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Lietuva Reikalauja Rusų 
Pasitraukt iš musų žemių

TARYBOS EINA VILNIUJE IR RYGOJ. BOL
ŠEVIKAI LIETUVOJ LAIKOSI ATSARGU

MUI PRIEŠ LENKUS/
Lietuvoje Paskelbtas Kariškas Stovis delei Musių 

su Lenkais. Viskas tvarku.
LENKAI PO MŪŠIO NETEKO GARDINO

Bolševikai Atideda Derybas su Lenkais iki Lie
pos 30 d. iki kolei vis dar Lenkus veja.

Augustavas Atimtas
Berlinas, liepos 23 d.—Ru

sų kavalerija pasiekė Augus
tavą, pietuose nuo Suvalkų ir 
dešimts mylių nuo Vokietijos 
rubežiaus.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

___ Į
Gelžkelių darbininkų unijų 

perpetiniai savo konferencijoje 
Chicagoje pereitų savaitę priė
mė gelžkelių darbo tarybos pa
skirtą darbininkams algų padi
dinimą, tečiaus tas atlikta su 
protestais, kad taryba ne visiš
kai kreipė domos į darbininkų 
reikalavimus. Taryba net pa- 
grąsino, jog jeigu kas bandys 
jos nuosprendžiui priešintis ir 
streikuot, tiems bus atkirsta 
pažadėtas apmokėjimus už pra
ėjusį laiką — nuo gegužio mėn. 
iki to, kada pakėlimas apspręs
tas. Telegrafistai užjaučia strei- 
kavimųi; kitos penkiolika unijų 
išsireiškė norą vėl pradėti su 
taryba derybas vesti.

Iš priežasties pakėlimo darbi
ninkams kompanijos pasiryžę 
pabranginti gelžkelių važinėji
mą 20 nuošimčiais. Pagal nau
jo plano, gelžkeliai pakelti nori 
ne tik pasažierių važinėjimo 
kainasį- bet ir prekių vežiojimą.

Springfield, Ill., beveik visos 
anglies kasyklos likosi uždary
tos iš priežasties darbininkų ir 
darbdavių nesusitaikymų. Val
džios pastangos sugrąžinti dar
bininkus atgal prie darbo be
veik neturi reikšmės. Visa III. 
valst. anglies industrija supa
ralyžiuota ir gręsia anglies ba
das.,

Paterson, N. J., iššaukta ant 
streiko 2,500 šio miesto šilko 
audėjų. Streikas skelbiamas su 
tikslu užprotestuoti prieš numa
žinimą mokesčių: kompanijos 
nuo savaitinių algų audėjams 
nukapojo nuo $3 iki $13.

Bluefield, W. Va., užpuolime 
ant kasyklos kokie tai žmonės 
pradėjo šaudyti; nušauta vienas 
darbininkas ir du sužeisti.

Lexington, Ky., kilus gaisrui 
tvarte, sudegė 23 mulai ir vie
nas arklys, prie to gaisre žuvo 
daug pašaro.

New Yorkan iš Detroito at
siųsta skrynia, kurioj buvo su- 
sta skrynia, kurioje buvo su
pjaustyta moteris. Prasidėjo 
tyrinėjimai, paaiškėjo, kad tū
luose namuose gyveno neva vy
ras su žmona, paskui po nakčiai 
namų savininkei vyras sakė, 
jog jo moteris nakčia greituoju 
išvažiavus pas sergantį giminę, 
dabar pats išvažiuojąs. Mote
ris taipgi matė žmones išnešant 
iš. vidaus skrynes, bet jai nei 
kam ko. Ekspreso stotyj New 
Yorke, niekam siuntinio neatsi- 
imant, nužiūrėta ir krečiant su
rasta baisus darbas. Jieškoma 
piktadario.

Toronto, Ont., Kanada. — Už 
nužudymą savo pačios, teismo 

'išrastas kaltu ir likosi pakartas 
tūlas ūkininkas — tas atsitiko 
septyni mėtai atgal. Dabar jų 
sūnūs išsidavė pats motiną nu
žudęs ir tylėjęs. Vaikinas yra 
21 mėtų amžiaus; motiną užmu
šė pagalių, kuomet ji pradėjo 
persekiot jį už susidėjimą su 
prastais draugais.’

Washingtone gauta žibia, kad 
buvę kėsintasi nuversti' dabar
tinę Latvijos valdžią.’ Konspi- 
ratoriai areštuoti.'

Lietuviai nori paimi vi
sus savo Teritorijų 

Reikalus
(Nuo Liet. Atstovybės)
Kaunas, Liepos 24. — Už

sienio Reikalų Ministeris 
Puryckis pasiuntė vakar 
Maskvon telegramą, kuria
me Lietuvos Vyriausybė bū
tinai reikalauja, kad Šiau
rinė Rusų kariumenė neper
eitų abiejų pusių nustatytos 
demarkacijos linijos, nesi
kištų Lietuvos Administra- 
cijon, nedarytų jokių rekvi
zicijų, mokėtų gyventojams 
už viską valstybės pinigais 
dabartinėmis kainomis, im
tų tik karės žvilgsniu būti
nai reikalingas susisiekimo 
linijas, karės sandelius, bu
tus; kad visa civilinė admi
nistracija žemėse, kur ran
dasi Rusai, butų Lietuvos 
Vyriausybės rankose.

Musų kariumenė paėmė 
Seinus; stovi linija Vižai- 
sni-Slobo’dka-Seirijų ežeras. 
Šiaurėje musų kariumene 
paėmė Vydžius, — artinasi 
taikos sutarties nustatyton 
Lietuvos sienon.

Lietuva Padavus Bolše
vikams Ultimatumą
Varšava, liepos 26. — Lie

tuvos valdžią pasiuntė sovie
tų valdžiai ultimatumą, rei
kalaudama, kad bolševikų ka
riumenė kuogreičiausia aplei
stų Lietuvos teritorijas.

▼ ▼ .v

Lenkai Sumušti Gardine
Varšava, liepos 22 d. — Pa

tįs Lenkai paskelbia, kad bolše
vikai užėmė Gardiną, sumušda- 
mi ir išvydami iš tenai Lenkų 
kariumenę; Lenkai buvo sudė
jęs visas toj vietoj esamas pa
stangas atsilaikymui.

Pirm užėmimo Gardino, Len
kai buvę atstūmę bolševikus 
nuo fortų šiaurėn nuo miesto, 
tečiaus nauju užpuolimu bolše
vikai Lenkus nuveikė ir priver
tė trauktis pietų linkui.

Gardinas (Grodno) sulyg tai
kos sutarčių Lietuvos ir Sovie
tų Rusijos, priskirtas prie Lie
tuvos Respublikos.

Tariamasi su Rusais
Lietuvos Atstovybei Amerikoje 

oficialiai ’’Eltos” kabeliai) 
Kaunas, Liepos 19 d. —

Lietuvių delegacijos dery
bos delei perėmimo paimtų
jų bolševikų kraštų admini
stracijos liko neužbaigtos. 
Delegacijoj dalyvavo Gene- 
ral-leitenantas Katche ir 
Seimo nariai Kairys ir Po
žėla, kurie du grįžo iš Vil
niaus, kad pranešti derybų 
rezultatus Ministerių Kabi
netui.

Vyriausybė sutiko su lai
kinai nustatyta su Rusų ka
rės vadais demarkacijos li
nija, einančia per Gardiną- 
Varėną-Naūjus Trakus ir 
Švenčionėlius. Šią demar
kacijos liniją paima saugoti 
musų kariumenė. Tebeside- 
rama apie Lietuvos civili
nės administracijos anapus 
demarkacijos linijos organi
zavimo klausimą.

Išvažiavo Rygon mus de
legacija: Naruševičius, Ro
senbaum ir pulk. Klesčins- 
kas” tartis su bolševikų de
legatais esamais Rygoje a- 
pie Vilniaus ir kitų Rusų 
paintų kraštų reikalus.

Bolševikai Nesiskubina 
su Taika Lenkams

Londonas, liepos 26 d. — Be
vieliu iš Maskvos skelbiama, 
jog sovietų valdžia pranešė Len
kams pasiųsti savo atstovus į 
tarybas su bolševikais ant lie
pos 30 d. prie linijos Baranovi- 
čiai-Liet. Brasta. Taikos kon
ferencija atsibus Baranovičiuo
se, 85 mylios nuo Minsko.

Lenkai jau senai nori pabai
gimo mušiu, bet bolševikai ati
dėjo iki liepos 30 d.

Tuom .tarpu Lenkai vis mu
šami Lietuvos žemėse ir toliau 
pietuose.

Nors Paryžiuje tikima viskas 
išeisią gerai, tečiaus prisibijo- 
ma, kad Lenkai turės sutikti 
ant didelių' bolševikų reikalavi
mų!

Bolševikų armiją vadovauja 
gen^ Brusilov, tečiaus iš vardo 
kofnandierium yra jaunas, 27 
metų, grynas komunistas.

Lenkų Pralaimėjimai' ir 
Bėdos

Loidonas, liepos 25 d. — Bol- 
ševiki pranešimas skelbia: Bie- 
lostolo linkmėje mes perėjom 
per lemtiną ' ir žengiame pir
myn. Kobrin linkmėje mes už- 
ėmėrt miestelį Rozanus. Kovei 
srity) užėmėm Lenkų divizijos 
štabo daugybę medegos.

Paežius, liepos 24 d. — Be- 
vieliutelegrafu iš Maskvos mi
nimai jog Rusijos sovietų ar
mija .tsitraukinėja atgal, sulyg 
sovieĮ komandieriaus įsakymo.

Wahington, liepos 24 d. — 
Pramimas apie. Rusų sutikimą 
paliaii zmušius su Lenkais su- 
tiktassu džiaugsmu. Pertrau- 
kimaįkarės bolševikų su Len
kais aliuosuos Suv. Valstijas 
nuo įeito tiesioginio veikimo 
Lenkis rėmimui. z

Loipnas, liepos 24 d. — So
vietų aidžia pranešė Lenkijai, 
jog sjietų armijos komandie- 
riui įkyta pradėti tuojau tar
tis ap karės pertrauką.

Leiims besirengiant prašy
ti bolvikų taikos, labiausiai 
tuo ninosi Lenkijos socialis
tai iri pastangos išvedė juos 
aišktė visoje tautoje, nupul- 
dydarr Lenkų militaristų inta
ką šaš žmonėse.

Frauzija, manoma, greitu 
laiku rėš persiversti savo pa- 
žiurošį sovietų valdžią, norė
dama (eiti į kokį nors susita
rimą j bolševikais del atgavi
mo sesnių, caro valdžios, sko
lų. Sietų Rusijos liberališkas, 
atsineaas linkui Lenkijos, ku
ri užpė bolševikus grynai im- 
pefiališkaiš tikslais, yra, su
pranta, gera pamoka seniems 
Europ diplomatams. Jau da
bar P^žiuje kalbama, jog ne
bus kma kaipo priekabė bol
ševiką nepripažinimas caro 
skolų raneuzijai, 32,000,000,- 
000 fikų, kad tuomi neken
kus pidimo pasaulio prie tai
kos.

AIRIJOJE NERAMU
MAI NESILIAUJA

Belfast. — Pastaruoju laiku 
atsibuvus susirėmimams tarp 
Unijonistų ir Sinn Feiniečių pu
sių pasekmės buvo 17 užmuštų 
ir daug sužeistų. Liepos 25 d. 
jau buvo inejus ramuma, te
čiaus nedaug kas tikėjo, kad 
viskas pasibaigs. Trumpąs lai
kas atgal likosi nužudytas Cork 
mieste pulk. Smyth, Ulsteriečių 
vadovas, nuo ko visi sumišimai 
ir prasidėjo. Kita riaušėms 
priežastis, buvo atstatymas lai
vų darbininkų nuo darbo.

Kituose Airijos miestuose ir
gi eina dideli sumišimai ir per
sekiojimai žmonių. Airės mer
ginos, už draugavimą su policis- 
stais buna užpuolamos ir nuker
pama joms plaukai,

Newport mieste, tokiam atsi
tikimui įvykus, Anglijos karei
viai ir policija išdegino visus 
žymesnių Sinn Feiniečių namus.

Anglijos paskirtas vyriausias 
sekretorius Airijai pasakė, jog 
’’karalystė turi .būti prisirengus 
sutikti kartų Airijos istorijoje 
periodą, kadangi atsibus dide
lių pasiryžusių organizuotų pa
sikėsinimų įsteigti Airijos res
publiką, su žudynėmis ir kito
kiais žiaurumais. Be kovos no
rai sutverti Airijos respubliką 
nebus apleisti.” 

! Turkai Neteko Adria- 
nopolio

Londonas. — Iš Atėnų pra
nešama, jog Grekų kariumenė 
užėmė nuo Turkų Adrianopolį 
Turkų kariumenės vadas su vi
sais vyrais pasįtraukė linkui 
Kirk-Kilisseh. -

Dideli būriai Rusų bolševikų 
kareivių, daugiausia kavaleri
jos, užpuldinėja ant Karabah 
distrikto gyventojų Armėnijo
je; jie nori susisiekti su Turkų 
nacionalistais ir pačiais Rusais 

i bolševikais, einančiais link Šu- 
šos. Armėnai tesurinko 25,000 
kareivių, kurie patįs daugumo
je su bolševikiškom mintim, ir 
Armėnai neįstengia prieš, rau
donuosius atsispirti.

i Georgijoj kįla suirutės ir ne- 
rimastavimai. Kitų tautų gy- 

Iventojai traukiasi iš miestų; a- 
Igitatoriai kiršina Georgijos gy
ventojus su Tatarais ir Tur
kais.

BOLŠEVIZMAS GE
RAS — IŠTOLO

Londonas. — Sugrįžęs iš so
vietų Rusijos, vienas Anglas ra
šytojas kalba apie savo įspū
džius toje ’’darbininkų rojaus.” 
šalyje.’- Rusija, jis sako, yra' 
geriausia vieta, kur žmones ga
lima išgydyt nuo bolševizmo, 
jei kuris tenai ilgiau pabūna. 
Nėra nei vieno iš visų depor
tuotų iš Suv. Valstijų žmonių, 
kuris širdį-sielą neatiduotų, jei 
tik galėtų iš to rojaus išbėgti. 
Valdžią, kokia ji ten nebūtų, 
sudaro mažos grupelės teroris
tų, toli nesulyginamai su gy
ventojų proporcija. Bolšeyikai 
valdo miestus, kaip Maskvą ir 
Petrogradą; jie nevaldo kaimie
čių, kurie pilnai visko turi — 
maisto ir popierinių pinigų, tik 
jie kenčia nuo stokos drabužių 
ir tokių reikmenų, kaip druska 
ir tt. Klausimas yra, kodėl kai
miečiai — skaičiuje šimto mili
jonų — nesukįla? Atsakymas 
paprastas: jie neturi organiza
cijos. Tas pats atsakymas tin
ka ir žūstančioms minioms Pet
rograde ir Maskvoje. Prie to, 
gyvuoja terorizmas; garsus ca
ro laikų šnipai padėti tose pa
čiose vietose bolševikams tar
nauti, — jie ir vieni ir kiti pa
mėgę žiaurumo ir priespaudos 
įrankius. Miestuose jau beveik 
neatsibuna visuotinų žudynių; 
visgi dar eina slapta areštavi
mai, nubaudimas be teismo ir 
be apkaltinimų.

Bolševikų skaičius, sulyg jų 
pačių statistikų, yra 600,000, 
jie gi valdo 160,000,000 Rusi
jos gyventojų, del to, kad jiems 
pasisekė pastoti disciplinuotu 
ir organizuotu kunu. Ypatiskoš 
laisvės neturi nei vienas, išsky
rus yiršininkų. Žmogaus gy
venimas Rusijoje eina pagal ti
roniškų teisių, žodis namai vi
sai panaikintas; žmogus turi 
gyventi kur jam pasakyta; pa
likt tą vietą gali kada prisaky
ta iš augščiau. Nėra spaudos 
laisvės ir neišeina jokie laikra
ščiai, kaip bolševikiški. Priva- 
tiška nuosavybė panaikinta ir 
individuates teisės neegzistuoja. 
Kas tik teoriška ir beveik arti 
praktikos, priguli valstybei; net 
vaikai, kurių visas padėjimas 
yra skurdą jūrės; jei yra kas 
valgyti, atiduodama vaikams,— 
viena kas gero pas bolševikus.

PARAGINIMAS STOTIMS VALDYBOS PA
VEIKSLUS PRIDUOTI

Los Angeles, Cal. — Tūlas 
žmogžudis, nuteistas mirtin už 
nužudymą ūkininko, prisipažino 
išviso savo gyvenime papildęs 
septynias žmogžudystes ir ’tūk
stančius’ vagysčių. Kaip sakė
si, daugiausia savb aukų nužu
dė plaktuku.

FRANCUZŲ-VOKIEČIŲ SĄ
JUNGĄ.

Paryžius. — Kilus laikrašti
ninkų tarpe ginčams, užmesta, 
jog nekurie laikraščiai agituoja 
už Francuzų susivienijimo ry
šius su Vokietija, paskui kad 
esą Francuzų tuos laikraščius 
remiančių del agitacijos už tokį 
susibendravimą didžiausių prie
šų. Vokietijon ambasadorium 
pasiųstas žymus finansų eks
pertas.

Italų rašytojas Ferrero daro 
išvedžiojimus, jog Italija stovi 
ant kranto į visuotiną revoliu
ciją. Sako.: Negalime jau jaus- 

•tis užtikrinti kokiu nors vešuo- 
ju patarnavimu; maisto stoku- 
mas didėja, pinigų vertė mažta, 
vidurinėj! žmonių klesė beveik 
desperacijon inpuolus. Duonos 
•vis darosi mažiau- ir menkesnės 
vertės,' pati valstybė smunka į 
bankrutą. Nepraeina diena, kad 
neatsibutų kraujo praliejimo ar 
susirėmifno žmonių su policija; 
■nėra' dienos, kad nebūtų buvę 
nutėmyta pasiryžimas pakelti 
revoliuciją kariumenė j e.

Audros Pasekmės
Niagara Falls, Ont. — Perei

tą savaitę užėjus audrai su per
kūnija ir lietum, žaibai šioje 
apielinkėje pridarė daug blė- 
dies — padegta daug namų ir 
pats šturmas nuostolių padarė. 
Sudeginta keletas ūkių namų; 
telegrafų ir telefonų linijos su
traukyta.

Regina, Sask., (irgi Kanadoj) 
tuo pačiu laiku perkūno užmuš
ta du žmonės, daug sužeista‘ir 
nuo audros padaryta nuostolių. 
Kitose srityse tuo pačiu audros 
keliu irgi pridaryta blėdies. Cik
lonas ėjo poros mylių pločio ir 
keleto mylių ilgio.

Fargo, N. D. (Suv. Valstijo
se) nuo audros - žuvo du, daug 
sužeista ir pridaryta blėdies.

Scranton, Pa. — užėjus dide
liam lietui, Penn. valstijoje pa
daryta nuostolių laukams už 
tūkstančius dolarių; sunaikinta 
augmenįs ir prigirdyta daug gy
vulių; nugriauta tiltai, sutram- 
dinta gelžkelių ėjimas.

Detroite tūlas vyras sergan
čiai savo moteriai padavė nuo
dų ir ji mirė, Ji pati prašė tai 
padaryti — paliuosuoti ją nuo 
tų kančių, kurias jir pernešė li
gos laike. Už tokį pasitarnavi- 
mą vyras suimtas ir apkaltin
tas žmogžudystėje. ’’Teismas 
negali rasti'jam kitokios baus
mės, kaip jis pats pasielgė” — 
tardintojai pasakė.

Kaip įsigyti Laisvės 
Bonų

Nors po vieną Lietuvos lais
vės boną privalo nusipirkti kož- 
nas Amerikoje gyvenąs Lietu
vis ir Lietuvė, be skirtumo tau
tos ar tikybos. Prigulėjimas 
prie vienos ar kitos partijos 
taipgi nepaliuosuoja nuo pirki
mo bono, nes kaip visi Lietu
vos upeliai suplaukia į vieną 
Palangos jurę, taip visos Lietu
vių partijos telpa Lietuvos Res
publikoje. Kaip gi nusipirkti 
boną? Labai lengva. Kuone 
kiekvienoje didesnėje Lietuvių 
gyvenamoje kolonijoje yra Pa
skolos stotįs. Jeigu dar nežinai 
jos adreso, — pasiteirauk pas 
draugus. Esama bet gi kolo
nijų be stočių. Stoties nebuvi
mas negali būti priežastimi at
sisakyti Lietuvos boną nusipir
kti. Kiekvienas Lietuvis, kiek
vienas Lietuvos pilietis privalo 
žinoti Lietuvos Misijos adresą. 
Jeigu dar jo nežinai, — tai pa
klausk draugo, ką laikraščius 
skaito, ir jis pasakys, kad vi
sais reikalais reikia kreiptis: 
Lithuanian Mission, 257 W. 71 
St., New York City. Šituo ad
resu pasiųsk pinigus ’’cash” ar
ba money orderiu, arba Ameri
kos Liberty bondsu. Tamistai 
Lietuvos Misija į namus pri
sius Lietuvos boną.

Lietuvos Laisvės Paskolos 
albumas.

Lietuvos Misijos biuras yra 
išsiuntinėjęs paskolos stotims ir 
komitetams sekantį laišką:

. Brangus Tautiečiai!_
Lietuvos Respublika, nepri

klausomybės keliais eidama į 
laisvę ir gerovę, buvo,' yra ir 
bus reikalinga paramos iš sa
vo susipratusių piliečių. Pa
skelbus laisvės paskolą tarpe 
Lietuvių ir abelnai Lietuvos 
piliečių, gyvenančių A neriko- 
je, Jus, Gerbiamieji, į tai ne- 
sviruodami atsiliepėte ir sto
jote prie nelengvo paskolos 
darbo, pašvęsdami savo liuos- 
laįkį ir savo pajiegas. Lietu
vos Laisvės Paskola Ameri
koje yra bendras visiems Lie
tuviams valstybinis darbas. 
Gerai suprasdami tai, Jus 
ėjote talkon ne partijų tiks
lus dabodami, bet vien trokš
dami išvargintai musų Tėvy
nei palengvinti naštą slegian
čių v vargų. Ačiū Jūsų pasi
šventimui jau dabar netoli 
pusantro milijono dolarių yra 
sukelta Lietuvos Valstybės ir 
Lietuvos nuterioto krašto at
statymo tikslams. Lietuvos 
Misija ir Lietuvių visuomenė 
giliai brangina tą Jūsų gry
nos Tėvynės meilės įkvėpimo 
darbą, ir tikisi, kad dar neįs
milko Lietuvos artojėlių ran
kos, neatsikirto kirveliai ir 
pradėtąjį darbą išvarysite iki 
kvotos galo.

Atminčiai šios istorinės 
Amerikos Lietuvių talkos pir
mose Lietuvos Valstybės kū
rimo dienose, Lietuvos Misi--’ 
ja nori surinkti medegą ’’Lie
tuvos Laisvės Paskolos Albu
mui”, kurios vienas komple- 
tas turėtų būti Valstybinia
me muzejuje Lietuvoje, o ki
tas turėtų būti Lietuvos At
stovybėje Suvien. Valstijose. 
(Jeigu atsirastų leidėjas al
bumo del plačios visuomenės, 
tai Lietuvos Misija noriai su
teiktų parinktą medegą). To
dėl šiuomi yra kviečiami ir' 
prašomi visi L. L. Paskolos 
komitetai,- stotįs (valdyba ir 
rinkikai)' ir atskiri paskolos 
srityje darbuotojai prisiųsti 
po. du egzempliorių savo gru
pės -fotografijų su savo ran
kos parašais ant jų, drauge 
su trumpu' aprašymu (geisti
ną mašinėlės rašyta) pasko-

KARINIS STOVIS 
LIETUVOJE

Lietuvos Atstovybė A- 
merikoje gavo iš Kauno 
nuo ’Eltos’ sekantį kąb- 
legramą:

Konstituanta priėmė 
įstatymą įvedimo karės 
padėties visoj Lietuvoj, 
kuriuo suvaržoma Lai
kinosios Konstitucijos 
garantijos, — įvedama 
mirties bausmė.

Priimtas papildymas 
įstatymo kariškius že
me aprūpinti, sulyg ku
rio negauna žemės ka
riškiai, kurie buvo tei
siami kriminaliai arba 
Tėvynės išdavimo nusi
kaltimuose.

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje. 

Per M. • J. Vinikas.

los darbo bėgio bei aplinky
bių, būtinai bėgį pažymėjus 
dieną susitvėrimo paskolos 
stoties ir kitus svarbesnius 
įvykius.
Užsibaigus paskolos darbui 

'(o jis užsibaigs tik tada, ka
da paskirtos kvotos bus atlik
tos, arba kada Lietuvos Misi
ja oficialiai paskelbs paskor 
los darbo galą), atskirų kolo
nijų'* paskolos rezultatai bus 
intraukti į tam tikrus lapus, 
kurie liks amžinais atliktojo 
darbo liudytojais.

Su gilią pagarba.,
Lietuvos Misijos Biuras.

Čia reikia dar pridurti, kad 
ne tik paskolos stočių ir komi
tetų fotografijas pageidaujame, 
bet ir tas fotografijas, ką bu
vo jau nuimtos Lietuvos Misi
jai besilankant, arba ir prie ki
tos progos. Draugijos ir ben
drovės, pirkusios bonus, yra ti- 
kiamasi, neatsisakys apie save 
suteikti žinių, jomis prieinamo
je formoje.

Lietuvos Misija
257 W. 71 St. New York City.

SMULKIOS ŽINIOS
New Yorkan vėl plaukia ban

gomis imigrantai, atvykstą iš 
kitų šalių. Dedama pastangas 
kokiu nors budu juos gražiai 
priimti.

New Yorke, per langą, nuo 
ketvirto augšto, iššoko 11’ me
tų mergaitė, pamačiusi atei
nant inpykusį savo tėvą ją mu
šti. Ji užsimušė.

Los Angeles šią savaitę vėl 
,atsibuvo žemės drebėjimas. Vi
sa California valstija tankiai 
nukenčia žemės nerimastavi- 
mais. ’Nugriauta kaminų, su
daužyta stotkų ir sutraškinta 
langai. Išviso šį mėnesį atsibu
vo žemės drebėjimas septyniais 
atvejais.

Ohio valstija šįmet tikrai pri
augus prezidentais: blaivinin
kų partija nominavo kandidatu 
į prezidentus A. S. Watkins iš 
Germantown, O., 53 m. amžiaus 
žmogų. Per 17 metų jis buvo 
metodistų bažnyčios pamoksli
ninku ir buvo Ada’ kolegijos 
profesorium.

Potterville, Mich., buris žmo
nių leidosi gaudyti žmogžudžio, 
kuris nužudė 12 metų mergai
tę; jos'kūnas atrastas šalę už
leisto kelio. Nešant vandenį 
broliui į lauką, nevidonas ją už
puolė ir taip sukankino, kad iš 
veido sunku buvo galima pa
žinti.

Rusijos didžiūnai, kurių da
bar buris su kitais pabėgėliais 
iš Salonikų atvyko Serbijon, vi
sai skarmaluose. Serbijoj ran
dasi apie 500 Rusijos augštes- 
niųjų didžiūnų.

^Laisva Lietuva Dabar arbaliekados!Lietuvos Laisves Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiami - j |
Bonai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinamnt 15 metą ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės į Lietuvos Misiją New Yorket j
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Iš Lietuvių Gyvenimo
L. G. D.

Pirmieji tautos budintojai, 
kovotojai už teises, trusėsi ir 
aukojosi. Jie nepaisė vargo ir 
pavojų. Naktimis brido balas, 
ėjo tamsius miškus, kad neliktų 
pėdsako nešant Lietuvon šviesą 
— knygas ir laikraščius.

Vieni už tai mirė ant kartu
vių, kiti sunkius retežius vilko 
katargoje, kiti puvo kalėjimuo
se ir Sibire. Jų visų buvo vie
nas troškimas — prikelti Lie
tuvą!

Lietuva prikelta! Bet po am
žių vargų ir priespaudų ji silp
nutė. Padėk jai sutvirtėti. Pa
dėk jai apginti nuo bado mir
ties nors dvi kapas tūkstančių 
našlaičių. Ji laukia, kada Ame
rikos Lietuviai atliks savo di- 
delę-švenią pareigą ir suteiks 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
savo pažadėtą $100,000.
' Amerikos Lietuvis nestoja 
frontan su kardu rankoje. Jam 
lieka pareiga sudaryti kitos rū
šies gynimo armiją. Jiems lie
ka dolariu dėtis prie išgelbėji
mo bėduolių nuo bado ir mir
ties.

Reikalauja pagalbos ne bur
žujus, bet vargšas darbininkas 
ir tūkstančiai našlaičių. Bur
žujus susirgęs gali pasišaukti 
gydytoją į namus ir jam už pa
tarnavimą atlyginti — arba net 
pats nuvykti pas gydytojus Pa
ryžiun, Berlinan ar Karaliau
čiun. Bet vargšas darbininkas 
bei jo šeimyna to negali pada
ryti, nes tam tikslui nėra pas jj 
ištekliaus. Todėl čia ir privalo 
Amerikos Lietuvos jo likimu 
pasirūpinti. Tam tikslui ir yra 
įsikūnijęs Lietuvos Raud. Kry
žius Amerikoje po vardu Lietu
vai Gelbėti Draugija (L. G. D.). 
Čion tai ir privalo visi Ameri
kos Lietuviai sunešti savo au
kas, kad sušelpus vargan inpuo- 
lusius Lietuvos piliečius ir naš
laičius.

L. G. D. skyriai meldžiami 
subruzti prie darbo, prie rin
kimo aukų Lietuvos Raudona
jam KryžiUi — $100,$00.

Kas pirmas aukauja — dau
giausia aukauja, — sako Lie

tuvių priežodis, — todėl L. G. 
D-jos Centras laukia, kaip nuo 
skyrių, taip lyginai ir nuo pa
vienių asmenų aukos Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui.

Dr. L. Graičunas, 
Centro Sekretorius.

LAWRENCE, MASS.
Kaip per praeitus metus, taip 

ir šįmet P. M. Choras buvo su
rengęs pikniką birželio 26 ir 27 
d. Lietuvių Tautiškam parke, 
žmonių per abi dienas atsilankė 
skaitlingai, nes kiekvienas gei
dė nors per tas dvi dienas atsi
tolinti nuo dirbtuvių ir praleis
ti laiką tyrame ore, tarp gam
tos gražybių, pasilsėti.

Nedelioje, birželio 27 d., nuo 
2 vai. po pietų, atsibuvo pro
gramas. Pirmiausia choras, po 
vadovyste S. Turskio, sudaina
vo Lietuvos Himną ir keletą ki
tų dainų, kurios žmonėms pati
ko. Toliams prasidėjo įvairus 
lietuviški žaislai. Temti pra
dėjus, visi linksmai traukė na
mų linkui, gėrėdamiesi taip pui
kiai praleidę laiką.

Geistina, kad P. M. Choras 
ir ant toliaus parengtų tokių 
puikių išvažiavimų. Pelno iš 
pikniko turėta $213.50.

Liepos 4 ir 5 dd. L. T. K. pa
rapija turėjo parengusi pikni
ką nuosavam parke. Vieta la
bai graži, su 18 akrų žemės ir 
dar praeitais metais pastatyta 
nauja svetainė del šokių. Nors 
oras buvo neperšiltaš, bet žmo
nių per abi dienas atsilankė la
bai daug. Buvo taipgi atsilan
kę svečių iš aplinkinių mieste
lių. Atsibuvo daug įyairių žai
slų, kaip tai: traukimas virvės, 
rūkymas pypkių ir kitokie.

Iš kitur atvažiavę Lietuviai 
buvo labai patenkinti tokiu dai
liai įrengtu Lietuvių parku, ko
kis mažai kur galima rasti.

Tautietis.
Iš Gensano, Korėjos, gavome 

I žinią, jog atvyksta Amerikon 
p. L. Opulskis, kuris ikišiol pa
silaiko prie Rusijos Konsulato. 
P-s Opulskiž yra geras tėvynai
nis. Nežinia, ar čia apsiliks, ar 
vyks Lietuvon.
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Jeigu norite maisto, kuris padaryt jūsų kū
dikį stipriu ir sveiku, pasiuskit šiandien ku
poną ir reikalaukit dykai Kūdikių Knygos 
ir maitinimo instrukcijų jūsų kalboje.

State_______  (8)
Nurodymų Knyga

THE BORDEN COMPANY 
Insteigta 1857 

108 Hudson Street

Iškirpk Kuponų. Pažymėk Knygų. Pasiųsk jj šiųdien

Mrs. ___________________  City -----------------r—

PALAIKYK KŪDIKI SVEIKU IR TVIRTU
Kūdikio sveikata ir vystymąsi dikčiai 
priguli nuo priežiūros ir jam duodamo 
maisto. Jūsų vaikutis turi būti kas
dien maudomas ir reguliariškai maiti
namas. Jei negali jo žindyt, bandyk

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Tinkamiausias kūdikių maistas—-pada
rytas iš riebaus karvės pieno ir malto 
cukraus, specialiai kūdikiams. Reko
menduojamas gydytojų visur d ei ei jo 
kokybės ir atsakantumo.
Augšta vertė—pilnumas—ir ekonomiškumas 
padaro EAGLE BRAND pirmu pasirinki
mui prie gaminimo valgių ir ant stalo. Pir
kit dėžę šiandien—naudokit jį visiems tiks
lams, kur reikia pieno ir cukraus. Bandy
kit jj su pyragaičiais ir tam panašiai.

Street _______________
Kūdikiu Gerovės Knyga
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Bažnyčios Turtai
Daugeliui nėra žinoma kata

likiškos bažnyčios turtai nei jos 
savi įstatymai, ir dėlto yra ki
lę daugelyje vietų, parapijų, 
ginčai, kivirčiai, delei bažnyčių 
turtų, kuriuos sudėjo žmonės- 
parapijonai, kurie neturi jokios 
kontrolės-prižiurėjimo tų turtų, 
juos gi valdo ir prižiūri tiktai 
kunigai, tai vyskupai, nei gra
šio nepridėję.

Mums yra visai dar nepažįs
tami iki šiolei katalikiškos baž
nyčios įstatymai iš laikų vieš
patavimo popiežių, kurie buvo 
vyriausiais politikos valdonais. 
Ką popiežius pasakė arba palie
pė, tas buvo šventai išpildoma. 
Tame tai laikė katalikiškoji ku
nigija ir išsidirbo, išleido sau 
naudingus įstatymus, kurių lai
kosi ir po šiai dienai.

-Reformacijos gadynėje dau
gelis tų įstatymų nustojo jie- 
gos, kaip ana atidavimas dešim
tinės iš pilno, iš tikro, ko ne
padarius, reikėjo save apsiskų- 
sti-spaviėdotis. Bažnyčios tur
tai dar ir šiandien daugelyje 
šalių, pagal senovę, yra paliuo- 
suoti nuo visokių mokesčių.

Katalikiška bažnyčia yra vie
nas didelis sindikatas arba trus- 
tas-monopolius, kurio tikslu yra 
turėti kuodaugiausia turtų, nes 
kas turtingas, tas ir pajiegus. 
Bažnyčia skaitosi save Dievo 
vietininke ir todėl visi turtai, 
aukoti bažnyčiai, priguli Die
vui, ir niekas kitas neturi jo
kios teisės prie tų aukų, apart 
kunigo, vyskupo ir popiežiaus, 
kurie vieni tegali naudotis tais 
turtais, ir pagal savo nuožiūrą 
gali skirti dalį labdarybei, kaip 
tai mokykloms, ligoninėms, be
turčiams.

Katalikiška bažnyčia yra vi
suotina arba tarptautiška, ir 
dėlto bažnyčios turtai, esantieji 
visose šalyse, priguli popiežiui, 
kaipo vyriausiai galvai. Viso
kios valdžios yra tiktai globė- 
jos-apginėjos bažnytinių turtų, 
o kada kuri valdžia pasisavino 
tuos turtus, tai priedams nuo 
popiežiaus gavo dar anatemą — 
iškeikimą.

Prieš tokią katalikiškos baž
nyčios taktiką visai priešingai 
esti su kitatikių bažnyčių tur
tais* kuriuos prižiūri ir valdė 
vietiniai, parapijos išrinkti glo
bėjai. Jų kunigas gauna paskir
tą algą, už ką visiems parapijo- 
nams turi atlikti visus tikėji- 
miškus patarnavimus dovanai, 
kad katalikų kunigai ima algas 
ir paskui dar ekstra už kiekvie
ną tikėjimišką patarnavimą; 
turtų globėjų, parapijos išrink
tų, katalikiškas kunigas nepri
pažįsta ir pats vienas viską val
do kaip jam patinka.

Katalikų kunigija yra sutvė
rusi savo naudon įstatymus ir 

i juos pavadinusį dieviškais įsta
tymais, prieš kuriuos nieks ne- 
Ituri teisės jokios kritikos arba 
protesto pakelti. Kas tam prie
šinasi, tai gauna lazda per ma
kaulę, kaip tai Lietuvių parapi
jose yra keliolikoje vietų nusi- 
davę, o paskiausiai Pittsburge.

Katalikų kunigai j kunigystę 
eina vien del pelno, o ne delei 
vadinamo dieviško pašaukimo ir 
žmonių mokinimo. Kunigiškoji 
profesija yra viena iš lengviau
sių, nes vieno ’’dominus vobis- 
cum” užtenka visam gyvenimui, 
jų sakomi pamokslai negali jau 
būti žemesnio turinio, o kalba 
be jokios tvarkos. — Berods, 
jiems \dar klojasi, kolei žmonės 
klauso vien ’’sakymo” be turi
nio ir be kalbos tyrumo, kam 
ačiū, Lietuviai tapo užliuoliuoti 
į apmigimą, užmiršo savitumą, 
vadinosi katalikais ir paliokais, 
iki svietiškieji apšviestunai ne- 
pradė j o tautiškoj o-lietuviškoj o 
darbo, kam visokias pinkles ir 
dabar stato kunigai, kad galėtų 
ilgiaus palaikyti žmones saviš- 
kame miginimė, kaip pradedan
tiems būti jie įkūrė krikščioniš- 
ką-demokratiją, kas tikrenybėje 
yra klerikalizmas, demagogija 
— stabdymui pažangos.

Taigi bažnyčios turtai nėra 
naudojami žmonių naudai — 
pažangai. Demokratas.

o RED. ATSAKYMAI O
Mok. J. Požerskiui (Darsuniš- 

kiuose). — Rankraštį gavome, 
sunaudosime. Labai ačiū.

Seniui (Detroit). — Vaizde
lį prie progos sunaudosime — 
dabar labai užversti dienos rei
kaluose raštais.

A. Erškėčiui (Paryžiuje) — 
Gautieji rašteliai prie progos 
patilps. Ačiū.

Tyslevui (Kybartuose) — Ei
les gavome ir naudojame. Ačiū.

APIE SIUNTINIUS 
LIETUVON

Daugelis Lietuvių klausinėja, 
kaip jie galėtų nusiųsti drabu
žių, visokių audinių ir avalinės 
savo giminėms į Lietuvą. To
kia rūpestis yra labai girtinas 
ir dabar jau laikas yra tą pada
ryti, nes iki siuntinys nueis į 
Lietuvą, tai tikras laikas bus
tų dovanų-drabužių naudojimui 
artinantis šaltam rudeniui ir 
žiemai.

Sulyg pačto sutarties tarp 
Amerikos ir Lietuvos, pačta y- 
ra galima siųsti siuntinius iki 
22 svarų sunkumo į Lietuvą, už
mokant po 12 centų už kiekvie
ną svarą. Į siuntinį galima dė
ti gatavas drapanas arba ir ri
tinėlius visokio audimo, geriau
siai vilnonių žieminiams drabu
žiams. Siuntimas galima su
taisyti patiems, drūčiai surišti, 
ir paskui sudėti į tvirtą popieri
nį baksą, apsiūti audimu ir dar 
viršuje aprišti drūta virvele, 
kad jokiu budu nesuirtų siunti
nys. Pridėkite porą pakelių a- 
datų mažesnių-didesnių, kuriuos 
namuose labai reikalingos; ge
ras ' žirkles, pirštelių-noperskų. 
Adresuokite aiškiai parašydami 
pagal žemiaus esantį pavyzdį:
From A. Butkus 
75 Main St.
Hudson, N. Y.

To Mikas Bartkus,
Bambinių kaime 
Antanavo valsčiaus, 
Mariampolės pačta ir apsk.

LITHUANIA.
Ant pačto gausi ’’Customs of

Declaration”, ant kurios reik 
surašyti angliškai kas siuntiny
je yra sudėta ir kiek kas ver
ta, ir savo adresą, kaipo ir ad- 
resanto ant užpakalinės pusės.

Siuntinį galima apdrausti-re- 
gistruoti, užsikrinimui geresnio 
nuėjimo.

P. Mikolainis.

LONDONAS, ANGLIJA
Jau birželio mėn. pradžioje 

darbai įvairiose dirbtuvėse kiek 
apsistojo, geriausia dar, kaip 
girdėt, -dirba rankom siuvamų 
batų įstaigos. Nežinia dar, ar 
ilgai truks, kolei darbai pradės 
geriaus eiti.

Jau kaip kurie ir iš Lietuvių 
pradeda bėdavot del stokos dar- 

|bo, o ypač kurių diktoka šeimy
na. Prie odų įvairių žvėrių kai
lių tai šiuos pastaruosius metus 
ir karės laike labai gerai darbai 
ėjo ir uždarbiai buvo nemaži; 
prie šių darbų daug ir Lietuvių 
visuomet dirba.

’’Dirvos” No. 25, mano ko
respondencijoje įsispraudė pa- 
klauda aprašyme apie netikėtą 
mirtį a. a. Vinco Vasiliausko: 
velionis nepabaigęs mokyklą 
dabar, bet jau seniaus, ir ne- 
kurį laiką buvo Anglijos kariu- 
menėje karės laiku; sugrįžęs iš 
kariumenės, gavęs darbą prie 
dokų, prie laivų iškrovimo ir 
įkrovimo, ir tenai, neilgai dir
bęs, patiko tokią nelemtą mir
tį.

Oras pradžioj liepos vėsokas, 
su tankiu lietum.

Kalnavertis.

REIKALINGI AGENTAI
Užrašinėjimui ir platinimui Mėnesinio 

Moksliško Žurnalo
’’ARTOJO”

Prenumerata metams $1.00 
Pardavinėjimui pavieniais numeriais: 
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i pnf i g--
TALC POWDER

I GERB. Q . 1
i ^OPRAGILO KAMPELIO^ I
3uuuiiiHii>iiiiiimimiiuimumiiitHiiiuiiiuiiiiiiuiiiuiiHiiiiiiiiiuiiiuiiiuiiiuiiiii

Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

Kam Reik tų Laivų
— Drauge, tie lietuviški 

laivai man dabar visai gal
vą laužo. Aš nuo ano sy
kio vis mislinu ir mislinu, 
kad kada Daktaras Šliupas 
pripirks laivu, ir jeigu aš 
prie to prisidėsiu, paskui 
dar mane aprinks kapitonu 
ir reikės važiuot užimt Ja
poniją. Tada aš pats, prie
šingas karėms, išeičiau pats 
pirmutinis prieš kitų šalių 
darbininkus.

— Nebijok, Martinai, yra 
gabesnių žmonių laivams 
valdyti ir tave nieks neiš
rinks. Bet kas tau galvą 
suka ir taip mintis klaidi
ną?

— Aš kalbėjau su vienu 
draugu, jis irgi priguli prie 
komunistų. Jis mane per
tikrino, kad taip gali atsi
tikti: kad mane gali išrinkt 
kapitonu ir aš, pats būda
mas darbininku, turėčiau
žudyt kitus nuvažiavęs su 
armotom į svetimą karalys
tę.

— Iš tavęs ne vyras, bet 
šiaudas, jei kiekvienas gali 
kitaip tave pertikrint.

— Ba jis pasakė teisybę, 
kurios nei tu nesukritikuo
si.

— Kokia čia tavo teisybė 
ir kas būtų do kritikavimas, 
jeigu pats nežinai apie ką 
užsikalbėjai.

— Ale kaip tu, drauge,
----- gali man užtikrintu kad taip

i s

IS)

REIKALINGUMAS GERAM 
PASIREDIMUI

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

M

\ neatsitiks ir kad aš nebom
barduosiu savo laivu kokios 
kitos šalies?

— Pirmiausia, tu permen- 
kas protiškai del kapitono 
vietos; antra, tavo šimtas- 
kitas nenupirks tau laivo, o 
trečia — laivai reikalingi 
pristatymui Lietuvai reika
lingų dalykų iš kitur ir par
vežimui ko ji neturi.

— Draugas man ir andai 
tą sakei, ale kaip aš imu 
mieslyt apie tautiečius, tai 
man rodos, kad jie ir čia ga
li visus apgaut.

— Kaip apgaut?
— Pirkdami laivus agi

tuot ir imt nuo žmonių pi
nigus, o paskui slapta pri
dėt armotų ir pasiųst kur 
kariaut. Jie jau taip apga
vo.

— Ką jie apgavo?
Argi draugas nežinai? 

Na gi Vokiečius.
— Tai keista; papasakok 

ir man, Martinai tokią nau
jieną.

— Tu, draugė, kaip socia
listų blogus darbus tai visus 
atsimeni, o kaip tautiečiai 
ką padaro, tai nuduodi ne
žinąs nieko.

— Tai kaip jie tuos Vo
kiečius apgavo ir kada?

— Nagi karės laiku. Ka
da Vokiečiai Lietuvą užėmė, 
tai jiems viską žadėjo ir net 
sostą vokiškam karaliui bu
vo pradėję statyt. Ale tuo 
tarpu slaptai sudarė vaiską 
ir sumušę visus Vokiečius 
išvarė ir išsirinko sau pre
zidentą. Ar n emano tiesa?

— Tavo, tai tavo, ir tur
būt pats supranti, kad Lie
tuviai gerai pasielgė.

— Ale aš dabar mislinu, 
kad jie gali ir mus apgaut 
su tais laivais: pripirks, pa
sakodami, kad del komer
cijos ar kitų kokių nogiu, o 
paskui susodinę visus veš į 
Braziliją ją užkariaut.

— Jau tai visai protas su
sipynė, Martinai, po pasi
kalbėjimo su tuo "komunis-

tu”. Jei butūm buvęs gud
rus, butum galėjęs ir jį per- 
tikrint. O dabar pats nete
kai lygsvaros.

— Kaip gali tekt, kada 
buržujai nori suorganizuot 
karišką laivyną Lietuvai ir 
neduot ramumo kitų šalių 
darbininkams.

— Nereikia sakyt, kad tai 
bus kariškas laivynas, nes 
jo tiksiąs yra pagelbėt Lie
tuvos darbininkams ir var
go išsisukt. Jokia šalis ne
gali pažengėt pirmyn, jei
gu prie jūrių gyvena ir ne
pasinaudoja vandeniu, lyg 
antis, bijodama į prūdą in- 
eiti.

— Tai kodėl, drauge, lai
vų neperka Lietuvos darbi
ninkai, jeigu jų gerovei to 
reikalinga?

— Pirkimo planas yra — 
kad visi pirktų Šerus, o už 
sudėtus pinigus bus nupirk
ti laivai.

— Ale kada už darbinin
kų pinigus bus laivai nupir
kti, tada juos buržujai pa
ims į savo rankas ir darys 
ką norės.

— Viši šėrų pirkėjai tūri 
tiesą prie nustatymo laivų 
tvarkos, bet ne kožnas pa
gal savo, tik kaip ištięsų 
reikalinga. Jeigu butų kož- 
no valia, tai rastųsi tokių, 
kurie laivus slapta nuga
bentų Rusijos bolševikams^ 
Jie mano, kad tik bolševikai 
Rusijoje yra darbininkai; o 
Lietuvoj visi buržujai.

— ’Aš nesutinku su tokia 
tvarka, kad darbininkai ne
galės su laivais daryt ką jiė 
norį.

.— Gerai, kad yra protin
gesnių žmonių laivams ir 
kitokiai tvarkai vesti. Pa
davus laivus tokiems darbi- 
nikams kaip tu, visi susėdę 
išvažiuotumėt kur į jūres ir 
prigertumėt. Užmirštumėt 
ir darbą, bile tik galit va
žinėtis.

— O kaip buržujai važi
nėjasi; tai gerai; darbinin
kams visada reikia tik dirbt 
ir dirbt.

— Kada visi susidės prie 
laivų nupirkimo, tada dar
bininkai bus sykiu ir bur
žujais — jausis turi laivus, 
turi kuo išgabent į kitas ša
lis savo produktus, galės už 
gautus pinigus prisipirkt 
mašinų ir su jomis lengvai 
apdirbt laukus ir dirbt tik 
keltą valandų į dieną, vietoj 
kaip dabar nuo aušros iki 
sutemos, nes kitaip badu iš
mirtų.

— Jei tik buržujus išnai
kintume, tai nebūtų nei ba
do, nei nędatekliaus ir visi 
butų lygus.

—■ Jeigu jus, darbininkai, 
kaip tu sakaisi, nepasiduo- 
tumėt savo mulkintojams, 
neklausytumėt jų kalbų a- 
pie pražūtis ir revoliucijas, 
tai daug lengviau paliktu- 
mėt neprigulmingi nuo vi
sokių buržujų, galėtų susi- 
organizuot į kooperacijas, 

’ galėtų uždėt1 į vairias pramo
nes, prisidėtų prie supirki- 

: mo laivų, tada ir tie buržu- 
• jai nebūtų baisus. Dabar 

buržujai, matydami pačius 
. darbininkus snaudžiant ir 
i nežinat už ko griebtis, pra

deda visokius sumanymus 
ir kviečia darbininkus prisi
dėt, bet darbininkų prie to 
neprileidžia pragaištingi jų 
pamokslininkai.

— Aš tam netikiu, drau
ge, ba musų agitatoriai dar
bininkus mokina kaip su 
buržujais kovot ir kad ne- 
susidėt su jais.

— Visados geriaus susi
dėt su mokytais žmonėmis, 
kurie kelia pasaulio kultū
rą ir parodo žmonėms kelią 
prie apšvietos, o ne klausyt 
tokių, kurie save giria ir 
nori padaryt darbininkus 
savo vergais, aiškindami, 
jog jie prapuolę ir dabar 
už tai viską turi suardyt.

— Ale kad ne mes, tai ir 
po šiai dienai darbininkai 
vergautų.

— Kad ne jūsų tamsumas 
ir užstojimas kelio, darbi
ninkai butų daug toliau nu
žengę. Rusija tai pavyzdis.
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Žlugus Lenkų spėkai ir” 
užspringus jiems dideliais I 
kąsniais Lietuvos ir Rusų ' 
žemių, atsidarė mums tie- • 
sus kelias į nepriklausomy- 1 
bę — gryną tautinį gyveni- 1 
mą, kokį kantrus Lietuvos 1 
laukimas, ilgų metų vargai, 
pagaliaus užmiršta jau bau
džiava ir spaudos uždraudi
mas, priartino. Pripažino l 
Lietuvą Rusijos sovietų val
džia — davė Lietuvos vals
tybei plačius rubežius ir už 
praeities skriaudas atlygins 
krūva aukso ir duos Lietu
vos gyventojams savo miš
ko. Pagaliaus išrodytų, jog 
Rusijos bolševikai nėra to
kie žiaurus, kaip jie buvo 
piešiami. Gal but.

Su laiku, suprantama, ap- 
gęstaiir gaisras — apvėso ir 
jų galvose sukurta ’’pašau-: 
lio laisvių” ugnis, liepsnos 
sumažėjo — aprimo,- naba
gai, matydami žiauria tak
tika nieko nelaimėsią. Ne
reikia čia maišyti jų pasiel
gimo su Lenkija — prieš 
Lenkus kilo visa Rusija, o 
ne bolševikiškos teorijos.

Lenkija taip pat, jos ka- 
riumenei bėgant iš Lietu
vos, beišlyginai šaukė, jog 
pripažįsta Lietuvą.

Amerikos Lietuvių džiau
gsmas šiame atvejuje pynė
si su bolševikų laimėjimais, 
su bolševikų1 žėngimu pir
myn—džiaugėsi visi išvien: 
tautininkai, katalikai ir so
cialistai. Pirmieji du matė 
žlugimą Lenkų godumo ii' 
Lietuvai progą atsiliuosuo- 
ti nuo jų okupacijos; labiau 
dar džiaugsmą padidino ta 
žinia, kad bolševikai padarė 
taiką su Lietuva, daug jai 
pripažindama. Anaiptol šis 
tautininkų-katalikų džiaug
smas nebuvo del bolševikų 
laimėjimų, bet kad tas jų 
laimėjimas davė progą Lie
tuvai atsikratyti nuo amži
nų savo priešų. Lenkiją šis 
sumušimas nuslopino dau
gybei metų. Žuvo daugybė 
šios gentkartės vyrų, liks 
apleistas visas žemės nau
dojimas; badas ir ligos su
naikins dar daug išlikusių 
jaunųjų ir senesniųjų; iž
das ištuštėjo iki pat dugno; 
skolose paskendo virš gal
vos. Pavojus kaimynėms 
valstybėms iš Lenkų pusės 
užsibaigia.

Iš bolševikų laimėjimo ki
tokį džiaugsmą turėjo mu
sų raudonoji spauda: ji tu
rėjo viltį, kad bolševikai, iš
varę tolyn Lenkus, užims 
Lietuvą, užims Lenkiją — 
Užims visą Europą 1 Įves 
tada rojų__  rojų ant vi
sos žemės....

Tie norai Rusijos bolševi
kams perėjo. Jie oficialiai 
nepuls. Jie tik varys savo ' 
propagandą, kaip jau yra 
paprasta. Propagandą jie 
varo visose šalyse Europoje 
ir kitur. Jie propagandą va
ro ir Amerikoje. Bet nerei
kia jiems čia ateiti su savo 
armija ir pradėti mušius.

Bolševikų užeitose Lietu
vos dalyse pasipils propa
ganda įsteigti valdžią pa
gal Lenino modelio — suor
ganizuoti sovietus, panai
kinti privatišką nuosavybę, 
sutrumpinti darbą — arba 
visai nedirbti, kad darbinin
kai galėtų turėti rojų, kaip 
turi Rusijoj.

Kur įsigalėjus Lietuvos 
valdžia, tose teritorijose jie 
netur vilties, nes aiškiai pa
matė Lietuvos' žmonių n O'
tub: turėti demokratišką, o 
ne diktatorišką valdžią.

Lietuvon, su inėjusia ar
mija parseks ir tasai nabaš- 
ninkas Kapsukas, kurio tū
las laikas taip musų bolše
vikai apgailėjo, o pagaliaus 
pasirodė dar gyvas tebesąs. 
Parsineš jis tuos pačius bol
ševikiškus planus Lietuvos 
sukomunizavimui ir vėl, gal 
but, per naują pasiskelbs 

..Lietuvos proletariato dikta
torium, kaip anuo laiku, — 
žinoma, savu vardu, ne Ru
sijos sovietų oficialio atsto
vo vardų. Taip galį atsitik-

Kiek dar yra Karių
Antriems metams einant nuo 

užvėrimo "taikos” Versaliuje, 
keista išrodo, kad dabar Euro
pos įvairiose dalyse bei arti
muose ir tolimuose rytuose at- 
sibuna daugiau desėtko karių. 
Kaip nužiūrima, Europai gręsia 
naujas karės pavojus, kurin ga
li išstoti didėsės valstybės.

Dabartinėse karėse dalyvau
ja išviso apie 4,000,000 karei
vių. Tai yra tiek pat, kiek bu
vo vienu laiku mūšiuose laike

Štai 
kaip sutraukoje stovi karės pa
dėjimas, praėjus beveik porai 
metų po pasirašymo pertraukų 
Vokietijos su sąjungiečiai:

Airijoje — 80,000 Anglijos 
kareivių ir 50,000 Airių be .pa
liovos kivirčijasi.

Jugoslavijoj — 100,000 Ita
lų ir 90,000 Jugoslavų susikibę 
nepertraukiamame varžymesi.

Albanijoj — 50,000 Italų iš
stoję prieš ginkluotą Albanijos 
piliečių armiją.

ti, arba taip nori padaryti, 
jei negali, o jei nepadarė ir 
Lietuvos valdžia spės tokius 
betvarkius ’’diktatorius” iš- 
kalno patikti, — tuo bus 
mums smagiau.

Nuo tokių savu vardu vei
kiančių bolševikų Lietuvių 
[Rusijos sovietų valdžia ne
galės pareikalauti atsako
mybės, nors ji savo armijai 
neleidžia Lietuvą užimti ir, 
paverst bolševikiška ginklu.[praėjusios didėsės karės.

Taigi, toli nuo Rusijos! 
pavojaus ir praėję Lenkų 
godumo galą, mes dar susi-' 
duriame su savais, viduji
niais priešais; kurių be pa
liovos turėjome. Amerikos 
Lietuviai ’’komunistai” be 
paliovos juos remia, talpina 
jų atsišaukimus savo laik
raščiuose ir pasiryžę toliaus 
jų ardantį darbą palaikyti, 
jeigu mes, iš kitos pusės, ne
pastosime jiems kelio ir ne- 
iškirsime jų piktų diegų iš 
pat šaknų. Tai lengviausia 
padaryti perkant Lietuvos 
bonus ir padedant dabarti
nei Lietuvos valdžiai greitai 
susitvarkyti, kad jie, naudo
damiesi karės pasekmių bė
domis, neturėtų progos rėk
ti, jog Lietuvos ’’buržuaziš- 
ka” valdžia darbininkus tik 
skriaudžia.

Bulgarijoj — visi Bulgarijos 
vyrai gyventojai sumobilizuoti 
prieš Grekiją.

Lenkijoj — 300,000 Lenkų t 
mirtinoje kovoje su 600,000 Ru
sų bolševikų kareivių.

Lietuvoj *— 50,000 Lietuvos 
kareivių išstoję prieš Lenkus.

Kaukaze — 250,000 Rusų, 
150,000 Turkų, 120,000 Grekų, 
80,000 Anglų ir 60,000 Fran- 
euzų kareivių kovoja įvairiose 
tose dalyse.

Syrija — 45,000 Francuzų 
kariauja su Syrijos gyventojais.

Chinija — tai šaliai gręsia 
sukilimas, del pasikartoj ąnčių 
nerimas ta vimų.

Egiptas — ilgai, rengtas su
kilimas prieš Angliją 
vystosi.

Indija — Klibinamas 
na Turkų nacionalistais 
kiaušiais sėbrais,

SAVĘS KULTŪRINIMAS
Rašo BUDRIKAS.

kasdien

sukilimu 
pirmoje

Holandi-

kasdie- 
ir pas- 

bolševikaįs, 
muzulmanų pasaulis kasdien ei
na neramyn, gręsia 
prieš Anglijos ponus 
progoje.

Belgijos santikiai su
ja del rubežių nenustatymo ei
na keblyn.

Švedijos santikiai su Finlan- 
dija pasekmėje kivirčių už sa
las Baltiko jūrėse darosi aršes
ni.

ORO PERMAINOS 
IR NUO KO

f Lietuvos Prezidentas
'Pereitą savaitę, liepos 18 d., 

"Draugas” gavo iš Kauno kabe
lį nuo kun. Jakaičio, kuriame 
paantrinama ta pati žinia, — 
’’Prezidentu apskelbtas Naruše
vičius”. Oficialių, galutinų ži
nių negaunama. Nei Lietuvos 
Atstovybė, kuri turėtų pirmuti
nė gauti žinias, ikišiol, apie ki
tus atsitikimus pranešdama, ty
li prezidento reikale.

T. Naruševičius yra veikęs 
čionai su vidurmęja srove, ir 
lyra ’’musų žmogus”, tečiaus a- 
pie jį kalbėdama kraštutinėji 
musų Amerikos Lietuvių spau
da — kairieji ir dešinieji — iš
sitaria gražiai, pasitenkinančiai. 
Lauksime kaip toliaus tas vis
kas paaiškės. •

Jeigu vienas

Naujas Fondas
šiame numeryje, ant 4-to p., , 

telpa Lietuvos Atstovybės pir- j 
mininko p. J. Vileišio išrodinė- , 
jimai apie reikalingumą sutver
ti Vhlstybinis Amerikos Lietu- ■ 
vių Fondas, kurio tikslas butų ' 
remti įvairius grynai tautinius 
musų reikalus Amerikoje, nuo 
kurių pastarais laikais atsitoli
no buvusieji Tautos ir Lietuvos 
Neprigulmybės Fondai; pirma
sis pasirūpinęs savais katalikiš
kais reikalais, matydamas, jog 
Lietuva jau tikrai bus nepri
klausoma, o antras tai Fondas— 
neturėdamas tam lėšų.

Reikalų, kokius tas naujasis 
fondas turėtų remti, yra daug 
ir jų bus, delei ko nėra abejo
nės, kad jis butų nereikalingas. 
Tikrų musų patriotų širdyse jis 
ras užjautimo ir parėmimo, nes 
jie supranta gyvą reikalą ir at
skiria valstybinius-tautos reika
lus nuo! siaurų partinių menkos 
■svarbos užsibriežtų dalykų, — 

. tečiaus jau iš kalno galima spė
ti, kokį pasveikinimą tas suma
nymas sutiks iš klerikalų pusės. 

. Bus taip, kaip sutiko Maj. žą- 
į deikio planai šaulių sąjungos 

organizavimui, kur klerikalai į-
; matė

”jųl’ 
jais, 
kas, 
Lietuviams reikia, o tas viskąs 
— jų, apie 
negali būti'.

Amerikos 
sieiti tautos 
tę pirmiausia savo partijos rei
kalų. Jeigu ne jų srovės, nega
li būti organizuojama kariume- 
nė ir jie nesutinka jos siunti
mui Lietuvos ginti; kaip stoty
se pasirodė, jeigu ne jų srovės 
išrinkti visi viršininkai, negali
ma bonų pirkti, ir dabar, jeigu 
nebus po Federacijos žinia — 
Valstybinis Fondas ibus "lais
vamanių” sumanymas "pagau
ti” juos į kilpas.

pavojų patekimo i kilpas 
ištikimųjų, ir kitais atve- 
Tautos Fondas — tai vis- 
jie sakys, ko Amerikos

kitą ką nei kalbos

katalikai negali ap- 
reikaluose hepasta-

\/ĮOKSLAS pradeda tikėti at
radęs būdą oro nuspėjimui, 

kuris bus daug tikresnis, negu 
iki šiolei buvo. Nuo kalnų vir
šūnių, išsikišusių per debesis į 
tyrą erdvę, taipgi miglose ir 
dulkėse stovint likosi ištyrinė
ta iš saulės išeinama šiluma ir 
jos intekmė ant tų vietų. Ty
rinėjimai daryta nuo visų že
mės skritulio dalių. Iš šito ty
rinėjimo rekordų astronomai 
dabar žino, kad saulės plėtmai 
padaro urną ir svarbią intek- 
mę ant musų oro.

Saulė apsisuka apie savo ašį 
sykį į 27 dienas,
saulės šonas yra apimtas dide
lių išsiveržimų, ekspliozijų ir 
konvulsijų bei baisiai karštas, 
o kita saules dalis daug ma- 

■ žiau turi tokių-plėtmų ir pavir
šutini) neramumo, ta dalis, to
dėl, kikoma daug vėsesnė, ir 
todėl engva suprasti, kad kuo
met į mus atsukta ypatingai 
karšti saulės pusė, mes natūra
liai trime sulaukti daug kito- 
niškšenio oro, negu tuomet, 
kada aule laiku atsukus į mus 
vėsėsi savo kraštą.

Abejai sakant, viltis tikres
nio o) nuspėjimu nustatymo 
priguldaug nuo atsargių astro
nomų ėmijimų, įsteigus obzer- 
vatorijs ant kalnų viršūnių po 
visą žnės skritulį. Jau ir da
bar toų obzervatorijų yra dik- 
tokai teigta, tėčiaus dar rei- 
kalingijų įsteigti labai tankiai. 
Mums odos, iš pirmo persista- 
tymo, ad labai lengva astro
nomui atėmyti saulės plėtmų 
veikim, ir net bile paprastas 
mokinjįtą žinodamas gali pra
nešti, H "rytoj oras bus gra
žus ir ta”. Tečiaus visas da
lykas hi keblus. Keistas yra 

1 tas fakj, jog, pavyzdžiui, kuo- 
1 met sal kaitina visu didžiau-
• siu sa\ karštumu, mes kaip
• tik suhiame šaltesnio oro!

Išaišįmui su pagalba mok
slo f akį kuriuos dabar mok- 
slininkayrinėja tikresniam iš- 
rodymubro veikmės ir per
mainų, spėjimui to iš kalno, 
reikalinj suprasti, kad musų 
saulė yimainantisi žvaigždė; 
kad jos Indėjimas periodiškai 
mėtosi b 10 nuošimčių nuo 
kraštutinių. Nuo to apsirei
škia antmės eilė svarbių vi
sai žmoni pasekmių oro at
mainomi- jvairavimas atmo
sferos, iperaturos, spaudi
mo, debė ir, gal but, vėjų ir 
lietaus, ulės intekmės ant 
žemės tjęjjmai eina jau per 
keturioliįnetų; tuo užsiėmė ■ 
Smithson Institutas, po va- 1 
dovyste 1C. G. Abbot, ir pa- 1 
našius tyjimus vedė Dr. H. 1 
H. Clayt buvęs Blue Hills, I 
Mass., Ovatorijos vedėjas, 1 
dabar veidarbą Argentinoje, i

Dr. Clh taip tvirtai įsi- 1 
tikinęs esi bendro tarp kei- 1 
tinėjimosųlės karštumo ir ; 
musų žeifcro, kad jis išrei- ; 
kalavo Atinos valdžios su- j

• vesti telegką susinešimą su 1
• Calama, (įsteigta obzerva- 1
• torija, paima nuo 1918 m.

Smithsonihstituto, gavimui

kasdieninių pranešimų apie per
mainas oro, paeinančio nuo sau
lės sukimosi. Calama stotis 
randasi 7,500 pėdų augštumoje, 
ir ta vieta likosi išrinkta dėlto, 
jog -tenai mažiausia kaip kitose 
žemės dalyse būną debesų ir 
lietus tenai beveik visiškai neži
nomas. Tenai tai kiek galint 
daugiausia atliekama saulės iš- 
spindinčios šilumos numieravi- 
mai. Tos stoties tyrinėjimų pa
sekmes patvirtina nuolatiniais 
savo tyrinėjimais astrofiziška 
obzervatorija ant Kalno Wilson, 
Califonijoj, esanti 5,700 pėdų 
augštumoje, kur saulės išduo
damas įvairiuojantis karštis bu
vo tyrinėjimas jau nuo 1905 m.

Panašus tėmijimai saulės ir 
jos daromos intekmės žemės at
mosferai vedami ir Bassour,: 
Algerijoj (Afrikoj), obzervato
rija randasi '3,600 pėdų augštu
moje. Tas faktas, kad šitų 
trijų obzeryatorijų tyrinėjimo. 11 1J u vaiuuj U vjimvjnuu
pasekmės gauta‘tos pačios, nors 

. stotįs randasi per keliolika 
stančių mylių atstu viena 
kitos, yra prirodymu, jog 
lės išduodamos ir atsiunčiamos 
žemei šilumos jvairavimas yra 
teisingas ir nepaeinąs nuo pa- 
sikeitinėjančių lokalių apistovių 
musų pačioje atmosferoje.

Kaip Dr. Abbot tikrina, yra 
dvejopas saulės išspindėjimo 
jyairavimas. Pirmasis, ilgesnio 
periodo, su skirtumu tarp 3 ir 
5 nuošimčių, bėgyje saulės plėt- 
mų cikliaus, ir antras, trumpas, 
nepastovus periodas, einantis 
per keletą dienų, savaičių arba 
mėnesių, su skirtumu paprastai 
tarpe 3 ir 7 nuošimčių, ir ret
karčiais pasiekiąs net iki 10 
nuošimčių. Pirmas karščio įvai- 
ravimasi tikima esant tiesiogine 
pasekme, o antra — netiesiogi
ne, susidedančia iš periodiškų 
padidėjimų ir apmažėjimų sau
lės veikmės bėgyje plėtmų cik
liaus. Kadangi saulės plėtmų 
eiklius yra nereguliaria ir mai
šytas, tai reikia tikėtis ir že
mės oro keitimesi nevienodų pa
sekmių, su tankiomis .permaino
mis.

Aiškiai žinoma, kaip dabar 
vis yra abejotini pranešimai a- 
pie orą ir tankiai netikri, kolei 
visus spėjimus remiama ant 
vietinių apistovių, kaip tai vė
jų kelių, artimumo prie didelių 
Vandenų, augštumo virš jūrių 
linijos ir kitų dalykų, šitų vie
tinių atsitikimų efektai gali di
džiumoje 'būti nuo saulės įvai
raus. karščio išdavimo, kurie ir
gi yra supainioti, prigulintis 
daugeliui permainų neregulia- 
rio ir maišyto pobūdžio pačios 
saulės viduryje.

Kaip žinoma, saulė apsisuka 
apie savo ašį abelnai dvidešimts 
septynių dienų laiku, tečiaus jos 
ekvatorialė dalis sukasi daug 
smarkiau, negu poliarės dalįs. 
Skirtumas saulės plėtmų apsi
sukimo ir prabėgimo nuo žemės 
šono priklauso nuo to, kokiame 
saulės skritulio laipsnyje jie es
ti. Jeigu, sakysime, ant saulės 
yra karštas ir vėsesnis šonai, 
ji savo efektą ant žemės oro 
permainų parodys tokiu perio
du skirtumo, kaip ilgai ima sau
lei apsisukti.

(Bus kitame num.)

tuk- 
nuo 
sau-

(Tąsa iš pereito num.)
’’Tie”, sako jis, ’’kurie nori žinoti kaip kal
bėti apie viską ir įgyti reputaciją del moki- 
nimosi, paveldės tai lengviausiai, kuomet 
jie pasitenkins teisybės panašybe, kuri ga
li būti urnai nudengta.”

Teisybės meilė yra tikro tyrinėtojo 
žymė.

Kas yra — yra. Tai yra žmogaus pa
reiga tai žinoti. Žmogus yra pretenzijos 
nevidonas: klasta reiškia jam gėdą. Jis 
turi turėti sveiką pažinimą. Jis turi pada
ryti savo darbą gerai: ar žmonės garbin
tų jį ir atlygintų jam už jo darbą, tai vi
sai kitas ir jį 
sprendimas.

Jis klauso 
mas tų, kurie 
lyg apjuoka. Tikra mintis, kaip teisingas 
ir padorus elgimąsi, yra jų pačių atlygini
mu. Matyti teisybę ir mylėti ją1 yra pra
kilnus ir užganėdinantis dalykas. Tai yra 
daugiau, negu įgyti pasaulio pagarbą.

Svarbus dalykas yra būti žmogumi: 
turėti rimtą siekinį; būti uoliu; trokšti to, 
kas šventa ir gera, kilta ir puiku. Ir be to 

-viso intelekto kultūrinimas neatneš nau
dos.

nepaliečiąs dalykas bei ap-

vijudinių tiesų. Pagerbi- 
negali suprasti jo, skamba

Mes turime patiesti platų pagrindą ne 
ant bi kokio specialio gabumo, bet ant pa
ties žmogaus gyvenimo. Tiktai literatinis 
žmogus buna dažnai gailestingiausias žmo
gus. Jis sugeba daryti ką nors daugiau, 
negu guostis, kad jo literatiški darbai nė
ra pripažįstami. Bet lai kas nepamano, 
jog išminties mylėtojas, intelektualio ge
ro sekėjas ir dvasinio gyvenimo troškėjas 
turėtų pirštis į literatūros konkuravimą. 
Jis gali ištikrųjų būti ar tapti literatu. Bet 
tas tai jo gyvenimo siekinio incidentas. Jo 
Itikrasis gyvenimo siekis turi būti: išplėsti 
jo vidujinio- žinojimo ir mylėjimo jiegą. 
Visų-pirmiausiai, jis turi išmokti mintyti 

I teisingai ir veikti gerai, prakilniai. Ir ra
šydamas jis tą atsieks. — Jis žino, kad 
žmogaus rašymas negali turėti didesnės 
vertės už patį žmogų. Jis yra teisybės ir 
kultūros jieškotojas. Ir suprasdamas ra
šymo svarbą, kurio nesuskaitomos minios 
galimai laukia, jis palengvėle pradeda ma

nyti, kad jo žodžiai galės prigelbėt kitiems.
Tėmijimas, skaitymas ir rašymas yra 

svarbiausi savęs kultūrinimo įrankiai. Jie 
paakstina mintį, išplėtoja protą ir patobu
lina intelektą. Matymo būdas ir mintiji
mo būdas yra sutartinai bendri. Žmogus 
mintija kaip jis mato. Ir protui kaip Sha- 
kespear’o tėmijimas yra vienintelis daly
kas, kurs būtinai reikalingas jo (proto) iš
plėtojimui. Beribis pasaulis apsireiškia ja
me lyg tveriamoji spėka. Jo sąjausmas 
yra universalis; ir todėl gi jo interesas uni
versalis. Jis mato lygų ir nelygų: skirtu
mus daiktuose, kurie išrodo esantįs lygus. 
Kiekvienas mažytis paukštelis ir kiekvie
na mažytė gėlelė yra jam žinomi. Jis ap- 
sidairo, pamąsto ir patėmija. Jis yra taip 
didžiai užsiinteresavęs Falstaff’u ir Bied- 
nu Tarnu, rodos, kad juodu butų Hamletas 
ir Karalius Lear. Originaliuose protuose 
tėmijimo jiega yra didi. Tėmijimas tai 
svarbiausia musų ankstyviausio pažimo 
versmė — versmė to pažinimo; kurs suju- 
dina-pažadina mus labiausiai ir nudažo 
musų vaidintuvę giliausiomis varsomis. 
Kada vaikas vaikščioja po laukus, sėdi me
džių paūksmėje, ar guli ant atkrančio šalę 
čiurkšlenančio upelio, jis ne tiktai mokina
si malonesnių daiktų, kurių knygos nieka
dos negali jo išmokinti, bet taipgi įgyja 
atidos būdą —į- būdą besitėmijimo į tai, ką 
jis mato, kurs niekur negali būti matomas- 
pasiekiamas tokiame natūraliame ir ma
loniame kelyje, kaip gamtos mokykloje — 
laukuose. Taigi, geriausi protai yra gimę 
kaime ar užaugę jame ir praleidę savo an
kstyvesnius metus, 
me išmokti žiūrėti 
niekad neišmoksime 
to akimi. Visi tie,
žvaigždėta padange nesusijudinę-nevirpąn- 
tįs didžioje gamtos, harmonijoje, arba ku
rių vienvalingai virpantis-mirgantis van
denynas ar tykus kalnai nesužadina prie 
didesnės gyvybės; kurie nemato, kaip kad 
matė Wordsworth, kad net ir prasčiausia 
gėlelė, kuri žydi, bujoja—neišduoda mintis, 
kurios dažnai buna pergilios ašaroms r— 
nepasisems didžios pagalbos iš knygų' pa
saulio. (Bus daugiau).

Visų-pirma mes turi- 
akimi; priešingai — 
žiūrėti protu — pro- 
kurie vaikštinėja po

DAINA APIE KARĘ.
(Kaip Lietuvos liaudis dainavo karės 

laiku)
Linksta plunksna aprašyti, 
Sunku žodžiais apsakyti 
Apie karės baisenybę, 
Sumišimą ir sunkybę.

Ak, tu, Dieve, visagalis, 
Stiprink protą, mano galę, 
Kad galėčiau apsakyti, 
Tąją karę aprašyti.

Baisi karė prasidėjo —
Patrankos visur dundėjo;
Vyrus jau mobilizavo, 
Jie vežimais išvažiavo.

Arklius su bilietais ima, 
Manapolius išnaikina;
Broliai žųsta Lietuvoje
Ir šalyje svetimoje.

Širdis mano alpsta, dreba, 
Kad Lietuva kraujuos breda.
Austrai Serbus mušt pradėjo 
Ir Vokiečiai prisidėjo.

Anglai, Francai ir Vokiečiai 
Ir smarkiausi Japoniečiai, 
Ruskis ant Turkaus išėjo 
Ir Italai prisidėjo.

Bulgarai Serbus naikina, 
Rusai Persus mušt ketina; 
Daug sukilo karalysčių —

i Vienuolika viešpatysčių.
Belgija tuojau pražuvo
Ir Lietuva greit pakliuvo — 
Baisi karė užliepsnojo, 
Visur žmonės tik vaitojo.

Kraujų upeliai tekėjo,
Sužeistų krūvos gulėjo, 
Negyvus j kugius krovė, 
Vis verksmai nepasiliovė.

Ūžė kulkos, kaip bitelės, 
Ir granatos, ir šrapnelės, 
Visur gaisras, prasidėjo, 
Daug liepsnose supleškėjo.

Vienus žemėj palaidojo, 
Kitus varnos sukapojo;^ 
Nėra kam juos apraudoti, 
Iškilmingai palaidoti.

Vieni sužeisti gulėjo,
Savo mielas šaukt pradėjo:
’’Kad tu mane pamatytum
”Ir sopulius sumažintum.

’’Panele mano mieliausia, 
’’Buvai mano mylimiausia, 
’’Žaizdas mano kad regėtum,

’’Širdis tavo alpt pradėtų.”
Šauk sūnelis motinėlę 
Paskutinę valandėlę, 
Kad jo kūną apraudotų, 
Šventoj vietoj palaidotų.

Vyras prisiegą brangiausią: 
’’Mano širdžiai mylimiausia?
’’Kuriuęs mylėjau vaikelius
’’Negal regėt jau akelės.”

Brolis: ’’Sesute mieloji, 
’’Buvai mano mylimoji;
’’Kad tu mane pamatytum, 
’’Nors žodeliais suramintum.”

Vėl patrankos sudundėjo, 
Visa žemė sudrebėjo;
Negirdėt jau sužeistųjų
Mus brolelių žųstančiųjų.

1 Žemė dreba, murai griūva, 
Daugel musų brolių žųva; 
Baisus karės padėjimas 
Ir Prūsų pasielgimas.

Vokiečiai buvo narsiausi
Ir į mušius jie smarkiausi;
Kad ir daugybė pražuvo, 
Vėl tuojau naujų pribuvo.

Belgiją išrubavojo,
Visus turtus išvežiojo,
(Kaip vilkai pasiutę staugė, 
Kolei Belgiją užsmaugė.

Kada ją jau išpustavo,
I Lietuvą atkeliavo.
Ruskio linijas pralaužė, 
Savo ranka juos sugniaužė.

i Ruskis namon nudundėjo, 
Nors Lietuvos jam gailėjo. 
Ją paliko be globėjos, 
Kaip gėlelę be ravėjos.

Kaip Vokiečiai atkeliavo,
Tuoj lašinių paragavo,
Lietuvą išrubavojo,
Visus turtus išvežiojo.

Lietuvą kai išnaikino, 
Prie Serbijos grįžt ketino 
Anų jiegas jie sulaužė, 
Serbų daugybes išdaužė.

Į baisius smakus pavirto,
Ką Šventas Jurgis nukirto, 
Gyvus žmones prarijančius 
Ir turtus nepaliekančius.

Ašaros praded’ riedėti,
Negaliu susiturėti,
Širdį man labiau skaudėjo — 
Rašyt daugiau negalėjau.

Girdėta Ilguvos par. Surašė Misupis.



RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

Valsty-
Ame-

(Tąsa iš pereito numerio) 
nų atėjo į kunigaikštienės namus, prašy- 1 
dama leisti mane matyti. Ji buvo atsiųs- ! 
ta iš barakų papasakot man pasekmes jų 
atsilankymo pas gen. Polovcevą.

Mat, visi trįs šimtai mano ištikimųjų, 
su ginklais ir visoje uniformoje, apsilan
kė pas militario distrikto komandierių, 
reikalaudamos, kad jis išeitų su jomis pa
kalbėti. Generolas buvo išėjęs.

”Ką padarei musų načalnikui?” griež
tai jo klausinėjo.

”Aš nieko jai nepadariau,” atsakė Po
lovcev/ nusistebėjęs iš tokios grąsinančios 
demonstr aci j os.

’’Mes reikalaujame savo načalniko- at
gal !” merginos šukavo prieš j/ ’’Mes tuoj 
norim ją sugrąžinti. Ji yra šventa mote
ris; jos širdis kraujuose pasriuvus nelai
mingos Rusijos vargais. Mes nieko neno
rime turėti su tomis netikusiomis, betvar
kėmis merginomis ir mes niekados batali- 
jono' neišardysime. Mes sudarome bata- 
lijoną. Mes reikalaujame savo načalniko. 
Mes norime aštrios disciplinos sulyg mu
sų jai duotų prižadų, ir mes 'netversime 
jokio komiteto.

Kaip man buvo pranešta, gen. Polov
cev visai buvo pergąsdintas, apsuptas bū
rio įširdusių merginų. Jis pasiuntė jas at
gal institutan, prižadėdamas neišardyti jų 
būrio ir žadėdamas sekantį rytą ant 9 at- Įnuo Sen- Polovceyo, sykiu atnešta ir ant 
eiti pats į barakus. Su atnešusia žinią pa- didelio audeklo išrašytas obalsis, kuris 
siuntine sugrįžau į stovyklą ir atradau vis- skambėjo maždaug sekančiai:
ką geroje tvarkoje. Merginos turbut la- ’’Lai gyvuoja provizionalė valdžia! Lai 
bai norėjo savo načalniką užganėdint ir to- tie, kurie gali, eina ant priešų! Pirmyn, 
del viską užlaikė kuogeriausia, vaikščioda- narsios moterįs! Apgynimui kraujuose 
mos net ant pirštų galų. pasriuvusios Tėvynės!”!

Ryte viskas ėjo kaip paprastai, kėli- Su šituo išrašu mums reikėjo demon- 
masi, poteriai, pusryčiai ir lavinimąsi. Ant struoti, susiorganizavus priešingai bolševi- 
9 man pranešta, kad gen. Polovcev, Keren- Į kų demonstracijos, surengtos ta pačia die- 
skio adjutantas, kapit. Dementjev ir kele- na. Parodoje-taipgi rengėsi eiti ir invali- 
tas moterų, kurios žingeidavosi musų ba- dai. Tą dalyką apkalbėjau su vadu, kuo- 
talijonu, atėję pas kiemo vartus. Greitai met mes susitikome.
batalijoną sustačiau tvarkon. Generolas Visur buvo pasklidę gąsdinanti gandai, 
pasveikino mus ir mes atidavėme pagarbą. Invalidų kapitonas pavedė mano žinion 
Jis paskui padavė man ranką ir prisakė penkiasdešimts revolverių. Išdalinau juos 
paleisti merginas ant kiemo, nes jis norįs savo instruktoriams ir kitiems savo ofi
su manim pasikalbėti. I cieriams, porą pasilikdama sau.

Pati savęs klausinėjau, ką reiškė at
silankymas tokių žymių ypatų. ’’Jeigu jie 
atėjo reikalauti manęs tverti komitetą”, 
maniau sau, ’’tai tas bus man dideliu daly
ku, vienok atsisakysiu ant jų prašymo.”

Mano sąmanavimai pasirodė teisingi. 
Generolas atsivedė visas mano užtarėjas! 
padėti jam perkalbėti mane paklausyti jo. 
Jis tuojaus pradėjo savo dalyką, išreišk-Į 
damas man reikalą taikytis prie visų tai
syklių ir įvesti savo burin komiteto siste
mą. Jis argumentavo paprastuose, jau ži
nomuose klausimuose, tečiaus aš nepasida
viau. Laipsniškai jis įsikiršino.

”Ar tu esi kareivis?” jis pakartojo 
Kerenskio man išstatytą klausimą.

i ’’Taip, gospodin general!”
’’Tai kodėl neklausai įsakymų?”
’’Nes jie yra prieš gerovę musų šalies. 

Komitetai yra tik plėga. Jie sunaikino vi
są musų armiją,” atsakiau.

’’Tečiaus tai yra įstatymai šalies”, ap-Įnervuotos, lyg but išvakariuose kokio ofen- 
reiškė generolas. , sivo. Prakalbėjau į batalijoną keletu žo-

”Taip, ir sykiu pragaištingi įstatymai, džių, įsakydama joms laikytis prie manęs 
padaryti suardymui fronto karės lauku.” iki paskutines, neįžeidinėti nei vieno, ne-

”Aš prašau tavęs padaryti tai tik! del sijudinti prie kokių menkų provokacijų, iš- 
formos,” kalbėjo jis, visai kitokiu tonu, su- vengimui suirutės. Visos jos prisižadėjo' 
prasdamas turbut ir pats mano žodžių tei- mano instrukcijas pildyti. x 
singumą. ’’Visos armijos komitetai pra- Pirm pradėsiant toliau eiti, invalidų 
deda apie tave'teirautis. ’Kas ta do Boč- kapitonas, keletas jo oficierių ir visi mano 
kareva?’ klausinėja jie, ’ir kodėl jai leisti-Į instruktoriai atėjo prie manęs, norėdami 
na komanduoti be komiteto?’ 
tik vardan to visko.
tau atsidavę, kad jų 
visai nieko nekenks, 
vengsi daug bėdos.”

velnias! Tai aitvaras, ne moteris! Su ja 
nieko negali padaryti,” ir tuojaus, su mai
šytu savo būreliu, išėjo.

Sekantį rytą atėjo nuo gen. Polovcevo 
telegramas, pranešantis man, jog galiu tę
sti savo darbą be jokių komitetų!

Taip tai pasibaigė ginčai už kivirčius, 
kokius sukilėlės pradėjo mano batalijone, 
ir kurie beveik nesuardė viso mano darbo. 
Sunki man buvo kova su visais, tečiaus sa
vo persitikrinimų laikydamasi atstūmiau 
visus savo teisingais išrodymais.

Nuotikiai visiškai užganėdino mano 
jausmus. Rusijos armija, viena iš milži- 
niškiausių pasaulyje militarių mašinų, ke
leto mėnesių laiku likosi komitetų suardy
ta. Sugrįžus iš tranšėjų, kur pirmiausiai 
patyriau kokią blėdį komitetai užtraukė, 
'žinojau ir jų blogą reikšmę. Man visados 
taip ir rodės, kad komitetai reiškia dau
giau nieko, kaip tik nepaliaujamas kalbas. 
Tai svarbiausias buvo jų uždavinis ir aš 
nemačiau nieko kito iš jų. Aš žinojau, kad 
vokiečiai per dienas trusėsi, "kuomet musų 
vyrai tik šnekėjo, o mano supratimu 
rėje nieko kito neturėjo būti, kaip tik 
siryžimai pergalėti priešus.

ka-
Pai

Batalijonas išeina į frontą.
Tą patį rytą, kaip atėjo telegramas

Priešakyje musų ėjo Volynsko pulko 
muzika, kadangi pusė to pulko atsisakė 
maršuoti prieš bolševikus, jau gatavai ap- 
sikrėtę jų idėjomis, nors dar tai buvo bir
želio mėnuo.

Marso piečius, kur mums reikėjo eiti, 
Į buvo apie penki verstai nuo musų barakų. 
Visas kelias buvo apgulęs būriais žmonių, 
kurie šukavo mums ir invalidams, kurių 
buvo tiktai apie penki šimtai. Daugybė 
moterų, stovinčių šaligatviuose, verkė, ap- 
gailaudamos merginų, kurias, joms rodės, 
aš vedu susikirtimui su bolševikais. Visi 
tik ir kalbėjo: "Šiandien kas nors atsitiks.”

Artinantis prie Marso pleciaus, kur 
atsibuvo priešininkų demonstracija, aš įsa- 

jkiau savo merginoms sustoti ir atsisėsti 
penkiolikai minutų.

Praėjus tam laikus, visoms įsakiau vėl 
sustoti į eiles. Mes visos buvom šiek-tiek

Padaryk tai eiti priešakyje sykiu su. manim. Aš tam 
Tavo merginos taip priešinausi, tečiaus jiems prašant, pasida- 
išrinktas komitetas viau, nežiūrint to, kad aš norėjau pasirodyt 
Tuo pačiu laiku iš- bolševikams jų nebijanti ir eiti viena.

Minia ant Marso pleciaus ištikro bu-
Po to su juo atėjusios moterįs prašė ir vo milžiniška. Srovės demonstrantų, su 

ragino mane nusileisti. Nekurios net ver- bolševikiškomis vėliavomis ir parašais, vis 
kė, kitos apkabino mane, ir tas viskas atsi-Įplaukė ant pleciaus. Mes sustojom už pen

kiasdešimts pėdų nuo bolševikų būrio ir 
be paliovos girdėjome pajuokimus ir keik
smus iš jų. Oponentai smerkė proviziona- 
lę valdžią ir šukavo: ’’Lai gyvuoja revoliu- 
cijoniška demokratija! Šalin su karėmis!” 

Nekurios merginos negalėjo iškęsti ne- 
atsiliepdamos ir pradėjo atsakinėti, sukel
damos karštus ginčus.

’’Kodėl jus šaukiat: ’šalin karė!’ jus 
tik pagelbstit sunaikint Rusiją!” prakal
bėjau aš, ateidama prie besiginčijančių sa
vo kaimynų demonstrantų. ’’Mes pirma 
turim sumušt vokiečius, tada tai nebus ka
rių,”

liepė ant mano nervų. Niekas taip mane 
nesuerzino, kaip šitas maldavimas. Taip 
įširdau, kad galiaus nustojus kontrolės, su
rikau histerišku balsu:

”Jųs visi esat niekšai! Jus norit pra
žudyt šią šalį! Šalin iš čionai!”

’’Tylėk! Kaip drįsti taip kalbėti! Aš 
esu generolas. Aš nužudysiu tave!” per
kūnišku balsu užgriovė Polovcev, drebė
damas iš pasiutimo.

’’Gerai, gali nužudyt mane! nužudyk!” 
Sušau au aš, atplėšdama savo susegimus, 
atlėpdama krutinę. ’’Nužudyk mane!”

Generolas iškėlė tada rankas augštyn, 
murmėdamas pats sau, piktai, ’’Kas tai per (Bus daugiau)

Lėšų Suradimui 
binei Akcijai 

riko j e
Rods nėra nieko 

kaip augantis ir plėtojantis Lie- . 
tuvių visuomenės darbas. Vi
sos Lietuvių draugijos, bendro
vės, Fondai, Tarybos, Sąjungos, 
Federacijos yra reiškiu šio dar
bo apsireiškimu. Juo plačiau ei
na šis visuomenės darbas, juo 
daugiau yra šių įvairių visuo
menės įstaigų, tuo daugiau pra
deda aiškėti ir visos Lietuvos, 
kaipo valstybės, tam tikras dar
bas. Iš visuomenės įstaigų vy
stosi ir platesnis valstybinis 
darbas. Galima pasakyti, jog 
iš ’’Lietuvių Komiteto Nuken- 
tėjusiems del- Karės Šelpti” iš
augo pamažu Lietuvių Taryba, 
paskui Lietuvos Valstybės Ta
ryba ir toliau jau Seimas. To
dėl visos Lietuvių visuomenės 
įstaigos, ypač kurios turi skai
stų ir gražų tikslą pagelbėti 

, Lietuvos kaipo valstybės, kuri- 
, mui, negali būti smerkiamos, 

bet visomis pajiegomis palaiko
mos. Prie šitokių įstaigų be 
abejonės reikia priskaityti ir 

’ esamus Amerikos Lietuvių įvai- 
l rius fondus.

Tautos Fondas arba Lietuvos 
Neprigulmybės Fondas, kaip tat 
rodo ir patįs šių įstaigų vardai, 
turėjo savyje platesnio- darbo 
reikšmę, negu kaip kokia pa
prasta draugija. Šių įstaigų 
tikslas buvo apėmęs visą Lie
tuvą. Jos rėmė tat, kas valsty
bės brangiausia, būtent jos ne- 
prigulmybę. Amerikos Lietu- : 
viai yra plačiai rėmę šiuodu , 
Fondu, kaip ir Lietuvos šelpi- . 
mo Fondą, ir aš manau, jog ne
atsiras šiandien nei vieno Lie
tuvio, kursai drįstų užginčyti, 
kad tie Fondai didžiai daug ge
ro yra padarę Lietuvai. Iš to 
aišku, kad Fondų darbas, kaip 
jis buvo iš pradžios varomas, 
buvo didžiai .pageidaujamas ir 
Lietuvai naudingas.

Tečiaus laikai mainėsi, keitė
si ir patįs Fondai. Pirmoj Tau
tos Fondo konstitucijoj pasaky
ta : ’’Tautos Fondas, įsteigtas 
Lietuvių Politiškojo Seimo Chi- 
cagoje 21-22 rugsėjo, 1914 m., 
turi dvejopą tikslą: labdarybės 
ir politikos. Jisai šelpia 'Lie
tuvą kiekvienai didesnei—nęlaL 
mei ištikus, ypač gi nukentėju
sius nuo šios' karės. Jisai re
mia teisėtus Lietuvių reikalavi
mus del ingijimo Lietuvai 
prigulmybės.”

Nustatydamas šiaip savo 
slą, Tautos Fondas aiškiai 
rėjo omenyje visą Lietuvą, kai- s 
po valstybę -ir tesirūpindamas ( 
Lietuvos nepriklausomybe, au- j 
kavo lėšas įvairioms įstaigoms, , 
kad veikiai išgavus tą nepri- , 
klausomybę. Iš tautos Fondo 
prisiųstų atskaitų matyti, jog , 
1915-1918 m. šelpimo Fondas 
yra išdavęs apie 92,000 dol., o 
Laisvės Fondas iki spalio 1 d. 
1918 m. — 28,443 dol. (paskes
niųjų apiskaitų aš nekliudau).

1919 metais Tautos Fondo 
Konstitucija tapo permainyta ir 
be minėtų dviejų tikslų (šelpi
mo ir politikos) buvo pridėtas 
ir trečias (kultūros), būtent 
Tautos Fondas apsiėmė "remti 
Lietuvių mokslo, dailės ir švie
timo įstaigas, kaip Lietuvoje 
taip ir Amerikoje, bi tik tos Įs
taigos veiktų katalikystės ir 
lietuvystės dvasioji ir remti ga
bius ir talentingus mokslei
vius." Be to ir pačioj Tautos 

Į Fondo organizacijoj įvyko svar
bių atmainų. Tautos Fondo rei
kalus, sulyg naujos konstituci
jos, kuri inėjo į' galę nuo sausio 
9 d. š. metų, ’’veda Tautos Fon
do Valdyba ir Liet. Rymo Ka
talikų Federacija.” Panašiu bu
du persikeitė ir Neprigulmybės 
Fondo padėjimas, kursai stačiai 
tapo inkorporuotas į Amerikos 
Liet. Tautinės Sandaros parti- I 
ją.

Lietuvos šelpimo Fondas, ku- Į 
rio apiskaita nuo spalio 1 dienos I 
1914 m. iki birželio 20 d., 1929 I 
m'., yra tilpusi "Naujienose”, 
visados buvo vien tik partive 
organizacija. Likusias savo lė
šas, $2,620.88, Lietuvos šelpimo 
Fondas pavedęs yra parvežti į 
Lietuvą K., Šidlauskui ir įsakęs 1 
jam pasitarus su pp. Andrium 
Bulota, Step. Kairiu ir Pr. But
kum pavesti tokiai draugijai ar
ba organizacijai, kurios uždavi
niai atatinka Lietuvos šelpimo 
Fondo tikslams.

Pinigai pavedami ne kokiai, 
nors valstybės įstaigai, ne pa-i 
čiai Valstybei, bet keletai žmo
nių, kurie, tarsi Lietuvos vardu, fTĮįį

gražesnio,

privalo nustatyti kokiai orga
nizacijai tie pinigai pavesti.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėjų Draugijai nebereikėjo 
j ieškoti naujo budo kaip pini
gai išdalinus Lietuvoje, jis bu
vo nurodytas jau Lietuvos Šel
pimo Fondo.

Tokiu budu šių metų pradžio
je tarp Amerikos Lietuvių nu
stojo gyvavusios įstaigos, ku
rių tikslu galėjo būti bendri vi
sos Lietuvos Valstybės reika
lai. Lietuvos Laisvės Paskola 
pasidarė vienatiniu darbu, ve
damu ne partijiniais, bet plates
niais valstybinio darbo dėsniais.

Tečiau perėmusi nuo Ekzeku-

gaminimo ar praplatinimo įvai
rių politikos turinp raštų Ame
rikos spaudoj, kaip visai tei
singai? yra pastebėjęs p. Uosis 
"Garse”, turėjo sumažėti. To
kiai akcijai yra reikalingi pini
gai, o jų nebuvo ir nėra, nes 
šiems reikalams valstybinių lė
šų vartoti negalima. Toliau 
reikėtų gauti visa eilė užtarė
jų tarp taip vadinamų politikie
rių, o tam reikalinga yra vėl pi
nigai.

Galima spėti, kad jeigu Lie
tuvos Atstovybės priešakyj bu
tų pastatytas asmuo, turįs ar
timiausius ryšius su Tautos 
Fondu, kursai pinigų daugiau

tivio Komiteto atstovavimo tei- turi, negu kiti fondai, tai vei
sės, Lietuvos Atstovybė neno- kiaušiai tokiai akcijai pinigų 
rėjo išsižadėti pačių Fondų pa- butų gauta, bet kitų fondų šali- 
ramos. Yra daug reikalų, ku- ninkai tuomet galėtų intart, jog 
riems lengviau leisti nuo pačių akcija yra varoma vienoj par 
Amerikos Lietuvių surinktos kraipoj, kuri yra tinkama žmo- 
lėšos, negu vien tik valstybės nėms šį fondą užlaikantiems, 
lėšos. Klausimai delei Lietuvos i juk keno kas duoną valgo, daž- 
pripažinimo Suvienytose Valsti-i niausią tam ir tarnauja. Kas gi 
jose, delei Lietuvos santikių su'daryti? Gal yra galima taip vi- 
Amerika labiausiai privalo ru- si Fondai sujungti, idant kiek-

ne-

tik- 
tu-

pėti patiems Amerikos Lietu- 
viams, kuriems gali būti iš to ■ 
ir^nemažai naudos, ir todėl rods 
šiems reikalams daugiausiai tu
rėtų aukoti patįs Amerikos Lie- 
tuvia. Be to čion susirado kita 
priežastis, delei kurios Lietuvos 
Atstovybė rodėsi teisėta iš Tau
tos Fondo laukti pagalbos. Kaip 
matyt iš Tautos Fondo apiskai- 
tų, Tautos Fondas turėjęs iki 
sausio 1 d. 1920 m. $414,274.86, 
o išlaidų $386,490.37. Jeigu 
skaityti, kad iki sausio 9 die
nai išlaidos buvo maždaug ly
gios pajamoms, tat minėtoji su
ma ir galima butų paskaityti, 
kaipo pinigus, kurie galėjo bu-, 
ti apversti sulyg senosios kon
stitucijos tik dviem tikslam, 
būtent Lietuvos sušelpimui ir 
jos nepriklausomybės apgyni
mui.

šiaip nusimanydama, Lietu
vos Atstovybė po kelis kartus 
buvo atsikreipus prie Tautos 
Fondo, prašydama tai suteikti 
pagalbą pargabenimui Lietuvon 
kaikurių piliečių, kurie patįs iš 

1 savęs negali to padaryti, tai 
praplatinimui tarp Amerikiečių 
tam tikros advokato Chandlerio 
knygelės, kurioj buvo tinkamai 
ginama Lietuvos nepriklauso
mybė Suv.-Valstijų Sender tai 
pagaliaus apmokėjimui išlaidų 
.už atspausdinimą knygelei ’The 
Boundaries of Lithuania', nes 
patsai Tautos Fondas buo pir- 
miaus nusistatęs panašų veika
lėlį išleisti. Bent kun. Jonas 
žilius prisimena, jog bu v tok
sai nutarimas. Tuomi Zaduo- 
damasi kun. J. žilius /padėjo 
tą knygelę rašyti ir išleio, pa
sitikėdamas, jog už jos tspau- 
sdfnimą bus užmokėta.

Nei vienam minėtam eikalui 
Tautos Fondas neišradojalimu 
duoti nei vieno skatiko, prs ki
tados dešimtimis tukstičių y- 
ra aukavęs tam tikro presos 
biuro palaikymui. P r1 tokių 
aplinkybių nuo Tautoi Fondo 
nebedrąsu buvo reikalai bi ko
kių pinigų spaudos reikams ar 
kokiai agitacijai, o Neįgulmy- 

1 bes Fonde tuo tarpu lį nebu- 
‘ vo.
1 Prie tokių aplinkyb Lietu>- 

vos Atstovybės akcijarie pa-

vienas aukotų kokią nors dalį

savo lėšų? Bet panaši prakti
ka jau yra buvusi ir pasirodė, 
jog kiekviena partijinė grupė 
norėtų turėti kuodaugiausia in-, 
takos, o tuo tarpu dažnai vienai 
ar kitai grupei pritrūksta lėšų, 
kad' išparodžius savo intakingu^ 
mą.

Reikia drąsiai eiti pirmyn ir 
įvesti permainos, kurių patsai 
gyvenimas būtinai reikalauja. 
Esamieji fondai teveikia, teplė- 
tojasi ir toliau. Nei viena po
litinė grupė neišsižadės ir nega
li išsižadėti savo intakos Lietu
vos politiniame ir visuomenės 
gyvenime. Bet lėšos Valstybi
nei akcijai nuo vardo Amerikos 
Lietuvių yra būtinai reikalin
gos. Jos reikia surasti, kad pa
čių Amerikos Lietuvių valstybi-o 
nis darbas kiek pasiirtų pirmyn. 
Pinigai reikalingi yra akitaci- 
jai ir presai ir šiaip musų rei
kalais paremti įvairiose šios 
plačios Amerikos įstaigose, kad 
Lietuvos vardas ir intekmė bu
tų didesnė, ir pagaliaus kad mu-

(Žiurėk pusi. 7-tą)
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FAKTAI APIE PINIGU SIUN
TIMĄ SAVO NAMIŠKIAMS

Aplinkybės j nekurias vietas tūlų šalių ap
sunkina iš Amerikos pasiuntimą pinigų sa
viškiams namuose.
Mes noriai suteikiame tokius faktus kas- 
link Užrubežinių Pinigų padėjimo, kokie 
yra musų galėję apie jūsų šalį. Klauskite 

—pas mus apie tai.

Parduodame Draftus, Money Orderius, 
Siunčiame Kabeliai, Turime Kitų Pinigų.

Tiesioginis Vielomis Susinėsimas su 
. Užrubežinėmis Pinigų Rinkomis
UŽRUBEŽINIAME SKYRIUJE

MES 
SIUNČIAME 

PINIGUS
'.■J?. BILF/\ - 

KUR?’
OTIS.GCOMprNv'

O T I S & C O .
Visas tas užvedimas randasi skiepe 

CUYAHOGA BUILDING
Public Square

ŽODYNAS Angliškai- 
Lietuviškas

Lietu vi:ai- 
Anglišls

Neleiskit saužmiršti ta kalba, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. 
Kurie rengiat Važiuoti atgal į Lietuvą, nepamirškit nusipirkti A. LALIO 
ŽODYNĄ, neis jums bus labai svarbiu daiktu Lietuvoje. Juomi galėsite 
palaikyti atmyje Anglišką kalbą ir visuose reikaluose bus pagelbėtojas. 
Be jo nei vias parvažiavęs Lietuvon dabar negalės apsieiti. 
Angliška k»a pradeda plėstis po visa pasaulį, ji ineina ir Lietuvoj. 

Visokhe užsiemime, pramonėje reiks mokėt Angliškai.
Dabar turitferiausią proga Žodyną nusipirkti, todėl skubinkite. Daugu
mas dedasi ,s kelionėn ir gali nelikti. Kurie patįs sau nemanot naudoti, 
parvežkit Livon savo jauniesiems giminėms, draugams ar pažįstamiems. 
Katalogo nuris 3146 — Žodynas Lietuviškai-Angliškos ir Angliškai-Letu- 
viškos Kalb drūtais apdarais ...................   $8.00
Tas pats Ž<nas, tiktai gražia moroko oda kraštai marmuruoti .... $10.00

Pulkim ant Kelių
Taipgi Viodami Lietuvon arba ir čionai gyvendami, kuriems reikalin

ga, galite įi puikių maldaknygių. Naujos Maldaknybės — vardu ’’PUL
KIM ANTELIŲ” — labai parankios ir praktiškai padirbtos, tinka < jau
niems ir sons, vyrams ir moterims. Geriausia dovana pasiųsti į Lietuvą 
saviškiam^Jusipirkite tuojaus, kolei dar jų yra. Knygos gražiai tvirtai 
apdarytos ulės oda, kraštai paauksuoti, su prisiuntimu kaina .... $3.00 

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

7907 Suior Avė. Cleveland, Ohio
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(Guy de Manpassant — Vertė Tulelis) ]
Kaip tai malonu eiti pasivaikščioti, kuo- ! 

met saulė teka — žingsniuoti per rasotus ' 
laukus jurų pakraščiu. Kokia tai palaima! 1 
Gležna šviesa bučiuoja tavo akis, švelniai • 
išperfumuotas oras trina tau nosį ir visas j 
tavo kūnas maudosi maloniame vėjelyje.

Kam mes palaikome tokias saldžias 
atmintis tūlų brangių minčių, praleistų pa
sigerėjime su motina žeme — atsiminimus 
aplaikomų saldžių sensacijų, lyg malonaus 
glamonėjimo įspaustus į tavo omenį laike 
pamatymo paveikslingos scenerijos, lyg 
butų tau leista pagauti kokios meilingos 
nimfos žibirkštėlę?

Atsimenu vieną dieną, kada aš ėjau 
palei Britanijos marių pakraštį linkui Fi- 
nistere salavos.

Klaidžiojau betiksliai arti prie Quim- 
perle, — paveikslingiausioj gražios Brita
nijos dalyje. Buvo vienas iš tų pavasario 
rytų, kurie padaro žmogų dvidešimts metų 
jaunesniu, kurie suteikia jaunystės viltį ir 
sapnus. '

Sekiau kelią palei vandenį prie kvie
čių lauko. Laukas tylėjo ir vandenynas 
buvo taip ramus, kaip kad malūno tvanki- 
nys. Saldus jūrių ir nokstančių javų kva
pas buvo visame. Aš svajojau apie kelio
nę, kurią pradėjau dvi savaitės atgal, prie 
kranto. Jaučiaus stiprus, smagus, links
mas ir liuosas nuo rūpesčių.

Nieko nemislinau. Delko turi mąsty
ti tose nesąvokiškose džiaugsmo valando
se — nusidžiaugimo nuo gyvulio bėgančio 
į žoles bei nuo paukštelių, skrendančių mo
linais padebesiais? Toli girdėjau dainuo
jančių balsus. Kadangi buvo nedėldienis, 
tai maniau, jog tai gali būti pamaldų pro- 1 
cesija, vienok, pasisukęs į stačią kelio už- - 
laužą, aš stovėjau nepasijudindamas — už
žavėtas. Keletas didelių žvejojamų laive

lių apsireiškė priešais mane, — pilni vyrų, - 
moterų ir vaikų, kurie plaukė į gilumas ju- 
rę prie Plouneven. Jie žėgliavo smagiai, 
glamonėjami švelnaus vėjelio, kuris pildė 
buores. Tie sunkus laivai plaukė išlėto, 
prisodinti keliauninkų, kurie visi dainavo. 
Stori stovinčių palei laivų briaunas, su di
delėmis skrybėlėmis, vyrų balsai maišėsi 
su aštriais moterų balsais ir augštais, pa
našiais fleitos, vaikų. Penkių laivų plau
kėjai triliavo į tą patį himną, kurio mo
notoniškas ritmas skrido per tykų orą. 
Penki laivai plaukė vienas paskui kitą ir 
artimais. Jie atplaukė priešais mane, arti 
prie manęs, ir kuomet jie vėl išnyko, aš dar 
girdėjau silpnesnį ir silpnesnį dainavimą.

Aš daviau savo įsivaizdinimui paval- ' 
dystę, kaip darai jaunystėj ir kaip vaikiš
ko, apkerėto pasielgimo. Kaip tai greitai 
išnyko sapnų amžius — linksmiausias mu
sų gyvenimo laikas! Mes nesame vieni bei 
nuliūdę, nedejuojame, bei apsivilame, kuo
met turime savyje dievišką spėką — gale-' 
jimą ineiti į daugybę vilčių, taip greitai, 
kaip tik pasiliekam vieni. Kokia tai die- 

■. viška yra šalis, kur viskas yra galima ftiu- 
sų svajonių lakumui! Kaip gi puikus yra 
gyvenimas auksinių sapnų šviesoj!

Varge! Tas jau praėjo!
Aš pradėjau sapnuoti. Apie ką? Apie 

viską, ko tikiesi; apie viską, ko geidi: apie 
laimę, apie garbę, apie moteriškę.

Aš ėjau greitai, braukdamas ranka 
per kviečių akuotus, kurie linko po mano 
pirštais ir kuteno mano odą. Kuomet už
sisukau į mažą padirvį, tai pastebėjau žy
miai siauram, į pusmėnulį panašim pa- 
krantyje baltą grįčią, pabudavo.tą .ajlt tri
jų terasų, kuri buvo įsmegus į smiltis.

Del ko nudžiugino mane tos grįčios 
išvydimas? Kaip aš galiu tai žinoti? Kar
tais tokiam upe besvajojant mes matome

dideli vaisiniai medžiai.
’ Aš sustojau, įsimylėjęs į tą grįčią, pri

pildytas geismo, kad paveldėti ją ir ten 
amžinai gyventi! Prie durų einant, ma
no pulsas pagreitėjo, kuomet aš pastebė
jau ant vartų didelę iškabą: ’’Ant Parda- | 
vimo”.

Jaučiaus linksmai, lyg ta grįčią butų 
buvus man pasiūlyta — atiduota. Kodėl? 
Nežinau.

’’Ant pardavimo”. Reiškia, ji vargiai 
dar kam priklausė. Ji galėjo priklausyti 
bile vienam, — man, man! Kam tos ne
suskaitomos gilaus džiaugsmo sensacijos? 
Aš žinau, kad nenupirksiu jos! Iš ko aš 
galiu užmokėti už ją? Paukštytė narvely
je priklauso savo ponui, paukštytė ant oro 
priklauso man — būdama niekeno kito sa
vastimi.

Inėjau į daržą. Kaip tai viliojantis 
daržas, su špalierais, vaismedžiais su ilgo
mis šakomis, kaip nukryžiavotų kankinių 
rankomis; auksinės ginestos, jų kupstai ir 
du senu fygų medžiu prie žėdnos terosos. 
Kuomet aš pasiekiau paskutiniąją, tai at
sisukau ir pažiurėjau skersai jūrių; mažas 
upelukas tęsėsi prie pat mano kojų, išsi- 
kreipęs ir smilčiuotas. Jis buvo atskirtas 
nuo jūrių trijų didelių-milžiniškų akmenų, 
kurie laikė jį uždarę nuo plataus vandens. 
Jis veikė, kaip persilaužiantis vanduo, kuo
met jau audringoj dienoj griūdavo vilnįs

( iš jūrių.
Priešais salavos du dideliu akmeniu, 

; vienas stovintis, kitas gulintis žolėse — tai 
menhir ir dolmen, atrodė lyg sergėtų tą 
mažą grįčią, kurią jie matė budavojant. 
Per šimtmečius jie pažįsta tą mažą užtvan
ką, kaip tik ji čia atsirado. Jie taipgi čia 
tebestovės, kuomet toji grįčią supus ir iš
nyks.

O, praeities emblemos, kaip aš jus my
liu!

Paskambinau varpelį, lyg būdamas na
mie. Maloniai išrodanti maža, sena mote
ris, su balta kepuraite, juodai apsirėdžius, 
atidarė man duris.

Tariau: ’’Tamsta esi ne iš Britanijos, 
ne?”
Ji atsakė: ”Ne, tamista, aš iš Lorai- 

no.” Paskui pridėjo: ”Ar tamista atėjau 
pažiūrėti grįčios?”

’’Taip, to aš norėčiau.”
(Bus daugiau)

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

ma narėms pašalpa — jeigu ku- ’’Kas iš tų daug laikraščių, vi
ri prisiklausius truktų, o tek-'si tą patį rašo, daugiau nieko.” 

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

tų su kita susikibt ir apsidras
kytų.

as

KO GI VERKT?
(Gerb. Cirineušui)

Atmenu senus laikus, 
Meilės- žydrias dienas, 
Kada jauną mane jie 
Mylėjo kiekvienas.

Širdį savo aš vienam 
Daviau, prižadėjau, 
Per dienas-naktis tik jį 
Mintys’ teturėjau.

Daug kas kalbino mane, 
Bet laikiaus nuo juoko, 
Nemaniau su jais turėt 
Nei mažiausio nieko.

Laikas bėgo pamažu — 
Tiktai jį mylėjau, 
Jokio kito suvisai 
Matyt nenorėjau.

Bet likimas lėmė tą, 
Skirtis kad reikėjo — 
Į Ameriką jisai 
Išvyko, išėjo.

Kiek tai verksmo buvo man, 
Ašarų liejimo, 
Naktį-dieną man be jo 
Širdis nenurimo.

Laikas keitės, bėgo sau, 
Aš kiek pribrendėjau, 
Kiek į protą atėjau 
Ir jo nebgailėjau.

Sau vėl kitą atradau, 
Kurs taip geras buvo, 
Ir šiandieną jau verksmų 
Mano ringės žuvo.

Jau juokiuosi kad verkiau 
Jo aš kitą kartą.
Tariu jums visiems tą pat, 
Kad to nėra verta.

Jei mergelė jus paliek’, 
Ar vaikin’s apleidžia, 
Rask tokį, kuris išties 
Tavęs trokšta, geidžia.

Nekankink jaunos širdies, 
Neversk ją liūdėti;
Gamta tvėrė ją tiktai 
Liepdama mylėti.

Juzė P.

Gavome šitokią Gromatą:
Gerb. Juokų 

parašiau eiles, 
gyvenime, ir 
Malonėkit su
kaip Jums patinka.

Mučelninkas.
i Jiuo. Juokų.Red. :čia dalykas 
apie telpančias Jaunimo skyriu
je eiles. Gerb. Mučelninkas ypa
tingas: sako — pasielgkit kaip 
patinka, o kiti visi atsiųsdami 
prašo patalpint, nors butų ir vi
sai niekam netikusios!

Tai matot, kaip tik paklibini 
širšių spiečių, pasipila iš jo gy
va pekla. Gerb. Cirineušas ir K. 
Draugelis įjudino spiečių musų 
skaitytojų širdžių — ir matot, 
kas iš jų pasipylė! Tikrai da
bar galės p-lė M. T—tė gėrėtis, 
kaip ji pereitame num. išsireiš- 
kė. Kaip matome, meilės kry
žius nešę daugybės, tik jau už
vilko ant kalno, kur visi kanki
niai pasiekia linksmybę, džiaug
smą .... (Prastais žodžiais pa
sakius: perėjo jiems karštis!) 
Dar tik iš vieno gerb. Cirineušo 
gauname ’’raportus”, jog jis dar 
tebesąs kelionėje....
jo eilių, bet reikia duot kitiems 
progos.
pa eilės gerb. Juzės P., kuri kal
ba apie praeitį, apie atsiekimą 
to kankinių laimės-linksmybės 
kalno ir dabar'jau turi kitą (tik 
nepažymi, kaip jos pavartė už
sibaigia: ar vedus ar dar ne.)

Jeigu neįsitėmysit, pasakome, 
kad gerb. Mučelninkas ir Juzė 
P. vienodoj temoj parašė, tik 
jo rašytos ilgomis eilutėmis ir 
negalėjo į šį skyrių sutilpti. Nu
skriaudė tą skyrių.

Gaila, kad gerb. Mučelninkas 
neaprašė visų savo ’’kryžiaus 
kelių”, bet tik virškalnę pasie
kęs ....

4/
Gerb. Vasara iš Detroito ra

šo: Kadangi visiems yra leis
ta išreikšt šiame linksmam sky
riuje savo mintis, aš tikiu, kad 
bus ir man koks kampelis. Aš 
jau senai abejojau, tik neišdrį
sau klausti. Bet dabar, kada 
patėmijau, kad kiti dar dides
nių daiktų klausia, tai....

Malonėkite paaiškint, kokiuo
se metuose prasideda senmer
gystės ir senmergystės amžius, 
nes man vis rupi, kada ir aš į 
tą stoną ineisiu. Nors jau tre
čias tuzinas metų tuoj bus pil
nas, o aš vis jaučiuosi lyg bu
čiau 16 ir gana. Vasara.

Atsakymas: Andai viena mu
sų bendradarbė šiame skyriuje 
šitaip pasakė: ’’Kada vyras pra
deda kalbėt, sakydamas, kad 
jam vis rodos dar jis esąs 18 
m. amžiaus, tada aišku, kad jis 
pradeda senti.” Taip ir su ta- 
mista, pasisakiusia, jog jaučia
tės lyg 16. Bet kada ta mintis 
pirmu kartu galvon atėjo, ten 
stovi tamistos senmergystės ke
lio akmuo.

Su tuo ištiesų bėda. Tas pil
kasis amžius daug bėdų prida
ro kurie jame stovi, o daug rū
pesčio ir šnekų moterims, dėlto 
jos visur turėtų tverti tokius 
klubus, kaip sumanė Clevelan- 
diėtės.

Clevelando blaivininkų (a. a. 
girtuoklių) klubas rengiasi sa
vo lėšomis išleisti dainų (neži-

nia dar keno žodžiai ir gaidos), 
užvadintą: ’’Jau praslinko tos 
dienelės”.

. Bet nėra ko tikėtis jų ir su
grįžtant.

Nors protokolų nutarimai ir 
po bausme draudžiami neprigu- 
lintiems išpasakoti, tečiaus ta 
žinelė mus pasiekė ir gana.

<]J Laikraštis 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 į 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.

Laikraščių skaitytojai, kurie 
ima po keletą, matydami kokią 
žinią viename, o kitame ne, sa
ko: ’’Turbut neteisybė, ba abu 
apie tai nepraneša.”

Kada tą pačią žinutę mato 
dviejuose laikraščiuose, sako:

Red.: štai ir aš 
dar pirmas savo 
prisiunčiu jums, 

jomis pasielgt

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

ilin- 
UL- 
jau- 
;uvą 
irtai

KEISTAS PASAULIS.
Kaip keistai pisaulis yra surėdytas — 
Kiek jam’ priiaryta visokių klaidų: 
Kur eini, ten lelias dygliais išbarstytas, 
Visur tesitinkidaug kančių, vargų. 

Vieną dien’ jautisi esąs laimingiausias, 
Kur žvelgi — ter rodos, viskas yra tavo, 
Antrą dien’ jau uni kankinys didžiausias 
Ir rodos neriesi et iš kailio savo.

Pažinau mergę — jos vardas Antosė, 
Kurią aš taip įeitai karštai pamylėjau, 
O, kiek buvo ląnės tose valandose, 
Kada aš su jai meilingai kalbėjau!

Šalę atsisėdęs, pimęs rankutes, 
Glaudžiau ją meingai prie krutinės savo, 
Linksmai žiurėdaas į melsvas akutes, 
Del jos pažadėjanet gyvastį savo!

Bet štai! Umuiiku, kaip tai atsitiko, 
Kad mano Antė kitą pamylėjo — 
Mane gi didžiaios’ kančiose paliko, 
Užtemo saulutfka man taip spindėjo...

Dabar nežinau alką reikia pradėti, 
’ Kur žvelgiu ar eii — visur rodos juoda, 

Argį jau per amžs reikės taip kentėti, 
Kad niekas linksnmo man nebepriduoda!

Kaip keistai paulis yra surėdytas, 
Ir kiek jame yrkančių ir vargų; 
Tosios V|isos kaios daugiaus vyrams 

skirtos,
Ne delei ko kitRaip del tų širdžių. 

0 kam gi čia skųs ir kam gi kamuotis, 
Ar gi jau ant svi> ji yr’ tik viena? 
iš mano to verksnpradėt gal kas juoktis, 
Del to gi dejuoti buna gana!

Mučelninkas.

mažus kampučius, kuriuos, rodos, žinojom 
per metus, jie išrodo mums taip papras
tais ir duoda užsiganėdinimo jausmą. 0 
vienok gal mes ten praeitais laikais negy
venome. Viskas viliojantis, Pavejantis po 
blankia horizonto linija: medžių stovis, au
ksinės smiltįs. ■

Kaip puikiai grįčią išrodė su savo aug- 
štomis terasomis, kurios tęsės žemyn prif 
vandenio, it milžino trepai. Kiekviena jų 
turėdama ant viršūnės ispaniškų gėlių 
šluotas, krūmynų eilės, o palei jų augc

Turime

Matot, šiame num. tel-

SHORE
BANKOJ 
ir subjektas sulyg regulecl* 
Jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

St. Clail Ir East 55-ta gatvfc
Prospect ir Huron.
Superior ir Addison,
St. Clair ir East 125-ta gatvė 

1200# Superior*Ave.

OFFICES

Mokydami žnes dievobaimingumo, 
>eniaus dvasiškiaiiškindavo, jog višta, 
gerus snapan vams, kelia augštyn gal-
vą dėkavoti Dievuž dalėidimą jai ger
ti. Tečiaus vištaakelia galvą augštyn 
nurijimui vandensjs ji neturi organo su
traukimu vandensddurius, kaip kiti gy- 
zynai ir žmogus, rakščiai taip pat kaip 
'r vištos geria. Į

Kaip žinoma,’įs išgyvena 50 metų, 
julbė 100 metų, k-dė 40 m»tų, višta 10 
netų, špokas 12 m Povai lartais išgy
vena 15 metų.

Gerb. Kontūzijai sekančiame 
num. 
eilės, 
tilps.

indėsime paaiškinimą, — 
pranešame iš kalno, ne- 
Meldžiame daugiau.

Iš moterų veikimo. Clevelan- 
do moterų klubo "Mažiau šne
kėk, daugiau klausyk” organi
zavimas eina pasekmingai. Tai
syklės, girdėjome, maždaug to
kios : ' Susirinkimai kas dieną; 
suėję narės viena kitai tik pa
lengva praneš: ’’Klausyk” ir pa
sakys ką žino, ir paskui pati 
klausys. Protokolai nebus rašo
mi, kad kartais nebūtų galima 
susekti, jei ant kurios iš jų pa
čių pletkas prasiplatins, kuri jį 
pirmiausia paleido. Bus moka-

Euclid at East 9th 
Euclid at East 57th 
Crawford at Hough 
Euclid at East 105th 
14312 Euclid A ve., E.C. 
St. Clair at East 40th 
East 152nd at Pepper 
East 156th at Water* 

loo Road
Kinsman at East 93rd 
Woodland at East 

22nd
Broadway at Harvard

Saugumas Pirmiausia
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 
nošiotis diržuose, nes gatviniai banditai te
nai pirmiausia apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN CO. banke 
ir jo skyriuje pinigų saugumą taupytojams 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi 
ir Ohio Valstija, po kurios priežiūra šitas 
Bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumą, lygiai kaip ir visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.

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

MAIN OFFICE
2006 St. Clair Avenue

SUPERIOR BRANCH
7907 Superior Avenue

Oe 
Cleveland 

Crust Company

APIE JŪSIŠKIUS 
BIZNIŠKUS 
VARGUS

Jus turit keblumų su savo 
biznis kais reikalais. Jus no
rit neperdedamų nuomonių ir 
patarimų. Kodėl neatsilan- 
kyt į savajį banka?

Cleveland Trust Company 
turi ekspertus, kurių visas už
siėmimas yra duoti jums pa
tarimus ir nurodymus.

Jis taipgi turi tokius, kurie 
moka jūsų kalba.

Dėkit savo Pinigus šin Ban- 
kan dėl Saugumo ir 

4% Palukų

“TAI BANKAS
DEL ŽMONIŲ”

OFFICES
West 25th at Franklin
West 25th at Arch* 

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



Skuros Už Dešimtdalį Kainos

Jūsų Pinige

Rašyk tuojau;

United States Leather, Visas Autorizuotas Šerų Kap. $10,500,000 
Autorizuotą Ohio stock $500,000. Visi paprasti. Ohio Šerai parduodami tik Ohio valst.

THE E. I. CASSETT CO. Financial Agents

DIRVA

r

4

parsikviesti iš 
žmonas, vaikus, 
visų kitų gimi- 
vaikų Ameriko- 
Lietuvoje, o tė-

SAULIŲ 
Fotogra 
sklepuoi

te- 
ne 
Be 
tik

LAIKAS UŽRAŠYTI 
•DIRVĄ” GIMINĖMS 

LIETUVOJE.

Su- 
Bet 
ga- 
pri-

Iškirpk kuponą ir pasįsk reikalaudamas kitokių paaiškinimų.
UNITED STATES LEATHER

Cowell & Hubard Building Euclid — 13 St. Cleveland.
I desire to receive liteature pertaining to investment and to see samples gf Bisona 
Leather.
Name ....

Address

VĖSIAM VASARINIAM VALGIŲ 
GAMINIMUI.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

: KUPONAS
j The Hearthstone Building Company 

791-2 The Arcade (Euclid Ave. Entrance)
I Cleveland, Ohio. Main 3440
I Name
! Address

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

& PAIN-EXPELLER 4>
Valzbaženklis uireg. S. V. Pat. Ofise.

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

Reikalauk, kad turėtų Ikaro (Anchor)
VaizbužcnklĮ.'

H

3!

Apiė Parsikviėtuna is 
Lietuvos Savo

Giminių
Kelionė į Ameriką šiandien 

nėra taip lengva, kaip kad prieš 
karę buvo; kitais žodžiais sa
kant, kaip mes kad keliavome, 
kur nereikėjo pasų, nei konsu
lų vizų, nei nieko. Daugumą 
mūsiškių žydeliai pristatydavo 
į Eitkūnus, Klaipėdą ar Tilžę 
už keletą dešimtų rublių ir di- 
dėji bėda būdavo atlikta. Da
bar be paso su fotografija nei1 
iš namų negali išeiti. Keliau
jant per Vokietiją negalima 
gauti maisto nusipirkti, ir ke
liaujant reikia savo maisto iš 
namų įsidėti keletui dienų ar 
daugiau, sulyg kelionės ilgumo.

Kada Amerika yra antraja 
Lietuva, tai ryšiai-susinešimas 
tarp Amerikos ir Lietuvos yra 
ir bus visados labai tamprus, 
nes vieni norės keliauti į Ame
riką, kaipo ir paskiaus parsi
kviesti pas save savo žmonas, 
vaikus, tėvus, seseris ir tt., kai
po ir iš Amerikos keliaus-grįš į 
Lietuvą, kam būtinai yra grei
tu laiku reikalinga įkurti savą- 
lietuvišką laivų liniją, kur Lie
tuvos laivai plaukiotų tarp Klai
pėdos ar Liepojaus ir New Yor- 
ko, ir gabentų keleivius, kaip ir 
prekes-tavorus. Taigi remkime 
D-ro J. Šliupo misiją įkūrime 
laivų linijos, nesiskupėkim šim
tinės ar kitos, kad kuogreičiau- 
siai įsikurtų toji reikalinga lai
vų linija, kad mums nereikėtų 
baladotis per Paryžius ir kitas 
nepakeliui vietas, kur mes pa
tiriame tiktai vargą ir didelius 
nuostolius kelionėje, tai prapul- 
dome savo bagažus.

Amerikoje gyvenantieji Lie
tuviai norėtų 
Lietuvos savo 
tai tėvus pirm 
nių. Daugelis 
je gimusių yra 
vai Amerikoje, ir rūpinasi, kaip 
juos pargabenus pas save, bet' 
jie dar yra mažmečiai ir vieni 
negali keliauti, ypatingai per 
Vokietiją, kurios komunikacija 
gelžkeliais yra suirusi, ir ne
greitai pasitaisys iki laipsnio 
buvusio pirm karės. ’Iškeliauji 
žmogus ir tiki pasieksiąs vietą 
su diena kelionės, kaip išeina 
dvi ir daugiau dienų. Taigi mo
terims su vaikais, mažamečiams 
iki 16 metų ir senukams tėvams 
iš Lietuvos keliauti per Vokieti
ją šiandien yra ne visai atsar
gu be tam tikro vado, apiekuno 
kelionėje iki Hamburgo ar To- 
terdamo arba Dansko, nuo kur 
jau laivu butų tolimesnė kelionė 
atliekama. Prie to visi kelei
viai Hamburge turi išbūti 14 
dienų kvarantinos, ar nesusirgs 
kokia sunkia-limpama liga. To- 
delei ar nebūtų geru daiktu, 
kad kokis akylas Amerikos Lie
tuvis pilietis, .mokąs Vokiečių 
kalbą, keliautų į Lietuvą ir su-1 
rinkęs puskapį ar kapą galinčių 
keliauti keleivių, sutvarkytų vi
sus pasus, visus surinktų į vie
ną vietą ant paskirto laiko, kad 
ir Kaune, ir apsirūpinęs su vis
kuo, ko reikėtų visiems kelionė
je iki Hamburgo ar kitos vie
tos, juos lydėtų nusisamdžius 
karą-vagoną nuo Eitkūnų iki 
Hamburgo ir palydėtų keleivius 
iki užsodinant ant laivo, prane
šant amerikiečiams, kad jų ke- 
leivis-giminaitis atkeliaus į Nem 
Yorką tokiu tai laivu. Kaip to
kią rikę išleidus, toks vadas ga
lėtų rinkti kitą tokią kapą ir 
vėl lydėti. Nesitikiu, kad Ame
rikos ir Lietuvos valdžios dary
tų kokias skerspaines tokiai 
tranąportacijai, kaipo vieniji
mui šeimynų — pačių, vaikų ir 
senų tėvų, sutinkant su ateivy- 
stės įstatymais.

1 Amerikiečiai, parsikviesdami 
saviškius su pagalba tokio va- 
do-palydovo, turėtų iš kalno ap
mokėti visas būti galimas išlai
das — laivakortę, konsulo vizas, 
kelionę geležinkeliu iki Ham
burgo, reikalingus drabužius ir 
tt., ir už visą darbą tokio paly
dovo bent $40 ar $50, jei tai už
tektų.

Vieno keleivio laivakortė kai
nuoja $140, Amerikos konsulo 
viza $10, Vokietijos konsulo vi
za $10; jei reikėtų Lenkijos 
konsulo vizos, sakysim, $5, dra
panų nupirkimas keleiviui $25, 
tikietas į Hamburgą $10, vadui- 
paiydovui $50, viso vieno kelei
vio kelionė nuo Kauno iki Ham
burgo ir New Yorko butų apie 
$250, ir dadedant dar išlaidoms 
iš namų iki Kauno apie $15, vi
so labo bus $265 ar gal siekti 
ir iki $275. Be vado bus $50 
mažiau, ir čionai paduotas skai
tlines lai Amerikiečiai įsitėmi- 
ja, kurių tūli mislina, jog savo 
žmoną ar motiną galės parsi
kviesti už kokią šimtinę arba 
pusantro šimto dolarių.

Atvykus į kaslegarnę keleivis 
turi turėti tikietą iki vietos ir 
bent $30—$50 pinigų dar kiše- 
niuje. Iki Chicagos, sakysim, 
visa kelionė nuo Kauno bus 300 
dolarių ar daugiau.

P. Mikolainis,

APIE LAIVYNĄ
Suv. Valstijų Amerikos poli

tika iki šiam laikui taip yra nu
sistačius, kad ji priešinga yra 
visoms pastangoms išnarinti ar
ba išskirstyti Rusų tautos teri
toriją ir nesuteiksianti pripaži
nimo jokioms valstybėms, ku
rios iškilo ant žemės seniaus 
prigulėjusios Rusijos valdžiai; 
iki atsiras nacionalė valdžia Ru
sijoje, kuri galės pritarti nepri
klausomybei tokių valstybių be 
pavojaus, kad jos pritarimas 
bus priimtas pasekančios vy
riausybės. Taip besielgiant yra 
jaučiama, kad Suvienytų Vals
tijų politika yra toli numatanti 
bičiulystę Rusijai, ir kad ateity
je susidarys nuoširdįs santikiai 
tarp Amerikos ir ateinančios 
Rusijos valdžios.

Toje politikoje yra .daug kas 
tokio, kas nesutinka nei su tei
singumo dėsniais nei- su Prezi
dento Wilsono skelbtais ūbai
siais, skelbtais didėsės karės 
metu, nei gi su žygiais dabarti
nės valdžios jau padarytais. Ru
sų tauta juk turi ir apgyventą 
savo rusišką teritoriją jau nuo 
senų laikų, naujos gi valstybės, 
kurios atskilo nuo Rusijos, ta
po carų užkariautos bei prievar
ta prie Rusijos prigludintos, ir
todėl jokia nacionalė Rusų val
džia neturi jurisdikcijos ant 
Lietuvių ar kitų tolygių tautų, 
kurios turi savo teritoriją nuo 
neatmenamų gadynių. Jeigu 
nepripažįstame Bismarko prin
cipo, kad galybė tai tiesa, — o 
juk Prez. Wilson teisingumo 
principą ir demokratybės užtik
rinimą skelbė, ■— tai Rusijos 
valdžia, kokia ji nebūtų, neturi 
teisės (apart prievartos ir ka
rės) savintis Lietuvių tautos 
ritoriją, nesą Lietuviai tai 
Slavai kaip kad yra Rusai, 
to Su v. Valstijų valdžia ne 
pripažino atskilusią nuo Rusi
jos Lenkiją, bet dar tajai davė 
ir duoda amunicijos ir pinigų, 
kad užpultų ant grynai nusišku- 
jusių žemių ir tasias prijungtų 
prie Lenkijos. Tai tokia politi
ka netinka Amerikos respubli
kai, senesnejai sesutei naujų 
demokratybių, iškilusių ant Mo
čiutės Rusijos griuvėsių. Lietu
va nieko bendro neturi su Rusų 
tauta nei kilčia savo, nei kalba, 
nei religija, nei gi kultūra. Juk 
carų priespauda negalėjo gi su
bendrinti dvi skirti tauti.

tūva ne iš savo dėkos, bet iš bti. 
dėkos Rusijos carų, kurie Lie- labai šiandien brangi, 
tuvą visaip engė ir spaudė, ir iš nių skudurų daroma 
dėkos didėsės kars, kurioj Lie
tuviai be murmėjimo dalyvavo, 
paversdami savo šalį mušiavie- 
te ir Rusijai suteikdami bent 
pusę milijono kareivių. Ar tai 
Lietuva neužsipelnė jokio atly
ginimo nuo Entantės ir nuo 
vienytų Amerikos Valstijų? 
ir skurdan patekus Lietuva 
li, net dabar, šiuomi-tuomi 
sitarnauti Amerikai. Norite ži
noti, gal but, ką Lietuva Ame
rikai duoti gali?

Suprantame, kad Amerika tu
ri gana medvilnių ir todėl jų iš 
Lietuvos čionai neprisieis įvež
ti, tečiaus jai reikia linų ir ka
napių ir vilnų. Nors Lietuvos 
vilnos yra storokos, ir šiurkš
čios, vis gi jos dera gelumbei. 
Lietuvoje yra smalos, o ir pu
šies ir eglių sakų, iš kurių ga
lima terputinas, kolophonija ir 
tt. dirbti. Ne pro šalį bus api- 
niai, žirniai, kmynai ir kiti to
lygus produktai. Amerikoje ir 
odų nepritenka, o Lietuva, au
gindama daug gyvulių, tęsės 
odų stoką Amerikoje papildyti. 
Prieš Dideję karę iš Lietuvos 
buvo skurų išvažama bent ant 
50 milijonų rublių vertės. Odų 
išdirbimas Šauliuose, Vilniuje, 
Smargainiuose klestėjo, ir da
bar vėl atsigriebs. Be odų bu
vo daug grybų išvežama, ypač 
baravykų bačkų bačkos; Lietu
voje grybų auga daugybės, yra 
ten ruduokių, lepšių, kazelėkų, 
briedelukų, kelmučių, voveruš
kų, truplių, paalksnių, ūmėdžių, 
pakesčių, šilbaravyktų, pukių, 
pienių, šampionų, raudonviršių 
ir tt. Lietuva jau moka ne tik 
marmaliadą daryti, bet ir gry
bus džiovinti, raugti, marinuoti 
ir sūdyti. Kaip seniaus Ame
rikoje rugusiu pienu tik kiau
les šerdavo, o dabar pažino jo 
sveikatinę vertybę, taip pat A- 
merika pamylės ir Lietuvos 
grybus, kaip su jais susipažins. 
Amerika neniekino seniaus Lie
tuvos šerių ir ašutų, be abejo
nės ir aulinkui taip pat bus. 
Bet kas svarbiausia, Lietuvoje 
yra nemaža girių ir ne tik drūt
medis ten auga, kaip aržuolai, 
skroblai, guoba, klevai, pušįs, 
bet ir minkštmedis, kaip jova
rai, liepos, topoliai, apušės (dre
bulė), kuris tinka popierai dir-

Čion toje Amerikos politikoje 
prasimuša ateities santikiai A- 
merikos su Rusija, kurie galės 
būti ir politiški ir ekonominiai. 
Pripažinimas naujai atgimusių
jų naujų valstybų nieko nega
lės pakenkti Amerikos ’’nuošir
diems santikiams” su Rusų val
stybe, kokia ji ateityje nebūtų, 
o nepripažinimas jau dabar la
bai kenkia politiškiems ir eko
nominiams santikiams su Lie- 

I tuvių tauta, kurios arti milijo
nas sūnų ir dukterų Ameriko
je gyvena. Juk Lietuviai žiuri 
į Suv. Valstijas kaip į savo an
trą motiną ir netrokšta, kad 
motina pavirstų į pamotę-mo- 
čeką. Kad santikiai tikrai nuo
širdus butų tarp Amerikos ir 
Lietuvos, Lietuviai taip Euro
poje kaip Amerikoje yra labai 
susirūpinę; tam tikslui čionai 
daug dirbta, ypač didėsės karės 
metu: seimai tapo laikyti, Wa
shingtone įsteigta Taryba, ke
liauta į Taikos Konferenciją, 
visokių pašalpos draugijų įkur
ta, net Lietuvių Diena turėta 
su užgyrimu Prez. Wilsono .ir 
daugelio gubernatorių. Kad 
nuoširdus santikiai tarp Ameri
kos ir Lietuvos tarptų, Lietuva 
prisiuntė savo Atstovybę Wa- 
shingtonan, ir dabar Lietuvos 
Garlaivių Bendrovė stengiasi įs
teigti Lietuviškąjį prekybos lai
vyną, idant tiesiog be tarpinin
kų galima butų susisiekti su ša
limi, už kurios laisvę yra kovo
jęs tikras Lietuvos Kasciuška 
seniaus, o dabartinėje karėje 
tūkstančiai lietuviškųjų jauni
kaičių. Juk nuoširdžių santi- 
kių delei ir Laisvės bonų ant 
daug milijonų dolarių išpirkta.

Lietuvos prekybos laivynas 
bus tikru tiltu tarp Amerikos 
ir Lietuvos. Ir žmonės galės 
be didelių kliūčių vienur ir ki
tur keliauti, ir pačto bei bankų 
susisiekimas taps palengvintas, 
o galiaus ir prekybai atsidarys 
vartai, kurie iki šiolei buvo už-' 
daryti. Juk ir turtinga Ame
rika ne visoko išteklių turi; rei
kia šis-tas pasigaminti iš sve
tur, nors ir iš nežinomos jai 
pirmiaus, o šiandien suvargu
sios Lietuvos. Suvargo gi Lie-

__________ fed.'oLž

O popiera Amerikoje juk 
Iš lini- 

geriausioji 
— papras- 

Amerikai 
tešlą, arba 
Klaipėdoje 

fabrikas, 
darbinin- 
padidinti 

privežti 
ir popie- 
vertybės.

popiera, o iš medžio 
toji. Lietuva gali 
pristatyti popierinę 1 
ir tiesiog popierą. 
yra didelis popieros 
kur dabar dirba 4,000 
kų; tą fabriką galima 
ir kasmet Amerikon 
popierinės tešlos arba 
ros milijonais dolarių

Bet kad tas viskas vyktų, 
Lietuvai reikalingas yra savo 
laivynas. Svetimi laivai tik 
svetimas šalis lobins, o Lietu
vos gyventojai liks pastumdė
liais ir vargšais.

Todėl ir įsteigta tapo Lietu
vos Garlaivių Bendrovė, kuri 
tuos ir kitus Lietuvos turtus 
važios per vandenyną, o mai
nais už juos parveš Lietuvon iš
dirbinius Suv. Valstijų gyven
tojų. Taip taps nuoširdus san
tikiai tarp abiejų šalių paga
minti, kad Amerika užmirš im
perialistinę Rusiją ir oligarchi- 
nę Lenkiją,' o pasigerės prie
lankumu nors ir nedidutės Lie
tuvos. Už tai ir/Lietuviai kaip 
buvę taip ir pasiliks ištikimais 
piliečiais Amerkos, matydami, 
kad jų motina nėra skriaudžia
ma. Lietuvai įsigijusiai savo 
laivyną neužtruks Amerika pri
pažinti politišką nepriklausomy
bę, kaip išsitarė senat. Towne, 
New Yorke. Tat gi mes Lietu
viai nenuleiskime, rankų bet

Kas klabina, tam tan, kad Lietuvos laivynas dar 
Kuo veikiau pirksi-1 šįmet su išdidžia galva po At- 
Lietuvos Garlaivių 

tuomi greičiau pa-

dirbkime! 
atidaroma, 
me akcijos 
Bendrovės, ____ ____  .
gerinsime santikius tarp Ame- nuo jūsų priklauso, 
rikos ir Lietuvos. Pasisekimas* 
laivyną įkurti turi lygiai rūpėti 
Amerikos Lietuviams, kaip ir 
Tėvynėje 'begyvenantiems.

Akcijas galima pirkti pas L. 
G. Bendrovės agentus. O kas 
nori, gali tiesiog pinigus siųsti 
į Centralinį ofisą. Tik, vyrai i 
ir moterjs, visi dėkimės daik-1

lantiko vandenyną kaip mielo
ji antelė pradėtų plaukioti. Tai 

Šiandien į

darbą!
(Visais Lietuvos laivyno rei

kalais reikia kreiptis pas: Dr. 
J. šliupas, 1419 N. Main Ave., 
Scranton, Pa.)

PINIGŲ SIUNTIMO AGENTŪRA
Siunčiu pinigus i Lietuvę pagal žemiausi dienos kuršę su pilna 
gvarantija. Taipgi siunčiu Lenkų pinigus i Lenkų užimtą Lietu
vę ir visę Lenkiją. Suteikiu rodąs grįžtantiems į Lietuvę, parū
pinu pasportus, laivakortes ir kaip parsikviest gimines iš Lietuvos.

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

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

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

“DIRVA”
7907 Superior avenue 

Cleveland, Ohio.

CLEVELANDO TELEFONU 
VYSTYMĄSI

Birželio 30 d., 1920, šioji Kompanija turėjo įvairiose 
miesto dalyse savo 118,900 telefonų.

Sulyg gyventojų skaičiaus, pastaruoju laiku paskel
bto iš Cenzo Biuro, kuomi Clevelandas pastoja PENKTU 
MIESTU, telefonų skaičius reiškia dvylika ant kiekvie
no šimto žmonių.

Dvylika telefonų skyrių reikalinga pridavimui pa
tarnavimo šaukiantiems. Delei smarkaus miesto augi
mo ir didėjančio reikalavimo patarnavimo, yra reikalin
ga yra atidaryti naujas centralis ofisas Garfield srityje, 
kuris ■ pradės veikti nuo Liepos 31, 1920.

šis naujas centralis ofisas bus žinomas kaipo CEDAR 
ir išviso pasidarys trylika centralių ofisų, patarnaujan
čių didžiojo Clevelando gyventojams.
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©Užsiseneję Ligos

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

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.
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SKUROS 
del 

Avalinės
Knygų apdarymo 
Krasos maišų 
Pakavimui 
Skalbyklų 
Jūreiviškiems

Naudojimams

LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.
ir gydau pats ir kada tik at-

SKUROS 
del 

Automobilių denių 
Automobilių viršų 
Vagonų sėdynių 

apdarymui 
Automobilių pečių 

uždangalų 
Radiatorių viršų
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The Cleveland Telephone Company
<►
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4
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Karštomis vasaros dienomis galite išven
gti bereikalingo sėdėjimo virtuvėje prie 
perkaitusio pečiaus, naudodamos elektriš
kus Gaminimo Padarus.

Su Elektrišku Kepintoju, Šildytoju, ir Per- 
kolatorium lengvai galit prisirengti ska
nius valgius tiesiai ant stalo.

Šitie Elektriški dalykai parsiduoda visose 
Elektriškų daiktų krautuvėse.
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Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. 
Mediciną praktikavau per 40 metų.

Baigęs Mokslą, Registruotas, su Leidimu 
Gydytojas, Specialistas Chronišką Ligų.
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SKUROS 
del 

Namų rakandų 
Sporto reikalų 
Kojų aulų 
Vyrų diržams 
Moterų diržams 
Automobilių plošč. 
Mešhaniški diržai

SKUROS 
del 

Muzikališkų 
instr, dėžėms 

Mokslo reikalams 
Čemodanams 
Daktarų daiktams 
Rankiniai valizai 
Kinktams ir Balnui

CLEVELANDAS GAUNA PIRMĄ DIDELĘ ODOS INS TAIGĄ 
40 Akrų Dirbimo Užvedimas — Viskas Diržų Šakoj

Ypatingu, bet paprastu procesu, čionai bus išdirbama įvairios odos iš siutinės medegos 
ir senų odų, pielavirų, medžių liekanų, pelkių augalų, žolių ir tt. BISONA yra tai pra
monės žymė tam stebėtinam naujam produktui. Drūta, ilgai laikanti, lygi bile kokiai 
spalvuotai odai ir išlirbiniui._______ __

Sauginas ir Didelis Pelnas Del

INVESDINK f he Hearthstone Building Co. serus — biznis išdirb
tas ir pasęningai vedamas teisingų ir gabių biznio vyrų.

PELNAS — Kkvienas dolaris apsisuka tris ir keturis kautus ant 
metų, uždedamas 15% nuošimti kiekviena kauta.

SAUGUMAS > Kiekvienas dolaris indetas ant Mortgečių ant Cle
velando lai Estate ir būdavojimo materiolo.

Čia jums dide proga — pasinaudokit^ Ateikit į musų Ofisą arba 
prisiųskitupona, kuris telpa apačioje, pažymėdami savo an
trašą ir \da. Mes prisiusime jums knygelė jūsų kalboje kur 
bus išaišlta musų mėnesiniai iššmokejimai ir daug kitų svar
bių dalyk

THE HEATHSTONE 
BUILDIN<COMPANY

791-2 TI ARCADE , 
(Ineiga Euclid Ave.)

AIN 3440



DIRVA 7

Žinios iš Lietuvos
ševikai matomai iš Švenčionių 
pusės ineina pietų laike Vilniun, 
nesutikdami pasipriešinimo.

Veršavo Lenkai pareiškė, kad 
jie girdi Vilnių Lietuviams ”už- 
leisią”.

Liepos 16 d.: Lietuvos kariu- 
menė įveikė Lenkų ariergardą 
Lendvarave. Užstojusi kelią į 
Vilnių, nuginklavo ir internavo 
apie 2,500 Lenkų legionistų. Va
karop, Lietuviai įžengė Vilniun. 
Lietuvos kareiviams ineinant į

valstybinio darbo noriai 
ir dedasi Amerikos 

Tat aiškiai parodo
Lie- 
dar- 
200 
sto-

NUOTIKIAI LIETUVOJE.
(Lietuvos Misijos Informacijos)

Šiomis dienomis svarbus įvy
kiai Lietuvoje seka vienas’ po 
kito žaibo greitumu. Liepos mė
nesyje išsivysčius Rusų Sovie
tų ofensivai šiauriniame Lenkų 
bolševikų fronte, Lenkai atsiun
čia Lietuvon (Kaunan) delega
ciją kviesdami Lietuvius talkon 
prieš bolševikus, siūlydami už 
tai plebiscitą Vilniaus ir Gardi
no Lietuvai, neišsižadėdami bet
gi nudėvėtos unijos. Lietuvos Vilnių, bolševikų komisaras sa- 
valdžia, stovėdama krašto rei- kė prakalbą, pareikšdamas, kad 
kalų sargyboje, atmetė Lenkų 
viliugingus pasiūlymus, ir vie
toj sutarčių su Lenkais pasira
šė Maskvoje taiką su Rusų So
vietais. To reikalavo realiai 
Lietuvos krašto reikalai. Su
traukoje šių dienų įvykiai lai
kui bėgant vystėsi sekančiai:

Liepos 10 d. Lenkų kariume
nė pradėjo trauktis iš Lietuvos 
okupuotų vietų. Lietuvos ka
riumenė, sekdama Lenkų pėdo
mis, užima Dukatus, Tauragius, 
Kukutiškį, Skudutiškį, Pakal
nius, Aluntą, Širvintas, Šešuo
lius. Grasinami iš dviejų pu
sių, Lenkai pradėjo evakuoti 
Vilnių. Aliantų Konferencijo
je mieste Spa (Belgijoj) I Len
kų premjeras prašo pagalbos. 
Lietuvos reikalus konferencijo
je atstovauja Milašius.

Liepos 11 d.: Bolševikai 
vienos pusės užima Dvinską, 
kitos — Minską. Lietuviai 
užima Kalkunus ir gelžkelį iki 
Drusvetų ežero. Persikraustę 
į šią pusę Dauguvos, Latviai lai
kosi Burugdeno, Skruzdėlynės, 
Kapliavos linijoje.

Liepos 12 d.: Lietuva pasi
rašo taikos sutartį Maskvoje su 
Rusijos sovietų valdžia. Lietu
vai pripažinta: Vilnius, Gardi
nas, Lida, Ašmena, Braslavas. 
Lietuvos kariumenė veja Len
kus į šiaurę nuo gelžkelio Kau- 
nas-Vievis-Vilnius ir matomais 
laikosi pieno užimti visą gelžke
lį Svinskos-Vilnius. Pietiniame 
bare Varėnos karės stovis ir 
sutverta nacionalė krašto ap
saugos taryba su diktatoriško
mis teisėmis.

Aliantai iš Spa pasiūlė bolše
vikams padaryti ginklų paliau
bas ir suvažiuoti į konferenci
ją Londone drauge su atstovais 
Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, 
Estonijos ir Finlandijos.

Liepos 13 d.: Lenkija pripa
žino Lietuvos nepriklausomybę, 
nieko neminėdama apie ribas. 
Pranešami, kad Kaune Lietu
viai susekė naują platų Lenkų 
suokalbį prieš Lietuvos vyriau
sybę, kompromituojantį Lenki
jos valdžią. Lietuvos kariume
nė užima Maletus, Intrukę, Da- 
bingius, Pabiržę, Maišogalą (a- 
pie 25 verstai nuo Vilniaus). 
Bolševikai užima Molo'dečną (už 
Lietuvos rubežių) ir Švenčionis 
(Lietuvos ribose, apie 70 vers-! 
tų nuo Vilniaus).

Aliantų konferencijon atvyko 
Paderewskis, maldauti pagal
bos. Kalbinama Rumuniją.

Liepos 14 d.: Lietuviai plačiu 
frontu susidūrė su bolševikais 
į šiaurę nuo Vilniaus. Lietu
viai pastūmė Lenkus iš Vievio 
(45 verstai nuo Vilniaus). Kal
bama apie bolševikų inėjimą į 
Vilnių, betgi žinia dar nepa
tvirtinta.

Liepos 15 d.: Lietuvos kariu- 
menė nusivarė Lenkus ant Len- 
dvaravos/ (17 verstų lig Vil
niaus) ir užėmė Nemenčiną (15 
verstų lig Vilniaus). Ant vieš
kelio Maišogala-Vilnius nugin
kluota visa Lenkų brigadą. — 
Lenkų ginkluotos jiegos aplei
džia Vilnių ir susimeta Lendva- 
ravos apielinkėje, spirdamosi 
prieš Lietuvius. Tuo tarpu bol-

iš 
iš 
gi

Rusų kariumenė veikiai aplei- 
sianti Vilnių ir kitus apskričius 
sųlyg padarytos taikos sutar
ties.

Į rytus nuo Vilniaus, pusiau- 
kęlyje ligi Smargainių, ėjo dar 
kovos bolševikų su Lenkais, iš 
kur Lenkai matomai turėjo pa
sitraukt Lidos link.

Liepos 17 d.: Lenkai pripaži
no netekę Vilniaus, ir tvirtina, 
buk mušėsi su bolševikais Vil
niaus gatvėse. Del atgavimo 
Vilniaus — Kaune įvyko milži
niška manifestacija. Lietuvos 
kariumenė apsupa visas Vil
niaus apielinkes, užima N. Tra
kus ir miestelį Sarok Tatarų į 
pietus nuo Vilniaus. Toliaus į 
pietus užima dalį gelžkelio Vil- 
nius-Gardinas ir miestus: Drus
kininkus, Merkinę, Marcinkė- 
.nus, Varėną ir Valkininkus. — 
šiauriniame gi bare, — artina
mas! prie Vidžių. Lietuvos Val
džios delegacija tariasi Vilniuje 
su bolševikų kariumenės vadais 
del paėmimo valdymo funkcijų 
paliuosuotame per bolševikus 
Lietuvos plote.

Iš Maskvos grįžo Lietuvių 
taikos delegacija.

Liepos 18 d.: Sulyg neoficia
lių žinių, Lietuvos Prezidentu 
išrinktas T. Norus (Naruševi
čius). Lietuviai atvadavo 2,500 
kvadr. kilometrų savo žemes. 
Vilniuje musų ir bolševikų ka
riumenė. Bolševikų komisaras 
užrubežio reikalams i čičerinas 
savo telegrame tvirtina, kad 
Rusų raudonoji armija veikiai 
apleisianti Vilnių.

Rusų kariumenė užima Lidą. 
Vokietijos valdžia pareiškusi, 
kad Lenkų-bolševikų muštynėse 
laikysianti neutralitetą.

Liepos 19 d.: Sovietų valdžia 
davė atsakymą į Aliantų pasiū
lymą. Bolševikų atsakyme pasa
kyta tarp kitko, kad aliantai, 
’’persiaurus” rubežius Lenkams 
paskyrę. Bolševikai pasižada 
tinkamesnius jiems rubežius 
nustatyti. Prie Aliantų pasiū
lymo bolševikai matomai šiuo 
tarpu nėra linkę.

Paskiausis ’’Eltos” telegra
mas iš Kauno liepos 19 prane
ša, kad musų derybos su bolše
vikų kariumenės vadais Vilniu
je del perėmimo Vilniaus ir a- 
pielinkių administravimo dar 
tebesitęsia. Tos musų delega
cijos nariai: Seimo atstovai 
Kairys, Požėla ir gen. Katche, 
sugrįžę iš Vilniaus tariasi su 
Ministerių Kabinetu Kaune.

Bolševikai 
čius.

Liepos 20 
dar Gardino 
kėse. Jiems gręsia apsupimo 
pavojus iš šiaurės ir ryf-pieti- 
nės pusės.

Liepos 21 d.: Eina gandai a- 
pie evakuaciją Varšavos (vei
kiausiai gal Lietuvos)..

Liepos 22 d.: Komunikatas 
iš Maskvos skelbia, kad po di
delių mūšių bolševikai užėmė 
Gardiną. Dabar laukiama pil
nesnių žinių del Vilniaus ir Gar
dino padėties ir apie paliuosavi- 
mą Seinų, kurie jau randasi 
musų rankose.

Liet. Misijos Inf. Skyrius.

Apie Valstybinius Reikalus
(Užbaiga nuo p. 4-to) 

su valstybės pripažinmas taptų 
faktu.

Prie 
dėjosi 
tuviai,
bas kad ir esamųjų apie 
Lietuvos laisvės paskolos 
čių, kurios varo sunkų valsty
binį darbą, neretai be skirtumo 
partijinių krypsnių ir net be 
tautos skirtumo, nes prie pasko
los stočių yra prisidėję ir Žy
dai, o kai kur dedasi prie jos ir 
sulenkėjęs Lietuvis, buvęs iki 
šiol Lenku.

Iš to viso išvada aiški. Rei
kia sutverti Valstybinis Ameri
kos Lietuvių Fondas, kurio lė
šos butų vartojamos vien vals
tybinei akcijai nuo Amerikos 
Lietuvių vardo. Kaipo visuo
menės organizacija, ji turėtų 
būti neprigulminga nuo kokių 
nors partijų ir drauge ant tiek 
tampri ir savistovė, kad jos ne
galėtų paglemžti esamoji ar bu
simoji Lietuvos Atstovybė A- 
merikoje. Toksai valstybinis 
fondas turėtų daug darbų, ku
rie tik vien jo paties galėtų bū
ti atliekami, o kiti reikalai su 
žinia ir pilname kontakte su 
Lietuvos Atstovybe Amerikoje, 
koksai ten žmogus nebūtų jos 
priešakyje.

Prie šio valstybinio Fondo tu
rėtų priderėti visi Amerikoje 
gyvenantieji Lietuvos piliečiai. 
Dalis jo lėšų galėtų ei'ti Lietu
vos Valstybės iždo sustiprini-

mui, o kita įvairiems Amerikos 
Lietuvių valstybiniams reika
lams.

Laikinai prie Lietuvos Atsto
vybės jau sudaryta yra laikino
ji Komisija patiems šio fondo 
įstatams paruošti.

žinoma, 
patvirtins 
nio Fondo

Lietuvos

galutinai priims ir 
įstatus šio valstybi- 
vietos atstovai.

J. VILEIŠIS, 
Atstovas Amerikoje.

Berlinas, liepos 22 d. — Vo
kietijos užrubežinių reikalų sek
retorius, Dr. Simons, kalbėda
mas apie tai, kad jeigu sąjun- 
giečiai rengtųsi siųsti Lenkijon 
kareivius per Vokietijų, Vokie
tija tam griežtai užprotestuos. 
Vokietija, sakė Dr. Simons, ap
saugos savo rubežius nuo Len
kų ir bolševikų, o jeigu kas in- 
eitų jų žemėn, bus nuginkluota.

užima Baranovi-

d.: Lenkai laikosi 
ir Suvalkų apielin-

ŠAULIŲ MIESTAS — Paveikslas nuimtas Liet. Filmų B-vės 
Fotografo R. Kručo. Tai miesto griuvėsiai. —žmonės gyvena 
skiepuose. Tėmyk paveiksle — matyt durnai rūksta iš skiepo.

Liet. Prekybos ir Pra
mones Banko Skyrius 
Lietuvos Prekybos ir Pramo

nės Bankas dar pereitais metais 
buvo užmanęs plačiais pamatais 
sutvarkyti siuntimą pinigų iš 
Amerikos Lietuvon, kad tokiu 
budu patarnavus žmonėms, no
rintiems sušelpti savo gimines 
ir pažįstamus Lietuvoj. Te- 
čiaus delei tam tikrų aplinkybių 
tas sumanymas nebuvo galima 

'■[įvykinti greitu laiku ir tik šį 
pavasarį Bankas pasiuntė Ame
rikon rašytoją šio atsišaukimo 
su pilnais įgaliojimais organi
zuoti tą darbą. Po ilgų sutruk
dymui įvairiais formališkumais, 
kuriais Amerikos valdžia var
žo siuntimą pinigų į užsienius, 
pagalios leidimas gauta ir dar
bas jau pradėta.

Kaip dauguma Amerikos Lie
tuvių jau žino, Liet. Prekybos 
ir Pramonės Bankas yra pusiau 
valstybinis bankas; valdžia lai
ko pusę Šerų ir kontroliuoja jo 
veikimą per finansų ministeri
jos atstovą. Kaip banko tary
boje taip ir valdyboj dalyvauja 
žmonės gerai patyrę finansų 
reikaluose, kunigai ir svietiš- 
kiai, kurių vardai yra gerai ži
nomi tarpe atsižymėjusių iško
vojime musų neprigulmybės ir 
aktiviai dalyvaujančių dabarti
niame Lietuvos, viešam gyveni
me

Nors Bankas tegyvuoja vos 
apie du metu, jo veikimas taip 
išsiplėtojo, kad į tą trumpą lai
ką prireikė atidaryti visą 
skyrių bei agentūrų. Štai 
tos, kur veikia jąu Banko 
riai: Vilniuje, Panevėžyje, 
pojuj, Šauliuose, Klaipėdoj, Ma- 
riampolėje, Raseiniuose. Agen
tūros: Kaune, Virbalyje.

, Be tp,t ryšiai yra užmegsti 
su bankais Stockholme, Kopen- 
hagene, Berline, Paryžiuje, Lon
done. Nesenai buvo užmegsta 
ryžiai su Irving National Banku 
New Yorke, bet, matomai, iš 
nesusipratimo buvo skelbiama, 
kad šis bankas priiminėja pini
gus persiuntimui Lietuvon. Aš 
patyriau, kad šis bankas nor ir 
malonėtų tai daryti, bet kol su- 
sinešimas pačtu ir kitokios ap
linkybės nepagerės, jokiu budu 
neapsiima patarnauti.

Tikką atsidarius Banko agen
tūra pasistatė savo svarbiausiu 
tikslu siuntinėjimą pinigų kuo- 
greičiausiu, lengviausiu ir tik
riausiu budu. Be to bus pri
imama depozitai, už kuriuos bus 
mokama nemažesni nuošimčiai, 
kaip Amerikos bankuose. Tiems 
kurie nori pasidėti savo pinigus 
auksinais Lietuvoje, butų ypač 
paranku atlikti tai per Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Banką, 
kuris moka nuo 3 iki 7 nuošim
čių.

Visokiais reikalais, ypatiškai 
arba laiškais, prašoma kreiptis 
šiuo adresu:
747

eilę 
vie- 
sky- 
Lie-

Broad St., Newark, N. J.
M. Narjauskas, 

Lietuvos Prekybos ir
Pramonės Banko atstovas.

Londonas, liepos 26 d. — Ru
sų sovietų valdžia pranešė An
glijai sutinkanti sueiti su vy
riausiais sąjungiečių vadais ta
ryboms į Londoną, bet pirmiau 
to reikalauja, kad gen. Wran- 
gel, kuris veikia prieš bolševi
kus Kaukaze, nusiginkluotų, — 
jam ypatiška apsauga užtikri
nama.

Anglijos ir Francuzijos prem
jerai suvažiuoja kalbėtis Rusi
jos reikaluose ir galutinoms ta
ryboms Londone.

Lenkų atstovas Washingtone 
padavė protestą prieš Čeko-Sla- 
vokijos valdžią, kuri trukdanti 
gabenimą iš Francuzijos pirktų 
kariškų reikmenų Lenkijon.

Lenkų didelė bėda ir nuskur
dimas pasididino ir tuomi, kad 
Amerikoje sumanyta surinkti 
penkiasdešimties milijonų dola- 
rių paskola nenusisekė — gau-

MAGDE. MAk, kaip man meili gal
vą t Išbandžiau visokius masgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo fu bjauriu pletr- 
kanu... Man gėda net darosi t” f 

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai l žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, Švelnus ir iyati. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!”

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

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

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

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

— F. AD. RICHTER 6 CO.. 326-330 Broadway. New York ——»

GRĮŽKIT LIETUVON
Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šimtais 
Lietuvių į Tėvynę ant HAMBURGO, PRANCŪZI
JOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO ir t. t. 

Pasportus kiekvienam gaunam į kelias dienas.
Laivakortės labai pigios. Rašykit arba važiuokit 

stačiai pas mus.

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

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

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

ta apie 35,000,000 dol.
Zurich, Šveicarija, liepos 

Rusijos Lenkija vėl prašo 
vietų valdžios greitu laiku 
liauti karės veikimą ir tuoj
siųsti sovietų militarius pasiun-

23.
SO- 
pa- 
pa-

■:

tinius susitikimui su Lenkais ir 
pradėti derybas karės paliau
boms. Vieta susitikimams Len
kų su bolševikais nurodoma ke
lyje Varšavos-Maskvos, tarpe 
Baranovičių ir Liet. Brastos.

biznį. Jeigu

visuomenės;
mes žėdnam

VILNIUJE LIETUVIAMS PROGA
LIETUVIŲ FILMŲ BENDROVĖ jau baigia inrengti 

savo laboratoriją Kaune, kur bus išdirbamos filmos. Taip
gi L. F. Bendrovė kas savaitė išsiunčia po keletą tūks
tančių pėdų filmų į savo skyrius Kaune. Jau Lietuvos 
teatruose yra rodoma Lietuvių Filmų Bendrovės krutan
čių paveikslų filmos. Tuojaus jau bus atidarytas skyrius 
VILNIUJE, randavojimui Biuras. Lietuviams Lietuvoje 
yra didelė ateitis budavoti teatrus varyti 
mes to nepadarysime, padarys žydeliai.

čionai nėra pavienio žmogaus darbas, bet 
užtai mes šaukiame visus eiti su mumis, o
parodysime kelią kaip pradėti JUDANČIŲ PAVEIKSLŲ 
BIZNIUS. Lietuvių Filmų Bendrovė pristato reikalingus 
teatrams įrangius, mašinas, filmas, kameras ir tt.

L. F. Bendrovės vedėjai yra ekspertai šiame amate, tu
rėję praktikos per 20 metų. Judančių paveikslų biznis iki 
šiol buvo kaipo didelė paslaptis, bet dabar L. F. B-vė tą 
paslaptį visiems parodys, kurie tiktai norės pradėti. L. 
F. B-vė daugiau nieko netrokšta, tiktai kad Lietuvoje ne
papultų Filmų Industrija į žydelių rankas, o kada žyde
liai pradės varyti biznį, tai Lietuviai iškėlę rankas šauks: 
ar tai mes nebuvome kvailais, užleisdami jiems! Atmin
kite tą pasakymą, dabar yra laikas prigulėti prie Filmų 
Bendrovės ir lavintis šio amato.

Kurie suprantat, kokia ateitis laukia Lietuvių Filmų 
Bendrovę, tuojaus pirkite ŠĖRUS pakolei dar ne pervėlu.

Lietuvių Filmų Bendrove
I 93 Grand St. Brooklyn, N. Y.

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

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

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

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

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

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

MAINOM NAUJUS N AMUS ANT SENŲ
TAIPGI NAMAI ANT PARDAVIMO

Manantieji pirkti Namus ar Lotus 'nepamirškite užeiti pas savus — tai yra pas Lie
tuvius, nes mes turime visados didelį rinkinį namų visokios rūšies visose miesto 

dalyse. Parduodame su mažu {mokėjimu ant lengvų išlygų ar išmokėjimo, 
taipgi mes mainome arba priimame Senus Namus kaipo {mokėjimą ant 

naujų, kurie čia yra nurodyti.

4 NAUJI NAMAI po dvi šeimynas, po 5 kambarius, elektros šviesa, su maudynėmis, 
furnasais ir trečiu augštu, intaisytu į kambarius, aržuolinės grindimis, duri
mis ir visas kitas medis viduj aržuolinis. Randasi ant Westropp Ave., arti dvie
jų gatvekarių, Bulvaro ir Parko.

VIENAS NAUJAS NAMAS, dviejų šeimynų, po šešis kambarius, su maudynėmis, 
furnasais, elektros šviesa ir kitais visais parankumais pagal vėliausios mados; 
pAbudavotas iš geriausio medžio ir kito materiolo, labai puikioj vietoj, iš lauko 
taipgi puikios išvaizdos bungalow, didelis lotas, tiesiai ant East Bulvardo.

DU NAUJI NAMAI po dvi šeimynas, po penkis kambarius, su maudynėmis, elek-

tros šviesa, furnasais ir kitais visais parankamais del namų šeimininkės ir visos 
šeimynos gyvenimo. Ekstra gražioje apielinkėje, rytų dalyje miesto (East Cle
veland).

Taipgi turime ir daugiau, kurie čia nėra pažymėti. Be to turime didelį rinkinį Lo
tų visose dalyse miesto, kuriuos parduodame su mažu inmokėjimu, ar jeigu kas tu
ri seną namą ir norėtų statyti sau naują, mes mainome su primokėjimu arba priedu.

Turėdami

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

reikalus su Namais, kreipkitės

Rosedale 1157

Prospect 953

©

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488
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F 
Į Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

galiaus kulka perėjo per širdį 
ir jis sukrito ant gatvės negy
vas. Policija tą žmogžudystę 
priskaito veikiančių juodrankių 
gaujai, kurį nudėjus daugelį 

I Italų ir patįs slaptai pradingsta, 
šis Italas savaitė atgal buvo už-

Kiek bonų išpirkta. Vieti-1 
niams žingeidu žinoti, kiek Cle- 
velandiečiai yra išpirkų bonų ir 
kiek dar trūksta. Trūksta, ga
lime pasakyti, dar $45,000, o 
kad musų kvota yra $90,000, tai 
išpirkta jau yra apie $45,000 
arba tik pusė paskirtos sumos.

Taip parodo finansinės stoties 
knygose Sumokėta, suprantama, 
mažiau,' nes nors vieni jau visai 
už savo bonus užsimokėję, kiti 
nežinia ko laukia.

Clevelandiečiai moka pasigirt 
srovių skirtumais, kiekviena sa
vo ’’galybe” pasididžiuoja, bet 
kur reikia darbo parodyt, tai 
neišsišoka. Clevelando Lietuvių 
skaičius — apie 15,000 — jau 
senai turėjo išpirkti paskirtą 
kvotą — ant kiekvieno žmogaus 
išeina tik po $6, o taip velka, 
lyg jaučiai sunkų jungą, giliai 
žagrę j žemę įleidus. Atmetus 
jau į šalį mažą dalelę išgamų, 
kurie atsisako nuo Lietuvos rė
mimo, visgi likusiems tik po ke
lis centus daugiau prisideda iš
imti, o vis ne ir gana'.

Lietuvos reikalai gerėja, Lie
tuva apsaugota, jos nepriklau
somybė tikra, tik oficialiai ne
pasakyta taip nekuriu valstybių 
— nėra jums, broliai ir sesutės, 
ko bijotis skolinti savo Tėvynei 
tuos kelis dolarius. Geras pat
riotas dusyk ir tris syk tiek ne
ša, kiek jis išgali, tečiaus nie
kas neverčia pervirš — imkit 
visi po boną — po $100 boną 
arba po $50, jei daugiaus neiš- 
galit — pakaks ir to. Tik jei
gu visi turėsit, Clevelando kvo
ta bus su kaupu.

Nežiūrėkit į Lietuvos reika
lą kaipo svetimą, nepraleiskit 
pro ausis šitų ir kitų atsišauki
mų pirkti bonus, — tegul žo- 
džia nepraskamba tuščiai pro 
jūsų galvas — tegul jie užsi
laiko jūsų smegenyse (jeigu jų 
dar turit: kurie turi tie pirko!). 
Ko gi jus žiūrit ir šypsotės ir 
klausot, kada jums kas kalba 
ar skaito ar ragina pirkti boną,' 
ir vis neperkat? Kas pirks, jei 
ne jus, jei ne mes, kurie jau 
pirkome ?

Dėkitės, raginkit kitus ir su 
mandagumu sutikit jus kalbi
nančius įsigyti Lietuvos Laisvės 
Boną!

Bonai visiems, kurie jau su
mokėjote visus pinigus, atsiųs
ti ir galit atsiimti pas iždinin
ką St. Zaborskį, Lietuviškame 
Banke, 6712 Superior avė. Ko
mitetas rengia specialį vakarą 
•ir kurie neatsiims iš ofiso, bo- 
nai bus išdalinami salėje. Pa
rengimas atsibus Lietuviškoje 
Salėje, tėmykit kada .bus pla
katai.

Kurie norit be primokėjimo 
gauti boną, pasikubinkit nusi
pirkti iki subatos arba užsimo
kėti, nes su sekančiu mėnesiu 
kiekvienas pirkėjas už kožną 
nutęstą mėnesį turės mokėti 
pats sau nuošimtį.

nuo vagilių keletą tos krautuvės 
žiedų. Vagystė buvus planuo
ta seniauį bet parinkta ta die-' 
na, kada policistai rengė paro
dą. — Apie tai buvo seniau pra
nešta.

Pienas gali pabrangti centu 
| daugiau ant kvortos.

Porai ekspliozijų ištikus, pa- 
nedėlyje sužeista šeši žmonės. 
Nelaimės atsitiko dirbtuvėse.

Nedėlioj, rugpjūčio 1 d., at
sibus Teatrališko Choro pikni
kas ant Walter’s Grovę, už kar 
barnių, State roąd. Išvažiavi
mui vieta puiki, graži salė šo
kimui ir puikios plačios apięlin- 
kės pasivaikščiojimams. Pra
sidės nuo pat ryto. <

Dr. V. Kudirkos Draugystė 
laikys savo susirinkimą rugpjū
čio 1 d., Flynn salėje, 5309-11 
Superior avė., nuo 2 vai. po pie
tų. Nariai malonėkit atsilan
kyti kuoskaitlingiausia, nes yra 
svarbių reikalų. Visus užkvie- 
čia sekretorius J. Ruškis, 

3101 Church Av. N. W.

lą Italą, einatį jam su žmona 
gatvėje; jisai, neturėdamas jo
kio ginklo, leidosi juos vytis, ir 

Užpuolikai pradėjo šaudyt tu
vis jin nelabieji šaudė, iki pa-

M tMtttttfttttttttttttttftt tt Tf tY

i Central 1690 Main 206S :

JONAS BALUKONIS
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clęvelande
Praktikuoja visuose Teismuose.

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

Kitas Ofisas
5514 St. Clair Avenue 

Atdaras vakarais.
Telefonas Central 5821-W.

puolikų sužeistas, nors žinojo 
jų vardus, bet oplicijai nesakė, 
tik prašė savo vaiko susirašyti 
vardus ir laikyti žinioje, jeigu 
jis liktų kada nušautas. Taip 
ir atsitiko. Policija turėdama 
žmogžudžių vardus, keturis su
ėmė, tečiaus trūksta kitų priro
dymų, akd tai ištiesų tie patįs.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA—VYRAS, norįs 

uždirbti gerus pinigus pagel- 
bstint Real Estate ofise kai
po pardavėjas. Mokantis ge
rai Angliškai ir Lietuviškai. 
Kreipk.: 1266 E. 71 St. (32

REIKALINGA MERGINŲ 
Dabar jums proga išmokt pa
togų amatą. Mes imame mo
teris ir merginas mokintis ciA 
garus dirbti. Gera mokestis 
besimokinant. (33)

AMERICAN CIGAR CO.
922 WOODLAND AV.

KOPECNY’S 
PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEKA

Baigęs mokslų aptieko
rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piškų vaistų ir chemikalų, 
taipgi daug visokių Ko
daks paveikslams imti, ly
giai ir kitokių fotografi
joms reikmenų. Yra bu
rninių dalygų, perfumų, 
sadlainių. Receptai mūsų 
speciališkumas. Mes moki
nant dykai imt paveikslus 
kas perka kamerų. Filmas 
irgi puikiai išdirbant 
7901 SUPERIOR AVE.

Kampas E. 79th St
Rosedale 945 Prin. 1361

San Diego, Cal. — Apsiver
tė jūrėse Meksikos garlaivis ir 
prigėrė 42 pasažieriai.

Baltvergija dingo, prasidėjo 
merginų pabėgimas. Baltver- 
gėmis prekiavimas; garsus bu
vęs penkiolika metų atgal, da
bar liko tik pasaka. Inėjo dvi
dešimtojo amžiaus socialis blo
gumas — merginų pražuvimai.

J. ŠEMOLIUNAS, O. D.
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.

Kas metai, kaip apskąitliuota, 
Suv. Valstijose slaptai apleidžia 
namus apie 70,000 merginų — 
jaunučių, tarpe 13 ir 21 me
tų. Viename Clevelande taip 
dingę 250 šiais metais.

A. ŠIMKŪNAS 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuve 

Užlaikau geriausių vyriškų, 
moteriškų ir vaikams parčda- 
lų, marškinių, apatinių, kal- 
nierių, kakląraikščių, jekių, 

sijonų ir visokių kitokių.. 
Krautuvė atdara ir vakarais. 

1001 E. 79th Street 
Kampas Cramb Avenue.

xxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxixxxxxxxixxxxixm

: AR RENGIAT DĖTI VAISIUS ŽIEMAI?

Vietinės Stoties valdybos na
riai, Dr. J. Šemoliunas, p-ni O. 
Mihelich ir A. B. Bartoševičius 
važinėjo po biznierius užraši- 
nėdami bonus, šalip pačių pir
kusių ir seniaus per juos užsi
siusiu, pereitam utarninke dar 
pakėlė Clevelando stoties sumą 
augštyn kvotos šie biznieriai:

J. čergelis ........ $100 
G. Sabaliauskas .... . $50 
Municipal Savings & 
Loan Co. (St. Clair 
Branch ............ $200 
Kun. J. Z. Jasinskis $100 
Ad. John L. Mihelich $100 
M. Duda .................. $100
St. Palilionis ........ $50 
J. šilinis .......... $100 
G. B. Karp.................... $50
Gabowitz-Castle & Co. $350
(Ši firma pasižadėjo im
ti už $500)
(Paskutinieji du Žydai)
Atsisakė pirkti šie biznieriai:
M. Povilauskas.
Aptiekorius Dewoino (kuris 

pirko už $1,000 Lenkijos bonų.)
Iki šiolei iš Lietuvių daugiau

sia nupirko A. B. Bartoševi
čius: ypatiškai — $200; banko 
vardu — $200.ir ’’Dirvos” var
du už $100.

Žydai vis perka. Utarninke 
Stoties nariams, užvažiavus į 
Gabowitz-Castle * and Co. agen
tūrą, parduota už $350 bonų— 
tik tiek teturėjo nusivežę; ta 
įstaiga pasižadėjo išpirkti už 
$500. Pats Mr. Castle seniaus 
yra pirkęs ir pirko kiti žydai.

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.

Pasiskandinimai. Utarninke 
prie ežero ties Addison rd. dar- 
kininkai atrado žmogaus drapa
nas; kišeniuje buvo nepasirašy
tas laiškas, atsisveikinimas tū
lai merginai, kuriame žmogus 
sako'': "Plauksiu tolyn iki galė
siu ir tuomi pabaigsiu viską.” 

• Tame pačiame ežere nesenai 
atrastas moteriškas dalimai ap
vilktas lavonas; jos paėjimo ne
susekama. Palaidota nežymė
tose kapinėse.

Už apvogimą auksinių daik
tų krautuvės, su plėšikais liko
si apkaltintas sykiu ir policis- 
tas; jisai prisipažino priėmęs

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

5514 St. Clair Avenue
atdaras ir vakarais.

Telefonas Central 5821-W 
CLEVELAND, O.

Melba Drug Store
The ADELSTEIN DRUG CO. 

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

PINIGAI i LIETUVA JAU EINA GERAI 
Nesiuntinėjom kolei nebuvo galima — dabar 
keliai atsidarė — peržiūrėk, kur siunčiama:

Musų ofisas Berline, Vokietijoj, praneša, jog jie dabar 
jau išgali išmokėti pinigus, siunčiamus gyventojams į 
tūlas Lietuvos dalis, kaip parodo sekantis surašąs:

Kur galima siųsti pinigus ir užtikrintas nuėjimas:
Akmenė, Alytus (Suv.), Alytus (Vilniaus); Anykščiai. 
Babtai, Balbieriškis, Beisogala, Biržai, Ežerėnai, Gargž
dai, Gruzdžiai, Gudžiūnai, Jonava, Jeznas, Joniškis, Jo
niškėlis, Jurbarkas; Kalvarija, Kaišedorys, Kaunas, Ka
varskas, Kėdainiai, Kelmė, Kybartai, Kražiai, Krekenava, 
Kretinga, Krakiai, Kupiškis, Kuršėnai, Kvėdarna; Lazdi
jai, Linkuva, Luokė, Lydavėnai; Mariampolė, Mažeikiai, 
Naumiestis (šakių), Naumiestis (Tauragės), Nemakščiai, 
Panevėžis, Papilė, Pasvalis, Pilviškiai, Plungė, Prienai, 
Pumpėnai, Pakruojis, Preveniškiai, Panemunis, Rietavas, 
Radviliškis, Radviliškis (Pasv.), Rokiškis, Raseiniai, Ra- 
zalimas, Raguva; Saločiai, Skuodas, Seda, Seirijai, Sim
nas, Skaudvilė, Skapiškis, Subačius, Šakiai, Šančiai, Še
duva, šauliai, Šilalė, Švėkšna, šestakavas, Šilinė; Taujė
nai, Tauragė, Telšiai, Treškunai; Tytavėnai; Ukmergė, 
Utena, Užpalis; Vabalninkai, Varniai, Veliuona, Veive
riai, Viekšnai, Vilkaviškis, Virbalis, Vilkija, Vyžuonis; 
Žagarė, Žeimelis, Žiežmariai.

Delei keblių aplinkybių Lietuvoje ir neatsakančio kra- 
sos veikimo, pinigai bus priimami su tuo supratimu, kad 
priėmėjo paliudymai' bus kiekvienam siuntėjui priduoda
mi, kaip galint, tečiaus per šešetą mėnesių nuo išsiunti
mo, jeigu pinigai nebūtų priimti, nebus jieškoma, o tik 
po šešių mėnesių, nes kartais greit nenueina. Jeigu ne
bus priėmėjui išmokėti,- siuntėjus grąžinsime, tuo kursu, 
kaip stovi Vokiškos Markės New Yorko manketuose .(Lie
tuviški auksinai eina tuo pačiu kursu) tą- dieną, kada bus 
išmokėjimas.

A. B. BARTOSZEWICZ 
2006 St. Clair Avenue

Atdara vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatoj. 
Dienomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

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

Aš gydau visas spęciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo,

JEIGU NORIT PIGIŲ 
Namų ateikit pas mus 
SCHACK & PREVEC 

1266 E. 71 St. arti Superior 
Princeton 1622.

9 kamb. namas, su visais pagerini
mais. Russell Rd., kaina $7,000. 
Inmokėt $3,500. Lengvom išlygom.

E. 71 St. arti Superior, Gėrimų už
eiga ir gyvenimui kambariai; vi
sais intaisymais, garo šiluma. In- 
mokėt $10,000. Kaina $13,000.

Prie Lenkų bažnyčios, gera keptu
ve, daro biznio iki $30,000. Inmo- 
kčt reik $12,000. Likusis po 6%. 
Nepraleiskit tos progos.

E. 82—Grosernė ir gyvenimui vieta, 
del 3 šeim., kaina $10,000. Reikia 
inmokėt $5,000. Lengvom išlygom.

E. 70 St.—6 kamb., gazai ir maudy
nės. Reik $2,500. Kaina $3,800.

E. 52—4 šeim., gazas ir maudynės, 
Tikra proga. $4,000 reikia inmo- 
kėti, kaina $6,200.

E. 66 pi.—1 pv. namas, kaina $3,500.
E. 76 st.—7 kam., visais intaisymais, 

ir parsiduoda rakndai. Inmokėti 
reik $5,000. Kaina $6,500.

Star Av.—2 šeim., su elektrikos švie
sa, maudynėmis; reik $3,500. Kai
na $7,500. Lengvom išlygom.

E. 82 St.—8-kam., visais intaisymais, 
reik $4,000, kaina $6,800.

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

Užlaikau gražių ir šviežių gėlių, 
padarau puikius bukietus veseli- 
joms ir pagrabams. Kada jums 
prireikia gėlių, kreipkitės i mane.
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LOUIS EISENBERG. : 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, j 

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

Princeton 1337-K

PAJIŠKAU savo tėvų, Balt
raus ir Pranciškos Medzikevi- 

čių, iš Kuršėnų, Balkunų gm., 
Suv. g. Jie patįs, jei dar gyvi, 
ar kas kitas lai atsišaukia šiuo 
adresu: (32)

Jonas Medzikevičius
7907 Superior Av. Cleveland, O. 

America.
PAJIEŠKAU savo brolio, Kazio 
Driaunevičiaus, Vilkijos- par., 
K vešų kaimo,' Kauno ap. Pir
miau gyveno Philadelphijoj, da
bar nežinau kur. Jis pats ar 
kas apie jį žinantis malonės at
sišaukti. (33),

Anelė Leskauskienė 
11635 E. 33 St. Cleveland, Ohio.

PAJIEšKAU brolio Aleksan
dro Mozuraičio, kuris paskiau
siu laiku buvo gyvenęs 107 Sto
ne Place, Shotts, Škotijoje. Jo 
paties prašau atsišaukti arba 
apie jį žinančių pranešti. (31) 

Juozas Mozuraitis
2024 W. 17 St., Cleveland, O.

Aš Elzbieta Kliučinskienė, o 
po antru vyru Lukšinskienė, jie
škau savo brolių Mykolo ir A- 
domo ir seserų Viktorijos, Ele
nos, Marijonos ir Agotos (ji po 
vyru Paplauskienė) Podžiuko- 
nių. Paeina Akmenių kaimo, 
Beržininkų gm., Seinų apsk. — 
Mykolas apie 30 m. kaip Ame
rikoj, gyveno nekurį laiką She
nandoah, Pa. Adomas apie 15 
m. Amerikoj, o Agota Paplau
skienė apie 9 m. bus kaip išva
žiavo iš Londono Amerikon. Jie 
patįs ar kas kitasjprašąu atsi
šaukti sekančiu adresu. (31)

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

E. 1. London, England.

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

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

Jeigu Esi Visai Suiręs, Ateik pas Mane, Aš Pagelbėsiu.
Mano ypatiškas panaudojimas metodų, vartojamų Europos klinikose Berline, Londone, 
Vienoje, Paryžiuje ir Romoje ir mano 20 metų patyrimai gydyme sunkiųjų Užsisenėjusių 
Ligų vyrų ir moterų davė man progą visokiame gydyme ir mano pasekmės užganėdina.

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

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

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

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

DR. ADONAS SZCZYTKOWSKI 
GYDYTOJAS IR CttluoRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

: jei taip — :
; APŽIURĖKIT ką mes turime jums Randolph Krautuvėje. ' 
: VIRINIMO SKARVADŲ !
; UŽDENGIAMŲ KATILUKŲ I
; VISOKIŲ SKARVADŲ ;
- VIEDRUKŲ ir PILKŲ PALIVUOTŲ STOTKŲ že- ;
« momis kainomis. ■
< KOŠTUVŲ visokių rūšių ■
“ MOLINIŲ BUTELIŲ 1 iki 12 galionų didumo.
: RANDOLPH VARIETY STORE :
; 7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road. !
;ixxxxiTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxg
j DENTISTAŠ

DR. J. A. KURLANDER
| ST. CLAIR kam. E. 24 St. 1419 ADDISON ROAD

1
11 ryte iki 1 dienų Netoli Wade Park Ave.
4 popiet iki 8 vakare 8:30 iki 10:30 vai. ryt
Nedėldienį 11 iki 12 dienų 1:30 iki 3:30 po pietų

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

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

taisymo.
Naudoju savo garsų ‘Teridento” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

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- 

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

■■■ r-.—-?rT|
Prospect 2420 / Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, išle1 

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

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

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

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet. §

E VIOLET LAXATIVE

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

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

AŠ GYDAU VIEN VYRUS
Mano gydymas pasirodė pasekmingas. Ma

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

Ar sveikata visai suirus? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu.
1Y fT 11 2 East Exchange St.
I Iri H AIATAI I Kamp. Main ir Exchange1/1 • 11V W VII AKRON, OHIO

Valandos: 10 ryte iki 4 po piet. Vakarais 6:30 iki 8. Ned. užd.
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Gimines iš Lietuvos
Mes pergabensime jūsų gimines iš jų namų Lietu

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

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

legramą. Fersiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas
negauna, pinigus jums gražinsime:Gabowitz-Castle and Co

International Foreign Exchange
Woodland cor.. E. 37th Cleveland, Ohio

© © © © © © © © © ©, 
©’ ©

(©)

©:

©

© © ©

©

©

©i©
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©!'




