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Visa Lietuva Protestuoja Prieš
Santarvės Siūlymus

PENKTADIENIS, LIEPOS-JULY 22, 1921

AIRIJOS LIKIMĄ RI
ŠANT

DĖL GINKLĄVYMOSI
MAŽINIMO .

Nežiūrint paliaubų, pastarose i Prezidento Hardingo kvieti
dienose Airijoje, Belfast mies mas didžiųjų valstybių konfe
te, vėl atsibuvo riaušės, kuriose rencijos kalbėjimui apie mažini
užmušta pora Jr sužeista apie mą ginklavimosi gavo prijauti
40 žmonių. Pagaliau® milicija mo Anglijos, Francuzijos, Itali
užėmė kontrolę. Belfast yra jos ir Japonijos, kuri pastaroji
Ulsterio sostinė kur įsteigta verčia ginkluotis šią šalį. Pre
Šiaurinės Airijos parliamentas zidentas nori pirmiausia sutvar
kyt Pacifiko salų ir tolimųjų ry
prieš Airių norą.
Airijos respublikos preziden tų dalykus kad paskui butų ga
tas De Valera randasi Londone lima kalbėti apie nusiginklavi
visa "savaitė laiko ir tariasi su mą. Be to sutvarkymo lieka
Anglijos premjeru apie užbai “atviros durįs” į Kiniją visoms
gimą kruvinos kovos Airijoje. kitoms valstybėms-, taipgi Ja
Ulsterio premjeras liepos 18 ponų slėgimas šantungo pusiaud. savo kalba- grąsino išardyti salio, Mančžurijos ir Siberijos,
visą šitą tarimąsi pasakydamas ir Japonų mandatas ant Yap sa
jog De Valera ir Lloyd George los butų atvira priežastis nesu
jau neturi -ką-kalbėti apie Uis to sipratimams visu laiku, per ką
rį, visą tą dalį Airijos kuri yra galėtų kilti ginkluota kova tarp
po jo valdžia. Kadangi, sako Suv. Valstijų ir Japonijos. Jei
jis, De Valera- pripažįsta Airi /o sutvarkymo bebus atsiekta,
jos žmonėms apsisprendimą, tą šiai šaliai yra pavojinga kalbėti
Ulsterio Airiai jau padarė ir apie ginklavimosi mažinimą.
pasiliko po Anglija, dabar telie Yra menama jog Japonija ši
ka De Valerai ir Lioydui Geor tose tarybose nujaučia kad An
ge prieiti prie stisitarimo apie glija, Francuzija ir Italija palai
sritis nepaliečiančias Ulsterį; kys Suv. Valstijų pusę už vedi
kada tas bus atsiekta, sako jis, mą visko prie atvirų durų, taip
tada jis žada sueiti į tarybas kad Japonijai prisieitų vienai
su pietine Airija 'apie sugerini- prieš visus stovėti.
Japonija nuo sutikimo eiti į
mą tų dviejų pusių santikių,
De Valera ir 'kiti Sinų Fein konferenciją ilgiausia užsivilki
vadai nenusileidžia ir nesutinka nėjo, nežinodama ką daryti.
Francuzų atstovas tautų są
ant kompromisų; jų norBs" yra
visiška nepriklausomybė Airijai. jungos nusiginklavimo komisi
Jeigu darybo*, nenusisektų- Ai joje skelbia jog šita Hardingo
sumainyta konferencija baigsis'
riai pasiryžę tdiau kovoti. .
Anglijos valdžios prisilęidiT be naudos, nes tik vienos Suv.
mas Airių į taikos tarybas jau Valstijos esą ką tikrai norinčios
reiškia pusę Airių laimėjimo,,ir nusiginkluoti.
Sutinkančios dalyvauti konfe
tas parodo jog Anglija negali
rencijoje šalįs pristoja beišlygiginklu priversti Airių tyleli.
Bet Airi jai “teikimas nepri- nai.
stų praazt į pa- r---------kla."somybė»
S- ~
=
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SAVO TĖVYNĘ

Mes žemiaus pasirašę liepos
nikaičių paguldytų
27 d. sudarytas Amerįkos Lie už Lietuvos laisvę. į
tuvių visuomenės Komitetas
aukos yra išvengtiųos — Ame
Lietuvos Laisvės Paskolai kel rikos Lietuviai tą gali -padaryti
ti, šiuomi atsišaukiame į įvai
remdami Laisvės .Paskolą.
rias kolonijas, draugijas, kuo
Kiekvienas Lietuvos Laisvės
pas ir į pavienius, kviesdami Paskolos Bonas yra stipriu smū
darban Lietuvos pagalbai.
giu Lietuvos priešui. Juo dau
KAUNE MINIOS DEMONSTRAVO PAREIŠKI
Mes šiuomi norime jums pri giau išplatinama Laisvės Pa
MUI SAVO PRIEŠINGUMO.
’ '“Konsulas Lietuvai Vyk
minti Jūsų pakartotus pareiš skolos Bonų, tuo daugiau smū
sta į Kauną
kimus jog nenuleisite rankų iki gių Lietuvos pries&ns užduoda
LIETUVOS ŽMONES
Washington, liepos 13. —
Vilnius nebus paliuosuotas ir ma. Juo daugiau t<®iį*smugių
Iš DARBININKŲ
Liet.
Inf.
Biuras
žinodina
iki Jūsų parama Lietuvai toliau bus priešams užduodamą, tuo
PRIEŠ
NAUJUS
JUDĖJIMO
i
jog
sulyg
pranešimo
iš
S.
V.
bus reikalinga. Taigi Vilnius daugiau Lietuvos jaunikaičių
i
SIŪLYMUS
kol Jtas dar priešų rankose te gyvasčių bus išgelbėta ir tuo
Ohio valstijos industrijose iš (Lietuvos Inf. Biuras, Washingtone) Valstybės Departmento, Amerikos konsulu Kaune pa
bėra, dar musų amžini priešai* greičiau pavergtos Lietuvos dapereitos savaitės bėgio patėmyKaunas,
liepos
12
(Elta).
skirtas
iš
Paryžiaus
generatebeslankioja Lietuvos pasie lįs bus atvaduotos.
ta mažučiai pagerėjimai.
Reikalų Ministeris lio konsulato pięment EdUžsienių
niais,
ir todėl aiškiai galite ma
Youngstowno distrikto plieno
Taigi kuoveikiausia stokime
Dr. Puryckis liepos 11 d. iš wards, vice konsulu Charles
tyti jog Jūsų parama Lietuvai darban. Kur paskolos stotįs
dirbyklų vedėjai tiki "jog jau ge
važiavo Rygon Pabaitjurio Heisler. Abudu netrukus
dar yra reikalinga. Apie Vil yra pakrikusios arba kur- jų vi
ležies ir plieno kainos (nupuolė
Valstybių
Sąjungos
reika

vyksta
Kaunan.
niaus atvadavimą mažiausios sai nėra, tokiose kolonijose
iki dugno ir dėlto tikima pralais.
Lietuvos
Atstovas
Ameri

abejonės
nėra ir jos pas Lietu esanti draugija arba draugijos,
sidėsiant užsakymams, taigi ir
Liepos 9 d. Steigiamasis koje V. V. Čarneckis paža
vius būti negali, vien tik laiko ar net ir šiaip veiklesni -pavie
darbai galės geriau eiti.
Seimas išsiskirstė atosto dėjo kad musų Valdžia pa
klausimas t estovi. Tą laiką ga niai žmonės, privalo tuojau su
Youlngstowno nekurtos geleži
gom?.
Atostogos
tęsis
iki
dės
surasti
konsulatui
butą.
lime
paskubinti energingiau Lie sižinoti su Misijos raštine iš kur
nės nuo liepos 16 d. įvedė nu
rugpjūčio
30
d.
Clement
Eduards
paeina
tuvai
pagalbon stodami.
mažintas darbininkams algas.
bus pagelbėta paskolos stotį su
Visoje Lietuvoje vyksta iš Aibert Lea, Minn.
Liepos 27 d. įvykusiame Pa daryti. Visais reikalais reikia
Dabartiniu laiku tame distrikdideli protesto mitingai.
skolos Komiteto organizativia- kreiptis adresuojant:
te dirbama abelnai tik su apie
Žmonės labai pasipiktinę
me posėdyje, svarstėme kuomi Representative of Lithuania <
20 nuoš. normalio.
Gręsia
Rusų-Lenkų
ir protestuoja prieš Tautų
šiuo tarpu butų galima geriau 370 Seventh Avė., New York.
Akrono gurno dirbtuvės vis
Kare
Sąjungos pasiūlymus, o ypa
sia ir greičiausia Lietuvai pagel
dar praneša apie pramonės ge
LIETUVOS PASKOLOS
Berlinas, liepos 19. — Ru
tingai prieš kariumenės debėti. Pasitarus su Lietuvos At
rėjimą.
KOMITETAS:
sija
ineina
į
aršiausį
bado
pa

mobiliavimą, nes tada Lie
stovu gerb. čarneckiu ir su Fi
E. Li-verpool puodininkystės
dėjimą
kokį
kada
kas
atme

Kun.
J. Kąulakiš
tuva butų visai atiduota sa na. Žinios ne išplečiamos, bet
nansų, Prekybos ir Pramonės
darbai žada pradėti veikti, po
J. Tarei!aZ
vo plėšriųjų kaimynų malo patikrinamos nuolat didėjan
Ministerijos įgaliotiniu Dr. J.
trumpo sustojimo pasitaisymui.
A. Sltaknis ■ /
nei.
čiu bado permatymu.
J.
Bielskiu, ir paaiškėjus jog
Steubenville apielinkčs stiklo
J. Grinius '
* * ♦
Liepos
10
d.
Kaune
devy

Lietuvos Valdžios noru yra kad
išdirbėjai praneša apie smarkų
J. šaliunas
nių tūkstančių minia griež Kopenhagen. — Gręsia nau
davaryti Laisvės Paskolą iki
sukrutimą savo industrijoje.
A. B. Strimaitis
tai- protestavo prieš Tautų ja karė tarp Rusijos ir Lenki
dviejų milijonų, priėjom prie iš
J.
P. Mačiulis
Ruhr srities, Vokietijoje, an- Sąjungos pasiūlymus prieš jos. Kaip pranešama, abi pu
vados jog sukėlimas daugiau
Adv.
F. J. Bagočiu
.iiakasiai išėjo ant streiko. Su- taraujančius teisingumo ir sės mobilizuojasi. Lenkai šau
paskolos šiuo tarpu yra vienas
J.
Viskontas
itaikymo neatsiekta, kadangi žmoniškumo principams ir kia kariumenėn vyrus nuo 1885
iš geriausių priemonių Lietuvai Į Dar vieną narį paskirs A
arbdaviai atsisako priimti dar- Įžeidžiančius .Lietuvių .tau iki 1894 klasių. Rusai mobili
pagelbėti ir savo pilietiškas par K. Federacija.
ininkų reikalavimus.
tą.
■*
4L
zuoja septynias klases. Lenkų
eigas atlikti. Nusprendei
valdžia,
formaliu.atsakymu
cnt
daryti
trumpą
bet
Smerkų
“V
T A /*
"1
VIDlffNvE, < L
Karščiai Pasikartoja skolos vajų, pradedant rugpjū Prancūzams šmugelnink;
joja laivų budavotojai. Pa Lietuvos Seimo Atsine- rtusijos ultimatumo reikalau
jančio suvaržyti bolševikų prie
tukta kariumenė tvarkos žiuCentralinės vakarų valstijos čio 1 d. šių metų.
širnas į Taikymus
šposas. Liepos 12 d., vak
šų veikimus Varšavoje, atsakė Bedarbių Krizis Baigiasi
ėjimui.
Užsibrėžėm sukelti bent tris besiirstant laiveliu (canoe)
apimtos dideliais karščiais; žmo
Kaunas, liepos 11 d. (Elta). kad ji nežino jokių žmonių ar
Pereitą savaitę Clevelande lai
Metų bėgiu, Mingo paviete, Liepos 9 d. Užsienių Reikalų grupių veikiančių prieš sovie kė suvažiavimą Ohio valstijos nės taip sakant tirpsta nuo ši šimtus1 tūkstančių dolarių. Tai Providence upę, F. Karpavir
gi kviečiame ir raginame visas su Lazaiuskučiu nuplaukė pa
>V. Va., angliakasių streiko diS- Minis toris Dr. Puryckis išdės tus, bet Lenkija pasilaiko tei bankieriai. Tarp kitų reikalų lumos. Ūkininkai vietomis ne
paskolos stotis, visas organiza Francuzišką garlaivį “Roma
gali
dienos
laiku
dirbti
laukų,
trikte, darbininkų kovoje su tė Steigiamajame Seime Vyriau sę duoti prieglaudą politiškiems buvo pakelta klausimas apie incijas
ir .pavienius kuoveikiausia kuris į šį portą pribuvo su pa
atlieka
darbą
nakties
metu,
po
sybės
nusistatymą
dėl
sąlygų
kompanijos samdytais razbaipabėgėliams iš Rusijos.
dustrialį krizį, kuris dabar šioje mėnesiena.
prie
vajaus
rengtis.
kuriomis
Tautų
Sąjunga
pasiū

»
♦
♦
Balžienais iš Francuzijos ir Ita
ninkais, žuvo abiejose pusėse į
šalyje įsisiūbavęs. Iš visko pa Wi'scons'in valstijoje vietomis
Daugelis draugijų dabar lai lijos liepos 10 d. Jiedviem be
100 žmonių. Buvo paleista gan lo tęsti toliau derybas BrusšeIš Londono ateina žinia jog sidarė aišku jog finansinis ir
dai. kad tos srities darbininkams lyje. Vyriausybė negalėdama Petrogrado gubernatorius Zi- industrinis Suv. Valstijų krizis karštis siekė iki 106 laipsnių. ko savo metinius arba pusmeti plauki©j ant netoli to garlaivio,
unija paskyrus ar nupirkus už sutikti su Tautų Sąjungos pa novjev rezignavo iš sovietų val jau beveik perėjo ir senai lau Dakotos valstiją perėjo per- nius’ susirinkimus, prie tos pro pamatė kad keturi vyrai, taipgi
kuninė audra, sunaikindama ke- gos prašome pasvarstyti ir apie mažame laivelyje, prisiirė prie
siūlytomis Genevoje sąlygomis, džios.
$2,500,000 ginklų.
kiamas
gryžima
’
s
prie
normali©
lioliką namų ir sužeisdama apie įsigijimą daugiau Laisvės Pa laivo “Roma” ir parodė vienas
* * *
Keturi šio distrikto angliaka ir laukdama naujų pasiūlymų,
dalykų stovio tuojau pradės ap 10 žmonių.
skolos bonų, ir taipgi kuomi iš jų ranką iškėlęs keturis pir
griežtai
reikalauja
laikinai
pa

sių vadai, pagal sutarties su
Rusų sovietų valdžia pasiry sireikšti. Finansiškai ši šalis
dėčiai
Vilniuje
nustatyti
Suval

valstijos valdžia, sutiko prasi
Laimingas darbininkas. Det daugiau galėtumėte vietinei pa štus. Tuojau Fraineuzai ant
stovi tvirtai kaip uola, tikrino
skolos stočiai laike vajaus pa laivo būdami suprato ką tai rei
kų sutarties išpildymą. Tokį žo išnuomuoti Petrogrado uostą
šalinti.
kokiai užrubežinei kompanijai. bankieriai kalbėtojai, viskas ko roite dirbdamas už 49c. į va
Washingtone vedama tyrinė Vyriausybės nusistatymą parė Ta kompanija, rodos businti An reikia tai pertvarkyti kainas už landą, tūlas hotelio darbinin gelbėti. Paskolos stočių valdy škia, ir tuoj indėję į gurbelį
jimai visų priežasčių dėl kurių mė visos Steig. Seimo frakcijos. glijos įstaiga, turės pusę indėlio dalykusį (ko Jąbiausia keikia, ir kas', 28 m. vyras, gavo žinią bos privalo į draugijų posėdžius keturias bonkas degtinės nulei
atsilankyti ir dėti visas pastan
Krikščionių demokr. atstovas
Mingo pavieto darbininkai ve
tame, kitą pusę savinsis sovie- bus galima pradėti darbus ir kad jis yra dalininku penkioli- gas kad draugiją darban pri- do amt virvutės žemyn. Tie ke
turi vyrai išsiėmę iš gutrbelio
da taip didelę kovą ir dėl ko jie Kun. 'Staugaitis, socialistų liau tų valdžia.
kos milijonų dolarių palikimo;
atgijimą viso gyvenimo.
yra persekiojami. Užtardami dininkų ir valstiečių sąjungos
♦
*
♦
jam išpuola tos sumos trečia kvietus. Kur nėra paskolos sto tą taip mylimą svečią iš tolimos
darbininkus jų vadai aiškina jog atst, Šleževičius, ir socialdemo
dalis. Tik trumpas laikas atgal ties ten tuoj privalo būti suda šalies nenuplaukė be padėkos
Berlinas tikrina jog sovietų
kompanijų nepriėmimas darbi kratų atst. Kairys — visi svei premjeras Leninas nusprendė Nori Pažabot Vulkaną tasai nežinotas milijonierius bu ryta. Tokioje kolonijoje esan Francuzams: gurbeliin indėjo ke
ninkų atgal į darbą, nesutiki kino Vyriausybę dėl šio jos nu grąžinti į privatines rankas vi
Hawaii salose yra vulkanas vo prašęs vieną sykiu hotelyje ti draugija ar draugijos, arba turias penkines.
artimiausioje kolonijoje esan-.
sistatymo
kuris
visai
atatinka
mas laint jokių geresnių išlygų
sas dirbtuves turinčias mažiau Kilauea (žiur. “Kas Slepiasi už dirbančią merginą eiti už jo, čibs paskolos stoties, priederme Tą matydami, šiedu vaikinai
visos
tautos
valiai.
ir išvarymas darbininkų iš kom
irgi priplaukė prie Francuzų lai
300 darbininkų. Palengva ir di- žmonių Pasakų”), amžinai vei bet ji atsisakė kad jis permažai
panijų pastatytų namų yra di Balsuojant vienbalsiai priim dėsės įstaigos bus atgrąžimtos, kianti gerklė. Daroma tarimai uždirba ir negalės jos išmaitint. turi būti tokioje kolonijoje pa vo, pakėlė ranką augštyn ir iš
ta sekanti opozicijos įneštoji
džiausia betvarkių priežastis.
tiesė du pirštu. Francuzai tuo
paskirti pinigų pajungimui to Mat, kaip vieniems laimė atei skolos stotį sudaryti.
Nors tris1 šimtus tūkstančių jau indėjo į gurbelį dvi bonkas
rezoliucija: “Steigiamasis Sei kada iš jų dabar vistiek naudos vulkano šilumos ir jiegos pa na, o kitiems atsuka pečius.
American Ekpress Co. nukir mas-, pritaria Vyriausybės nusi sovietai neturi.
padalinus ant visų stočių labai ir nuleido jiems žemyn, šiedu,
naudojimui jų industrialiams
* * .*
to savo 80,000 darbininkų algas statymui dėl tolimesnių derybų
Francuzų užimtose Vokieti maža kvota kiekvienai pripuls, išsiėmę “brandy” nusiirė tolyn,
ant tiek kad per metus sutau su Lenkais ir eina prie kitų die Sovietų užrubežinių reikalų reikalams. Italijoje naudojama jos dalyse Vokiečiai laikosi la bet pakartojame jog prie darbo
neindėdami į gurbelį nieko, ži
vulkaniška energija gaminimui
pys apie 12 milijonų dolarių.
bai griežtos neapikantos prieš reikia gerai prisirengti, nes tik noma, Francuzai bumbėjo ką to
notvarkės punktų svarstymo.” ministerija protestuoja priešais elektros dirbtuvėms .
tautų sąjungos tarimą ■paskirti
okupantus ir net savo vaikuose prisirengę savo pareigas tinka kio nesuprantamo, bet daugiau
Amerikos Darbo Federacijos
buvusiam carui priklausiusių užbando inauginti kuodidžTausį ne mai atlikti tegalėsime.
prezidento Gomperso pasiųstas
ir negalėjo ką daryti, kadangi
Grekų-Turkų
Kare
rubežiuose pinigų gelbėjimui pa
Dovana
Prezidentui
pakantos jausmą prieš Francu
Broliai ir sesers Lietuviai, su tai yra kontrabandas ir dargi
raštas apkaltinantis Vokietijos
Grekų kariumenė Kutąja sri bėgėlių iš Rusijos. Sovietų val Washington. — Prezidentas zus.
prantate jog smarkių raginimų Suv.^Valstijose yra uždrausta
darbininkus už karę sutiktas su
tyje,
pietryčiuose nuo Brussos, džia savinasi teisę prie tų pini Harding gavo “redaktorišką kė
Tums
nereikia, nes tai yra kvie degtinė naudoti, taigi ine tiktai
panieka ir pasakyta jog Vokie
Francuzijoj daryta bandymai
dę” kaipo dovaną nuo 600 Ame skristi oru paties žmogaus su timas prie Lietuvos Valstybės jiems nevalia pardavinėti nuo
tijos darbininkai už tą karę tik Maž. Azijoje, -privertė Turkus gųdarbo, prie pilietiškų pareigų savo laivo, bet net nevalia ir
rikos redaktorių. Pats Harding
tiek teturi atsakomybės kiek ir nacionalistus pasitraukti tokiu
budu kad Grekams pradeda ro Konstantinopolyje suimta ke yra leidėjas ir redaktorius iš kama jiega orlaiviu. Vienas pildymo. Vienok tas pareigas gerti S. V. pakraščiuose. Ant
Amerikos darbininkai.
dytis geros pasekmės.
letas sovietų komercialių dele profesijos, ir priimdamas šią vyras prisitaisęs prie dviračio jums primindami, norime jums bonkos rašo jog tai yra geras
Nubausta angliakasių vadai.
Grekų pirmyn ėjimas vysto gatų susektų dariusių suokalbį dovaną išsireiškė jog vėl norįs sparnus ir smarkiai įsukęs1 pasi aiškiai perstatyti jog nežiūrint
Columbus, Kas., angliakasių uni si į generali ofensivą ir jų žy pakelti tenai revoliuciją. Delei sugryžti prie savo amato kada kėlė nuo žemės, pralėkdamas 35 į Amerikos Lietuvių atsineši- vynas, bet bonkoje yra labai
smarki brande. Tas Francuzus
pėdas. Už tai jis gavo dovaną
jos prezidentas ir vice preziden giai veda linkui Bagdado gelž- to buvo kilę 'ginčai tarp Rusijos pabaigs prezidentystę.
mą, Lietuvos teisės bus apgin išdalieis ir nugąsdino kad kar10,000
frankų,
jau
senai
tokiam
tas nuteisti po 6 mėn. kalėjimo kelio užėmimo.
ir Anglijos, nes Anglų viršinin
tos, Vilnius bus atvaduotas. tais ar ne valdžios agentai juos
ir bausmės po $500 už iššauki Mustapha Kernai Paša paskel kai suokalbius susekė.
žvėriškas darbas. New Cas- tikslui paskirtą.
Lietuvos kariumenė yra pasi užtiko.
Slapukas.
mą darbininkų į streiką prie bė santarvės augštajai komisi
tle, 'Pa. — (Netoli čionai krū
rengusi prie didžiausio pasiau---------------------------------i
šais industrialius įstatus. Jie jai tą kad jeigu pasirodytų jog
Jugoslavų valdžia pasiuntė muose atrasta sukoneveikta ir
Plienas ir geležis piginama.
kavimo; laikui priėjus stos žutPINIGŲ KURSAS
teismui užmetė jog jie visai ne Grekai kuomi nors gali pasinau- Austrijai notą reikalaujančią sužeista 14 metų mergaitė. Po
butiinėn kovon ir užduos priešui United Statės Steel Corp. dikmanė kad streiko šaukimas bu ti Konstantinopoliu, Turkai na sulaikyti kokios ten organizaci to žvėriško ant jos užpuolimo
mirtiną smūgį. Suprantama, čiai numažino kainas ant plie
Liepos 20 d.
tų prasižengimu, kaip kitur to cionalistai irgi jausis turį tokią jos terorišką veikimą prieš Ju mergaitė per porą dienų buvo
$1.28 tuomet prisieitų sunkią auką no ir geležies išdirbinių; nuo
100 markių-auksinų
nėra.
pat privilegiją ir stengsis ja pa goslavus. Ta organizacija esan pusiau be dvasios. Policija įie 100 Lenkų markių
6c padėti — daugelis Lietuvos jau- tono nukirsta nuo 2 iki 12 doi.
sinaudoti.
ti Austrijoje ir turinti tikslą ško piktadario. Ji buvo išsiųs
1
~lw
Berline ruošiama didelė de
Grekų karalius Konstantinas terorizuoti Balkanus.
ta krautuvėin, po to dingo, ir tik
Šiame
numeryj
jau
pradėjome
talpinti
di

monstracija ant 'liepos 31, ka pats dalyvauja visame veikime.
už 24 valandų surasta.
deli naują veikalą, garsaus Francuzo rašy
rės prasidėjimo dienos, ir tą Yra spėjimų jog Bulgarija ir
Pittsburgo kalėjime surengta
dieną bus išnešta obalsiai: ga- Serbija susivienys su Turkais riaušės ir padegta budinkas su
tojo Voltaire, verstą Karolio Vairo. Nepra
Lexington, Ky. — Už padary
nacionalistais prieš Grekiją; j tikslu pabėgimo nubaustųjų. To mą užpuolimo ant 9 metų mer
na karių ant visados.
leiskit progos ir neužvilkit nei vieno nume
Amerikoj pasirodė laivai su tai neramiai žiuri ir Italija ir pasekmėje trįs kaliniai mirtinai gaitės čionai tūlas Grekas, resrio. Atnaujinkit prenumeratas kurių jau baigiasi, kad nebūtų jums laik
nauja Danzigo vėliava. Danzig kitos Europinės šalįs, nes joms sužeisti, daugybė sunkiai sužei tauranto savininkas, nuteistas
raštis sulaikytas. Paraginkit savo draugus užsirašyti.
yra laisvas miestas.
Grekų karės dasiėdė.
sta ir kiti taipgi pažeisti.
pakorimui.
I

r
I
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nansų, Prekybas ir Pramonės
AMERIKOS LIETUVIU SAVAŽIAVIMAS
Ministerijos įgaliotinis.
WASHINGTONE GEGUŽIO 30-31, 1921
GERB.
Nutarta kad |Komiteto lega
PROTOKOLAS.
liucija buvo jiems nepriimtinai
liai posėdžiai vadinsis tik tie
^OPRAGILO
KAMPELI^^
ir naudinga tik asmenims ar
kuriuose dalyvaus nemažiau še
(Tąsa iš .pereito num.)
=
3
partijoms, bet ne Lietuvai.”
šių komiteto narių, neskaitant
BllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllUIIIIE!llllllllllllllllli|l||||lll|||||||||||||||||||l||S
L.
Už
rezoliuciją
užgiriančią
įgaliotinio Dr. Bielskio, kuris
Išgirdus viršuje minėtą pa
PASKOLOS REIKALE!
Gerb. Spragilas atbėgo su nių, išmetinėjimų, užsipuldi
dalyvaus komiteto posėdžiuose Misijos ir Atstovybės darbuotę reiškimą, atsistojo delegatas
balsavo 134, prieš šią rezoliuciją Mickevičius iš Montello, Mass,, šitokiu aprašymu:
nėjimų, dumblu drabstymų,
Lietuvos Paskolos Komiteto
su patariamuoju balsu.
akių plėšymų ir tt. ir visko
Organizativis posėdis įvyko bir
Bet jeigu posėdis neįvyktų iš balsavo 11 Suvažiavimo delega ir pranešė Suvažiavimui sekan
tų.
Opoziciją
—
prįeš
priėmimą
kito.
želio 27 d., Lietuvos Atstovybės
priežasties nepribuvimo ganėti
čiai: “Mano kolonijos klebonu
Na ir štai atsisveikini, į
"kambariuose, 370 Seventh Avė.,
no skaitl'iaus komiteto narių, tai šios rezoliucijos — vedė Kun. yra Kun. Švagždys, Federacijos
viską ausis užsikimšęs žiū
New Yorke.
šaukiama ekstra pasėdis, ir to Bučys ir Kun. Jakaitis, kuriems | prezidentas, ir man važiuojant į
lyvlvo: J.
rėdamas išvažiuoji.
•Susirinkime dalyvavo:
J. Ta
Ta
kiame posėdyje kad ir nebūtų sekė pil. šimutis ir Adv. Bren-Į šį Suvažiavimą jis pasakė kad
Tavo vietą užima kitas.
reila, u.
ikia,
J. aminus,,
Grinius, A. B. Strimai
Strimai-
reikalaujamo kvorumo, posėdis za, keturios moterįs delegatės ir Federacijos delegatai dalyvaus
Tie kurie ant pirmo dum
tis, J. Viskointas, Washingtono!
bus skaitomas legaliu, prilei- dar trįs vyrai kurie, sekretoria tiktai kol peticija bus Preziden
blus drabstė, kitą glosto, o
Suvažiavime rinkti 'kontrolės
džiant kad pakvietimas buvo iš tui ypatiškai visų delegatų ne tui inteikta, o paskui jokiuose
pažįstant, prašant savo vardus kituose tarimuose nedalyvaus.
kurie pirmą glostė, prieš an
komisijos nariai;
siuntinėtas visiems nariams,
užregistravimui
protokole
nesu

trą šiaušiasi. Ir atstovauk
Li
Finansų MinisteriTaigi Federacijos delegatai at
į z Įnešta kad raštinė pagamintų
tiko
paduoti.
Kun.'
Bučys
pa

tu,
žmogus, tarp tokių su
jos j
is Dr. J. J. Bielskis
važiavo
Suvažiaviman
su
nusta

į stotis, į visuomenę ir abelnai į
tvėrimų Lietuvos Valdžią!
ir Lietuvos Atstovas V. Čamecvisus veikėj us tam tikrą atsi reiškė jog ši 'rezoliucija nėra tytais planais, ir dabartinis pa
kis. ■
Sakau, kad vardai nieko
šaukimą. Po apsvarstymui nu priimtina Amerikos Lietuvių reiškimas ir demonstracija ne
Katalikų
visuomenei
ir
Lietu

Dr. J. J. Bielskis praneša kad
nereiškia:
ar buk tu vieno
va
delei
ką
tik
nubalsuotos
re

tarta atsišaukimas pagaminti,
yra užkviesti penki atstovai nuo
kis ar kitokia, arba kad da
ant kurio pasirašys komiteto vių R. K. Federacijai, kuri ka zoliucijos yra tiktai priekabių
talikus atstovauja. Ant to pro jieškojimas.”
Amerikos Lietuvių Katalikų Fe>bartinio Atstovo vietoj bu
nariai.
deraoijos, būtent: Kun. J. Pet
tų jums buvęs atsiųstas toIštraukus savo mandatus ši
J. Tareila duoda įnešimą kad testavo Ktfn. Antanas Milukas—
vienas
iš
seniausių
Amerikos
raitis, J. šaliunas, J. P. Mačiu
j
kis
žmogus kurio vardas bu
tiems
trims,
kiti
aštuoni
dele
komitetas pagamintų atsišauki
lis, A. Statinis ir Kun. A. Milu
mą į tuos Amerikos Lietuvius Lietuvių kunigų veikėjų ir pir gatai balsavusieji prieš rezoliu KADA GERB. SPRAGI tų gerb. Spragilas.
LAS BUS LIETUVOS
kas. Pastarasai posėdin nepri
Praleidi, žmogus, birželį,
kurie yra pirkę Laisvės Bonus mojo Lietuvių Suvažiavimo Wa- ciją atsisakė savo mandatus iš
sbingtone
rengimo
komisijos
ATSTOVU
buvo.
traukti ir pasiliko toliau daly
praeina pusė liepos mėnesio,
ir jau yra jiems išmokama nuo
Atstovas V. Čarneckis atidarė
šimčiai, kad tie nuošimčiai butų narys — kad ;tai kalbėdamas vauti Suvažiavime.
Didžiausias “cinas” ‘kokį arba tik apie mėnuo laiko
susirinkimą' 7:30 vai, vakare,
Suvažiavimas negalėjo nepa- Laisvos Lietuvos Demokra nuo gerb. Spragilo užėmimo
paaukaujami Lietuvos šauliams Kun. Bučys nekalba Amerikos
pareikšdamas susirinkimo /tiks
ar kitiems Valstybės reikalams. Lietuvių katalikų vardu, bet iš tėmyti užsipuldinėjimų ant Lie tiškos Respublikos Valdžia vietos Washingtone, ir štai,
lą, nurodė kaip yra labai svar
Gerto. Atstovas V. Čarneckis nu reiškia tiktai savo ir savo 'vien tuvos Atstovo, kaip tūluose lai
ai;.gali suteikt į Ameriką va- duokim sau, laikraščiai pra
bu vesti toliau pradėtą paskolą
rodė kad su kvietimu aukoti ku minčių pažiūras, ir kad tų jo kraščiuose per ilgą laiką pri<ie® ziuojančiam žmogui yra tai deda rašyti:
kad davedus iki dviejų milijonų
ponus reikia elgtis labai 'atsar vienminčių skaitlius yra labai šį Suvažiavimą, taip ir čionai Atstovo “cinas”, arba Am
“Gerb. Spragilas su tuš
trumpoje 'ateityje. |
giai kad nesumažinus prie pas mažas, ir visa opozicija gerb. posėdžiuose — nors čionai daug basadoriaus . kada Lietuva čiagalviu Mastausku igno
Vileišiui
yra
vedama
Kun.
Bu

Perstatoma rinkimas (susirin
švaresnėje formoj, be žemos rū bus pripažinta “de jure”.
kolos pasitikėjimo ir kad neapruoja net. Lietuvos Steig.
kimo vedėjų. Vedėju išrinkta
stmkinus tuomd tolimesnio pas čio ir jo kontroliuojamų laikra šies intarimų ir šmeižtų, kas
Aš, gerb. Spragilas, šon Seimo paskirtą Atstovybės
ščių
Ibe
pritarimo
didžiosios
AV. Čarneckis, sekretorium A. B.
laikraščiuose nuolat atsikarto kaulio jieškotojas, kaip ka
kolos kėlimo, ir patarė kad ko
Raštininką gerb. Viniką. Jo
Strimaitis.
mitetas šiuo tarpu nuo tokio at merikos Lietuvių katalikų mi davo, — ir todėl Suvažiavimas da irgi pasmislinu pastot kio pasitarimo su juo neda
nios,
kuri
myli
Lietuvą
ir
ger

Dr. Bielskis referuoja kaip
išrinkti komisiją iš penkių na Lietuvos Ambasadorium. O
sišaukimo susilaikytų. Įnešimas
ro. Mastauskas pasižabo
bia Lietuvos Atstovą už jo dar rių peržiūrėjimui ir ištyrinėji
manoma vesti tolimesnę pasko
nupuolė.
tas labai lengva: tik parva jęs gerb. Spragilą jodinėja
bus
ir
jo
taktiką
ir
kantrumą
lą. Nurodinėja kad yra reika
mui priežasčių užsipuldinėjimų žiuosiu Lietuvon, pasiskuiToliau buvo įnešęs J. Tareila
po visokius užkampius kle
linga sudaryti tam tikras 'pas
kad laike vajaus prakalbose bo akivaizdoje nepamatuotų šmeiž ir ‘insinuacijų ant Lietuvos
ivos At
At- nėšiu diplomatiškuose rate- rikalų takeliais. Tas, be
tų
ir
užsipuldinėjimų
ant
jo.
kolos vedimui komitetas ir kad
stovo, Jono Vileišio, J1P0 ilgų liuose, parodysiu savo didenus pardavinėjant butų renka
Po tam atsistojo kitas dele visapusiškų diskusijų į minėtą lį protišką gabumą ir dip aibej o, pakenks Lietuvos rei
tam tikslui tapęs sušauktas šis
ma aukos Lietuvos šauliams ar
kalams. Amerikos Lietu
susirinkimas iš Washingtono
kitiems Valstybės reikalams. gatas ir pareiškė jog jis yra L. komisiją išrinkti:
lomatiškų suktybių mokėji viai turėtų užprotestuoti
Suvažiavimo rinktų narių ir A.
Gerb. V. Čarneckis pareiškė kad R. K. Federacijos narys, balsa A. B. Strimaitis, Adv. Uvick, mą — ir mano kazyrė laimė Lietuvos Valdžiai už perL. K. Federacijos, šitokia ko
delei aukų rinknfao reikės pa vo už rezoliuciją, ir kad Kun. Dr. Dambrauskas, Pil. Grinius, ta. Aš vis manau kad Lie nevalią inbrukimą tokio Mamitetas turės veikti bendrai su
sikalbėti kitą kartą specialiai, Bučys varydamas tiesioginę ar Dr. Klimas.
tuvos Valdžiai daug geriau stausko, kurio Amerikos
Finansų, Prekybos ir Pramonės
Komisijai įsakyta pasitrauk ir verčiau butų skirt mane
todėl dabar šitą klausimą nerei ba netiesioginę agitaciją prieš
Lietuviai nekenčia kaip belMinisterijos įgaliotiniu.
kia judinti. Su atstovo nuomo Lietuvos Atstovą toli neišreiš ti į Komisijų ruimą, ir ten su Atstovu dėlto kad aš jau zabubo. Ižtikro tas Mastau
kia norus mąstančiųjų ir Lietu teikti progos visiems priduoti moku Angliškai kalbėt ir
Skaitoma laiškais nuo susine sutikta.
skas suėda visą medų, kurį
rinkiman nepribuvusio komiteChicagos atstovas J. Viskon- vos gerbūviu besirūpinančių Fe skundus, apkaltinimus arba už žinau visus trukius kuris mes, bitelės, surankiojam
o nario, Adv. F. J. Bagočiaus.
metimus prieš Lietuvos Atsto kur turi eiti.
tas pakėlė klausimą kaslink įkū deracijos narių.
Lietuvos reikalams. Minė
>liau eina svarstymai, disku
Tada Kun. Bučys pridavė Su vą, kokius kas turi arba mano
rimo centralinės stoties ChicaDabar atstovams nėra ge tas Mastauskas nieko nedir
os kaiip sudaryti toks komi
goj. Pasvarsčius tą klausimą važiavimui sekantį savo ranka svarbiais esant. Iš savo dar i rai, ba čia reikia samdyt ba, o algos gauna $100 j sa
i
us. Atstovas V. Čarneckis
Įnešta, paremta ir nutarta pa rašytą dokumentą (parašai Kn. buotės (komisija raportuos Su visokius tlumočius.
vaitę! Tas pats yra ir su
išikė kad jis neįtari noro ką
likti atviru, iki sekančiam ko Jakaičio ir pil. šimučio yra jų važiavimui.
Atstovais vis reikia skirt gerb. Spragilu. Skaudu yra
it ardyti pirmiau 'buvusio
dviejų ranka parašyti):
Lietuvos Atstovas, gerb. Vi 'tokius kurie daug Lietuvai matant tokį Lietuvos Val
miteto pasėdžiui.
ovo J. Vileišio darbų, bet,
Prie pagaminimo į visuomenę
“Kadangi Lietuvių suvažia leišis, pareiškė pageidavimą pasidarbavo. Kurie ten pat džios pasielgimą, kad mums
as buvo padaryta nevisai
•bendro atsišaukimo išrinkti Ku vimas gegužio 31 d., 1921 m., kad Suvažiavimas suteiktų pro būdami Idarbavosi tai nėra Amerikiečiams
pemevalią
ai, tai taisyti ir tobulinti;
nigas
J. Petraitis ir A. B. Stri- IVashįagtonęUD. C„ nepastaięs gos Dr. Bielskiui išduoti rapor- tiek užsitarnavę, nes_jie tu- pjimetė mus^_ biteliu, sulŽl
m * ii
js-a •; ><
■ Hw.lo pasi'skBnstytį
’ TTfibnt’t'rarkę p. -y ^rtSior
ta a Lietuvos Bonų pardavinės rėje ką nore darju_; beL
ueią <neurrtBUėstl."
rimo rinktoji Komisija pu-jtomis. Nesant komitete preziSvarstyta kaip greitai pradė Lietuvos Atstovo, darbuotės vi jimo, ir pil. Vinikui iš Lietuvos rie Amerikoj būdami dirbo,
dii
a toje pat prasmėje kaip diumo, susirinkimus šauks Fi- ti tolimesnį paskolos vedimą. sapusiškam persvarstymui pri reikalams suplaukusių aukų. tie dirbo iš noro, o ne iš
Še tau, gerb. Spragilėli, ir
Įnešta, paremta ir nutarta kad ėmė rezoliuciją išreiškiančią jam Nutarta išklausyti. Abudu ra •prievartos, ir kada tą Lie atstovo garbė! Istikro, ne
butų pradėta darbas nevėliau padėką; kadangi oficialiai ir ne portai buvo išklausyti ir vien tuvos Valdžia supras, mane užilgo pasipils laikraščiuose
kaip rugpjūčio 1 d. 1921 m.
oficialiai suvažiavimo asmenįs balsiai ■priimti, ir už pasidariba-. ambasadorium ir paskiria, tokios žinios apie kitą mu
Posėdis užsidarė 11:30 vai. ta proga (užsipuldinėjo ant A- vimą gausiu delnų plojimu paBot
”t Ame
Bet a!š nenoriu bbūt
Ame sų atstovą.
V. V. ČARNECKIS,
merikos Lietuvių R. Katalikų dėkavota.
rikos Ambasadorium. Ge- Jeigu man bus lemta to
Paaiškinus
Susirinkimo Pirmininkas. Federacijos ir jos narių, kadan --------- — Lietuvos Atsto- riau tegul mane paskirti! kia laimė atstovo “ciną” išA. B. STRIMAITIS,
gi suvažiavimo sukvietime ne vui jog liepos 1, 1921 m., yra! ambasadorium kur j Turki- sistoroti, prisiekiu kad ne
Susirinkimo Sekretorius. buvo gvarantuotas jo proporcio- diena — kuri jau artinasi —, ją, į Braziliją, Meksiką, sutiksiu i Ameriką važiuot,
P. S. A. L. R. K. Federacija nališkumas ir visų Amerikos išmokėjimui procentų už pini-! Grenlandiją, Alaską, ar net nes čia yra perdaug tų laik
raščių ir jie vis ką nors ant
praneša jog vieton Kun. Pet Lietuvių pakraipų atstove vimo gus Ameęi'kos Lietuvių indėtus i Saharos tyruose!
raičio Paskolos Komitetan yra lygumas, todėl Federacijos Cen į Lietuvos bonus. Tame reika~
Gal
jums bus dyvai ko žmogaus išmislina. Tuoj
skiriamas Kun. J. Kaulakis.
tro atstovai pareiškia jog rezo- le Suvažiavimas priėmė sekan dėl aš tokiose vietose atsto tau ant sprando ką nors už
čią rezoliuciją:
vybės noriu. Bet nesistebė- sodins ir lieps jodinėti po

| Iš Lietuvių Gyvenimo

JUMS IR JŪSŲ VAIKAMS
COLGATE’S TALCUM PAUDERIS

sutaisytas pagal medikalės formulos,
naudojamos vaikų ligonbutyje.
. I

Jis yra antiseptiškas ir vėdinantis niežiančiai ir užsidegusiai odai, ir kuomet
naudojamas liuosai ant kūno kūdikiui
padarys jo odą sausa ir patogia. Pauderis maloniai perfumuotas.
Moterjs patirs jog Colgate’s Talcum
yra užganėdinančiu rengiantis, ir vy
rai patirs kad tai yra vėdinančiu po
skutimosi. Naudokit jį bile kada, kuo
met šilto oro prakaitavimas suteikia
jums nepatogumo.
Reikalaukit Colgate’s Talcum
Jums patinkamoje Aptiekoje.
Jei norit knygelės paaiškinančios kaip maitinti
prižiūrėti kūdikį, atsiųskit 10 centų ir reikalaukit
“Colgate’s Baby Book”. Colgate & Co., New York.

COLGATE’S
TOLO POUIOER

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI IL
GĄ IR LINKSMĄ GYVENIMĄ
DUODAMA JAM “EAGLE
BRAND” TUOJ KAIP TIK
TAVO PIENAS SUSTOJA.

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

yra švarus, saugus ir gausus maistas, pri
rengtas specialiai kūdikių maitinimui. Len
gvas prirengimui — ir jūsų kūdikio vidu
riai jį suviršikins lygiai taip kaip jūsų pa
čios pieną.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building
New York
Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIANdien ir gausi DYKAI musų knygų, KŪDIKIŲ
GEROVE, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
kį sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukcicijas jūsų kalboje.
Vardas

Adresas

---- -------

Delei Išmokėjimo Nuošimčių
už Bonus
Iš 'Lietuvos Atstovybės pra
nešimo Suvažiavimui paaiškėjo
jogei su ateinančiu liepos mė
nesiu pareina laikas pradėti iš
mokėjimą nuošimčių už Lietu
vos Laisvės Paskolos Bonus, ir
kurie Lietuvos Atstovybėje yra
jau prirengti išmokėjimui. Bet
susidėjus labai sunkioms aplin
kybėms Lietuvos Valstybėje, ir
kad Lietuvos Valstybei nors
kiek palengvinti, Suvažiavimas
tą apkalbėjęs, nutarė sekančiai:
Prašyti visas paskolos stotis
idant jos sušauktų savo apielinkių susirinkimus kuriuose turi
būti šita padėtis išaiškinta ir
prašoma visų Bonų pirkėjų, ku
rie tik gali, savo šių metų nuo
šimtį arba nuošimčius Lietuvos
Valstybei dovanoti, 'ir tokiu
kuponus atkirpę Lietuvos At
stovybei prisiųsti, už kurias
dovanas Lietuvos Atstovybė au
kautojams išduos tam tikrus
garbės liudymus.

Iškilo klausimas kad reiktų
išnešti rezoliuciją reikale vidu
jinės Lietuvoje tvarkos. Iš de
legatų nuomonės paaiškėjo kad
gandai kurie pasiekia Amerikos
Lietuvius per spaudą ir nuo sugryžusių Lietuvą lankiusių Amerikiečių nurodo jog Lietuvo
je viešpatauja didelis žemesnių
jų viršininkų sauvaliavimas, pa
siputimas, “išponėjimas”, ky
šių lupimas, laisvės žodžio per
sekiojimas, ir vargdienių darbi
ninkų ir kaimiečių spaudimas,
pajuokimas ir įvairiais budais
varginimas per įvairius “činau-

(žiur. p. 4-tą)

sit kada pasakysiu, ir jus kampus.
patys norėsit tokio paskyri Prašysiu būtinai leist ma
mo, jei proga pasitaikytų. ne atstovu į Saharą tarp
Kodėl? — jus norit žino nigerių arba’į Alaską tarp
ti. Ogi todeĮ kad tose šaly Eskimosų.
se nėra Lietuviškų laikraš Bet jau jeigu mano pra
čių. Nuvažiavęs sau į Gren šymai nieko negelbėtų ir
landiją gailiu atstovaut Lie Valdžia užsispyrus norėtų
tuvą kiek tik noriu, ir nie mane pasiųst atstovu į Ame
kas nei burbt, nes neturi riką dėlto kad žinau kelią ir
kaip: tenai Lietuviai nelei kaip per tunelį iš New Yordžia laikraščių, nėra parti ko į Washingtoną pataikyt,
jų ir negali niekaip prikibti tai atvažiavęs tuojau, be jo
Toj Amerikoj tikra bėda. kių vakarienių, be pietų ar
Gali žmogus vadintis gerb. pusryčių, be jokio komiteto,
Vileišis, ar gerb. Čarneckis dui Į Washingtoną, atsisė
ar gerb. Spragilas, vištiek du sau ir nieku daugiau netave suras ir vistie’k tau į pasirodau. Atlieku tik tą
čiupryną kibs. Tas nori kad ką Valdžia nuo atstovo rei
taip Lietuvą atstovautum, kalauja: išduodu paliudy
tas nori kad šitaip. Ir kaip mus važiuojantiems į Lietu
neatstovausi — vis bus NE vą, paimu po dešimtinę, netaip ir gana.
susidedu su jokiu kuris no
Atstovauji, atstovauji, ir rėtų Lietuvą su prošepanais
net nusibosta. Lauiki galo. ar bolševikais suvienyt, neIr štai ateina galas: pasi susidedu su jokiu fondu ir
rengi išvažiuoti. Vieni ta jokiu laikraščiu arba parti
ve didvyriu Skaito, daug pa ja ir net nesisakau kokios
dariusiu laiko, o kiti per ki partijos aš esu! Tada tik
šenių tau špygą rodo: tu, va žmogus gali būti didus, gar
tokis ir tokis, nieko nenuat- bingas iu augštu laikomas,
stovavai; va šitas tai atsto ba apie tave niekas nežino.
vaus ! Ir štai vieni susigrie Kada sužino jau ir bėda:
bia kitą, vaišina, glosto ir vieniems esi peraugėtas, ki
myluoja, o tada kiti ima ir tiems peržemas; vieniems
prasišiepia: na ir kas dabar perstoras, kitiems perploiš tokio atstovavimo bus? nas. Ir kam tik nesitaikyIr vieni laikraščšiai giria, si tam nepatiksi.
ir kiti peikia; ir vieni peikia Amerikoj būti Lietuvos
ir kiti giria. Net galva ima atstovu reiškia tuoj iš pat
suktis.
atvažiavimo, pradėti rengtis
Su vienokiu vardu būni ir gryžti atgal, pakračius ran
atstovauji — vieni protes kas, užsimovus skrybėlę gi
tus rašo kam į jų fundą ki liai ant ausų kad neišgirsša nosį ir reikalauja atskai tum paskutinių Amerikos
tų. Ir prasideda ant tavęs Lietuvių atsisveikinimo žo
melagysčių, pliovonių, bar- džių ....

t

DIRVA

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto
riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose,
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p.
Drūtais audimo apdarais ...............................
Kas Slepiasi už žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama
įvaiiųs gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi.
Drūtais audimu apdarais, auksinėmis raidėmis. ..1.25
Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbus mokliško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų.
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas;
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso
Stabas; 4—Dievės Dienos Šventinyčia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovyla; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J.
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais,
virš 200 pusi........................................................ $1.00
Ta pati audimo apdarais ................................. $1.50
Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu
vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai
rius klausimus. Parašė V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga
turi geriausią progą ....................................
Su audimo apdarais ........................................... ‘

ATIDARYMAS GELŽKELIO
Biržiuose 24 d. birželio įvyko
iškilmės dėl atidarymo pirmojo
jau savomis spėkomis pastatyto
gelžkelio tarp Pasvalio ir Biržų.
Iškilmėse dalyvavo ministeris
Mirmininkas ir dabar einąs Su
sisiekimo Ministerio pareigas
Dr. Grinius, Vidaus Reikalų Mi
nisteris Skipitis ir Finansų,
Prekybos ir Pramonės vice mi
nisteris Dobkevičius, šitas gelžkelis jungia vieną turtingiau
sių Lietuvoje Biržų apielinkę
su Šiauliais ir per Šiaulius su
visa Lietuva.

tas, matyt, Dr. Griniaus nesu
prato, nes buvo kalbėtasi per
vertėją. Nurodytas čia tikslas
yra priešingas ir ministerių ka
bineto ir Dr. Griniaus asmeni
niam nusistatymui.

ISSg CANADA LINE

MINISTERIŲ KONFEREN
VAIKŲ AMBULATORIJOS
CIJA
Amerikos Raudonasis Kryžius
Vienatinis Tiesioginis Kelias į Baltiko Fortus
Kaunas. — Lietuvos, Latvijos įsteigė Kaune tris vaikų ambu
Laivas POLAND IŠPLAUKS RUGP. 10
ir Estonijos užaietaių reikalų mi
latorijas, kuriose atneštiems ir
Puikus valgis. Plati vaikščiojimams vieta. Dideli sueigų kamba
nisterių konferencija Rygoje tę
riai ir rūkymui skyriai. Geros lobos, daug dviem lovom kambarių.
atvestiems vaikams teikiama
sėsi dvi dienas.. Nustatyta PaInformacijų ir kainų klausdami kreipkitės
gydytojų patarnavimai ir pata
KOMPANIJOS OFISAN, 9 Broadway, New York, ar vietos agentų
baltjurio Valstybių Sąjungos
rimai; vaistai teikiama be jokio
pamatai. Visų trijų valstybių
mokesnio. Labai neturtingiems
pasirašyta eilė konvencijų, lie
vaikams, be gydytojo ir vaistų,
čiančių vietos reikalus. Sąjun
bus dar teikiama pagalbos ir
JAU
KAUNO RINKIMAI
gos pamatai apima: politinę,
drabužiais.
ATPIGO
Jau paaiškėjo rinkimų į Kau ekonominę ir apsigynimo sritį.
no Miesto Tarybą rezultatai. Su- Sekantis užsienių reikalų minis
Nėra Ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt Laivakortes
lyg tautybės paskirstoma taip: terių suvažiavimas bus už dvie ŽANDARAI DARBUOJASI
'stačiai j Hamburgu, Eidkunus, Liepojų ar Kauną. Pasportus
Kadangi
Vilnijos
krašte
šau

parupinam kožnam. Pinigus siunčiame Lietuvon pigiausia ir
Liežuvių
19 atst.
jų mėnesių. Už savaitės nusta
kiamieji kariumenėn dažniausia
išmokame greičiausiai. Kas tik Lietuvis ar Lietuvė kreipkiLenkų
17 atst.
tyta Pabaltjurio valstybių fi
tės tuojau šiuo antrašu:
nestoja, o sugaudyt juos labai
žydų
14) atst.
nansų ir pramonės ministerių
LITHUANIAN
sunku, tai Lenkų žandarai šau
136 E. 42nd Street
Vokiečių
3 aitst.
suvažiavimas.
TRAVEL
BUREAU
NEW
YORK, N. Y
kiamuosius
gaudant
imasi
viso

Rusų
2 atst.
(Liet. Inf. Biuras)
kių
apgaulingų
priemonių.
Pir

Per pereitų metų rinkimus
Lietuviai ‘buvo gavę tiktai de- PAKALNIŠKIAI (Kruopių v.) miausia buvo paleisti gandai WVWWWWVWW.
kad paskutinio šaukimo naujo
vynis atstovus.
Balandžio 15 d. Pakalniškių
kus tuojau paliuosuosią, kad tų
Ona Gričienė dienos metu va
KONFERENCIJA SU KAIMY žiavo pas savo gimines. Už ke metų nestojusieji nesislėptų;
paskui nakties metu apsupa tam
NĖMIS DĖL GELŽKELIŲ
lių varstų nuo namų žmogžu
Kaunas. — Liepos 12 d. pra džiai nužudė ją beržyne ir po tikrus rajonus, kur ir sugauna.
sidėjo Kaune Lietuvių, Latvių šakomis paslėpė. Jos lavoną RUSAI IŠLEIDŽIA ŽMONES
ir Vokiečių gelžkelių konferen piemenėliai rado, žmogžudžiai
Suvaržymas išvažiavimo žmo
TIESUOTAS
cija nustatymui vagonų keiti įsisėjo į jos pora arklių pakin nių iš Rusijos jau yra atliuosuoAGENTAS
VISŲ
tas,
kaip
apie
tai
gavo
žinią
mosi tarp tų valstybių sąlygas. kytų vežimą ir išdūmė Latvijon.
International
Mercantile
Marine
Konferencija pasibaigė liepos Arklius pavyko surasti Latviuo Company, ir tokiu budu yra ga
15 d. Rezultate pasirašyta lie se Aucės miestelyj. , (“L. U.”) lima parduoti laivakortes atva
pos 14 d. vagonų transporto
žiavimui iš Rulsijos moterims ir
vaikams pas savuosius Suvie
konvencija. Sutartis pasirašy DIDELĖ NELAIMĖ SU
nytose Valstijose, šios šalies
ta trijų valstybių atstovų: Lie LAKŪNAIS
<
imigracijos valdyba, įleidžiant
tuvos, Latvijos ir Vokietijos.
Kaunas. Birželio 15 d. Kau čionai
imigrantus iš Rusijos,
Tokios konvencijos sudarymas ne nukrito į aerodromą iš di pirmiausią teisę duos giminėms
Agentūra Uždėta
žymiai pagerins ir pagreitins delio augštumo orlaivis su dviem tų kurie yra Amerikos piliečiais.
1910 m.
prekybinius santikius tarp pa lakūnais: inžinierių mechaniku
American Line ir jRed Star
sirašiusių valstybių. Iki spalio Vacetu ir karės lakunu Kapu- Line vedėjai, kuri veikia po va
mėn. rengiama yra šioje srity tausku. Abu užsimušė; orlai dovybe International Mercantile
Marine Company, ir turi laivus
je pilnesnė konvencija.
vis Galbiteter sistemos visai žu einančius į Danzigą, su tankiais
ir iš LIETUVOS parduodu per Roterdamą, Ant
vo. Vacetas ir Kaputauskas bu keliavimais į Liepoj ų, praneša
verpeną, Hamburgą, Bremeną, Klaipėdą, Eitkūnus
Kaunas. “Ęlta” įgaliota pa vo tikri orlaivihinkystės reikalų apie didėjantį reikalavimą lei
ir liepojų, ant geriausių ir greičiausių laivų. Išrei
dimų išvažiuoti iš Rusijos mo
reikšti: “Associated Press” ba žinovai.
terims
ir
vaikams,
varžymui
pa

kalauju
pasportus visiems keliaujantiems j LIE
landžio 15 d. pranešė laikraš
Birželio 17 d. įvyko iškilmin
Jeigu dar ir toliau
TUVĄ. Pinigų siuntimas ir mainymas pagal die
čiams (“New Yotk Times” bal. gos žuvusiųjų laidotuvės. Jų sibaigus.
Sovietų varžymas butų paliuoninį kursą. Išvažiuojantiems j Lietuvą mainyti pi
17 d. tilpo) buk Lietuvos Mini karstus į kapines vežė ant orlai suotas, butų dar didesnis reika
nigus neverčiame. Atvažiuojančius iš kitų miestų
steris Pirmininkas Dr. Grinius vių, lydint muzikos orkestrui ir lavimas laivakorčių iš Rusijos
patinku ant stoties ir bagažus pristatau ant laivo.
jų korespondentui pareiškęs jog dideliausiai žmonių miniai. Ly kad net nebūtų galima turėti
Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai arba
į Brusselį keliaujantieji “musų dint drąsuolius lakūnus į amži vietų laivuose. Akivaizdoje to,
per
laišką pas sena ir užtikrintą agentą
American
Line
paskelbia
jogei
delegatai pasiūlys sudaryti ne no poilsio- vietą visą laiką ties ;sekantis plaukimas laivo Mongo
~179 Kast 3rd Street
priklausomą valdžią Vilniaus Kaunu skraidė keletas orlaivių, lą, su pirmos ir trečios klesos
New York, N. Y.
teritorijoje iš ministerių ir par atsisveikinimui su savo drau pasažieriais, ir Minnekahda lai
į
Visuotiną
užsitikėjimą
įgijau
teisingu
ir mano geru pavo, trečios klesos, iš New Yor
lamento pačių žmonių išrinkto; gais.
ko Į Hamburgą, bus pratęstas !■ tarnavimu užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.
šis parlameritas vėliaus teisin
WAWAWAW.WAW.7AV.VA\WAV.SV.W.V
gai nuspręstų ar Vilniaus pride SUSISIEKIMAS PėR LIETU- iki Danzigo.
rės prie Lietuvos ar Lenkijos. SUSISIEKIMAS PER LIETUBile išrišimas mus užganėdins,
Birželio 16 d. Gelžkelių Valjei tik tai bus 'tikras žmonių va dybos direktorius inž. Grinke
lios pareiškimas.”
Tikriausias Išgydymas Vyrų ir Moterų
vičius išvyko į Paryžių dalyvau
Dr. Grinius niekam ir niekuo ti gdžkelininkų konferencijoj
Nervuotas ir silpnas? Ar būni pergąsdinamas? Ar manai kad nie
kas negali tau pagelbėt? Jei taip manai nenustok vilties bet ateik
met taip nesakė. Koresponden- kuri yra šaukiama tiesioginio
pas mane ir pasikalbėk. Mano X-Spindulių egzaminavimas kainuo

LAIVAKORTES

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma,
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi..............................................................
Užtekanti Saulė, Patriotiškumo, meilės ir mokslo
paveikslėliai, Tame ineina daugelis atskirų aprašymų, labi žingeidųs ir pamokinanti, astronomijos srityje ir tt. Parašė K. S. Karpavičius,
94 puslapiai, su paveikslais .................................
Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. Šalčius. CIeveland, O. 1918, pusi. 67. ...
Mohamedo Kelionė į Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli
nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią?
Kam Žmogus Gyvena? Kur ^Prasideda Diena;
Kodėl žiemą Salta; Mažas ir pidelis Mėnulis;
Saulinė Planetų šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ............................................
Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budriko
žingeidus piešinys apie tai kas užsiveria knygo
se, ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo už
laikyti visad gyvu ir nemirštančiu, ką dabar mes
galima pasiimti ir nnudotis lyg anais laikais ka
da tų minčių tvėrėjai gyveno, nors jau jie guli
kapuose. Pusi. 55. Kaina .................................
Kristus Flandruose ir Tragedija Juroje — du ypatin
giausi vaizdeliai ką esate skait , parašyti žy
maus pasaulinio rašytojo Honore de Balzac, ver
tė Karolis Vairas. 43 pusi.................................
šešėliai. Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi
vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tulelis...................................................................
Tvirtai apiaryta ........................
3

GRIGAS
KUNASAUSKAS

GĄRLAIVINIU

LAIVAKORTES į LIETUVĄ

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys įvairių eilių, pa
dalintų į keturis skyrius: Iš Žmonių ir Vargų
Knygos; Gamta ir Žmogus; Romansai ir Saty
ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pusi.....................
am.us'Vainikao.. Puik'ausifi~ūairių-ėIIią Ir'ueklnmaeijų knygelė. Telpa joje keleto autorių — vyrų
ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de
klamavimui. Puslapių 172. Kaina ...................
.aimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi.........................
Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au
torių — moterų ir vyrų. Žingeidios eilės, gra’
žios deklamavimui. Pusi. 144 .........................
Tėvynės {spūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais
gražia žalia spalva. 80 puslapių .. ......................
Rytu Pylis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon
vertė B. Skripkauskiutė. Pusi. 67.....................
Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tragi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė lietuvių
kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 .....................
Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Vertė Z.
Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ........................................
Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų,
šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po
ra moterų. 35 puslapiai ........................................
Tremtinis. Augusto Strinbergo žingeidi vieno veik
smo drapa iš pradžios krikščionybės ir pagony
bės kovos su ja. Vaizdiną Skandinavų gyvenimą.
Vertė A. A. Tulys. 47 pusi...........................
Rusijos Moterų "Mirties Batalijono” Vedėja —
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje,
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 ........................................................... $1.25
Gražiais tvirtais apdarais................................ $2.00

G. KUNASAUSKAS

SPINDULIU EGZAMINAVIMAS $1.00

ja tik $1.00. Jeigu egzaminavimas parodys kad tavo liga neišgydo
ma aš tą atviraipasakysiu. Aš neimu ligų kurios negalima išgydy
ti. Ar gali tikėtis daugiau negu to?

PARSIDUODA LABAI PIGIAI FARMĄ
35-akrai žemės, 2 arkliai, 4 karvės, 70 vištų, 11 kiaulių, auto
mobilis 5 pasažieriajns 1818 m., ir visos mašinos išdirbimui žemės.
Visi laukai yra apsėta, geri javai ir gera žemė, ariamos žemės 18
akrų, 17 akrų ganiavos ir miško; aplink ūkį eina didelė žuvinga
upė, prie tam yra geros maudynės ir parkai. Visas ūkis priguli
prie miesto Painesville kur yra 13,000 gyventojų, labai graži vie
ta ir sveikas oras dėl kiekvieno. Viskas yra arti: bažnyčios, mo
kyklos, krautuvės, teatrai, turgai ir tt. žodžiu sakant, visiems
gali būti patinkama ir pigi vieta. Šalę kaimynai parduoda lotus
po $600 arba akrą po $1,200, bet aš parduosiu visai pigiai, tikati
po $240 arba pigiau už akrą. Reikia įnešti $4,000, o likusieji ant
lengvų išmokėjimų. Parduodu be agento. Kreipkitės pas
(29)

C. J. GŪDIS, E. Walnut St.,

Painesville, Ohio

“

/

Rufflee galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog
iš išdirbęj a per pašty už 75c. bonkęi.
F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. & 35th St.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Kraujo Celėms Leidžiama Serum
Stebėtinai teisingas ir visiškai atgrąžinimas jaunystės^ atsiekiama su
paaduginimu kraujo celių milijonais. Jus žinot ir aš žinau ką jus
matot tik tam galit tikėti (nėra jokių paslapčių prie šio proceso)
ir matysit visus techniškumus mokinimus gydytojams. Ar nemanai
kad tavo kraujo celės yra tavo taupymo bankas gatavas patarnau
ti visiems silpniems organams maitinant nervų centrus. (Visi pacien
tu reikia gydyti laboratorijoje.) Vienas serum pertikrins ir užganė
dins kiekvieną.
.
..
įleidimas Prof. Ehrlich’o 606 Vaistų Nekurie didžiausi atsitikimai Amenijos, Insomnijos, Nerviškumo, Už
kietėjimo, Niežų, Diabito, Goiterio, Slogų, Reumatizmo, Išsiveržusių
Gyslų, Paraližiaus, Neurito, Neurestenijos, Protiškos ir kūniškos Negalės, Stokos gyvumo, Beprotystės,
Rytų Nuovargio, Gyslų Guzų ir kt. kurių čia perdaug butų minėti, pagydyta trumpu laiku.

Teisingam ir Gabiam Išgydymui Kreipkitės prie Manęs
?
Ar Jus Kankina Pleiekano*
1
NAUDOKITE įįuffles
Ar Jums Galvos OĄ NieJtl?
NAUDOKITE
Ar Jų«ų Plaukai 51.uk*?
NAUDOKITE
Ar Jus Norite Apšauk
NAUDOKITE /g
Užlaikymui savo plaukų gražiais ir tankiais
NAUDOKITE fylffleS
Užlaikymui galvos odos sveikai ir švariai
NAUDOKITE

“DIRVA”
7907 Superior Avė.
CIeveland, O.

zk

susisiekimo nustatymui tarp Švenčionių apskrityj sugavę 100 Miškų kirtimo daibininkams bu
Paryžiaus, Berlino, Kauno ir žmonių išsiuntė juos į Lenkijos vo gerai mokama, todėl ir susi
Rygos.
gilumą!
spietė daug darbininkų. Bet
Švenčionių ir (Švenčionėlių sri- paskiau juos suėmė kariumenėn.
Birželio 16 dieną Anglų kon tyj Lenkai iškirto labai daug Dabar darbininkai į tuos darbus
sulatą Kaune perėmė naujai pa miškų; dabar kirtimo darbai su bijo stoti.
skirtas konsulas Dilley, kurs iki mažėjo, nes trūksta darbininkų.
(“Trimitas”'
šiol buvo Anglijos konsulu Es
tijoje ir gyveno Taline (ReveMONTREAL iki
lyj). Iki šiol ėjęs Anglijos kon
sulo pareigas Kaune BleunerHAMBURGO, DANZIGO ir LIEPOJ AUS
PER
hasset yra atšauktas Ainglijon.

Aš pasekmingai gydau visas užsisenėjusias nrvų, kraujo, odos ir strenkaulių žiedo ligas Vyrų ir Moter;. Aš taipgi gydau Asthmų, Pellagrų, Bronchitų, Išsivertimus, Skilvio Negerumus, Auksakmenį, Kepe
nų ir Inkstų Ligas, Rupturų, Ištinusias Giles, Raudonas Gyslas, Fistulų, Vyriškus ir Moteriškus Silpnumus,
Mėšlažarnės pagedimus, ir kt. Savo praktikoje vartoju visus paskiausius Serums, čiepus, Antitoksinus,
Bakterinus, Importuotas Geriausias Speciales Gyduoles (606) Valvarsan ir (914) Neosalvarsan ir vėliausius
ir geriausius prietaisus greitam ir atsakančiam pagydymui svarbių ligų.

Mano kainos yra pigiausios Clevelande. Visus Dalykus užlaikau Slaptybėje

DR. BAILE
■ J Y “Snecialistas”- -5511
OFISO VALANDOS:

*
UpUUlUIIUlUU
MES KALBAME LIETUVIŠKAI
NUO 10 RYTE IKI 7 VAKARE.
NEDĖLDIENIAIS NUO 10 RYTE IKI 1.

Visi Sergantieji Vyrai ir Morerys
EIKIT PAS MANE

Nelauk Ilgiau, nes Kasdiena Reiškia Daugiau Vargo ir Kentėjimų

Apsaugok Savo Turtą

SIŲSKIT LIETUVON
DAIKTUS

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. Muliolj, 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
Centrai 6488
Gyvenimas:
6721 Edna Avė.
Rose. 3775-J.

PALIAUK KENTĖJĘS — PALIAUS SKŲ
STIS — PALIAU BĖDUOTI

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
303 West 30th Street
New York City
/■»

V

Nelauk — Nekentėk — ATEIK ŠIANDIEN

Ar Jus Kenčiate Nuo
Silpnų Nervų, Skausmo Pečiuose, Už
miršimo, širdies Guždėjimo, Silpnų
Plaučių, Atbukusio Jausmo, Svaigu
lių, Galvoskaudžio, Silpno Matymo,
Silpnų Koją, Vočių, Skaudulių, Ka
taro, Kutenimo Gerklėje, Skausmų
Skilvyje, I’učkų? Šie ir daugelis ki
tų žymių yra pirmi persergėjimai apie pražudymą sveikatos it tvirtu
mo.

negalėsiu pagelbėti tai pasakysiu

Aš Esu Pasekmingai
Išgydęs
šviežius ir Užsisenėjusius Negeru
mus kaip Kraujo, Odos ar Nervų Su
irimą, Skilvio, Vidurių ir Inkstų Li
gas, taipgi Reumatizmą, Skauskus
Strėnose ir SĄNARIUOSE, Galvos
Skaudėjimą, Užkietėjimą, Svaigulius,
Pučkns ir Katarą Galvos, Nosies ir
Gerklės. NEATIDĖLIOK, BET PA
SITARK SU MANIM TUOJAU.

PASEKMES TIKTAI KĄ SKAITOSI
ELEKTRIŠKAS GYDYMAS ir TIESIOGINIS KRAUJAN ĮLEIDIMAS SERUMO,
CIEPŲ ir BATERINŲ kuriuos aš UŽTIKRINU DUOSIANČIUS GERAS PASEKMES.
PASITARK SU MANIM DABAR. NEATIDĖLIOK TO KITAI DIENAI.
OFISO VALAN.
9 ryte iki 8 vak.

Tl-m- H/*
U V«

ANTROS GRINDYS Durįs
REPUBLIC BUILDING

Durjs j Vakarus Greta Star Teatro

647 Euclid Avė.

A¥
JD/A-Lj I

NEDALIOMIS
10 ryte iki 2 vak.

j Rytus Greta Bond’s Store

CIeveland, Ohio

F

DIRVA

8
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’ Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ’j
}

L

Telefonai

Birutės B-vės vedėjų išvažia
vimas. Pereitą nedėldienj buvo
išvažiavimas ant A. Šimkūno
ūkės Birutės Duonkepyklos Ben
drovės direktorių, kurios direk
torium buvo ir pats A. Šimkū
nas, mieste gyvendamas. Die* na buvo graži, suvažiavo dau
gelis pažymesnių vietos biznie
rių ir veikėjų su šeimynomis.

Princeton 2727

Randolph 1157

vai parsivežė į Clevelandą.
Vienas iš tų banditų tiesiog
pripažintas dalyvavęs nužudyme
dviejų dirbtuvės perdėtinių ve
žusių pinigus gruodžio 31 d. Ki
tas tame nesurandamas, bet gal
bus inpintas kadangi ir jis bu
vo pabėgęs su kitu iš šio miesto.
Parvežus juodu į Clevelandą,
policija gavo grąsinimų jog bu
sią susprogdintas pavieto kalė
jimas ir jiedu turėš būti liuosi.
Taipgi pagrąsinta nužudyti detektivus kurie dalyvavo tų ban
ditų pargabenime.
Kaip matyt, Clevelandą valdo
tik banditai. Iš jų būrio trjs
jau nuteisti mirtin.

-į

ryje buria iš 25 policistų ir detektivų, visai apstodami namą.
Kambaryje abu atrasti bevalgą,
pasidėję šautuvus ir eiles pa
tronų prie save. Juos išdavė
pora nežinomų žmonių, atvykę
prie Clevelando policijos ir pa
prašę parodyti jųdviejų paveik
slus. Savo vardus jie atsisakė
padubti. Trečias iš pabėgusių
dar nerandamas.
Ten pat Youngstowne kele
tas apiplėštų žmonių pažino juos
kaipo jų užpuolikus.

darbininkų nuo darbo ir ragini- i kosi suimta, galutinai suradus
mą ne-unijiistų rašytis prie dar-1 ją kalta, netoli dviem metam
bo organizacijų. Bet kitas tei-1 prabėgus.
sėjas tą leidimą kompanijoms i Sekanti bus teisiami: jos duk
tė, jos motina ir kiti jos ben
atėmė.
dradarbiai toje žmogžudystėje.
Kaber’ienė, apkaltinta už nu Yra dar penki teisimui žmonės:
žudymą savo vyro du metai at tris moteris ir du vyrai Italai,
gal liepos 18 d., po trukšmingo kurie atliko kruvinąjį darbą —
teismo likosi atrasta kalta pir
mo laipsnio žudystėje ir nuteis DR. J. ŠEMOLIUNAS
ta kalėjiman visam amžiui. Jai
Akių Gydytojas
gręsė elektriška kėdė, bet teisė Ofiso valandos:
jai pareiškė jai mielaširdystės, 10 ryte iki 12
tokiu budu išliko nuo mirties 3 iki 5 po pietų.
bausmės.
Kaip po nuteisimo ji pati pa Nedėldieniais
aiškino, būdama New Yorke ji nuo 10 iki 12
buvo pasirengus vėl vesti su ki 8115 St. Clair Avenue
tu vyru, bet pora savaičių prieš
nustatytą vestuvėms laiką ji li-

A. Ramanauskas, išvažiuodamas į Lietuvą, šiuomi palieka
savo draugaŠis
__ —ir.pažįstamiems
__ .
atsisveikinimą su kuriais sykiu
FARMOS
dabavosi, ir taipgi organizaci
Daytone dvi savaites streika FARMOS
jom kaip tai: Tautiškam Be
vus tramvajų darbininkams ir Ant pardavimo ir apmainymo Lietu
nui, &L A. 14 kuopai, Šv. Juonei vienam gatvekariui nepasi vių kolonijoj, Michjgan valstijoj.’ Aš
rs-tei, šv. Kazimiero Drrodžius lauke per visą tą laiką, turiu 20 farmų, didelių ir mažų, nuo
i Clevelandą apleido sereMiesto 125 metų sukaktuvių šiose dienose, po didele sargy 40 iki 640 akrų žemes. Kainos nuo
doj," liepos 20, iš New Yorko paminėjimo iškilmėse, kurios ba, pradėta tramvajus leisti su $500 iki $20,000. Taipgi turiu far
mų su užsėtais javais, padarais ir
iškeliavo laivu “Saxonia” liepos prasidės liepos 22 d. Wade par streiklaužių pagalba.
23 d.
ke, nuo Lietuvių susirengę da
Toledoj teisėjas tardydamas gyvuliais. Kokios kas tik reikalauja
lyvauti du chorai — Teatrališ streikuojančius darbininkus pri gali gauti pas mane pirkt arba maiant miesto propertės. Aš duodu
Nedėlioj, liepos 24 d., bus di kas ir Vyčių 25 kp. — kurių na pažino, jiems teisę ramiai atkal nyt
farmas lengviausiu išmokėjimu. No
riai
atliks
Įvairius
Lietuviškus
binėti
streiklaužius
nuo
darbo
delis antras Sandaros 18 kuopos
gauti daugiau žinių rašykit
išvažiavimas į Walter’s Grove, šokius, kiek tam programe lai ir raginti juos prisirašyti prie rėdami
unijų. Dviejose dirbtuvėse čia laiškų arba atvažiuokit pas mane.
už Brooklyno gatvekarių sto kas pavelys.
JOSEPH STANKS
pakilo streikas iš priežasties įties. Visi Clevelandiečiai kvie
Farm Agency
(31)
vedimo
atvirų
dirbtuvių
viso

čiami atsilankyti, nes tikrai te
Pereitą subatą policija nušovė
Route 2, Box 49
Branch, Mich.
nai turėsit gerų laikų ir sma du banditu Italu. Policija nu- kiems: unijistams ir ne. Kom
giai praleisi! dieną atvirame tėmijo juos tris ir sulaikius da panijos pirmiausia buvo gavę
lauke.
J. B. rė kratą po kišenius. Banditai leidimą sulaikyti atkalbinėjimą
LIETUVIŠKA
norėjo pasipriešinti ir šauti, bet PARSIDUODA saliunas visai pigiai.
APTIEKA
Dirba, bet dar streikuoja. Ke policistai paleido šuvius į juos. Savininkas važiuoja Lietuvon. No
Užlaikau visokius ge
li skyriai vietos spaustuvių dar Vienas iš jų yra kaltinamas už rintieji pirkti kreipkitės šiuo adresu:
bininkų unijos dar streikuoja, dalyvavimą nušovime dviejų 1933 St. Clair Avė.
riausius vaistus nuo vi
nors jau dirba. Jie nori išgauti kompanijos perdėtinių gruodžio
sokių ligų ir suteikiu
44 valandas darbo.
31 d., jiems vežant iš banko pi
REIKALINGA
geriausius
patarimus.
nigas.
PARDAVĖJAI apsipažinę su CleveKreipkitės į mato Ap
landu,
pardavimui
geriausių
budavoKarštis. Pereitas nedėldienis
jimui lotų. Mes turim jų visose da
tiekę bile kada.
ir panedėlis buvo laibai karšti:
Miesto policija pradeda nusi lyse miesto. Patyrimo nereikalinga.
panedėlĮ šiluma pasiekė 94 laip skųsti jog jai kovoti su bandi Duosime visokių pagalbų. Kreipki
I. A. USEVIČIUS
snių. Visoje valstijoje besimau tais ir žmogžudžiais yra sunku, tės prie Mr. A. M. Springer, 315
dant ir tiesiog nuo karščio žu nes kuomet policija vartoja 40 National City Bldg, tarpe 9 ir 12 v. 2343 Professor Avė., S. W.
vo 7 žmonės.
metų senumo modelio šautuvus,
Clevelandas išvengia didesnių banditai turi geriausius naujos II
karščių dėlto kad randasi šalę mados mirties įrankius. Iš ge š
didelio ežero, tankiai aplanko- ro tolumo galvažudžiai lengvai
mas vėsesnių Kanados vėjų. v nudeda policistus, kuomet jie su
Pereitą ketvergą miestą buvo savo ginklais kartais neperšau
aplankius vėl baisi audra įsu lie na net per banditų viršutines
tum ir perkūnijomis. Padaryta drapanas. Nors policijos virši
daug blėdies miesto apielinkėse. ninko yra Įsakyta policijai vi
/
sokiame susidūrime su banditais
L. L. Bonų Kuponų reikale. šauti juos mirtinai, nekurtais
Liepos 1 d. š. m. yęą prinokęs atvejais pasirodė kad policistui
kuponas už Lietuvos bonus. No revolveris neiššauna į kelias mirintieji gauti nuošimtį už juos, nutas, vienam bešaunant pasta
arba aukoti į Uietuvos Valsty rose dienose revolveris rankoje
bės iždą, nu'kirpę 1921 metų ku susiplaišė.
poną gali priduoti Stoties raš
tininkui ir pažymėti savo norą,
Youngstowne sugauti du pa
t. y. ar nori už jį gauti pini bėgę iš Clevelando kalėjimo
gus, ar aukoja Lietuvai.
žmogžudžiai balandžio mėnesy
Stoties raštinė bus atdara su- je nušovę policistą Sprosty. Su
batomis vakarais nuo 6 iki 8 v. žinojus apie jų esumą YoungsT4o.ttivių Lunke, 67 T2. Sųpęrjor towne, detęktivai tenai nuvyko
avė. šitos tvarkos bus prisi ir staigu užpuolė juos kambalaikoma neapfibotam laikui.
Stoties Rast J. Kuzas
1419 E. 25th St. Cleveland.
LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,
Kvarbų, Varnišių, Cinuoja,
’V
Utarninke federalės valdžios
Lieja ir Stogams dangalų
agentai mieste išpylė į vandens
1169 East 79th St. N. E.
nubėgimo ryną 35 baskas degti
Princeton 1387-K
nės ir alkoholio, konfiskuoto at
gabento kontrabahda. Vieniems
tai matant buvo graudu, kiti iš
to turėjo juoko. Paleidus “ro
DABAR LAIKAS
jaus skįstimėlį” rynon tekėti,
PIRKTI
nekurie suklaupę ant žemės ke
Prospect 2420
Centrai 1766
purėmis, saugomis ir kitokiais
MES TURIME NAMŲ
budais sėmė ir gėrė, kiti leido
THE F. W. ZIMMERMAN CO.
TINKAMŲ JŪSŲ GY
si į bile indus ir gabenosi na
Generališki
perkraustytojai, vinduotojai ir staty
VENIMUI.
PARDUO
mon, ant kiek tas jiems buvo
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa
DAM SU MAŽU ĮMOKĖleista.
i
kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
Kažin kas vienu tarpu nety
JIMU IR ANT LENGVŲ
čia tenai stovėdamas bėgantį
IŠLYGŲ.
3400 St. Clair Avenue
Cleveland, Ohio.
spiritą padegė, numesdamas že
Ateikit ir Paprašykit Pa
mėn degtuką. Buvo pašaukti
rodyti Jums ką mes Tu
ugniagesiai.
Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite
rime.
pasinaudoti musų lengvai padaroma ir saugiu naminiu gėrimu—
Pargabeno žmogžudžius. Perk
tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
S. N. K. REALTY
eltame utarninke miesto detekUž $1.50 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu
CO.
prisiusite
laišku $1, taipgi suteiksime paaiškinimus apie
tivai, po dviejų mėnesių vargo,
pasidarymų sau naminio gardaus alaus.
parsigabeno riju Meksikoje su
6106 St. Clair Avė.
HOME BREW SUPPLY STORE
imtus žmogžudžius Italus. Jie
Tel. Princeton 948-R
6401 Superior Avenue
Princeton 466
iš Meksikos nebuvo leisti tiesiog
Į Suv. Valstijas, bet buvo siun
čiami j Kubą, iš tenai paskui
jie išgauti ir laivu atgabenti į
New Yorką, ir iš New Yorko,
su vargu, išgavus juos, detekti-

Šokiai Kas Vakaras

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.

NONEBETTER

KAMPAS 24 ir ST. CLAIR
(Viršuje Vaistinyčios
Specialistas beskausmio dantų traukimo. Dedu aukso ir baltus
dantis. Visas darbas gvarantuojamas.
Valau dantis ir prižiuriu dantų smegenis.
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų ir nuo 4 po pietų iki 8 vakare.
Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dienų.

Dr. Ray R. Smith, Dentistas

UzSISENĖJĘ

DR. P. J. HUGHES
DENTISTAS
1935 ST. CLAIR
Avė.
Darbą Gvarantuoju
Kainos prieinamos
Valandos nuo "9 ryto
iki 8 vakare.
Tėl. Prospect 2597

LIGOS

VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausių galimų patarimų apie pa
dėjimų, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktikų 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 tinkamų gydymų. 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 nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. Jums
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbantį žmogų.
A1IDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit trepais viršun. Mano Kambario numeris 7. Apžiurėkit kad
atėjot geron vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakare. Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.
Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dienų iki 4 po pietų.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
te: DANTISTAS te?

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto
’ki 7 valandai vakaro
1396 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

DR. G. A. YATES, Specialistas
2573 EAST 55th ST., 2-ros lubos, Room 7.
Prie Woodland a v. ir E. 55th St.,

Cleveland, O.

Duodama
Merchants
Trading
Štampai

Tai yra
Krautuvė
Dėl Žmonių
su pirkiniais 10c. ar augciau

NAMINIAI LININIAI DALYKAI LIEPOS APVALYMO KAINC
Speciale “Taupumo” Kaina
ant Reikalingų Audimų
$4.00 Importuotos Drukuotos Lovoms Antklodės —
Mieros 72x90 colių; spausdintos gabiausių Eu
ropos audeklų spausdintojų. Keletos spalvų sumarginimai ir gvarantuotos nuo nušutimo. Ko
lei dar jų yra iš 800. Parsiduoda šioje <C 1.77
Taupumo Savaitėje po............ '...............

JJvidešimts Penki Simuti Jardu EveretyCheyio’
Bryziuotų pavyzdžių. Imlialabiausia motėr
vaikų drapanoms. Reguliarė jų kaina 22c
das. šioje Taupumo Savaitėje parsiduoda 1
jasdas po ....................................................
Reguliariai 22c Amerikoniški Perkeliai — Bf
dugnu su įvairiomis figūromis, gėlėmis ir t
yiais. Tinka moterims dėl jekių ir andaro.
Tame rinkinyje yra penki tukstančai jar- 1 E
dų. Laikę išpardavimo jardas po..........
Reguliaria 17c Amoskeag Baltintas Shaker Flanelis — Ekstra storos rūšies, tinkamiausias vaikų
drapanėlėms. Šiame skyriuje randasi šeši tūk
stančiai jardų ir pasiūloma pardavimui visiškai
žema kaina kolei jų bus ir kiek kas.-IOl/,/.
norės jardų po ........................................
**/2
Reguliaria -5c Amoakeag Visokiem Reikalams Gingham — Rugavos spalvos tiktai. Tinkamiausias^
suknioms ir viršusiniams užvalkalams. Du tūk
stančiai jardų šiame skyriuje. Bėgyje Taupumo
savaitės mes pasiūlome jį pigia kaina, įzlc

$1.69 Baltintos Besiūlęs Lovos Antklodės — Mie
ros 81x99 colių. Padarytos iš geriausio žinopio
esančio paklodėms geriausios rūšies au- C1.18
dimo. Nduodama vienam daugiau 6. Po ’’’
35c Baltinti Paduškoms Užvalkalai — Mieros 45x36
colių. Pasiūti iš gerai žinomo Comet audimo ir
apsiūti tricolinėmis siūlėmis. Specialiai ?2c
Užbaigimo Savaitėje parsiduoda po ....
35c Gryni Lininiai Sluostalai — Storos sugerian
čios rūšies su gražiais mėlynais kraštais; labai
tinkanti dėl abrusinyčių, rankoms ir stotkams
šluostyti abrusai.
Apribota pirkėjui
iki lt/V
1
•
j
10 jardų. —
Taupumo Savaitėje jardas
po
1

59c Gražus Baltinti Turkiški Maudynių Abrusai —
Dideli stori ir gerai šluostančios rūšies su gra
žiais įvairintais kraštais. Ružavi ir mėl- 39c
svi. Apribota iki 6 pirkėjui .................

Baltintas Muslinas — Du tūkstančiai jardų šito
gero ir drūto muslino, baltinto ir gražaus; mink
štai užbaigto tinkamo siuvimui su adata. Pasinaudokit proga bėgyj šios Taupumo Sa- 10c
vaitės. Jardas po .....................................

$1.95 Bailey Rūšies Ištisinis Audimas — 36 colių
pločio. Austas ir užbaigtas specialiai dėl moterų ir vaikų apatinių. 10 jardų šmotai. Bė- <C1.44
gyje Taupumo Savaitės po .....................

Nebaltintas Muslinas — šeši tukstųnčiai jardų ne
baltinto muslino, 36 colių pločio; nėra jame jo
kių juodų taškelių ir lengvai išsibaltins keletu
sykių perskalbus. šiame Taupumo Savai- Q_
tės išpardavime jardas po .........................

Bailey’s — Žemes Grindys

Bailey’s — Skiepe

Laivakortes
TIESIOG Į KAUNĄ

Tuomet turėsite švarius puodus ir

I

skarvadas, jūsų virtuvė bus vėsesnė ir mažiaus sunaudo
site gazo.

IR IŠ LIETUVOS

Visuomet musų Service Departmente randasi tam tikrai
pastatytas ekspertas kuris mielu noru aprodys plačiai

Siunčiame Pinigus Į Visą Lietuvą

jums ir ypatiškai išaiškins ką čia mes norime pasakyti.

PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

IN A L L THE WORLD

Šis Patarnavimo Departmentas randasi užpaklyje didžio
jo kambario kurin sueinate mokėti savo gazo bilas.

Jus

tenai visados galite užeiti ir busite mielai priimami,

Vi-

sa kas mes galime jums paaiškinti ir parodyti yra

visai

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

dovanai.
PURE* CLEAN, FRESH
EVERY DAY

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

THE EAST OHIO GAS COMPANY

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

THE CLEVELAND GRAIN
4 MILLING CO.

dlQ2640•

;

6701 ST. CLAIR AVĖ. Kampas E. 67 St
Darbų gvarantuoju dešimčiai metų.
Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums
nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui.
Naudoju savo garsų “Peridonto” dėl Be
skausmio Dantų Traukimo.

1 304 E. 68 Street.

virtuvėje gazo išėjimo ir degimo skylutės yra švarios ir

ar gerai nustatytos.

DENTISTAS - DR. J. A. KURLANDER

Kampas Superior Avenue
Virš Lietuviško Banko

<►

S’įl

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

Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso valandos: 1.—3 ir 7—8
Telefonas: Randolph 188

Vieta Mieste

ATDARA MAUDYMOSI
VANDUO

pamesti gyvo, nes pasišalinus
nuo jo ji butų likus be pinigų,
o po jo mirčiai ją laukė keletas
tūkstančių dolarių, šalip namų.

f DR. J. T. DUHIGG

DR. J. T. VITKUS

EUCUD BEACH PARK t
s
Puikiausia Pasilinksminimo

nužudė Ka'berį jam sergančiam
gulint lovoje, kada jau jis pa
čiai nusibodo ir ji norėjo nuo
jo atsikratyti. Negalėjo ji jo

į knygų rmi| t
Į
Mgų
Į
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