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Vokiečiai Smarkiai Sumušė
Lenkus Silezijoje

EGIPTO RIAUŠĖSE AIRIAI NESILIAUJA 
ŽUVO 48 ŽM. KOVOJĘ -

RUSAS APIE BALTIJOS VALSTYBIŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

VOKIEČIAI PARODE LENKAMS SAVO GA
LĘ. FRANCUZIJOS REIKALAVIMU, VO

KIETIJA UŽDRAUDĖ SAVIEMS EITI 
SILEZIJON.

GEGUŽIO 30 D. WASHINGTONE ĮVYKS LIE
TUVIŲ SUVAŽIAVIMAS INTEIKIMUI 

PREZIDENTUI PETICIJOS
Egipte Buvo Gyventojų Susirėmimai — Žuvo 48 

Žmonės, Daug Sužeista. •

T VOKIEČIAI PLIEKIA 
LENKAMS KAILĮ

Londonas, geg. 22 d.—Pirmas 
tikras karės veikimas nuo Len
kų įsiveržimo į Sileziją prasidė
jo pereitą subatą, kuomet Vo
kiečiai atakavo Lenkus Gross- 
teiner girioj. Vokiečiai ' ataką 
darė dviem punktais, nuo Lo- 
wiestko ir nuo Krappitz ir Go- 
golin. Lenkai savo pozicijas ap
leido kaip tik 'greičiausia galė
jo. Netoli Gogolino nuo Lenkų 
atimta keturios kanuolės, aštuo- 
ni kulkosvaidžiai ir 150 šautuvų. 
Tuo pačiu sykiu padidėjo mūšiai 
tarp Lenkų ir Vokiečių Rosen- 
bergo, Kruezburgo, Ratiboro ir 
Krappitz srityse.

Gegužio 23 d. Francuzų komi
sijos narys Silezijoje pranešė į 
Paryžių jog du nauji bataijo- 
pai Vokiečių perėjo j Sileziją.

Tą pačią dieną į IBerliną, per 
beveik suardytas telefrago vie
las, iš Opelno pranešama jogei 
Vokiečiai dr Lenkai smarkiai ko
voja kanuolėmis ir kulkosvai
džiais, ypatingai Krappitz sri
tyje. Abi pusės apsikasa į že
mes, tų gi vietų gyventojai pa
kliuvę didelin pavojun.

Vokiečių plebiscito policija 
šturmu užpuolė Annabergą, ku
rį Lenkai laikė per tris savai
tes ; išbėgdami Lenkai paliko 
kanuolių. Vokiečiai taipgi už
ėmė strategišką punktą Gros- 
stein, irgi paimdami Lenkų ka- 
nuoles ir šautuvus.

Francuzija pagrąsino Vokie
tijai sulaikyti ėjimą Vokiečių 
prieš Lenkus ir priduoti reika
lingus pinigus apmokėjimui su
kilimo srityje esantiems darbi
ninkams, kadangi tenai užėjo 
beveik badas, žmonės gatavi su
kilti, o tas gręstų nauju chaosu 
Europai. Vokietija esanti per- 
vėlai pasirūpinus žiūrėti kad ne- 
siorganizuotų būriai eiti prieš 
Lenkus, kuriose srityse dabar 
Vokiečiai ginkluotai išstojo ko
von. Vokietija sutinka nuga
benti pinigus, vienok neprisi
ima atsakomybės už Vokiečių 
karišką ūpą, kaip padarė Len
kai.

Vokiečius Francuzija kaltina 
neuždaryme rubežiaus kareivių 
ėjimui į Sileziją, kada Lenkija 
uždarius savo ruibežių, dr Vo
kiečiai turį mokėti darbinin
kams kas priguli nežiūrint ar 
jie Įduosi, ar prisidėję prie Len
kų kareivių. Ant to Vokiečių 
atsakoma jog santarvės karei
vių jiegos Silezijoje negali už
garantuoti, nors daug sykių bu
vo daryta užtikrinimų jog Vo
kietijos siunčiamas maistas Si
lezijos žmonėms nepateks į Len
kų nagus. Taip pat Vokiečiai 
prirodo kad Lenkijos rubežius 
yra plačiai atdaras ar jog tik 
pereitą pėtnyčią gauja iš 300 
Lenkų artėjo ir atakavo Vokie
čius prie Kostau. Galutinai Vo
kiečiai išradinėja Francuzijai 
negalį būti atsakomybėje už tai 
ką santarvė yra pasiėmus pil
nai savo kontrolėn, o kad Vo
kiečiai apsiginklavę šautuvais, 
kulkosvaidžiais ir kanuolėmis, 
tai yra tik kad' su tokiais pat 
ginklais prieš juos Lenkai eina.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

I___________________________
Ohio valstijos industrijose, 

šios valstijos industrijos cen
trai praneša pereitos savaitės 
nu'tėmytus apsireiškimus, kurie 
rodo nekurtuos dalykus gerė
jant. „Plieno darbai Youngs- 
towjiį/distri'kte abelnai veikia 
įsu apie 35 nuošimčiais norma- 
lio.

Atsidarė dvi anglies kasyk
los ir euvirš tūkstantis darbi
ninkų gavo užsiėmimo.

Puodininkystės industrija pa
rodė gerėjantį visą savo veiki
mą.

Akrono gurno darbuose užsa
kymai didėja ir todėl darbai ei
na nuolatos geryn.
.. Iki birželio vįdurta knhnoma. 
neliksiant Akrone nei vieno ta
me mieste esančio bedarbio. Bė
gyje pusantro mėnesio laiko li
kosi paimta atgal darban dau
giau 10,000 darbininkų >prie tų 
ką pirmiau buvo pradėję dirbti.

Anglijos kasyklų savininkai 
pasiūlė naują planą pabaigimui 
angliakasių streiko, kuris tęsia
si jau apie du mėnesiai. Strei
ko užtęsimas sakoma esąs nuo 
unijų vadovų "'bijojimo pasaky
ti darbininkams teisybės”. Jie 
butų senai sutikę grįžti atgal 
prie darbo “su išlygomis kokias 
jau senai butų turėję tik sutik
dami sueiti į 'konferenciją”.

Mingo paviete, W. Va., ang
liakasių streiko distrikte, kur 
senas laikas kaip kompanijų nu
samdyti galvažudžiai persekio
ja ir šaudo darbininkus, guber
natorius paskelbė karės stovį, 
kada pasirodė šaudymai nepasi
liauja. Taip vadinamas "lokau
tas” darbininkams kasyklose y- 
ra jau koks metas laiko. Kom
panijos griežtai atsisakė priim
ti unijistus daobininkus; dabar 
vietomis dirba skebai, į kuriuos 
šiose dienose unijos prezidentas 
atsišaukė išeiti ant streiko, pri
žadėdamas duoti jiems unijos 
paramą.

WilHamsono miestelio gyven
tojams, per valstijos policijos 
vadą kapitoną Brockų, pristaty
ta šautuvų apsaugai kitam to
kiam prietikiu! ištikus kaip bu
vo šiose dienose.

Apie 600 Suv. Valstijų ir Ka
nados gelžkelių darbininkų .susi
vienijimų viršininkų liepos 1 d. 
turės suvažiavimą Chicagoj rei
kale gelžkelių kompanijų pa
skelbimo numažinimo algų ne
lavintiems darbininkams.

šiltinė “kaslegarnėj”. Mirus 
nuo šiltinės vienam atvažiavu
siam iš Europos vaikui, visa El
lis Island buvo padėta po dide
le kvarantina. Pavojaus iš to 
didesnio nebuvo ir vėl dalykas 
pakeista.

Maskvoje išėjo iš proto nuo 
didelių bolševikų kankinimų ka
lėjime Amerikonas buvęs suim
tas bolševikų užpuolime Krime, 
kur jis atstovavo Amerikos R. 
Kryžių;

Silezijos Padėjimas 
Blogėja

Paryžius, geg. 24. — Dide
lį pasipriešinimą iš nacionalis
tą pusės sutiko Francuzijos 
prem. Briand; jis parodė sa
vo geresnę pusę sakydamas 
jog reikia ir Vokietijai duoti 
progą, ir jo kalba prieš atsto
vus nepasirodė tokia kad kir
šintą Francuziją prieš Vokie
čius. * « *

Berlinas, geg. 24. — Nauju
valdžios įsakymu, uždėta di
delė 100,000 markių bausmė- 
už organizavimą mihtarių bu
rių. Kitais įsakymais užda
ryta Silezijos rubežius ir už
ginta organizuotis karei aug
iojoje Silezijoje.

Paryžius. — Ekonominis pa
dėjimas Augštojoje Silezijoje 
dikčiai pasunkėjo iš priežasties 
Vokiečių dirbtuvių savininkų 
atsisakymo atnaujinti gelžkelių 
komunikaciją ir nepridavimą iš 
Berlino banko pinigų apmokėji
mui darbininkams algų. Tokiu 
padėjimu pasinaudodami, bolše
vikai deda pastangas sukelti 
darbininkus prieš pačius Len
kus ir tuomi įvesti proletariato 
diktatūrą.

Kaip žinios skelbia, gegužio 
21 d. plebiscito srityje- jau ra
dosi 30,000 Vokiečių gerai ap
ginkluotu kareivių. Taip pat 
sueidatę liuosnorrai šauliai Vo-~ 
kiečiai saugojimui visų pakraš
čių nuo Lenkų.

Anglija, po persamainymo no
tų su Francuzijos valdžia, galu
tinai nusprendė siųsti kariu- 
menės į Sileziją, gal but nema
žiau keturių bataljonų.

Lenkų Užpuldinėjimai
Neutraiės zonos .pasienio gy

ventojai skundžiasi:
Lenkai nuo pat neutraiės zo

nos nustatymo neprisilaiko zo
nos ir visą laiką kankina savo 
plėšimais vietos gyventojus. 
Daugiausia plėšia etapo žanda
rai ir ginkluota kariumenė. Už- 
puldinėdami gyventojus, jie rei
kalauja įvairių mokesnių ir da
ro daug rekvizicijų. Nuo šių 
metų pradžios užpuolimus da- 
šimtais, apsiginklavę kulkosvai
džiais.

Nuo kovo mėn. užpuolimai da
romi nuolat. Nuo balandžio 10 
d. Lenkų kariumenė buvo per
ėjus demarkacijos liniją ir oku
pavus musų pusėje Kreivėnų, 
Valinčių, Naujųjų Alksnėnų, Se
nųjų Alksnėnų, Rodiškių, Cirai- 
likų, Užukainių, Burokų, Mikla- 
žuvkos ir kitus kaimus.

Gyventojai suimami, mušamu, 
neatsižvelgiant į moteris, vaikus 
ir senius. Daug vaikų ir mote
rų sužeista, kiti užmušti vietoje.

Turtas plėšiamas.
Jaunesnieji vyrai priversti 

slapstytis ir bėgti iš namų.

Vėl Svarstys Lietuvą
Kaunas. — "Elta” praneša 

iš patikėtinų šaltinių sužinojusi 
kad ateinančiam Santarvės Au- 
gščiausios Tarybos posėdyj bus 
vėl iškeltas ir rišamas Lietuvos 
de jure pripažinimo klausimas.

Neabejotino autoriteto pasi
remdama, Elta gali pranešti kad 
pripažinimo klausimą šį kartą 
žada Taryboje iškelti ir parem
ti Francuzijos valdžia.

Užtikrinama kad Francuzijos 
ministeris pirmininkas Briand 
esąs visai aiškiai tuo reikalu 
nusistatęs.

Mokintis niekados nepersenas. 
Pana, III. — Kun. Douthitt, 93 
m. amžiaus, prisidėjo prie va
sarinių Studentų Chicagos Uni
versitete.

Aleksandria mieste, Egipte, 
tenaitinių gyventojų sukilime 
prieš Europiečius užmušta 48 
ir sužeista apie 200 baltų žmo
nių. Riauššės prasidėjo tarp 
žemos klesos Grekų ir tenaiti- 
nių žmonių del nežinomos prie
žasties. Tuojau prasidėjo šau
dymas ir abelna kova. Polici
jai išsykio pasisekė suraminti; 
po nakčiai prasidėjo daug mies
te gaisrų. Gailaus visą tvarką 
paėmė į savo rankas Anglijos 
kariumenė. 1

Revoliucija Portugalijoj
Pasiekę Ispaniją žinios skel

bia jog Portugalijos sostinėje 
Lisabone buvo kilus revoliucija. 
Buvusio kalbinėto1 nariai buk li
kę areštuoti ir padėti kalėjiman, 
nauju gi prezidentu apšauktas 
Dos Santos. - Jisai yra buvęs 
pirmiau prezidentu ir yra įstei
gėjas Portugalijos respublikos.

Paskesnės žinios skelbia jog 
viskas vėl aprimę, naujai pa
vesta sudaryti ministerių kabi- 
tą. Senasis rezignavo, kaip sa
ko žinios, išvengimui savo narių 
mirties, nes jiems buvo grąsi- 
nama nužudymas.

Mirė Du Žymus Vyrai
Pereitą savaitę diena paeiliui 

mirė du žymus Amerikos vyrai: 
augščiausio Suv. Valstijų teis
mo vyriausias teisėjas White, 
75 m. amžiaus, po operacijos li
gai atsimotus. Teisėjas White 
prie augščiausio S. V. teismo li
kosi paskintas Prezidento Cle- 
velando 1894 metais, pakeltas į 
yjų^ausio t ei sėjo pietą Preziden-^ 
to Tafto 1910 metais, išbuvęs 
valdžios tarnystėje per 26 met.

Antras mirė buvęs Wilsono 
kabinete vidaus reikalų sekreto
rius Franklin K. Lane. Sulyg 
jo paties prašymo, jo kuinas li
ko sudegintas, o pelenai paleisti 
ant vėjų nuo El Capitan kaino 
Yosemite parke.

Japonija Traukiasi
Japonijos oficialiai praneša

ma jog ji yra pasiryžus "grei
čiausiu galimu laiku” pasitrau
kti iš Siberijos ir atgrąžint Chi- 
nijai šantungą. šitokia nuo
sprendis padaryta po atlaikymo 
konferencijos tarp augštųjų Ja
ponijos militarių ir civilių val
dininkų iš Siberijos, Mančžuri- 
jos, Korėjos ir Kwantungo.

Amerikos spauda pradėjo va
ryti smadkią agitaciją už gink
lavimąsi, gąsdindama žmones 
galima kare iš Japonijos pusės.

Amerikonai Susipešė
šanghai uoste, Chinijoj, Ja

ponijos ir Amerikos laivynų jū
reiviai buvo susikivirčiję ir pa
kėlę dideles muštynes; abi pu
sės nukentėjo. Muštynių prie
žasties nesužinota. »■"

Volivos pareiškimas. Zion Ci
ty, III., esantis pranašas Voliva, 
kuris pasakė gyvam pasauliui 
jog ir po mirčiai žmonės- užsi
ims tais pačiais darbais pekloj 
ką darė ant žemės, dabar pa
skelbė moterims ir merginoms 
šitokį dekretą: arba pailginki! 
savo andarokus, arba sutrum
pinki! kojas!

PRANEŠIMAS
Siuomi pranešama jog an

trasis Amerikos Lietuvių su- 
važiavimas Washingtone (Li
thuanian Convention) įvyks 
Washington Hotelyj, ant 15th 
Street ir Pennsylvania Ave. 
Salė pasamdyta trims die
noms, gegužio 30 ir 31 ir, rei
kalui esant, birželio 1 d.

Atvykusieji galės veikiau
siai gauti, kaipo suvažiavimo 
nariai, tame viešbutyj butą 
ir ten pat įsiregistruoti prie 
dežiuruojančio asmens.

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje.

Belfast, Airija. — Gegužio 
24 d. rinkimuose į šiaur. Ai
rijos parliamentą Sinn Fei me
čiai padarė daug atakų ir žu
vo bei sužeista nemažai žmo
nių. šitie rinkiniai reiškia Ai
rijos padalinimą.

♦ * *
Tipperary paviete, Airijoj, at

sibuvo Airių susirėmimas su 
buriu Anglijos kareivių, kame 
žuvo Sinti Feiniečių vadas, su
žeista keletas, ir taipgi nuken
tėjo pašaliniai.

Sir James Craig, paskirtas 
premjeru Ulsterio provincijai, 
savo paskutinėje kalboje prieš 
rinkimus į lojaliatus pasakė: 
"Tuokkitės aplink mane kad aš 
galėčiau sutraškinti musų prie
šus ir jų viltis respublikos vė
liavai. Musų vėliava turi laimė
ti rinkimus. Balsuokit anksti 
ir dirbkit iki vėlumai. Musų 
draugų akjs per visą imperiją 
atkreiptos į mus. Parodykime 
jiems jog mes esame taip nu- 
sisprendę kaip ir jie palaikyti 
ištikimybės dvasią.”

Apie tuos pačius rinkimus Ai
rių prezidentas De Valera pie
tinės šalies dalies Airiams sa
kė: “Balsuokit prieš karę su sa
vo pačiais tautiečiais. Balsuokit 
taip kad brolio ranka nebūtų pa
kelta prieš brolį, ir taip kad pa- 
galiaus nebūtų boikoto ir nesu
tarimo, skirstymosi, nesanda- 
ros ir pražūties.” šiaurinė Ai
rijos dalis, ypač Ulaterio sritis, 
yra daugiau ištautėjus ir iš te
nai Anglija varė visą priešingą 
agitaciją prieš visus Airius, o 
dabar, -kada suteikta autonomi
ja, su Ulaterio pagalba valdžia 
nori- sukiršinti visus .Airipe^jų 
pačių tarpe.

Netoli Kilmeena miešto atsi
buvo susirėmimas Airių su po
licija, keturi Sinn Feiniečiai ir 
vienas policistas žuvo, keletas 
abiejose pusėse sužeista.
Ulsteryje politiškos betvarkės 

didėja. Dalis Belfasto rotužės 
likosi dinamitu išgriauta; toje 
budinko dalyje buvo skirta vie
ta šiaurinės Airijos parliamen- 
to posėdžiams, sulyg autonomi
jos įvedimo.

Queenstowne atsibuvo keletas 
bombų eksplozijų, miestas ap
imtas didelės baimės.

Cork mieste buvo didelės su
irutės ir riaušės; naudota re
volveriai ir bombos. Airiai da
rė užpuolimų ant važiuojančių 
kareivių. Iš automobiliaus iš
traukti du kareiviai buvo Airių 
sušaudyti.

Londonas taipgi jaučia Sinn 
Feiniečių siautimą. Kaip spė
jama, trisdešimta gaisrų šiau
rėj nuo Londono, daugiausia na
mų laukuose ir ant ūkių, padeg
ta Airių kovotojų. Buvo taipgi 
padegtos dvi Anglijos miestelių 
gelžkelių stotįs.

Popiežius Benediktas atsišau
kė į Airijos kardinolą Logue su 
prašymu! stengtis paliauti iš 
abiejų pusių tokį žiaurų kovos 
būdą ir žudynes dr pradėti 
taikymosi derybas visos Airijos 
išrinktais atstovais. Popiežius 
taipgi prisiuntė Airijos Raudo
najam Kryžiui 200,000 lyrų pi
nigų.

Nesą jokių sutarčių. Kalbė
damas Chicagoje Anglijos am
basadorius Geddes tikrino jog 
gandai apie sutartį taip Japo
nijos ir Anglijos esą neteisingi. 
Vis kalbama buk Anglija su Ja
ponija rišasį prieš S. Valstijas. 

(Lietuvos Informacijų Biuras)

Kaunas (“Elta”). — Vikto
ras čemovas, buvęs Rusijos 
Steigiamojo Seimo pirmininkas, 
social-revoHucijonierius, duoda
mas pareiškimą Talino "Social
demokratui” del Pabaltjurio 
valstybių nepriklausomybės, ki
to ko tarpe pasakė:

"Musų programas, 1903-4 m. 
išdirbtas, 190Ej/m. galutinai pa
tvirtintas, pripažįsta pilną tei
sę apsispręsti visoms tautoms. 
Termino “Pilna” .priėmimas pa
aiškinamas ginčais su tų laikų 
socialdemokratija, kurios prieš
akyj stovėjo tokie atkaklus cen
tralists! kaip bolševikai.

šie paskutinieji, tiesioginiai 
nedrįsdami atmesti tautų apsi
sprendimo teisę, pridėdavo daug 
sąlygų ir pastabų panaikinančių 
šaknyje patį principą.

Primesti federacinį ar kitą 
kurį ryšį kitoms tautoms Rusų 
tauta, musų giliais įsitikinimais, 
neturi jokios teisės. Mes turi
me gerbti kitų tautų valią, net 
tokiame atvejyje jei musų as
menine nuomone ji nusprendė 
sutvarkyti savo likimą ne taip 
gerai kaip reikėtų. Del tokios 
pažiūros iš vienos pusės bolše
vikai, iš kitos pusės liberalai va
dina mus politiniais metafizi
kais, abstraktinių principų ne 
šio pasaulio riteriais ir tt.

Mes tikėjome kad centralisti- 
nės politikos savu laiku pakeiti
mas federalistine politika išgel
bės Rusiją nuo sukilimo. Isto
rija išsprendė kitaip. Bolševikų 
despotizmo įsigalėjimas ilgam 
JaikuL- privertė pakraščių tau
kias gelbėtis 1 n'tio* jo vlenfnteHtf 
galimu budu: savo pilnu valsty
bės nepriklausomybės paskelbi
mu. Mes iš pat pradžios pri
pažinome, kitos išeities pas jas 
nebus. Ir todėl mes iš savo pu
sės prieš tą jų nusprendimą ne
pareiškėme jokių prieštaravimų, 
ir net, pavyzdžiui, pasikeisdami 
nuomonėmis su Estijos atsto
vais pirm Vokiečių okupavimo 
Estiją, žadėjome jiems tame da
lyke savo moralį rėmimą. Ir 
dabar mes >ne kartą pareiškėme 
kad pakraščių tautų valia, jų 
steigiamųjų seimų reikšta, būti 
valstybiniai nepriklausomais, y- 
ra mums šventa, ir kad bent 
kurių Rusų partijų bent kuris 
pasikėsinimas sutiks mumyse 
aršiausius priešininkus. Aš ne
pasakyčiau itečiau. visos savo 
minties jei nutylėčiau kad mu
sų žvilgsniu žmonijos ateitis — 
ne nuolat didėjančiu tautų at
sitolinimu, bet priešingai jų su
siartinime, jų federavime. Bet 
kiekvienai atskirai tautai, žino
ma, kelias ineiti į businčią fe- 
derativę Tautų Sąjungą, kuri 
kuomet norą pakeis dabartinę 
pusiau fikcinę ir perdaug pri
klausomą nuo nedaugelio didžių
jų imperialistinių valstybių Tau
tų Sąjungą, visai nebūtinai tu
rės eiti per priruošiamąjį etapą 
— federavimą su Rusija. Čia 
galimos įvairios kombinacijos: 
musų partija dedele užuojauta 
pažiūrėtų, pavyzdžiui, į sudary
mą kurios nors sąjungos pakra- 
ščių-buferų valstybių, demokra
tinės Sąjungos, (aprūpinančios 
jų tikrą, o ne įsivaizdintą ne
priklausomybę. Smulkioms nau
jai užgimusioms valstybėms vi
suomet gręsia nemažas "balka- 
nizacijos” pavojus. Sunku įsi
vaizdinti blogesnę perspektivą 
kaip nepalankumas' kito kitam
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LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE 
PRANEŠIMAS

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

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

ir spaudimai iš užsienio, prie ko 
galima kurstyti vieną prieš an
trą ir naudotis, kaip žaislais, 
diplomatiniam žaidime. Buvu
sieji Estijos ir Latvijos ginčai 
del Valko, nesenai Latvijos ir 
Lietuvos ginčai, dabartiniai Lie
tuvos ir Lenkijos karės veiks
mai, Lenkų-Sovietų skaldymas 
Gudijos ir kt., vertė ir verčia ir 
dabar bijotis to pavojaus.

Ir mes širdingai linkime pa
kraščių nepriklausomoms vals
tybėms tokių užsienio politikos 
vadų ’kurie turi pakankamai pla
tų politinį regratį kad pirm vis
ko pasiektų jų ginčijamų klau
simų išsprendimo ne ginklu, bet 
trečiųjų teismu, tarpininkau
jant nesuinteresuotiems ir be- 
šaliniams busiančios' “Buferų 
Santarvės” nariams. Panašiai 
kaip "Mažoji Santarvė'’ aprū
pino Čekams-Slavnkams' ir Pie- 
tų-Slavams savarankios užsie
ninės politikos galimumą, taip 
ši nauja Buferų Santarvė pir
miausia aprūpins kiekvienam 
jos nariui ne fikcinį, bet reali
nį politikos savarankumą. Ki
taip, kieikviena .pakraščių vals
tybė, palikta viena sau ir egois
tiniai atskirta nuo kitų, bus vi
suomet persilpna ir kiekviena 

, savo politikos žingsnyj turės 
vienu metu bailiai dairytis ir į 
Rytus ir į Vakarus, lygiai bijo
dama ir bolševikų ir Santarvės, 
vei.

Ir mes tikrai linkime visoms 
pakraščių valstybėms turėti 
priešakyj toli ir plačiai numa
tančius politikus.

Pakraščių ^valstybių vyriau- 
syo^if *partšosturi žiūrėti to- 
liau negu šiandien, ir suprasti 
kad ateitis Rusijoj priklauso vis 
tik tokiai vyriausybei, kad tik 
susitarimu su ja bus sustiprin
ta pakraščių valstybių būtis, 
kad pats Europos prižapinimas 
jų de jure, pati išeitis iš dabar
tinės pusiau teisėtos padėties 
priklauso nuo priruošiamojo su
sitarimo su vyriausybe besinau
dojančia Rusijoj neginčijamu 
visų gyventojų pripažinimu.

Papraščių valstybės ir Rusi
ja turi tiek bendrų reikalų kad 
nuo šio susitarimo pilnumo ir 
širdingumo priklauso visų klau
simų išsprendimas, abi puses 
patenkinantis. Rusų darbo de
mokratija — vienatinis tikras 
draugas naujai gimusioms pa
kraščių demokratijoms — neno
rinti primesti joms nei buvusių 
gubernijų, nei naujų komisarų. 

Dabar kaip Paryžiuje ir Lon
done pripažįsta kad Rusų klau
simo neišrišus negalinti būti 
nustatyta pastovi politikos ir 
ūkio lygsvara visoj Europoj, 
abejingas žiūrėjimas į tą klau
simą pakraščių valstybėse reik
štų didžiausį netoli-matytą ir 
politinį provincializmą.

Rusijos chaosas gal įnešti tik 
nepastavumų visoj Europoj, o 
Rusijos chaosas gali baigtis tik 
paėmus valdžią darbo demokra
tijai."

Sukilimai Angoroj
Turkų nacionalistų Sostinėje 

Angoroj, apie kurią trumpas 
laikas atgal buvo rašyta “Dir
voje” iš National Geographic 
Society kaipo apie ožkų mies
tą, sulyg žinių, kilus revoliuci- 
cija pačių nacionalistų tarpe ir 
likęs nužudytas vienas iš didžių
jų nacionalistų vadų.
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Iš Lietuvių Gyvenimu Į
•’NEW BRITAIN, CONN. 1 
; Gegužio 14, 15, 16 ir 17 dd. ’ 
čia atsibuvo fėrai-bazanas Lie- . 
tuvos naudai, surengti Draugi
jų Sąryšio; viskas atsibuvo Lie- . 
tuvių salėje. Prie surengimo 
prisidėjo visos draugijos pini- 
giškai ir šiaip daiktais.

Pirmą vakarą atsibuvo pra
kalbos, kalbėjo fėrų vedėjas A. 
Mikalauskas. Antrą vakarą, 16 
gegužio, “Varpo” draugijos cho
ras paįvairino dainomis, pir
miausia dainavo Lietuvos Him
ną, .paskui porą dainelių, po to 
vėl 'kalbėjo fėrų pirmininkas A. 
Mikalauskas, labai vaizdžiai nu
piepdamas Lietuvos vargingą 
padėjimą, ir sykiu ragino vi
sus darbuotis Lietuvos labui, iš 
vien ir visomis galėmis. Po to 
“Varpo” lošėjai vaidino dviejų 
aktų komediją “Piršlybos”, per
traukoje dainavo p-lė O. Patuš- 
kiutė, “Esu ant šio svieto” ir 
J. A. 'žemaitis! — “Nuskintas 
kvietkelis”. Kaslink musų so
listės p-lės Petuškiutės turiu 
tiek pasakyti kad ji yra dar 
jauna mergaitė ir dar tik antru 
kartu pasirodė scenoje, bet ji 
turi puikų soprano balselį kad 
publiką tiesiog žavėte žavėja. 
Garbė jai del jos pasišventimo 
dailai, tuom tarpu kada kitos 
jaunos musų mergaitės vėjais 
brangų jaunystės laiką leidžia. 
Buvo dar sudainuota duetas —

1 ■" J. Maksimavičius Bu J.. Kuoke
liu, jiedu atliko puikiai. F. Ku
bilius ir A. Jekulevtičius atliko 
dialogą “Priėmimas naujoko ka
reivio”. Teatrą 'užbaigus, dar 
“Varpo” Choras sudainavo po
rą gražių dainų ir tuomi vaka
ras užsibaigė. Publika ramiai 
išsiskirstė, pilnai patenkinta vi
su varpiečių .palinksminimu, .tik 
viena 'kas buvo negerai kad va
karo programas vėlai pradėta, 
paskui ilgai užsitraukė ir užsi
baigė vėlai.

Panedėlio vakare, gegužio 16 
d., p-lės Blažauskiutės padaina
vo porą dainelių, taipgi atsibuvo 
šokiai ir pasilinksminimas.
> Paskutinį .vakarą; utaminke, 
buvo balius ir laimėjimas dova- 
pų.. Abelnai imant, per visus 
yakąrus atsilankę buvo nemažai 
žmonių ir, kaip girdėjau-, pelno

liko $500 suviršum. Nors yra : 
bedarbė, o prie tam dar prisi- i 
dėjo priešinga agitacija musų 
Lenkberniaa komunistai, kurie 
.prieš fėrus buvo parengę disku
sijas diskreditavimui Lietuvos 
kūrimosi darbo ir atitraukimui 
vietos Lietuvių nuo rėmimo to 
darbo, vienok tie penki šimtai 
netaip jau maža parama. Mu
sų Lenkbemiai pradėjo varyta 
agitaciją per draugystes kad iš
ardžius fėrų rengimą, ir net tą 
patį nedėldienį kada f erai ėjo, 
jie užpakaliniam svetainės kam
baryje turėjo diskusijas irgi to
kiu pat tikslu, bet nedorėliams 
nepavyko, nes pas juos atsilan
kė tik apie ketvertas ypatų, ir 
turėjo skirstytis kaip musę 
kandę. Iš musų dešiniųjų irgi 
buvo nemenka priešinga agita
cija, kuri vienok jau -taip ne
pakenkė kaip jų norėta.

Ir visur taip: kur tik kas ką 
rengia ar daro, tai kiti tuoj pa-

1 siskubina su priešinga agitaci
ja, nors darbai daroma tų pačių

1 Lietuvių gerovei.
Vargo Brolis.

kalbėtojas nei kas kitas neuž
gauliojo. Rengėjai tada pašau
kė policiją. Bet policiją atve
dus paaiškėjo kad bolševikai bu
vo įskundę kalbėtoją ir rengėjus 
už kolektavimą pinigų be leidi
mo. Delei tos priežasties pri-l 
siejo komitetui ir kalbėtojui nu- _ 
vykti policijos stotin pasiaiš- ^“^m^aikui^T^tOT* dirbot

LAISVES PASKOLOS 
STOTIMS DELEI SU

VAŽIAVIMO GE
GUŽIO 30 D.

Subėgus įvairiems Lietuvos 
reikalams, ir vėl atsikreipiame 
prie Tamstų. Mes žinome jog

kinti. Ant rytojaus dar buvo 
teismas. Bolševikams prisiėjo I 
riestai, kiekvienam jiems rei
kėjo užsidėti kaucijos, po $800 
ir. pranešta apie juos federalei 
valdžiai kaipo apie blėdingus 
elementus.

Taip nabagai nieko nepešė, o 
tas gal but pasitarnaus sulaiky
mu jų nuo tokių dalykų ir ant 
toliau®. Buvęs.

PHILADELPHIA, PA.
Dr. D. Alseikos prakalbos. Ge

gužio 15-16 d. čia atsibuvo Dr. 
Alseiko®, “Varpo” Bendroves 
atstovo, prakalbos. Musų “bol
ševikai” dar niekados čia nepa
sirodė tokiais nekulturiškais ir 
nežmoniškais kaip dabar. Vi
sados ir visur jie mėgindavo 
griauti tautininkų rengiamas 
prakalbas, o šiame atsitikime 
ypač tuomi pasižymėję.

Gegužio 15 d. buvo pirmos 
Dr. Alseikos prakalbos, šiauri
nėj kolonijoj, čia jie kėlė di
delį , trukšmą, bet pabijoję poli
cijos greit salę apleido. Kuo
met ant rytojaus atsibuvo pra
kalbos pietinėj Philadelphijos 
dalyj, užbaigus pirmu atveju 
kalbėti ir pradėjus rinkti aukas, 
bolševikai įpradėjo kelti trukš
mą, kalbėjo kas sau nieko nesi
klausę, rėkė neduoti aukų. Ko
lei aukos tapo surinktos-, Dr. Al
seikai , pasisekė juos apstpbdyti!' 
Dar kalbėjo toliau, buk tai at
sakinėjant į klausimus, bet vėl 
tuoj jie pradėjo skandalą kelti, 
nors nei pirmu sykiu nei antru

Pakvietimas Liet. Pilie- | 
čių Sąjungos Atstovų i 

į Washington^
, Iš pereitą savaitę Atstovybės j 
pranešimo matėte jogei ant ge
gužio 30 d. yra oficialiai šau- 'r 
mas visų Amerikos Lietuvių su- j 
važiavimas. Suvažiavime, tarp 
kitų organizacijų, ir L. P. Są
junga pakviesta imti dalyvumą.

Tikslai šio 'suvažiavimo yra 
pilnai pabriežti Liet. Atstovy
bės Amerikoje pranešime. Jie 
laibai svarbus. Del to ir yra pa
geidaujama kad L. P. Sąjungos 
skyriai dėtų visas savo pastan
gas išrinkti ir pasiųsti savo at
stovus ant minėtos dienos į 
Washingtoną.

Laikas laibai trumpas, todėl 
šiuomi kviečiame ir raginame 
L. P. Sąjungos (skyrius be ati
dėliojimo šaukti susirinkimus ir 
išrinkti atstovus, suteikiant 
jiems mandatus. Kur L. P. Są
jungos skyriai negalėtų sąvaimi 
atstovų pasiųsti, šiuomi yra pa
tariama susidėti bendrai su ki
tomis vietos Lietuvių organiza
cijomis. Pageidaujama kad kuo- 
daugiau atstovų dalyvautų, tuo
mi geresnį įspūdį galima bus 
padaryti.

Atstovai turi pribūti Washin- 
gtonan nevėliau vidurdienio, ge
gužio 30 d., nes pirmas posėdis 
prasidės tą1 pat dieną nuo 3 vai. 
po pietų.

Atvykę Washingtone yra pra
šomi (kreiptis Lietuvos Atsto
vybėm 1925 F (Street, North 

i West, ant kampo 20-,tos gatvės, 
kur, gaus visas informacijas a- 
pie viešbučius apsistojimui, po
sėdžių vietą, etc.

[ Tikimesi jog L. P. Sąjungos 
skyriai mokės tinkamai atsiliep
ti ant Lietuvos Atstovybės par- 
kvietimo, savo skaitlinga atsto
vu reprezentacija.

LIET. PIL. SĄJUNGOS 
VYRIAUSIA VALDYBA.
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jų atstovų suvažiavimas Wash
ingstone. Tame suvažiavime, 
apart kitų reikalų, bus paliesta 
ir paskolos klausimas. Tikimės i 
jog ir Tamstos savo atstovą ar 
atstovus prisiusite. Kalbėjimas 
ir laukimas antrosios paskolos 
šiuo tarpu jokios naudos Lietu
vai neduos. Pirma ar antra pa
skola, laisvės ar apsigynimo pa
skola, yra Lietuvos Valstybės 
paskola. Paskolos užvardymas, 
teikime paramos Lietuvai skir
tumo daryti neprivalo. Taigi 
prašom ir karštai raginame kad 
Tamstos panaudotumėte visas 
galimas pastangas ir priemones 
kad dar kiek galima daugiau 
bonų parduoti. Mes tikime kad 
jei visos kolonijos subrustų, iki 
antroji paskola prasidės lengvai 
iki dviejų milijonų dolarių butų 
galima padaryti.

Taigi neatidėliojant prašome 
, imtis už darbo, juk kiekvienas 

parduotasai bonas skaitlinę pa- 
. daugina ir tuomi Lietuvai para- 
. mą padidina. Kas remia šian

dien, remia dvigubai.
Lietuvos Atstovybės 

Paskolos Skyrius.
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Geri). Spragilas atbėgo 
šitokiu aprašymu:

pasirodę, ale ji sakė kad iš- 
tikro taip buvo, ba ji ir ki
tais sykiais tą matė.

— Na, gerai, sakyk, tetu
le, ką norėjai mainęs klaus
ti, man net nusibodo be
laukiant, ir jau butum ži
nojus, o dabdr vis savo pa
saką varai.

— Mes, vaikeli, aną nedė
lios naktį matėm tokius di
delius spindulius ant dan
gaus, kaip aš nesu niekad 
kitados mačius. Sakyk kas 
tai galėjo būti?

—Jeigu vietoj sėdėjimo ir 
šnekėjimo tuščių šnekų su 
kitom tetulė butum skaičius 
ką nors, tai ir apie tokius 
dalykus butum radus. Ir 
nebūtų reikėję laukti iki aš 
ateisiu.

— Ale kam tu dabar pra
dedi savo pasaką: imk ir pa
sakyk tiesiog, kas tai galė
jo būti?

— Tai buvo taip vadina
ma “šiaurės šviesa".

— Šviesų daug yra, ale iš 
kur šita atsirado? Man ne
rupi kad ji šviesa. Kitokios 
šviesos stovi sau ramiai, o 
šita kad laksto po dangų į 
visas puses, kad mes beveik

paskolos' reikale kiek tik išgalė
dami, taipgi mes tikime jog rei
kalui esant kelis- kart daugiau 
galėsite padirbėti.

Kalbant apie reikalą, ar gali 
(būti didesnis reikalas kaip da
bar yra? Dabar, kada einasi 

' apie atvadavimą Lietuvai šven
tai priklausančių teritorijų! Ka- 

• da einasi apie atvadavimą Lie- 
_ tuvos širdies — Vilniaus! Kok- 

įsai gi svarbesnis momentas ga- 
Ii būti? žinome gerai jog Tam
stos, kaip ir 'kiekvienas tikras 
Lietuvis, tą^atjaučiate. Mažiau
sios abejonės nėra kad iki pa- 
liuosuosiant Lietuvos teritoriją, 
ypač Vilnių, Lietuvos sūnus ne
nurims ir ginklo iš rankų nepa
leis:

Atvaduoti Lietuvos teritori
joms yra dvi priemonės: dery
bos ir -karė: Lietuvos Valstybė, 
brangindama kiekvieno Lietu
vos sunaus gyvybę, pirmiausia 
bevelija pirmąją priemonę pa
naudoti. Suprantama, derybų 
nusisekamas daug priklauso nuo 
Valstybės ekonominės padėties. 
Lietuvos žmonės padėjo visais 
savo pastangas kad Lietuvos 
Valstybę ne tik ekonominiai su
stiprinti; bet 'kiekvienas iš jų 
yra pasiryžęs prie didžiausio pa- 
siaukavimo, if, reikalui esant, 
paskutinį kraujo lašą išlies už 
Lietuvos laisvę 
bę.

Amerikiečiai 
šiam laikui dar 
pasiryžimo iki paskutiniam Lie
tuvos reikalus ginti. Dar ne- 
pervėlu savo pasiryžimą paro- 

) dyti.
Juk galingesnės pastovios jie- 

. gos nėra kaip kad visos tautos 
susipratimas ir pasiryžimas sa
vo teises apginti.

Nereikalaujama nuo Ameri
kiečių Lietuvių lieti kraujo Lie
tuvių teisių apgynime. Bet pi
lietiškų pareigų atlikimo nuo jų 
laukiama. Šiandien svarbiau
siomis pilietiškomis pareigomis 
yra pinigais Lietuvą pagelbėti. 
Ikišiol suteikta paskola pasigir
ti negalime, laike metų nei už 
du milijonų dolarių Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų neišpirk
ta, o aiškiai mątoma jog kelis 
kart tiek -lengvai galėjo pada
ryti;

Stočių viršininkuB; kaipo ko
lonijų darbuotojus, šiuomi kvie
čiame pajudinti savo kolonijas 
ir dar nors kiek Lietuvos Lais
vės Paskolos 'Bonų išparduoti. 
Kaip matote .iš jums pasiųsta 
Atstovybės pranešimo, gegužio 
30 d. atsibus kolonijų ir draugi-

8U

ir neprigulmy-

Lietuviai iki 
neparodė savo

TETA APIE ŠIAURĖS 
ŠVIESĄ

— Gerą vakarą, tetule, ar 
dar visi sveiki?

— Gerą, gerą, vaikeli. Ale 
kodėl tu taip ilgai pąs mus 
neatėjai: kibą žemytis ren
giesi ar ką?

— Jau tik ateičiau papra
šyt tetulę nors į svočias, jei 
rengčiausi.

— Kad, vaikeli, toj Ame
rikoj visi kitoniškai daro: ir 
su ženatvėmis ir su pagra- 
bais. X ' —"... -
svočių reikia nei nieko. Pa-įžiūrėdami.
siima vyras mergą, nusive- — Kad ne ta jūsų girtuo- 
da kur ant korto, iapsiženi- klystė, sakyčiau Jbuvot geri 
ja ir viskas. Nei jokio šliu- 
bo ir nei jokios veselijos. Jo
kių ir svočių nereikia.,

— Tiesa kad taip yra, bet 
ne visi ir taip daro: juk pa
ti tankiai nueini bažnyčion 
pažiūrėt kaip atsibuna šliu- 
bai. Kaip kas mato geriau
siu taip ir daro, juk žmogų 
prie viško negali nei priver
sti nei ką nors uždrausti, jei 
Katrie nori daug ceremoni
jų, tai ir pas teisėjus sužie
duoti jas kelia. O kiti ir 
bažnyčioje arba (klebonijoje 
slaptai apsiveda ir niekam) 
jokių iškilmių nekelia. Tai 
eina pagal žmogaus noro.
j— Kad nesirengi žemytis, 

i tai ko taip ilgai pas mus ne- 
. atsilankei: kibą pyksti ko?

— Aš ant jūsų nepykstu,

m;

ih

Adresas

B

Reikalaukit Colgate’s Talcum 
Jums patinkamoje Aptiekoje.

i

“DIRVOS” AGENTAS 
Mot. Stankevičius 

Pardavinėja pavieniais num.
176 B. Dymecks' Land 

Wishaw, Craigneuk, 
Scotland.

ib'

REIKALINGUMAS GERAM
APSIRĖDYMUI

Sykiu su muilu ir vandeniu geras 
talcum pauderis reikalinga kas
dien. Apsirėdęs jausies geriau ar 

•• tai draugiškame išėjime arba kas
dieniniame darbe.

9 
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KAD GYVENIMAS BUTŲ UŽGA
NĖDINANTIS REIKIA GERAI 

JI PRADĖTI
Lietuvė motina iš Cleveland© rašo: 

“Kad ji neturėjo pieno nei vienam savo kū
dikiui, bet sulyg patarimo savo gydytojo ji 
išaugino juos visus ant

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Moterįs patirs jog Colgate’s Tal
cum yra užganėdinančiu rengian
tis, ir vyrai patirs kad tai yra vė
dinančiu po skutimosi. Naudokit 
jį bile kada, kuomet šilto oro pra
kaitavimas suteikia jums nepato
gumo.

Ji toliau patėmija:
“Kad visi keturi jos kūdikiai yra laimėję 
dovanas.”

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Iškirpk šį kuponų DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI mustj knygų, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
ki sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
eijas jūsų kalboje. 0103

Vardas

SUDIEV, ] 
AMERIKA!

“Pasilikit sveiki, sudiev!” — I 
taip tarė būrys laimingų kelei
vių pirkusių laivakortes BAL- I 
TIC STATES BANKE, 294 — 
Eighth .Ave., New Yorkę, kur 

i jie buvo tinkamiausiai aprūpin
ti ir išrengti kelionėn. Jie tik
rai džiaugėsi iš Baltic States 
Banko patarnavimo, nes jie ta
po išleisti tiesiai į Lietuvą, ap
silenkiant “Lenkų Koridorių”— 
jiems riė’fėikėjo mokėti dešim
tines Lenkijos konsului New 
Yorke, nei atlikinėti kitokių “ce
remonijų”, į kokias kartais pa
kliūva keleiviai pakampinėse įs
taigose. Baltic States Bankas 
siunčia keleivius tik tokiu ke
liu kuris yra Lietuviams paran
kiausiu ir arčiausiu, kuriuo ne
reikia pereiti per “koridorius” 
ir begalines bagažo revizijas. 
Todėl ir Išvažiuojanti keleiviai 
buvo linksmi, laimingi ir, ma
tydami gerą ir teisingą patar
navimą, pilni viltiės greito par
vykimo į laisvą Lietuvą be jo
kių trukdymų ir nesmagumų ke
lionėje.

' Išvažiavo šie piliečiai :^1) Va- 
’ elovas Linkevičius, 2) Antanas 
’ Gaižunas šu šeimyna; 3) P. A- 
' Icnčikas su šeimyna; 4) Petras

Jurkonis, 5) Petras S______ , . - - -
Justinas Libonas, 7) Juozapas)ji ir visokią ptnekabią jieš-

1 Bručas su šeimyna, 8) Jonas!kai, O kaip 'kalia ir iŠ stubos 
Jackonis su šeimyna, 9) A. Mar-|nori išvaryt.
kauskis, 10) Zigm. Lankas, 11) 
Petras Žukas, 12) Antanas Pa- 
guiris, 13) Jonas Stankevičius, 
14) Kar. Sasnauskas su šeimy
na, 15) M. Jonauskis, 16) Fra-1 visais žmonėmis apsieiti, 
nas Dzikas, 17) Vincas Bačiliu- 
nas, 18) Juozas Mištautas, 19) 
Jonas Urbonas, 20) Jonas šar
ka iš New Yorko, antra klase, 
21) A. Kalvinskas, 22) Jon. Va
latka, 23) Antanas Poškus su 
šeimyna iš Waterbury, Conn., 
27) Antanas Lebednikas iš Nia
gara Falls, antra klase, 28) S. 
Rinkevičius, 29) A. Jankauskas, 
30) Jeronimas žiužnis, 31) A.
Kriščiūnas, 32) Armijos kapi
tonas Antanas Andrikis, pirmą
ją klase, 33) Kastantas Čer
niauskas, 34) Aleksandras Ma- 
siokas iš Harrisburg, antraje 
klase, 35) Petras Kuodis, 36) 
Petras Atlavinis su šeimyna, 
37) Kasparas Karosas, 38) J. 
Bliudžius, 39) Augustas Stum
brą, 
41) 
nas 
kis, 
daug kitų.

Keleiviai atsisveikina liekan
čius Amerikoje savo draugus ir. 
pažįstamus, ir pataria visiems 
ketinantiems keliauti Lietuvon 
kad kreiptųsi į BALTIC STA
TES BANK, 294 Eighth Ave., 
New York, nes. per tą banką ke
liaudami turės geriausią kelio
nę ir išvengs visų tų nesmagu
mų kokius turi keleiviai važiuo-
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Čia Jkai ženijasi nei visą naktį neišstovėjom be-
___ -ii — — -   - —.1 _ — 1 k — : vviziri otv! i

i; 4) retras — aiit Juo4 nupjnom, 
Skrockis, 6) bet tetulė ant manęs pykau- 

ii ir visokiu ntriekabiu iieš-

— 'Maža ką, vaikeli; juk 
mes vistiek savi, ir vėl su- 
sigadyt reiktų.

— Taip visados reikia SU

Aš— Na, tiek to, vaikeli, 
norėjau paklaust tavęs vie- 
no dalyko.

— Jei galėsiu, atsaikysiu. 
Ką gi tetulė norėjai žinoti? !

— Ne as viena, ale mes 
visi labai susirūpinom, užtai 
aš dabar noriu paklaust ta
vęs ir pasakysiu kitiems.

— O kas tokio atsitiko?
— Kaip tokie dalykai la

bai retai būna, ir turbut sa
vo gyvenime mes pirmą sy
kį matėm, Įtik maža dar aš 
būdama girdėjau žmones 
kalbant kurie matė, tai man 
buvo abai įstabu.

— Na, tai bandyk pasa
kyt ką.

— Jie būdavo kalba su vi
sokiais Igąsdinimais ir bai
siais ženklais ir būdavo lau
kiam kažin ko.

— Aš žinau, daugel žmo
nės dalykų su, (baime išsiaiš
kina jei nežino apie juos.

— Ale aš jau ir pasenau 
ir dar nieko neatsitiko, tai 
ir dabar neperdaug nusi
gandus, tik žingeidumo ap
imta ir sakiau paklausiu ta
vęs.

— Taigi, tik užsimink, aš 
gal žinosiu.

— Paskui dar aš . ir pati 
j anti'kitais'keliais. Mat, Baltic sau netikiu: ar taip buvo 
States Bank, kaipo grynai Lie- ar tik akyse rodėsi.
tuviška įstaiga, geriausia žino 
Lietuvių reikalus ir, turėdama 
pilnai sutvarkytus susisiekimus 
anoje pusėje, įstengia aprūpin
ti 'kelionę atsakančiai ir apsau
goti keleivius nuo visų nesma
gumų ir išnaudojimų.

Nepamirškite kidreso ir nesu
maišykite su kitomis .panašaus 
vardo įstaigomis, nes BALTIC 
STATES BANK yra tiktai vie
nas:

BALTIC STATES BANK 
1294 Eighth Ave., cor. 25 th St. 

New York, N. Y.

40) Kazimieras Adamonis, 
Simanas Sviežikas, 42) Jo- 
Krištaponis, 43) Al. Visoc- 
44) Kastantas Visockis ir

žmonės kad ėjot žiūrėt ir 
tyrinėt.

— Mes nėjom tyčia žiū
rėt, ale kada lydėjom per 
duris svečius ir sustoję ant 
trepu keletą valandikių iš- 
sišnekom, 'kaip štai tik įžiū
riu : švyst-švyst i vieną, į ki
tą dangaus galą; paskui dar 
pažiūriu, ba tiesiai prieš a- 
kis buvo, j žiemius, ir tenai 
kažikaip dangus išrodo, o 
tą vakarą buvo visai paga
ila.

— Jei tetulė butum pa
skaičius laikraštį, jau bu
tum žinojus ir nuo ko ji pa
eina.

— Ką ten, vaikelį, i skai
tydamas žmogus sužinosi: 
kiti visą gyvenimą mokyk
lose prasėdi, o vis nieko ne
išmano. Tai 'aš verčiau nei 
galvos nelaužyt su skaity
mu.

— Prastai 'kalbi, jei taip. 
Juk ir aš be skaitymo nieko 

. nežinočiau ir tau pasakyt 
negalėčiau.

— Tu, vaikeli, 'kitokią'gal
vą turi negu aš. Tu jaunes
nis už mane, užtai gali vis
ką sužinot ir išskaityt.

— Negaišuosiu aš su ta
vim, nes neturiu laiko. Pa
sakysiu maždaug kiek kny
gos apie tai sako.

— Kibą pas mergas eisi, 
kad neturi kada su manim 
pašnekėt. Ką jau įdarysi: 
tu jaunas, tavo dienos, o da
bar vasaros laikas, tai eik.

— Visados, tetule, šiaurės 
šviesos paeina nuo saulės, o 
ne kitaip. Dieną visados 
mums saulė šviečia, gi nak
tį ji yra kitoje žemės pusė
je ir tuomet būna pas mus 
tamsu. Saulė vasaros laiku 
randasi arčiau, šiaurės, tai
gi kada kas nors 'ant saulės 
atsitinka ir ji paleidžia nuo 
savęs elektronus ir jie užsi
dega žemės ore, tada kaip 
tik per šiaurės galą nuo sau
lės ta deganti oro šviesa pa
sirodo mums. Kaip buvo 
rašyta, tuo laiku šaulės di
deli plėtmai buvo atsisukę į 

' žemės-pusę, o tokie plėtmai 
. pasidaro nuo didelių ugnies 
. sukuriu ant saulės degančio 

skritulio.
• — Dabar žinau, vaikeli,

ale aš vistiek perduma su- 
į prast tokius didėlius mok-1 
> sius.

į

— Kas tekio? ką?
— Ir mano vyras matė ir | 

galėtų tau pasakyt, ale aš ir 
jam netikėjau, ir jei ne Sta
naitienė tai bučiau vis mis- 
linus kad tik akyse taip ro
dėsi, ba mes tą vakarą ilgai 
Sėdėjom, šnekučiavom ir...

— Ir gėrėt, o paskui pra
dėjo kas akyse rodytis?

— Išsigert trupučiuką tu
rėjau, ale neperdaug.

— Tas lengva suprasti, ir 
nedykai akyse kas rodėsi.

— Aš sakau, gal 'buvo ir

Kursas Nupuolė 
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-1 

ėmėjų pinigų.
i Laivakorčių agentūra Į Liepo- 
į jų, Hamburgą ir visur. 

Pasai kelionei j Lietuvą. 
Padarymas Lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskit per pačto Mo
ney Orderi. Rašydami pridėkit 
2c. štampą ir visad adresuoki! 

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
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lę, ale ji sakė kad į 
aip buvo, ba ji ir į 
kiais tą matė.
a, gerai, sakyk, teta- 
norėjai manęs klaus- 
n net nusibodo be- 
it, ir jau butam į 
o dabar vis savo pa. 
arai.
les, vaikeli, aną nedį. 
iktį matėm tokius į 

spindulius ant dan.
kaip aš nesu niekai 
s mačius. Sakyk kas 
Įėjo būti?
sign vietoj sėdėjimo j 
imo tuščių šnekų s 
tetulė butum skaiėij 
rs, tai ir apie tokio 
is butum radus. įj 
į reikėję laukti iki a

kie kam tu dabar pu-1 
avo pasaką: imk ir pi- Į 
tiesiog, kas tai galė

ki?
Tai buvo taip vadina- ‘ 
iaurės šviesa”.
Šviesų daug yra, ale i 
ita atsirado? Mauni-1 
rad ji šviesa. Kitokiu I 
>s stovi sau ramiai, i I 
tad laksto po dangų į į 
puses, kad mes bevtii [ 
naktį neišstovėjom fe- j 
iami
Kad ne ta jūsų gilto į 
j, sakyčiau buvot geri į 
ės kad ėjot žiūrėt ė 
ėt
Mes nėjom tyčia iį 

ale kada lydėjom [e ■ 
svečius ir sustojęs 

į keletą valandū i 
kom, kaip štai tik fe 
svyst-švyst į vieną, į V j 
ngaus galą; paskui te ' 
iriu, ba tiesiai priest I 
uvo, į žiemiiB, irtai Į 
taip dangus išrodo, i į 
ikarą buvo visai pap \

je! tetulė butum • 
:ius laikrašti, jau» 
žinojus ir nuo ko ji ii

Ką ten,-vaikeli  ̂
mas žmogus siia į 
visą gyvenimą mete [ 
prasėdi, o vis niekta 
no. Tai aš verčiau« 
os nelaužyt su skai>

Prastai 'kalbi, jeitč. 
ir aš be skaitymo nii t 
nočiau ir tau pasar 
dėčiau.
• Tu, vaikeli, 'kitokią (U 
uri negu aš. Tu ja® L 
už mane, užtai galN 
užinot ir išskaityt |
- Negaišuosiii ašsubį 
, nes neturiu laiko, h 
rsiu maždaug kiek hį į 
apie tai sako.

- Kibą pas mergas s 
neturi kada su u® I 

lekėt Ką jau toji 
aunas, tavo dienos, oi 
vasaros laikas, tai t
- Visados, tetule, šia® į 
sos paeina nuo saite i 
kitaip. Dieną visai i 
ns saulė šviečia, gi ir 
i yra kitoje žemės į 
r tuomet buna pas ;
su. Saulė vasaros 
dasi arčiau.šiaurės,# i 
tada (kas nors ant sai 
tinka ir ji paleidžia 2 
gs elektronus ir jie i. 
a žemės ore, tada 
per šiaurės galą nuo S I 
ta deganti oro šviesa F F 
>do mums. Kaip I# : 
yta, tuo laiku saulės: į 
plėtmai buvo atsiąil;

lės1 pusę, o tokie plė® i 
idaro nuo didelių ug# 
urių ant saulės dega# 
itulio. . |
- Dabar žinau, n® 
aš vistiek perdumaj : 
st tokius didelius ;

Kursas Nupuolė 
"ai geriausia prop 
tsinų j Lietuvę nesilpti- 
ūme nusiuntimo pinjn 
iu manim negal lenktpi’r 
dsiems pinigu siuntėjams F 
itatau kvitas su pintai F 

ėmėjų plain- I— 
Laivakorčių agentūra | 1*F 

jų, Hamburgu ir 
Pasai kelionei | U"*! 

Padarymas Lietuviai 
meat,.

Pinigus siųskit per P*y,a 
uey Orderį. Bairi**1,!11^ 
2c. štampų ir vum«*^ 

P. MIKOLACilS . 
>3 Hudson Avė. Brooklji>

Nuo Redakcijos
VERSTINAS AIRIJOS DALINIMAS

“Tuokkitės aplink mane 
kad aš galėčiau sutruškinti 
musų priešus ir jų viltis res
publikos vėliavai!” — šaukė 
savo kalboje naujas Angli
jos valdžios paskirtas šiau
rinei Airijai arba Ulsteriui 
premjeras Sir James Creig.

Tie “priešai” nėra tai bu
vusieji karės laikais Vokie
čiai, ir tos viltįs tai nėra vil- 
tįs kokių nors priešų kaip 
paveizdan bolševikų iškelti 
raudoną vėliavą, bet tai yra 
viltįs Airijos pavergtų žmo
nių — visos tautos pajung
tos po kita galinga valstybe 
— viltįs įššiliuosuoti iš po 
vergijos, įsteigti savo žmo
nių respubliką ir gyventi sa
va laisve.

To šiandien galingos vals
tybės, su pagalba didelių ka- 
riumenių ir giriklų, nedalei- 
džia turėti mažesniųjų tau
tų žmonėms turėti.

Kokie gi Airiai butų An
glijos karalystei priešai: ar 
jie užsimanė užimti Angli
jai priklausantį žemės plotą, 
ar pavergti Airijoje gyve
nančius Anglus? Visai ne. 
Priešai tik delei to kad ne
nori būti vergais.

Tokie pareiškimai šiame 
civilizacijos amžiuje yra tie
siog begėdiški, nekulturiški 
ir nesąžiniški.

Kiekviena tauta turi tei
sę laisvai gyventi, nežiūrint 
jos didumo ar mažumo.

Niekas nėra suteikęs vie
nai tautai teisės valdyti ki
tas savo naudai

Tą ištyrė ant savo kailio 
ir Lietuva ir kitos kaimyni
nės mums tautos būdamos 
po Rusija. Sulaukė savo iš- 
siliuosavimo šios karės gale.

Šiaurinė Airijos dalis yra 
dikčiai ištautinta didelėmis 
Anglijos pastangomis, pana
šiai kaip yra Vilniaus sritis 
Lietuvoje, taigi iš Ulsterio 
Anglija ir pradeda savo už- 
sigeidimą Airiją suskaldyti, 
tenai įvesdama autonomiją 
kurią žmonės dalimai pri
ima, tuomi rodydami atsi
metimą nuo visos Airijos 
kovojančios už pilną nepri
klausomybę.

Rusija padavė Anglijai pirmą 
užsakymą ant dvidešimts pen- 
kių milijonų aukso dolarių ver
tės prekių, ir šiose dienose pir
mi kroviniai pradedama gaben
ti. Anglija pradeda daryti su 
Rusija biznį kuomet dar kitos 
šaljs susiėmę rankas svarsto 
kokios rūšies valdžią Rusija tu
rėtų turėti.

Su Vokietija Rusai yra pada
rę prekybos sutartį. Bet tarpe 

. jų stovi Lenkija. Jeigu Lenkai 
atsisakys Rusams leisti dykai 
per jų šalį važinėti, Rusai grąsi- 
na užpuolimu.

Lenkai kaip Musę 
Kandę

Pasinaudodami Vokiečių tak
tika, Lenkai pastarose dienose 
per savo ambasadorių Suvieny
tose Valstijose kreipėsi į Ame- 

* rikos valdžią prašydami imtis 
išrišimo Silezijos klausimo. Ta 
jų pastanga pasibaigė visiškai 
be pasekmių, kaip tuojau suži
nota nuo Valstybės Sekretoriaus 
Hughes.

Ne kaip kitaip kaip tik rem
ti Francuzų-Lenkų taktiką Si
lezijos klausime buvo Amerikos 
prašoma. Atsakymas buvo duo
ta tokis kad Lenkai pasijuto 
kaip musę kandę, o tas gal bus 
priežastimi nužiūrėjimo jog ir 
Suv. Valstijos stovi su Vokie
čiais .... Sekretorius Hughes 
ant Lubomirskio užprašymo at
sakė greitai ir trumpai jog Su
vienytos Valstijos Silezijos rei
kalą laiko kaipo dalyką grynai 
apeinantį vienai Europai.

Tuo pačiu tarpu Silezijoje 
Lenkai lošia irgi Jonuko-kvailiu- 
ko rolę. Augštąją Sileziją lai
ke plebiscito ir po to laikė savo 

, užžiuroje santarvės kariumenė, 
Italijos, Anglijos, Belgijos ir 
Francuzijos būriai. Prieš juos 
Lenkai sukilo ir, turėdami di
desnę spėką, užėmė didelius tos 
šalies plotus. Dabar vėl Kor
fanty skelbia sutinkąs atsitrau-

kti iš užimtų jo vietų jeigu tos 
vietas užims santarvės kariu
menė, o ne. Vokiečiai....

Silezijos klausimą svarstyda
ma santarvės komisija dabar 
labai susirupinus. Francuzija 
nori kažitnkiek Lenkams duoti, 
o jai priešingos pusės kitą ma
no. Silezijos rubezių tarp Len
kų ir Vokietijos nustatymą pa
siskyrė santarvė sulyg Versalio 
sutarties. Klausimas yra kaip 
kas tą sutartį išsiaiškina. Tas 
keblus punktas yra 87, ir para
grafe 3 pasako jog santarvė ru- 
bežių nustatys. Sekančiame sa
kinyje minima jog rubežių nu
žymės santarvės Silezijoj komi
sija kurios nusprendimas ir bus 
priimtas diduma balsų. Francu- 
zus ta "diduma 'balsų” ir erzi
na. Anglijos premjeras (sako '■ 
jog -tas reiškia kad balsavimas

srityse Vilniuje laike švenčių, 
ir dauguma krautuvių ir val
gyklų turi pakabinę Pilsudskio 
paveikslus.

Zelgowskis Amerikos spaudos 
atstovui pasakė: "Aš esu Len
kas ir Vilnius yra mano namai. 
Aš gimiau Vilniuje. Dauguma 
kareivių yra Vilniečiai arba ap
linkinių sričių žmonės. Ir ne
žinau nieko užtektinai galingo 
išstumti mus iš čionai”.

trelės Komisija vietoj to kad su
taikinti abd .pusi pasielgė taip 
kad Vilniaus gyventojai ne tik 
ja negalėję pasitikėti, bet ir 
Tautų Sąjunga, jos vyriausia 
'institucija. Kontrolės 
jos Intervencijos: 1) 
atvaduotos teritorijos 
“Kauno” kariumenės,

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

Zelgowskio Nota Lygai 
(Lietuvos Informaciją Biuras) 

Varšavos radio pranešimu, į 
kovo 25 dienosi Lenkų Užsienio 
Reikalų Ministerio Sapiehos no
tą del Tautų Sąjungos nutari-i 
mų Lietuvių-Lenkų ginčo klau
simu Zelgowskis pasiuntė notą 
kurioj konstatuoja buk Vilniaus 
paėmimas buvęs Vilniaus gy
ventojų gynimosi aktas prieš

mano tėvus. Nusiramink ir dėkuok 
Dievui kad aš blogiau nesielgiu ir nešk 
savo kryžių su kantrybe.

Dauderis: — Velnią aš tau nešiu., Aš esu 
tavo vyras ir sakau kad aš tokias nuo
mones smerkiu.

Onutė: — 0 aš esu tavo žmona, ir sakau 
kad aš tokias nuomones giriu!

Dauderis (nukrato rankas ir kalba sau): — 
Man niežti rankos pulti ją ir sumalti 
jos šypsanti veidą j košę. Na, Jurgu- 
ti, tu jau savęs nevaldai, geriau eik 
prasivėdinti. (Išeina.)

Magdė (ineidama): — Nekantriai laukiau 
iki jis prasišalins. Štai laiškas nuo 
ponaičio.

Onutė: — Duok šian, greičiau!
(Pagriebia laišką, nusisuka j šalį, 

ir skaito.)
Magdė (sau): — Matyt jai patinka, nes 

linksmai skaito.
Onutė: — Ak, Magdute, kaip žavėjančiai 

jis rašo! Kokius gražius išsireiški
mus vartoja! Ne tokius kaip musų 
grubijoniški kaimo poneliai! Eisiu 
tuoj jam atsakyti. (Išeina spausdama 
laišką prie krutinės.)

Magdė (viena): — Nereikės jų turbut per
spėti kad dailiai rašytų! Bet kas čia at
eina?

(Ineina Vaisonukas su Lapienių.) 
Vaisonukas: — Aha, Magdute! Aš turiu 

tau užsimokėti už gerą patarnavimą. 
(Jieško po kišenius pinigų.)

Magdė: — Nereikia, ponaiti. Tu man pa
tinki, ir aš nariai tau patarnausiu.

Vaisonukas (duodamas pinigų): — Štai, 
esu tau begalo dėkingas.

Lapienius (Magdei): — Kadangi mes tuoj 
busime vedę, tai atiduok pinigus mano 
iždinėn.

Magdė (kiša pinigus i pančiaką): — Lai 
būna jie tavo skola, kaip ir anas bučkis.

Vaisonukas: — Pasakyk man, ar atidavei 
mano laiškutį poniai?

Magdė: — Taip, ji nuėjo atsakymo rašyti. 
Vaisonukas: — Magdute, ar negalėtum ma

ne suvesti su ja pasišnekėti?
Magdė: — Lengvai. Eik su manim. Jos 

vyro dabar nėra namie, nes nuėjo rūg
ti po laukus. Saugokis tik jos tėvų ir 
viskas bus gerai, o vyro nėra ko bijoti. 
(Eina abu i namą.)

Lapienius (vienas): — Po šimts pypkių, 
kokią puikią pačią gausiu! Ji turi ke

turių žmonių galvas!
(Bus daugiau)

(Tąsa iš pereito num.)
Lapienius: — Kokia tu 'kieta vargšams 

žmonėms! Ar tai gražu atsakyti bė
diniems jų prašymo! Ar tau negėda 
būti taip gražia ir neduoti vieno, ma
žiuko bučkelio? Magdute!

Magdė: — Šalin, ba gausi per žandą!
Lapienius: — Kokia tu žiauri!
Magdė: — Tu perdaug laisvas.
Lapienius: — Kokis butų nuostolis jei 

tave trupučiuką pabučiuočiau?
Magdė: — Turėk kantrybės.
Lapienius: — Tik vieną mažuliuką bučki! 
Magdė: — Sudieu. Pasakyk ponaičiui kad 

aš jo laišką induosiu poniai 
Lapienius: — Sudieu tu, budeli!
Magdė: — Kaip meiliai tu mane vadini!
Lapienius: — Sudiev tu, akmens šmote, tit

nage, kiečiausias daikte pasaulyje! (Iš
eina.)

Magdė: — Reikia paduoti šitas laiškas po
niai. Tai privirsime košės tam kvai
lam vyrui! Aha, štai ir ponas ateina 
su ponia. Reikia pasislėpti ir laukti 
iki ponia bus viena. (Išeina.)

Komisi- 
Nebuvę 
užimtos 
neatsi

žvelgiant į tai kad buvę žadėję 
atitraukti antrapus demarkaci
nės linijos; 2) Buvęs sulaikytas 
gyventojų mobilizavimas kurio 
tikslas buvęs apginti gyvento
jus. “Kauno” valdžia tuo laiku 
koncentravusi pajiegas į karės 
paliaubų liniją; 3) Neatsižvel
giant į gyventojų norus, po nu
tarimo daryti plebiscitą buvę 
sulaikyti rinkimai į seimą; 4) 
Buvusi atmesta apsisprendimo 
forma.

Zelgowskis sutikęs, kol įvyks 
derybos iBrusseiyj, prisitaikyti 
savo civiline ir karės adminis
tracija prie Lenkų valdžios di- 
rektivų. Tečiau Zelgowskis rei
škia vilties, 1) Kad Lenkų val
džia niekuomet nesutiksianti 
Lietuvių-Lenkų konflikto rišti 
arbitražo keliu; 2) kad Vilniaus 
gyventojų noras jų krašto klau
simu nebusiąs pamirštas net ir 
tuomet jei Brussdio derybos 
tarp Lietuvių ir Lenkų pasibai
gtų draugingai. Vilniaus teri- 
torija negalinti būti dalinama, 
nes sudaranti nedalinamą vie
netą ; 3) kad Brusselio dery
boms nedavus pozitingų išdavi
nių, Lenkų valdžia negaišuo
sianti sušaukti tuoj Seimą, be to 
dar ji išsistengsianti iš Tautų 
Sąjungos leidimą rinkti atsto
vus ir tose teritorijose kurios 
yra “Kauno” valdžios žinioj. Ki
tokia Vilniaus klausimo išriši
mas sukelsiąs gyventojų nepa
sitenkinimą ir jie pajusią patįs

aš

Anglijos ir Italijos narių per- j liepos 12 d. 1920 m. Lietuvių- 
bolševikų sutartį; tai buvę gy
ventojų neužginčijamos teisės 
apsispręsti.

Seimo (sušaukimas butų 
dėjęs išrišti tą klausimą.

Žinią kad Tautų Sąjunga 
dėsianti išrišti Lietuvių-Lenkų 
ginčus Vilniaus gyventojai suti
kę pasitikėjimu kad tas ginčas 
bus tarptautinio vyriausio tei
sės tribunalo bešaliai išrištas. 
Ginčai tie esą ne tik tarp Var
šavos ir Kauno, bet ir tarp Kau
no ir Vilniaus. Manoma buvę 
Vilnių turėsiant mažiausia bent I 
tokios teisės kaip Kaunas. Kon- j turį nuspręsti savo likimą.

viršins vieną Francuzijos bal
są. Francuzijos premjeras spi
riasi jog santarvė ikšiolei viską 
Sprendė vienbalsiai, todėl nesą 
reikalo to keisti. Jeigu viršų 
ims Anglijos premjero prisilai
kymas, Silezijos rubežius bus 
nužymėtas daug toliau j rytus i 
nuo to ką dabar turi užėmę Len
kai. Jeigu gi Francuzų pusėje 
butų viršus, rubežius bus dar 
toliau į vakarus kur Korfanty 
yra užėmęs. Abu premjerai 
nori nuosprendžio pagal savo 
nuožiūros.

pa-

pa-

Tu

tik

Lenkes “Durnavoja” 
Vilniuje

Gegužio 16 d. Amerikos spau
doje pasirodė sekanti žinia: 

Lenkės moterįs Vilniuje pa
ėmė lazdą Tautų Sąjungai. Jos 
pereitą vasarą su ginklais kovo- 
vojo prieš bolševikus gindamos 
miestą ir tikrina jog 'kovos ir jai plėšė, sekančiai * apitaidina- 
prieš Tautų Sąjungą jeigu ji ma Maynardo Owen Williams 
bandys siųsti iritennacionalę ka- pranešimu į National Geogra

phic Society. Mr. Williams, ku
ris. rinko informacijas ir pavei
kslui del šios Society naujose 
šalyse Europoje ir Azijoje, ra
šo :

j “Van ir Erivan yra Armė
nams du vieni iš patogiausiose 
apistovėse esančių miestų. Van, 
senovinė sostinė, paremtas po 
dešimts tūkstančių pėdų augš
čio kalnais, žiuri skersai puikų 
mėlyną ežerą tuo pačiu vardu 
linkui kratero briaunos Nimrud 
kalno ir lygios žioties Sipan kai
no, o į pietus randasi snieguo
tos viršūnės Kurdistano kalny
nų. Nuo 1918 metų .pavasario 
kuomet Turkai peršlavė per te
nai linkui Tabrizo, jokis Armė
nas negyveno tame blogo liki
mo apburtame mieste, per kurį 
pakartotinai šlavė karės ban-

ERIVAN: MEDŽIO- 
DŽIOJAMOS TAU

TOS SOSTINE
J£RIVAN, vėliausia Armėnijos 

sostinė, kurią sulyg pasku
tinių spaudos pranešimų pasta
ruoju laiku bolševikų pergalėto

iš jų, John Elder ir James Ar- 
rol, kurie temai nuvyko per Kau
kazą pradėjimui Y. M. C. A. 
darbo, pasiliko tenai ir darė vis
ką ką galėjo apmažinimui ken
tėjimų tų žmonių iki kelias į 
išlaukinį pasaulį likosi atidary
tas.

“Ant kiek jie buvo apsupti vi
sokių priešų, Armėnai iš Eriva- 
no turėjo pereiti nuo vieno te
roro ant kito. Jie turėjo susi
durti su Turkais ir Bolševikais 
savo pastangose išgelbėt tai kas 
dar tebėra likusio jų nukstan- 
čios rasės.

“Dvylika mylių atstu linkui 
Arax upės yra keistas mažas 
miestelis Etchmiadzin vardu, o 
jame yra sėdynė Armėnų Ka- 
thoii'kos, kuris yra renkamas 
visos Armėnų tautos, inimant 
ir esančių Indijoje ir Rusijoje 
kaip lygiai ir gyvenančių Tur
kijoje ir Persijoje, ir kuris yra 
dvasinė gaiva jų tautinės baž
nyčios kuri per šimtmečius bu
vo Armėnų tautinio gyvenimo 
branduolis.

“Erivan pats per save yra 
mažos vertės vieta, vienok jame 
randasi griuvėsiai Turkiškos 
tvirtovės keturių šimtų metų 
senumo ir Mėlynas Maidnamis 
Hussein Ali Khano, kurio pali- 
vuotos plytos lyginasi gražaus

riumenę į tą teritoriją.
. Vilnius, dabartiniu.laiku, yra 

užimtas gen. želgowskio, ir apie 
20,000 Lenkų kareivių, kuomet 
Lenkijos ir Lietuvos atstovai, su 
Tautų Sąjunga kaipo taikinto
ja, tariasi apie Vilniaus distrik- 
to likimą, kuris Zelgowskio ir 
jo pasekėjų vadinamas Centrali
ze Lietuva.

Sąjungos miiitarė 'kontrolės 
komisija, kuri pereitą rudenį : 
stengėsi sutaikyti nesusiprati- '1 
mus tarp Lietuvos ir Lenkijos, 1 
iki pastarųjų dienų buvo apsi- 1 
gyvenusi Vilniuje. Pastaruoju 1 
nusprendimu, kuris užgina mo- i 
terims balsuoti jeigu butų leis* 1 
ta plebiscitas, ta komisija nu- i 
stojo visai moterų užuojautos, i 
Komisijos narių nusprendimu i 
buvo jog užgimimas Centralinės 1 
Lietuvos buvo toks netvarkos | gos ir teroras su naikinimu, 
kad moterų balsavimas pridėtų 
dar daugiau 'betvarkės.

Šitokio nusprendimo pasekmė
je buris moterų užpuolė komi
sijos pirmininką Chardigny, ap
mėtė jo uniformą kiaušiniais ir 
visaip išterliojo. Už keleto die
nų po tokio incidento komisija 
persikėlė iš Vilniaus j Kauną, 
kuris yra sostina Lietuvos res
publikos valdžios.

Aštuonios moterįs likosi su
imtos vietinės .policijos, bet jų 
teismui diena nepaskirta. Pe
ticija su keletu tūkstančių mo
terų parašų tapo pasiųsta Tau
tų Sąjungai reikalaujanti pra- 
šalinimo pulk. Chardigny kaipo 
kontrolėm komisijos pirmsėdžio. 

Lietuviai kovoja už Vilniaus 
distriktą tuo pamatu jog Vil
nius buvo senos Lietuvos vals
tybės sostine. Jie jį taipgi Isa- 
yinasi pagal sutarties padary
tos su sovietais .pereitą vasarą 
Maskvoje.

Vilniaus Lenkai tikrina kad 
diduma Vilniaus distrikto gy
ventojų yra Lenkai, ir kad tik 
mažiau 3 nuošimčių aš visų pus
antro milijono yra Lietuviai, o 
todėl Lietuvos valstybė neturi 
teisingo pamato savintis to dis- 
trikto.

Vilniaus gatvės kasdien pil
nos Zelgowskio kareivių, visi jie 
dėvi Lenkų uniformas. Daugu
mas oficierių priėmę Zelgows
kio Centralinės Lietuvos ženkle
lį kuri nešioja prie kalnierių sy
kiu su baltu Lenkų ereliu,. Len- j įvairių dirbtuvių Erivane, buvo rė ir skerdynės kurios ir taip 
kų vėliavos visur matosi biznio ■ priversti iš jo pasitratikti;1 Du senai buvo tenai žinomos.”

“Erivan, naujoji sostinė, ran- vuotos plytos lyginasi gražaus 
dasi ant šiaurinio krašto pla-l darbo plytoms šakho Žindi ka- 
taus Arax upės klonio, 'kuri nu-' "
eina nuo to miesto linkui pa
šonės 17,000 pėdų augščio Ara
rato kaino, vieno iš pasaulio 
garbingiausių kalnų. To mies
to linkui Armėnai per kelis sy
kius paši'traukinėjo laike karės 
ir jis buvo tuomi miestu apie 
kurį Armėnų žmonės buvo su
situokę bėgyje audringo perio
do po karės pertraukos.

“Užpakalyje Erivano kįla ei
lė kalnų kurie nusitęsia šiaur- 
linkui prie gražaus Gokcha eže
ro, prie kurio vakarinio šono 
ant salos randasi garsus senas 
vienuolynas, ir per tuos kalnus, 
kurių vieni yra daugiau poros 
mylių augščio, eina išsirangęs 
tvirtai ršbudavotas mrlitaris ke
lias kuris veda linkui Akstafo 
ir į Tiflisą. Laiptuoti augštyn 
kelio ėjimai išrodo panašiai į 
vingiuotos kaulinės plaukams 
špilkos šonus, ir kuomet tuomi 
keliu važiuoji automobiliuje vi-___„______ ____ _____ _______
si vaizdai yra tokie malonus ir Castle Kalno mieste Van, kur 
parodo kaip ta sritis turtinga yra palikta garsingų parašų su 
kloniais ir miškais apaugusiais pasigyrimais tuzino užkariauto- 
kalnų šonais. I jų. Būti pergalėtais, būti nu-

“Erivan taipgi sujungtas Su'spaustais iki dugno tautinio var- 
Tiflisu, Georgijoj, ir Tabrizu, i go ir žiauriai sutrintais karės 
Persijoj, iš jo einančiu gelžke-(bangų atmušomis — tai buvo 
liu, kuris vienok nuo 1918 me-i istorija Erivano nuo to kaip 
tų mažai teveikė. Kovo mene-'Rusų frontas ant Kaukazo au
syje 1918 metais, Amerikonai iro po sunkiu keturių metų ne- 
pagalbos darbininkai kurie pa-1 susipratimų slėgimu, ir po Ar- 
statė didelį sandėlį ir daugelį memjos lygumas prasiplėtė

po Samarkande. Kas metai šia
me Krikštonių mieste buna at
laikoma tikybinės apeigos per
statančios nužudymą Husseino, 
Ali sunaus, tas apeigas atlieka 
Musulmanai gyventojai.

“Tasai neaprašomas miestas 
stovi tarpe kalnų į kuriuos per
gąsdinti žmonės pakartotinai 
bėgo slėptis, ir 'tenai yra tasai 
klonis nusmaigytas griuvėsiais 
Armėnų ir Tatarų kaimelių. O 
skersai to lygaus klonio, stovįs 
sau vienas visoje savo didybėje 
randasi didelis kalnas Ararato, 
su sniegu apdengta viršūne ir 
įspūdinga išžiūra, nuo kurio iš 
senų laikų Armėnų kunigai ėmė 
pavyzdį savo galvų aprėdalams 
ir linkui kurio nuvarginti žmo
nės dabar žiuri su mažute vil
timi.

“Jie atvyko pro vakarinį Ara
rato šoną, palikdami užpakalyje 
savęs savo mylimus namelius 
šalę gražaus ežero prie apačios

ka-

Scena II
(Ineina Dauderis su Onute.) 

Dauderis: — Aš ne asilas ir matau kas de
dasi įmano panosėje. Tavo muilo bur
bulo kalbos šįryt mane neapgavo, 
susinešinėji su Vaisonuku.

(Vaisonukas ineina taip kad jį mato 
Onutė, o Dauderis nemato.)

Dauderis (vis nematydamas Vaisonuko):— 
Nors tu piktai api ėjo meilę kalbėjai, 
bet aš permačiau teisybę, ir kad tu vi
sai negerbi tų ryšių kurie mus riša. 
(Vaisonukas linksi Onutei, o ta atsa
ko.) Palik tuos ceremoniškus linkčio
jimus! Aš nešito'kios pagarbos reika
lauju, ir su manim nereikia žaisti kaip 
su žiopliu.

Onutė: — Aš visai nežaidžiu.
Dauderis (nematydamas Vaisonuko): — 

Aš žinau ką tu mintiji, ir suprantu... 
(Čia vėl Vaisonukas nusilenkia Onu
tei, o ta atsako.) Ką, ir vėl? Pamesk 
juokus! Aš žinau kad tu skaitai ma- 

. ne žemesnės klesos sutvėrimu, bet nors 
gerbtumei tokį šventą ryšį kaip mote
rystė. (Onutė pečiais daro ženklą Vai- 
sonukui.) Nereikia pečiais kratyti, aš 
kalbu rimtai.

Onutė: — Kas pečiais krato?
Dauderis: — Tamista, aš neaklas. Pakar

toju kad moterystės ryšiai užsipelno 
didžiausios pagarbos. (Onutė galvą 
nulenkia Vaisonukui.) Taip, užsipel
no pagarbos. Nelinksėk gi galba ir 
nesivaipyk.

Onutė: — Aš nesuprantu apie ką tu šneki, • 
aš visai nelinksiu ir nesivaipau.

Dauderis: — Jei tu nesupranti, tai aš su- ; 
prantu. (Vaisonukas moja ranka Onu- . 
tei, lyg kviesdamas pasikalbėti, Onutė j 
gi ranka parodo kad paskui. Daude- ; 
ris atsigrįžta ir pamato Vaisonuko nu- ■ 
garą, kuomet tas šalinasi tolyn.) Aha, j 
tas varlės vaikas ir vėl trinasi apie ta- • 
ve!

Onutė: — Ar tai mano kaltė? Ką gi nori 
kad aš daryčiau?

Dauderis: — Ką kitos doros žmonos daro. 
Jei nepataikausi jam, tai jis nelys. Vyk 
jį šalin.

Onutė: — Vyti šalin? Bet kam? Man ne- 
priklu jei jis mano kad ąš graži. Vi
sai atbulai, man net patinka.

Dauderis: — Gali būti. Bet ką vyras turi 
daryti, tą matydamas?

Onutė:.— Būti išmintingas ir džiaugtis kad 
visi grožaujasi jo žmona.

Dauderis: — Žemai ačiū už tokią puikią ro- 1 
dą. Bet Dauderių šeimynoje tokio pa
pročio niekuomet nebuvo.

Onutė: — Tai turėsi priprasti, ir pabaigtas 
kriukis. Aš neturiu jokio noro atsisa
kyti nuo pasaulio linksmybių ir mirti 
pasikavojus su savo vyru. Ką, ar ma
nai kad vyrui atėjus galvon minčiai 
vesti pačią, ta pati turi atsisakyti tu
rėti ryšius su gyvais žmonėmis! Vat 
kvaila priespauda. Aš juokiuosi iš to
kios idėjos, ir visai nenoriu mirti taip 
jauna.

Dauderis: — Tai tu šitaip gerbi priesaiką 
bažnyčioje tartą?

Onutė: — Aš neprisiekiaiu savo valia; ma
no tėvai ir tu privertei. Tu neklausei 
manęs ar aš noriu tavęs, bet susikal
bėjai su mano tėvais, kurie mylėdami 
tavo pinigus mane privertė tekėti. Tai
gi tikrenybėje tu ne mane vedei bet

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškaa

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j

Didžiausias 
vendam**. 
Lietuviškai, 
džio reikia, 
Lietuvą būtinai reikėtų jj turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!. 
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1324 Istorija {žymiausių Europos Tautų (apd.) 2.00

Pinigus už knygas ir laikraštį siuskite Money orderiais 
registruotame laiške, paduokit savo aiškų adresų.

DAINOS IR MUZIKA
flChorų mokytojai, pianistai, so
listai, vyrai ir merginos, ras sau 
tinkamų muzikos ir dainų gaba
lėlių žymiausių musų kompozi
torių pereituose numeriuose čia 
talpintame Dainų ir Muzikos 
Kataloge. Jų tarpe yra ir se
nesnių ir naujausių, dar niekur 
nenaudotų gaidų. ^Pasirinkę 
sau patinkamas, siųskite užsa
kymus sykiu su pinigais adre
suodami "DIRVOS” Knygynui.

“Dirvos” Administracija

60c

10c

75c

1.00

75



DIRVA

SEPTYNI SENOJO PASAULIO 
STEBUKLAI

KA1P NETEISINGAI PERSTATOMA ŽMO
NĖMS PILIEČIŲ SĄJUNGA

Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K..

(Tąsa iš pereito num.) mėn, tikėdami dar daugiau atrasti.
Šiame žygyje jie turėjo dideles pasek-, 

mes, nes greitu laiku jie suprato, jog juol 
gilyn kasėsi, tuo ta Budavonė tęsėsi pla
tyn pamatuose, iš. ko jie gavo užtektinai 
akmens ne tik molio darymui, bet net pa- 
čiajn budinkui.

Po keturių ar penkių dienų, po atka- 
simo didelio ploto, vieną popietį jie patėmi- 
jo skylę lyg but Į skiepą vedančią. Pasi
ėmę žvakę, jie ta skyle nusileido žemyn, 
kuri pasirodė vedanti į puikų didelį ketur
kampį kambarį, visą išdailintą marmuro 
pilioriais, kurių pamatai ir priešviršinės 
bei iki pusiau nuo žemės dalįs buvo išskulp- 
turuota įvairiais margumynais ir pavida
lais. Plotas tarpe piliorių buvo ištiestas 
įvairių spalvų marmuro plytų, išdabintų 
pavidalais ir piešiniais, harmonizuojančiai- 
si su visu kitu išdabinimu, o sienose buvo 

Į įmūryta dideli išskaptuoti akmenįs, per-

Vieną sykį laike Quinto valdymo 'buvo ban
doma miestą atgaivinti; vėliau Žydai buvo 
pasiryžę Statyti tenai savo dievnamį, te- 
čiaus senoji Karių sostapilė palengva nyko, 
o su laiku likosi visai užmiršta. Ketvirta
me krikščionių anyžiuje Gregorius patėmi- 
jo, kad dar kapas buvo neapiplėštais. Kon
stantinas dešimtajame amžiuje kalbėjo, jog 
grabas vis dar tebestovi, o net ir dvylikta
me šimtmetyje vienas keleivis rašė, kad 
“Jis buvo ir yra stebėtinu dalyku.”

Vienu tarpu prieš 1402 metus mauso- 
lijų sukratė smarkus žemės drebėjimas. 
Ant viršaus stovėjusi ratuose grupė žmo
nių su arkliais likosi nutrenkta nuo papė
dės tolyn į šiaurę ir sulindo į dumblus. Su 
tuo sykiu nupuolė ir Mausalio stovyla, su
sidaužydama į daugiau penkiasdešimts da
lių ; su jo draugės stovyla atsitiko dar blo- Į 
giau. Piramida-dtogas sugriuvo ir ta pui-Įstatą įvairius vaizdus ir mušius. 
ki stovyla nukrito ant pačių griuvėsių ir 
susimušė.

1402 metais Šv. Jono Kryžeiviai iš Je- 
ružalio užėmė Halikamassą, kuris tada 
jau vadinosi Mečy, ir Vokietis Kryžeivių 
vadas, Henrikas Schlegelholt, ipabudavojo 
Šv. Petro tvirtovę, kuri stovi ir po šiai die
nai. Savo palocių budavojimui jis naudo
jo akmenis lupdamas juos iš to kapo: jo 
sku'lpturuotos marmuro plotvės trintos į 

- cementą, dar tik delei to 'kryžeivio artis
tiško pobūdžio pasimasino jis inbuldavoti 
nekuriuos skulpturuotus akmenis į palocių 
sienas. Budavojim'as ir taisymai tų palo- j 
cių tęsėsi per virš šimtą metų, tečiaus mau- , 
solijaus pamatai su grabiniu skiepu buvo ( 
vis išlikę čieli. . " !

■ Lyons mieste, Francuzijoje, 1581 me- i 
tais buvo išspausdintas Guichardo veika
las, kuriame buvo sekantis, pasirodęs esąs 
teisingas, aprašymas. Jame apipiešiama 
paskutiniai pranykimai mausolijaus dalių- 
liekanų, kurios dar išliko nuo plėšrių kry
žiokų;

1542 metais, kuomet Sultąnas Solyman 
rengėsi užpulti ant Rhodes, kryžiokų va
das,; suprasdamas Šv. Petro p'aloęių svar
bą, ir žinodamas kad Turkai lengvai juos 
užims įiš pirmo antpuolio, pasiuntė tenai 
kryžeivių tvirtovei aptaisyti ir prirengti 
viską Reikalingo priešų atrėmimui. Tarp 
daugelio pasiųstųjų buvo komandierius de 
la Tourette, Lyono kryžeivis, kuris vėliaus 
buvo prie*’-užėmimo Rhodes, ir atvyko į1 
Francuziją, kur taipgi papasakojo pana
šiai, kaip, dabar aprašysiu su'lyg M. D’Ale- 
champs, žinomo savo moksliškais raštais i 
vyri), kurio vardą čia suminiu del paskel
bimo savo autoriteto prie tokios ypatingos 
pasakos;

. Kuomet kryžeiviai pribuvo į Mečy, tuo
jau susigriebė palocius apdrutinti, ir, žiū
rėdami^! akmenų darymui cemento, ne- 
rądo nieko geresnio ir lengvesnio kaip pa
sinaudoti tūlais balto marmuro laiptais, 
riogsojusiais pavidale terasos viduryje lau
ko, netoli uosto, kur seniaus buvo Didysis 
Halikamasso Piečius. Jie taigi nuplėšė ir 
išnešiojo 'tuos marmurinius laiptus, ir, iš
tyrę jog tie akmenįs yra tikę, tęsė toliaus 
ji) naudojimą;- po nuplėšimo iki pamatų tą, 
kas buvo viršuje žemės, kasėsi gilyn že-

Išsykio .nusistebėję tokiu1 puikiu išdir
biniu, atsigerėję tais ypatingais nematy- ( 
tais skulptūrų reginiais, jie pagalinus vis- į 
ką išgriovė ir sudaužė į 'šmotelius, panau- < 
dodami tai tiems patiems tikslams kaip ir i 
piririesnius iš jų.

Šalip šito kambario, vėliaus jie užtiko 
žemutes dūri, vedančias į kitą kambarį, 

' kuriame buvo grabas, su pačia įgula ir už- 
: dangalu iš balto marmuro, labai puikus ir 
■ stebėtinai žibąs. Delei stokos laiko paties 
1 grabo jie neatvėrę, tuo tarpu prasišalino.

Sekančią dieną, kuomet jie sugrįžo, at
rado grabą atvožtą, žemė aplinkui jo bu
vo apdrabstyta auksuotų rūbų trupinių, ir 
daleles to paties metalo, iš ko jie pradėjo 
manyti, kad vagįs piratai, slampinėję pa
kraščiais, nugirdę apie tai kas buvo atras
ta, nakties laiku užėjo į kapą ir nuvertė 
grabo uždangalą. Manoma kad jame va-| 
gis atrado daug brangenybių.

Tokiu tai budu didysai kapas, buvęs 
eilėje tarp septynių senojo pasaulio, stebuk
lų, po išlikimo nuo barbarų siautimo ir iš
stovėjęs per 2247 metus, likosi atrastas ir 
sunaikintas taisymams Šv. Petro tvirto
vės, užėjusiais Rhodes kryžeiviais, kuriuos 
tuoj po to Turkai visai iš Azijos išvijo.

Šitaip pranyko garsaus Mausalio ka
pas. Paties grabo kambarį piratai išvogė, 
grabą atvožė ir išnešė jame 'buvusias bran
genybes. Greitu laiku net pati buvusio ka
po vieta likosi užmiršta. 1665 metais, kuo
met Prancūzas keleivis, Theveinot, apsilan
kė mažame Turkų kaime Budrum, kaip 
tuo laiku Haiikamassas buvb vadinamas, 
jis matė dar tuos marmurinius skulpturuo- 
tus akmenų šmotus, kuriuos kryžeiviai bu
vo įmūriję į palociaus sienas. 1846 m. Vis- 
contas Stratford de Radcliffe, Anglijos 
ambasadorius Konstantino poliuj e, šu Tur
kijos valdžios dalėidimu, trylika tų skulp
tūrų pasiuntė į Britiškąjį Muzejų, kur jos 
buvo laikomos kaipo paskutinės kas išliko 
iš to garsiojo kapo.

(Bus daugiau)

515. žemaitės raštai. I Sąsiuvinys: Telpa čia sekan
ti skaitymai: 1) Rudens vakaras, 2) Atžala. 3) 
Motyna. 4)Studentas. II. Sąsiuvinys: Marti ir 
Topylis, III Sąsiuvinys: Sučiuptas Velnias ir 
Sutkai. Vilnius, 1913 m., pusi. 156. .....

SUSTOK - ŽIŪRĖK - IR - KLAUSYK - 
Šiam Žingeidžiam 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
dėl neabejok. Tik iškirpk šį paveiks
lų, parašyk savo vardų, ir adresų AI
ŠKIAI, indėk 35c. stampom ar kitaip 
už persiuntimų, ir mes pasiųsim tuos 
daiktus kaip jie perstatomi ir apačio
je yra įvardinti.
1— Geriausias Kuku Laikrodis, bran
giausio dručiausio medžio, gražiai iš
drožinėtas rankom todėl dar vertes
nis. Viduriai yra geriausio darbo, 
Sutaisyti laikymui tikro laiko, kų ir 
ątlieka, nes reguliuojami vogom, ir 
garantuoti laikymui visų 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 
daugelio metų.
4— Auksuotas Žiedas su jūsų vardo raide.
5— Barometras, naujausias, pagerinto išradimo, parodo orų diena pirmiau kois sekančių dienų bus moteriška lė- 
hike 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 temperatūra. Tokis naudingas dalykas kad nei vienas 
neturėtų be jo apsieiti.
O-—Graži Užrašų Knygelė gražiais odos viršais su veidrodėliu ant viršaus. Vienas iš reikalingiausių dalykų kų 
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 
jums gražinsime, šis skyrius daiktų ištikro jums patiks ir jusu draugai panorės ir pasiskubins taipgi gauti, o 
gal ir Dats panorėsi kitų tiek nusipirkti — TAIGI, PASISKUBINK DABAR!

Union Sales Co. 673 w madison st.
Dept. 420 Chicago, Ill.

Sunku yna sugyventi ir susi- i 
kalbėti su žmonėmis kurie jo- i 
kios teisybės neprisilaiko; kurie 1 
su faktais nesiskaito ir kurių i 
uždaviniu yra vien tik meluoti, 
keršinti ir nuolatines suirutes 

.kelti.
I Laikome sau už pareigą Liet. 
Piliečių Sąjungos skyriams ir ' 
spaudai pateikti šį pranešimą ir 
paaiškinimus į Liet. P. Sąjun
gos nedraugų neteisybes leidžia
mas su tikslu pakenkti Piliečių 
Sąjungai, šiame pranešime, y- 
patingaa, kalbėsime apie pareiš
kimus tilpusius "Darbininko" 
N54, redakcijos rašte — “Pi
liečių Sąjungos Nuopelnai”, žo
dis nuopelnai parašytas svetim- 

1 ženkliuose, matomai, su tiksiu 
i į “Darbininko” skaitytojų sme- 
■ genis--kaiti blogą opiniją apie 
. naudingą piliečių organizaciją, 
, kurios uždaviniai ir jau nuvei'k- 
( ti darbai yra rimti ir prakilnus.

“Darbininko” redakcija rašo: 
"Kas del Piliečių Sąjungos, tai 
nėra reikalo jos kritikuoti, nes 
pakenkdama L. Bonų pardavi
nėjimui ji pati save .pastatė že
miau kritikos.”

Jeigu taip, tai “Dar-ko” re
dakcija labai išmintingai pasi
elgtų jeigu tylėtų ir Piliečių 
Sąjungą ignoruotų. Bet, mato
mai, “DarJkui” nė tas rupi; jis, 
kaipo neteisybių gaminimo pro
fesorius, ir čia išeina su mela
gyste, su tikslu L. P. Sąjungą 
diskredituoti, pareikšdamas kad 
“L. P. Sąjunga, pakenkė L. Bo
nų pardavinėjimui.”

Mes pareiškiame jogei L. P. 
Sąjunga L. Bonų pardavinėji- ' 
mui ne vien nepakenkė bet la
bai daug pagelbėjo, nes pakol 
dar paskola nebuvo oficialiai 
Lietuvos Misijos sustabdyta, L. 
P. Sąjungos organizatoriai ir

■ skyriai visur paskolos kėlimo
■ darbu uoliai užsiėmė.
i Tik ačiū L. P. Sąjungos sky- 
. rių veikimui ir dabar plaukia, 

aukos Lietuvos labdaringoms vi
suomenės įstaigoms. Kas da
bar remia Liet, šaulius, Gyni
mo komitetą ir Raud. Kryžių? 
Rasite kad veik išimtinai Liet. 
P. Sąjungos skyriai. L. P. Są
jungos organizatoriai ir skyriai, 
nuo gruodžio: mėnesio praeitų 
metų iki dabar, visokiems Lie
tuvos Valstybės reikalams su
kėlė virš trisdešimts tūkstančių 
dolarių. Todėl pareiškimas:
“blėdies musų Tėvynei pridirbo 
nemažai” yra tik neteisinga in
sinuacija, akivaizdoj virš pri
vestų faktų.

Toliau sakoma: “Kuomet tik 
buvo paskelbta kad už $3.00 Pi
liečių Sąjungon įstojimo gali
ma pelnyti visas piliečių teises, 
ir dar gi geresnes negu tie kurie 
yra pirkę Liet. Bonų ir šiaip Tė
vynei aukavę šimtais” (musų 
pabraukta). Tokio pareiškimo, 
kaip pabrauktas sakinys rodo, 
L. P. Sąjungos Vyriausia Vai
dyba, nei Lietuvos Atstovybė 

i Amerikoje niekad nėra pada- 
, riusi. Tai “Darbininko” redak

cijos nukalta neteisybė. Ir ant 
tos savaip padirbtos melagystės 
pasiremdama “Darbininko” re
dakcija pila kibirą savo srutų 
ant L. P. Sąjungos narių, bu- 

i tent: “tuojau iš pakampių su
bruzdo tinginių ir atsilikėlių 
gaujas ir danu pirkti pigiai par-' 
duodamas Liet, piliečių teises.” 

Mes pareiškiam jogei L. P.
Sąjungos nariai yra darbščiau
si Lietuviai už ir del Lietuvos 
Valstybės. L. P. Sąjungos na
riai veik visi yra pirkę L. Pa
skolos Bonus ir aukavę Lietu
vos šauliams^ Gynimo Komite
tui ir Raudonajam Kryžiui-. Ne
turinčių bonų arba neaiikavusių

minėtoms įstaigoms jeigu ir y- 
ra tai labai mažai ir gal būti 
tik tokie kurių materialėS sąly- I 

j gos neleido kitaip pasielgti.
Vėla sakoma buk “kalbėtojai 

(kokie ir kur?) viešai skelbė 
kad 'kiekvienas užsimokėjęs $3 
arba net ir 50c. bus taip pat 
■geras kaip ir pirkęs L. P. Bo
ną, ypač jeigu Boną butų pir
kęs katalikas” (musų pabrauk- , 
ta). Virš cituotas pareiškimas 
yra taipgi niekuo neparemtas 
ir pačios “Darbininko” redakci
jos nukalta neteisybė. L. P. 
Sąjungos kalbėtojai šitokių pa
reiškimų niekad ir niekur nėra 
padarę. Ypatingai partijinės ir 
sektinas diskriminacijos Lietu
vių Piliečių Sąjungoje nėra. L. 
P. Sąjungoje nėra demokratų, 
socialistų, kr-demokratų, kaip 
lygiai nėra liuteronų, katalikų, 
laisvamanių, o yra tik Lietuviai, 
Amerikos ir Lietuvos piliečiai, 
kurie liuosu noru pildo savo pri
gimtas pareigas, gelbėdami Lie
tuvą darbu, aukomis, paskola ir 
tt.

L. P. Sąjungas statutas ir 
Vyriausios Valdybos praneši
mai yra taip faktai su kuriais 
susipažinęs kiekvienas gali ras
ti jogei “Darbininko” redakcijos 
raštas yra niekas daugiau kaip 
tik žiupsnis keršto, koliondų ir

’ neteisybių. Vyriausios Vaidy- 
. I bos pranešimus “Darbininkui” 
t reguliariai siunčiame, bet nei 
į vieno jų netaipino.

Nežiūrint kaip “Darbininkas” 
ir kiti L. P. Sąjungos nedraugai 
keršina, meluoja ir trukdo; ne
žiūrint blogų laikų kokie dabar 
yra iš priežasties bedarbės, L. 
P. Sąjunga eina savu užbrėžtu 
keliu nešdama Lietuvos visuo
menės įstaigoms pagalbą, ir vis 
auga ir 
lietybės 
brangi, 
kas” su 
mis nepajiegS šitos idėjos nu
slopinti.

Meluoti yra nuodėmė. Jeigu 
šios nuodėmės kas dasileidžia 
nežinant ką daro, tai ir jos sva
rumas nėra tokis didis. Bet 
kuomet “Darbininko” redakcija 
saužiniai meluoja — su tikslu 
padaryti blogo rimtai ir prakil
niai Amerikos Lietuvių organi
zacijai, tai jau toks darbas ne 
vien galima butų, “Darbininko” 
žodžiais, pavadinti “žemiau kri
tikos”, bet ir žemiau doros prin
cipo, kurio aiškinimu “Darbi
ninkas” taip labai myli užsiim
ti. Užtikrinam kad būdami 
teisingais Lietuvių Piliečių Są- 

‘ jungos darbuose jokio blogo ne- 
rastumėte.

LIET. P. SĄJUNGOS 
VYRIAUSIA VALDYBA.

270 — 7th jAve.
New York City._______________

Namų Muse — Žmonijos 
Pavojus

“Pavojus nuo typhoido arba 
namų musės išnešiojime ligų 
labai tanikiai buvo išrodinėja- 
mas, .bet vis dar jai leidžiama 
neliečiamybėje gyventi per vi
sas Suvienytas Valstijas; jai 
liuesai pavelijama ineiti į dide
lę didumą musų žmonių namų; 
jai liuesai pavelijama platinti 
bakterijas ant musų maisto po 
Jcrautuves ir virtuvėse ir valgo
muose 'kambariuose privatinėse 
stubose.”

Taip rašo Dr. L. O. Howard 
savo straipsnyje iį National Geo
graphic Society. Jis tęsia to
liau :

“Net jeigu typhoidai arba 
naminės musės butų sunkiai iš- 
nai'kiinami sutvėrimai, abelnas 
nesistengimas žmonių dėti tam 
jokių pastangų sumažinimui jų 
skaičiaus'galėtų atvirai būti pa
vadinama kriminaliu apsileidi
mu; bet kad tai sulyginamai y- 
ra lengvas dalykas atsikratyti 
nuo musių plėgos, šitais- apsilei
dimas patampa prirodymu ig- 
noraritiškumo ir neatsargumo 
su ligas platinančiu nevalumu 
kas apšviestam protui rodo ga
na didelį plėtiną ant civilizuo
to gyvenimo metodų.

“Jeigu mes leidžiame rinktis 
visokioms išmatoms ir nevalu- 

■ mui mes turėsime naminių mu- 
. šių, o jeligu to nedasaleistume 
1 nebūtų nei musių. Atsargiai su- 
i renkant išmatas į bačkas ir iš

valant jas tankiai kaip paveiz-

didėja. Lietuviams pi
ldė j a yra prakilni ir 

ir, užtikriname, “Dar- 
visomis savo neteisybė-

American Line
Tiesioginė Kelionė 
NEW YORKAS- 
HAMBURGAS

Patogiausias Kelias Rusams 
ir Lietuviams.

Dideli ir Moderniški Dviem 
Šriubais Laivai.

Manchuria Birželio 2
Mongolia Birželio 16

Minnekahda
Birželio 30 d.

Kreipkitės} Kompanijos Ofisą
9 Broadway New York 
arba prie Vietinių Agentų.

REIKALAUKIT TUOJAU

6-AS numeris “ARTOJO”, mok
slo, literatūros ir juokų mėnesi
nio žurnalo, išeis Birželio 1 d.

■ ir bus išsiuntinėtas prenumera
toriams ir‘kurie iškalno užsisakys.
Kairia vieno numerio 1 0c. Metams $ 1. 
“ARTOJAS” didelio formato, 30 pusi., gra
žia s pieštais dviem spalvom viršeliais, dai
lus pažiūrėti, pilnas puikių raštų. Pažiū
rėti norėdami siųskit 10c. Dykai nesiun- 
čiaina. Skubėkit, kolei dar neišsibaigė.

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

CLEVELAND, OHIO

dan kas 10 dienų, taipgi tinka- 
mai užžiurint visas nuošalias ir 
■jei yra gyvulių jų užlaikymo 
vietas, tuoj typhoidinė musė pa
liks retu dalyku.

"Mes esame nurodę kad na
minė musų įgali išnešioti typhoi- 
do ligą, Aziatišką cholerą, di- ' 
senteriją, cholerą morbus, ir ki
tas vidurių ligas; ji gali išne
šioti džiovos bacilas ir tūlas a- 
kių ligas; jų yra visur, irau ja 
labai lengvai galima užbaigti. 
Kiekvieno žmogaus pareiga yra 
saugotis kiek -tik (galima nuo 
pasirodymo musių prie jo. Ir 
taipgi kiekvienos srities žmo
nių pareiga, per sveikatos įs
taigas, praleisti pinigų kovoji
mui 
šita 
kaip 
Sritį 
kad.”

su šitų žmonijos priešu, 
pareiga yra lygiai svarbi 
butų atsitikime jei kurią 
apipultų draskantieji vil-

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

New York—Hamburg
Sustoja prie 

Cherbourge ir Southamptone
OROPESA
ORDUNA
ORBITA

1, 2 ir 3 klesos 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

Birželio 4 Liepos 16
Birželio 18 Liepos 30
Liepos 2 Rugpj. 13
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“DIRVOS” SKAITYTOJAMS

DOVANOS
IKI pabaigai šių 1921 metų, VI

SIEMS ‘Dirvos’ Skaitytojams, už
simokantiems metinę prenumera
tą, bus duodamos didelės dova

nos — didžiausios, kokias kada Ame
rikos Lietuviški Laikraščiai davė.
5Į Visiems “Dirvos” skaitytojams yra 
paskiriamos sekančios dvi knygos, iš 
kurių vieną pasirinkite ir siųsdami sa
vo prenumeratos pinigus — už visus- 
metus tiktai — pažymėkite kurią kny
gą Jus norėtumėt gauti. Jos yra:

“ATTILOS SIAUBIMAS 
LIETUVIŲ KRAŠTAIS”

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

ir Europą, taipgi Lietuvių 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.
Pasirinkit Vieną iš Jų! ^0 

CĮGAUS dovanas — vieną iš tų kny
gų — visi skaitytojai, ar kurie užsira- 
rašys arba atnaujins savo prenumera
tas patįs, tiesiog, arba per musų agen
tus. Agentai patįs knygų neišduos, 
bet jie turi pažymėti prisiųsdami pini
gus, kokią knygą užsirašantis pasirin
ko — ir bus tiesiog skaitytojui į namus 
nusiųsta be atidėliojimo.
Cjl 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.
<ĮĮTos 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.
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‘‘Kambremeras
■ /“Už tuos žodi 

savo motinai, ture 
nim pasirokuoti.- I 
prisieksi?’

'“Taip, prisiek 
“ ‘Palauk valai 

ant tavo pinigo bui 
ku pirkliai ibrieži; 
juos mums?’

“Jokubukas ja 
verfrti

“ ‘Na, mudu gi 
tėvas. ‘Aš nebesą! 
tu padarei, bet aš i 
meras numirtu Rii 
kalbėk savo poteri 
valandėlės ateis či; 
ties išklausytu.’

“Motina išėjo, 
kaip ..jos sūnūs buv 
jus, dede Kambrei 
klebonu iš Yiriac’c 
rijo ka jam sakyti 
žinojo, kad tėvas n 
jis atliks išpažinti.

“‘Ačiū tamsta 
bremefas, pamate; 
išpažinti. ‘Meldžiu 
rejau pamokinti si 
kam apie tai nesą 
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baigsiu viena karts 
žindės!’

.“Pasiuntė sum 
vis mane galėsiąs 
užmigo, o tėvas d 
Simus kietai inrige 
su rankšluosčiu, si 
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po to pasakojo T( 
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. “‘Jis yra net 
tarė tėvas; ‘Tu tu 
jį i valtį?

“Ji nesutiko, 1 
neše pats vienas, in 
no, ir pririšo akmei 
plauke i juras tiek 
ant kurios jis dabai 
še motina su savo i 
valtyje, šaukdama: 
Bet tas reiške tiek 
akmeni i vilką. N 
Ji mate, kaip tėvai 
Vėjo nebuvo; ji giri 
ko daugiau, nei žei 
juros nepasako savi 
meras sugryžo nurai 
ri bebuvo pusiau gy 
jiege parvesti jos nai 
ti, kurioje jos sūnūs 
šutin, ir plauke apli 
nalu. Ak! Dailioji 1 
vo visu vadinama, m 
ji pasimirė, užkeikda 
tu prakeiktąją valti 
Gi kaslink jo — vis; 
Jis nebežinojo ko noi 
Savo, kaip pusgirtis, 
kur, nebuvo namie f 
pyžes, atsisėdo ten, 
tote, ir sėdi tenai pi 
nei žodžio nepratard;

< Žvejys išpasakoje 
na ar dvi rainuti ir da 
aš čia surašiau.
nors, nępiešia pavei 
lakta, kurs vęike i ji 
gia ji .taip, kaip patys 
lojimas buvo aiškus 
smūgis.
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TRAGEDIJA JUROJE 
(Vertė Karolis Vairas).

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

“Kambremeras nubalo ir sako:
■ “ ‘Už tuos žodžius, ka dabar pasakei 

sav.o motinai, turėsi dar sunkiau su ma
nim pasirokuoti. Eikiva prie dalyko. Ar 
prisieksi?’

“ ‘Taip, prisieksiu!’
“‘Palauk valandėlė’, tarė tėvas: ‘Ar 

ant tavo pinigo buvo kryželis, kuri sardin- 
ku pirkliai ibriežia ant pinigu, duodami 
juos mums?’

“Jokubukas jau prasiblaivė, pradėjo 
verkti. ' Į

“ ‘Na, mudu gana jau kalbejova’, tarė 
tėvas. ‘Aš nebesakysiu nieko apie tai, ka 
tu padarei, bet aš ir nenoriu, kad Kambre
meras numirtu Rinkoje Le Croisic’e. Su
kalbėk savo poterius ir pasiskubink. Už 
valandėlės ateis čia kunigas tavo išpažin
ties išklausytu.’

“Motina išėjo. Ji»nebegalejo klausyti, 
kaip jos sūnūs buvo pasmerktas.. Jai išė
jus, dede Kambremeras atėjo su kunigu, 
klebonu iš Yiriac’o. Bet Jokubukas netu
rėjo ka jam sakyti. Jis buvo gudrus. Jis 
žinojo, kad tėvas neužmuš jo pirm, nekaip 
jis atliks išpažinti.

“ ‘Ačiū tamstai, kunigėli’, tarė Kam
bremeras, pamatęs sunu nenorint atlikti 
išpažinti. ‘Meldžiu, atleiskite mums, aš no
rėjau pamokinti savo sunu. Meldžiu nie
kam apie tai nesakyti. O kaslink tavęs’, 
pridėjo, atsikreipdamas i Jokūbą, ‘aš už
baigsiu viena karta ant visados ir be išpa
žinties!’

“Pasiuntė sunu gultu. Berniukas dar 
vis mane galėsiąs susitaikyti su tėvu. Jis 
užmigo, o tėvas dabojo ji. Pamatęs, kad 
sūnūs kietai inrigo, jis užspaude jo burna- 
su rankšluosčiu, surišo drūčiai visa su bu
re, surišo rankas ir kojas. Sūnūs reke, 
pridusdamas, ‘kraujais verke’, kaip tėvas 
po to pasakojo Teisėjui. Gali sau įsivaiz
dinti, kaip motina puolė tėvui po kojų.

“ ‘Jis yra neteisingas ir pasmerktas’, 
tarė tėvas. ‘Tu turi pagelbsti man nunešti 
ji i valti.’

“Ji nesutiko. Tada Kambremeras nu
nešė pats vienas, imete i valti, ant pat dug
no, ir pririšę akmeni prie kaklo. Po to iš
plaukė i juras tiek tolumo kaip anoji uola, 
ant kurios jis dabar sėdi. Tuo tarpu varg
še motina su savo švogeriu vijosi ji kitoje 
valtyje, šaukdama: ‘Susimylėk! Malones!’ 
Bet tas reiške tiek pat, kaip kad mestum 
akmeni i vilką. Naktis buvo mėnesiena. 
Ji mate, kaip tėvas imete vaika i juras. 
Vėjo nebuvo; ji girdėjo — Pliumpt! ir nie
ko daugiau, nei ženklo, nei burbulo. Ne, 
juros nepasako savo paslapčių. Kambre
meras sugryžo nuramintu savo moterį, ku
ri bebuvo pusiau gyva. (Abu broliu nepa- 
jiege parvesti jos namo, tad isisodino i val
ti, kurioje jos sūnūs buvo nugabentas pra- 
žutin, ir plauke aplinkui, Le Croisic’o ka
nalu. Ak! Dailioji Brouiniute, kaip ji bu
vo visu vadinama, negyveno ir savaites, — 
ji pasimirė, užkeikdama vyra, kad sudegin
tu prakeiktąja valti. Ir jis taip padare. 
Gi kaslink jo — visa jam buvo užsibaigė. 
Jis nebežinojo ko noris. Eidamas, svyruo
davo, kaip pusgirtis. Paskui išplaukė kaž
kur, nebuvo namie per dešimti dienu; su- 
gryžes, atsisėdo ten, kur jus dabas ji ma
tote, ir sėdi tenai per visa laika, Iniekam 
nei žodžio nepratardamas.”

Žvejys išpasakojo visa atsitikima i vie
na ar dvi minuti ir daug gal dailiau ne kaip 
aš čia surašiau. Žmones, pasakodami ka 
nors, nepiešia paveikslo, — nupasakoja 
fakta, kurs veike i juos, ir žodžiais apren
gia ji taip, kaip patys jaučia. Tasai pasa
kojimas buvo aiškus ir aštrus, kaip kirvio 
smūgis.

— Aš neisiu i Batz’a, — tarė Paulina, 
kada mes pasiekėme viršutine ežero dali.

Sugryžome i Croisic’a suriu pelkynu 
pakraščiais. Musu žvejys, tylėdamas kaip 
ir mes, vede mus »tuščiais talkais. Musu 
sielos persimainė. Abu pasinereva juodo
se mintyse, nuliude del dramos, kuri išaiš
kino netikėta simpatija, kuria jautėme, pa
regėję Kambremera. Mudu gerai žinojo- 
va pasauli, kad tinkamai galetuva suprasti 
tu trijų žmonių gyvenimus. Tu trijų var
gas ir nelaime iškilo prieš musu akis taip 
aiškiai, lyg kad mudu butuva mačiusiu juos 
dramos scenose, kuriu vyriausioji buvo ta
me. kad tėvas metavojo už savo nereikalin
gai padarytąjį prasižengimą. Nedrysova 
žiūrėti i uola, kur sėdėjo tas nelaimingas 
žmogus, visos apielinkes bijomas. Debesys 
apniaukė dangų ir ūkas kilo ant horizon
to, gi mes e jome liudniausiu ir labiausia 
apleistu kraštu, koki aš kada buvau ma
tes. Trypėme žeme, kuri mums atrodė li
gota, nemaloni, sūrūs pelkynai, kurie tin
kamiausia gali būti pavadinti žemes škro- 
fulo šašais. Žeme čia yra suraižyta i ne
lygius keturkampius, kiekvienas apsuptas 
be pilna purvino tiršto vandens, ant kurio 
paviršiaus susirenka druska. Tie dirbti
ni tvenkiniai yra išraižyti supiltais takais, 
ant kuriu dirba darbininkai, apsiginklavę 
ilgomis kartemis. Su tu ’karčiu pagalba 
jie nugraibo nuo vandens tirštuma ir su
neša ji i iškeltas pratformes, išmėtytas 
vienur-kitur, kur druska jau sukraunama 
kupsčiais. Per dvi valandi mes vaikščiojo
me tuo liudnu plotu, kur daugumas drus
kos užsmaugia visa gyvybe, kur nieko ne
simato, jei bent vienur-kitur keletas pa- 
ludier’u, — tuo vardu vadinama druskos 
rinkėjai, arba druskiai. Tie žmones, arba 
ta Bretonu klase, dėvi ypatingus drabu
žius, balta švarka, lyg aludariai. Jie ve
da moteris tiktai iš savo tarpo; nėra buvę 
atsitikimo, kad ju klases mergina butu iš
tekėjusi svetur, už ne-druskiaus. Ta bai
si išvaizda tu pelkynu, ta pilkoji Bretani- 
jos žeme, neturinti jokio augmenėlio, buvo 
harmonijoje su tuo šešėliu, kurs užgulė ant 
musu sielų. Kada pasielkeme vieta, kur 
reikia pereiti juros ilanka, isibriovusia pa
krante ir prinešančia druskos pelkynui, 
nudžiugome, paregeje menkutes smiltingo 
pakraščio žoles. Pereidami ta vieta, matė
me vidury ežero sala, ant kurios gyveno 
Kambremerai. Atsigryžome i šąli.

Sugryže i hoteli, pastebėjome viename 
kambary biljardo stala; sužinojome, kad 
tai yra vienintelis biljardas Le Croisic’e, 
pasiskubinome ta pat nakti iškeliauti iš čia. 
Ryto meta jau buvome Guerandoje.

(Galas) 
w

AŠAROS
Prie degančios žvakės aš sėdžiu, 
Jaučiu, man krutinę kas sleg’, 
Manau apie laimę-likimą,

Kokj man rytojus atneš?.... 
Dangus apsiniaukęs, miglotas, 
Suniuręs, ir jis lyg ko liud’.... 
Per veidą man ašaros rieda —

O, laime, — kuomi tapau aš?....
Apleista. 

w

MUŠK MOTINĄ — IŠGYDYSI 
KŪDIKĮ.

Nuo American Red C rosi 
Bureau of Foreign Language Information Service 

Lithuanian Section
Tarp Rumanijos kaimiečių, ypatingai 

tarp čigonų, yra tikėjimas, jog kuomet 
kūdikis miršta, mirtis yra pasekmė inėji- 
mo piktos dvasios j motinos kūną; kūdi
kio pasveikimas priguli nuo mušimo moti
nos (išvijimui piktos dvasios). Todėl mo
tinos plaka pačios save kuomet jų kūdikis 
apserga.

Nesenai vienas Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus gydytojas buvo pašauktas prižiū
rėt čigonką.- Kuomet gydytojas atėjo j jos 
namus, rado ją gulint ant plonos šiaudinės 
ragažės ant žemės. Ji sirgo plaučių užde
gimu. Gydytojas patėmijo jog kūnas su
žeistas, ir klausinėjant, per vertiką, daži- 
nojo, jog jos vienas vaikas mirė dvi savai- 
ti atgal.

Junior Red Cross varo apšvietimo pro
pagandą išnaikinimui to ir kitų panašių 
įsitikėjimų. Per tokj mušimą daugelis mo
tinų pasiliko nuolatinai apnegalėdintos. 
Daugelyje atsitikimų motinos mirė nuo to
kio mušimo.

Neišmanėliai vyrai irgi kaltina piktą 
dvasią už vaikų ligas.

| JUOKIS
H ir Svietas juoksis sy-
Į1 kiu su tavimi 
■n, ■ ■ ■ ■ ■ ■ j

ORAS SEKANČIAI 
SAVAITEI

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

MALDA
Dangau, pažiūrėki, 
Kaip meilė manyje 
Liepsnoja ir dega — 
Kaip jąją aš myliu, 
Kaip laukiu dienos tos 
Kada aš galėsiu 
Mylėdams pajusti 
Jos sielą savyje, 
Jos meilę ant lupų, 
Jos jausmą savuose. 
Kada tu man jąją, 
Dangau, atiduosi? • 
Aš laukiu dienos tos 
Atleisi kad laiką, 
Atneš kurs man laimę — 
Į glėbį ją mano 
lindės ant visuomet — 
N’išplėš jau niekuomet!

Cirineušas.
Nuo Juokų Red.: Ar paliaus 

jis kada graudžias ašaras liet? 
Ar nukris nuo pečių jo tas kry
žius surikus? Kas tą gal pasa
kyt, ar neras jis kitos, kuri taip 
kaip ana jo širdyj jam bus? — 
Jei gerb. Cirineušas diena pas
kiau butų šias eiles išsiuntęs, 
nenoromis jis gal butų laimėjęs 
musų kontesto dovaną. Dabar 
mes jas sunaudojame paeiliui 
kaip ir kitas kurios šiam sky
riui buvo siųstos.

Jei taip ir toliau eis, tai mes I 
turėsime paskirti dovaną pami
nėjimui gerb. Cirineušo grau
džiųjų verksmų dviejų metų su
kaktuvių. Jos neužilgo ateis, 
ištiesų. ' ' " ~ ' •

P I

Prie Juokų skyriaus poetų 
kontesto prisidėjo dar pora nau-l 
jų poetų: gerb. Maižiešius ir J. 
K. Urbonas. Turime priminti 
keletą žodžių ir apie pereitame 
skyriuje paskelbtus lenktyniuo- 
tojus (abiejų lyčių). Nekurie 
ir ne’kurios prisiuntė po keletą 
eilįų ir net perdaug rimtų, vis 
norėdami laimėti dovaną iš šio 
skyriaus poetų tarpo. Taigi ar 
mes juos galime priskaityti prie 
savęs ir paskaityti sau lygiais, 
tai yra juokdariais (ar net pai
kais), ar šis skyrius pastoja to
kiu rimtu, kaip nesitikėjome ir 
kaip andai vienas užklausė: ko- Į 
del čia tokius rimtus dalykus 
dedame ?

Vienas šito mūšų dviejų metų 
sukaktuvių kontesto reikale at
rašė toki užklausimą:

“Ar pats vienas juokų red. 
eiles spręs, ar bus tam tikras 
komitetas? Juk jis gali visai 
kitaip nuspręsti ir duoti dova
ną tai ypatai kas jam geriau
sia patiks. — S. P.”

Matot, nuo pat svieto pra
džios buvo ir dar šiandien yra 
žmonių kurie ne į savo dalykus 
nori nosis kišti. Kad butų nors 
eiles atsiuntęs ir perdaug pasi
tikėjęs ant jų gerumo, o nebū
tų nujautęs musų ypatiškos jam 
simpatijos, ar ką.

Bet turime jam pripažinti tie
są. Redakcijos yra tai despo- 
tiškiausios ir nedemokratiškiau- 
sios Įstaigos pasaulyje.

Galime dasileisti, gal kada de
mokratiškumas užims viršų ir 
redakcijose. Dabar, kada jau 
visi žmonės civilizuoti, kada y- 
ra balsavimai, kongresai, sei
mai ir parliamentai; teismuose 
prisaikinti teisėjai (po dvylika) 
sprendžia kriminalisto kaltę, gi 
prie laikraščių dar vis raštų (ir 
eilių) tinkamumą sprendžia vie
nas žmogus! Už tai gal daugy
bė raštų j gurbą; nueina, daugy
bė poetų negali svietui apsireik
šti ir užgęsta.

Gal sulauksime' to laiko kada 
dvylika prisaikintų, viešu lygiu 
ir slaptu balsavimu išrinktų y- 
patų spręs raštų tinkamumą.

Kolei kas dar mes vieni lai
komės (kalbant apie ši skyrių) 
sau teisės konteste laimėjusią 
ypatą (tai yra eiles) spręsti.

(Neužmirškit kad laimėjusia 
gaus didelę eilių 'knygą “Triiųi- 
tas” — naujausią kokia yra iš
leista.) Juokų Red.

4?
Pereitame num. jaunimo sky

riuje visi skaitėme eiles-, kurios 
buvo užvardintos “Myliu ’aš tą 
šalį”, ant galo gi buvo padėta 
parašas: Voronežas, ir kokie ten 
numeriai. Išrūdytų kad atsira
do koks nors naujas poetas Vo
ronežu vadinąs!, bet ne. Kaip 
mes tyrinėjimus padarėme, pa
sirodė jog tai yra eilės gerb. 
Daugininkaičio, parašytos Vo
roneže, tai yra teriai kur karės 
laikais buvo daugiausia Lietu
vių karės'pabėgėlių, o ką reiš
kia ten pridėtos skaitlinės žino 
tik tokie kurie eiles rašo.

4/
J Daugumas dar ir po šiai die

nai “kišenių” vadina ‘‘kišenė”, 
priduodami tam daiktus mote
rišką kilmę, nors nuo amžių mo
terims kišenius turėti buvo ne
geru daiktu ir tik musų gadynė
se jos ką pradėjo -kišenius tu
rėti.

4/
Pamatę didelį budinką, debe

sius stogu siekiantį, iškėlę gal
vas žiūrime ir stebimės “kaip 
jis augštas!” o nei vienas ne- 
pamisliname kaip giliai žemėn 
jo pamatai turėjo -būti įkasti 
kad tokia augštybė turėtų ant 
ko laikytis. -— Taip ir visiką tik 
iš pažiūros sprendžiama.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

4^
Graborių Susivienijimas Ame

rikoje paduoda sekančius nuro
dymus kaip žmogui reikia svei
katą užlaikyti:

1. Eit gulti kuovėliausia ir 
keltis kuoanksčiausia. 2. Daug 
rūkyti visokių tabokų. 3. Ger
ti kuodaugiausia naminės. 4. 
Sušilus gerti ledų vandenį, 5. 
Galvą išsimazgojus atsistoti po 
atdaru langu.

4/
Musų pašalpinių dr-jų ir kuo

pų “diplomatai” 'politiškai giria
si ir apie reikalus su mergomis.

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

Šalę North. American Banko
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

St. Clair ir East 55-ta gatvi,
Prospect ir Huron,
Superior ir Addison,
St. Clair ir East 125-ta gatve

12000 Superior Ave.

I LAIVAKORTESa&

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 narsuoli. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

Nėra Ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt Laivakortes 
stačiai j Hamburgą, Eidkunus, Liepoją ar Kauną. Pasportus 
parūpinau? 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.

Siųskite 
Telegrafu

ten kur nori išreikšti "pusiau 
draugiškai”. Mat, sakymas “pu
siau oficiališkai” skamba diplo- 
maitiškiau ir rodo jį didesnę gal- 
vą turint—ir sykiu jo paikumą.

Štai pav. vienas parašo nedaug 
pažįstamai ar ir gerai pažįsta
mai, bet nesudraugautai mergai 
laišką, paskui pasigiria draugui 
parašęs jai ‘pusiau ■ oficiališkai’,

Tūkstančiai Clevelando alginių 
darbininkų ateina į šią Society 
kas savaitė atlikti savo banki
nius reikalus.
Jiems patinka ta drauginga pa
tarnavimo dvasia, visados šia
me banke randama, kuris vei
kia vienatinai naudai jo depo- 
zitorių.
Kodėl neleisti šiai Society pa
tarnauti ir jums?

Incorporated 1&4Q 

ponely &r failings 
in the City of QTleoelanb 

fUHJCtOUAM
Didžiausias ir Seniausias Taupymo 

Bankas Ohio Valstijoje

PATOGUS LAIVAS 
Į EUROPĄ

Gražus laivas Aquitania, vienas iš di
džiausių garlaivių visame pasaulyje, 
išplauks iš New Yorko Birželio 14 d.

Norintieji juomi keliauti turit užsisa
kyti vietas dabar nuėję j musų Lake
wood, Made Park, Newburgh, St. Clair 
arba Collinwood ofisus.

Musų atstovas važiuos su jumis iki pa
ties laikv.

£be Cleveland
Urust Company

PINIGAI į LIETUVĄ
Įsteigta 1841 m.

Kapitalas $18,000,000.00
Puikus pinigų siuntimo 

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

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

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

Vyriausias Ofisas Naudokite musų dolarinius 
American Express Co., money orderius mokėjimui bilų 

65 Broadway, New Yorke jr pinigų siuntinėjimui šioje ša
lyje ir Kanadoje. Taipgi par

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

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

2048 East Ninth Street, Cleveland
Arba rašykite savoje kalboje į 

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 

65 Broadway, New York.



BIZNIŲ SRITYJE
(Šį Skyrių veda V. K. Račkauskas. Į visus paklausimus 
duodama teisingi ir nuoseklus atsakymai spaudoje. Laiš
kus su paklausimais adresuokite šitaip: “DIRVA”, Biznio 

Skyrius, 7907 Superior Ave., Cleveland, O.)

Dar apie Bendroves
(Keletas Biznierio Pastabų)
Amerikiečių laikraščiai buvo 

pavedę daug vietos ypatingam 
kritikavimui Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės. Iš šalies žiūrint, 
tiesiog buvo nesuprantama ka
me dalykas: priešakyje Lietu
vos Atstatymo Bendrovės sto
vėjo tautininkai; tos 'bendrovės 
organizavimo darbas centre ir 
kolonijose (agentai) buvo dau
giausia tautininkų atliekamas, 
— ir prieš tą bendrovę kritika 
pasipylė tautininkų laikraščiuo
se! Ne socialistų, ne klerika
lų spauda tuo užsiėmė, bet pa
tįs tautininkai!

Tam kas supranta Amerikos 
tautininkų psichologijos, tas nė
ra įstabu. Jie i'kišiol dar nesu
gebėjo išauklėti savo tarpe tiek 
organizativio patvarumo kad 
atsvertų visuomenio gyvenimo 
bangose. Bet apie tai — kitą 
kartą. Dabar apie vieną-kitą 
bendrovių.

Tarp priekaištų Liet. Atst. 
Bendrovei ir jos buvusiems val
dininkams ne kartą girdėjome 
užmetimus kad, girdi, tos ben
drovės vadai žiūrį ne Lietuvos 
labo, ne žmonių naudos, bet tik
tai sau asmeninio pelno j iešką. 
Gal būti, — bet reikia nepamir
šti kad ekonominiuose darbuose 
beveik visados pirmutinę vietą 
užima šaltas išrokavimas, o la
bai tankiai — ir asmeninė nau
da. Jei dabartinės industrijos 
ir,, prekybas Amerikoje organi
zatoriai ir auklėtojai nebūtų jie- 
škoję sau naudos jų organizavi
me ir auklėjime, tai nei indus
trija, nei prekyba nebūtų taip 
augštai iškilusios, žinoma, mu
sų gyvenime to dar nėra, — dar 
nėra tam dirvos. Jei koks vi
suomenės darbuotojas, prasitry
nęs pirmyn, iškovoja sąu algą, 
kiek nors didesnę už šiaip kriau
šius ar šiaučius, — bematai 
kaip iškįla dideliausis lermas. 
Ir visai neatsižvelgiama į tai 
kad kriaušius adatą, o šiaučius 
kurpalį įgudo valdyti laike ke
lių savaičių, gi inteligentiškas 
darbininkas per keletą ar net ir 
keliolfką metų turėjo mokytis, 
tyrinėti, džiovinti smegenis, ren
gtis prie darbo, kurin išėjo vė
liau .... Taigi sakau, — pas 
mus dar nėra ir negali būti to
kių sąlygų kokios yra pas sve
timtaučius, suprantančius orga- 
nizativių gabumų ir darbų ver
tę.

žinoma, gera butų jei koks 
profesionalas — leiskime sau 
den tįstas, ar medikas, ar advo
katas — pelnydamas sau duo
ną savo profesijoje, dykai dirb
tų bendrovėse. Gera butų, ale 
ar tu manai kad ilgai taip butų ?

Ir tokie darbininkai susilauktų 
savo atlyginimo. Atsirastų to
kių kurie sakytų: “Jis gudrus 
ir sifktagalvis, manai dirbs dy
kai?! Anava, nematyta! Ne

įgauna algos, tai šiaip prisdva- 
Igia!....”

Taigi, broliai, neintiksi vi
siems. Tad ir išeina: nenorėk 
kitų skriaudos, bet neleisk ir sa
ve skriausti.

Pažvelgus kiek atgalios, ne
noromis puola į akį vienas skam
bus faktas, būtent: Liet. At
statymo Bendrovė savo tikslus 
atsiekė! Kad buvusieji jos di
rektoriai nukentėjo — tai nie
kis. Taip visados yra. Visur 
pirmtakunai turi nukentėti. Už-, 
tai jų inpėdiniams yra šilčiau. 
Tikslai atsiekta štai kame: 1) 
sukelta arti pusė milijono dola- 
rių kapitalo; 2) žymiai prisidė
ta prie Lietuvos pramonės (‘Ne
munas’, ‘Ringuva’) ir prekybos 
(‘Dubisa’); 3) suorganizuota 
bankas Amerikoje (Baltic Sta
tes iBank) ir Lietuvoje (Lietu
vos Kredito Bankas); 4) įsigy
ta daili Nuosavybė Amerikoje, 
žodžiu, padaryta tiek kad ir 
Pragaro Vartai nesugriaus tų 
darbų Lietuvos ekonomijos sri
tyje, kuriuos atliko kaikurių vi
suomenės veikėjų ir tautininkų 
pusės nekenčiamieji tokie Ka
ružos, Račkauskai ir kiti.

Liet. Atst. Bendrovė yra įvy
kęs faktas. Galėjo joje būti, ir 
be abejo buvo, paklaidų, galėjo 
būti nenuoseklumų. Juk ne An
gelai jai dirbo ir ją vedė, tuom 
labiau kad tai buvo pirmas toks 
milžiniškas darbas, tokiu pla
čiu planu užbriežtas.

Liet. Ątst. Bendrovė dar ir 
kitką padarė, būtent: ji buvo 
pirmoji, ji buvo pinntakunė 
musų ekonominio kilimo čia, 
Amerikoje. Kam nežinoma kad 
po paskelbimo sumanymo ją 
organizuoti ėmė dygti naujos 
bendrovės, kai grybai po lie
taus: partiviškos, nepartiviškos 
ir visokios. Bematant, susimez
gė Mechanikų Sąryšis, Preky
bos, Pramonės, Rubsiuvių, Kur
pių, Audėjų, Laikraščių,1 Filmų, 
Laivų ir net Submarinų Ben
drovės! Ir žmoneliai tiki, — 
deda pinigus. Vieni jų deda 
dėlto kad trokšta savo tautai 
geresnės ateities ir tiki į orga
nizuotą darbą, nepaisydami ar 
jų skatikas žlugs, ar ne. 
tikisi iš skatiko išspausti 
rį!....

Man rodos kad ir vieni 
ti daro klaidą. Pirma visoko, 
— sunkiai uždirbtas ddaris tu
ri būti išleistas su tokiu apskai- 
tliavimu kad iš jo butų kuo- 
dau’giausia visuomenėje naudos. 
Antra — niekados nereikia ti
kėtis visko iš nieko: aukso ply-

Kiti 
dola-

ir ki-

cų niekas neparduoda.
Dabar, kada praėjo organiza

tivio burimosi krūvon karštis, 
kada jau turime centrus įvai
riems ekonominiams darbams, 
kiekvienas investorius turi pa
sirinkti vietą kur dės savo pi
nigus. Kiekvienas turi žiūrėti 
ne tik to kad jo pinigai nežūtų, 
bet ir to kad iš jų butų kuodau- 
giausia naudos ir investoriui ir 
visuomenei. Pavyzdžiui, toli ne
važiuosi jei investysi $100, ti
kėdamas gauti už jį $1,000, j 
pramonę kurios nereikia, ar ku
rią veda mulkiai, o ne specialis
tai. Kvailai padaryti jei nein- 
vestysi pinigų į reikalingą ir 
pelningą pramonę, išmintingai 
vedamą prityrusių žmonių. Rods 
pas mus dar nėra tikrai prityru
sių specialistų, bet jie atsiras. 
Tuo tarpu žiūrėkime kad prieš
akyj musų bendrovių butų ge
riausi, gabiausi ir darbščiausi 
žmonės, o ne kelmai.

Tečiau pas mus, musų visuo
menėje, to nėra. Musų žmoge
lis tankiai investina pinigus pa
slapčia kad jo draugas nežino
tų kur jis pinigus deda. Girdi, 
jei uždirbsiu, tai man gera, o 
jis — tegul pats už save galvo
ja! O šiaip biznierius, — na, 
jis visados žino ką darąs. Jei 
jis susikrovė keliolika tūkstan
čių iš to kad pylė girtuokliams į 
gerkles snapsą ir alų (75 nuo- 
šimiai musų biznierių ikišiol ir 
buvo tik karčiamn inkai), tai ma
no viską žinąs ir be kitų pata
rimo galįs investmentus daryti. 
Iš tokio tipo biznierių nerasi 
musų bendrovėse daugiau per 
pustuzinį išviso. Jie verčiau už 
tūkstantį pirks šėrų kokios nors 
Nektarinės Alyvos Kompanijos 
iš Madagaskaro, jei jon kalbi
na juos (dargi Angliškai) agen- 
tas-Anglas, bet šimtinės neduos 
geram ir naudingam Lietuvos 
darbui.

Dar viena pas musų žmones 
ypatybė, kurios negalima ne
pastebėti, — tai neapsirokavi- 
mas, kantrybė, patikėjimas žo
džiui be jokio patyrinėjimo, štai 
turime po ranka vieną faktą, 
būtent Lietuvos Žemės Bankas. 
Tam sumanymui nebuvo, dar 
nėra ir vargiai kada nors bus 
koks planas. Lietuvos žemės 
Bankas toks apie kurį kalbėjo 
organizatoriai, Lietuvoje negali 
būti, nes Lietuvos Valdžia ne
leis jokiems spekuliantams už
darbiauti pirkliaujant prigim
tuoju tautos turtu, t. y. žeme. 
Lietuvos žemė priklauso visiems 
Lietuvos žmonėms, tad tie žmo
nės, per savo Seimą, neprileis 
Amerikoniškų pinigų supirkinė
jimui žemės iš vienų žmonių 
kad pardavus ją su dideliais pel
nais kitiems. Ir koks dabar pa
dėjimas? Kur yra žemės Ban
ko pinigai? Kas už juos atsa
ko? Ar kontroliuoja kas juos? 
Ar jie yrą apsaugoti kokiu nors 
organizacijos čarteriu, bondsais, 
užtikrinimais? Kas atsakys jei 
žemės Banko šėrininkų pinigai

nuplauks kur jurų dugnan? Yra 
gandas buk tie pinigai paskolin
ti Laivyno Kompanijai, o kas 
žino kokios yra garantijos, ko
ki “security”? Kas turės pir
menybę prie Laivyno Kompani
jos turto, ar tie Angiai kurie 
turi ant laivų mortgičius, ar že
mės Banko pinigų savininkai 
atsitikime jei Laivyno Kompani
jai nepasisektų? žemės Banko 
šėrininkų yra keliolika šimtų — 
ar jie žino kur yra jų pinigai ir 
kas prieš šėrininkus atsako? Ar 
kas pasiklausė jų leidimo pa
vesti jų pinigus kitai kompani
jai pirma 'kaip jų žemės Ban
kas, kaipo firma, bus legalizuo
tas?. ...

Tas vienas faktas turėtų per
tikrinti kadir dideliausį optimis
tą, kad mes turime saugiai žiū
rėti kur dedame savo pinigus.

Biznierius.

Klausimai ir Atsakymai
Biznių Srityje

(šiame Skyriuje atsakom į įvai- 
, rius klausimus apie biznius, in- 
> vestmentus ir t. p.)

P. S., Newark, N. J. — “Tw- 
; riu pirflcęsi Johnston Tire and 
1 Rubber Company” 200 šėrų, mo

kėjau $500. Norėčiau žinoti ar 
aš uždirbau ant jų, ar pradir- 

’ bau.”
Atsakymas. — “Johnston Ti

re and Rubber Co.’’ Šerai par 
value yra po $1.00, Tamsta mo
kėjai už juos .po $2.50, arba ant 
150 nuošimčių brangiau, negu 
jų par value. Dabartinė jų ver
tė yra apie 58 centai, taigi Tam
sta galėtum gauti už savo šėrus 
nedaugiau kaip $120. Musų pa
tarimas — nepirkite jokių šėrų, 
nepatyrę apie kompanijos stovį, 
biznio galimybes ir tt. Jei ne
žinote kas gali jus teisingai pa
informuoti, kreipkitės į Lietu
vių bankus, pavyzdžiui Chicago- 
je — Universal State Bank; 
New Yorke — Baltic States 
Bank. Prie to, bankas kur tu
rite savo depozitą, visados duos 
jums teisingą patarimą.

V. K. R.

P. Naujokaitis, Pittsburgh, 
Pa. — “Į kokias Lietuvoje ben
droves patartumėt invesdinti pi
nigų. Aš keliauju Lietuvon ir 
ten norėsiu prisidėti prie Lie
tuvos pramonės.”

Atsakymas. į— Lietuvoje irgi 
nereikia daryti investmentų ne
pasitarus su ištikimais žmonė
mis ir firmomis. Informacijų 
apie įvairias bendroves gausite 
Lietuvos Finansų Ministerijoje, ' 
Lietuvos Kredito Banke, Lietu- * 
vių Prekybos ir Pramonės Ban
ke. Kiek mes žinome, pasek
mingai veikia Lietuvoje Nemu
no Bendrovė (ūkio padargams ’ 
gaminti), Ringuvos Bendrovė 
(semenų aliejui spausti), Lietu
vos Kredito Bankas (vedėjai ' 
Andrius Vosylius, Jonas Smil-

gevičius ir Dr. Vilius Gaigalai
tis). Geriausia musų patari
mas toks: Lietuvoje būdamas, 
Tamsta užeik į Kredito Banką 
Kaune ir paprašyk patarimo 
pas p. Andrių Vosylių: pasiel
gęs pagal jo patarimą, Tamsta 
nepasigailėti. V. K. R.

G
P. Petraitis, Bayonne, N. J.— 

“Kokia dabar yra vertė Lenkų 
markės ?”

Atsakymas. — Labai menka 
vertė, sulyginus su doleriais ar
ba ir su Lietuvos auksinais. Už 
$1.80 šiandien (gegužios 17 d.) 
biržoje gauni 100 Lietuviškų au
ksinų, o Lenkiškų markių gausi 
1,320. Svarbiausi priežastis Len
kų markės nupuolimui yra ta
me kad Lenkai, kariaudami su 
visais savo kaimynais, tiek pri- 
sispausdino popierinių pinigų 
kad jie yra pigesni ir už patį 
popierių.

1919 m. pabaigoje Lenkuose 
buvo priskaityta popierinių pi

nigų apie 5 miliardai (5,000,000, 
000 markių). Iki pabaigai ko
vo mėnesio 1920 m. popierinių 
pinigų skaičius palipo iki 10 mi
lijardų. Pabaigoje birželio mė
nesio jų jau buvo arti 20 miliar- 
dų, gi pabaigoje rugsėje mėne
sio — suvirs 33 miliardai mar
kių. Apie vidurį lapkričio mė
nesio, 1920, buvo arti miliardų. 
Lenkų seimas nustatė kad po
pierinių pinigų Lenkuose tegali 
būti 55,000,000,000, t. y. 55 mi
liardai markių. Lenkų pinigams 
pamatau paimta Vokiška markė, 
kurios normalė vertė pirm karės

buvo 23 centai. Lenkų mari*, 
vertė 1918 m. buvo 10 centų ui 
1 markę. Dabar jos verte yra 
apie 13 centų už 100 markių.

V. K. R.,

Nuga-Tone
MOSIS

LAWRENCE, MASS.
Gegužio 8 d. čia buvo paren

gtas perstatymas “Kun. Maco- 
chas”; statyta manė L. D. L. D. 
kuopa, vienok keno nors geru 
pasidarbavimu lošimo dienoje 
salės duris užstojo policija ir 
viską sulaukė, nelaisdama nei 
publikos į svetainę.

Vietinis.

Sugrąžina man sveikatą Ir pajle- 
gas, saka Ponas Matusends

Dalzell, UI.
"Ištariu savą neaprubežioutą padajnmjwn* 

už jusu vaistus, .Nuga-Tone, Kurios duoda 
tvirtumą visam kunui Tos duoda nauja 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėta* ir išdaviau 
daug pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
geibioje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tone, 
atgavau savą sveikatą ir pajiega*. Jie nuaidi 
man lazdą ir davi energiję ir tvirtumą. Galiu, 
dabar atlikti trys sykius aaugiaus darba negut 
pirmiau! ir ne iajičiu pavargimo ir.par tai galiu 
pasakyti, jog Nuga-Tone yra gcriausis vaistai, 
ir gcriausis atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą prcš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir- 
kožnam patariu Nuga-Tone.”

PETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą Ir 

tvirtumą visiems gyvvbčs pajiegoms, yra 
stebuklingas vaistas <161 silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
gyvybę iaknoms ir žarnoms, atgalvln 
inkstus, išmeta nuodingas atmatas, praJa- 
lin gazus ir išpūtimus, nepriimną kvapą ir 
išvalė liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, gierą gruomulavimą. nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkuti Nuga-Tone talpiu pilną 
vieną minėsi gydymą, o prekė yra $1.00. 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptio* 
koriaus, imkite per 20 dienų ir Jeigu me 
busite visai užganėdinti, apt iekorius sugrąžb 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pis 
aptiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
pilną mėnesi gvarantuotą gydymą, apmo* 
kietą paltą. NATIONAL LABORATORY, 
S37 So. Dearborn St., Chicago, Ill-

“Bltoi žinios 
(Urt,,* lafcrMdJv Biuru]

: WRBO IR SOCIALĖS AK 
DEPART, darbuotė.

Kaunas. — Darbo ir Socii 
Apsąiigfe Departamentas ga 
ją projektą sustatyti visi 
^dibs dirbtuvėms privak 
švenfiiĮ ir įgyvendinti tą pro; 
įį įstatymu kdiu. Taip pat 
Įtrtameotas rengiasi mini 
rišu prieglaudą raku dari 
Įirodą

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

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

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

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

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

Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING

Euclid Avenue prie East 14th Street

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

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

Laivakortes
Į ir iš Lietuvos

40 vagom
40 ’’
20 ”
20 ”
20 ”
20 ”
20 "
20 ”

tremtiniai iš rusuos
Lietuvos tremtiniai grąž 

ai iš Rusijos balandžio mė 
sa tvarka:

1. Maskva
2. Petrapilis
3. tanius
4. Riaxanius
5. Tvenus
<!*

& Fermius
9. Vakarų gubernijos, V 

si®, Minskas, Gomelis etc

Iš Orenburgo, Samaros, ' 
ir Mabinsko tremtiniai 
sanėiami sanitariniais ta 
nu prie pirmos galimybės 
prisilaikant virš paminėtos 1 
toa

ANT GEDIMINO KALNO 
NĖRA VĖLIAVOS.

Balandžio 19 d. Vilnius 
vaikščiojo siikalktuves atvai 
no iš bolševikų. Iškilmių i 
nuo Gedimino Kalno buvo 
imta "Vidurinės Lietuvos” 
(kva ir pakabinta Lenkų 
ipalvė. Varšavos Seimo ir 
maus endeku nuomone, tai 
&ę Vilniaus srities prijuių 
Lenkijai. Tečiau valandai-: 
praslinkus, Vilniaus įgulas 
nondanto pulk. Barlickio įsi 
du vėl buvo pakabinta "Vid 
lės Lietuvos’’ vėliava. Ba: 
bo nuo kalno pasitraukus, 

1 žnia kas nukabino raudoną 
d įminės Lietuvos” vėliavą ii 
I įkabino Lenkų. Sugrįžęs ;

Mickis antrą kart paliepė 
labinti Lenkų vėliavą ir p 
binti “Vid. Lietuvos” ir jai 
loti pastatė sargybą. Vili

^0? ^r^^s^Kaniuna Pieitkanoe F 
NAUDOKITE Raffles
NAUDOKITE A 
Ar J«Ht Plaukai _
NAUDOKITE Ruffles .

Ar Jų* Norit* Ap««u/olrjuo» ? f
NAUDOKITE Ruffles '

Všlailęnmui savo plaukti Rasiais ir tankiais
NAUDOKITE fyįffles 

Užlaikymui ^alvoa odos svwkaa irjbyanai
NAUDOKITE M1” ,

17

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonkn, arba tiesiog 
iŠ išdirbėju per pažui už 75c. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 35th St* Brooklyn, N. Y.'

Speciales kelionės į visas Europos dalis 
ant Gražiausių laivų OLYMPIC, 46,953 to
nų, išplaukiančio iš New Yorko Birželio 4 d., 
ir AQUITANIA 45,647 tonų išplaukiančio 
Birželio 14 d.

Musų žmogus palydės keleivius iki laivo. 
Užsisakymus reikia paduot tuojau per

COLL VER - MILLER CO.
2033 E. 9th Street ir 1 98 W. 25th Street 
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave.

IŠ NEW YORKO AR PHILADELPHUOS 
j HAMBURGĄ -.......................................$125.00

IŠ NEW YORKO į EITKŪNUS - - - $130.00

IŠ PHILADELPHUOS AR NEW YORKO 
į KAUNĄ -------- $134.00

IŠ NEW YORKO i LIEPOJU - - - $145.00 
ILIEPOJŲ Per HAMBURGĄ - - - $132.00

Prie Visų Reikia Dadeti $5.00 Taksų.

Kuomet A
Pirmutinis dalykas kas r 

Ii, tai —
“KUR REIKS RASTI GEI

Jeigu pakreipsite savo žye 
(aro Kenealy ofisų, 647 Eucl 
reland, Ohio, atrasite Patil 
kokio jieškotc, be aikvojimo

Kuomet apsilankysi pas I 
atrasite jog jis yra labai atsa 
įį ligos; tai yrą, kur ir kai 
įrengti su modemiškais moks! 
jo pučiu pažinimu ligą jis iš 
tirimas dovanai.

Ofiso vai.
•ryte iki 
h.nkare DR. K
617 Euclid Ave. Anti

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

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

Vietose:
7907 Superior Avenue

Princeton 2727
2006 St. Clair Avenue

Centra] 6488

IŠ LIEPOJAUS Į 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 Gatve, 52a 

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

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

Dr.RayR.5 
sB^f6701 ST. CLAIR Al 

mĮĮįrflį Darbą ‘gvarantuo 

( Mano ofisas atdaras
? ncre'Bs gaišuot iš <
5 Naudoju savo garsą

c akausmio Da
WMWMMWWVVVVWVM

DENTISTAS - DR.
KAMPAS 24 ir ST. CLAI 

Wiitu beskausmio dantų t 
dantis. Visas dari 

Valau dantis ir priži 
teta: 11 ryto iki 1 po pietų 

Nedėldieniais nuo

taw Prof. Ehrlkh'o 606 Vaistq j 

Jr ui risiškai muilpft! Ateik 

r AS vartoj
•Bu nuo gydymo bodu ra vii 

plit pasitikėt ont teisingo pi 
•• teta kau, koki* jis išgalit mo 
te?11 Mbuty pagydomą 
"®| ngrifite i savo sveikat*.

l:M lyte iki 2^0 po
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ert« 1918 m. buvo loJ^I
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DIRVA

Nugą-Toi ŽINIOS IŠ LIETUVOS
“Elto's žinios

(Lietuvos Informacijų Biuras)

DARBO IR SOCIALĖS APS.
DEPART. DARBUOTĖ.

Kaunas. — Darbo ir Socialės 
Apsaugos Departamentas gami
na projektą sustatyti visoms 
visoms dirbtuvėms privalomų

endekai del to pakėlė didžiausį 
tnfkšmą. Nežinia keno įsaky
mu, dabar “Vidurinės Lietuvos” 
vėliava nuimta, kitos nėra.

dabar aSrti

pin Pnd tai;
'“-"T -------’

Nuc^T<».KUST**smn?f švenčių ir įgyvendinti tą projek- 
tvlrtum, alilenu

lln tanu r Uputlmu. w ‘buur*UvaTa liriurlo S
•f».ut4, dera Sfe “<

Koina bonkutl ^?un r?! 
vjena minėsi I
Gaukite bonkuu

E!1?’mP* pSKiSK?

į ta įstatymų keliu. Taip pat De- 
I partamentas rengiasi suruošti 
f yisų prieglaudų vaikų darbelių

BEN-

dd. įvyko

IVINGS
JIY
,000.00

Maskva 40 vagonų
Petrapilis 40
Kazanius 20 ”,
Riazanius 20
Tverius 20
Tula 20
Viatika 20 ”
Fermius 20
Vakarų gubernijos, Viteb-

RINKIMAI Į ŽYDŲ 
DRUOMENĘ.

Balandžio 26 ir 27 
rinkimai Kaune ir visouse Lie
tuvos miestuose ir miesteliuose 
į žydų bendruomenes, visoms 
žydų partijoms dalyvaujant.

Tam tikslui buvo vedama la
bai plati propaganda. Jau sa
vaitėmis pirma to buvo išlipin
ti tam tikri propagandos atsi
šaukimai ir plakatai. Ypač gi 
paskutinę savaitę buvo matyt 
partijų inteisingas darbas-. Kas
dien buvo daroma po kelis vie
šus mitingus.' Miesto teatras 
ir visos salės [grūste prisigrūdo 
žmonių. Aiškiai matyti, visa 
žydų visuomenė labai suintere
suota rinkimais.

džio 21 d. atvežė Vilniun. Kun. STEIGIAMOJO SEIMO 
Jakovaniui gręsia karės lauko , DARBUOTĖ.
teismas. Į Steigiamojo Seimo 79-tas po-

Lerikų administracija parai-; sėdįs balandžio 12 d. prasidėjo 
•kalavo iš Karvės (Korwie, į 10 vai. rytą, 'pirmininkaujant 
šiaurryčius nuo Vilniaus) ku- Stei. Seimo Pirmininkui A. Stul- 
nigo kad jis iš sakyklos ragintų ginskui.
žmones rašytis į “Straž Bezpie-i Prie darbų tvarkos atst. Jur- 
czenstwa” (taip dabar vadinasi gutis Finansų ir Biudžeto Ko- 
P. O. W.). Jam atsisakius nau- misijos vardu siūlo N2 priimti 
doti bažnyčią politikos tikslams, “Algų nustatymo Valstybės ap- 
“Straž BezpieczeriStwa” agen
tas sukvietė žmones į Karves 
dvarą, prašė rašytis organizaci- 
jon ir imti ginklus. Vienas iš 
susirinkusių pareiškė kad žmo
nėms jau gana karės ir kad jie 
nprį darbo dirbti, ir išėjo iš su
sirinkimo. Paskui jį išsiskirstė 
ir kiti. Niekas nesirašė kalba
moji organizacijom

UŽPUO-

20 žmo- 
atėojo į

ariu Kapitalas 
s, kurie deda į 
mui.
00,000.00.

TREMTINIAI Iš RUSIJOS.
Lietuvos tremtiniai grąžina- 

li iš Rusijos balandžio mėnesį 
ia tvarka:

1.
■ 2.

3.
4.

I 5-
6.

į 7.
8.
9.

akas, Minskas, Gomelis etc. 40 
vagonų.

Iš Orenburgo, Samaros, Ufos 
ir Čeliabinsko tremtiniai bus 
siunčiami Sanitariniais trauki
niais prie pirmos galimybės ne
prisilaikant virš paminėtos tvar
ios.

MIETUS

10, prisilaikant

HOLDING
Street

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 
SIBIRE

Vladivostoke pradėjo eiti Lie
tuvių kalba laikraštis, Vladivos
toko Apšvietos Draugijos “Ar
klas” organas, “Tolimųjų Rytų 
žinios”. Pradžioj laikraštis eis 
kartą per mėnesį, vėliau,, daž- 

|niau. Laikraščio tikslas duoti 
kuodaugiausia žinių iš Lietuvos 
gyvenimo ir teikti skaitytojams 
patarimų visais gyvenimo klau
simais.

LENKAI KAREIVIAI 
LĖ GYVENTOJUS.

Lenkų raitelių apie 
nių su kulkosvaidžiu
Gervynių kaimą ir, palikę ark
lius, nuvyko į Panašiškius gy
ventojų plėšti, žmonės, paėmę 
artelius, bėgo į musų pusę. Len
kai juos persekiojo ir šaudė. 
Ties Antokoliu šaudė apie 10 
min. iš kulkosvaidžio ir šautu
vų j musų užtvorą. Lenkai par
sitraukę. Kalbamos vietos yra 
ties Vilkokoznio ežeru.

draudimo įstaigos valdininkams 
įstatymą” ir N3 priimti “žemės 
Uikio ir Valstybės Turtų Minis
terijos etatų sumanymą” (pir
mu skaitymu).

Atst. Krikščiūnas siūlo N4 
priimti “žemės Reformos įstaty
mo sumanymą”.

Pasiūlymai priimti.
Vyriausia sekretorius Natke

vičius perskaitė gautus raštus 
kurie paskirstyti Komisijoms 
svarstyti.

Perskaityta atst. Galdikienės 
paklausimas Ministerių Kabine
tui, kodėl buvo padaryta krata 
pas rašytojų Lazdynų Pelėdą, 
jieškant Lenkiškų proklamaci
jų-

Toliau eilna “Pradedamosios 
Mokyklos įstatų sumanymas (I 
skaitymo tąsa).

davė, nežiūrint į didelę prievar
tą*

Mes, kreipdamiesi į Lietuvos 
Valdžią, pareiškiame jog esame 
tam nekalti. Ir šiandien del to 
vargstame, vos iš bado nemirš
tame, nes Lenkų kariumenė 
žiauriai mus apiplėšė, viską iš 
musų atėmė, nepalikdami nei 
maisto šeimynoms.

Todėl mes prašome Lietuvos 
Valdžią leisti nusipirkti musų 
šeimynoms maisto artimiausia
me miestelyj, esančiame Lietu
vos Valdžios žinioj, nes Lietu-

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

LABAI SVARBUS DALY
KAS MOTERIMS

nu-
yėr 

dvi- 
Vil- 
rei-

itose:

iperior Avenue

Street

Avė.

t ANT GEDIMINO KALNO 
į NĖRA VĖLIAVOS.

Balandžio 19 d. Vilnius ap- 
i vaikščiojo sukaktuves atvadavi- 
| mo iš 'bolševikų. Iškilmių metu 
į nuo Gedimino Kalno buvo 
į imta “Vidurinės Lietuvos”

■ liava ir pakabinta Lenkų 
j spalvė. Varšavos Seimo ir
■ niaus endekų nuomone, tai
| škę Vilniaus srities prijungimą 
L Lenkijai. Tečiau valandai-kitai 
f praslinkus, Vilniaus įgulos ko- 
E mondanto pulk. Bariickio įsaky- 
| mu vėl buvo pakalbinta “Viduri- 
B nes Lietuvos” vėliava. Barlic- 
I Iširi nuo kalno .pasitraukus, ne- 
| žinia kas nukabino raudoną “Vi- 
I dūrinės Lietuvos” vėliavą ir vėl 
E pakabino Lenkų. Sugrįžęs puik. 

E Barlickis antrą kart paliepę nu-
■ kalbinti Lenkų vėliavą ir paka- 
I Hnti “Vid. Lietuvos” ir jai sau- 
I goti pastatė sargybą. Vilniaus

LENKAI-MAIŠTININKAI.
Toli į rytus nuo Vilniaus, 

Gervėčių miestelyj ir parapijoj 
kalbama Lietuviškai. Bažnyčioj 
gi pridedamosios pamaldos bu
na paeiliui Lietuviškai ir Len
kiškai. Lenkų administracija 
nutarė Lietuvių kalbos vartoji
mą bažnyčioje panaikinti, da
rant pamaldų metu trukšmą.

Balandžio 17 Id. bažnyčioje, 
pagal tvarkos, pamaldos turėjo 
būti Lietuviškai. Lenkai, žan
darams padedant, nutarė tuo 
pat metu giedoti Lenkiškai, 
žandarai pareikalavo iš vargo- 
ninko Lenko kad jis prisidėtų 
prie riaušininkų, bet šis nesu
tiko. Tuomet riaušininkai visą 
nepavykime kaltę nuvertė vie
tos klebonui, Lietuviui, kurį su
ėmė kaip maištininką ir balah-

NEDALYVAVO.
Vilniaus miesto taryba siūlė 

nepaprastąjį Vaclovo Studnickio 
sumanymą padaryti' Vilniaus 
miesto garbės piliečiais Juozą 
Pilsudskį, gen. želgowskį ir gen. 
Šeptickį. D-ras Vigodskis žy
dų vardu pareiškė, žydai neda
lyvausią nei šio pasiūlymo svar
styme nei sprendime.

žydų, Lietuvių ir Gudų 
stovai nedalyvavo diplomų 
teikimo iškilmėse.

at- 
in-

IVOS
.PRIJOS

- $125.00

Kuomet Apsergi
Pirmutinis dalykas kas reikia jums žino- J f jjjk

ti, tai — M(nį J If
“KUR REIKS RASTI GERA DAKTARĄ”. JMmI

Jeigu pakreipsite savo žygius linkui Dak- 
tern Kenealy ofisu, 647 Euclid Avenue, Cle- 
veland, Ohio, atrasite Patikėtinų Daktarų, -**^|
kokio jieškote, be aikvojimo laiko. '

Kuomet apsilankysi pas Daktarų 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 moderniškais mokslo aparatais. Su pagalba bandymų ir 
jo plačiu pažinimu ligų jis išvengia nuo padarymo klaidų. Pasi
tarimas dovanai.
Ofiso vai.
9 ryte iki

S v. vakare

LENKŲ ATSIŠAUKIMAS.
"Gazeta Wilenska” laikraštyj 

indėtas toks atsišaukimas:
“Vilniečiai! Gyventojų valios 

priklausyti Lenkijai apsaugos 
sąjunga budi ir kviečia visus 
tautiečius be politinių nusista
tymų ir partijų skirtumo susi
dėti i sąjungą kuri vieną teturi 
tikslą: Gyventojų valios pri
klausyti' Lenkijai apsaugą. Są
junga yra organizacija, pasi
ruošusi ginklu rankose atremti 
Lietuvius, jei iš jų pusės gręstų 
pavojus musų Vilniui patekti 
naujon Lietuvos nelaisvėn, o 
musų narsios kariumenės pajie- 
gos pasirodytų persilpnos jiems 
atremti ir prireiktų musų kraš
tui ir miestui apginti civilinės 
paspirties. Mes privalom būti 
pasiruošę bent kuriam įvykiui. 
Ateina Svarbi valanda' kuri nu
spręs Vilniaus likimą."

Marcinkonių Kaimo 
Pareiškimas

Lietuvos Vyriausybė yra ga
vusi Lenkų okupuoto Marcinko
nių kaimo pareiškimą šio tari
nio:

Mes M. kaimo gyventojai, ne- 
išreiškiant žydų, kreipiamės į 
Lietuvos Valdžią 'prašydami at
kreipti domės į mus, nuskriaus-j 
tus našlaičius, likusius be savo 
globėjos Tėvynės-Lietuvos. Nuo 
pirmo Vokiečių įžengimo į Lie
tuvą mes nebuvom laisvi nuo 
įvairių okupantų. Vieniems pa
sitraukus ateina kiti, plėšia, 
grobia menkutį musų turtą, 'ga
bena į savo kraštą. Ypač tuo 
pasižymėjo Lenkai dabartiniu 
laiku. Jie rekvizuoja musų gy
vulius, javus, surašinėja musų 
laukus, plėšia musų turtą. Da
bar Lenkai leidžia gandus kad 
musų kaimas pasirašė Lenkų 
valdžiai. Tai yra 'grynas Lenkų 
prasimanymas. Lenkai neras
dami dieną .gyventojų namie, at
vykdavo į kaimą naktį, versda-1 
vo gyventojus pasirašyti, laiky
dami juos uždarę po-tris -dienas 
šaltam kambaryj. Bet gyven
tojai supratę Lenkų norą ap
gauti nei vienas savo parašo ne-

Mes turime naujinusius išsiuvinė- 
jimų prietaisus kurie gali užimti 
vietą brangių ir neparankių siuvi
nėjimo (embroidering) mašinų. Mu
sų siuvinėjimo prietaisas yra labai 
patogus ir lengvas nešiojimui iš 
vietos į vietą. Jame nėra kas ga
lėtų pasigadinti ir yra lengvas pa
naudojimui darbe. Su musų siu
vinėjimo prietaisu yra galima da
ryti ir 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 yir * 
šokių didumo adatų. Nekurie pir
kėjai stebisi kaip mes galim par
duot tokį naudingą ir praktišką da
lyką už $■!??? Atsakymas papras
tas: parduodam taip pigiai kad ga
lėtume gauti pirkėjų siūlams. Su 
pirkiniu siunčiam siūlų pavyzdžių.

| Siulus galit pirkt kur tik norit, bet 
esam tikri kad išbandę musų jus 
visada jų norėsit. Jei norit išban- 

I dyt mus tą siuvinėjimo prietaisą, 
i iškirpk) tšį 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 A v. Chicago, III. 
Neužmirškit parašyt savo adreso

* $130.00

YORKO
■ $134.00

$145.00
$132.00

'aksų

- $180.16
uos reikalauja* 
s atgrąžinama.

Ilgus

SUSISIEKIMU

:ja, 58
atvė, 52a

Latvija.

id Co
3HANGE

land, Ohio

DR. KENEALY Nedeliomis 
10 ryte iki 
2 po pietų

647 Euclid Ave. Antros Grindįs Cleveland, O. 
Bond?nothing store Republic Building Sduris 1ale°

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

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

skausmio Dantų Traukimo.

F NO T 
PAIN’

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.

Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dieną. .

viai 'kareiviai ir šauliai neduoda 
mums išvežti.

Prašome Lietuvos Valdžią ne- 
I apleisti mus, išklausyti musų 
skundo balsą, nes visi mes nori
me priklausyti Tėvytnei-Lietuvai 
ir laisvai joje gyventi. Mes pa
sitikime kad Tėvynės meilės ne

išplėš iš musų Lenkai, kaip tai 
nepavyko praeityj Rusams; pra
šome Dievo kantrumo kad galė
tume iškęsti žiaurų priešų Len
kų elgimąsi ir kankinimą.

Te gyvuoja laisva Lietuva!
Pareiškimas pasirašytas visų 

Ikaimo gyventojų.

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

Žymus Pasaulines Muzikos Rekordu Laikrodis.

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

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

Šis Laikrodis padarytas iš grynos brunzos ir storai paauksuotas. Jo 
labai gražus artistiškas išdirbimas parodo jį turtingos išvaizdos ir bus di
deliu pagražinimu jūsų namams. Laikrodžio Vokiško darbo viduriai yra taip 
sutaisyti kad laikų rodo geriaus negu bile kokis kitas kada buvęs padary
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 vardų 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 chicag”AillS0N ST‘

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas 

Ofiso valandos:
10 ryte iki 
3 iki 5 po 
7 iki 8:30

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12 
8115 St. Clair Avenue
Central 1690 Main 2068

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas CIevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 
902-4 Engineers Bldg. 

Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
Sale North American Banko 

Atdaras vakarais.

LOUIS EISENBERG į 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,? 

Kvarbų, Vamišiu, Cinuoja, | 
Lieja ir Stogams dangalų s 
1169 East 79th St. N. E. | 

Princeton 1337-K 1

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 
S 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
ties butum, nepasiduok ir nenustok vilties. Ateik pas mane.

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

jus gausit geriausias pasekmes trumpu laiku.
Ateik pas mane, aš kuogeriausia pagelbėsiu tame.

(leidimas Prof. Ehrlich’o 606 Vaistų
Ar esi visiškai nusilpęs? .— . _ . _

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

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

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

Dr. BAILEY “Specjjalistas” 5511 Euclid Avenue
Prie E. 55 St. Butas 222. Antros lubos 

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

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

KOPECNY'S 
PHARMACY 
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
nant dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbam.

7901 SUPERIOR AVE.
Kampas E. 79th St. 

Rosedale 945 Prin. 1361

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem 1’’

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiausl

Net ir mažyčiai žino, kad

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
iŠ? DANTISTAS t=t

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

Made by 
THE CLEVELAND GRAIN A 

MILLING CO.

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai 1 Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60o. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš labaratorijos.

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

B. G. VALIUŠIS
WFOTOGRAFAS O

Atliekam visokį paveikslu dar
bą kuogeriausia ir pigiausia. 
Traukiam Vestuvių, Laidotuvių 
ir šiaip paveikslus viduje ir ant 
lauko. Padidinam 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. ZIMMERM AN CO. | 

Generališki perkraustyto jai, vinduotojai ir staty- i 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 

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

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti musy lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimu— 

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už 11.50 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Atlankykit Modemišką Elektrišką 
Namą

Patraukiantis namas — gatavas gyveni
mui, pilnai užvestas rakandais ir turi vi
sus moderniškus elektrinius intaisus.

Bile kas užinteresuotas namų sutvarky
mu gaus čia daug naudingų idėjų ir suma
nymų atlankydamas šį Namą.

Randasi 2545 Norfolk Road važiuojant 
Į Heights — lengvai pasiekiamas gatve- 
kariu arba automobiliu. Atdaras apžiū
rėjimams kasdien nito 10 ryte iki 10 va
kare.

Nieko nebus jums siūloma pirkti 
atsilankius j tą Namą.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Nenoromis turim atsisveikint. Sprogo bombos, j 
su įvairiais perstatymais — ko- gatvės, užpereitą seredos naktį, 
medijomis ir tragedijomis — ir i po namu tūlo Italo eksplodavo 
koncertais, kada užeina karšta dvi bombas. Iš žmonių niekas 
vasara ir prakaitas apima be- nenukentėjo. Namų savininkas 
sėdint tarpe keturių sienų sa- papasakojo policijai kad jis per 
Įėję. Užėjus vasarai musų or- tūlą laiką yra aplaikęs juodran- 
ganizacijos .paliauja savo veiki- kių laiškus su reikalavimais pa- 
mą pastogėse, artistai ir artas- dėti į nurodytą vietą pinigų, 
tės atsikvepia ir laukia rudens. Po eksplozijos, išmestas iš lo-

Vasaros laikui turėsime daug vos miegojęs vaikinas, sūnūs to 
išvažiavimų — tiek daug kad, i žmogaus iš kurio buvo reikalau- 
kaip ir .pernai vasarą būdavo, i ta pinigų, pagriebęs revolverį ir 
net po keturis kaip katrą nedėl- išbėgęs lauk pradėjo šaudyt į 
dienį. Visų vienas neaps ūksi,' pora bėgančių šalin žmonių; tie 
(•nors buvo žmonių kurie apei
davo du ar tris), bet užtai ga
biai sroviniuose dalykuose išsi
miklinę žmoneliad renkasi pagal 
vardo tokiam išvažiavimui vie
tą ir ten važiuoja. Nežiūri var
do gražumo — tas jau aišku; — 
bet kokia srove tas vardas atsi
duoda. Taip paskui, išvažiavę 
i laukus, kožnas būrelis jaučia
si lyg savais, ir visi džiaugiasi 
ir linksminasi.

Po žiemai visi išvažiavę į orą 
■laukuose jaučiasi visai kitaip.

Ant E. 1441 statymuose. Tai yra didžiau- 
.rodna n-aik-H, sias cirko programas ką pasau

lis matė, dėlto kad dalyvauja | 
suvienytos pirmiau paskirai va-Į 
žinėjusios dvi didelės grupės po 
vardu Ringling Brothers ir Bar
num & Bailey.

pabėgėję tolyn atsisukę irgi at
gal šaudė. Bet nei vienų šūviai 
nieko nepalietė.

Sekančią dieną policija pada
rė nužiūrėtose vietose kratų ir 
surado manomą juodrankių liz
dą, iš kurio jie varė savo darbą. 
Atrasta daug bombų, daugybė 
dinamito ir keliolika šautuvų ir 
kitokių ginklų; tenai suareštuo
ta keturi vyrai ir vjena moteris. 
Visi areštuoti yra Italai.

Siuvėjai susitaikė, šeši sky
riai moteriškų drapanų siuvimo 
darbininkų unijos priėmė pas
taruoju laiku apspręstą ir pa
siūlytą numažinimą algų, kas 
nukerta darbininkams nuo 9 iki 
13 nuošimčių iki šiolei mokėtų 
algų.

Naujas Pavelijimas Laivų 
Kompanijai

Sanderson & San, Agentai del 
Royal Mail Steam Packet Co., 
šioje šalyje gavo sekantį kabelį 
iš jų ofiso Londone: “Mums už- 
i-ubežio reikalų ofisas praneša 
jog mums yra suteikiama Vo
kiečių emigracijos leidimas.”

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės į mato Ap
tinką bile kada.

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

Pniopil 1 A VODEVILIO PERSTATYMAI 
nluuILLn Tęsiasi be Pertraukimo

E. 9th ST. Moterims po pietų įžanga 10c.
Prie Chester Su jomis vaikučiams dykai.

Priscilla teatras, populiariš- 
j klausias Cleveland© vaudevillio 
teatras, itafip pat ves viską ir 
per vasarą, kaip praneša jo ve
dėjas Mack P. Carrig. šis teat
ras yra labai popuiiariškas. Du 
perstatymai duodama už vieną 
kainą. Prie gyvųjų pamargini- 
mo buna taipgi paveikslų pro
gramas iš penkių ratų įvairiau
sių dalyku, juokų ir kt. Viską 
tą galima matyti už vieną įžan
gos kainą. '

Prie to, Vedėjas Carrig įvedė 
populiariškus popiečių perstaty
mus moterims ir vaikams. Bi
le moteris bus įleidžiama už de
šimts centų, vaikai gi dykai. Tai 
motina gali atsivesti savo šei
myną po pietų už mažutę sumą. 
Teatras yra vėdinamas dideliais 
prietaisais ir užtai temperatūra 
viduj geresnė negu lauke. Ga- 

■ Įima atsinešti ir kūdikius.
Programas ateinančiai savai

tei tarp kitko susidės iš Har-

mony Five; Bemeta ir Lesteria stebėtinas svaidytojas; i 
atletiškų žaislų; White ir Cozzi ir Read dainų* aktas. Paveikahj ' 
perstatymas; Doc Tanner, pa- taipgi.

PARSIDUODA
4 šeimynų namas, su visais in-

taisymais, parsiduoda pigiai.
$7.200 — $70 rendos. Kreipki
tės' 1118 E. 66 street

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

' NERVIŠKAS, INKSTŲ, SKILVIO IR VIDURIŲ. 
KAINOS PRIEINAMOS. UŽLAIKAU PASLAPTIS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dienų iki 4 po pietų.
DR. G. A. YATES, Specialistas

2573 EAST 55th ST., 2-ros lubos, Room 7.
Prie Woodland av. ir E. 55th St, Cleveland, O.

Sandaros 18-tai kuopai pavy
ko gauti ankstyvam šios vasa
ros išvažiavimui gražiausia vie
ta ką Clevelandiečiai turi. Iš
važiavimas atsibus birželio 12 d. 
Waiter’s Klonyje, prie gražaus 
ežero, kur ant kalno yra puiki 
šokiams vieta ir plačios pievos 
pasivaikščiojimui. Kurie dar 
nesat toj vietoj buvę kitais me
tais, atvykit šįmet. J. B.

nereiktų 
Taip tu-

Visi jieško būdų -kad 
dirbti ir turėt pinigų, 
las žmogelis Lorain miestelyje 
panorėjo būti bagetas, nieko ne
veikti ir gyventi laimingai. Kas 
jam giliuoja' atiduoti visus su
taupytus pinigus, tik $3,800, už 
viso gyvenimo gerovę ateityje! 
Jis nusipirko mašiną pinigams 
dirbti, užmokėdamas paminėtą 
sumą. Mašina veikia 'taip len
gvai, tik paspausk sagutę ir iš
lys nebikoks pinigas bet nauja 
graži dešimtinė. Bet po nusi
pirkimo mašinos, jos paidavėjui 
pasišalinus su pinigais, pirkusią 
žmogelis pamatė tos mašinos 
paslaptį: išėjo visos dešimtinės, 
kurių kelios buvo dėžutėj indė- 
tos, paskui gi spausk guzikėlį 
kiek nori, ir daugiau nei vienos. 
Pasiskundė policijai. Ant galo 
tik Clevelande detektivai suse
kė tą pardavėją pinigų dirbimo 
mašinėlės.

Utarninko vakare užėjus per
kūnijai žaibai padegė dvi mies
te vietas. Pirmiausia padegė 
gazolino stotyje automobilių te
palo dėžę. Kitu laiku žaibas 
užgavo ir padegė gazo kompa
nijos šaltinį; užsidegė pirmiau
sia medžiai dengią patį gazo šal
tinį, ir spėta užgesint pirma ne
gu galėjo gazas užsidegti. Abu 
gaisrai buvo ant Lake avė., pa
skirose vietose.

Perkūnija buvo ypatingiausia 
kokią šįmet turėjome. Sute
mus, didelėse tolumose be per
stojo, lyg kokių magiškų girnų 
malimas, girdėjosi nervuojantis 
dundėjimas, ir tadp labai palen
gva didėjantis kad sunku buvo 
suprasti ar tai butų perkūnija. 
Paskui pasirodė žaibavimai, ir 
tie vienodai, beveik be perstoji- 
mo nušvietė tamsų dangų. Už
ėjo smarkus Metus. Diena bu
vo vėsi ir niekas beveik nesiti
kėjo ant nakties tokios perku- 
nijos audros.

RINGLING BROS, ir BARNUM 1 
& BAILEY CIRKO PERSTA
TYMAI PUIKIAUSI NEGU 

KITADOS KADA.
Didelis cirkas. Plačiai žino

mos dvi šioje šalyje didžiausios 
cirko grupos, Ringling Brothers 
ir Barnum & Bailey susivieniję 
bendrai atvyksta į Clevelandą ir 
turės savo perstatymus panedė- 
lyje ir utarninke, birželio 6 ir 7 
d. Kadangi tokios dvi cirko įs
taigos susijungė, tuomi padaro 
savo išvaizdą pastebėtinai dide
lę. Du sykiu kasdien per be
veik du mėnesiu New Yorko di
deliame Madison Square Gar
den buvo užgrūstas žmonėmis 
atėjusiais pamatyti didžiausio 
programo cirkaus istorijoje. Jie 
matė daugybę žiauriausių lauki
nių žvėrių taip išlavintų kad jie 
šokinėjo arkliams ir drambliams 
ant kuprų ir jodinėjo, šokinėjo 
per ugnį ir kitokiais ypatingais 
dalykais pasižymėjo. Keturios 
milžiniškos plienu aptvertos are
nos apsaugoja žmones nuo jų. 
Ne vien tik žvėrių perstatymas, 
bet ir viskas kito kas tik cir
ko programe ineitna bus paro-

• dyta išvien visiems' ta pačia kai- 
, na. Dalyvauja daugiau 600 vy- 
. rų ir moterų, žymiausių pasau- 
i lio arenos žvaigždžių. Yra su

virs 100 klaunų. Prie visų žvė
rių dar yra perstatymas su 30 
lavintų dramblių, kupranugarių, 
jūrių levų, daugybė šunų, meš
kų, beždžionių, kiaulių ir kar
velių. Pilnai septyniasdešimta 
išlavintų arklių dalyvauja per-

KAMBARIS išsiranduoja vie
nam vaikinui. Kreipkitės šiuo 

adresu, bile laiku: 1046 E. 76 
street, antros 'lubos.

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

Cleveland, Ohio
Musų kolonijoj didėja visokios Įs

taigos, kaip tai bankai ir šiaip kito
kios Lietuviškos bendrovės. Taip pat 

* iškilo nauja korporacija užvardinta 
del Subscription to the Capital Stock 
of the Superior Gents, Boys & Ladies 
Furnishings and Tailorings Company.

ši musų Bendrovė nemano kliudy
ti nei vien^ iŠ kitų esančių, ji užsi
ims vien tik užlaikymu krautuvės vy
riškų drabužių nuo mažiausio iki di
džiausio ir taipgi siųs kaip ir siuvo 
naujus vyriškus ir moteriškus dra
bužius po užsakymu arba orderiu.

Norintiems sužinoti akcijų kainų J 
ir Bendrovės kapitalo didumų pami-! 
nime jog tai yra inkorporuota ant 
$20,000, o Šerai arba akcijos yra par
duodama nemažiau kaip už $50 ir 
nedaugiau kaip už $1,000. Norint 
dasižinoti plačiau kreipkitės: 7610 
Superior Ave. N. E., pas Įgaliotas 
ypatas akcijų pardavimui: G. Luiza, 
P. Brazis, G. VainaraviČius, J. Lui
za. Šios Bendrovės vedėjas yra J. 
A. Brazis.

Prisidedanti prie platesnio darbo 
yra J. Stapulionis, F. B. Baranaus
kas, adv. V. J. Pugheris, J. Kilikaus- 
kas. (22)

Kviečia visus prisidėti prie šio pui
kaus sumanymo Steigėjai.

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS 

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuoju 
Kainos prieinamos 

Valandos nuo 9 ryto 
iki 8 vakare.

Tel. Prospect 2597

DR. J. T. DUHIGG IKG™™AG%
1395 E. 9th St., tarpe St. Clair ir Superior Ave.

Pradėjo vėl gydymo praktiką po prabuvimo suvirs 10 metų kaipo 
chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne ir Jurininkų Ligonbutyje. 

Ofiso valandos 1—4 po pietų ir 7—8 vak. Nedėliomis nuo 11—1.
— Telefonas Prospect 4061 — .

ET SIŲSKITE LIETUVON DAIKTUS
Mes pristatome Lietuvon daiktus (drabužius ir kitokius) 
su pilna garantija. Musų atstovai Lietuvoje persiunčia 
į vietas. Daiktai, siunčiami per mus yra po apdrauda 
Amerikos Insurance Kompanijų iki pat Lietuvos rubežių.

Informacijų ir sąlygų klauskite per Laiškus. 
Rašykite Lietuviškai. Adresas:

Van Cleef Express & Forwarding Company 
303 West 3Ofh Street New York City

KELINES TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS!

Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių
Duodam Merchants Red Štampe 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Duodama 
Merchants 
Trading 
Štampai

Tikrai Didžiausias
špardavimas O 

o 
o 
o o 
0

Supažindinimui plačios vi
suomenės su musų puikiais 
ir tvirtais išdirbiniais, mes 

• nusprendėp pasiųst kiekvie- 
^Įį nam porą Kelinių pavyz

dy? ■—«aj| džiiii, žemiau musų pačių
\7 u kainos. Mes padirbam keli- 
lįg nes pagal tikro užsakymo

yffli dviem paskirais modeliais;
vienos yra plačiai iškirptos, 
kitos siauros pagal mados 
Angliško stiliaus. Visas tas 

kelines mes siuvame iš geros tvirtos 
nuoš. vilnos audimo įvairių spalvose. Vi
sos siūlės yra dubaltavos ir apačios ap
lenktos dviejų colių pločio užlankom. Jos 
yra prosijamos ant “Hoffman" mašinos, 
todėl 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
rėtų progą pamatyt musų prekes mes šį 
menes duodame special? kainą tiktai po 
$6.50. Kas pirks i 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 

nuo apačios iki vidurio, ir užmegsk du mazgu. Tą mierą indėk į laišką 
sykiu su štampais už persiuntimą, kas kainuoja 30c. už vienas kelinės, 
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 kelinių už $12, jos kaina $3 ir gvaran
tuota ant 3 metų. Jeigu bnsit neužganėdinti sugrąžinę daiktus gausit-----
pinigus atgal. Tai geriausios pasiūlymas ką matėt, todėl nelaukit ir 
kit savo užsakymą kuogreičiausia.

CLOTHING EXPORT CO.
1206 N. IRVING AVE. CHICAGO, ILL. Dept. 101.
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Namuose Bevejamų Moteriškų
Perkelinių Suknių-Apdangalų

DIDŽIAUSIAS KĄ JUS KADA KUR NORS ESATE GIRDĖJĘ!
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ŽIEMOS LAIKU, Taip yra su Gazu
Beveik tik toks Skirtumas tarp gazo ištekliaus ir vandens ištekliaus Cle
velande yra kad nėra jokio aprubežiavimo vandeniui kurį galima trauk
ti iš ežero, bet ir tai vandens musų namams kaip kada 'pasirodo perma- 
ža laike didelių sezoninių naudojimų. Tas yra tiesa net tokiame atsi
tikime kur musų naturalis rezervuaras Erie Ežere gatavas visados trau
kimui vandens, kuris randasi čia pat po musų durimis.
Čionai tas paralelis ir baigiasi. Naturalis Gazas yra atitraukiamas per 
The East Ohio Gas Company net iš J<itos valstijos. Jisai yra rynomis 
pravedamas pro apačią Ohio Upės, per kalnus, per (klonius, po apačią.. 
upelių, skersai nesuskaitomus laukus ir pristatomas į jūsų namus kaipo 
ideališkas kuras.
Vasaros laiku, kuomet karšta diena Clevelandą paliečia, reikalavimas 
vandens šimtų ar tūkstančių naudotojų urnai pakįla iki tokio saiko jog 
kartais nėra net galima palaikyti normalį vandens spaudimą visose mie
sto dalyse.
Šaltame ore, kada aplinkybės pasidaro išvirkščiai, prasideda didelis ir 
nuolatinis atsukimas gazo visuose deginimo intaisuose Clevelande kurie 
naudojami šildymui, jog gazas negali patenkinti visų reikalavimų. At
sakymas abiejuose atsitikimuose yra tas pats. Turi būti kokis nors re
guliavimas to naudojimo.
Mes nežinome geresnių būdų reguliavimui vandens naudojimo. Tai nė
ra musų reikalas. Mes tikime jog turime teisę išleisti tgazo reguliavimą. 
Tas tai yra musų reikalas.
Kilnojama gazo apmokėjimo kaina yra vaistas nuo stokavimo Clevelan
de gazo šaltame ore. Tai yra vienatinis planas kuris yra teisingas nau
dotojui, kuris perka gazą, ir įstaigai kurios reikalas yra gauti gazo ir 
pristatyti naudotojams.

Vienatinis galimas pasiganėdinimas The Eašt Ohio 
Gas Kampanijai yra tai užganėdinimas naudotojų, 
kurie gazą perka.

THE EAST 'OHIO GAS COMPANY
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Ant kiek mes žinome niekados pirmiau prekių istorijoje nebuvo tu
rėta tokis didelis Nuotikis Žiurkštų-Apdangalų pardavimo kad ga
lėtų atkreipti visų didžiausią atidą! Niekados pirmiau mes netu
rėjome Žiurkštų pardavimo tokio didelio kad reikėtų taip plačiai tą 
garsinti kaip dabar. Tai yra stebėtinai didelis! Visai Nepapras

tas! Perviršijantis visus kitus Pardavimus!

o

O

MILŽINIŠKAS NUPIRKIMAS NET 60,000 ĮVAIRIŲ ŽIURKŠTŲ
KIEKVIENAS IŠ JŲ YRA VERTAS MAŽIAUSIA 1.50 iki $1.75

35 
Naujų Pavasarinių 

Madų — Visos 
Kuogeriausia 

Pasiūtos
Tame daugume yra tokie ką 

atsisega šone iš priešakio; taip
gi visai užsimaunamų modelių 
daugybėje visokių įvairiausių 
užganėdinančių pavyzdžių.

Gražiai apsiulėtos tos pačios 
materijos ir kitokiais gražiais 
apvedžiojimais. Daugybė yra 
su dideliais kišeniais ir su dai
liais diržais aplinkui.

ru- 
jųs 
ste-

Iš Geros
Rūšies

Šviesaus
H H a - ir Melsvo

I Perkelio
W Materijos yra geriausios 

sies — toli geresnės neguH paprastai tikėtumėt tokia
bėtinai žema kaina gauti.

Skirtingi pavyzdžiai yra su
dėti paskirose dalyse, (spalvos 
irgi yra visokios kokių tik kas 
pageidauja, nuo šviesių, margų 
iki šviesių ir vienodų paskirų 
svalpų.

IŠTIKRO JOKIA MOTERIS NEPIRKS MAŽIAU PER TRIS - 
DAUGUMAS JŲ IMS NUO ŠEŠIŲ IKI DVYLIKAI

Pirkit Tris už $2.37, Pirkit Šešis už $4.74, Pirkit Dvylika už $9.48

Galit persistatyt šitą 
milžinišką daugybę, net 
60,000 puikiausių Nami
nių Dresių-Žiurkštų — 
visi švieži ir nauji — 
sudėti augštomis krūvo
mis ant sitalų kiek įtiktai 
jie gali išlaikyti •— ar 
galit persistatyt tą būrį 
entuziastiškų moterų su
ėjusių ir perkančių jas 
taip žema ir žemiausia 
daugelio metų kaina?

Bukite užtikrintos jog rasite 
daugybę tarp to didžio skai
čiaus tokių kurios jums visiš
kai patiks! Jos yra languoto, 
bryžiuoto, smulkių marginių 
ir vienodos spalvos audimo ir 
begalybėj įvairumų labiausia 
patraukiančių pavyzdžių.

Niekad panašaus iš
pardavimo šiam lygaus 
čia nėra buvę — kas ga
li pasakyti ar kitas to
kia atsitikimas kada ga
lės vėl prieiti ? Pasinau- 
dokit šita proga dabar— 
ir tik žiūrėkit prisipiridt 
kad užtektų! Pasirinkit 
mažiausia pusę tuzino 
(ar dar geriau, tuziną), 
nes pamatysit jog tai y- 
ra vienas iš geriausių 
padarytų invedtmentų.

Keturi Svarbus faktai apie šį Išpar davimą
j—60,000 Naminių Dresių Žiurkštai šiame išpardavime išstatyti — 

pasirinkimui proga neapruibežiuota 5— yra daugybė visokiausių ir 
įvairiausių matų ir šimtai audimo pavyzdžių.

2— Kiekviena iš jų pasiutas iš geros rūšies tikro perkelio.
3— Mados yra naujos — tokių paįvairinimų kad šią vasarą bus vi

sų populiariškiausios.
4— Išsykio juos moterįs pažins kaipo vienus iš nepaprastų pigiai par

duodamų kokius tik mes kada esame ant pardavimo išstatę.

Pardavimas. ant Pirmų 
ir Ketvirtų Grindų 

ir ' Skiepe

Pardavimas ant Pirmų 
ir Ketvirtų Grindų 

ir Skiepe
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