tu
ri žiūrėti į Pittsburgą. Ten Lie
tuvių vardą ir katalikai katali
kų vardą apklojo gana gausiais 
purvais.

’’Kas tenai pasidarė? Vienas 
vietinis (Pittsburgo) dienraštis 
sako, kad konservativai, ku
riems vadovauja kun. J. J. Sut- 
kaitis, susirėmė su radikalais, 
kurių vadas yra kun. M. J. Ka
zėnas. Šitų tarpe esą daug ai- 
doblistų (I. W. W.). Aišku, 
kad dienraštis klystat Dar ga
lima butų tikėti, kad kunigAs 
veda konservativus, bet kad ku
nigas butų aidoblistų vadas, tai 
jau visai netikėtina .

’’Skandalas, sako, iškilęs ši
taip. Krūva žmonių nedėlioję 
po pietų, 27 birželio 1920 m. 
susirinko ties šv. Kazimiero pa
rapijos svetaine ant kampo 22- 
ros ir SArah gatvių, žmonės 
norėję laikyti posėdį svetainė
je. Klebonas neleido to posė
džio laikyti, bet ne pats žmo
nėms uždraudė, tik pranešė per 
parapijos komiteto sekretorių, 
kuris angliškai pasirašo John 
Metzaiker.

”Ar tas turtingas Pittsburgo

vo. Minia parmušė ant žemės 
ir apkūlė 'tuos keturis polici- 
jantus. Isler ir Schmerschall 
tapo sunkokai sužeisti. Kuomet 
atvyko daugiau policijantų, tuo
met teko ypų ir žmonėms iš mi
nios. Įveikusi minią policija 
išveržė iš jos abudu kunigu ir 
nuvežė juodu į viešbutį Fort 
Pitt.

’’Kaip visuomet tokiais atve
jais taip ir nedėlioję Pittsbur
gh policija suėmė keletą žmonių. 
Jų vardai ir adresai šitaip už
rašyti : Mrs. Nellie Zamblanska,1 
rear of 2127 Whights way; Mrs Į 
Frances Buchecish, 2120 Mer
riman way; A. J. Tervellis, 1724 
Mary st.; Andy Gestrausky, 
1810 Merriman way; Charles 
Gelanis, 2220 Watson st., Ge
orge Cacabish, 95 S. 13th st.; 
Alex -Kuhns, 148 So. 20th st.; 
Anton Gelonis, 11 Uxon way; 
Walter Stacinskas, 2025 Jane i 
st. Ant rytojaus jie visi tapo r 
paleisti, bet pašaukti į teismą j 
pas teisėją B. L. Succoup. , ,L 
/’Nedalyvavę tame Lietuvių 

vardą žeminančiame atsitikime, 
nei priežastyse sukėlusiose jį, 
negalime pasakyti, kas ten kal
tas, kas teisingas.

”Tlk apgailestaujam, kad be-
mėsininkas Lietuvis mandagiai 
kalbėjo su žmonėmis ar ne, to 
mes negalim pasakyti. Tik 
žmonės jį nuvijo nuo laiptų ir 
inpykę metėsi į kleboniją, ža
dėdami apkulti ir kunigus.

’’Minia pakeliui sutiko leite
nantą John Alt ir keletą poli
cijantų. Tie bandė sulaikyti 
minią, bet negalėjo.’ Minia iš
laužė klebonijos duris ir išsi
vedė kunigą. Kaikurie bandė 
stabdyti įniršusius žmones, bet 
nepasisekė.

Pirmiems policijantams nega-

: veik kas metai Amerikos Lietu
viai parūpina Amerikiečiams 

j nors vieną skandalą.”

HOMESTEAD, PA.
Liepos 11 d., 8 vai. vakare, 

vietos Lietuvių mokykloj atsi
bus mass mitingas visų tokių, 

Į kurie esat pirkę Newton Falls, 
Ohio, lotus žemės. Kompanija) 
perkant mums žadėjo duoti dul 
lotu žemės ir $500, bet'dabar 

i to 4visko tik pusę teduoda. Lie- 
, tuviai turėjo du mitingu, išrin

ko valdybą, kuri yra pasiuntus 
kompanijai laišką birže,lio 27 d. 
Dabar busi išnešta rezoliucija 
ir pasiųsta kompanijai. Nepa
mirškit dienos, liepos 11, 8 vai. 
vakare. Komitetas.

NAUJA SLA. VALDY
BA

Pildomoji Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje Taryba praė
jusiame Seime užtvirtinta se
kanti :

ST. GEGUŽIS — Prezidentas.
V. KAMARAUSKAS — Vi- 

ce-Prezidentas.
T. PAUKŠTIS — Iždininkas.
Iždo globėjai :
T. ASTRAMSKAS ir J. M. 

DANIELIUS.
DR. F. MATULAITIS — Da- 

ktarąs-Kvotė j as.
T, Dundulis, socialistų-bolše- 

vjkį kandidatas sekretorium, iš
rinktas "didžiuma balsų, Seimo 
likosi neužtvirtintas ir tokiu bu- 
du -atsibus nauji - sekretoriaus 
rinkimai.

šiame Seime, kaip niekad ki
tados, kilo didžiausias lermas 
del sekretoriaus. T. Dundulis 
pasirodė esąs neturįs tiesų bū
ti išrinktu delei neišpildymo vi
dų pareigų sulyg SLA. taisyk
lių — jis buvo suspenduotas už 
mokestis — suspenduotas jau 
du metai.

Jo šalininkai ’ir pats Dundu
lis pakėlė didelį lermą, užmeti
nėjo bėdas buvusiam sekreto
riui A. B. Strimaičiui, buk jis 
tyčia, ar politikeriaudamas, ty
čia užslėpė, o gal ir prasimanė, 
T. Dundulio suspendavimą. Sei
mas dalyko ištyrimui išrinko 
tam tikrą komisiją.

Komisija išrado, kad jis 1918 
metais buvo suspenduotas, nes 
biskis po biskį, užsileisdamas, 
ant galo užsiliko skolingas už 
4 mėnesius, o tuo pačiu nusto
ja teisės ineiti į Centro valdy
bą. Pats Dundulis darė išve
džiojimų ir pasiteisinimų, bet 
gi pagaliaus Seimas jį atrado 
atmestinu ir nutarta paskelbti 
naujus sekretoriaus rinkimus.

Dundulio šalininkai šaukė nu
bausti A. B. Strimaitį. Raudo
nieji savo ginčuose priėjo net 
šiurkščiausių išsireiškimų ir 
kitiems- drabstė kriminališku- 
mus. Strimaitis likosi išteisin
tas ir pripažintas jokių tyčių 
nevarinėjęs, ką labiausia priešai

. Tm^~boqoė*n

Močiute Sako
’’Kuomet ji buvo mažutė mergaitė ir jos mama 
neturėjo užtektinai pieno jos žindymui, ji davė 
jai

EAGLE BRAND
(CONDENSED milk)

Nuo ko ji buvo tvirta ir sveika—ir, kada močiu
tė negalėjo žindyt mano motinos, jį taipgi davė 
jai Eagle Brand, ir dabar—mano motina duoda 
man Eagle Brand, ir aš augu sunkesne po virš 
pusę svaro kas savaitė nuo to, kaip- buvau trijų 
mėnesių amžiaus.”
Prisiųskit mums šiandien kuponą, jeigu jūsų kū
dikis tinkamai neauga—-jeigu verkia, neramus ir 1 
suvargęs—ir gausi dykai penkiasdešimts keturių 
puslapių knygelę apie kūdikius, taipgi maitinimo 
instrukcijas, jūsų kalboje.
Gerumas, atsakantumas ir ekonomija padaro 
Eagle Brand pirmu pasirinkimui del stalo ir ga
minimo valgių. Gaspadinė neturės bėdos su cuk
rum, ir jis yra dar pigesnis.' Pirkit dėžę šiandien 
ir vartokit jį visur kur reikia pieno ir cukraus. 
Didesni vaikai jį mėgsta su duona vietoj sviesto.

šia Labelis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija

Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Groserių Krautuvėse.

The Borden Company
108 HUDSON STREET

NEW YORK

■ Iškirpk kuponą. Pažymėk no-
! rimą knygutę ir prisiųsk ji ]/
Į mums ŠIANDIEN,
Į Mrs ____________
Į Street __________
i Ci,ty ----------- -—
I State___________ (8) Į
! ____Nurodymai apie Valgius j
! l__ Kūdikių Gerove

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

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

norėjo išrasti.
P. Jurgeliutė likosi Seimo už

tvirtinta laikinąja sekretore, iki 
referendumu liks išrinktas ki
tas. Rinkimai turi pasibaigti 
neilgiau kaip bėgyje šešių mė
nesių.

Ant naujo baloto nutarta ne
dėti kandidatais nei A. B. Stri
maičio Yiei T. Dundulio, o staty
ti visai naujus kandidatus už
imti SLA. ‘ sekretoriaus parei
gas. Galime laukti naujo su
judimo SLA. kuopose ir narių 
tarpe.

S. E. VITAITIS vienbalsiai 
išrinktas ’’Tėvynės” redakto
rium.

Pastoviose Komisijose vietas 
užėmė sekančios ypatos:

ĮSTATŲ KOMISIJA: — Z. 
Puišiutė, J. S. Lopatto ir K. 
Gugis.

FINANSŲ KOM.: K. Jurge- 
liunas, A. Ivaškevičius ir K. 
Varašius.

KONTROLĖS KOM.: F. ži- 
vatkauskas, J. Kačergius ir J. 
Neviackas.

PRIEGLAUDOS NAMO K.: ‘ 
P. A. Dėdynas, M. A. Raginskas 
ir J. Juknis.

LABDARYBĖS K.: S. Baka- 
nas, >P. Jurgeliutė ir A. T. Ja
saitis.

APŠVIETOS KOM.: Dr. I. 
Bronušas, Dr. A. L. Gtaičunas 
ir Kl. Jurgelionis.

SKUNDŲ IR APELIACIJŲ: 
P. A. Jatulevičius, J. Sekevičius 
ir J. Ambraziejus.

SVEIKATOS KOM.: Dr. A. 
Montvidas, Dr. J. Mikolaitis ir 
Dr. Juožas Jonikaitis.

KANKINIŲ KOM.,: Dr. Sut
kus, A. Mikalauskas ir J. žali
mas.

’’Tėvynės” redaktoriui alga 
pakelta iki $45 savitėje, tokia 
pat alga bus mokama ir sekre
toriui.

Sekantis Seimas nutarta lai
kyti Detroite, Mich., 1922 me
tais. v

PITTSBURGH, PA., Birutės 
Choras rengia pikniką, kuris 
atsibus ant Stankaus Farmos, 
Fair Havėh, Pa., nedėlioj, lie
pos 25 d., prasidės nuo 10 vai. 
ryte. Kviečia apielinkių Lie
tuvius atsilankyti.

I
VIEŠAS LAIŠKAS

' Lietuvos Atstovui Amerikoje.
Gerbiamasis!
Tamista mėginate pateisint 

tą apilėšimą, kokį Lietuviai A- 
merikiečiai sutinka parvažiavę 
ant Lietuvos rubežiaus. Sako
te, kad tai daroma apsaugoji
mui pramonės ir darbininkų. 
Be abejonės ir Tamista turbut 
netikite į tai, kad Lietuvis, va
žiuodamas atgal, Vežasi ką nors 
pardavimui. Na ir jie turi kri
minalius įstatus, kurie duoda 
teisę keleivį apiplėšti. O kad 
taip yra, faktų nereikia, nes 
daug laiškų nuo iškeliavusių į 
Lietuvą čia Amerikoje likusieji 
yra gavę ir patalpinę laikraš
čiuose. Galų gale to fakto ne
užtyli ir buvęs ”V. L.” redak
torius P. Norkus.

Tamista malonėkite prisimin
ti sau tą, kad Lietuviai Ameri
kiečiai -didžiausiai yra atsidavę 
savo Tėvynei Lietuvai. Rėmė 
ir teberemia visus didžiuosius 
Lietuvos reikalus savo kruvi
nais centais. Dr. Basanavičius 
rinko aukas nupirkimui žemės 
ir pastatymui Tautos namo Vil
niuje. Rinko aukas kun. Tu
mas ’’Saulės” namams Kaune. 
Bet kas išskaitys nuolatines 
rinkliavas ir; aukavimą. Dabar 
ir •’ gi Lietuviai Amerikiečiai 
skolina pinigus pirkdami Lie
tuvos Laisvės bonus.

Gi kuomet tie žmonės, tiek 
aukavę sugrįžta į Lietuvą, tai 
ant rubežiaus yra tiesiog ap
robavo jami! Tai yra daugiau, 
negu bjauru! Tas daro didelę 
gėdą Lietuvos valdžiai!

Tamista kuogreičiausiai pra
neškite Lietuvos valdžiai, kad ji 
išbrauktų tuos kriminalius ru
bežiaus įstatus ir pasiųstų pa.- 
liepimus ant rubežiaus, kad val
dininkai neluptų.

Jokūbas šalpijonas.
J. VILEIŠIO PAAIŠKINIMAS.

(Nenorėdami kelti bereika
lingų užmetimų prieš Lietuvos 
valdžią, laišką pasiuntėme Lie
tuvos Atstovybei Washingtone 
ir talpiname sykių su Atstovy
bės pirmininko J. Vileišio paai
škinimu. — ’’Dirvos” Red.) 
Jo Sveikatai, 
Jokūbui šalpijonui.
Gerbiamas Tamista :

Tamista smagiai užsipuoli 
delei to, jog ant sienos Lietu
vos valdžia paimanti didelius

'muitus nuo įvežamųjų daiktų.
Jeigu kur neteisėtai tasai 

mokesnis tapo paimtas, reikia 
pasiskųsti ir muitas bus grą
žinamas. Paliuosuoti visJi A- 
merikiečius nuo muito nėra ga
lima, nes juk lengvai gali atsi
rasti parubežyje tokių Vokie
čių agentų, kurie su pagalba 
grįžtančių Amerikiečių galėtų 
gabenti prfekių be muito, kiek 
tik kas nori.

Jeigu gi kas ištikro nori ap
sisaugoti nuo muito mokėjimo, 
tai nesunku padaryti tam tik
ras dokumentas, kaip esu re
komendavęs, ir tikiuosi, jokio 
muito tokie žmonės nemokės.

Su pagarba
J. VILEIŠIS, 

Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Padėkos Žodis Misijai
Gerbiama ’’Dirvos” Rėdyste: 

Meldžiu patalpinti Jūsų laikraš
tyje mano širdingą padėką Lie
tuvos Misijai New Yorke .už to
kį gerą ir teisingą patarnavimą 
kaip man taip ir Lietuvoj lau
kiantiems nuo Amerikoj gyve
nančių giminių varguoliams pa
šalpos.

Aš išsiunčiau pereitą vasario 
14 d. per Misiją pinigų savo se- 
serei ir ji apturėjus prisiuntė 
priėmimo paliudymą ir kiek 
gavo. Laiko, tiesa, ėmė nuo 
vasario 14 d. iki gegužio 18 d. 
Bet gi apie tai negali būti kal
bos, nes visiems žinomos dabar
tinės aplinkybės. Vienok kaip 
Misija pažymėjo pagal tuolaiki
nį kursą, tiek sesuo ir priėmė. 
Kiti kalbėjo, buk Lietuvos Val
džia ima taksus nuo prisiųstų 
pinigų, čion pasirodo nepaim
ta nei vieno skatiko. Taigi mu
sų broliai neturėtų jieškoti jo
kių kitų šaltinių, bet turėtų at
likti viską tiesiai per Lietuvos 
Misiją. Aš tariu jai širdingą 
ačiū. L. Gawlis,

Baltimore, Md.

“DIRVOS” AGENTAS ANGLI
JOJE

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

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

' COLGATE’S TALCUM PAUDERIS 
sutaisytas pagal medikalės formulos, 
naudojamos vaikų ligonbutyje.
Jis' yra antiseptiškas ir vėdinantis nie- 
žinčiai ir užsidegusiai odai, ir kuomet 
naudojamas liuosai ant kūno kūdikiui, 
padarys jo odą sausa ir patogia. Pau- 
deris maloniai perfumuotas.
Moterjs patirs, jog Colgate’s Talcum 
yra užganėdinančiu rengiantis, ir vy
rai patirs, kad tai yra vėdinančiu po 
skutimosi. Naudokit j j bile kada, kuo
met šilto oro prakaitavimas suteikia 
jums nepatogumo.

ill

1

iŠ?
Reikalaukit Colgate’s Talcum 
jums patinkamoje aptiekoje.

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

COLGATE’S
TALC POWDER

s

3
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

Vienam Malonu, 
Kitam —

Nuo pat svieto pradžios 
jau taip yra: kas vienam 
patinga, gerą ir malonu, ki
tam ne, ir nebuvo dar jokio 
daikto ir sutvėrimo, kurį 
visi išvien mylėtų arba ne
apkęstų.

Kada Adomas padarytas 
rojaus ponu ir valdytoju vi
so gyvo ir negyvo, Dievu
liui buvo malonu, kad pasi
sekė' taip nuoseklų darbų 
padaryti. Bet tuo tarpu po
nui Adomui tas viskas ne
turėjo malonumo — ir rei
kėjo sutverti jam Jievą.

Adomui Jieva buvo malo
niu dalyku ir gyvenimas ro
juje buvo linksmas, bet ta
da ponui Dievui pasidarė 
nemalonu ir jis užsinorėjo 
žinoti, ar jiedu jo klausys.

Kada Dievas parodė Ado
mui ir Jievai gyvybės medį 
ir išgavo iš jų prižadą, jog 
neskins ir nevalgys medžio 
vaisių, — vėl Dievui buvo 
malonu, bet dabar pasidarė 
nemalonu Velniui.

Kada Velnias pradėjo su 
Jieva šnekėt ir gundint ją 
skint obuolį, prižadėdamas 
visokių gerybių, Jieva pa
klausė jo ir nuėjo prašyt 
Adomo jai tą loską padary
ti, tai Adomui buvo nema
lonu. Bet kada jiem abiem 
pasidarė malonu, tada atėjo 
Dievas ir jam buvo nemalo
nu, kad jiedu jo nepaklausė. 
Dabar Velnias jautėsi ge
rai ir buvo užganėdintas, 
bet Jieva pasijuto be šlebės 
ir pradėjo nuo Dievo slėptis 
už krūmo.

Ir taip be paliovos. Ir 
taip šiandien yra.

Bet biblija perdaug ilga 
ir taip svarbi, kad nuo tų 
laikų,.kaip atsirado ant že
mės laisvamaniai ir bedie
viai ir iš jos recenzijas ra
šo, dar neužbaigė visko su 
Adomu ir Jieva ir dar nei 
vienas rašytojas, . norėda
mas ką apie seno testamen
to padavimus rašyt, nepra
dėjo toliau už Adomo ir Jie- 
vos.

Nebandysiu dar nei aš, 
nes viso musų pirmųjų tė
vų gyvenimo neaprašiau.

Margumo ir įvairumo tų 
smertelnų žmonelių tarpe y- 
ra daugiau, negu Jieva tu
rėjo ’’šlebių”. Ji galėjo tu
rėt naujos mados šlebę kas
dien, nes rojuje buvo daug 
visokių medžių ir su viso
kiais lapais.

Kunigams dangus malo
nus ir jie be paliovos nori 
visus žmones tenai sugrus
ti, bet tie smertelni žmone- 
liai nesiskubina, griešina, 
daro visokias piktybes ir ne- 
sigriebia už to malonumo.

Tikėjimą kunigai nepa
liaujamai giria ir sako, kad 
be to žmogus neineis į ka
ralystę dangaus, o žmonės 
vis darosi bedieviais ir vis 
randasi naujų tikėjimų.

Vieni žmonės bažnyčias ir 
kunigus laiko didžiausiu da
lyku, o kiti pro kunigą ei
dami nei nepažiūri, nebu
čiuoja jam nei rankų, ir nei 
pro bažnyčią eidami kepu
rės nepakelia.

Visi katalikai popiežių ir 
kardinolus ir vyskupus lai
ko dūšių karaliais, o kokie 
nors bedieviai tą parėdytą 
raudonuose rūbuose dūšių 
ganytoją palaiko cirkaus 
štukorium.

Pinigai kunigėliams yra

maloniausias daiktas, betgi 
griešninkai nesiskubina vis
ką jiems atiduoti, nors ir 
pekla grąsina.

Vyčiai norėtų, kad neši- v 
rastų ant žemės nei vieno 
laisvamanio ir bedievio ir 
visi prigulėtų prie kun. Ka- 
mašo armijos, ale yra tokių, 
kurie nenori, kad ant svie
to rastųsi nei vieno vyčio.

Socialistams ir bolševi
kams ’’žemiškas rojus” iš
rodo puikus ir malonus, o 
akli fanatikai į jį nenori eit 
ir gana.

’’Kamunistai” pasistatę 
žydelių Markso ir Trockio 
ir burlioko Lenino paveiks
lus gieda: ’Nuo maro, bado, 
ugnies ir karės išgelbėkit. 
mus!” O kiti, tą jų giesmę 
girdėdami, bepročiais vadi
na.

Bolševikai sako, kad pa
kėlimas revoliucijos, išnai
kinimas kapitalistų ir su
griovimas visko, ką buržu
jai turi pastatę ir pabuda- 
voję, padarytų darbininkus 
laimingais, o darbininkai tų 
jų laimių nesigriebia ir ga
na.

Rusijos akli žmoneliai pa
darė tą, ką jie skaitė bū
siant išganymu, o dabar į 
pražūtį nuskendo.

Kapitalistai nori padary
ti' visus darbininkus savo 
vergais ir turėt linksmą gy
venimą, bet darbininkai ant 
to nesutinka ir nepasiduo
da.

Lenkai ir bolševikai no
rėjo užvaldyt Lietuvą, o tie 
Lietuviai juos ugnia šeria 
ii* gena šalin, kad net dul
kės rūksta.

Musų ’’socialistai” savus 
laikraščius vadina ’’darbo 
žmonių” laikraščiais, o tie 
darbo žmonės skaito sau ki
tokius, kurie jiems geriaus 
patinka.

’’Katalikiški” laikraščiai 
ragina, kad žmonės skaity
tų tik jų laikraščius, o ne 
bedieviškus, bet žmonės imą 
bedieviškus ir gana;

Kunigai nori, kad nedė- 
liomis žmonės eitų į bažny
čią, o daugumas sau namie 
sėdi arba kitur kur slampi
nėja.

Kunigai nori turėt gaspa- 
dines, o tie laisvamaniai už 
tai sako, kad kunigai kaip 
ženoti gyvena.

Laisvamaniai ima pačias 
teismuose, o kunigai rėkia, 
kad jie nėra už tai ženoti.

Mergelės, kurios turi vai
kinus—džiaugiasi, kad turi 
gražiausią už visus ant svie
to, o kitos tuo tarpu iš jų 
juokiasi, kad kokį kvailį te
rado mylėti.

Vaikinas, mylėdamas ko
kią mergelę, vadina ją gra
žiausia- už visas kitas ant 
svieto, tuo tarpu kiti ją va
dina ”iš pupų nevaroma”.

Senberniai visados jieško 
jaunučių mergelių ir su to
kiomis suėję išrodo kaip at- 
grįžę ”į jaunas dienas”, ale 
bobos juos apšneka ir sako, J 
kad į kvailius pavirtę.

.Senmergės visados trokš
ta .’’jauno ir gražaus” vai
kino, bet kiti joms skirsto 
kokius senius ir niekam ne
tikusius našlius.

Katros mergos myli šunis 
ir su jais turi visą užsiga- 
nėdinimą, kiti jas pajuokia 
ir paikomis vadina.

Motinos savo dukteris už 
visas geriausiomis laiko, o 
kitos tas dukteris vadiną 
išdykėlėmis ir kitaip.

Dukterįs mislina, kad di
džiausia laimė anksti vyrą 
gauti, o tėvai joms su vy
rais nei šnekėt neleidžia.

Kur čia viską ir sudė
si, kur čia viską apsakysi; 
kiek pasaulyj yr’ keistybių 
niekad, niekad n’apsakysi. 
Visad kožnas savaip mano, 
Kiekvien’s save' kitaip ga
no; vienas taip į daiktą žiu
ri, kitas tų akių neturi ir iš , 
savo proto rato dalykus ki- 
kitokius krato. Genys mar
gas plunksnas turi, į juos 
■žmonės pasižiūri ir budus 
visokius turi.

Kas tą viską apsakytų, 
kas tiek gali prišnekėti — 
geriau bus ir man tylėti.

1 R

j

' Beve 
kos Lil 
metikai 
dalą, - 
redakto 
vėliaus} 
birželio

Skani 
kos Lie 
nijose; 
be pal 
tiems p 
Pogron 
kelia di 
kautos, 
nes An 
rapijose 
cariškui 
nigų, vi

Visus 
musų p 
butų ir 
tas visk 
ant mu 
ir visos 
kame n 
skelbia 
ga us iki 
liai, kur 
vo, krui 
gia baž 
mokesti 
sos žint 
likimą, 
klos, ka 
sigirsta 
vinos m 
smai - 
su susi 
kenčia' 
už pare 
atskaitų 
sti perši 
gas, dm 
jos kom 
ti klebo

Nepal 
dėlių ųži 
sę ant b 
ko, ką ž 
parapijt 
teisybės 
savo kei 
lia prie 
miausia 
riškiaus 
seniaus 
parapiji 
dieviais 
niais. 
aidoblis 
ji vard 
populiai 
kunigėli 
siteisint 
užtarim; 
’’baisius*

Policij 
kaltų pa 
mis, su 
tai iš kur 
ėjo apie 
jonieriai, 
revolveri: 
dyti ir iš] 
tą. Poli 
bažnyčioj 
jono ir n 
kiu, bet i 
anarchist 
ševiku, - 
rekomend

Amerik 
neįsitėmij 
su jais el| 
dalų, gali 
pereitais i 
Cleveland! 
Viešpačiai 
ginti iš pa 
ti — vėl žr 
nai, pasidi 
nigėliui ir 
čiuoja ran 
gina jiems 
jie lieka v 
rapijonįs j 
kunigo bat 
naujas lern 
vų daužymi 

Ką reiški 
važiavimai, 
mai, kurių 
nemato pag

Kunigų s 
mai yra su 
palaikyti s 
nusižeminu: 
tarnais, kai 
kontrolėje 
gus ir kok 
tokiuose ats 
šitie.

Net ”Dn 
kad šiose ri 
aidoblistai, 
gas žmones



iiiiiiiiiiiiiiiiniiiuuiir ■
J I 

:L1S^
1 L IIIIIIIIIIIMNHUIlMHtuJ 

s daiktas, betgi [ 
nesiskubina vis- r 
tiduoti, nors h 
na.
mėtų, kad nesi- | 
žemės nei vieno I 
' ir bedievio ir L 
tų prie kun. Ka- į 
as, ale yra tokių, į 
•i, kad ant svie- Į 
įei vieno vyčio. Į 
ms ir bolševi- 
iškas rojus" iš- t 
s ir malonus, o į 
:ai į jį nenori eit į

štai” pasistatę F 
,rkso ir Trockio ! 
Lenino paveiks- į 

Nuo maro, bado, i 
karės išgelbėkit I 
iti, tą jų giesmę j 
bepročiais vadi- į 

ii sako, kad pa- [ 
voliucijos, išnai- [ 
įpitalistų ir su- Į 
visko, ką buržu- [ 
statę ir pabudo- f 
rytų darbininkus r 
o darbininkai tų r 
lesigriebia ir ga- l 

įkli žmoneliai pa- t 
ą jie skaitė bu- 
tymu, o dabar į f 
skendo, 
tai nori padary- l 
arbininkus savo k 
turėt linksmą gy- F 
t darbininkai ant [ 
ka ir nepasiduo- s

ir bolševikai no į 
lyt Lietuvą, o tė 
juos ugnia šen 
lin, kad net di- I 

socialistai” sąra ;
vadina "daili Į 

ūkraščiais, o lit jį 
ties skaito sali H r 
rie jiems gerins i

DIRVA

Į NUO REDAKCIJOS
SKANDALAI PARAPIJOSE

iški” laikraščiai [ 
d žmonės skaity- r 
laikraščius, o ne ; 
s, bet žmototo 
3 ir gana. i 
nori, kai Mit

inės eitų į barny- į 
gumas sau namie i 
kitur kur stori- • 

nori turėt gaspo [ 
e laisvamaniai oi 
£ad kunigai kaip I 
ena.
aniai ima pat® I 
o kunigai rėkia, | 

ra už tai senoli į 
s, kurios turi vai i 
augiasi, kad turi L 
už visus ant svie- F 

s tuo tarpu iš jų | 
ad kokį kvailį te- Į 
ti.
s, mylėdamas ko | 
lę, vadina ją gra- Į 

visas kitas ant į 
tarpu kiti ją va- į 

ūpų nevaroma".
iai visados įieško | 
nergelių ir su to | 
ję išrodo kaip at- į 
.imas dienas", ale t 
.apšneka ir sako, ■ 
liūs pavirtę.
;ės visados trokš- 1 
ir gražaus” vai | 

kiti joms skirsto į 
ius ir niekam ne- t 
išliūs.
nergos myli šunis į 
turi visą užsiga- Į 
kiti jas pajuokia I 
s vadina.
savo dukteris® į 

tusiomis laiko, o j 
dukteris vadina < 

s ir kitaip.
i mislina, kad di | 
įimė anksti vyra | 
ivai joms su vy- | 
tekėt neleidžia.
ia viską ir sūdė- į 
t viską apsakys; fe 
įlyj yr’ keistybių | 
iekad n’apsakya | 
įas savaip mano, r 

save kitaip ga- I 
taip į daiktą žiu- | 

I akių neturi ir iš f 
rato dalykus ki- s 

•ato. Genys mar- | 
snas turi, į juos r 
įsižiūri ir bud® į 
iri.
viską apsakytų, Į 

;ali prišnekėti- f 
ir man tylėti.

Beveik kas metai Ameri
kos Lietuviai parūpina A- 
merikonams po vieną skan
dalą, — užbaigia ’’Draugo” 
redaktorius, aprašydamas 
vėliausį skandalą, įvykusi 
birželio 27 d. Pittsburge.

Skandalai, kokius Ameri
kos Lietuviai įvairiose kolo
nijose yra pakėlę, panašus 
be paliovos pasikartojan- 
tiems pogromams ant Žydų. 
Pogromus prieš Žydus su
kelia delei religiškos neapi- 
kantos, o kruvinos mušty
nės Amerikos Lietuvių pa
rapijose pakįla del klebonų 
cariškumo, del bažnyčių pi
nigų, viso turto.

yisus kruvinus nuotikius 
musų parapijose sunkų jau 
butų ir išskaityti, tečiaus 
tas viskas deda juodą dėmę 
ant musų dvasiškų tėvelių 
ir visos religijos. Visame 
kame musų klebonai pasi
skelbia ’’valdovais nuo dan
gaus iki žemės” ir žmonė- 
liai, kurie čia suvažiavę sa
vo, kruvinais centais įren
gia | bažnyčias ir moka jai 
mokestis, neturi jokios tie
sos žinoti apie savo pinigų 
likimą. Pasekmės buna to
kios, kad tai čia tai ten pa
sigirsta kilę skandalai, kru
vinos muštynės; areštai, tei
smai — ir patįs žmoneliai 
su suskaldytomis galvomis 
kenčia ”už savo griekus” — 
už pareikalavimą kunigėlio 
atskaitų, pareikalavimą lei
sti peržiūrėt parapijos kny
gas, duoti sutverti parapi
jos komitetą arba prašalin
ti klebono '’komitetą”.

Nepakęsdami klebono di
delių užsispyrimų turėti tei
sę ant bažnyčios ir ant vis
ko, ką žmonės prie jos turi, 
parapijonįs pradeda jieškoti 
teisybės. Kunigėlis tada su 
savo -keletu šalininkų, pake- 
lia prieš anuos kovą, pir
miausia apšaukia populia- 
riškiausiu tų laikų vardu: 
seniaus būdavo tiesų jiešką 
parapijonįs apšaukiami be
dieviais, cicilikais, šliuptar- 
niaist. Dabar bolševikais ir 
aidoblistais. Tiedu pastrie- 
ji vardai dabar Amerikoje 
populiariškiausi ir lengva 
kunigėliui prieš policiją iš- 
siteisint ir net išgaut jos 
užtarimą, suminėjus tokius 
’’•baisius” vardus.

Policija subėga prie ne
kaltų parapijonų su buožė
mis, su persitikrinimu, jog 
tai iš kur nors susirinkę su
ėjo apie bažnyčią revoliuci- 
jonieriai, su bombomis ir su 
revolveriais kleboną nužu
dyti ir išplėšt bažnyčios tur
tą. Policija , nemato prie 
bažnyčios nei vieno parapi- 
jono ir nešneka kaipo su to
kiu, bet kaipo^ su socialistu, 
anarchistu, aidoblistu, bol
ševiku, — kaip klebonas už- 
rekomenduoja.

Amerikos . Lietuviai dar 
neįsitėmijo,1 kaip kunigai 
su jais elgiasi. Tokių skan
dalų, galvų daužymų buvo 
pereitais metais du: vienas 
Clevelande, kitas Detroite. 
Viešpačiai-kunigai likosi iš
ginti iš parapijų. Atėjo ki
ti — vėl žmoneliai, kaip avi
nai, pasiduoda ’’geram” ku
nigėliui ir nusižeminę bu
čiuoja rankas, o tas tik au
gina jiems ragus. Pagaliaus 
jie lieka visagalinčiais, pa
rapijonįs pasijunta esą po 
kunigo batu paslėgti. Kįla 
naujas lermas—naujas gal
vų daužymas, teismai ir tt.

Ką reiškia tie kunigų su
važiavimai, tie slapti tari
mai, kurių niekad žmonės 
nemato pagarsinta?

Kunigų slapti suvažiavi
mai yra su tuo tikslu, kaip 
palaikyti savo parapijonįs 
nusižeminusiais, beteisiais 
tarnais, kaip palaikyti savo 
kontrolėje parapijos pini
gus ir kokių įmonių imtis 
tokiuose atsitikimuose, kaip 
šitie.

Net ’’Draugas” abejoja, 
kad šiose riaušėse dalyvavo 
aidoblistai, nors taip kuni
gas žmones buvo perstatęs

I Anglų laikraščių reporte
riams. Tas kunigų organas 
nedrįsta jau šaukti, kaip še
iniau, ant narapijonų viso
kiai juos išvadindamas už 
pasipriešinimą visagaliam 
klebonui.

Daugiau patįs kunigai pa
sėjo bedievybės seklų Ame
rikoje, negu kas kitas, savo 
nedorais apsiejimais su pa- 
rapijonais, lupdami jiems 

j kailius iki kraujų ir neleis
dami turėti tiesų prie savo 
turto.

Skandalai nepasiliaus, ko
lei viena pusė jausis viešpa
taujančia, o kita bus pamin
ta po kojų.

Nuotikiai Lietuvoje
Naujojo Ministerių Kabine

to Deklaracija Seimui 
Buvo Inteikta, Bir

želio 26 dieną.
Nustatomi svarbiausieji veiki

mo dėsniai visose valdymo ša
kose. Seimas, išklausęs de
klaraciją, priėmė vienbalsiai 
pasitikėjimo formula, išsky
rus social-demokratus, kurie 
nuo šio balsavimo susilaikė.
Lietuvos Atstovybė Ameriko

je yra gavusi iš Kauno oficialį 
kablegramą nuo ’’Eltos” iš bir
želio 26 dienos:

Šiandien Steigiamajam Sei
mui inteikta naujojo Ministe- 
terių Kabineto deklaracija.

LIEPOS MENESIO 
ŽVAIGŽDYNAI

(čia nereikia priskaityti plane
tas), esanti šiaurinėje dangiš
kojo ekvatoriaus pusėje ir an
tra iš eilės skaisčiausia kokią 
mės ašies pasvirimo daugiau į 
rinėje pusėj žemės ekvatoriaus, 
bet ji taipgi indomi ir nekuriais 
kitais atžvilgiais.

Musų saulė su visa savo sis
tema — kitomis planetomis ir 
musų žemele — per dausas le
kia linkui Vegos su greitumu 
trylikos mylių į sekundą. Jei
gu žvaigždė Vega taipgi neke
liautų tolyn, tai žemės ir kitų 
planetų gyventojai, kurios da
bar dar jų neturi, bet per ilgus 

i laikus gali išsivystyti, artinda- 
• miesi matytų Vegą didėjant ir 

augant j naują saulę, o prisi
artinę gal ir visai .žlugtų jos 
dideliame karštyje. Tečiaus ir 
Vega keliauja tolyn nuo mušu, 
ir tada, kuomet saulė pasieks 
numanomą Vegos buvusią vie
tą, pati ta žvaigždė bus atstu 
nuo saulė taip kaip ji dabar yra 
ir bus išvengta tokios baisios 
susimušimo nelaimės, kokia ga
lėtų atsitikti, susidūrus musų 
saulei ir tai milžiniškai tolimai 
saulei. Žinoma, jeigu mušu si
stemai tuo tarpu nępastos kelio 
kas nors kitasj nematomas erd
vių siaubūnas.

Vega priguli prie pačių karš
čiausių žvaigždžių grupės, sy
kiu su Syrium, skaisčiausia iš 
visų žvaigždžių, vadinama pie
tine, kurią mes matėme praėju
sią žiemą.

Kitų įžymesnių konsteliacijų 
šiuo tarpu nematyt, užima erd
ves tiktai menkesnės. Dar vis 
matosi viršuje žvaigždė Arktu- 
rus, tiesiai beveik ties galva, ir 
į šiaurvakarius nuo jos riogso 
Grižulio Ratai arba Didėji Meš
ka. Visai šiaurėje rytuose pra
deda kilti Kassiopea konstelia
cija, o aplinkui šiaurinę žvaig
ždę nuolatos randasi apsiraitęs 
žaltys, tik jis labai neaiškus ir 
neturi jokios įžymesnės žvaigž
dės. Pietlinkui nuo minėtos 
konsteliacijos po 9 vai. vakare 
kįla mitiškas sparnuotas žirgas 
Pegasus, apie kurį kitu sykiu 
pakalbėsime. Herkulio konste
liacija randasi tiesiai viršuje, 
tarpe Vegos ir Arkturo. Joje 
yra tik viena antro didumo 
žvaigždė, kitos mažesnės, pati 
figūra sunku susekti.

Nuo birželio 22 dienos musų 
saulė atsisuko atgal ir vietoj 
kaip iki tos diefios artintis prie 
šiaurės, dabar ji jau traukiasi 
'atgal į pietus ir tenlinkui ke
liaus iki gruodžio 21 d.

šešėliai, kurie iki tai dienai 
vis buvo trumpesni, dabar pa
lengva ilgėja. Birželio 22 die
na buvo ilgiausia metų diena, 
t. y. ilgiausia saulė buvo mato
ma. Mes papratę kalbėti, kad 
saulė' ’’vaikščioja” nuo pietų į 
šiaurę, tečiaus reikia suprasti,

LIEPOS mėnuo atneša mums 
tūlas permainas vakaro dan

guose. Trįs didieji dangiški ži
buriai, kuriais mes gėrėjomės 
per keletą mėnesių, t. y. Jupite
ris, Regulus ir Saturnas, stovė
ję maždaug eilėje nuo rytų į 
vakarus, dabar sutemus randasi 
jau arti vakarinio horizonto ir 
neužilgo visai pradings ant ke
leto mėnesių, kokiam pusmečiui. 
Pirmiausia už stogų pasislepia 
Jupiteris, paskui Regulus, o jį 
seka Saturnas. Regulus yra 
■žvaigždė iš Levo konsteliacijos, 
o kitos dvi yra planetos.

Rausva planeta Marsas, apie 
kurią visi žmonės daug mano ir 
žino, sutemus randasi tiesiai 
meridiane, daugiau į pietus, ei
nąs paskui žvaigždė Spika. Jis 
dar tūlą laiką bus matomas.

Merkuras, arčiausia prie sau
lės planeta, bus matoma šio mė
nesio pirmoje dešimts dienų toj 
vietoj, kur saulė nusileidžia, iš 
vakaro, tuoj tik saulei spėjus 
užeiti už žemės ir šiek-tiek ap
temti.

Venus pereina į žemės pusę ir 
ją galima vadinti vakarine, .te
čiaus dar perarti saulės rasis ir 
nebus galima matyti. Paleng
va kils augščiau ir neužilgo ji 
bus puošėja vakarinio dangaus. 
Ją reikia jieškoti tiktai saulės 
nusileidimo viršuje, ne kitur; ji 
iš vakaro nesimato niekados ry
tų krašte tekanti.

žiūrėdami tolyn į pietus ry
tų pusėje nuo Marso patėmysit 
skaisčią prierausvę mirgančią 
žvaigždę būryje su kitom — tai 
yra Antares iš Skorpio (Vėžio) 
konsteliacijos; ji yra baisiai di
delė žvaigždė ir, nežiūrint jos 
mažumo, ji bent 200 sykių 
daugiau išduoda energijos ir .ši
lumos negu musų saulė. Jeigu 
saulė greitu laiku pavirstų to
kio karščio kaip yra Antares, 
mes ir viskas kitas ant žemės 
esančio pradingtume viename 
akimirksnyje. Pagal savo laip
snio ir senumo, Antares tečiaus 
nėra jau tokiame stovyje kaip 
musų saulė, ir tą liudija jos : 
raudonavimas. Visos raudonos : 
žvaigždės yra dalimai perdegu- ■ 
šios.

Prie pilno karščio žvaigždžių ! 
priklauso visos baltos-mąįinos, 1 
antros yra gelsvos, paskui rau- i 
donumu perimtos.

Rytuose sutemus atrandame 
trijų pirmo didumo žvaigždžių 
sudarytą diktoką trikampį — 
tai yrą pirmiausia, arčiau prie 
šiaurės žvaigždė Vega, iš Lyra 
konsteliacijos, paskui, tiesiai į 
rytus nuo jos žvaigždė Deneb 
iš Cygnus konsteliacijos, o nuo 
jų į pietus, biskį tolimesnėje 
proporcijoje, negu pirmutinės kad tas viskas dedasi delei že- 
viena nuo kitos, yra žvaigždė j mės ašies pasvirimu daugiau į 
Altair iš Aquila konsteliacijos.

Pereitą mėnesį Cygnus arba 
Gulbės konsteliacija tik buvo 
pradėjusi lipti iš rytų horizon
to augštyn ir pasirodydavo vė
liau vakare, šiuomi tarpu jau 
po 9 valandai galima matyti vi
sas jos žvaigždes ir lengva pa- 
tėmyti tą vadinamą šiaurinį 
Kryžių, kurio galva nusikrei
pus Į šiaurę, bet pats kotas ne
aiškus, kreivas ir susidedąs iš 
mažų žvaigždžių.

Iš to trikampio įžymiausia ir 
indomiausia žvaigždė yra Vega, 
ne vien tik dėlto, kad ji yrą 
skaisčiausia iš visų žvaigždžių

šoną ir del žemės bėgimo aplin
kui saulę., Dabar žemė jau per- 
simetus į rudeninę savo kelio 
dalį ir traukia į žieminę.

Mums su žeme keliaujant ap
linkui saulę, naktyje matosi 
žvaigždynai, kurie kas mėnuo 
vienas po kito mainosi, žvaigž
dynų yra daugybė; per '12 jų 
praeina saulė per visus metus. 
Tas konsteliacijas arba žvaigž-j 
džių grupes jau esame kitais 
sykiais suminėję, o žingeidau- 
jantieji žvaigždėmis jau be abe
jo bus tai susižymėję savo gal
vose, delei to jų čia nepakarto
si deli vietos stokos.

Svarbiausieji deklaracijos 
punktai yra šie:

1) Užsienio politikoj vy
riausybė pirmiausiai rūpinsis 
pagreitinti Lietuvos pripaži
nimą de jure. Tuo tikslu (ma
noma) sustiprint diplomatinė 
akcija užsienyj, sustiprinti 
Lietuvos Santikius su didžiu
lėmis ’ vakarų-pietų Europos 
valstybėmis, ypatingai su Di
džiąją Britanija. (Toliau ei
na neaiškus šakinys: ’’Nu
statyti, sunormuoti Lietuvos 
turtą nesilaikymą demarka
cijos linijos kaimynais), sten
gtis privest prie tinkamos tai
kos sudarymo su Rusais, rū
pintis nustatyti geros kaimy
nystės prietelystės santikius 
su Gudais. Net su Lenkais 
Vyriausybė visuomet pasiry
žusi derėtis, Jei jie tik pasiū
lys priimtiną deryboms ba
zę. Vyriausybė griežčiausiai 
protestuoja prieš Lenkų oku
paciją Lietuvos dalies su'Vil
niumi, prieš spaudimą, vargi
nimą musų piliečių, prieš iš
vežimą Lietuvos turtų, prieš 
nesilaikymą demarkacijos li
nijos, puldinėjimą į* musų 
miestelius 'ir sodžius ir pa
reiškia, jog negali būti gerų 
kaimyninių santikių nei tai
kos su Lenkais, iki kol Len
kai nepasitrauks iš okupuo-

I tos teritorijos.
2) Finansų, prekybos, pra

monės srityje svarbiausias 
Kabineto uždavinys atsistoti 
savo kojom ekonominiu žvil
gsniu, kas yra pagrindu ir po
litinės nepriklausomybės. Tuo 
tikslu stengsis sudaryti pre
kybines sutartis su kitomis 
valstybėmis kooperavimo pa
grindais. Pirmiausiai paruo
šianti ir patiesianti įstatymą 
apie akcinių bendrovių valdy
mą ir įsikūrimą,- patieksianti 
valstybinių akcinių bendro
vių įstatymą, nuo .ugnies ap
draudimo įstatymo projektą, 
spręsianti emisijos problemą.

3) Susisiekimo srityj savo 
politikos pagrindan dėsianti 
daugiausiai ekonominius, ne 
politinius dėsnius, vadinasi, 
stengsiantis sumažinti eks
ploatacijos išlaidas, pakelt jo 
įplaukas, pakeisianti tarnau
tojų atlyginimo normą, rūpin
siantis kelių, tiltų, taisymu.

4) Vidaus politikoj rūpin
siantis, kad visi valdininkai 
griežtai laikytųsi teisės. Duo
dama savivaldybėms plačių 
teisių, vyriausybė pasirūpin
sianti savivaldybėms finan
suoti įstatymo projektą, rū
pinsiantis pagaminti atatin
kamų įstatų projektus dar
bo sąlygoms normuoti, ap
drausti darbininkams žmogiš
kas sąlygas susirgus. Toliau 
imsiantis visų galimų priemo-i 
nių kovai su mirtingumu.

5) Apsaugos srityj pasirū
pinsianti tinkamai aprūpinti 
kariškius žeme.

6) žemės reformos ir žemės 
ūkių klausimais prisilaiky
sianti (toliau iškraipytas) to 
dėsnio, jog Lietuvos ūko pa
grindu yra žemės ir miškų 
ūkiai. Pirmiausiai aprūpin
sianti žeme bežemius, maža- 
žemus, padėsianti įsigyti ūki
ninkams ukiui reikalingų ma
šinų, įrankių, mineralinių trą- ’ 
šų, pagerinti sėklų rūšių, gy
vulių veislių, be to padėsianti 
prieinamomis sąlygomis gau
ti statomosios medegos, kel
sianti kooperaciją, plėšianti 
pramonės šakas, būtent malū
nų, aliejaus spaustuvių, kon
servų dirbtuvių, linų pluoštų 
apdirbamąją pramonę ir visą 
eilę kitų pramonės šakų.

7) švietimo srityje rem
sianti visokią visuomenės ini- 
ciativą, stengsiantis pašalint 
(praleista) nenormalumą. Vi
soje Lietuvoje steigiamos tik 
vieno tipo augštesniosios ben
dro lavinimo mokyklos. Pasi
rūpinsianti pagerinti moky
tojų ekonomines gyvenimo 
sąlygas.

2) Teisingumo srityj pasi
rūpinsianti pagaminti reika
lingų atatinkamų įstatymų 
projektų civilinio ir baudžia
mojo statuto, civilinio ir bau
džiamojo procesu ir kitų.

'Seimas, išklausęs deklara
ciją, vienbalsiai, susilaikius 
social-demokratams, priėmė 
pasitikėjimo formula.”

Delei dviejų kablegramo vie
tų neaiškumo ir iškraipymo, už
klausta patikrinimo į Kauną. '

J. VILEIŠIS, 1 
Lietuvos Atstovas Amerikoje. 1

NAUJAS CYKLIUS
Rašo BUDRIKAS.

Juodi Niektikybės debesįs, švininiai, 
i vangus, nepermatomi, nejaukus, sunkus, 

tamsus ir baisus, žemai kabantis ir grąs- 
mingi — slankioja tarp Žmonijos ir jos 
paveldėjimo — skaidrios Teisybės šviesos.

Žemai, po baisios palos, visoj tamsy
bėje, kuri laiko pridengusi šešėliuotą pa
saulį, grabinėjanti žmonės knipčioja ir pul
dinėja ir šliaužioja aplinkui.

Rankos sveikinasi kovose ir širdįs mu
ša giliai, su žiauria, įsiutusią Neišminties 
baimė.

Akla Spėka, prisidengusi šydru, žen
gia tyliai-plačiai perdėm neramų ir var
gingą pasaulį *ir, visiems betylint, tiktai 
Gale padarė Tiesą.

Kėno nors balsas, kurs išdrįsta pra
kalbėti garsiai į tą Teisiųgumą, kurį jo pa
ties kenčiančioji siela pasisavino-prisipa- 
žino kaipo savo dievišką tiesą, nutildomas 
smaugiančių rankų. Tiktai tas nepapras
tas daiktas, žinomas kaipo Pakentimas, — 
tęsiasi’.

Taip, liūdni amžiai, baisus ir tamsus, 
rieda.... į amžinybę.

Paskui, staigu, rodosi, kas- tai nušovė 
tamsumon silpnutę liepsną — vienintelę: 
mažytę rožinės ugnies liepsną, kuri padrą- 
sino-nušvietė baisų pasaulio juodumą.

Iš kur ji u'žliepsnojo? Iš kur ji atėjo?
Kas užžiebė ją, nenusigandęs Tamsy

bės Jiegų jų gulykloje?
Tai niekis! Kas ar kurs — mažytė 

kibirkštėlė uždega veikiai mirtingesnę ug
nį; ir ant tos degančios stirtos narsus jau
nąs kankinys miršta.

Paskui vėl viskas juoda — tamsuma, 
po šio trumpo nušvietimo, pasidarė baises
nė, beviltingesnė; mažiau narsesnė armija, 
kuri budėja ir laukia su išsiilgimu šviesos, 
vienok nežino kaip šviesa galėtų užsilieps- 
noti-ateiti, nebent skausmų srovėmis. — 
Ir nuo šitokios kankintinystės toji minia 
išgąsdinta atsitraukia satgal.

Bet šian ir ten, tarpe daugelio, gyve
na narsios ir teisingos širdįs; išmintingie
ji, kurie žino savo misiją pasaulyje, — ne- 
nusigandę, bet drąsus savo galingose už
duotyse.

Ištikrųjų, jiems tamsybė labai baisi.
' Apleistų, silpnų, beviltingų brolių-žmo- 

nių dejavimai skverbiasi į ausis, jautrias 
skausmui, — vaitojimai lyg trimitas šau
kia į kovą. — Ir jie eina vienu sutarimu, 
kur kankinio kaulai-guli apdeginti ant stir
tos pelėnų1.

Šalip šios stirtos jie su didžiu paguo- 
dojimu klupo; tvirtomis rankomis, Tikėji
mo apšarvuotomis, siekiasi prie gyvų žari
jų, kurios, jie žino, ten neužgesinamos apa
čioj pilkumo smelkso.

Paskui po visą pasaulį sparčiai laksto 
ugnies kibirkštįs — šventos Teisybės ug
nies, kuri iškvėpta uolių klausinėtojų, vei
kiai pradeda žibėti ir degti mažytėse pa? 
stoviose liepsnelėse. Ir nors gi pražūtin
gos Tamsybės Jiegos baųdo, bet negali už
gesinti gyvos, mirguojančios liepsnos, ku
ri dega ir gruzda, ir sutirpino Blogo ydą 
ir Niektikystės nuodėmę.

I Ant Gamtos veido, kurį žmonija, laip- 
Isnis po laipsnio, pradeda pripažinti, šilta 
šviesa žerėja ir spindį ir kibirkščiuoja.

Tamsybės šydras po biskutį pasikelio; 
ir dabar, kad pasitikti ir penėti-kurenti gy
vą ugnį, kuri dega ant žmonių "širdžių au- . 
kuro, brėkšta-švinta švelniai, tikrai, palen
gvėle paties dangaus aušra,' kuri savo auk
sinėje skaistybėje atneša žmogui puikų, 
garbingą, naują jo augšteshio gyvenimo 
eiklių; . .

Smulkučiai, sklandantis debesėliai, ku
riuos mirtinas protas vis dar tebemato 
virš tolimo horizonto ! krašto', nublanksta 
visų susimaišiusių spindulių palietime, pa
rausta nuo pastovio, aštraus žėrėjimo, pas
kui sunyksta ant visados Teisybės Švieso
je-

Pažinimo mokytojai, Išminties tarnai, 
visos Misterijos mistrai dabar renkasi į 
Meilės teismo butą. Vyriausias karalius 
— Meilė, kurs pasistatė savo sostą ant že
mės, — Meilė, kurs pasirinko sau kaipo 
vertingą karalienę, gražią Teisybę jos ne
suteptuose didybės rūbuose. — Karalienė 

[Teisybė nutraukė bereikalingą raikštį nuo 
savo akių, ir žiuri, dar nepakviesta, į žmo
nių sielas.

Ir taip tąi gražus, naujas eiklius atei
na Žmogui, kurs džiaugsmingai kopiasi 
ant stačios sūkurio aųgštumos; takas pa
darytas jam aiškus, kadangi kasdieną Tei-___ _________________  _____
sybės auksinė garbės saulė nušviečia ke- gauti pagelbininkų ii’ kad jie pabuvotų il- 
lią; ir kas naktį, šviečiančios Vilties ir Ti- gesnį laiką.

įkėjimo ir Labdarybės žvaigždės nušviečia 
sidabrinį takelį, vedantį į augštą dangų.

Sutardintas, galų-gale, su Gamtos har- , 
manijomis; kiekvienas pajautimas nuto- 
nuotas su jo dvasiniu pamatinio tono aug- 
ščiu; kiekviena mintis apvalyta nuo žemiš
kos ”aš” dėmės; kiekviena pareiga atlikti 
del Meilės, ir vien del Meilės — naujame 
cikliuje vaikščioja mirtinas žmogus, pada
rytas visas nemirtinu vienu Teisybės pa
lietimu.

FRAGMENTAI.
Kokis yra tikras Valstybės pobūdis?
Valstybė yra tikrai dvasinis organiz

mas. Ji yra siela ir turi kūną; ir, kaipo 
individualis žmogus, ji negyvena tiktai vie
na duona, bet kiekvienu ‘žodžiu — ne tik
tai biblišku žodžiu, bet žėdnu vienu žodžiu, 
kurs paeina iš Dieyo burnos.
, Valstybė neegzistuoja pirmiausiai del 
turto .pagaminimo ir išsidalinimo, materia
lių reikmenų patenkinimo, kapitalo pada
rymo ar darbo suorganizavimo, miestų sta
tymo ar imperijų tvėrimo, bet, tariant Ari
stotelio mintimi, del ’’gero ir kilnaus gy
venimo”. '

Nuo pradžios iki galę, ir perdėm visą 
jos detalių judėjimų painumą ir įvairybę, 
Valstybė yra (turėtų būti) užsiinteresavu
si intelektualiu ir dvasiniu elementu žmo
guje, -gyvenimo palaima ir veikimo kiltu- 
mu.

Valstybė egzistuoja, kad įsteigti ir ap
saugoti individuumo laisvę, šeimynos san
taiką, visų vienybę-sutarimą ir brolybę.......
sumažinti nedorybių skaičių ir nusilpnin
ti spėkų gundymų prie blogo; pagerinti 
pavyzdinį materialio gerbūvio galių, — 
kad, žmogus išsiliuosuotų prie augštes'nių 
intelekto ir širdies kovų; sudrutinti silpną 
-pries stiprų; gimdyti ir ugdyti geidulį dęl 
teisingumo ir gerumo ir žmoniškumo!....

Valstybė, tokiu budu, yra mokytojas, su
vereninis švietėjas, vadovas į gyvenimą' — 
tikrą gyvenimą.____ — -

Valstybėje gyvuoja visos meilės ir 
džiaugsmo, pagarbos ir patarnavimo jie- 
gos.

Tokis tai turėtų! būti reąlis Valstybės 
pobūdis. Budrikas.

BE LAIMĖS.
Ant mano gyvenimo kelio 
Pilkieji astrai pražydėjo;
Del manęs, varguolio žmogelio, 
Ikšiol dar laimė n’atėjo.

Ikšiolei dar laimė n’atėjo 
Ir netikiu jos aš sulaukti.... 
Vos tiktai astrai pražydėjo, 
Pradėjau graudžiai’ verkti-šaukti.

Nors verksiu ir šauksiu, raudosiu, 
Nors eidam’s ir laimę sutiksiu, 
Bet aš ją vistiek pašarvosiu 
Ir vėl nelaimingu paliksiu.

Ir vėl nelaimingu paliksiu 
Pasaulio vargingu klajūnu, 
Gal ponams nors kiek ir intiksiuį 
Bet vargdieniams busiu siaubunu.

Ir budam’s baisuoliu-siaubunu
Pasauliu nuliūdęs keliausiu, 
O ištiesų: tik ne galiūnu 
Beeidąm’s vien vargus ragausiu.

Beeidamas vargus ragausiu, 
Graudingai verksiu ir raudosiu, 
Ne tik ką laimės nesulauksiu, 
Bet jau ir save pašarvosiu.

Aš savo kūną pašarvojęs, 
Tyliai amžinybėj pranyksiu, 
Ir laimės paliausiu jieškojęs, 
Vien tiktai siela bepaliksiu.

Vien tiktai siela, bepalikęs, 
Amžinai visatoje gyvensiu, 
Bet kiek Dievybei patikęs 
Sunkiuose varguose neskęsiu.

Tyslevas.
21-IV-20.

Dabartiniais laikais ūkininkas turi tu
rėti ženatvės metuose dukterį, jeigu nori
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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. škarnulis, 1939 Hamilton 

avė., Cleveland.

varto
ti žydų kalbą kaipo mokomąją 
savo mokyklose?”

— ’’Jie turi visišką teisę var
toti tą kalbą, kurią jie nori, ar 
Žydų ar Hebrajų. Vyriausybė 
į tai jokios intakos nedaro. Be 
to visos mokyklos, kuriose mo
koma sulyg valdžios programo 
ir kurias valdžia kontroliuoja,

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

Pirmininkas — A. Burt,
2109 Ruddell

M. Malakas — vice-pirm.
1211 Larch Street 

A. Skrebunas — prot. raštin.
1143 Cedar Street 

C. Guzauskas — finansų rast.
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.

RUSIJOS MOTERŲ ‘‘MIRTIES BATALIJONO 
VEDĖJOS GYVENIMAS

Iš Clevelando ’’Leader-News” Verčia K. S. K.

(Tąsa iš pereito numerio) " i 
Tą patį popietį mano kareiviai turėjo 

pirmas pamokas dideliame instituto plečiu- 1 
je. Vienas rekrutas paskirtas saugoti var- 1 
tus ir neįleisti nei vieno be leidimo oficie- 
rių. Sargyba buvo pakeitinėjama kas dvi 
valandos. Apie sodną buvo augšta tvora, < 
todėl lavinimas ėjo be periškadijimo. Aš- ' 
triai buvo uždrausta juoktis, ir aš atidžiai 
tėmijau visų merginų pasielgimus. Pirmą 
dieną be jokių ceremonijų turėjau apie tris 
desėtkus jų pavaryti. Nekurios buvo išva
rytos už juokimąsi, kitos už netvarkumą. 
Keletas jų metėsi prie manęs ant kelių pra
šydamos nesielgti taip su jomis. Tečiaus, 
kaip jau buvau nusistačius, be žiaurumo 
nebuvo ką nei pradėti. Jeigu mano žodžiui 
buvo uždėta pareiga, jis turėjo būti galuti
nas, — taip buvau užsidavus. Kaip kitaip 
tikėtis suvaldyti porą tūkstančių merginų? 
Kaip greitai kuri nors pasirodė nepaklus
ni, sargybinės tuoj nuvilko jos-drapanas ir 
prisakyta išeiti. Šiame darbe buvo svar
bu kokybė, o ne kiekybė, ir aš pasiryžau 
nepaliaujamai pavarinėti kad ir kelis šim- 
tus"rekrutų, jei taip prisieis.

Mums suteikta penki šimtai šautuvų 
del lavinimosi, kuriu užteko tik beveik ket- 
virtdaliui viso musų būrio. Taip esant, bu
vo reikalinga viskas sutvarkyt, kad galė
tų tais šautuvais naudotis visos. Buvo net 
reikalinga Mirties Batalijoną atžymėti ko
kiu nors specialiu ženklu. Mes, taigi, pa
rengėme naujus epaletus, baltus, su rau
donais ir juodais bryžiais. Raudonas ir 
juodas vylyčios smaigai buvo prisiūti prie 
tiesėsės rankos peties. Tokių ženklelių už
sakiau pilnus du tūkstančiu.

Kuomet atėjo vakaras ir išmušė va
landa eiti gulti, merginos visai neatkreipė 
domos į tai, kad nuo 10 valandos reikia 
užsukti žiburius, bet tęsė savo liuosus pa
silinksminimus ir juokus. Pašaukiau per- 
dėtinę, grasindama ją pastatyti šešioms 
valandoms stovėti, jeigu ji neprivers nuo 
10 valandos užgesinti žiburius ir sugulti. 
Penkiasdešimts merginų tuoj pat nubau- 

■—džiau, pastatydama ant poros valandų'. Ki
toms sekančiai pasakiau:

’’Kiekviena iš jūsų tuoj rengkitės į lo
vas be jokio, žodžio. Noriu, kad jus užsi- 
laikytumėt taip tykiai, kad galėčiau girdė
ti net musę lekiant. Rytoj visos kelsitės 
ant 5 valandos.”

Visą naktį pati išbuvau be miego. Bu
vo daug kas mislyti ir daug bėdų pergal
voti.

Ant 
atsikėlė; 
simaišė. 
reikšdama, kad ji jau du sykiu budino vi
sas keltis, bet nei viena nei nepasijudino. 
Aš tuomet atėjus į gulyklą garsiu balsu 
surikau:

’’Vstavaite!”
Persigandusios ir mieguistos mano ne

krutės išlipo iš lovų. Tuoj kaip tik jos ap
sirengė ir apsiprausė, buvo pašauktas ant 
poterių. Meldimąsi aš įvedžiau kasdienine 
pareiga. Po maldų buvo pusryčiai,- susi
dedu iš arbatos ir duonos.

Ant 8 valandos išdaviau įsakymą, kad 
visos grupės, į penkiolika minutų, butų su
stojusios į eiles, gatavos peržiūrėjimui. Iš
ėjau, peržiūrėdama kiekvieną atskirą bū
rį, pasveikindama visas.. Visos vienu bal
su atsakė:

’’Zdravja želajem, gospodin načalnik!” 
. Prasidėjo vėl lavinimai, ir aš be palio

vos variau šukavimo arba valymo darbą, 
bausdama-ir pavarydama vieną paskui ki
tą už mažiausį neatsakantumą. Tuoj kaip 
tik patėmijau kokią merginą koketuojant 
su vyru instruktorium, arba lengvai ku
rią užsilaikančią, tyčiomis viską leidžian
čią, ar neatkreipiančią .domos į užduotis, 
tuoj įsakydavau išvilkti iš uniformos ir pa- 
leidinėjau namon. Tokiu budu antrą die
ną likosi pavaryta apie penkiasdešimts. 
Negalima buvo lengvai žiūrėti į mano už
duotis, kurias buvau pasiėmus nešti. Nuo
latos atsikreipinėjau į jas su aiškinimais 
apie tai, kokią dalį mes užėmėme atlikti 
atkreipimui kareivių domos. Batalijonas 
turėjo- būti pavyzdingiausiai sutvarkytas, 
kitaip gi iš manęs pradės visa šalis juok
tis, tuo pačiu sykiu pažemindama mano su
manymo rėmėjus, kurių skaičius kasdien 
didėjo. Naujų aplikantų daugiau riepriė- 
minėjau, nes noras kuogreičiausia išlavin

ai ir pasiųsti batalijoną į frontą buvo di
džiausia svarba.

Per keletą dienų lavinimams einant,

merginos priprato prie kareiviškų įrankių. 
Kelioliką sykių prisiėjo prie daugelio pri- ( 
eiti ir žandus aptaškyti arba kitaip nubau- j 
sti už riepasilaikymą tvarkoj. i

Vieną dieną sargybinė pranešė užžiu- i 
rėtojai, kad dvi moterįs, viena įžymi An- 1 
glė, atėjo pasimatyti su manim. Batalijo- 1 
Iną įsakiau sutvarkyti kuogeriausia, kolei ] 
tos dvi viešnios čionai bus, ir tai buvo Em- , 
miline Pankhurst, Anglijos sufragisčių va- i 
dovė, ir Kunigaikštytė Kikuatova, kurią i 
aš jau pažinojau.

Poni Pankhurst likosi man petstatyta 
ir aš įsakiau savo batalijonui pasveikinti 
ją kaipo ’’įžymiausią viešnią, kuri daug pa
darė del >labo moterų ir savo šalies”. Ji 
po to tankiai pas, mane užeidavo, atidžiai 
tėmydama į batalijorio veikimą, tvarkumą, 
kuomet jis nuolatos augo į militarės dis
ciplinos kūną. Mudvi taipgi viena prie ki
tos pripratome. Ji toliaus užkvietė mane 
ant pietų Astoria viešbutyje, žymiausiame 
visame Petrograde, kur taipgi užkviestas 
Kerenskis ir daugybė įvairių atstovų nuo 
sąjūngiečių valstybių.

Laikui bėgant, batalijonas darė gerus 
šuolius pirmyn. Iš sykio mumis buvo ban
doma'trukdyti. Bolševikų I agitatoriai ne
ką manė apie šią idėją ir be pertrūkio lau
kė jos duįrant. Iš sykio. buvau gavus apie 
trisdešimts grasinančių laiškų. Palengva, 
tečiaus, visiems liko žinoma, kad aš palai
kau aštrią discipliną, vedu viską be ko
mitetų, taigi propagandistai pamatė many-

■ je pavojų ir pradėjo jieškoti būdų mano 
i darbo suardymui.
. ' Paskirtą vakarą aš vykau į Astorią 

ant pietų. Tenai susitikęs su manim Ke- 
. renskis buvo labai prielankus. Jis pasakė 
į man, kad bolševikai rengia demonstraciją 
L prieš provizionalę valdžią ir kad iš sykio 
. Petrogrado garnizonas išreiškė pritarimą 
. ir pasiryžę išeiti demonstracijon už val- 
; džią. Vėliaus gi, šakė, garnizonas nuo to 
i atsisakė. Karės ministeris dabar prašė ma

nęs, ar aš negalėčiau su savo batalijonu iš- 
. eiti demonstracijon už valdžią.

Tą užkviętimą mielai priėmiau. Ke
renskis toliaus man papasakojo, kad jau 
moterų batalijonas gavo prijautimą ir ge
rą intekmę daugelyje, kad daug kariume- 
nės išsireiškė norą eiti į frontą, kad daug 
korės invalidų susiorganizavo eiti atgal į 
mušiu linijas, sakydami, jeigu moterįs ga
li kariauti, tai ir jie — nors sukoneveikti 
— taipgi kariauti galės. Pagaliaus jis iš

sireiškė, kad paskelbus moterų batalijonp 
demonstraciją, ir atsisakęs garnizonas su
tiks vėl maršuoti.

I Lietuvos Valdžios Santi- 
kiai su Žydais

Londono Žydų laikraštis ”Di 
Ceit” skelbia sekant} pasikal- ( 
bėjimą su Lietuvos Ministeriu ; 
Pirmininku Ė. Galvanausku. ‘

’’Ponas E. Galvanauskas, Lie- 
tuvos Ministeris Pirmininkas, ( 
pasikalbėjime su Londono Žydų 
korespondencijos biuro atstovu . 
išreiškė savo nuomonę del da- ' 
bartinės žydų'' tautos padėties 
Lietuvoje. <

Lietuvos Žydai, pareiškė Mi
nisteris Pirmininkas, sudaro 13 • 
nuošimčių visų Lietuvos gyven
tojų. Tokiu budu žydų klau- : 
simas yra tautinės mažumos 1 

I klausimas. Musų valstybė su- 1 
sideda iš kelių tautų, būtent, 
Lietuvių, Lenkų, Baltgudžių ir 
žydų, žydai sudaro didžiausią 
mažumą. Mes visiškai esame 
pasiryžę suteikti, visoms ma
žumoms galimybės atstatyti jų 
tautinį gyvenimą. Jie turi vi
sišką kultūrinę ir tikybinę au
tonomiją. Mes oficialiai pripa- 
žinopie tas teises įstatymu, pri
imtu sausio mėnesyj ir 'einant 
šiuo įstatymu žydų Bendruo
menės jau pradėjo savo organi- 
zuotę.

Kiekviena bendruomenė turi 
kolektivinio narinio juridines 
teises is jie susijungia į cen- 
tralę organizaciją, kurios prie
šakyje yra valdžios atstovas, t. 
y. žydų Reikalų Ministeris.”

— ”Ar centralinė sąjunga tu
ri kokios nors intakos Žydų Rei
kalų Ministerio paskyrimui ?”

— "Taip. Jis nominuojamas 
Centralinio Komiteto ir tuomet 
skiriamas valdžios. Jei Minis
teriu Kabinetas atsistatydina, 
tai tuomet atsistatydina ir Žy
dų Reikalų Ministeris. Naujas 
Ministeris Pirmininkas išnaujo 
paskiria jį, jeigu Žydai juo pa-

i tenkinti ir nori, kad jis ir to
liau jiems atstovautų. Supran- 

! tarnas reikalas manyti, kad ir 
jis pats sutinka su tuo.”

— ’’Kaip toli siekia žydų 
Bendruomenės teisės?”

>. — ’’Jie turi savo žinioje mo- 
■ kyklas, socialinius ir viešuosius 
. darbus, ligonines ir1 tikybines 

įstaigas, žodžiu sakant, 
kultuririius ir tikybinius 
lus.”\

1 — ”Ar jie'turi teisės

yra subsiduojamos. Žydų mo
kyklos tuo atžvilgiu neišskirtos. 
Dabartiniu ląiku kiekviena mo
kyklą, kuri vedama sulyg ofi- 
cialės reguliacijos, yra valdžios 
subsiduojama. Jeigu cėntrali- 
nis Žydų Bendruomenių” komi
tetas ateityje reikalaus subsi-1 j 
dijos visoms žydų mokykloms, 
tai tasai reikalavimas be abe
jo' bus patenkintas.”

— ”Iš ko susideda žydų Rei
kalų Ministerijos darbuotė?”

■— ’’žydų Reikalų Ministeri
ja reprezentuoja Žydų dalykus 
vyriausybėje ir yra tiltu, kuris 
riša Žydus ir vyriausybę. Žy
dų Reikalų Ministerija stengia
si koordinuoti Žydų reikalus 
kaipo tautos ir kaipo šalies pi
liečių. Žydų Reikalų Ministeris 
turi tokios pat teisės, kaip ir 
kiekvienas kitas Ministeris; Jis 
dalyvauja dienotvarkės klausi
muose ir balsuoja už ar prieš. 
Be žydų Reikalų Ministerio yra 

‘finansinis ministerio padėjėjas 
N. Rachmilevičius. Žydų Rei
kalų Ministerijos biudžetas yra 
vyriausybės padengiamas.

Žydai taipgi liuosi rinkimuo
se organizavimuisi į kelias par
tijas arba susivienijimui su ku
ria nors žydų partija. Jie ga
li pirkliauti kaip jiems patinka. 
Valstybės Taryboje iki šiol ne
buvo Žydų ir Baltgudžių atsto
vų, neš negalima buvo susitar
ti del Lietuvos ribų. Dabar gi 

. esama trjs žydų Taryboje iš 

. bendro skaičiaus 40 narių. Tai 
yra provizorinė taryba ir ba- 

i landžio 15 d. įvyks naujas T&- 
; rybos rinkimai.

Žydų klausimas nevaidina 
, svarbaus vaidmenio Lietuvos 
• partijų gyvenime. Kiekvienoj 
> partijoj esama ir priešininkų ir 

šalininkų žydų reikalavimams.
Tikimės, kad eksperimentas, 

kurį mes dabar darome Lietu
voje, savo įvykiais parodys, jog 
įvairių tautų visiško pripažini
mo metodas yra vienintelis ga
limas metodas. Musų Valsty
bė bus pavyzdžiu visoms valsty
bėms, kurios susideda iš įvai
rių tautų. Aš taip pat neabe
joju, kad tasai bandymas pa
vyks ir kad kitos valstybės seks 
musų pėdomis.

Musų piliečiai žydai supran
ta tą didžią atsakomybę, kurią 
jie ima dalyvaujant musų eks
perimente ir jie prisideda prie 
musų darbo su dideliu rimtu
mu ir darbštumu.”
(Nuo žydų Reikalų Ministerijos

Kaune;)

(JLaikraštis Lietuvoje jums bus daug svarbes
niu, negu čia, Amerikoje, kur net perdaug 

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją'už
sirašyti j Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
tik $3. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

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

P. M1KOLAIN1S
53 HUDSON AVENUE BROOKLYN, N. Y.h

(J IO JI SOCIETY egzistuo- 
UJ ja grynai su tikslu pa
gelbėti žmonėms taupyti ir 
saugiai užlaikyti pinigus. 
’’Visiems atvira” buvo jos • 
pirmutinis žodis per septy- 
niasdešimts vienus metus.
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Užklupta bolševikų.
Vakaras, kurį aš praleidau Astorijoj, 

man labai patiko. Po visko, vykstant at
gal į stovyklą, vienas pažįstamas, kuris ir
gi į tą pačią -pusę važiavo, pasisiūlė pavė
žėti mane iki instituto. Ant to aš sutikau, 
tečiaus dar nedavažiavus prie instituto iš
lipau, nenorėdama leisti jam pertoli nu
sukti iš jo kelio. Tai buvo apie 11 valanda 
nakties, kaip artrnausi prie instituto var
tų. Prie vartų .pamačiau susirinkusį bū
rį: apie trisdešimts penki vyrai, visokios 
rūšies, kareiviai, valkatos, žulikai ii’ net 
gražiai išrodą vyrai.

’’Kas jus tokie? Ko čia jieškote?” jų 
paklausiau aštriai.

Sargyboje stovinti mergina sušuko:
’’Načalnik, jie jūsų laukia. Jie čionai 

stovi jau daugiau valanda, versdami var
tus ir spardydami žemę. Kuomet persitik
rino, kad jus nesat čionai, jie pasiryžo lau
kti sugrįžtant”.

’’Sakykit, ko jums reikia?” užklausiau 
viso būrio, apsupusio mane.

”Ko mes norim, A? Mes reikalaujam, 
kad tu savo batalijoną paliuosuotum. Mes 
tokios disciplinos turėjome užtektinai. Ga
na jau pralieta kraujo. Mes nenorime ar
mijų ir militarizmo. Tu tiktai naują ne
laimę tveri biedniems žmonėms. Išsklai
dyk savo- batalijoną ir mes tave paliksime 
ramybėje.”

”To aš niekados nepadarysiu!” buvo 
mano atsakymas.

Keletas iš jų išsitraukė revolverius ir 
pradėjo grasinti nužudysiu. Sargybinė pa
kėlė lermą ir tuoj iš vidaus languose pasi
rodė daugybė merginų, kitos^net su šautu
vais.

Atėję Paliudymai 
Parodo Pasekmes

(Bus daugiai!)
Sveikata — .didžiausias žmogaus tur- 

Už tai ją žmųnės ir mėto, kaip tur- 
pinigus.

Indomiausia knyga
šokių senovės amžių 

tikėjimiškų stebuklų, re
ligiškų apeigų ir burtų, 
kuriuos žmonės, vystyda- 
miesi iš žemų gyvūnų, il
gai nesuprasdami gamtos 
veikmės, be paliovos tvė
rė ir tvėrė. .
(J Knyga kalba apie atsi

radimą žmonėse dievų, 
to priežastis, apie dievų 
apsiėjimus su žmonėmis, 
ir viskas tas išaiškinama 
kodėl taip buvo;
(J Su daugeliu paveikslų 

senovės dievų, pilnai 
aprašoma visų tautų pa
sakos apie didįjį tvaną ir 
jo priežastį bei vietą.
Parašė K. S. Karpavičius
Reikalaukit ’’Dirvos” Ad
ministracijoj. Su prisiun- 
timu kaina 75c. Apdary
ta $125. 156 puslapiai.

ŠIOS DRAUGIJOS TURI 
PAĖMUSIOS “DIRVĄ” 

U2 ORGANĄ. 
DAILĖS DR-JA “VARPAS” 

NEW BRITAIN, CONN. 
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. — A. Mikalauskas, 
14 Spring Street 

Raštin. — J. Maksimavičius, 
238 Cherry Street 

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

Iždininkas — B. Griškevičius, 
43 Franklin Street 

Režisierius — A. Rėkus, 
• 20 Star Street

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 
Globėjai: A. Abyshela 

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

Ar jus siunčiat pinigus saviems bend
riems desetkai 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 įstaigos — 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.

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

Apačioje Cuyahoga Buildinge 
Priešais Pačtą

šiaurinės Ohio Skyriai: 
AKron Youngstown
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OPERACIJA
1 Rašo šliburis.

(Tąsa iš pereito numerio)
— Užsimerk ir užsičiaupk lupas.
Jutau, kad jis patepė akis ir lupas kuo 

tai minkštu, kai sviestas. Toje pat minu
tėje pajutau, kad mane pradeda apleist 
gyvybė. Jau tik krislelis gyvybės teliko 
manyje ir aš pasistengiau sulaikyt ją sa
vyje. Bet veltui. Dulkt ir netekau savęs 
žinojimo.

Daktaras Bučnis mane aplankė ir su- 
- spaudęs ranką tarė:

— Jau jus pradedate išbusti.
Bet aš jo dar nemačiau, tik girdėjau 

balsą. Vėliau ištikro pradėjau išbusti ir 
atradau save lovoje. Mano šonas užlipin
tas ir apdėta ledais.

Ant septynių valandų vakare, kuomet 
mane atėjo aplankyt žmona, brolis ir kiti 
giminės — jau aš pilnai buvau išbudęs. Pa
mačiau ateinant žmoną. Ji nešėsi ašarą 
ant veido, artindamosi link manęs, ir tarė:

— Kaip jautiesi? Ar labai skauda?
— Ne, — atsakiau. — Tuojau po iš- 

budimo pradėjau gokčiot, tai toje vietoje, 
kur nupjauta žarna, duria, kaip su yla.

Brolis priėjęs su žibančiomis ašaromis 
akyse užklausė:

— Broluži! Ar dar tu gyvas?
— Gyvas. Ačiū Dievui.
Ant manęs ir šalinėse lovose buvo tiek 

vaistų, kad brolis, tik balu, balu ir išėjo 
nieko nesakęs. Žmona kuri stovėjo šalę, 
irgi išbalo. Svainis atnešė kėdę, ji atsi
sėdo ir tarė:

— Bučiau nuvirtusi.
— Kas gi jums?
— Čia tie vaistai.
Paprašiau svainio, kad paduotų lentą, 

ant kurios prisegti popieriai su ligos už
rašais^ Liga: Užsisenėjęs appendiks. 0- 
peracija prasidėjo 11:30 ir tęsėsi iki 11:55.

— O ką? — šnekino svainis. .
— Gerai, — atsakiau. — Operacija 

neilgai tesitęsusi, tai reiškia nedaug kraujo 
nubėgo ir gal but mažiau pavojaus svei
katai.

Vizito laikas pasibaigė ir visi svečiai 
apleido ligonbutį.

Migt.
Bet kur tau. Vienas dejuoja, kitas 

vaitoja, trečias net staugia negalėdamas 
pakęst skausmo ir taip per naktį. Teatre 
visi linkimi — juokiasi. Bažnyčioje — mel- 
džiasi, o esant ligonbutyje atrodo, tarsi vi
sas pasaulis serga. Ypač operacijų kam
baryje, kur vienam koja, kitam ranka, o 
trečiam viduriai supjaustyti. Baisu!

Rytas. —
Visiems duoda pusryčių — man ne.
— Kas gi čia? — manau.
Man irgi ant galo atnešė su ledais van

denio stiklą.
Ir taip diena tęsiasi. Apsiverst sun

ku — visas skaudamas. Silpnas. Diena 
ilga. Vėl sulaukiau vizito. Atėjo žmona.

— O ką? — šnekina. — Dar nesvei
kas?

— Ne.-
— Gerai valgyt duoda?
— Visai neduoda, — atsakiau. — Mat, 

turiu but alkanas, kad žarnos susitrauktų 
ir užtrauktų žaizdą. Maistas galėtų pra- 
veržt skylę ir bloga.

— Kąsk, — tarė žmona. — Vis gal 
šiaip taip atsilaikysi.

— Be abejonės.
Taip tęsėsi keturias dienas. Pęnktą 

dieną gavau gardžius pusryčius. Taip bu
vau išalkęs, kad led susilaikiau bliudus, 
šaukštą, peilį, smaigtį ir druskinaitę nesu
rijęs.

Vakare atėjo dar vienas daktaras, at
plėšė raikščius, replaitėmis nukirpo vielos 
galą, palygino ir už kito galo brūkšt — iš
traukė siūlą. Tą vielą, su kuria buvo su
siūtas mano pilvas, išlygino ir tarė:

— Te. Turėk sau ant atmintis.
— Ačiū] — pasakiau. — Ar greit aš 

busiu sveikas?
— Už penkių dienų aš jus paleisiu na

mo.
Ir užlipdęs jau užtrauktą žaizdą nu

ėjo sau.
Aš čiupinėju vielukę.
Vizitas.

Atėjo žmona.
— O ką? — ji šnekina. — Ar dar nelipi 

iš lovos?
— Šia! — parodžiau vielą. — Tai siū

lė. Parneši namo — bus atminčiai.
Ji įsidėjo tą sidabrinę vielukę į makš- 

nelę.
— Oi, linksma! — sušukau. — Šian

dien valgyt davė.
Jau pradėjau pereit per ligonbutį, bet 

rupi, kad namo eit vis dar negalėsiu tame 
laike, kurį daktaras man nuskyrė. Bet li
gonbutyje vietų taip baisiai stokuoja, kad 
tik vieną šiek-tiek sulopo, tai tuoj Siunčia 
namo, o skerdžia kitą ir guldo buvusiojo 
vietoje, ir taip leidžia, tarsi per mašiną. 
Tas pats atsitiko ir su manim. Atvežė 
sergantį, užleido drobules, daktaras per
žiurėjo ir dar man tebesant išvežė ant ope
racijos, o jau parvežę guldys į mano lovą. 
Žmona atnešė drabužius ir aš apsivilkęs 
atsisveikinau su ligoniais.

— Pasveik laimingai! — tarė vienas.
— Pasveik! — sakė kitas. — Aš kažin 

kada galėsiu iš čia išeiti.
— Linkiu, kad ir jus už kelių dienų 

vaikščiotumėt!
— Ačiū!
Ir taip daėjau arti durų. Visi ligoniai 

žiuri, lydi akimis, mosuoja rankomis ir 
šaukia:

— Sudie! Gyk!
Vyriausiai slaugei padaviau ranką ir 

sakau:
— Sudie!
— Linkiu tamistai sveikatos, — ji ta

rė.
— Ačiū!

' Ir aš dar sykį mostelėjęs visiems ran
ka, apleidau ligonbutį.

PO MŪŠIO.
Nuvargusi saulė, per dieną žiurėjus, 
Kaip narsus Lietuviai su priešais kariavo, 
Už kalno jau slinko ir slėpės nuo žemės, 
Parodžius raudoną, gailų veidą savo.

Tamsumai užklojant laukus—mūšio 
vietą,

Ir priešai paliovę mušius pasitraukė;
Po kįonį gulėjo lavonų, ką krito,
Ir taipgi tokių dar, ką pagalbos laukė.

Štai jaunas vaikinas — Lietuvis karžygis, 
Narsiai priešus kovęs, perskriostas jau 

guli;
Prie jo — pasilenkęs, žaizdas draugas riša 
Ir vandeniu šlaksto jo blėkstantį veidą.

Bet veltui. Narsuolis jau alpsta,.
Dvasia paskutinė iš jo nori eiti.
Dar žodį ir kitą jis draugui prabilo
Ir sunkiai kvėpuodama dar šitą pasakė:

”Aš mirsiu, miels drauge, apleidžiu jus 
pulką,

’’Kovoj už Tėvynę džiaugiuos dalyvavęs’; 
’’Bet gaila, nespėjau laimėti jai laisvės, 
”Jųs, likę, kovokit už šventą mus tiesą.

’’Pranešk šitą žinią ir- mano močiutei, 
’’Kada tu sugrįši ir ją pamatysi: 
’’Sakyk, jog namole daugiau aš negrįšiu, 
’’Palieku ilsėtis čionai, kur sustojau”.

Vėl rytas prašvito, vėl saulė tekėjo, 
Lietuviai tą' plotą po mūšio užėmę 
Stovėjo, kalbėjos, iš priešų tyčiojos; 
Aplinkui gi matės — daug' kryžių stovėjo.

K. S. K.

TĖVYNĖ.
Ilgai vargo mus Tėvynė,
Nešė jungą svetimų, 
Spaudė ranka geležinė x 
Ją beširdžių, tų žiaurių.

Kiek galėdami naikino
Jos gražybes ir turtus, 
Kas teisingas, tą kankino, 
Sėjo diegus nevertus.

Bet Tėvynė mus nežuvo,
Savo priešus nugalėj’,
Norint laisvės ir lygybės
Suteikt priešai pavydėj’.

Lietuvos vaikai n’užmiršo, 
Meilė degė širdys’ jų, 
Ir Tėvynę jie apgynė, 
Priešai krito nuo anų.

Ir šiandieną mes laimingi 
Į Tėvynę grįšim vėl, 
Tarpe priešų mes galingi, 
Nors jie skriaudė kaip galėj.

- Mes Tėvynės neapleisim,
Mes, jos vargdieniai vaikai, 
Ir nuo priešų ją apginsim, 
Jei pavojaus stos laikai.

Vyturėlis.

I ______

I JUOKIS
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
B" - ■ .... =a
Gavome šitokią Gromatą:

Gerb. Juokų Redaktoriau: Aš 
skaitau visados- "Dirvoje” juo
kų' skyrių ir jis man pašėlusiai 
patinka. Kadangi jame yra raš
teliai visų tų nelaimingųjų, ku
rie yra likę tik degėsiais iš mei
lės ir tuose degėsiuose tik dar 
širdįs kruta ir poezijos šaltiniai 
išsimuša, kaip iš Vezuvijafls la
va, ir ta karšta lava kaitina už
šalusias į ledą senbernių ir sen
mergių širdis, tat, gerb., pave
lykite ir man .tame mučelninkų 
būryje savo poezijos žodelį tar
ti.... ypač kad rašėte, jog jū
sų poetai išvažinėja ant vaka- 
cijų. Tikiu dabar ir dženito- 
rius atsipus nuo valymo gurbo 
ir bijau, kad redaktoriui nepri
truktų poezijų į šį skyrių.

Su prigulinčia pavožone lie
kuosi, Cirineušo Mylimoji II.

Nuo Red.: Apačioj talpiname 
eiles, kurias parašė pasivadinu
si gerb. musų ’’verkiančiojo po- 
etųV Mylimąją II. Kaip matyt, 
ir jai ašaros bėga, nes čia pasi
kartoja senųjų Grekų dievų is
torija: vienas mylėjo vieną, o ta 
mylėjo kitą, tas kitas kitą, ir 
vis ne tą, katra ar katras kat
ro nori. Gerb. Cirineušas ver
kia vienos, o dabr pasiliejo aša
ros kitos, kuri jo verkia....

Štai tos eilės:
AH!....

(Skiriu gerb.'Cirineušui) 
Kad tu butum bernužėliu 
Ant svieto negimęs, 
Geriau butum bijūnėliu 
Darželyj pražydęs.

Nusiskynus už kaselių
Bučiau užsikišus,
Ir iš skausmų aš del tavęs 
Nebūčiau pamišus....

Dabar širdis mano verkia, 
Smegenis jau senka, 
Ir nei vieną mielą naktį 
Užmigti netenka....

Jei būtumei svyrūnėliu,
Po tavim ilsėčiau,
Ir su ūžiančiais lapeliais 
Meilingai kalbėčiau.

Nors iš bado reiktų mirti, 
Bet tenai aš bučiau;
Jei jau vienai pasilikti, 
Geriau ten kad žučiau.

Jei būtumei bijūnėlis, 
Aš tave nuskinčiau, 
Šalę kelio augstą kryžių 
Tavim padabinčiau.

Arba stiklan ant stalelio 
Aš tave įmerkčiau, 
Kožną rytą-vakarėlį 
Graudingai apverkčiau.

Bet ką gelbės tai kalbėti, 
Manęs nemylėsi, *
Ir kol tiktai.... neataksi, 
Į pirmą žiūrėsi....

Cirineušo Mylimoji II.
(N. B. Parašą sutrumpinome, 

prisibijodami, kad neišeitų il
gesnis už pačias eiles. Gerb. 
Spragilo stilius ilgus antgalvius 
dėti, čia pirmą sykį musų gyve
nime pasitaikė ilgas parašas, 
tečiaus jis šviesos neparegėjo.)

Gerb. Audra atsiautė su ši
tokiu aprašymu: Gerbi Juokų 
Redaktorius tyčiojasi iš gerb. 
Cirineušo, o nemato savęs, kad 
jau p-lės Kleopatros Amūras 
jam širdį savo vilyčia veria. O 
kad aš tą viską matau, tai man 
taip smagu: aš jaučiuosi prie 
to prisidėjus. Juk kad Audra 
nebūtų jus subloškusi į krūvą, 
taip nebūtų.

Tiktai gerb. Red. rimtai tai
kosi, su pagyrimais, nes jis yra 
tikras priešmeilis, o nabagas 
Cirineušas matyt dar labai jau
nas, gal but tarpe penkiolikos ir 
dvidešimts metų, b ta jojo iš
svajota ’’saulė” turbut tarp dvi
dešimts ir trisdešimts. Papras
tai tokie jauni, jei turi progą 
įsimylėti į senesnes merginas, 
tai jie nedrįsta pasišakyti, -tik 
svajoja, verkia, eiles rašo. O 
kada įsidrąsinę pasako, arba 
duoda suprast, tai anoji tik juo
kiasi. Na, tai dar didesnė šird
perša, nelyginant kas druskos 
ant žaizdos užpiltų.

Taip svajonės tęsiasi per po
rą metų, o paskui, kada suau
ga į žmogų, apsiveda, tai pats 
juokiasi iš tos savo buvusios 
meilės. Žmogaus amžius ir ap
linkybės permaino jo būdą, jęi 
kuris nesitaiko prie aplinkybių, 
tas turi žūti..

Kitu syki&K pasakysiu apie 
skirtingų^ vyrų budus ir kodėl

jie be moterų yra niekais, t. y. 
atsakysiu ant gerb. Red-, klausi
mo: ”Ar moterįs ištikro esan
čios tos saulės, žvaigždės, veid
rodžiai ir tt.”

Nuo Red.: Gerb. Audra užne
šė daug teisybės. Mes patįs 
gauname daug ’’meiliškų laiš
kų” nuo vaikinų ir' merginų: 
klausiai ką reik daryt, kad ji ar 
jis suprastų, jog ji ar jisją my
li. Drįsta nabagai mums pasi
sakyti, o nedrįsta prasitart vie
nas kitam. ...

Brooklyno ’’komunistų” mat
rosas, pamatęs ’’Dirvoj” žine
lę, kad Clevelande tūlas žyde
lis už valandą darbo gavo $500, 
iš džiaugsmo net keliose vieto
se savo laikraštyj suminėjo 
"Dirvos” redaktorių. Mat, tas 
atsitikimas yra stačiai pagal jų 
teorijų: mažai dirbt ir daug 
gaut mokėt. Jo ’’komunistiš
kas" laivas prakiuro, tuoj nu
skęs ir nabagas neturės iš ko 
gyvent, tai mano pasinaudot to 
žydelio idėja. Mes jos neužpa- 
tentavom.

Kun. Vilkutaitis (Clevelande) 
rodo žmonėms į kelią į. dangų.

O Dr. šemoliunas gydo žmo
nėms akis, kad jie galėtų tą ke
lią matyti.

Tai ko dar gerb. kunigas pyk
sta ant gerb. daktaro už tokią 
svarbią paramą jo tikėjimo?

Be akių žmonės nei vienas 
nenueis į karalystę dangaus.

Simas Vitkus barasi, kad li
kosi "Dirvoj” įvesta tautų var
dai rašyti, su didėja raide, pav. 
Lietuvis, Rusai, Latvių ir tt.

Dyvai! Prūsų Lietuvių laik
raščiai net Galvijus rašo su di
dėja G.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

LAKE 
SHORE 
BANKOJ

1 ir subjektas sulyg reguleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigu*.

4%
St. Claii ir East 55-ta gatvė. 

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

12000 Superior .Ave,

—i—JulMLdd I IMW—

Prieš vestuves, — atrašė Jo- Petras čižas yra toks ekofto- 
nas Amšiejus, vyras atlieka vi- mis tas, kad laike rašymo pasi- 
są kalbėjimą. Mergina čėdija dažęs plunksną visados bonku- 
savo liežuvį po apsivedimui. 1 tę užkemša. .

c^dailybhwrnciBW&WO
'3 MAGNIFICENT STEAMERS 3
The Great Ship “SEEANDBEE” — "CITY OF ERIE” - “CITY OF BUFFALO"

CLEVELAND — Daily, May 1st to Nov. 15th—BUFFALO

Beautifully colored sectional puzzle chart of The Great Ship "SEEANDBEE” sent on receipt of 
five cents. Also ask for our 24-page pictorial and descriptive booklet free.________________

Arrive Buffalo - 7:30 A. M. > Standard Time 
Connections at Buffalo for Niagara Fa 
reading between Cleveland andBuffal<

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 saugumų taupyto jams 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi 
ir Ohio Valstija, po kurios priežiūra šitas 
Bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumą, lygiai kaip ir visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.

šiais laikais, prie 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 'kas at
sitiko: jūsų šimtas atnešė net $5, vietoj ki
tur $2, $3 ar $4.

MAIN OFFICE
2006 St. Clair Avenue

SUPERIOR BRANCH
7907 Superior Avenue

Cbc 
Cleveland 

Urust Company
NAUJAS JUMS OFISAS

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

loo Road
Kinsman at East 93rd 
Woodland at East 

22nd
Broadway at Harvard

The Cleveland Trust Company 
atidarys nauja ofisą prie Lite
rary Road ir Professor Ave
nue ant Fairfield karų linijos 
apie Spalio 1 diena.

Atidarymas šito ofiso yra Cle
veland Trust Company pri
pažinimas, kad svetimtaučiai, 
gyvenantieji kaimynystėje W. 
14tos Gatvės yra prakilnus ir 
apiprekiuojama grupa Cleve- 
lando gyventojų.

Kiekvienas Cleveland T rust 
Company patarnavimas bus į- 

. steigtas tenai. Bus tame nau
jame ofise toks, kuris mokes 
jūsų kalba.

TAI BANKAS
DEL ŽMONIŲ”

OFFICES
West 25th at Franklin 
West 25th at Arch

wood
Lorain at West 47th 
Lorain at West 89th 
1-orain at West 99th 
Detroit at West 117th 
Detroit at West 101st 
Bedford, Ohio 
Willoughby, Ohio 
Painesville, Ohio 
Lorain, Ohio

I



APIE L. RAUD. KRY
ŽIAUS AUKAS

Pasiųstųjų Aukų Lietuvos Rau
donajam Kryžiui per Lietu
vos Misiją apiskaita. Fondų 
Reikalai.
Paskutiniu laiku subruzdo A- 

merikos Lietuviai teikti Lietu
vai visokios pašalpos. Iš Lie-- 
tuvos Respublikos pradėjo vis 
daugiau atsirasti laiškų, kurie 
prašo tos pagalbos, o kai ku
rios Lietuvių įstaigos stačiai 
siunčia savo atstovus Amerikon 
papinigaliti. Nekalbėsiu apie 
visus tuos aukų rinkėjus. Prie 
Atstovybės jie net nesikreipia 
ir keliauja po plačiąją Ameriką 
rinkdami aukas ir dažniausiai 
visai nežinoma, nei kiek jie ga- 
galutinai išveža, nei kiek po tą 
Ameriką šių aukų pravažinėj a. 
Girdėti, paskutiniu laiku yra 
atvykę du darbininku rinkti au
kų nupirkimui namo kokiai ten 
labdarybės prieglaudai Kaune. 
Dalykas gal but ir svarbus, bet 
visgi reikėjo nors iš Lietuvos 
Valdžios pristatyti koksai' nors 
paliudijimas, kad tokiai įstai
gai būtinai šie namai reikalingi.’ 
Renka kiti ir visai eilei kitų 
reikalų, nors ir pasilieka neaiš
ku, delei ko renkamos aukos 
vienam reikalui yra svarbesnės, 
negu visai Čilei kitų reikalų, ku
rie gal but, šiuo momentu yra 
dar svarbesni.

Pačioj Amerikoje šiandien 
paskelbti net dū sumanymai, 
kaip Lietuvai pasiųsti po šim
tą tūkstančių dolarių. Lietu
vai Gelbėti Draugija yra kiek 
pirmiaus paskelbusi apie savo 
"norą surinkti 100,000 dolarių, o 
dabar kun. J. Petraitis, kaipo 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėjų Draugijos pirmininkas, 
kreipiasi prie ’’Visų Amerikos 
Lietuvių” ir nuri surinkti ir pa
siųsti Lietuvon 100,000 dolarių. 
šiame pranešime jis nesako, 
kad visus tuos pinigus atiduos 

‘ Lietuvos Raudonajam Kryžiui, 
bet nurodo, jog tų aukų padali
nimą prižiūrės L. R. Kr. Rėmė
jų Draugijos Kaune atstovas 
Dr. Rutkauskas. Vieno laikraš
čio buvo primetama Lietuvos 
Atstovybei, jog ji nežinanti a- 
pie darbus šio atstovo ir visų 
paskalų, kurie yra lęįdžiapii, a- 
pie Raudonojo Kryžiaus neti
kusį veikimą. Ant tų paskalų 
galės duoti atsakymą pati Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus Val
dyba, 6 jos buvo neintikėtinos, 
nors buk kun. Mirono patvir
tintos jau vien delei to, jog su- 
lyg jų Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus pirmininku esąs partijos 
žmogus, būtent sAntarietis, Dr. 
J. Alekna, pasižymėjęs ’’savo 
prieškrikščioniškumu”, tuo tar
pu kaip pirmininku buvo ir te
bėra Dr. Rokas šliupas, kursai 
jeigu jau ir nėra partijos žmo
gumi, tai visgi yra gana artimu 
krikščionims demokratams.

Delei paties Dr. Rutkausko 
galima rods pasakyti, jog jis 
buvo įgaliotas inteikti pinigus 
Lietuvos Raud. Kryžiui, bet iš
dalino juos įvairioms įstaigoms 
sulyg savo nuožiūros. Kaip ma
tyti iš įvairių paskelbtų "Dar
bininke” ■ dokumentų iš Lietu
vos, kurie reiškiausiai liudija 
apie apgailėtiną stoką valsty
binio nusistatymo, Dr. Rutkau
skas maloniai vieniems teikia 

— pašalpos, kitiems pažada fi® pri
iminėja padėkos laiškus. Dr. 
Rutkauskas gali būti puikiau
siu žmogumi, bet visgi daugiau 
pasitikėjimo reikia turėti prie 
Lietuvos Valstybės ar jos įstai
gų, o ne prie vieno kokio žmo
gaus, nors prie jo net Departa
mentų direktoriai rašinėtų kuo- 
meiliausius laiškus. Tokiu .ke
liu eidami, mes pradėtume savo 
jaunojoj valstybėj tverti kitą 
valstybėlę, kurioj įsigalėtų d- 
rai Rutkauskai ir kiti.

Gal delei šių priežasčių ar ki
tų dar Amerikoje susidaro daug 
Liet. R. Kr. Rėmėjų Kuopų, 
kurios yra atsikreipusios prie 
Lietuvos Misijos, prašydamos 
parsiųsti surinktus pinigus sta
čiai Lietuvos Raudon. Kryžiui. 
Be to ir daug kitų organizacijų 
taip daro, kaip kada pasiteisin- 
damos, jog nesiųsmos pinigų 
,per savo centro valdybas ęutau- 
pys. kokį dešimtį ar daugiau 
nuošimčių, kurie nueina įvai
riems organizacijos reikalams. 

■Be to kun. J. Petraitis' didžiai 
susirūpinęs aukomis ir delei 
Lietuvos Kariumenės. Jau kiek 
pirmiau buvo vedamos tarybos, 
kad tuos sušukuotus baksiukuš 
inteiktų Misijai, kad jie pasiek
tų kariumenę. Kokiu budu A-

merikos Lietuvaitės išdalins 
tuos baksiukus, tuo tarpu kun. 
Petraitis nenurodo, bet gal juk | 
taip atsitikti, kad baksiukus 
gaus tik tie, kurie bus malonus 
ir geri prie kokio nors naujo 
atstovo. Jeigu tokiu keliu ei
tume, tai veikiai privestume ir 
pačią kariumenę prie išsiskyri
mo į partijas, prie jos suirimo, 
žaisti su tuomi negalima. Pa
galvokite, Amerikos Lietuvai
tės, kaip tat gėriau butų pada
rius.

Pasiųstos aukos.
Iki šiolei per Lietuvos Misiją 

Lietuvos Raud. Kryžiui yra pa
siųsti šie pinigai:

1. Liet. šelp. Bendr. Komite
tas iš Brockton, Mass., per Mi
kolą Abračinską ir Igną Kuo
dį $1,300 — 104,000 auk.

2. Draugija šv. Jurgio iš Hoo- 
sick Falls, N. J., per P. Kasiu
lį $214.85 — 17,120 auk.

3. Lietuvos nuo Karės Nuken
tėjusių šelp. Skyrius iš Port 
Chester, N. Y., per sekr. J. Iva
nauską $61.10,— 4,880 auk.

4. Liet. Raud. Kr. Skyrius iš 
New Britain, Conn., per sekr. 
J. K. Aržuolaitę

$306.61 — 24,480 auk.
5. Iš Lewiston, Me., per sekr. 

M. Byroną $63 — 3,750 auk.
6. Chicago, Ill., Lietuvių, nuo 

2041 So. Ruble st., per Sek. V. 
Andriulį $200.35 — 12,200 auk. 

• 7. Chicago, Ill., Lietuvių, nuo 
4053 S. Maplewood av., per sek. 
Kaz. Kuosaitį

$76 — 4,562 auk.
8. Iš Newark, N. J., per St. 

Biskį $125 — 7,562 auk.
9. Iš Amsterdam, N. Y., per 

Mot. Kazlauską
$1,966 — 121,550 auk.

10. Iš Chicago, Ill., nuo 752 
W. 19 st., per Ant. Grisių

$30.50 — 1,700 auk.
11. Liet. Kareivių 5 kp. So.

Chicago, Ill., per rašt. M. Cip- 
liu $15 — 700 auk.

12. Liet, nuo Karės Nukent. 
Šelp. sk. Našlaičių Namams, 
per tarpininkystę L. Raudonojo 
Kryž. iš Port Chester, N. Y., 
per J. Ivanauską

$61.10 — 4,880 auk.
13. Liet. Sūnų ir Dukt. Dr-tė 

iš Amsterdam, N. Y., per I. 
Tamašauską 68.10 — 2,500 auk. 
' 14. Liet. “Raud. Kr. Rėmėjų’ 
sk. iš Spring Valley, Ill., per K. 
Kasbidauską

$50 — 1,800 auk.
14. Liet. Geibi Dr-ja iš Lo

well, Mass., per A. Kasinską
$100 — 4,975 auk.

16. Iš Tamaqua, Pą., Lietu
vių, per JI P. želonį

$97 _ 4,820 auk.
17. Visuot. 'Waterburio Dr- 

jų Sąryšis, per J. V. Bernotą,
$50.17 — 2,460 auk.

18. Šv. Juozapo D. iš Spring
field, Ill., per sekr. Pijų žemai
tį $35 — 1,263 auk.

19. Union City, Conn., Lietu
vių, per Agnę čenčiuvienę

$240 — 8,664 auk.
20. Iš Elizabeth, N. J., per A. 

Liutviną $100 — 3,610 auk.
Išviso $5,160.68 arba 

337,476 auksinų.
Reikia spėti, kad visi šie pi

nigai jau buš) inteikti Lietuvos 
Raud. Kryžiui. Nuo nekuriu 
sumų jau yra atėję iš Lietu
vos ir priėmimo kvitos, kad pi
nigai jau gauti. Be to gauta 
žinia, jog Lietuvai Gelbėti Dr-, 
ja yra pasiuntusi Liet. Raud. 
Kryžiui 5,000 dol. ir tie pinigai 
jau esą Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banke. Reikia spėti, 
kad jau yra apturėti. Paga
lbaus Liet. R. Kr. Rėm. Drau
gija yra per kun. J. Žilių pa
siuntusi 1,500 dol., kurie tapo 
inteikti Lietuvos Raud. Kry
žiaus reikalams per Lietuvos' 
Delegaciją Paryžiuje.

Ant galo vienas mažmožis. 
Vienas Lietuvis, kaipo beparti- 
vis, prisiuntęs yra Lietuvos At
stovybei $10, kaipo auką Tau
tos Fondui ir prašęs tą sumą 
betarpiai pasiųsti Lietuvos Val
stybės reikalams. Norėdamas 
atsižinoti, kokiems valstybės 
reikalams Tautos Fondas yra 
rinkęs aukas ir kokiems šian
dien renka, idant įgalėčiau tin-

Reikalinga Clevelande 
1000 l?Ntuvių Pirkimui 
Lietuvos 'Laisves Bonų.

karnai, to žmogaus norą išpil
dyti, aš kreipiuos laišku iš bir
želio 15 dienos prie Am. Liet. 
R. Kat. Federacijos -raštininko 
p. Jono Karoso. Birželio 23 d. 
gavu tokį atsakymą:
J. M. J. Vileišiui,
Lietuvos Atstovui Amerikoje, i 
Washington, D. C.

Gerbiamas Tamistai-
Amerikos Liet. R. K. Fe

deracija neturi- legalės teisės iš
davinėti atskaitas iš Tautos 
Fondo surinktų ir renkamų au
kų. Tas priedermes pildo Tau
tos Fondo Valdyba ir A. L. R.
K. Federacijos Taryba, kuri y- 
ra viršiausia Amerikos Lietuvių 
Katalikų įstaiga. Tamistos lai
škelį pridaviau Tautos Fondo 
raštininkui K. Krušinskui, kuris 
žadėjo Tamistai pranešti Tau
tos Fondo aukų rinkimo tikslą. 
Federacijos Tarybos raštininku 
yra paskirta man būti, bet ka
dangi Tamista oficialiai atsi-1 
kreipei prie Federacijos rašti
ninko', tai aš negaliu Federaci
jos Tarybos vardu Tamistai at
sakyti.

Su tikra pagarba, 
(Pasirašo) Jonas E. Karosas, 

Fed. Rašt.
Nuo gerb. K. Krušinsko iki 

šiol atsakymo negavau.
Prisibijodamas vėl nepataiky

ti prie ko turiu kreiptis, šiuomi 
atsišaukiu, viešai ir prašau pa
aiškinti.

1. Kokiems valstybės reika
lams buvo renkamos aukos Tau
tos Fondui, kiek ir kokiems rei
kalams jos išleistos ir kiek dar 
liko ir kam likusi suma žada
ma pavesti. - i

2. Ar paaukuotą to bepartivio 
žmogaus sumą galima įnešti į 
Lietuvos Valstybės iždą, kaipo 
ineigą nuo Tautos Fondo, dr ne.

Suprantama, jog tos pačios 
rūšies klausimai galima adre
suoti .ir Neprigulmybės Fondui.

J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Užrašykit savo draugui metams 
dovaną — “Dirvą”.

© Bell Main 3514 Gyvenimo ® 
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© ---------------------- ©420 Society For Savings Bldg..
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©@©©©©©©©©©@©

Lietuvoje Dabar Neap
sakomai Smagu

(I. K. Mačiulis, vietinis, pri
davė mums sekančiu du laišku 
iš Lietuvos:)

Nuo draugo-kareivio:
KAUNAS, Metropolio viešb. 

Bal. 20, 1920.
Gerbiamas Drauge!
Ilgai, ilgai jau neskambėjo 

tarp musų lietuviški pašneke
siai, senai jau jus apleidot savo 
brangią Tėvynę Lietuvą. Pali
kot jus Lietuvą kamuojamą Ru
sų jungo, dabar sugrįžę rasit 
ją *jau puikiai parėdytą Lais
vės idealais.

Ačiū už laišką, kurį gavau 
balandžio 1 d. iš trečiojo pulko. 
lAš dabar jau nebe pulke, o prie 
Švedų karės misijos Kaune gy
venu, taigi laišką gavau per K. 

j Mačiulį, už kurį tariu ačiū.
Naujienos pas mus tokios. 

Buvau Jauneikiuos parvažiavęs 
ant Velykų, ten nieko naujo. 
Kaip klausiat apie tėviškę, tai 
pranešu, kad nesirūpinkit la
bai, dar gyvuoja, tiktai nelai
mė buvo kada Vokiečiai, kurie 
buvo prisidėję prie Bermondto 
armijos, kuomet mes juos ė- 
mėm mušt lauk iš Lietuvos, tai 
jie atsitraukdami labai plėšė 
žmones, tai ir. iš paties tėvuko 
atėmė abu arkliu, o arkliai pas 
mus dabar labai brangus •— 
pačios prastosios rūšies kainuo
ja du tūkstančiai rublių, o jei
gu beresnis, tai trįs tūkstančiai 
su puse ir tt. Jūsų tėvukas ne
turėjo iš ko arklių nusipirkt ir 
žemę išdavė Jurgiui Mačiuliui 
ant pusės, bet šiaip su maistu 
tai nėra ko rūpintis.

Kad jus galėtumėt dabar pas 
mus parvykti! Kaip yra gra
žu, linksmą ir patogu! čion, 
žiūrėk, marguoja Lietuvos did
vyrių pulkas priešakyj su or
kestru, kuris puikiai griežia: 
’’Mes Lietuvos jaunuomenė, tra- 
ta-ta!” ar kitą kokį lietuvišką 
maršą; čion, žiūrėk, vėl joja 
gusarų-dobilėlių pulkas, kurie 
garsiai traukia savo gusarišką 
dainą: ’’Ant saulės ginklai su
blizgėjo.”

O kiek pas. mus dabar vaka
rų, teatrų ir visokių naudingų 
pasilinksminimų! Visiems lai
sva savo Tėvyriėj gyvuoti, vi
siems patogu. Mes, kareiviai, 
narsiai gynėm, išginėm du prie
šu už Lietuvos ribų, tai yra Vo
kiečius, kurie buvo prisidėję 
prie senovės Rusų imperialistų 
ir vėl norėjo pavergt išnaujo 
Lietuvą, bet mes gerokai pa- 
vaišinom juos savo švinu — ne-

šėsi jie lauk neatsižiūrėdami; 
paliko mums savo ginklus ir or
laivių apie 40, taipgi automobi
lių ir visokios karės medegos.

Vėl buyo trečiojo internacio
nalo Maskvos Rusų bosiakų šai- 
kos, kurie sakės rojų pas mus 
sukursiu, bet mes pamatėm, kad 
jie peklą kuria, ir ėmėm vai
šint ųabagus, kad ir jie išsineš
dino. žinoma, buvo ir iš musų 
tokių, kurie prisidėjo prie rau- 
dongvardiečių, bet tai buvo tik 
visokie velnių pardavinėtojai, 
kumelių uodegų pjaustytojai ir 
jiems panašus.

Didžiosios, karės laiku Pranas 
Mačiulis iš Linkaičių užmuštas 
po Varšąva 1915 metais; Vin
cas Jetulis iš Jauneikių nebegrį
žo ir Pranas Vaičekąitis nėra 
tikros žinios ar žuvęs ar ne. Ig
nas Norkus ir Jonas Maižius su
grįžo iš Rusijos kaip karė pa
sibaigė 1918 metais.

Dabartinėje karėje: Ežekių 
kaimo Aleksandras Nerutis už
muštas narsiai kovodamas su 
Vokiečiais-bermontininkais ■— 
Šiauliuose jis paklojo keturis

Vokiečius su rankinėmis grana- 
domis, o raitas Vokietis jį kar
du nukirto. Bet visgi mes tada 
Vokiečius nuveikėm ir išmušėm 
lauk. Gal manai, kad Lietuviai 
nenarsųs!

Jeronimas Maižius.
▼ v ▼

Nuo brolio-kareivio:
Bariūnai, Geg. 6, 1920.

Brangus Ignai! Jausdamas 
brolišką meilę" ir ilgesį, sužino
jęs tavo antrašą, parašysiu nors 
trumpai. Regis nežymiai praė
jo tas laikas, kuomet mes pas
kutinį sykį matėmės, bet jis bu
vo labai margas. Tuosyk mane 
palikote Lietuvoje dar mažą kū
dikį, bet per tą laiką aš subren
dau ir taptau Tėvynės mylėto
ju, Lietuvos patriotu. Neatsi
žvelgdamas į sunkias aplinkybes 

paėmiau kardą, kuris rūdijo 
šimtus metų, ir sykiu su gar
bingais Lietuvos sunais stojome 
petis į petį ginti nuo priešu at
bundančią Lietuvą. Ir per tą 
trumpą laiką parodėme pasau
liui, kad mes esame tie patįs

Lietuviai, kurie jau šimtai me
tų ilsėjos žemėje. Neatsižvelg
dami į sunkią dabartį, stengia
mės. Nebaisi mums mirtis, nei 
badas, nei šalčiai nei vargas! 
Ir nepadėsime kardo iš rankų,, 
pakol musų Tėvynė nebus liue
są! Bet kreipiamės į jus, bran
gieji broliai! Pastiprinkit jus 
musų jiegas ir dvasią! Su jū
sų pagalba viską nugalėsim.

Brangus broli, rašyk į mane 
laiškų. Labai butų malonu ap
turėti nuo jūsų paveikslėlį. Tė
veliai sveiki ir dabar aš, būda
mas aplankyję, nuvažiuosiu į. 
Jauneikius, gal ir Juozas Ma
čiulis parvažiuot, tuosyk apie 
jus gerai pakalbėsime. Jus 
turbut numanot, kaip eina gy
venimas po tokios baisios karės, 
nėra man ko ir pasakoti: didis- 
vargas, kurio jus negalite nu
mažinti.

J. švola.
“Dirvos” knygyne randasi 

tinkamų Lietuvon pasiųsti 
knygų. Už dolarį-kitą pra- 
linksminsit visą kaimą. Pa
siuskit saviškiams knygų.

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street | 

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

the LITHUANIAN BOOSTER
Vienintelis Anglą kalboj lietuviu laikraštis. 

ų? Leidžia Thomas Shamis
Vieniems mc/ams $1.00 Vienas numeris 10c.

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

GRĮŽKIT LIETUVON

GELBĖKIT GIMINES

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

Laivakortės labai pigios. Rašykit arba važiuokit 
stačiai pas mus.

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 Užganedijanti rezultatai. 
Jei turi ligą, ateik Pasitarimui Dovanai ir nuo 
širdies išsikalbėjimui; tas gali išvengti dauge
lio metų kentimą ir gali perkeist visa gyveni
mą. PATARIMAI IR PASIKALBĖPIMAS DO
VANAI. ČIA KALBAMA LIETUVIŠKAI.

Ar sveikata visai suirus? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu.
2 East Exchange St.
Kamp. Main ir Exchange

AKRON, OHIO
Valandos: 10ryte iki 4 po piet. Vakarais 6:30 iki 8. Ned. užd.
Dr. Howell
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KUR JUS NORITE GYVENTI?
Mažuose kambariuose, be oro ir saules šviesos? 
Ant užsigrudusių, dumuotų ir nešvarių gatvių?
Prastoje nepageidaujamoje kaimynystėj?

'Ww*- • AR

Puikiame ir maloniame savo locname name,
Ant plačios ir švarios gatves, išsodintos gražiais medžiais; 
Gražioje kaimynystėje, tarpe savo viėntancių, kurie visi 
gero vardo žmones ir labai draugiško pobūdžio.

Mes Žinome Jūsų Atsakymą
Mes turime ko jums reikalinga

Mes budavojime visa miestą gražų ir jis randasi greta Cleve- 
lando, arčiau prie Public Skvero negu Lakewood ar East Cle- 
velandas.
Mes budavojam plačias gatvės, gražius bulvarus ir puikius, o 
nebrangius namus, su visais miesto patogumais.

Mes manom, kad kiekvienas Žmogus, kuris dirba, turi turėt namus.

Jus galit turėt savo namus ir padaryti didelius pinigus ant savo in- 
vesdinimo. Mes parodysime jums kaip.
Galėsit turėt sau naudos, jeigu atsilipesit į šį paskelbimą.-
Negaiškit nei minutos, ateikit į musų ofisus arba iškirpkit ku
poną apačioj ir prisiųskit. Menkas sugaišikas kartais svarbus.

ČIONAI RANDASI JUMS DIDELIAUSIA PROGA.
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The Suburban Development Co
KINNEY-LEVAN BLDG.
Euclid Avenue prie
E. 14th Street
Cleveland

KUPONAS

I THE SUBURBAN DEVELOPMENT CO. 
Kinney-Levan Bldg. 

Cleveland, O.
[ Please send be additional information concem- 
I ing your plans about the city beautiful.

I Name ...................................
j Address .. <........................... '.....

I
i
§

Angliškas ‘ ŽODYNAS Angliškai-
Lietuviškas

Neleiskit sau užmiršti ta kalba, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. 
Kurie rengiatės važiuoti atgal j 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 iheina ir Lietuvoj.

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

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

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

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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1, Ohio

Žinios iš Lietuvos
demokratų Darbo Federacijos 
Sąjunga virto Valstiečių Sąjun
ga, prisirašiusieji prie kr. dem. 
išsirašo ir šalinasi jų. Matyt, 
Daujėnų apielinkė krikščionims 
demokratams išsprūs iš nagų.

KROKĘLAUKIS, Alytaus ap.
čia yra Krokelaukio dvaro

.miškelis, apie 100 margų, kuris 
priklauso Lietuvos valdžiai. Per

Įkarę didesnius medžius iškirto 
“Vokiečiai ir vietiniai gyvento
jai, liko tik patįs ploriiausieji, 
bet ir tie be pasigailėjimo yra 
naikinami: kas tik nori, tas

Įlaužo'ir kerta. Be slapto naiki
nimo prisideda ir viešas naiki
nimas. Taip bažnyčios puoši
mui didesnėms šventėms kas

.metai iškertama apie du šimtu 
jaunų ir gražiausių medelių, 
nors bažnyčiai papuošti galima 
prikirsti ant vietos nuo medžių

.-šakų ir išpuošti tinkamai, .už ką[^ej3^* šis įstatymas, būtent

.žmonės nesipiktintų ir Dievui 
butų ta pati garbė, nes Dievas 
medelių gyvybės nereikalauja,

• o tie medeliai užaugtų dideliais 
medžiais.

RIETAVAS, Telšių apsk.
tPas mus valsčiaus tarybon iš

rinkta visokių žmonių, prade
dant nuo 8 valakų ūkininkų ir 
baigiant kampininkais arba ku
mečiais. Nors savivaldybų įsta
tymai rodo, kad valsčiaus nariai 
eina pareigas be atlyginimo, tik 
paliuosuojami nuo natūralinių 
mokesnių, tečiaus nutarta pa-

valsčiaus nariai gauna už su
gaištą dieną valsčiaus reika
lams po 20 auks., jei sutinka 
eiti visas natūralines pareigas 
lygiai su visais gyventojais.

tiky- 
savo 
baž- 
taip

ŽAČIŽAS, Ras. apsk., Raud. v. 
šiame dvare nesenai mirė se

nelis, užsilikęs dar nuo senovės 
milžinų, J. Giedrius, kuris tu
rėjo 114 metų amžiaus. Iš pat 
jaunų dienų atsižymėjo savo 
tvirtumu ir darbštumu/ dažnai 
atlikdavo dviejų-trijų vyrų dar
bą, visoj apielinkėj niekas ne
išdrįsdavo šu juo jiegų ištirti. 
Tebūnie tau lengva Lietuvos 
žemelė.

("Liet. Uk”)

jos susisiekimas su užsieniais 
priklausytų nuo tų, kurie tą 
kraštą valdytų. Mažosios Lie
tuvos darbo žmonėms del tokios 
padėties taip pat gyvenimas bu
tų daug sunkesnis, nes pelnytų 
tik pirkliai ir šiaip vertelgos.

Lietuvos valdžia, ypač susi
rinkęs Steigiamasis Seimas, ne
galės ir neturės teisės ramiai į 
visa tai žiūrėti, nes tai butų 
nusižengimas prieš valstybės ir 
jos darbo žmonių reikalus, pa
taikavimas Vokiečių bei Fran
cuzų kapitalistams. Etnologi-| 
niu ir ekonominiu atžvilgiu Ma-1 
žoji Lietuva yra neatskiriama I 
Didžiosios Lietuvos dalis. Abie-Į 
jų kraštų žmonių interesai taip Į 
pat juo greitesnio susijungimo 
reikalingi, ir čia del gražių 
Francuzų ar keno kito akių ne
galima savo reikalų apleisti. 
Jei atatinkamų žingsnių, kurie 
vestų prie Mažosios Lietuvos iš 
svetimųjų jungo atvadavimo 
greitu laiku valdžia nepadary
tų, gali tai padaryti pritrukę 
kantrybės Mažosios ir Didžio
sios Lietuvos darbo žmonės. 
Ramiai į tai žiūrėti, kaip sveti
mi atėjūnai žmones skriaudžia, 
ir šalies gerybes naikina, — ne
galima. ("Darbas")

Reikią tik neatidėliojant sušau
kti tų kuopelių atstovų ir šiaip 
jaunimo darbuotojų suvažiavi
mas. O suvažiavimas galutinai

atėjusius pač- 
kad žmogus 

po kokių pen-

į Steigiamąjį

MIROSLAVAS, Alytaus aps.
Pas mus labai bloga mokyklų 

padėtis. Musų valsčių ■ valdo 
vietiniai kunigėliai. Atėjus mo
kytojui į valsčiaus raštinę mo
kyklos reikalais, tuojau ir atsi- 

. lanko kunigėlis ir ragina moky
tojus mokykloje mokyti 
bos, o jei ne — tai varo 
agitaciją arba kalba? apie 
nyčios reikalą' Valsčius
pat yra apsileidęs. Mokytojas 
negavęs arba nesulaukęs jokių 
rezultatų, turi traukti atgal nie
ko nepešęs. Valsčiaus valdyba 
netvarkoje laiko 
tu laiškus, taip 
kartais jį gauna 
kių mėnesių.

Prieš rinkimus
Seimą vien tik agitavo kunigė
liai, nes kitiems negalima buvo 
viešai kalbėti apie kokią kitą 
partiją, nes kunigėliai dar prieš 
tai daug priruošė 'davatkėlių, 
kad jos galėtų juos ginti ko
kiam pavojui atsitikus. Jei kas 
nors pradėdavo kalbėti apie ko
kią kitą partiją, tuojau kildavo 
davatkėlių riksmai iš visų pu
sių; tartum gaisrui ištikus. Vos 
tik vieną kartą padarė Valstie
čių Sąjunga susirinkimą, ir tai 
kunigai su davatkomis visomis 
pastangomis trukdė.

ne-

šventadienis girdė- 
"cicilikėlių”, “pirm- 
Tokiu budu jis su- 

dem. partiją, prie

DAUJĖNAI, Pasvalio apsk.
• Ligi šiol musų kampelis 

inatė ir negirdėjo jokių parti
nių ginčų. Vietinis klebonas li
gi paskutinio laiko iš sakyklos 
nevarė jokios politinės agitaci
jos. Tik artinantis rinkimams 
į Steigiamąjį Seimą jis atsimai
nė ir bažnyčios sakyklą pavertė 
į 'politinės agitacijos tribūną, iš 
kurios kas 
ti keikimai 
eivių”ir tt.
■sikurė -kr.
kurios prirašinėjo žmones be jų 
sutikimo. Nepamiršta taip pat 
organizuoti Darbo Federacijos. 
Atvykęs jos organizatorius p. 
šimonauskas prašė viršaičio su
šaukti susirinkimą. Viršaitis J. 
Zigmantavičius, kr. dem. pir
mininkas, įsakė seniūnams pa
vadinti žmones susirinkiman. 
Nežiūrint viršaičio įsakymo, su
sirinko tik apie 30 žmonių. Su
sirinkusieji p. šimonausko ve
dami prievarta įsiveržė mokyk
lon, nežiūrint .griežto mokyto
jaus protesto. Darbininkus pri
kalbinėjo rašytis į kr. demokra
tų Darbo Fedaraciją.

Išvežti ’’gerbiamajam' sve
čiui” viršaitis pavarė padvądą, 
bet to kaimo ūkininkai, sužino
ję, kad jis neturi teisės valdiš- : 
komis padvadomis naudotis, ne- i 
davė arklių. Tada viršaitis pri- | 
spyrė važiuoti kito kaimo pad- I 
vadai. Nežiūrint to, kad vals- j 
čius ir bažnyčia pas mus tar- ] 
nauja tik kr. dem. agitacijos i 
tikslams, žmonės jau pradeda 1 
susiprasti: organizuota krikšč. ;

dalis,

KAS BUS SU MAŽAJA 
LIETUVA?

Ta Mažosios Lietuvos 
kuri Paryžiaus taikos sutarti
mi nuo Vokietijos atskiriama, 
t. y. visas kraštas į šiaurę nuo 
Nemuno su Klaipėdos uostu, 
organingai yra surišta su Di
džiąja Lietuva. Net pačia tai
kos sutartimi tas kraštas mini
mas ir vadinamas Lietuvių gy
venamu ir Lietuvai priklauso
mu. Bet taikos sutartis gyven
dinama, o Mažoji Lietuva kaip 
buvo taip ir pasiliko svetimųjų 

[pavergta. Skirtumas tik tas, 
kad anksčiau tą Lietuvių gyve
namąjį kraštą valdė Vokiečiai, 
o dabar šalia ir viršuj jų dar 
sėdi Francuzai. Teisybė, tasai 
kraštas nuo Vokietijos neva at
skirtas. . Bet- koks - čia atskyri
mas, jei tarp Vokietijos ir Ma
žosios Lietuvos krašto nėra nei 
muitų, nei kitokios kontrolės, 
kuomet siena nuo Lietuvos pa
silieka po senovei uždaryta. Ir 
šičia Francuzai net taip įsidrą
sino, kad nesidrovėjo kreiptis' 
į mušu valdžią ir prašyti leisti 
laisvai įvežti į Klaipėdos kraštą 
duonos ir miško. Išeina,. kad 
Francuzai įsikraustė. į Mažąją 
Lietuvą tik tam, kad galėtų 
naudotis savo pinigų augštumu 
ir sunkti pamažu iš Lietuvos 
kūno tai, kas dar liko nuo Vo
kiečių ir Rusų.

Tokia padėtis ilgiau negali I 
kenčiama būti. Musų valdžia 
padarė nedovanotiną klaidą, I 
klausydama Niesselio komisijos 
ir neleisdama musų kariumenei 
išvykti Vokiečius bermontinin
kus ne tik iš Didžiosios Lietu
vos, bet ir toliau už Nemuno. 
Tada buvo tam patogus laikas 
ir buvo galima lengvai tai pa
daryti. Dabar į Lietuvai pri
klausomą kraštą susikraustė’ 
Francuzai ir varo toliau Vokie
čių pradėtąjį naudojimo ir iš- 
tautinimo darbą. Net direkto- 
riumą Francuzai sudarė iš vie
nų Vokiečių, ignoruodami Lie
tuvius. Tuo tarpu Vokiečiai, 
Francuzų globiami, jau varo di
džiausią propagandą, kad Klai
pėdos kratas prie Lietuvos ne
būtų priskirtas, o pasiliktų ’’ne
priklausomas". Ką tokia Klai
pėdos krašto ’nepriklausomybė’ 
reikštų, aišku be paaiškinimų. 
Lietuva pasiliktų atskirta- nuo 
jūrių, neturėtų savo uosto ir

JAUNIMO ORGANIZUOTĖS 
REIKALU.

Jaunimas musų šalies ateitis. 
Jei kam rupi šalies ateitis ir 
gerovė, — nemažiau turi rūpė
ti ir jaunimas. Šiuo laiku jau
nimu visai mažai tesirūpinama. 
Visos inteligentinės pajiegos 
dirba partijose. O jaunimas ne
turi net savo organizacijos. Tik
tai kur-ne-kur yra susikurusios 
jaunimo kuopelės. Geriausia ro
dos bus ’’Pavasarininkų” jauni
mo sąjunga. Bet tai krikščio
nių demokratų padaras. Kiek
vienas pavasarininkas jaučia 
save krikšč. demokratu ir ne
kenčia kitos srovės žmonių. Čia 
jau aišku, .kad tokia organiza
cija daugiau patarnaus partijai, 
kaip pačiam jaunimui. Jauni
mui reikią tokios organizacijos, 
kad jaunuolis jaustųsi tikrai 
jaunuoliu, o ne partijos žmogu
mi. Ir išauklėtas, pribrendęs, 
pažinęs gyvenimą, jaunuolis 
patsai atras, kuri partija gere
snė. Tą jaunimo ’bešališkumo’ 
svarbą jau suprato 
-jaunimas.

ir patsai
Jau yra susikuru- 

sių jaunimo kuopelių, tiktai jos 
veikia atskirai viena nuo kitos.

LAIKAS UŽRAŠYTI 
‘DIRVĄ” GIMINĖMS 

LIETUVOJE.

'už Smalininkų priklauso kuni
gaikščiui Vasilčikovui, o grafas 
Tiškevičius turi didžius dvarus 

_____  pas Kretingą, o ir beveik visa 
sutvarkytų šį reikalą. Suvažia- Palanga jam priklauso. Gra- 
vimui vieta geriausia tiktų tik fas de Choifeul-Goussier iš Po- 
Kaune. Tuo reiktų pasirūpinti 
kauniečiams. ’’Liet. Uk.”)

DVARŲ ŽEMIŲ IŠDALI
NIMAS.

Lietuvos' valdžia ir Seimas 
dabar sutarė, didžiausius dva
rus išdalinti, idant žmonės gau
tų laukų ir rastųsi daugiau ūki
ninkų, kurie savo laukus geriau 
išdirba, negu dvarininkai. Lie
tuvos didieji dvarai tapsią iki 
ant 500 margų sumažinti. Tro
bas pabudavoti nebus taip labai 
sunku, nesą. Lietuvoj yra daug 
didžių dvarų, kurie turi po 4 iki 
20 tūkstančių margų girių ir 
ežerų, o daug tų dvarų yra Len
kų rankose.

Veviržėnų dvarai priklauso 
grafui Plater, kunigaikštis O- 
ginskis turi didžius dvarus pas 
Švėkšną ir tt., Jurbarko dvaras

pilio, netoli Latvijos rubežiaus,'] 
turi taipjau neapmatomus lau
kus, o tie laukai pasiliekti tan
kiai neapgyventi ir neišnaudoti. 
— Jei Mažoji Lietuva taps prie 
Didžiosios Lietuvos priglausta, 
tai bus ir čion didieji dvarai su
mažinti, nesą jų yra dar gana 
daug nuo Klaipėdos iki Nemu-į 
no.

Toliau gavom patirti, kad Di-i 
džiojoj Lietuvoj gaus mažieji 
ūkininkai ir laukų darbininkai 
po 6 iki 20 dešimtinių žemės 
ant numokėjimo į 45 metus. 
Tie laukai taps parduoti už 90 
nuoš. jų vertybės. Valdžia už
mokės už tuos atimtuosius lau
kus į 66 metus jų vertybę.

("Prūsų Liet. Balsas”)

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

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.nniiiiiiiiiinuiiininuHuumimnniiiuį

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

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

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

Nedalioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
:s: dantistas ;sr

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

S

DENTISTAS
O. JOY KURD

Su dantiniais reikalais eikite 
pas jį. Jis suteiks jums ge

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

Viršuje Aptiekos.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

.4* PAIN-EXPELLER
Valzbažonklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor)
VaizbaženklĮ.'

© Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. *

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

slinkimo ir kitų nesmagumų,

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

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

Užrašykite saviškiams 
“Dirvą” — geriausį mok- 
slo-apšvietos laikraštį. — 
Ne tik kad suteiksite sa
viškiams suramintoją ir 
pralinksmintoją jų Kuoso
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 ...... $3.00 
Pusei metų ...... $1.50

Knygas taipgi galima į 
Lietuvą pasiųsti.

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland. Ohio.
Del jūsų vaikų sveikatos var

tokite

daugiau niežėjimo, kasimos i, plaukų 
įvykstančių nou pleiskanų

RUFFI _ ;_
panaikins visus niežėjimus ir .išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

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

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

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

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

XI^PAUDOS darbus ge- 
rai padaro toki spau
stuve, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
M1T Dirvos’spaustuvė at- 
□I lieka visokius spaudos 

darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, Čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
<T1 Biznieriams darome— 

ai Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
G ars i n imtis; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.

Darbus padarom viso
ji kiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di
džiausiai.

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special. Delivery j
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Mes pergabensime jūsų gimines iš jų namų Lietu
voje tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes 
parduodame ir prirengiame visas reikalingas kelionei
popieras.

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

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

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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Dabar Geriausias Laikas Pirkti Namus
2-jų šeimynų nauji namai bus gatavi del gyvenimo į porą savaičių, turi po 5 kam

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

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

2-jų šeimynų namas, po 6 kambarius ir su visais intaisymais pagal vėliausios ma- ’ 
« dos,-ant Templett Avė., labai puikioje apielinkėj, arti Superior, trjs gatveka- 

riai. Parsiduos už $18,500, su jmokėjimu'$8,000.

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

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

The Representative Reality Company
Main Office 814=16 Citizens Bldg

7907 SUPERIAR AVENUE
Telefonai:

2006 ST. CLAIR AVENUE
Telefonai

SKYRIAI

Rosedale

Prospect

RANDASI:

1157

953

A. B. BARTOSZEWICZ
Princeton 2727

Central 6488
P. MULIOLIS
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Telefonai Princeton 2727

In-

ti

KOPECNY'S

Nužudė brolį. Susiginčiję na
muose už motiną, dvynabroliai 
taip viens ant kito perširdo, kad 
pradėjo muštis ir pagalinus vie-

ar- 
pa-

Lai- 
i pa-

šaudymai pradėta už- 
Miesto ir valstijos val- 
kreipia domos į paaš- 
įstatų, draudžiančių

f Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Rosedale 1157

PRAKALBOS. Nedėlioj, lie-Inas, griebęs pjautuvą, pasileido 
po 11 d., 7:30 vai. vakare, nau- kitą vytis ir už pusės mylios 
joj Lietuvių Svetainėj atsibus vijimos pats liko nušautas. Vie- 
svarbios prakalbos dar vis su | nas brolis, gelžkelio detektivas, 
tikslu pardavinėti Lietuvos bo
nus. Paskolos pardavinėjimas 
iš Misijos prailginamas, todėl ir 
Clevelandas neužsilieka. Kal
bės Dr. J. J. Bielskis. Visi at
eikite, kurie pirkot ir kurie ne. 
Pamatysit Lietuviiį salę ir sy
kiu išgirsit kalbant' D-rą Biels
ki, kurį dar ne visi girdėjot. Jis 
paskutiniu laiku yra buvęs Lie
tuvoj ir galės daug mums papa
sakoti apie musų kraštą, 
žanga visiems dykai.

Nedėlioj, liepos 11 d., nuo 9 
vai. išryto, visi Clevelandiečiai 
išvažiuoja į Dr. V. Kudirkos D- 
stės pikniką ant Neills farmos, 
prie State road, už Brooklyno. 
Piknikas bus gražus ir links
mas, nes bus daugybė Lietuvių, 
vyrų, merginų ir moterų. Visi 
raginami kuogreičiausia išva
žiuoti, kad vakare spėtų ant 
prakalbų sugrįžti.
? ------ '•------------

Advokatas Jonas Balukonis, 
kurio paskelbimas nuolatos ma
tysis ’’Dirvoje”, šiomis dieno
mis atidarė ofisus ir pasiryžęs 
patarnauti Clevelando ir apie- 
linkių Lietuviams visokiuose 
teismiškuose reikaluose.

Ilgus laikus vietiniai Lietu
viai jautė stoką savo advokato, 
pagaliaus tas laikas atėjo. Ad
vokatas Jonas Bajukonis yra 
darbštus tėvynainis, prisidedąs 
prie visokių riiusų reikalų, ofi- 
sius palaiko sykiu su Lietu
viams žinomu advokatu Jonu 
Mihelich, 902-4 Engineers bu- 
dinke, prie St. Clair ir Onta
rio, taipgi vakarais ofisas buš, 
ant 5514 St. Clair avė.

Sulaukę savo advokato, turi
me apsidžiaugti ir pasistengti jį 
paremti atsikreipiant prie jo vi
sokiais reikalais, kurių ir Lie
tuviai diktokai turi; o nuėję 
pas kokius svetimtaučius buna 
nuskriausti ar tai pinigiškai ar 
paneša nuostolių delei nesusi
kalbėjimo ir neišaiškinimo da
lykų ne sava kalba.

Linkime naujam musų advo
katui gerų pasekmių.

Išvažiavo Lietuvon. R. Kruo- 
pis, žinomas vietos tautininkų 
tarpe darbštus tėvynainis ir vei
klus draugijų narys, liepos 4 d. 
apleido Clevelandą iškeliauda
mas Į Tėvynę, kurion dabar vi
sų Lietuvos sūnų atkreiptos a- 
kįs ir širdįs. Nenorėdamas at
siskirti su savo mėgiamu laik
raščiu ’’Dirva”, p. Kruopis ją 
išsirašė ir į savo namus — j 
tuos namus, kur jis gimė ir už
augo ir į kuriuos su pakilusiais 
jausmais dabar iškeliavo. 7 
mingos jam kelionės ir gero 
sisekimo Lietuvoje.

Fordžiulajus (liepos 4 d.) 
ba Amerikos Neprigulmybės _ 
minėjimas šiame mieste apvaik
ščiota įvairiai. Šalip įvairių pa
triotiškų organižacij ų ‘ parengi
mų ir apeigų, daugumas atsižy
mėjo šaudymais ir sunkiais su- 
sižeidimais, negalėdami pames
ti senovinį paprotį, kokiu ta 
ta diena būdavo apvaikščioja
ma, iki ” ' 
drausti, 
dinirikai 
trinimą 
šaudyti liepos 4 d., ir kitą metą 
be abejo atsibus ramiau, kaip 
jau buvo pradedą ineiti pirmes- 
niais keliais metais.

Reikalinga Clevelande 
1000 Lietuvių Pirkimui 
Lietuvos Laisvės Bonų.

COLUMBIA 
GRAFOFONAI

NUO $32.50 IKI $400

Parankiausia Lietuviams 
vieta, kur galima nusipir
kti Grofofonus ir jų reik

menis.
Atdara vakarais

KAUNO 
Krautuve

2273 St. Clair Av.

sakoma, parėjęs reikalavo moti
nos pinigų. Ji atsisakė duoti, 
ir besibarant inėjo kitas brolis 
su savo žmona. Tasai pasakė 
anam apleisti namus, bet pini
gų reikalavęs nesutiko išeiti ir 
dar išsitraukęs revolverį šovė Į 
motiną užstojantį savo brolį. 
Tarpan jų įsimaišė šito žmona, 
tada jis išbėgo iš stubos ir tuoj 
sugrįžo su pjautuvu ir kirto de- 
tektivui. Tasai leidosi bėgti, o 
kitas vijosi; perbėgus keletą 
gatvių, bėgantis inpuolė į tvar
tą; vijusis brolis išlaužė duris; 
tuo laiku viduj buvęs brolis dar 
paleido šuvius, pataikant šitam 
į užpakalį. Peršautas už pusės 
valandos mirė. Šovikas suim
tas ir apkaltintas žmogžudystė
je.

Marion, O. — Tūlas laikas at
gal vienas žmogus čia neteko 
kojų. Turbut pamišęs, gulėda
mas lovoje, pereitą utarninką 
pasišaukė savo kambarin savo 
dukterį, 17 metų mergaitę, ir 
be jokio persergėjimo ją tuoj 
nušovė, kuomet jį buvo prisė
dus šalę jo prie lovos. Klausi
nėjant policijai, jis nepadavė 
jokių priežasčių jtam šovimui.

Naujas laikraštis išeis. Per
eitame numeryje buvo praneš
ta, kad rengiama Clevelande iš
leisti naują laikraštį — leisti 
kas trįs mėnesiai sykį. Dabar 
pasirodė, kad laikraštis bus lei
džiamas kas mėnuo reguliariš- 
kai. Vardas duota ’’Artojas”, 
bus didelio formato, 9x11 co
lių. Pirmas numeris pasirodys 
nevėliau rugsėjo mėnesio. Prie 
to sumanymo prisideda žymes
nieji Clevelando veikėjai ir biz
nieriai. Turinys bus įvairus: 
mokslo literatūros, politikos 
kritikos ir juokų. Kaina me
tams tik $1, pavienis num. 10c. 
Clevelando Lietuviai dabar no- 

kuo nors savo miestą pakel- 
— imasi gerais darbais.. 
Gerų pasekmių.

’’Kur važiuot ant vakaciju?” 
— rupi kiekvienam; kuris turi 
vasarą liuoso laiko. Tie, kurie 
supranta malonumą Didžiųjų 
Ežerų, jau gatavai turi nusista
tę planus savo metiniam apžiū
rinėjimui puikių Amerikos vie
tų. Ežeras Erie su savo dide
liu pasažierinių laivų laivynu 
ypatingai patraukia keleivius, 
ir jo vandenuose atrasite vieną 
iš puikiausių ir didžiausių lai
vų, kuriuomi reikia pavažinėti.

Vienas tų didžiųjų ežerų lai
vų yra ’’SEEANDBEE”, vaik
ščiojąs kasdien tarpe Clevelan
do ir Buffalo, yra populiariš- 
kiausias. ’’SEEANDBEE laivas 
yra didžiausias ir brangiausias

' Atėjo iš Lietuvos didelis pui
kus žurnalas, leidžiamas Lietu
vos Šaulių Sąjungos, vardu — 
’’Trimitas”, 40 puslapių, gra
žiais viršeliais, galima gauti jį 
’’Dirvos” knygyne, 30c. Su pri- 
siuntimu 35c. Nedaug yra, gal 
visiems nei neišteks.

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 
902-4 Engineers Bldg. 

Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas 

5514 St. Clair Avenue 
Atdaras vakarais. 

Telefonas Central 5821-W.

REIKALINGA 
Pardavėjų

Murns reikia 4 darbš
čių ir ąpsipažinusių su 
Lotais Vyrų. Pardavi
mo patyrimas nėra la
bai svarbu. Norinčius 
dirbti ir mokytis mes 
išmokinsime. „
Proga geriems vyrams 
išmokt augšto laipsnio 
profesija ir užsidirbti 
nuo $100 iki $150 ant 
savaitės. Matykit:

A. J. Franckewicz
9 iki 10 ryte ir 12 iki 3 

po pietų subatomis.
Hearthstone Bldg. Co.

Room 792
THE ARCADE 

Prie Euclid Avenue

PARSIDUODA NAMAS
Dviejų šeimynų namas, $5.200, 

po 4 kambarius viršuj ir apa
čioj, su elektriška šviesa, mau
dynėmis. $1,800 inmokėti. Ne
toli E. 61th St. ir Wade Park. 
Eddy 59-W.

PARSIDUODA RAKANDAI 
(Fomičiai). Trumpu laiku bus 
parduoti rakandai, mažai varto
ti, del 3-jų kambarių ir pečiai. 
Pigiai. Kreipkitės pas V. Ga
vėną, 1600 E. 26th St. (29)

PARSIDUODA NAMAS 
7 kambariai, medinis namas, lo
tas 40x125, sodas, garadžius— 
$4,200. Mūrinis' namas 4 kamb. 
lotas 25x125 — $4,000. 
stead farma 151 akr, 7 
tvartas, medinis. Gali 
namus. Pusė dirbamos 
Kaina $4,500. Penki Namai Du
quesne, Pa. (29)

P. M. BRAŽINSKY 
Real Estate Co.

37 Apricot Al. Duquesne, Pa.

Home- 
kamb., 
statyt 
žemės.

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

A. ŠIMKŪNAS 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuve 

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

sijonų ir visokių kitokių. 
Krautuvė atdara ir vakarais. 

1001 E. 79th Street 
Kampas Cramb Avenue. p

■VWVWVWWW

pasaulyje tarpžeminių vandenų 
laivas ir jo didumas ir dailu
mas pasažieriams išrodo lyg kai 
’’Plaukiojantis Viešbutis”.

E

PA1N

BEGYJE

Lawrei 
d. uždar; 
Woolen ( 
dirbo 15, 
ribuotam 
darbo —

Massilk 
visi gatve 
priežastis 
praėjusį 1; 
nija sutil 
mokėti, k 
mui kilusi

Spingį 
(dirbant 
nuo sail 
streikayj 
didint d: 
vienuolik 
kosi suta

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

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

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

_ Q HOME BREW SUPPLY STORE6401 Superior Avenue________ , Princeton 466

DIRVA

šituo'’ keliu važiuojant pasa- 
žieriai turi pasilsio ir patogu
mo. Sėdus laivan Clevelande 
arba Buffalo ant 9 vakare (ry-

DENTISTAS
DR. J. A. KURLANDER

ST. CLAIR kam. E. 24 SL 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 pietą

Reprezentuotojai
su gera reputacija, norintis turėti ryšiui) su atsakan
čia vertybės popierų mainymo Įstaiga. Reikalinga 
tokio žmogaus, kuris nori išsidirbti gerą vietą ir yra 
pasitikėtinat. Kreipkitės

Atlas Investment Co.
1309 Euclid Ave. Room 5.

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

j. Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
r nereikės gaišuoti iš darbo del danty pasi

taisymo.
I Naudoju savo garsą “Peridonto” del Be

skausmio Danty Traukimo.

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai.vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojant, išle'i 

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

tiniu standard laiku), atsikra- čio pašilsio per naktį miegant 
tys nuo monotoniško gelžkeliu laive ir pasieks savo vietą se- 
važiavimo, 'turėdamas gaivinan- kantį rytą ant 7:30 valandos.

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 specialę kainą p'o 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.
iiiiiimrrJ

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai
Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo viduriu 

užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo butelį

BAMBINO 
vaizbos “MADONA** ženklas 

Užregistruota S. V. Pat. Ofise.

Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jį! Jie prašo jo 
daugiaus. Gaunamas visose vaistinyčiose arba tiesiai iš labaratorijos.

Reikalauk pokelio su Bambino lėlės paveikslu.
Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbėjų 60c. su persiuntimu.

F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

T. P. NEURA CO

Melba Drug Store
The ADELSTEIN DRUG CO. 

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

£AJIEŠKAU KAMBARIO gy
venimui ir geistina gauti su 

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

PARSIDUODA 
Čeverykų Krautuvė, Visas 

Įrengimas ir Nuoma. 
CHAS. R. SELL 

7026 Superior Ave. 
(28)
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2041 HAMILTON AVE.
UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

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

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

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

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

SI KRAUTUVE
...

Bus Uždaryta

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

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

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

gyvumas ir narsumas apleidęs, ar patėmijai, kad jau 
esi ne tas, ką buvai? Jei taip, tai pasimatyk tuoj su manim ir aš 
atgrąžinsiu tave atgal į tikrą žmogų.
SUTINIMAI ir kitokie padidėjimai arma navikų augimas per 

mano gydymą atgrąžinama i normali padėjimą be 
jokių pjaustymo ir operacijų.
SKILVIO >r INKSTŲ padėjimas. Apvilktas LIEŽUVIS, sto- T .v ka APETITO> IŠPŪTIMAS ir Nesmagumas po val
gio, paeinąs nuo gazų, apsvaigimas ir gurguliavimas ir kitokios 
skilvio negerovės mano gydymu pataisoma.
LIGOS Neduodančios miegoti naktį, skaudėjimas strėnose, suti

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

® ’ vertimas, ir kitokios vidurių ligos pagydo
mos be peilio ir šiaip skaudančių apsiėjimų.
REUMATIZMAS visokiose savo formose, padidėję ir sustin

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

išdžiovinama mano gydymu.
PAS MANE GALIMA SUKALBĖT LIETUVIŠKAI. 

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

ATEIKIT PAS MANE. PATARIMAS BUS DUOTAS SU NORU.

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

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

Subatomis nuo 1Q ryto iki 8 vakare. i
Nedėldieniais ir Seredomis nuo 1 po pietų iki 4 vai.
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Visą Dieną
Panedeliais Pavartokit Elektriška Valytoja No: 

Viena Sykį

Liepos ir Rugpjūčio
Atdara Visa Diena

SUBATOMiS KAIP PAPRASTAI BUVO

ir niekados nebenorėsi grįžti prie se
noviškos valymo metodos.
Lengvumas ir paprastumas, kuriuomi 
elektriški valytojai veikia ir jo visiš
kas išvalymas pertikrins jus, kad jau 
atėjo laikas perstoti eikvojus savo 
energiją prie šlavimo ir dulkinimo.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

Willian 
sišaudym 
gliakasių, 
mą ir ko 
kurie iš 
toliaus n 
viskam a 
traukė ty 
rasta išm 
dos buvus 
se to ats 
suimta de

Bonai i




