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PENKTADIENIS, LIEPOS-JULY 8, 1921

METAI VI (VOL. VI)

PASKELBTA TAIKA AIRIŲ KOVOJ ŽUVO JONO VILEIŠIO IŠLEISTUVES — KAIP AP
SU VOKIETIJA
RAŠO MUSŲ KORESPONDENTAS1,000 ŽMONIŲ

Washington. — Daug nesusi-1 Dublinas. — Nuo sausio 1 d.
New Yorkas. — Didžiai ger
pratimų! ir partiviškų eina de per šešis mėnesius Airių kovo
biamas Jonas Vileišis, pirmasis
lei priėmimo taikos rezolucijos, se su Anglijos kareiviais nuo
Lietu-vos Respublikos Atstovas
KĄ darysit su
užbaigimui karės stovio su Vo stolių yra sekančiai :
Amerikoje, išvažiavo laivu “OSAVO BONŲ
kietija ir Austrija.
Užmušta kareivių 352, sužei
KUPINAIS?
lympic” birželio 25 d. į Tėvy
Liepos 1 d. Kongresas užbai sta 516.
nę. Mums, Amerikiečiams, li
gė savo darbą prie darymo tai
Civilių žmonių 647 užmušta, ko .tik jo stambi neužmirština
Vieni jau nukirpo sa
kos sy_cę»tialiBėmis valstybė 606 sužeista.
darbuotė Lietuvos Respublikos
PASKIAUSIOS PLATESNES ŽINIOS APIE
vo kuponus Liepos 1
Airiai
randa
negalimu
priim

mis"
tytas konferencijos posėdyje,
reikaluose, kuri be abejo pasi
dieną ir nusiuntė Lie
BRUSSEL1O DERYBAS
Liepos
2
d.
prezidento
Kar

ti
Anglijos
siūlymą
padaryti
pa

Lenkai trumpai žodžiu tuoj
liks Lietuvos istorijoje ant vi
tuvos Atstovybei pa
dinta©
pasirašymu
vėl
liekasi
at

sitarimo
konferenciją
įvedimui
atsakė, rezervuodami sau teisę
sados, Jo (darbuotė yra neapaukaudami savo 1921
(Lietuvos Informacijų Biuras)
atsakyti į musų memorialą raš naujinta draugiški santikiai Airijoje- taikos.
IŠ DARBININKŲ
kainuojamai brangi tuomi kad
m. bono 'kuponą Lie
Washington, D. C. tu. Musų delegacija kitame po tarp Suv. Valstijų ir’priešų ku Kviestas Airijos prezidentas
JUDĖJIMO
jis dirbo tą sunkų darbą ne kal
tuvai. Kiti prašo iš
Lenkų delegacijos- pirminin sėdyje atsakė trumpai į Lenkų riuos ši šalis padėjo pergalėti De Valera nuo to atsisakė, pasi
po samdytas darbininkas, bėt
mokėti jiems nuošim
kui Aszkenazy neatvykus kon delegacijos kritiką.
karės
dienose.
taręs
su
kitais
dideliais
vadais.
Mažina algas.
Harrisburg, ferencija negalėjo prasidėti pa
kaipo tikrai pasiaukavęs visa
čius.
Prezidentas tuo laiku buvo
Ulsterio atstovai buvo atvy širdimi tėvynainis. Jis ateida
Pa. — Bethlehem plieno korpo
Lenkai po to paskaito savo
Ką darysite jus?
skirtu laiku, balandžio 18 dieną.
išvažiavęs
į
New
“
Jersey
valsti

kę
į
Dubliną
tartis
su
Sinn
Feivo į raštinę kasdien nuo 7—8 v.
racija pranešė (darbininkų at Konferencija 'buvo atidaryta p. atsakymą į musų memorialą.
Savo kuponus siųskit
niečiais nekurtuose savo šalies iš ryto ir rašydavo iki vėlos na
stovams jog tos kompanijos dar
Gavę paaiškinimų, mes parei ją ant vakacijų.
nežiūrint ar aukauHymanso balandžio 20 d. vis
reikaluose
ir
padarymui
sutarbininkams numušama algos 15
kalavome kad Lenkai pirmi iš
kties. Todėl matant jo 1 pasi
sit juos ar ne, šiuo
darj (nedalyvaujant Lenkų dele
nuošimčių. Tas numažinimas
dėstytų savo nusistatymą del to Amerikonai Tukijoje čių. Konferencija išėjo pasek- šventimą Tėvynės reikaluose;
adresu:
gacijos pirmininkui Aszkenazy.
mingai.
palies visus darbininkus nuo lie
buvo labai sunku skirtis su juoParyžius. — Francuzijos užLithuanian
JĮ pamainė tai dienai Lenkų pa- Hymanso avant-projekto, nes
pos 15 d., išskyrus raštinių dar
mi,
o
ypač
tiems
kurie
arčiau
iki
šiam
laikui
Lenkai
nėra
pa

rubežio
reikalų
raštinė
gavo
ži

■
Representative
siuntinas Brusselyj gr. Sąban1
bininkus ir užveizdas, kuriems
reiškę jokio savo nusistatymo. nią jog dalis Amerikos jūrei Vokiečiai Nori Kariaut turėjo
progą patėmyti jį dir
370 — 7th Avenue
skis.
numušam'a 10 nuoš. ir tas ineis
Augštojoj Silezijoj, Ober Glo- bant.
1
Užtai jam' išvažiuojant
Iš
savo
pusės
mes
pasižadėjome
vių
išsodinta
Ismud
miestelyje,
New York City
Belaukiant Lenkų delegacijos
galėn rugpjūčio 1 d.
apie penkiasdešimts mylių į ry gau, randasi Vokiečių liuošno- ]Lietuvon buvo rengiama didepirmininko Aszkenazo atvykimo patiekti savo nusistatymą.
Hymans palaikė musų reika tus nuo Konstantinopolio Maž. rių kareivių stovykla iš kur iš- ]liausios ovacijos ir inteikiama .
žuvo 9 darbininkai. Whiting, iki gegužio 6 d., Lietuvių dele
i
dovanos. Atstovy
lavimą.
Lenkai atsisakė parei Azijoje, su tikslu apsaugoti' te ėjo visi nurodymai jiems \karė- atminimui
Ind. — Standard Oil. Co. gazo gacija inteikė Hymans’u i apa
galingu baisu, ir į kele
1
darbininkai, kurie jį mylė- stenėjo
1
nai esančius Amerikonus pasi je prieš Lenkus-. Vokiečių va- bės
kšti
savo
nusistatymą,
o
reika

čioje
padėtą
sutarties
projek

lino varymo dirbtuvėj eksplominučių išnyko iš palydovų
das yra gen. Hoefer, buvęs pa- ;jo kaipo tikrą savo tėvą, jo pa- tą
'
traukiant
iš
to
miestelio
Gre

lavo
musų
nusistatymo,
pasiža

davus (gazolinui Užmušta 9 ir tą. Tuo projektu apsaugojama
saulinėje karėje. Jis yra be gerbimui
surengė birželio 16 d. akių.
1
sužeista 42 darbininkai; iš su- pilnas Lietuvos suverenumas dėdami pareikšti musų nusista kų kariumenei. Dalis Prancūzų dešinės rankos, galva su' žygiė- puotą-išvažiavimą
Tuomet visi pradėjo Skirsty
į Great Falls,
]
irgi
tenai
randasi;
jų
praneši

tymui
savo
'kritiką
ir
patiekti
Xpistu keletas mirs. Nuo tos •(nepriklausomybė), Vilnius su
tis, kas sau, nuliūdę netekę
mis
iš
pirmesnių
mūšių.
Su
Va.
Ant
rytojaus,
birželio
1-7
mu,
Grekai
pasitraukdami
iš

eksplozijos užsidegė kitos dalįs Vilniaus teritorija* grąžinamas mums notą kurioj 'busią išdės
garbingo žmogaus, dingu
1
dedančiom piktumu akim jisai d.,
i visi darbininkai jam atmin- taip
ir sunaikinta $2,000,000 vertės Lietuvai ir atmetamas bent ko tytas jų principinis nusistaty skerdė daug Turkų, kuru lavo šitaip pasakė laikraščių atsto- čiai
sio
iš akių kaip sapnas, su mu
i
nupirko
auksinį
laikrodėlį
4
nai
likosi
atrasti.
Prancūzai
sa

mas.
Tada
Hymans
dar
kartą
kis federacijos ar konferenci
nuosavybės.
daug veikusio ir dirbusio
- apie $90 su užrašu: “Jo my- mis
1
jos ar unijos su Lenkija projek pabrėžė kad sutartis tarp Lie vo užėjimu išgelbėjo tūkstan vamis: “Kokis supuvęs, erzinan- už
'
Jonui Vileišiui, Lietuvos Tėvynės labui.
tuvos ir Lenkijos turi, būti pa čius to miestelio Turkų nuo Įtis padėjimas generolui būti listai
Ohio valstijos industrijose pa tas.
Pranas Rimkus.
kaip dabar. Ir tai Vokietijos Atstovui Amerikoje) atminimui
Grekų išžudymo.
sižymėjo1 daugiausia kilimu gu
Buvo sutikta svarstyti SU 1dažyta šiais pamatais:
generolui!
Mano
vyrai
sektų
nuo
Atstovybės
Darbininkų,
bir

Sekančiose
dienose
Grekų
ka

1)
Pilnas
Lietuvos
suverenu

rno darbai Akrone.
Lenkais defensivę militarę SUriškas laivas 'bombardavo Kara- mane ir aš negaliu jų vesti į želio 15 d., 1921 m., Washing
Plieno industrija visiškai že tartį kai Aliantai nusistatys del 1mas ir nepriklausomybė,
Mušis Tuskanijoj
ntai stovi ir nesimato pakilimo, Lenkijos sienų ir Rygos trakta 2) Vilnius ir jo teritorija tu mursal miestelį, Ismid užlajos ataką. Vis tai del politikos. Po ton, D. C.” Pasirašė' visas šta-_ Grosset miestelyje, Italijoje/
pakraštyje^. Tas bombardavi litikos mane nuo to sulaiko.” bas: Pr. Rimkus, Adv. De Wolf, ■fascistų arba tautininkų nuriš
-Anglis vis gabenama dideliu to ir ekonomijos 'bei tranzito su- 1ri būti atiduota Lietuvai;
Gen. Hoefer yra vienas iš tra- Adv. M. M. šilkas, Pranas Pu- atkeršijimui
.
komunistams už
saiku ežeru į šiaurvakarius, bet tartis. Tranzito sutartis turė 3) Tarp Lietuvos ir Lenkijos mas ir sudeginimas keletos toj
gingiausių
pavidalų
Augštojoj
kas,
Tamas
šėmis,
Elena
Palecsrityj
kaimų
c-k.--;
Prancūzų
pirmesrfiuose susirėmimuose nu
neturi
'būti
jokių
federacijos
ry
7
iš kitų šaltinių mažai tereika jo užtikrinti Lenkams priėjimą 5
rateliuose didėti'-Xriijikiimo. Ti Silezijoj, šis vienrankis.mę-Tries kaitė, -ViktorijaĄJbnušaitė,( Leo- jžudytą j;j draugą pakėlė muš
laujama anglies.
prie jūrių per Klaipėdos (Me- 1šių;
4) Lietuva turi dupti Vilniaus kima 'kad. ‘FraĄcužijos valdžia rijikas užsidegęs noru kariauti, norą šaltiniutė, V ant gaiš pa tynes prieš 'komuniętus. Pradė
Puodininkystės darbai užsi mėlio) uostą. • Tos visos sutarplačią teritoriaįę auto reikalaus Grekų valdžia sulai bet 'niekais jo neprileidžia. Po sirašo M. J. Vini&ąs. Gerb. Vi ta krėsti Visus komunis^f na»>
daro trumpam laikui.
tis buvo .niigiatojĮTffa
į1'sUoiai
J
Lenkų sukilimui jisai savano leišis, tardamas padėkos žodį mus; iš jų vietomis j fascistuB
kytų tenaitinį veikimą.
nomiją; ir
‘
Ib'ėf
ne
amžinos.
Quebaco, KanadojV pSlicistų ir
riai- užėmė Vokiečių taip .pasiva savo sandarbininkams, sako: imta šaudyti, tada jie darė uŽBuvo
pasklidę
gandai
kad
so

5)
Tarp
Lietuvos
ir
Lenkijos
ugniagesių streikas pasibaigė.. | Sutartis del mažumų teįsių turi būti, ankšti ryšiai- (ne fe vietų Rusijos armija norinti už dinusios “apsigynimo kariume- “Labai malonu buvo su jumis puotimus ant visų namų kur
turėjo būti padaryta su didžio
ir nesiaurinantįs Lie- pulti ir paimti Konstantinopolį. nės” komandą. Su savo armi dirbti tą sunkų Valstybės dar tik nužiūrėti radikalai gyveno,
Chicagoj eina posėdis gelžke- siomis valstybėmis, o ne su Len- deracijos
1
Ant* to bolševikų ambasadorius ja jisai uždavė gerai Lenkų ar bą, pilnai teko patirti kad kož- šešiolika žmonių žuvo, penkio
tuvos
suverenumo),
lių unijų’ vadų apsvarstymui al kija, nes kitaip., Lenkija galėtų
Pareikalavo kad gegužio 27 d Konstantinopolyje pasakė jog mijai po vadovyste Korfanto nas iš jūsų atliekate savo parei lika iš jų komunistai.
gų numušimo kas ineina galėn visuomet kištis į musų vidaus
nuo liepos 1 d. Visiems kelių reikalus. ,
abi pusės raštu pareikštų jam, to noro sovietų Rusija, neturi. kuomet dar santarvė žiurėjo į gas sąžiningai, ir jeigu katras
■
juos, ir jis sulaikė Lenkų ėjimą iš čia pasiliuosuotumėte delei
darbininkams a'lgas nukirtus jų
Gegužio 6 d. prasidėjo dery Hymansui, ar jos tinka priimti
Vulkanas 'Degą
Hymanso, avant-projektą Prancūzas Pralaimėjo pirmyn, perstume juos atgal į kokios nors priežasties, važiuo Pereitą savaitę išsiveržė vul
atstovai susirinko persvarstyti bos, nes atvyko ir Lenkų Dele- jo,
,
kitą
Oder
upės
pusę
ir
Su
dide

kit
Lietuvon,
ten
jus''busit
rei

ar priimti tai ir kaip toliau lai gacijos pirmininkas Aszkenazy. kaipo svarstymo pamatą ar ne.
Jersey City, N. J. — -Liepos
liais Lenkams nuostoliais štur kalingi kaipo patyrę darbinin kanas Stromboli, ant Stromboli
kytis.
Musų Delegaoi’ja deklaracijos Jo
. nuomonę, jeigu be jo avant- 2 d. čia atsibuvo kumštynės
mavo Annabergą, arba Kalną kai, o ypač kuomet atgausime salos, netoli Sicilijos, Italijoje,
formoj pareiškė tuos pat prin projekto, dar ir abi šalįs prista tarpe Francuzo čampiono Geor
U.nna, pagarsėjusią iš seniaus Vilnių, o aš be abejonės bu sukeldamas terorą visos salos
Fordas dirba gerai. Detroit, cipus kurie buvo formuluoti su tys savo projektus, — derybo ges Carpentier, ir Amerikono poziciją, ir gal ir dabar dar jis siu jums ten pirmutinis priete- gyventojams-. Iš vulkano gerk
se bus trįs projektai ir dar sun- Jack Dempsey. Amerikonas lai
Mich. — Fordo automobilių iš- tarties projekte.
butų bežygiavęs pirmyn linkui lius.” Tokis išsireiškimas gerb. lės pradėjo verstis akmenįs ir
dirbystė pasižymėjo nauji! au- Lenkai buvo priversti .pareik kiau susitarti, kurį jų padėti mėjo numušdamas Francuzą Varšavos, jei Anglai nebūtų jo' Vileišio net iki ašarų mus su- sieros gazai, kas- rodė pavojų vi
ketvirtoj pertraukoj.
»
gštu išdirbinių skaičiaus išdavi šti savo nusistatymą: jie parei svarstymo 'pamatui.
sulaikę ir neįkalbėję pertrauktii graudino. Ant galo dar pri- siems pergandintiems gyvento
Abi .pusės1 sutiko savo atsaGeorges Carpentier pribuvo į
mu mėnesio laiku'. Liepos mė škė kad' Vilnius Lenkų miestas,
kolei tęsis diplomatiškos dery■ dūrė gerb. iVinikas sekančiai: jams. Valdžia pasiuntė 'laivus
nesyje manoma išdirbti 109,000 kad turi [būti prijungtas prie kymą tuo klausimu duoti gegu Suv. Valstijas keletas mėnesių bos.
“Nors yra labai didelė širdgėla žmonių gelbėjimui; gyventojai,
atgal ir čia rengėsi prie kum
per 'keletą dienų matę vulkano
automobilių; padaroma po 4,360 Lenkijos ir kad jie, Lenkai, tin žio 27 d.
ka tartis su Lietuviais ekono Musų Delegacija gegužio 27 štynių. šitas atsitikimas1 suju Nuo to laiko jo ofensivė dva■ su Tamista skirtis, bet turime pradėjimą smarkiau veikti su
į dieną.
sia
suardyta
Vokietijos
politiš

■
pilną
viltį
kad
Lietuvos
Valsty

mijos, politikos ir apsigynimo d. inteikė Hymansui savo parei dino visą Ameriką ir Francuzijudo, rinkosi j pakraščius gelbė
• Chinija, matydama Angliją ir reikalais, visai išskirdami iš ta škimą kad ji tinka padėti Hy ją. Kumštynėse dalyvavo apie ka komisija pasiųsta prie jo iš bei tenai esate labai reikalin tis. . Nuo vulkano įsiveikimo
Berlino
kuri
prikalbėjo
Hoeferį
gas
”
.
Japoniją darant sutartis, atjau rybų objekto Vilniaus ir jojo manso 'avant-projektą tolimes 80,000 ar daugiau žmonių, mo
Su tokiu širdies skausmu At žemė drebėjo per 30 mylių ap
čia iš to pavojų sau. Ta Anglo- teritorijos klausimą.
nių svarstymų bazei; pažymėda kėdami didelius pinigus už pa vardan tam reikalingos iš Vo
kietijos
pusės
politikos
susilai

stovybės
Washingtone štabas linkui, sujudindama kitas salas.
Japonų sąjunga reiškia karinę Hymans griežtai pareiškė jog ma kad tuo savo sutikimu Lie matymą šitokio žiauraus ir ne
kyti
ir
pasirašyti
ant
'bile
ko
ir
turėjo
su
savo mylimu šeimi Iš Messinos, ant Sicilijos salos,
sutąrtįjrinti jų dviejų interesus Vilniaus ir jojo teritorijų klau timų delegacija nėra priėmusi civilizuoto sporto. Iš tolimų
aiškiai matėsi vulkano veržian
♦
ninku persiskirti.
tolimuose rytuose.
simas jokiu budu negali būti to Hymanso avant-projekto nei valstijų važiavo žiūrėtojų leis visko.
tis durnai ir ugnis. Sunaikinta
“
Kaip
aš
galių,
palaikyti
savo
Man važiuojant New Yorkan, vulkano apielinkėje visas augia.
panaikintas ar išsikirtas, iš kitų, bendrai nei kurio nors projek- dami dideles sumas kelionėse.
Vokiečių prekės pigiausios. Iš ,
.būtent ekonomijos, politikos ir; to .punkto atskirai. Be, to dar Apię'linkėse Jersey miesto per’ vyrus krūvoje?” sako jis. “Kaip vėl ta pati procedūra: nueinu į
visų pusių nusiskundžiama kad
apsikynimo 'klausimų: ir koks priėmimas į gi ja galės tiktai-ly penkiasdešimts mylių visi vieš galiu išaiškint jiems kodėl ne New Yorko Atstovybės ofisą,
Vėžio ligos gydymui. Londo
' kaip prieš karę taip ir dabar
klausimas nebūtų pirma svars giai sutikus Lenkams priimti tą bučiai buvo užkimšti svečiais. vedu jų pirmyn? Kaip galiu visi kaip skruzdės kruta-skubi- ne ligonbutis pamatė labai nau
Vokietijoje išdirbamos prekės
pasiaiškint
nukentėjusiems
Vonasi, riša pakelius, merginos ra
tomas-, jis bus svarstomas ir ri. projektą diskusijų baze.
Ant kiek Amerikonai sufanadingu vėžio ligos gydymui nau
I turi žemesnes 'kainas negu kitų
Lenkai atsakė tiktai ryte ge tikėję kumštynių ir “base ball”, kiečių miestams sukilėlių užim šo ant mašinėlių reikalingus g. ją Bavarijos gydytojo Wintz iš
šamas tik 'ankštame sąryšyje su
į kurių šalių. Kadangi tenai ir
tame
plote
kodėl
aš
neateinu
jų
Vileišio
kelionei
raštus,
per
jų
Vilniaus ir jojo teritorijos klau gužio 25 d. Jie atsisakė padėti į sporte, parodo šis faktas: vie
radimą, su pagalba X-spindulių.
| darbininkai "pigesni, išdirbėjai
raudonus skruostelius rieda si
simu ir kad Vilniaus ir jo te• Hymanso avant-projektą svars- nas žmogelis kumštynių areno išgelbėjimui ?”
Tas išradimas davė galę išgy
į vis padaro gerą pelną.
Hoefer
įsitikinęs
jog
jis
galė

dabrinės
ašarėlės.
Mat,
jis
bu>
ritorijos klausimas jokiu budui tymo bazei iki į konferenciją je apmirė. Po visko, paaiškėjo
dyti 80 nuošimčių vėžio liga ap
Gryžta iš “rojaus”. Aidobli- negali būti ištrauktas <iš ginčo• lygiai su abiem dabar besiri- kad jiesai per dvi savaites tau jo ištuštinti Lenkus insurgen vo visiems kaip tikrasai tėvas, imtų žmonių. Pats aparatas' iš
tus
ir
dabar
dar
taip
galėtų
pa

todėl
ir
laibai
yra
sunku
su
juot stas Haywood, nuteistas kalėj i- objektų tarpo.
šančiom pusėm pamatais nebus pė pinigus rengdamasi eiti pa
taisyti kainuoja apie $8,000.
| mui šioje šalyje ir pabėgęs į
Be to Hymans čia pat pabrė- prieisti “Vidurinės Lietuvos” žiūrėti, ir paskutines dvi dienas daryti jeigu prisilaikymas ar mi 'persiskirti.
Nulydėjus gerb. Vileišį ant
t sovietų rojų, šioise dienose gry- žė kad abi pusi tariasi kaipo ly (Vilniaus ir jo teritorijos) at nieko nevalgė, kad tik sutrau politika nekliudytų jam.
Senatorius Rusijoj
Gabiu Anglijos pasistengimu laivo, randame jau didelį 'būrelį
*> žta į Suv. Valstijas ir sako pa- gus su lygiu, kaipo nepriklauso stovai, nes- jie, Lenkai, negali kus $5.50 už tikietą ineigai. ši
Ryga,
liepos 1 d. — Suv. Val
gen.
Hoefer
sutiko
pasitraukti
L aiduos tiesiog į valdžios rankas, mos ir suverenės valstybės.
viengenčių,
kurių
net
butą
at

spręsti Vilniaus ir jo teritorijos kaina buvo mažiausia.
iki Vokietijos rubežiaus tuojau vykusių iš tolimų valstijų, 'kaip stijų senatorius Joseph I. Fran
r Deportuota anarchiste Emma Lenkai sutiko.
klausimo prieš vietos gyvento
Trockis pranašauja kad 1924 kaip tik Lenkąi pasitrauks pu tai: gerb. Valdemaras Čarnec ce, kuris mano turėti konferen
Prasidėjo kalbos apsigynimo, jų valią ir norą.
K Goldman pasakė: “Geriau butų
metais
Suvienytos Valstijos ir sę 'kelio linkui Lenkijos rube kis, dabartinis Lietuvos Atsto ciją su sovietų viršininkais rei
t būti Amerikos kalėjime ne kaip ekonomijos 'bei tranzito‘ir poli
Tokiu budu Lenkai norėjo želE Sovietų “rojuje”. iTą patį pa tikos klausimais. Apsigynimo gowskio buvimą Vilniuje legali Did. Britanija turės karę už jū žiaus, ir kaip tik Lenkai insur vas, ir gerb. M. J. Vinikas, iš kale prekybos dalykų, išvažiavo
gentai pereis per Lenkijos ru- Washington©. P-lė M. 'Rakaus iš Rygos į Maskvą.
ti tyrė ir Haywood. O jie norėjo ir ekonomijos .klausimais buvo zuoti. Bet Hymans pareiškė rines lenktynės prekyboje.
E sugriauti Suvienytas Valstijas: priimta atatinkamos rezoliuci Įkad tas nėra galima, nes neati
Taftas vyriausiu teisėju. Ga bežių jis sutiko išsklaidyti savo kaitė (dainininkė), Viskantas-,
------------------------------- K kur tada sugryžt galėtų, kada jos.
abu šiedu iš Chicagos. Dar bu
tinka Tautų Sąjungos Tarybas lutinai senatas užtvirtino Tafto apsigynimo kariumenę.
PINIGŲ KURSAS
I
E ir čia sovietai butų?
Kiekvieną "kartą ir iš musų nutarimams sulyg kurių visais paskyrimą vyriausiu Suvienytų
vo iš Pittsburgo, Bostono, ku
Nors Lenkų markė jau visiš rių vardų neteko sužinoti;
r'*
pusės buvo vis pabrėžiama ‘kad ginčijamais klausimais tariasi Valstijų augščiausrojo teismo
New Yorko valstijos ukininkai yra be vertės, dar vis Len
Liepos 6 d.
L kų parodai -rugsėjo m. ruošia tos rezoliucijos priimamos atsi Lietuva su Lenkija. Ir akivai teisėju. Taftas pirm Wilson o kai iš Varšavos ginasi neban- Amerikos Lietuviai, kaip vi
100 aukbinų-markių .. $1.353^
žiūrint į tai jog bus atatinka zdoje šitų naujų Lenkų reika ■buvo šios šalies prezidentu, iš
suomet
taip
ir
dabar
tinkamai
te ma toks didelis suris kad svers
6Į/įc
mai išrištas Vilniaus ir jo teri lavimų jis, Hymans, tegali per rinktas iš Ohio valstijos. Dabar krutysią. Jau žinantieji kalba atidavė užsitarnautą .gerb. Vi 100 Lenkų markių
■
12 .tonų (.tonas 2,000 svarų);
kad Lenkija visiškai "prie ban
leišiui pagarbą. .Prie laivo su
J E Iam reikės 150,000 svarų pie- torijos klausimas, Tai tvirtino kelti klausimą Tautų Sąjungos gyveno New Haven, Conn. 1910 kroto.
Lietuvos Atstovybes
ir Hymans.
Tarybos svarstymui.
m. Taftas, būdamas prezidentu,
dideliu trukšmu Sugiedota Lie
B no, ims 7,500 karvių vienos dieGegužio 14 d. buvo prieita Taigi Lenkai, nutraukdami paskyrė vyriausiu teisėju White
Illinois valstijos gubernato tuvos ir Amerikos Himnai, o po LITHUANIAN LEGATION
’.d B1103 Pieną.
prie Vilniaus ir jo teritorijos Brusselio derybas, dar kartą ir dabar pats jo vietą užima, rius paskyrė j mirusio kongres-• sugiędbjimo pasipylė delnų plo1925 — F Street, N. W.
,. E
Michigan valstijoje 4 lieposi klausim©. Savo motyvus musų parodė pasauliui kad jie nori jam mirus. Taftas per 32 m. mano vietą, jo laiko kongreses jimas kad net milžinas “OlymWashington, D. C.
• I prigėrė 6, automobiliais užmuš-• delegacija -išdėstė atatinkamam ne taikos su Lietuva, 'bet Lietu yra pasižymėjęs viešuose dar užbaigimui, velionio dukterį. Jii pic” braškėjo. Apie antrą va Representative of Lithuania
‘ X ta 4 žmonės.
memorale, -kuris ir buvo paskai- vos pavergimo.
buose.
bus antra moteris kongrese.
landą po pietų tasai laivas su- 370 — 7th Ave., New York City
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AMERIKOS LIETUVIŲ SAVAŽIAVIMAS
WASHINGTONE GEGUŽIO 30-31, 1921

Philadelphia, Pa.,
Dr. J- J. Bielskis, iš New YorGERB.
ko,
Dr. A. Bacevičius; iš Eliza
beth, N. J;
Visi Suvažiavimo išrinkti au- BIIIIIllllllUIllIIIIlIlIlIllIlIlIIIIIIIIllllUUIMEJIIIIIIIIIlllllIlllllIIlIIIIIIIIIIIIIillIlIlIlIlIHB
gščiau minėti viršininkai užtvir
Gerb. Spragilas atbėgo su Bet dar didesnė bėda bu
tinti aklamacijos, budu.
na tam kuris gauna sau šon
Pirmas posėdis- uždarytas 6 šitokiu aprašymu:
kaulį ir be gražumo ir be
v. vakare, nutarus susirinkti į
proto.... o takių yra irgi
antrą posėdį 8 v. tą patį vaka
Dabar skaitykit -toliau:
rą.

^OPRAGILO KAMPELIO

DETROIT, MICH.-

Sekantį vakarą, ištyrimui po
gromo priežasties 'buvo šaukta
Lietuvių susirinkimas šv. Jur
gio parapijos svetainėje. Po iš
klausinėjimų pasirodė jog Lie
tuviai įsu šios apielinkės žydais
labai draugiškai sugyveno, kad
Lietuviai, ypač moterįs, pas žy
dus* perka visokias prekes, ir
kad Lietuviai nieko blogo žy
dams nebuvo pad'arę. Tatai šia
me susirinkime išrinkta komi
tetas bylos vedimui su užpuoli
kais.
Taip tai musų vienšaliai žy
dai atsilygina Lietuvių tautai,
tai tautai kuri davė žydams di
džiausių teisių savo naujoje val
stybėje Lietuvoje, žydai skųs
davosi civilizuotam pasauliui
kad delei ,'tautystės skirtumo
juos fanatikai krikščionįs per
sekioja ir žudo, tečiaus kaip jie
dabar galėtų pasiteisint už šį
ant Lietuvių užpuolimą? ži
noma, galėjo 'būti kad Lietuvis
susidūrė su žydu ginčuose ir
kad Lietuvis žydą apmušė, te
čiaus nuskriaustasis žydas ga
lėjo kitokiu keliu — teismo ke
liu — Su tokiu Lietuviu atsi
skaityti. Užpuolimas ant visai
nekaltų Lietuviu, kaip šis, yra
sužinos ir planingas kerštas de
lei tautystės skirtumo.
Patartina vietos Lietuviams
nesigriebti tokių pat įmonių at
keršijimui savo užpuolikams,
nes tas prie nieko gero nepri
vestų. Lai musų darbai visuo
met buna kulturiškesni.
K. šnuolis.

Lietuviu pogromas. Laikraš
čių skaitytojai Ibe abejonės yra
girdėję apie Žydų pogromus
Rusijoj, Lenkijoj, Galicijoj ir
kitose šalyse, tečiaus iki šiolei
neguvo žinių kad žydai butų su
rengę pogromus 'bent kokiai ki
tai tautai. Tatai gal bus dar
pirmas atsitikimais kad žydai
del tautinės neapika'ntos pir
miausia užpuolė ramią tautą—
Lietuvius. Ir tas atsitiko De
troite, Suvienytose Valstijose.
, štai 'kokia to užpuolimo isto
rija:
Birželio 24 d., apie 9:30 vai.
yakare, vadinamoj Lietuvių Ko
lonijoj, prie Westminster ir Cardoni gatvių, 'kada Lietuviai ra
miai vaikštinėjo apie (savo ba
rnus ir biznio vietas, vienas ki
tą susitikdami dalinosi dienos
įspūdžiais, ir štai gauja gerai
organizuotų ir apsiginklavusių
Žydų apsupa Lietuvius, ir pei
liais, bitėmis ir kitokiais įran
kiais pradeda mušti. Kadangi
Lietuviai šio užpuolimo visiš
kai nenujautė, išsykio nežinojo
nei kas, nei už ką čia muša.
Bet pamatę kad žydai pasiga
vę muša kiekvieną Lietuvį, pa
kilo tokia panika jogei vyrai ir
motei-įs bėgo kur tik išmanyda
mi pasislėpti nuo užpuolikų, čia
buvę vienas-kitas policistas ne
tik neįstengė mūšio sustabdyti,
bet ir jie patįs gavo nuo žydų
apkulti. Pribuvus daugiau po
licijos mušeikos tapo apgalėti
ir apie 20 jų areštuota.
Lietuviai sunkiai peiliais su
Suv. Valstijų Gyven
žeisti tapo nugabenti ligonbutojai Rasėmis
tih, yra šie: Jonas šarkus, Jo
Suv. Valstijose baltų žmonių
nas šaltis ir Albert Russell (jo
tikros Lietuviškos pavardės ne yra 94,822,431, 10,463,013 neg
teko sužinoti); S. Ambrazas ir rų, 242,959 Indijonų, 111,025
kiti tapo gerai apmušti; Sako Japonų, 61,686 Chinų ir 9,485
ma, areštuotus paleido iki teis kitokių. Didėjančia proporcija
mui užsistačius po $300 paran Japoniečiai perviršijo visus ki
tų rasių augį.
kos.
Abelnai buvo manoma jog S.
Kaip vėliaus paaiškėjo, užpuo
likai buvo atvažiavę kebuose di Valstijose yra daugiau moterų,
deliuose trekuose nuo Heasting bet pereitų metų gyventojų su
gatvės, čia žinomos žydų kolo rašą 4utvarkiirsjpasirodo jog vynijos. Daug žydų gyvena ir Įrų yra 2,090,12^ daugiau negu
minėtoj Lietuvių kolonijoj, bet 'motetų. Tai merginoms dar yar šie irgi prisidėjo prie to po jra progos ir rinktis, bet nabagromo dar nėra patirta.
, gams vyramą kas kita....

, AR JŪSŲ KŪDIKIS PATENKINTAS?
Jeigu jis verkia, priežastis tankiai yra
odos niežėjimas. Kūdikio oda turi bū
ti sausa, o jei ne, prasideda niežėjimas
ir kitokie odos negerumai.

.SVEIKI KŪDIKIAI YRA
TAUTOS TURTAS

Vengkit tokio negerumo. Naudokite
liuosai Colgate’s Talcum, po maudymo
ir dienos laiku palaikymui odos švel
nia. Tie milteliai yra antiseptiški ir
maloniai perfumuoti.

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

EAGLE BRAND

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

COLGATE’S
TALC POWDER

reikalingu leisti didelius'pinigus
PROTOKOLAS.
Kįla klausimas ar duoti bal
(Tąsa iš pereito num.)
savimo teises tūlam atstovui at
DELEGATAI
važiavusiam be mandato. Nu
Mount Carmel, Pa.
tarta visais balsais prieš 11 kad
M. Mikelionis
duoti, čionai vėl iškilo propor
N. Mockaitienė
tionates reprezentacijos klausi
Plains, Pa.
mas, pirmiau Kun. Bučio iškel
M. Skirevičius
tas. Kun. Bučys pareiškia kad
Pittsburg, Pa.
jis ir du kiti atstovai reprezenJ. Vencius
KEIČIASI LAIKAS IR
Antras Posėdis
siuntimui savo delegatų, net tū
J. PaSkevičius
PAŽIŪROS SU JUO
Naujai išrinktasis prezidiu
kstantį suvirš mylių, į šį Suva
J. Kelia
mas užėmė savo vietas 8 v. va
Išgirskit
šitą
žiavimą,
tUomi
keisdamos
Lietu

J. Navalinskas
jus dainą mano,
vai pagelbėti, o Federacija nera kare ir pirmininkas Gegužis ati
J. žemaitis
Duokit tik vietos
do to reikalingu ir pasiganėdi- darė antrą posėdį.
Pittston, Pa.
Delegatams pareikalavus, parplačiau kalbėt,
no tik trimis delegatais, tai Fe
S. Gegužis
Atskleisiu šičia
deracijos reikalas. Todėl nutar šaukta adv. F. J. Bagočius pra
Plymouth, Pa.
kalbėti
į
Suvažiavimą.
Pabrėpaslaptį didžią
ta kad visi Suvažiavime daly
J. Kunigonis
Kaip aš į viską
vaujantieji delegatai dalyvauja žus Suvažiavimo svarbumą, jisK. žarmauskas 1
ėmiau žiūrėt.
lygiomis teisėmis ir privilegijo nurodė kad yra delegatų grupės
Scranton, Pa.
kurios kalbasi tarp savęs: “Lai
mis.
F. živatas
Kad buvau vaikas
kykimės, , nepasiduokime” ki
Pil. Vinikas peršaukia dele tiems delegatams ar grupėms,
L. Savickas
mane žavėjo
Shenandoah, Pa.
gatus iš paduoto sąrašo, ir at taip pat yra ir tokių kurie kal
Žvirbliai ir varnos ~
O. Mockaitienė
siradusios klaidos—nusiųstos ko bina vieni kitus “Nors dabar
plačiuos’ laukuos ;
ATSAKYMAS GERB. AUTamaqua, Pa.
misijai pataisyti;
Sniegai ir lietus
užmirškime savo partiviškuDRAI
ER
BIRUTAI
A. J. Banišauskas
Nutarta nominuoti ir rinkti mus”. Tie kurie žada laikytis
man džiaugsmą teikė,
PRIE KONTESTO
Suvažiavimo vedėjus viešu bal
S. šeštaūskas
• Švaisčiaus išbėgęs
ir nepasiduoti, stato savo ypaM. V. Vilkaitis
savimu.
Ir aš laukiau “Dirvos”
lauke po juos.
tiškus arba savo partijos- rei
Balsų skaityti paskirta komi
J. Vilkaitis
juokų skyriaus poetų konkalus
ir
ambicijas
augščiau
vis

Malonios buvo
sija iš Dr. Ė. G. Klimo ir S. E.
Wilkes Barre, Pa.
ko, o tie kurie geidžia “užmir testo ir žiurėjau kas iš to iš
balos braidyti,
M. Benderius
Vitaičio. Balsavimo pasekmės šti savo partiviškumus” dar nė eis. Laukiau tik pamatyt ir
Kelnes sušlapti
sekančios:
J. Rėkus
ra visiškai suaugę politiškai ir žinot. Pats nesiunčiau nie
ik pat juosmens,
Ant pirmsėdžio:
Adv. J. S? Lapatto
nusistatę savo pažvalgose. Pa ko, nes nors braidžiau po vi
Baimė matutės *
St. Gegužis, iš Mahanoy City, sekmingam šio Suvažiavimo sas 'balas, plaukiojau po eže
A. žekus
rykštės beržinės
York, Pa;
Pa., 81 balsas.
veikimui ir Lietuvos naudai, ko rą, karsčiausi po 'krantus ir
Vertė džiovinti
Adv. J. P. Uvick (Junevičius) ■delei suvažiavimas šauktas, ne lipinėjau po medžius, niekur
Jonas Draugelis
jas ant akmens.
Providence, R. L
iš Omaha, Nebr., 18 balsų,
neradau tos “inspiracijos”
gerai yra “laikytis -ir nepasi
P. šumskis
J. J. Hertmanavičius iš Chica duoti'”, o “partiviškumų” ne tik kaip jie vaidina kad galė
Daugiau paaugau
B. Simanavičius
go, Ill., 7( balsai.
plačiau išvydau
kad nereikia išsižadėti, bet 'butų čiau parašyt kontestui eiles.
J. Trakšelis
Paskelbta išrinktais: St. Ge .negeistina kad vieni ar kiti iš Jau tik Idefl ■mano cino kokį
Kelius kurių man
Anicetas Babelis
gužis pirmsėdžio, Adv. Uvick sižadėtų. Reikia tik Lietuvos I aš prie “Dirvos” turiu, gerb.
reiks dar praeit,
J. J. Gerdis
pagelbininku.
Džiaugiaus vis savo
ir visos tautos ateitį ir gerovę juokų redaktorius turėjęs
butų
man
dovaną
paskirt;
J. Cyc’kevičius
Balsavimų ant Suvažiavimo statyti augščiau savo ir savo
skaidria jaunyste,
J. Karpavičius
sekretorių pasekmės buvo se partijų ambicijų, o savo veiki Bet dabar po laiko: neįsten
Vis naujo troškau
giau nieko parašyt, turbut
V. Bankauskas
kančios :
pasiekt ko -greit.
mo pasekmėmis įgalėsime pasi
Kenosha, Wis.
J. J. Hertmanavičius, iš Chi- džiaugti patįs ir visa.musų tau ne 'ten “inspiracijų” j ieško
jau, ir štai dabar radau vie Visus aš kursus
J. Trakšelis
cagos, 32 balsai,
ta.
piemens išėjęs
Racine, Wis.
Adv. F. J. Bagočius, iš S. Bo Dr. J. J. Bielskis referuoja ną ir pamatysit toliau tel
pamas eiles. Gavau tą “in Žiemom’s mokyklon
A. Babelis
ston, Mass., 62 balsai,
apie peticiją su milijonu para
siųstas buvau,
Nuo Lietuvos Atstovybes
J. A. Mickeliunas, iš Chicago, šų, kuri 'bus Suvienytų Valstijų spiraciją” kontesto numeryKokia mus kaime
Ije
juokų
skyriuje,
visai
ne

Kaipo svečiai dalyvavo:
III., 19 balsų.
Valdžiai inteikta reikalaujant
daleįsta buvo,
Gerb. Jonas Vileišis
. Paskelbta rinkimų rezultatą Lietuvai neprigulmybės pripa sitikėdamas.
M. J. Vinikas
Ale, turiu pasakyt tikrą Skaityt, rašyti
esant sekančiu:,
žinimo. Nurodo Svarbą to dar
mokslo -gavau.
Helena Faleskaitė
Suvažiavimo sekretorium — bo ir pabrėžia 'kad paskalai buk teisybę, ne iš gero ta mintis
Leonora šaltiniutė
Adv. F. J. Bagočius — I; pagel- ■peticijos ir parašai išmėtyti ir užėjo. Kaip perskaičiau tas
Gyvenim’s keitės,
Viktorija Janusaitė
bininkas J. J. Hertmanavičius; “žiurkėms -palikti” yra'netiesa, 'kontesto eiles ir persistavaizdai kitokie
Pranas Bukas
II pagelb. J. A. Mickeliunas.
Pradėjo mane
'bet kad visi minėti parašai su čiau ausų 'daužymą, ir kito
Pranas Rimkus
Nutartą rinkti rezoliucijų ko rinkti, suskaityti.ir į suvirš 140 kius mums užmetimus per
savim žavėt,
Tamošiuj šelmis
misiją iš 5 gariu. Ton komisi- knygų susiūti. Pranešimas taip-' tas dvi kontestininkes, ap
Varnos nei varlės
M. M. šlikas
jon didžlų.’rTįjįJsų išrinkti se gi nurodo procedūrą kaip dele ėmė mane piktumas, ir štai
jau nerūpėjo,
. O. yVinikienė
kantieji:
Visai į kitką
gatai turės tas knygas į Baltą kaip debesis apgaubė mane
Richard C. DeWolf.
J. O. Sirvydas-, iš Brooklyn©, jį Namą nunešti ir prezMerrtrerf- .tokią mišią, 'kurią apačioje
ėmiau žiūrėt.
tuoja apie 200,000 . Amerikos
Adv. J. S. Lopatto, iš Wilkes inteikti. Čionai' Kun. Bučys I ir išlieju vlsitsss' Kta -tllr
Jau
sepcywiraiik
Lietuvių priklausančių prie A. Barre, Pa.,
-protestuoja kad tie parašai yra ji eiles skaitė ir kas čia skai
metų man buvo,
L. R. K. Federacijos, ir kad tie
'
J. W. Lutkauskas; iš New pasenę ir todėl negeri, be ver-Įdys.
kurie atstovauja tiktai grupes, Yorko,
Negali žmogus iškęst ka 'Skleidės prieš mane
tės, ir net kompromituoją mupaslaptįs tos
kuopas, skyrius arba kolonijas,
da
musų
pačiu šonkauliai
Dr. E. G. Klimas, iš Philadel su
SU IVLlkčUUB.
reikalus. rXIlL
Ant to
tu ttUKVAU
atsako pu.
pil. '■ .
j
•
v
Kurių nei vienas'
negali lygaus balsu su Federaci phia, Pa.,
M. J. Vinikas, nurodydamas kad j
VyrUS’
metuos’ vaikystės
jos atstovais turti. Jam buvo
J. J. Elijošius, iš Chicagos. parašų rinkime dalyvavo visos ant juoko laikyt.
suprasti
daugelio delegatų atsakyta kad Suvažiavimo maršalkomis di musų .partijos ir organizacijos,
Gerb. Audra sako- kad Negal
, reikšmės tikros.
Federacijos susidomėjimas ir duma baisų išrinkti:
įmes
norim
gražių
pačių,
kad
išskiriant kraštutinių kairiųjų,
interesas Lietuvos ateitimi yra Pranas Ginkus, iš Baltimore, ir kad tie parašai nėra -pasenę, j ir iš pupų nevaromi butųDaugiau dar augau,
be abejonės proporciomaliai ly
daugiau subrendau,
Jonas Viskontas, iš Chicago. nes paskutinieji tiktai šiandien 'me. AŠ pats ypatiškai dar
gus jos delegatų skaitliui. Jei
Presos komisi'jon išrinkti di likosi priduoti, papildant visą j nei sykio iš pupų nebuvau
Daugiau mokyklų
įvairios Lietuvių organizacijos, duma balsų sekantieji:
suolus “šveičiau”,
milijoną. Raportas priimtas ir varytas ir nejieškau kito
daugelis iš jų bažnytinės, rado
Dr. A. P. Dambrauskas, iš visas- darbas, kaipo parašų rin kios kaip ant galo yra pasa
Tolyn j viską
kas paslaptingo
kėjų taip ir Atstovybės persona kyta mano “daino-j”. Tai
Žingsnis po žingsnio
lo, kursai juos sutvarkė, tapo yra -mano teisybė, ir pasa
stumiaus, žengiau.
kysiu kodėl.
užgi-rtas.
Katras sutvėrimas gra Apleisiu vieką
Pil. M. J. Vinikas referuoją
apie nustatytą tvarką peticijos- žus, tai jis nėra naudingas.
kas jums nemiela
ir parašų prezidentui inteikimo; Povas yra gražus, bet iš jo
Kada man girtis
iš referato pasirodė kad tvar naudos nėra, tik iš viršaus
šičionai reik,
ka bus sekanti: Pas Prezidentą pažiūri, pasidžiaugi ir po vi
Tik pasakysiu
sko.
Katras
vyras
ar
mer

audiencijoj dalyvauti galės tik
tą kas 'kožnam jums
tai delegacija iš 20 ypatų. Iš ga buna gražus, jų tokių
Norą klausytis
tų trįs -bus garsus Amerikos padarymui visa geriausia
visada teik’.
veikėjai: Kongresmanas W. M, medega išdėta ant viršaus..
Jau jų proto pagerinimui' ‘ ‘ Mergelės traukė
Chandler iš New. Yorko, Teisė
aky, žavėjo
jas Aaron J. Levy iš New Yor košės neliko. Katras sutvė
Žingsni kiekvieną *
ko, kurs yra taipgi pirmininku rimas turi ką nors džiugi
kur tik ėjau,
didžiausios pasaulyj Žydų orga nančio iš viršaus tas netu
Joms ir dainuoti
nizacijos-, B’rith Abraham, ir ri nieko po kiaušu..
tuomet pradėjau,
Jau senai kaip svietas jieSenatorius Wm. J. King. Lie
Jeigu jus negalite žindyti savo kūdikio — nie
Meilės dievaitėm’s
tuvių delegacijoj galės būti 6, ško mergos kuri butų sykiu
visas laikiau.
kad nerizikuokit kuo kitu, bet duokit jam
Latvių 5 ir Estų 4. Kun. Bu ir graži ir protinga. Bet
čys užklausė referanto ir susi dar iki šiolei nerado. Ir ga
Kerėjo mane
rinkime buvusio Lietuvos At liu užtikrint kad neras.
jų gražios akįs,
Bet nebuvo da/r vyro ku Traukė prie jų jų
stovo ar tokia 'bendra akcija
ris
išsykio
nejieškotų
gra

Lietuvių su Latviais ir Estais
skaistus veidai,
riebus priimta už Amerikos Lie žios, o tik paskui susipran
Kerėjo mane .
tuvių pastangą tų trijų valsty ta kad ne takios jieškojo ir
jų tyras juokas,
bių ateitį ir lūkimą rišti į kru- kad ne tokios jam reikia:
Jų saldžios lupos
vą. Toks žingsnis nuo Ameri- pamato jog gęriau butų to
(CONDENSED MILK}
, vergė visai.
kos Lietuvių, sako Kun. Bučis, kie kaip paskutinėse mano
Taip
laikas slinko,
eilutėse
pasakytą,
negu
to

gali būti ne tik nereikalingas,
tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino
jomis džiaugiausi,
kia kuri visą savo vertę vir
bet
gal
ir
perdrąsus,
nes
tokius
šimtus tūkstančių kūdikių bėgyje praėjusių še
Rinkaus gražiausias
dalykus gali nutarti tiktai Lie šuje išstačius turi.
šių dešimtų metų.
tik iš viršaus, ,
tuvos Valdžia, itodel be tam tik
Labiaus kas plaukus
ros Lietuvos Valdžios instrukilgus turėjo —
Kuršas Nupuolė
cijpš Lietuvos Atstovybei Ame
THE BORDEN COMPANY
Tai geriausia proga daug au
Ir nenorėjau
rikoje
dalyvavimas
1
sykiu
su
La

Borden Building
New York
ksinų i Lietuvą nusiųsti. Grei
nieko daugiau.
tviais ir Estais'yra negalimas.
tume nusiuntimo pinigų nieks
su manim negal lenktyniuoti;
Ir jei mes sykiu dalyvausime—
Dabar, kai senti
visiems pinigų siuntėjams pri
Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiysk ŠIANtęsė Kun. Bučys, — tai tiktai
statau kvitas su parašais pri
aš jau pradėjau,
ėmėjų pinigų.
tuomi supratimu kad “mes se
Kitaip žiūrėti
Laivakorčių agentūra j Liepo
kame Lietuvos Atstovą -kur jis
ją, Hamburgą ir visur.
imu ant jų:
Pasai kelionei į Lietuvą.
mus veda, ir už visą -akciją at
Tegul tik proto
Padarymas Lietuviškų doku
sakomybę priimti turi jis.” Ant
mentų.
galvoj kiek butų —
Pinigus siųskit per pašto Mo
to atsakė Lietuvos Atstovas kad
Gera vistiek bus,
ney Orderį. Rašydami pridėkit
tokia bendra delegacija pas S.
2c. štampą ir visad adresuokit
nors be plaukų!
P. MIKOLAINIS
V. Prezidentą nereiškia jokio

A'

K$

53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
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PENTRALINĖS valsti
pasidavė santarvės
mijoms lapkričio 11 d. 1
metais, po .suvirs ket
metų kruviniausios paša
je buvusios karės. Suivi
tos Valstijos ton karėn
jo balandžio 6 d. 1917
jau beveik tris metus
tarvei besikovus ir r
pus iki pasidavimo.
ši šalis kariavo nuo b:
džio 7 d., 1917 metų, iki
kričio 18 d., 1918 metų,
da formalė karė tapo
traukta. Teoretiška S
nyta Valstijų 'karė su
kietija tęsėsi iki liepos
siu metų; taip 'kad Ami
išbuvo karėj su .Vbkieti
jos sąjungietėmis suvir
turis metus nuo savo įi
mo kruvinon kovon.
Paskelbti karės galą
šabai ėmė daugiau mė
negu kariauti atvirai i
Imke.
Hariingui pasirašiu
kos rezoliuciją, santik
Valstijų su Vokietija
daro tokie kokie buvo
kares: visas protarpį
1917 metų balandžio i
šio iki šių metų liepoj
liekasi išskirtas ž šių
jų valstybių gyvenimi
Ugi ir nuobodi is
butų apipiešimas visų
iascių 'kurios taip ilg
traukė karės stovį. Vi
saka dėjosi Suv. Valst
nate, vienatinai delei
viškumų. Kiek sykii,
bandoma, laike Wilso
ministracijos, perleist
salio sutarfies priėmi
vis buvo atmetama pi
gos partijos narių. Ta
šiai prisidėjo prie res
konų partijos laimėjus
lamuose. Toldosvari
ir trukdymai •visur i
na; pas dideles ir riai
rtybes, pas vienokias
tokias partijas.
.’bčs.
greso taikos rezoliui
bar dar lieka padar
tas sutarčių su Vok
santikiai pradės gei
lengva ant tiek 'kiek,
kalingi prekybos Ve
Diplomatinės sutarus
kėliu irgi ta padaryt
Amebos kariumenė
b’s riš dar lieka ant 1
Vokietijoj, bet tas red
ga žiūrėjimui kad 1
pertraukimo išlygos
pildomos.
Šitas taikos paskelbi
pakeis nekurtuos dalyku
diije. Iki šiolei laikrai
jra apsunkinti talpinii
žinių ir raštų, reikalauji
jų vertimai nuo radikali
laikraščių;' konservativiš
nė spauda ir stovėjusi
šios šalies reikalais ka
laiku, turi tam tikrus lei
mus talpinti visiką be vei
ffljĮ pridarimo pačtui
Paskui dar ta atiiuost
Įi nekurie miHariai suvs
kariūmenėje ir kh
be vidujiniai pakeitimai.
Dabar dar Suv. Vaistų’
Mturi Berta ambasad
Įiaos, kares paskelbimo a
bukus. Taikos aktas -v
tai ambasadorių pasodini
Vokietija Į šitą karės gi
*o paskelbimą atsineša gani
prielankiai. Nujaučia joj
plės kitaip verstis visapu
®kai savo padėjimo pageturėdama sunirtą
lyginimų naštą.
Vokietija pasirengus praWekybu su America; ji
r® atlyginti savo skolas,
launėjusems.

įspėjimas prieš
Kūdikio Gimimą
kūdikio lyties nu-

ton Nikiai.
Itaiii

nMB nislas, ir

u“1®"11
j
eSpinniailii“8 intekn>«s ė
tiuėii .m , wtala Pa“' "
fedjbifti ketina pa- k
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idesnė beda bu*
> gauna sau šongražumo ir be
takių yra irgi,
iitykit toliau:
[ LAIKAS IR
OS SU JUO
litą
ią mano,
k vietos
kalbėt,
. šičia
Į didžią
viską
žiūrėt.
z
u vaikas
avėjo
ir varnos s’ laukuos;
r lietus
įiaugsmą teikė,
š išbėgęs
io juos.
buvo
•raidyti,
jšlapti
juosmens,
latutės *
> beržinės •
idvinti
; akmens.
paaugau
i išvydau
ariu man
lar praeitį—
us vis savo
ia jaunyste,
o troškau
t ko greit.
kursus
is išėjęs
s mokyklon
i buvau,
ųs kaime
a buvo,
rašyti
■ gavau.
's 'keitės,
i kitokie
mane
žavėt,
nei varlės
snipėjo,
kitką
žiūrėt.
lyrmlifc
man buvo,
> prieš mane
ptįs tos
įei vienas"
»’ vaikystės
suprasti
nes tikros.
u dar augau,
iau subrendau, x»
u mokyklų
s “šveičiau”,
i
. viską
saslaptingo
s po žingsnio
lauš, žengiau.
i viską
ums nemiela
nan girtis
įai reik,
sakysiu
is kožnam jums
dausyitis.
a teik’. 5
ės traukė
žavėjo
Į kiekvieną*
ik ėjau,
r dainuoti
iet pradėjau,
dievaitėmis
laikiau.
mane
ražios akįs,
i prie jų jų
itųs veidai,
mane .
ras juokas“,
ižios lupos
ė visai.
tikas slinko,
s džiaugiausi,
is gražiausias
š viršaus, ,
s kas plaukus
> turėjo —
orėjau
o jaugiau.
, kai senti
iu pradėjau,
*
■žiūrėti
ant jų:
tik proto
oj kiek butų —
zistiek bus,
be plaukų !
įsirašo}
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ta tais kirminais. Bet kad mie
JŲ VIDURYJE
stuose yra. mažai tų paukščių,
■kirmėlių siautimas po medžius
miestuose yra baisesnis negu WAKARYKŠČIOS dienos vakaras. Aš
žiurėjau per langą į augštybes.
laukuose; Prie to yra dar rū |
šis vabalų ir, bičių ir musių ku
Dangus giedras, — apsėtas buksuojan
rios maitinasi .tais kirminais jų čiomis 'žvaigždėmis. Jos nepaprastai mirk
vystymosi laipsnyje. 1914 m. sėjo.
šita 'kuprotų? kandžių rūšis bu
Aš dažnai garbindavau jų neapsako
vo apgulus ^Clevelandą. Daugels 'krūmų ir medžių buvo vi mai puikią išvaizdą. Tiktai apgailestavau
sai nugraužti.”
kad jos begalo toli nuo manęs ir 'kad aš
menkai tepažinau jas.
▼i ▼ ▼

tiniausis jiems maistas yra kaš
tanų, gluosnių, liepų ir minkšto
klevo medžiai; prie to visi vai
siniai medžiai jiems irgi patin
ka. Mažam kirminukui vystan
tis didesniu ir jo apetitas didė
Šį vakarą jos arčiau manęs. Aš ge
ja, ir tokie buna ėdrus kad net
susarmatytų slonių. šituo laiku Nauda iš Musų Seimų niau numanau jas. Jos liko man žinomos.
Jų šviesa skaidresnė. Ir jos nušvietė že
aplaistant medžius ištarpinto
Presus, Komisijų
švino arsenato (arsenate of Amerikos Lietuvių papročiu mę maloniau.
lead) su jais darbas butų atlik yra darant kokį seimą ar suva
Mano širdis pilna Dievo akivaizdos.
tas.
žiavimą rinkti, tarpe ‘kitokių, Aš mąsčiau .apie Jo begalinę meilę. Ir
“Bet sakysime šitas nuodin spaudos arba preSos komisijas.
žėdna mažytė žvaigždutė įtapo gražus šios
gas laistymas butų pervėlu. Kir Ant kiek tokių komisijų reika
mėlė priėdę iksočiai ir pasiekė lingumas yra pasirodo tame kad meilės išreiškimas. Aš jaučiau kad žėdna
savo išaugimą. Jos dabar slen iš visų komisijų presui skirto žvaigždutė turėjo pasakyti man mažą pa
ka į žievių plyšius, skyles ar ji mažiausią reikšmės turi.
sakėlę — viena apie vieną dalyką, kita apie
perplyšas artimų sienų ir tvo Vis, mat, manoma kad presos kitą. Bet visos traktavo apie tą patį da
rų ir visus kitur. Jos audžiasi komisijos reikalingos suteikimui lyką: visos didžios Dievo meilės garbini
šilkinį gaubtį aplink save, ku žinių tik į_Asnglų spaudą, todėl
riame buna įausti ir jų plaukai. ir parenkama tokias ypatas ku mas ir dėkingumas.
Aš klausiaus su didžiu pasigerėjimu.
Jeigu kirminai neranda sau ply rios geriausia Anglų kalbą su
Mano širdis pilna įsivaizdinančio džiaugs
šių, jie apsimezga saugioj vie pranta.
toj ant lapo, tarpuakyje ir ki
štai, sakysime, įvyksta kokis mo. Iš širdies gelmių sunkėsi dangiškas
tur. Kuomet gaubtis1 nuaudžia- seimas, suvažiavę nori kad apie ekstazas. Ir niekados pirmiaus neatjau
ma's, kirminai dabar pereina į Į jį visi to miesto laikraščiai ra čiau tokio didžio troškimo suprasti meilės
i-lsėjimosi arba pupalį laipsnį, šytų. Išrinktoji komisiją sten
šiame laipsnyje abi iytįs gali giasi .paduoti žinių. Na ir tel realę prigimtį; ir mylėti visa intemptai.
Ir urnai pastebėjau puikią nušileidanma išskirti, nes vieni yra ma pa keletas eilučių apie tai vie
žesni, kiti didesni, šita ilgėji name ar kitame laikraštyje.
čią žvaigždutę. Tuoj atėjo galvon mintis
mo dalis tęsiasi nuo dešimts iki
To ir užtenka. Anglų spau apie pasaką kurią nekartą girdėjau kūdi
penkiolika dienų. Gale to laiko dai nėra jokia svarba jeigu ko
kystėje, kad matant puolančią žvaigždę
iš gaubčio 'arba ko'kuno išlenda kia paskira grupelė suvažiuoja
pilnai suaugus sparnuota pete ton vieton ir veda kokius nors žmogus gali išreikšti savo troškimą, ir tik
liškė, tada jos vaišinasi ir mo savo reikalus. Tokių suvažia rai susilauks pasekmių. Greitai apmąstęs
teriška deda kiaušinėlius, nuo vimų, svetimtaučių ir pačių An savo troškimo pobūdį ir nulenkęs galvą
100 iki 500 sename savo lizde. glų, atsibuna labai tankiai vi ištariau visa širdimi:
Pilnai išaugę vyriškos peteliš suose didesniuose miestuose, ir
— O, Dieve; leisk man 'būti meilesniu,
kės yra pilkai rudos su sparnais kaip tik suvažiavimų reikalai
meilesniu, meilesniu!
išsiskečiančiais apie colį su ket- labiausia nemėgiami skaityti;
Tuoj, rodosi, Skridau per orą sielos
virtdaliu. Moteriška -yra skir
Kas reikalinga musų suvažia
tingos išvaizdos. Ji yra visai vimų spaudos komisijoms tai sparnais. Paregėjau save apsiaustu žvaig
be' sparnų arba turi menkučius suteikti' pilnas ir tikras žinias ždėmis, kurias tik ką garbinau tolybėje.
atsikišusius skvernus.
musų pačių laikraščiams. Nors Visos dabar arti manęs. Ir žėdnos išvaiz
“Kiaušinukai yra padengti tokios komisijos musų seimuo da pilna grožės ir meilės, ko neparegėjau
baltu rezginiu ir jis tuoj pasi se renkama visada, nuo to kaip
pirmiau.
daro šiurkštus ir buna gera jų tik Amerikoj Lietuviai pradėjo
Jų viduryje stovėjo Dievas, Didysis,
apsauga. Tuos kiaušinėlius ir seimus laikyti, dar nei viena ko
gi lengvai galima ant medžių misija nepasirūpino pranešti sa Meilė, Dieviška Esybė. Žodžiai neįstengė
pažinti, čia vėl proga kovoti viems laikraščiams žinių—grei apreikšti Jo gražumo idėjos. Ir aš girdė=
prieš kirminus. Kiaušinėliai ga čiau negu laikraščius pasiekia jau Jo malonų balsą:
lima lengvai sunaikinti nukrap- pats suvažiavimo protokolas-, ku
— Brangus kūdiki, tu esi Meilė!
ščius juos nuo medžio ir sunai- ris jau buna pasenęs, suvažiavi
Šis sakinys buvo pakartojamas tūks
kiant juos medį nubaltinus kreo mo ar seimo nuotakiai jau se
zotu. Vienok jeigu kiaušiniai nai buna pačių laikraščių siųs tančių žvaigždžių, kurios persikeitė į an
paliekami nepajudinti jie išsi- tų ar įgaliotų-koręspondentų ap gelus. 1
— •peri ir į apie dvi'Savaites laiko rašyti, ir jau protokolai -lieka
Aš
negaliu
pasakyti
kaip
ilgai
šisai
antra eilė kirmėlių pradeda gy skaitytojams nesvarbus.
venimo cyklių. Iš priežasties
Taigi, mūsų seimų laikytojai puikus reginys džiugino mano fizines akis.
antros eilės gali dar išsivystyti turėtų visados žvelgti į savo Aš pasijutau 'bestovįs ties savo langu ir
šią vasarą ir trečia eilė.
spaudą, o ne į svetimą, ir sten žvelgiąs į augštybes. Puikusis reginys iš
“Gamta neapleido žmonių ne gtis duoti žiniū saviems laikraš nyko. žvaigždžių nebematyti. Rodos nei
turint būdų nuo kirminų gintis; čiams, o ne paskui pykauti jei permainos nebūta.
Yra apie septyniasdešimta ke vieni taip 'kiti kitaip parašė ar
Bet giliai mano širdyje pasiliko užra
turios rušįs paukščių kurie min- ba visai nieko nepaminėjo.

E N TRALINĖS valstybės pageidauja?
pasidavė santarvės ar Keletas metų atgal moksliš
mijoms lapkričio 11 ,d. 1918 kas pasaulis tegalėjo sėdėti ra
metais, po jsuvirš keturių miai to 'klausimo spėjimu užsi
■metų kruviniausios pasauly imdamas; nebuvo galima pada
je buvusios karės. Suvieny ryti jokio išvedimo klausimo ištos Valstijos ton*karėn įsto rezgimui.
jo balandžio 6 d. 1917 m., Kad kokia nors gamtinė jiejau beveik tris metus san ga veikia ir apsprendžia kūdikio
tarvei besikovus ir nusil lytį pirm jo gimimo, buvo vie
pus iki pasidavimo.
natinis įsitikrinimas 'gydytojų,
Ši šalis kariavo nuo balan tik jie vis dėjo viltį kad kada
džio 7 d., 1917 metų, iki lap nors bus galima tą paslaptį su
kričio 18 d., 1918 metų. Ta rasti. Dabar Dr. C. Champy
da formalė karė tapo per skelbia ir tikrina jog mažiau ne
traukta. Teoretiška Suvie gu dešimties metų bėgiu bus at
nytų Valstijų karė su Vo rasta priežastis kuri padaro ly
kietija tęsėsi iki liepos 1 d. čių skirtumą, ir galimumą tos
šių metų; taip kad Amerika priežasties arba galybes kontro
išbuvo karėj su Vokietija ir liuoti kad gimsiantis kūdikis bu
jos sąjungietėmis suvirs ke tų galima turėti kokiu jį nori:
turis metus nuo savo įstoji vaikiuku ar mergaite.
mo kruvinon kovon.
Dr. Champy darė bandymus
Paskelbti karės galą šiai ir turėjo pasekmes lyčių perkei
šaliai ėmė daugiau mėnesių time keleto žemo laipsnio gyvū
negu kariauti atvirai mūšio nų. Jam, rašo' Champy, pasise
lauke.
kė paėmus vyriškos lyties sala
Har dingui pasirašius tai mandrą, sveiką ir narsią, pa
kos rezoliuciją, santikiai S. keisti ją į moteriškos lyties sa
Valstijų su Vokietija pasi lamandrą. Daug tokių bandy
daro tokie kokie buvo pirm mų darė ir visi išėjo gerai. Tik
karės: visas protarpis nuo iš moterikos 'lyties salamandros
1917 metų balandžio mėne nesisekė perversti į vyrišką..
sio iki šių metų liepos 1 d. Po to jis bandymus darė įsu
liekasi išskirtas iš šių dvie mažomis žuvimis. Tik jis nu
jų valstybių gyvenimo.
siskundžia kad Francuzijoj la
lig t ir nuobodi istorija boratorijos yra menkos ir netu
butų apipiešimas visų prie-' ri pats užtektinai lėšų tyrinėji
žasčių kurios taip ilgai už mų vedimui. Jo nuomonė, vy
traukė karės stovį. Visa pa riška ir moteriška naujos kartos
saka dėjosi Suv. Valstijų se ■lytis nėra nuskildama kokios
nate, vienatinai delei parti- augščiausios galybės, bet kokio
viškumų. Kiek sykių buvo mis tai iki šiolei nežinomomis
bandoma, laike Wilsono ad fiziškomis ir chemiškomis tie
ministracijos, perleisti Ver somis, ir, sako, aš esu beveik
salio sutarties priėmimą, ji visai arti prie jų atradimo. Pa
vis buvo atmetama priešin prastai yra žinoma jog busingos partijos narių. Tas dik- čio kūdikio lytis nepradeda iš
čiai prisidėjo prie respubli sivystyti tuoj po užsiveisimo.
konų partijos laimėjimo rin Per tą tarpą sako, iki ateina
kimuose. Tokios varžytinės lyties vystymosi prasidėjimas,
ir trukdymai visur atsibu- gal liks'galimu paintekmėti ly
na: pas dideles ir mažas val ties pasiskyrimą. Gal but da
stybes, pas vienokias ir ki vimu motinai tam tikro maisto,
tokias partijas.
kaip tas -■sokS&i perkeičian t sala
— Prie Suv; Valstijų kon mandras' iš vyriškos į moteriš-.
greso taikos rezoliucijos da ką lytį.
bar dar lieka padaryti kele
▼
tas sutarčių su Vokietija ir
santikiai pradės 'gerėti pa Medžių Kirminai ir Pe
lengva ant tiek kiek jie rei
teliškes
kalingi prekybos vedimui. šios vasaros laiku Clevelandą
Diplomatinės sutartįs savu užpuolė kėlios rušįs kirminų ir
kėliu irgi bus padarytos.
labai apėda medžių lapus.
Amerikos kariumenės da William C. Pfeifer, miesto
Ivo dalimi senosios Bohemijos
lis vis dar lieka ant Reino, medžių prižiūrėtojas, paduoda SILEZIJOS ANGLIES Karalystės, Beuthen buvo sosVokietijoj, bet tas reikalin apie tai plačiau žinių, iš ko pa
i tine Beutheno kunigaikštystės,
MIESTAI
ga žiūrėjimui kad karės tirsite kaip medžiais laipiojan
i Tasai titulas, Beutheno Kuni
pertraukimo išlygos butų čios. kirmėlės vystosi;
gaikštis, yra vienas iš vidutiniš
“
IZETURI
Augštosios
Silezijos
pildomos.
“Dideli naikinanti kirminai
Šitas taikos paskelbimas kurie dabar pradėjo- naikinti, 1* miestai, kurie sulyg pra kų titulų tarp Germanų didžiū
'C; ' .
pakeis nekurtuos dalykus vi Cleveland© šešėlinius medžius nešimų yra užimti Lenkų suki nų.
duje. Iki šiolei laikraščiai yra žinomi kaipo margos kupro lėlių pabijojusių jog visa didesr “Koenigschutte, su netoli 75
yra apsunkinti talpinimais tos kandįs. Tos kuprotos kan- nė dalis 'Augštosios Silezijos pa I tūkstančiais gyventojų, yra Aužinių ir raštų, reikalaujama dįs turi gyvenimo cyklių pada taps atiduota Vokietijai, -paty | gštosios Silezijos kasyklų dis
jų vertimai nuo radikališkų lintą į keturias aiškias dalis-, — rė tikrą karę pirmu laiku nuo trikto metropolis ir galimas valaikraščių; konservativiške- kiaųšininę dalį, kirmėlinę dalį, to kaip jie pastojo mieštais”, dinti'kaipo Sileziškas Pittsbursnė spauda ir stovėjusi su pupalę arba suvystymo dalį ir rašo mums prisiųstas buletinas gas. Jis guli tiktai trjs mylios
šios šalies reikalais karės suaugimo arba kandies dalį. Di iš National Geographic Society. į pietus nuo Beutheno. Koe
laiku, turi tam tikrus leidi duma kirminų-vabalų turi gy “Tikrieji miestai yra Tarno- nigschutte randasi didžiausios
mus talpinti viską be verti venimą iš keturių skirtingų cy witz, Beuthen, Koenigschutte ir geležies dirbyklos Silezijoje. Pu
sė jo populiacijos sakoma su
mų pridavimo pačtui.
klių (žinomu kaipo visiško me- Kattowitz. Nors jie randasi be
Paskui dar bus atliuosuo- tamorfozo arba persikeitimo iš veik susidūrimo punkte pirm-, sidedanti iš Lenkų.
ti nekurie militariai suvar vienokio į kitokį) ir su jais len karinėsi Rusijos; Vokietijos ir “Kattowitz, keletas mylių į
žymai kariumenėje ir kito gva yra kovoti bile kuriame iš Austrijos-Ungarijos — lygina šiaurę nuo Beutheno, yra makie vidujiniai pakeitimai.
mai neatsargioje vietoje laikė žausias iš tos grupės. Jo gy
tų periodų.
Dabar dar Suv. Valstijos “Imkime pirmiausia kalbėti išsiveržimo Pasaulinės Karės — ventojų skaičius siekia netoli
neturi Berline ambasado apie juos jų kirmėliniame laip taip svarbus yra tas angliaka- 15,000. Prie visų jo geležies
riaus, karės paskelbimo at snyje (arba larva, kaip moksliš syklų -ir industrijos distriktas išdirbysčių jame yra kitokį mešaukus. Taikos aktas vėl kai vadinama), kadangi tas lai apsupantis tuos miestus joge: talurgiškos dirbtuvės ir vopnos
tenai ambasadorių pasodins, psnis mums labiausia žinomais. Vokietija dėjo pastangas palai pečiai. Jis taipgi skaitoma Len
Vokietija į šitą karės ga Jie yra labiausia matomi kirmė kymui jų išlaukėje kovos zo kų centru ir jo balsai laike ple
lo paskelbimą atsineša gana lėmis būdami ir tada labiausia, nos.
biscito sulyg pranešimų buvę
prielankiai. Nujaučia j’og blėdingi, vienok lengvai gali ta “Visi keturi miestai guli ke pažymiai Vokietijai neprielan
galės kitaip verstis visapu da -būti sunaikinami jeigu ge letas mylių vienas nuo. kito ir kus.
siškai savo padėjimo page rų būdų prisilaikytum. Šitoji pačioje širdyje anglies laukų ku “Kuomet išsiveržė Pasaulinė
rinimui, turėdama sunkią ■kirmėlė arba"larva kada pilnai riais tas kraštas pagarsėjęs. Karė Rusams pavyko persilau
atlyginimų naštą.
suaugus yra’ gražiai spalvuotas Nei vienas iš jų nėra toliau per žti -per Vokiečių-Rusų rubežių
Vokietija pasirengus pra sutvėrimas. Ji yra apie pusan penkias mylias nuo senojo Ru šiaurėje toje dalyje, vienok li
dėti prekybą su Amerika; ji tro colio ilgio, su keturiais bal sijos rubežiaus, dabartinio Len nija einanti keletas mylių į va
galės atlyginti savo skolas tais kupstais plaukų ant kupros; kijos rubežiaus; ir visi jie yra karus nuo Silezijos' anglies mie
karę laimėjusiems.
Tuoj užpakalyje tų keturių kup beveik lygiai atstumo nuo Se stų laikėsi tvirtai. Tik porą
▼

▼

▼

stų yra dvi skaisčios raudonos nosios Austrijos linijos, dabar Sykių šis 'turtingas ir Svarbus

karpos-. Galva aiškios korali esančios Čekoslovakijos rube- distriktas buvo pavojuje prasiLyties Nuspėjimas prieš nės
raudonos spalvos su kuode žiumi.
radimo iš Vokiečių rankų: ka
Kūdikio Gimimą
liu baltų plaukų. Protarpiais ji j “Iš tų visų mieštų, Beuthen da Rusų. ofenūivas prieš Aus

Gimsiančio kūdikio lyties nu
spėjimas iškalno buvo tai klau
simas nuo to' laiko kaip tik pra
sidėjo kokis nors Rieksiąs, ir
tasai klausimas laipsniškai stu
miamas pirmyn.
Kokios pirmlaikinės intekmės
galėtų apspręsti lytį gimsian
čio kudiki.o? Ar galima pain-,
tekinėti gamtų kad* motina pa
gimdytų vaiką, jeigu tėvai to

išmarginta juodais taškais.
“Naujai išperėta kirmėlaitė
yra mažiau ketvirtdalio colio il
gio, išblyškusios spalvos, kar
tais pamarginta ’gelsvai. Tuo
jau .tie maži kirminukai prade
da maitintis medžių plušomis,
šakomis, gėlių kupstais, nors ži
noma nekurie augmenija jiems
labiau' patinka negu 'kiti.
“Aplinkui Clevelandą pari-nk-

vienas ką yra apibranginamo
amžiaus. Kiti visi yra tiesio
gine pasekme išvystymo ang
lies kasyklų ir metalurgijos in
dustrijų-jų ąpielinkėse po vi
durio 19-tojo šimtmečio; ir Beuth'en patsai įgavo didelės svar
bos iš kasyklų ir industrialio
išsivystymo. Jis yra distrikto
sostine ir turi populiaciją iš apie 68,000. Kuomet Silezija bu-

triją pasietė Krokavos, mažiau
negu 50 mylių į rytus; ir kuo
met Kazokai įsilaužė į Poznanių
trumpame atokume į šiaurę,
grasindami nukirtimu Augšto
sios Silezijos ‘klyno*. Abiejuo
se atsitikimuose Vokiečiai, su
prasdami jog vienas iš jų svar
biausių karinių išdirbinių cen
trų išstojęs pavojuje, atmušė
atakuotoj uis atgal;”

šytas sakinys: tu esi Meilė. Ir aš tai ži
nojau.' Esu meilė. Dieyo balsas šitaip liu
dijo. Tai grynas faktas, tai tikra teisybė.
Ar galėtų kas perkeisti šią teisybę?
Gyvenimas yra pamatuotas ant šios
Teisybes. Jis laikosi ant Meilės Teisybės.
Ir gyvenimas apsireiškė man kaipo be
galinis gražybės ir palaimos retežis.
Budrikas.

NAUJAUSIOS
EILES

DAINOS
ir
DEKLAMACIJOS
Vėliausia išleista dide
lė eilių knyga, kurioje
kiekvienas ras sau tin
kamas eiles ar dainas:
patriotiškas, romantiš
kas, pamokinančias ir
juokingas. Tinka ra
miam skaitymui ir de
klamacijoms visokiuo
se parengimuose.
Knygoje 1 50 puslapių,
su dadėtais paaiškini
mais. Viršeliai mėly
no šviesaus popierio at
spausdinti tamsiai mė
lyna spalva, ant kito
viršų šono yra miste
riškas vaizdelis-vignetė.
Kaina 50c.
Reikalaudami knygos
siųskit ir pinigus adre
suodami:
“DIRVA”
7907 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

SANLĖTEKIS
Jau rytas brėkšta, saulė kelia
Už jūrių praleidus naktelę, —
Linksmai paukšteliai girioj gieda
Ir naktinyčia glaudžia žiedą,
Orą pripilno gėlių kvapas,
Nupurto rasą medžio lapas,
Aušrinė saulei užleidž vietą
Skaistumu josios sužavėta.
Eleonora.
w
RYTOJUI NEGALI TIKĖT
Jei širdis prie darbo traukia,
Pradėk šiandien, ne rytoj,
Šiandien Viltis Skaisti žiba,
Mintįs veikia tav’ galvoj.
Šiandien didis ir galingais
Esi dvasioj ir jausmuos’,
Linksmas, sveikas ir laimingas —
Kam gi laukt rytoj dienos?
Tas rytojus,' kurio lauksi,
Virs į šiandien kaip matai,
Kokią laimę jis del tavęs
Gal atnešt to nežinai.
Gal nusilpnint tavo dvasią,
Paskandint vargų bangoj,
Sudraikyt svajų vainiką
Pintą pereitoj dienoj.
Gal suspausti skausmas širdį.
Užgesint šviesą Vilties,
Ir ranka beširdžio Myrio
Gali amžina paliest.
M. A. Karbonskienė.
GRAŽUMAS
Supyniau vainiką iš savo darželio
Priskynus gėlių visokių:
Yra jam nasturtų, našlaičių, gvazdikų,
Ir rožė yra tarpe jų.
Be vargo aš skyniau našlaitės, gvazdiką,
Nesunku nuskinti kitas,
Bet rožė spygliuota vis gynės ir laikės,
Sudraskė jos dygiai rankas.
♦

• ♦

♦

Mažai yra sviete daiktų tikrai tokių
Kuriuos gražiu-tenka vadint,
Gamta visus takius saugiai apšarvavo
Ir suteikė budus aps’gint.
Sunku yr? pasiekti gražius, nors jų nori,
Ištolo tik džiaugtis gali,
Kitaip jų neliktų — visi išnešiotų,
Be laiko numirtų žali:
Žmonių tarpe taipgi gražių maža yra:
Mergelių ir vyrų sykiu.
Užtai juos prieiti daug vargo reik dėti,
Įr tai išlaikyti sunku,
Kleopatra.
SVAJAI-SAPNAI
Naktimis aš sapnuoju.
Vaizdus tuos vis matau,
' Kuomet tavęs, mieloji,
Saldžiai aš bučiavau....
Dienomis aš svajoju,
Dainas pinu tik tau;
Džiaugiuos aš tuom, 'brangioji,
Kad širdį tav’ gavau....
Mylemus.
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DIRVA

prižiūrėję sveikatą, “visi butų
Atilsils, tyras oras, geras val džiovos draugystės gali pagel
sveiki”, bet kitiems jau pervė- gis, linksmas ūpas ir geri pa bėti.
lu. Visi privalome žinoti jos pročiai yra geriausios gyduolės
Neklausyk nei vieno patari
Ar karia nors girdėjai apie apsireiškimus.
nuo džiovos. Tik turėk gerą mų, tik gydytojo ir džiovos
džiovą, sausligę, “T. B.”, arba
Saugokis į laiką.
suvienijimą visų keturių ir pa draugystės.
taip Amerikoj (-vadinamą “com”?
Kdkie yra tie apsireiškimai? :sveiksi, jeigu į laiką pradėsi.
(Iš Forei'grf Language
Žinoma
girdėjai.
Suvirš
150
.
■Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K„
štai:
Information Service)
Galutinai. Vietose, esančios
tūkstančių ypatų * Suvienytose
1. Nustojimas svarumo.
(Tąsa iš pereito num.)
[stovėjo dvi brunzos stovylos.. Viena iš jų, Valstijose kasmet miršta nuo ' 2. Neturėjimas noro valgyti.
ir «daugumas iš musų
OdU- .džiovos,
sau-.
1
3. Nuovargis.
Nėra nieko ypatingo kad Arabams tas iškeldama tiesiąją ranką su tekančia
ištisą
die-IP^8^ norss vieną džiova ser 4. Kosulis arba šaltis, kurį
le,
sekė
ugniniu
saulės
keliu
per
i
“
’
veidrodis buvo stebuklingu daiktu, nes jie.
gančią ypatą.
negali atsikratyti į dvi savaites.
tikėjo buk .stovint prieš jį galima buvo ma na, .ir tik vakare, kuomet saulė nuskęsda- Džiovą sirgti [tai pavojingas 5. Naktinis prakaitavimas.
vo
už
vakarinio
horizonto,
ta
ranka
nusi

tyti jūrėse laivus, esančius tokioje tolumo
dalykas-, bet lengva apsisaugoti
Jaučiant viršminėtus apsreišje, kur visai žmogaus alkis nepasiekia. Ši leisdavo pasilsiui ant nakties. Kita stovy nuo tos ligos. Apsisaugojimas kimus tuoj eik pas gerą gydy
pasaka leido manyti nekuriems, jog veid la buvusi dar stebėtinesnė. Ji stovėjo ra-* reikalauja truputį noro, bet ką toją, arčiausią kliniką, arba į
reiškia sulyginant su pra sveikatos Skyrių.
rodžio stiklas 'buvo išlenktas kaip padidi miai tėmydama į jūres ir pakeldavo ranką tas
leidimu 'kelių mėnesių lovoje.
Kaip išsigydyti. Elgkis pa
ijtftUSŲ Spaustuvėje Atliekama Visokius
nantis stiklas ir kad (teleskopo išradimas tik tada, kuomet artindavosi priešai, rody Daleiskime jog šiandien pasi gal gydytojo įsakymų.
dama
j
tą
pusę.
Jeigu
to
persergėjimo
neSpaudos Darbus, kaip tai Baliams Pa
buvo architekto Sostrato. "Taipgi buvo kal
mokinsime kaip išsisaugoti nuo
Jeigu džiova sergi, eik į tam
nutėmyta
ir
jeigu
priešai
artindavosi
ar

garsinimus
(Plakatus) visokio didžio; Tisausligės. Yra keli dalykai su tikrą gydymosi įstaigą.
bama, kad veidrodyje matėsi viskas kas
kietus, čekius; Draugystėms Konstitucijas,
dėjosi tolimame Konstantinopolio mieste, čiau, stovyla tokiu galingu balsu surikda kuriais visi privalo apsipažinti. Nevartok patentuotų gyduo
Komisijų Blankas, Ligonių Lankymo Lape
kariumenių įžygiaviiriai, laivą išplaukimas, vus, kad būdavo girdėti per daugelį mylių, Kaip galima džiova apsirgti. lių ir garsinamų vaistų. Visi
todėl, kad kas nors, ku yra prigaudinėjimai.
lius, Persikėlimus - Paliudijimus, Mokesčių
ir kuomet laivynas prisiartindavo šis ga ir sukeldavus žmones prie veikimo. Ši pa Pirma,
ris džiova serga, buvo neatsar
saka,
atsiduodanti
Arabiškų
Naktų
pasa

Knygeles ir visokias kitokias Draugystėms
lingas stiklas būdavo atsukamas į saulę,
gus, ir antra, del silpno kūniš
Teatrališki Veikalai
reikalingas Blankas;
ant laivų nudriekiama saulės spinduliai ir komis, rodos neturi jokio teisybės pamato, ko padėjimo.
Laimės Jieškotojai — ketu
nes
abejojama
ar
kada
nors
ant
bokšto
vir

Priežastimi džiovos yra gema
laivai dar. viduryje jūrių būdami likdavo
<11 Biznieriams darome Laiškus, Konvertus
rių veiksmų drama-iš Lietuvių
lai. Gemalai tokie maži jog nesudeginami. Šalip Arabų pasakų, galime šūnės tokios stovylos buvo.
ui ir įvairios rųšies Garsinimus-Korteles;
gyvenimo. Lošia 15 ypatų, jų'
Stebuklingasis stiklas, pastatytas pa• galime matyti. be mikroskopo, tarpe 4 moteriškos. Kaina 40c.
supranti, jog veidrodis atmušė saulės spin
Spausdiname
taipgi dideles Kortas.
gemalai ineina į 'kūną per
dulius toliau, negu alkia buvo galima ma gelbėjimui Grekų laivams, paga'liaus buvoi Tie
burną arba nosį. Randasi mu Pavogtas Kūdikis — trijų aktų
priežastimi
jų
sunaikinimo
;
'bent
kaip
Ara

Darbus atliekame įvairiomis Spalvomis, pa
tragedija, 48 pusi, knygelė,
tyti, kolų šimtą mylių, a? daugiau, jurėssų valgyje, ant musų rankų, ir
kuomet ant
darome Paveikslus - Cuts bei spausdiname
-ną, kur dar bdkštas vis buvo, įmatomas. bai pasakojo,
.
_ viršūnės žibintu- net ore kurį mes kvėpuojame.- lošia 6 merginos ir 10 vyrų,
pagal užsakymo kiekvieną dalykėlį nuo pa
'Egipte retai kada debesįs padengia saulės I v° stovėjęs sargas atkišdavo ranką Į iš ju- Gemalai, paprastai, apsistoja prie jų keletas pašalinių. ;—
prasčiausio iki didžiausiam.
veidą, tečiaus jei kada būdavo apsiniaukę, t
užplaukiančius Grekus ir savo galingu plaučiuose ir jeigu kūnas .nega Kaina 40c.
Kunigas Macochas — 4-rių ak
iš ugniakurių viršuje bokšto kildavo stul balsu duodavo apačioj esantiems persergė na sveikas ir tvirtas, jie sunai tų tragedija 6 atidengimai.
<71 “Dirvos” Spaustuvėje naudojama viso
pai durnų į orą persergėjimui jūreivių, o jimą, veidrodis, atsuktas taip kad atmuštų kina plaučius.
Veikia 17 vyrų ir 4 moterjs.
ji kios naujausios Mašinos ir Darbai atlie
Iš kur gemalai atsiranda. Ser
vakariniame
krašte
esančios
saulės
spin

nakties laiku žibintuvai, kaip 'žvaigždės, iš
Pusi. 35. Kaina ...... 30c.
gantieji šauslige spjaudydami
kama
Gerai, Gražiai ir Greitai.
duliais^
ant
laivų,
ugnimi
sunaikindavo
juos
duodavo savo silpnesnes’šviesas.
ant grindų stųbose arba šaligat Brolžudys — penkių veiksmų
ir
viską
ant
jų-buvusio.
Grekai
buvo
di

tragedija ‘ iš tikro atsitikimo
Lėšos Pharos žibintuvo pabudavojimo,
vių lauke barsto milijonus ge
Greitus užsakymus persiunčiant Special De
Lietuvoje. Reikia 19 ypatų, jų
kaip senovės žmonės 'kalbėjo, 'buvo ąštuoni delėje desperacijoje, nesą stovyla ir veid malų. Rankos jas paima, arba tarpe šešių moteriškų. Leng
livery.
rodis
buvo
prieš
juos
ir
nebuvo
vilties
kaoru
įkvepiama,
ir
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budu
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šimtai 'talantų. Jeigu buvo kalbama apie
va perstatyti, kaina........... 75c.
į sveikų žmpnių kunus. Tai
Attikos talantus, tai jįė lygintųsi 825,000į. da nors tą miestą atgauti. Laikui bėgant, eina
VISOKIUOSE REIKALUOSE ADRESUOKITE:
paprasčiausias būdas jų išsipla- Klebonas Kaltas — 4 veiksmų
viešpatavimu
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Al-Valid,
Grekų
im

komedija iš gyvenimo, reikia
dolariams Suvienytų Valstijų pinigais; jei
tinimo.
Bet
daugelis
žmonių
“Btrtnia” Abmittistrartja
gu gi tai butų Egipto talantai, suma išeitų peratoriaus karjeras pasiryžo suvilti Ara- nežinodami! džiova sergą. Svar apie" 10 ypatų. Kaina 45c.
i
bus
ir
sugriauti
patį
žibintuvą.
Prisiėmęs
7007 SUPERIOR AVENUE
bu kad nei viena ypata nespjau Reikalaukit “Dirvoj”
dusyk didesnė; vienok kad ir tiek, vis tai
CLEVELAND, OHIO
buvo menkutė suma tokiai milžiniškai bu- brangių dovanų pačiam Kalifui, jis pasilei- dytų, nečiaudėtų ir nekosėtų
.
do
į
Aleksandriją,
apreikšdamas
savo
didį
kur
kitur
kaip
tik
į
skepetaitę,
DR.
J.
ŠEMOLIUNAS
davonei. Pigiai apsieita dėlto, kad gal but
kurituri būti išskalbiama šilta
Akių Gydytojas
darbas buvo priverstinas ir didžiausia da' norą pastoti Musulmanu. Jo dovanos li me vandenyje.
kosi
priimtos.
Tuoj
jis
tapo
priskaitytas
Ofiso valandos:
lis išlaidų tenuėjo darbininkams ant mais
Kaip
būti
sveiku.
Geriausias
10 ryte iki 12
ištikimu tarnu paties religijos įkūrėjo ir
to.:
apsisaugoti nuo džiovos 3 iki 5 po pietų.
artimu Kalifo draugu. zTuoj kaip tik pra būdas
Tokis tai buvo įstabumas Pharos ži dėjo įgauti Arabų pasitikėjimą, jis ėmė tai turėti tvirtą kūną, idant jis Nedėldieniais
nuo 10 iki 12
bintuvo, kuris savo augštumu nerado nie skleisti plačias pasakas apie didelius tur galėtų kovoti prieš gemelus. Tas
lengvas dalykas ir priduos ma 8115 St. Clair Avenue
ko sau lygaus visame senajame pasaulyje tus aukso ir brangakmenių, esančių užslėp žai vaigo. Bet daug geriauš
ir kuris lyginasi su augščiausiais moder tų Syrijoje. Taip jis sukėlė godaus Kalifo ■kentėti tą vargą “esant sveiku”,
niškais budinkais. Gali but jis buvo iš troškimą, ir jis .pasiuntė Syrijon skarbų negu praleisti kelis mėnesius ir
JEIGU ne, jr jeigu interesuojatės inkeltas į orą tris sykius augščiau, negu bent jieškojimui ekspediciją. Tie turtai, kaip daug pinigų ‘/įgijimui sveika
•I vesdinimu savo pinigų saugiai, tu
kuris žibintuvas šiais laikais. Tenai jis ,Grekų buvo prirengtu, likosi surasti ir par tos”.
SKAITOS’ NUO TOS DIENOS,
rėtumėt pasiteirauti jūsų kaimyniška
stovėjo šimtmetis nuo šimtmečio, per: dau gabenti namon. Kalifo troškimai paslėptų Sekanti svambiausi sveikatos
įstatymai. Jie yra gana lengvi.
kada
pinigai
padedami
me
skyriuje triūsų perdėtinio apie, in.- ._
gelį permainų Egipto istorijos. \ Aleksan turtų padidinti iki to, kad jo draugas Gre- Maistas. Maištingai valgyk.
vestmeritus kokius duoda The Cleve
tauplnimui
drija gausėjo ir kilo iki to, kad visame pa kas drąsiai pasakė jam jog po Pharos pa Turi,-valgyti daržovių,, kaip tai:
land Trust Company Bond Departamen
saulyje tik viena Roma jau buvo už jį di matais randasi dar didesni skarbai pakas žirnių, pupų, lęšiukų, bulvių,
tas.
špinakų, salotų; morkvų ir kordesnė; Ptolemių karalių galybė praėjo ir
ti.
nų. Mėsos valgyk vidutiniškai.
pasibaigė; 80 m. prieš Kristų Aleksandrija
Kuomet mes pasiūlome jums bondus
Visuomet valgyk duonos ir gru
(Bus daugiau)
patapo Romos imperijos miestu ir su juo
mes pirmučiausia esame užinteresuodų. Pienas ypatingai gera vai
buvo bendravęsi vardai Cezario, Antoniaus
kams. Gerk daug vandens.
ti jo SAUGUMU. Paskui mes žiūrime
ir garsiosios Kleopatros. Kiti .šimtai metų
ŽODYNAS
Miegas. Miegok mažiausia
gauti geriausią naudą kokią galima iš
praėjo ir Aleksandrija stojosi 'krikščioniš Lietuviškai-Angliškas
ir
Angliškai-Lietuviškas astuonias valandas iš dvidešimts
gauti iš saugių investmentų.
ku miestu; Romos galybė žlugo, mažėjo, Didžiausias turtas žmogui, kuria jį turi, Amerikoj gy •keturių. Naktinis 'miegas ge Ir subjektas aulyg rsgulsclvendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda riausias, bet jeigu prisieina dir
tečiaus Pharos bokštas, nepakenkiamas bė Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
Jes ifimokama Iki tai dienai,
gančių amžių, išdidžiai stovėjo ir valdė jū džio reikia, tame skyriuje ir rahdi. Važiuojančiam i bti nakčia, tai nors miegok as kurioje atsiimi savo pinigus.
Lietuvą būtinai reikštų jį turėti, kad neužmiršus Angliš tuonias valandas dienos bėgiu.
rių platybes.
Tyras oras. Vėdink visus sa
kos^ kalbos, kuri čia Amerikoj bbvo naudinga. Jis bus
Mekkoje užgimė pranašas Mohamedas. jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia vo gyvenamus kambarius.
Kaip smarki ugnis, jo naujoji religija plė vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su1 Visuomet miegok tyrame ore ;
St. Clair ir East 55-ta gatvK
Anglija,, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesitėsi visame pasaulyje, kur tik jo pergalin- naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonėsį kada galima, ant lauko. Lan- ' Prospect ir Huron,
Šaltiniai suvirs $125,000,000
gus atidaryk vasaroje ir žiemoSuperior ir Addison,
čios armijos pasisuko. 640-metais po Kris labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
St. Clair ir East 125-ta gatvė
$10.00i je.
Katalogo No. 3146.
Drūtais apdarais
taus garsus Arabų generolas Amr, po nu Tas
12000
Superior
Ave.
$11.00
pats, gera morokko oda, labai drūtas
Gauk kiek tik galima .tyro
galėjimo ir užėmimo viso Egipto, per ketu
oro kasdien.
riolika mėnesių laikė apgulęs Aleksandri
Mankštymasi. Svarbu yra
mankštytis. Jeigu dirbi neperREIKALAUKIT “DIRVOS”
ją, iki tas mieštas jam pasidavė. Po to jis
toli nuo namų vaikščiok į dar
KNYGYNE
parašė į savo sostinę Kalifui Omarui, jog
bą kasdien. Jeigu pertoli tai
jis užėmė miestą, turintį 4,000 palocių, 4,QP0 Patarmės Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai
svarbi knyga merginoms ir moterims, nes
kasdien mankštykis nors pen
maudyklių, 400 dievnamių ir teatrų, 12,000
plačiai supažindina su visomis moteriško
kiolika minučių. Eik pasivaik
mis ypatybėmis, kurios pagelbės išvengti
krautuvių ir 40,000 Žydų, kurie mokėjo jam
ščioti po vidurdieninio valgio.
įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su
donį. Didysai knygynas dalimai buvo su
Persidirbimas. Nepersidirbk.
paveikslais, 125 puslapiai. Parašė Marga
naikintas laike užpuolimo Juliaus Cezario,
ret H. Sanger, vertė J. Stropus........ 1.00 Astuonios valandos į dieną už
tečiaus sakoma, jog dar 200,000 iš 700,000 1269 Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 75 tenka, jeigu nori pasilikti svei
kitados jame buvusių knygų tebesirado. 14 Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 50 ku. Daugiau darbo reikalauju
Sumokėtas Kapitalas suvirš $500,000.00
35 daugiau pasdlsio. Turi but lai
Akyvi Apsirįškimai Sviete ........ p. 79
Pamatęs tokią baisybę knygų, fanatikas 1145 Apsireiškimai
Atmosferoje ........ p. 238 1.00 ko ne tik del darbo ir miego, bet
1146
Amr sušuko: “Jei šie Grekų raštai sutinka
Šis sumokėtas suvirš Puses Milijono Dolarių Kapitalas
1.75 ir del .pasibovijimo.
Ta pati apdaryta .......
su knygomis Dievo, jie yra beverčiai ir ne 1147 Apie Žemę ir Kitus Svietus
p. 255 1.25
švarumas. Visuomet prieš
yra liudymas ir apsauga visų tų pinigams, kurie deda į
Ta pati drūtais apdarais
2.00 valgį nusiplauk rankas. Nu
reikia jų laikyti; jeigu gi nesutinka, jie yra
šios Kompanijos Skyrius taupymui.
...................... p. 104
40 šluostyk visus žaliuls vaisius ir
pragaištingi ir1 turi būti sunaikinti.” To 3002 Aritmetika
VISAS TURTAS SIEKIA VIRŠ $1,000,000.00.
25 daržoves pirm negu valgysi. Ne
3201 Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72
kiu tai budu brangus seni knygyno raštai 3335 Amerikos Pilietis —- pamokinimai pilietybės 25
švarios rankos perneša gema
likosi panaudoti kurui 4,000 miesto mau 5126 Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60 lus ant valgio. Laikyk paiše
dyklių ir jų užtėko maudyklių pečiams per . .24 Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 1.25 lius, nagus ir viską kas nešva
35 Badas — Dailus vaizdelis ................ p. 260 1.00
šešetą mėnesių.
1444 Baltoji Vergija ................. p. 118
50 ru iš burnos. Maudyki's du sy
Vis dar Pharos žibintuvas ir dabar 1155 Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 60 kiu į savaitę, švarus kūnas1 ge
nuo dienos padėjimo iki dienos išėmimo, prisilaikant
spindėjo, nors nesutikdamas jau laivus 3212 Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 50 riausia kovoja prieš gemalus.
taisyklių ir patvarkymų. ,
49 Darbas — gražus romanas ........ p. 219
75
Medikališkas egzaminavimas.
Grekų, bet Arabų. Jie vis dar, nors pras
Galutinai,
ir
šis
svarbiausia,
eik
dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
Main Office
ti jūreiviai, palaikė degančią ugnį ir tęsė 507. žemių
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
pas gydytoją nors sykį į metusANTROS
GRINDIS
HANNA BUILDING
sakydami keistas pasakas apie tą veidrodį,
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
del .pilno fiziškp apžiūrėjimo.
mouth, Pa. 1901, pusi. 226.........-........... 50c
tokias pasakas, kokias tik Arabai gali iš
Euclid Avenue prie East 14th Street
'Gal jautiesi sveiku, bet kartais
klausimas XIX amžiuje, i Pagal
galvoti apie jiems nesuprantamus daiktus. 1595. Socialistiškas
randasi kokia nors maža liga ku
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah,
Ant pačios bokšto viršūnės, kaip jie sakėj
Keturi Skyriai randasi šiose Vietose:
Pa.......................................... 10c ri gali .pavirsti į pavojingą ligą,
jei neperžiurėta. Gydytojas ži
2006
St.
Clair Avenue
7909 Superior Avenue
no kaip Surasti visas ligas,
KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
pasiklausk dentisto patarimų.
Miles Avenue, kampas E. 123rd Street
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy
Geri dantįs reikalingi sveikatai;
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių
prižiūrint 'juos (sutaupysi pini
West 25th Street, kampas Wade Ave.
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį.
gų ir skausmo.
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos oDžiova išgydoma. Randasi
dos viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919.
apie milijonas džiova sergančių
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.
šioje šalyje. Jeigu visi butų
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(Guy de Maupassant—Ver
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derville apielinkės sodie
žmonos keliavo miesto liri
įovaliai Į priekį mesdami
ant kiekvieno ilgų, kreivų i
iio. Buvo jie sukumpę n
no, kas kairįjį petį padai
šmop jų kunus palenkia;
no, kur jie turi išskėsti si
pasilaikius ant kojų. Kr;
i tviskančios, tarytum nuva
gintos spalvomis kuzos ii
ti ir išpusti apie kaulingu
žiniai labaųįšrodė kaip ]
jai, kada išplečia dvi ran
Kai kurie tų žmonių
jalo karvę, ar veršį. Ir
sekė jų pačios su lapuc
mušdamos kad pagreitini
’ nešiiidamos dideles karą
; šojo vištų bei ančių gal
ėjo sparčiau ir guviau u
mis, išdžiuvusiomis figui
1 prastomis, mažomis sk:
vo susegtos ant plo'kščii
! galvos buvo užgobtos b;
Štai vėl pravažiavę
kumščiodami ir kratomi
nės ir gale ratų sėdėjo i
j drobynos kad taip nekr
Godervillėj ant rii
j dus didelė gauja —. zuji
’ vuliu daugybė., Karvių
j šiais bryliais turtingų
apgobtos moterų galvos
rių. Ir aštrus, spiegia;
darė nuolatinį laukinį
[ to iškildavo juokas iš s
mečio plaučių, arba si
vės pririštos prie nar
Viskas atsidavė t
J Ir ’prakaitu, padarj
ką, pusiau-gyvuliski
diečių nėra nepąprąi
Maitre Hauchea
ką tik atvažiavęs j
rinką, ir štai jis pasti
šniūro galą. Maitre
kaip ir visi tikri Non
kad viskas kas gali b
\ verta paimti, ir jis pi
delei savo reumatimo.
mes ploną šniūro šmot
karnai suvynioti, kaip
Malandainą, pakinkalu
slenksčio žiūrintį į jį.
kąrę del pavadžio ir ii
Maitre Hauchecorne 'k;
> / vo priešo pastebėtas im
šniūro galą. Spardai j:
savo sermėga ir tuoj į
kišenių, paskui ėjo link
ta galva, ir savo lieme
,.vnuo reumatizmo šiauši
Tuojau jis dingo i
pamaži,, trukšmingai ibę
Mama. Sodiečiai, žii
eidami ir vėl sugryždan
baime kad neapsigauti,
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os draugyste gali pagd-

klausyk nei vieno pataritik gydytojo ir džiova
vystės.
(Iš Foreigif Langiuj
Information Service)
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liekama Visokius
p tai Baliams Paisokio didžio; Tiims Konstitucijas,
ų Lankymo Lapelijimus, Mokesčių
kias Draugystėms

.aiškus, Konvertus
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liuojat
igais?
rteresuojatės inligų saugiai, tuūsų kaimyniškarietimo apie inlodą The Cleve>ond Departmen-
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įme užinteresuoskui mes žiūrime
kokią galima iš-

menių.
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S 125,000,000
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.NY

ĮDĖTUS

Naujas Redaktorius — Nauja Dvasia — Visas Indomus!
“Artojas” su Liepos mėn. yra redaguojamas V. Sirvydo,
todėl >kiekvięnam patartina susipažinti su tuo mėnesiniu
Amerikos Lietuvių žurnalu, kurį leidžia Lietuvių Mokslo
Draugija Cleveląnde. Žurnalas yra didelio formato, 28
puslapių, daug skaitymo, daug įvairių raštų ir eilių.

1ILDING

LIEPOS Numeryje telpa: * Eilės: 1) Kuo?... 2) Myliu, Bet... 3) O, Lai
me! 4) Ko Nutilot? 5) Liaudies Stygomis. Straipsniai: 1) Ten Meilė,
Lygybė... 2) Lietaus Lašai; 3) Emocijos ir jų Kultūra; 4) Delhi — Am
žiaus Senumo Imperijos Sostinė; 5) Naudingas Darbas; 6) Dausų Ko
lumbas; 7) Kaip i Mes Protaujame; 8) žmonijos Ateitis; 9) Dienos Klau
simais; 11) Juokai. Prie to telpa “Moksleivių Keliai” su daugeliu žingei
džių straipsnių ir eilių. “Artojuje” netalpinama jokie organizacijos raštai.

Street

s Avė.

A

5

Jau Galima Siųsti Pinigus
į Vilnių

Reikalaukit tuojau Liepos mėn. numerio (išėjo Liepos 1)
siųsdami 10c. arba $1.00 už metus. Į Lietuvą “Artojo”
kaina sumažinta — tiktai $1.25 metams.

stose:
iperior Avenue

V

Jaunintas

10, prisilaikant

Street

R

Kažin ar “Draugas” papirko
nai nuspręsti, žiūrėdami j pardavėją sker
“Dirvds” gerb. Spragilą jam ra
sa akia kad supratus jo suktumą ir gyvu(j Laikraštis Lietuvoje jums bus daug svarbes
šinėti editorialus, o tik jis mums
lip trukumą.
niu, negu čia, Amerikoje, kur net perdaug
nesisako, ar kas kitas tenai pa
Moterįs pasidėjusios karabines prie Sa ir Svietas juoksis sy sivadino musų gerb. Spragilo
jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pakiu su tavjmi
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilgvo kojų laikė išsiėmusios paukščius, kurie
vardu i? jam garbę duoda, ar
sit ’’DIRVOS”, — tocffil turėkit mintyje ją už
kas- kitoniško dar ištiko....
gulėjo ant žemės zsu surištom kojom, su
sirašyti į Lietvvą tuo adresu, kur važiuojat —
baisiom akim ir raudonomis skiauterėmis. Valanda maloni
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
Ir laikas linksmutis
Jos klausės siūlymų laikydamosi savo
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirnlą savęs ra
Kada vyčiai parengia išvažia
Kuomet
žib
’
tarp
vyrų
pasakytų kainų ir, gal but, manydamos pri
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Raina metams
vimą, sandariečiai apie tai suži
Mergelių akutės.
imti mažesnę pasiūlytą kainą, greit atšauk$3.50. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.
noję, meldžiasi:
Nuo Juokų Red.: Keletas sadamos,pirklį,
kuris jau buvo beeinąs:
“Kad taip butų lietaus, tai
ŠNIŪRO GALAS
1
vaičių atgal gerb. Epikūras čia
butų jiems!”
. “Gerai, altiduodu, Mait’ Anthine.”
padavė trumpas eilutes, sumai Kada sandariečiai parengia! iš
(Guy de Maupassant — Vertė A. A. Tulys)
Paskuj biskis po biskio rinka pradėjo šytais
<
žodžiais, pasiūlydamas iš
važiavimą, apie tai sužinoję vy
■"pAI 'buvo turgaus diena ir iš visos Goder- )tuštėti ir kuomet Angelas pasiekė vidudie- irinkti jas kaip turėtų būti.
čiai 'meldžiasi:
I lETUVOS y-AlKAl K] ORI IZNYGŲ
derville apielinkės sodiečiai: vyrai ir jų ;nį, tie kurie gyveno toliau sulindo į smuk ■ Gerb. Audra pirmiausia atėjo “Kad taip Dievas duotų lie
tuo
pasikėsinimu,
ar
ji
surasu
žmonos keliavo miesto linkui. 1 Vyrai ėjo les.
’
taus, tai jiems butų gerai!”
z^ERA knyga yra tai ištikimiausis draušė sekančiai:
povaliai i priekį mesdami visą savo kūną,
Kada pasitaiko diena jog abi
Jourdaino didelis namas buvo pripil
gas ir vadovas. Gerų knygų Lietuvoje
Valanda maloni
tos srovės surengia išvažiavi
ant kiekvieno ilgų, kreivų savo kojų žings dytas valgytojų, lyginai kaip plati rinka
neužtenka, — jų spausdinama labai daug,
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vienu
sykiu:
vieni
susiren

Ir
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linksmutis
nio. Buvo jie sukumpę nuo plūgo stūmi buvo užkimšta važiuojamais padargais:
bet skaitančiųjų ir norinčiųjų skaityti yra
ka į daržą viename šone tvoros,
Tarp vyrų, mergelių
mo, kas kairįjį petį padaro -augStesniu ir visokiai ratais, -būdomis, karietomis, kadar daugiau.
Kuomet žib’ akutės.
kiti kitame. Ir vėl abu prašo
šonop jų kunus palenkia; nuo javų pjovi lamašlkomis, nesuskaitytais padargais ku
Dievulio lietaus — kad lytų tik
Tamsta turi savo jaunų giminių, einančių
mo, kur jie turi išskėsti savo tarpkojį kad rie neturi nei vardų; purvini, negerai pa Ir ji vos-vos nepataikė kaip anoj tvoros pusėj... .
mokyklas Lietuvoje, — nepasigailėk dolatikrai turėtų būti.
Kokie .paiki....
pasilaikius ant kojų. Krakmolu mėlynos, daryti, sukišti k/uvon, į dangų iškėlę sa
rio-kito jiems ant knygų. Tas juos palink
P-lė A. Vaidelytė surinko ir
tviskančios, tarytum nuvaksuotos, pamar vo jien'as, lyg dvi rankas, arba kiti prieš Sutvarkė sekančiai:
smins, — priduos akstino mokslui, — o juk
be mokslo yra sunku.
gintos spalvomis kuzos ir biskį išsiuvinė akį inbedę į žemę, gi užpakalį iškėlę į orą.
P-lė Marė V—tė, 34 m. am
Maloni valanda
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Kuomet tarp mergelių
ĄISOPO pASAKOS
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Kai kurie tų žmonių tempė už virvėsi petelnės buvo vartomos prikrautos vištie- Mes tam visai neabejojame,
surinktos ir Lietuvių kalbon išverstos ži
gaut vaikino.
galo karvę, ar veršį. Ir tuojau už gyvulio» nos, karvelienos ir avių sąnarių, ir gardus nes išti'kro ir merginų tarpe pa
nomo Amerikoje rašytojo Karolio Vairo.
i
sekė jų pačios 'su lapuotomis šakomis jį keptos mėsos ir plaukančių ant geltonos sipainioję vyro akutės sukelia
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nešindamos dideles karabines iš kurių ki- linksmumą, vertė seilei iš bumų tekėti.
pivardžius del to kad jie netrok
-Atsiųsk Tamsta mums $1.25 (money orde
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kitos
Visa žagrės aristokratija valgė ten pas
šta garbės iš to ką jie rašo.- Ki
•šojo vištų bei ančių galvos. Moterįs tos
riu arba pašto markėmis) ir aiškų Lietu'hutų padariusios, jei tokias ei
■ėjo sparčiau ir guviau už vyrus, su stačio Mait’ Jourdainą, karčiamos užlaikytoją, les rišant 'butų išradusios jas ti pasirinkdami kokį slapivardį
, , • von adresą tos ypatos, kuriai skiriate knytame sau garbę įsivaizdina.
. gą, o mes pasiųsime tiesiog į Lietuvą, draumis, išdžiuvusiomis figūromis, •apsisupusios arklių mainininką, taipgi ir žmogų kuris tokioj tvarkoj kaip ji surašė.
Niekad žmonių mintįs vieno. ge su laišku, kad 'tai nuo Tamstos dovana.
prastomis, mažomis skaromis, kurios bu savo dienose padarė apsčiai pinigų.
Kitų nei neminėsime, butų dai nesiliejo.
Indai ėjo apie stalą ir buvo ištuština perdaug vietos jomis užimta, o
vo susegtos ant plokščių jų krūtinių, o jų
Užsakymus ir laiškus adresuokite šitaip:
galvos buvo užgobtos baltomis skarelėmis. mi kaip ir geltoni ąsočiai giros. Kiekvie toli nesiekė tikrumo. Ištikro vi
Lietuviu Spaudos Draugija
Štai vėl pravažiavo 'kalamaskoj arklį nas pasakojo savo reikalus savo pirkimo ir sos pastabos priguli originalėms Kada užeina smarkus lietus,
307 West 30th St.; New York, N. Y.
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jie
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apie
jakumščiodami ir kratomi du vyrai ant sėdyvėse esančius žmones skubiai
nės ir gale ratų sėdėjo moteris, kuri laikėsi pus. Oras buvo geras del daržovių, bet ne siskaitykite.
Mes visados tėmijame, 'bū bėgančius slėptis kur po pasto
drobynos kad taip nekratytų.
<del javų.
dami kur susirinkimuose, kada ge — kaip mus tada apima gar
Staigu ant roturės plečiaus, ties namų, juose yra vieni vyrai. Sėdi jie, dus juokas!
Godervillėj ant rinkos buvo prisigrumušti biibnas. - Kiekvienas; išėmus jlyg rimčiausi, rimtais veidais, ir Bet visai kitaip yra kada mes
•dus didelė gauja —. zujančių žmonių ir gy- pradėjo
1
vulių daugybė., Karvių ragai, augštos, pla- visai nežingeidžius, skubiai atsistojo ir bė- kalba apie biznį, filosofijas ir patįs patenkame po toku lietum.
kitus galus. Bet štai, durims
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viena ar daugiau mergelių-mo- Vienas žmogutis, skaitydamas
Kada miestšargis pabaigė bubną muš
rių. Ir aštrus, spiegianti, baubianti balsai
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ti,
jis
šaukė
gergždžiančiu
balsu,
nevieto

pavirsta į vaikus: ima menkus vieno žodžio. Atrašė adminis
darė nuolatinį 'laukinį užimą, kartais virš
niekus šnekėti, prie jų kalbas- tracijai jį sulaikyti, bet nepa
to iškildavo juokas iš sveikų linksmaus kai se sustodamas:
“Pranešu Gordevillės gyventojams ir užkabas taikyti, juokus krėsti, dėjo nei savo vardo nei iš kur
miečio plaučių, arba skardus baubimas kar
abelnai visiems ant rinkos esantiems jog ir taip daro dideli ir maži, seni- jis yra.
vės pririštos prie namo sienos.
Taip lygiai buvo su tūlais ki
šį rytą tarpe devynių ir dešimties laikro jauni ir viduramžiai.
Viskas atsidavė tvartų, pienu, dobilais
Kokie paiki tie smertelni tais musų skaitytojais: prašo
džio, ant Benzeville kelio, tapo pamestas žmonelįai.
•■'"h.
ir prakaitu, padarydami. pusiau-žmpgiš^
'permainyt adresą, bet nepaduo
da pavardės, sako: “jus' mano
ką, pusiau-gyvulišką kvapą kuris del so juodos odos 'kapšys su penkiais šimtais
frankų ir -vaizbos popieriais. Jus esate
vardą turit, gudbai.”
diečių nėra nepaprastas.
prašomi sugrąžinti jį į majoro kontorą tuo Gerb. Audra parūpino šitokį
Maitre Hauchecorhe, iš Breauto, buvo jau, arba Maitrui Fortune Houlbreque, iš -šiam skyriui galvosūkį:
Buvo du ibroiuku:
ką tik atvažiavęs į Goderville ir ėjo per Mannevillės. Bus duota dvidešimts franDar naują žodį mes čia pasiū
Kirvelis ir Nusmuko.
lome palengvinimui musų rašy
rinką, ir štai jis pastebėjo ant žemės mažą . kų atlyginimo.”
Lai įspėja kas gali:
bos, 'kurią Lietuvos filologai už
šniūro galą. Maitre Hauchecorne, taupus
Po to vyras nuėjo shu. Dar sykį jie
Kas nusmuko Kirveliui?
sispyrė sutrumpint.
kaip ir visi tikri Normandai, ir jam rodės išgirdo bubno dundėjimą ir kvergždžiantį
Vietoj “garlaivis” tegul bus
Lauksime
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mankad viskas kas gali būti panaudotas, yTa'! miestsargio balsą. Paskui jie visi pradėjo
"gareivis”.
dras įspėt šitą galvosūkį.
'verta paimti, ir jis pasilenkė, bet sunkiai kalbėti apie tą atsitikimą primindami kaip
Kurie dar iškiolei nepaliauja
&
delei savo reumatimo. Paėmė jis nuo že Maitre Houlbreque gali arba negali atrasti
te naudoję oru skraidomiems
BALTIC STATES BANK
mės ploną šniūro šmotą ir jau rengės tin savo kapšj.
Mes skaitėme Liepos m. "Ar aparatams žodį “eroplanas” jį
Sudarė reikalingas sutartis siuntimui pinigų j tas Lie
panaikinkit. Mes jau seniau čia
kamai suvynioti, kaip jis užtėmijo Maitre
tuvos dalis kurios dar yra Lenkų užimtos. Siunčiame
Valgis tęsėsi. Jie baigė savo kavą, tojo" num., kuris yra po nauja buvome parodę kaip tikrai turi
redakcija
■
—
V.
Sirvydo.'
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pinigus į Vilnių ir į visas kitas vietas, su pilniausiu už
Malandainą, pakinkalų dirbėją,'ant savo kuomet žandarų viršininkas ant slenksčio
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tikrinimu.
tome ir džiaugiamės. Visuose
slenksčio žiūrintį į jį. Sykį jie 'buvo susi pasirodė.
atsitikimuose kur pasimaino y- ero arba aero arba air reiškia
Duodame pilną garantiją kad per musų Banką siunčia
barę dėl pavadžio ir iki šiolei tebesipyko.
mi pinigai bus tikrai ir teisingai išmokėti adresatui.
Jis paklausė:
patos pasimaino mintįs, ir jei orą, o kam mums svetimą žodį
Maitre Hauchecorne kaip tai susigėdo sa
tampyti?
Kitas
tiems
aparaJei nebūtų galima išmokėti del kokių nors priežasčių,
“Ar yra čionai Maitre Houchecome, iš vienam tas nepatiko tai patintai pinigai grąžinami atgal, atskaitant tiktai ekspenvo priešo pastebėtas imant nuo kelio mažą■ Breauto?”
ka kitas. Vis Imat ko naųjo tams musų žodis buvo “orlaipis”
sus, neviršijant 5% (5c. nuo dolario).
kadangi oroplanas nėra jokis
šniūro galą. Sparčiai jis paslėpė šniūrą po
naujas
įneša.
“Čia aš, čia.”
Ikišiol Amerikos Lietuviai buvo susirūpinę, negalėdami
tiesa
kad
jis
po
orą
laivas,
o
Tiek to. Mes Skaitėme ir gerb.
savo sermėga ir tuoj įkišo į savo kelinių
paduoti pagalbą savo giminėms Lenkų užimtose vieto
Ir jis išėjo su viršininku.
laipioja.
Bajoro
vaizdelį:
“
Ten
Meilė,
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se. BET DABAR JAU GALIMA.
kišenių, paskui ėjo linkui rinkos su iškel
Majoras jo laukė sėdėdamas minkšta- gybė” ir gavome sau mintį pa
g
Musų siunčiami Lietuvon pinigai yra išmokami labai
ta galva, ir savo liemeniu, kone dvilinkai ine krėsel. Buvo jis. tos vietos notaras, aug
rašyti šiam skyriui šitokį daly Daktarai nori kad žmonės sir-,
greitai. Bėgyje 6 savaičių nuo pasiuntimo dienos gau
nuo reumatizmo siausmų susilenkusiu.
ką:
.
į
štas, žilas, gražia kalba vyras.
gtų ir juos gydo kad vėl galėtų
name iš Lietuvos kvitus.
Tuojau jis dingo minioje, kuri rujo
“Maitre Hauchęcorne,” — sakė jis, “šį Mums pasitaikė būti tokioje sirgti.
Naudokitės musų greitu patarnavimu!
pamaži, trukšmingai besiderėdama ir siu- rytą ant Benzenville kelio tave matė pa šalyje kur niekados nebūna va Gralboriai nori kad žmonės
BALTIC STATES BANK
saros nei žiemos, visada sniegas
linėdama. Sodiečiai žiūrinėjo 'karves nu imant kap'šą pamestą Maitro Houlbreque, baltuoja ir žolės žaliuoja; visa sirgtų — ir mirtų.
Ir tik paskutinėse tų abiejų
294
Eighth Avenue
New York, N. Y.
eidami ir vėl sugryždami, visados abejingi iš Mannevillės.”
da šalta ir saulė kaitina, ir nie sakinių dalyse tie du žmonijos
baime kad neapsigauti, nedrįsdami galuti(Dar bus)
kad žmonės nenustoja vilkėję draugai nesusitaiko.
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ariu Kapitalas
s, kurie deda į
mui.
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“ARTOJO” ADMINISTRACIJA
E. 79th St., Cor. Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

kailiniais ir vėdinęsi ir šluostę
nuo kaktų prakaitą. Tenai vis
ko yra ir žmonės vis alkani ir
nedavalgę; ten panaikinti svai
ginanti gėrimai ir visi žmonės
visados girti; tenai vyrai gali
turėt daug pačių ir visi yra neženoti; tenai moterims laikoma
garbe apšnekėjimas kitų, bet
jos neturi ką pasakoti; tenai vi
sos moterįs gali mylėt visus vy
rus, bet nei vieno nenori. Te
nai kas vakaras rengiama baliai
ir šokiai, bet jaunimas namie
sėdi.
Užbaigsime šitą žingeidų ap
rašymą su sekančiu svarbiausiu
patėmijimu: takios šalies visai
NĖRA. .
Gerb. Adv. Bagočius, būda
mas Cleveląnde, privatiškame
pasikalbėjime pasakė jog įstaty
mai yra tam kad juos laužyti.
Ir musų akivaizdoje jis padarė
mažą “demonstraciją” už ką jį
musų valstijos įstatymai butų
nubaudę dar prieš liepos- 1 d.
1918 m. <

VYDŪNO j
VEIKALAI

IŠBUDINK MIEGANTI
DOLARp

Atėjo mums iš Tilžės vei
kalų garsaus musų rašy
tojo Vydūno. Jų karės
metu visoj Amerikoj stokavo. Reikalaukit dabar:
AMŽINA UGNIS
$2.75
(Joje telpa: Liepsnų
Ryto Giesmė; Namų
Ugnelė;
Ruomuva;
Vaidilutė;
Liepsnų
Vakaro Giesmė)
PRABOČIŲ ŠEŠĖ
LIAI
1.65
VISATOS SARANGA .30
VERGAI IR DYKAI 1.40
MIRTIS ir kas toliau .35
SLAPTOJI ŽMOGAUS
DIDYBĖ
.45
ŽMONIJOS KELIAS .30
GIMDYMO
.85
SLĖPINIAI

Jus dirbot sunkiai už savo turimus pini
gus. Ir dar vis kasdien einat dirbti dau
giau jų užsidirbimui. Kam laikyti na
mie ar ant pigių nuošimčių pirmiau už
dirbtus?
Pinigai kurie neuždirba gero nuošimčio
yra užmigę, todėl jums reikia anksti kelti
ir eiti dirbti sunkiai. Prikelkit juos.
Kaip tai galima padaryti?
Lengviausia, saugiausia ir patogiausia invesdinti juos Į The Lithuanian Mortgage
Co., kuri veikia jau nuo 1919 metų ir mo
ka šėrininkams po 12% ■ metuose, išmokė
dama pusmečiais.
Šerai (stock) parsiduoda po $100, ant sy
kio užsimokant.
.

Reikalaukit
"Dirvos” Administracijoj

Invesdink $100 arba daugiau į
THE
2006
LITHUANIAN
St. Clair Avenue
MORTGAGE CO.
Cleveland, O.
Informacijų klausk pas P. Muliolį, A. B. Bartase
vičių arba kitus kompanijos narius.
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pelną, o paskui šaukia
šaukia:: **Musu
“Musu ^/agningfonn .Su va via vi- padėtį ir reikalus, ir prasytų jų! CLEVELANDO KOLONI- buotis, (šiuomi paragina ir
i Lietuvos klausimą Kongresei JOS TARIMAS PASKO kitų 'kolonijų stotis wp pat
bendrovė nemoka dividendų!”
mo Protokolas
j prielankiai rištų. Nutarta kad
Kaslink grąžinimo pinigų, —
atmesti į šalį visus nesusi
LOS REIKALE
(Tąsa nuo pušį. 2-ro)
joki korporacija pinigų, priim
(kiekvienos valstijos -delegatai
(šį Skyrių veda V. K. Račkauskas. Į visus paklausimus
pratimus, kad tuomi dau
Cleveland'o
Liet.
Laisvės
duodama teisingi ir nuoseklus atsakymai spaudoje. Laiš
tų už Šerus, negrąžina ir nega šių valstybių arba jų reikalų .susirinktų ir iš savo tarpo išringiau pasidarbavus priarti
kus su paklausimais adresuokite šitaip: “DIRVA”, Biznio
-——> anes delegacijos Ltų pirmininką ir tarp savęs pa Paskolos Stoties Komiteito nimui Lietuvos Laisves die
li gražinti, nes, kitaip daryda subendrinimo,
sušauktas
visuomeniškas
su

Skyrius, 7907 Superior Ave., Cleveland, O.)
raduos savo pe
be- smalinę užduotimis ir kuris pas
ma, turėtų sugriūti. Jei kas tų trijų tautų paduos
sirinkimas Lietuvių Salėje,, nų.
nors, parduodamas L. A. B-vės ticijas atskirai ir perstatys sa ką -nueis, padarytų atatinkamą
Rezoliucijos Komisija:
'birželio 30 d. 1921 im., išklau
Gryžtantieji į Lietuvą Pabėgėliai Nebaudžiami šėrus, taip yra sakęs, tai arba vo reikalus atskirai. Bendrai spaudimą.
symui raporto iš' Lietuvos
Stoties iždininkas
šiame reikale dabar yra veikia
nežinojo
ką
sakęs,
arba
klaidi

Atėjo
laikas
delegacijai
pas
vai
jos
sunkių
kovų
valandoje.
Klausimai ir ■ Atsakymai
delegatas
no žmones. Pavyzdžiui, Liet. ma todėl (kad Su.v. Valstijų val- Prezidentą eiti. Į specialiai pri Paskolos Suvažiavimo at
Klausimas N5. — “Ar Lietu Investmentai gi į įvairias biznių Atstatymo Bendrovės 'kapitalas! džia svarsto visų tų trijų Bal- rengtą automobilį sudėta peti stovo Juozo Januškos, daly
J. Januška,
bendroves
nėra
auka
Lietuvai,
vos piliečiai, išvažiavę į kitą ša
Stoties Vice-pirmininkas
yra sudėtas į namą ir į akcijas tijos valstybių klausimą sykiu, cija su milijonu parašų — is- vavusio Washington^ suva
—
vieni
investorių,
rods,
dėjo
lį ir, pabuvę kiėk laiko užsie
M. J. Šimonis
(šėrus) šių įstaigų: Baltic Sta o kadangi Latvija ir Estonijal' viso suvirš 140 -knygų — o visi žiavime gegužio 30-31 dd..
niuose, sugryžę Lietuvon, yra pinigus vien iš patriotinių po tes Bank, Nemuno B-vė, Ringu- yra rišo pasaulio valstybių pri
Susirinkimas išklausęs ra Komisijos narys
Suvažiavimo delėgatai gražioj
būdžių,
nepaisydami
ar
bus
iš
baudžiami? Rusų‘laikais būda
vos B-vė, Dubisos B-vė, Lietu pažintos (apart Suv. Valstijų) tvarkoj, prezidiumo vedami, nu porto, nutarė, neatsižvel
K. S. Karpavičiusvo baudžia. Ir dabar ne vienas to jiems nauda, ar ne; bet bu vos Kredito Bankas, Baltic Sta de jure, tai ir Suv. Valstijų val
ėjo į Baltąjį Namą. Tenai kiek giant ant tų visų partivišvo
nemaža
ir
tokių
kurie
dėjo

bijosi keliauti Lietuvon, many
tes Finance Corporation, Lietu džia tokio pripažinimo ilgai ne vienas delegatas paėmė po kny kumų ir ginčų kokie Wa- Central 1690
Main ^068
damas kad 'bus baudžiamas.... ” si prie bendrovių vien del pelno, vos Laisves Bonus ir tt. Jei -pri atidėlios, todėl ir Lietuvių ben
gą su peticija ir parašais, ir vi shingtono suvažiavime bu JOHN L. MIHELICH
manydami
kad
ir
jie,
investinę
(Klausia pilietis Mat. Vilkevidras
žygiavimais
su
Latviais
ir
sieitų dabar grąžinti pinigus už
sas milijonas parašų buvo su vo pakelti, vienbalsiai atme
čius, 329 Albert St., Youngs- šimtinę-kitą, pastos kapitalis šėrus (reikalaujančių yra labai Estais pripažinimo klausime ga
nešta į Prezidento Sekretoriaus tus j šalį visus Savitarpinius JONAS BALUKONIS
tais ir -turės tūkstančiais dola
town, Ohio.)
rių pelno. Tokios rūšies inves- daug, po keliolika kasdien), tai li -Lietuvai tiktai ant naudos biurą. Paskirtoji delegacija bu ginčus, ir ant toliaus bend
ADVOKATAI
Atsakymas. — Rods, tasai toriai, negavę dividendų, pasi L. A. B-vė turėtų parduoti vi- išeiti. “De jure” pripažinimas vo Prezidento Hardingo ir Val rai darbuotis Lietuvos pa
Praktikuoja visuose Teismuose.
be
abejonės
bus
suteiktas
vi

skolai*
ir
rėmime
Lietuvos,
paklausimas yra (grynai juridi juto įgriebtais ir, žinoma, nesi sus šėrus, kokius ji pirko kito
stybės Sekretoriaus Hughes pri
902-4 Engineers Bldg.
nis ir tinkamiausi atsakymą į gaili rugojimų ant bendrovių ar se Lietuvos ir Amerikos įstai soms trimis valstybėms sykiu, imta ir audiencijoj Kongresma- reikalų, kaip iki šiolei darė.
Branch Ofisas
Kadangi dabartiniu laikų
jį galėtų duoti advokatas.
jų vedėjų. Tuo tarpu jie nepa gose, turėtų parduoti savo na todėl bendrai šiame reikale veik nas Chandler perskaitęs Lietu
6127 St. Clair Avenue
Kiek man žinoma, Lietuvos galvoja iš kur bendrovėse tas mą New Yorke, — kitaip sa dami 'mes niekuomi savo tautos vių, Latvių ir Estų delegaciją, Lietuvai pagalba yra labai
CLEVELAND,
O.
Valdžia nebaudžia Lietuvos pi pelnas ateina, kad butų galima kant, turėtų visai pairti. Ir suvereniteto arba Lietuvos Val išdėstė Lietuvos reikalus; taipgi reikalinga, Cleveland© Lie
atdaras ir vakarais.
džios
autoriteto
nežeminame
ir
tuviai
pasiryžę
palįs
dartokiame atsitikime pinigų neuž
liečių, apleidusių Lietuvą (be mokėti dividendai.
prisiminė apie Latviją ir Estonesumažiname!— •valdžios leidimo)' pirm paskel
niją, ir reikalingumą tas tris
Pavyzdžiui galime imti kokią tektų atmokėjimui šefų, nes ne
bimo Lietuvos nepriklausomy nors musų bendrovių. Girdėjo •visados' galima gauti tiek kiek Prieita prie delegacijos rin Baltijos Valstybes -pripažinti de
bės, ar pirm paskelbimo įstaty me kaip viena (tekių bendrovių mokėtą-, skubinai parduodant kimo.. Visapusiai buvo apsvar jure. Lietuvių vardu kalbėjo
styta tokios delegacijos sąstatas Dr. E. G. (Klimas, delegacijos
“DIRVOS” SKAITYTOJAMS
mų reguliuojančių pasportus ir giriasi išmokanti savo nariams akcijas ir nuosavybę.
ir vienbalsiai išrinkti Sekantie pirmininkas.
emigraciją.
(Lietuviams) 8% dividendo.
Klausimas N7. — “Kuo da
(Bus daugiau)
Taip pat, tur būti, nėra ir ne Pažiūrėkime kaip tas pasidaro. bar užsiima Liet. Atst. Bendro ji:
I. J. J. Elijošius, iš Chicagos,
gali būti baudžiami visi tie kas, Toje " bendrovėje kapitalo yra vė Amerikoje?” (Klausia pilie
J. J. Hertmanavičius, iš Chi- ŪKĖS PARDAVIMUI
dar Rusų valdžiai veikiant Lie arti $200,000 ir visas jos biznis, tis P. Nevulis.)
cagos,
Norintieji susirasti ir pirikti pa
tuvoje, pabėgo nuo persekioji kurs duoda -pelno, yra siuntimas
Atsakymas: — Į šį 'klausimą Apt. Ivaškevičius, iš So. Bos- tįs klauskit manęs, ūkininko; aš
mų, nusikaltęs prieš Rusijos Lietuvon pinigų. Kad išmokė
Visiems “Dirvos” skaitytojams yra
'senai šioj apielinkėj gyvenu ir
gerįąusiai gali atsakyti pati L. tono,
valdžią politinėje kovoje už Lie jus 8% dividendų, reiklia 16,000
žinau
visokių
farmų
kurios
par

paskiriamos
sekančios dvi knygos, iš
Atst. B-vės Direktorių Taryba.
Jonas Skritulskas, iš New siduoda ir aš jums galiu padėti
tuvos spaudą ir laisvę. Daug I dolarių. Biznyje kad uždirbus
kurių
vieną
pasirinkite
ir siųsdami sa
Aš joje nebesu nuo kovo mėne Britain,
surasti,
nes
žinau
kokia
kur
fartokių pabėgėlių buvo ypatingai gryno pelno $16,000 reikia biz
sio, tad daug ir nežinau. Kiek
vo
prenumeratos
pinigus
— už visus
Dr.
E.
G.
Klimas,
iš
Philadel

ma
yra
ir
kas
kame
gyvena.
po 1905 ir 1906 metų.
nio vedimo ekspensams antra girdėjau, šiuo laiku, nuo meti phia, Pa.,
Kreipkitės: JOE GRIB AS >
metus tiktai — pažymėkite kurią kny
Atsakomybėn, rodos, traukia^ tiek, — kitaip sakant, jei orga nio susirinkimo, dar -nieko ne
Box 142, Scottville, Mich.
Kun. J. J.'Jakaitis, iš Worce
gą Jus norėtumėt gauti. Jos yra:
mi tik kriminalistai, t. y. žmog nizacija nori išmokėti $16,000 veikė. Ką, kada ir kaip veiks
ster, Mass.
žudžiai ir plėšikai, nusikaltę dividendų, tai jos gross pelnas, — nežinau.
Dr. E. G. Klimas pačios de
prieš kriminalinius įstatymus iš kurio padengiami yra visi bi
DR. ADOMAS SZCZYTKOH
“ATTILOS SIAUBIMAS
V. K. R. legacijos buvo paskirtas kaipo
ir pasprukę nuo teismo į užsiė znio ekspensai, turėtų siekti
Gydytojas ir Chirurgas
kalbėtojas delegacijos vardu.
LIETUVIU KRAŠTAIS”.
musi
bent $32,000. Ta. bendrovė (ir
982 E. 79 St., Cleveland, O.
Visiems delegatams patarta
— Telefonai —
Parašė J. O. Sirvydas. Puslapių 208. Su paveik
Klausimas N6. — “Amerikos vises kitos Lietuviškos beridro- REIKALAUJAM susirinkti 10 vai. ryte sekančią
Rosedale 5758, Princeton 431
slais. Labai žingeidus istoriškas piešinys iš se
dieną, tvarkioj formacijoj, eiti
Lietuviai daug dolarių aukojo vės) savo biznį daro iš LietuAGENTŲ
novės" siaubūno barbaro Attilos vajonių po Aziją
Valandos: tik vakarais nuo 7
į Baltąjį Namą, kursai tik keli
Lietuvos reikalams ir daug da viųv ■— kitais žodžiais, tuos
iki 9 vai.
ir Europą, taipgi Lietuviu gyventose vietose.
šimtai
pėdų
nuo
vietos
kurioj
vė, kaipo investmentus, į įvai $32,000 turi sumokėti beveik
Nedėldieniais
nuo
3
iki
4
v.al
Platinimui “Dirvos’
DUODAMA TIK DRŪTAI APDARYTA.
Suvažiavimas laikomas. Prieš
rias 'biznių (bendrovės, pvzd. į tie patįs bendrovės šėrininkai,
Pardavimo kaina $1.25.
nesą
'beveik
'kiekviena
bendrovė
akyje
Amerikos
ir
Lietuvos
vė

Lietuvos Atstatymo Bendrovę.
Jus, kurie dabar tu
remiasi
daugiausia
savo
šėrininliavomis išpuoštame automobi
Ar ir į biznių bendroves duotus
rit laiko, nedirbat,
“KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ
liuje bus vežama peticija su mi NONE BETTER
pinigus reiks .paaukoti?. Leis kais bizniui. Gerai dar jei jie
su
savo
reikalais
kreipiasi
į
sa

galit
lengvai
pasi

PASAKŲ"
lijonu parašų, kurias nukelia IN ALL THE WORLD
kime, keliant kapitalą Liet. At
daryt pinigo užravus į vietą delegatai išims,
statymo B-ei, buvo žadama grą vo organizaciją, — tuo budu
Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 156 (didesnio
šinėdami savo kolo
kiekvienas po knygą, ir nuneš -į
žinti pinigus, pareikalavus. Kaip pelnas lieka jiems patiems-. Bet
formato). Su paveikslais ir žemlapiais, nurodan
buna•»•.•■»
kad šėrininkai
bizprezidento rumus.
'bus C5U
su tuo(Klausia
pil. tankiai
'MUD
LUVi.S . .
pu.
,
.J.
nijoje “DIRVĄ”.
čiais vietas gamtinių apsireiškimų. Platus suly
Posėdis užsidarė 11:15 vai.
M. Vilkėvičius, tas pats adreginimas
gamtos veikmės ir žmonių pažiūru į tai.
silieka pelnas. Pas mus dažnai
vakare, nutarus Susirinkti ant
sas.)
DUODAMA TIK DRŪTAI APDARYTA.
“DIRVA”
taip yra, — vieni -per neišmanyrytojaus 9:30; vai.
Pardavimo kaina $1.50.
Atsakymas: t— Lietuva yra I mą ir savo naudos nesupratimą, 7907 Superior Avenue
Trečias Posėdis
CIGAUS dovanas — vieną is tų kny
labai dėkinga už aukas kokias o kiti per gobštumą, eina pas
Cleveland, O.
Posėdį atidarė pirmininkas S.
Amerikos Lietuviai davė Lietu- sveimtaučiuS, jiems- atiduoda
gų — visi skaitytojai, ar kurie užsiraGegužis, 9:30 v. ryte. Visi de
rašys arba atnaujins savo prenumera
legatai į šį posėdį (susirinko.
tas patįs, tiesiog, arba per musų agen
Suvažiavimas paėmė į atidą
tus. Agentai patįs knygų neišduos,
faktą kad čionai suvažiavo de
b~et jie turi pažymėti prisiųsdami pini
legatai iš daugelio valstijų, ir
todėl pageidautina kad visi de
gus, kokią knygą užsirašantis pasirin
legatai, kaipo Suv. Valstijų pi
ko — ir bus tiesiog skaitytojui į namus
liečiai, nueitų pas savo valstijų PURE, CLEAN, FRESH
nusiųsta be atidėliojimo.
EVERY DAY
senatorius ir savo apskričių
THE CLEVELAND GRAIN
kongresmanus ir gyvu žodžiu
“Dirva” metams S. Valstijose $2.50
& MILLING CO.
perstatytų Lietuvos dabartinę
•Kanadoje ”
$3,00

BIZNIŲ SRITYJE

DOVANOS

Laivakortes

Į ir iš Lietuvos

“Vaikai nustokite
bereikalingai peštis—
yra užtektinai BAMBINO
jum abiem!’’

IŠ NEW YORKO AR PHILADELPHIJOS
l HAMBURGĄ
- - $125.00

IŠ NEW YORKO j EITKŪNUS

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiaus!

$130.00

Borough of Brooklyn, New York City

3rd Avenue & 35th Street,

MIKO PETRAUSKO VI

ja ukciily (dzūkiška)

..............

Joju Diena (dvi: augštam ir ten

[i Liūdit, Sveteliai-?
Vii Ai Pakirsėiau

.......................
............................

Ui fiEagėK ......r... .........
Domėjo (dnkiška) ......................
..............................

Skjgiao Skynimėli

jjiiai Nemunėlis Teka

..................

įstatė Raudona

..............

jAp (Latviška)

...............................

į

Vitaadėlės (kvartetas, sopranui, a!

ir bunt — Atminčiai bendro 1
ttrię dienos gg. Šliupam) ...
fcepdelė (duetas prie piano. Žodi
(Angliškai žodžiui pritaikė P.

Išleido Lithuanian Conservator

So. Boston, Mass.)

..............

Ilgo ir Gulbė-Dievaičio Duetas (i
lalėn] Karalienė”. Angliškai i<
iužos)

. ................... '.........

Junosios Daina (iš op. “Vestuvė;

žodžiui pritaikė Anna Lutku
Brutu Daina (aria iš op. “Birutė
sodriai Anna Intkus. Solį ir

Grit Karalius (I veik, fantastiški
jni (kvartetas)

.....................

Ktnrk pas Kapą (mišram choru
Irtai po Metą (vyriškas kvarte
Oį Rota, Rūtele (solo)

...............

Puška (solo) .....................................
Ntktumas —' Ačiū (solo) .....

Ln tas Šaltinėlis (solo) .......
Vii, Verčia, Laužo (solo)
lietuviškos Dainos (mišr. chorui'

Ginta Graši (4 lygėms baisau
Shitbmčios Stygos (duetas)

C. SOSNAUSKIO
Ic Bėga Šešupė (mišram cho:

....

bnelėli (mišr. chorui)

Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui)

..

[brigo Žemė (mišr. ’chorui) .,
ST. ŠIMKAUS 5

iri Tėvelio Dvaro ir Tykus

(mišram chorui)

Ai Jojau Per Girelę ir Žaliuok,
Atšjveikinimas su Giria (mišr

Ai [sunikčiau Čigono Rūbą (<
Atsisveikinimas su Tėvyne (n

Dubininko Daina (mišr. chon
Era Mano Brangi (baso solo)
Iiip Raiba Paukštutė (solo)
Dgu, Ilgu (keturiems lygiam

Iireivių Daina (trio)

............

Kur Bakūžė Samanota (solo)
1 Lietuviais Esame Mes Gimę
'Lopšinė Dama (solo) . ...

Mes Padainuosim (mišr. cho

Motule Mano ir šėriau Žirge'

Merguieie ir
(mišram chorui) ......
Ne del Tarfs ai, Mergele (

Otelis

(mišr,

chorui)

.........

Oi, Greičiau, Greičiau (solo)
Oi Kas (Apleidžiant Tėriikf

hakštuilli Skrajūnėli (mišr.

Plaukia sau Latrelis (duetas)
Piaylėjau Vakar; Vai Varge, 1

tė, Putė

(solo)

................. ,,

Sctatė Tekėjo (duetas) .............

&iiw Langeliu ir Per Giri*,
į bąH3ėlę (mišr. chorui) . .

Hm (tik pianui)

J

....................

I .tolio Gyventi (solo) ....
' liCsdri, Gudri; Pavasario Tru
r k. (mišram chorui) ............

Irhra Daina

(mišram

chorui,

Tįsiu Kena ir Vai Žydėk, Žydė
K a-tinre ir Per Tamsi* Nata

Tau žodis ne Šneka (mišriam i

A. ALEKSIO VEIK
AL Irtai Tėvynę (solo)

tari & Giružė (solo)

...

..................

Idė (toto) ........................................... •,

yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį;
lengvai, tačiaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c.
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš laboratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

Prie Visų Reikia Dadėti $5.00 Taksų.

DAINŲ IR MUZIKOS
Gaunamos “Dirvos”

fa Grįšim Ta (mišriam chorai)

Central 1766

Prospect 2420

$145.00
$132.00

Ateis Ruduo ir Žiemą —
sas Judėjimas—Ture
Dainų Chorams ir Si

Gota šaIĮ Lietuvos (mišriam d
Me Uždegti Kratine (solo) ...

Net ir mažyčiai žino, kad

IŠ PHILADELPHIJOS AR NEW YORKO
j KAUNĄ -------$134.00

IŠ NEW YORKO į LIEPOJU
Į LIEPOJU Per HAMBURGĄ

Lietuvoje ”
$3.50
Norėdami gauti dovanas, pinigus
už prenumeratą siųskite:
“DIRVA”
7907 Superior Avė.“ Cleveland, O.

CHORAMS Di
MUZIK/

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, išlėidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue
Cleveland, Ohio.

litam Vyfitj Himnas (solo) ....

V»set širdis Surakinta .......... ..

. J. T. KELPŠOS VEIK
bMirp Sakalėliai (ir Lenkų ir Ras

«h) ........... ...........
lituos Himnas (solo)

........

fandfMkl Daina ir Ei, Teveli (miš
Ai Pu Tėrelj ir Močiute Mano (miš
Ai Tcfi Nuleista ir Tris Dzienas- (m

Tune, Žirgelj .............,
Mce, Miego Noriu ir Ei, Varge (n

IŠ LIEPOJAUS Į CLEVELANDĄ
$180.16
Prie to dar $25.00 priedinių pinigų, kuriuos reikalauja
ma iš Valdžios, bet imagrantui atvykus atgrąžinama.

U ii Mergelė ir Ir Atlėkė Sakalėlis
® k Likkmfale ir Vanagėlis Tupėjo

Greičiausia Nupertame ir Pilnai Užmokame
M

Siunčiame Pinigus
Į Visą Lietuvą

ES reikalaujame keliolikos Namų vienos ar dviejų šeimynų, tarpe St.
Clair, Euclid, East 26-tos ir 105-tos gatvių, už kuriuos mokėsime pil
nai (Cash). Mes nesame perkupčiai (agentai), bet tiesiog pirkėjai,
todėl jus turėdami pardavimui Namus duokit mums žinią laišku, telefonu
arba ypatiškai, del apkainavimo, o mes trumpu laiku duosime atsakymą.

i Girelę ir Ui, ui, iri, Dieve (mišr

Suktiniai (pianui) .........
f<&» Giesmė (trio) ............ ..

Wj Me (trio) ........... .Z.?,
(betunitė — pianui/.. ,.
šokiai: Kepurinė ir Klumpakojį

kkiri: Suktinis, Našlys ir Noriu 1

'^•iooeertnns Maršai (P. Stankevic

(A. Koeanovskio) piai
budies Dainos (pianui) ........
*TKC0 KUDIRKOS VEIKALAI

PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

THE REPRESENTATIVE REALTY CO.
x

KAUNO OFISAS — Laisvės Alėja, 58
UKMERGĖS OFISAS — Kauno Gatvė, 52a
RYGOS OFISAS - 30 Wall St., Riga, Latvija.

ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING
Euclid Avenue prie East 14th Street
Abu Telefonai

LKidles. Lietuviškos dainos 4-nu

Wuu sutaisytos.

k

Gabowitz-Castle and Co.

Telefonai:

Rosedale 1157

Princeton 2727

Prospect 953

Central 6488

PETRAS MULIOLIS

INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Telefonai

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
i IS

2006 St. Clair Avenue

telpa

‘■PmaparėBs”, Munka A.

UL .....................
1,1 fHRO STANKEVIČIAUS VEIKA

tVjtaita, Koncertinis

•
Skyriai yra šiose Vietose:
A. B. BARTOSZEWICZ
7907 Superior Avenue

Čia

®qe 18S5į pust 24 .........

marše v

J8“*1 Svyrio ir kryžeivių apgi
te Į}?®3 '’'^10 metuose ...............

•nbnytos ant 4 balsų. Surin

T®“- atėję 1902, pust 82, Dnrt
fe^ijfa ...............................................
į*5“'* ®°“ė». sutaisytos vyrų
trim ig keturiems

**“Wlt

balsams.

........

KOLONI>ASKOLE

Biuomi

buotis,

. Laisvės pratimus, hi įLI
Komiteto giau pasidartavji J
niškas su jmjuj Lietuvos įg
lų Salėje^
n., išklauRraoEngj^
Lietuvos
Stoties
iždinio]®
rimo at*
delegatas
kos, daly>no suva0-31 di,

K. S. Karpau

rime bu- CenM UJO
šiai aline-. JOHN L.
i><wuuuuy>
tarpinius'

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

JĮBHEud

bend- JONAS BALUK®

--3N0S
- - - - - -■pa-i
-- 1
Lietuvos!
olei darė.!
iriu laiku
fra labai
undo Lieatjs dar-

ADVOKATAI

I

PnMikttoįi Tisuose Įį^.

3024 Engine^ Įfc I
Brud Qu” '
61«St(b7

OS" -SKAITYTOJAMS

•VANOS
“Dirvos” skaitytojamj yn
m sekančios dvi knygos, i
ą pasirinkite ir siųsdami w.
įeratos pinigus - už vi®
ai — pažymėkite kurią kny.
etumėt gauti. Jos yn:

T1LOS SIAUBIMAS
rUVIŲ KRAŠTAIS"
irvydas. Puslapių 208. Siprį
žingeidus istoriškas piešinys ii j.
o barbaro Attiks vajoniiĮ po kį
aipgi Lietuvių gyvenk® vieke.
1 TIK DRŪTAI APDARYTI

LEPIASI UŽ ŽMONIŲ
PASAKŲ"
Karpavičius. Pusk 156 (fia F
paveikslais ir žemlapiais, mb'
mtinių apsireiškūnų. Phtea^ l
s veikmės ir žmonių paiimįli į
i TIK DRŪTAI APDARffl, L

avimo kaina $1.50.
ovąnaš — vieną is tųsįT
kaitytojai, ar kurie iw |

atnaujins savą prenimai I

jsiog, arba per musų aga I
tai patįs knygų neisJw!

pažymėti prisiųsdarnipt
mygą užsirašantis pasim
tiesiog skaitytojui į namo į

atidėliojimo.

tams S. Valstijose
■

gauti dovanas, pinigui |
mumeratą siųskite:

‘DIRVA”
or Ave/ Cleveland, 0. fe

Calnl!?:
2

ustytojai, vinduotojai ir SL

į ir mašinerijų. Brandus F
eidžiam ir sukraunam.

nue

Cleveland,®1

f
SI

Užmokame
eimynų, tarpe St
jos mokėsime pilt tiesiog pirkėjai,
ą laišku, telefonu
įsime atsakymą.

LTY C0

Superior Avenue

St. Clair Avenue

30c
60c
20c
20c
30c
15c
15c
15c
25c
15c

Šių nakcialy (dzūkiška)
..............'....
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui)
Ko Liūdit, Sveteliai-? ......................
Vai Aš Pakirsčiau .......................
Už Šilingėlj ................................................................
Dovanojo (dzūkiška) ......................................... v.
Skyniau Skynimėlį ..................................................
Tykiai Nemunėlis Teka .......................................
Saulutė Raudona ........................
Lihgo (Latviška) ...................................................
Valandėlės (kvartetas, sopranui, altui, tenorui
ir basui. — Atminčiai bendro ryšio sukak
tuvių dienos gg. Šliupam) ..............
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso
(Angliškai žodžius pritaikė P. Preievage)
Išleido Lithuanian Conservatory of Music,
So. Boston, Mass.) ..............'...'..
Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “EglėŽalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ................... ...... ..........
Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės”. Angliškai
žodžius pritaikė Anna Lutkui) .........
Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai
žodžiai Anna Intkus. Solų ir pianui) . -..
Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ...
Aras (kvartetas) ....................................... ....
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ..........
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ..............
Oi, Rūta, Rūtele (solo) .......................................
Pasaka (solo) ............................................................
Noktumas —'Ačiū (solo) ..................... ..............
Kur tas šaltinėlis (solo) .......................................
Vai, Verčia, Laužo (solo) ...'...............
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) III sąs. ....
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ..........
Skambančios- Stygos5 (duetas) .... a...............

30c
3.00
40c
50c
40c
50c
80c
75c
75c
50c
25c
50c
50c

C. ŠOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) ...................
Karvelėli (mišr. chorui)
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui)
Užmigo Žemė (mišr. chorui)

25c
30c
40c
35c

ST. ŠIMKAUS veikalai
Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis
(mišram chorui)
................................
Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.)
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ..........
Aš Jsivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) ..
Darbininko Daina (mišr. chorui) .......................
Era Mano Brangi (baso solo) ..............
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ..............
Ilgu, Ilgu (keturiems lygiams balsams) ...
Kareivių Daina (trio)
Kur Bakūžė Samanota (solo) .............
Lietuviais Esame Mes Gimę (chorui)
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ..........
Motule Mano ir .šėriau Žirgelį (miš^ chorui)..
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį
(mišram chorui) ...... ...........
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ..i....*....'.
Oželis (mišr. chorui) ......
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ........... .....
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)...............
Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ........
Plaukia sau laivelis (duetas) ...... •......
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu
tė, Putė (solo) ........................
Saulutė Tekėjo (duetas) ......... ,..........
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch)
Šią Nedėlėlę (mišr. chorui) ...............................
Scherzo (tik pianui) .................... ..
Sunku Man Gyventi (solo) .................................
‘Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktuže
ir k. (mišram chorui) ...............,..
Vakarinė Daina (mišram chorui) .........
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.)
Vai tu-Žirge ir Per Tamsią Naktelę ........
Vienas Žodis ne Šneka (mišriam chorui) ....

[avimo kaina $1.25.

. ZIMMERMANCO

įL

Ateis Ruduo ir Žiema — Prasidės Vi
sas Judėjimas — Turėkit Naujų
Dainų Chorams ir Solistams.
DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

J. Janusą
St°ties Vice-phmį
M. J. fin®
Komisijos narys

lausęs raleatsižvel_
partiviš-:

ims

CHORAMS DAINOS
MUZIKA

30c

75c
35c

35c
30c
60c
1.00
1.50
60c
50c
1.00
60c
60c
50c
75c
60c
30c
30c
30c
50c
60c
1.00
1.00
30c
75c

75e
25c
30c
25c
60e
60c
50c

60c
25c
30c
45c

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ......................... . ..
Graži čia Giružė (solo) ..............'......
Ginkim šalį Lietuvos (mišriam chorui) ....
, Meile Uždegta Krūtinė (solo) ..............
Meilė (solo) ...................'...........
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ........ ..
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ...........................
Visuomet Širdis Surakinta

75c
50c
50c
65c
40c
75o
25«
60c

J. T. KELPŠOS VEIKALAI
Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom)
solo)
Lietuvos Himnas (solo) ..................
7....».
Mergvakrio, Daina -ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) ..
Aš Pas Tėveli ir Močiute Mano (mišr. ch.) ..
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m., ch.) ....
Balnok, Tarne, Žirgelj ____ ...................
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.)
Kad aš Mergelė ir Ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.)
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (ta. ch.)
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) ..
Keturi Suktiniai (pianui) ...............
Gailesčio Giesmė (trio) .....................
Ąsperges Mė (trio) .............v...........
Mozurka (Lietuvaitė — pianui/’..............
Pasaka (pianui) .......... .......... ..........
Tautiški šokiai:"Kepurinė ir Klumpakojis (pia.)
Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ”
w Vitauto' Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ”
Lietuvos* Himnas (A. Kočanovskio) pianui ...
Trjs Liaudies Dainos (pianui) ........ ..
.

75c
60c
35c
35c
35c
35c
35c
35c
35c
35c
60c
25c
50c
50c
60c
50c
50c
60c
50c
50c

1095. VINCO KUDIRKOS VEIKALAI.
1. Kanklės. Lietuviškos 'dainos 4-ms vyriškiems
balsams sutaisytos, čia telpa 18' dainelių.
Tilžėje 1895, pusi. 24 .................... 25c
1096. Operetė “Pumpurėlis”, Muzika A. S. Pociaus
Chicago, Ill................................................................. 25c
1097. PETRO STANKEVIČIAUS VEIKALAI.
4. Vytauto. Koncertinis maršas.
Atminimui
garsaus didvyrio ir kryžeivių apgalėtojo ties
Žalgiriu 1410-1910 metuose ....................... .. 60c
1103. Dainos, sutaisytos ant 4 balsų. Surinko Leonas
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82; Drūtai gražiai
apdaryta .................................................................. 1.50
1125. Revoliucijos Giesmės, sutaisytos vyrų chorams
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston,
Mass, 1908, pusi. 16. .... ...........................................

ŽINIOS IS
LIETUVOS
_

tavoje drumsto vandenėlio mė •kalbėjo (kai kurie vietos gyven
T - rasčių Skaitytojų padaryta kri. j gėju
kurie platina kareivių tar tojai. Ypač gražiai kalbėjo V."
tų; buvo atiminėjami Gudų kal

ba uždraustieji laikraščiai.

LENKŲ-LIETUVIŲ VISUO
MENĖS GRUPIŲ PA
inis ir gėlėmis.
Birželio 3 d. buvo priimtos SITARIMAI
Vilnaus Lenkų politinės ir vi
vienbalsiai dvi rezoliucijos ku
riose pripažįstama Pabaltjurio suomenės organizacijos ruošuvalstybių bendradarbiavimo rei sios į pasitarimą Kaune su Lie
kalingumas. Nutarta Rygoj pa tuvių visuomenės grupėmis.
Toks pasitarimas ištikrųjų
daryti Pabaltjurio valstybių lai
kraštininkų kongresą, kurį su turėjęs įvykti1 Kaune birželio
šaukti ir laiką nustatyti paves pradžioj; pasitarimas turėjęs
būti kaipo .tęsinys Lietuvių vi
ta Latvių laikraštininkams.
Išleistuvių pietus surengė St. suomenės darbuotojų seniau
Seimo frakcijų atstovai. Laike pradėtų pasitarimų Vilniuje.
Kadangi del savivaldybių rin
pietų kiekviena tauta kalbėjo
savo kalba. Tą dieną svečiai kimų (bus užimti visi žymesnie
apleido Kauną. Gelžkelio sto ji musų darbuotojai, tokie pa
tyje jų išleisti susirinko daugy sitarimai galėtų įvykti po rinki
bė laikraštininkų, visuomenės mų.
(“Trimitas”)
IŠ (MUSŲ ORLAIVININKYS- darbuotojų, Seimo narių ir kt.
TĖS KRONIKOS.
Per du metu musų oro laivy LENKAI STEIGIA LAIKRAŠ MINISTERIŲ KELIONĖ
no gyvavimo žuvo šie drąsuo ČIUS VILNIUJE
Kėdainiai. — Balandžio 24 d.
liai :
Nuo gegužio 24 d. Vilniuje Kėdainius aplankė ministeris
Leitenantas Vytautas Rauba, ėmė eiti du nauji Leųkų laikraš pirmininkas Dr. K. Grinius, vi
Vyr. leitenantas1 Šulcas,
čiai : savaitinis vardu "Glos daus reikalų ministeris R. Ski
Leitenantais Kumpis.
Kovna”, kurį leidžia "Kauno pitis ir vice-ministeris Dobkevi
Prieš pat aviatorių šventę, Lenkų laikinasis politinis komi čius, kurie rinkos aikštėje pasi
gegužio 28 d. netoli Garliavos tetas”, ir antras dienraštis “No- kalbėjo su žmonėmis. Ministe
nupuolė lakūnas Leitenantas viny Vi'lenskie”.
rial, nušvietė musų valstybės
Stanaitis. Orlaivis “Albatros”
“Glos Kovna” rašo kad jis padėtį, vidujinį ir išlaukinį, da
visiškai sudužo; Įeit. Stanaitis stojąs į darbą laibai sunkiomis vė atsakymus į paklausimus.
sunkiai sužeistas, guli ligoninė aplinkybėmis.
Lietuvių-Lenkų
Dr. Grinius sakė kad nelygi
je; nulaužta koja, išmušta akis ginčas esą susipynęs vis labiau nant kuriam ukiui, išpradžių
ir sudaužyta galva. Lėkęs kar ir, nesą vilties jį išrišti. Laik vis duok ir dėk, taip lygiai ir
tu motoristas lengviau sužeis raštis žada eiti! tuo keliu kad musų respublikai daug ko trūk
tas.
Lietuva ir .Lenkija susijungtų į sta, bet daugiau trūksta, sakė,
nesutraukomą Sąjungą. į;Tokių pilietinio susipratimo. Esą LiePABALTUOS LAIKRAŠTI
pančių, ponuliai, neturit kad
Jieškau Jurgio Mikalausko,
NINKŲ PASITARIMAS
taip.mus surišti!)
Laukiamieji svečiai — Estų
“Noviny Vilenskie” žada nuo gyvena Amerikoj 33 metai. Jei
ir La>tvių laikraštininkai — at lat raginti Lietuvių ir Lenkų kas žino meldžiu pranešti šiuo
adresu:
vyko į Kauną gegužio 30 d.
visuomenę į vienybę.
Baltramiejus Mikalauskas
Papuoštoje' Kauno stotyj, or
Kauno rėd., šaulių apskričio,
kestrui griežiant Pabaltijos ša
LENKAI PERSEKIOJA
Pa'krojaus vai., Karašilio kaimo,
lių himnus, gerbiamus svečius
LIETUVIUS IR GUDUS
Lithuania.
sutiko Lietuvos laikraštininkai,
“Vilniaus” redaktorius Myko
visuomenės atstovai ir žmonių
piinia. Svečių atvyko 18 žmo las Biržiška vėl nubaustas 20
KOPECNY’S
tūkstančių markių už talpini
nių: 11 Latvių ir 7 Estai.
Gegužio 30 d. svečiai lankė mą žinių ir straipsnių žeminan
Kauno apielinkes; vakare buvo čių Vilniaus valdžią. . Vilniaus EUROPIŠKA APTIEKA
pakviesti į vakarienę “Metropo- vidaus reikalų departamento di
Baigęs mokslą aptiekorektorius Pyvockis įspėjo Bir
lio” klube.
rius Pragos Universitete.
žišką
kad
jei
laikraštis
nepaGegužio 31 d. [vyko pirmas
Čionai yra visokių Europasitarimo posėdis, kalbose nu- keisiąs savo dvasios, busiąs vi piškų vaistų, ir chemikalų,
sai
uždraustas.
rodoma į Lietuvos, Latvijos ir
taipgi daug visokių Ko
Estijos reikalus ir tų valstybių Praeitą kartą M. Biržiškai ne daks paveikslams imti, ly
teko
sėsti
kalėjiman
tik
del
to
susiartinimo reikalingumą. Lai
giai ir kitokių fotografi
kraštininkai labai daug galį pa kad uždėta jam 50,000 pabaudą joms reikmenų. Yra bu
daryti tų valstybių susiartini sumokjjo vietos Lietuviai.
rninių dalygų, perfumų,
Kaune "Lietuvos” redakcijoj
mo ir sąjungos' įkūrimo reika
sadlainių. Receptai niusų
lu. Musų Užsienio Reikalų Mi priimama aukos pabaudoms mo speciališkumas. Mes moli
kėti,
kuriomis
'baudžia
Lenkai
nisteris ilgoj 'kalboj išdėstė prie
nam dykai imt paveikslus
žastis kurios tiesiog verčia Pa- musų nepriklausomybės gynė kas perka kamerą. Filmas
jus
Vilniuje.
Be
to,
pradėta
vi

baltjurio valstybes susijungti į
irgi puikia? iadirbam.
politinę ir ekonominę Sąjungą. sa eilė bylų prieš 'kitus musų ra
7901 SUPERIOR AVE.
Visų 'kalbėtojų buvo pabrė šytojus ir veikėjus: RondomanKampas E. 79th St
skį,
Vikt.
Biržišką,
Orentą
ir
k.
žiama kad laikraštininkų Katine
Prin. 1361
pradėtas Susipažinimo darbas Jiems taip pat gręsia didelės Rosedale 945
turėtų vis labiau plėtotis. Kiek piniginės pabaudos, o negalint
pasitarus, svečiai buvo nuvykę įmokėti — kalėjimas.
Prospect 202.
į Steig. Seimo posėdį. Gryžę Gudų spaudos biuro praneši
mu, Vilniuje sustojo ėjęs Gudų
vėl tęsė posėdį.
Dr. T. A. Hanlen
Birželio 1 d. įvyko antras po kalba Lenkų dvasios laikraštis
DANTISTAS tst!
sėdis. Matas šalčius skaitė re “Zvon”. Laikraštis užsidaręs
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto
iki 7 valandai vakaro
feratą del Pabaltjurio laikrašti del skaitytojų ir prenumerato
ninkų bendradarbiavimo reika rių neturėjimo. Iš to matyt
1395 E. 9 Street
kaip artima Gudams Lenkų dva
Cleveland, Ohio.
lingumo.
Minist. Pirmininkas Dr. Gri sia. Už tat tikroji Gudų spau
nius sveikino svečius ir savo da turi puikią plėtotės dirvą, o
LOUIS EISENBERG I
kalboj tarp 'kitko pasakė kad negali išsivystyti'del Lenkų per
spauda yra cementas galįs jun sekiojimų. Gudė laikraštis “Na Turi Geležinių Daiktų, Pečių,;
gti, ir dinamitas galintis skal ša Dumka” kreipės į Lenkus
Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, ;
Lieja ir Stogams dangalų
dyti, ir linkėjo 'kad Pabaltijos prašant leidimo laikraščiui eiti
1169 East 79th St. N. E.
valstybių spauda butų jungian du kartu į savaitę, bet leidimo
Princeton 1337-K
negavb. Pas daugelį Gudų laik
čiu cementu.
PąSkiąu svečiai buvo pas Val
rj/ff
Ar Jus Kuslun* Pleiskanos ?
stybės Prezidentą, kur širdin
NAUDOKITE Raffles
gai buvo sveikinami ir vaišina
Ar Jums Galvos oĄbfieltl?
mi. Tą dieną svečiai lankė mu
NAUDOKITE RųffleS
sų oro laivyną ir kitas vietas.
Ar J^sų Plaukai .Slenka?
NAUDOKITE ffuffleS
.
Vakare vėl buvo posėdis.
Ar Jus Norite Apsaugoti* Juos? J
Birželio 2 d. laikraštininkai
NAUDOKITE
garlaiviu lankėsi Jurbarke, apĮ^eLulęonui savo plaukų grasiais ir tanloaift
NAUDOKITE ffjfffles
žiūrėti Lietuvos gamtos ir seUzLulymui galvos odos sveikai ir svariai
novės liekanų, Gryžtant VeNAUDOKITE ffuffles
liuonoje buvo sustoję atlankyti
Gedimino Kalno. Čia pasitiko
Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog
juos žmonių minia su vėliavoiš iŠdirbčju per paštai už 75c. bonky,

GARDINO ŽYDAI Už
LIETUVĄ
“Trimito” korespondentui teko daug kalbėtis su Gardino gyventojaiis žydais.
Žydai pasirodo labai prielan
kus Lietuvos1 Valdžiai; jeigu
įvyktų koks, balsavimas, jie vi
si balsuotų už Lietuvą. Tuo
tarpu visi inbaidyti “Defenziwos” (žvalgybos) ar priversti
tylėti.
Gardino kunigai Lenkai agi
tuoja per bažnyčią ir per išpa
žintis 'kad tvirtai laikytus už
Lenkusi

pe bolševikų atsišaukimus. Vie
ną tų atsišaukimų ministeris
paskaitė. Mat, sako, rengiama
darbininkų šventė gegužio 1 d.
švęsti, o tuo tarpu pas mus,
kaipo darbo žmonių respublikoj,
ta diena skaitosi valstybinė
šventė. Reikia tik mums da
bar pabaigti bylą su ‘broliais”Lenkais, su kuriais dabar eina
derybos Belgų sostinėj Brusselyj. Tuomet valstybinio (darbo
našta visiems pusiau palengvės,
nes dabar iš 100 auksinų 60 au
ksinų reikia leisti kariumenės
išlaikymui ir tik 40 auksinų 'ki
tiems valstybės reikalams.
Del valst. pilstytuvės parda
vinėjimo buvo nurodyta kad pa
ti visuomenė turi kovoti su gir
tuokliavimu, nes vien uždraudi
mas gali ne tik nieko negelbėti,
bet dar pakenkti.
NusiskunduSiemfs Idel žydų
buvo paaiškinta kad žydai pas
mus turi lygias teises su kitais
piliečiais ir tie nusiskundimai
nėra pamatuoti, žmonėse kįla
pavydo del jų sekimosi vertelgystėje, bet .pas muš laisva pre
kyba, gali ir kiti to imtis ir da
ryti konkurenciją.
Pabaigus svečiams kalbėti,

Sąjungos Gudžiūnų kuopos na
rys P. šlėvė išreikšdamas' džiau
gsmą kad valdžia pas žmones
atvažiavo; jis priminė kas buvo
prieš tris metus, kas padaryta,
ir kas dar reikia padaryti kad
musų respublika žydėtų darbo
3ynonių gerovei. Ministerial vi
siems davė atsakymus ir paaiš
kinimus.
Būdami Kėdainiuose, svečiai
indomavosi Kalvinų bažnyčia,
kur guli užbalzamuotas buvusia
Lietuvos didikas- kunigaikštis
Jonušas Radvila.
(“L. Uk.”)
“Dirvą” į Lietuvą

Užrašyk “Dirvą” savo gimi
nėms ar draugams — atneši
džiaugsmo visam kaimui!

EKSTRA NAUJYBĖ!

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog j
DANZIGĄ IR' VARSAVĄ
OROPESA ............. Liepos 16
ORDUNA ............... Liepos 30
ORBITA
Rugp. 13
Paskiri uždari kambariai mote
rims ir šeimynoms.
The Royal Mail Steam Packet Co.
26 Broadway
New York
arba vietinėse laivų agentūrose.

BROLIAI IR SESERIS
LIETUVIAI!

AR JUS ŽINOTE,
KAD Viena iš gražiausių Poezi
jos knygų jau atspausdin
ta ir galima ją šiandien
gauti ?
Ar jus žinote, kad tokios
knygos nebuvo ir nesiran
da visoj Amerikos Lietu
vių Literatūroj ?
Argi jus nenorėtumėt jos
turėti ?
O gal nežinote kur gauti?
Na tai indėkite du dolariu
į laišką * arba išpirkite už
$2 money orderį ir siųskit
A. J. JOKŪBAITIS
327 E St., Boston 27, Mass.

(Šią knygą galima gauti ir
“Dirvos” Knygyne)

MONTREAL iki
HAMBURGO, DANZIGO ir LIEPOJAUS
PER
THIRD
CLASS

Vienatinis Tiesioginis Kelias i Baltiko Portus

Ląjyas POLAND IŠPLAUKS RUGP. 10
Puikus valgis. Plati vaikščiojimams vieta. Dideli sueigų kamba
riai ir rūkymui skyriai. Geros lobos, daug dviem lovom kambarių.
Informacijų ir kainų klausdami kreipkitės
KOMPANIJOS OFISAN, 9 Broadway, New York, ar vietos agentų

COLLVER - MILLER CO.
LAIVAKORTĖS IR PINIGU SIUNTIMAS
Mes vartojame jūsų kalbą.

2033 E. 9th Street
netoli Euclid Avenue

' ir

’ 1 98 W. 25th Street
Kampas Franklin Ąve.

LAIVAKORTES

JAU
ATPIGO

Nėra Ofiso visoj Amerikoj kur pigiau' gautumėt Laivakortės
stačiai j Hamburgą. Eidkunus, Liepoj ų ar Kauną. Pasportua
parupinam kožnam. Pinigus siunčiame Lietuvon pigiausia ir
išmokame greičiausiai. Kas tik Lietuvis ar Lietuvė kreipki*
tės tuojau šiuo antrašu:

LITHUANIAN
136 E. 42nd Street
TRAVEL BUREAU NEW YORK, N. Y.

SIŲSKIT LIETUVON
DAIKTUS

J

Mes pristatome Lietuvos daiktus (drabu
žius ir kitokius) su pilna garantija. Musų
atstovai Lietuvoje persiunčia j vietas.
Daiktai, siunčiami per, mus yra po apdrauda Amerikos Insurance Kompanijų
iki pat Lietuvos rubežių.
Informacijų ir Sąlygų klauskite per Laiš
kus. Rašykite Lietuviškai. Adresas:

VAN CLEEF EXPRESS &
FORWARDING COMPANY
New York City
303 West 30th Street

F. A D. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 3 5 th St-

Brooklyn, N. Y«

Apsaugok Savo Turtą

Nuga-Tone
Sugrąžina man sveikatą !r pajlegas, saką Ponas Matusevicls

Dalzell. Ill.
“Ktariu *uvą ntaprubežioutą pądėkavojimą
už jusu vaistui, Nuga-Tonc, kurios duoda
tvirtumą visam kunui Jos duoda naują
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau
^aug pinigu už visokius vaistus bet nieką ne
gelbieją. Kaip tik pradiejau imti Nuga'-Tone,
atgavau; tavą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti
man latdarij* dati energije ir tvirtumą. Galiu
dabar atlikti trys sykius daugiam darba negut
pirmiau? ir ne iaučiu pavargimo ir pųr tai galiu
pasakyti, jog Njiga-Tone yra geriausis vaistas
ir* gerų>usįs-itgaivitois sveikatos. Lenkiu savą
galvą prcJ tuns, kurie sutaisą tuos vaistus ir
kožnam patariu Nuga-Tone.”
. ,.
PETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir
tvirtumą įsiems gyvybes pajiegoms, yra
stebuklirigas yašstaa dBl silpnu, nery uotu,
sunaikintu vyru if moterių. Duoda naują
pnrybp laknonia ir žarnoms, atgalvin
Inkstus, Išmeta nuodingas atmatas, praia*
lin gazua ir iiputlmul, naprflmną -kvapą ir
livala liežuvio apyiUdrnus. Duoda .puiku
apetitą, glcrą gruomulavimą, nuolatinius
nervus ir tvirtą* pastiprinanti miegą.
Kožna bpnkuti NugM-Tone talpln pilną
vieną tp^nbsi gydymą, o prekS yra SI .00.
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptiokorlaus, imkite -per 20 dieng ir jeigu no
busite visai užrancdlnti,aptle|coriuBsugrąžis
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas
■ptiekorlaus, siuskite mums $1.00 o gausite
pilną minėsi gvarantuotą gydymą, apmo»
kietą pačtą* NATIONAL XABORATORY,
1018 - South Wabash Ave. Chicago, 111.

Kuomet Apsergi
Pirmutinis dalykas kas reikia jums žinortu O t
ti, tai —arfg J Ir
“KUR REIKS RASTI GERĄ DAKTARĄ”.
Jeigu pakreipsite savo žygius linkui Daktaro Kenealy ofisų, 647 Euclid Avenue, Cle\ jj
veland, Ohio, atrasite Patikėtiną Daktarą,
kokio jieškote, be' aikvojifho laiko.
•
Kuomet apsilankysi pas Daktarą Kenealy
atrasite jog jis. yra labai atsargus su išradimu tikrų priežasčių jū
sų ligos; tai yra, kur ir kaip ištikro jus sergat. Jo ofisai yra
įrengti su modemiškais mokslo aparatais. Su pagalba bandymų ir
jo plačiu®pažinimu ligų jis išvengia nuo padarymo klaidų. Pasi
tarimas dovanai.
Ofiso vai.
9 ryte iki
8 v. vakare

DR. KENEALY

Nedėliomis
10 ryte iki
2 po pietų

647- Euclid Ave.

Antros Grindjs

Cleveland, O.

Bond’s Ck.th!nįestore

Republic Budding

Sdurisšale°
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Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir kiti netikėti <>
Atsitikimai gali Sunaikinti
Tavo- viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl
atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo
Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus (Forničius. Tą galima atlikti per P. Muliolį, geriausio
se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais
reikalais galima apsirūpinti per telefoną, laišku
arba ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:

P
MULIOLIS
Ofisas 2006 St. Clair Avenue
Prospect 953
Gyvenimas:

6721 Edna Ave.

Central 6488
Rose. 3775-J.

<>

<>
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Į LIETUVĄ SU PALY-

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai

Paskolos stoties susirinkimas.
Birželio 30 d. Lietuvių salėje
atsibuvo vietinės Bonų stoties
sušauktas visuomeniškas susi
rinkimas išklausymui raporto
Washingtono- Suvažiavime ge
gužio 30-31 d. dalyvavusio at
stojo J» Januškos.
Kiek buvo matyt, musų dešinėsės srovės dalis, prisiskaitę
savo laikraščiuose visokių užme
timų tam suvažiavimuiJr viso
kių partiviškumų susupti, buv'o
pasirengę išnešti protestą prieš
ta Suvažiavimą, ir stoties var
du (viąai neteisingai ir nepri
deramai) 'buvo išrinkę komisiją
pagaminimui rezoliucijos. Kad
ir gaminti rezoliuciją, šitokiame
partiviškame atsitikime, tepri
tiktų sau -paskirai, ir ją butų
galėję išnešti.
Na, kaip ten nebuvo, rezoliu
cijos neatnešta, prie to dar de
legato gražiu nurodymu nepai
syti to kas Washingtone atsi
tiko negero, nutarta išnešti re
zoliuciją parodančią Clevelandiečių norą ir toliau darbuotis
išvien. Rinkta antra komisija,
kadangi pirmoji rezoliucijos neatnešus savimi liko likviduota,
ir jon inėjo: K. S. Karpavičius,
J. Januška ir M. J. Šimonis. Re
zoliucija talpinama ant pusi. 1.

Suvažiavimo delegatas taipgi
paaiškino ir apie bonų kuponus.
Dabar jau laikas siųsti kuponus
Lietuvos Atstovybei New Yor
ke arba reikalaujant sau nuo
šimčių arba paaukaujant kupo
ną Lietuvai. Tik siunčiant rei
kia aiškiai pasakyti kaip su juo
norima padaryti. Prie to rei
kia dadėti savo aiškų antrašą su
pilna pavarde kad Atstovybė ga
lėtų arba pinigus atsiųsti arba
paliudymą prisiųsti už auką.
Apie vietą kuponų Sunešimui
čionai kad paskui gavus išmo
kėjimą ir paliudymus per vieti
nės stoties valdybą, bus praneš
ta neužilgo.
(Kur kuponą siųsti yra pasa
kyta ant pusi. 1.)

Visuomeniškas susirinkimas
taipgi nutarė, .paprašius “Dir
vos” redakcijos, talpinti laikraš
tyje visus bonų pirkusių var
dus. Redakcijai sutikus, vardai
bus neužilgo priduoti ir -bus iš
tisai talpinami “Dirvoje”,, Ku
rie norit pasilikti sau gerą at

Pirmiausiu liudininku prieš
ją bus išstatytas nužudyto vy
ro tėvas, kuris savo pastango
Princeton 2727
Randolph 1157
mis ir pinigais surado tikrus
kaltininkus, kada po tos gar
mintį, pasirūpinkit tą numerį niai karščio (pavėsyje. Dayto sios žmogžudystės pora -metų at
gauti. Geistina butų kad iš kal ne termometras rodė 97 laips gal policija pakratė rankas, ne
no užsisakytumet, nes kartais nius; Tiffin turėjo 100 laips galėdama niekam 'bėdos užmes
ti. i
gali nelikti, nežinant kiek tik nių karščio; Ashtabula 106, N.
rai bus norinčių.
Baltimore 102.
Kaip ištyrinėjimai parodo, iš
Stoties sekretoriatas apie tai
apie šimto tūkstančių miesto
praneš neužilgo.
Lakewoode vėl sugauta deg pradinių mokyklų trečdalis mok
tinės atvožėjai kurie 'buvo laivu
sle užsilikinėja nuo metų iki ke
Numažino miesto išlaidas. Po atgabenę daug baltakės Cleveturių metų paskiau vien tik dė
lankui.
kontrolės tarybo® konferencijos
lei stokos valgymo arba nedadel sumažinimo miesto išlaidų,
Liepos 4 d. apvaikščiojant ne valgymo. Ne tik kad bereika
majoras paskelbė numažinimą
lingai tuomi užtraukiama vaikų
algų visiems miesto darbinin apsieita mieste be nelaimių.
Viena keistai nelaimė buvo to mokyklose sėdėjimo laikas, bet
kams, kas sutaupys miestui * į
metus 700,000 dolarių. Nuo 'lie kia: Tūlas Jonas šoltis, 69 m. daugybė iš to paeina ligų, kas
taipgi vaikus gaišina. Ne tik,
pos 15 d. visi dirbantieji valan amžiaus, Lakewoode, nušautas
sako Dr. Emerson, iš to nuken
betaisant
tvorą,
kuomet
kaimy

domis bus pastatyti 'ant; 7 vačia biednųjų vaikai, bet ir tur
lankų darbo į dieną; dirbantieji nas už kokio penkiasdešimts pė
tingųjų šeimynų vaikai yra nedų
atstu
nuo
jo
namo
kieme
savaitėmis gaus dirbti tik pen
davalgę delei stokos jų prižiū
kias dienas, gi kurie dirba mė pasidėjęs ant akmens revolve
rėjimo ir reguliavimo maisto.
nesinėmis kr metinėmis algomis rio gilzę su 'kulka kūjeliu muš
gaus po savaitę atleidimo kas damas ją iššovė. Kulka perėjo
T. M. D. 20 kuopos išvažiavi
mėnuo. Direktoriai ir depar senam žmogui per krutinę.
Septyni žmonės mieste buvo mas atsibus nedėlioj, liepos 10
tamentų viršininkai tuomi ne
suareštuoti už šaudymą ir de- d., Walter’s Grove, važiuojant
paliečiami.
giojimą visokių šaujamų ir švy State Road, už ĮBrooklyno tram
tuojamų prietaisų paminėjimui vajų stoties. Visi vietos Lietu
Lankėsi Niagara Falls, N. Y.
Amerikos neprigulmybės dienos. viai esat-kviečiami atsilankyti
Liepos 3 d. ant švenčių buvo iš
praleisti dieną laukuose ir gra
važiavę į Niagara Falls “Dir
žiai pasilinksminti būryje dau
vos” leidėjas A. B. Bartoševi
Sustreikavo 250 elevatorių gybės žmonių kurie tenai suva
čius su šeimyna ir redaktorius (keltuvų) darbininkų. Iki šio žiuos. Bus gera muzika šokiams
K. S. Karpavičius. Sugryžo lie lei darbininkai gavo po $1.25 į del jaunimo, taipgi gražių pie
pos 5 d. Keliųn atliko automo valandą, dabar sutiko ant nu vų pasivaikščiojimui, pasisėdė
biliu.
mažinimo algų iki $1.12i/>, bet jimui senesniems.
kompanijos duoda tik po $1.06
Išvažiuokit anksti, tenai jau
Jonas Brazauskas, gerai žino į valandą arba abelnai po $8.50 rasis žmonės svečių priėmimui.
mas vietos tautininkų tarpe vei į dieną.
kėjas, šiose dienose sugryžo at
Bedarbių yra daugiau. Nuo
gal į. Cleveiandą, po poros sa
Ilgai ruoštasi prie teisimo Ka- pradėjimo vesti Cleveland© ir
vaičių pasivažinėjimo po ryti
ber’ienės, kaltinamos nužudyme Amerikos bedarbių 'skaičiaus,
nes valstijas, bet jau ne vienas: savo vyro. Pastarose dienose darbams pradėjus mažėti, bir
parsivežė jauną pačiutę, Oną išrinkti visi 12 prisaikintų tei želio 30 d. pasirodo jog bedar
Stankevičiūtę,
paeinančią
iš sėjų. Kaip 'gynėjai spyrėsi, į bių yra daugiau negu kitais mė
Scranton, Pa., kur vestuvės at teisėjus neineina jokia moteris. nesiais nuo sausio 'm. Svar
sibuvo pas jos tėvus. Pirm to Pastaruoju laiku daugelyje at biausia nupuolimais buvo plieno
p-lė Stankevičiūtė tūlas 'laikas sitikimų kriminalistų gynėjai ii\ geležies industrijoje.
gyveno Clevelande.
išrodė jog moterįs yra žiaures
Linkime šiai porelei geros nės ir Su mažiau užjautimo, užPARSIDUODA
kloties ir daug laimių jų šeimy sispyrusios mirtimi bausti nuGROSERNĖ
— 1221 Payrie Av.
niškame -gyvenime ateityje.
kampas E. 43 gatvės. Didelė
krautuvė su skiepu po visu na
LIETUVIŠKA
Dideli karščiai. Nuo perei
mu. Prie krautuvės 5 kamba
APTIEKA
tos pėtnyčios Cleveiandą ir vi
riai, 2 automobiliam garažius.
są valstiją apėmė didelė šiluma
Užlaikau visokius ge Gerai žinomas bizniškafe auto
prekės ir rakandai už
ir taip laikėsi iki pabaigai seriausius vaistus nuo vi mobilius,
$1,500. Telefonuokit Central
redos. Visoje valstijoje nuo ši
sokių ligų ir suteikiu 7974-L.
Mr. F. Stampfel.
lumos daugybė žmonių apsilpo
geriausius patarimus.
ir šešetas sutiko mirtį arba tie
Kreipkitės į mato Apsiog nuo karščio arba besimautieką bile kada.
DR. J. T. VITKUS
dydami.
Gydytojas ir Chirurgas
’I. A. USEVIČIUS
Nors Clevelands karštis sie
2343
Professor
Ave.,
S.
W.
kė 89 laipsnius, kituose mies
Telefonas: Randolph 188
tuose buvo dar karščiau: siekė
1304 E. 68 Street. '
iki 100 ir daugiau laipsnių.
DR. P. J. HUGHES
Kampas Superior Avenue
Coneaut, O., buvo 105 laipsDE-NT1STAS
Virš Lietuviško Banko

1935 ST. CLAIR
Ave.

R. ŽITKUS VAŽIUOJA l
LIETUVĄ
Gerai išdirbtas drabužių biznis parsiduo
da. Norinčiam padaryti gerai pinigų yra
gera proga.
Pasarga: Nupirkusiam biznį apsiimame
viską išrodyti ir pamokinti per 40 dienų,
jeigu pirkėjas to reikalautų. Krautuvė su
visomis prekėmis ir rakandais kainuoja
apie $10,000. Bet pirkėjas turėdamas sep
tynis 'tūkstančius dolarių gali pirkti, nes
$3,000 padarytų ant pirmo išpardavimo ką
mes pagelbėsime parengti. Jeigu nesirastų pavienio, gali susidėti du ir pirkti, įką
ir mes buvome padarę su M. Palionių, kaip
tas daugumui žinoma. Taip pat parsiduo
da ir namas,’ prie to ir geras automobilius.
R. ŽITKUS
2012 St.' Clair Avenue

_______
EKSTRA!

Kainos prieinamos
Valandos nuo 9 ryto
iki 8 vakare.

greta gero ir sveiko maisto šialme greitame ir gražiame laive
viskas intaisyta taip 'kad keleiVisiems 'kurie atidėliojo savoju +llp5tll
irlrn_
| viai turėtų kolinksmiausią ir kokelionę Lietuvon, baimindamie I maloniausią kelionę. Laivas iš
si painaus kelio, blogo laivo, ke New Yorko plaukia stačiai ~j*
blumų su pasportais, “Lenkų Hamburgą, be jokių stovinėjiKoridorių”, ar pervažiavimo per mų pakeliuj.
Vokietiją, šiuomi paskelbiame
Laivakortė iš New Yorko į
kad RUGPJŪČIO (AUGUST) 4
Hamburgą tik $125.00.
dieną, 1921 m., laivu -MOUNT
Vaikams nuo 1 iki 10 metų,
CLAY, mes siunčiame su dide
po $62.50.
liu keleivių buriu speciali paly
War Tax $5 už kiekvieną
dovą VYTAUTĄ ŠAUKLĮ, ku
keleivį.
ris pilnai aprūpins visus kelei
Kūdikiams iki 1 metų $5.50.
vių reikalus, pradedant atvyki
(War Tax nereik.)
mu į New Yorką ir baigiant
Lietuvos gelžkeliu. Jis pasirū
Norėdami prisijungti prie šio
pins patikimu keleivių Stotyse, musų keleivių būrio, tuoj atsių
parengimu nakvynės, nugabeni skite pinigus (laivakortės apmo
mu bagažo, išgavimu kvito už kėjimui, pažymėdami kiekvieno
Income Tax, jis pasodins kelei keleivio vardą, pavardę ir me
vius. į laivą ir pats važiuos sy tus. Nesivėluokite, nes gal pri
kiu su jais iki kelionės galo: jis stigti vietų laive.
perveš keleivius per Vokietiją
Važiuodami New Yorkan rei
apsilenkiant “Lenkų Koridorių” kalaukit bilietų į vieną iš šių
ir bus nuolat su keleiviais, taip stočių:
kad kiekviename žingsnyje ke
PENNSYLVANIA STATION
leiviai galės naudotis jo pagal 32nd Street ir 8 Avenue (visai
ba ir patarimais-.
netoli nuo BALTIC STATES
Laivas kuriuomi VYTAUTAS1 BANKO),
GRAND CENTRAL DEPOT
ŠAUKLIS lydės musų keleivius
294 Eighth Avenue'
vadinasi MOUNT CLAY. Jis ar kurie važiuojate per Jersey
cor. 25th Street,
NEW YORK, N. Y. '
buvo pastatytas karei 'kaipo City, — 23rd STREET FERRY.
čia musų pasiuntiniai jus pa- Telephone: Watkins 2124.
greitas skraiduolis (Cruiser),
bet dabar taisai laivas perdirb
tas 'keleivių vežiojimui sulyg
Dr. Ray R. Smith, Dentistas * NO T
Amerikietiško plano, kaip ir ge
PAINI
6701 SČ CLAIR AVE. Kampas E. 67 St.
ležinkelio vagonuose: jame nėra
Darbą gvarantuoju dešimčiai metų:
nei pirmos, nei antros klasės,
Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums
tik visiems keleiviams intaisyti
nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui.
lygiai puikus ir parankus kam
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be-1
skausmio Dantų Traukimo.
bariai suly.g paskiausiu dailės,
sveikumo ir švaros reikalavimu, VW^^WWWVWWVWWWWWWWWWftflflAflWWWWW
taip kad visi 'be išimties kelei-l
viai turi pirmos klasės patogu
UŽSISENĖJĘ ’felG.OS
mus. Visi laivo deniai ir pasi
linksminimo kambariai pavesti
VYRŲ IR MOTĘRŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pakeleiviams be skirtumo. Mat,

DABAR LAIKAS
PIRKTI
MES TURIME NAMŲ
TINKAMŲ 'JŪSŲ G>
VENIMUI.
PARDUO
DAM SU MAŽU ĮMOKĖJIMU IR ANT LENGVŲ
IŠLYGŲ.
Ateikit ir Paprašykit Pa
rodyti Jums ką mes Tu
rime.

S. N. K. REALTY
CO.
6106 St. Clair Ave.
Tel. Princeton 948-R

1395 E. 9th St., tarpe St. Clair ir Superior Ave.
Pradėjo vėl gydymo praktiką po prabuvimo suvirs 10 metų kaipo
chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne ir Jurininkų Ligonbutyje.
Ofiso valandos 1—4 po pietų ir 7—8 vak. Nedėliomis nuo 11—1.
— Telefonas Prospect 4061 —

DENTISTAS - DR. J. A. KURLANDER
KAMPAS 24 ir ST. CLAIR
(Viršuje Vaistinyčios
Specialistas beskausmio dantų traukimo. Dedu aukso ir baltus
dantis. Visas darbas gvarantuojamas.
Valau dantis ir prižiurtu dantų smegenis.
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų ir nuo 4 po pietų iki 8 vakare.
Nedėldieniais jj|io 11 iki 12 dieną.
Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite
pasinaudoti musų lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimu—
tokiu, kuris primins jums senovės dienas.

Ui |1.60 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu
prisiusite laišku |1, taipgi suteiksime paaiškinimus apie
pasidarymą sau naminio gardaus alaus.

dčjimą, iki nepervėlu. .Mano speciališkumas 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 urnai sunaikinti simptomus ir
nurodyti tinkamą 'gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
AŠ GYDAU CHRONIŠKAS LIGAS KRAUJO, ODOS IR
' NERVIŠKAS, INKSTŲ, SKILVIO IR VIDURIŲ.
KAINOS PRIEINAMOS. UŽLAIKAU PASLAPTIS.
Visus' pacientus egzaminuoju ir gydau pats ir kada tik at
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visu gydymo
laiku nešimaišo ir nepavedu jokiam pagalbininkui. Jums
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbanti žmogų.
ATIDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tra
pais viršun. Mano Kambario numeris 7. Apžiurėkit kad
atėjot geron vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakare. Subartomis nuo 10 ryto'iki 8 vai. vakare.
Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

Adis nėaftiia dirbt' i

faną. Automobilių išc
iuVuri tetiko Detroit,
to 4 teta Railroad Co.Mio liniją pereitą rudenį,
ras ij paiymtemjišų nep:
stą te
yn
dSditeų
Tas
ta ta pora sate&p
Ford sako jog jo mm
nas žmogus tyri turėt
dieną pasilsiu, ir jeigu j
šešias diems, nedėldien
būti liuesas. Daugybės
šalies gelžkelip atkreipė
j tokį Fordo autnanynų h
ri kas iš to išeis.

Duodama
Merchants
Trading
Štampai
Duodam Merchants Red Stamps
su pirkiniais 10c. ar aųgčiau

Didelis Pusmetinis

Marškinių Išpardavimas
Dabar $1.50,ir $2.00
Vertes po
O
’ <>

MA-

TYSIT Iš PAVEIKSLŲ IR
BUS

PAAIŠKINAMA

KUR IR KAS YRA

PEKLA.

Kviečia vyrus ir moteris
BIBLIJOS STUDENTAI,

ĮRENGĖJAI.

uose vakaruose bus aiškiai parodyta kada ir kur buvo išrasta Amžinų kančių Pekla arba Pragaras. Bus pa
rodyta kur ji randasi ir kaip atrodo. Venta pamatyti ir tikrai sužinoti apie tokius daiktus. Nepraleiskit progos.
Bus tik du vakaru. Viršminėti paveikslai yra istoriški ir tikriausi gą galima rasti pasaulyje, surinkti iš viso pa
saulio dalių. Paskaitęs šį apgarsinimą lauk pažymėta laiko ir patvarkyk savo dalykus taip kad galėtum pribūti į
svetainę ant laiko. Pradžia lygiai 7:30 vai. vakare. In-žanga veltui, jokių kolektų nebus; Visi kviečiami.

SUBATOS VAKARE, L1EPOS-JULY 9 d., K. of P. Salėj, 1624 E. 55th St., tarp Superior ir Payne

VZ YRAI! Štai yra — didžiausias marškinių išpardavimas
kurio jus laukėte. Tūkstančiai visai naujų marški
nių kuriuos mes nupirkom iš gerai žinomų siuvėjų, visi
gerai žinomų rusių. Tokie kaip turėjome kituose mūsų
žymiuose išpardavimuose. Pasiūti iš plono spausdinto
'ir siuluoto madras; perkelio, rudi ir balti įvairiais margi
niais. Visi pirmos rūšies marškiniai.

•

BAILEY’S—Žemės Grindys

(ta valstijos industrijos
tąi pasirodyti jokiu dal:
jpjjiinu pereitai savs
jjiatis.
Į[® ir geležies indust
laptomo dfetrikte juda
alėtai; neprigulmingos d
i® takia su nedaugiau I
Itolimi lisų savo galių. 1
ptįja dirbtuvės suvartoja
i) nuošimtį savo jiegų.
taus plieno kailių tos sa
fe bėgiu neprisidėjo prie
pn» padėjimo.
Mninkystės industrijo
įku dabar nukreipta į
iiditėj; konvenciją kui
tat Atlantic City. Kor
ą mrsto naujų algų ]
jjįtą darbininkams.
hpsEast Liverpoolyj
fa
' i
te industrija dar vis
tap pranešama iš .

iųEteyklos vienatin
anglies tepristat
k tekitaujama.
teini pažymi nupi
Įsirpasažierių važini

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue
Princeton 466
_____
_______________
Puikus Paveikslai DOVANAI! Bus aiškinama ir paveikslais rodoma apie PEKLĄ!
ATSILANKIUSIEJI

priešina;

čb

DR. G. A. YATES, Specialistas
2573 EAST 55tIuST., 2-ros lubos, Room 7.
Prie Woodland a v. ir E. 55th SL,
Cleveland, O.

Tai yra
Krautuvė
Del Žmonių

Indomios prakalbos atsibuna
kožną nedėldienį, nuo 3 vai. po
pietų, Wm. Abel and Sons Co.
salėje, 7017 Superior avė., tarpe
E. 70 ir 71 gat. Inžanga visiems
dykai, kolektų jokių nėra. Tin
ka paklausyti vyrams ir mote
rims, aiškinama įvairus tikybi
niai dalykai.

DR. J. T. DUHIGG

-.■kUthouian Publication
sitiks ir atves Bankan. Nebua
FJįą Weekly at Clevelau
ąkirtumo jei atvyksite ir į ki-į'
giljthuanian
PublisI
tas stotis, .tik liepkite kad pįl
■ Yearly Subscription rat
šauktų mus telefonu: WAT-I
.AtUnited States................. :
KINS 2124, o mes tuoj atsiųsi
ib) Mexico ....
(gį, ml other countries
me žmogų. Jei atvažiuotumėte
i^įtisuig rates on appli
naktį, kuomet musų bankas už
"’’DIRVA”
darytas, tai nuvykite į vieną
f S7ERI0R AVE. CLEVEI
šių hotelių: HOTEL MERLE,
8 Av. and 23rd St. (iphone Chel
sea 5319), ar TRAVELERS
Published and dial
HOTEL, 9th Ave. and 23rd St
(phone Watkins 4407). Ten
gausite pigią nakvynę ir 'visai,
netoli ateit į musų Banką.
Bagažus paduokite į tą patį I
traukinį kuriuo važiuosite New*
Yorkan. Nemainykite bagažo če- Į
kių ir nesirūpinkite bagažais iki s
atvyksite į mušu Banką. Gavę i
jūsų čekius 'bagažą aprūpinsime- j
mes iki kelionės 'galo. Jei ture- į
tumet ekstra didelį bagažą, tai į
pasiųskite mums apmokėtą per
ekspresą kelioms dienoms prieš...
išvažiavimą, kad spėtų į laiką ' IJIONES
ateiti.
KARlUMĘįNENl
Platesnius paaiškinimus šutei- Į
Iriame laiškais.
B darbininkų
Baltic States Bank
JUDĖJIMO

Mingo apskrido, W. Va.
stijoje, angliakasiai po set
kovoja ir kompanijos po s
m bitininkus peisekioja
bintinuoja ir uipoJdinėja.
taip po pereito pavasario
dmvusiiĮ dideliu sosirėn
kovo uždrausta daryti sus
tens, liepos 8 d. buvo arei
Ii dvylika darbininku ir ju
iį už laikymą posėdžio. 1
* Hugo apskrityje uždra
oeŲaidimai ir belės kur
itarhkti buris žmomą Pi
ta pa po kares stoviu.
AngMasiy unijos 17 di
ta prezidentas pasiuntė gu
taonui laišką su nurodyi
taiu būdu butu galima pi
P fusitarimo ir pabaigim
syštūio streiko ir kovos.
Jodinėja kad kompanijos
Ftab' viąjs darbininkus a
11 tai darbininkai nebūtų
tauimojami už prigulėjin
tai# unijas. Kad birtų įv
*nl darbo diena; kari t
te mokama du sykiu mėn
1*1 tai darbininkai turėtų
S prekiauti ten kur jiems
tau; kad darbininkams t
ta*ba tašė rinkti anglies
ta turėtojai kaip tą" lėii
tatjtai, ir kad tonas būti
Mtanuij.

tapes U .policija dvieji
tasteliuKd areštavo 26
ta tateiniB sudeginime k
krautuvės; policija
užtikusi krauti
tataeimią daiktų.
.^ta gelžkeliy darbii
v’ta’nė rezoliuciją atš
imtarimą.etreikuoti
"tati angšakasiams.

