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V1MĄ SAVO 
iŲ 12%.
AGE CO. yra'grynai 
suota gegužio menė- 
velando mieste ir jo

šių pamatų: skolinti 
nuosavybės: namy ir 
s visokią nejudinamu 
urie neša pelną. Sko
tą ir svetimiems.

tovis, kaip parodo bi-
ta, yra sekantis:

SETS
..... $4,115.09
........... 20,476.42
...... 24,591.51

TURTAS
.......... .. $19,000.00
..’... 5,591.51

...... 24,591.51

?GAGE CO. yra po it 
nų Clevelande ir visose 
yra kompanijos direk-

as) — “Dirvos” Bendre 
irmutiniųjų organizato- 
Namų ir Paskolos Ba
ltalo, kurios jis yra i- 
u kitų didelių firmų, 
irmininkas Cl. Liet Kl
imas vietos veikėjas. 
Cl. Liet Namu ir Past 
tos darbuotojas.

— Municipal Saving 
■tyriaus vedėjas, šv. Jc- 
ninkas.
s) — taip pat vienas i 
Paskolos Bendrovės v- 

jvelando visuomenės ve

ato narys) — “Dintf 
ėjas ir literatas.

iorganizavimo kompaniįi I 

• i Q %, išmokėdama ii į 
14 bus mokamu! į 

šeri ninkama.
ITGAGE CO. akcijos f» Į 

aA ir turi būti sumoka r 
Iv dar išparduoti likus | 
jų kainą pakels ir tau f 
savo kapitalą ir utis r.

Kurie vietos ir agi L 
o i ■
ci del savo ypatiškosm I 
idkama beveik tris sjn Į 
nkuose, ir apsaugump I 
lio Valstijos jstatymaL 

rados negali žūti ar ta 
panija pinigų niekados» 
kitokio nejudinamojo te 
ako paėmus nebūty galia 
egu jam paskolinta, o s 
pinigas niekados neprašą 
i pirkinėjimu jokiu ?r& 
pivartos biznio, tik gryu 
nrkimo ir pardavimo bim 
aipgi neužlaiko jokiu sr
itis esat kviečiami prisi 
ir busit pilnai patente, 
vietos, visas biznis ju į

rkune virtus ir aw r 
kapitalo yra kvioil ►•■..,

- Id S: Kur nep irktumėt ši t
idos žiūrėti ant ypatų, k» į 
uja, ant jų patyrimo ta į 

Lithuanian Mortgage & j 
us žmones, su nusimaunu,, 
darbe ir visados yra nri| 

komy be. Visi busit dpi 
rie šilo didelio Cleveland 
ėdamo del gerovės ir •»

:alaudami daugiau s 
MACĮ JŲ KREIPKITĖS M 
. BARTOŠEVIČIAUS, pintie 
PETRO MULIOLIO - xta» 
, arba prie kiti) dinktsi

M MORTGAGE CO 
Ave. Cleveland.

DR. G. A. YATE 
rkau Dr. M. H. Siti [ 
ofisą. Aš taipgi ntt I 
i geriausius Europi 
ir Amerikoniškus®1 
is ištyrimui, gydyt# Į 
ledi cinas ir viską ktf | 
liaus suteiksiu senietf į 
iujiems pacientams >1 
>f iso. Ateikit pas ® 
eigų sergate. 
Dr. G. A. YATES,

Specialistas, 
ūdytojas ir Chirurgu
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Anglija-ltalija Gali Susipešti 
Su Francuzija už Lenkus

LENKAI PRADĖJO SIAUSTI SILEZIJOJE, IR 
UŽSIGEIDĘ TĄ KRAŠTĄ PRIJUNGTI 
VARSA VAI, PLEBISCITO NELAIMĖJĘ.

Francuzija Gabena Kariumenę į Vokietiją Užėmi
mui Jos Plotų. Vokietija -Sutinkanti ant 

Paskiausiųjų Išlygų.

PRANCŪZAI GELBSTI LENKAMS SILEZIJO
JE KAIP DARĖ LIETUVOJE.

Italų Kariumenė Griežtai Stojo prieš Lenkus.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

■ Ohio industrijose pereitą sa
vaitę dalykai pasirodė sekan
čiai: į

Iš Youngstowmo geležies ir 
plieno dirbimo dis/trikto prane
šama apie tai7kad geležies ir 
plieno pirkimas kiek padidėjo, 
dirbtuvės veikia vos tik su 40 
nuošimčiu normalio skaičiaus 
rankų.

Kiek geriau sujudo angliaka- 
syklos kada liko numažinta per
gabenimo kaina iš kasyklų iki 
laivų.

Po šešių mėnesių neveikimo 
Sherrodsville (kasykla ątsidarė. 
Neužilgo pradės v.eikfl ir kitos 
kasyklos kurios-buvo 'visai su
stojusios.

Puodininkystės išdirbiniai su
mažėjo iš priežasties sustreika- 
virrio ttulų to darbo srities žmo
nių. '

Akrono gurno darbuose pasi
žymėta algų mažinimu. Darbai 
vis eina geryn.

Anglijos pavandenų darbinin
kai išleido pranešimą neįleisiu 
įvežti į Angliją iš kitur atga
benamos anglies, tai yra jie ne- ' 
kraus iš laivų ir nedės į vago
nus. Tokiu .budu jie parodo sa
vo 'užjautimą streikuojantiems 
Did. Britanijos angliakasiams.

Anglijos streikuojanteji ka- į 
sykių darbininkai .pareiškė val
džiai savo norą užvesti tarybas ' 
užbaigimui nesusipratimo del ai- i 
gų- '

Gelžkeliu savininkai Ameriko-* J
je deda, paskutines pastangas i 
nukirsti algas visiems kelių dar- 
bininkams.

Chicagos spaustuvių darbinin
kai gavo 44 valandas savaitėje 
ir sutiko ant numažinimo algų 
ant $4.35 savaitėje.

Valdžios laivų darbininkai iš
ėję stteikan turi susirėmimų ir 
riaušių. Baltimorės uostan pa-, 
siųsta apginkluoti laivai betvar
kių malšinimui.

Scranton, Pa., Diamond alie
jaus ir dažų išdirbystėj nuo ek
splozijos žuvo 4 darbininkai.

Rosita mieste, Meksikoje, ka
sykloje sužeista 15 darbininkų.

Rochester, N. Y.', streikerių 
ir policijos Susirėmime sužeista 
keliolika žmonių ir policijos. At
sibuvo ir šaudymų, šis strei
kas yra būdavo to jų, tęsiasi jau 
nuo balandžio 1 d.

S. Gompers skelbia jog orga
nizuoti darbininkai gailaus lai
mės kovą prieš darbdavių užsi
spyrimą įvesti “atviras dirbtu
ves“.

Bedarbių skaičius, abelnai vi
są šalį imant, padidėjo. Dide
lės -bedarbės apsireiškia Naujo
je Anglijoje visose šakose, iš
skyrus audimo industriją. Be 
to New Yorko, New Jersey, Pa. 
valstijose (blogai; kiek geryn 
dalykai eina Ohio, Illinois, In
diana, 'Mįch. ir Wią. valstijose.

LENKAI GINKLAIS 
NORI SILEZIJĄ 

PASISAVINT
Apie vidurį pereitos savaitės 

Lenkai palengva pradėjo reng
tis ant Silezijos — užipti ją 
kad ir gyventojai nusibalsavo 
likti po Vokietija, kaip seniau. 
Pirmą dieną susirėmime su Len
kų kareiviais žuvo 18 Vokiečių. 
Santarvė tuojau nusprendė pa
dėti Sileziją po karės stovi, bet 
tas nieko nereiškė. Katowitz 
srityje žuvo 8 Lenkų, keliolika 
jų sužeista.

Italų kareiviai, tenai esą pri
žiūrėti tvarką, išstojo prieš tą 
Lenkų siaubimą, vienok negalė
jo atlaikyti, šalip organizuotos 
kariumenės 1 atsibuvo ir pačių 
gyventojų susirėmimai. Visur 
Lenkai naudoja artileriją.

Lenkijos narys prie plebisci
to Korfanty paėmė visą vado
vystę. Lenkai iš Varšavos tuoj 
paskelbė jog tai yra tik “suki
lėliai” ir nieko bendro neturį su 
valdžia, Vokiečiai yra ištyrę jog 
tie “sukilėliai” yra apginkluoti 
iš Lenkijos ir vadovaujami Len
kijos oficierių.

Vėliau buvo pranešta jog va
das Korfanty 'tapęs sąjungiečių 
'kariumenės suimtas. Kiti pra
nešimai skeĮbia jog jis turįs įs
teigęs slaptą stovyklą ir iš 
nai išleidžia veikimo planus, 
kiti rengiasi uždėti Silezijoj 
kiną Lenkų valdžią.

Balandžio 6 d. jau buvo 
vę 75 santarvės kareiviai ir 
sužeista nuo Lenkų. Lenkai 
ėmė Italų artileriją.

Gross Sterlitz mieste Lenkai į 
savo eiles verčia stoti visus, ne- 
aplenkdafni ir Vokiečių.

Lenkų pulkai esą jau suda
ryti iš suvirš 100,000 vyrų.

Gegužio 9 d. dar žuvo 12 Ita
lijos kareivių susikirtime su 
Lenkais netoli CZerwienka, dar 
prie to keletas Italų pateko ne
laisvėn. Lenkai tolyn eidami 
apdrutinta tiltus. Santarvė pa
siuntė Lenkijai prašymą daryti 
viską galimo nuraminti Silezi. 
jos sukilimą.

Berlino valdžia, po ilgų dis- 
kusavimų dalyko, skelbia 
jai reiks įsikišti į Sileziją 
gu santarvė tam pritars, ko iki 
šiolei nepadarė; antra, jei san
tarvė nuspręs kuri dalis Silezi
jos turi būti Lenkijai ir kuri 
lieka Vokietijai; trečia, jeigu 
Lenkai savo laimėjimais užside
gę bandys veržtis į Vokietijos 
žemes, pav. Rytinę Prūsiją.

Vokietija tam turi surengus 
20,000 gerai apginkluotos kariu
menės, kuri, butų padidinta, jei 
reikės, dar 40,000 ar 50,000 vy
rų iš Rytinės Prūsijos..^

Vokietija šiuomi tarpu netu
ri kabineto, rezignavus pirmes- 
niam pereitą savaitę. {

te-
sy- 
lai-

žu-
150 
pa-

jog 
jei-

Iš Rygos pranešama buk jau 
esanti padaryti sutartis tarp 
sovietų Rusijos ir Vokietijos 
vedimui prekybos tarp tų dvie
jų šalių. Sutartis buk pasira
šyta Berline, kur buvo nuvykę 
Rusų atstovai.

SVARBIOS ŽINIOS IŠ 
KAUNO.

(Lietuvos Informacijų Biuras)
(“Eltos” Žinios) '

Washington.—Šiomis die
nomis gguta yra keli “El
tos” telegramai. Svarbiau
sia — tai trumpa ir pavėluo
ta žinia iš Brusselio:

Lietuvos delegacija yra 
išdirbusi projektą sutar
ties su Lenkija delei Vil
niaus. Ministeris Galva
nauskas perstatysiąs šį 
projektą Paryžiuje, o T. 
Norus — Londone. Gegu
žio 1 d. jie grįžta į Brus- 
selį. Derybos prasidės iš- 
naujo šiomis dienomis.
Šis telegramas buvo pa

siųsta “progai pasitaikius” 
(kaipo find- C. N.) ir buvo 
gau'ta gegužio 3 d.

REIKALAUJAMA -NU- 
GINKLUOT LENKIJĄ 

Vokietija, kuri už savo mili- 
tariškus žygius likosi visiškai 

‘beveik nuginkluota, su teise pa
laikyti tik 100,000 kariumenės, 
padavė prašymą kad santarvė 
nuginkluotų Lenkiją taipgi.

Anglijos premjeras gegužio 7 
d. išsireiškė jog jeigu Vokieti
ja nusiginklavo, sulyg Versalio 
išlygų, ji turi teisės reikalauti 

kad ir Lenkija butų panašiai 
nuginkluota, nes neduos ramy
bės kaimynėms valstijoms. Tą 
Lloyd George pasakė prieš di
delę 5,000 minią Anglijoje. Jo 
tikrinimu, Anglija tiki į teisin
gą dalykų tvarkymą.

Vo-Francuzai Veržiasi 
kieti jon

Berlinas, geg. 10. — Paskuti
nėse dienose reichstagas nubal
savo' priimti santarvės ultimatu
mą. Iš Vokietijos reikalaujama 
apie $27,000,000,000; turi būti 
išpildyta nusiginklavimo įsaky
mas ir paimta baudimui karės 
prasikaltėliai. Iš tos priežasties 
tapo sulaikytas užėmimas^Ruhr 
srities. .

Kuomet /planuojami su
tarties projektai, iš Lenkų 
užimtos Lietuvos dalies pri
duodamos yra šitokios ži
nios:

Gudų sp. biuras prane
ša: Nors Lenkų agitato
riai, o tarp kitų ir Seimo 
narys Kun. Maciejewicz, 
šaukia “remkite Lenkiją*' 
kitaip badu mirsite”, te-i 
čiau badaujantiems ūki
ninkams dalino Amerikos1 
maistą.

Koko 22 d. buvo sušau
dytas Žibalu klebonas Ku
nigas Lajauskas, važiavęs 
Vilniun. Jo lavonas ras
tas užkastas miške. Bus 
palaidotas Širvintuose.

Be to suteikiamos šios ži
nios:

“Šventasis Tėvas pakėlė 
Kauno katedrą Bazilica Mi
nor. Balandžio 30 d. D-ras 
Purickis išvažiavo Rygon ir 
Re/alin. -Iki sugrįžimo Mi
nisterijos .valdytoju yra pa
skirtas Balutis, kaipo Minis- 
terio pareigas einantis.”

Italai 
prieš 
san-

Anglija ir Italija Gal Su- 
sipykt su Francuzija 

Del Lenkijos
Berlinas. — Geg. 10 d. 

ir Vokiečiai išvien veikė 
Lenkus Silezijoje. Tarp
tarvės kilo skirtumai: Italai ir 
Anglai eina prieš Prancūzus, ir 
nekurie Anglų ir Italų atstovai 
grąsina rezignavimu jei nebus 
priduota daugiau pagalbos prieš 
Lenkus. Augštutinėj Silezijoje 
revoliucijonieriai stengiasi pra
dėti veikti prieš visus ir pasi
naudoti proga iš tos suirutės. 
Renkama vietomis sovietai. '

Numatoma jau skilimas tarp 
Lenkijos ir Francuzijos valdžių. 
Tikima Lenkijos valdžia tuojau 
numes savo kaukę ir ,veiks at
virai remdama Korfantą.

Lenkijos valdžia išreiškė “ap- 
gailą” delei žuvusių 100 Italų.

Riaušės Francuzijoje
Paryžiuje atsibuvo sukilimai 

ir mūšiai gatvėse delei valdžios 
pradėtos mobilizacijos. Dauge
lis kareivių ir policijos tapo su
žeista nuo revolverių, akmenų 
ir bonkų mūšio laiku. Daugelis 
tapo areštuota. Pasipriešinimą 
mobilizacijai pradėjo komunis
tai. Nors tokis sujudimas at
sibuvo, Francuzų laikraščiai už
tylėjo.

Naujai mobilizuojami karei
viai reikalingi Francuzijai jos 
militariškuose žygiuose ir Vo
kiečių gąsdinimui.

1920 metais S. Valstijų paš
tuose plėšikai turėjo pervirš 
šimtą milijonų naudos,'

Artinantis tolimesniam Vo
kietijos plotų užėmimui, gyven
tojai pradėję nerimauti. Dus- 
seldorffo gyventojams pranešta 
užsilaikyti visai- ramiai, nes bu
sią panaudojamą ugnis prieš bi
le kokį Vokiečių pasijudinimą. 
Francuzijos vadai vyksta apžiū
rėti dabar esančias savo spėkas 
prie Reino ir Šutvarkyti viską 
tolimesniain ėjimui į Ruhr sritį.

Duisburgo,1 Rhurhorto, Wesel 
ir Esseno gyventojai pasiuntė 
bendrą rezoliuąiją^Berlino ,val
džiai prašydami atsisakyti pa
sirašyti ant kokio nors doku
mento '‘pavergiančio 'Ruhro an
gliakasių santarvei”.

Berlino socialistų ir klerikalų 
partijos nubalsavo kad valdžia 
priimtų santarvės ultimatumą. 
Vokietijos žmonių partija nuta
rė tai atmesti. Kitos partijos 
gegužio 9 d. dar buvo nieko 
nutarusios, gi Ultimatumo 
kas baigiasi gegužio 12 d. 
dieną telieka jai pasakyti 
"taip” ar “ne” ir Prancūzai 
na | gilyn Vokietijon.

Kiek yra iš Vokiečių reikalau
jama atlyginimo atsieina po 500 
dolarių aidt kiekvienos galvos 
Vokietijos gyventojų, ką reikia 
išmokėti j trisdešimts metų.

SUV. VALSTIJŲ* VAL
DYMAS ANT HAITI
Haiti respublika, esanti po S. 

Valstijų militare kontrole, pa
davė reikalavimą ištraukti iš 
jos salos Suv. „Valstijų laivyno 
kariumenę.' Tam priežastis pa
duoda daugybę žiaurių darbų 
papildomų Amerikos jūreivių. 
Prašymą atvežė . Washingtonan 
trįs Haiti respublikos delegatai. 
Memoriale pasakoma jog bėgy
je .penkių metų Suv. Valstijų 
Okupacijos Haiti pergyveno vie
ną iš žiauriausių militariškos 
autokratijos valdžių; kas buvo 
uždėta vardan didėsės Ameri
kos demokratijos.

Pereitų metų daryti tyrinėji
mai tų paskundų pavadinama 
tik “juoku”. Apkaltinime pa
duodama žiaurus kankinimai te- 
naitinių valdininkų, ką atlikinė
jo Amerikos oficieriąi,- taipgi 
prirodųma nesuskaitoma daugy
bė kitokių kriminališkumų. Bu
vo net atimta iš Haiti valdžios 
$500,000 jos iždo pinigų; vienu 
sykiu buvo ginkluoti Amerikos 
oficieriąi Įinėję į Haiti atstovų 
butą ir privertė jų posėdį išsi
skirstyti. Buvo net priverstinai 
įvesta nauja konstitucija, už ku
rią balsavimus prižiūrėję Ame
rikos jūreiviai ir priėmė tik to
kius lakštus ant kurių buvo pa- 
dėta sutikimas. Iš teismų buvo 
prašalinti visi tokie kurie galėjo 
pasakyti apie papildytus žiauru
mus, žudyetes, žvėriškumą, už
puolimą ant moterų, naikinimą 
turto ir kitko. Bėgyje pasku
tinių trijų metų kalėjimuose mi
rė apie 6,000 tenaitinių žmonių 
delei labai prasto užlaikymo.

Suv. Valstijų laivynas užėmė 
Haiti salą po įvykusių keleto 
didelių sukilimų.

MEKSIKOS RESPUBLIKA SUTEIKĖ LIETU
VĄ! DE JURE PRIPAŽINIMĄ

Lietuva Siunčia Padėką 
Argentinai už 
Pripažinimą

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Washington. — Lietuvos Už

sienio Reikalų Ministeris D-ras 
Purickis balandžio 30 d. yra pri
siuntęs pef Lietuvos Atstovą 
tokį atsakymą Argentinos Res
publikai :

Tamistai pavedama praneš
ti Argentinos vyriausybei per 
jos Atstovą Washingtone se
kančiai: Lietuvos Vyriausybė, 
gavus per savo Atstovą Wa
shingtone pranešimą apie Ar
gentinos Respublikos nuspren
dimą pripažinti Lietuvą de 
jure, prašo priimti širdingiau
sioj padėkos pareiškimą ir už
tikrinimą kad šitas prietelin- 
gumo aktas, ypač šiuo laiku 
kada Lietuvių /tauta' sunkiai 
kovoja del savo laisvės, gy
viai jos atjaučiamas ir nieka
dos nebus užmirštas. '

-• D-ras Purickis.
Kaip jau buvo pranešta laik

raščiuose, Argentinos Ambasa
dorius Washingtone laišku iš 
kovo 24 d. yra pranešęs Lietu
vos Atstovui Amerikoje jog Ar
gentinos Vyriausybė yra pripa
žinusi Lietuvos Respubliką (kai
po laisvą ir neprigulmingą val
stybę, nutarimu iš kovo 14 d.

(Lietuvos Informacijų Biuras)

Washington, D.. C.—Mek
sikos Respublika, viena iš 
didžiųjų Amerikos respubli
kų, yra suteikusi pilną de 
jure Lietuvos Respublikos 
pripažinimą. Tai antras iš 
eilės Amerikoje pripažini
mas po Argentinos.

Gegužio 5 d. musų lega- 
cijos biuran tapo prisiųstas 
iš Meksikos Ambasados že
miau talpinamas laiškas ir 
inteiktos kortelės Meksivos 
Respublikos Atstovybės na
rių: Manuel C. Tellez, kaipo 
reikalų vedėjoj Juan B. Sal
dana, kaipo trečiojo sekreto
rių. Adresuotas Lietuvos 
Atstovybei Amerikoje, J. 
Vileišiui, 'laiškas yra tokio 
turinio:
Gerbiamas!

Meksikos Respublikos Vy
riausybė, kurios reikalus aš 
turiu garbės atstovauti šioj 
sostinėj, yra pavedusi pra
nešti Tąmistai jog ji, po tin
kamo apsvarstymo Tamis- 
tos laiškų nuo Vasario 2 ir 
21 dienų š. m., adresuotų 
šiai Ambasadai, oficialiai 
pripažįstanti Lietuvos Res
publikos nepriklausomybę.

Šiuomi meldžiu leisti man 
ištarti Tamistai mano ypa- 
tišką nusidžiauginią jog ei 
man prisiėjo tą žinią suteik
ti Tamistai, ir drauge užtik
rinti Tamistai jbg Meksikos / 
liaudis ir Vyriausybė nepa
gailės bi kokių pastangų pa-

ne. 
lai- 
Tą 
tik 
ei-

Iš Dublino oficialiai Airių pa
skelbiama jog prezidentas De 
Valera nevyks Londonan vary
ti taikos tarybas su Anglija, o, 
viską atlikinės iš Airijos sosti
nės.

Atsibuvo pasitarimas del Ai
rijos tarpe De Valeros ir val
džios paskirto premjero Ulste- 
rio provincijai, Sir James Creig.

Sulyg naujai priimto Londone 
biliaus šaukiama parliamental 
pietinės ir šiaurinės Airijos ant 
birželio 28 d.

Pereitą savaitę Airių respub
likos kariumenės veikimu pada
ryta 43 atakai prieš (valdžios 
kariumenę ir policiją įvairiose 
šalies dalyse. Nuostolių buvo 
abiejose pusėse. Valdžios .ka
riumenė .per tą laiką sunaikino 
septyniolika namų ir keturis 
dalumai sugadino kuriuose gy
veno Airiai, suimta gi 173 žm.

Airijoje nuo pradžios šių me
tų Airių karėje su Anglijos ka- 
riumene ir policija žuvo 675. 
Didesni nuostoliai Airių'pusėje; 
valdžios kareivių žuvo 234; su
žeista 300. I Airių sužeista 333.

Pačto Vagių Teismas
Toledo, O. — Tuoj atsibus 

teismas 19 vyrų ir moterų su
gaudytų sąryšyje su milijono 
dolarių vertės vagyste vietinio 
pačto vasario 17 d. šalip tų 19 
yra dar daugelis intariamų. Po 
vagystės jieškojimai padaryta 
per trisdešimts valstijų ir apie 
500 miestų. Grobis susidėjo iš 
Liberty bondsų ir kitų vertybės 
popierų ir apie $40,000 pinigais.

Teisimui, imami Juozas Urbai- 
tis, pačto viršininkų intariamas 
kaipo vyriausias (užpuolikų va
das, . jo brolis Pranas Urbaitis; 
tarp kaltinamų yra ir Vanda 
Urbaitis, jų sesuo. Kiti visi sjl? 
imtieji yra įvairiomis kitokio
mis svetimomis pavardėmis ir 
turbut ne Lietuviai. Per keletą 
dienų po vagystės niekas jokio 
pėdsako neturėjo. Tik vieną die
ną į detektivų biurą ateina koks 
ten vyras ir praneša, ’kad jeigu 
norima sugauti tų vagių vadą, 
tegul policija nuskuba ant sto
ties. Urbaitis su savo sesere ir 
kitu vyru jau buvo susėdę tru
kiu važiuojantis Chicagon. Pra
nešta žinia į EŲchart, Ind., kur 
abu vyrai paimti, mergina išli
ko nuo arešto pasislėpdama ki
tame vagone.

Washingtone senatoriai* gau- 
na iš savo sričių nuo pažįstamų 
laiškus, ir net su pinigais, pra
šančius prisiųsti jiems valdiš
kos degtinės. Mat, buvo pagar
sinta kad valdžia turi .milijoną 
galionų degtinės pardavimui, tai 
daugybė apsimetę ligoniais ra
šo pas , artimiausiuszprie val
džios atstovus. Bet degtinė te- 
parduodama vaistinėms, ligoni
nėms ir tam panašioms įstai
goms kurioms sulyg uždraudimo 
įstatymo pavelijama turėti.

Sovietų Priešai Nuveikti
Iš Rygos ateina žinia kad so

vietų kariumenė galutinai nu
veikė Rusų sukilėlio Antonovo 
būrį, veikusį iper pora mėnesių. 
Antonov buvo sovietų armijos 
vadas, bet paskiau pradėjo re
voliuciją tuo pačiu budu kaip ir 
Kronštadte padarė Petričenko. 
Jisai jau sušaudytas kovo mėn. 
Antonov irgi to sulauks.

Jonas McNamara, pagarsėjęs 
nuo 1910 metų, apkaltintas su- 
dinamitavime Los Angeles Ti
mes foiidinko, po išsėdėjimo 10 
metų kalėjime likosi jau paleis
tas. McNamara turi giminių 
Clevelande ir kitur Ohio valsti
joje ir čionai atvyksta. Jo bro
lis taipgi sykiu buvo nuteistas, 
visam amžiui, bet tikimasi jog 
ir jis bus paliuosuotas.

Darbo Vadų Suktybės
Daugelis didelių unijų įsigalė

jusių vadovu yra tikri monar-ls- .. . . .'----.. j — -•
chai; jeigu ‘kas pasakytų žodį laikyti sutartus ir draugm- 
prieš tdki vadovą tooj bus ap- ?us rysms kune, ‘kaip as tl- 
šau'ktas unijų griovėju ir dar-!įu> visados užsiliks tarp

Meksikos ir Lietuvos Respu
blikos, liaudies ir Vyriausy
bės.

Naudodamies šia proga, 
meldžiu priimti mano tikros 
pagarbos užtikrinimą.

Manuel C. Tellez.
Apie tokį Meksikos Res

publikos draugišką pafeiš- 
kimą suteikta žinia Lietu
vos Valdžiai.

bininku priešu. Po tokiu gra
žiu obalsiu unijų viršininkai at- 
lieka'didelius bendrus darbus su 
kapitalistais. Chicagoje dabar, 
tapo susekta jog darbininkų va
dovai nuo vieno naujai stato
mo teatro kompanijos ištraukė 
net $43,000, grasindami išvesią 
darbininkus j streiką, ir už ža
dėjimą neišvesti jų. Laikė vi
sokių streikų ir sujudimų dar
bo žmonės neturi tikrų užtarė
jų ; tankiausia pralaimi strei
kus tik dėlto kad jų vadovai pa
ima nuo kapitalistų sumas pini
gų už “nuraminimą tų trukšma-. 
kelių” darbininkų. Kaip vai- i 
diškose vietose taip ir darbiniu- / 
kų reikalų vedime randasi to- j1 
kių kurie tas vietas užima savo i 
labui, daug ko žmonėms žadė- 'l 
darni. h

Waukegan, 'Ill., gatve žmoge
lis ką tai ant pečių užsimetęs 
maiše nešėsi. Gera akia nutė- 
mijęs policistas jf sulaikė ir pa
reikalavo parodyti kas maiše 
yra. žmogelis priešinosi, tai po- 
licistas dar labiau 'pradėjo ma
nyti jį nešantį “baltakę”., Ga
lutinai turėjo atidaryti maišą— 
ir pasipylė gatvėj kralikų !— vi
sas tuzinas, žmogelis nuėjęs 
pas majorą pareiškė apskųsiąs 
miestą jei jo kralikai iki ryto
jaus nebus sugaudyti.

S. V. Užkviestos
Washington. — Suv., Valstijų 

Prezidentas Harding gavo už- 
kvietimą nuo (santarvės turėti 
atstovą visuose santarvės' posė
džiuose. Tokis atstovas galuti
nai tapo paskirtas, bet jis neda
lyvauja su' sprendžiamuoju bal
su, tik klausosi kas yra daroma 
ir tariama, apie tai gi praneši
nės savo valdžiai.

Augščiausios tarybos posė
džiuose dalyvaus Harvey, amba
sadorius Anglijon. Kitose ko
misijų tarybose dalyvaus kiti.

Napoleono paminėjimas. Pa
ryžiuj iškilmingai paminėta 100 
metų sukaktuvės nuo mirties 
garsaus Napoleono, 'kuris ir per 
Lietuvą maršavo. Tą pačią mi
nutę kada Napoleonas mirė ant 
Helena salos, Paryžiuje šaudy
ta iš didžiųjų kanuolių.

REIKALAUK1T TUOJAO

5-AS numeris “ARTOJO”, mok
slo, literatūros ir juokų mėnesi
nio žurnalo, išėjo gegužio 1 d. 
ir jau išsiuntinėtas prenumera

toriams ir kurie iškalno užsisakys.
Kaina vieno numerio 10c. Metams $ I. 
“ARTOJAS” didelio formato, 30 pusi., gra
žiai s pieštais dviem spalvom viršeliais, dai
lus pažiūrėti, pilnas puikių- raštų. Pažiū
rėti norėdami siųskit 10c. Dykai nesiun- 
čiaina. Skubėkit, kolei dar neišsibaigė.

’’ARTOJAS0
E. 79th Street, Corner Superior Ave. 

CLEVELAND, OHIO
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NEW BRITAIN^ CONN.
Gegužio 1 d. “Varpo” Drau- Į 

gija Lietuvių salėje (statė tris • 
vėikalukus: “Knarkia Paliepus”, ' 
“Nenorėjai Duonos Graužk Ply- . 
tas” ir “Mulkinę ir Mulkintojai” : 
— visi po Vieną aktą. Pirmasis 
sulošta gana silpnai, matyt kad 
aktoriai 'buvo visai nesimokinę. 
Kiti du veikalukai sulošta ge
rokai ir publika turėjo įvalias 
juoko. Paskutiniame geriausia 
pasižymėjo P. Andriulionis — 
“Barškaliaus” rolėjeą jis buvo 
tikrai naturališkas, nors ir visi 
kiti lošė gana gerai. Publikos 
buvo neperdaugiausia. Pelnas 
.buvo skiriamas D. L. K. Vytau
to Draugystei, bet turbut jo ma
žai liko.

Vakare toje .pačioje salėj bu
vo surengtos prakalbos vietinių 
“bolševikiškų” draugijų; kalbė
tojas buvo kokis “Thompsonas” 

•iš New Yoiko; -kalbėjo temoje 
■“Pirmos Gegužės Reikšmė”, pa
kedeno militarizmą ir kapitaliz
mą, o paskui kaip pradėjo girt 
komunizmą ir Rusijos gerumus, 
tai vakaro vedėjui prisiėjo jį 
sulaikyt kad nesukėlus trukš- 
mo. Buvo kviesta vietinės drau
gijos apvaikščioti gegužinę, bet 
daugumas jų atsisakė su Lietu
vių išgamomis reikalus turėti. 
Apart -prakalbų tą vakarą buvo 
muzikos ir dainų. Griežė vieti
nis Lietuvių benas kuris dar tik 
virš1 metas laiko kaip susiorga
nizavo, bet jau neblogai sugra- 
jina, ir dabar tik pirmu kartu 
pasirodė savu uniformoje. Dai
nų dalį išpildė “Vilijos” Choras, 
dainuodamas visas revoliucijo- 
niškas dainas, šenai jau jų nu
dėvėtas, ir vieną naują, “Lai 
Gyvuoja Komunizmas”. Sudai
navo neperblogiausia.

Gegužio 2 d. toj pat svetai
nėj buvo prakalbos Tautos Fon
do naudai, vardu Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus ir Sv. Vincento 
ir Paulio Draugijos, kuri 'Lie
tuvoje globoja dalį našlaičių. 
Kalbėti užkviesta Ku-n. Petrai; 
tis ir Dr. Rutkauskas, bet pas
tarasis nepribuyo. Kuh. Petrai
tis suminėjęs labdarybės reika
lingumą Lietuvoje, kviete au
kauti minėtiems tikslams. Bet 
kadangi dabar viešpatauja be
darbė, publikos mažai atsilankė 

• ir aukų mažai tėsumesta, vos 
26 dolariai su centais. Publi
ka prie to labai šaltai atsineša 
į Tautos Fondą. Kun. Petraitis 
dar paragino žmones remti vi
sas Lietuviškas bendrovės, nes 
tik jos bus Lietuvai ekonominiu 
išganymu. , Ragino, dar paremti

“Varpiečio” laidotuvės. Ba
landžio 27 d. pasimirė veiklus 
“Varpietis” Jonas Žukauskas, ir ' 
jo laidotuvės atsibuvo balan- ' 
džio 30 d. Velionis J. žukaus- ' 
kas paėjo iš Vaitakiemio sodos, ' 
Punsko .parapijos, Suvalkų rėd. 
Atkeliavo į Ameriką 1911 me
tais, būdamas 19 metų amžiaus. 
Pagyvenęs pora metų vedė sau 
žmoną, čia augusią, M. Kaz
lauskaitę, bet velionis negalėjo 
su ja sugyvent ir turėjo imt 
persiskyrimą teisme, viskas gi 
tas daug atsiliepė ant velionio 
gyvenimo. A. a. Jonas vedė vi
su laiku dorą gyvenimą; prigu
lėjo prie keleto vietos draugijų 
ir prie “Varpo?’ Dailos Draugi
jos, visos tos draugijos ir ati
davė jam nuolankų 'paskutinį' 
patarnavimą; liūdnai palydėda- 
irios į kapus. Lydėjime dalyva
vo daug vietos Lietuvių, važia
vo net 26 automobiliai. ‘‘Var
po” nariai velioniui ant grabo 
nupirko gražų gyvų gėlių vai
niką ir veik visi dalyvavo pa
lydėjime į 'kapus atsisveikini
mui su juo, nes jis buvo geru 
draugijos nariu ir veikė pagal 
savo išgalių. “Varpiečiai” la
bai jo apgailauja ir linki jam il
sėtis ramiai šioje Amerikos že
melėje, kurioje ir daugumas 
kitų jaunų Lietuvių, nors tikė
ję sulaukti laimingos ateities, 
apsirikę ilsisi.

Iš artimesnių giminių- velio
nis čia turėjo tik pusbrolį Igną 
Degutį, pas kurį gyveno, mirė 
ir atsibuvo šermenįs.

Vargo Brolis.
“Dirva” lieka “Varpo” orga

nu. Balandžio 25 d. laikytame 
susirinkime “Varpo” Dailės Dr- 
ja pakėlė klausimą savo organo, 
ir vėl, be jokių diskusijų, nuta
rė palaikyt “Dirvą” sau už or- 

kaip ir pirmiau, ir pasiža- 
remt visais galimais bu-

ganą 
dėjo 
dais.

PROVIDENCE, R. L I
Darbai eina silpnai. Pas mus}

j naujienos tokios: darbai suma-1 Iš (priežasties negatives agi- 
žėjo ir daug dirbtuvių yra vi- tacijos L. P. Sąjungai, dalis A- 
sai uždarytų, bet jau audiny- merikos Lietuvių piliečių tapo 
čios pradėjo dirbti, galima sa- suklaidinta. Negativėj propa- 
kyt, -pilnai: dirba visas dienas, gandoj buvo ir dar yra nurodo- 
o kaip -kurios dirba ir naktimis., ma kdks tai “pavojus” gręsian- 
Bet užtai dar labiau sumažėjo tis Amerikos Lietuviams- pilie- 
darbas geležinėse, dirbama po Į čiams prigulėti prie Lietuvių 
2—3 dienas savaitėje, ir tai tik i Piliečių Sujungta. Sakoma buk 
penktas nuošimtis, ir dar 
atleidinėjama darbininkai, 
žinia kas -toliau bus.

Vietos Lietuviai dar vis 
ni ant kitų įniršę ir nežinia už 
ką. čionai koks ten pribuvėlis 
prirašinėjo visokių nesąmonių į 
klerikališkus laikraščius ant čio
nykščių Lietuvių, o daugiausia 
ant vietinių veikėjų, -ir dar to
kius ilgus beverčius straipsnius, 
kad rodos protingam žmogui ir 
laiko butų gailą aikvoti; pasi
rašinėja tai “Dzūkas”, tai “Vį- 

! suomėmis”, tai “Vietinis”, o tik 
tiek tos jo-begalės'koresponden
cijos turi vertęs kaip Lenkų po
pieriniai pinigai. Vietos Lietu
viai turėjo įvalias juokų, žino
dami kaip čionai dalykai yra ir 
kaip tos korespondencijos daly
kus iškreipia. Tas aiškiai rodo___  ___r_ ____ __ ...
kad tai negali būti “vietinio” (liečiu reikalais teikiant jiems 
rašyta, nes aš čionai Providence žinių apie -šios šalies įstatymus, 
gyvenu jau 20 metų ir tokių ne
sąmonių ant vietinių Lietuvių 
niekas dar nerašinėjo ir vietos 
Anglų 'spauda dar hetalpino to 
kad Providence Lietuviai buvo 
susivieniję su Lenkais, kad Pro
vidence Lietuviai apvaikščiojo 
trijų metų Lenkijos neprigu-1- 
mybės sukaktuves, kad Provi
dence nėra jokių Lietuviškų 

’ draugysčių ar kitų organizaci- 
’ jų. Taigi tas mūšų “rašėjas” 

toli gražu nuo teisybės nuva
žiavo. čia mes turime dešimtį 

, grynai Lietuviškų draugijų ir 
. kuopų, neišskyrus ir bažnyčios, 
. kurią Lietuviai pastatė 13 me

tų tam atgal, ir čionai Lietuviai
. niekados nebuvo susivieniję su I rūpinasi Lietuvių išeivių apšvie-1 vos visuomenės labdaringoms įš- 
. Lenkais ir nebus, o tokie raši- 
. nėjimai yra tik užgavimas Pro- 
. vidence Lietuvių jausmų.

Mėnulio -šviesa.

vis
Ne

vie-

mybės, ir už palaikynhą ir iš
auklėjimą demokratybės idealo. 
Ar Amerika, laisva dabar šalis, 
nepersenai kovojo už lygiai to
kius brangius idealus kaip da
bar Lietuva kovoja. Per tai A- 
merikos šviesuomenė supranta 
jogei Amerikos Lietutuviai, da
bar remdami savo prigimtąjį 
kraštą paskolomis ir aukomis, 
teikiant jas Lietuvos jaunutės 
Respublikos labdaringoms įstai
goms, nenu'sidefla prieš šią šalį 
ir nestato save jokim pavojum 
Tai yra labdarybės darbas, ir 
už tai Amerikos Lietuviai tik pa
gyrūno ir pagarbos nuo Ame
rikonų gauna, o ne kokios ten 
nuožiūros neiš tikimybėj. Musų 
tautinė prigimtis mums liepia 
atlikti pareigas link musų tau
tos. Ir tie išimus kurie savo 

| pareigas atliekame tik smagiai 
I jaustis ir pasididžiuoti turime, 
o ne baimę kęsti.

Gal negeras darbas yra “veik
ti kontakte ir sutartinai su Lie
tuvos Respublikos Atstovybe 
Amerikoje” ? Negativiai pro
pagandistai, tiesa, išrodinėja 
blėdingumą šitokiam veikimo 
budui. Jie net išsitarė tokių ne
sąmoningų dalykų kaip kad “L. 
P. Sąjunga esanti valstybė val
stybėje", ir taip esą dėlto kad 
veikia kontakte ir sutartinai su 
Lietuvos Respublikos Atstovybe 
Amerikoje. Gi tikrenybėj pa
sirodo jogei vedimas registraci
jos, skleidimas apšvietos tarp 
Lietuvių išeivių, rūpinimosi jų 
reikalais abelnai, kaip antai ke- 

■ leivių priežiūra ir kt., yra gry
nai visuomeniški reikalai, lygiai 
kaip ir labdarybė. Todėl atlie
kant tuos darbus sutartinas vei- 

• kimas su Atstovybe yra gražus 
- ir naudingas, ypatingai šitoks 

kontaktas su Atstovybe yra rei- 
_______ J 'kalingas kontrolei Amerikiečių 

Amerikos Lietuvių organizacija, Lietuvių aukų sudedamų Lietu-

GERB. ?
>OPRAGIL0 KAMPELIO^

Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

Pirmininkas A. Rėkus.

SCRANTON, PA.
A. Sodeikos laiškas. Į savo 

draugus šiame mieste, kur ilgai 
pragyveno, žinomas Amerikie
čiams dainininkas A. Sodeika, 
buvęs išvažiavęs Lietuvon ir 
dabar esantis Italijoje, rašų, jog 
po ilgesnio pąsilavinimp vėl at
vyks jis Amerikon ir duos kon
certus, taigi Amerikiečiai dar 
kartą turės progos jį išgirsti.

Iki savo iškeliavimo Lietu
von, A. Sodeika stovėjo pirmo
je eilėje žymiausių musų daini
ninkų, prie to jis yra pats ga-

Vietinis.

loyally mu • ■ pdrciiiLi j iluiku, -piic iu jio

Lietuvoje įsteigtą kokią tenai i bus muzikas ir čia gyvendamas 
spaudos draugiją. vadovavo chorus.

Angliakasis.

BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 vai. popiety.
Užsienių Skyrius atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 y. vak.

Subatomis iki 7 vai. vakare.

ALTIC STATES BANIf
KAPITALAS $250,000,00

IUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir 
KAPITALAS $250,000.00.

kablegramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.
PRIIMAM PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4/o.
PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams.
PARDUODAME LAIVAKORTES į LIETUVĄ ir iš 
Lietuvos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių 
Čekius ir .Kredito Laiškus.
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS patarnauja
me teisingai, greitai ir draugiškai.
KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.

šie Lietuviai nustosią šios ša
lies pilietybės, taps nužiūrėtais 
ir net galėtų būti intartais ne
ištikimybėj, o ant galo net ir 
“bausmės” gali gauti, šitaip 
negative propaganda varoma, ir 
jį; suprantama, ant nežinančių 
tikrenybės Amerikos Lietuvių 
piliečių padaro intekmės.

Pareiškiant jogei šios negati
ves propagandos skleidžiami 
bauginimai yra be pamato. L. 
P. Sąjunga yra grynai visuo
menės organizacija. Jos vyriau
siu tikslu yra labdarybė, tei
kiant materiadę paramą Lietu
vos Valstybės labdaringoms įs
taigoms kaip antai: Raudona
jam Kryžiui, šauliams, Gynimo 
Komitetui,'kėlimas Lietuvai pa
skolos, etc.; rupinimaėi Ameri
kos Lietuvių kaipo Lietuvos pi-

kalbą, pragyvenimo sąlygas, etc. 
darant tam tikslui Angių ir Lie
tuvių kalbos kursus, pamokas, 
paskaitas, ir tt.

Labdarybės ir apėvietos dar
buose veikiančius Amerikonai 
gerbia ir net paramos teikia, 
šios šalies šviesuomenė labai 
gerai žino jogei ateivis negali 
suamerikonėti ir pasilikta geru 
šios šalies piliečiu pirm negu jis 
išmoks Anglų kalbos ir susipa
žins (su šios šalies įstatymais. 
Amerikonizavimo darbas juk 
vedamas čion ne prievartos ke
liu, o tik ateivius liuosai lavi
nant. Ir L. P. Sąjunga, kaipo

BALTIMORE, MD.
Kas butų jei įvyktų komunis

tų valdžia? Prieš gegužinę ko
munistai čia plačiai išsklaidė la
pelius ir juose ragina žmones 
sukilti prieš dabartinę valdžią, 
o ant tų lapelių pasirašo: ‘Li
thuanian Communist’. Klausi
mas kįla, ar verta yra darbi
ninkui svajoti apie geroves, ko
kias mušu “komunistai” žada 
sakydami “kaip paimsim val
džią ir viską į savo rankas, tai 
bus dangus ant 'žemės: nereiks 
kapitalistams dirbti, busime pa
tįs savininkai ir darbininkai”. 
Na be kas neduoda dabar būti 
darbininku ir savininku? Tik 
reikia vienybės ir bendro darbo, 
dėti skatiką ir protą į vieną ir 
lengvai įsteigsim patįs būti sa
vininkais ir darbininkais, o ta
da nereikės sakyti kad mus ka
pitalistai išnaudoja. Už tai juk 
mes patįs kalti k-ad duodamės 
išnaudoti.

Ar geriau butų kad viskas 
prigulėtų kiekvienas paskirai, 
ar kaip dabar priguli atskiroms 
organizacijoms? Pavyzdžių ga
lima parodyti iš musų dabarti
nių organizacijų, mažų ir dide
lių, kurių vedėjus mes išrenkam 
pagal daugumos norą. O juk 
atsitinka taip kad tūlų organiza
cijų išrinkti vadovai, gavę sau 
j rankas vadeles, elgiasi kaip 
jie nori, ir Sunku juos priversti 
dairyti kaip musų liepiama. Ki-

; tų mažų organizacijų vadovai 
‘ net viską pasigrobia sau. Da- 
Į bar, kada viskas butų surišta 
Į vienon bendrumon ir parinkta 
Į tam tikri vedėjai: ar jie negalė- 
I tų taip daryti kaip kuriam ge- 
; riau išrodo jo paties naudai? 
J Visuomenė butų tokų užvaizdų 
I ar perdėtinių skriaudžiama la- 
; biau negu kitados, nes nei vie- 
; nas nenorėtų daryti gerai, tikė- 
I damas tik kad kiti tai turi pa- 
; daryti. Jei reiktų tokią tvar- 
! ką pakeisti vėl reiktų revoliuci- 
; jos, kitaip gi atsirastų daugiau 
! dykaduonių, nes reikėtų pasta

tyti ant kiekvieno užveizdos po 
kelis užveizdas-detektivus arba 
“slaptus komisarus”. Rusijoje 
juk panašiai yra.

Musų “komunistai” kurie to
kius prižadus drąsiai daro, patįs 
vo. Taigi žinome kad laikraštis, 
kelias , eiles reiktų apstatyti de- 
tektivais 'kad jie neskriaustų 
tų žmonių ant kurie jie butų 
viršesni.

tos reikalais-, taipgi nevaržyda
ma jų. Tik apšviestas ir Susi
pratęs ateivis gali būti geru pi
liečiu šios šalies. Todėl ir iš
vadoj prieiname prie to jogei 
tik geras ir prakilnus Lietuvis- 
Lietuvos pilietis gali 'būti geras 
ir prakilnus Amerikos pilietis. 
Per tai ir pareiškimas statute 
jogei “Lietuvių ^Piliečių Sąjun
ga rūpinasi Amerikos Lietuvių 
kaipo Lietuvos piliečių reika
lais” negali būti išsiaiškinamas 
kaipo užveriantis savyje kokį 
tai “pavojų”.

Gal, ištiikro, “pavojus” yra 
tame kad L. P. Sąjunga remia 
Lietuvos Valstybę? Taip, pa
vojus. galėtų būti tuomet jeigu 
Lietuvos Valstybė veiktų prieš 
Ameriką kariaudama, ar kaip 
kitaip. Bet Lietuva to nedaro, 
o tik kovoja, veikia ir trasia 
visokiais 'budais už atgavimą 
sau 'brangios laisvės, neprigul-

taigoms. S. Valstijos tam nė
ra priešingos.

Kontrolė ant sudedamų aukų 
negativiams yra labiausia ne
pageidaujama. Ir bene tik dė
lei šio reikalo ir ta neteisinga 
propaganda prieš Liet. Piliečių 
Sąjungą varoma. Piliečiai, ne. 
sibaiminkite. Būdami šios or
ganizacijos nariais jus užsitar
nausite parkilnių žmonių vardo. 
Kiekvienam Lietuviui atlikti, sa
vo prigimtas link tautos parei
gas yra garbė, o ne joks “pavo
jus”. Stokite visi Amerikos 
Lietuviai eilėje Liet. Piliečių Są
jungos narių ir dirbkite išvien 
tuos bendrus darbus iš kurių 
didelė nauda bus Lietuviams ir 
Lietuvai.

Lietuvių Piliečių Sąjungos 
Vyriausia Valdyba.

— 7th Avenue370 
New York City.

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Avenue New York, N. Y.

Telefonas: Watkins 2124.

J. Grajauskas.

EAGLE BRAND
{CONDENSED MILK)

KIEKVIENOS MOTINOS
KLAUSIMAS

ra aprūpinimas užganėdinančio ir tvir
tinančio maisto jos kūdikiui.
Lietuvė motina iš Brooklyno rašo:

“Kuomet mano pačios pienas pasilio
vė, aš viską bandžiau — pagaliaus "gydyto
jas man užrašė

ir mano kūdikis umu laiku pradėjo tarpti, 
šiandien jis yra pavyzdžiu sveikatos.”

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Adresas __

kuri paaiškins kaip užlaikyti kudi- 
Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
kalboje. 0103

Iškirpk šj kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dicn ir gausi DYKAI musą knygą. KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, 
kj sveiku, 
rijas jūsų

Vardas

MARTINO PIRMO GEGU
ŽIO SAPNAS

(Skaitydami šitą įsivaiz- 
dinkit kad pirmą gegužio, 
kaip Amerikos bolševikai ir 
komunistai norėjo, jau įvy
ko revoliucija, visur plevė
suoja raudonos vėliavos, ir 
visas pasaulis jau raudonas, 
saulė raudonai šviečia, de
besis raudoni, visikas, vienu 
žodžiu, raudona ką tik ma
tot. aplink save. Martinas 
lieka sovietų diktatorius ir 
ateina pas gerb. Spragilą 
jį areštuoti už buvimą bur
žujum.)

— Drauge, nuo dabar jau 
mes, komunistai, viską val
dom, ir užtai tu turėsi ma
nęs klausyt, ba aš esu išrin
ktas ant viso Cleveland© 
Lietuvių komisaras.

— Bet kodėl tu, Martinai, 
tuoj sakai kad reikės tavęs 
klausyt? Iki šiolei tau nie
kas nieko nesakė ir klausyt 
nevertė.

— Drauge, nuo pirmo ge
gužio visa buržujiška tvar
ka likosi suardyta, kapita
listai išžudyti, ir jau užėjo 
proletariato diktatūra.

— Tai ką gi tu, Martinai, 
diktuosi? Juk darbininkai 
yra visi lygus, visi lygiai tu
ri teises, o buržujų ir kapi
talistų jau nėra.

— Tylėk, ba tuoj liepsiu 
sušaudyt, Itu dar turbut esi 
vienas išlikęs iš buržujų, ba 
ir pirma tu už juos užsto
jai.

— Tu turi klaidą: as nie
kados buržujų ir kapitalistų 
neužstojau ir jiems .nepri
tariau. Aš tik norėjau kad 
protas visur imtų viršų.

— Kas taip šneka kaip tu 
yra buržujus ir. turi būti su
šaudytas. Prieš darbininkų 
diktatūrą nieks neturi tie
sos išsižiot.

— Aš, Martinai, prieš to
kią diktatūrą nei neišsižio
jau, nes žinau kad ji nieka
dos neįvyks.

— A! tai tu buržujus! Ne
ilgai tu gyvensi — aš tau 
paskiriu tik iki rytojaus 
saulės užtekėjimo, o dabar 
esi po areštu už norėjimą 
griauti proletariato dikta
tūros ir gaivinimą kapita
lizmo !

— Palauk, Martinai, duok 
man pasiaiškint.

— Jokių tu pasiaiškinimų 
neturi. O dar aš tau noriu 
pasakyti kad nevadintum 
mane Martinu.

— Kaip tai: ar jau tu ne
si Lieltuvišku vardu vadina
mas, gal jau kokiu Jaška ar 
Timofejum pastojai?

— Ne, drauge. Pas ko
munistus nėra jokio vardo, 
ba visi vadinasi tik draugai, 
o kas turi kokią ciną tai va
dinamas “draugas komisa
ras”. Ar supranti?

— Taigi, suprantu, drau
gas komisarai, suprantu. Tu 
gražų vardą, Martinai, ga
vai.

— Ir vėl tu Martinuoji: 
sakiau: aš esu “draugas” ir 
dar “komisaras”, ba dabar 
čia yra įvesta sovietai.

— Na, bet aš tau užmir
šau paaiškint apie itą dikta
tūrą.

— Drauge, jokių pasiaiš
kinimų tu negali man pa
statyti.

— Aš tau tuoj prirodysiu 
kad esi tu aršesnis už visus 
buržujus, kurie kada nors 
ant svieto buvo.

— Drauge, ar matai re
volverį: nesulauksi nei į ry
tojaus jeigu prieš mane ši-’ 
taip kalbėsi.

— Buržujai visuose teis
muose duoda apkaltintam 
pasiaiškint, tai viena. Jei 
tu jau nei to neduosi, tai sa
kau, esi aršesnis už buržujų.

— Drauge, darbininkų so
vietų tvarkoj tokiems bur
žujų tarnams kaip tu nega
limą duot baiso, ba jie gali 
viską suardyt.

— Matai, Martinai, kaip 
ir pats prisipalžįsti kad ne
galima leist darbininkams 
nieko spręst, nes jie išgirdę 
teisingesnį žodį jūsų dikta
tūras atmes. Jus, vadinami 
komisarai, pasiskelbėt /dar
bininkų diktatoriais ir vi
siems tik įsakymus duodat, 
neleisdami nei išsižiot.. Aš 
irgi esu darbininkas, o jau 
tu maine be kitų darbininkų 
žinios ant sušaudymo nu- 
skyrei. Jeigu kilti darbinin
kai žinotų kaip jus su pa
skirais žmonėmis darot jie 
negalėtų pakęst to jūsų žu- 
diško darbo', 'ką jųS, dikta
toriai, naudojai, privilioję 
darbininkus paremti jus ir 
duoti jums įsigalėt viską į 
savo nagus paimt.''

— Tu> drauge, kalbi bur
žujiškai. Tu eini prieš dar
bininkų valią ir nori juos 
pavergti. Kaip saikiau, ta
vo gyvenimo valandos jau 
suskaitytos.

—- Aš vis, Martinai, ma
nau kad tu tik juokauji: ne
jaugi tu galėtum savo tikrą 
draugą, su kuriuto sykiau 
augai, kiaules ganei ir arei 
dabar sušaudyt, gerai žino
damas kad aš visu laiku bu
vau darbo žmogus?

— Ale tu užstoji už bur
žujus. Pas komunistus pa
sigailėjimo nėra: net savo 
tikrą brolį, tėvą ar motiną 
gali Sušaudyt jeigii tik jis 
nepritaria darbininkų val
džiai.

.—. Ktaųsyk, Martinai: jau 
manė piktumas ima ir' aš 
galiu prieš tave revoliuciją 
pakelt. Tu atėjęs taip 'žiau
riai su manim kalbi ir net 
sušaudyt nuteisei, ir nori 
kad aš tokiai tvarkai pri
tarčiau. Dar kapitalizmo 
gadynėse, kada 'banditai vi
sus šaudė ir vogė nei aš nei 
kitas negalėj orą pritart. Tu 
atėjęs neparodei savo pro
tingumo ir šalto svarStymo 

1 ką manai padaryt darbinin- 
' kams gero ant jų diktatūrą 
I turėdamas, o tik, kaip koks 
’ pamišėlis, gavęs revolverį ir 

švaistais!. Gal jau kelis šį 
’ rytą nušovei?

— Kam dar 'klausi!
— Ar Lietuvius?
— Žinoma!
— Ar buržujus?
— Ką buržujus, jie tik už 

buržujus užtarė.
— Tai matai, šaudai pa

čius darbininkus, kurie nu
sigandę tavo ir kitų Itavo 
draugų komisarų pasiskun
dė, taip kaip aš, kad visgi 
senoj tvarkoj, (kokia ji ten 
nebuvo, šaudyt tiesiai kiek
vienas, valdžios vardu, tei
sės neturėjo, o kuris šaudė 
buvo nubaudžiamas..

— Drauge, nuo dabar tu 
esi po areštu ir rytoj liksi 
sušaudytas už norėjimą at
gaivint kapitalistiškos vai
zdžios, kuri per tūkstančius 
metų engė darbininkus ir 
gėrė jų kraują.

— Tai tu dabar, delei sa
vo tamsumo, mislydamas 
kad taip buvo kaip tau kiti 
pripasakojo, atėjai mano 
kraujo atsigert. Aš vis ma
niau kad gal dar kada iš ta
vęs išeis Ižjmogus.

— Gana tų-pasakų. Jei
gu komisarai su visais taip 
dis'kusuotusi tai niekad savo 
tvarkos nepalaikytų. Ba ki
ti galėtų juos dar sukriti- 
kuot. Taip mums pasakyta 
iš augščiau,

(Aš ineinu pas Martiną 
nedėlioj, 1 gegužio, ir randu 
jį miegantį skersai lovos, ir 
jis tuoj išbudo, lyg but ko
vodamas, o kada aš pradė
jau juoktis, tai papasakojo 
tą savo diktatorišką sapną.)

Amerikos dai 
pergyvena ypati 
ir gal sunkiausią 
Bedarbė, streiką 
žinimas, valandi 
mas ir liginimas 
sireiškimai įsupt 
vita.

Karės laiku, 
daug darbo ir 
ninkas ėjo dirbt 
jam patiko ir 1 
siūlyta, algos iš 
Su jomis, žinom 
sūkių reikmenų 
stojus .karei, pi 

i vadinamas perti 
riodas, ir jis j 
darbininkų: imi 
gos, sulaikyta I 
neturėjimo kui 
dėti. Darbininl 
siorganizavę, b( 
ir darbdaviai, , 
tino daugiau ne

Darbo žmonių 
škė negalę jiems 
pradėjo algų ma; 
rai vykinti, o gr 
jų slapta. Sulai 
bo ir apsilpnini 
rinko stovio yra 
laimėjimas prieš 
kų organizaciją, 
kova prieš “uždą 
teves”—tai yra 
teves, kur dirba 
kur negali Įriti pi 
unijistai. Vieni 
dasileido iki to 1 
vės turi būti “atv 

x sus lygiai jie gali 
kiti iš savo pusės 
padaryti “uždaryl 
ves” — uždaryta!

Taigi eina kova 
darytų dirbtuvių1 
negu tarp “uždą 

/ “atviros”. Senai 1 
vietų kur umjist 
priimami ir buvo1 
tai neįsileido neu 

Amatų darbiu 
nok, nors irgi tuj 
su darbdaviais, m 
kęs. Jie yratvii 
nizacijoje. Bet j 
algų numažinim; 
bar streikuoja 
amatų darbiniai 
gų marinimą. J 
ėmus, kurie iridi 
valandą, tėaulon 
kiti irgi panašioj 
joj.

Spaustevninkai 
vo už 44 valanda 

| jie Chiėagoje sutik
s marinimo algų pe

4 dolarių. Išeina 
keturias valandas 

' dirbti, po suvirs d 
stodami Darbdav 

- dikčiai pasinaudos 
nuomuoja spaustus 
tas vistiek galės už 
rendą vieta naudot 
darni tris atvejus pė 

Nelavinti darbini 
laukia tokių laikų 1 
vo koks 15 metų atj 
plieno korporacija1 A 
je numuša savo d 
karas algas ant 20 
eiiį: Kad darbiniu! 
daug nesijaustu nu 
tas siūloma dirbti j 
13 valandų į dieną: t 
ko, pasidarys bevei 
kaip dabar per 8 va 
Plieno trestas ir kito 
lės industrijos taip si 
bininkais pasielgia, 
jas darbininkai neįsl 
kovoti Geriau darbit 
laikosi susiorganizavę 
darbuose 'kurių prod 
reikalingi kasdieniniam 
renimui: drabužių, a1 
Wavojimo amatų. Ap 
A. neinperkamas.

šiuomi taipu joins 
y»is žmogus negali įsi 
®-Pasistatyti

fep dalykams stovi 
r^^nonės labai pasisk 
?jieiii nori griaut vi 
C*?j daryt savo; k 
j. . “Mi griežti priešai n 
L^anizavusių darbini 

nepadedi

ujjj^Pdami kad gauni 
^„mokestį ir kad jis

Dalykas ii 
•"šokia nedega kurią
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ar matai re- 
auksi nei ry- 
irieš mane ši-

Nuo Redakcijos
Lenkus. Tas butų pasekme il
gesnės karės. Bet Prancūzai 
skubinai siunčia kariumenę į 
distriktą prieš Vokietiją.

BALON KRITĘS — SAUSAS NESIKELSI
Moliero Komedija — Trijuose Aktuose — Vertė Šarūnas

i visuose teis- 
i apkaltintam 
ai viena. Jei 
neduosi, tai sa- 
nis už buržujų. g
darbininkų so- I

j tokiems bur- 
s kaip tu nega
išo, ba jie gali 
t.
Martinai, kaip 

[pažįsti kad ne- 
t darbininkams 
j nes jie išgirdę 
žodį jūsų dikta- 
t Jus, vadinami 
pasiskelbėt dar- 
ctatoriais ir vi- I 
sakymus duodat, 
nei išsižiot. Aš 
irbininkas, o jau 
t kitų darbininkų I 

sušaudymo nu- Į 
igu kiti darbiniu- I 
kaip jus su pa- I 

onėmis darot jie K 
iakęst to jūsų žu- I 
jo, ką jus, (likta- I 
udojat, privilioję I 
is paremti jus ir 
is įsigalėt viską į I 
ts paimt 
drauge, kalbi bur- I 
Tu eini prieš dar- I 

žalią ir nori juos I
Kaip sakiau, ta- I 

limo valandos jau I 
os.
vis, Martinai, ma- | 
tu tik juokauji: ne- . 
galėtum savo tikrą | 
su kuriuo sykian I 
iaules ganei ir arei į 
išaudyt, gerai ibio- Į 
ad aš visu laiku bu- | 
30 žmogus?
> tu užstoji užbur-g 
Pas komunistus pa- | 
mo nėra: net saro | 
’olį, tėvą ar motiną Į 
šaudyt jeigu tik jis į 
•ia darbininkų rž

DARBO ŽMONIŲ VARGAI

ausyk, Martinai:? 
liktumas ima ir i 
ries tave revoliuciją

Tu atėjęs taip w 
manim kalbi ir net 

yt nuteisei, ir nori 
i tokiai tvaikai pri-
i. Dar kapitalim . 
;se, kada banditai r> ' 
adė ir vogė nei aš» 
legalėjom pritart To
neparodei savo pro 

no ir šalto svarstymo 
,nai padaryt darbiniu- I 
gero ant jų diktatūrą L 
imas, o tik, kaip koki Į 
ėdis, gavęs revolveiįb g 
aisi. Gal jau kelis iį| 
nušovei?
Kam dar klausi! 
Ar Lietuvius? 
Žinoma!
Ar buržujus?
Ką buržujus, jie tik i | 
įjus užtarė., 
Tai matai, šaudai pa- Į 
darbininkus, kurie»t 
idę tavo ir kitų W g 
gų komisarų pasisk® 
;aip kaip aš, kad rifl
j. tvarkoj, kokia ji lt* Į. 
ivo, šaudyt tiesiai kiek-1 
as, valdžios vardu, tori 
neturėjo, o 'kuris šaudė | 
) nubaudžiamas.
• Drauge, nuo dabar S | 
po areštu ir rytoj lik31 
ludytas už norėjimą i-Į 
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ų engė darbininkus <| 
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— Gana tų-pasakų.
komisarai su visais $1 
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arkos nepalaikytų. 
galėtu juos dar suW. 

iot. Taip mums pasaKrl 
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s tuoj išbudo, lygiui y 
3damas, o kada aš P^l 
ui juoktis; tai papas^JĮ 
į savo diktatorišką ssp1*

Amerikos darbo žmonės 
pergyvena ypatingiausią — 
ir gal sunkiausią — periodą. 
Bedarbė, streikai, algų ma
žinimas, valandų trumpini
mas ir liginimas yra tai ap
sireiškimai Supuolę visi iš
vien.

Karės laiku, kada buvo 
daug darbo ir kada darbi
ninkas ėjo dirbti ten tik kur 
jam patiko ir kur daugiau 
siūlyta,, algos iškilo didelės. 
Su jomis, žinoma, kilo ir vi
sokių reikmenų kainos. Nu
stojus ‘karei, prasidėjo taip 

1 vadinamas pertvarkymo pe
riodas, ir jis pradėta nuo 
darbininkų: imta mušti al
gos, sulaikyta darbai delei 
neturėjimo kur išdirbinių 
dėti. Darbininkai buvo su
siorganizavę, bet nesnaudė 
ir darbdaviai. Jie susidru- 
tino daugiau negu kitados.

Darbo žmonių galybė rei
škė negalę jiems. Taigi jie 
pradėjo algų mažinimą atvi
rai vykinti, o griovimą uni
jų slapta. Sulaikymas dar
bo ir apsilpninimas darbi
ninko stovio yra pirmas jų 
laimėjimas prieš darbinin
kų organizaciją. Užvirė jų 
kova prieš “uždarytas dirb
tuves” — tai yra unijų dirb
tuves, kur dirba unijistai ir 
kur negali bulti priimami ne- 
unijistai. Vieni darbdaviai 
dasileido iki to kad dirbtu
vės turi būti “atviros” — vi
sus lygiai jie gali priimti, o 
kiti iš savo pušės užsispyrė 
padaryti “uždarytas dirbtu
ves” — uždarytas unijistui.

Taigi eina kova tarp “už
darytų dirbtuvių” daugiau 
negu tarp “uždarytos” ir 
“atviros”. Senai buvo tokių 
vietų kur unijistai nebuvo 
priimami ir buvo kur unijis
tai neįsileido neunijistų.

Amatų darbininkai vie
nok, nors irgi-turi keblumų 
su darbdaviais, nuo to nenu- 
kęs. Jie yra tvirtesni orga
nizacijoje. Bet jie nukenčia 
algų numažinimą, Štai da
bar streikuoja budavojimo 
amatų darbininkai prieš al
gų mažinimą. Abelnai pa
ėmus, kurie uždirbo $1.25 į 
valandą, tesiūlomi po 90c., 
kiti irgi panašioj proporci
joj-

Spąustuvninkai sustreika
vo už 44 valandas. Sykiu 
jie Chicagoje sutiko ant nu
mažinimo algų pervirs ant 
4 dolarių. Išeina tas: gaus 
keturias valandas mažiau 
dirbti, po suvirs dolarį nu
stodami. Darbdaviai iš to 
dikčiai pasinaudos. Kurie 
nuomuoja spaustuvėms vie
tas vistiek galės už tą pačią 
rendą vieta naudotis vary
dami tris atvejus per parą.

Nelavinti darbininkai su
laukia tokių laikų kaip bu
vo koks 15 metų atgal: štai 
plieno korporacija Ameriko
je numuša savo darbinin
kams algas ant 20 nuošim
čių. Kad darbininkas per
daug nesijaustų nuskriaus
tas siūloma dirbti po 12 ir 
13 valandų į dieną: tada, sa
ko, pasidarys beveik tiek 
kaip dabar per 8 valandas. 
Plieno trustas ir kitos dide
lės industrijos taip su dar
bininkais pasielgia. Prieš 
jas darbininkai neįstengia 
kovoti. Geriau darbininkai 
laikosi susiorganizavę tuose 
darbuose kurių produktai 
reikalingi kasdieniniam gy
venimui: drabužių, avalų, 
budavojimo amatų. Apdan- ' 
galas neinperkamas. Na
mų šiuomi tarpu jokis vi
dutinis žmogus negali įsten
gti pasistatyti.

amatninkai unijistai naudo
ja, kad ir medis, oda, audi
mas, geležis, plienas, plytos 
ir viskas kitas, ateina dau
giausia iš neunijistų (pada
rytų šaltinių. Unijistai su
stoję nepaklausia kas tai pa
darė ir ar jiems užmokama 
už padarymą gana kiek yra 
verta. Bet unijištas bunai 
užganėdintas tuo kad jis už 
tolimesnį ta medega dirbi
mą paima unijos mokestį. 
Tekis didelis skirtumas yra. 
pačių darbininkų tarpe. Tie 
žalios medegos apdirbėjai 
daugiausia nukenčia ir oar 
paskui turi apmokėti dik
čiai skirtingą unijisto pelną, 
neskaitant jau kapitalistų 
pelno. Kada kur sustreikuo
ja neunijistai, iš to unijis
tai nieko nesidaro.

Mūrininkui, kaipo amat- 
ninkui ir gaunančiam uni
jisto mokestį, niekados ne
atėjo į galvą kad jam atne- 
šinėjantis plytas darbinin
kas turėtų būti lygus jam 
ir gauti lygią mokestį, dar 
ypač kad jis sunkiau dirba. 
Ir jeigu kas norėtų padary- ' 
ti sulyginimą mūrininkas • 
nesutiktų. Vienok ir vienas 
ir kitas turi gal but lygią 
dalį šeimynos maitinti, ly- 1 
giai abiem viską perkant 1 
ar rendą reikia mokėti.

Dar reikia didelio susi- 1 
pratimo tarp pačių darbi- 1 
ninku ir pakantos vienų ki- 1 
tiems. Tada nebus vieniems ! 
dirbti tik 44 valandas savai- 1 
tėję, o kitiems 66 valandas. 1

Musų šukavimai prieš ka- į 
pitalistus tolei nieko nereikš 
kolei tarp darbininkų nebus Į 
tikro susirišimo. Prie to gi 
reikia daugiau apšvietos. f

lių, gyventojų Ituri apie 8 mi
lijonus. Ji yra visai kitoje pu
sėje ekvatoriaus, beveik jau to
kiame laipsnyje kaip Ispanija 
šiaurėje ekvatoriaus, ir kada 
mes čionai žiemą (drebame nuo 
šalčio Argentinos žmonės išsi
juosę dirba laukuose.

Kaip Meksika ir kitos pieti
nės respublikos, Argentina ap
gyventa Ispanais ir Portuga- 
ItiiSį dabar laikosi nepriklauso
ma niekam. Gyventojai yra In- 
dijonai ir maišyti su baltosios 
rašės krauju, t

Plotu didžiausia Pietų Ame
rikos respublika yra Brazilija, 
'bet dauguma tos žemės yra tik 

pel- 
nuo

j dykumos ir nepereinamos 
į kės. Ji randasi pietryčiuose 
Argentinos.

Lenkai Silezijoje
Varšavos valdžia, po priedan

ga nieko nežinojimo, kaip buvo 
su Vilnium, surengė ginkluotą 
užpuolimą ant Silezijos, apšauk
dama tai nieko bendro neturin
čiu su Lenkija, 'buk tą darą tik 
patįs Silezijos Lenkai. Tie Si
lezijos gyventojai turi geriau
sius ginklus ir artileriją. Ka
dangi Silezija buvo po Vokieti
ja ir Vokietiją nuginkluojant ir 
tos dalies gyventojai sykiu ne
teko ginklų, iš kur kitur jie ant 
greitųjų gavo visus karės įna
gius jei ne iš Varšavos?

Lenkai su Įnirtimu kovoja 
prieš Vokiečius, Anglus ir Ita
lus. Francuzija viena tik Len
kams užjaučia ir Užleidžia Vi
sas vietas kurias Lenkai eina 
užimti. Vokiečiai gyventojai Si
lezijoje nespėjo pasiruošti su
tikti tokį Lenkų siaubimą. Da
bar gi Italijos maža kariumenė, 
tenai buvusi prižiūrėjimui tvar
kos laike plebiscito, jau neįsten
gia Lenkų numalšinti. Anglija 
pritaria Vokietijai. Vokietija 
pasirengus sudaryti burius ka
reivių ir pasiųsti Silezijtin prieš

Gyvuliai ir Žmonės
Gyvulių karalijoje yra keistų 

apsireiškimų kaip ir,tarp žmo
nių. Daug yra atsitikimų kad 
višta išperi ančių ar žąsų kiau
šinius ir paskui mažiukus au
gina kaip tikrus vištukus.

Retesni atsitikimai yra tarp 
keturkojų, bet atsitinka, šiose 
dienose Penn. valstijoje, Ame
rikoje, katė pastojo motina pen
keto lapiukų. Vienam juodųjų 
lapių augintojui nustipo lapė po 
atsivedimo penkių Jupiukų. Ka
dangi užaugę lapiukai bus ver
ti jam po $500, žmogus susirū
pino, nes be motinos tuoj išgaiš. 
Jokios kitos lapės motinos ne
buvo galima surasti tų našlai
čių auginimui. Tuom tarpu to 
žmogaus katė atsivedė katukus. 
Jis padarė bandymą, ar seksis: 
atėmęs nuo katės jos vaikus pa
dėjo jai lapiukus. Tie pradėjo 
žystd, katė gi per keletą minu- 
tų ant tų naujų vaikų tėmijo 
su nepasitikėjimo nuožiūra, po 
to, be jokio pasipriešinimo, pa
ėmė juos kaip savo vaikus. Tą 
matydamas, žmogus katukus vi
sai nužudė.

I Tarp žmonių yra taip kad 
moterįs paima auginti kitų mo
tinų vaikus ir myli juos kaip 
savo. Yra taipgi kad viena mo
tina sulaukus 'kūdikio netenka 
savo, o paima auginti kitos, kaip 
šita, katė padarė. Taą prakti
kuojama tarp turčių.

Bet 
tumo: 
giškai 
pačios
tė gi paėmė visai kitos veislės 
gyvulio vaikus auginti. Taip 
išeitų jei lygintume baltą mo
tiną paėmus auginti juoduką ar 
raudonodį ar geltonodį kūdikį. 
Tokių atsitikimų negirdėjome.

Ypatingiausia tas kad dau
gybės moterų augina ir myli 
kaip savo vaikus gyvulių eilės 
vaikus. Jos augina ir myli ir 
bučiuoja katukus, šunukus ir 
kitokius, bet visai nekenčia žmo
nių kūdikiu.

vis tai nėra didelio skir- 
žmogiškas kūdikis žmo- 
motinai, prie to dar tos 
rasės, yra nežymus. Ka-

Šitaip dalykams stovint, 
darbo žmonės labai pasiskir
stę: vieni nori griaut visą 
tvarką ir daryt savo; kiti 
yra labai griežti priešai ne
susiorganizavusių darbinin
kų, iš /savo pusės nepadeda
mi jiems būvį pagerint tik 
apsidžiaugdami kad gauna 
unijisto mokestį ir kad jie 
yra unijistai. Dalykas šitai 
kame: visokia medega kurią

Meksika ir Argentina
Ačiū gabiam musų diplomatui 

, J. Vileišiui, viena po kitai pra- 
, deda Lietuvą pripažinti ir Nau

jojo Pasaulio respublikos — 
. Amerikos kontinento valstybes, 
i Iki šiolei .tą jau padarė Argen

tina ir Meksika, dvi svarbiau- 
, sioš valstybės į pietus nuo Su

vienytų Valstijų.
Meksika randasi pačiame pie

tiniame (gale šiaurinės Ameri
kos, kurios rubežius susisiekia 
iš šiaurės su Suv. Valstijų ru- 
bežium, iš rytų yra Atlantikąs, 
arba Meksikosi Užlaja, iš vaka
rų .guli Didysis arba Pacifiko 
okeanas, pietuose gi prasideda 
mažutės Centrelines Amerikos 
respublikos;

Meksikos sostinė yra Mexico, 
pačios šalies vardu. Po atvy
kimo baltųjų žmonių iš Europos 
į ŠĮ kontinentą Meksika vėliaus 
bus "užimta Ispanų ir ilgai po 
jais buvus patapo galiaus visai 
nepriklausoma. Pastarais lai
kais ji pergyveno daugybę Savi
tarpinių karių, kurias kėlė vi
sokie vadai. Dabar jau galuti
nai aprimus.’ šalies vardas pa
eina nuo tenaitinės buvusios In
di jonų veislės Mexicatl. Visas 
jos plotas apima 7.67,005 'ketv. 
Angliškų mylių, gyventojų turi, 
'kaip senesnės) skaitlinės rodo, į 
15,000,000i Dabar gyventojai 
yrą Ispanai, Indijonai ir; abiejų 
tų kraujo maišytiniai. Meksi
ka geografiškai stovi šiltame 
rubšte, vasarą per vidurį jos' 
šaulė šviečia tiesiai virš galvos, 
pietinėje jos dalyje vašaros lai
ku šešėlis buna į pietus, o žie
mą vėl į šiaurius.

Nuo tos pačios Meksikos tilri 
vardą didelė užlaja, susijungusi 
su Atlantiku; ta užlaja turi di
delę svarbą, nes palaiko Angli
ją ir gal net Lietuvą ir 'kitas ša
lis nuo sušalimo žiemos laiku. 
Iš Meksikos užlajos šilto van
dens srovės keliauja tiesiog į tą ko nustelbti, kaip Normanų ka- 
Europos šoną, per tai net žie- ii_ ______jsi
moję tenaį šalčių nėra kokius 
jaučia šiame Atlantiko šone esą 
žmonės.

Argentina randasi pietiniame 
gale Pietų Amerikos, iš rytų 
guli Atlantikas —r tas pats ku
rio vandenįs maišosi ir su Bal
tijos jūrėmis, iš vakarų gi siau
ručiai visą kraštą užėmus tįso 
čili respublika. Argentinos plo-; lio po Keltų valdžia, bet po pil
tas yra 1,125,086 Angliškų my-! jungimo Galatijos prie Romos

ANGORA: GARBES 
IR OŽKŲ MIESTAS

“Miestas Įsteigtas Mido, ži
nomo pasakose kaipo gavusio 
dievų dovaną, kad jam viskas 
Į auksą virstų; du šimtmečiai 
prieš Kristų nųteriotas toli nu
žygiavusiais šių dienų Airių gi
miniečiais ; turtinga ir garsi sri
tis po Romos ir Byzantiumo; 
— ir akivaizdoje savo tokios 
margos istorijos ir praeities 
garbingumo, žinoma dabarti
nėms gentkartės Vakaruose tik 
delei savo ilgaplaukių ožkų!

“Tekia tai yra Angora cen- 
tralinėje Mažojoje Azijoje’’, ra- 
šo mums prisiųstas buletinas iš 

I National Geographic Society, 
“kur Mustapha Kemal Paša Įs
teigė savo ‘Angoros Valdžią’ ir 
kurią jis pavadino itiikra Turki
jos valdžia, iš kur, manomai ap
suptas 'bolševikų agentais, jis 
išleidinėja sąjungiečiams prieš
taraujančius pranešimus.

“Tolimieji Airių brolėnai ku
rie jsižymi Angoros istorijoje”, 
toliau sako buletinas, “buvo 
20,000 Keltų iš centralinčs Eu
ropos, kurie, negalėdami prasi
veržti Į Grekiją, nusprendė ban
dyti ką pasieks pereidami per 
Hellespontą, 'Po švaistymosi to
se dalyse per pusę šimtmečio 
jie buvo priversti apsistoti ap
linkui Ąngorą, tuomęt, žinomą 
kaipo Ancyga. Jų šalis pasto
jo žinoma kaipo Galatia. Tenai 
manoma šv. Povilą Įsteigus 
Krikščionių Bažnyčią žmonėms 
kuriems jis skaitė savo ‘Groma- 
tą j Galatus’. Ketvirtame šimt
metyje Keltų kalba vis dar bu
vo girdima Galatijoje, kaip tą 
sumini šv. .Jeronimas.

‘•‘Keltų užėjunai visado^ bu
vo mažumoje ir pagaliauS jie li-

riauninkai Anglijoje tapo nu
stelbti per Saksonus. Daugelis 
tyrinėtojų tikrina matų Keltų 
kraujo efektą Angoros žmonė
se šiandien, ir sako jog jie esą 
šviesesnės išvaizdos negu kitų 
Artimųjų Rytų dalių žmonės, ir 
kad jie yra ‘geriausi Mohamedo- 
nai Mažojoje Azijoje*.

“Ancyra sumažėjo iki kaime-

Imperijos 25 m. prieš Kristų ir 
bėgyje šimto metų kuomet ji 
buvo palaikoma kaipo Romos iš
laukinė provincija, miestas pa
stojo didelės svarbos. Vieni iš 
garsiausių Maž. Azijoje griuvė
sių yra tai puikus marmuro 
maldnamis Angoroje pašvęstas 
‘Romai ir Augustui’.

“Bėgyje Byzantiško periodo 
Ancyra patapo net dar svarbes
niu, jo pozicija tarp Konstanti
nopolio ir Mesopotamijos ir Per
sijos padarė jį viduriniu Maž. 
Azijos metropoliu. Kilimas Tur
kų galybės apsireiškė Anęyros 
patekimu į jų rankas daugiau 
negu šimtas metų pirma Kon
stantinopolio puolimo. Vienok 
Ancyra tuojau po to tapo už
imta Krikščionių Kryžeivių bė
gyje jų vieąo iš tolimiausių nu- 
sisiekimo į tas sritis ir 'buvo jų 
globoje per 18 metų iki 1360 m., 
kuomet vėl miestas pateko į 
Turkų rankas.

“Nors marmuro liekanos iš jo 
senoviškos garbės dar išsimėtę 
po Angorą šiandien, jis yra di
dumoje suskretęs miestas su 
dumblo plytų namais ir siauro
mis gatvėmis. Turkiškas mald
namis yra pastatytas prie vie
nos marmuro sienos garsingojo 
Augu'stinio maldnamio. Miesto 
sienos ir vartai yra pabudavota 
iš liekanų arba sugriautų Gre- 
kų ir Romiečių budinkų, kolona
dų ir 'kitokių budavonių.

“Tasai miestas yra 220 my
lių pietrytin nuo Konstantino
polio. Gyventojų turi apie 30 
tūkstančių, kurių apie trečdalis 
yra Armėnai ir kalba Turkiškai. 
Jis išstatytas ant skaluoto plo-' 
to nuo kurio į šiaurius randasi 
derlingi kloniai ir į pietus nuo 
jo tęsiasi lygumos galutinai pa
virstančios į didelį tyryną. To
se pietinėse lygumose ganoma 
daugybės avių, taipgi ilgais šil
kiniais plaukais ožkų Ikųrios ir 
padarė tą vardą, Angora, žino
mu Vakarinėms ausims. Daug 
vilnos ir tų ožkų plaukų yra ek
sportuojama. '

“Katės, ir iš didelės dalies 
šuneS ir kiti. gyvuliai AJngoros 
kaimynystėje turi nepaprastai 
ilgus šilkui panašius plaukus. . 
Tikima jog klimatas ir galbūt 
tos srities žemė turi bendro su 
šitokiu ypatingu jų išsivysty
mu.” <

(Tąsa iš pereito num.')

Radzivilas: — Man buvo pranešta kad Ta- 
mista vaikaisi ir siūlai meilę mano du- 
kterei, kurioje aš suinteresuotos, kaip 
ir šiame žmoguje, kuris turi didelę 
garbę būtį mano žentu,

Vaisonukas: — Ką ar aš?
Radzivilas: — Taip, Tamista. Man sma

gu yra Tamistą sutikti ir išklausyti 
pasiaiškinimo tome dalyke, jei turi ko
kį. , . , ... ;

Vaisonukas: —- Tokio’ nepamatuoto šmei
žimo aš dar nesu girdėjęs! Kas Ta- 
mistai sakė?

Radzivilas: —■- Žmogus kuris tiki jog tei
singai buvo informuotas.

Vaisonukas: <— Reiškia kas nors yra sume
lavęs. Aš esu žmogus garbės. Ar ga
lite Tamistos pamislyti kati 'aš pamy
lėčiau gražią vedusią molterę, ir dar 
tokios garbingos giminės kaip kuni
gaikščių Radzivilų! Aš perdaug Ta- 
mistas gerbiu idaryt prie to dašileisti. 
Tas kuris sakė kitaip yra žioplys !

Radzivilas: — Ką sakysi ant to, žente? 
Vaisonukas: — Jis yra niekšas!
Radzivilas: — Atsakyk jam, žente. 
Dauderis: — Atsakyk jam pats. 
Vaisonukas: — Jei žinočiau to asilo vardą, 

tai Tamistų akyse 'aš jį šoble perdur- 
čiau.

Radzivilas: — Patvirtink savo apkaltinimą. 
Dauderis: — Jis yra patvirtintas. Aš sa

kiau tiesą.
Vaisonukas: — Šviesiausias pone, tai Ta

mistų žentas skundėsi....
Radzivilas: — Taip, tai jis kvaršino mus. 
Vaisonukas: — Tegul jis pasveikina save 

kad priklauso prie Tamistų garbingos 
šeimynos. Jei ne, tai aš jį bučiau pa
mokinęs apkalbėti tokį garbingą vyrą 
kaip aš.

Radzivilienė (ineina kartu su duktere ir 
Magde): — Kokis keistas dalykas yra 
pavydas! Štai atsivedžiau dukterį 
idant ji išaiškintų dalykus.

Vaisonukas: — Ar tai Tamista pranešėte 
savo vyrui kad aš Tamistai meilę siū
liau ?

Onutė: — Aš? Kaip aš galėčiau tokį da
lyką padaryti! Aha, šitaip! Aš norė
čiau pamatyti tave mylint mane! Tik 
pabandyk, aš įprašau, ir tuoj pamaty
si su kuo kalbi! Pabandyk tik pasi
naudoti įsimylėjusių įmonėm ! Duo- į 
kim, pasergėk kada mano vyro namie 
nėra, arba atrašyk meiliškas poezijas, 
ar ką kitą. Tik pabandyk, ir pa maty- j 
si kaip puikiai busi sutiktas!

Vaisonukas: — Na, na, poniute, beht kiek 
švelniau. Nėra jokio reikalo mane taip j 
barti. Ar aš reiškiau Tamistai kada 
nors savo meilę?

Onutė: — Aš labai norėčiau pamatyti tave 
mėginant. O, gerai aš tave patikčiau!

Vaisonukas: — Užtikrinu Tamistą kad ne- ] 
turi ko manęs bijoti. Aš perdaug ger
biu Tamistą ir Tamistų tėvelius idant ] 
suteikti Tamistai nesmagumo. Aš nei ] 
mislyse neturėjau įsimylėti į Tamistą.

Radzivilienė (į Dauderį): — Matai. 
Radzivilas:,— Žente, ar esi užganėdintas?

Ką ant to sakai?

“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto

riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p.
Drūtais audimo apdarais .................................... Į

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoiha ir išaiškinama 
įvairus gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi.

, Drūtais audimo apdarais, auksinėmis raidėmis. .. 1 
Mohamedo Kelionė į Dangų ir kiti svarbų aprašy

mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dusią? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis;

' Saulinė Planetų Šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ...................... 

Užtekanti Saulė.
paveikslėliai.
rašymų, labi 
mijos srityje 
94 puslapiai,

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma, 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 36 pusi................................

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67.,....

Tautos Vainikas.. Puikiausia dainų-eilių ir deklama
cijų knygelė. Telpa joje keleto autorių — vyrų 
ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de
klamavimui. Puslapių 172. Kaina .............

Tautos Vainikas — Knyga antra. Ęilės įvairių au
torių — moterų ir vyrų. Žingeidios eilės, gra
žios deklamavimui. Pusi. 144 ...........

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

1.00
1.50

.75
1.25

.60
Patriotiškumo, meiles ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius, 
su paveikslais .................... .... .35

.10

.26

50c

.60

.50

Dauderis: — Akis tik man muilina, dau
giau nieko! Kadangi aš turiu atvirai 
žodį tarti, tai sakau: j'i nesenai tik ga
vo nuo jo meilišką laišką.

* Onutė: — Aš? Meilišką laišką? Nuo jo? 
Vaisonukas: — Aš rašiau jai meilišką lai

šką?!
Dauderis: — Taip, ir jį perdavė štai Mag

dė.
Magdė: — Tai melagystė!
Dauderis: — Na, jau nežiūrėk kaip šventa 

Rozalija pupas pabėrusi.
Magdė (skėsčiodama rankom): — O tu, 

Dieve mano, koks to svieto pasileidi
mas! Kokia drąsa mane taip be pa
mato apšmeižti!

Dauderis: — Nutilk. Aš tave senai pažį&r 
tu, kad tavo liežuvis taip suktas kaip 
kreicerius. Nutilk, bo tu nesi garbin
go ir augšlto gimimo, ir lazda gali len
gvai tavo skurdę pasveikinti.

Onutė: — Paskutinis apkaltinimas yra toks 
melas, tokis šmeižimas, kad mano šir
dis giliai pažeista. (Išeidama) Aš sa
vo vyrą taip šėnavojau, taip gerbiau, 
o jis štai kuo atsimoka!

Radzivilienė (žentui): — Nešinkis iš čia! 
Tu nesi vertas tokios doros moteries!

Magdė: — Reikia jį gerai pamokinti. (Vai- 
sonukui) Tamistų vietoje aš tyčia rei- 
kščiau meilę mano poniai. Kadangi 
man metė apkaltinimą buk aš tau pa
dedu, tai nebebus man nuodėmės tau 
ir padėti. Pabandyk. (Išeina.)

Radzivilas: — Užsitarnavai, žente, kad tau 
tokie dalykai butų sakomi. Tavo pa
sielgimai visus prieš tave kiršina.

Radzivilienė: — Aš apleidžiu tave ir sakau, 
atmink kitą kartą padoriai elgtis su 
savo augštos kilmės žmona, kad dau
giau tokių klaidų nepasitaikytų. (Iš
eina.)

Dauderis (smarkiai inpykęs): — Aš iš gal
vos išeisiu kuomet jus mane, teisingą, 
paverčiate melagiu!

Vaisonukas (Radzivilui): — Tatai, švie
siausias pone,' kad mano garbė buvo 
neteisingai nuplėšta, ir aš reikalauju 
užgana padarymo.

Radzivilas: — Tiesą sakai. Eikš, žente, ir 
atsiteisk su šiuo garbingu vyru.

Dauderis: — Ką? su juo atsiteisti!
Radzivilas: I— Taip. Garbės taisyklės lie

pia atsiprašyti jei neteisingais žodžiais 
apšmeižei kitą.

Dauderis: — Aš nešmeižiu jo, ir sakiau 
teisybę. Aš permatau visą šitą kome
diją.

Radzivilas: — Ką matai pasilaikyk sau. 
Jis gi sako kad tavo žodžiai netiesa, 
ir to užtenka. Tu turi atsiprašyti,

Dauderis (su ironija): — Taigi, jei, duoki
me, aš jį rasčiau miegant su mano pa
čia, tąi reiktų jam pasakyti kad tas ne
tiesa, ir jis butų nekaltas, o man atsi
prašyti reikėtų?

Radzivilas: — Mesk ginčytis, bet prašyk 
dovanoti.

Dauderis: — Dovanoti? Po to....
Radzivilas: — Sakiau nesiginčyk. Aš ne

teksiu kantrybės, ir tuomet, sagokis, 
žente! Na....

(Bus daugiau)

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 geriausių progą ........................ 1.00 
Su audimo apdarais ........................ $1^0

šešėliai. Labai akyvas tilo vardu vaizdelis, taipgi 
vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupas
sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tulelis. ............. ...............60
Tvirtai apdaryta .......................... .. $1.00

Rusijos Moterų "Mirties Batalijono” Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita', kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 296 .......................I.......................... $1.25
Gražiais tvirtais apdarais ......................  $21)0

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su aktoriaus paveikslu). 107 pusi.................

Rytų Pylis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 
vertė B. Sknpkauskiutė. Pusi. 67 ..............

Tėvynės įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva. 80 puslapių ..............

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 6-kių aktų tra
gi 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. 36 puslapiai .....................

Tremtinis. Augusto Strinbergo žingeidi vieno veik
smo drapa' iš pradžios krikščionybės ir pagony
bės kovos su ja. Vaizdiną Skandinavų gyvenimą, 
Verte A. A. Tulys, 47 pusi.................
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.Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K,,

(Tąsa iš pereito num.)
Karėms besitęsiant, 'kapo statymas ėjo 

pirmyn, tečiau Artemisia neturėjo tos lai
mės matyti jį ulžlbaigtą. Per du- metu ji 
apgailestavo savo mylimo brolio-vyro, ir 
tuomet, 351 m., pati likosi palaidota prie jo.

ŽEME TURES LENKTYNES SU KOMETA

Kalifornijos universiteto as
tronomijos skyriaus vedėjai pa
skelbia, jog per vieną .mėnesį 
šią vasarą musų žemė turės 
lenktynes sū kometa Pons-Win- 
necke, kuri atsilanko į musų 
erdvę birželyje. Pons-Wirinec-nė, yra padirbdintas pagal tojo garsaus

kapo modelio, ji be abejonės neįstengtų Įke yra pusiau Francuziška pu- 
Įžiurėti jame’’ jo'kio panašumo. '_____
griuvėsių atkasimai laikui bėgant davė 
nuims tikresnio supratimo, ir Škotų Apei
gų šventinyčia Washingtone, Amerikoje,

. hC yitt pusiau r railVUZaOA.a pu- apt
Teciauslsiau Vokiška, ji yra periodiška neįžiūrėsime paprasta akia iki

zuotas kaip ir kiti inteligentai 
pernai rudenį (1920 m.). Gy
venimas musų indomumo 'be
veik jokio neturi. Dabar fron
te ramu, ir tik retkarčiais rie- 
utralinėje zonoje apie’ Puns'ką- 
ir kitose vietose, tarp Seinų ir 
Suvalkų, Lenkų plėšikai -kartais 
ateina pasiplėšti į kokį kaimą,’ 
bet čia apsieina beveik be ka- 
riumenės pagalbos, kadangi vie
tos šauliai, kurių ten yrą gan

I .daug, juos išvaiko, gerokai sd 
jais pasišaudę.

Paskutiniu laiku buvo paskli
dę gandai kad Lenkai mus puls, 
bet gandas taip ir liko gandu. 
Jie buvo atsivežę daug kariume-

jimo, bet ačiū arbitražui tai ne
įvyko. .Su Lenkais irgi dar ne 
taip greit bus užbaigta, ir čia 
sunkiau, bet visgi turim viltį 
kad irgi pasiseks šiokiu ar to
kiu būdu Susitarti; jie patįs an
ksčiau ar vėliau tūri susiprasti.

Jei 'bus galima, prašau ir to
liau mus neužmiršti ir .prisiųsti 
laikraščių, geistina ir žurnalų 
ir knygų, kokios 'bus galima.

Anatolis Čepulis. .
Nuo Red.: Nuolatos girdime 

tokius ir panašius musų kariu- 
menės prašymus Amerikos laik
raščių, žurnalui knygų, Daugy
bes yra jau užrašę kaip karei
viams draugams-giminėms taip 
ir namuose -gyvenantiems, 'bet 
toli 'gražu ne visi kurie turi ka- 
riumenėje savo brolius, gimines 
ar šiaip draugus. Užrašyti bt 
le laikraštį kainuoja visai ma
žai, o musų jaunuoliams nauda 
labai didelė. Taipgi siųskite pa
tįs savo laikraščius, kuriuos tu
rit užsirašę. Perskaitę nešu: 
velkit, surinkit, šusukit į tvir- , 
tą popierį, suriškit ar Sūklijuo- 
kit iš šono, ir' užlipinę po cen
tą nuo dviejų uncijų siųskite.

čiausioje savo prie žemės pozi
cijoje ji bus kaip aštunto ar de
vinto didumo žvaigždė, taigi vi
sai nematoma be žiūronų. Jo
kios žvaigždės mažesnės už šeš
to didumo mes be teleskopų ar 
žiūronų negalime matyti. Nie
ko apie kometos atėjimą męs 
nm9.iinrassi(mA Twrnr’asto. alkia iki 
galutinai neprasidės meteorų 
arba “puolančių žvaigždžių” lie
tus. Tada žinosime jog kome
ta savo uodega užšveitė žemei.

Pats meteorų lietus nebus ir
gi niekuo blėdingas, jei bent tik 
gražus vaizdas, kad tik oras bus 
tyras- įrj juos galėsime matyti. Įngg_ įr mobilizuoja užimtose jų 
Moteorai galės virsti ir meteo- vietose jauriūs vyrus, bet kolei 
ritais, t. y. rasis iš jų tokių di-Lag jar niėko (nematyti. Musų 

. dėlių kurie nukris ant žemės, kariumenė visgi yra pasirengusi 

. Patįs meteorai visados dingsta ant kiekvieno antpuolio beri 

. ore, pavirtę į dulkeles, sudegę kurios pusės. Ir jie mums ir 
f per žemės orą lėkdami. Iš jų nebaisus, nors turi daugiau gin- 
- matysis tik bryžhai pgnies ir kluotų jiegų; jų kariumenė nors 

viskas. Daug ir meteoritų yra jr gausi, bet netaip gerai yra 
j. nupuolę ant žemės nuo tada aprūpinta kaip musų, ir neturi 
I * Irom Ii i? i • a i •.

kometa, savu laiku, kaip jau čia 
buvo minėta, pasirodanti ir vėl 
nusitolinanti:

Pons-Winneck'e ateina iš tam
sių šaltų dausų linkui saulės ir 
keliauja į tą pusę kur ir žemė 
eina atlikdama savo , nuolatinę 
kelionę aplink saulę. Arčiausią 
Savo punktą prie saulės kome
ta prisieks' birželyje, ir paskui 
suksis atgal, apėjus lanku ap
link saulę. Tuo keliu kur ko
metai reik praeiti užeis ir že- 

Taigi budinkas nevisai buvo me, ir tada prasidės lenktynės,

“vu, uttti nnvoi ucucuuvia ui ic iv.----- . . . i
Su Artemisos mirtimi darbas ant kapo Xra ^enSta dau^au Pagal to kaP° mode"

budavojimo neleista užbaigti. Kiekvienas 
iš tų keturių skulptorių turėjo paskirtą 
jiems kapo pusę išdailinimui, ir kiekvienas 1 
kuolabiausia stengėsi pervirsinti kitus sa
vo darbo puikumu. Kuomet pinigai išsi
baigė, darbas likosi darbu meilės ir atsi
davimo; garbė buvo atlyginimu už tai. Nė
ra žinomą kokiais metais kapas likosi už
baigtas, tečiau jis buvo užbaigtas, d visi, 
kurie ji matė, neąpsakomai stebėjosi.

Senieji rašytojai nepaliaujamai apie 
tą Mausolijų arba MaUsalio kapą apraši
nėjo. Viduramžių keliauninkai apipasako- 
ja kaip tas kapas nyko ir žuvo, o dabarti
nių laikų kasinėtojai Halikamasse jo griu
vėsius iškėlė į šviesą. Vienas, iš daugiau
sia minėtlį J° apipiešimų buvo tas, kuomet 
jį pamatė Anaksagoras ir nusistebėjo: “Ko
kia daugybė pinigo- paversta Į akmenį.” 
Geriausias iš ankstyvųjų laikų aprašymų 
yra’ Plinijaus, kuris gyveno jau keturis 
šimtmečius tam kapui išstovėjus: Sumi
nėdamas artistus, dirbusius prie budavoji- 
mo, jisai sako :

Artemisia padirbdino šį kapą savo/vy
rui, Mausaliui, Karijos Kunigaikščiui, ku
ris' mirė antrame šimto septintus Olympia- 1 
dos mete. Tasai darbas prie septynių ste- į 
buklų priskirtas svarbiausia delei tų artis
tų truso, kuriuos jau suminėjau. Iš šiau- ’ 
rinio ir pietinio šonų kapas tęsiasi po 163 1 
pėdas, iš priešakio ir užpakalio trumpesnis; 
visas apimantis aplinkui plotas1 yra 411 pė- • 
du; išbudavotas 25 uolaktų aukščio; aplin
kui jį yra sustatyta trisdešimts šeši pilio
riai.

Visos budavonės dalis apimanti patį 
kapą, vadinta Pteron. Rytiniame šone ant 
sienos skulptūros buvo išdirbtos Skopo, 
šiauriniame — Bryaksio, pietiniame — Ti- 
mothejaus, o vakariniame — Leocharo.

Pirm negu artintai ‘buvo savo darbą 
užbaigę, mirė karalienė Artemisia, tečiau 
jie nepertraukė darbo iki jis visiškai liko
si užbaigtas, skaitydami tai kaipo pamin
klą savo pąčių garbės ir dailos. Iki šių 
dienų vis dar tebesiginčijama, kurio iš tų j 
keturių darbas butų puikiausias. Prie tų 
skulptorių buvo prisidėjęs penktas artis
tas. Neš viršuje Pterono įrengtas pirami- 
diškas uždangalas, arba stogas, augštūmu 
lygiu apatinei budavonės daliai, nusmailė- 
jantis dvidešimts keturiais laiptais. Ant 
pačios viršūnės stovi marmuro skaptuotas 
vežimas su keturiais arkliais, kurį padirbo 
Pithys. Šitas priedas visą kapo augštį iš
kėlė iki 140 pėdų.

lio'.
Prirengimui 'tam kapui pamatams vie

tų architektai nulygino toj vietoj buvusias 
i uolas, viename šone nuskabydami'net iki 
penkiolikos pėdų gylio. Pamatai, padėti 
ant šitos skalos, buvo 127 pėdų nuo rytų į 
vakarus ilgio, ir 108 pėdos nuo pietų į šiau
rius pločio, 
keturkampis.

Žalsvas pamatams akmuo buvo skaldo
mas netolimoje kaimynystėje ir'nutašytas 
į šmotus abelnai keturių pėdų keturkam
pius, vienos pėdos storio. Akmenįs buvo 
vienas sū kitu sujungti geležiniais kabliais. 
Per pamatų sieną- ėjo takas,’ išdailintas 
marmuro švariomis, linkui paties grabo.

Ant pamatų stovėjo kantuota podium 
arba grabo skiepas, (114 pėdų ilgio ir 92 
pėdos pločio. Jis taipgi buvo iš žalsvo ak- 
m'ent, apsupto marmuru. Ant grindų ta
me skiepe buvo stovylų grupės, o sienų 
nuogumas padengtas skulpturuotomis mar
muro švariomis. Visuose keturiuose kam
puose buvo akmeninės platformos su rai
telių grupėmis.

’ Ant viso įrengto kapo skiepocstovėjo 
pteronas, arba gaū'b'tis, kaip keturkampė 
padengta platformą, paremta ant trisde
šimts šešių karbuotų Joniško stiliaus pilio
rių, dvidešimts devynių pėdų augščio, vie
nas nuo kito po dešimts pėdų atstu. Tarpe 
piliorių stovėjo marmuro stovylos, o virš 
jų, prasitęsusios per visus keturis budavo
nės šonus, 'buvo vadinamosios kaktos arba 
•priešstoginės fryzos, kurių išdailinime ir 
įrengime tie didieji senojo pasaulio skulp
toriai stengėsi palikti savo darbą, pratę
sianti jų garbę per amžius. Viename šo
ne akmenyje buvo ištašyta paveikslas ko
vos tarp Grekų ir Amazonių. Kitame — 
buvo Kentaurų kova. 'Kas 'buvo ant liku
sių dviejų priešstogių išdirbtą, nebežino
ma. ”

Sekantis prie budavonės užbaigimo bu
vo paties viršaus piramida arba čiukuras, 
kuris savo apačioje prasidėjo ilgaisiais bu- 
dinko šonais nuo 105 pėdų ilgio. Stogo 

I dvidešimts keturi smailumon nuvedantįs 
laiptai buvo išdirbti iš marmuro šmotų, po 
keturias pėdas ilgio ir penkiolika colių sto
rio. Dideliais karbais ir kabliais tie sto
giniai akmenis sudrutinti laikymuisi.

(Bus daugiau)

Senoviški apipasakojimai apie tą kapą 
yra taip susipynę ir vienas kitam priešta
raują,’ kad dabartinių laikų tyrinėtojai, ku
rie bandė jo pavidalą atstatyti, mažai te
turėjo pasekmių. Jeigu dabar karalienė 
Artemisia galėtų prisikelti ir pamatyti Šv. 
Jurgio bažnyčios bokštą Bloombury mies
te, Anglijoje, kuris, kaip architektas ma-

Lietūviskai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 

Važiuojančiam i

nes abi — ir žemė ir kometa — 
eis į'tą pačią pusę.

Birželio 20 d. žemė pasieks 
tą savo kelio punktą iš kur ji 
jau grįš atgal į pietus ■— tai, 1 
yra prasidės žiema. Tas punk- 1 
tas yra tolimiausias nuo saulės 1 
žemės pailgo kelio dalyje, kur 
sukdamasi žemė eina smarkiau. 
Apie tą punktą suktis ir kome
ta pradėjimui savo kelionės at- ■ 
gal iš kur ji atėjo. Bet kometa 
lenktynes laimės; nes kada jos 
prasidės kometa jau bus pir
myn "paėjus apie penkiolika mi
lijonų mylių, žemė ir visos ki
tos planetos, kurių keliai aplink 
saulę yra pailgi, atėjus į'tų pa
ilgumų galus visada lekia labai į 

smarkiai, nes beveik ant vietos 
reikia jai suktis; taip buna ir 
pietiniame ir šiauriniame kelio 
gale. Savo grįžimo į.žiemą ke
lio gale Saulė dės visas spėkas 

’ prieš kometą. Kadangi lenkty- 
■ nių laimėt negalės, žemė nors 
• savo intekmės spėka išmuš da- 
į Urnai kometą iš kelio, vienok ji 

tęs savo kelionę ir atsitolinsi 
tuo pačiu -tarpu? suduodama sa
vo uodega per žemę, nuo ko pa
sipils- kibirkštįs. Tos kibirkš- 
tįs žinomos kaipo moteoriškas 
lietus. ( ✓

Paskiausiu apskaitymu kome
ta randasi- apie 35,000,00.0 my
lių nuo žemėš; jos artimiausias 
priėjimas 'bus .132 astronomiš
kos vienutės arba 12,000,000 
mylių. Taip biį^ birželio 7 d., 
ir tada prasidės lenktynės, o 
birželio 27 d. kometa galutinai 
bus lenktynes laimėj visi. .
z Per daug ilgų metų ši kome
ta buvo besiskubinanti linkui 
žemės, iki pagaliauš ji patėmy- 
ta dausose už Neptūno kelio, t. 
y. už tolimiausios mušu siste
moje planetos. Kartais, jeigu 
ji kiek Skirtingesnių‘budu prie 
žemės prisiartintų negu dabar 
išskaitliuojama, bus padaryti 
nauji išskaitliavimai; gali net 
būti ji matoma.

Ponfe-Winnecke nėra iš didžių
jų kometų, užtai nuogai akiai 
nebus beveik -ko matyti. Ar

Didžiaūsias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, tame skyriuje ir randi.
Lietuvą butfnai reikėtų ji turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbiiiinkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kuriė patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, lies Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!. 
Katalogo No. 3146... Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

$10.00
$11.00

SUSTOK — ŽIŪRĖK - IR — KLAUSYK 
Šiam Žingeidžiam Pasiūlymui!

RAŠYK ŠIANDIEN - viršuj ilius- ŠEŠI' DALYKAI TIKTAI UŽ $6: 
truotų .Daiktų ir gavęs parodyk juos 
savo kaimynams, draugams, etc., ir 
lai jie apsprendžia jų augštą vertę. 
Jei’ nori suprasti jų didelę vertę,' tik 
pasinaudok pirma proga šio didelio 
pasiūlymo ir busi musų atstovu.
Ta propozicija yra lengva atlikti, to
dėl neabejok. Tik iškirpk ši paveiks
lą, parašyk savo vardą ir adresą AI
ŠKIAI, indek 35c. stamporų ar kitaip 
už persiuntimą, ir mes pasiųsim tuos 
daiktus kaip jie perstatomi ir apačio
je yra įvardinti.
1—Geriausias Kuku Laikrodis, bran
giausio dručiausio medžio, gražiai iš
drožinėtas rankom todėl dar vertes
nis. Viduriai yra geriausio darbo, 
sutaisyti laikymui tikro laiko, ką ir 
atlieka, nes' reguliuojami vogom, ir 
garantuoti laikymui visą amžių. 

r2-—Automatiškas Plaukų Kirpikas. 
Kirps jums plaukus lyg šukuojant.
3— Gelžkelio Stiliaus Laikrodėlis si
dabruotuose nikelio lukštuose, gerai 
išdarytas ir išmargintas. Jo nikeli
niai viduriai sutaisyti laikymui ge
riausiai laiko, ir yra garantuotas ant 
daugelio metų. ______
4— Auksuotas Žiedas su jūsų vardo raide.
5— Barometras, naujausias, pagerinto išradimo, parodo orą diena'pirmiau kois sekančią dieną bus moteriška lė- 
luke išeinant per duris jei bus gražu, o jeigu lietinga moteris nepasirodo ir jos vietoj išeina vyras su lietsargiu. 
Ant sienos viduryje randasi Termometras, kuris parodo temperatūrą. Tokis mauduig^as dalykas kad nei vienas 
neturėtų be jo apsieiti.
6— Graži Užrašų Knygelė gražiais odos viršais su veidrodėliu ant viršaus. Vienas iš reikalingiausių dalykų ką 
kiekvienas privalėtų turėti.
Nei vienas iš šešių tų daiktų neparsiduoda paskirai, nes tik tokiu bendru pardavimu galime juos taip pigiai ati
duoti kad kiekvienas gali nusipirkti. Jeigu atrasite kad jie nėra verti dus^k tiek kiek mokate mes pinigus 
jums grąžinsime. Šis skyrius daiktų ištikro jums patiks ir jūsų draugai panorės ir pasiskubins taipgi gauti, o 
gal ir pats panorėsi kitą tiek nusipirkti — TAIGI, PASISKUBINK DABAR!

Union Sales Co. 673 W. MADISON ST.
Dept. 420 • Chicago, III.

kaip žmonės pradėję atkreipti Į.tokios dvasios kokia yra pas 
į juos domą, vienok jie visados mus.
pasirodė žmoniški': krinta į eže- T . . . ,. ’. _. ~-si. u j. t . Jei ir toliau susirašinesime, asrus, miskus arba tuščius laukus, . . .... . .
ir niekados nesistengė užgauti Paisysi“i, kadangiį apie
namą ar nukristi mieste. V1S.kį reikalus antsyk ap-

Youngstown, O., ’astronomai ^? su?ku" etikoje ™eko 
skelbia patėmiję kitą kometa, ^beveik naujo.. Atsistatydi- 

j- it- no Krašto (Karo) Apsaugos Mi-vadmamą Reed s. <Fi esanti ma- . . . \ . . ( ,... , n . u x i n nistens pulkininkas leitenantastomą nuoga lakia be teleskopu . , ... , . .
pagalbos, ši -kometa randasi 3 praklrtasT Prof"

.  .. ,  .................. Šimkus. Atgavom -nuo Latviųpo pirmutine -skaisčiausia zvaig- „ , , . . , .. 7.v  v. . v. . _ ... Palangą, del kurios buvo -tiek zde apačioje siaurines zvaigz- . x . . ...j- r, v u. x- x:n .2n. 1 gmcų, ir viena laika mes manėm dės. Galima matyti tik aiškio- k , • tv. . kad neapsieis be kraujo pralieję naKtyje. | .

Wilsonas Žada Prabilti
Buvęs prezidentas Wilson, po. 

ilgo tylėjimo, žada prabilti. Jis 
seka tarptautinius reikalus ir 
vis ką tai rašo, ko nei jo arti
miausi draugai nežino^ Wilson 
yra gabus istorikas, buvęs pro
fesorium universitete pirm iš
rinkimo prezidentu.

Astromylis.

Amerikos Laikraščiai 
Labai Lietuvos Jau

nimo Mėgiami '
(J. Karpavičius, Providence, 

R. L, įgavo sdkantį laišką nuo 
Anatolio čepulio, Mariampolės 
16 pėst. pulko kar. raštininko.)

Mariampolė, bal. 14, 1921 m.
Gerb. Tamista Karpavičiau! 

Labai ačiū Tamistai už laikraš
čius kuriuos aš visus -gavau ir 
kuriais pasidalinau su draugais. 
Abelnai Amerikos Lietuvių lai
kraščiai-daro labai malonaus įs
pūdžio; juos paskaitęs aiškiai 
matai kad jus, nors ir taip to
li 'būdami -nuo musų bendros 
Tėvynės-Lietuvos, jos neužmir- 
štat ir atjaučiat visus jos opiau
sius reikalus. Taigi sakau, lai
bai -malonus įspūdis, tik, žino
ma, kaip -ir kiekviename dalyke 
yra blogosios ir gerosios pusės, 
tai kaip ir pas muš Lietuvoje 
yra partiniai ginčai, viena parti
ja ant kitos, kaip ant atskirų 
veikėjų taip ir abelnki visų kas 
jai (partijai ir jos reikalams) 
priešingas, o butų gerai kad ‘su
pratu jpg tai ne tik jų bet ir 
Lietuvos reikalams labai ken-Lietuvos reikalams 
kia.

Aš tarnauju 16 
Mariampolės pulke 
Ūkio Dalies štabe, 
5 klases gimnazijos- ir mobili-

Visi kurie nori taupyti 
ras šiam banke draugin
gą sutikimą. Jis egzis
tuoja grynai tik patarna
vimui taupy tojams.

Vienas doldris atsidarys 
čia jūsų sąskaitą.

incorporated 

ponely for^twuigs 
in the QTity of Of lev elan b 

PUBLIC BQUAM

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio Valstijoje

pėstininkų 
raštininku 

esu baigęs

“DIRVOS” SKAITYTOJAMS

DOVANOS
I

KI pabaigai šių 192 L metų, VI
SIEMS ‘Dirvos’ Skaitytojams, už
simokantiems metinę prenumera
tą, bus duodamos didelės dova

nos — didžiausios, kokias kada Ame
rikos Lietuviški Laikraščiai davė.
JJĮ Visiems “Dirvos” skaitytojams yra 
paskiriamos sekančios dvi knygos, iš 
kurių vieną pasirinkite ir siųsdami sa
vo prenumeratos pinigus — už visus 
metus tiktai — pažymėkite kurią kny
gą Jus norėtumėt gauti. Jos yra:

“ATTILOS SIAUBIMAS 
LIETUVIŲ KRAŠTAIS”

Parašė J. O. Sirvydas. Puslapių 208. Su paveik
slais. Labai žingeidus istoriškas piešinys iš se
novės siaubūno barbaro Attilos vajonių po Ariją 

ir Europą, taipgi Lietuvių gyventose vietose. 
DUODAMA TIK DRŪTAI APDARYTA.

Pardavimo kauną $1.50.

“KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ 
PASAKŲ”

Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 156 (didesnio 
formato). Su paveikslais ir žemlapiais, nurodan
čiais vietas gamtinių apsireiškimų. Platus suly
ginimas gamtos veikmės ir žmonių pažiūrų į tai. 

DUODAMA TIK* DRŪTAI APDARYTA.'
Pardavimo kaina $1.25. |

J57’’ Pasirinkit Vieną iš Jų! ii
<J GAUS. dovanas — vieną iš tų kny
gų — visi' skaitytojai, ar kurie užsira- 
rašys arba atnaujins savo prenumera
tas patįs,' tiesiog, arba per musų agen
tus. Agentai patįs knygų neišduos, 
bet jie turi pažymėti prisiųsdami pini
gus, kokią knygą užsirašantis pasirin
ko — ir bus tiesiog skaitytojui į namus 
nusiųsta be atidėliojimo.
CĮ Kurie norite gauti vieną iš tų knygij 
tuojau, nelaukdami iki jūsų prenume
rata pasibaigs, galit atnaujinti dabar 
ir knygą prisiusime kaip ir visiems.

Jeigu Jūsų prenumerata baigsis tik 
po Naujų Metų — galit atnaujinti ne- 

' laukdami, nes dovanps po Naujų 1 922 
Metų jau negausite.
^Tos pačios knygos .bus duodamos 
ir užrašantiems “Dirvą” į Lietuvą ar- J 
ba kitas pasaulio dalis. .

“Dirva” metams S. Valstijose $2.50
Kanadoje ” $3.00
Lietuvoje ’ $3.50

Norėdami gauti dovanas, pinigus 
už prenumeratą siųskite:

* “DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, O,

TRAGEDIJA
k (Vertė Karo

(Iš Louis. Lam

(Tąsa iš pei 
| , “Perotte sake ji 
į ateina pas ji, 'bet gali 
Į saules spindulius migi 
Į rustus^ kaip audra.”

•"Bet”, sakau aš, 
Į jnusu žingeidumą, ne 
I nai, kas ji prie to pi 
į rūstumas? Ar prasiu 
[ mas?.... Arjis?...

“Ak, pone, turbu 
I ir mano tėvas žinome 
į motina, amžina jai at 
I sėja, kuriam Kambn 
t lojo. Žmones sako, 

jam išrišima tik ta iš! 
sakys teisėjui. Mani 
dėjo Kambremera pa 
ro, — mat, teisėjo kai 

I turės. Ji girdėjo, ji j 
sėjas irgi jau miręs, 
jova prižadėti motina 
pasakoti, bet aš galii 
kad ta vakara, kaip 

i mano plaukai atsisto
“Pasakyk mums, 

kitam nepasakysime.'
Žvejys pažiurėjo 

I kojo:
“Petras Kambre, 

matote, yra vyriausia 
| visi, tėvai ir sūnūs, bi 

per gentkarčiu gentka 
i das parodo, kad ju 

Anas, kuri matete, bt 
valtimis. Jis plaukioti; 
žvejotu ir kartais netJ 
liu juriu žuvies jieškol 

'taisės .'aiva ir butu le 
i ne ta priežastis, kad n 
' ’moterį, nes labai ja m 

moteris, Brreuin’iiite ii 
buvo — ir geros širdie: 
vo vyra, kad tik sarti 
čiais ir teleisdavo. Pi 
no antai ten”, tarė žvejį 
los, kad parodžius mui 
durjury, tarp dilinu, ku 
ir suriu Guerandos balu 
narna? Tai buvo jo n 
tain' ir Kambremer tu: 
tffi, berniuką, kuri taip i 
turėčiau pasakyti? — Ni

‘ E galvos jie liuoba eina 
dvieju mažas Jokubukas - 
poniute, - pridarytu jiem 

,,iai jie sakytu sriuba nuo i 
Į darius. Kiek kartu mes 

turgadieniais perkant vai! 
siu žaislu! Tai būro išdy 

| trip sakydavo, Mažiukas I 
9 nepougam pamate galis visi 

•' ir augo kaip koks raudonas 
kir patvirkęs. Jeikasateida 
i pasakydavo; “Tavo sūnūs tii 

![.. ir-Ta', tai levas būdavo misi 
i sako: Ta-ta-ta, užtai iš jo l

®! Jis ko gero bus kari 
Į Jdmrolas? Arba kitas kain 
I kambremere, ar tu ži 
| pdjkfis išdarė Pougaudu m 
[ Petra i atkerta: ‘Na, tai iš 
I mergininkas!1 Nieko, rodos,: 
į Mykusiame vaike blogo.’ D 
f sulaukės toks jau peštu! 
I davo i aki šoka, kiekviena užk< 

to, pagaus viška ir nusuks gah 
i slips Mt kiaules ir joja Der i

M w jis Kraujuose mau 
, Anų katinas! Tš jo bus g 
J s^to tėvas, -jis me{ 

[ Jtote,aš_visataipaskuiat 
WAqosau žvejys. "Ir Kai

p. knyga aph 
5S&Avieną iš v 

fidk3’&?šon11 
—Knygyj



DIRVA
Siu arbitražui tai ne- 
Lenkais irgi dar ne 

bus užbaigta, ir čia 
et visgi turim viltį 
asisėks šiokiu ar to- 
usi tarti; jie patįs au
gėliau turi susiprasti, 
galima, prašau ir to- 
leužmiršti ir prisiųsti 

geistina ir žurnalą 
kokios bus galima,

Anatolis Čepulis,

*d>: Nuolatos girdime 
panašius musų kariu, 
išymus Amerikos laik- 
rnalų, knygų. Daugi
au užrašę kaip karei- 
augams-gimmėms taip 
jse gyvenantiems, bet 
i ne visi kurie turi ka- 
e savo brolius, gimines 
draugus. Užrašyti bi- 
štį kainuoja visai tu- 
ūsų jaunuoliams nauda 
ei ė. Taipgi siųskite pt 
laikraščius, kuriuos te
rašę. Perskaitę nerti- 
lurrnkit, susukit į trir- 
rį, suriškit ar suklijjo. 
ono, ir užlipinę po ces- 
dviejų uncijų siųskite

Uaunimas

Honore de Balzac.

nas Žada Prabilti

5 prezidentas Wilson, is 
ėjimo, žada prabilti ft 
irptautinius reikalus i 
tai rašo, ko nei jo arti, 
draugai nežino. Wtat 
bus istorikas, buvęs pro- 
m universitete pinn i- 
o prezidentu.

TOJAMS

'JOS
21, metų, VI- 
litytojams, už- 
nę prenumera- 
didelės Jova

las kada Ame* 
ščiai davė.
aitytojams yra 
dvi knygos, iš 
ir siųsdami sa

rus — už visus 
skite kurią kny- 
i. Jos yra:

JJBIMAS
AŠTA1S"

pių 208. Su paveik- 
iškas piešinys iš šė
los vajonių po Ariję 
gyventose vietose. 

AI APDARYTA 
na $1.50.

JŽ ŽMONIŲ
V"

Pusi. 156 (didesnio 
žemlapiais, nurodą- 

iškilnų. Platus suly- 
žmonių pažiūrų į ū- 
?AI APDARYTA, 
ina $1*25.
:ną iš Jų!
vieną iš tų kny- 

, ar kurie užsira- 
savo prenumera- 
a per musų agen- 
knygų neišduos, 
prisiųsdami pini* 
sirašantis pasirin- 
;aitytojui į namus 
imo.

atsiminė”, pridėjo patylėjęs.
“Tuo tarpu Jokūbas sulaukė penkioli

kos metu amžiaus t— na iš jo pasidarė tik
ras riklys. Liuoba eina ir, kvaili nuduoda
mas, spardosi ir daužosi Guerandoje ir Sa- 
venoje. Paskui jau užsimanė pinigu; pra
dėjo vogti nuo motinos, ir ji nedryso nei 
■žodžiu Užsiminti apie tai tėvui. Kambre- 
meras buvo teisingas žmogus; jei kas bū
davo per klaida duoda jam dvi ditki dau
giau, ne kaip rodo jo saskaita, jis eitu tris 
mylias, kad tas dvi ditki sugražinus.

“Pagaliaus, viena gražia diena, kada 
tėvas buvo iškeliavęs žvejotu, iš namu vis
kas liko išvogta. Ju sūnūs išneše komode, 
pataline, marškinius, drabužius. Nepaliko 
nieko, tiktai keturias sienas. Viską par
davė kad turėjus kelionei i Nantes. Varg
še motina akiu ka neišverke, per dienas 
naktis verkdama, .Reikejo tėvui pasakyti, 
jam sugryžus iš žvejones, ir ji bijojosi tė
vo — ne už save — ne! Už ta ledoka. Pe
trui Kambrėmęrui sugryžus, pamačius kad 
namuose nieko nėra ir paklausius: Tr kas 
čia dabar po galais atsitiko?’ — jo moteris, 
pusiau gyva iš baimes, vos-ne-vos pasakė: 
‘Mus apvogė, apvogė...‘O kur Jokubu- 
kas?f ‘Iškeliavo žvejotu.... ’ Bet niekas 
nežinojo, kur tas padauža buvo išsivilkes. 
‘Taigi, jis mėgsta!’ Pastebėjo tėvas.

“Po šešių menesiu vargšas tėvas išgir
do, kad jo sūnūs turėjo stoti prieš teisėja 
Nantes mieste. Eina tėvas i‘ Nantes pės
čias (pėsčias, mat, greičiau gali nueiti, ne 
kaip juromis), paliiiospoja savo sunu ir 
parsiveda ji namo. Jis neklausia jo: ‘Ka 
tu darei?’ Jis tik sako jam: “Jei tu nebu
si namie su motina ir manim per du metu, 
jei nebusi teisus, jei neisi žvejoti ir negy
vensi, kaip kiekvienas padorus žmogus, — 
atsimink: turėsi su manim paširokuoti!’ 
Kvailas jaunikaitis, manydamas tęva juo
kaujant, išsišiepe i ji. Senis Petyas drožė 
jam už tai per galva, ir Jokubukas nuo to 
išgulėjo lovoje arti šešis menesius, 
tarpu vargše motina džiute džiūvo 
sikrimtimo. '

JUOKIS
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

ORAS SEKANČIAI
Į SAVAITEI

(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo)—

Gal bus vėsu, o gal šilta ir 
bus lietaus su perkūnija. ,

Iapie 150 pusi, (pereitą sykį sa
kėme tik apie 100 pusi.).

Gerb. Mučelninkas irgi pri
siuntė; gavome taipgi nuo genb. 
Saulėtekio Vaiko; o vienas už
klausia tik ar ir jis gali kontes- 
te dalyvauti. Gerb. Audra gal 
irgi apie tą laiką užsiaus.

Tai bus, kaip iš visko matosi, 
tokios poetų lenktynės kokias 
šis skyrius pirmu kartu matys. 
Gali net perviršyti senovės Gre- 
kų poetų lenktynes, už kurias 
jie gaudavo tik alyvų šakų vai
niką. šią gadynę žmonės su 
vainikais nevaikščioja. Mat, kei
čiasi žmonės, ir mados su jais.

Juokų Red.

4/
St. Baltrūnas (iš New Yorko) 

klausia, ar reikalinga dėti taš
kas po parašu vardo ir pavar
dės laiškuose ir visokiuose so- 
kumentuose.
< Turime pasakyti kad abelnai 
priimta po tokiais parašais taš
kų nedėti. Tą madą 'badnė įves
ti čia kitais sykiais buvęs atsi
lankęs gerb. A. Bulota. Jam 
pasisekė, ant kiek tas jį palie
čia: jis galiaus padėjo savo 
karjerai tašką.

Ačiū dievams, laimingai per
gyvenome vieną katastrofą — 
gegužinę, kuri gręsė pasauliui 
virsti raudonu.

Dabar ateina kita katastro- 
ga — gerb. Kometa.

Niekad žmonija neturi ramy
bės. .

nesmagiau matyti tokią moterį 
kuri mano turinti daugiau, bet 
neturi....'

American Line
Tiesioginė Kelionė 
NEW YORKAS- 
HAMBURGAS

Patogiausias Kelias Rusams 
ir Lietuviams.

Dideli ir Modemiški Dviem 
šriubais Laivai.

Minnekahda
Gegužio 21 

Manchuria Birželio 2
Mongolia Birželio 16

Red Star Line
NEW YORKAS- 
HAMBURGAS 

LIBAVO-DANZIGO
Poland Gegužio 26 
Kreipkitės} Kompanijos Ofisą 
9 Broadway New York 
arba prie Vietinių Agentų.

TMD. išleista knyga “Lenkų 
Sąmokslas Lietuvoje” yra spau
sdinta “Naujienose”. Komisija 
ruošdama knygą spaudon viso
se spaustuvėse klausė kainų, ir 
“Naujienos” pigiausia sutiko at
likti. Mat, jos pigiausia moka 
savė darbininkams, nors skel
bia kovas 
rovę.

Kokie 
žmonęliai.

TRAGEDIJA JUROJE 
. (Vertė Karolis Vairas).

(Iš Louis, Lamberto laiško)
(Tąsa iš pereito num.)

“Perotte sake ji juokianties, kada 
ateina pas ji, 'bet gali tu kalbėti jam ir apie 

-saules spindulius migloje, — jis visados yra 
rustus’ kaip audra.”

“Bet”, sakau aš, “tamsta tik padilgini 
.musu žingeidumą, ne patenkini ji. Ar ii- 

- nai, kas ji prie to privedė? Ar tai buvo 
; rūstumas? Ar prasižengimas? Ar isiuti- 
; mas?.... Ar jis?....”

“Ak, pone, turbut niekas kitas, tik aš 
E ir mano tėvas žinome tikra teisybe. Mano 
I motina, amžina jai atilsis, 'tarnavo pas tei

sėja, kuriam Kambremeras viską išpasa- 
į "kojo. Žmones sako, buk kunigas davės 
I Jam išrišima tik ta išlyga, kad jis viską pa- 
r-sakys teisėjui. Mano vargše motule gir- 
į dėjo Kambremera pasakojant visai be no- 
į ro, — mat, teisėjo kambarys buvo šalę vir- 
i tuves. Ji girdėjo, ji jau yra mirusi, ir tei-
• sėjas irgi jau mires; Mudu su tėvu turę- 
į- Jova prižadėti motinai niekam apie tai ne- 
I pasakoti, bet aš galiu jums pasakyti tiek,

kad ta vakara, kaip motina mums pasakė, 
į mano plaukai atsistojo...

“Pasakyk mums, žnjogeli, mes niekam 
I kitam nepasakysime.”

Žvejys pažiurėjo i mus ir šitaip pasa- 
į kojo:

“Petras Kambremeras, kuri jus ten' 
f matote, yra vyriausias Kambremeru. Jie 
I visi, tėvai ir sūnūs, buvo žvejai-jurininkai, 
L .per gentkarčiu gentkartes. Ir ju pats var- 
‘ das parodo, kad ju kelias buvo jurose. 
' Anas, kuri matete, buvo žvejys, su savo 

valtimis. Jis plaukiodavo i juras sardinku 
žfvejotu ir kartais net leisdavosi toliau, gi- 

; liu juriu žuvies jieškotu. Ji^ net butu isi- 
> taisės laiva ir bultu leidęsis dar toliau, jei

• ne ta priežastis, kad nenorėjo palikti savo 
, ’moterį, nes labai ja mylėjo. Ji buvo daili 
[ "moteris, Brreuin’iUte iš Guerandos — daili 
į buvo — ir geros širdies. Ji taip mylėjo sa- 
į vo vyra, kad tik sardinku žvejotu pakraš- 
į -čiais ir teleisdavo. Palaukite! Jie gyve- 
I no antai ten”, tarė žvejys, palipejes ant uo- 
I los, kad parodžius mums saluke, lygu vi-į 
L durjury, tarp diunu, kuriomis mes ejome, 
į, ir suriu Guerandos balu. “Ar matote ana 
lYiama? Tai buvo jo namas. Jacquette 
I Breuin ir Kambtemer turėjo tik viena ku- 
| diki, berniuką, kuri taip mylėjo — kaip aš 
B turėčiau pasakyti? — Na, kaif) vienturti! 
g Iš galvos jie liuoba eina del jo. Jei ju- 
Į dvieju mažas Jokubukas — atleiskite man, 
f poniute, — pridarytu jiems ka i ju sriubą, 
ptai jie sakytu sriuba nuo to saldesne pasi- 
t darius. Kięk kartu mes matydavome ji

turgadieniais perkant vaikui visugražiau- 
siu žaislu! Tai buvo išdykumas, — visi 

1 taip sakydavo. Mažiukas Kambremerukas 
[ nepoilgam pamate galis viską daryti, taigi 
Kir augo kaip koks raudonas asilas, padūkęs 
ir patvirkęs. Jei kas ateidavo pas tęva ir 

| pasakydavo: “Tavo sūnūs tik neužmušė Ta- 
į ir-Ta’, tai tėvas būdavo nusikvatoja ir at
isako: ‘Ta-ta-ta, užtai iš jo bus geras jur- 
Peivis! Jis ko gero bus karaliaus laivyno 

admirolas!’ Arba kitas kaimynas pasako: 
‘Petre Kambremere, ,ar tu žinai, kad tavo 
padykelis išdūrė Pougaudu mergaitei aki?’ 
Petras ir atkerta: ‘Na, tai iš jo bus geras 
mergininkas!’ Nieko, rodos, nebuve tame 
.padykusiame vaike blogo.' Dešimts metu 
sulaukės toks jau jbuvo peštukas, kad bu
rdavo i aki šoka, kiekviena užkabina; būda
vo, pagaus viška ir nusuks galva; arba už- 
Įsilips ant kiaules ir joja per kaima, arba 
del juoko krauja kiaulei paleidžia. Pri
siekiu, kad jis kraujuose maudytųsi, kai 
miškinis katinas!' ‘Iš jo bus geras jurei- 
.vis’, sakydavo tėvas, ‘jis mėgsta krau
pa!....’ , - ,T

“Matote, aš visa tai paskui atsiminiau,” 
pastebėjo sau žvejys. “Ir Kambremeras

ji

Tuo’ 
iš su-

..

vieną iš tų knygti 
iki jūsų prenume- 

atnaujinti dabar 
kaip ir visiems.
nerata baigsis tik 
[alit atnaujinti ne* 
tos po Naujų 1922

os bus duodamos 
rvą” į Lietuvą ar* 
ilis. .

Valstijose $2.50 
$3.00 

43.50

dovanas, pinigus
atą siųskite:

Cleveland, 0<

(Dar bus)

PRIEŠ LIETŲ
O, tykus, tykus pava’karėlis, 

saulutė leidžias, jau iž’emai;
Ant dangaus matos bait’s debesėlis, 

slenk’ jis padangiais sau ramiai.
O, ten ir kitas paskui jį plaukia — 

škubinas-traUkia irg’ tolyn, 
Rodos lyg jojo kas ten kur laukia, 

prie savęs šaukia jį artyn.
Ne, niekas jųjų tenai nelaukia — 

juos tiktai vėjai stumia pris’spyrę,
Tai jie ton pusėn, kur vėjai, traukia, 

vietos nei kelio net nepatyrę.
Ir vos saulutė tik nusileido, 

sužibėt žvaigždės dar nesuspėjo, 
Dangaus nebuvo matyt jau veido, — 

viskas aptemo — ir lyt pradėjo...

1 O, TIE ŽODŽIAI, TIE 
ŽODELIAI!

’ Jau netikėsiu daugiau
■> jų žodžiams,
*, Nes taip nuo amžių jos mus 

klaidina,
; Ką tik pasako, ką tiktai 

žada,
' Visada kitkas iš to išeina.
. Jei kuri meilę savo kam 

žada, •
( Žiūrėk, jau kitą ji tuoj sau 

renkas,
Ir tu, daug laukęs, daug ko 

tikėjęs,
Palieki vienas, apleistas, 

menkas..-:.
Jau kovo mėn. jos pavasa

rėlį ’
Šiltą ir gražų reiškė-žadėjo 
Bet ir gegužis senai užėjęs, 
Žieminis šaltis dar nepraėjo.

Netikėlis.

Nuo Juokų Rqd.: Ir ką dabar 
darysi. Bereikalo gerb. Netikė
lis užsipuola ant musų poečių, 
p-lės Kleopatros ir gerb. Eleo
noros, kurios pirmiausia pava
sarį užskelbė, dar tik kovui be
esant. Bet juk jos negalėjo ži
noti kad taip bus, kad gegužis 
bus šaltas. Kad taip žmonės 
galėtų iškalno nujausti kas bus 
toliau, o nesivaduotų tik tuom- 
laikiniais įspūdžiais, kiek tai ge- 

- ro patįs sau ir žmonijai padary
tų. Bet dabar, kolei taip yra...

N. B. Gal gerb. Netikėlis ki
tą priekabę prie antrosios žmo
nijoj pusės*turi: gal kas nors 
panašaus yra ko šiandien (tik 
ne šiame num.) gerb. Cirineu- 
šas verkia, gerb. Mučelninkas 
kankinasi ir eibės kitų — tyli. 
Gal.... ką gali 'žinoti. O gal 
tame, visgi, tik jo paties kaltė 
kad buvo toks kaip jo po šio
mis eilėmis parašas rodo.... 
J<as gali žinoti, kas gal pasaky. 
ti....

Poezija yra dailos dalimi ir 
labai melstume savo poetų' ne
panaudoti jos keršto temose ar 
kaip daro tie ką sako jog visų 
kraujas yra raudonas, tik ka
pitalistų baltas, ir užtai jį rėį-r 
kia išlieti.

Vasarai ateinant, pakalbėsime 
ir apie gerb. Muses. Tai yra 
veisliausi sutvėrimai pasaulyje. 
Normaliai imafit, vienos musės 
ainių tarpe balandžio 15 ir rug
sėjo 10 d. pasilieka 5,598,720,- 
000,000. Daktarai skelbia jog 
musės užkrečia visokias ligas. 
Yra antra nuomonė tarp žmo
nių: “Mylėkit nekaltus gamtos 
sutvėrimus”. Ta priderinta vi
siems kitiems sutvėrimams, bet 
jei taikinti prie musių, tai....

Dauguma žmonių sako kad jie 
patekę karėje iš baimės numir
tų. Bet kurie dalyvavo karėje 
nei vienas nenumirė: išlaikė to
kias baisenybes, kurios, lygi
nant su kitomis yra visai men
kutės. štai pereitą savaitę bu
vo viet. žiniose kad nusišovė 
vienas karėje buvęs -vaikinas — 
del mergos....

4/
J. ž-s atsiuntė šitą: “žmoni

ja jau pradeda suprasti kad pat
riotizmas yra skelbiamas su tik
slu turėti kanuolėms maisto.”

Bet kurie skelbė jog ginklai 
turės būti sukalti į žagres irgi 
pradeda už pasižymėjimus sa
vo draugams dalinti auksinius 
šautuvus, kaip atsitiko su drau
gu Kazanskiu Maskvoje.

už darbo žmonių ge-

paiki tie smertelni

Pasaulis butų užganėdintas 
jei ši praėjusi karė butų patal
pinta istorijoje kaipo “paskuti
nis karalių ginčas.” '

Kaip nesmagu yra matyti kur 
moteris turi daugiau proto ne
gu jos vyras. Bet dusyk tiek

R. M. S. P.
I EUROPAI
Dvisavaitiniais “O” Laivais

New York--Hamburg
Sustoja prie

Cherbourge ir Southamptone 
ORBITA Gegužio 21 , Liepos 2 
OROPESA Birželio 4 Liepos 16 
ORDUNA Birželio 18 Liepos 30 

11, 2 ir 3* klesos keleiviams.
Viskas puikiai rengta trečios kle* 

sos pasažieriams. I
THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.
SANDERSON & SON, Agentai 

26 BROADWAY NEW YORK 
Arba bile Laivakorčių Agentūroj

Kursas Nupuolę
Tai geriausia proga daug au
ksinų j Lietuvą nusiųsti. Grei
tume nusiuntimo pinigų nieks 
su manim negal lenktyniuoti; 
visiems pinigų siuntėjams pri
statau kvitas su parašais pri

ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Liepo- 

jų, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei j Lietuvą. 3

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

Pinigus siųskit per pačto Mo
ney Orderį. Rašydami pridėkit 
2c. štampą ir visad adresuokit 

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

Ar Ko Jums Reikia?
Ar norite pasiųsti pinigus į Europą 
greitai ir žemiausiomis kainomis?
Ar norite laivakortės,
Ar jums reikia patarimo apie paspor- 
tus arba kitokius užrubežinius daly
kus,

SAULUTEI
Svieski, saulute skaisčioji, 
Gaivinki tu kožną vargdienį, 
Lai linksmins dienelė gražioji 
Nuilšusį vargšą kiekvieną. \ 
Čiulbėkit, paukšteliai brangieji, 
Lai giesmės jus skamba augštybėj, 
Jus gėris balseliais vargieji 
Žmonęliai, ir jaučias ramybėj!

GERAI
Gerai’ yr’ vasaros dienelėj,

" Tarp laipais užklotų medelių, 
Žalioj girelėj prie upelio 
Besėdint ant 'kieto akmelio

• Ir turint rankoje knygelę — 
Ramiai praleist ilgą dienelę, 
Kad žib’ skaisčiai danguj saulelė, 

Kad puikiai čiulb’ girioj paukšteliai, 
Tyliai čiurlena kad’ upelis — 
Skaityti meilės tad’ daineles!

507. žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 226. ..........................

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovųlA. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 

Pa.......  '
1465. Ii ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para

šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 ....................................................... .-

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_

P-lė Kleopatra prašo patalpin
ti šį jos laiškelį gerb. Vyturė
liui, huv. “Dirvos” poetui:

“Kodėl negiedi, gerb. Vyturė
li? — pavasaris jau čia! Sau
lutė skaisčiai žemę • nušvietus, 
dienelės gražios čia. Bus liūd
na arti ir artojėliui kada negie
da jam Vyturėlis. Jis visad ei- 
dams į lauką dirbti klausos kur 
skąmba jo giesmužėlės!”

šų

Paskelbus mums lenktynes už 
laimėjimą didžiausios garbės šio 
skyriaus poetams, jau gauname 
eilių kiek nesitikėjom. Pirmiau
sia pasirodė gerb. Cirineušas su 
savo graudžiais verksmais — ir 
kaip matome dar jis vis meilės 
kryžių tebevelka. Jo eilių, ku
rias *am konrcstui prisiuntė, iš
teklų nuo dabar iki birželio 24 
d. ir dar daugiau. P-lė Kleo
patra irgi prisiuntė porą, ir iš 
jos pridėto laiškelio mes paste
bėjome joje tą nuo Jievos laikų 
moterų užlaikytą ypatybę: žin
geidumą. Ji visgi pasidrąsino 
paklausti: “kokią gi knygą duo
site?” Reikia jau pasakyti: tai 
bus "Trimitas”, naujausia dar 
parašytų eilių knyga, kurią tuoj 
“Dirva” išleis. Knyga bus iš

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12 
3 iki 5 po pietų 
7 iki 8:30 vak.

Nedčldieniais 
nuo 10 iki 12

8115 St. Clair Avenue

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

ksda pinigai padedam) 

taupinimui

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

4%
St Clair ir East 55-ta gitTi,

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

12006 Superior Ave.

Tik ateikite j jūsų kaimynystėje 
esantį The Cleveland Trust Com
pany skyrių kur ekspertas visuo
se suose reikaluose noriai pasakys- 
jums visai dykai. Ir gal būti jis 
ųioka jūsų kalbą.

Ebe Cleveland 
Crust Company

Visokis Užrubežinių Reikalų Patarnavimas

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy- 
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 

I kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
I “LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 

dos viršavę; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos/veikimą iki 1919. 
į Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

PINIGAI į LIETUVĄ
Puikus pinigų siuntimo 

patarnavimas, kokį Ameri
can Express Company įs
teigė Lietuvon pirm karės, 
keletas mėnfesių atgal da
bar vėl likosi atnaujintas.

Sugrįžę nuo priėmėjų kvitos 
parodo, kad pinigai nueina be
veik į tris savaites lako. Mes 
mokame Markėmis, kurios yra 
legaliai priimtos Lietuvoje. Mu
sų kainos yra žemos ir patar
navimas labai geras.

American Express Company 
įsteigta 1841 m., turi pilnai su
mokėtą $18,000,000.00 kapitalą, 
ir siunčia į Europą daugiau pi
nigų negu kokia kita finansinė 
įstaiga. Ji pasibudavojo ir lai
ko nuosavybėje didelį puikų 
dvidešimts vieno (21) augšto 
budinką žemutinėj dalyj Broad
way, New Yorke, kurio čia- pa
veikslas parodoma; jame ran
dasi visi kompanijos pfisai..

Naudokite musų aolarinius 
money orderius mokėjimui bilų 
ir pinigų siuntinėjimui šioje ša
lyje ir Kanadoje. Taipgi par

duodame visokius užrubežinius pinigus. Kuomet siun
čiat kur nors pinigus reikalaukit American Express kvi- 
teles. Tai yra užtikrinimas nuo pražuvimo:

Kreipkitės į bile skyrių arba ofisą American Railway 
Express Company, arba į musų vietinį ofisą:

2048 East Ninth Street, Cleveland
Arba rašykite savoje kalboje į

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 

65 Broadway,’ New York.

įsteigta. 1841 m.
Kapitalas $18,000,000.00
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American Express Co., 
65 Broadway, New Yorke

LAIVAKORTESJ&įo
Nėra (įįiso .visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt Laivakortes 
stačiai j Hamburgą, Eidkunus, Liepojų ar Kauną. Pasportus 
parupinair 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.



LIETUVIŲ PUSMILI- 
JONINĖ KORPORA

CIJA
Rašo A. S. Btrimaitis.

(Tąsa iš pereito num.)

Ne užsipuldinėjimas bet nušvie
timas dalyko nesivaržant.
Kiekvienas žinome kad laik

raštis kuris gyvuoja turi visuo
menės paramą, pasitikėjimą; be 
visuomenės pasitikėjimo laikra
ščiui mirtis. Taipgi žinome kad 
daugybė čion Amerikoje laik
raščių gimė ir gana tvirtai sto
vėjo kolėi turėjo visuomenės pa
sitikėjimą, o kaip greit tą nu
žudė taip greit biznis, laikraš
čio gyvastis, atsidūrė pavojin- 
gan padėjiman ir pagaliams žu
vo. Taigi žinome kad laikraštis 
turintis visuomenėje pasitikėji
mą, turi ir intekmę visuomenė
je, o kuomet turi intekmę jis 
gali kam nori daug gero pada
ryti, arba- atpenč gali ir blogo 
Suteikti. Duokim sau, atkeliau
ja Amerikon su kokiais nebūk 
visuomenės reikalais žmogus, jo 
darbų pasekmės labai iš didelės 
dalies priklauso nuo laikraščių 
opinijos apie jį ir jo tikslą; jei 
laikraščiai jo darbus paremia, 
tai viskas eina pasekmingai, bet 
jei laikraščiai ims tą žmogų pe
šioti, jo darbams pakenks. Vie
šas žmogus, dirbdamas viešose 
įstaigose, nevisuomet gali savo 
nuomonę liuosai išreikšti, nes 
turi taikytis prie laikraščių ve
dėjų nuomonės; negali išsireik
šti prieš visuomenę apie vieno 
ar kito laikraščio darbus visuo
menės labui, žodžiu kalbant, 
viešo veikėjo opinija varžoma. 
Jei jis nori ir ilgiau visuomenės 
dirvoje darbuotis, priverstas yra 
prisitaikinti prie jų nuomonės, 
nes kaip greit laikraščiui pada
rys pastabą 'taip greit jis bus 
moraliai nužudytas visuomenės 
akyse, nes, kaip sekėme, visuo
menė turi pasitikėjimą laikraš
čiuose ir jų intekmę. Viešas 
veikėjas, gerbiantis savo dar
bus, prisilaikantis vieno nusi
statyto kelio, palietęs laikraščio 
nepatiečiamybę susilaukia sun
kaus likimo: jis negaus savo 
srovės laikraščiuose vietos paai
škinimams ar nušvietimui tik
rojo \ reikalų stovio, taip kaip 
jąm tikrai dalykai žinomi; tokis 
veikėjas kuris nemaino Savo 
kailio pne kiekvienos progos, 
niekuomet nesikreips į priešin
gos jam pakraipos laikraščius, 
o taip ir esti moraliai pasmaug
tas.

Jei pasakytume kad visi laik
raščiai to laikosi, tai butų pasa
kyta neteisybė, šitai kad ir 
“Dirva” leidžia išreikšti nuomo
nės apie L. A. B-vės besiorga- 
nizavimą ir jos veikimą nuo pat 
pradžios iki paskutiniam laikui, 
ko negalima tikėtis rasti kituose 
musų srovės laikraščiuose, nes 
jau 'kiti laikraščiai parodė savo 
antipatiją priešais tilpstančius 
“Dirvoje” raštus apie L. A. B- 
vę. Vienas iš jų lyg ir nežino
damas tikro dalykų stovio Ben
drovėje, kurio redaktorius yra 
kartu ir Bendrovės Direktorium, 
pagamino savo redaguojamame 
laikraštyje editorialą kuriuomi 
taikoma moraliai užduoti smū
gis rašytojui apie B-vės reika
lus, pasiryžusiam nušviesti tik
rąjį Bendrovės stovį, kur išdės
toma’ B-vei nepasisekimai taip 
kaip rašytojui žinomi, nieko ne
dengiant po skraiste, nepeikiant 
ir neužstojant kaltuosius, netei

sinant nei savęs nei tų kuriems 
tiek daug paplavų per laikraš
čius 'kliuvo. Vienok tam redak
toriui atrodo baisiu prasižengi
mu kad kas pasidrąsino dalykų 
stovį nušviesti.

Kuomet buvo pasakyta kad 
tūli laikraščiai leisdami savo 
skiltyse raštus prieš Bendrovę 
pasitarnavo Lenkystės palaiky
tojų pakalikams, tyčiomis ar 
ant keršto, tai rašytojui šio da
lyko net provokacija primetama, 
sakoma kad laikraščiams ar
džiusiems ar ardantiems tokius 
darbus kokius tie patįs laikraš
čiai nesenai rėmė, budavojo, pri
metimas rėmimo Lenkyste per
sigėrusių elementų yra netei
singas, provokatoriškas. Pave
lykite paklausti, kuom jus gali
te pateisinti tokius žmones kaip 
Kun. Petkus, kurs grįžęs iš Lie
tuvos jo priėmimo vakarienėje 
aiškiai pasakė kad Lietuviams 
yra vienintelis išganymas tai 
susidėti su katalikiška Lenkija. 
Iš to pareiškimo pasipiktino net 
ir katalikai kuriems prie širdies 
guli Lietuvos nepriklausomybės 
klausimas, jau. nekalbant apie 
musų Isrovės žmones kurie vi
somis jiegomis rėmė Lietuvos 
nepriklausomybę.

Mes visi žinome kad Bučis 
savo editorialais atvejų atvejais 
pabriežė jog kožnam Lietuviui 
turi mintyje pirmiausia stovė
ti tikėjimas, o paskui Tėvynės 
reikalai, ir nurodinėjo kad susi
liejus su kita vienoda tikėjimiš- 
kai spėka galima tikėjimas su
stiprinti. Mes taipgi žinome

kad grįžus Kun. Jakaičiui iš Eu
ropos pasipylė jo srovės laik
raščiuose protestai prieš Lietu
vos Misijos narius, J. Vileišį ir 
Majorą žadeikį, kad tuodu vy
ru tvirtai visuomet stovėjo už 
pilną Lietuvos nepriklausomybę. 
Po keno in tėkmė šiandien mes 
Amerikiečiai susilaukėm sau at
stovu Mostowskį, kuris sugrįžęs 
iš Lietuvos New Yorko laikraš
čių reporteriams-pasakė kad jis 
stovi už stiprią nedalinamą Len
kiją; kuris buvo nukeliavęs į 
Šveicariją, susijungęs su Gab
riu ir kitais norėjo Lietuviams 
patupdyti karalium Urahą? Kas 
ir išskaitliuotų visus tuos nuo
pelnus kuriais musų dešinėsės 
srovės asmenįs padėjo pastan
gų ir vis deda kad tik Lietuva 
tektų Lenkijai. Taigi kas palai
ko tokius asmenis visuomenės 
darbuose, kas duoda jam spė
ką, yra kaltas priešais Tėvynę, 
nes vienas pritraukia antrą ir 
trečią, ir tokiu budu dygsta 
Mostowskiai, Jakaičiai, Kaupai 
ir kiti

O kad nėkurie musų laikraš
čiai tokius asmenis rėmė, to ne
gali užginčyti, ir aš pradžioje 
šio rašto pasakiau kad ar nety
čiomis ar ant keršto tas buvo 
daroma, tai man primetama 
provokacija. Nei pusės žodžio 
nebūtų galima pasakyti jei už 
Kun. Petkų į B-vės direktorius 
atidavė balsus jo 'srovės žmo
nės. Bet kad ir tie musų žmo
nės balsavo už jų kandidatus, 
kurie iš tikros širdies nepaken
čia to kas mus prie Lenkų jun

gia, tai kaip sau norite kalbė
kite, man provokavimo priešais 
laikraščius neinkalbėsite. Grei
čiau butų galima pasakyti kad 
šitie musų žmonės to vardo yra 
užsipelnę, vienok aš to nepasa
kau, nes tai musų nesubrendi
mas. Argi jau iš 178 atstovų 
buvusių seime nebuvo kito žmo
gaus už kurį butų galima ati
duoti balsus? Kun. Petkus bū
damas pirmiau Bendrovės pir
mininku pagelbėjo sukišti B-vės 
pinigų dalį į Resorciną; juk ir 
J. O. Sirvydas pasirašė ir ant
spaudą pridėjo ant certifikatų 
“Lietuvos” Bendrovės kur žu
vo $5,500, o už tuos darbus yra 
kaltinami kiti asmenįs.

(Bus daugiau)

Pranešama buk Anglija 
Pripažinus Sovietus.

Iš Kopenhageno pranešama 
buk Anglijos valdžia suteikusi 
de fakto pripažinią sovietų Ru
sijos valdžias. To iš niekur ki
tur nepatvirtinta.

Muskegon, Mich., vyras nu
plėšė Isavo (pačiai abi ausi pama
tęs ją einančią gatve su kitu 
vyru, už kurį jis daug sykių pa
čiai grąsino. Padaręs tokį dar
bą jis pats pasidavė policijai. •

f? Ar Jua Kankina Pleiskanos P 
NAUDOKITE Rujfles 
Ar J urna Galvos OdųNisHl? 
NAUDOKITE Ruffles 
Ar JiHH Plaukai .Slenka? 
NAUDOKITE įįuffles

Ar Jus Norite Apeau^cnr Juos?
NAUDOKITE Jfuffles

Užlailųrmui mvo plaukit rfraziaie ir ten Iri. I.
NAUDOKITE Ruffles

Užlaikymui galvot odoa svmkaa ir Ivanai 
NAUDOKITE

J

Baffles galima gauti visose sptiekose po 65c. bonkų, arba tiesiog 
ifi i&dirbėju per pažui už 75c. bonkp. B

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 36th SU ✓ Brooklyn, N. Y.

Naujas ir Žingeidus DYKAI - STALUI UŽTIESALAS - DYKAI 
Pasiūlymas

(Lietuvos Informacijų Biui

“Eltos Žinios

EKSTRA NAUJYBE!
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 ispirkite už 
$2 money orderį ir siųskit 

A. J. JOKŪBAITIS
327 E St., Boston 27, Mass, 
(šią knygą galima gauti ir 

“Dirvos” Knygyne)

KUPONAS
Gerbiamieji:—Prisiųskit'man_____  langinių, ui
kurias indedu 35c siuntimo lėšoms. 310.50 už
mokėsiu kada prisiųsit. Imu keturias (4) kad 
galėčiau gauti stalui užtiesalų DYKAI.
Verdąs
Adresas
Miestas

Niekados iškiolei Nieko 
Kodėl nepasinaudoti iš 
jo dabar iki dar nevė
lu. Mes turim tik 500 
tų rankom išdirbtų už
tiesalų stalams su pui
kiais artistiškais mar
giniais, kuriuos pasių
sime vienų jums dykai 
jeigu prisiųsit mums 
užsakymų keturių lan
gams užtiesalų (firan- 
kų) nevėliau 30 dienų 
nuo DABAR. 
Tik pažiūrėk ant šitų 
dailių ir naujausių lan
gams užtiesalų pavei
ksle, jos bus tikru pa
gražinimu jūsų langų. 
Jos yra1 vėliausių mo
delių, paadrytos taip 
kad tik vienos reikia 
kožnam langui. 
Jų artistiška išvaizda 
ir rankų darbas pada
ro jas tikrai turtingo
mis, net už 315.00 negausit geresnių nei laikys taip ilgai kaip šios ku
rias mes siūlome speciale kaina tik po 32.95 vienų, bet jei užsisakysit 
keturiems langams sutaupysit 31.00, nes mes atiduosim už 310.80, prie 

to gausit šį puikų STALUI UŽTIESALĄ visai DYKAI.
Atminkit, tai yra specialia pradinis pasiūlymas ir vie

nam mėnesiui laiko. Imkit tuoj, nes galit nekad negauti.
Nesiųskit mums pinigų. Tik prisiųskit kuponų su 35c 

stampomis už persiuntimų. Likusius užmokėsit kada bus 
jums siuntinis pristatytas į namus.

Mes gvarantuojame užganėdinimų arba pinigus atgal.
UNION SALES CO. , Dept. 196 

2029 W. Chicago Ave., CHICAGO, ILL.

Tokios Didelės Vertės Nebuvo Dykai Duodama

Valst.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE
* PRANEŠIMAS

I. Delei išgavimo pasų, vizos ant pasportų, affidavitų paliudymo pargabenimui 
giminių iš Lietuvos ir delei patvirtinimo įgaliojimų, visokios rūšies dokumentų ir' 
delei sujieškojimo turtų, bylų vedimo visados kreipkitės prie Lietuvos Atstovybės 
ofiso šiuo adresu: LITHUANIAN LEGATION, 1925 F St. N. W., Washington, D.C.

II. Delei persiuntimo pinigų Lietuvon giminėms, nuo'karės nukentėjusiems arba 
delei persiuntimo aukų Lietuvos Valstybės > reikalams, Lietuvos Gynimo Komitetui, 
Lietuvos šauliams, Lietuvos Raudonajam Kryžiui ir kitiems reikalams, o taipgi vi
sais Lietuvos Paskolos reikalais, prekybos ir pramonės dalykais ir delei Lietuvių 
piliečių registracijos rašykit visad šiuo adresu: LITHUANIAN REPRESENTATIVE, 
370 Seventh Avenue, New York City.

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

Šis sumokėtas suvirs Pusės Milijono Dolarių Kapitalas 
yra liudymas ir apsauga visų tų pinigams, kurie deda į 

šios Kompanijos Skyrius taupymui.
VISAS TURTAS SIEKIA VIRŠ $1,000,000.00.

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

nuo dienos padėjimo iki dienos išėmimo, prisilaikant 
taisyklių ir patvarkymų.

Main Office 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street

Keturi Skyriai randasi šiose Vietose:
2006 St. Clair Avenue 7909 Superior Avenue

Miles Avenue, kampas E. 123rd Street 
West 25th Street, kampas Wade Ave.

Sergantieji Vyrai ir Moterįs
X-Ray Išegzaminavimas už $1.00

Mano ypatiški ištyrinėjimai metodų vartojamų Europos Kliniko
se Berline, Londone, Vienoj, Paryžiuj ir Romoj ir mano 21 metų 
bandymai gydyme keblių ir užsisenčjusių ligų vyrų ir moterų duo
da man progų pagydyti ir mano gydymo pasekmės buvo visados 
tikrai užganėdinančios.

Mano pasekmingumo paslaptis yra mano atsargaus ištyrinėjimo 
metodai kas jums kenkia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopų ir Che
miškus išbandymus ir visus moksliškus budus išradimui jūsų nege
rumo priežasties. Niekados pas mane nėra spėliojimų.

Jeigu sergi, nežiūrint kokia liga tau butų, ar kaip nustojęs vil
ties butum, nepasiduok ir nenustok vilties. Ateik pas mane.

Gydau speciales vyrų ir moterų ligas, kaip Kraujo, Odos', Skilvio, 
Inkstų, Kepenų, Plaučių, Nervų, širdies, Nosies ir Gerklės. Su pa- 

r. —. ,. ., ,, . . galba X-Ray ir Elektrikos ir mano modemiškais medikaliais budais
įleidimas Prof. Ehrlich o 606 Vaistų jųa gausit geriausias pasekmes trumpu laiku.' 
Ar esi visiškai nusilpęs? Ateik pas mane, aš kuogeriausia pagelbėsiu tame.

' / Aš vartoju Garsius Kraujo Vaistus 606 ir 914.
Visas mano gydymo būdas ra visiškai Peskausmis.
Jus galit pasitikėt ant teisingo pasakymo apie jūsų stovį, teisingo reikalų vedimo ir geriausio gydy

mo tokia kaina, kokių jus išgalit mokėti.
Jeigu jūsų liga nebūtų pagydoma, aš tų tuoj pasakysiu, 

laiku sugrįšite į savo sveikatų.

Dr. BAILEY “Specijalistas”
Jeigu gi pagydoma, jus greičiausiu laiku

Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 2:30 po pietų. 5:30 iki 8 vakare

5511 Euclid Avenue
Prie E. 55 St. Butas 222. Antros lubos 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
kasdien. Nedėliomis 10 iki 1 po pietų.

Laivakortes
Į ir iš Lietuvos
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DYKAI! STEBI

="n , .................. ~ft

Greičiausia Nuperkamo ir Pilnai Užmokame
MES 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 HAMBURGĄ ...................................................... $125.00

IŠ NEW YORKO i EITKŪNUS - - - $130.00

IŠ PHILADELPHIJOS AR NEW YORKO 
į KAUNĄ - - ‘................................................. $134.00

IŠ NEW YORKO į LlfcPOJŲ - - - $145.00
ILIEPOJŲ Per HAMBURGĄ - - - $132.00

Prie Visų Reikia Dadėti $5.00 Taksų.

IŠ LIEPOJAUS Į CLEVELANDĄ - - $180.16

THE REPRESENTATIVE REALTY CO. 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Prie to dar $25.00 priedinių pinigų, kuriuos reikalauja
ma iš Valdžios, bet imagrantui atvykus atgrąžinama.

Siunčiame Pinigus
Į Visą Lietuvą

PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

— Nau_ 
Žymus Pasaulinei

KAUNO OFISAS — Laisvės Alėja, 58 
UKMERGĖS OFISAS — Kauno Gatvė, 52a 

RYGOS OFISAS - 30 Wall St., Riga, Latvija.

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai: Rosedale 1157
PETRAS MULIOLIS

Telefonai Prospect 953

Vietose:
7907 Superior Avenue 

Princeton 2727.
2006 St. Clair Avenue

Central 6488

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE ,

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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LIETUVOS
(Lietuvos Informacijų Biuras)

“Eltos Žinios
dakcinio-leidimo komiteto lai 
pil. Viktoras Biržiška ir Andri

k. 
e-

LAIKRAŠČIO .SUKAKTUVĖS.
"Vilniaus" pranešimu, Lietu

vių laikraštis "Straž Litwy”, 
Lenkų kalba rašomas, Vilniuje, 
laikė sukaktuves. -Mat, išleista 
šio laikraščio 500-ms numeris. 
Pradėjęs eiti 1919 meftais gegu
žio 15 d., jis nuolat turėjo ves
ti sunkią kovą su Lietuvos prie
šais. Jis priverstas buvo net 
šešis kartus keisti savo Vaidą; 
Bet laikraščio pakraipa nebuvo 
pakeista, ir tikrasai redaktorius 
visą laiką buvo vis tas pats as
muo; Pirmadienį kovo 28 d. 
redakcijon susirinko laikraščio 
bendradarbiai, spaustuvės dar
bininkai, kitų Lietuvių laikraš
čių redaktoriai ir bendradarbiai 
ir tt Laikraščio bendradarbiai 
ir spaustuvės darbininkai pilie
čiui M. Biržiškai inteikė 500 lai
kraščio numerių, aptaisytą ir 
puikiais Lietuviškais papuoša
lais apdirbtą kompletą. Be to 
dar jie inteikė ypatingą adresą 
kuriuo reiškiama kuodidžiausių 
linkėjimų.

Tarp kitų kalbėtojų Gudų at
stovas pabriežė jog Gudų tauta 
Visad laikraštyj turėjo teisingą 
ir jautrų savo reikalų užtarėją 
ir gynėją. Atsakydamas į svei
kinimus ir linkėjimus, M. Biržiš
ka nurodė kad be reikalo jau 
taip augštinama jo, kaipo re
daktoriaus, nuopelnai. Vienas 
asmuo juk negali, sako, padary
ti milžiniško darbo! Tai nuo
pelnas keliolikos ar keliasdešim
ties žmonių. O jis tik tiek pa
daręs kad nuolat gyvendamas 
Vilniuje ir gerai pažindamas 
vietinius santikius, pirmiau gal 
už kitus įspėjo tokio laikraščio 
reikalingumą ir tą krypsnį ku
riuo laikraštis turėjo eiti. Pa
sikalbėjimas tarp susirinkusių
jų tęsėsi keletą valandų. Skirs
tėsi visi pasiryžę ir toliau laik
raštį vesti tais pačiais keliais.

“Ljtwa” pranešimu, Vilniaus 
laikraščio “Straž Litwy” redak
torius-leidėjas Mykolas/ Biržiš
ka traukiamas teismo atsako
mybėn už spausdintą minėtame 
laikraštyj vedamąjį straipsnį 
‘Interviu I. O. su šv. Kazimie
ru”. Taip pat traukiamas teis
mo atsakomybėn buvsę "Straž 
Litwy.” pirmtakuno laikraščio 
“Dzien Litwy” redaktorius-lei
dėjas Ogintas. Teismo atsako
mybėn patraukti ir laikraščio 
"Glos Litwy” — pirmtakuno lai
kraščio “Dzwon Litwy” — re-

jus KondomansKis.
■ "Litwa” pabriežia jog prisi
minimui kaip nesenai laikraščio 
“Vilenškij Kurjer” redaktorius- 
leidėjas buvo nubaustas 50,000 
markių, leidžiamo taip pat Igat- 
jevskio skersgatvyj, — gausi
me pilną vietas teismo ir admi
nistracijos valdžių vietos spau
dos sekimo vaizdą.

“Litwa” pranešimu, kovo 29 
d. Gudų Įdubo-bute įvyko iškil
mingas Nepriklausomos Gudijos 
trijų metų sukaktuvių paminė
jimas. Dalyvavo įvairių tautų 
gyvenančių tame krašte atsto
viu, Tarp kitų dalyvavo Lietu
vių delegacija ir daug vietos 
Lietuviu inteligentijos atstovų. 
Paminėjimas buvo širdingai 
švenčiamas. Buvo daug kalbų. 
Skaįtlįngą auditorija su entu- 
ziązmų...sutiko kalbas pašvęstas 
nepriklausomai Lietuvai; su o- 
balsiais “Te gyvuoja nepriklau
soma Lietuva!”

Su intemptu dėmėsiu 'buvo 
išklausyta Lietuvio pil. Krauja- 
įio; sveikinusio Gudus 'Vietos 
Lietuvių vardu, kalba. Jo kal
vos išvados žodžiai: “Te gyvuo
ja nepriklausoma, nedalinamoji 
■Gudija” (sukėlė visų Susirinku
sių Gudų ovacijas broliškai Lie
tuvių tautai. 1

“Gazeta Krajowa” pranešimu, 
kovo 23 d. Vilniuje išėjo naujas 
Gudų laikraštis “Bialaruski 
Zvon”. Įvedamajam straipsnyj 
laikraštis šaukia krašto visuo
menę susijungti “po sena Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
Vėliava” ir paliauti tautinius 
ginčus.

Laikraštis darąs malonų įs
pūdį, nes siūląs Gudų atgimimo 
ir nejaučiama nekentėjimo kitų 
tautu, pirmoj eilėj; žinoma, Len
kų. 

▼ ▼ ▼
VILNIAUS (ŽINIOS.

Lenkų radio pranešimu, ba
landžio 5 d. Chardigny buvo 
Vilniuj, pravažiuodamas iš Kau
no į Varšavą.

Esą gandų kad negrįšiąs į 
Vilnių. Tautų Sąjungos Kon
trolės Komisijos pirmininko vie
tą apimsiąs Italų pulkininkas 
Bergera.

“Vilnius” rašo: “L. Zemkaus- 
kaitė, 17 metų amžiaus, šoko 
nuo Užupio tilto upėn nusižudy
ti. 'Bet praeiviai ją iš vandens 
ištraukė. Nelaiminga nugaben
ta Savičo ligoninėn, kur pasisą-

DYKAI! STEBĖTINA MUZIKA!! DYKAI!

OS
)S '
$125.00

— Naujausias Išradimas —
Žymus Pasaulinės Muzikos Rekordu Laikrodis.

$130.00

X> 
$134.00

$145.00
$132.00

$180.16
ikalauja- 
ąžinama.

Nusistebėsi ir busi sužavėtas išgirdęs tokių puikių muzikų paslėptų Nau
jai Išrastame Laikrodyje. Jei nori turėti tų ypatingų Harmoniškų Muzikų 
savo name, nereiks išleist sunkiai gyvenime uždirbtų pinigų brangiems in
strumentams pirkti kaip pianui, fonografui, volukams pianui kų pats groja 
ir rekordams, etc., nes šis laikrodis taip padarytas kad jo muzika užims vie
tų bile geriausios rūšies instrumento.

Jis groja puikiausias melodijas garsiausių artistų, ir jas išgirdimui te
reikia užsukti laikrodį ir paspausti sagutę. Jis gros taip puikiai kad jus 
ir jūsų draugai stebėsis. Tasai laikrodis groja beveik 20 minutų ir muzika 
yra visiškai paslėpta.

Šis Laikrodis padarytas iš grynos bronzos ir storai paauksuotas. Jo 
labai gražus artistiškas išdirbimas parodo jį turtingos išvaizdos ir bus di
deliu pagražinimu jūsų namams. Laikrodžio Vokiško darbo viduriai yra taip 
sutaisyti kad laikų rodo genaus negu bile kokis kitas kada buvęs padary
tas laikrodis.

us

1EK1MU
----------- —

>2a 
tvija.

Co.

Muzikos Intaisymas randasi apačioje laikrodžio, kas palaiko vidurius 
nuo užsiteršimo ir dėlto išeina aiškus saldus muzikos' tonai.

Šis Laikrodis, tokios didelės vertės bile kam, yra ne tik atsakantis lai
ko rodytojas, bet ir geriausias muzikos instrumentas ir yra garantuoja
mas ant 25 metų.

Jis pilnai vertas daugiau $20.00, kuomet musų kaina bėgyje sekančių 
30 dienų yra tik $8.00. Atmink kad šis pasiūlymas yra tik trumpam laikui 
ir vėliau kaina bus $25.00. Todėl tai VEIK DABAR!

Nesiųsk pinigų iškalno, tik parašyk savo vardų ir adresų AIŠKIAI, ir 
prisiųsk mums sykiu su 50c. Štampais persiuntimo lėšoms, o už laikrodį 
užmokėsi kada bus pristatytas į namus. Duokit tam laikrodžiui dešimts 
dienų išbandymo jūsų namuose ir jeigu nerasit užganėdinančiu siųskit at
gal ir mes sugrąžinsime jūsų pinigus. RAŠYKIT ŠIANDIEN.

[GE ,
Ohio

v UNION SALES CO. Dept 200 Chicago1 An.i®°N ST‘

kė kad neturinti ko valgyti.”
“Vilniaus” pranešimu, Lenkų 

laikraštis “Gaz. Wil.” skelbia 
šitokią žinią, neparodydamas 
šaltinio iš kur ji gauta: “Bėr
imas. Buvusis Lietuvos Prezi
dentas Smetona pasakė Rygoje 
jog Lietuviai žino iš viršaus kad 
konferencija Brusselyje neduos 
vaisių. Lietuva nori kad dery
bos apie Vilnių įvyktų pirminin
kaujant Anglui kaipo tarpinin- 
kui-teisėjui.”

“Litwa” pranešimu, nuo 1920 
m. spalio 29 d. iki 1921 m. vasa
rio 1 d. iš Vilniaus krašto į Len
kiją buvo išvežta žalios mede- 
gos ir prekių 49,684 pūdai. Iš 
Lenkijos į Vilniaus kraštą buvo 
įvežta bulvių 7,500 pūdų; drus
kos 59,065 pūdai; duonos ir mil
tų 35,437 pūdai; degtukų 2,500 
skrynelių; anglies 3,750 pūdų; 
knygų — 437 pūdai.

Per tris mėnesius Vilniaus a- 
pigarda buvo beveik visai neap- 
rupinta knygomis, degtukais ir 
anglimi. • ’ . - i

Laikraščiai praneša kad Char- 
digny pareikalavęs iš Vilniaus 
universiteto rektoriaus pasiaiš
kinimo delei nepalankios mani
festacijos. Tikima kad mani
festacijoj dalyvavę studentės. 
Priešingam atvejyje grąsinąs 
Tautų Sąjungas Kontrolės Ko
misijos nukėlimu 'į Kauną, ir 
pareiškęs jog Kontrolės Komi
sija nesipriešinsianti galimam 
Lietuvos puolimui ant Vilniaus.

Varšavos radio pranešimu iš 
Vilniaus, Vilniaus dvarininkų 
sąjunga pasiuntė Pilsudskiui, 
Sapiehai, Hymansui, Vitosui te
legramas kategoringai pareikš
dama jei Vilniaus kraštas bus 
atiduotas ‘Kauno valdžiai”, visi 
stosią į ginklų kovą. Panašų 
telegramą pasiuntusi Vilniaus 
ūkio draugija. 

▼ ▼ V
Iš KLAIPĖDOS KRAŠTO.

Klaipėdos krašte Lietuvių ir 
Vokiečių politinės partijos spar
čiai veikia. Paskutiniu laiku 
galima pastebėti kad Lietuvių 
Tautos Tarybos politika Lietu
vių, ypač darbininkų tarpe, ran
da vis daugiau pritarimo išaiš
kinus kad Klaipėdos kraštui pa
silikus savarankiam jis netru
kus ekonominiai suirtų, del ko 
turėtų nukentėti ypač darbinin
kai ir valstiečiai kurių dauguma 
Lietuviai.

MUSŲ GIMNAZIJOS
Telšių gimnazijos mokinių tė

vai 'balandžio 4 d. Gimnazijos 
salėje turėjo savo pasitarimą. 
Išrinktas komitetas: pirminin
kas Kun. P. Kurzonas, nariai 
Kun. Dagilis, Kenstavičius ir 
Svilienė; be to išrinkti dar as
tuoni nariai pilnam tėvų komi
teto sąstatui. Nutarta kad visi 
mokytojų tarybos nutarimai do
ros žvilgsniu 'butų vykinami, 
kad mokiniai lankytų rečiau 
(vieną kart į mėnesį) vakarus, 
kad mokytojai lankytų mokinių 
butus; įvedama mokinių uni
formą.

Daug ginčų kilo klausimu ar 
Telšių gimnazija turi' likti pri- 1 
vatinė “Saulės” Dr-jos gimnazi- ■ 
ja, ar valstybinė. Už “Saulės” ■ 
gimnaziją balsavo 40, už vals
tybinę 48. Tat Telšių gimnazi
ja liko “Saulės” gimnazija, kaip 
iki šiol buvo.

SKUNDAI DEL GROBIMŲ.
•Lietuvos Vyriausybė gauna 

Lenkų okupuotų Lietuvos kaimų 
gyventojų skundus kuriuose 
prašoma kreipti domės į jų ver- 
gingą gyvenimą. Viename Len
kų okupuoto M. kaimo praneši
me, arti 200-tų gyventojų pasi
rašytame, skundžiamasi kad 
Lenkų valdžia rekvizuoja visus 
gyvulius, javus, Lenkų kareiviai 
atima visą maistą, nepalikdami 
nei šeimynoms ko misti. Be to 
Lenkai leidžia gandus buk tas 
kaimas davęs Lenkų valdžiai 
parašus norįs jai priklausyti, 
tuo tarpu kaip to kaimo gyven- i

tojai, Lenkų valdžios įvairiais 
budais persekiojami ir verčia
mi, nei vienas savo parašo ne- 

I davė.
I PRALEIS PABĖGĖLIUS.

Tautų Sąjungas Kontrolės 
Komisija yra gavusi iš Lenkų 

I vyriausybės atstovo Vilniuje 
pranešimą kad Lenkų vyriau
sybė sutinkanti įsileisti iš Kau
no Vilniun traukinį su pabėgė
liais paeinančiais iš Vilniaus 
srities, šeštadienį balandžio 9 d., 
sulyg sąrašo kuris buvo musų 
Vidaus Reik. Ministerijas Trem
tinių Grąžinimo Skyriaus suda
rytas, Lenkų vyriausybei patei
ktas ir jos priimtas.

Tas pats traukinis grįždamas 
paims iš [Vilniaus pabėgėlius iš 
Kauno srities, Sulyg sąrašo man 
Lenkų vyriausybės inteikto ir 
musų Vyriausybės patvirtinto.

Ignas Jonynas
Lietuvos Vyriausybės Atstovas 
prie Tautų Sąjungas Kontrolės 

Komisijos.

Vokietijoj prie Reino stovin
tieji Suv. Valstijų kareiviai ve
da Vokietaites. Iki šiolei jie tu
ri jų paėmę 500 už pačias. Ma
tyt kaip gamtos įstatymai vei
kia, noris militariški įstatymai 
jiems yra prieš Vokiečius.

■ Central 1890 Main 2083

JONAS BALUKONIS
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju TiauoM Teiamuoae. 
902-4 Engineers Bldg. 

Ontario St. prie St. Clair
Kitas Ofisas 

6127 St. Clair Avenue
• Sale North American Banko 

Atdaras vakarais.
' . ....................................'iitąiiiiiiiiiiHiiiiin

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teiamuoae. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

Sale North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

GUDIJA IR LENKIJA
Kaune bal. 6 d. Karių Klubo 

salėje Gudas darbuotojas D-ras 
A. Cvikevičius turėjo labai in- 
domią paskaitą tema “Gudija 
ir Lenkija”. Gerb. prelegentas 
pabrėžęs Gudus neturint nieko 
prieš Lenkų tautą, kuriuos tau
tinės kultūros kovotojai Vil
niaus universiteto laikais iškė
lę ir Gudų tautinį atgimimą ir 
kurios politiniai kovotojai 1863 
m. sukilimo metu dar kartą pri
sidėję dr prie Gudų tautinio at
gimimo, bet kuogriežčiausia pa
smerkė dabartinės Lenkų impe
rialistinės ponų valstybės pas
tangas pavergti Gudiją. Tos 
Lenkų valdžios pastangos Gudi
ją pavergti reiškiąs! įvairiais 
budais: 1) tiesioginiu Gudijos 
inkorporavimu Lenkijon kaip 
provincijos; 2) Didžiosios isto
rinės Lietuvos, ir Gudijos kaipo 
jos dalies, sujungimu su Len
kija senai sutrukusia Liublino 
unija kurios negalį dar Lenkai 
atsižadėti; 3) Gudijos, arba jau 
paminėtos Didžios Istorinės Lie
tuvos, kurią, esą, Lenkams pir
miau tektų atstatyta prieš Lie
tuvių ir Gudų norus, federacija 
su Lenkija; 4) kantonų siste
mos konferencija kurioj Minsko 
kantonas turėtų jungti Gudus, 
Vilniaus kantonas — vadina
mus Lenkus, t. y. (sulenkintus 
Lietuvius ir Lenkais įkaitomus 
Gudus katalikus, ir Kauno kan
tonas — Lietuvius, ir kad tie 
kantonai, Lenkų supratimu, tu
rėdami savo centru / Vilniaus 
Lenkų kantoną, į kurį linktų, 
kaip du sparnai, Minsko Gudų 
kantonas ir Kauno Lietuvių 
kantonais, butų Lenkų intako j e 
ir su laikui visai susidėtų su 
Lenkija; ir 5) provizoriumo au
tonomija kantonų sistemos, pa
vyzdžiui Minsko Gudų, Vilniaus 
Lenkų, 'kuri sritis eitų plačia 
juosta nuo Dvinsko per Vilnių 
ir Gardiną į Lenki jų, ir Kauno 
Lietuvių, kurie autonomingi 
kraštai, laikui bėgant, Lenkų 
numanymu, ir vėl visai prisidė
tų prie Lenkijos.

Gerb. prelegentas, aiškiai įro
dęs visų paminėtų būdų pra
gaištingumą Gudams, išvedė 
Gudus privalant nieku budu ne-

nusileisti imperialistiniams Len
kų dabartinės valdžios ponams, 
turintiems begalinius žemės plo
tus Gudų krašte ir dabar ma
nantiems išparceliuoti juos Len
kijos Lenkams; nieku budu ne
leisti Lenkams žalia medega, y- 
pač linais, miškais ar šienu, tur
tingą Gudų kraštą atskirti nuo 
pasaulio rinkų ir pavesti jį į ga- 
limiausiai išnaudojamą koloni
ją, lygią Afrikos kolonijoms, ir 
visomis' pajiegomis siekti ne
priklausomos Gudų valstiečių 
respublikos (prelegentas pabrė
žė esant klaidinga siekimas ūki
ninku , ir proletarų arba visų 
proletarų respublikos). Prele
gentas tvirtai tikėdamas Gudų 
respublikos nepriklausomybe sa
vo paskaitą baigė džiaugsminga 
viltimi kad Gudų 'kaimynė Lie
tuva, jau strkuruSi ir sustipri
nusi savo nepriklausomą vals
tybę, ir taip pat griežtai prie
šinga Lenkų ponų valdžios gro
bimo siekiniams ir dabar jau 
galinti statyti Savo narsią gin
kluotą pajiegą prieš Varšavos 
ekspansiją, būdama brolingai 
susidėjusi su Gudų tauta padės

jai iškovoti nepriklausomybę. 
Taip pat pasidžiaugė žydų tau
tos, kuri esanti Gudijos didžiau
sia tautinė mažuma, aktingumu 
dėjimus! prie Gudų valstybinio 
judėjimo.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos” 
Jus, kurie dabar tu
rit laiko, nedirbat, 
galit lengvai pasi
daryt pinigo uzra- 
šinedami savo kolo
nijoje “DIRVĄ”. 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio/ skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

"DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.
p... ... ... .

B. G. VALIUŠIS
OFOT O G R A F A S W

Atliekam visokį paveikslų dar
bą kuogeriausia ir pigiausia.
Traukiam Vestuvių, Laidotuvių 

i ir šiaip paveikslus viduje ir ant 
i lauko. Padidinam iš mažų di

delius. Darom paveikslus dęl 
pasportų iškeliaujantiems.

Atdara nuo 7 ryto iki 8 vai. va
karė kasdien ir nedėliomis.

1197 East 79th Street

Siunčiam Pinigus į visas Šalis Užrubežiuose.

COLLVER - MILLER CO.
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

982 E. 79 St, Cleveland, O.
— Telefonai —

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

LOUIS EISENBERG į 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, j 

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

Princeton 1337-K >

: KOPECNY’S 
PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEKA

Baigęs mokslą aptieko-* 
rius Pragos Universitete.! 
Čionai yra visokių Euro- 
piskų vaistų ir chemikalų, 
taipgi daug visokių Ko
daks paveikslams imti, ly-; 
giai ir kitokių fotografi
joms reikmenų. Yra bu-i 
minių dalygų, perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes moki- 
nam dykai imt paveikslus 
kas perka kamerų. Filmas 
irgi puikiai išdirbam.
7901 SUPERIOR AVE.

Kampas E. 79th St 
Rosedale 945 Prin. 13611

2033 E. 9th Street ir 198 W. 25th Street 
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave.

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

kuojant, išleidžiant ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Dr. Ray R. Smith, Dentistas
6701 ST. CLAIR AVE. Kampas E. 67 St.

; Darbą gvarantuoju dešimčiai metų.
Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereiks gaišuot iŠ darbo dantų taisymui , 
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be-1 

skausmio Dantų Traukimo. !

I NO T 
rftUNi

We recommend our 
FAIRCHILD'S “BEST.’ 

FLOUR for EVERY purpose 
Made by

THE CLEVELAND GRAIN & 
MILLING , CO.

Nuga-Tone
Sugrąžina man sveikatą ir pajė

gas, saka Ponas Matusevicis
.. , , ' . Dnlzell. III.

-“Ištarai savą neapnibefioutą padfckavojimą 
už jusu vaistus, Nuga-Tone. Kurios duoda 
tvirtumą visam kunui Jos dtfoda naują 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau 
daug pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
gelbiejc. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tone, 
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti 
man lazdą ir davi energiją ir tvirtumą. Galiu 
dabar nelikti trys sykius daugiaus darbą negut 
pirmiau* ir ne jaučiu pavargimo ir par tai galiu 
pasakyti, jog Nuga-Tone yra geriausis veistas 
ir geriausis atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą preš tups, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožnam patariu Nuga-Tone."

, PETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą visiems gyvybės pajiegoms, yra 
stebuklingas vaistas dėl silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naujų 
gyvybę jalcnoms ir žarnoms, atgaivin 
inkštus, išmeta nuodingas atmatas, praša
liu gazus ir išpūtimus, nepriimną kvapą ir 
išvnla liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitų, gierų gruomulavimų, nuolatinius 
nervus ir tvirtų, pastiprinanti miegų.

Kožna bonkuti Nuga-Tone taipm pilnų 
vienų mėnesi gydymų, o prekė yra $1.00. 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptie- 
koriaus, imkite per 20 dienų ir jeigu ne 
busite visai užganėdinti,aptiekorlussugrųžis 
jums Jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptiekoriaus, siuskite mums SI.00 o gausite 
pilnų mėnesi gvarantuotų gydymų, apino* 
kieta pačtų. NATIONAL LABORATORY, 
537 So. Dearborn St., Chicago, HL

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 prižiurta dantų smegenis.
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų ir nuo 4 po pietų -iki 8 vakare.

Nedėldieniais nuo U iki 12 dieną.

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite 
Į pasinaudoti musų lengvai padaromo ir saugiu naminiu gėrimu— 

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
I 6401 Superior Avenue Princeton 466

Cleveland© Pirmas Modemiškas 
Elektriškas Namas

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

MES TURIME NAMŲ 
TINKAMŲ JŪSŲ GY
VENIMUI. PARDUO
DAM SU MAŽU {MOKĖ
JIMU 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

" Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą.”

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes. 
magumą.

B JL. HZE B I N O 
pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji I Jie prašo 
daugiaus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint; kad pri- 
siųstumėm per paštą, tai reikia siųsti 60c. į

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, New York City.

Pabudavotas po priežiūra Elektriškos Ly
gos, parodymui tų daugybės t>udų kuriais 
elektriškas patarnavimas gali būti panau
dotas pridėjimui patogumo ir parankumo 
abelnai namams, bus atidarytas publikos 
apžiūrėjimui

GEGUŽIO 15 D.

Pilnos informacijos apie tą namą bus pa
garsintos šio ateinančio nedėMienio laik
raščiuose. j

THE ILLUMINATING, COMPANY
Illuminating Building

Public Square
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* Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese 1
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

TMD. 20 kuopa laikys mėne
sinį Isusirinkimą nedėlioj, gegu
žio 15 d., paprastoje vietoje, 1— 
uoodrich Name, prasidės nuo 2 
vai. po pietų, šiuomi kviečiu 
visus narius atsilankyti, nes bus 
daug svarbių apkalbėjimų kas- 
link veikimo per šią vasarą.

Tuojau prasidės gražus orai 
ir, be abejonės, ši kuopa, kaip 
ir visuomet, pasistengs parūpin
ti kuodaugiausia išvažiavimų 
kad tuomi suteikus naudų Cleve
land! ečiamš ir draugijai.

Sužinojau jog atėjo naujos 
knygos, todėl visiems nariams 
bus duodamos. Nepamirškite.

, Taipgi toje vietoje nuo 12 v. 
bus susirinkimas Liet. Piliečių 
Sąjungos skyriaus. Visi nariai 
privalo atsilankyti, nes bus ap-" 
kalbėjimui svarbių dalykų. Ka
dangi praeitų mėnesį susirinki
mas neįvyko,- tai dabar būtinai 
turi įvykti. Korespondentas.

man. Po priešingų priliudymų 
utarninke likosi iš ligoninės pa
imtas ir nugabentas kalėjimam 
Teismas atidėtas knt ketvergo.

JTo $5,000 kaucijos buvo tuoj 
paimta į teismo iždą, bet vėlįau 
ta pati kaucija 'palikta ir ant to
limesnio laiko.

McGannon įvairiais budais no
ri išsisukti nuo trečio ‘sykio ap
kaltinimo ir jau gavimo baus
mės, nuo kurios iki šiolei, su pa
galba daugelio advokatų ir pa
pirktų liudininkų, išliko.

Kagy buvo nušautas pernai 
gegužio 7 'd.

skalbyklos elektriškas kubilas. 
Dalykas dėjosi pereitų subatos 
naktį and E. 9 gatvės, kada po
licija nužiurėjuą norėjo krėsti 
tų banditų ar neturi ginklų. Ne
pasiduodamas jis pradėjo šau
dyt ir leidosi bėgti. Policijai- ir 
detektivams beraudant kulko
mis sužeista moteris ir kitoje 
vietoj vyras.
tas dasigavęs iki E. 11 st. inbė- 
go į skalbyklų ir, pamatęs at
virų tuščių skalbiamų kubilų, jin 
įlindo. Kubilas, kaip visada, au-

Pagaliaus bandi-

tomatiškai užsidarė. To bandi
tas nežinojo, tik džiaugėsi pa
sprukęs iš policijos nagų. Ka
da apielinkėse nutilo kalbos, po 
poros valandų, jis jau bandė iš
lipti lųukan. Bet.... pasijuto 
lyg pelė spąstuose. Visaip no
rėjo didelio kubilo duris atida
ryti, bet neįstengia. Suprato 
savo nelaimę. Nedėlios rytas, 
prašvito, ir jis, kiek pamiego
jęs vėl išbudęs galvojo, ar kar
tais nedėlioj Chiniečiai nedir
ba, gal ateis, atidarys kubilų, ta
da jis kaip nors išspruks. Taip 
ir buvo: ryte atėjo Chinietis, 
atsidarinėjo duris ir langus, ir 
pravėrė kubilų. Banditas jam 
tuoj ir drožė revolverio ranke
na. Beit Chinietis tuoj stojo ko
von. Su vargu atėmė iš jo re
volverį kada jam lipant iš ku

bilo dangtis vėl užsivožė ir su
gavo banditų už kaklo. Chinie- 
tis pradėjo šaukt pagalbos ir su
laukė. Taip nabagas pateko į 
valdžios nagus. Po ilgų tardy
mų prisipažino prie kitų savo 
prasižengimų.

šįmet Clevelando jau pavog
ta apie 600 automobilių.

Pereitą nedėldienį besivažinė- 
jant gerų laikų j ieškoti ant ke
lių nelaimės patiko kelioliką 
žmonių. Ant Columbia avė, au
tomobilius pervrižiavo 9 metų 
amžiaus vaiką; sustojęs auito- 
molibistas norėjo vaiką paimti 
ir vežti ligonbutiit Vaikas nuo 
jo bėgo sakydamas: “Aš neuž
gautas”, ir neužilgo numito.

Kitos ndlaimės patiko didelius

— vis važinėjusius automobi
liais, susimušus automobiliams 
vienam su kitu, ar tad kur kitur 
atsimušus. Mieste ir išlaukėse- 
tiek daug automobilių kad ke
liai užgrūsti. Nesaugu ne tik 
patiems važinėtojams, bet ir ei
nantiems pėkščia.

Vienas miesto teisėjas duoda 
sumanymų mokinti policijų vi
sų techniškumų kokius Jnaudoja 
vagiliai. Vaje, vaje.... jau ir 
dabar retkarčiais būna policis*- 
tai apkaltinami įvairiose vagys
tėse, 'kas bus kada jie to amato 
visi išmoks....

Indomios prakalbos atsibuna 
kožną nedėldienį, nuo 3 vai. po- 
pietu, Wm. Abel and Sons Co.. 
salėje, 7017 Superior avė., tarpe 
E. 70 ir 71 gat. Inžanga visiems 
dykai, kolektų jokiųx nėra. Tin
ka paklausyti vyrams ir mote
rims, aiškinama įvairus tikybų 
niąi dalykai. v
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PARSIDUODA

Subatos vakare, apsirėdę ir 
pasidabinę visi eikit ant Lietu
vos Našlaičių šelpimo Draugi
jos rengiamo koncerto, kuris at
sibus Goodrich Auditorium sa
lėj, 1420 E. 31 et. Našlaičių 
Komiteto vietinis skyrius susi
deda grynai iš moterų (ir mer
ginų) ir jos jau senai prie to 
vakaro rengiasi, žada būti vis
ko : dailus trumpas koncertas ir 
gal but prakalbos, kurias at
liks pačios moterįs. Po to pra
sidės balius. Pelnas eis Lietu
vos našlaičiui šelpimui. Progra
mas prasidės apie 7:30, salėn 
durįs bus atdaros nuo 7,

K. Varakojis apsigyveno ant 
ūkės, -žinomas Clevelande biz
nierius ir. tautininkų veikėjas 
K. Varakojis pradžioje gugužio 
mėnesio nusipirko ūkę ir ant jos 
apsigyveno. Jo krautuvė ant 
8033 Superior avė. jau parduo
ta. Ūkė' randasi netoli Cleve
lando, 182 Jaycox rd., Stop 49, 
važiuojant Elyria tramvajum. 
Apleisdamas miestą K. Varako
jis paimki visiems savo drau
gams, pažįstamiems ir rėmė
jams gerų .pasekmių.

Panedėlyje automobilius už
mušė 48-tą nuo šių metų pra
džios gatvėje žmogų. Keliama 
didelis termas kada banditai nu
šauna vieną-kitą mėnesio bėgiu. 
Bet juk ir šita žudystė yrą ly. 
giai baisi, ir jai suvaržyti turė
tų būti įvesta važihėtojams aš
tresni įstatymai.
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Tai yra 
Krautuvė

Del Žmonių
su pirkiniais 10c. ar augciau

Duodama 
Merchants 
Trading 
Štampai
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Gera proga Pigiai 
Pirkti 

Smulkių Reikmenų 
(Dry Goods) ■

| KRAUTUVĘ.
■ Geroj vietoj, apgy
venta Lietuviai ir kt. 
'Kam .reikalinga ątsi- , 
kreipkit (20) 
8033 Superior Ave.

PARSIDUODA setas iš trijų 
šmotu vieškariiibariui rakandų, 

du krėslai ir sofa, visai mažai 
vartoti, gerame stovyje, gražios 
išvaizdos. Kam tuoj reikia ga
lės prieinamai gauti. Parduoda 
Lietuviai. Galite rasti namie > 
bile kada. 6527 Superior avė.

i

Published ai

No 20

KRAUTUVĖ saldainių ir dry 
goods, parsiduoda; randasi 

Lietuvių ir Lenkų, \apgyVentoje 
vietoje. Pardavimo priežastis— 
nesveikata. Atsišaukite 8500 
Kosciusko avė., kampas E. 85 
Street. (19)

h Gręsia

PARSIDUODA dviejų šeimyną 
namas, po 6 kambarius, nau

jausi intaisymai, garažius vie
nam automobiliui. Arti naujos 
Liet, bažnyčios. Kaina $11,700. 
Kreipkitės 6805 Edna av. (19)

Pažymėtinas
<>

THE LITHUANIAN 
MORTGAGE CO.

SANTARVĖ SU 
LENKUS SILT
GYVENTOJI
JIEMS DUO

Italijoje Atsibuvo:
Žuvc

Airijoje Prasidėjo 
tarimą. Anglija

Teatrališkov Choro vakaras. 
Pereitą, nedėldienį Teatrališko 
Choro draugija turėjo perstaty
mų tragedijos “Brolžudys”, prie 
to buvo koncertas. Pavieniai ir 
įchorals ^sudainavo keletą dainų; 
kurios Jbiivo M. Petrausko, A, 
Aleksio, St. Šimkaus ir J. Nau
jalio. ,

Perstatyme dalyvavo šie as
menis: Petro, ūkininko rolėj, — 
P. Mockaitis; jo žmonos — Al. 
Miliauski-utė; Prano, Petro bro
lio — J, želionis; Julytės-. Pra
no mylėtinės, — J. M. Baltru- 
koniutė; Julytės brolio — J. 
Kušlis ; Julytės tėvo — P. Sut
kus; motinos — P. Batvinskiu- 
tė; policijos viršininko — A. 
Zdanis, prie to buvo dar keletas 
kitų, policistų ir kaimo jaunimo. 
Keleivio rolėje lošė Ad. Slavin
skas. Teatrų vadovavo V. Ki
veris.

Veikalas, abelnaii imant, išėjo 
gražiai.

Dainose solistes buvo: O. Sa- 
veikiutė, A. Pęčkaičiutė, O. Pa- 
lubinskiutė, J. M. Baltrukoniu- 
tė. Kitas dainas atliko choras.

žmonių buvo pusėtinas būre
lis. Po programo buvo šokiai. 
Viskas įvyko Lietuvių salėje.

Pasikorė žmogus, kuris, jau 
keli mėnesiai nedirbo ir sirgi- 
nėjo. Jis buvo 55 m. amžiaus, 
paliko aštuonis vaikus.

Blekoriai, kurie neišėjo sykiu 
su kitais budavojimo amatų 

■ darbininkais pereitą savaitę da
bar pasiryžę sustreikuoti. Jų 
yra išviso apie 5,000. Jie nori 
gauti $1.25 į valandą, gauna po 
vieną dolarį dabar.

Ištruko liūtas. Pan'ėdėlio va
kare Brookside parke/iš klėtkoš 
buvo ištrukęs Įimtas. Pašaukta 
policija ir ugniagesiai padėti jį 
sugauti. Jo riaumojimai buvo/ 
girdėti visame parke. Pagaliau 
pasisekė įvyt jį į įbudinko skie
pą. Tašai liūtas yra visai lau
kinis ir bandė pulti ant visų kas 
tik artinosi. Buvo manyta kad 
reiks jį nušauti, bet ant galo 
pasisekė virvėmis jį supainioti 
ir taip įgabentas atgal į klėtką.

45
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Išpardavimas
Skalbiamų Audinių

◄> Inkorporuota pagal Ohio Valstijos Tiesas 
------Kapitalas $50,000.00-----

PASKELBIA PARDAVIMĄ SAVO 
ŠERŲ NEŠANČIŲ 12%. .

1THE LITHUANIAN MORTGAGE CO. yra grynai 
Lietuvišką įstaiga, suorganizuota gegužio mėne

syje, 1919 metais, veikianti Clevelando mieste ir jo 
apielinkėse.

2 ŠI korporacija sutverta ant šių -pamatų: skolinti 
pinigus ant mortgečių, ant nuosavybės: namų ir 

žemės; pirkti arba imti mainais visokią nejudinamą 
nuosavybę tokiuose atvejuose, kurie neša pelną. Sko
lina pinigus ant namų Lietuviams ir svetimiems.-

Francuzija Grąšir
Bandytų Eit

Iš DARBININI 
JUDĖJIMO

Chicago, geg. 17. — S 
stijų gelžkeŪų darbo ta 
skelbia numažinimą ai 
gelžkeliu nelavintų dai 
skaičiuje virš 1,000,000. 
žinimas ineis galėn lie; 
Gelžkeliu amatninkai i 

kai irgi vėliau bus palis

ALTS. 18 kuopa rengia gra
žų išvažiavimų ant nedėlios; bir
želio 12 d., Sojackls ukėje, prie 
gražaus ežero, kur pernai vasa
rą jaunimas yra praleidęs nevie
ną dailų nedėldienį. Kada ar
tinsis laikas bus apie -tai praneš
ta plačiau. J. Brazauskas.

Moteris nušoko nuo tilto. Nuo 
Abbey st. tilto utarninke po pie
tų nušoko ir ant vietos užsimu
šė moteris, CTara Donalek, 33 m. 
amžiaus. Kaip vėliaus sužinota 
kad ji tokia, jos vyras aiškino 
visai nežinojęs jokios priežas
ties jom nusižudymui. Dirbus- 
skalbus namie, ji pagaliaus iš
sirengė ir išvažiavo į miestų; po 
to jis ją surado miesto negy
vėlių bute. Tiltas toje vietoje 
yra 100 .pėdų nuo žemės. Jų 
pirm šokimo ištolo matė apačio
je dirbę vyrai, ir kada bhvo per
lipus per briauną šokimui, jie 
pradėjo rėkti ant jos, bet tūo 
tarpu, ji pasiliuosavo ir nukrito.

<>
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Lenkas užpuolė dvi mergaites. 
Pereitų nedėldienį prie Kalvari
jos kapinių dvi po 13 metų mer
gaitės buvo bevaikščiojančios ir 
skabinėjančios žolukes; prie jų 
prisiartino koks tai vyras, apie 
25 metų amžiaus, kuris užkal
binęs jas Lenkiškai, žadėjo nu
vesti parodyt kur jos galėtų 
prisiskinti gėlių. Kadangi jos 
irgi buvo Lenkaitės, užtai, visai 
nieko nemanydamos su juo ėjo. 
Vyras nusivedė jų į tolima pa
krantę prie E. 131 gatvės šalę 
kapinių. Inėjus tarp krūmų ir 
nuo bile žmonių akių kurie ga
lėtų kad ir ištolo matyti, vyras 
staiga sugriebė vieną jų ir iš
žaginęs griebė kitą. Pirmutinė 
iš persigandimo tokio atsitiki
mo gulėjo ant žemės be dvasios, 
tada užpuolikus griebėsi už ki
tos, kuri pradėjo gintis kiek tik 
galėjo ir šaukti pagalbos. Ne
toliese ėjęs būrelis vyrų išgirdo 
jos riksmų. Tuoj tekini pasi
leido linkui to kranto, kuomet 
ir antroji jau beveik buvo visai 
nusilpninta. Rėkdami atbėgan
tieji užpuolikų nubaidė; jis tuoj 
pasileido per krumus ir pradin
go, nors jo buvo ilgokai j ieško
ta. Per tris valandas bejieškant 
po plačias apielinkes,; pradėjo 
temti ir vaškas liko. Pranešta 
žinia policijai ir detektivai dar 
ant rytojaus tas sritis žiūrinė
jo. Pirmoji mergaitė buvo nu
gabenta ligonbutin, visai silpna
me padėjime. Antrų namuose 
gydytojas prižiūrėjo.

Einstein, garsus Vokietis-žy- 
dąs mokslininkas, atvyksta Cle- 
vėlandan žydų Zionistų organi
zacijos reikalais. Pribus čia ge
gužio 25 d. Su juo atvyksta ir 
kitas mokslininkas Weizman; iš
radėjas dinamito.

Jų tikslas yra įsteigimas žy
dų šalies Palestinoje.

Banditas pagautas kaip pelė. 
Tūlas 22 m. banditas, jau nuo 
seniau turįs septynis apkaltini
mus įvairiuose prasižengimuose, 
paeinąs iš New Yorko, pateko 
į slastus kaip pelė. Policija ir 
detektivai- jį gaudė, ibet vis iš
truko, po to jį sugavo visai ne
kaltas ir nieko nenusimanąs a- 
pie tokius dalykus Chiniečio
PAJIEŠKAU DARBO ant far- 

moS. Jei kam reikalingas ge
ras darbininkas, duokit man ži
nią. — Kaz. Anužas, 8406 So- 
vinski avė., Cleveland, O. — Tu
riu norą dirba ant laukų. —

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS 

1935 ST. CLAIR 
'Ave.

Darbą Gvarantuoju 
Kainos prieinamos 

Valandos nuo 9 ryto 
iki 8 vakare.

Tel. Prospect 2597

<><► <>

$1.25 IMPORTUOTAS ŠVEICA
RIŠKAS ARGANDAS — 45 co
lių pločio. Puikus permatomas 
audimas, pastovaus išbaigimo. 
Populiariškas vasaros apvalka
lams. Ružavoš, šviesiai mėly
nos, gelsvos, rudos, arbatinės,

1 senos rožės, lavendro, Niliaus, 
jūrių, rudos, mėlynos ir 88c 
baltose spalvose. Jardas

39c ORGANDAS — paprastose 
spalvose, 38 colių pločio. Daugy
bėse spąlvų. Drūtas bliuskoms 
ir šlebėms. Parda'vimo' 25c 
karna jardas .......... ■

39c. SPAUSDINTAS CHIFFON 
VOILE — 38 colių pločio. Keis
toj gerų’ išvaizdų, daugiausia 
šviesių ir patraukiamų pavyz
džių. Iš jų bus gražios 25 c 
suknios: Jardas ...... “J v

$1.49 ir $1.69 SIUVINĖTI VOI
LES — Šilko ir vatos voileš au
diniai visuose gražiausiuose pa
vyzdžiuose.- Tamsių išdirbinių 
su įvairiausių spalvų su- 70 p 
dėčku.. Jardas .......: •

$1.69 SATINU JUOSTOM CHIF
FON VOILES — 38 colių plo-

' čio. Daugybė įvairiausių siau
rais ir plačiais satino bryžiais 
audinių tinkamų1 viso- 98c 
kiam reikalui. Jardas

5,9c ORGANDAI — 40 colių plo-' 
čio. Ypatingai gražus organdas 
visokiose pageidaujamose spal
vose. Geriausia rūšis del 44c 
suknių. Jardas.........

LININIAI DRAPANOMS — Jar
do pločio. Daug įvairiausių pa
geidaujamų spalvų aridarokams, 
siutams ir suloiioms. At- $1.19 
piginta kaina, jardas .. ■ 1

$1.25 ŠILKO’ DRYŽIAIS CHIF
FON VOILE — 38 colių pločio, 
vienodos rūšies, įvairiausiuose

• pavyzdžiuose ir daug iš ko pa
sirinkti. Taipgi yra sa- 69c 
tino bryz. voiles, jardas ''•/v

IMPORTUOTAS ŠVEICARIŠ
KAS ORGANDAS — vienodos 
spalvų rūšies, su pastoviu išbai
gimu. Visose spalvose. $1.59 
Jardas ............... x '

IMPORTUOTAS ŠVEICARIŠ
KAS ORGANDAS — 38 colių 
pločio. Baltas ir spalvuotų vie
nodų išvaizdų. Labai gražus 
vasarinėm sukniom. Vi- $1.98 
sose spalvose. Jardas ..

. IMPORTUOTAS ŠVEICARIŠ
KAS ORGANDAS — 38 colių 
pločio. Gražiai bryžiuotas or- 
gandas įvairiose išžiurose. .Dry
žiai yra kitokiose spalvo- $1.18 
se. Jardas ....... 1

50c ii- 59c ^SPAUSDINTAS CHIF
FON VOILE — 38 colių pločio. 
Tamsių ir šviesių spalvų išvaiz
dos daugybėje gražių pa- 90« 
vyzdžių. Jardas......... uou

,69c SPAUSDINTAS CHIFFON 
VOILĘ — 38 colių pločio. Ge
riausiuose sezono pavyzdžiuose 
del suknių ir bliuskų. At- 44c 
piginta kaina jardas ...

BAILEY’S — ŽEMĖS GRINDYS
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FINANSINIS korporacijos stovis, kaip parodo bar 
landžio 1 d., 1921 m. atskaita, yra

TURTAS—ASSETS
Pinigų ant rankų .'...........
Paskolųita ant mortgečių..........

Sykiu .....
ATSAKOMASIS TURTAS 

Sumokėta už akcijas.................. $19,000.00
Nepadalinto pelno ............................ , 5,591.51

Sykiu  ........ 24,591.51

sekantis:

$ 4,115.09
20,476.42
24,591.51

4 THE LITHUANIAN MORTGAGE CO. yra po at
sakančia priežiūra šių žinomų Clevelande ir visose 

Su v. Valstijose ypatų, kurios yra kompanijos direk
toriais ir vedėjais:
A. B. Bartoševičius (pirmininkas) — “Dirvos” Bendro

vės pirmininkas, vienas iš pirmutinių jų organizato
rių Clevelando Lietuviškos Namų ir Paskolos Ben
drovės, su arti $700,000 kapitalo, kurios jis yra iž
dininku. Taip pat yra nariu kitų didelių firmų.

J. Urbšaitis (vice-pirm.) — Pirmininkas Cl. Liet. Na
mų ir Pask. Bendrovės, žinomas vietos veikėjas.

St. Zaborskis (iždininkas) — Cl. Liet. Namų ir Pask. 
B-vės Banko vedėjas ir vietos darbuotojas.

Petras Muliolis (sekretorius) — Municipal Savings 
& Loan Co. St. Clair Ave. skyriaus vedėjas, šv. Jur
gio Lietuvių Parapijos iždininkas.

V. Debesis (direktoriato narys) — taip pat vienas iš 
pirmųjų OI. Liet. Namų ir Paskolos Bendrovės or
ganizatorių, ankstyvųjų Clevelando visuomenės vei
kėjų ir biznierių.

K. S. Karpavičius (direktoriato narys) — “Dirvos” 
redaktorius, žinomas veikėjas ir, literatas.

McGannon paįmtas teismui. 
Buvęs vyriausias miesto teisė
jas McGannon, kada trečiu sy
kiu likosi apkaltintas ,už suklas- 
tavima liudymų ir kreivą prisie- 
gą teisme jo kaltinime už nužu
dymą Haroldo Kagy, pastarose 
dienose pasidavė visai sergan
čiu ir nuėjo į ligonbutį kada rei
kėję stoti prieš teismą pereitą 
panedėlį.x Teismo valandoje -ne
pasirodžius jam nei jo advoka
tui, iš valdžios likosi paskirta 
pora gydytojų ištirti- jo stovį ir 
ar ištikro jis negali stoti teis-

LIETUVIŠKA 
ĄPTIEKA

Užlaikau visokius ge- 
riausius vaistus nuo vi- 
sokiip ligų ir suteikiu 
geriausius patarimui. 
Kreipkitės į mafr.o Ap-< 
tieką bile kada.

I. A. USEVIČIUS
2343 Professor Ave., S. W.
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VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėju. Mano spėciališkumas 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,
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

Dr. G. A. YATES, specijalistas
2573 EAST 55th ST., 2-ros lubos, Room 7. 
Kampas Woodland A v. ir Ėast 55th Street. 

CLEVELAND, OHIO.

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

Aš, DR. G. A. YATES, 
nupirkau Dr. M. H. Steh- 
ley ofisą. Aš taipgi nau
doju geriausius Europiš- 
kus ir Amerikoniškus me
todus ištyrimui, gydymui 
ir medicinas ir viską kaip 
pirmiaus suteiksiu seniems 
ir naujiems pacientams sa
vo ofiso. Ateikit pas ma
ne jeigu sergate.

Dr. G. A. YATES,
' Specialistas, 

Gydytojas ir Chirurgas
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S DIVIDENDO nuo pat susiorganizavimo kompanija 
savo šėrinin'kams moka po J O %, -išmokėdama kas

6 mėnesiai. Toks dividentas JL m bus mokamas ir 
ateityje seniems ir naujiems šėrininkams.

6 THE LITHUANIAN MORTGAGE. CO. akcijos (se
rai) parsiduoda po (flfhA b* turi buiti sumokėti 

ant sykio. Nebaigus *plvV dar išparduoti likusių 
jų (iki $50,000) kompanijai jų kainą pakels ir taip
gi mano greituoju padidint savo kapitalą ir užvesti 
biznį ant platesnių pamatų. Kurie vietos ir apielin- 
kės Lietuviai turi atliekamo kapitalo yra kviečiami 
prie šios kompanijos prisidėti del savo ypatiškos nau
dos, nes už jūsų $100 bus mokama beveik tris sykius 
daugiau nuošimčio, negu Bankuose, ir apsaugumą jū
sų pinigų prižiūri aštrus Ohio Valstijos įstatymai,

7 JŪSŲ indėti pinigai niekados negali žūti ar neat
nešti dividendo, Aes kompanija pinigų niekados ne

skolina ant tokių namų ar kitokio nejudinamojo tur
to, kurį už skolą nuo savininko paėmus nebūtų galima 
parduoti dusyk brangiau, negu jam paskolinta, o in- 
dėtas į nejudinamąjį turtą pinigas niekados nepražųs- 
ta. ši kompanija neužsiima pirkinėjimu jokių prekių 
(tavorų) ir nevaro jokio apivartos biznio, tik grynai 
varo skolinimo, mainymo, pirkimo ir pardavimo biznį 
su nejudinamuoju turtu. Taipgi nėužlaiko jokių agen
tų ir nemoka kcmišinų; patįs esat kviečiami prisidė
ti sp atliekamu šimtų-kitu ir busit pilnai patenkinti, 
nes kompanija veikia, ant vietos, visas biznis jums 
bus matomas.

8 PASARGA LIETUVIAMS: Kur nepirktumėt $ė- 
rus (akcijas), turit visados žiūrėti ant ypatų, ku

rios tas bendroves vadovauja, ant jų patyrimo tame 
biznyje. Kaip matot, The Lithuanian Mortgage Co. 
turi geriausius ir atsakomus žmones, su nusimanymu 
ir su pilnu patyrimu savo darbe ir visados yra verti 
pilno pasitikėjimo jų atsakomybe. Visi busit užga
nėdinti katrie prisidėsit prie šito didelio Clevelandie- 
čių Lietuvių sumanymo, vedamo del gerovės ir nau
dos Lietuvių.

REIKALAUDAMI DAUGIAU IN
FORMACIJŲ KREIPKITĖS PRIE: 
A. B. BARTOŠEVIČIAUS, pirminiu- i 
ko; PETRO MULIOLIO — sekreto
riaus, arba prie kitų direktorių. {

THE LITHUANIAN MORTGAGE CO.
2006 St, Clair Ave? Cleveland.

Darbininku padėjimo 
Lokomotivu inžinierių

1 nijimų vyriausias perdėt 
S. Stone, kalbėdamas C 
de, pasakė kad "-niekad 
zuotij darbininką istorij 
same -pasaulyje darbiniu 

J į j , buvo susidūrę su tokiu 
|. kokis prieš juos stovi

Jis paaiškino kad gelžke 
inuša algas, apie 20,000 -j

I ganizacijos nariu yra'be 
1 todėl, sako, ‘‘mes turit 
I kapitalistu pasimokinti 
1 stipriai susiorganizuoti i 
; lėtume saugoti savo reik 
i juose laikuose ir 'kad tu 

balsą nustatyme businčiij 
L lybiu po kuriomis mes dii 

Valdžios tyrinėjimuose 
lėliu kompanijų viriinink. 

f m&us budais išrodinėja 
' ų reikalą numažinti dari) 

tas algas kad tuomi butu 
į ta papigini vežiojimą prt 
į t tas butu priežasčių pagei 
; m industrijų.

■; Ohio valstijos industrijų
> (Sėjai praneša apie visai meni 
r įlyky pagerėjimus. Iš You 
■ Amo ateina žinios apie n 

iėjantį geležies ir plieno pir 
' ną ir dėlto galimą sumažėti I 
- hh'ejyldu veikimo.
i. Puodininkystė E. Liverpool 
' ątakėj-dirba apie 70 nuošin 

q normalio, sugrįžus bun 
ta sustreikavusiems neki 

! ta darbininkams.
Dnųiau negu 10 nuošimti 

s ttitiasykly tedirba. Daugiai 
I Whs pradeda eiti j paežeres 

ddhira ir vežimui į kitas sri- 
į -kitai

lašą augalų padėjimas yra 
tone stovyje, su mažais iš- 
ietaa
geliais prekių vežiojimas 

tokrė žymės, tik ką anglies 
teųorterimas pagerėjo. Ve- 
fetiilaiių. Kadangi dirbtu- 
’B.mtgįja tai joms anglies 

:Milu ris neišvežiojama la-

gurno darbuose pasi
ni® savo išdirbinių kainų’at-

' feumai Anglijoje
f u?“®- - Varginama ne- 

iar tokiu kebliu darbo 
Į5'hnj gręsia išsivystyti j 
^ifeką sukilimą, Ang- 

™as J1'6®83 
IdršinanėiŲ ajsireiški- 

y*idartininky eilėse, bet 
ir laivyno tarpe.

^*Pie gundinimą prie 

sukėlė didelę 
į. iĮiiioje šalyje; krečiant 

laiv? atrasta ant 
Pn'e maišto fite- 

aešty.
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