
s prakalbos atsibun 
ėldienį, nuo 3 vai. ų 
i. Abel and Sons (X 
7 Superior avė., tarpe 
. gat. Inžanga visiai 
ūktų jokių' nėra. T& 
syti vyrams ir moti 
inama Įvairus tikytš. 
ai.

JODĄ dviejų įeunyą 
po 6 kambarius, nu. 

aisymai, garažui m 
amobiliui. Arti nauji 
nyčios. Kaina 511,7# 
is 6805 Edna av. (B)

f.
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Gręsia Naują Pasauline Kare
Del Silezijos

vaikai leidosi bėgti iš I 
T» o11 rrrxl i o *111^

kto)

AS

(Bus daugiau)

mažais iš-

atidupti

Iš Esto- 
Rusijos

ų pamatų: skolinti 
losavybės: namų ir 
visokią nejudinamą 
ie neša pelną. Sko- 
ir svetimiems.

\GE CO., yra po> 
Clevelande ir visa 

a kompanijos dink-

Huntsville, Tex., Iš kalėjimo 
pabėgo keletas desėtkų kalimų, 
kurie sukilę užpuolė kalėjimo 
arsenalą, pagrobė ginklus ir nu
žudę du užžiurėtoju ištruko.

Vil-
gin-

Meksikoje žuvo 50 žmonių. 
Merelis mieste policijos užpuo
limu ant didelio būrio katalikų 
tapo užmušta apie 50 žmonių ir 
daugybė sužeista.

$2.50
$3.00
$3.50

pri- 
lin-

narys) — “Dirvo*" 
ir literatas.

at- 
su-

Nelaimė ant gelžkelio. Prie 
Eagle Flat, Tex., nuvirtus gre- 
bėn trūkiui zsu dvylika vagonų 
nelaimėje žuvo šeši žmonės.

Kur nepirktumėt i 
žiūrėti ant ypatų,» | 
ant jų patyrimo tani i 
huanian Mortgage Co 
rnones, su nusimanynĮ 
be ir visados yni verti 
ybe. Visi busit uip- 
ito didelio Cleveland^ 
no del gerovės ir na*'

IMĄ SAVO J 12%..
JE ČO. yra grynai 
ota gegužio menė- 
lando mieste ir jo

vežiojimas 
ką anglies

UDAMI DAUGIAU IN- 
JŲ KREIPKITĖS PR® 
RTOŠEVIČIAUS, pirmini* 
.0 MUUOLIO — seku* 
ba prie kitų direktorių-

Trockis serga vėžiu, 
nijos pranešama kad 
sovietų karės ministeris Troc
kis sunkiai serga vėžio bga. M

RSIDUODA
IODA setas iš trijj 
įeškaihbariui rakatij 
i ir sofa, visai maigi 
erame stovyje, gra®j

Kam tuoj reikia 5 
amai gauti. Panto* 

Galite rasti nanį
6527 Superior ava

IVĖ saldainių ir dij 
parsiduoda; randai 

ir Lenkų apgyventojt 
Pardavimo priežastis- 
a. Atsišaukite 85ffl 
o avė., kampas E. |

kNIAN
ECO
ralstijos Tiesu 
0.00----

zis, kaip parodote- 
yra sekantis:

TS
... S 4,115:09
... 20,476.42
... 24.59L51

IRTAS
... $19,000.00
. , 5,591.51

24,591.51

— “Dirvos” Bendre 
autiniųjų organinio- 
mų ir Paskolos Ben- 
Jo, kurios jis yra ti
ltų didelių firmų. 
Įninkąs Cl. Liet Ni- Į 
is vietos veikėjai.
Liet. Namų ir Past 
darbuotojas.

— Municipal Savings 
iaus vedėjas, šv. Ju
kas.
— taip pat vienas b 
įskolos Bendrovės or- 
ando visuomenės vė

ranizavimo kompanija I 2%, išmokėdama kas I 
bus mokamas ir ■

ininkams.
AGE- CO. akcijos (šė- I 
ir turi -būti sumokėti r 
dar išparduoti likusiiĮ I 
kainą pakels ir W B 

m kapitalą ir užvesti I 
urie vietos ir apidit t 
apitalo yra kviečiami 
si savo ypatiškos nau- į 
ma beveik tris sykius |' 
ose, ir apsauginių jo- B 
Valstijos įstatymą. K
>s negali žūti ar neat- E. 
ja pinigų niekados ne- fe 
■kio nejudinamojo tur- I 
paėmus nebūtų galinu fe 
jam paskolinta, o in-E 

jas niekados neprašą ■ 
•kinėjimu jokių prekių | 
rtos biznio, tik grynai B 
mo ir pardavimo biri ■ 
i neužlaiko jokių agen- R 
esat kviečiami prisidė-1 
ousit pilnai patenkinti, B 
ros, visas biznis jums E

SANTARVE SIUNČIA KAR1UMENĘ PRIEŠ 
LENKUS SILEZIJOJE. - PAJUNGĘ JOS 

GYVENTOJUS LENKAI NETURI KĄ 
JIEMS DUOTI. ŽMONES BRUZDA.

kad nesakytų jog mati) m 1 
iš namų. Kokie čh Ujįai’' ’žirvr 
nes!

Magdė: — Gerą pasiimt m ponaitis aprin
ko, nėra ko sakj .i!

Lapienius: — Et, meskim tą lalyką. Ge
riau klausyk manęs.

Magdė: — Na o ką tu pasakys 
Lapienius: — Pasuk savo veic 

mane.
Magdė: — Gerai. Kas toliau?
Lapienius: — Magdute!
Magdė: — Ką?
Lapienius: — Aš.. aš. . i>a, ar neįspė- 

ji ko aš noriu pasakyti?
Magdė: — Ne.
Lapienius: — Dievaži, as tave myliu! 
Magdė: — Ištikro?
Lapienius: — Tegul velnias naane jrivrwc 

bia jei ne. Gali tikėti m 
aš sukeikiau,

Magdė: — Tai gerai
Lapienius: — Aš taip 'keistai jaučiuosi 
Magdė: — Smagu in-.n tas girdėti 
Lapienius: — Kaip tu įstengi puti taip gra

ži?
Magdė: — Seku kitus žmones.
Lapienius: — Manau, man nereikia ilgų 

melodijų dainuoti; Jei patinku, tai bu
si mano pati, o aš busiu tavo vyrąs, gi 
mudu abudu misime vyras ir žmona.

Magdė: — Bet kažin ar tų nebusi taip pa
vydus kaip mano ponios vyras?

Lapienius: — Ne, galėsi daryti ką nori. 
■Magdė: — Gerai, pažiūrėsime, 
Lapienius: — Prisiartink, Magdute. 
Magdė: — Ko dar vėl nori? J 
Lapienius: — Eikš arčiau, saa 
Magdė: — Šalin su i inkom. ai 

mane glosto!
Lapienius: — Tik vieną mą^ 

monėjimą....
Magdė (stumdama jį šalin): 

aš juoko nesuprantu.

(Tąsa iš pereito num.)
Dauderis (sau): — Eh, Jurgeli, Jurgeli! 
Radzivilas: — Imk kepurę nuo galvos.
Dauderis (sau): Tegul jį perkūnai! (Nu

siima kepurę.)
Radzivflas: — Sakyk paskui manę: “Švie

siausias ponaiti....
Dauderis: — Šviesiausias ponaiti....
Radzivilas: — “Prašau dovanoti....
Dauderis (nerangiai): — Prašau dovanoti.
Radzivilas: — “Kad turėjau apie tamistą 

piktas mintis....
Dauderis: — Kad turėjau apie Tamistą 

blogas mintis.”
Vaisonukas: —- Tamista, aš esu užganėdin

tas ir užmiršiu apie šitą dalyką. (Rad- 
ziviluf) Sudieu, atleiškite už suteiktą 
nesmagumą.

Radzivilas: — Neškis mano pagarbą ir mel
džiame atsilankyti kada kiškių šau
dyti.

Vaisonukas: — Tamista esi laibai geras.
Ačiū. (Išeina.)

Radzivilas: — Tai šitaip, žente, 
žmonės atlieka savo reikalus, 
kad priklausai prie poniškos 
kuri visados gins tave nuo 
(Išeina.)

Dauderis: — Po šimts kelmų tą ponišką gi-
I minę kad reikia kaip 'kurmiui kink- 

...ęiptiJL-.Gerai, gerai, Jurgeli! Ko
is čia nekaltas.
! Aš dar lai-

ŽUDEIKOS UŽPUOLĖ 
i ANGLIAKASIUS
1 Williamson,- W. Va. — Perei

tos savaitės pabaigoj ir dar pra
džioj šios Williamson angliaka- 
syklų distrikte, kur eina kasėjų 
streikas, atsibuvo kova anglia
kasių su kompanijos nusamdy
tais galvažudžiais. Kaip išty
rimai parodė, užpuolimas ant 

, darbininkų buvo surengtas iš- 
- pirmiau ir pataikyta pradėti 

nakties laiku. Pėtnyčioje ant 
darbininkų kaimelių iš apielin- 
kių kalnų pradėta šaudyti; Pa
kilo sujudimas, išgąstis, ir pra
dėta rengtis apsigynimui. Mo
teris ir i 
pavojaus vietų. Daugelis nu
ėjo į tuos pačius kalnus kur bu
vo pristatyta su šautuvais žmo
nių šaudančių į juos. Likusie
ji namuose be jokių žiburių slė
pėsi, tuo tarpu nakties tamsu
mą 'be paliovos nušvietinėjo ug
nis iš šautuvų, šaudymai atsi
buvo ir kitose tos apieiinkės da
lyse. Užmuštų pirmose dienose 
buvo apie penkiolika.

šaudymui ir kraujo pralieji
mui užsitęsus, Washingtono ka
rės departamentas buvo pasi
rengęs paskelbti dviejuose pa
vietuose karės stovį ir buvo pa
rengta pasiuntimui kariumenė.

Iš keleto pavietų sušaukta 
atsarginė policija ir pagaliaus 
dalykas apraminta. Gegužio 15 
d. vėl buvo atsinaujinęs šaudy
mas per pusę valandos. Vado
vaujantis valstijos policiją kapi
tonas Brockus pranešė vėl vis
ką apraminęs ir jie sugrįžo į 
Williamsoną.

Nežinia kodėl valdžia nesulai
ko tokių komparfijų žmogžudiš
kų darbų. Jau antri metai kaip 
toje kasyklų srityje tęsiasi pa
našus nusamdytų galvažudžių 
užpuldinėjimai, šaudymai ir nu- 
kentė'jimai iš abiejų pusių, bet 
atsitikus žudystėms paimami 
teismui tik tiesioginiai dalyvau-, 
tojai, o kompanijoms vėl leidžia
ma samdyti kitus ludeikas.

Derybos Brusselyje Dar 
Tebesitęsia

(Lietuvos Informacijų Biuras) 
Washington. — Lietuvos At

stovybė yra gavusi “Eltos” ge
gužio IĮ d. pasiųstą iš Brusselio 
kablegramą:

Gegužio 6 d. derybos vėl pra
sidėjo-. Atvyko A-sžkenazy. Hy
mans yra pareiškęs jog derybų 
pamatu yra lygybė ir abiejų 
valstybių nepriklausomybė. Mes 
esame patiekę deklaraciją ku
rioj pabrėžiama ■ jog Vilniaus 
grąžinimas yra pamatinė sąly- 

| ga; toliau, kultūrinė autonomi
ja'visiems Lietuvos piliečiams] 
kurie vartoja Lenkų kalbą; to
liau, duodamas sąjunginiakams 
(Lenkaųis) liuosUs priėjimas 
tranzitui prie jūrės.

Lenkai yra pasiūlę muitinių 
suvienijimą ir panaikinimą mui
to rubežių tarp abiejų valstybių 
dejei išdirbinių abiejų šalių.

Mes esame, atmetę uniją ir pa
siūlę ekonominę sutartį, pama
tuodami ją ant santikių kurie 
teikiami labiausia munis drau
gingoms valstybėms.

Delei tokio rimto musų ’De
legacijos nusistatymo galės pa
sidžiaugti Amerikos Lietuvių 
visuomenė; Vilnius turi būti 
prie Lietuvos. Duodama auto
nomija ne LdetūVos Rytams, bet 
kultūrinė autonomija Lietuvos 
piliečiams kurie kalba Lenkiš- 

Berlinas. — Santarvė prade- Ijcai. Lenkų kaip ir nėra.” Ant 
jo siųsti daugiau kariumenės iš- jokios unijos netinkama. , Nori- 
mušimui Lenkų iš Augštosios ma sudaryti ekonominų sutar- 
Silezijos plebiscito srities. Nuogis sulyg -kurios Lenkijai, kaipo 
----   .— _ r------------ D—__ — musų kaimyninei valstybei, pa
reigių. Tuojau pasiųsta ir kitų, žadama duoti geriausios preky- 
santarvės kariumenės dalių. I bos sąlygos kaip kokias mes ga- 

Lenkų užimtose srityse dides-, lime suteikti ir kitoms valsty- 
nė dalis 250,000,000 markių ai- bėms su kuriomis mes draugin
gų darbininkams likosi neišmo-' gai gyvename. Tuo tarpu dar 
keta, iš priežasties suardymo ko- j nekalbama apie rubežių nusta- 
munikacij.os ir viso veikimo. Iš i tymą, nieko nekalbama apie Ly- 
Berlino valdžios banko pasiųsta dą arba Gardiną. Lenkai gali 
į tenai pinigai, bet gal nepribus j panorėti idant mes ant visados 
taip greitai, prie to baisu kad | išsižadėtume Gardino ir kitų 

miestų Lenkijos naudon, jeigu 
jau mums turėtų patekti 
niuš. čion bus sunkesnis 
čas. Palauksime žinių.

Italijoje Atsibuvo Kruvinos Riaušės del Rinkimų. 
Žuvo apie 65 Žmonės.

Airijoje Prasidėjo Kruviniausią Kova už Pasiliuo- 
savimą. Anglija Siunčia Daugiau Kariumenės.

Francuzija Grąsina Nauja Kare Jeigu Vokietija 
Bandytų Eiti Mušti Lenkus Silezijoje.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

Chicago, geg. 17. — Suv. Val
stijų gelžkelių darbo taryba pa
skelbia numažinimą algų visų 
gelžkelių nelavintų darbininkų, 
skaičiuje virš 1,000,000. Numa
žinimas ineis galėn liepos 1 d. 
Gelžkelių amatninkai darbinin
kai irgi vėliau bus paliesti.

EINA PRIEŠ LENKUS
LENKAI TURĖS APMOKĖTI 

ITALIJAI.
Roma, geg. 17. — Ant rei

kalavimo už Lenkų Silezijoje 
nužudytus Italijos kareivius 
santarvės taryba nusprendė 
kad Lenkai turės užmokėti 
Italijai $1,400,000. (Tas iš
rinks visas Lenkijos markes 
ir dar nebus gana.)

Lenkų vadas Silezijoje iš
leido proklamaciją reikalau
jančią jų užimtose vietose 
priimti specialius Lenkų-Sile- 
zijos popierinius pinigus ap
mokėjimui darbininkams ka
da Vokietija savo pinigų ten 
nepristato. Lenkai bijo kad 
negaudami algų darbininkai 
nepakeltų maišto. \ Dirbtuvių 
savininkai atsisako nuo tokio 
sumanymo, laukdami griuvi
mo Lenkų įvestos valdžios.

Lenkai vis dar ginkluojasi 
ir pasiryžę neužleisti ^Vokie- 
čių į tas vietas iš kurių bus 
jiems pasakyta trauktis.

Darbininkų padėjimo krizis.
Lokomotivų inžinierių susivie
nijimų vyriausiais perdėtinis W.
S. Stone; kalbėdamas Clevelan- 
de, pasakė ikad “niekad organi
zuotų darbininkų istorijoje vi
same pasaulyje darbininkai ne
buvo susidūrę su tokiu krizių 

t< • kokis prieš juos stovi dabar!’.
Jis paaiškino kad gelžkeliai nu- 
muša algas, apie 20,000 šios or-, 
ganizacijos-narių yra' be darbo, 
todėl, sako, “mes turėtume iš 
kapitalistų pasimokinti ir taip 
stipriai susiorganizuoti kad ga
lėtume saugoti savo reikalus vi-

■ suose laikuose ir kad turėtume____ J|H|  ____  __
balsą nustatyme businčių aplin- j Reino atėjo pulkas Anglijos ka-' 
kybių po kuriomis mes dirbam.”

Valdžios tyrinėjimuose gelž
kelių kompanijų viršininkai vi-

I ' šokiais budais išrodinėja būti
ną reikalą numažinti darbinin
kams algas kad tuomi butų ga
lima papigini vežiojimą prekių, 
o tas butų priežasčia pagerėji
mo industrijų.

* Ohio valstijos industrijų ve
dėjai praneša apie visai menkus 
dalykų pagerėjimus; Iš Young- 
stowno ateina žinios apie ma
žėjantį geležies ir plieno pirki
mą ir dėlto galimą sumažėti tū
lų liejyklų veikimo.

Puodininkystė E. Liverpoolio 
apielinkėj* dirba apie 70 nuošim
čių normalio, sugrįžus buvu
siems sustreikavusiems neku- 
riems darbininkams.

Daugiau negu 1'0' nuošimtis
Ohio kasyklų tedirba. Daugiau 
anglies pradeda eiti į paežeres 
del laivų ir vežimui į kitas sri-

| - tis laivąis. . .
Laukų augalų padėjimas yra 

gerame stovyje; su 
ėmimais.

Gelžkeliais prekių 
nepadarė žymės, tik 
transportavimas pagerėjo! Ve
žama iki laivų. Kadangi dirbtu
vės neatgįja tai joms anglies 
kolei kas vis neišvežiojama la
bai daug.

Akrono gurno darbuose pasi
žymėjo savo išdirbinių kainų "at
piginimu.

MORTGAGE CO. 
e? Cleveland.

Neramumai Anglijoje
Londonas. — Varginama ne

buvusiu dar tokiu kebliu darbo 
krizių kuris gręsia išsivystyti į 
revoliucijonišką sukilimą, Ang- 

; lijos valdžia deda visas jiegas 
išvengti kiršinančių apsireiški- 
mų ne tik darbininkų eilėse, bet 
ir kariumenės ir laivyno tarpe.

žinios apie gundinimą prie 
sukilimo jūreivių sukėlė didelę 

: sensaciją visoje šalyje; krečiant 
. vieną karišką laivą atrasta ant 

jo gundančios prie maišto lite
ratūros. Atsibuna areštų.

Lenkai neužgrobtų.
Nedėlioj buvo pranešimai jog 

Vokietijos armija jau esanti ga
tava vykti ir užpulti Lenkus iš
vijimui jų laukan. Vokietija tik 
dar buvo laukianti pritarimo vi
sos santarvės, nors Anglija jau 
ant to sutinka. Vokietijos ofi- 
cieriai nekantriai laukia progos 
parodyti Lenkams savo pirmes
ni -narsumą ir išmušti juos lauk 
.pirm negu jie pasieks tolimes
nes industrijų sritis, pradės ga
dinti kelius, dirbtuves ir kasyk
las. Lenkai esą susprogdinę 
Košei tiltą. Rezignavo Vokieti
jos narys prier'plebiscito komi
sijos delei santarvės neišpildy- 
mo savo prižadų.

Francuzijos premjeras dasi- 
lėidžia net to kad buk būriai 
Vokiečių veikią Silezijbje var
dan Lenkų ir kelią betvarkę iš
šaukimui Vokietijos kariumenės 
į kovą.- Vietoj Vokiečių, Fran
cuzija pageidauja -kad Angliji 
siųstų 50,000 kareivių ir Len
kai! butų numalšinti. Jeigu gi 
Vokiečiai eisią, Francuzija ne
galės laikytis neutrališka, o tas 
bus naujos didelės karės .pasek? 
me. Francuzija užsispyrus at
skirti nuo Vokietijos tą dalį Si
lezijos kurioj ^augiausia buvo 
balsų už Lenkus, kitą 
Vokietijai.

Amerika Turi Nuostolių
Del Neprekiavimo

Užrubežių Prekybos Finansa
vimo Korporacijos buvęs sekre
torius kalbėdamas apie tai kaip 
Suv. Valstijos nepermatydamos, 
nužiurėdamos nepasitikėjimu ir 
atsidėjimu kad kitas padarytų 
turi daugiausia nuostolių delei 
nevedimo prekybos su užjūriais. 
Tokis valdžios užsidarymas nuo' 
kitų šalių sulaiko milijonus do- 
larių vertės eksporto prekybos, 
delei ko nei dirbtuvės negali j u- 
dėti ir milijonai žmonių neturi 
ką veikti.

Del nusiginklavimo. Suvieny
tų Valstijų senatorius Borah pa
davė sumanymą kad tarp Japo
nijos, Anglijos ir' Suv. Valstijų 
butų sušaukta konferencija pa
sitarimui apie laivyno spėkų 
didinimo sulaikymą. Japonija 
be paliovos budavoja naujus ka>- 
riškus laivus ir delei to Suvie
nytos Valstijos negali ramiai į 
tai žiūrėti, taipgi skiria pinigus 
laivų statymui.

Chicagoj viena moteris nusi
pirko nuo tūlo agento Tautų 
Lygos šėrų (akcijų). Atsilan
kęs pas ją sukčius prikalbino 
pirkti Lygos šėrų, jį paėmė pen
kis, po $10,1 bet įmokėjo tiktai 
ketvirtą dalį, paskui nuėjo pas 
advokatą pasiklausinėt apie tos 
"korporacijos” finansinį stovį, 
ar ji galės gyvuoti....

Amerika irgi Susirūpino
Washington. — Kivirčiai tarp 

Did. Britanijos ir Francuzijos 
daug atkreipė domos čionai, ne 
del baimės kad tos dvi valstybės, 
galėtų sueiti į fizišką konfliktą, 
bet kad tie nesusipratimai gali 
atitraukti Europos mintis ant 
karės ir apsunkinti taikos daly
kus. Amerikos nusistatymas ne
kišti nagų į Silezijos kivirčius 

' negali būti tokiu Itifikbmas, ži
noma Prezidentas Harding ir 

Į Sekretorius Hughes nenori mai
šytis į tai kas trumpoj valan
dėlėj išrodytų tiktai" Europos 
kivirčiai, kaip iki šiolei buvo. 
Bet gi, tikrinama, Amerika ne
žiūrės rami į didesnį 'gręsiantį 
.'pavojų pasaulinei taikai. Kolei 
ginčai už Sileziją bus tik var
žytinės tarp Europos tautų ir 
neišrodys auganti į’ didelį blo
gumą, Amerika žiūrės ir nieko 
nesakys. Bet gali būti taip kad 
tokią pažiūrą reikėtų permainy
ti staiga. Suv. Valstijų valdžia 
turi viltį kad Francuzijos ir Bri
tanijos pastarasis užsidegimas 
praeis taip kaip praėjo, -pirmes
ni. Eina dalimai kalbos apie 
galimumą karės tarp tų dviejų 
valstybių.

Delei Hardingo sutikimo leis
ti atstovus į santarvės posė
džius visi buvę priešingi Wilso- 
no padarytai Lygai ir taikos iš
lygoms pradėjo kelti lermą; se
nate tų trukšmadarių būrelis iš
statė rėikalavimą kad viskas bu
tų atmesta.ir atšaukta atstovai.

garbingi 
Atmink, 
giminės, 

įžeidimų.

Airijoje Kova Padidėjo
Beveik visa Airija liepsnose. 

Didžiausias Airių respublikos 
armijos pradėtas’ ofensivas -už 
pasiliuosavimą. atsibuvo įvairio
se salos dalyse. Nežiūrint at
naujintų taikos derybų, vėl 4’0 
žmonių ibuvo -užmušta ir daug 
namų sunaikinta prašlavus di
deliam subruzdimui visoje Airi
joje. Tarpe kitų nužudytas yra 
Corko katedros kunigas, užpul
tas naktyje lovoje. Kitose da
lyse nužudyta Anglijos viršinin
kai ir jų šeimynos, taipgi už
puldinėta kariumenė.

šalip veikimo pačioje Airijoje 
atsibuvo sumišimų ir Londone. 
Padaryta užpuolimų ant Airių 
draugijų.

Airijos prezidentas De Vale
ra ir jo šalininkai paskelbia jog A
dabar, kada Airijos žmones pa^K Y IC 
rodė tikrą savo pažiūrą 'į yąįįfi* * **
džio's suteiktą jiem® autonomi
ją, jis gatavas stoti su Anglijos 
premjeru tartis del taikosi > 

Lloyd George sutinka maty
tis su De Valera be jokių pirm- 
laikinių padarytų išlygų, tik su
eiti akis į akį, o paskui imtis 
dalykus kalbėti.

iliką stovi Dan
tis.) 
jdė.
ivo tavo kaltė: 
s pasakė mano

kad aš tik per
kurt sutikau,

Vulkano Įsi veikimas
Meksikoj didelis vulkanas Po

pocatepetl pradėjo naujai veik
ti pramūšdamas keletą naujų 
kraterų savo viršūnėje, iš kurių 
veržiasi durnai ir gazai. Buvo 
ant kaino nuvykus komisija iš
tyrimui ar gręžia greitais pavo
jus, bet atrado Ikad (kolei kas 
dideliu pasekmių nebus. Geolo
giškojo Instituto komisija bu
vo * užlipus ant pačios viršūnės. 
Savo 'kelyje (prie vulkano tyri
nėtojai išstatė seismogrą/iškuš 
aparatus sekimui žemės drebė- 
jimo. Po sunkaus vargo, raso ję 
jie, užlipo ant paties Oęratero 
briaunos. Tenai tegalėjo būti 
vos-dešimts minutų, kadangi iš 
vidaus ėjo troškinanti gazai ir 
dūmai. Prisiėmę išmatų iš vul
kano gerklės jie leidosi žemyn, 
tyrinėjimui iš ko susideda vi
dujiniai gazai ir kas- kito juose 
yra. Iš vulkano nesiveržė ug
nis, bet, tyrinėtojai sako, jeigu 
elektros srovės, kaip panašiai 
šiaurės šviesos, uždegtų einan
čius liauk gazus, pasekmės butų 
pavojingos aplinkiniams gyven
tojams.

Kas kaltas už orlaiviu nelai
mes. Tyrinėjant valdžios pač- 
tinių orlaivių nelaimes Ghicago- 
je, vienas liudininkas išstatė 
priežastis: augštesniųjų valdi-j 
ninku neatkreipimą domos į tai, 
aikvojimą pinigų ir neprirengi- 
mą visiko kaip priderėtų būti.

Lenkų naudai. Italai visur 
vojo, tuo tarpu Francuzijos ka- 
riumenė, kur tik Lenkai ėjo, at
gal traukėsi ir užleido Lenkams 
visus miestus, nors jie irgi ten 
tuo pačiu tikslu kaip Italai sto
vėjo. Francuzai veikė pagal Pa
ryžiaus įsakymo. Francuzija! 
nesinori Lenkijos užpykint, nes 
ji dėjo pastangas išauginti Len
kiją didele ir padaryti ją apsau
ga sau nuo Rusijos ir nuo Vo
kietijos.

Londono laikraščiai, kalbėda
mi apie Anglijos premjero pa
smerkimą Lenkų ir prijaujimą 
leidimui Vokiečių kariumenės j 
Sileziją prieš Lenkus, ir Fran- 
cuzijos premjero tam griežtą 
pasipriešinimą išvedama “kri
zių pasekusiu krizį, kuris su- 
blogino Anglijos ir Francuzijos 
santikius. Mes esame jau ant 
briaunos naujos katastrofos,” 
rašo vienas Londono laikraštis, 
“ir jeigu Francuzijos užsidegi
mas nebus galima suvaldyti už 
uždarytų durų augščiausios ta
rybos posėdyje, jis turės būti 
suvaldytas viešai”. Lenkiją tąsi

Man rados jog pne šio darbo 
reikėtų atidėti kiek į šalį įvai
rius partinius nesutikimus, ir 
sutartinai, kiek galima, visiems 
Amerikos Lietuviams pasirody
ti prie musų bylos pravedimo.

Reikia spėti jog be tam tik
ros delegacijos kuri bus pasių
sta prie Suvienytų Valstijų Pre
zidento gali būti sudarytos- at
skiros deputacijos ir prie Val
stybės Sekretoriaus ir Savo val
stijų kongresmanų, prieš ku
riuos reikia Lietuvos klausimą 
pakelti. Jau iškabto buvo nu
rodyta Valstybės Sekretoriui 
kad suvažiuos žmonės iš visų 
kolonijų ir bus nemažiau kaip 
kokie 200 atstovų.

Kaip tą visą darbą iškilmin
giau atlikus nuspręs patįs 
stovai, kad tik darbas eis 
tartinai.

Prie šios progos meldžiu 
imti nuo'manęs-/geriausių 
kėjimų.

. Su pagarba
J. VILEIŠIS 

Lietuvos Atstovas Amerikoje.
(Žiur. pusi. 2-rą)

tj Laikraštis Lietuvoje jums bus daug svarbes
niu, negu čia, Amerikoje, kur net perdaug 

jų turite išsirašę ir neapvertinat. .Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pąsiilg- 
sit ’’DIRVOS”,,— todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti į Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
$3.50. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE 
PRANEŠIMAS

I. Delei išgavimo pasų, vizos ant pasportų, atfidavitų paliudymo pargabenimui 
giminių iš Lietuvos ir delei patvirtinimo įgaliojimų, visokios rūšies dokumentų ir 
dėlei 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, prekyboj ir pramonės dalykais ir delei. Lietuvių 
piliečių registracijos rašykit visad šiuo adresu: LITHUANIAN REPRESENTATIVE, 
370 Seventh Avenue, New York City.

’į
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nemažiau $10' skai- 
leidinių dalininkais

būtinai 
ndentas.

Reikalaukit Colgate’s Talcum 
Jums patinkamoje Aptiekoje.
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siame

ftairšlate.
Dio 12 v.
r F’Hečių

* Aiavimų 
u- ą Cleve-

jis palinki visiems savo 
gams, pažįstamiems ir 
jams gerą pasekmių.

Si

met;, nuo kurios iki šiolei, 
galba daugelio advokatų 
pirktų liudininkų, išliko.

Kagy buvo nušautas

kų. Ka-
Miri ne

norit knygelės paaiškinančios kaip maitinti 
prižiūrėti kūdikį, atsiųskit 10 centą ir reikalaukit 
“Colgate's Baby Book”. Colgate & Co., New York.
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h dėt Clevelande-Apielinkesel t

Rosedale 1157 /

■totųt orui
■M», kaip

Karą*.

lėlaičių

DIRVA

I

Važiuojantieji Lietuvon 
Sutinka Daug Bėdų 

New Yorke
i Dabar, pradėjus musų žmo- 
jnėms būriais keliauti Lietuvon, 

' 'daugelis jų patenka į sunkias 
* sąlygas, atvykę į New Yorką, 

krėsti j ei nežino pas ką kreiptis.

po priešingų priliudymU | skalbyklos elektriškas i-
inke E-kosi iš ligoninės pa- Dalykas dėjosi pereitą s

ir nugabentas kalėjiman. naktį and E. 9 tgatvėr-, ka
įas atidėtas ant ketverge, licija nužiurėjuą norėjo ___
$5,000 kaucijos buvo tuoj tą banditą ar neturi ginklų. Nd Dei pavyzdžio paminėsime po- 
a j teismo iždą, bet vėliau I pasiduodamas jis pradėjo šau]ra atsitikimų. Iš Kenosha, Wis. 
Ii kaucija Dalikta ir ant to- dyt ir- leidosi P«a,;Mkeliavo| du vyru (p. Šlikaš su
mo laiKo. detektivams besaudant kulkoį, ' , , . ,

McGannon įvairiais budais no- mis sužeista moteris ir kitojflcl'rauSu)- Pirito laivakortes pąs 
išsisukti nuo trečio sykio ap- vietoj vyras. Pagaliaus bandilkokį ten agentą Kenoshoje, fcu- 

Jtinimo ir jau gavimo baus- į tas dasigavęs iki E. 11 st. inbeįlris atsiuntė juos į New Yorką 
su pa- go į skalbyklą ir, pamatęs ątjirgi pas savo agentą į tūlą “In- 
ir pa- virą tuščią skalbiamą kubilą, nų. . .. „ Y. ,•»'įlindo. K^ilas, kaip rirada aulternaciona11 Hotel» ’ Čia ,JU0S 
pernai ___________ :___________  __ Isukišo po šešis žmones į kara

K. Varakojis apsigyveno ant Į 
ūkės. Žinomas Cleveiande biz- 
nunus ir tautininkų veikėjas 
K. Varakojis pradžioje guguzto 
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, j 
važiuojant Elyria tramvajum. I 
Apleisdamas miestą K. Varako- 

drau- 
rėmė-

Panedeiyje automobilius

(Atrūko liūtas

Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių

imui, be šilumos — ir pareikala
vo po $2.50 nuo žmogaus už 
nakvynę.' Per “Tėvynės” Re
dakciją jie dasiklausė Baltic 
States Banko, kur gavo dykai 
draugiškšą patarnavimą del na^ 
kvynės, del kelionės ir t. p.

Kitas atsitikimas. Tula Lie
tuviška bendrovė (Lithuanian 
Sales Corporation) pardavė mo- 
terei Mare. Vingelienei, Chris- 

Jtopher, III., su dviem kūdikiais-, 
J laivakortes ii- iš Bostono tele- 
Igrafuoja jai į Illinois valstiją: 
1 “Atvažiuok tuojau į New Yor- 
hją, pasportas bus tenai'.” Nei 
landreso kur kreiptis, nei dienos 
J kada iškeliauti! — Vargšę mo- 

------ terį su kūdikiais koks tai ge-

Banką veda žinomi Lietuviai, EHlllllllUIlllllllllllIlllIllllllIllIillllllllulKlBilIllllllllllllllllliiiiiiiiiAllllllllullllim  ̂

norintieji kad jų įstaiga butų 
geriausias Amerikos Lietuvių 
draugas. Keleiviams Baltic Sta
tes Bankas parūpina gerus pa
togumus nakvynei, duodą ge
rus patarimus kelionei, aprūpi
na bagažą, pasitinka stotyj (jei 
keleivis išanksto laišku' prane
ša), išlydį į laivą ir t. p.

Kiekvienam, turi rūpėti kad 
kelionėje .butų gera, — todėl pa
tariame keleiviams kreiptis į 
Baltic States Banką,. 294 Eighth 
Aye.', New Yorke. Ne nuo vie
no keleivio girdėjome padėkos 
žodį Bankui, todėl drąsiai reko
menduojame jį savo skaityto
jams.

GERB.
^OPRAGILO kampelio^

Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

pas pirko, a?
— Laivai Lietuvos šaliai 

reikalingi varymui preky
bos ir pakėlimui šalies gero
vės.

— Kodėl Lietuva nesisku
bina varyt prekybos su Ru
sija, ale tuoj važiuoja kažin 
Į kokią pasvietę ir tariasi su 
Meksika ir Argentina? Ar 
tai ne faktas kad ji nori už
imt sau 'dalį Brazilijos, su 
Argentinos ir Meksikos pa
galba? Aš skaičiau kad di
delė dalis Brazilijos yra dar 
'neapgyventa, tai ten galėtų 
paskui siųsti visus poli
tiškus prasikaltėlius, kaip 
Įdarė caras varydamas j Si- 
1 birą.

— Ne juokink svieto ir ne
šnekėk tokių nesąmonių, ar 
jau tu tik tiek gali išsiaiš
kint kad jieškojimas Lietu
vai pripažinimo visose šaly
se reiškia susitarimas ka
riaut?

— Drauge, tu mane neap
gausi.. Aš rengiausi j Lie
tuvą važiuot, ale dabar ne
važiuosiu, ba gali mane pa
dėt ant laivo už kapitoną ir 
atsiust į Meksiką.

— Nesapnuok apie tai: 
tavo galva žmonių niekas 
nepadės Jokiais kapitonais.

— Nevieryk, drauge: jie 
žino kad aš Amerikoj bu-1 
vau ir žinau kelią, o nuo 
Amerikos j Meksiką visai 
arti. Paskui, iš vienos pu
sės Meksika, iš kitos Argen
tina, po Lietuvių kamanda, 
ir užima Braziliją.

— Kam jau Braziliją, jei 
taip reiktų, Lietuva galėtų 
ir lutą kokią šalį užkariauti.

— Ba, drauge, Bralizijoj, 
sako, yra daugiausia dykos 
neapgyventos žemės.

— Jeigu del žemės, tai ga
li važiuot į Afriką, ir tenai 
yra dykumų ir užtektų vie
tos tokiems kurie Lietuvoje 
nerimtų.

— Tu, drauge, sakaisi mo
kytas, o nežinai kad Afrikoj 
labai šilta ir ten visi žmo
nės juodi, kaip nigeriai. Tai 
Lietuviams 'tenai nesveika, 
ba prie karščių nepratę.

— Sustok, Martinai; ir pa
siėmęs Gabrio geografiją ją 
gerai pastudijuok, tada ne
kalbėsi ko nežinai.

— Aš, drauge, tau faktiš
kai galiu .prirodyt kad Lie
tuviams Afrikoj peršilta.

— Bet nežinai kad ir Bra
zilija yra tokiame pačiame 
laipsnyje kaip Afrika, ir te
nai visada šilta ir net kar
šta, kaip Afrikoj. Abi tos 
žemės dalis randasi lygiai 
stačiai po saule žiemą ir va
sarą. Bet viena ką žinok 
kad Lietuva nesirengė ir ne
sirengia niekam padėt ka
riaut ar ką užimt del savęs. 
Lietuvai užtenka to ką turi, 
tik tegul kiti neatims, t

—, Aš, drauge, visai neži
nojau: man rodės kad Bra
zilijoj yra toks oras kaip ir 
Lietuvoj.

— Taigi, Martinai, pasi
liauk būti “diplomatu” ir rū
pinkis sužinoti daugiau apie 
tai ant ko stovi.

— Aš, drauge, stoviu ant 
žemės, ir tu nepamokysi ma
ne kaip Stovėt.

— Bet aš tau pasakau jog 
nieko nežinai apie tą žemę: i 
nežinai ar po tavo kojų yra 
akmuo ar vanduo, ar yra 
skirtumas tarp oro Brazili-': 
joj ir Lietuvoj ir Afrikoj.

— Aš stovi ant žemės, ba 
jeigu stovėčiau vandenyj tai' 
mano čeverykai butų šlapi. 
Ar dar'tu manai kad aš ak
las?

— Tu tik tiek žinai kiek 
matai: po tavo kojom, po 
tomis grindimis ir po ta že
me ant kurios šis namas sto
vi, gal yra vanduo, požemi
nis ežeras, kurin gali visas

• šis namas nugramzdėti.
— Jeigu taip, drauge, tai 

, aš pas tave daugiau neatei
siu ; ir kaip dar tu nebijai, 

1 čia gyvent. Goodbai.
i — Matai, kaip nusigan- 
: dai, visai nepaisydamas fak-1
• to. Tave užtai bile kas ir Į 

inbaugina visokiais buržu- i
■ jais ir įkala revoliucijas.

ANGLIJA S

Kaip iš Loi 
skelbia, Didėji' 
priims Lenkų u 
lies Silezijos ka 

į, fakto. Tą pas 
13 d. atstovų t 
ras Lloyd Geor 
virai pareiškė j 
grobimas yra -j 
Versalio Šutai 
Santarvė turi n 
sutartis butų p 
ko premjeras, a 
tf leista Vokieč 
daryti

“Ne tik nug 
kietiją, bet ir si 
Ida kariumenė 1 
gali būti leidži; 
ti tenai tvarką ■ 
singa”, pridėjo

“Tai butų dis 
čiu ir nevertu g 
šalies, ir aš visi 
ras kad tai neb 
priimtas nusisti

Lloyd George 
yra didžiausios 
kalas santarvei 
sutartis butų 
Išlygas darant v 
ga buvo santan 
Vokietija turėjo 
vienok ateitis bi 
nepermatoma.

Jis išsireiškė 
spėka prie Ver 
turėtų bendro 
mažiau ir daugi 
tos Vokietijos di 
žodis. Jeigu ka 
aplinkybių perm 
kieti jos galybė p 
besne, tuomet j< 
ga jei Vokiečiai

“Jus norėjot 1 
dytume savo pi 
gi jus padarėt s

“Aš turiu teisi 
aš tai sakau tik 
Britanijai jr jo 
ninkėms, kad te 
tik paprastas d 
reikalas — nor 
ištiesų gali bui 
tas,” sako prem

Lenkija, jo 
yra paskutinė š 
je kuri galėti] 
prieš Versalio 
neiškovojo savo 
buvo duota nuo 
dėsės Britanijos 
zijos. Sutarty] 
dės kuri neatsto 
kos, Francuziškt 
kos gyvasties.

Padarė jis užr 
karės laiku Lenk 
sidalinę — pusė

> Vokiečių šone.
“Jie krito Vol 

formose”, dramai 
mjeras tai išreišk 
dė Francuzus, Bri 
te kurie kovojo i 

' vę”
Lloyd George at 

kijos atsikratinėj 
atsakomybės už į; 
į Augštąją Sileziją, 
rodė kaipo pavyzdį 
m? Lenkų į Lietuv 
žvelgiant į santarv 
rodė jog perleidim: 
rių ir ginklų per L

■ žų pasirodė “negi 
keti jog atsikrat 
nuo atsakomybės l 
kita kaip tik tušti;

■ “Aš manau jog 
nūn kalbėti aiškiai 
kė Lloyd George, “

<j jei tokie dalykai g;
tikti ir mes neatki 
atidos ir nesiskaitys 
gal griežtos teisyb 
jau parodė šią šalį 
jos reikaluose su 
žiais, tai bus pavojin 
ropos taikai. Jeigu 
spardyta aš negaliu i 
atstatyt įkas Europai 
. “Man darosi baisu, 
jau kad jeigu nebus 
kokio nors pasitikėjii 
nokinės gali būti baisi

• kadangi visas indui 
pasaulis taip subud 
ant kredito ir pasitfl 
jog sykį tas sukratyta 
giau nežinia kaip buri 
ma atstatyti.”' •

Taip esant, Lloyd G 
sako jog nežiūrint kas 
patinka ar nepatink;

BALTIMORE, MD.
Čionai yra susiorganizavusi 

Lietuvių Taryba; ji susideda iš 
visokių organizacijų arba drau
gijų atstovų, iheina visokių pa
žiūrų žmonių, kurie nori dar
buotis Lietuvos laįbui. Jon tik 
neineina vyčių kuopa ir šiaip 
atžagareiviai kuriems nerupi 
Lietuvos reikalai, bet tokių pas 
mus mažai yra.

Gegužio 2 d., persvarsčius sa
vus reikalus, Taryba ėmėsi ap
kalbėjimui Lietuvos Steigiamo
jo Seimo žemės Reformos Ko
misijos patvarkymus, prieš ką 
Philadelphijos Lietuviai 'buvo iš
nešę protestą. Dalyką Tarybos 
nariai svarstė ilgokai, nes tas 
klausimas svarbus, ir buvo dau
gelio delegatų išsireiškimai jog 
vieši protestai gali pakenkti 
Lietuvos valstybės tvarkymuisi. 
Galiaus nutarta pasiųsti Lietu
vos Valdžiai pareiškimai, bet ne 
tokie protestai, ant kurių rem
damiesi musų tautos priešai ga
lėtų kenkti musų valstybės rei
kalams. Protestai kaip buvo iš
nešta Philadelphijoje, nors pa
matuoti grynais darodymais jog 
Lietuvos dvarponių žemė dau
gumoje yra tik atimta nuo Lie-, 
tuvos ąmonių žemė, vienok su- 
lyg to paties reikalavimas že
mes atgal atimti parodo sveti
miems tiktai musų bolševikiš
kas intencijas, o neišaiškina jų 
akyse jog ta žemė ištikro yra 
ne 'jų.

Pirmiau, 'balandžio 18 d., Ta
ryba savo susirinkime turėjo 
svarstymą apie tūlo socialistų 
laikraščio raginimą kelti pro
testą prieš cenzūrą Lietuvoje. 
Tas klausimas buvo atmestas 
kaipo netinkantis, nes gal kas 
turi pretenzijas pakenkti musų 
valstybės tvarkymuisi, kuomet, 
dabar be jokios užžiuros nieko I 
nebūtų galima' padaryti.

J. Grajauskas.

SULIETUVA KARIAUS 
BRAZILIJA — SAKO I c

DRG. MARTINAS:
— Sveikas-gyvas, drauge- 1 

komisare Martinai.
— Kada aš įtik pas tave > 

ateinu tai stengiesi mane i 
ypatiškai įžeisti. Aš dar ne
su jokis komisaras. I

— Aš žinau kad- nesi ir 1 
nebusi, man mintyje stovi 1 
tas gražus tavo pirmo ge- 1 
gūžio sapnas; 1

— Nesišidyk, drauge, ka
da mano sapnas išsipildys 1 
tada aš iš tavęs pasijuoksiu. 1

— Na, (gal ką svarbaus tu
ri man pasakyt, Martinai, 1 
kad taip smarkiai pradėjai 1 
varpeli skambint, neit mane ■ 
išgąsdinai. Aš buvau įsi- 1 
skaitęs mokslišką knygą. i

— Drauge, aš atėjau pa- ’ 
sikalbėt su tavim apie dip- i 
lomatiškus dalykus.

— Ha, ha, ha! Matau iš | 
tavęs jau ir “diplomatas” i 
virto.\ Kas toliau bus,' ką?

— Drauge, aš neatėjau ( 
čia kad tu mane tik įžeidi- 1 
nėtum ir ant juoko laiky
tum. Aš turiu vieną svar- 1 
bų dalyką pasakyt. ;

— Nors nemanau kad tu i 
i'ką gero pasakytum, bet ga- i 
.Ii sakyt: išklausysiu.

— Ar atsimeni, drauge, ' 
i'ką aš 'tau sakiau kada Šliu
pas pirko Lietuvos buržujiš- 

Ikai valdžiai laivus?
— Atsimenu ką sakei; bet 

tu ir dabar klysti: Dakta
ras Šliupas nepirko valdžiai, 
o tik Lietuvos Garlaivių B- 
vei.

— Buržujai visada meiuo- 
jja: taip sakė tyčia, darbi-į 
įninku apmulkinimui. O da
bar kas pasirodė!

— |O kas gi, Martinai, gal 
kitą sapną sapnavai: kad' 
tave tokiu laivu dykai Lie
tuvon parvežė? '

— Ne; drauge, ne, ba bur
žujai to nedarys. Man da
bar paaiškėjo vienas daly
kas.

— O kals gi, Martinai?
— Lietuva rengiasi į karę 

su Brazilija.
— Iš kur tu tą išsvajojai? 

Ištikro iš tavęs gabus “žiop- 
laimatąs”.

,— Nesijuoksi kada aš tau 
faktus parodysiu.

— Na tai parodyk, aš ga
tavas' paremti tave jei tei
sybė: gal ištikro tu ką ir su- 
šnipinėjai. -

— Va kur faktai, drauge. 
Ar skaitei pereitą numerį 
“Dirvos”?

— Na gi taip, juk aš ją 
turiu užsiprenumeravęs. O 
kas joję buvo.?

— Tenai buvo pasakyta 
kad Vileišis padarė su Mek- 
sikonais sutartį ir jie pri
ėmę padėkavojo jam lauk
dami iš Lietuvos greitos pa
galbos.

— Tai iš tavęs tik “žiop- 
lamatas”,. ištikro, jei taip 
dalykus 'kreivai supranti.

— Ne, drauge, sustok: aš 
dabar tūriu balsą: man ne- 
taįp svarbu buvo kada bu
vo /padaryta sutartis tik su 
viena Argentina, ba tos ša-Į 
lies žmonės ramesni, ale ka
da padarė sutartį su Meksi- 
konais, tai jau aš, drauge, 
tylėt negalių.

— Bet is kur .tu, žinai kad 
tai sutartis padėt Meksikai 
kariaut, kada tai buvo tik 
Lietuvos teisėtas pripažini
mas kaipo tokios?

— O kam tuos laivus Šliu

Nauja Spaudos Draugi] .ros širdies nepažįstamas atve
dė į Baltic States Banką, — čia 
jau buvo surasti tos bendrovės 
agentai Brooklyn©, ir ta mote
ris inteikta jų globon.

Toliaus. Keliauja Lietuvon 
p. Sal. žiūraitis iš Waterbury, 
Conn. Kažin dęlkb kreipiasi į 
nepažįstamus agentus!, perka 
pas juos draftus, maino pinigus 
ir moka po $20 už 1000 auksi
nų, — d tą pačią dieną Baltic 
States Banke butų gavęs po $16 
— butų sutaupęs po $4 ant tūk
stančio. Prieš išvažiuosiant už
ėjo j Banką ir sužinojęs kaip 
buvo apgautas graudinosi kad 
■nesikreipė į savo žmonių, savo 
draugų įstaigą.

Vieną keleivį koks ten agen- 
tukąs pasigavęs) stotyje vedė į 
Lietuvišką banką — ir nuvedė 
į Hoboken, N. J. Vos pagaliaus, 
vargais-negalais ■ pats keleivis, 
nuvokęs kad negeru kelių veda
mas, dasiklausė Baltic States 
Banką esant New Yorke, o ne 
Hobokene.

Daug yra faktų kurie parodo 
kaip musų keleiviai buna pri- 
gaunami, apvagiami, nuskriau- 
džiami. Todėl kiekvienas kas 
keliaują lai atsimena kad nie
kas tokio teisingo patarnavimo 
negali duoti kaip Lietuvių ban- 
kad (butų patįs 'Užganėdinti ir 
vientaučiai nebūtų nuskriausti, 
kad butų patįs užganėdinanti ir 
kitiems patartų į Banką kreip
tis.

M.es žinome kad Baltic States

Veikimui Lietuvoje
Iš Brooklyn, N. Y., gavome I 

gi] sekantį pranešimą :
Tvirtai pasiryžę imamės šio 

darbo su vilčia jog geros valios 
tautiečiai ir plačioji musų vi
suomenė užjaus ir rems mus.' 

Mes stojame spaudos darban 
išleidinėti geresniuosius mu^ų 

pq rašytojų veikalus, dėdajni tam 
j savo turtą, vildamiesi jog musų 
i pasiryžimas ir trasas -bus tin- 
į kairiai įvertintas. Pirmuosius 
n žingsnius jau esame padarę, ir 
dvesime darbą tolyn be sviravi-

vvmo.
parke. Pagaliau Kokią reikšmę turi žmogaus | 
j į budinko Hkl«ljr tįstos gyvenime gera knyga.

? 'v manome, nėra reikalo čia apie 
>uvo manyta kad^i ’r kalbėti.
ti, bei ant galo Mušu darbo pradžiai jau turi
nis ji supain lotiųie savo rankose tinkamų Tank
is- atgal į kletK«Mį-'aggįqt įr neužilgo, šiais metais, 

grįžę Lietuvon, pradėsime ten 
darbą varyti .taip kad suspėti 
dar šiais metais išleisti bent vie
ną arba dvi knygas. Bet norė
dami užsitikrinti kad nežlugsi- 
me šų savo pasiryžimais 
pusiaukelyje, kreipiamės 
mistą su prašymu mus 
darbe remti.

Musų leidžiami veikalai bus 
dailioji literatūra tautinės pa
kraipos, kaip va: apisakos, vaiz
deliai, dramos ir tt. Taipgi ne- 
sišalinsime nuo istorinių bei mo
kslo veikalų. Taip pat kreipsi
me daug domės kad leidiniai bu
tų gražus ir iš techniškosios pu
sės — kad musų leidiniai 'butų 
malonus Lietuvio sielai kaip iš
vaizda taip ir -turinių.

Vardo nei turinio pirmųjų lei
dinių, kolei nepaduoti spaudoh, 
čia nežymime. Paminkite tik 
kad nei tikybinio nei antfctiky- 
binio burinio raštai mūsų pra- 
graman neineis.

Mes, stengsimės kad leidiniai 
nebūtų mažesni už šimtą pusla
pių, todėl ir kaina manome bū
siant vieno dolario. Stambesni 
veikalai, suprantamą, bus augš- 
teshės kainos, bet pirmieji1 'lei
diniai bus dolario vertės.

Pasitikime kad Tamista, įver
tindamas tokios rūšies darbą, 
paremsite mus mažiausia pen
kiais dolariais ($5) prenumera
tos penkioms 'knygoms iškalno, 
arba 'kiek kas išgalite, tuomi su
teikdami mums -galimybės drą
siai žengti 
keliu.

Įmokanti 
tysis musų 
sulyg didumo įnešimo ir gaus 
kiekvieno leidinio po. vieną kny
gą be primokėjimo. Mes pilnai 
jaučiamės tvirtus ištesėti savo 
prižadėjimus savo rėmėjams.

Pinigus malonėkite siųsti žė
riau paduotu adresu, aiškiai pa
žymėdami savo pastovų adresą. 
Mes, išvažiuodami Lietuvon pra
dėti darbą, paliksime žemiau 
paduotu adresu savo įgaliotinį;

Pasitikėdami Tamistos širdin
go ir greito parėmimo ir prie
lankumo, liekame

Su augšta pagarba
A. Ramanauskas,

193 Grand St., Brooklyn, N. Y;
Sukonėveiktų kareivių užžiu- 

rėjimui Suv. Valstijose reika
linga apie 60 milijonų dolarių.

Moteris nušoku nuo tilto. Nuo 
tilto Jtarninke po piej' 

) ir ant vietos užsiniuf 
i. Clara Demalek

New Yorko mieste per lan
gą nuo 5 augšto iššoko mergina 
ir užsimušė pataikius galva į 
kietą šaligatvį. — Nusižudymo 
priežastis: meilė....

AR JUSy KŪDIKIS PATENKINTAS?
Jeigu jis verkia, priežastis tankiai yra 
odos niežėjimas. Kūdikio oda turi bu- 

: ti sausa, o jei ne, prasideda niežėjimas 
ir kitokie odos negerumai.

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

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

COLGATE’S
TALC POWDER

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI IL
GĄ IR LINKSMĄ GYVENIMĄ 

DUODAMA JAM “EAGLE 
BRAND” TUOJ KAIP TIK 
TAVO PIENAS SUSTOJA;

eagle brand
{condensed milk)

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

THE BORDEN COMPANY
Bordęn Building New York

Iškirpk šj kuponą DABAR—ir priaiąak SIAN- 
dlen ir gausi DYKAI musą knygą, KŪDIKIŲ 
GERO V i, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
ki Kvetkų. Taipgi gausi maitinimo instrukei- 
riias juuą kalboje. 0103

Vardas

Adresas

■rarsara;
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to, a?
livai Lietuvos šaliai 
gi varymui preky- 
akėlimui šalies gero-

(T
BALON KRITĘS - SAUSAS NESIKELSI

Moliero Komedija — Trijuose Aktuose — Verte Šarūnas
“Naujienos” ir “Ląisve”

Sakoma: išlenda yla iš maišo; 
Taip ir su musų laikraščiais^ 
“Naujienos”, Ghicagiškis socia
listų organas, nors su komunis
tų organu “Laisve” koliojasi ir 
barasi, vienok pasirodo jog abu 
tie musų dienraščiai to paties 
jieško. Abu stovi už revoliuci-Į 
ją Suvienytose Valstijose, tik| 
kad “Laisvė” kiek tai iššokus 
tame klausime priešakiu, “Nau
jienoms” nepatinka anos vado
vavimas.

Kada rengtasi prie gegužinės, 
“Laisvė” atvirai džiaugėsi kad 
jau čia 'kas nors bus, kas nors 
bus, ir paskleidė linksmą žinią 
jog Brooklynas ir New Yorkas 
užpildyti komunistiniais lape
liais. “Naujienos” bara “Lais
vę” už tokį pasidžiaugimą, kam 
ne slaptybėje užlaikyta. “Val
džiai tie 'lapeliai ištiesų buvo 
naudingi . . . nė revoliucijai, o 
reakcijai patarnavo kbmunistai 
savo žioplais lapeliais”. Ištik
ro, kam “Laisvė” pasiskubino 
(Lietuviams) žioplus lapelius 
paskleisti! kodėl nedavė “Nau
jienoms” progos gudresnių lape
lių išdalinti, o revoliucija gal įr 
butų įvykus.

“Naujienos” toliau pabara sa
vo vienmintę “Laisvę" saky
damos kad dar revoliucijai ne 
laikas, dar čia žmonės nėra ga
na sumulkinti. Butų, ištikro,

(Tąsa iš pereito num,) 
Dauderis (sau): — Eh, Jurgeli, Jurgeli,! 
Radzivilas: — Imk kepurę nuo galvos. 
Dauderis (sau): Tegul jį perkūnai! (Nu

siima kepurę.)
Radzivilas: — Sakyk paskui mane: “Švie

siausias ponaiti....
Dauderis: — šviesiausias ponaiti.... 
Radzivilas: — “Prašau dovanoti.... 
Dauderis (nerangiai): — Prašau dovanoti. 
Radzivilas: — “Kad turėjau apie tomistą 

piktas mintis....
Dauderis: — Kad turėjau apie Tamistą 

blogas mintis,”
Vaisonukas: — Tamista, aš esu užganėdin

tais ir užmiršta apie šitą dalyką. (Rad-

kad nesakytų jog matė mane išeinant 
iš namų. Kokie čia ilgaliežuviai žmo
nės!

Magdė: — Gerą pasiuntinį ponaitis aprin
ko, nėra ko šakyti!

Lapienius ': — Et, meskim tą dalyką, Ge
riau klausyk manęs.

Magdė: — Na o ką tu pasakysi?
Lapienius: — Pasuk Savo veiduką kiek į 

mane.
Magdė: — Gerai. Kas toliau? .
Lapienius: — Magdute!
Magdė: — Ką?
Lapienius: — Aš.... aš-... na, ar neįspė- 

ji ko aš noriu pasakyti?
Magdė: — Ne.

ANGL1JA STOVI GRIEŽTAI PRIEŠ LENKUS įsukę dideli saulės plėtmai ku
rie apėmė 94,000 piylių ilgio ir 
21,000 mylių pločio vietą ant 
saulės veido. Buvo galima ma
tyti met nuoga akia per apna
ikintą stiklą. Tų plėtmų apie- 
linkėse, kaip astronomai išžiū
rėjo, atsibuvo dideli sujudimai, 
panašus audroms ant žemės, bet 
tenai buvo sukilimai ir audros 
ugnies, kurios liepsnos mušda
mos! tolyn nuo; saulės paviršio 

i tuomi paleidžia daugybę elek
tronų kurie pasiekia žemės at
mosferą ir Uždegę, jos dalis mė
tosi šian ir ten.

Kaip iš Londono žinios 
skelbia, Didėji Britanija ne
priims Lenkų užgrobimo da
lies Silezijos kaipo užbaigto 
fakto. Tą pasakė gegužio 
13 d. atstovų bute Premje
ras Lloyd George, kuris at
virai pareiškė jog tokis už
grobimas yra paniekinimas 
Versalio Sutarties. Arba 
Santarvė turi reikalauti kad 
sutartis butų pagerbta, sa
ko premjeras, arba turi bū
ti“ leista Vokiečiams tai pa
daryti.

“Ne tik nuginkluoti Vo-, 
kietiją, bet ir šakyti kad to
kia kariumenė 'ką ji turi ne
gali būti leidžiama padary- 
ti tenai tvarką — yra netei
singa’’; pridėjo jis.

“Tai butų diskredituojan
čiu ir nevertu 'garbės jokios 
šalies, ir aš visiškai esu tik
ras kad tai nebus santarvės! 
'priimtas nusistatymas.”

Lloyd George Saiko jog tai 
yra didžiausios svarbos rei
kalas santarvei žiūrėti kad 
sutartis butų pagerbiama. 
Išlygas darant viršijanti jie- 
ga buvo santarvės (pusėje ir 
Vokietija turėjo pasiduoti, 
vienok ateitis buvo tamsi ir 
nepermatoma.

Jis išsireiškė kad tolyn 
spėka prie Versalio Išlygų 
turėtų bendro mažiau ir 
mažiau ir daugiau imtų vie
tos Vokietijos duotas garbės 
žodis. Jeigu kartais prieitų 
aplinkybių permainos ir Vo
kietijos galybė pastotų svar
besne, tuomet jau butų blo
ga jei Vokiečiai pasakytų:

“Jus norėjot kad mes pil- 
I dytume savo prižadus; ką 

gi jus padarėt su savo?”
“Aš turiu teisės sakyti, ir 

aš tai sakau tikrai Didejai 
Britanijai jr jos saritarvi- 
ninkėms, kad tai nėra vien 
tik paprastas duoto žodžio 
reikalas — nors net ir tas 
ištiesų gali būti paniekin
tas,” sako premjeras.

Lenkiją, jo išrokavimu, 
yra paskutinė šalis Europo
je kuri galėtų nusiskųsti 
prieš Versalio Sutartį. Ji 
neiškovojo savo laisvės. Jai 
buvo duota nuo Italijos, Di- 
dėsės .Britanijos' ir Francu- 
zijos. Sutartyj nebuvo rai
dės kuri neatstovėtų Britiš
kos, Francuziškos ir Itališ
kos gyvasties.

Padarė jis užmetimą jog 
karės laiku Lenkai buvo pa
sidalinę — pusė jų kariavo 
Vokiečių šone.
■ “Jie krito Vokiečių uni
formose”, dramatiškai pre
mjeras tai išreiškė, “ir šau
dę Francuzus, Britus ir Ita- 

1 lute -kurie kovojo už jų lais- 
’ vę.”

Lloyd Georgė atmetė Len
kijos atsikratinėjimą nuo 
atsakomybės už įsiveržimo 
į Augštąją Sileziją. Jis nu
rodė kaipo pavyzdį įsiverži
mą Lenkų į Lietuvą neatsi
žvelgiant į santarvę', ir nu
rodė jog perleidimas oficie- 
rių ir ginklų per Lenkų ru- 
žiu pasirodė “negalimu ti
kėti jog atsikratinėjimas 
nuo atsakomybės butų kas 
kita kaip tik tušti žodžiai.” 

H '“Aš mariau jog prideru 
man kalbėti aiškiai”, pasa
kė Lloyd Gęorge> “kadangi 
jei tokie dalykai gali atsi
tikti ir mes neatkreipsime 
atidos ir nesiskaitysime pa
gal griežtos teisybės; kas 
jau parodė šią • šalį visuose 
jos reikaluose su užrube- 
žiaią, tai bus pavojinga Eu- 

, ropos taikai. Jeigu ji bus 
į suardyta aš negaliu nei per- 

•sistatyt ‘kas Europai ištiks.
“Man dairosi baisu. Aš bi

jau kad jeigu nebus įvesta 
kokio nors pasitikėjimo pa
sekmės gali būti baisiausios, 
kadangi visas industrialis 
pasaulis taip subudavotas 
'ant kredito ir pasitikėjimo 

; jog sykį tas sukratytas dau
giau nežinia kaip butų gali- 

į ma atstatyti.”' •
Taip esant, Lloyd George 

j sako jog (nežiūrint kas 'kam 
_____ j. patinka- ar nepatinka, ko 

e užtai bile kas fil 
a visokiais burini 
cala revoliucijai į ’

►del Lietuva nesisku- 
ryt prekybos su Ru- 
i tuoj važiuoja kažin 
pasvietę ir tariasi su 
i ir Argentina? Ar 
aktas kad ji nori už- 
l dalį Brazilijos, su 
inos ir Meksikos pa- 
Aš skaičiau kad di- 

is Brazilijos yra dar 
žentą, tai ten gaišty 

siųsti visus poli- 
prasikaltėlius, kaip 
ras varydamas į Si-

(juokink svieto ir ne- 
tokių nesąmonių, ar 
tilt tiek gali išsiaiš- 
d jieškojimas Liete 
lažinimo visose šaly- 
■da susitarimas ka-

■augę, tu mane neap- 
Aš rengiausi j lie- 

ižiuot, ale dabar ne- 
iu, ba gali mane pa- 
laivo uz kapitoną ir 
i. Meksiką, 
esapnuok apie tai: 
ilva žmonių niekai
> Jokiais kapitonais, 
evieryk, drauge: jie 
id aš Amerikoj te
žinau kelią, o nuo 
os j Meksiką visai 
’askui, iš vienos pu- 
:sika, iš kitos Argen-
> Lietuvių kamanda, 
a Braziliją.
im jau Braziliją, jei 
iktų, Lietuva galėtą 
tokią šalį užkariauti, 
i, drauge, Braliajoį 
ra daugiausia dykos 
rentos žemės.
■gu del žemės, taip- 
ot į Afriką, ir taai 
tumų ir užtekta vie- | 
ems kurie Lietuvoj! Į

, drauge, sakiojo E 
nežinai kad Afrikoj | 

Ita ir ten visi w I 
ii, kaip nigeriaila i 
ims tenai nesveika, E; 
karščių nepratę. I 

stok, Martinai; ir pa* k 
Jabrio geografiją j} I 
astudijuok, tada ne-e 
ko nežinai 
, drauge, tau fakte E 
u prirodyt kad Lie- I 
i Afrikoj peršilta. ■ 
t nežinai kad ir Bn* E 
ra tokiame pačiame ■ 
e kaip Afrika, ir te-f 
ida šilta ir net kai- v 
p Afrikoj. Abi te I 
ialįs randasi lygiais 
►o saulę žiemą ir va- E 
Bet viena ką žinoil , 
tuva nesirengė ir ne- i 
, niekam padėt ko* į 
* ką užimt del savęs. |
i užtenka to ką toH K
ii kiti neatims.
, drauge, visai neii*|,- 
nan rodės kad Bra-Į 
ra toks oras kaip k |

ligi, Martinai, paa-I 
ti “diplomatu" ir n* I 
užmoti daugiau apie! 
ko stovi.
, drauge, stoviu ant E 
r tu nepamokysi nu*,I 
štovėt.
t aš tau pasakau jog | 
ižinai apie tą žerf 
ar po tavo kojų yni 
ar vanduo, ar 
as tarp oro Brazitl 
ietuvoj ir Afrikoj. | 
stovi ant žemės, b| 

►vėčiau vandenyj tai 
jverykai butų šlapil 
tu manai kad aš ak*K,

tik tiek žinai kiell 
po tavo kojom, p<l 
’indimis ir po ta žt| 
curios šis namas stol 
Ta vanduo, poienil 
as, kuriu gali visssl 
as nugramzdėti. J 
gu taip, drauge, tai 
avė daugiau neatėl 
kaip dar tu nebijai 
;nt. Goodbai 
itai, kaip nusigm 
i nepaisydamas fal*

i 1 _ • 1 •kas non ar ne, vardan visos 
’ jo tautos turi būti spren

džiama teisingai ir griežtai 
sulyg tos sutarties kurią jie 
patįs pasirašė.

Kada šita žinia pasklido 
pasaulyje, greituoju Fran- 

leuzijos premjeras Briand 
pareiškė kad jis nesileis nei 
biskeliui duoti Vokiečiams 
ginti Sileziją nuo Lenkų'.iri 
daryti tenai tvarką, jis ga
tavas yra su Frančuzų ar
mija pulti ant Vokietijos to
je srityje kur dabar stovi 
prigrūsta kariųmenės Ruhr 
užėmimui.

Šitaip- dalykamte stovint, 
Europoje galį kilti kita ka
rė — ir tokia didėlė kad is- 1 
tori jos lapuose butų pažy- '

NAUJOS KNYGOS
I.enkų Sąmokslas Lietuvoje.

— Tai yra dokumentalia TMD. 
leidinys apie dabartinius Lenkų 
užsimojimus ant Lietuvos; yra

mėta didžiausia kokią svie-1keletas paveikslų ir žemlapis. 
1 tas matė ’ Parašyta M. šalčiaus, žinomo

Vokietijai einant priešais 
Lenkus, Prancūzai eitų ant 
Vokiečių; tada Rusai iš vie
nos pusės vėl kiltų prieš 
Lenkus ir gal kėsintųsi prieš 
Europą. Britanija tuojau 
turėtų pamesti draugingu
mą su Prancūzija, o Suvie
nytos Valstijos, kaip spauda 
tai reiškia, stovi Prancūzi
jos pusėje; bet prieš tą visą 
Suvienytoms Valstijoms be 
paliovos baugi darosi Japo
niją, 6 Anglija, Įdek nujau
čiama, yra drauginga su Ja
ponija.

Čia išskaitliuota tik didė- 
sės pasaulinės galybės, o ką 
jau sakyti vėl apie mažes
nes, kurios varu butų pri
verstos tai prie vienos tai 
prie kitos didžiųjų- šlietis.

Na bet tai. tik spėjimai.
Lenkija nėra tokia svar

bi kad del jos; kiltų didelė 
karė, jeigu už jos pečių ne
bus pasieta kiti dideli tiks
lai reikalaują tik mažos ki
birkštėlės įsižiebimo.

buvusio Amerikoje ir dabar vei
kiančio prie Lietuvos armijos. 
94 p,, “Naujienų*’ spauda, 1921. 
Ant laikraštinės popieros.

Knyga apima šiuos dalykus:
Lietuviai ir Lenkai karo metu;i““ --■i,
Bolševikų viešpatavimas Lietu-1 buvę užbaigti, tik kad tos 
voje ir Lenkų paėmimas 'Vil
niaus;
Lietuvoje; __
lo Perspėjimas;
mintis;. Priedai; Dokumentai.

• '2_ ’ * _Z_ L _ ”11-1 “Naujienos” vis nuo “Laisvės”
; Slaptoji Lenkų politika atšilikinėjo: reikėjo sykiu ran- 
J;; Sąmokslas; Sąmoks- kar-rarikon žengti, o nesipešti už 

Užbaigiamos i vadovybę ir nesislėpti nuo žmo- 
inių kokiais esat.

----------------------------------------- Į.intekjne jie pastojo patronais ir 
FLORENCIJA—KAI- Florencijos diktatoriais ir vė- 
PO DAILOS IR NE- jliau net kunigaikščiais valdo- 

RAMUMO MIESTAS vais,'nors dar per tūlą laiką bu- 
----------------------------------------- vo palaikoma respublikos vai-

LCU3 JIX U4H1H1Ū1U Ui V<* UCUjna. <JLVC*lt~ , , . . . v 1 • •

zivilui) Sudieu, atleiskite už suteiktą Lapienius: - Dievaži, as tave myliu!
nesmagumą.

Radzivilas: — Neškis mano pagarbą ir mel
džiame atsilankyti kada kiškių šau
dyti.

Vaisonukas: — Tamista esi laibai geras. 
Ačiū. (Išeina.)

Radzivilas: — Tai šitaip, žente, garbingi 
žmonės atlieka savo reikalus. Atmink, 
kad priklausai prie poniškos giminės, 
kuri* visados gins tave nuo įžeidimų. 
(Išeina.)

Dauderis: — Po šimts kelmų tą ponišką gi
minę kad reikia kaip kurmiui kink- 
čioti!.... Gerai, gerai, Jurgeli! Ko

•i''‘ norėjai to gavai. Niekas čia nekaltas. 
•Bet palauk tu, šliaužle! Aš dar lai
mėsiu !

(Galas Pirmo Akto)

Aurora Borealis
Per keletą* dienų, apimant 

baigą pereitos savaitės ir pra
džią šios, po erdvę siautė auro
ra borealis arba šiaurės šviesa. 
Visu savų ypatingumu ji pasi
rodė nedėlioj vėlai vakare ir nu
sitęsė iki pamedėlio ankstyvųjų 
valandų. Kadangi tai buvo vė
lyva naktis ne visi galėjo ir ma
tyti. Bet ir matantieji-, kurie 
nežinojo kame dalykas, nedaug 
iš to turėjo įspūdžio. Pirmiau
sia šiaurės šviesa pasirodė to
kiam pavidale: visas šiaurių ho
rizontas buvo padengtas juodu 
debesiu kurio į viršų nueinantis 
kraštas buvo žalias, ir paskiau 
visai pasibaigė, žiūrėtojus tas

pa-

' FLORENCIJA, apie kurią pas-1 dymo forma.
■tarose dienose buvo praneš- 

ta kaipo lizdą*iš kur prasiplėtė pasekmės savo didelio viduram- 
ginkluoti Italai Fascistai, arba | žiu turtingumo 
kraštutinieji nacionalistai, prieš | buvo šaltiniu I 
komunistus, turėjo “industrijos 
kapitonus”, ‘'pramonės adminis
tratorius”, bedarbes ir proleta
riato. riaušes savo vilnonėse dir
btuvėse kuomet dar Lawrence
ir Lowell (Mass.) miestų vietos.______ ________ __ o-----
buvo linksmos medžionių girios | kurių tenai gimė ir augo — bu- 
Indijonams ir dar Kolumbas 
nebuvo gimęs,—sako mums pri
siųstas National Geographic So
ciety išleistas iš Washington, D;
C., buletinas.
, “Florencija, vienas iš garsin
giausių pasaulio dailos centrų, 
■neturėjo ramaus ir taikaus gy
venimo kdkis kartais yra suben
drintas su daila”, rašo tas bu
letinas. “Vienok ji turėjo per- 
gausįai turtų kas yra daug svar
biau, nes daila retai išsivysto 
■skurdo apimtose srityse. Dvy
liktame, tryliktame ir keturio
liktame šimtmečiuose šis mies- 
tas-valstybė buvo turbut turtin
giausia sritis visoje Europoje.! 
Daugiau negu 30,000 darbinin-1 
kų buvo prisamdyta jos vilno
nėse industrijose ii* jos prekiau-

‘‘Florencija parodo , šiandien

> ir faktą kad ji 
_ Renaissance, ka

dangi tame mieste turbut ran
dasi daugiau dailos turtų negu 
galima butų rasti kitame kokia
me tokio didumo plotė< Tarpe 
žymiausiųjų dailininkų kurie 

; Florencijoje dirbo •— dauguma

AKTAS ANTRAS 
Scena Į

(Scenerijos tos pačios: į publiką stovi Dau- 
derio namų priekis.) 
Lapienius ir ‘Magdė.

Magdė: — Spėjau aš kad buvo tavo kaltė: 
tu išplepėjai į:am, o tas pasakė mano 
ponui.

Lapienius: — Prisiekiu tau kad aš tik per
spėjau vieną žmogutį; kuri sutikau,

Magdė: — Ištikro?
Lapienius: — Tegul velnias mąne pagrie

bia jei ne. Gali tikėti man, nes, matai, 
aš sukeikiau.

Magdė: — Tai gerai.
Lapienius: — Aš taip keistai jaučiuosi: 
Magde: — Smagu man tas girdėti..
Lapienius: — Kaip tu įstengi būti taip gra- 

’ ži?
Magdė: — Seku kitus žmones.
Lapienius: — Manau, man nereikia ilgų 

melodijų dainuoti. Jei patinku, tai bu
si mano <pati, o aš busiu tayo vyras, gi 
mudu abudu busime vyras ir žmona.

Magdė: — Bet kažin ar tų nebusi taip pa
vydus kaip mano ponios vyras?

Lapienius: — Ne, galėsi daryti ką nori.
Magdė: — Gerai, pažiūrėsime.
Lapienius: — Prisiartink, Magdute.
Magdė: — Ko dar vėl nori?
Lapienius: — Eikš arčiau, sakau.
Magdė: — Šalin su rankom, aš nemyliu kai 

mane glosto!
Lapienius: — Tik vieną mažiuką pasigla- 

monėjimą....
Magdė (stumdama jį šalin): — Pasitrauk, 

aš juoko nesuprantu.

ištikro klaidino: nieko daugiau ’ tojai (buvo galima rasti visame 
nebuvo kaip tik paprastas debe- žinomame pasaulyje. Florenci-
šis, gal tik su tuo skirtumu kad 
vidurnaktyje niekados debesio 
kraštai nebūna nušviesti, jei už. 
jo nėra mėnulio. Palengva tas 
[debesis išnyko ir tame krašte 
pasirodė žvaigždes, kaip visada. 
Netrukus ir vėl tas kraštas nu
sitiesė tokiu -pat debesiu ir vėl 
jo kraštai žaliavo, ir tuo sykiu 
jau matėsi per visą dangų ibe- 
sišvaistą .ilgi 'ploni visai balti 
debesėliai; lyg tolimos elektros 
šviesos nutiestų spindulių, " bet 
netiesus ar vienodi, tik išsitar
šę ir palaidi, šokinėją daugiau
sia pietų linkui lyg didelės ug
nies liepsnos liežuviai. Vienas 
tokis liežuvis nusidriekė ir bei 
paliovos smarkiai per tūlą laiką 
švaistėsi taip toli j pietų erdvę 
kiek tik galima buvo matyti. 
Kitose vietose žaidė trumpesni, 
mažesni netaip nuolatiniai spin
duliai.

Neužteko to kad aurora 'bo
realis paįvairino visada vienodą 
ir nuobodžią nakties dangaus 
išvaizdą, Ji darė daug intek- 
mės ant žemės, savo elektrines 
sroves paleisdama į telefonų ir 
telegrafų vielas, tuomi sutram
dydama jų veikimą, Vietomis 
buvo pažymių nuotikių. Išde
ginta telefonų kalbėjimo aparė
tai, smarkiai elektros srovei at
ėjus; sugadino net jūrėse gulin
čias kabelių vielas.

Yra tikrinimų kad tos elek
tros srovės ir pati šviesa paei
na nuo saulės plėtmų. šiose j likos bankų po Europą. Gau- 
dienose į žemės pusę buvo atsi- siu savo pinigų naudojimu ir

ją taip buvo pragarsėjus savo 
turtingumu jog, -kuomet Floren- 
cietis budayo paimamas nelai- 
svčh, a'frpiritimo buvo dusyk tiek 
reikalaujama negu už,'kitų sri
čių piliečius. Florencijos muš
tiniai, florinai, buvo tikriausi 
Europos pinigai.

“Taip prasiplėtus komercija 
natūraliai pylė didėjančius tur
tų šaltinius į Florenciją ir pa-: 
-dare jos pirklius ir savininkus 
pertekusiais. Miestas išdidžiai 
šiaušėsi savo ‘industrijos ‘kapi
tonais’ ir ‘pirklybos princais’. 
Buvo Įsteigta respublikos for
mos, vienok iš pradžios ji bu
vo griežtai pramonės žmonių 
valdžia. Gildijos arba didžiau
sių pirklių draugijos paskirose 
pramonės šakose kiekviena rin
ko iš 
dantį 
■leista 
vams
Darbininkai dėjo dideles pas
tangas gauti balso tame kaip 
dabar galima butų šių dienų žo
džiais pasakyti, miesto ‘pramo
nės soviete’, vienok išskyrus tik 
trumpą po revoliucijos periodą, 
jie buvo išmesti. Vienu laiku 
buvo Uždrausta didžiūnams įbal- 
sas ir tas miestas buvo tik pra
monininkų rojumi.

“Garsingoji Mediči šeimyna 
buvo viena tarpe tų praturtė
jusių Florencijos indutsrija ir 
prekyba. Ji turėjo eilę iš šešio-

savo tarpo narius į val
kūną. Vėliaus buvo da- 
mažesnių gildijų atsto- 
ineiti į valdantįjį bureįį.

i vo Michaelangelo, Raphael, Leo
nardo da Vinci, Giotto, Luca 
Della Robia, Donatello, Fra Fi
lippo Liįjpi, Botticelli ir Andrea 
del Sarto; šalip daugybės ma
žesnių piešėjų, skulptorių ir ar- 
kitektų. Dante ir Boccaccio, 
tarpe didžiausių literatūros ži
burių Renaissance' laikų buvo 
Florenciečiai kaip lygiai buvo 
ir Galileo, filosofas, ir Machie- 
velli, valstybininkas.

“Daugybė palocių, tiltų, bok
štų ir šventųjų budavonių pa
rodo ‘Florencijos arkitektų ge
nijų. Tarp pastarųjų yra ka
tedra Duono, pagarsėjusi pasau
lyje. Rašytojai sako jog žiurė- 

i damas j jos milžinišką išgaubę, 
žmogus gauna tokį įspūdį kaip 
žiūrėdamas į didžiąsias pirami- 
das, jas atlankęs. Niekur kitur 
pasaulyje žmogus nėra pabūda
vo j ęs tokio Stogo kuris apimtų 
taip didelę be jokių stulpų pa
rėmimo tuštumą. Lipantis dau
gybe laiptų kurie nuveda į vir
šų tarpe dvejų domės sienų, jau
čiasi lyg mažytė muselė šliau
žianti dideliu arbuzu.

“Senoji rinkos vieta Florenci
joje — Mercato Vecchio — ir 
jos artimos apielinkės buvo iš
versta 1980 metais, dideliam nu
siminimui senovės liekanų mylė
tojų, kad butų galima pataisyti 
miesto sveikatai nauji pagerini
mai. Apie šitą vietą yra atsi
buvę įvairiausių senojo miesto 
judėjimų ir bruzdėjimų. Sienos 
budinkų ką sudarė daugelį ‘gat
vių’ buvo galimos pasiekti be
veik rankas išskėtus. Langai 
buvo tiktai paprastos skylelės 
įleidimui šviesos ir oro; skiepuo
se ir kambariuose buvo nuo am
žių prisirinkę purvo ir smarvės. 
Ant senosios rinkos vietos ta
po ištaisyta modemiška bet pa
prasta 'Piazza Viktoro Emma^ 
nuelio. " ,

“Florencija yra šiaurinėj cęn- 
tralinės Italijos pusiausalio da
lyje tik vakariniame Appeninų 
kalnų šone. Ji guli ant Arno 
upės apie 50 mylių nuo jūrių. 
Viduramžių Florencijai reikiant 
išeigos į jūres jos komercijai 
buvo išsipirkta kelias prie van
dens atperkant vienu tarpu vi
są miesto Pisa titulą prie Arno 
upės netoli jos ištakos, ir mies
tą Leghorn, pajūrio uostą kele
tas mylių nuo Pisos,”

(Bus daugiau)

Kreipkitės Į bile skyrių agentūrą, arba ofisą American 
Railway Express Company-, arba musų vietinin ofisan:

2048 East 9th Street, Cleveland

SITAS YRA

AMERICAN EXPRESS CHEQUE (American Express čekis), kaip-yra 
parduodami didumoje musų ofisų ir agentūrų. Truputį kitokia for

ma, su atplėšimu kairėje pusėje ir kvitą dešinėja, yra parduodama tū
luose ofisuose.

Visos musų čekių formos yra atspausdintos ant šviesiai mėlynos 
popieros.

Nuplėšk kvitą kairėje pusėje ir pasiųsk čekį į užsiėmus, registruo
tame laiške.

Viskas.kas reikalinga jūsų giminei ar draugui kitoje šalyje gyve
nančiam daryti, tai nunešti čeki j tą banką kurio vardas yra įrašytas 
žemutiniam kairiajam kampe čekio, ir jis gaus čekyje pažymėtą šilimą 
pinigų. Jei tokis bankas randasi kitame mieste, tai artimiausias ’ban
kas išmokės pinigus arba paims čekį pinigų iš j ieškojimui.

American Express čekiai yra užtikrinti, nes American Express Kom
panija per daugelį praeitų metų yra persiuntusi pinigų Europon dau
giau negu bile viena kita finansinė įstaiga šioje šalyje, šitas ilgu me
tų patyrimas ir didelės skalės biznis davė galimybės kompanijai taip su
pažindinti kitų šalių bankus ir išmokėjimų agentūras su American Ex-į 
press Kompanijos čekiais, money orderiais ir kabelių siuntiniais kad jų 
išmokėjime kitose šalyse kreipiama kuodidžlausios domės ir duodama 
pirmenybe.

American Express čekiai yra labai parankiu dalyku dideliuose mies
tuose. Persiuntimui pinigų į mažus miestelius ir kaimus vartokite Ame
rican Express Užrubežinius Money Orderius.

American Express čekiai, money orderiai ir kabelių siuntiniai gali
ma pirkti virš 8.000 bankuose ir agentūrose ir virš 30,000 Express ofi
suose visose dalyse Suvienytų Valstijų.

Arba rašykite savoje kalboje į:

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 

65 Broadway, New York'



SEPTYNI SENOJO PASAULIO
STEBUKLAI r.

.Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K.,

(Tąsa iš pereito num.)' įsi palaidotą ilsėtis apatiniame skiepe sykiu
Stogo viršuje padirbta apie dvidešimts VJ1 ar Pala^°^a viršutinėje di
du nėdu ilffio ir nenkiu nėdu mažiau dejeje eraveje.penkių pėdų ilgio ir penkių pėdų mažiau 

pločio platforma, ant kurios pastatyta gar
sioji važmų grupę, kuri apkarūnavo to ka- 5 
po pastebėtiną garbę ir didybę. Keturi mil- Į 
žiniški arkliai, po dvylika pėdų ilgio, buvo 1 
prikinkyti prie ratų, pažaboti brunzos >va- 1 
dėlėmis. Vežimo ratai buvo septynių pė- 1 
dų ir septynių colių augščio ir šešių špy- 1 
kių tarpuose vietose buvo taipgi palikta ' 
akmuo del tvirtumo. Vežime stovėjo dide- ' 
lė karaliaus Mausalio dtovyla, o sale jo, ar 
taipgi ratuose, ar ant papėdės, buvo mo
teriškas pavidalas, bene jo mylimos žmo
nos Artemisos. Pilnai visas ketvirtdalis tų 
važiuotojų grupės likosi atrasta, 'tarpe to 
ir karaliaus Mausalio stovyla, ir tai labai 
giliukinga, nes tai yra viena iš geriausių 
nuo senovės užsilikusių kokį nors žmogų 
perstatantis paveikslas. Ta stovyla yra 
devynių pėdų ir dešimties oblių augščib; 
jo moteriškos sandraugos stovyla yra že
mesnė. Žiūrint į karalių Mausalį, kaip jo 
pavidalas perstato, maitosi platus diktas 
veidas, giliom tvirtom akim, sunkiais ant
akiais ir rimta burnai Žemutinę jo veido 
dali padengia trumpa tanki barzda, ir bui- 
nųs jo galvos plaukai nusiriekę 'beveik iki 
pat pečių. Veidas ir visa forma nurodo jj 
buvus tvirtu, dideliu, veikliu 'žmogum. Ant 
nelaimės, moteriško pavidalo veidas likosi 
visai sumuštas ir .negalima pažint jos ypa
tybių.

Jeigu dabartiniais laikais butų išsta
tytas iš marmuro panašus mausolijui bu- 
dinkas, kaip pav. škotiškų Apeigų Washin
gtone, jis tik ir pasiliktų/viena didelė ma
sė blizgančio akmens. Tečiau senųjų lai
kų skulptoriai nebuvo taip lengvai paganė- į 
dinami. Stovylų dalįs, perstatančios žmo
gaus kūną, buvo nuspalvuojamos; akis ir d 
plaukai išdirbami jų naturalėmis spalvo- i 
mis. Drapanos buvo išrengiamos skais
čiais marginiais. Arkliai ir liūtai irgi iš- 
spalvuoti. Sieninių akmeni daljs, kuriose 
stovėjo išskaptuoti pavidalai, buvo mėly
nos spalvos, o patįs pavidalai raudoni. Net 
patįs baltieji sienų marmuriniai akmenįs, 
kurie paliko nespalvuoti, buvo perbraukti 
lįakeru ar vašku, kad neturėtų to svaigi
nančio blizgėjimo.' /

Tokia tai buvo mausolijaus išlaukinė 
išvaizda. Nebuvo tai jo didumas, kuris 
atkreipė visų domą, nes jis užėmė tiktai 
pusę ploto kokį apėmė Parthenonas, bet jis 
buvo apie du sykiu tiek augščio. Visą gar
bę šiam kapui užpelnė puikus išdirbimas, 
harmoningas išspalvavimas, tinkamas su
tvarkymas ir sustatymas stovylų ir relifų, 
atsakantis apdirbimas mažiausių smulkme
nų ir ypatingai didžiųjų artistų darbai.

Apie jo vidujinį ištaisymą sužinota la
kai mažai. Paties grabo kambarys buvo 
skiepe, į kurį' karaliaus ’lavonas buvo įneš
tas siauru takelių, y Buvo prirengta taip 
kad po palaidojimo ant ineigos užpuolė 
milžiniško didumo akmuo, .visiškai užtver
damas perėjimą į kapą, kad tokiu budu pa
laidotas kurias su visais turtais tenai galė
tų būti liuosas nuo kapų vagių palietimo. 
Dabar jau nėra žinoma, ar Artemisia liko-

Nuo pagrindų viršuje grabo kambario, j 
žiūrint augštyn, ėjo laipsniškai įrengti pa- < 
stovai šu pilioriais ir galerijomis, vienas 
virš kito iki pat piramido-stogo. Kaip bu- 1 
vo intaisyti angštyn kįlą laiptai ir kaip vi- ' 
dus buvo apšviečiamas, galime tik patįs nuo ' 
savęs spėjimus daryti. Vienok šian ir ten 
pusiau tamsoje stovėjo dideli skuipturuoti 
pavidalai ant sienų ir taipgi vyrų stovylos', 
lyg saugojančios apačioje esantį grabą. 
Mausolijus ’buvo taip ypatingai įrengtas, 
kad senovės žmonėse be paliovos sklaidėsi 
kalbos, buk jo stogas arba viršus pasiko
ręs ore.

Kuomet Artemisia mirė, jos sostą už
ėmė jos brolis Idrieus. Rodos :bėne tik jo 
viešpatavimo laiku kapas likosi užbaigtas 
statyti. Idrieus paėmė sau už moterį savo 
seserį Adą, kuri, po jo mirties, kreipėsi prie 
Aleksandro Didžiojo su užklausimu, ar ne
norėtų jis pastoti jos augytiniu. Kitas bro
lis Adą ištrėmė. Su kilimu Aleksandro di
nastijos" Hekatomnus priėjo savo galo ir 
Karija paliko jo imperijos dalimi. Įvyko 
įvairių greitų permainų. Vienas paskui 
kito užėmė, ir valdė tą žemę Menandras, 
Antigenus, Lyšimachas, Ptolemius ir Ąn- 
tiochas Epiphanas, tečiaus tasai kapas vis 
tėsę savo egzistavimą tolyn, visame savo 
puikume. Iš tolimų kraštų keleiviai ėjo jo 
žiūrėti. Lucianas savo Mirusiųjų Dialo- 

. guose karaliui Mausaliui iskverbia šiuos žo
džius : z

Šalip ypatiškos didenybės ir viršeny
bės, aš esu gražus, augšto pavidalo, ir to
kio tvirto sudėjimo, kad tas prigelbėjo man 
pernešti visus vargus ir sunkybes karių, 
tečiaus trumpai noriu pasakyti, svarbiau
sias dalykas yra, aš išstačiau virš savęs pa
sakiškai stebėtiną monumentą Halikarnas- 
se, kuris, delei savp didumo ir puikumo; ne
turi sau lygaus visame pasaulyje. 'Jis yra 
išdabintas išimtiniausiomis figūromis žmo
nių ir arklių, visi išdirbti tokiu pastebėti
nu atidumu ir iš tokių pažymėtinai -puikių 
marmurų, kokių jus lengvai nerasit net pa
čiuose dievnamiuose.

Toliaus Lucianas liepia ant to Dioge
nui juokingai patėmijajičiai atsakyti:

Kaslirik tavo monumento ir brangių 
marmurų, iš kurių jis pastatytas, Halikar- 
nasso gyventojai ištiesų turi gerą priežas
tį rodinėti' jį ateiviams ir svetimiems žin- 
geiduoliams ir daug apie save manyti tu
rint tokį brangų dalyką savo miesto sieno
se ; tečiaus, mano gerda. drauge, aš nema- 

. tau kokį iš to gali turėti džiaugsmą. Tu- 
• return tik sakytis,- kad ant tavęs užversta 

sunkesnė našta, negu visų musų, nes turi 
■ tokią milžinišką krūvą akmenų gulinčių 
> ant savęs.

L1ETUVOS STE1G. SEIMO Ą1DAI APIE 
BRUSSEL1O TARYBAS IR IŠLYGAS

randa vis daugiau .paramos Tau
tų Sąjungoje ir Santarvės vals
tybėse.

Po ministerio pranešimo at
stovas Venclauskis pasiūlė pra
dėti diskusijas tuo klausimu ir 
padaryti mažą pertrauką susi-

Užsienių Reikalų Mihisteris 
Dr. Purickis pranešė apie Brus-' 
sėlio derybas kurios turi dide
lės svarbos, nes tai pirmais fak
tas su Lenkais barimosi daly
vaujant liudininkams, Tautų Są
jungai. Iki šiol Lenkai dar nie- 
|kur nesuformavo laiškiai savo Į tarimams frakcijose. Pirmą pa
reikalavimų, bet Brusselyj tu- siūlymo dalį priimtai; o pfertrau- 
rės aiškiai juos padaryti, tai bu-jka atmesta. Diskusijose daly
sianti žodžių ir diskusijų kova, lyavo atstovas černeckis (k. d.

Pastebėjo kad abiejų pusių .į.j j jjs pareiškė kad Brusselyj 
reikalavimai labai nesutaikomi, Lenkai sutinka'su Lietuvos de
ne's Lenkai siekia prie unijos, mokratine delegacija Steigiamo- 
federacijos ir militarinių kon- Į j0 geimo pastatyta. Prelimina- 
vencijų. Mes to visko priimti rfamš pasitarimams Brusselyj 
negalim (salėj ploja). einant, turi būti Suvalkų sutar-

Esamomis žiniomis, Tautų Są-, įįeg prisilaikymas (ploja). Gin-
• junga ir Ententos valstybės''pijamam klausime daug svers 

■pripažįsta Vilnių organiškai stijvjetog gyventojų nuomonė, bet 
Lietuva surištu. Priminė kadi jaį pareikšti turi būti laidavi- 

( Lenkija dabar kaip tik rei'ka- mas autoritetingam trečiam -as- 
ląuja iš Tautų Sąjungos para- menini. Pareiškė kad ekonomi- 
mos, kaip turi išsiristi Augšto- nas jr prekybos sutąrtįs gal but 
sios Silezijos klausimas. Tas abišalio naudingumo principu 
klausimas Lenkijai yra svarbes- .paremtos.
nis už'Vilnių. Sėig. Seimo Vice-Pirmininkas

Rytų Lietuvos visuomenė vis;Dr Staugaitig pažymėjo Brus-
derybose preliminarius pa

sitarimus kur turi būti pareika
lauta želgoivskio kariumenės 
atitraukimas iš Vilniaus. Pa
stebėjo kad mes sutinkam duo
ti maisto ir sėklos Rytų Lietu
vai mums kontroliuojant, gi lie
pos 12 d; turi būti musų reika
lavimu pasitraukimo diena (sa
lėj ploja). Mes turim reikalau
ti prijungti Seinus, Jęžainius ir 

’ Punską. To nepaminėjo Minis- 
teris1. Nepriimtina mums su 
Lenkais nei unija nei federaci- 

. ja (ploja). Pareiškė Užsienių 
Reikalų Ministerio politikai pri
tarimo kad Lenkų nepulti. Pa
minėjo Laikinosios Konstituci
jos nustatymą kuris duoda pa
kankamai garantijų tautų ma
žumoms .plėtotis. Pastebėjo kad 
musų padaryta klaida, nes per
daug kalbėta su Varšava, o ma
žai ' santikiuota su Rytų Lietu
vos visuomene. Reikalinga tin
kamas išvadas padaryti iš Len
kų pusės pavojui įgręsiant. Iš
reiškė vilties kad delegacija 
Brusselyj galės tinkamai musų 
reikalus apginti. Valstiečių Są
jungos ir socialistų liaudininkų 
vardu siūlo rezoliuciją. Išklau
sius Užsienių Reikalų Ministe- 
rio pranešimo Steig. Seimas pa
reina prie kitų dienotvarkės 
punktų.

Kalbėjo atst. Rozenbaumas 
(žydų frakcija), atst. Venclaus- 
skas (s. d.) savo 'kalboj pareiš
kė kad iki šiol dar nepaaiškėjo 
nieko, ir išreiškė nepasitikėjimo 
tuo 'klausimu Santarvei (kairėj 
ploja).. Jo nuomone, vieninte
lis išėjimas užklausti visuome
nės ar ji norės prigulėt prie Lie
tuvos. Socialdemokratų frakci-

Krikščioniškosios eros pradžioje Hali- 
kamąssas likosi beveik apleistas miestas 'ir 
mausolijus, dar vis tebestovįs, buvo nebe
saugojamas. Oratorius Ciceronas apkal
tino Verrą už išnešiojimą kapo stovylų.

(Bus daugiau)

SUSTOK — ŽIŪRĖK — IR — KLAUSYK - 
Šiam Žingeidziam Pasiūlymui!

ŠEŠI DALYKAI TIKTAI UŽ $6.00.■RAŠYK ŠIANDIEN — viršuj ilius- 
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- 
del neabejok. Tik iškirpk šį paveiks- 
lą> parašyk savo vardą ir adresą AI- xz\ 
ŠKIAI, indčk 35c. stampom ar kitaip 
už persiuntimą, ir mes pasiųsim tuos 
daiktus kaip jie perstatomi ir apačio- 
je yra įvardinti.
1— y-Geriausias Kilkų Laikrodis, bran- y w
giausio dručiausio medžio, gražiai iš- 
drožinėtas rankom todėl dar vertes- y
nis’. Viduriai yra geriausio darbo, x
sutaisyti laikymui tikro laiko, ką ir 
atlieka, nes reguliuojami vogom, ir 
garantuoti laikymui visą amžių.
2— 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 fe'1 
daugelio metų.
4— Auksuotas žiedas su jūsų vardo raide.
&—Barometras, naujausias, pagerinto išradimo, parodo orą diena pirmiau kois sekančią dieną bus moteriška
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 naudingas 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 dusyk tiek kiek mokate mes pinigus 
julhs grąžinsime. Šis skyrius daiktų ištikto jums patiks ir jūsų draugai panorės ir pasiskubins taipgi gauti, o 
gąl ir pats panorėsi kitą tiek nusipirkti — TAIGI, PASISKUBINK DABAR!

Union Sales Co. 673 wDeMp*D4If0ON ST-

politiškai ir organiškai su Va- L 
karų Lietuva surištais. Vidu j i-! 
nis įsitikinimas yra svarbus, nes I 
galutinai nuo jo priklausys Vil
niaus klausinio išsprendimas.

Pareiškė nuomonę kad Pabalt- . 
jurio valstybės labai yra suriš
tos politiniais ir ekonominiais 
santykiais. Musų kaimynai už
tektinai įsitikinę kad žuvus Lie
tuvai ir jų padėtis pasidarys 
■problematiška. Pabaltjurio val
stybių solidarumas, deryboms 
einant,' yra musų naudai.

Lenkų politika ir gąsdinimai 
kad .Lietuva bolševikiška 'šalis 
nustojo reikšmės Santarvėj. 
Lenkai bijo kad Lietuvai, esant 
išliųosuotai, jie negautų inta
kes priešingų veiksnių Santar
vės politikos. Už tat (derybų 
prognozę statant reikia visus 
veiksnius kurie sudarys derybų 
rezultatus tikrai įvertinti.

Del musų valdžios linijos de
rybose ^inisteris pareiškė, Lie
tuva 
kad:

1)
2) 

laisvą tranzitą gelžkeliais ir Ne
munu prie jūrių;.

3) Palaikyti ekonominių s sen
tikius ir naudingus mums;

4) Susiartinę su Baltjųpo 
kaimynais vadovautis bendra 
su Lenkais politika politiniuose 
ir ekonominiuose sentikiuose. Į

! paskirus sentikius su Lenkija 
nešidėti.

Sentikiai šu Rytų Lietuva nu
statoma duodant (Rytams auto
nomijos teises (kultūrinės).

Apie politinę taktiką pabrė
žė du griežtos politikos meto
du: 1) kada apmąstoma- gerai 
tikslas ir priemonės jį įgyti, pa- 
jiegom ir sąmoningai prie jo ei
nama, ne slaptai, čia griežtu
mas apsireiškia metodo lanks
tume. 2) Kita griežtą politika 
einama aklai, ji daugiausia ve
da prie katastrofos 
ir Rusijos politika), 
me griežtai, bet ne 
deųdorffo politikos 
neprivalome. Pastebėjo Lenkų 
gandus del musų puolimo ant 
jų. Tais gandais Lenkai norė
jo pagaminti moralio spaudimo 
kad greičiau prie savęs prilenk
ti. Del to atsargumas šiandien 
yra laibiau reikalingas kad Len
kų bandymams prasidėjus galė
tume atremti. Susirėmimo no
rima išvengti, bet jei Lenkai 
pultų tai visomis jiegomis gin
simės (salėj plojimas). Del de
markacijos linijos, iki kolei lai
kysimės sutartyj pažymėtos. 13- 
rodinėjo kad musų reikalavimai

■kol 'kas pasižadėti galinti

Lenkijos nepuls;
Mes galim duoti Lenkijai

(Vokietijos
Mes eina- 

aklai. Lu- 
varyti mes

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. '
I Laivakorčių agentūra į Liepo

ją, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei j Lietuvą.

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

Pinigus siųskit per pačto Mo
ney Orderį. Rašydami pridėkit 
2c. stamps ir visad adresuoki!

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

Darbininko Draugas

16-

Chicago, III.

Socialde- 
pasiu-

parei- 
stovė-

ja mano kad reikalinga sušauk
ti Seimas ir sudaryti tam aplin
kybės. Siūlo daugiau kreipti 
domės į Lenkų sentikius, o ne
pasitikėti- ginklams.
mokratų frakcijos vardu 
lė priimti rezoliuciją.

Atstovas Liaus (L. f.) 
škė kad Lenkų frakcija 
jo visuomet ant Valstybinio Lie
tuvos nepriklausomybės pamato 
(salėj ploja). Lenkų politinis 
programas supranta Lietuvą ne 
vienos' tautos valstybe, o visų 
joje gyvenančių tautų sudaryta. 
Reikalavo daugiau turėti ekono
minių ir politinių sentikių su 
Lenkija..

Užsienio Reikalų Ministeris 
pridėjo del Seinų ir Punsko sri
čių prijungimo Lietuvai. Nuro
dė priežastis kurių deleį negali 
būti gyventojų atsiklausimo. 0- 
kupaciją prašalinus galima bus

su visuomene tartis, bet nega
lima išanksto užmesti Rytams, 
mes duosim jiems autonomijos 
teisę (ploja). \

Del socialdemokratų pasiūly
tos rezoliucijos atst. Draugelis 
(k. d.) išsireiškė apie jos nepri- 
imtinumą. Priimta socialistų 
liaudininkų ir valstiečių pasiū
lytoji rezoliucija.

“Elta” per Diet. Inf. Biurą;

American Line

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

New York—Hamburg
Sustoja prie

Cherbourge ir Southamptone
ORBITA
OROPESA
ORDUNA

Gegužio 21 Liepos 2 
Birželio 4 Liepos 16 

Birželio 18 Liepos 30 
1, 2 ir 3 klesps keleiviams.

Viskas puikiai rengta trečios kle- 
sos pasažieriams.

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

26 BROADWAY NEW YORK 
Arba bile Laivakorčių Agentūroj

PAIN-EXPELLER
▼alzbwtenklla užreg. S. V. Pat. Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Tėmyk Įkaro (Anchor) Yaizbaženkl|.

REIKALAUKIT TUOJAU

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.
Kairia vieno numerio 10c. Metams $ I. 
“ARTOJAS” didelio formato, 30 pusi., gra
žia >5 pieštais dviem spalvom viršeliais, dai
lus pažiūrėti, pilnas puikių raštų, Pažiū
rėti norėdami siųskit 10c. Dykai nesiun- 
čiama. ' Skubėkit, kolei dar neišsibaigė.

’’ARTOJAS”
E. 79th Street, Comer Superior Ave.

CLEVELAND, OHIO

Tiesiogine Kelionė
NEW YORKAS- 
HAMBURGAS

Patogiausias Kelias Rusams 
ii/ Lietuviams.

Dideli ir Modemiški Dviem 
Sriubais Laivai.

Manchuria Birželio 2
Mongolia Birželio 16
Minnekahda (t^a3u^a

Birželio 30 d.

Red Star Line
NEW YORKAS- 
HAMBURGAS 

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

“DIRVOS” SKAITYTOJAMS

DOVANOS
I

KI pabaigai šių 1921 metų, VI
SIEMS ‘Dirvos’ Skaitytojams, už
simokantiems metinę prenumera
tą, bus duodamos dideles dova

nos — didžiausios, kokias kada Ame
rikos Lietuviški Laikraščiai davė.
ę 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:

“ATTJLOS SIAUBIMAS 
LIETUVIŲ KRAŠTAIS”

Parašė J. O. Sirvydas. Puslapių 208. Su paveik- 
. slais. Labai žingeidus istoriškas piešinys iš se

novės siaubūno barbaro Attilos vajonių po Aziją 
ir Europą, taipgi Lietuviu gyventose vietose.

DUODAMA TIK DRŪTAI APDARYTA.
Pardavimo kaina $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.

. 2^?° Pasirinkit Vieną iš Jų!
PIGAUS dovanas — vieną iš tų kny
gų — visi skaitytojai, ar kurie užsira- 
rašys arba atnaujins savo prenumera- 

\ tas patįs, tiesiog, arba per musų agen
tus; Ągentai patįs knygų neišduos, 
bet jie turi pažymėti prisiųsdami. pini
gus, kokią knygą užsirašantis pasirin
ko — ir bus tiesiog skaitytojui į namus 
nusiųsta be atidėliojimo.

Kurie norite gauti vieną iš tų knygų 
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 dovanos po Naujų 1922 
Metų jau negausite.
^JTos pačios knygos bus duodamos 
ir užrašantiems “Dirvą” į Lietuvą ar
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.

TRAGI
. (Vertė

(Iš Louis

(Tąsa

‘Viena nakt
I vyro ir girdi — 

voje ir kažkas s 
E ka. Sušunka n< 

šokės iš lovos, i 
moteris sužeista, 
darius — lyg či 

į musu 'kampe! 
. tūkstančiu frau 
Į iki Saint-Nazan 

kas tave nepakl 
nueina pažiūrėti 

r neranda. Ryto 
dryso pareiti nai 
Turiu pasakyti 
belaikyti savo p 
vus pinigus laik 
sic’e. Ju sunaus 
brangiai atsieidi 
suvarginti. Vai 

| keje žmogų su 
sunku, o ju visa 
tūkstančiu livru 
luke. Niekas m 

. užmokėjo Nant 
nu. Visa šeim 
Kambremero bi 
jam pagalbos.

1 p piršo savo Joki
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Honore de Balzac.
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TRAGEDIJĄ JUROJE 
(Vertė Karolis Vairas).

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

“Viena nakti ji guli lovoje šalę 
vyro ir girdi — kažkas raiba; pasikelia lo
voje ir kažkas sukerta jai peiliu per ran- 

k ka. Sušunka ne savu balsu. Petras, pa
šokės iš lovos, užžiebia žiburį, žiuri, o jo 
moteris sužeista. Jis mano plėšiką tai pa
darius — lyg čia kada nors ’butą plėšiku 
musu ’kampe! Tu gali nešioties dešimti

■ tūkstančiu franku auksu nuo Le Croisic 
iki Saint-Nazarre po pažastimi, — ir nie
kas tave nepaklaus ka nešiojies. Petras 
nueina pažiūrėtu Jokubuko, bet niekur jo 
neranda. Ryto meta tasai padauža bet-gi 
dryso pareiti namo ir sakyties buvęs Batz’e. 
Turiu pasakyti jo motina, nežinojus; kur 
belaikyti savo pinigus. Kambremeras sa
vus pinigus laike pas poną Dupolėta Croi-

i 1 sic’e. Ju sunaus išdykumas ne 'karta jiems 
brangiai atsieidavo. Jie buvo pusėtinai jau 
suvarginti. Vargiai rastum musu apielin- 
keje žmogų su pinigais, tad ir jiems buvo 

I sunku, o ju visas turtas buvo arti dvylikos 
tūkstančiu livru, Skaitant prie to ir ju sa- 
luke. Niekas nežinojo, kiek Kamibremeras

■ užmokėjo Nantes’e, išpirkdamas savo su- 
I. nu. Visa šeimyna buvo blogoj padėty.

Kambremero broli išįiko nelaime, reikėjo 
I jam pagalbos. Kad ji nuraminus, Petras 

piršo savo- Jokubuka Perottei (jaunesnia- 
I jai Kambremero dukterei). Be to, kad pa- 
I gelbejus jam gyventi, jis samdydavo ji' 

žvejonei, nes Juozas Kambremeras taip' nu
sigyveno, 'kad turėjo pas kitus dirbti, kad 
pragyvenus. Jo moteris mirė šiltinėmis, 
taigi per ištisus fnenesius jis turėjo, kitiems 
mokėti už auklejima Perottes. Petro Kam
bremero moteris buvo skolinga įvairiems 
žmonėms’ suvirk šimtą Tranku7 ųž mažiuke,’ 
už audeklą, dvieju ar trijų menesiu alga 

I didžiajai Frelei, kuri turėjo kūdiki nuo Si- 
| mono Gaudrio ir žindė Perotte. Taigi, 
( Kambremero moteris buvo įsiuvusi i savo 
Į šieniko kampa kiek Ispanijos auksiniu pi- 
t nigu su parašu ant jo “Perottei’’. Ji buvo 
į gerai pamokinta ir galėjo rašyti, lygu koks 
r paštininkas; ji ir savo 'sunu išmokino skai- 
į tyti. Ir tas jos mokslas ji pražudė. Nie- 
I kas nežinojo, kaip tas atsitiko, bet tas nak- 
I tibalda Jėkubukas suuodė auksa, — jis pa- 

griebe ji ir išdūmė siaustu i Le Croisic’a. 
P Gerasis tėvas Kambremeras — tąrsi nelai- 
| mę to norėjo — gryžo namo savo valtyje 
| ir, išlipdamas ant kranto, pamate popiere- 
-. lį plaukiojanti vandeny; pagavo ji ir atne- 
| še parodytu moterei; ji pažino savo raš- 
| ta ir pergriuvo ant žemes: Kambremeras, 
g nieko nesakydamas, eina i Le Croisic ir su- 
į žino, kad jo sūnūs muša biliardą; tėvais ir 
t sako moterei, karčiamos savininkei: ‘Jo’ku- 
| bukas mokes tamstai auksiniais pinigais, 

kuriu aš nenorėčiau išleisti; jei tamsta su- 
į gražinsi man juos, aš užmokėsiu sidabri- 
r niais; aš palauksiu už duru.’ Karčiamos 
K savininke buvo gera moteris, — ji taip ir 
I padare,' kaip Kambremeras jos prašė.' Kam- 

bremeras, paėmęs pinigus ir tares: ‘Gera, 
L ačiū’, gryžo namo. ,Visas miestas tiek ir
■ težinojo. Bet aš štai žinau ta, ka kiti tik- 
į tai spėlioja.

vieną iš tų knygi! Į “Parėjės namo, jis liepia savo moterei 
iki jūsų pręnume- ■ priruošti žemutiniji kambarį; pats sukuria 

Tugni, užžiebia dvi žvaki, pastato dvi kedi 
t vienam krosnies šone ir suoleli 'kitam; Po 
K to liepia moterei atnešti šliubinius savo rų- 
|-bus ir apsirengti jais. Pats irgi apsirengia 
į'geriausiais drabužiais, nueina pas broli, 
įprašo jo -padaboti jojo narna laukę ir pra- 
Į nešti jam, jei išgirs 'koki garsa by pakran- 
|ty, šioje puseje, ar anoje, nuo Gueranides 
į pelkyno. Manydamas moterį jau apsire- 
į džius, gryžta vidun, užtaiso šautuvą ir pa- 
| stato kerteje prie kamino. Tuo tarpu ir 
(Jokubukas pareina namo; gana vėlai; jis

TOJAMS

TOS
21 metų, VI- 
dtytojams, už- 
lę prenumera- 
dideles dova- 
as kada Ame- 
ščiai davė.
aitytojams yra 
dvi knygos, ii 
ir siųsdami sa
us — už visus 
kite kurią kny- 
i. Jos yra:

UBIMAS
\ŠTA1S"

pin 208. Su paveik- 
škas piešinys iš se- 
los vajonių po Aziją 
gyventose vietosi 
AI APDARYTA.
ia $1.50.

JŽ ŽMONIŲ 
U”

r

Pusi. 156 (didesnio 
žemlapiais, nurodau- 

iškimų. Platus suly- 
žmonių pažiuro į til 
AI APDARYTA, 
na $1.25.
ną iš Jų!
vieną iš tų kny- 

, ar kurie užsira- 
savo prenumera- 
i per musų agen- 
knygų neišduos, 
prisiųsdami. pini- 
įrašantis pasirin- 
aitytojui į namus 
imo.

atnaujinti dabar 
kaip ir visiems: 
nerata baigsis tik 
alit atnaujinti ne
oš po Naujų 1922

>s bus duodamos 
rvą” j Lietuvą ar- 
lis.

Valstijose $2.50 
$3.00 
$3.50

lovanas, pinigus 
itą siųskite: -

Cleveland, 0. t

girtuokliavo ir lošė iki dešimtai valandai į 
jis atsiyrė ties Camouf vieta. Jo dęde, iš
girdės ji rėkaujant ant 'kranto, ties ] 
ne, nueina pas ji ir, nieko nesakydamas, 
parsiveda ji iki namu. Inejus jam vidun, 
tėvas parodo suolelį ir sako:

“ ‘Sėsk tenai. Tu esi prieš savo tęva 
ir motina, kuriuos tu dabar nuskriaudei; 
jiedu 'bus tavo teisėjai !’

“JokubiYkas imą sukinėtis, nes tėvo 
Kambremero veide jis mate kaž ka labai 
negero. Motina sėdi tiesi, lyg irklas.

“ ‘Jei tu rėksi, ar pasikrutinsi, jei tu 
nesedesi ant suolelio taip tiesiai kai kar
te’. sako Petrais, taikydamas i savo sunu1 
šautuvą, ‘aš tave nušausiu ant viėtos kai 
šunį!’

“Sumiš sėdi be žado, lyg žuvis. Moti
na irgi nesako nei žodžio'.

“ ‘Žiūrėk čia,’ sako tęvas sunui: ‘štai 
popieriukas, kuriame buvo suvynioti Is
paniški auksiniai pinigai; pinigai buvo mo
tinos lovoje; viena tik motina ir žinojo, kur 
Buvo' tie pinigai; aš radau ši popieriuką 
vandeny, išlipdamas iš valties; ši pati va- 
kara tu davei tuos pinigus Fleraritienei, o 
tavo motina neberado tu -pinigu lovoje. Iš
siaiškink.’

“Jokubukas sakėsi neemes tu motinos 
pinigu ir kad tie pinigai girdi like jam iš 
keliones i Nantes:

“ ‘Jei taip — tai gerai’. Sako tėvas. 
‘Kaip tu gali tai priparodyti?’

“ ‘Aš juos turėjau.’
“‘Tai tu neeniei motinos pinigu?’
“ ‘Ne.’
“ ‘Ar gali prisiekti ant savo sielos 

žinojo išganymo,?’
“Vaikas jau buvo beprisiekias. 

jo motina pažiurėjo i ji ir pratarė:
“ ‘Jokūbėli, sunau, apsižiūrėk. / Nepri

siek, nes neteisybė sakai. Tu galėsi dar 
atsilyginti ir atsiteisti, dar laikas....’_ Ji 
verke.

z “ ‘Tu esi gera,’ atrėžė sūnūs, *tu 
dos mane istumi i beda.’

(Dar bus)

x juokis
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
(Br :-Q

ORAS -SEKANČIAI 
SAVAITEI 

(Juokų Skyriaus' Meteoro
logijos tėmijimai parodo)—
Bus vienas iš dviejų: paga- 
da arba apsiniaukę.

PRAEITIES ATMINIMAI
Tyras Nemunas banguoja, 
Linkui jūrių plaukia, 
Vanduo skaisčiai jo alsuoja, 
Sidabru ir diaukia.-
Žalios girios jo pakrantes 
Dailiai išdabinę,
Plačios pievos lyg tai dantėsa 
Pakraščius nudynę..
Girios pilnos arožėlėss 1 
Jie saldžiai vygiuoja,. 
O lankose mergužėlės 
Daineles dainuoja!

Juokų Red.

am-

Tik

visa-

ai 

J 
=)

pasiūloj ir nepamislina niekas a- 
pie jį.

Ir nuo mažens kiekvienas yra 
mokinamas būti duosnus, miela- 
širdingas — ir vis be pasekmių.

Dviejų metų sukaktuvių šio I 
skyriaus kontestui vis ateina ei
lių. Kožnas' poetas nori kitus 
visus praviršint. Iš naujausių 
yra: gerb. Eleonoros, gerb. Šei
nio, įgerb. Audros, paskui dar 
gerb. Prometejaus, o dar pas
kui p-lės Živilės (tokis slapivar- 
dis) ir ant galo nuo A. J. J. Vi
sus gi perviršint pasiryžęs gerb. 
Vaidyla prisiuntė “Girtuoklėlio 
Dainą” kuri prasideda sekan
čiai: “Turi katinas kačiukę” ir 
toliau eina. Bet kad tos eiles 
yra musų žinomo poeto Vaičai
čio, o gerb. Vaidyla prisiuntė 
jas savo vardu, papildydamas 
taip sakant vagystę, tai jos ne1- 
tilps, pačiam gi “rašytojui” tuo 
tarpu dovanosime, pasilaikę tik 
savo žinioje jo tikrą pavardę. z

Kontesto eilės tilps birželio 24 
d., o laimėjęs gaus eilių knygą 
“Trimitas", $1 vertės.

sėliai yra ir prasti, bet pats tu- ri-nys gali būti labai svarbus.'

SONETAS
Kam skynei tą gėlę, sesute, 
Jei spalva netraukė akies? 
Kam gėrei jės sultis, meilutė, 
Jei tau nesvaigino širdies?

Juk jąją pasėjo matušė
Darželyj, kad skleist saldų kvapą, 
Ne tam kad atskridęs vėjužis 
Nublokštų ir trenktų Į kapą. 
Tik tam, kad prakilni mergelė, 
Atėjus naktelei galingai,

’.Dainuotų malonią dainelę
Ir gėlę vainikanJnpintų......

Šeinis.

žiba
Deimantu 
Kaurai 
Nutiesę 
Paukštelių 
čiulba.

Žodis prie tų eilių. Kaip ma
tote, jas rašėme mes patįs, ir iš- 
tiesų,' kam nėra malonus atsi
minimai praeities, praeitų 'dienų 
ir gražybių Lietuvoje! Ypač 
Nemuno pakrantėmis, ‘kurias iš- 
tikro dikčiai numynėme. Nereik 
būti nei poetu tokias gražybes 
prisiminus: pačios eilės pinasi!

Bet ne apie tuos atsiminimus 
čia mes norėjome kalbėti': tie 
tepalieka giliai širdyje, čia ei
ną kalba apie musų poezijos vy
stymąsi. Nuo amžių-amžių mu
sų tauta yra pagarsėjusi poezi
ja. Ir ištikro musii poezija-dai- 
rios buvo gražios, malonios, ir 
kurios dar užsilikusios iš seno
vės yra taip pat gražios ir širdį 
gaivinančios. Po to sekė lite- 
ratinė arba raštinė poezija. Tą 
čia ir užkliudome. Poezijos rei
škėjo knygoms, laikraščiams — 
kaip ir šiandien, tik naujiems 
musų poetams truko rymavimo 
žodžių. Būdavo dedamą kaip 
parodo šis pavyzdėlis: su išneš
tais paaiškinimais, ką tas žodis 
reiškią, kaip ir šiose eilėse.

Dabar tas “stilius” jau gali
mas vadinti senovės liekana ir 
jį čia pakartodami norime pa
rodyt jaunajai musų kantai ir 
šio skyriaus skaitytojams kaip 
musų bočiai, kokie penkiolika ar 
trylika metų atgal dar eiles ra
šė. Juokų Red.

Patvirtinimui savo pareiški
mo jog nei -vienas savęs nieka
dos niekame kaltu neranda, čia 
turime pasakyti kad nei vienas 
Lietuvis dar neužmetė kaltės 
musų senųjų dienų diplomatams 
už padarymą su Lenikja unijos, 
bet dabar kaitina Lenkiją už 
atsiminimą tos unijos.

V. V—as iš Providence atra- 
š: “Kaip keista, kaip ypatinga 
kad pats redaktorius-poetas sa
vo redaguojamame laikraštyje 

įtik kitų eilės talpina — tai yra 
gerb. Jul. Baniulis, ‘A. L.’"

St. Jankus iš Akrono ištyrė: 
“Vedusiam žmogui nereikalin
ga imti lekcijų atminties pageri
nimui. Jis turi pačią primini
mui visų jo darbų.”

Kaz. Duonelaitis (ne giminė 
garsiam Prūsų Lietuvių poetui) 
prisiuntė šį patėmijimą: “Daug 
mes teisybės pasakom kartais 
visai nepamislinę.”

Zig. Balkionis važiuodamas į 
Shenan.doarį užsisakė sau viži" 
tinių kortelių, bet jį ten visi ge
rai pažįsta, ir 'neturi kam jas 
dalinti.

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

Sukatomis iki 7 vai. vakare.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir 
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!

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

Telefonas: Watkins 2124.

Baltic states banv
KAPITALAS $250,000.00 **

AR JŪSŲ PINIGAI 
APSAUGOTI?

Prieš pirksiant akcijas arba invesdi- 
nant pinigus kitur, ateikit į kaimyniš
ką The Cleveland Trust Company ofi
są kur atrasite tokį žmogų kas noriai 
del jūsų dalyką ištirs ir suteiks pata
rimą.

Gali būti kad jis mokės jūsų kalbą ir 
galės patarti jums kitokiuose reika
luose . Už tokį patarnavimą visai ne
imama jokio atlyginimo.

GYVENIMO JŪRĖJE.
Vėjas ūžia, dūksta, kaukia,
Valtį blaško į šalis,
Girdis kaž kas toli šaukia:
“Grįžk atgal.... kitaip mirtis!”

Aš negrįšiu, sielą traukia 
Plaukti ten kur žib’ viltis, 
Nors ir bangos niršta, siaučia, 
Plaukiu ten kur ved’ mintis.

Neatboju kas man’ laukia,
Ai' žūtis ftik, ar dalis —
Mano sielą vis tik šajikia: 
“Irk tiek toli kiek gali!”

Šeinis.

Trįs dienos užsukimui laikro
dėlio. Tai ne baikos. Kas to
kį laikrodėlį turit atsišaukit į 
šį skyrių. Abelnai žmogus [gy
venime, kuris pradeda nuo 15 m. 
amžiaus nešioti laikrodėlį, iki 50 
metų savo gyveninio praleidžia 
pilnai tris dienas laikrodėlio už
sukimui, nors tai ima abelnai 
kokias penkiolika sekundų kas
dien.

Yra pasakyta: “Nespręsk 
knygos pagal jos apdaro”.

čia mes paaiškinsime skirtu
mą pažiūrų į tai optimisto ir 
pesimisto, 
kilto jų ką 
pesimistas 
sėliai butų
turinys gali būti niekam tikęs.” 
Optimistas pasakys: “Nors vir

Paklausus vieno ir 
tas sakinys reiškia, 
pasakys: “Nors vir- 
ir puikiausi, knygos

ftbe Cleveland 
Crust Company

Šaltiniai Suvirs $121,000,000

MYLIU Aš TĄ ŠALĮ
Myliu aš tą šalį kur medžiai žaliuoja, 
Kur jaunos sesutės dainas vis dainuoja; 
Aš myliu ten klaidžiot saulėtekio rytą, 
Kur rytmetį gamta rasa nudraikyta.
Man linksma ten 'klaidžiot, ir sielą žavėja, 
Man'širdis vis džiaugias nuo švelnučio vėjo. 
Aš eičiau, nuSkrisčiau į mylimą šą-lį, 
Ei eičiau, aš eičiau kiek jiegos tik gali!
Ten žydi sodneliai ir pievos žaliuoja, 
Ir jaunos sesutės dainas ten dainuoja; 
Aš čia, vargdienėlis, už jąją kovoju. 
Padėk, Visagali, Tėvynei pavojuj.
Voronežas, 23118.

Du žmonijos apdovanotojai. 
Turime tradicijų, kad alus, deg
tinė, tabakas — tai yra velnio 
palikta žmonėms dovana. Ir jis 
pasakė: naudokite, platinkite ir 
dalinkitės. Ir pypkoriai, ir gir
tuokliai po šiai dienai vienas ki
tam nepavydi; ir jie taipgi net 
nenorinčiam, nepratusiam vers
te verčia ir duoda.

Ir visi nuo mažens nuo to pra
dedami ginti—bet be pasekmių.

Duona, barščiai, pienas — ir 
abelnai maistas yra Dievo do
vana. Ir Dievas pasakė: valgy
site ir turėsite ir niekad jums 
nepritruks. O žmonės vienas 
kitam neduoda, pavydi, už pi
nigus pardavinėja, už maldą te
duoda šmotelį', ir jei kas alkanas 
ir kelias dienas nevalgęs — ne-

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

SHORE
Pastebėtinas Išpardavimas net 1000
Nuo $3.50 iki $10 Vertes Puikiausių 

ODINIŲ KREPŠELIŲ

BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci- 
jps išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi sayo pinigus.

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdinių, — didelio, formato knyga, su daugy
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos 0- 
dos viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

Parsiduoda ant Žemutiniu Grindų

PINIGUS Siųskite 
Telegrafu

Tikros Odos Paįvairintais Pavidalais, 
Persiškos ir Nužibintos Išvaizdos Del 
Išėjimų ir Visokių Reikalų Gražiausi 
Moterims Nešiotis Krepšeliai

Šitie krepšeliai yra puikiai išmuštais viduriais su moire šilku ir 
yra įrengta pinigams mašnelčs ir ir veidrodėliai. Tai yra krep
šeliai kaip paveikslas doro ir turėtų būti parduodami nuo $3.50 
iki $J0. dabar parduodami tiktai po $2.95.

LAIVAKOrTESat^o

4%
St. Clair ir East 55-ta gatvK 

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

12000 Superior Ave.

Nėra Ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt Laivakortes 
stačiai j Hamburgą, Eidkunus, Lie po j y ar Kauną. Pasportus 
pariipinair 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.

Nuo $7.98 iki $10 MOIRE ŠILKO 
MOTERIŠKI KREPŠELIAI

Tik 150 šitų gražių krepšelių yra nepaprastame jvai- $ .98
rįų madų ir spalvų rinkinyje. Rėmeliai yra celuloido, >" 
nekurie gražiai išpjaustinėti. Visi yra gražiu pamušalu 
išsiūti ir juose' yra pinigams mašnelčs ir taipgi vedrodeliai.

Ohio Didžiausia ir 
Geriausia Krautuvė

Reikalaukit 
Eagle Štampų



LIETUVIŲ PUSMILI- 
JONINE KORPORA

CIJA
Rašo A. S. Btrimaitis.

(Tąsa iš pereito num.)

ne-Gal kas pasakys kad B-vė 
turi nieko bendro su politišku 
musų gyvenimu, kad bereikalin
gai aš darau priekaištus musų 
veikėjams, kurie stumia viešo
jo gyvenimo frontam Lenkystės 
rėmėjus. Jeigu musų veikėjai 
ir mtfsų srovės laikraščiai taip 
supranta, ir jeigu visuomenei 
taip galitna įkalbėti, ir ji tam 
intikės, lai aš pasiliksiu <užgė- 
di ratas prieš jus visus ir neban
dysiu jus in tikinti, bet mano 
jausmuose tas .neišnyks, (tai ma
no nuomonė. Nors man provo
katoriaus vardas suteiktas, vie
nok ačiū “Dirvai” kad ji sutei
kė vietos mano nuomonei 
kšti. Viešosios opinijos 
kai nesibijau.

Laikraščių intekmė ant 
suomenės.

Kaip augŠčiau buvome 
kę kad laikraščiai turi intek- 
mės visuomenėje, tą žino ne tik 
musų laikraštininkai, rašytojai, 
bet ir taip vadinami geresni biz
nieriai, politikierai, organizato
riai įvairių bendrovių ir tt. Kas 
nepamena L. A. B-vės reikalų 
rėmimo ypatingai 1919 metais? 
Daugiausia ją rėmė musų laik
raščiai, ką ią “Vienybė” savo 
editoriale pripažįsta, ir “Ameri-| 
kos Lietuvis” peržvalgoje pa-j! 
kartoja. Ką tai reiškia? Rei-j 
škia kad laikraščiai, turėdami j 
visuomenėj pasitikėjimą-intek- 
mę gelbėjo subudavoti pus-mi- 
lijoninę korporaciją; kitaip gal 
Lietuviai nebūtų sudėję tiek ka-1 “ni<u ■ J 
pitaio; tai yra neniažas musų I 
laikraščių nuopelnas. Bet kodėl| 
jie, tie laikraščiai, (taip prielan
kiai Bendrovę rėmė? Ar jie ne
pažinojo tų žmonių kurie Ben
drovės, fronte stovėjo, prieš ku
riuos’vėliau pradėta varyti sis- 
tematiška (agitacija, gundinami 
šėrininkai šaukti konferencijas, 
nesiųsti proxies, neklausyti ve
dėjų patarimo, ir -tt.? Taipgi 
ir 'straipsnių rašytojai ir kon
ferencijų šaukėjai ir laikraščių 
redaktoriai gerai pažinojo Ben
drovės vedėjus; ir 1916 ir 1919 ' 
metais rašytojai rašė prielan- ! 
kius straipsnius ir koresponden- '

cijas iš įvairių Lietuvių kolo
nijų, laikraščiai visa talpino ir 
patįs rašė sieksninius straips
nius apie Bendrovę, dėlto kad 
B-vės vedėjai mokėjo savo ben
dradarbiams tam tikrą komisą, 
o laikraščiams už straipsnių tal
pinimą nuo 60c. iki $1.20 už co
lį. Toks paskutinis laikraščių 
rėmimas B-vei apsieidavo po 
$500 savaitėje, arba $2,000 mė
nesyje. Taigi jeigu jau šaukia
ma kad Bendrovės vedėjai iš
naudojo Bendrovę, nuskriaudė 
visuomenę — tai laikraščiai, iš 
didelės dalies prisidėjo prie vi
suomenės nuskriaudimo, nes pa
ėmė nemažiau kaipo 5 nuošim
čius viso 
pitaio.

Bendrovės sukelto ka-

Pamiglnklte naujo.

Kas turi

$200,000 Lietuviškų dolarių? j ėjo mums pranešimai vis nuro- nančiais apie Bendrovę spaudos lyko nušvietimas. Visuomenė
Kodėl musų laikraščiai neragina dą blogėjantį ir blogėjantį Ben- pranešimais daugelyje atvejų negali būti teisėja girdėdama 
Lietuvius šaukti konferencijas,. drovės stovį. Tas ant šėrinin,- visai neturėjo bendro su jokiais tik vieną pusę. Visur ir visa- 
siųsti delegacijas, reikalauti sa-'kų taip atsiliepė kad dauguma. politikieriais. Tą galime patvir- me reikalinga išklausyti abi.
vo dividentų? Juk jau penki j ne tik nesiuntė jokių> proxiu ir tinti aiškiai matę Cleveland© są-. _ _____________ _ __  c___ , .. _________ ____T ___ Ant to dabar kas buvo antros
metai praslinko, o žmonės nieko j nenorėjo turėti jokių reikalų, ryšio veikimą, nes nei vienu tar- pusės pranešta lai ima balso kas 
nežino apie jų indėtus pinigus.: bet ir savo pinigų išsižadėjo, pu jokis “politikierius” čia ne- kitas. Bet vietą tegalės gauti 

Sąryšis vei- tokie kurie kalbės faktais, o ne 
---- ------- žodžiais; kurie parodys skaitli

nėmis, o ne upu; kurie žino da
lyką, o nę kurie įsivaizdina kad 
gal taip galėtų Būti, ar kad jam 
[taip išrodo;

šalip visko, butų geriausia 
kad dabar visas Bendrovės Di- 
rektoriatas ką nors visuomenei 
oficiališkai praneštų. Kuriems 
laikraščiams rupi Bendrovės ge
rovė, kaip jie kalba, ir kurie 
taip giriasi užstoją visuomenės

reikalus, tokį pranešaipą patal
pins dovanai, nereikalaus 20c. 
už eilutę, kaip pirma nekurie da
rė, o gyrėsi “užstoją" žmonių 
reikalus.

išrei- 
visiš-

vi-

pasa-

Sn užregistruota valsbalonkUaSuv. Valst 
Patentu Blare.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės šiame vaiste įdėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begalimai 
puikus ' plauku sutaisytojas, kuris

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
.pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vais. 
baženklls.

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusimo 
per paStę 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

patiks kad 
Ir gačuiau- 
siaiypatai.

pasisekimą tas turi ir 
išmintį.

Arba priešingai, kas turi iš- 
. mintį tas turi ir pasisekimą. — 
. Taip, su pastaruoju išsireiški

mu aš sutiksiu tik tuomet kuo
met žmogus veiks pilnai liuosai, 
niekeno nevaržomas ■— tai yra 
nuo niekeno nepriklausantis.

Turintis išmintį ves savo pri
vačius reikalus išmintingai, ir 
turs geras pasekmes, nes nepri
gulintis nuo nieko nesibijo kad 
■kas jo planus pakirs; ir pažiū
rėkime, už keleto metų išmintin
gas biznierius padaro keletą de
šimtų (tūkstančių dolarių pelno, 
žodžiu sakant, turi geras pasek
mes.

i Bet vesti visuomenės reika- 
| lūs negana turėti išmintį, turi 
būti visuomet nuolatinis nusta
tytas pasisekimas; o pasiseki- 

Imas tik tuomet gali būti kada 
visi tie kurie interesuojasi vie
name Ar kitame darbe, išmin
tingai remia savo reikalus. Jei 

____ „ve butų netinkamai ve
ldama, tai kaltė fne vienų vedė
jų, nes nei vienas iš tų vedėjų 
pats save į 
bet pastatė 
rašytojai ir 
visi butume 
me pasirinkti tinkamų vedėjų. 
Bet musų vedėjai-politikieriai, 
neatskirdami biznio nuo politi
kos, nei vieno nei antro dalyko 
tinkamai negali išvesti. Kuo
met aš prikergiu politiką savo 
rašte, kožnam, paviršiui žiūrint, 
atrodys kad aš bereikalingai 
pats maišau politiką ir biznį. 
Bet kad taip yra aš negaliu to 
aplenkti, ir aš nepeikiu politi
ką, tik pastebiu kad musų ra
šytojai, musų laikraščiai nenu
vokia kaip tą politiką vesti, o 
Jei jiems kas pastebi, tai daro 
priekaištus kad tai buk užsipul- 
dinėjama, ką man primetė “Am. 
Lietuvis”. Tasai suminėtas lai
kraštis atšovė man, kad laikra
ščio priedermė yra apsaugoti 
visuomenę nuo išnaudotojų, pa
sergėti ją.nuo ten kur tas apsi
reiškia. Taip, labai teisingas 
pasakymas. Tik kodėl tie laik
raščiai nieko nerašo apie Lie
tuvos žemės Banką, kurio var
du yra suimta šimtas tūkstan
čių visuomenės dolarių, ir pen
ki metai žmonės nei dividendų 
negauna, nei metinių susirinki
mų šaukiama, nei direktoriai 
renkama, nei proxies vagiama, 
nei vedėjai 'kaltinami: viskas 
tyku kaip linų sėja, ir viskas 
tvarkoje, net kuomet tūli šėri
ninkai ir po šiai dienai nėra ga
vę certifikatų.

Kodėl nieko nesakoma prie
šais Buck Run Oil Co. direkto
rius kurie yra suėmę suvirš po
ra milijonų dolarių, ir suvirš

Vedėj us nepastatė, 
juos šėrininkai ir 
laikraščiai: abelnai 
kalti kad nemoka-

Kodėl rašytojai nepleškina strai- j Nei vienas apie Bendrovės va- 
psnių apie King Zinc Mining Co.' du blogumus ir jos pinigų sto- 
ar Glass Casket Co., kur šim- ,vį rašydami nepasakė kur pini- 
tais tūkstančių Lietuviškų do- gų butų iijdėta, kur jie galės 
larių nuskambėjo? Kodėl nieko 
nerašote apie Garlaivių B-vę, 
nereikalaujat jos vedėjų šauk
ti suvažiavimo, išrinkti direk
torius ir tt.? Gal tik dėlto kad 
tose bendrovėse patįs negalit 
savo politikų varinėti, o šioje, 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė
je, matot tam geriausią proga.

Taigi, dar kartą pakartoju 
kad mes esame prasti politikie
riai, dar prastesni biznieriai, 
jei griaunam tą ką pirma pa
statėm, patįs budavojom.

Griaudami savo darbus stip
rinau! savo priešų abazus.

dar naudą nešti ir 'kiek ant ge
ro įvesdinta, bet nurodinėjo tik 

, blogąsias puses kaip vadovų 
taip ir tas mažas skyles kurio
se pinigų yra žuvę.

Visas tų raštų tonas skambė
jo vienu balsu: Bendrovės gy
venimas užbaigtas.

Kaip ir Beniaus, mes niekuo
met negalėjome pritarti kokiam 
nors pinigų eikvojimui. Tas bu
vo aišku, tą atmena kiekvienas 
musų skaitytojas.

Visu laiku kaip vieniems taip 
ir kitiems stokavo rimto atsi- 
nešimo kaip į šį taip ir į kitus 
rašinius, apginančius ar apkai
tinančius Bendrovės vedėjus. 
Vienas ką pasakė, kitas tuoj 
šaukia: “provokacija”. Kad'po
litikavimas Bendrovėje eina .tą 
visi žinome. Taip pat kad ne 
visi pritarė visiems buvusiems, 
pernykščiams Bendrovės vedė
jas ir sykiu nepritarė visiems 
norintiems naujai užimti vietas 
tą irgi žinome.

Bendrovės sąryšiai, organi- 
zuodamiesi pasiremdami gąsdi-

jieškojo paramos. » 
kė visiškai pagal .savo nuožiūros 
ir šalto aprokavimo. Gal kur 
sąryšiai ir suko ką nors tokiose 
kolonijose kur radosi pačių po
litikierių ir j ieškančių |Bendro- 
vėje vietos.

Platus prieš rinkimus politi
kavimas, norėjimas vietų prie 
Bendrovės direktoriato mums 
davė suprasti vieną dalyką: dar 
Bendrovė nežlugus. Tada pri
siėjo sustoti talpinti apkaltinan
čios pusės raštai, o jieškoti jau 
antrosios pusės — apkaltinto-, 
sios pasiteisinimo, < Skaitytojai 
turėjo progos išklausyti abi pu
si. Klaidingai buvo (užsimanę 
■nekurie kad “Dirvoje” netilptų 
pateisinimas arba platesnis da-

LOUIS EISENBERG į 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,) 

Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, < 
Lieja Ir Stogams dangalų | 
1169 East 79th St. N. E. | 

Princeton 1337-K

Nuža-Tone
Sugrąžina man sveikatą Ir pa|le- 

gas, saka Ponas Matusevfcls
DalulL ffl.

•'Htąnu savą neaprubežioutą padėkavojimą 
už jusu vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda . J 
tvirtumą visam kūnui Jos duoda naują 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir iždaviaa 
daug pinigu už visokius vaistus bet nieks ne 
geibioje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tone, 
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jie numstf '■ 
man landą ir davi energije ir tvirtumą. Gabu * 
dabar atlikti trya sykius daugiaus darbą negut 
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai galiu u 
pasakyti, Jog Nuga-Tone yra geriausia vaisus, 
ir genaus's atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą pros tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
gožnarn patariu Nuga-Tone.”

PETRAS MATUSBVien. d 
Nuga-Tono priduoda didesni veiklumą Ir 

tvirtumą visiems gyvybes pajiegoms, yna 
stebuklingas vaistas dfil silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru Ir moterių. Duoda naują, 
gyvybę iaknoms Ir žarnoms, atgainn 
Inkstus, Ižmcta nuodingas atmatas, praša
liu ganus Ir išpūtimus, nepriimną kvapą Ir 
išvalė liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, gierą gruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkuti Nuga-Tone talpln pilną 
vieną mčnesl gydymą, o preke yra $1.00, 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptio. 
korlaus, imkite per 20 dienų Ir Jeigu na 
busite visai užganėdinti, antlekorius suerąžls 
Jums Jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptlekorlaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
E liną mOncsi gvarantuotą gydymą, apm<^ 

lėta paitą. NATIONAL LABORATORY, !
537 So. Dearborn St., Chicago, 111.

(LittoTM Informacijų Bii

"Eltos žinioi

Redakcijos žodis: Užbaigda
mi šį gerb. A. B. Strimaičio ra
šinėlį, norime paminėti visiems 
Bendrovės draugams ir jos bu
vusių ir esančių vedėjų priešams

į ir draugams, kad jį talpinome 
lygiai su tuo pačiu tikslu kaip 
kiti musų laikraščiai yra pareiš
kę: saugodami visuomenės rei

kalus ir jų sudėtus Bendrovėje 
pinigus. Kiek iš nekuriu paty
rėme, buvo ištiesų pasiryžta su- 

| kelti Bendrovėje anarchija.
Svarbiausia tam buvo: politi- 

I kavimas, kaip .paprastai sten
giantis į musų didžiąsias organi
zacijas įsigauti; to parėmimas 
vienų ar kitų nenuoseklumais ir 
ant galo apvainikavimas visos 
savo kampanijos ypatiškumais.

Klaidingai visi persistatė (ku
rie persistatė) jog gerbi Stri
maičio raštą (ar kitus pateisi
nančius ir nušviečiančius Ben
drovės reikalus pranešimus) 
talpinome “papirkti jų kad jie 
gautų ■ pasiteisint”, arba užbo- 
vyti kokiais prižadais ar dar ki
taip kaip. Visi tame klydote. va perstatyti, kainą 
Nei vienas iš apkaltintų ir no- ’ '
retų nusm.erkti pernykščių Ben
drovės viršininkų nesikreipė į 
redakciją ir nesistengė panaudo
ti savo “ypatiškos pažinties” jų 
raštų talpinimui. Mes tai patįs 
išreikalavome parašyti, kada iš 
pereito meto vienas po kitam at-1

Teatrališki Veikalai
Pavogtas Kūdikis — trijų aktų 

tragedija, 48 pusi, knygelė, 
lošia 6 merginos ir 10 vyrų, 
prie jų keletas pašalinių. — 
Kaina 40c.

Kunigas Macochas — 4-rių ak
tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 molerįs. 

Pusi. 35. Kaina ......  30c.
Brolžudys — penkių veiksmų 

tragedija iš tikro atsitikimo 
Lietuvoje. Reikia 19 ypatų, jų 
tarpe šešių moteriškų. Leng- 

’ ‘ ‘ i ...... 75c.
Laimės Jieškotojai — ketu

rių veiksmų dramą iš Lietuvių 
gyvenimo. Lošia 15 ypatų, jų 
tarpe 4 moteriškos1. Kaina 40c. 
Graži Mageliona — melodrama

4 aktų, 6 atidengimu. Lošia
10 vyrų ir 3 moterįs. Pusi.
63. Kaina

i ^r’ Ray R* Smith, Dentistas
ST. CLAIR AVE. Kampas E. 67 St.

Į wIHIk.- jįjž»i Darbą gvarantuoju dešimčiai metų. į 
5 Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums X
5 nereikš gąišuot iš darbo dantų taisymui jfl
S Naudoju save garsų “Peridonto” del Be Br
5 ''T’i skausmio Dantų Traukimo. f
■.W.V.W.’.'.'.T.WA’.V.V/AV.'.W.V.V.VAVAWAVAVA-,-,'

S NO T 
ftUNl

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

Nedeldieniais nuo 11 iki 12 dienų.

Siunčiam Pinigus į visas Šalis Užrubežiuose.
COLL VER - MILLER CO.

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

•Greičiausia Nupertame 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.

THE REPRESENTATIVE REALTY CO.
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street
Abu Telefonai I

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

Vietose:
' 7907 Superior Avenue

Princeton 2727 v
2006 St. Clair Avenue

Central 6488

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 9
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.

! Lenkų Teroras Vii
! Gudę spaudos 'biuro j 

i Mm tom3 Gūdi 
fjjėja. Nereti Lenką k 

[įiušimai Gudų ukininl 
gusi Vilniaus gub. Jui 
nk, Janovičiu' kaime, 
hienai, rekvizuodami 
ghiidė nėščią ukinirikt 
taus gub., Sabotinsko 
Itnviiį kaime 22-ro Li 
hienai pašovė ukinink 
Jltraų kuris juos lydėj,

Dauge su teroru Lenk 
rias budais triikdo ko 
vii darbuotą Lydos ap 
seiiuM neleidžia atidar 

i dq kooterativų, motivu 
kad aiukritis turi paka 
labi kooperativų. Ti 
gnimas neleidžia atidar 
ifį nokykly ne tik va 
let ir privatinėmis lėšom 

į. koky administracija
ras Gudu pastangas l 
darbo srityje. Vilniuje 
Eėgiao įkurti savo teal 
darė trupą ir ruošėsi I 
Bepericija ėjo "Rainis” 
dim bute. Vienos rep 
metu įsiveržė policija, 
protokolą už neteisėtą 
kaną, uždarė kooperath 
ir tuo pačiu uždarė m 
Godų valgyklą buvusią j 
operative. Tuo metu b 
operativo Valdybos ir B 
Komisijos posėdis. Poli 
darė ir tą susirinkimą,. 
dama kad toliau koq 
Valdyba privalanti prai 
dim kiekvienam savo yx 

lėčiau nežiūrintį vis 
ką valdžios daromas kliu 
dą judėjimas krašte aią

jus fair

Jūsų gi 
tekilau

Taip esam 
kūmai vais 
edlšildymc 

— toks užl; 
gi jią veikia

Kiekvien; 
užtektinai 
faktiškai; 
sėje. ,

Laivakortes
Į ir iš Lietuvos

$130.00IŠ NEW YORKO j EITKŪNUS

Prie Visų Reikia Dadėti $5.00 Taksų,

Kilnojamoji 
zo kainą žei 
paprastai del 
gšta kaina u 
norą taip dai 
kad šeiminiai 
jos labiausiai 
gazo kaina vic

IŠ NEW YORKO AR PHILADELPHIJOS 
j HAMBURGĄ.............................................. $125.00

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

IŠ NEW YORKO i LIEPOJ  V 
I LIEPOJV Per HAMBURGĄ

. $145.00
I $132.00

IŠ LIEPOJAUS I CLEVELANDĄ - - $180.16
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

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

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

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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Lenkų Teroras Vilniuje
‘ Gudų (spaudos 'biuro praneši

mu, Lenkų teroras Gudijoj vis 
didėja. Nereti Lenkų kareivių 
užmušimai Gudų ūkininkų. Ne
senai Vilniaus gub. Juratiškio 
vals., Janovičių- kaime, Lenkų 
kareiviai, rekvizuodami duoną, 
užmušė nėščią ūkininkę; Vil
niaus gub., Sabotinsko valsč., 
Karevičų kaime 22-ro Lenkų p. 
kareiviai pašovė ūkininkų Joną 
Maržiną kuris juos lydėjo į Lig- 
niškes. \ i

Drauge su teroru Lenkai įvai
riais budais trukdo kooperati- 
vų darbuotų. Lydos- apskrities 
seniūnas neleidžia atidaryti Gu
dų kooperativų, motivuodamas 
kad apskritis turi pakankamai 
Lenkų kooperativų. Tas pats 
seniūnas neleidžia atidaryti Gu
dų mokyklų ne tik valstybės, 
bet ir privatinėmis lėšomis.

Lenkų administracija varžo 
visas Gudų pastangas kultūros 
darbo srityje, 
mėgino įkurti 
darė trupą ir 
Repeticija ėjo 
raitivo bute. Vienos repeticijos 
metu įsiveržė policija, surašė 
protokolą už neteisėtą susirin
kimą, uždarė kooperativo butą, 
ir tuo pačiu uždarė inėjimą į 
Gudų valgyklą buvusią prie ko
operativo. Tuo metu buvo ko
operativo Valdybos ir Revizijos 
Komisijos posėdis. Policija už
darė ir tą susirinkimą, pareikš
dama kad toliau kooperativo 
Valdyba privalanti prašyti lei
dimo kiekvienam savo posėdžiui.

Tečiau nežiūrint į visas Len
kų valdžios daromas kliūtis, Gu
dų judėjimas krašte auga. Vil

niuje išleidžiami penki periodi
niai spaudos organai, dirba ko
operativų Sąjunga, taip pat Gu
dų tautinis komitetas. Į Gudų 
tautinį komitetą kasdien atsi
lanko pėsti iš tolimiausių vietų 
pasiimti informacijų, Gudų li
teratūros ir juridinės pagalbos.

Iš visų Vilniaus ir Gardino 
kampų girdėti skundai del me- 
deginės padėties, nes gyventojai 
daug nukentėjo per septynis ka
rės ir krašto okupacijos metus. 
Be to iš Rusijos kasdien grįžta 
tremtinių šimtai. Išbadėję, iš
vargę, jie randa savo gyvenimo 
vietose tik gryną žemę, apaugu
sią lauko žole. Tremtiniai ba
dauja, gyvena sunkius vargus 
ir neturi galimumo užvesti ūkį, 
arklius ir tt.' Daugelis serga. 
Vaikai miršta. Amerikos dova
nos Lenkų administracijos ma
lone nepasiekia Gudų vaikų.

Bet tai dar nevisa: Lenkų val
džios įstatymu ūkininkų žemė, 
ištremtų karės metu į Rusiją, 
parduodama kolonizacijos fon
dui tikslu padovanoti ją Lenkų 
karęiviams. ši Gudų žemių ko- 
lonijacija sukelia didžiausį pa
sipiktinimą Gudų gyventojuose, 
kas kelia judėjimus -ir 
tus pasipriešinimus.

dėlės svarbos dalyku kiekvie
nam kuris norėtų pasiųsti pi
nigus užrubežin, -pradėti dėjimą 
bankan, pirkti laivakortes ir tt. 
šios dienos laikraštyje ant pusi. 
3 yra American Express Com
pany pranešimas su atvaizdini- 
mu American Express čekio.

tuvių ir Gudų nusistatymas, kapitalas. Kooperacijos idėjai 
Tas įbankietas dar labiau sutvir- i plėsti ir padėti atskiroms 'ben- 
tino tarp jų, ypačiai Vilniaus [drovėms-Sąjungos nariams tvar- 
dirvoje, tuos ryšius kurie yraikytis Sąjunga turi instruktorių 
jau užsimezgė praeitą rudenį, I kurie lankydami bendroves duo- 
Lietuvos ir Gudų vyriausybės j da joms instrukcijų ir revizuoja 
tarp savęs susitarus. j bei dalyvauja visuotinuose ben-

j drovių susirinkimuose. Tiems 
ipat reikalams leidžiamas koope
racijos laikraštis "Talka’ su že
mės Ūkio Skyrium ir šiaip ko
operacijos literatūra.

Lietuvos Kooperacijos Bend
rovių Sąjungos santykiai su ki
tų kraštų kooperacija labai yra 
draugingi, Sąjunga nuolat pa
laiko ryšius su Tarptautine Ko
operativų Sąjunga, dalyvauja 
Tarptautiniuose jų-kongresuose. 
Su Vokiečių kooperativų Sąjun
ga užmegsti prekybos ryšiai. 
Mėginama užmegsti ir su kitų 
kraštų Kooperativų Sąjungomis 
prekybos ryšius.

Del Sąjungas darbavimosi 
plano šiais metais prekybos sri
ty j pranešė Sąjungos Valdybos 
Pirmininkas šalčius, nurodyda
mas į reikalingumą šiek-tiek 
reorganizuoti skyrius, nutrau
kiant sričių tarybas į aktivesnį 
darbą; daugiau domės kreipti į 
žemės ūkį, teikiant ūkininkams 
reikalingų įrankių ir varant pla
čiau žemės ūkio produktų su
pirkinėjimą. Produktams per
dirbti, kaip pav. pienui, steigia
ma pieninė plečiamos sąjungos Į 
skerdyklos Panevėžyj. Kad Są- Į 
jungai geriau vyktų aprūpinti Kfj 
žemės ūkio reikalai, kviečiamas' 
agronomas ir pieninės žinovas, 
kuriems išlaikyti prašyta žemės 
Ūkio ir Valstybės Turto Minis
terijos subsidijos.

Sumanymai tiek seksis įvyk- 
dinti kiek leis aplinkybės ir lė
šos, kurių taip plačiam Sąjun
gos darbui reikia gana daug.

Planą Kooperacijos propagan
dos ir kultūros srityj .išdėstė 
Sąjungos Valdybos narys V. Za
karevičius. Paaiškėjo kad Są
junga šiais metais mano įkurti 
vartotojų ’ kooperacijos kursus 
kooperativų darbuotojams. Be 
to manoma kviesti daugiau in- 
struktorių-revizorių ir lektorių 
kooperacijos paskaitoms ruošti 
plačiai visuomenei, leisti plaka
tų, knygų, brošiūrėlių, populia- 
rinių apie kooperaciją lapelių 
ir dažniau leisti, kooperacijos 
laikraštį “Talka”.

Keblumai Pinigų Siun
tėjams

Dabartiniu laiku kuomet taip 
daug musų žmonių siunčia pi
nigus pamiškiams draugams ir 
giminėms, randame reikalingu 
paminėti nekurtuos keblumus iš 
to pakįlancius. Tas paliečia ne 
tik paprastus žmones, 'bet ir to
kius kurie plačiau apsipažinę su 
dalykais. Tankiai jie sutinka 
keblumo siunčiant pinigus užru- 
bežin. Ne visi apsipratę su ban
kinėmis išlygomis, čekiais, draf- 
tais, money orderiais, 'kabelių 
persiuntimais ir tt., taipgi ne
žino 'kdkiais tikslais tai panau
doti ir kaip apsieiti su vieno
kiais ar kitokiais finansiniais 
popieriais.

Tuose dalykuose inpinta daug 
įvairių techniškumų. Daug yra 
atsitikimų kur žmonės pasiun
tė saviškiams savo mokėjimo 
paliudymo kvitelę vietoj paties 
čekio, arba buvo perkama čekiai 
vietoj money orderių.

The American Express Com
pany, viena iš vyriausių finan
sinių įstaigų Suvienytose Vals
tijose, turinti savus ofisus vi
suose svarbiausiuose pasaulio 
centruose ir turinti tiesioginį 
susisiekimą po visą Lietuvą, 
Lenkiją ir su generale atstovy
be Varšavoje, pradeda pamoki
nimo kampaniją su tikslu pa
gelbėti Suvienytų Valstijų sve
timtaučiams gauti pilno supra- 

Itfmo kaip atlikinėti pinigų per
siuntimą ir finansines apivartas 
tuomi paliečiamas. Tas yra di-

Kiekvienam musų skaitytojui y- 
ra svarbu tą pranešimą atidžiai 
perskaityti, tas gi dikčiai pagel
bės siunčiant pinigus užrube- 
žin. Tas pranešimas yra tokios 
pamokinančios vertės kad kiek
vienas turėtų jį išsikirpęs pasi
laikyti pavyzdžiui.

[LIETUVOS KOOPERACIJŲ 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS, 

į šių metų balandžio 18 d. Kau
ne įvyko Lietuvos Kooperacijos 
Bendrovių Sąjungos narių suva
žiavimas, dalyvaujant 76 ben
drovių įgaliotiniams ir kelioli
kai kooperatininkų svečių.

Suvažiavimo posėdį atidarė 
Sąjungos Valdybos pirmininkas 
Petras šalčius, sveikindamas 
suvažiavimą ir siūlydamas rin
kti suvažiavimui prezidiumą.

Suvažiavimo prezidiumu iš
rinkta : Kun. dek. Jasinskis, J. 
Paika, Ed. šulčys ir Rimavičius.

Be 'kitų, suvažiavimą sveiki
no Lietuvos Agronomų Sąjun
gos Valdybos vardu J. Tūbelis, 
linkėdamas suvažiavimui sėk
mingų darbų, ypač latsidėjus 
svarstyti tą dienotvarkės punk
tą kur minimas kultūros švieti
mo darbavimos planas šiais me
tais. Vilniaus Kooperativų Są
junga raštu sveikino suvažiavi
mą, reikšdama vilties kad arti
miausiu laiku visos Lietuvos 
Kooperativų suvažiavimai gali
ma Bus daryti Vilniuje.

Apie Sąjungos darbavimąsi 
praeitais metais darė platų pra
nešimą Sąjungos Valdybos na
rys V. Zakarevičius. Iš prane
šimo paaiškėjo kad L. K. B. Są
junga turi 6 Skyrius su prekių 
sandėliais ir skerdyklą Panevė
žyje. ,

{vežamoms iš užsiepių pre
kėms. Sąjungai tenka išlaikyti 
arti priyačių pirklių konkuren
cija, bet žemės ūkio supirkinė
jimas produktų ir eksportavi
mas jų į užsienius vyksta gana 
gerai, žinoma, kiek itai leidžia 
palyginamai nedidelis Sąjungos
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New Orleans, La. — Paeinan
ti iš Clevelando moteris nušovė 
savo vyrą advokatą nužiūrėda
ma jį turint santikius kokia 
ten mergina.

Vilniuje Gudai 
savo teatrą, su- 
ruošėsi vaidinti. 
“Rainis” koope-
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Ofiso valandos: Nno 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

:es

Jus galit pasitikėt ant teisingo pasakymo apie jūsų stovi, teisingo reikalu vedimo ir geriausio gydy- 
o tokia kaina, kokią jus išgalit mokėti. , •.

LIETUVIŲ IR GUDŲ 
KIETAS.

, “Vilniaus” laikraščio 
mu, Vilniuje įvyko Lietuvių ir
Gudų bankietas kuriame daly
vavo apie 100 abiejų tautų įs
taigų ir partijų atstovų, kurie 
savo kalbose pabriežė Lietuvių 
ir Gudų vienybę ir pasiryžimą 
ginti savo šalies nepriklausomy
bę nuo' pasikėsinimų. Visų upas 
buvo kilnus, kalbos nuoširdžios 
ir drąsios. Buvo jaučiama tik
rai broliškas' į vieni kitus Lie

LABAI SVARBUS DALY
KAS MOTERIMS

Tikrasis Vaistas
647 Euclid Ave. Antros Lubos Cleveland, Ohio. 

Kiekviena Clevelando Šeimininkė žino kuomet nebūna 
užtektinai gazo valgio virimui. Vienok kaip dalykas 
faktiškai yra, geologija ir inžinerija stovi išvien jos pu
sėje.

Taip esame ir mes. Mes esame pasiūlę jos gazo sto- 
kumai vaistą formoje užkirtimo kelio naudojimui gazo 
edlšildymo tikslų. Tas tai yra automatiškas užkirtejas 

— toks užlaikytojas kuris niekados neapsirinka, kadan
gi jią veikia per kišenius.

Kilnojamoji kaina, kaip mes esame pasiūlę, nustato ga
zo kainą žemiausia kiek galima tiems kurie j j naudoja 
paprastai del virimo ir vandens šildymo'. Tam tikrai au- 
gšta kaina už gazą naudojantiems jo daug atima jiems 
norą taip daryti ir nevartoti širdymui sykiu namų, taip 
kad šeimininkės nebūtų nuskriaustos sumažėjimu gazo 
ios labiausiai reikalinguose namų dalykuose. Taij 
gazo kaina viduriniškai vartojantiems pasieka žema.

Jūsų gazo ištekliaus apsauga yra musų iš
tekliaus apsauga. Mes to norime. Ar ir 
jųš taipgi?

DYKAI! STEBĖTINA MUZIKA!! DYKAI!
— Naujausias Išradimas —

Žymus Pasaulinės Muzikos Rekordu Laikrodis.

- $180.16

>s reikalauja- 
atgrąžinama.

USISIEK1MU

a, 58 
tvė, 52a 
l, Latvija.

id Co
BANGE

ind, Ohio

THE EAST OHIO GAS COMPANY

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 užsisenėjusių ligų vyrų ir moterų duo
da man progą pagydyti ir mano' gydymo pasekmės buvo visados 
tikrai užganėdinančios.

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

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

Gydau speciales vyrų ir moterų ligas, kaip Kraujo, Odos, Skilvio, 
Inkstų, Kepenų, Plaučių, Nervų, širdies, Nosies ir Gerklės. Su pa
galba X-Ray ir Elektrikos ir mano modemiškais medikaliais budais 

įleidimas Prof. Ehrlich’o 606 Vaistų jųS 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.

mo tokia kaina, avilim jiįu uivbvw>
Jeigu jūsų liga nebūtų pagydoma, aš tą tuoj pasakysiu, 

laiku sugrįšite į savo sveikatą.
Jeigu gi pagydoma, jus greičiausiu laiku

5511 Euclid Avenue
Prie E. 55 St. Botas 322. Antros lubos 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 2JO po pietų. 5:30 iki 8 vakare kasdien. Nedėliotais 10 iki 1 po pietų.

Dr. BAILEY “Specijalistas”

VILNIAUS LENKŲ DARBAI, 
DERYBOMS PRASIDĖJUS.

Norėdami suprovokuoti Lietu
vius, .Vilniaus Lenkai į ®russe- 
lid Konferenciją siunčia atvirus 
Lietuvių priešininkus: miesto 
prezidentą Bankowskj kuris per
nai viešai pareiškė nei pusės 
valandos nepakęsiąs Lietuvių 
valdžios Vilniuje, ir Federavi- 
čių kuris viešai reikalavo atim
ti iš Lietuvių 'namus.

Lietuviams pareikšta jogei 
jiems draudžiama leisti laikraš
čiai ne Lietuvių 'kalba, nors to
kie laikraščiai ėjo jau du metai. 
Daroma tai tam 'kad (Lietuviai 
nekliudytų meluoti Europai buk 
Vilniaus gyventojų dauguma 
norinti dėtis su Lenkais.

Nusistebėsi ir busi sužavėtas išgirdęs tokią puikią muziką paslėptą Nau
jai Išrastame Laikrodyje. Jei nori turėti tą ypatingą Harmonišką Muziką 
savo name, nereiks išleist sunkiai gyvenime uždirbtų pinigų brangiems in
strumentams pirkti kaip pianui, fonografūi, volukams pianui ką pats groja 
ir rekordams, etc., nes šis laikrodis taip padarytas kad jo muzika užims vie
tą bile geriausios rūšies insthimento.

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 laiką rodo geriaus negu bile kokis kitas kada buvęs padaryk 
tas laikrodis.

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 vardą ir adresą 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.

UNION SALES CO. Dept' 290 <£?Cago!AiluON T

f
B. G. VALIUŠIS 

FOTOGRAFAS t

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 išpirkite už 
?2 money orderį ir siųskit 

A. J. jokubAitis
327 E St., Boston 27, Mass.
(Šią knygą galima gauti ir 

“Dirvos” Knygyne)

Mes turime naujiausius įšsiuvinė- 
jimų prietaisus kurie gali užimti 
vietą brangių ir neparanlcių siuvi
nėjimo (embroidering) mašinų. Mu
sų siuvinėjimo prietaisas yra labai 
patogus ir lengvas nešiojimui iš 
vietos j vietą. Jame nėra kas ga- 

' lėtų pasigadinti ir yra lengvas pa
naudojimui darbe. Su musų siu
vinėjimo prietaisu yra galima da
ryti ik patiesalus taipgi. Su kož- 
nu užsakymu mes prisiunčiame dy
kai reikalingas informacijas. Mes 
taipgi dykai prisiunčiame pavyz
džius musų prietaisu išdirbtų da
lykų. Kiekviena moteris privalėtų 
turėti savo namuose tokį dalyką ir 
sutaupys su juo daug laiko ir pi- ' 
nigų. Kiekvienas kas perka musų 
siuvinėjimo prietaisą yra mums dė
kingas ir užsisako po kitą savo 
draugams. No. 1 paveiksle matai 
juomi išsiuvinėtą gėlę. No. 2 paro
do su juo padarytą patiesalą. Su 
kiekvienu užsakymu siunčiam vi
sokių didumo adatų. Nekurie- pir
kėjai stebisi kaip mes galim par
duot tokj naudingą ir praktišką da- , 
lyką už $4 ? ? ? Atsakymas papras
tas: parduodam taip pigiai kad ga
lėtume gauti pirkėjų siūlams1. Su 
pirkiniu siunčiam siūlų pavyzdžių. 
Siulus galit pirkt kur tik nąrit, bet 
esam tikri kad išbandę musų jus 
visada jų norėsit. Jei norit išban
dyt mus tą siuvinėjimo prietaisą,' 
iškirpki taj garsinimą ir prisiųskit 
mums su 35c. pinigais arba štam
pais. $4 užmokėsit kada tą prie
taisą gausit sykiu su pavyzdžiais, 
aiškiai. > (22)

WESTERN SALES CO.
1330 N. Western Av. Chicago, IIL 
Neužmirškit parašyt savo adreso

Prospect 202

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS

į MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
41 Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu 

BAMBINO 
čiuėia-liulia.’’

Greičiau bėgti į aptieką ir 
nupirki 5Uc. bouką

_ BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdnrių die

gimą ir į kubas valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą. “Kadlklal mėgsta j{! Jie prašo danginuI”

Motinos! Jeigu jųeų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
60o. pašto markėmis tiesiog j

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35tb Street. Borough ol Brooklyn. Now York Qty.

Ailiekani visokį paveikslų dar
bą kuogeriausia ir pigiausia. 
Traukiam Vestuvių, Laidotuvių 
ir šiaip paveikslus viduje ir ant 
lauko. Padidinant iš mažų di
delius. Darom paveikslus del 

pasportų iškeliaujantiems.
Atdara nuo 7 ryto iki 8 vai. va

kare kasdien ir nedėliomis.

1197 East 79th Street

Prospect 2420 Central 1766

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

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

Kam žudytis save ir vargintis delei "Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti musų lengvai padaromu ir saugiu* naminiu gėrimu— 

tokiu, kuria primins juras senovės dienas.
Ui $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
6461 Superior Avenue Princeton 466

Atlankykit Modemišką Elektrišką 
Namą

Randasi jis 2545 Norfolk Road važiuojant 
j Heights — lengvai pasiekiamas gatve- 
kariu arba automobiliu. Atdaras apžiū
rėjimams kasdien nuo 10 ryte iki 10 va
kare.
Apsilankymas j tą Namą parodys jums vi
sas praktiškas progas ir budus kaip gali
ma pasinaudoti elektrišku patarnavimu sa
vo namuose. Pamatysite jog tai yra vie
nas iš žingeidžiausių ir pamokinančių pa
rodymų.

Nieko ten nebus stengiamasi nie
kam pardavinėti.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Nedėlioj į ežerą inėjo seny

vas žmogus, ir kada jau buvo 
užtektinai gilu, puolęs prigėrė.

Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157 Tula Lenkė iš susikrimtimo 
pametus $25, nusinuodino.

Brooklyn kar barnių nuvažiuo- 
sit į tris, minutas, nes Walter's 
Grove yra tai vieta kur išva
žiavimas atsibus. 'J. B.

Penki milijonai Chiniečių ba
dauja. Atvykęs į Suv. Valsti
jas Chinijos ambasadorius Sze, 
kalbėdamas Clevelande apie po
litinius ir ekonominius savo ša
lies dalykus paaiškino kad šiau
dinėje Chinijoje yra apie penki 
milijonai gyventojų laukiančių 
bado ir mirties iki sekančios 
pjūties. Išreiškė padėką Cleve
land tii už paskyrimą $75,000 jų 
gelbėjimui.

Moteris prisaikintų teisėjų 
tardyme tūlo Italo gruodžio 31 
d. nušovusio, su gauja kitų, du 
vežusiu dirbtuvės pinigus žmo
nes, pilnai pasirodė stovinti už 
mirties bausmę žmogžudžiams, 
kurie, jos išvedimu, “niekados 
nerodė pasigailėjimo nekaltiems 
piliečiams ir žudė kiekvieną be 
atodairos, jei kas jiems pasi
priešino.” Frank Motto nutei
stas mirtim. Kiti tos gaujos 
razbaininkai tuoj irgi bus tei
siami.

Nelaimė ežere. Kilus audrai 
Superior ežere pereitą s ubą tą 
žuvo laivas, su juo nuskendo 
šeši žmonės.

Clevelande yra 33,000 negrų 
gyventojų.

atliks ga
te atsibus

laisvė mo- 
Nutarimu

DARBININKĖMS MERGI
NOMS VASARINĖ 

MOKYKLA
Nuo birželio 15 d., seredoj, iki 

rugpjūčio 10 d., šią vasarą, 
Bryn Mawr Kolegijoje, Bryn 
Mawr, Pennsylvanijoj, atsibus 
Vasarinė Mokykla merginoms 
dirbančioms industrijose.

Tos Mokyklos tikslas yra su
teikti prakilnesnėms gabioms 
jaunoms moterims pilnesnį spe
ciali pamokymą ir progą pastu
dijuoti įvairius dalykus, kad jos 
galėtų praplėsti savo intaką in- 
dustrialin pasaulin, pagelbėti 
ateinančiose Isocialėse pervers- 
mėse, ir padidinti savo linksmu
mą ir naudingumą jų pačių gy
venimo.

Pamokos bus vedamos trum
pų lekcijų budu, ką 
bus instruktoriai, po 
abelnos diskusijos.

Tenai bus visiška 
kymo ir diskusijų.
Bendro Adiministrativio Komi
teto, "toji Vasarinė Mokykla 
neturi būti pribendrinta kokiai 
dogmai ar teorijai, bet turi bū
ti vedama mokinimais plačioje 
dvasioje bešališkuose reikaluo
se, su visiška laisve diskusijų 
ir akademiška laisve mokymo.”

Norinčioms pastoti reikia tik 
mokėti skaityti ir rašyti Ang
liškai ir turėti žemosios mokyk
los pasilavinimo ar jai lygaus 
žinojimo sykiu su gera sveikata 
ir fizišku padėjimu. Nebus pri
imama žemiau aštuoniolikos me
tų amžiaus, kandidatės, tarp dvi
dešimts ir trisdešimts penkių 
metų amžiaus bus. pirmiau pa
imamos svarstyti.

Tiktai dirbančios industrijoje 
moterjs bus priimamos į moki
nes. Pirma tai vasara kad šis 
padavadijimas nepriima moky
tojų, ofiso darbininkių, parda
vėjų krautuvėse, dirbančių na
muose ir valgyklų patarnautojų: 
Visos pageidaujama kurios dir
ba darbą įrankiais.

Kiekviena mokinė turės užsi
mokėti $200, kas skaitysis už 
mokslą, maistą, kambarį, prie
žiūrą ir kitiems reikalams. *

Bus dovanos po $200 iš mo
kinių fondų, duodamų amatų 
unijų, darbo merginų klubų, ar 
klubų grupių, ir kitų draugų, 
tokioms moterims kurios norėtų 
pasinaudoti šia proga ir kurios 
kitokiu budu gal .negalėtų tos 
Mokyklos pasiekti.

šį pranešimą paduoda Good
rich Settlement vedėja, gerai 
vietos Lietuviams žinoma, Miss 
Alice P. Gannett, prie kurios ir 
galima kreiptis, arba galima at
sikreipti prie Miss Marie Wing, 
Y. W. C. A. vedėjos.

Kadangi negalinčioms Užsi
mokėti, kaip buvo pasąkyta, yra 
diiodąma viskas dykai, todėl gal 
rastųsi ir Lietuvių moterų ir 
merginų norinčių tuomi pasi
naudoti, kreipkitės prie paminė
tų ypatų, nes jos yra geros Lie
tuvių draugės ir teikėsi duoti 
musų mokslo j ieškančioms mer
ginoms tokias puikias progas.

Naujas vyskupas. Cleveland 
do diocezijos vyskupu popiežius 
paskyrė Toledo, O., vyskupą 
Schreme, gimusį Bavarijoje. >

Jis čia atvyks tik vėlai birže
lio mėnesyje.

Pereitos savaitės ketverge į 
ežerą išplaukė pora vyrų vaite
lyje žvejoti; ant rytojaus jie 
nėatsirado. Po visą ežerą pra
dėta jų jieškoti, išplaukė sargy
bos laivai, bet nesurado. Ke
lintoj dienoj atrasta tik tuščia 
jų valtelė.

Nužudžius šešis savo vyrus. 
Honolulu salose tapo areštuota 
Amerikietė moteris iš Los An
geles, kaltinama nužudyme še
šių savo vyrų. Ji apkaltinta 
jau už nužudėmą keturių, bet 
taipgi jau jieško ji apdraudos 
pinigų po (mirčiai kitų dviejų 
savo vyrų. Visi jos vyrai mirė 
nuo nuodų. Ji yra apie 28 m. 
amžiaus, viso gavus pomirtinių 
už vyrus pinigų $23,500.

Nuo bitės įkandimo Marion, 
O., vienam vaikinui užsinu'odi- 
no visa galva, po to jo plaukai 
pavirto iš juodų į skaisčiai rau
donus.

Ant Norman avė. tūla Ispa
nė 15 m. amžiaus mergaitė per
sišovė iš susikrimtimo kada jai 
žaidžiant gatvėj su vaikais mo- 
terįs iš šalies ją pašiepė.

Vaikas-žmogžudis. Franklin 
paviete 14 m. amžiaus vaikas 
apkaltintas nužudyme kito vai
ko. Keletas vaikų buvo" susidė
ję į ^savotišką “šaiką”; kada jie 
rengėsi eiti vogti, viepają iš jų 
atsisakė ir net žadėjo išduoti, 
tada jų “vadas” pagrąsino jam, 
o pagaliaus, kaip tyrinėjimai ei-' 
na, savo prižadą išpildė.______

Juozas Bukis gegužio 21 d. iš
keliauja į Lietuvą ir šiuomi at
sisveikina su savo draugais ir 
pažįstamais, palinėkdamas vi
siems geros kloties čionai pasi
likusioms. Jis Clevelande pagy
veno gerą laiką, dabar vyksta 
ant visados Lietuvoje pasilikti.

Pereitą subatos vakarą, geg. 
14 ., Goodrich salėje atsibuvo 
Lietuvos našlaičių vietinio ko
miteto surengtas gražus vaka- 
rėjis. Nors publikos atsilankė 
visai mažai, vienok tikima at
liks keliolika d oi ariu našlaičių 
Sušelpi m ui.

Vietos komitetas yra globoje 
žinomų Clevelando tautininkių 
moterų ir merginų; jos yra pa
siryžę ir toliau darbuotis, nes 
Lietuvos našlaičių padėjimas 
negreit dair pagerės.

Mokinkit vaikus muzikos. Pa
sibaigus mokykloms ir vaikams 
ant vasaros pasiliuosavus, ne
turint ką veikti duokit jiems 
valandą-kitą savaitėje pasimo
kinti muzikos lekcijų. Muzika, 
kaip ir kiti naudingi užsiėmimai, 
vaikus palaiko nuo išdykavimo 
ir auklėja juose geresnį jausmą. 
Muzikos lekcijas (pianu) duoda 
p. V. Greičius (8014 Bellevue 
avė.).

Draugysčių Sąryšis ant nedė
lios, gegužio 22 d., rengia gra
žų perstatymą ir balių, kurio 
pelnas skiriamas palaikymui be
ne. Vakaras atsibus Lietuvių 
salėje, nuo 5 vai. Bus sulošta 
“Paklydėlio Kelias”, dainuos L. 
Teatrališkas Choras.

Ten kur aną metą gerb. Spra
gilas keliavo pėščias j ieškoda
mas pikniko ir saulei leidžiantis 
pasiekė, nes komisijos buvo pa
garsinta kad pėščias gali nuei
ti, birželio 12 d., nedėlioj, atsi
bus dideils A. L. T. Sandaros 
18 kuopos išvažiavimas. Ir šį
met taip bus pagarsinta, bet ne
tikėkit. Kurie rengsitės eiti 
pėsti turit išeiti išryto, pietus 
susidėję į maišelį ir prisikalę 
prie čeverykų gerus padus. O 
kurie važiuosit važiuoti, tai nuo

Luna parke du banditai per
šovė šokių salių inspektorių Mc
Grath, kuris kovo 13 d. nušovė 
ant St. Clair avė. vieną vaikė
zą už nepaklausymą jo ir pas
kui bandymą pakelti gatvėje 
muštynes. Išeidamas iš Luna 
parko McGrath pamatė du vy
ru mušančiu kitą žmogų; pri
ėjęs norėjo juos nuraminti, ta-yo iivivjv j uvo 4iui ūmiai

da jie, savo auką akmenais ap
daužę, puolėsi prie šito ir atė
mę iš jo revolverį peršovė, pa
tįs pasprukdami automobiliuje.

Iš visų miesto piliečių balsuo
tojų 40 nuošimčių yra svetim- 
gimių-ateivių.

PARSIDUODA NAMAS iš prie
žasties apleidimo miesto; sa

vo gražų 2 šeimynų namų, iš 12 
kambarių, netoli Lietuvių baž
nyčios, parduosiu visai pigiai, j 
Yra elektros šviesa, maudynės, 
viskas' gerame stovyje. Reikia 
apie 3 ar 4 tūkstančius įmokė
ti, o likusi dalis su 6 nuošimčiu. 
Kaina $8,700 (lengvai vertas 
$10,500). Kreipkitės prie-savi
ninko, Frank Prevec, 964 Addi
son Rd. Agentams neparduosiu.

PIRKIT SAU NAMAMS 
VIETAS

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.ai

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758, Princeton 431

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

Kampas E. 79th St
Rosedale 945 Prin. 1361

Kreipkitės prie Lietuvio Radwell’o. 
Penkiasdešimts iki trijų šimtų įmo- 
kėjimo, likusieji lengvom išlygom. 
Mes turim Lotų ant State Road, 
Loraid Ave., Valley Road, Euclid 
Ave.J Utopia Beach ir Detroit Ave.
THE S. H. KLEINMAN 

REALTY CO.
Trečios grindjs, National City Bldg.

“DIRVOS” AGENTAS 
Mot. Stankevičius 

Pardavinėja pavieniais num.
176 B. Dymecks Land 

Wishaw, Craigneuk, 
Scotland.

NE VISI TALC PAUDERIAI 
YRA VIENODI.

Jei kūdikis mokėtų kalbėti, 
motinos tuoj sužinotų skirtumą 
Tale pauderių vartojamų ant jų 
švelnių odų. Vienas pauderis ga
li patarnauti tik kaipo aliejuo
tas tepalas. Kitas gali būti tik 
sausas.

Yra vartojamų pauderių ku
riuose pats Tale nėra pamatu. 
Svarbiausi tarp tų yra krakmo
lo pauderiai ir zinko stearato 
pauderiai. Krakmolas yra ge
ras* sutraukėjas, bet nėra taip 
geras tepimui kaip Tale ir^turi 
dar ypatybę penėjimo vietoj su
naikinimo ligos gemalų.

Daktarai ir auklės veik visa
da pataria parinkti gerą talcum 
pauderį. Colgate’s pauderyje 
yra kaip tik užtenkamai boriš- 
kos rūgšties, kuri yra gaivinan
tis ir antiseptiškas dalykas (ją 
motinos naudoja valymiii bur
nų, ausų, akių ir nosų savo kū
dikių). Be to, pauderyje. yra ki
tų reikalingų priedų kurie nesi
randa kituose pauderiuose išeg
zaminuotuose ir išbandytuose 
D-ro Breneman. Pažymus gy
dytojas vedėjas .vaikų iigonbu- 
čio pasidarė tą receptą naudoji
mui savo mažučiams pacien
tams, dabar tas naudingas pau
deris galima gauti pirkti jūsų 
kaimyniškoje aptiekoje.

Jo atsakantumaš yra tame 
kad jis atlieka ką Tale paude-

ris turi atlikti ir nieko daugiau. 
Jo platus paįvairinimas visokiu 
perfumu yra labai mėgiamas 
ir tarp suaugusių.

Ant pusi. 2-ro rasite Colgate’s 
skelbimą. Perskaitykit jį ir ki
tus kurie po to bus. Jis suteiks

jums naudingų žinių apie varto
jimą. Eikit pas savo aptieko- 
rius ir prašykit kad jums duotų 
tik Colgate’s.

Gera proga Pigiai 
Pirkti 

Smulkių Reikmenų 
(Dry Goods). 

KRAUTUVĘ.

venta Lietuviai ir kt. 
Kam reikalinga atsį- 
kreipkit (20)
8033 Superior Ave.

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

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12
3 iki 6 po pietų.
7 iki 8:30 vak.

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

8115 St. Clair Avenue

DR. J. T. DUHIGG
Gydytojas ir Chirurgas

1395 E. 9th St., tarpe St. Clair ir Superior 
Pradėjo vėl generalę gydymo praktiką po prabuvimo su- 
Pradėjo vėl generalę gydymo praktiką po prabuvimo su- 
virš 10 metų kaipo chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne 
ir Jurininkų Ligonbutyje. Telefonas Prospect 4061. 
Ofiso valandos: 1—4 po pietų ir 7—8 po p. Ned. 11—1.
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902-4 Engineers Bldg. 
Ontario St. prie St. Clair 
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JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

Sale No^th American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, 6.

REIKALAUJAM 
AGENTU 

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

“DIRVA”

■r

NONE BETTER 
IN ALL THE WORLD

vidurio,

Tėvas suėdė vaiką. Cincin
nati, O,,— čia tėvas suėdė sa
vo naujai gimusį vaiką. Bet 
taip atsitiko ne tarp žmonių, o 
tik miesto žvėryne, kur jagua
ru vadinamas (panašus į tigrą) 
žvėris suėdė mažutį žvėriuką 
kuri tik ką pate buvo atvedus.

_____________
*• FINE Qū ALI

PURE, CLEAN, FRESH 
EVERY DAY

THE CLEVELAND GRAIN 
& MILLING CO.

Tai yra 
Krautuvė

Del Žmonių

7907 Superior Avenue 
Cleveland, O.

KELINES TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS!
Supažindinimui plačios vi
suomenės su musą puikiais 
ir tvirtais išdirbiniais, mes 
nusprendėp pasiųst kiekvie
nam porą Kelinių pavyz
džiui, žemiau musą pačią 
kainos. Mes padirbam keli
nes pagal tikro užsakymo 
dviem paskirais modeliais; 
vienos yra plačiai iškirptos, 
kitos siauros pagal mados 
Angliško stiliaus. Visas tas

kelines mes siuvame iš geros tvirtos 100 
nuoš. vilnos audimo įvairių spalvose. Vi
sos siūlės yra dubaltavos ir apačios ap
lenktos dviejų colių pločio užlankom. Jos 
yra prosijamos ant “Hoffman” mašinos, 
todcl puikiai išrodo ir yra pavyzdžiu ge
riausio pirkinio kokį jus kada matėt par
davime. Paprastai jos buvo parduodama 
po $10 ir daugiau, bet kad kiekvienas tu
rėtą progą pamatyt musą prekes mes šį 
menes duodame specialę kainą tiktai po 
$6.50. Kas pirks dvejas kelines gaus dar 
dolariu pigiau, tai yra dvejas kelines už 
$12. šalip to mes duosime dar visiškai 
dyvanai pirmos klesos “Vokietijoj dary
tą” britvą, kurios užspausdinta kaina yra 
$3, gvarantuota trims metams.

Jeigu žinot savo kelinių mierą tuoj at
siųskit mums; jeigu nežinot, pasimieruo- 
kit aplink savo juostą siulu ir užriškit 
vieną mazgą; paskui pamieruokit savo 

ir užmegsk du mazgu. Tą mierą indėk į laiškąnuo apačios iki , ____ =__ __ ___ . __________ ,
sykiu su Štampais už persiuntimą, kas kainuoja .30c. už vienas kelines, 
60c. už dvejas kelines. Likusius pinigus užmokėsit kada kelines atsiųsim. 
GVARANTIA: Mes gvarantuojam kad už $6 parduodamos musų kelinės 
yra vertos daugiau $10 ir kad jos yra iš geriausio vilnonio audimo. Dykai 
britva duodama su pirkimu dviejų keliniu už $12, jos kaina $3 ir gvaran- 
tuota ant 3 metų. Jeigu busit neužganėdinti sugrąžinę daiktus gausit 
pinigus atgal. Tai gerinusios pasiūlymas ką matėt, todėl nelaukit ir 
kit savo užsakymų kuogreičiausia.

CLOTHING EXPORT CO.
1206 N. IRVING AVE. CHICAGO, ILL. Dept. 101.

Duodama' 
Merchants 
Trading 
Štampai

su pirkiniais 10c. ar augčiau

/Šilkinių Audinių

savo 
siųs
to

gegužioTUVIŲPEgipte Buv<

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

MES TURIME NAMŲ 
TINKAMŲ JŪSŲ GY
VENIMUI. PARDUO
DAM SU MAŽU ĮMOKĖ- 
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

DR. P. J. HUGHES 
DENT1STAS 

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą G varan tuoju 
Kainos prieinamos 

Valandos nuo 9 ryto 
iki 8 vakare.

Tel. Prospect 2597

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės j matai Ap- 
tieką bile kada.

I. A. USEVIČIUS
2343 Professor Ave., S. W.

UŽSISENĖJĘ LIGOS
VYRU 'R MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrą 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausią me
todą, vartojamų geriausią autoriterą šią laiką Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jąs reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
AŠ GYDAU CHRONIŠKAS LIGAS KRAUJO, ODOS IR 

NERVIŠKAS, INKSTU, SKILVIO IR VIDURIŲ.
KAINOS PRIEINAMOS. UŽLAIKAU PASLAPTIS. > 

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietą.

DR. G. A. YATES, Specialistas
2573 EAST 55th; ST., 2-ros lubos, Room 7.
Prie Woodland av. ir E. 55th St., Cleveland. O.

Išpardavimas
<>

4 O <► o <► <►

$2.00 SATINO MESSALINAS — Jardo 
pločio. Satino-viršum šilkas geros 
nešiojimui rūšies, įvairiausių spalvų. 
Tinkamiausias suknioms ir pamuša
lams. Sutaupysit 56c nuo $| .44 
jardo. Jardas po .......... * .

<>

DR. KENEALY
<>

Kuomet Apsergi
Pirmutinis dalykas kas reikia jums žino

ti, tai —
“KUR REIKS RASTI GERĄ DAKTARĄ”.

Jei pu pakreipsite savo žygius linkui Dak
taro Kenealy ofisų, 647 Euclid Avenue, Cle
veland, Ohio, atrasite Patikėtinų Daktarą, 
kokio jieškote, be aikvojimo laiko.

Kuomet apsilankysi pas Daktarą Kenealy
atrasite jog jis yra labai atsargus su išradimu tikrų priežasčių jū
sų ligos; tai yra, kur ir kaip ištikro jus sergat. Jo ofisai yra 
įrengti su modemiškais mokslo aparatais. Su pagalba bandymų ir 
jo plačiu ^pažinimu ligų jis išvengia nuo padarymo klaidų. Pasi
tarimas dovanai.
Ofiso vai.
9 ryte iki
8 v.vakare

Nedėliomis 
10 ryte iki 
2 po pietą

647 Euclid Ave. Antros Grindįs Cleveland, O.
Durįs šalę Rpnnhlic Rllildino- STAR TEATRO Bond’s Clothing Store KCpUDllC UUHUHlg DURIS ŠALĘ

o o <► <►
O O o

59c HABUTINAS—Pusiau šilko audi
mas, jardo pločio. Daugybėje viso
kių spalvų pStsirinkimui, tinkamas 
sukniom, jekėm ir apatiniam. Gra
žaus išbaigimo. Sutaupysi po 0(1 
2Cc. .nuo jardo. Jardas po v

$1.95 VALAKNINIO ŠILKO TRICO- 
LETTAS — labai puikus audimas vi
sose spalvose; suknioms ir viršuti
niams apvalkalams.; Vieno jardo plo
čio. Sutaupysit 40c amt kiek- $i .55 
vieno jardo. Jardas po .... • *

$1.25 MARGUOJANČIO ŠILKO POP- 
LINAS — jardo pločio, šilko ir va
tos poplinas įvairiose spalvose. La
bai dailaus išbaigimo. Tai yra tvirtos 
rūšies. Sutaupysit 37c nuo DQ 
jardo. Jardas po ........... OOL

$1.85 CREPE DE CHINE — labai pui
kus gryno šilko crepe tamsiose, vidu
tiniškose ir šviesiose spalvose. 38 co
lių pločio. Tinkamiausia rūšis suk
nioms ir apatiniams. Šutau- $| .29 
pysit 52c ant jardo. Jardas A

BAILEY’S —

$2.75 SPORT SATINO — 40 colių plo- 
čio. Puikus siuluotas šilku žibantis 
satinas vasariniam marškiniam. La
bai dailaus išbaigimo. Sutaupy
sit po 37c. ant jardo. Jardas . .$1.88

$3.50 SPORT SATINAS—siuluotas šil
ku žibanti satinas gražiais baltais 
bryželiais. 40 colių pločio. Išskirti
nos vertės. Sutaupysit ant jardo 
po 81c. Jardas parsiduoda .... $2.69

$2.25 CHIFFON TAFFETA — Jardo ‘ 
pločio. Yra visose spalvose, tinka je- 
kėms, suknioms, andarokams. Min
kštai išbaigto šilko, puikios rū
šies. Sutaupysit 70c. ant jar. . .$1.55

$2.9’ CHIFFON TAFFETA — Geriau
sios rūšies ir tinkamose spalvose an- 
darokams ir suknioms. Minkšto šil
ko išbaigimo, gerai nešiojasi. Su
taupysit $1 nuo jardo..............$1.95

$2.69 SPAUSDINTAS CHIFFON TAF
FETA — gražių gėliuotų spalvų ant 
balto ir spalvų dugno. Tinkamas suk
nioms, apsiulėjimams ir pamu
šalams. Sutaupysit 74c. .......$1.95

$2.50 JUODAS SATINAS IR 
DUCHESSE — jardo pločio, 
šilkai yra puikiausios rūšies 
rantuoti dėvėjimui. Tinka 
kams, suknioms ir jekėms. 
pysit po 25c. nuo jardo, 
siduoda jardas po.......

$3.75 CHARMEUSE<— 40 colių pločio. 
Minkšto šilko su satino viršum. Yra 
juodos, melsvos ir rudos spalvų. La
bai tinkamas suknioms šilkas. Su
taupysit po 88c. nuo jardo, šia
me išpardavime jardas po ....$2.8*

SATIN 
Abu šie 
ir gva- 
andaro- 
Sutau- 

Par- 
... .$1.98

ŽEMĖS GRINDYS

Iš DAR!
JUDi

l_-----------------
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