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Vokiečių Sumušti
PASTAROSE DIENOSE VOKIEČIAI VĖL PA

DARĖ LENKAMS DIDELIŲ NUOSTOLIŲ.
LIETUVOS NEUTRALĖJ ZONOJ LENKAI PA

KARTOJA SAVO UŽPUOLIMUS.
Anglija ir Francuzija Žada Lietuvą Pripažinti — 

Praneša Galvanauskas iš Brusselio.
Premjerai Pradeda Prieiti Prie Šiokių-Tokių Su

sitarimų del Augš. Silezijos — Ji Gal Bus 
Padalinta tarp Vokiečių ir Lenkų.

Iš DARBININKŲ
Judėjimo

Ohio industrijose; išskyrus 
puodininkystę ir angliakasystę, 
nepasirodė jokio pagerėjimo iš 
pereitos Savaitės.

Anglies operatoriai nujaučia 
kad jų pramonė pradeda kilti. 
Kasyklos .palengva atsidarinėja.

Taipgi E. Liverpooho puodi
ninkystės darbai rodo geresnes 
žymes.

Akrono gurno darbai pradėjo 
silpnėti ir dirbtuvės paleidinėja 
žmones.

Youngstowno distrikte nepri
klausomų plieno išdirbysčių pro
dukcija pasirodė nusmukusi iki 
žemiausio laipsnio’ kiek kada 
buvo nupuolus-. .

Korparacijos»dirbtuvės tame 
distrikte veikia su apie 40 rior- 
malio.

Kitose industrijose savaitės 
bėgiu irgi pasirodė mažos per
mainos.

Mingo pavietė neramu. Wil
liamson, W. Va. — Pranešta iš 
Kentucky .pusės 'kad Mingo pa
vieto angliakasių kovos ruožte 
tapo nušauti du policistai, su
žeista vienas? civilis-. Užpuoli-j 
kai vėl buvo pradėję šaudyt iš 
kalnų į angliakasius.

Norvegijoj pereitą savaitę at
sibuvo generalis Streikas. Nors 
didelių betvarkių nebuvo, val
džia buvo pašaukus kariumenę 
Kristianijoj tvarkūs apsaugoji
mui.

Suimta aidoblistai. Denyer, 
Cold. — Dvidešimts septyni’ ai- 
doblistai (L W. W. nariai) areš
tuoti ir pasodinti kalėjimai! už 
jų pasikėsinimą užvaldyti trūkį 
ir važiuoti su juomi iš Cheyen
ne, Wyo., į Denver. Atvykstant 
juos pasitiko policija ir suėmė.

Chicagoj patraukta atsako
mybėn 190 žmonių, budavojimo 
medegos gamintojų, kontrakto- 
,rių ir unijų vadovų, už jų susi
tarimą pasinaudoti iš budavoji
mo industrijos. Iš Ibudinkų sa
vininkų ’buvo išrinkta tūkstan
čiai dolarių jų naudai, taipgi iš 
unijų .paimta “bausmės” už ne
va neprisilaikymą sutarčių. Dar
bininkų vadų suimta šešiolika, 
jų tarpe vienas žinomas- kaipo 
"caras” Chicagos darbininkų 
unijų ir iš jų naudojosi.

, Georgijos valstijoje, netoliese 
Byronville miestelio, susirėmi
me tarp negrų ir baltų žmonių 
du užmušti, penki sužeisti. Su
areštuota 20 negrų.

Apmaino pačias. Anderson, 
Ind. — Du draugai darbininkai 
pasiryžo apsimainyti pačiomis. 
Ir jos tam nesipriešina. Paaiš
kėjo kad vienas vyras susimy
lėjo sn antro pačia, o antrasis 
pamylėjo jo pačią; dalykas at
sidūrė teisme, kur teisėjas .pa
kėlė klausimą kaip jiem pačias 
sumainyk Teisėjas patarė vie
nai ir kitai skųsti už pametimą, 
taip persiskirti ir tada pasiim
ti “savo mylimus”. . . •

Užmušta 1,700 Lenkų 
Kovose su Vokiečiais
Annaberg, geg. 31. — Pen

kiasdešimts Lenkų ir penkio
lika Vokiečių tapo užmušta 
ir išviso 175 sužeista naujuo
se susirėmimuose Silezijoje, 
Lenkams pasikėsinus užimti 
Annabergą.

Lenkai atakavo Italų pozi
cijas prie Košei. Taipgi bu
vo pasiekę Oderhafen pakraš
tį, bet liko atstumti. Italų ir 
Vokiečių nuostoliai menki.

Berlinas. — Iki gegužio' 28 d. 
per keletą dienų mūšiuose su 
Vokiečiais žuvo 1,700 ir sužeis
ta 2,500 Lenkų.'

Santarvės ambasadorių tary
ba užgyrė planą įsteigimui ne- 
utralės zonos tarp Vokiečių ir 
Lenkų;
’’'Lenkai daugelyje vietų nuar

dė geižkelių tiltus.
Taipgi Beriine gauta žinia jo- 

gei rezignavo Lenkijos kabine
tas, pasekmėje nesusitaikymo 
partijų, kuriąs kabineto nariai 
atstovavo.

Lenkai užimtose vietose plė
šia viską naudingo ir gabena 
per rubežių Lenkijon.

Yra žinių apie žiaurumus ką 
jie darė ir Lietuvoje.

Lenkijos markė visiškai nu
puolė; už. dolarį galima .pirkti 
net tūkstantį jų markių.

SILEZIJOS KLAUSI
MAS GERĖJA

(Paryžius. — Anglijos premje
ras savo notoje Francuzijos val
džiai praneša sutinkąs ant su
manymo paskyrimui komisijos 
nustatymui Augintosios Silezi
jos rubežių taip Vokietijos- ir 
Lenkijos, vienok Lloyd George 
išsireiškia kad tokia komisija 
turėtų but paskirta pačių prem
jerų santarvės konferencijoje 
šią savaitę Bolognoje. Kadan
gi ta konferencija negalės tęs
tis iki ekspertai viską nustatys, 
todėl bus reikalinga šaukti ki
ta konferencija del Silezijos.

Taipgi tikima kad Lloyd Ge
orge nepasiganėdins Bolognos 
konferencijoj tik Silezijos svar
stymu. Menama jis jieškos bu
tų ištraukimui santarvės karei
vių iš Vokietijos tuo pamatu 
kad jau Vokietija priėmus san
tarvės ultimatą pildo pastaty
tais išlygas. Francuzija pasiry
žus tam prieštarauti iki Vokie
tija išpildys ir (nusiginklavimo 
reikalavimą. Daugiausia Vokie
tijos plotuose randasi Francuzų 
'kareivių, todėl Briand ir norės 
juos ten palaikyti.

Dabar užimti Silezijos plotai 
Vokiečiais ir Lenkais turbut 
bus perimti atgal į santarvės 
kariumenės rankas iki dalykas 
galutinai bus išrištas.

Gegužio 31 d. pribuvo 5,000 
Anglijos kareivių užėmimui sa
vo kontrolėn, Silezijos sričių.

Pirma užduotis perskyrimui 
Vokiečių ir Lenkų nuo mušiu 
bus išstūmimas Lenkų už Sile
zijos rubežiaus.

Burlington, N. J., trūkis, už
lėkęs ant kito susimušė, nuo ko 
sužeista 25 ir užmušta 2 žm.

Lenkų Kareiviai Neutra
lu Zonoj Lietuvoj

Washington. — Gegužio. 27 
d. gautas yra toksai kablegra- 
mas iš Kauno nuo Vakarų De
partamento direktoriaus B. K. 
Balučio:

“Dvidešimts penktą gegužio 
pastebėta neutralėj zonoj apie j 
30 Lenkų raitelių, besirenkan
čių apie Širvintas. Penkiolika 
persirėdžiusių žandarų deleguo
ta suėmimui Širvintų milicijos, 
kontrolės komisijos pastatytos, 
taipgi kunigo ir kitų žymesnių 
žmonių. Milicija ir kunigas 
prasišalino. Pastebiama infil
tracija šio rajono persirėdžiu- 
siais kareiviais.”

Kitame kablegrame praneša
ma jog gegužio 22 d. išvažiavęs 
Amerikon gerb. Void. Čarnec
kis.

SU ORLAIVIU UŽSI
MUŠĖ 7 ŽMONES

Washington. Gegužio 29 d. 
užėjus perkunin'ei audrai, orlai
viu lekioję penki" kariški oficiė- 
riai ir du žymus civiliai žmo
nės likosi užmušti prie Morgan
town, Md. Šis atsitikimas yra 
didžiausias kokis kada Suvieny
tų Valstijų oriaivininkystėje at
sitiko; retai pasitaiko kad nu
puolę ant syk butų visi užmuš
ti. Orlaivis -būvo prirengtas su
žeistų ar ligonių gabenimui, nu
krito tiesiog nose į žemę.

Taip pat nelaimės ‘su orlai
viais atsibuvo Rockport, Md., 
Quantico, Va., Washingtone ir 
Milwaukee, Wis. Pastaroj vietoj 
atsibuvo valstijos paroda, kur 
orlaivininkai norėjo parodyt su
ėjusiems žmonėms "štukų”: le
kiantis orlaivis su važiuojančiu 
po apačia automobilium nusi
leido žemyn, kad iš automobi- 
liaus žmogus galėtų užlipti ant 
orlaivio tam nuleistomis virvių 
kopėčiomis; bet virvės užsika
bino už automobiliauė ir jį tnur 
trenkė į eilę sėdynių pilną žmo
nių. Laimė dar kad tik keturi 
sužeista. Manyta jog daug už
mušta.

Pirma Vokiečių' Mokes
tis Pristatyta

Vokietijos ambasadorius Pa
ryžiuje pristatė -reikalaujamą iš 
Vokiečių mokesnį sulyg ultima
tumo ant gegužio 31 dienos, vi
so 1,000,000,000 aukso markių. 
Ta mokestis susideda sekančiai: 
iki to laiko jau buvo sumokėta 
,150,000,000 markių; prie to da- 
dėta’1840,000,000 markių užsta
tų iš Vokietijos bankų ir dar 
15,000,000 markių auksu pini
gais turi gatavai .pareikalavi
mui. 1

Nėra
Rėvai,

Rusijos sovietų kalėjimuose ke
turis mėnesius, Dr. M. Zucker, 
komunistas iš Brooklyno, N. Y.,- 
pasakoja kad aršiausia dalis ka
lėjimo ne grasmė mirties ar su
šaudymo, bet baisus persekioji
mas ir kankinimas besistengiant 
išgauti iš nelaisvių visokių iš- 
sipaži-h'imų. Dr. Zucker buvo 
New Yorke nuteistas 60 metų 
kalėjiman, bet vietoj to 1919 
metais su, -kitais komunistais ir 
anarchistais buvo deportuotas į 
Rusiją'. Kalbėdamas dabar apie 
savo patyrimus Rusijos kalėji
muose, jis papasakojo svarbius 
nuotikius su politiškais kaliniais 
ir jų padėjimu: “Nužiūrėti po
litiškam prasišėngime, bet tie
siog -nesugauti, kaliniai kasdien 
šaukiami, ant tardymų, .kas yra 
aršiau negu pati mirtis. Jų au
šinėjai daro viską, jei mano ga
lėsią ką nors išgauti. Ar 
žmogus ką pasakyt ar ne, 
kalaujama 'atidengti visą 
sybę*. Komisaras prideda
suimtojo žmogaus kaktos revol
verį ir šaukia: TšpasaVok viską, 
o ne tai šausiu!’ Nėlaisvis lau
kia šovimo; jis nežino' ar bus 
nušautas ar dar liks gyvas. Iš 
to išėjimas tik išpasakojimu ko 
reikąlauja, vietoj kęsti tolimes
nį kankinimą, bet ir tada tik 
sušaudymas telieka.’* Taip su
imtųjų protai sumaišomi kad jie 
geriąu nori bu-ti«sušaudyitais.

Rojaus Rusijoje
Estohija. .— Išbuvęs

Airiai Smarkiai Varžomi
Londonas. — Anglijos valdžia 

pasiryžo griežčiau paimti savo 
kontrolėn Airijos judėjimą, bus 
pasiųsta daugiau kariumenės.

Visai' Airijai, išskyrus Uls-te- 
rį, žadama įveisti .karės stovį.

Naujai siunčiamų kareivių į 
Airiją bus apie 50,000.

Ulsterio unionistai nori kad 
atvyktų, jų parijam ento atida
rymui arba pats karalius Jur
gis arba sosto inipėdinis. Jie to 
geidžia prirodymui jog kalbos 
apie bijojimą Anglijos karališ
kos giminės atsilankyti Airijon 
nėra pamatuotas. Bet turbut 
parliamento atidarymas atsibus 
be kokio didžiausio karalystės 
valdovo dalyvavimo.

Gegužio 26 d. Dubline buvo 
didelis gaisras, kurį įkūrę Sinn 
Feiniečiai; žuvo svarbiausi val
džios dokumentai del mokesnių 
ir kitokie dalykai. Tame sumi
šime žuvo apie tuzinas ir koks 
50 nužiūrėtų žmonių areštuota.,

Sudegė žymiausias miesto bu- 
dinkas, pastatytas 1791 metais; 
ypatingai dailaus darbo.

Visos savaitės bėgiu daugely
je vietų atsibuvo susirėmimai 
.po visą Airiją ir žuvo keliolika 
žmonių iš abiejų .pusių.

Atsibuvo dideli gaisrai 
mieste.

Cork

turi 
rei- 
tei-
prie

Bomba tarp’ mokinių. Bulga
rijos sostinėj Sofijoj, mokyklų 
vaikų parodoj .tautinėje iškil
mėje numesta bomba sužeista 
18 vaikų, kurių dauguma mirs. 
Komunistai buvo priešingi tai 
demonstracijai, todėl kaltinama 
juos bombos metime.

Medega atpigus. Valdžios ty
rinėjimai parodo -kad šioje šaly
je žalioji medega daug smar
kiau nupigo negu išdirbtos pre
kės. Nors pardavimo -kainos ir
gi dikčiai nupuolė, vienok dar 
ris jos stovi 50 nuoš. augščiau 

Ikaip buvo pirm karės.

Prezidentas Harding atsikrei
pia j šios- šalies bankierius kal
bindamas juos .veikti išvien su 
Suv. Valstijų valdžia apsaugo
jimui visų klesų žmonių — in
vestors, mažų ir didelių; ūki
ninkų, biznierių, išdirbėjų ir su
naudotojo. Prezidento nuomo
ne, Amerikos bankieriai per ko
kius dešimts metų ateityje tu
rės finansuoti pasaulį, delei to 
gerai dalykai sutvarkyti šioje 
šalyje galės leisti šelpti kitas 
valstybes ir turėti visko, gana 
sau. Vokietija, sako Harding, 
vienokiu-ar -kitokiu budu, jieš- 
kos čia sau pąskolų mokėjimui 
santarvei atlyginimo.

13* m. amžiaus močekos
Farmington, Mo. —į

teis
mas. Farmington, Mo. —* čio
nai patraukta atsakomybėn tū
la jauna 13 metų amžiaus mo- 
čeka už nužudymą savo podū'k- 
rės; 6 m. amžiaus, po penkių 
dienų po apsivedimo. Ji kūdikį 
nušovę.- Liudininku yra kitas 
jos posūnis. Močeka nušovė 
mergaitę del to kad ta neužsi
laikė ramiai plaukus šukuojant. 
Ta (jauna močeka ištekėjo pž 
našlio, buvus tėvų apleista.

> Nuteisti bolševikų vadai. An
gora, Maž. Azija. — Keletas di
delių Turkų bolševikų vadų pa- 
smerkta mirtim už konSpiravi- 
mą nuversti Turkų nacionalistų 
valdžios vadovaujamos Musta- 
pho Kemal Pašos1.

LIETUVOS PRIPAŽI
NIMAS JUDINAMAS 

WASHINGTONE
(Lietuvos Informacijų Biuras)

i Paskutiniu laiku vėl tapo iš- 
■ keltas klausimdh delei Lietuvos 
' Respublikos pripažinimo per S.
1 Valstijas, šiuo sykiu jau- prie 
’ naujos administracijos. Lietu- 
’ vos Atstovybės rupesniu veikiąs 

Lietuvos Valdžios vardu advo
katas McAdoo yra inteikęs pla-. 
tesnį raštą Valstybės Sekreto
riui, ir ypatiškam dalykų išdys- 
tymui buvo Vals. Sekretoriaus 
priimtas gegužio' 11 d. Supran
tama, jog iki visas -klausimas 
nėra išspręstas, kokių nors po- 
zitivių pažadų iškart sunku lau
kti. Paaiškėjo jog kaip Lietu
voj Respublikos taip -ir kitų Bal
tijos valstybių pripažinimo klau
simas esąs aktualiu, kurį admi- 
ni'sttacija šiuo laiku norinti iš- 
spręsiti. . ■

Gegužio 16 d. Valstybės, Sek
retorius yra priėmęs kongres- 
maną Walter M. Chandler, kur
sai vardan visų trijų Baltijos 
respublikų yra inteikęs ilgesnį 
memorialą delei visų šių trijų 
respublikų pripažinimo. Visas 
tas raštas -puikiai nušviečia visų 
šių respublikų padėtį ir stipriai 
išrodo reikalingumą jų pripaži-1 mynas turi' tiek daug apetito 
nimo. Jis buvo W. M. Chand- j]ęad jam vis -negana.
lerio ištisai perskaitytas Valst. i Kaip matyti iš Lietuvos At- 
Sekretoriui, o be to tapo į neš-, gyvybėje jau gautojo Lietuvos 
tas ir į Atstovų Ruimus ir tapo. Delegacijos pareiškimo del Vil- 
a t spausdintas Congressional Re-1 niaus, tai Lietuvos Delegacija 
corde nuo gegužio 17 d. N31,1 
pusk 1515-1520. ,

Kadangi šiandien Latvija ir 
Estija jau tapo pripažintos de 
jure visų valstybių kurios pri
klauso prie Tautų Sąjungos; o 
Lietuva ikišiol dar nėra pripa
žinta/ tai kad išlyginus juridi
nę visų- šių Baltijos valstybių 
padėtį, Lietuves Atstovybė A- 
merikoje yra užklausus musų 
delegacijos BruSselyje, kuomet 
galima laukti iš Aliantų tokio 
de jure Lietuvos pripažinimo ir 
ar teisingos yra žinios jog -klau
simas delei Lietuvos nepriklau
somybės pripažinimo busiąs pas
keltas ateinančiame Aūgščiau- 
sios Aliantų Tarybos posėdyje.

Nuo Lietuvių delegacijos pir
mininko -geri). Em. Galvanaus
ko yra gautas toksai kablegra- 
pias įš gegužio 19 d.:

Francuzija įr Anglija for
maliai prižadėjo pripažinti de 
jure Lietuvos Respubliką ar
timiausiame Counseil Supre
me posėdyje. Delegacijų pir
mininkas Hymans pilno suve
reniteto pripažinimą yra pa
skelbęs Tautų Sąjungos var
du gegužio 6 dieną.
Kaip spėjamą iš laikraščių, 

tasai Aliantų Tarybos posėdis 
delei Silezijos klausimo turės į- 
vykti jau šią savaitę, ir reikia 
spėti, sulyg Francuzijos ir An
glijos pažadų, tame posėdyje 
bus pakeltas ir Lietuvos de jure 
pripažinimo klausimas.

KELETAS KLAUSIMU IŠ PRIEŽASTIES 
BRUSSELIO DERYBŲ

(Lietuvos Informacijų Biurais)
Yra dalykų apie kuriuos ne

smagu ir rašyti, vienok rašyti 
reikia, nes tat dalykai didžiau
sios svarbos.

Prie tokių dalykų be abejonės 
šiandien priklauso ir musų dele
gacijos vedamos derybos su 
Lenkais-.

Jeigu- spėti iš to jog šių ’dery
bų eisena Lenkams didžiai ne
tinka, juk jų spauda didžiai rier- 
vuojasi ir patįs Lenkų endekai 
pačiame Vilniuje jau ruošiasi 
giluti Vilnių iki paskutinosios, 
tai galima manyti jog musų de
legacijos darbas jau yra atne
šęs gerų vaisių. Be to, įsipai
niojimas Lenkų į visą Silezijos 
avanturą gali tik džiuginti mus 
kad jie ne tik neišneš sveikų 
kojų -iš Silezijos-, bet ir iš oku
puotos Lietuvos. Tai viena ge
ra pusė.
, Iš kitos' pusės, pačios delega
cijos yra didžiai sunikus padėji
mas kuomet jai prisieina betar
piai tartis su kaimynais kurie 
yra įsiveržę į mūšų -namą, ir tai 
dar tartis geruoju. Prisieina 
daryti visa eilė visokių pažadų, 
siūlyti visokių gerybių, o kai-

IŠ SUVAŽIAVIMO 
WASHINGTONE

J. Karpavičius, dele
gatas iš Providence, R. I. 
rašo “Dirvos” redakto
riui atvirutę:

“Malonus Broli! Esu 
Washingtone ir šiandien 
ketinam pasimatyti su 
Prez. Hardingu. 
gatų yra apie 200, 
kokia bus pasektnė 
nežinau;”

Laiškelis paleistas 
gūžio 31 d.

Dele- 
bet 
dar

ge-

pripažinęs.
Tuo tarpu gi šioj sutartyje 

sakoma, jeigu-' tai neatsitiktų 
kad Aliantų Valstybės pripažin
tų Klaipėdos kraštą Lietuvai ir 
tt. Jeigu tik šiandien dar turi 
kokios vertės Versalio sutartis, 
tai šios sutarties nutarimu vi
sos Aliantų Valstybės, o -tarp jų 
ir pati Lenkija kuri tos pačios. 
sutarties buvo pagimdyta, pri
valo be jokių sąlygų (tą (kraštą 
Lietuvai pripažinti. Rodis čion, 
nereikėjo nei naujų straipsnių 
rašyti, nes jie pamaitinai tiktai 
silpnina mumų poziciją.

■Tai antroji vedamų derybų 
pusė.

pelei bendros musų politinės 
akcijos, gal čion bus pravartu, 
pridėti dar -keletą pastabų. Kai 
kttriė žmonės tvirtino jog ūki
ninkų šalis nepajiegiant sutver
ti stiprios valstybės, jog vals
tybės .padaras dažniausia yra 
stiprios vidurinės luomos nuo
pelnu. Nurodoma Į JBulgariją, 
kuri laike šios karės mokėjo nu
stoti daug savo pakraščių, į pa
čią Rusiją, kuri) kad ir prie bol
ševikų besivarydama prie viso
kių apsisprendimų ir susitari-

Hardingui neduoda ramumo. 
Visi kovojusieji prieš Wilsoną 
ir jo politiką su Europa, dabar 
pradėjo siųsti reikalavimus se
natoriams -ir kongresmanams 
kad Amerikos valdžia visai ne
sikištų prie Europos reikalų ir 
neįmaišytų į kokius nors kivir- 
čius. Tas pradėta po ‘o kaip 
Prezidentas Harding sutiko pa
sodinti Suv. Valstijų atstovus 
visose santarvės komisijose kur 
kalbama karės pasekmėje užsi- 
tęsę dalykai. x

“Socialės Revoliucijos Bažny
čios” pastorius, pats save tokiu 
apsišaukęs ir skelbęs ' įvairius 
niekus, -tūlas White, netoli Marl
boro, N. Y., nakčia buvo užpul
tas apie- tuzino vyrų, išvestas 
lauk, nudraskytas, nuplaktas ir 
smala ir plunksnomis išteptas 
ir išvežtas į laukus, kur paleis
tas po to kaip prižadėjo globo
ti geriau savo pačią. Jis buvo 
suviliojęs ją, mokytą Prancū
zaitę, parsigabenęs iš Paryžiaus 
ir čia apgyvendinęs laukuose 
apleistoje pašiūrėje.

yra pasiūliusi sueiti su Lenkais 
į artimiausią sutartį, tinkanti 
niekados ant jų nepulti,- neleis
ti kitiems ant mūsų žemės gin
kluotis -prieš Lenkiją, įtinkanti 
ant militarinės konvencijos, ža
danti Lenkijai 'liūosą tranzitą 

I ir geležinkeliais ir upėmis ir net 
nuo jų neimti ne tik muito bet 
ir didesnės kainos negu kokia 
bus nustatyta delei Lietuvos 
gyventojų; toliau pažada Len
kiškai kalbantiems Lietuvos pi
liečiams kultūrinę autonomiją —T r---- —, — —
ir tuo tikslu tinkanti su Aliau-'mų, su-birėgo į šmotelius, 
tų Valstybėmis padaryti tam ti
krą sutartį, pagaliau prisižada 
respektuoti tarp Lenkų ir Rusų 
Rygoje padarytąją sutartį ir 
prisilaikanti prie nustatytų šia 
sutartimi rubežių ir tt. Iš visų 
vienuolikos tos sutarties straip
snių tiktai dviejuose 'kalbamai 
apie tat ko mes gauname, -but.': 
“Lenkija privalanti pripažinti 
Lietuvos Demokratinės Respub
likos Suverenitetą ant Vilniaus 
ir jo teritorijos” (p3) ir “Len
kiją prisižada pripažinti Lietui 
vos suverenitetą ant Klaipėdos 
teritorijos, /jeigu (taip atsitiktų 
jog Aliantų Valstybės pripažins 
tą Klaipėdos teritoriją Lietuvai” 
(p4).

Taigi, delei šių dviejų straip
snių, kaip reikia spėti, Lenkija 
turėtų apleisti, nors tiesioginai 
•to nereikalaujama, Vilnių ir jo 
teritoriją. Apie Lydą, Gardi
ną ar Punską ir kiltas vietas nie
ko nesakoma. Rods Vilnius jau 
senai visos Lietuvių tautos -ta
po pripažintas- — ir taip buvo 
pasakyta ir nepriklausomybės 
akte ir pirmame Steig. Seimo 
posėdyje — Lietuvos sostine ir 

I mums kaip ir neišpuola dar pra
šyti -nuo Lenkijos kad ir ji tei
ktųsi pripažinti tą suverenitetą 
Lietuvos Respublikos ant to 
miesto. Prie tokių nusižemi
nimų priveda padėtis kuomet 
prisieina kaimynas geruoju vi
lioti iš musų sostinės.

Su kita punktu yra dar blo
giau. Sulyg Versalio sutarties 
Klaipėdos kraštas buvo atskir
tas -kaipo Lietuvių kraštas nuo 
Vokietijos-. Tokio atskyrimo 
reikalavo ir Prūsų Lietuviai ir 
neoficialiai ir musų Taikos De
legacija Paryžiuje. Jeigu Alian- 
tai yra tą kraštą atskyrę delei 
minėtų prašymų nuo Vokietijos-, 
tai rods tie patįs Aliantai, no
rėdami pildyti savo Versalio su
tartį, -privalo leisti tam kraštui 
susilieti su visa Lietuva, nes to
kia buvo jos prasmė viso to at-L, 
skyrimo ir rods patsai Clemen- Ineišbarsčius jau ir to iš -bagažu 
ceau kad ir neoficialiai yra tat j ką turime.

Be abejonės tame pasakyme 
yra daug teisybės. Musų vidu
rinis -luomas, daugiausia žydai, 
nors ir remia valstybę beit drau
ge rūpinas kad butų jai leista 
ir Rusų kalba vartoti: Laukia 
kito padėjimo.

Patįs gi Lietuvos ūkininkai 
arba jų vadovai, visvien ar tai 
liaudininkai ar kr. demokratai, 
paprastai negali nusikratyti nuo 
tos socialus padėties kurią jie 
visuomenėje užima. Kiekvienas 
nori turėti savo žemės gabalą, 
norėtų būti; iškilmingai .tariant, 
"sau žmogus”, kurio dvasinė 
idealogija dar Vydūno buvo pa
gaminta, ir rasit delei tos prie
žasties gana lengvai yra nusi
statę sutikti kad tai jus, Len
kiškai kalbantieji, gyvenkit sau, 
o mes gyvensime vėl sau, ir iš
eina tokiu budu kad iš vienos 
Lietuvos gali susidaryti, kaip 
tat viename "Litwa” numeryje 
nurodoma, ne tik du kantonu, 
kaip Vilnius ir Kaunas, kaip 
Lenkai nori, beit kokie keturi ar 
daugiau: ir Lenkiškas, ir Balta
rusiškas, ir keli Lietuvių, o gal 
dar ii, žydų. “Litwa” pagiria 
tą neva Lietuvos kairiųjų gru
pių sumanymą, nors ir jai pa
čiai jis neaiškus, bet jis pilnai 
atsako idealams žmonių kurie 
savo laiku 'buvo įsimylėję į o'bal- 
sį “žemė ii* Laisvė”.

Kita blogoji ūkininkų nusista
tymo puSė, jog jie mažiau kaip 
■kiti sluogsniai pasitiki savo pa- 
jiegoms. Jeigu ūkininkai daž
nai pasisako -kad taip 'bus kaip 
[Dievas duos, tai nubėgę nuo 
šio paprasto obalsio veikėjai vi
są riltį deda ant kitų. Visa 
mūsų delei nepriklausomybės 
kova turi ganėtinai išrodymų 
jog mes pasitikėjome tai bent 
ir pradžios Rusais, paskui Vo
kiečiais, toliau Anglais, Pran
cūzais, o dabar Iga'l atėjo eilė 
ant Lenkų ar kitų.

Manau jog dėlei šių momen
tų yra svarbu susirūpinti kad



Amerikos pinigus ir Lietuvoje

dugno.

Vaitelis, M. Aldksiunas, T. jJbartinę Meksikos užlają.

O tokis jų įteivaizdinimas,
Tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugi- . 
no šimtus tūkstančių kūdikių. Lengvas 
prirengimui — tik pridėk virinto vandens, 
kaip nurodyta.

Vr.rdas

Adrėsas

už-
va-
va-

ivioj'uu, uaugiauoia amui aci i- j nunęoii iiiuoų £uiviiciižh lcii 
rrinkaj, kurie sudeda pinigus ir į jie dėjo dideles viltis kaip Lie- 
nežiuri ką su tais pinigais kas tuvos gerovei taip ir jų pačių 
daro, bet ne todėl šėrininkai kai- naudai, kokią norėjo turėti, 
ti, kaip A. B. Str. rašo, kad ne- J. Grajauskas.

si užganėdinti. Kiek nujaučia-

Amerikos. Bendrovės Skyrius

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

rėnas ir p-lės A. ir L.. Abromai- 
čiutės ir <kt. šv. Jurgio Dre-tė 
suteikė svetainę veltui. Publi-

iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ įn 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kudi* 
kj sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
cijas jūsų kalboje. 0103 Z

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

į Iš Lietuvių Gyvenimo |
KĄ L. A. B-vė VEIKIA stabdyti kėlimą kapitalo, o pra-

kų domei paskelbė, tam tikrą 
rezoliuciją (ji “Dirvoj” jau yra 
tilpusi savu laiku. — Red.).

Taigi kol šįmet Dirėktoriatas 
galutinai susitvarkė, i praslinko 
keletas mėnesių, nors raštinėje 
buvo atliekami visi reikalingi

DIRVA

dėti rūpintis kur tą kapitalą darbai kokie kasdien ateina, bet negalės iki nebus pelno, 
tinkamai įvesdinus. Su pradžia naujų darbų ligšiol nebuvo at- . Grįžtantiems Lietuvoj 
1920 m. didesnė kapitalo dalis liekama. čionai gyvenantiems lA

gas tik praeitais metais, o tos
naujos įstaigos dar nesuspėjo priimdavo Kaime siunčiamus iš 
daryti tokios apivartos kad bu- ‘ x
tų pelno pasidalinimui, tai Ben-jjuos žmonėms išdalindavo ne 
drove, dar negavusi iš tų įstai-jtik pirmiau B-vės centro Ame- 
gų pelno, negalėjo savo šėrinin? 
kams dividendo mokėti, ir tolei

GERB.
>OPRAGIL0 kampelio

111 I

(Ant musų prašymo, iš Lietu
vos Atstatymo Bendrovės pri
siųsta sekantis vėliausias jos 

oficialis buletinas)
Paskutiniame Bidetino nume

ryje tilpo platus pranešimas iš 
B-vės darbuotįės praeitais me
tais. Nuo pat B-vės, susiorga- 
nizavimo, 1916 m., iki pradžiai 
šių 1921 m., musų; B-vė buvo 
taip vadinamame organizavimo
si .periode. Kuomet buvo pra
dėtas organizavimo darbas spa
lio mėn. 1916 m., mažai kas ir j 
sapnavo kad Amerikos Lietuvių ' 
tarpe bėgyje kelių metų sukils Į' 
tokia didelė biznio kompeticija. : 
L. A. B-vės. kūrėjai dėjo B-vės 
pamatan tikslą užsiimti orga
nizavimu įvairių prekyboą-pra- 
monės šakų, organizavimu įvai
rių amatninkų į tam tikras gru- 
per kad surišus juos į biznio or-1 
ganizacijas (korporacijų ar ko-| 
operacijų pamatais sudaromas 
bendroves), kad paskui sistema- 
tingai jų veikimą su kapitalais 
perkėlus Lidtuvon. Kaip žino-j 
me, to plano B-vės vedėjai ir į 
laikėsi. Lietuvos Atstatymo B- 
vė pati dar neužbaigusi savo or
ganizavimosi, nesukelusi savo. - , . ...
kapitalo, pradėjo organizuoti ki- me užreiškę jogei galės būti pa- 
tus ir suorganizavo čion Ame- ----------- —* . . . ■
rikoje Progress S 
Resorcin Mfg. Co., 
Chemical Co.',___ .JJI
Banką, čia, Amerikoje, taipgi Į '€S'ta> ................
įsigijo savo nuosavų namą. Ban-1 Ir-a^no kucmet pankui ats.^me 
dyta buvo organizuoti rubsiu- sav0 balsus tūli Direktoriai, ku- 
viai, mechanikai, dailydės, ko- suvažiavime nesantį jų 
operatives krautuvės. Lietuve- balsai ir .proksės buvo suvažia- 
je prisidėjo su kapitalu vieno jv-mo panaudota.
milijono auksinų prie suorgani-' Del šito paskiau ir buvo iški- 
zavimo “Nemuno” B-vės; prisi-pę nesusipratimai ir kivirčiai 
dėjo prie “Ringuvoš”, Lietuvos tarpe senųjų ir naujai išrinktų- 
Kredito Banko, prie “Dufoisos”.1 jų direktorių. Bet apie tai čio- 
Višos tos įstaigos jau dabar vei-, nai nevieta dabar kalbėti, pa- 
kia Lietuvoje.

Pačiuose pirmuose organiza-. 
vimosi metuose, t. y. pabaigoje I ja prasideda nuo balandžio 5 d. 
1916 m., iki pradžiai 1919 m., (‘kuomet visi —senieji'ir naujai 
pačios L. A. B-vės sukelto kapi- išrinkti direktoriai įvykino ben- 
talo buvo vos $100,000. Bėgy-'drą susirinkimą ty 'apkalbėję 
je 1919 m. pradėta smarkus va- ’ paskutiniojo suvažiavimo padė- 
jU3( — ir vienų metų bėgyje,' tį, bei išgavę nuo balsų Komisi- 
apart kitų įvairiausių darbų, B- jos nariu žodžiu patvirtinimą 
vė sukėlė $325,000. Turint ka- kad suvažiavime balsų kvoru- 
bitalb arti pusė milijono dola- mui truko, visas Dirėktoriatas 
rių, Direktorių buvo nutarta su- išnešė, įir per spauiią šėrinin-

jau buvo indėta į įvairias 'bend
roves Lietuvoje ir čia Ameri'kd- , 
je, kaip parodo apskaitliavimas : 
žemiaus patilpęs.

Iš Bendrovės direktorių'posė
džių. šėrininkams jau žinoma 
kad šių metų pradžioje musų 
Bendrovė du sykiu šaukė šėri- 
ninkų metinius suvažiavimus, j 
bet abu sykiu tie suvažiavimai 
neįvyko 'taip kaip butų turėję 
įvykti. Pirmasis suvažiavimas 
sušauktas sausio 11 d. pasirodė 

' neturįs ganėtino balsų skait- 
liaus, t. y. nebuvo kvorumo, be 
kurio įstatymai neleidžia nuta-1 
rimų daryti. Daugelis šėrinin- 
kų nebuvo tuo atsitikimu už
ganėdinti ir spėliojo 'bene buvo 

įkaitės iš Valdybos pusės baisus 
skaitant. Kad .to spėliojimo at
eityje nepadarius,'tapo išrinkta 
balsų skaitymo Komisija ir po 

. jos priežiūra buvo vykinama se- i a • r v • .
kantis, naujas, suvažiavimas.

Antras šėrininkų suvažiavi- 
1 mas įvyko vasario 21 d. čionai 
Inors pati balsų skaitymo Komi
sija ir direktoriai buvo suvažia-

~ - • I kankama balsų del kvorumo, bet><IVM V1VF11 •

Shoe Mfg. Co./Jau P° suvažiavimui apsižiūrėjo 
Resorcin 1*r direktoriai iir komisija jogei 

Baltic States daugelio balsų iki kvorumo tru- 
' " — ypač kvorumas susis

1 galiaus jau nėra nei reikalo 
Svarbiausia Dirdktoriato akci-

Lietuvon ar jr 
čionai gyvenantiems (Ameriko
je, Bendrovės šėrininkams, pi
nigai už sėtus negali būti grą
žinami, nes korporacijų tiesos 
tai uždraudžia. Jei Įdilektoriai 
elgtųsi priešais įstatymus tai 
butų baudžiami. _

Apmainymas Bendrovės šėrų 
ant "Nemuno” šėrų trumpoje 
ateityje Ibus direktorių aptarta. 
Mes manome kad tas bus gali
ma padaryti, bet tuo tarpu dar 
nėra tokio, njultarimo. I

Kodėl Bendrovė pervedė pini
gų siuntimą Bankui. Bendrovė 
pradėjo siuntinėti pinigus Lie
tuvon pabaigoje 1919 m. Ne
praslinkus dar’ir ketvertui mė- 

, nešiu, jau pradžioje 1920 met., 
, šnipai pradėjo lankyti Bendro

vės raštinę, teiraudamies ar B- 
, vė užsiima persiuntinėjimu pi

nigų; jie bandė net siųsti pini
gus per Bendrovę idant galėtų 
išimti “warahtą” ir patraukti 
B-vę atsakomybėn, nubausti pi- i 
nigiškai, o direktorius, ypatin- ' 
gai pirmininką, įkišti ten kur i 
jau nevienas nelegalia bankinin- i 
kas, atsidūrė. Bendrovės pinigų 
siuntinėjimo reikalus perkelti 
visai į Wilmington, Del., buvo 
nepraktiška, nebuvo galima iš 
ten tinkamai žmonėms patar
nauti, reikėdavo imti nuo žmo
nių brangiau, ir tokiu budu ne-' 
buvo galima pasekmingai biznis 
plėsti ir atsilaikyti prieš kon
kurenciją. 1

Bendrovė, nupirkusi stambų 
Skaičių Baltic States Banko šė
rų, būdama to Banko dalininke, 
pervedė pinigų,siuntinėjimo da- 
lyką Bankui, arba, geriau sa
kant, susitarė su-Bankų užleis
ti dirvą Bartkui, išnuomuodama 
Bankui namą su visais intaisy- 
mais. Bankas pinigų siuntimo 
biznio negalėjo nuo Bendrovės 
atpirkti, nes -B-vė neturėjo tei
sės užsiiminėti bankiniu bizniu, 
o tokiu ytra pinigų siuntimas, gi 
ko B-vė neturėjo tai ir parduo
ti už pinigus negalėjo.,. Vienok

■ B-vė už įrengimą to biznio da^ 
bar gauna rendą; jei namas

• nebūtų Banko bizniui įengtas
■ ir biznis tnebultų išdirbtas, Itai
• už tą vietą vargu butų galima
■ gauti daugiau kaip $3,000 ren- 
i dos; dabar |B-vė gauna $7,000

į metus, šį dalyką čion paju-

•* v*

1

SAUGIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
JUMS IR JŪSŲ VAIKAMS

COLGATE’S TALCUM PAUDERIS

sutaisytas pagal medikalės formulos, 
naudojamos vaikų ligonbutyje.

Jis yra antiseptiškas ir vėdinantis 'nie- 
žiančiai ir užsidegusiai odai, ir kuomet 
naudojamas liuosai ant kūno kūdikiui 
padarys jo odą sausa ir patogia. Pau- 
deris maloniai perfumuotas.

Moterįs patirs jog Colgate’s Talcum 
yra užganėdinančiu rengiantis, ir vy
rai patirs kad tai yra vėdinančiu po 
skutimosi. Naudokit jį bile kada, kuo
met šilto oro prakaitavimas suteikia 
jums nepatogumo.

Reikalaukit Colgate’s Talcum 
Jums patinkamoje Aptiekoje.

Jei norit knygelės paaiškinančios kaip maitinti ir 
prižiūrėti kūdikį, atsiųskit 10 centų ir reikalaukit 
'Colgate’s Baby Book”. Colgate & Co., New York.

COLGATE’S
TALC POWDER

Gegužio 3 d. Direktorių posė
dyje. apart daugelio kitų nuta
rimų, buvo išrinkta valdyba: 
Pirmininkas — Kun. P. Gudai

tis;
Vice pirm. — J. O. Sirvydas; 
Sekr. — A. B. Strimaitis; 
Ižd. •— J. Ambraziejus;
II vice pirm. — P. J. žiuris;
Direktoriai: A. S. Trečiokas, J.

W. Lutkauskas,, J. S. Lopat- 
to, Kim. N. J. Petkus.
Algos direktorių: pirmininkui 

ir iždininkui — ipo $10 mėnesy
je; sekretoriui — $25 mėn.

Direktoriai atrado reikalingu 
siųsti Lietuvon vieną iš Direk
torių. Išrinktas J. W. Lutkau- 
skas, ir jisai perims Lietuvoje 
Skyriaus reikalus nuo buvusio 
vedėjo A. Vosyliaus, kuris per
ėjo j Lietuvos Kredito banko 
vedėjus.

Apie tolimesnį B-vės veikimą Į 
ir planus pranešime gerb.»šėri- 1 
ninkams. Taipgi bus pranešta 

' ir, apie finansinį organizacijos 1 
stovį pilnai. y 1

Tuom tarpu knygų revizijos • 
Komisija dirba, .pasitikime 'kad ' 
darbas bus užbaigtas trumpame 1 
laike, tuomet bus paimtas Pub
lic Accountant ir sykiu su Revi
zijos .komisija pateiks pilną at
skaitą kaip čion Amerikoje taip 
ir Lietuvos Skyriaus stovio.

Kas toliau manoma veikti. 
Musų šėrininkai indomauja fi
ves ateičia dr daugelis klausia 
ką Bendrovė toliau mano veikti, 
ar bus išmokami šįmet dividen
dai? Ar iškeliaujant Lietuvon 
galima atsiimti pinigai už Še
rus ? Ar galima B-vės šėrus ap
simainyti, ant “Nemuno” Ben
drovės šėrų, ir daug kitokių 
klausimų mums Stato.

Ką Bendrovė mano veikti to
liau. šiuo laiku viešai pareikšti 
nepraktiška biznio ^žvilgsniu. 
Kol neveikiama tokioj ar kito
kioj 'biznio šakoj tol negalima 
girtis planais, nes kompetitorių 
biznio srityje šiandien nestin
ga, Tiek įgalima pasakyti kad 
Direktoriai yra daug dalykų ap
tarę, raštinė ir tam tikros ko
misijos dirba .planus, renka ži
nias,. Kuomet .bus jau 'koks dal
bas pradėtas tuomet bus viešai 
skelbiama. • . . _____ _c_

- Ar bus mokami dividendai? diname dėlto kad ;kai kuriems 
Į šį klausimą galima atsakyti šėrininkams nėra aišku kaip B- 
vienu trumpu sakinių: j.eį iš vė, perleisdama pinigų Siuntimo 
apivartos bus pelno, bus kuom biznį'Bankui, negavo iš Banko 
dalintis, tuomet ir dividendai atlyginimo už tą išdirbtą biznį, 
bus mokami. Kaip augščiau bu
vo nurodyta, Bendrovės kapita- tuvos Atstatymo B-vės Skyrius' 
la3 yra indėtas kaip Amerikoje Kaune lig šiam laikui užsiėmė 
taip ir Lietuvoje į'įvairias įeitai- distribucija pinigų prisiųstų iš

rikoje siunčiamus, bet ir "kitų 
pinigų siuntimo agentūrų,-kaip 
antai: J. J. Urbszo and Co., J. 
Skritulskas, Schnitzer, Newar- 
ko L. A. B-vės Skyrius, vėliaus 
Baltic States Bank, C. Kažemė- 
kas, Baltic States Development 
Corp., Baltic States Finance 
Corp., Mockaitis ir daugelis ki
tų. Už pinigų distribuciją Kau
no skyrius gauna atlyginimą.

Kauno Skyrius užsiima rinki
mu informacijų, jieškojimu pa
likimų Amerikoje ir t. p. Jei 
Lietuvoje yra gimęs, o Ameri
koje gyvenančių ar gyvenusių 
žmonių (minusių) likęs koks 
nors turtas, tai Kauno Skyrius 
per musų.centrą sujieško pasi
likusį turtą. Skyrius taip pat 

' pridaboja visus kitus Bendro
vės interesus Lietuvoje.
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

GRAND RAPIDS, MICH
Gegužio 19 d. šv. Jurgio Dr- ! 

stės salėj atsibuvo vakaras del 1 
Lietuvos našlaičių naudos. Pro- ! 
gramas buvo gan puikus ir tu- ' 
riningas. Sulošta juokažaislė 
“Aptielkorius”, veikalėlis išėjo 
neblogai. Taipgi buvo atlikta 
dialogas “Laiškas nuo Barbu
tės”, ką atvaidino M. Aleksiunas 
ir T. Jurėnas. Publika iš to tu
rėjo gražaus juoko. Po to sekė 
dainos; pirmiausia sudainavo 
keletą dainelių p. Sidaras, kurioj 
gražus balsas publikai laibai pa-i 
tiko ir dėlto buvo i 
pakartoti. P-lė O. Bernotukė 
sudainavo porą' dainelių. La
biausia publikai patiko p. Kran- 
tavičiaus griežimas smuiką p-lei 
Krantavičiutei akompanuojant. 
Rods žmogus klausytum jų to 
grojimo ir niekad nenusibostų. 
Toliaus p-ię L. Abromaiziutė su
dainavo .pora dainelių, kas labai 
publiką žavėjo. Mišrus kvarte-

■ tas ir vyrų kvartetas prisidėjo 
• irgi prie programo padailinimo, 
i Programo surengime daugiau-
■ šia pasidarbavo S. Vaitelis, už 
, ką jam priklauso garbė. Taipgi 
i vakaro surengime darbavosi S.

MARTINAS APIE JŪRES 
PO CLEVELANDU

— Drauge, tu man aną 
sykį užsiminei kad tavo na
mas stovi ant vandenio, ale 
nepabaigei pasakot, tai da
bar papasakok, ba man la
bai tas žingeidi! žinoti.

— Jei nebūtum nusigan
dęs ir išbėgęs bučiau tada 
papasakojęs. Dabar pasa
kysiu ką aš daugiau tame 
klausime ištyriau. Tik ne
įsivaizdink kad štai po ma
no namu yra vanduo į kurį 
tu galėtum įkristi. Prie to, 
ne tik po mano namu, bet ir

nuo musų miesto bangavo 
vanduo'ir plaukiojo žuvįs.

— Tai kur tyi, drauge, sa
vo tyrinėjimus darei?

— Aš buvau išvažiavęs į 
laukus su buriu kitų,, tenai 
kaip tik pasitaikė tokia vie
ta kur per keliolika pėdų , 
žemyn skalose nuo'dabarti
nio paviršio matėsi balti ak
menukai, o pačios skalos 
sluogsniais susigulėjusio su- 
spausto' vandens .smėlio aiš
kiai tą rodė.

— O su kuo .tų buvai iš
važiavęs?

— Važiavo “Dirvos” lei
dėjai ir kiti žmonės dieną 
laukuose praleist, ir mane 

Į pasivadino.
— Tai tu vis su buržujais 

ir bankieriais važisnėjiesi.
— Galima važiuot, ar eit, 

ar kalbėt su bile kuo, jei tik 
ko gauni pasimokyt. Daug 
kas važiavo, bet kitokį da
lykai juos laukuose intere
savo: vieni žiurėjo į kiaules, 
kiti į daržus, kiti į karves, 
ar į varnas, aš tuo tarpu ty
rinėjau žemės sudėjimą, nes 
ten lyg tyčia buvo proga.

— Tu ant darbininkiško 
išvažiavimo, drauge, niekad 
neatvažiuoji.

— Nesvarbu kur važiuo
tum, bile tik butų naudinga.

— Drauge, ir musų kuo-VO,. H“ . /'ll 1 J - • ----- liiuoų nuu-
isšaukiamas P? V1SU Clevelandu nėra jo- pe]gS išvažiavimai buna pa- 
. 2.......UU kio vandens, nfes višas jis Akinanti, ten buna laibos

randasi šone miesto ežeruo-i 
še; bet gi čionai ir per dau
gybę mylių į visas puses yra 
buvęs vanduo ar jūrės, o- 
mes dabar stovime ant jūrių įasiklausmėt apie tikrą mo- 
dugno. v ksla. . Kiekvienas daugiau

T-i.?,a a’ drauge, as tave protaujantis ima iš pašalių 
sukritikavau: juk mes ne ieškotį ksl 0 n6sistum- 
zuvjs kad galėtume ant ju- Jdo «dra^gų» Taigi) 
rių dugno gyvent. -- - - -

— Tik tui klausyk, o ne
skubinkis su savo “kritika”. x orillLU5 1JVUilc
Vanduo, kaip matai liko- šo- mo]ęSio žmogui turi svarbos, 
ne, siuose dideliuose ezeruo-------- - - - - - •
sė, kitos dalįs subėgo į da- 

tinp IMTp'VsiVn.Q iiilonsi.
— O iš kur tu, drauge, ži

nai kad -čia buvo jūrės?
— Mokslo tyrinėjimai pa-

apie ‘revoliuciją ir pasaulio 
tvarką.

— Bet visgi tave tas rię- 
' patenkina, ateini pas mane

kslą. ■ Kiekvienas daugiau

klausyk: ‘laukuose pasitaikė 
užeiti dėdelius žemės per- 
plyšimus, kurie kiekvienam

Kauno Skyrius Lietuvoj. Lie-

AR JUS V KŪDIKIS VERKIA?
Jei taip — gal greičiausia jo maistas 
jam netinka. Jeigu negali žindyt sa
vo kūdikio ir jeigu jis netarpsta ant 
jūsų krūtų pieno — duok jam

kos buvo pilna salė ir visi liko- rodė kad^ dabaitinėj yiduri- 
.-,1 Kiek nujaučia- bAj dalyj Suvienytų Val%
ma iš kalbų, tai pirmasi toks -N 11 Kanados pi lesistoi iš
puikus vakaras atsibuvo šiame j kuose laikuose, kada-dar ze- 
sezone; žmonės Isaiko, 'geistina Ibuvo apgyventa dinosau- 
kaid ir daugiau tokiu vakaru bu- j yais žmogus dar medžiais
tų. Pelno liko $41.50. Pini-1 karstėsi,< buvo vanduo, vie- 
gus, kiek 'girdėjau, pasiuntė įA°mJ^.g? . s JHres’ kitur _pa- 
Lietuvos ______,
fondan su patėmijimu kad jie 
tam tikslui ir butų sunaudoti.

Dat žodis apie musų Lietu
vius -biznierius. Veikėjai nusi
skundžia ant jų (žinoma ne ant I 
visų) kad ešą jie, pasiūlius pir
kti bilietą ant vakaro, 
neisią ir tt., arba paprašius 'pa
dėti jų krautuvės lange apgąr-,1™ K1įu.r> Įr s\tat IIle» sb?’ 
sinimą, tai užkiša kur Už kitų Ylme ant jūrių dugno, kurio 
daiktų kad nebūt matyt; jiems j.as. Pa^®. dar pereitą 
atsilankyti ir paremti labdariai-1 nedeldienį mačiau..
gus Lietuvių vakarus1 yta gėda ^S tam netikiu kad tu, 
ir perprasta. Ar nevertėtų ir drauge, galėtum matyt bu- 
mums juos taip remti kaip jie VUSĮ jūrių dugną.
tomia Lietuvą? ~ M1€?te su?ku Jau

( Saulėtekio Vaikas. ™es rasti nes žemes pavir- 
sis '.sudarkytas. Bet 'tolumo
se, laukuose, vietomis užeini 
žymes po dabar apnešta, iš
dirbusia juoda žeme. Per 

I tūkstančius mylių j šalis

Atstovybę našlaičių |krąsciai ir pelkynai pilni tų 
laikų augmenų. Kada ve- 

įliau augmenų krantai nu
skendo, vanduo apnešė tuos 
plotus stora žemės *pluta, ją 
'vanduo drūčiai suspaudė, o 

nuo P° aPačia sukietėjo augnae- 
atsisako' nis pasidarė anglis. Po 

J to vandenįs iš čionai nuke- 
I liavo kitur, ir 'štai mes Sto-

BALTIMORE, MD.
Prie L. A. B-vės rašinių. Ge

gužio 21 d. patėtnijau “Dirvo-I 
je” A. B. Strimaičio rašinyje 
“Lietuvių Pusmilijoriinė” Kom
panija” išvedžiojimus apie Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės va
dus; sakoma kad jeigu patįs jie 
užsipelnė sau geras algas savo 
gabumais, tai gerai. — Tame 
aš matau klaidą. Pelė aruode 
irgi užsipelno sau gerą maistą 
pakolei j,os (niekas nepatėririja, 
bet kaip tik pamato tai ją nu
veja arba' pagauna į siųstus. 
Mano supratimu, taip ir sau 
sipelnė musų Organizacijos 
■lovai. Man rodos, išrinkti 
dovai neturėtų užsipelnyti

išsirinkft gerus vadovus. Tame 
yra rašytojo klaida, šėrininkai 
ir laikraščiai neprasižengė ant 
tiek daug kad butų pakenkę or
ganizacijai, kurį buvo pavesta į 
tokių žmonių rankąs kurie per- 
greit įsivaizdino jog (jau (Ben
drovės pinigai neša neapsako
mus pelnus ir kad taip bus visa
da.
k-aip galiau paaiškėjo, perdegė 
taip greitai kaip sukurtas lau
žas — tik iš vienų popierų.

Nekaltinų -nieko perdaug del- 
di- i to kad mes Lietuviai nepripratę

dėsnių algų kailp jiems šėrinin- buvome prie tokių dalykų, o tik 
kai viešuose susirinkimuose pa- dabar pradėjom mokintis-, 
skiria; jeigu yra kiek pelno, tai i Kokie nukrypimai iki dabar 
turi visiems šėrininkams lygiai | pasidarė, jie 'bus pamokinintu 
K.vt-i L-om tori n;.Iį.j. vieniems ir kitiems; tik būtų

labai geistina, vardan Lietuvių 
darbininkų, kurie didumoje be
veik visus savo sunkiai uždirb
tus pinigus sudėjo, kad ateityje 
dabartiniai direktoriai išvengtų 
tokių didelių klaidų kur galėtų 
nukęsti musų žmoneliai ten kur

būti, o ne .kaip dabar kad Di
rektoriai vienas kitam algas kė
lė kuodidžiausias.

Paskutinėje dalyje savo raši
nio A. B. Strimaitis kaltina šė- 
rinirtkus ir laikraščius už Ben
drovės nepasdkmes. Išdalies ir 
teisybė, daugiausia kalti šeri-

Ūkininkas pyksta kad 'jo že- 
| mėj tičk daug vietos niekais 
I stovi, bet kitam tas atveria 
knygą į žemės praeitį' keli 
milijonai metų atgal. To
kis žemės perplyšimas atsi
buvo, po to kada jau buvo 
nusekęs jūrių vanduo, d už- • 
ėjo žemės drebėjimas arba 
šiaip pasimainymas pamatų 
apačioje kuomet iš - vidurių > 
veržėsi- kokie užsilikę gazai. 
Skalos gražiai viena nuo ki
tos atsiskyrę ro'do savo mi
lijonų metų senumą; jos gu
li po Storoka pluta minkšftios 
žemės, kur dirbama laukai 
ir sėjama augmenis. Taip 
daugelyje vietų šitos ž-ymės 
matyt kiekvienam kuris į 
jas žiuri. Taipgi tos žymės 
matyt musų didelio ežero 
vakariniame nuo miesto šo
ne. Augšti vandens išgrau
žti krantai irgi pasirodo esą 
susigulėjusio smėlio sluog- 
sniai; virš tų krantų kitados 
bangavo didysis okeanas, o 
jo liekanos šiame krašte yra 
šie dideli ežerai.

— Dabar aš, drauge, su
prantu kuo tu mane andai 
išgąsdinai. Tai čia jokio 
vandenio dabar po • musų 
kojų nėra, tik yra kitados 
jis buvęs.

’ — Vandens yra. ant kiek 
: jis giliai žemėje užsilako, 

bet kad kitados tarpe Cle- 
velando ir Meksikos užlajos 
bangavo vienas nepertrau
kiamas okeanas, tai jo da
bar nėra. Užtai dabar šio
se srityse yra anglies, nes 
prieš daugelį milijonų me
tų, didžiųjų augmenų gady
nėse, tie augmenjs buvo nu
skandinti didesniu užėjusiu 
vandeniu vienoj kurioj že
mės dalyj sausumai pakilus 
Į riršų ir vandenį nustūmus 
tolyn. Tik kad tokiu pačiu 
pasikėlimu ir nuo čionai li
kosi vanduo tolyn nustum
tas, tai mes dabar turime 
progos sausomis kojomis 
vaikščioti ir gelžkeliais va
žinėti, viėtojplaukioti lai
vais.

KAM KENTŪT1?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

4a PAIN-EXPELLER 4
VaLbažeuklis užrej

daugiau kaip 50" metų.
Reikalauk. k:ul turėtu Ikfir?

Iš LEh
Leninas yra 1 

ras. Rusija yr: 
torija arba tyri 
ta. Iš moksliški 
nino bandymai i 
ti smerkiami, 
tyrinėtojai, jis į 
daręs savo laba 
svieto akių dari

Žinome daug 
liniukų tyrinėju 
rymuose bandĮ 

) biausi bandymą 
gydymui jvair 
siaučiančių lig 
bandymuose pa 
spėkiai, nekalti 
imti gyvuliai: .j 
tės, beždžionės 
tės, žiurkės ir c 
Ūai. Jie tiems 
panaudoti spėk 
ti, pjaustyti, k; 
saip sukonevei1

Tai žiaurios1 
radimui pagal 
rimui žmonijos 
ligų.

Leninas paė 
lion žmones ir 
bandymus išgj 
lio gyvenimo n

Žinome gen 
bandymų pasis 
ir ne. ? Daug 
išrodė galįmon 
nomis, bet po 
ko tuščiomis, 
rodo ir Lenin

Leninas noi 
komunizmą |ks 
visuomenės nu 
niotų šiandien 
Šiandien vieni 
tekliuje gyve: 
mažiau turi; j 
visai kuo maž 
ketvirti visai 
badauja. Tai 
butų vieni.vis 
biskelį sergą, 
gos z apimti, o 
sai vėžys bau 
sidavęs žmon 
dytojas varg 
nimų panaiki 
kad visi gale 
Leninas nori 
gint, kad viei 
tesni jausdai 
vergtų, kad 
nimo nedary 
darančiam t: 
gyvasties pa 
vieni kitų nt 
lais priverti 
ti. Kada bu 
tada vienas si 
gai gyvens, d 
reikia ir už 1 
go ar kitokio 
jam dabar r 
galėtų pasidė 
daugiau ir 
dirbs ir tfk 
to, o ne savo

Tų savo tĮ 
vedimui Lenu 
sus reikaling 
jai įnagius: 1 
tavus, parak: 
plakimą privt 
išduoti jam i 
mai ireikalaii. 
bandymų išėj 
Narodno gra 
apie dirbtinį 
si-trusėsi, ant 
grybas!

Pinigų pan 
ja neįsigalėje 
kas ' nežmon 
Rusijoje oar 
sime pinigai 
bet kam jų 
Panaujintas1 
mas ir galiai 
kitomis šalir

Ant galo 1 
Rygos ateinu 
taip girdėję i 
sisaikė jog k 
siškai subari! 
ra jo trijų m 
sijos laborat 
tik grybą. ] 
kreipiasi į vis 
dantįjj komit 
teisę sųgrįžin 
kapitalizmo ii 
gal į Rusiją vi 
tijas įpradėjim 
valstybę.

Daug tyrinę 
šakose padėjo f 
savo sveikatą, 
ko neatsiekė.i 
su Leninu..

Mes tikime ji
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miesto bangavo 
laūkiojo žuvįs. 
r tp, drauge, sa
lus darei? 
vau išvažiavęs į 
uriu' kitų, tenai 
įtaikė tokia vie- 

keliolika pėdų 
įse nuo'dabarti-' 
matėsi balti ak-

> pačios skalos 
susigulėjusio gu
ldens .smėlio aiš-

kuo .tų buvai iš- 

vo “Dirvos” Įei
ti žmonės dieną 
paleist, ir mane 

l vis su buržujais 
ais važinėjies! 
a važiuot, ar eit, 
u bile kuo, jei tik 
lašimokyt. Daug 
o, bet kitokį da- 
laukuose intere- 

. žiurėjo į kiaules, 
;us, kiti į karves, 
3, aš tuo tarpu ty
nęs sudėjimą, nes 
čia buvo proga, 
ant darbininkiško 
o, drauge, niekad 
>ji. < ;
'arbu kur vaziuo- 
ak butų naudinga, 
įge, ir musų kuo- 
žiavimai buna pa-

ten buna kalbos 
Liuciją ir pasaulio

IŠ LENINO “LABORATORIJOS” Reikalauja Lietuvio

Pagalba Liet. Šauliams
(Lietuvos Informacijų Bfaazae)

Paskutiniu laiku vėl .pradėjo 
plaukti aukos Lietuvos šau
liams. Nuo vasario 1 d. iki ge
gužio 23 d. inpiaukč:
$5,517.99 ir $500 Lietuvos. Lai-

BALON KRITĘS - SAUSAS NESIKELSI

Moliero Komedija — Trijuose Aktuose — Vertė Šarūnas

visgi tave tas ne į 
,, ateini pas mane Į 
mėt apie tikrą mo- r 
ekvienas daugiau | 
itis ima iš pašalį? | 
iokslo, o nesistmiį F 
gų” tarpe. Taigi, t • 
Taukuose pasitaikė į 
delius žemės per- į 

kurie kiekviena f 
nogui turi svarbos. I 
s pyksta kad jo ie s 
daug vietos niekai L 
; kitam tas atveria R 
žemės praeitį. M | 
metų atgal. | 

s perplyšimas atš- !
to kada jau ta) r 

jūrių vanduo,din- | 
fe drebėjimas arba r 
iimainymas pamatą į 
kuomet iŠ vidun, | 

tokie užsilikę gam i 
ražiai viena nuo b r 
įkyrę rodo savo» I,- 
etų senumą; jos go- Į 
roką pluta minkšto f 
cur dirbama lauki į 
1a augmenįs. Taip | 
įe vietų šitos žymu | 
tiekvienam kuris į i 
L Taipgi tos ŽJM f 
nusų didelio ežero 
lame nuo miesto» į 
gšti vandens išgno t 
tai irgi pasirodo esą . 
jusio smėlio sluog- į 
irš tų krantų kitai® į 
) didysis okeanas, • į 
uos šiame krašte jn į 
Ii ežerai.
įbar aš, drauge, šį ■ 
kuo tu mane andai į 
įai. Tai čia jokia | 
io dabar po- mus! I 
era, tik yra kitada | 
ĮS.
andens yra ant kiek Į1 
ai žemėje“ užsifaU | 
i kitados tarpę ft- Į 
i ir Meksikos užlaja 
o vienas nepertrau J 
okeanas, tai jo d> [.

ra. Užtai dabar šio I 
yse yra anglies, ne Į 
langelį milijonų me [ 
šiųjų augmenų gady- f 
e augmenįs buvo no ' 
iti didesniu užėjusi 
iu vienoj kurioj fe į 
lyj sausumai pakito 
ir vandenį, nustinn® I 
Tik kad tokiu pa® • 

imu ir nuo čionai lė 
anduo tolyn nusti®- 
d mes dabar tunto

sausomis kojon® I 
loti ir gelžkeliais » \ 

vietojplaukioti 1* i

AM KENTĖTI?
zmo, neuralgijos ir ratini 
greitai nustoja, jeigu patrini9 

AIN-EXPELLER3 
bažeuklia užreg. S. V. Fui Otr.

gautum tikrąjį-

Leninas yra mokytas vy
ras. Rusija yra jo labora
torija arba tyrinėjimų vie
ta. Iš moksliškos pusės Le
nino bandymai negalėtų bū
ti smerkiami. Kaip ir kiti 
tyrinėtojai, jis godžiai užsi
daręs savo laboratoriją nuo 
svieto akių darė bandymus.

Žinome daug būdų moks
lininkų tyrinėjimuose ir da
rymuose- bandymų. Svar
biausi bandymai daryta pa
gydymui įvairių žmonėse 
siaučiančių ligų, kuriuose 
bandymuose panaudota be- 
spėkiai, nekalti verstinai pa
imti gyvuliai: -jūrių kiaulai
tės, 'beždžionės, šunės, ka
tės, žiurkės ir didesni gyvu
liai. Jie-, tiems bandymams 
panaudoti spėka, jie nuodin- 
ti, pjaustyti, kankinti ir vi
saip sukoneveikti.

Tai žiaurios priemonės iš
radimui pagalbos išliuosa- 
vimui žmonijos nuo kūniškų 
ligų-

Leninas paėmė savo va
lion žmones ir su jais darė 
bandymus išgydymui socia- 
lio gyvėnimo negerovių.

Žinome gerai kad daug 
bandymų pasisekė, bet daug 
ir ne. Daug teorijų išsyk 
išrodė galimomis ir daleisti- 
nomis, bet' po išbandymų li
ko tuščiomis. Tuščia pasi
rodo ir Lenino teorija.

Leninas norėjo išbandyti 
komunizmą (kaipo išgydymą 
visuomenės nuo laibai supai
niotų šiandieninių apistovų. 
Šiandien vieni perdaug per
tekliuje gyvena, kiti kiek 
mažiau turi; yra dar kiti su 
visai kuo mažu'prie save, o 
ketvirti visai Vergauja ir 
badauja. Tai yra lyg kad 
butų vieni.visai sveiki, kiti 
biskelį sergą, kiti pusiau li
gos z apimti, o kitus jau vi
sai vėžys baigtų suėstu At
sidavęs žmonių gerovei 'gy
dytojas vargsta visą gyve
nimą panaikinimui tos ligos 
kad visi galėtų butų sveiki. 
Leninas norėjo visus suly
gini, kad -vieni už kitus tvir
tesni jausdamiesi jų nepasi
vergtų, kad iš jų sau gyve
nimo nedarytų, o viską pa
darančiam tik dalelę duotų, 
gyvasties paiaikyūiui; kad 
vieni kitų nebandytų gink
lais privertinėti nusilenk
ti. Kada 'bus visi lygus — 
tada vienas su kitu draugin
gai gyvens, dalinsis ko kam 
reikia ir už tai neims pini
go ar kitokio atlyginimo ko 
jam dabar nereikia, o tik 
galėtų pasidėti ir krauti jo 
daugiau ir daugiau; visi 
'dirbs ir tik' vienas del ki
to, o ne savo naudai.

Tų savo tyrinėjimų pra- 
vedimui Leninas naudojo vi
sus reikalingus laboratori
jai įnagius: durtuvus, šau
tuvus, paraiką, kalėjimą ir 
plakimą privertimui žmonių 
išduoti jam ko jo tyrinėji
mai {reikalauja. Bet iš tų 
bandymų išėjo 'kaip iš Ivano 
Narodno gražaus aprašymo 
apie dirbtinį žmogų: trusė- 
si-trusėsi, antgalo išaugo tik 
grybas!

Pinigų panaikinimo teori
ja neįsigalėjo, vietoj to vis
kas '-nežmoniškai -brangiai 
Rusijoje nprsiduoda (saky
sime pinigai neturi Vertės-, 
bet kam jų ir reikia?...:) 
Panaujintas pinigų naudoji
mas ir gabaus užvedama su 
kitomis šalimis prekyba.

Ant galo pats Leninas, iš 
Rygos ateiną, žinios skelbia 
taip girdėję iš Maskvos, pa
sisakė jog komunizmas vi
siškai subankrutijo. Tai y- 
ra jo trijų metų trusas Ru
sijos laboratorijoj išvystė 
tik grybą. Leninas dabar 
kreipiasi į višos-Rusijos pil
dantįjį komitetą pripažinti 
teisę sugrįžimo nęapribolto 
kapitalizmo ir atšaukti at
gal į Rusiją visas senas .par
tijas pradėjimui atbudavoti 
Valstybę.

Daug tyrinėtojų įvairiose 
šakose padėjo savo 'gyvastis, 
savo sveikatą, nors jie nie
ko neatsiekė.) Tas' pats ir 
su Leninu.

Mes tikime jog kada nors

ateis laikai kad žmogus ne
gels daug visko 'ko jam ne
reikia, neskriaus kito maty
damas kad jis silpnas, ir ne
atims iš kito tą ką anas tu
ri tik dėlto kad jam tas gra
žiu ar naudingu išrodo.

Bet iki tam žmonijai rei
kia daug dar vystymosi, dar 
kone tiek kiek jau išsivystė 
palikdamas užpakalyje savo 
urvų gyvėnimo papročius.

▼ ▼ ▼

Delei Nusiginklavimo
Japonija smarkiai ginkluoja

si, stato naujus didelius kariš
kus laivus, kviečia iš Anglijos 
gabiausius militarius mokyto
jus savo armijai lavinti. Japo
nija šiuomi tarpu ■ apsireiškia 
audros debesiu ant pasaulinės 
taikos padangės. Būdama tir
štai apgyventa mažame .savo sa
lų plote, ta galingiausia šios ga
dynės geltonodžių rasė jieško 
būdų praplėsti savo plotus ir te
nai išdalinti savo gyventojus.

Korėja, Sakhalinas, Mančžu- 
rija, šantungas yra patinka- 
miausios kaimynystės j kurias 
Japonija gali plukdyti daugybę 
savo gyventojų ir kariumenės 
prasimaitinimui. Labai arti Ja
ponijos, ir visai neperankioj vie
toj nuo Amerikos-, randasi Fili
pinų salos ’kuriais vaido Suvie
nytos Valstijos.- Pastarųjų lai
kų ginčai už Yap salą yra dide
lės svarbos kaip Suv. Valstijoms 
taip ir visam pasauliui, nes ta 
maža bereikšmė seniuke reikalin
ga ir Japonijai ir Suv. Valsti
joms kaipo jprinė laivynų sto
tis, arta Filipinų salų. Susiki- 
vir&jimas už tą salą reiškia ka
rę už Filipinus.

Tas verčia Suv. Valstijas gin
kluotis, statyti naujus laivus ir 
laikyti juos Pacifiko vandenuo- 
se, iš 'kur gali gręsti pavojus 
Japonų audros. ,

Vienok šiose dienose Suvie
nytų Valstijų senatas priėmė 
senatoriaus Boraho rezoliuciją 
kad Prezidentas Harding kvies
tų konferencijon Japoniją ir 
Did. Britaniją sumažinimui to
kių didelių pasiryžimų budavoti 
naujus laivus- ir didinti karines 
spėkas, šioms didelėms jūri
nėms galybėms sumažinus savo 
spėkas, kitos valstybės turėtų 
irgi Stoti eilėn, (tokiu budu'pra
sidėtų tiesioginis nusiginklavi
mas.

Ar galimas sulaikymas ka
rių? — Prie dabartinio žmonių 
išsivystymo — ne. Jei ir visiš
kai ‘butų militarė sistema panai
kinta, atsirastų panašių atsiti
kimų kaip dabar Silezijoje ar 
Vilniuje; gaujos savo interesus 
žiūrėdamos organizuotųsi ir at
naujintų savo užpuldinėjimais 
reikalingumą stiprinti organi-1 
zuotą apsaugą, o tas vėl išsivy
stytų j abiejų pusių (ir vjsų pu
sių) organizavimas; “apsigyni
mui”. "

Kaip galėtų veikti priimta re
zoliucija konferencijos nutari
mas, sunku pasakyti. Dabar 
pastatytų kariškų laivų juk'ne
ims skandinti, d jų yra jau ir 
taip perdaug ir užtektų sudre- 
binimui pasaulio pemaują ko
vojant ižien ant vandenų.

Keistai dalykas tos karės: 
juk kariaują visada tik dvi pu
sės, ir visada tik viena laimi. 
Sustatymas milijono kareivių 
prieš kitą milijoną, šimtų ka- 
nuolių prieš kitus -šimtus, ir de- 
sėtkų kariškų laivų1' prieš kitus 
desėtkus reiškia lygiai tik tiek 
kaip sustatymas vieno žmogaus 
prieš vieną. Po žiaurios kovos, 
vienas katrą nugalėjęs ir liktų 
laimėtoju-. Bet karėse taip ne
apsieinama: reikia išnaudoti vi
sų žmonių galybę, suardyti jų 
gyvenimus, sustumti į ugnį, jų 
jiegas ir apsunkinti ateinančias 
gentkartes ekonominiai — yra 
tai karė, ko /du iš abiejų pusių 
pastatyti vienas kitą nukauda
mi neįstengtų padaryti.

Trys Vaizdeliai — Žemaičių 
Antano parašyta 14 pusi, bro
šiūrėlė kurioje telpa: Gedimino 
Apsilankymas Vilniuje, -Miškas 
ir Keleivis, Du Keliu. Gedi
mino apsilankymas vaizdinas! 
teatro formoje, užima 9 pusla
pius.. Kiti du dalykėliai dar 
trumpesni.

Konsulo
Liet. Inf. Biuras praneša:
Gegužio 16 d. Amerikos Lie

tuvių Prekybos ir Pramonės Ta
rybos vardu tapo išsiuntinėta 
visiems Senato ir Atstovų Bumų 
nariams, o taip pat ir Valstybės 
Sekretoriui Hughes ‘tam tikra 
rezoliucija, kurioj reikalaujama 
idant Amerikos Valdžia greičiau 
nuskirtų savo 'konsulus ar kon- 
suliarius agentus Lietuvoje.

šiuo laiku Lietuvos žmonėms 
kurie -turi kokių nors reikalų 
prie Amerikos Konsulo prisiei
na keliauti Rygon, nes tik ten 

lyra toksai konsulas; o reikalų 
Į atsiranda vis daugybė, tai delei 
išgavimo leidimo arba vizos va
žiuoti Amerikon, tai delei per
siuntimo kokių dokutpentų ir tt. 

Į Parvykusiems Lietuvon tiems 
Lietuviams kurie yra patapę 
Amerikos piliečiais, lygiu budu 
prisieina susisiekti su konsulu, 
o kad nuvažiuoti Rygon prisiei
na išsiimti pašas ir Šiaip pada
romą , daug išlaidų, neskaitant 
jau sugaišties-. Delei šių tat 
priežasčių, ir delei to kad Lie
tuvos Respubliką gyvena jau 

I suvirs .tris metus kiipo atskira 
nepriklausoma Valstybė, Tary
bos Direktoriatas ir yra susta
tęs tam tikrą rezoliuciją, kuri, 
su parašu Adv. J. S. Lopattos 
kaipo Tarybos Direkftoriato pir
mininko, ir Adv. F. J. Bągb- 
čiąus kaipo sekretoriaus, ir bu
vo išsiuntinėta; kaip jauigščiaų 
nurodyta.

Tuo tarpu jau gauta yra nuo 
daugelio senatorių ir šiaip at
stovų daug atsakymų, kuriuo
se pažadama tą (klausimą pa
remti kaip tik jis 'bus įneštas 
svarstyti, ir tai dar gal šios se
sijos mėtų.

svės paskolos bonais.
Lietuvon pasiųsta 200,000 au

ksinų ir $500 bonais. Kasoje 
lieka $190 kurie ir bus išsiųsti 
Lietuvos šaulių Sąjungos Val
dybai kaip- tik susirinks dau
giau.

Amerikos spaudoj buvo dary
ta šiokių tokių ‘priekaištų šau
lių Sąjungai, būtent kad ji ne
norinti pasiduoti kontrolei Kra
što Apsaugos Ministerijos, kad 
jos nariai buk užsiima pagalba 
žvalgybos Skyriui, trukdą Lie
tuvos piliečių laisvei, ir tt. Vi
si priekaištai neturi prasmės.

Įstatymas apie šaulių orga
nizaciją yra jau įneštas Steig. 
Seiman ir buvo priimtas pir
muoju Skaitymu. Rods šau
liams rupi pirmiausia Lietuvos 
nepriklausomybės apgynimas -ir 
pačių piliečių teisių apsaugoji
mas. Jeigu kai kur'šaulių'Są
jungos nariams pasisekė suras
ti ir atiduoti teisių žinion kai 
kuriuos slaptus degtindarius ar
ba aiškius Lietuvos nepriklau
somybes ardytojus,.tai rods ta
me yra tik jų nuopelnas. Kad 
delei to atsiranda .daug -priešin
gų Šauliams', tai pilnai supran
tama.

Norėdama išsklaidyti šiuos 
intarimus, šaulių Centro Valdy
ba yra prisiuntusi Lietuvos At-; 
stovybei tokį kablegramą:

■ šauliai turi pritarimą Val
džios. Seimas priėmė pirmuo
ju skaitymu dviem, balsais 
prieš, įstatymą apie šaulius.

šaulių Centro Valdyba.
Visokias aukas Lietu-vos šau

liams, kaip lygiai Lietuvos Gy
nimo Komitetui, Liet. Raudon. 
Kryžiui ir kitiems reikalams 
prašome siųsti adresu:
Representative of Lithuania 

370—7th Ave., New York City.

KELETAS ŽINIŲ 
APIE,RUHR

fįUHR (klonis vakarinėj Vokie
tijoje, kurio gale santarvės 

kariumenė yra apsistojus jau 
keliolika mėnesių, ir kurie vi
sišką Francuzijos kariumenės 
užėmimą Vokietija vos išvengė 
paskutinėje valandoje priimda
ma santarvės atlyginimų ulti
matumą, šokančiai (apibudinama 
mums prisiųstame buletine iš 
Washing-ton, D. C., National 
Geographic Society raštinės:"

“Ruhr upė yra nežymi sro
vė, nedaug ką ilgesnė negu šim
to mylių, su nedaugiu vandens, 
ir ja gali laivai plaukyti tik su 
pagalba vienuolikos užtvankių 
per 43 mylias toliausia. 'Bet jos 
klonis ir visais plotas į šiaurius 
per keletą mylių, kuriam tas 
klonis davė ir vardą, yra sritis 
dideliai sukoncentruoto indus- 
triaiižmo. Tenai, plote apskri
tai imant 40 per 10 -mylių, ta
pė išvystyta, 'didžiausia anglies 
produkcija Europoje. Ir su ar
timoje kaimynystėje gaunama 
geležies' ruda iš’pirmiau buvu
sios ‘Vokiškos Lotaringijos’ ir 
Luksemburgo, tenai pakilo in
dustrija išdirbimo geležies ir 
plieno, kuri pastūmėjo/pirmyn 
gal but toliausia negu kitas ko
kis veikimas prie subudavojimo 
galingos Vokietijos Imperijos iš 
1913 metų, ir davė literalę reik
šmę Bismarck’o idėjai ‘kraujo 
ir keležies’ valstybės.

“Lengvai bile kas gali išskir
ti Ruhro srities pailgį Vokieti
jos žemlapyje iš jos gelžkelių. 
Vokietijos plieniniai, keliai su
daro lyginamai tankų tinklą ant 
visos šalies, bet Ruhro srityje 
linijos susitraukia krūvon į vi
sai Smulkų rezginį parodantį ne
apsirinkamai aiškų industrijos 
avilį į kokį tais distriktas pa
virto.

“Svarbiausias atspindis Ruhr 
dilstrikto yra Essen, žinomas 
skersai ir išilgai kaipo namas 
didžiųjų Kruppo kanuolių ir 
ginklų, dirbtuvių. Pažymiausio
se to miesto vietose stovi pa
minklai Bismarckui ir Alfre-
dui Kruppui — tam žmogui ku
ris (padėjo pamatus Vokietijos 
galingiausių karės įnagių, ir to
kiam kuris tais Įnagiais aprūpi
nęs šalį pastojo neapsakomai 
turtingu, Kruppas ištikrųjų Es- 
seną padarė beveik taip lygiai 
kaip United Statės Steel Cor
poration padarė Gary, Indiana-.

Tasai miestas buvo įsteigtas de- 
vintąme šimtriietyje, bet net iki 
1854 mėtų jis turėjo nekiek 
daugiau svarbos kaip kaimas 
su 10,500 gyventojų. Pirm Pa
saulinės Karės jis daaugo iki 
miesto iš 300,000 gyventojų ir 
iš jų netoli 5OJTO0 dirbo Kruppo 
įstaigose. Nuo 1914 iki. 1918 
metų kuoimet Vokietija dėjo” vi
sas pastangas išdavimui kuo- 
daugiausia karės reikmenų, Es- 
seno gyventojų skaičius turėjo 
karinį priedą iš 100,000 ar dar 
daugiau.

"Su Esseno .išsivystymu kai
po plieno ir geležies centru šimį 
tai kitų įstaigų prisidėjo prie 
Kruppų iki miešto apielinkės 
dabar yra tik kaminų miškas. 
Netoli Esseno, taipgi, yra dau
gybė anglies kasyklų.

“Bet nors Essen yra centru 
‘paties Ruhro’ jis jokių budu 
neturi vienas sųmonopoliząvęs 
jo pramonės. Toje srityje )di- 
delių miestų yra tirštai. Inei- 
nant į tą sritį ties Duisburgu, 
još vartų-miefctu, su 230,000 gy
ventojų, ipakėliąvus mažiau per 
penkias mylias tuoj pasiekiama 
Oberhausen su 90,000 gyvento
jų. Trįs mylios toliau yra Mul- 
heim su 112,000, už penkių my
lių atstu yra Essen sū 300,000, 
o keturios mylios .toliau Gelsen
kirchen sū 170,000. Dar pavy
kus pirmyn kitas keturias my
lias į Ruhr pasieki Bochum sū 
137,000 gyventojų; o rieviški už 
dešimts mylių tolyn į rytus ir 
dar vis arti prie rytinių rube- 
žių tols srities guli Dortmund su 
214,000 gyventojų. Išeina lyg 
St. Paul, Minh., Flint, Mich.', 
Albany ir 'Rochester, N. Y., 
Richmond, Va., Grand Rapids, 
Mich., ir Oakland, Calif., būtų 
[sutraukti artimai į plotą mažai 
ką ilgesnį ir dar kiek Siauresnį 
negu Rhode Island valstija, gi 

I tarpe jų butų išmėtytą tuzinas 
ar daugiau miestų su didumu 
kaip Bismarck, N. Dak., ir 
Aberdeen, Wash., iki Austin, 
Texas, ir Chattanooga, Tenn.

“Visuose ir apielinkėse beveik 
visų tų miestų Ruhr srityje, iš
skyrus tų ką randasi prie inei- 
gos į ją, randasi anglies kasyk
los,' gi visuose juose yra gele
žies ir plieno išdirbystėS ir ne
suskaitoma daugybė manufak
tūros įstaigų. Mieštuose prie 
vartkelio į Ruhr; yra sucentruo- 
ta bankiniai ir transportacijos 
reikmenis išplatinimui tų mil
žiniškų išdavinių iš šiito taip 
galimo pavadinti Vokietijos Tu- 
bal-Cains namo.”

(Tąsa iš pereito num.)
Scena III.

Dauderis (ineidamas pamato Lapienių, sa
ko sau): —- Tas pats žmogus. Ak, kad 
Dievas duotų jam proto liudyti tėvui 
ir motinai tą ko jie dabar netiki!

Lapienius (pamatęs Dauderį): — A, svei- 
kas-gyvas, ilgaliežuvi. Reikėjo gi tau 
eiti ir mano sekretą vyrui papasakoti!

Dauderis: — Kas, aš?
Lapienius: — Taip) tu. Tu alei žodelį iš

bliovei ir mane į nelaimę ko neįstu- 
met Dabar žinosiu kad tokiam ilga
liežuviui daugiau nieko’nesakyti.

Dauderis: — Paklausyk manęs, drauge.
Lapienius: — Kad butum liežuvį laikęs už 

dantų, tai bučiau pranešęs kas dabar 
dedasi, o dabar nesakysiu.

Dauderis: — Na, kas gi dabar dedasi?!
Lapienius: —- Ugi nieko, nič nieko. Ken

tėk už savo liežuvį. Sudieu.
Dauderis: — Palauk valandėlę.
Lapienius: — Ne.
Dauderis: — Noriu tau tik žodelį tarti. 
Lapienius: — Ne, tu nori mane išpumpuoti. 
Dauderis: — Visai ne, visai ne.
Lapienius: — Aha, manai kad aš esu kvai

las. Ne, brolyti.
Dauderis: — Visai ne tą manau. Klausyk! 
Lapienius: — Aš nenoriu nieko bendro su 

tavim turėti. Tu norėtum kad aš tau 
pasakyčiau jog tik ką dabar ponaitis 

• , davė Magdei pinigų idant ta nuvestų 
jį pas ponią, ir kad dabar ponaitis su 
ponia šnekasi. Aha.... Bet aš to tau 
nesakysiu. Aš ne toks kvailas. '

Dauderis: — Meldžiu tavęs.... 
Lapienius: — Tra-la-la-la!
Dauderis: — Aš tau duosiu....
Lapienius (išeidamas) — Ku-ku, ku-ku.
Dauderis (vienas):' —- Kad jį paraliai, tą 

žioplį; Nors tiek pasakė ką mano pa
čiutė veikia. Bet ir su ta žinia nega
liu nieko veikti. Jei -lysių vidun, tai 
ponaitis gali išsmukti, o manęs niekas 
netikės, nors kryžiumi gulčiau. Jeigu 
eisiu pašaukti uošvį, ir jį atsivedęs ne- 
berašiu ponaičio, tai gausiu vėl pamok
slą su ceremonijomis, kaip šįryt. (Žiu
ri prie durų pro raktų skylutę.) ' Kad 
jį bala, dar tebėra! Kas čia daryti? 
Vat, gilhikis! 'Štai ir teisėjai ateina: 
(Ineiha ponai Radzivilai.) Aha, Ta- 

, mistos, netikėjote manim pirmai, ir 
duktė Tamištų visus už nosies pave
džiojo. Bet dabar aš parodysiu gyvu 

? faktu kaip Tamistų duktė elgiasi su 
manimi. O, ačiū Dievui AugščiauSiam, 
jos garbės praradimas yra aiškus kaip 
diena!

Radvizilas: — Ką, žente, tu'vis dar tebe- 
dainuoji seną melodiją? '

Dauderis: — Taip, ir dabar turiu gerą prie
žastį dainuoti!

Radzivilienė: — Ir vėl mūšų galvas kvar
šinsi tais niekais?

Dauderis: — Tamistoms niekai, bet mano 
galvai daug blogiau daroma.

Radzivilas: — Argi tau nenusibodo tapti 
visiems nepakenčiamu?

Dauderis; — Visai ne, man nusibodo būti 
asilu.' ' r ; ’ -

Radzivilienė: — Ar nenusikratysi šių kvai
lų įsivaizdinimų!

Dauderis: — 'Ne, ponia? Bet aš norėčiau 
atsikratyti nuo savo pačios, kuri ma
no garbę purvan mina.

Radzivilienė: — Dėl Dievo, ar neišmoksi
■ priderančiai išsireikšti?!

Radzivilas: — Po šimts pypkių, pajieškok 
netaip įžeidžiančių žodžių!

Dauderis: — Pralošėjas nesijuokia.
Radzivilas: — Atmink kad yedei panaitę 

augštos kilmės. ‘
Dauderis: — Aš tą gerai pamenu, ir atsi

minsiu labai, labai ilgai!
Radzivilas:’— Jei atmeni, tai reiškė savo 

kalboj daugiau jai pagarbos.
Dauderis: — Bet kodėl ji nereiškia man 

savo pagarbos, Ką, ar dėlto kad ji 
augštos kilmės, tai ji gali mane niekin
ti, o man nevalia nei žodelio tarti?

Radzivilas: — Kas gi su tavimi yra, galų 
gale, ir ką tu nori pasakyti? Argi ta
vo žmona nesumušė tavo,apkaltinimų 
šįryt? _ _ •

Dauderis (ironiškai): — Taip. Bet ką 
jus sakysite jei aš parodysiu jums ją 
drauge su ponaičiu esančią?

Radzivilienė: — Ponaitį su ja?
Dauderis: — Taip, ir dar mano siūboje. 
Radzivilas: — Tavo stuboje?
Dauderis: — Taip.
Radzivilienė: — Jei tavo žodžiai teisingi, 

mes stosime už tave-

Radzivilas: — Taip, mūšų šeimynos garbė 
yra mums brangiausias daiktas pasau
lyj. Jei tu sakai teisybę, -mes atsiža
dėsime jos ir paliksime-tavo valiai.

Dauderis: — Na, tai sekkite pankui mane. 
(Nori eiti namų linkui, bet tuom tar
pu išeina Vaisonukas su Onute, susi
glaudę.) Aha, štai ir paukštukai.

Scena IV.
Onutė (Vaisonukui): — Sudiev; Bijau kad 

kas manęs nematytų; Aš turiu būti 
atsargi.

Vaisonukas-: — Tai prižadėk man kad pa
velysi atlankyti (tave šią naktį.

Onutė: — Iš mano pusės kliūčių nebus. 
Vaisonukas: — Ak, .poniute, mums blogai.

Ana, va, Tamistų tėvai ir vyras.
Onutė: — O, Dievai! (Vaisonukui) Elgkis 

lyg nieko nenutiko, ir palik man visą 
reikalą. (Balsiai Vaisonukui) Ką, ir 
tu drįsti taip elgtis po to kas šįryk nu
tiko? Man buvo sakoma kad tu myli 
mane ir nori mane lankyti. Aš griež
tai prašiau tavęs tik pabandytL O tu 
karštai užginčinai kad nei mislyse ne
turėjai mane mylėti. Bet -tą pačią die
ną tu begėdiškai atsėlini į maino na
mus, vyrui nesant namie, ir išdrįsti 
sakyti kad tu mane myli, ir bandai ma
ne vilioti. Lyg aš būčiau tokia leng- 
vaprotė moteris, kuri užmirštų savo 
priesaiką bažnyčioje! Jei mano tėvas 
žinotų apie tavo darbus, šauniai jis tau 
kailį išpertų. Bet aš, būdama dora ir 
rami moteris, nenoriu kelti skandalo, 
todėl štai tau! (Ji pasiima prie namo 
stovinčią vytinę ir kerta Vaisonukui, 
bet tas pasitraukia ir kibtis puola ant 
Dauderio, kuris tuom laiku buvo pri
sėlinęs Vaisonukui už nugaros. )-

Vaisonukas (lyg užgautas vaitoja): — Oi, 
oi, oi, ne taip smarkiai!

Onutė (nuduodamą kad dar vis nežino ką 
ji šėrė, kalba Vaisonukui): — Štai ma-

* no atsakymas ! Jei dar bandysi klaus
ti, tai aš mielu noru daugiau atsakysiu. 
(Lyg staiga pamačiusi savo tėvus, ku
rie irgi už Dauderio prieina.) Ak, tė
veli, ir tu čia?

(Bus daugiau)

REIKALAUKIT TUOJAU

6-AS numeris “ARTOJO”, mok
slo, literatųros ir juokų mėnesi
nio žurnalo, išėjo Birželio 1 d. 
ir jau išsiuntinėtas prenumera

toriams ir kurie iškalno užsisakys.
Kaina vieno numerio 10c. Metams $1. 
“ARTOJAS” didelio formato', 30 pusi., gra
žia 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, Comer Superior Ave.

CLEVELAND, OHIO

REIKALAUKIT “DIRVOS” 
KNYGYNE

Patarmės Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai 
svarbi knyga merginoms ir moterims, nes 
plačiai supažindina su visomis moteriško
mis ypatybėmis, kurios pagelbės išvengta 
{vairių nesmagumų. Knyga yra didele, sū 
paveikslais, 125 puslapiai. Parašė Marga
ret H. Sanger, vertė J. Stropus........ 1.00 

126? Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 75
14 Aukso Obuolio Istoriją (su pav.) .... p.84 50

1145 Akyvi Apsiriškimai Sviete ... ...... p. 79L35
1146 Apsireiškimai Atmosferoje ........ p. 238 1.00

Ta pati apdaryta ........ ............. 1.75
1147 Apie žemę ir' Kitus Svietus ........ p. 255 1.25

Ta pati drūtais apdarais .......... 2.00
3002 Aritmetika ...................... p. 104 40
3201 Apie Dievų, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 25
3335 Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 25 
5126 Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60
..24 Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 1.25 

35 Badas — Dailus vaizdelis ............... p. 260 1.00
1444 Baltoji Vergija ................................... p. 118 50
1155 Biologija arba, Mokslas apie Daiktus p. 147 60
3212 Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 50 

49 Darbas — gražus romanas ........ p. 219 75

507. žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 226....,.............. 50c

1595. Sociatistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa............................     10c

1465. Iš ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 ...................................................................  75c

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

• ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai— 1.00

1465 Iš Ko Kįla Melai ir Skriaudos .... p. 171 75
1324 Istorija įžymiausių Europos Tautų (apd.) 2.00

Pinigus už knygas ir laikraštį siuskite Money orderiais 
registruotame laiške, paduokit savo aiškų adresą.
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SEPTYNI SENOJO PASAULIO
STEBUKLAI sr

---------------- Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K
(Tąsa iš pereito num.) i

Tik 1855 metais buvo bandoma Hali- ' 
kamasso griuvėsių liekanas kasinėti. Char
les T. Newton, buvęs Britiškojo Muzejaus * 
vedėjas ir tuo laiku Anglijos vice konsulis ' 
ant Mityleno salos, Šv. Petro tvirtovės šie- ! 
nose rado keletą didelių marmure išskap- 
tuotų levų. Jis tikėjo, kad tie levai kita- J 
dos puošė mausolijaus sienas. Sekantį me- ■ 
tą, po prasitriusimo šešias savaites tyrinę- 
jant griuvėsius,’jis kreipėsi prie Anglijos 1 
valdžios su prašymu paremti jį jo kasinė-- 
jimo darbe. Gavęs “Gorgon” laivą ir 150 
jo darbininkų, ir su 10,000 dolarių, jis, iš
gavęs Turkų valdžios leidimą, lapkričio m. 
nuvyko į Budrum.

Pirmą sausio dieną, 1857 m., jis pra
dėjo kasinėjimo darbą. Vaduodamas! se
novės rašytojo Vitruvijaus nurodymais, 
kad mausolijus stovėjo uosto priešakyje, 
tarp turgavietės ir Marso maldnamio, jis 
jieškojo kapo vietos.

Ta žemė buvo individualių žmonių nuo
savybėje ir toj vietoj buvo užstatyti gyve
namieji namai. Jis ją nupirko. Tų mažų 
namelių sienose jis atdaro dalis garsiosios 
frizos. Žemėje po tų namų radosi dalįs ki
tų skuipturuotų plotvių bei štovylų ir levų. 
Jis dasikasė iki laiptų einančių žemyn, dvi
dešimts devynių pėdų pločio,, iškirstų kie
tame akmenyje skaloje, ir nusikasė visais 
dvylika laiptų žemyn; pats žemutinis laip
tas radosi po dvidešimčia pėdų žemės. Te
nai ant naturalio akmens dar tebestovėjo 
sienų pamatų apačia. Kasinėdamas j is'že
mėj e atdaro gražius indus, vienas kurių tu
rėjo Persijos karaliaus Ksėrkso vardą ke
turiose kalbose. Taipgi atrasta molio li
pyti pavidalai, jaučių kaulų, mažas dramb
liakaulio drožtas dramblis, pusės colio il
gio, geležinis deiginas ir marmuro grabas 
su nuskulpturuotais šonais. Tenai taipgi 
radosi milžiniškas keturkampis akmuo, sve
riantis 10,000 svarų, kuris užstojo ineigą 
į grabinį kambarį.- Biskelį į šiaurę, įsi- 
riausę žemėje, buvo dalįs važnių grupos su 
Mausalio ir jo sandraugos stovyla, toj vie
toj kur jie nupuolė žemei sudrebėjus. At
rasta dalįs dvidešimties levų ir atrankiota 
daugelis laiptų ir stovylų iš piramido-sto- 
go. Šv. Petro tvirtovė vėl buvo atidžiai iš- 
žiurinėta ir dar . atrasta ’daugiau liekanų 
.dalių. Augščiau sienoje buvo vieno iš tos 
grupės arkių krūtinė, sudaužyta kulkomis ; 
moderniškieji Budrumo Turkai naudojo jį 
šaudymų bandymams.

Šmotelis po šmotelio visos dalįs, kurios 
išliko iš rankų viską naikinusių kryžiokų, 
liko surankiotos ir išsiųstos į Britiškąjį 
Muzejų. Kiekvienas šmotelis atidžiai iš
studijuotas ištyrimui kokią vietą jis buvo 
užėmęs, ir pagaliaus, po daugiau pusės 
šimto metų, architektai jau gali nupiešti 

’pusėtinai tikrą mausolijaus paveikslą. Jei
gu galėtumėt pamatyti !tai, kas dar išlikę 
nuo šitos pasaulio stebuklingos įbudavonės, 
nebūtų reikalo apsilankyt senojo Halfkar- 
nasso miesto vietoje. Šv. Petro palociuje 
matytumėt didelius žalio akmens šmotus 
iš jo pamatų. Lauke prie uosto pakraštyje 
vandens, tarp prastų Turkiškų namukų, 
stovėtumėt. ant tos vietos kur tas kapas 
stovėję, bet Britiškame Muzejuje randasi 
viskas geriausio kas iš- to stebėtino monu
mento išliko — sudaužyti ramus liudytojai 
didelės meilės karalienės Artemisios prie 
savo brolio-vyro Mausalio.

mėjo savo puikumu kaip ir patįs Atėnai 1 
skaisčiausiose savo dienose.

Ankstyviausia iš Aigajos salų yra Rho- , 
dės, gulinti dvylika mylių atstu nuo Maž. j 
Azijos pakraščio, kur Alepo ragas išsikl- i 
šęs į jūres. Ji yra didžiausia iš Sporadų ! 
grupos, nors jos ilgis nuo šiaurryčių iki 
pietvakarių yra tik 45 mylios; jos plotis 
yra pusiau ilgumo; visas plotas apimamas 
424 ketvirtainėmis myliomis. Išilgai salos 
guli eilė kalnynų, Atairo, senovėj vadintų 
Atabyriš, kurių augščiausios viršūnės sie
kia 4560 pėdų nuo pavandenio ir nuo jų 
viršūnių pietiniame horizonte matosi Ere
to sala. Nuo centralnės kalnyno eilės į ša
lis nueina nugaros žemesnių kalnų, lyg but 
į jurų nusidriekusios rankos, panertos van
denin. Taip pąjurėje likosi įsteigta pui
kios, amfiteatro pavidalo, prieplaukos. Kal
nų pašonės kitados buvo padengtos dide
liais medžiais, bet Turkai juos iškirto del 
kuro. Figos, pomegranatai, vynuogės ir 
kiti vaisiai, globoje švelnaus klimato, visa
dos tenai gausiai augdavo.

Istorija dar nekalba apie tai, kokie pir
mutiniai buvo žmonės, gyvenę ant tų salų, 
ir kada ir iš kur jie butų atėję, tiek tik ži
nome, kad ant Rhodes salos jau buvo gy
ventojų šimtmečiai pirma negu Homeras 
dainavo apie Troją. Tradicijose susekama, 
jog pirmaisiais užėjusiais tenai buvo T(e]- 
chinai, pasižymėję metalo darbuose. Ank
styviausi Rhodes gyventojai, apie Ikurius 
jau istorija kalba, buvo pirmieji Grekai ko
lonistai iš Azijos. . Tenai jie pabudavojo 
miestus, savo laivais plaukiojo po visas jū
res; jų gerovė ir gausumas patraukė ant 

’ salos kitus iš Grekijos žemės ir jų pribuvi- 
nėjo tiek, iki pagaliaus ta mažutė sala ne
išgalėjo išmaitinti, ir paskiau jie patįs pra
dėjo siuntinėti kolonistus apsigyvenimui 

’ Maž. Azijon, Italijon ir net tolimon Ispa- 
1 nijon.

KAINOS RUSIJOJ Į nai per tris metus sovietų des- 
......... ’ ipotizmas bandė sukontroliuoti 

Paskiausios žinios parodo JO?;vįgą prekybą ir panaikinti iš- 
duona sovietų rojuje kainuoja i naucįojimą.
3,000 rublių svaras; taip yra Į  
Maskvoje. Bet ir tai dar pras
ta duonelė. Cukraus svaras kai-! stovų butan birželio 2 d. paduo- 
nuoja 18,000' rublių (kaip se-ita rezoliucija užvėrimui galuti- 
niau būdavo apie 18 kapeikų;Inai taikos su Vokietija, 
taigi dabar už seną caro kapeiką j . ----- ;----- —
perki žmogus neit tūkstantį so-j Nori but po Vokietija. Salz- 
vietiškų. rublių;...), žinoma,Įburgo, Austrijoj, gyventojai po 
Maskvoje yra didelė stoka mai-1 referendumo nusibalsavo susi- 
sto, kaip lygiai ir kituose Ru- jungti su Vokietija.
sijos miestuose, bet tokios skai- j 
tlinės rodo visišką stoką, taipgi 
jos rodo Rusįjos bolševikiškų 
pinigų baisų juoką. Senesniais 
rubliais cukraus svaras išeitų, 
imant dolariais, net $9,700. Te-

Taika su Vokietija. S. V. at-

Taft paskiriamas vyriausiu S. 
V. teisėju. Prezidentas Harding 
pasiryžo paskirti augščiausiojo 
S. V. teismo vyriausiu teisėju 
buvusi respublikoną prezidentą 
Taftą.

PAJIEŠKOJIMAI j
Jieškomi (giminės, pažįstami):
Antanas Janulevičius, gyvenęs | 

Du Bois, Pa.
Juozas Draskiunas iš Sasnavos i 

, vai., Mariampolės apskr.
Jonas ir Ona Sabas, kaimo Plio-1 

plių, Antanavo vai., Mariam
polės apskričio.

Juozas Vitkvičius, Kostantas 
Vitkvičius, iš židikių mieste
lio, Mažeikių apsk., gyveno 
Paterson, N. J.

Edvardas Motiejus Galinis (Ed
ward M. Grlletn).

Nathan Feinstein, gyvenęs Main 
St., Rochester, N. Y.

Marijona Juškauskienė, iš Nau- 
javalakių kaimo, Krosnos v.,

1914 m. gyveno Minersville.
IA. N. Sakhnowsky, gyvenęs 11 
L E. 92 St, New York.

Kas žinote apie šias ypatas 
suteikite pilnai visas informa- 

| ci j as ir žinias šiuo adresu: ... 
{Representative of Lithuania in

America
1925 F St.,'N. W.,

Washington, DJ C.

Padėjo tėvui nusišaut. Green
sburg, Ind. — Astuonių metų 
vaikas padėjo tėvui nusišaut; 
tėvas pasiėmė šautuvą, pridėjo 
vamzdį prie širdies, paprašė vai
ko patraukti gaiduką, ir šūvis 
perėjo jam per krutinę.
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TEGUL PINIGAI DIRBA
UZ JUS

'. . RHODES SALOS STOVYLA

I
ŠSIMĖTĘ nuo rytinio Grekijos pakraš
čio per Aigajos jurę iki Maž. Azijos 
yra daugybė puikių salų. Ant žem'la- 
pio jos išrodo kaip pėdakmeniai milži

nams vaikščioti nuo vieno krašto iki kito. 
Pati Grekijos žemė, net pačiose savo gau
sybės ir didybės dienose, vis buvo maža; 
jos šeimynos buvo didelės, o kėlėtas vaisin
gųjų klonių, nusileidusių giliai tarp nuogų 
kalnų, niekados neišdavė daugiau, negu vos 
užtektinai maisto del visų. Taigi Grekai 
visados buvo besiirstą žmonės, iieską nau
jų gyvenimų, kur galėtų turėti geresnes 
aplinkybes. Ankstyvose dienose Aigajiš
koštos saos, artimos jų žemės pakraščiams, 
buvo jų mėgiamiausios apsistojimo vietos. 
Tenai jie statė miestus, steigė salų karaly
stes ir vedė kares. Taikos laikais savo pre
kybinius laivus jie siuntinėjo po visą pa
saulį; jie kėlė savo dailą ir literatūrą, ir 
salų karalysčių miestai nemažiau atsižy-

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne 

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 

(mišram chorui) .........t............
■Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) .........
Aš {sivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) 
Darbininko Daina (mišr. chorui) ............ .
Era Mano Brangi (baso solo) ..........................
Gerkit, Broliukai ir Kad aš Jojau (mišr. ch.) 
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ..........................
Ilgu, Ilgu (keturiems. 
Kareivių Daina x (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo) 
Mes Padainuosim (mišr.. chorui) ......................
Motule Mano ir šėriau Žirgelį (mišr. chorui).. 
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

(mišram chorui) ... ..............:............. ..
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) :..............
Oželis (mišr. chorui) ..........................................
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) .................... .
O> Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)..............
Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui)..............
Plaukia sau Laivelis (duetas) ..........................
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) '......................................
Saulutė Tekėjo (duetas) ........................ .............
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
Šią Nedėlėlę (mišr. chorui) .......... ...................
Scherzo (tik pianui) ........ ..................... . ..
Sunku Man Gyventi (solo) ................................
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (mišram^chorui) ...... ...................
Vakarine Daina (mišram chorui) ..................
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ..............
Vienas Žodis ne šneka (mišriam chorui) ....

J. T. KELPŠOS VEIKALAI
Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom)*' 

solo) ..........................................................
Lietuvos Himnas (solo) ............ . .......................
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, Žirgelį .... f................................
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) 
Kad aš Mergelė ir Ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Balnok, Tame, Žirgelį ir Gerkim, Broliukai ” 
Eisiu f Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) ...................... ....
Gailesčio Giesmė (trio) ......................................
Asperges Me (trio) ..............................................
Mazurka (Lietuvaitė — pianui) ......................
Pasaka (pianui) ......................................................
Tautiški Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ..: 
Trįs Liaudies Dainos (pianui) ..........................

č. SOSNAUSKIO VEIKALAI 
Kuf Bėga Šešupė (mišram chorui) ..................
Karvelėli (mišr. chorui) .......... . .....................
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) ........................
Užmigo Žemė (mišr. chorui) ..............................

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

lygiams balsams)

(solo) ......... .-.
Gimę (chorui)
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Taupumo ir dėjimosi Paprotis yrą įgimta žymė didumos Amerikonų paeinančių iš Svetimų ša
lių. Milijonai Dolarių yra tokiu budu sukraunami kas metai. Vienok tiktai krauti pinigus krūvon 
nėra užtektina. Jie turėtų būti invesdinti tokioje prasmėje kad jie dirbtų jums dieną ir naktį, nuo
latos pridėdami daugiau prie jūsų turto.

PASLAPTIS KAIP PASTOTI TURTINGŲ
Tūkstančiai jūsų vientaučių sužinojo paslaptį patapimo turtingu invesdindami savo surinktus 

pinigus ant saugių ir pelningų uždarbių. Netoli $5,000,000,000.00 jau yra invesdinta į Suvienytų 
Valstijų Valdžios paskolas ir tūkstančiai milijonų yra sudėta į užrubežines paskolas įvairiems rei
kalams atsiradusiems jų pačių šalyse. Nekurie buvo nelaimingi kadangi jie nepanaudojo tinkamo 
atsargumo pasirinkimui saugių užtikrinimų. Jie papuolė į sukčių nagus ir neteko savo pinigų.

HENRY L. DOHERTY & COMPANY
Suprasdama tai ir jausdama jog Svetimomis kalbomis kalbantieji žmonės bus užganėdinti su

žinoję apie progą inesdinimui savo surinktų pinigų į išbandytos vertės paskolas per visiškai teisin
gą įstaigą, HENRY L. DOHERTY & COMPANY, vieną iš didžiausių ir labiausiai pasižymėjusių 
Investmentų Įstaigų Suvienytose Valstijose, likosi įrengtas SPECIALIS DEPARTAMENTAS 
tikslu suteikti progas tiems svetimgimiams arba iš jų paeinantiems del invesdinimų į saugias 
pelningas popieras. ' .

SVETIMŲ KALBŲ INVĘSTORIŲ DEPARTAMENTAS
šis departamentas yra vadinamas “Svetimų Kalbų Investmentų Departamentas” su ofisais

SU 
ir

šis departamentas yra vadinamas “Svetimų Kalbų Investmentų Departamentas su ofisais po 
No. 12 PEARL STREET, NEW YORKE, ir bus po vadovyste Hr. Hans Rieg, buvusio Suvienytų 
Valstijų Iždo Departamente kur jis vadovavo penkias Valdžios Karės Paskolų Kampanijas tarp 
Svetimgimių arba iš jų paeinančių Amerikonų. ■

PATARNAVIMAS VISOMS TAUTOMS
Mr. Rieg turės didelę garbę pasiūlyti savo patarnavimus ir nurodymus bile kam norinčiam in- 

vesdinti'savo pinigus pelningai. Jisai susiorganizavo būrį gabiausių pagelbininkų, susidedantį iš vi
sokių kalbų grupių taip kad kiekvienas klausdamas patarimo galės gauti informacijų iš pat sykio 
savo kalboje.,

Sckuratai kuriuos pasiūlo jums dabar Henry L. Doherty & Company turi sekančias ypatybes:
TIE SEKURATAI YRA PIRMOS KLESOS Iš KIEKVIENO ATŽVILGIO.
JIE YRA UŽTIKRINAMI PELNINGOMIS NEW YORKO NEJUDINAMOM SAVASTIMIS.
JIE NEŠA ŠEŠTĄ NUOŠIMTI PELNO ANT METŲ IR JIS YRA IŠMOKAMAS KAS 

NUO, ir prie to
JIE NEŠA EKSTRA DIVIDENDUS NUO UŽPELNŲ TŲ NUOSAVYBIŲ KURIOS JAU 

VĖ PELNUS PER DAUGEL METŲ..

TAI YRA AUKSINĖ PROGA
Pasinaudokit šia proga TUOJAU ir bukit tarpe pirmųjų atsikreipiančių su užklausimu, 

pildykit žemiau telpantį kuponą ir pasiųskite jį pas

12 Pearl Street, New York

PASIRAŠYK

IR

PASIŲSK

KUPONĄ

ŠIANDIEN

MĖ-

DA-

Foreign Language Investor Department
HENRY L. DOHERTY & COMPANY

Manager

FOREIGN LANGUAGE INVESTMENT DEPARTMENT 
HENRY L. DOHERTY & COMPANY

12 Pearl Street, New York

Be jokių man lėšų meldžiu prisiųsti platesnius nuro
dymus jūsų “Auksinės Progos” Investmentų pasiūlymus.

Vardas
Gatvė .
Miestas
Valstija

(DIRVA)
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į (Guy de Maupassant — Vertė A. A. Tulys)
> 1 Keturios kameros sienos buvo nuogos 
.ir baltai numazgotos. Siauras, geležiniais 
grotais langas, peraugsimi kad pasiektum, 
leido šviesą Į tą skaistų, bet pragaištingą 
mažą kambarį. Lunatikas, sėdėdamas ant 
šiaudinės kėdės, žvailgė mus su nustatyta 
akia, akis miglota ir medžiojančia. Buvo 
jis labai laibas, su išdubusiais žandais ir 
kuone baltais plaukais, kurie, spėjama, to
kiais pasidarė į kelis mėnesius. Jo švar
kai buvo perdideli del silpnų jo sąnarių, 
del siauros jo krutinės, del susitraukusios 
jo figūros. Suėstas jis savo-minties, min

ko tą išimtiną, retą daiktą! Ji yra mirus! 
Aš apsėstas kitų laikų moterų geismu; my
liu aš iš toli, visus tuos kurie mylėjo; pra
eities malonumo istorija pripildo mano šir
dį atgaila. O, grožine, šypsos, vitįs, jauni 
glamonėsiai — ar neturi visa tai amžina 
būti! Kaip aš verkiau ištisas naktis del 
biednų praeities moterų, taip gražių, taip 
gležnų, taip saldžių, kurių rankos-išplės
tos del pabučiavimo ir kurios lyra mirę! 
Bučkis yra nemirštantis — bučkis! Jis ei
na nuo lupų ant lupų, iš šimtmečių į šimt
mečius, iš amžių į amžius. Žmonės aplai- 
ko jį, duoda 'kitiems, ir miršta.

Praeitis mane masina, dabartis mane 
baugina, todėl kad ateitis yra Mirtis. Ap
gailauju aš to viso kas atsitiko; aš gėdu- 
liauju visų tų kurie gyveno; norėčiau aš 
sulaikyti laiką, sustabdyti valandą. Bet 
jis bėga, jis skrenda, jis praeina, sekunda 
po sekundai jis nuplėšia <biskį manęs į ry
tojaus niekybę. Ir aš jau daugiau negy
vensiu. Sudiev, jus, praeities moterįs, my
liu aš jus! Bet aš nebusiu pagailėtas. Aš 
atradau ją, — JĄ, kurios ilgai aš laukiau, 
ir per ją aš paragavau neapsakomo džiau-

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
a

ORAS SEKANČIAI 
SAVAITEI -

(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo)—
Gal bus perkūnijos, o gal 
bus sausa ir pagada.
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I ties kaip vaisius kirmino. Jo pakvaišimas, 
i jo sąvoka buvo ten, toj galvoj, atkaklus, 
t varginanti, naikinanti. Jie graužė jo ku- 

j ną biskis po biskio. Ta Nematoma, Nesu- 
B čiuopiama, Nesugaunama, Nemateriališka 
f Mintis čiulpė kūną, gėrė kraują, gesino 
I žmogaus gyvybę.

Kokia misterija buvo tas žmogus už- 
I mirštąs minties! Pažiūrėjimas ant jo, to 
t demoniko, sukėlė Skausmą, 'baimę ir gailą. 
Į Koks nepaprastas sapnas; baisus ir mit- 

gludėjo už tos kaktos, kurie persi- 
per ją su giliomis raukšlėmis toly- 

I džio judėdami?__ > • „. •.
Daktaras sakė: “Jis turi baisius be- 

į. protystės priepuolius. Ir ištikrųjų tai vie- 
F nas prietikis kokį tik aš esu kada matęs, 
f jo sumišimas yra erotiškas ir nepaprasto 

į budo; jis yra koks tai nekrofiškas, arba 
I mirties mylėtojas. Kaip ten nebūtų, jis 
Į? turi parašęs dienyną, kuris parodo jo pro- 
I to pairimą pilnoj šviesoj. Jo sūbludimas 
r yra ten, taip tariant, matomas. Jei tie da- 
I lykai tamstai indornu, tai gali jį pažiūrėti.”

Nuėjau aš su daktaru į jo raštinę ir 
f jis padavė man sutrauką to nelaimingojo 

1 žmogaus. “Skaityk”, — sakė jis, — “ir 
pasakyk man savo nuomonę.” POpierfs tę- 

I sėsi sekančiai:

Iki savo trisdešimts ' anttų metų am- 
I žiaus aš gyvenau ramiai be meilės. Gyve- 
f nimas man persistatė labai paprastu, labai 

I. geru ir labai lengvu. Buvau’ aš turtingas. 
? Mano skonis buvo taip nepastovus kad aš 
r negalėjau pajausti karštos meilės prie nie- 
!. ko. Yra gera gyventi. Linksmus aš kel- 
į davau žėdną rytą dirbti daiktų, kurie už- 
1 ganėdindavo mane, ir naktį atguldavau 

e pasitenkinęs, su ramia rytojaus ir ateities 
t vilčia, nepaisydamas. Aš turėjau meilės 

■ reikalų be jokio pajautimo, savo' širdies 
L; geismų užsidegiipo, arba kad (butų siela 
[ meilės užgaunama — po apsivedimui. Yra 
t gera taip gyventi. Yra geriau mylėti, bet 
į baisu. Tatai tie, kurie myli kaip daugu- 

[t ma žmonių, turi turėti karštą linksmybę — 
; gal but mažesnę už mano; nes meilė užti- 
I ko mane netikėtam paprotyje.

■ Būdamas turtingu; aš buvau brange- 
E nybių kolektorium. Rinkau retus, senus 
r rakandus ir kitokius senobinius daiktus; 
| ir tankiai aš pamislydavau apie nežinomas 
I rankas kurios lytėjo tuos daiktus; apie 
I akis kurios juos brangino; apie širdis ku- 
| rios juos mylėjo; nes juk myli daiktus, 
į Tankiai aš stovėdavau valandas ir valan- 
Į das veizėdamas ant praeito šimtmečio laik- 
| rodėlio. Jis buvo taip delikatnas ir gražus 
į su savo amaliumi ir iškalinėtu savo auksu, 
į Ir jis dar tebeėjo, kaip ir tą dieną kada mo- 
t teris su pakvaišusiu geismu tą gražų žem- 
L, čiugą turėti nupirko. Jis nepaliovė plakti 
f — gyventi savo mechanišką gyvenimą ir 
| visados jis tęsė savo reguliarį “tik-tik”, 
F po šimto metų...1. Tatai kas pirmas jį 
L; užkabino ant jos krutinės, po šiltu šilku 
Į ir kaspinu, laikrodėlio- širdžiai mušti į mo- 
t terš širdį? Kokia ranka jį laikė ant pįrš- 
į tų galų, biskį šiltą, ir užsukdavo jį, atida- 
f rydavo jį, paskui nušluostydavo porcelinius 
t viršelių vidus, nutviskindavo su kūno drėg- 
L numu? Kokios akįs žiurėjo į tą gėliuotą- 
E veidą kad sulaukus valandą, meilią valan- 
F dą, valandą dievišką? Kaip aš geisdavau 
r ją žinoti, matyti ją, moterį, 'kuri pasirin-

k- įįngas, 
■ sunkė

gsmo....
' Vieną saulėtą rytą aš basčiausi, kaip 

širdis ir koja, po Paryžių žiūrėdamas į 
visų krautuvių languš, su<plačiu klajūno 
žingeidumu. Prie senų rakandų verteivos 
urnai aš pamačiau Itališką spintą iš sep
tynioliktojo šimtmečio. Ji buvo labai gra
ži, labai retenybė. Aš priskaičiau ją Ve
necijos artistui, Vitelli, kuris buvo toj epo
choj išaugštintas.

Kodėl atsiminimas to rakandų šmoto 
su tokia spėka palietė mane kad aš sugrį
žau ant savo žingsnių? Vėl aš atsistojau 
ties krautuve, kad vėl ją peržiurėjus, ir aš 
jaučiau jog ji kerėja mane. Koks keistas 
dalykas toks kerėjimas yra! Tu žiuri aini 
dalyko ir biskis po biskio jis tave svaigina, 
vargina, apsunkina, kaip but moteries vei
das. Jos gražinė tave pačiumpa, nepapras
ta gražmė, kuri paeina nuo jos formos, jos 
spalvos, jos fizionomijos, kaipo daikto; ir 
tu jau ją myli, jau jos geidi, tu nori jos. 
Paveldėjystės reikalas antgula tave; bet, 
kuris auga ir palieka baisus, neatlaikomas. 
Verteivos tarytum nuo tavo pažiūrėjimo 
dar labiau padievina tą šventą, didėjantį 
įgeidį. Aš nupirkau tą spintą , ir tuojau 
parsigabenau į savo namus. Pastačiau ją 
savo miegamajame kambaryje. O, man 
gaila tų kurie nežino kolektoriaus džiaugs
mo su tuom bibelotu,-kurį jis ką tik nupir
ko. Tu glamonėji jį akim ir rankom, lyg 
tarytum tai butų kūnas; kiekviena minute 
tu prie jo sugrįžti, visados apie jį mąstai, 
kur neitum, ką neveiktum. Numylėta jo 
atmintis seka tave ant gatvės, žmonėse, vi
sur ; ir kada tik pagrįžti namon, dargi pirm 
pasidėdiant skrybėlę ir pirštines, tuoj eini 
jo pažiūrėti su mylėtojo meilumu. Ištikrų
jų laike aštuonių dienų aš branginau tą 
spintą. Tolydžio aš atidarydavau jos du
ris ir stalčius; apsiėjau su ja branginamai 
ragaudamas šventą paveldėjystės džiaugs
mą.

Dabar, vieną vakarą, graibydamas jos 
lentutės storį aš suvokiau.'kad turi būti už 
jos paslėptas stalčius.

Laukiniai mano širdis pradėjo plakti 
ir aš veltui naktį praleidau jieškodamas iš
tirti tą paslaptį. Man pavyko sfekančią'die
ną įkišti peilio ašmenis į lentos plyšį. Stal
čius atsidarė ir aš pamačiau ant juodo ak
somo paduškaitės išsiplėtusius, stebėtinai 
susuktus moters plaukus! Taip, mdters 
plaukus, — didelę kasą rusvų, kuone ru
dų, moters plaukų, kurie buvo nukirpti su- 
lyg odos ir surišti su auksiniu siulu. Aš 
stovėjau tenai drebėdamas, apkvaitintas, 
varginamas. Veik nepajaučiamas perfu- 
mas, — taip senas kad rodės tiktai širdies 
kvapas — išsiveržė iš misteriško tos stebė
tinos liekanos stalčiaus.

(Bus daugiau)

Lietuviskai-Xngliskas ir Angiiskai-Lietuviškas 

Ž OD YNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j 
Lietuvy būtinai reikėtų jį 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 reikalą su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais.- Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit - saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... $10.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas .......... $11.00

AR ILGAI TAIP BUS?
Ar ilgai taip bus dar
Su jumis, mergelės, 
Ar ilgai kankinsit 
Mus vargšų širdeles?

Su vienu jus (kalbat 
Ir meilę jam žadat, 
Bet gaudot kitus ir 
Akimi juos vedat.

Užtaigi, mergelės,
Dauk ko nemylėkit, 
Vienos savo meilės 
Visiems nežadėkit.

Nesą mes, patyrę
Jūsų veidmainystę, 
Vienas jus paliksim 
Laukti senmergystės!

Taigi jus, seselės, 
Tiktai pamąstykit 
Ir musų širdužių 
Daugiau nekankin'kit....

Maižiešius. i 
' V

Nuo Juokų Red.: Iš visų kam- • 
pų, iš visų pasviečių girdime ši
tokius graudingus šauksmus į! 
mergeles ir niekas dar jų neiš-, 
gąsdino kad paliautų savo to-j

nam spręsti, nes nėra išrinkto 
tam sovieto arba komiteto arba 
grand jury. Iš užtai tos eilės 
netilps nei dabar nei kitados ka
da. Pasakysime teisybę, jei tas 
eiles skaitytum prieš didelę mi
nią ir duotum spręsti, kaip se
novėj poetai darė, arba dabar 
išmokęs kas iš atminties dekla
muotų, tai tik vienam iš šimto 
jos nepatiktų, o dauguma liežu
vius iškišę klausytų ir, ant ga
lo, plotų kad net reikėtų atkar
toti. Mat, visados tokios eilės 
ar kalbos ar raštai ir laikraščiai 
žmonėms patiko....

Aną dieną mes buvome nuėję 
ant kapinių. Tiesa, kapinės nė
ra kas kitas kaip tik ta pati že
mė iš kurios1 padaryti laukai, 
pievos. Tik kapinės yra kito
kio pavidalo: visur iškilnoti 'kal
neliai, apsodinti vieni gėlėmis, 
kiti žolėmis, prie galų stovi ar 
maži ar dideli akmenįs, žiūrint 
kokia gale žmonės jį pastatė.

Nieko įspūdingo kapinės ne
reikštų jei nebūtą gyvų (amo
nių ir mes neturėtume į ką pa- 

' žiūrėti, štai matome vaikščio
jantį žmogų: žiūrime ir mąsto
me. Kur jis eina, ko eina, ko 
jis gyvena ir kur jis gailaus nu- 
sidurs? Niekur kitur Ikaip tik 
kapuose, ir jį užslėgs sunkus ka- 

Ipas, o tik akmuo gale jo galvos 
įsu jo vardu įrodys kas jis tokia 
[BUVO. Kokia reikšmė iš to?

Kam gi mes dabar taip tru- 
siamės, vargstame, kovojame ir 

(kankiname silpnesnius?/juk vi- 
*/ *v- si anį ,ga]0 busime lygus, lygiai 

klos taktikos kaip šita kurią vienas greta kito gulėsime ir 
i tiktiek žinosime 'kiek žinojome 
kolei dar nebuvome gimę. Kam 
statome tuos augštus murus ir 
didelius budinkus, kam reikia 
tų gelžkeiių ir laivų musų nu
vykimui į kitą pasvietį, kad ir 
tenai tokia pat žemė tėra? 
ir pasisukinėję ant vietos 
lygiai numirsime ir viskas' 
pabaigta. Ar žino kas kad 
čia gyvename ir statomės to
kias dideleis Qindyne& ir kitokius 
pabūklus kada esame tik kaip 
musės, kurios rudens sulaukę iš
nyksta!

Pažiūrėjome į 'kapą vieno to
kio žmogaus kuris buvo prezi
dentu. Kas yrą prezidentas ka
da gyvas ir kada guli grabe? 
Kada istorija apie jį rašo koks 
jis BUVO ir kokį jį matai su
talpintą tarpe keturių lentų yra 
kas kita. Jo šitas mažutis pa
saulis yra viskas ko jam reikia 
DABAR, o kada gyveno jis no-

gerb. Maižiešius čia teikėsi per
statyti. Dabar štai išeina su 
savo eilėmis gerb. Maižiešius ir 
turbūt yra pasiryžęs išvesti mu
sų antrąją pusę iš tokio nerim
tumo nevalios.

Gerai kad gerb. Maižiešius už
miršo, šias eiles siųsdamas, pa
žymėti kad jos yra kontestui, 
nes visi tik siunčia ir tik kon
testui skiria, ir beveik netuįė
jome ką į šį num. dėti, kaip štai 
ateina šitos.

Kalbant apie šio skyriaus poe
tų kontestą, kuris supuola be
veik toj liūdnoj dienoj kada at
keliauja pas mus kometa, pasa
kysime visiems dalyvaujantiems 
ir manantiems dar dalyvauti ir 
dar rašantiems ei'lęs (kontestą 
laimėjusios eilės trips birželio 
24 d.), kad 'knygą "Trimitas” 
prisiusime laimėjusiam pirmiau 
negu jo (ar jos) eilės tilps šia
me skyriuje, tai yra išsiųsime 
tą pačią savaitę kaip turės pa
sirodyti laimėjimais. Gavęs kny
gą iškalno jau žinos kad laimė
jo (tik Igal bus nesmagu nelai
mėjusiems, nes jie iki paskuti
nės sekundos iki "Dirva” ateis 
dar vis lauks knygos). Tai da
rome dėlto kad laimėjus ypata 
spėtų pasidžiaugti savo dovana, 
jei, neduok die, kaip tie astro
nomai sako, kometa imtų ir at
eitų).

"Trimitas” jau atspausdintas, 
turi viso 144 puslapių eilių, ir 
su kitokiais priedais sudaro vi
so 152 puslapiu. Knyga apdirb
ta artistiškai, gražiais pieštais 
viršeliais, įspūdingų vaizdeliu, 
kaip tik ir tikusiu eilių 'knygai; 
ant Knygos 1 nobelio užpakalio 
irgi pritaikytas gražus vaizdelis 
paimtas iš seniau ėjusio Lietu
voje “Vairo”. Mėlyna spalva 
tokiam viršeliui priduoda ypa
tingą patraukiantį dailumą.

Knyga už savaitės' bus išsta
tyta pardavimui. Pirmutinę iš 
visų tos laidos knygų gaus pir
miausia laimėjęs šio skyriaus 
eilių konteste. Paskui tik gaus 
ją pirkti kas pinigų turės.

Juk 
taip 
bus 
mes
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rėjo kad jo pasaulis butų visų 
žmonių pasaulis.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Baltic states banįt
KAPITALAS $250,000.00 M K

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas New Yorke

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir 
kablegramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.

PRIIMAM PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4%. 
Nuošimčiai kas mėnuo priskaitomi prie sumos. Pinigus pasi- 
dėjimui galima siųsti paštu. Musų Banke laiko' pinigus New 
Yorko Valstija, N. Y. Valstijos Bankų Departmentas ir di
džiosios Lietuvių Organizacijos.
PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams.
PARDUODAME LAIVAKORTES I LIETUVĄ ir iš 
Lietuvos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių 
Čekius ir Kredito Laiškus.
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS patarnauja
me teisingai, greitai ir draugiškai;
KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 vdl. popietų. 
Užsienių Skyrius atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 v. vak.

Subatomis iki 7 vai. vakare.

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

Telefonas: Watkins 2124.

Pinigai
Yra persunku gauti kad rizikuoti į bi
le abejojamą sumanymą. It jums ne- . 
reikia laikyti jų paslėpus namuose ka
da jie turėtų daryti daugiau jums pi
nigų. .
The Cleveland Trust Company skyrių 
vedėjai jiišų kaimynystėje noriai pa
tars jums kaip invesdinti jūsų pinigus 
saugiai, arba padėt juos su uždarbiu 
4% jūsų naudai.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS,

Birželio 18 Liepos 30 
Liepos 2 Rugpj.43 
Liepos 16 Rugpj. 27

Įsteigta 1841 m. 
Kapitalas $18,000,000.00

R. M. S. P
ORDUNA 
ORBITA 
OROPESA . _____
Viskas puikiai rengta trečios kle- 

sos pasažieriams.
THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO. 
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BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci- 
Jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigu*.

sos 
sos

is
LAIVAKORTES^tpigo

Nėra Ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt Laivakortes 
stačiai į Hamburgą, Eidkunus, Liepoją ar Kauną. Pasportua 
parūpinant kožnam. Pinigus siunčiame Lietuvon pigiausia ir 
išmokame greičiausiai. Kas 
tės tuojau šiuo antrašu:

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

Vyriausias Ofisas 
American Express Co., 

65 Broadway, New. Yorke

0
95 
95B

Ateikit. Paprastai buna kas nors ku
ris moka jūsų kalbą.

ZCbe Cleveland 
Crust Company

Šaltiniai suvirs $125,000,000

kada pinigai padedami 
taupinimui

SHORE

PINIGAI į LIETUVĄ

Gerb. Mučelninkui pranešda
mi apie jo eilės vardu "Myliu” 
turime atkreipti jo domą į per. 
num. tilpusi atsakymą gerix S. 
P. apie eilių sprendimo teisę, 
šios eilės irgi prisiėjo mums vie-

4%
St Clair ir East 55-ta gatvėj 

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

12006 Superior Ave.

Puikus pinigų siuntimo 
patarnavimas, kokį Ameri
can Express Company įs
teigė Lietuvon pirm karės, 
keletas mėne'sių atgal da
bar , vėl likosi atnaujintas.

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

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

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

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

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

2048 East Ninth Street, Cleveland 
Arba rašykite savoje kalboje į'

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 

65 Broadway, New York.

te 
SS 
SS

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

tik Lietuvis ar Lietuvė kreipki

136 E. 42nd Street 
NEW YORK, N. Y.

Siųskite 
Telegrafu



BIZNIŲ SRITYJE
(šį Skyrių veda Y. 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.)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas: Turiu Liet. Atst.

Apdraudos Klausimas 
Lietuvoje

1. — Bendros Pastabos. *
Vienas reikalingiausių daly

kų Lietuvoje — tai apdraudos 
dalykas.

Kad aiškiau pamačius kaip 
skaudžiai prisieiną Lietuvoje 
nukentėti delei nebuvimo tinka
mų apdraudos įstaigų, užteks 
bendro paminėjimo sąlygų ir 
vieno kito fakto.

Pirm karės Lietuvoje veikė 
kėlios apdraudos draugijos iš 
Rusijos ir iš Vokietijos. Qar 
ir dabar tenka matyti ant namų 
lenteles tokių apdraudos drau
gijų kaip “Salamandra”, “Vse- 
rossijskoje Strachovoje Obščes- 
tvo” ir fct. Bet tos draugijos 
arba riebegyvuoja, arba nebe
veikia, persimainius Lietuvos ir 
kaimynių jai šalių politinėms 
ir ekonominėms sąlygoms. Gry
nai gi tokių įstaigų, kurios ap
saugotų Lietuvos žmonių turtą 
nuo žuvimo (nuo ugnies, nuo 
plėšiko), dar nėra.

Nelaimei ištikus musų mies
tus ir kaimus, “raudonajam 
gaidžiui pragydus” ant musų 
šiaurinių stogų, — visai netur
tingo miestiečio arba kaimiečio 
turtas nueina su liepsna ir vė
ju. Ir vėl, žmogeli, pradėk vi
ską išnaujo. Kas nepamena 
kaip Lietuvoje 'būdavo važiuo
ja, kaimas nuo kaimo, vežiman 
įsėdusi, visa kokio padegėlio 
šeimyna, ubagaudama, duonos 
prašydama, skatikus rinkdama 
naujai triobelei pasistatyti ? 
Nesenai (pernai birželio mėne
syje ir šįmet balandžio mėn.) 
degė Kaunas; sudegė daug tur
to, ir niekas jdkios pagalbos pa
degėliams negalėjo suteikti. 
Taip i yra dėlto kad nėra drau
dimo nuo ugnies įstaigų. Tai 

■'Viena.
Antra — Lietuvoje ikišiol ne

buvo papročio apdrausti galvi
jus^ ūkio įrankius, rakandus, 
prekes, Siuntinius, etc. Ypatin
gai didelė bėda su siuntiniais. 
Juk tai negirdėtas dalykas kad 
net pašto siuntiniai butų siste- 
mačiai vagiami. Antai, nese
nai buvo paskelbta laikraščiuo
se kad Kaune, gelžkelio stotyje, 
iš pašto vagono pavogta 15 pū
dų apdraustų iš Amerikos laiš
kų! Jei vagiamas yra paštas, 
kurį vif gi' šiek-tiek prižiūri ir 
pati valdžia, — tai kas besaky
ti apie šiaip siuntinius, einan
čius geležinkeliu? Ne kartą 
girdėjome kad iš Amerikos sių
stos giminėms Lietuvoje dėžės, 
nueidavo paskirtam vieton išplė
štos, tuščios, arba plytgalių pri
krautos. Kiek man asmeniškai 
žinoma, Lietuvos Valstybės gel- 
žkelis neatsako už siuntinių sau-

prastai siunčia su tomis prekė
mis ir palydovą, kurio atsako
mybėje prekės eina. Koks ta
me neparankumas, koks trukdy
mas transportacijoje, — kas ap- 
skaitliuos ? To viso nebūtų, jei 
daiktai transporte butų apdrau
sti, — tuokart apdraudos ben
drovė lengvai galėtų apsaugoti 
siuntinius, turėdama įtinkamas 
galimybes prižiūrėjimui turto ir 
traukimui atsakomybėn vagišių 
ir plėšikų.

Dabar — kaslink apiplėšimų. 
Nežinau kokios yra dabar Kau
ne (ir visoje Lietuvoje) sąly
gos tuo atžvilgiu. Bet jos, tur 
būti, nedaug tepersimainė. Man 
būnant Lietuvoje, kasdien dien
raščiuose “Lietuva” ir “Laisvė” 
būdavo vedama plėšimų kroni
ka, bent pusė kolumnos: tai bu
vo surašai žmonių ir jų namų 
kuriuos lankė plėšikai ir jų man
tą vogė. Pavogė — ir nebėra. 

ĮSugauk, jei gudrus; atimk, jei 
sugausi! Kadangi jokia orga
nizuota įstaiga nėra užintere- 
suota sekime, suėmime ir nu- 

I baudime plėšiko, nei atjieškoji- 
me išplėštos mantos, tat daly
kas ir lieka “ant policijos ma
lonės” .... Jei plėšimas ir ne
sumažėtų žymiai, veikiant ap
draudos įstaigoms, tai but bent 
ta nauda kad už išplėštąjį turtą 
nuskriaustasis 'gautų atlygini
mą. Prie to, veikiant apdrau
dos bendrovei, ji mokėtų ir ga
lėtų panaudoti atatinkamus val
džios organus parupinimui tam 
tikrų sąlygų, su kurių pagalba 
plėšikai butų geriau ir grei
čiau suimami, išplėštoji manta 
butų atgaunama.

Toliaus — apdraudos sritin 
turėtų ineiti dar ir parupinimas 
kaucijų įvairių įstaigų darbinin
kams, atliekantiems atsakomą 
darbą. Dabar to nėra. Dabar 
koks valdininkas pašte, iždinė
je ir t. p. gali smarkiai apsivog
ti, ir niekas neatlygina įstai
goms nuostolių. Nuskriaustai 
įstaigai maža nauda tėra iš to 
kad kaltininkas bus patrauktas 
atsakomybėn ir pateks į kalėji
mą. čia einasi vyriausiai apie 
tai 'kad .giniginis^ nuostolis butų 
atlygintas.’ Tas butų, jei Lie
tuvoje veiktų apdraudos bendro
vė tokiu pamatu kaip veikia A- 
merikoje “surety” kompanijos.

Tokios tai yra, bendrai imant, 
sąlygos, verčiančios pagalvoti 
apie draudimo reikalus Lietu
voje. Tuo reikalu privalo pa
galvoti ypatingai tie Amerikos 
biznieriai kurie ketina grįžti 
Lietuvon su' skatikais. Jie ne
turi 'užmiršti kad dykai laiko
mi jų pinigai jų pinigai neskels 
ilgam. Tuo tarpu panaudoti iš
mintingam ir reikalingam dar-

gumą. Tad kaip gi yra siun
čiami daiktai, — paklausite! 
Paprastu, primitiviu budu: su 
daiktais keliauja palydovas! 
Ekspeditoriai Eidtkunuose ar 
Mažeikiuose, turėdami kokių 
prekių pristatymui į Kaimą, pa-

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

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

Nedžldieniais 
nuo 10 iki 12

8115. St. Clair Avenue

bui, jie neš naudą visuomenei ir 
tų pinigai savininkams. 

* * *
Sekančiame straipsnyje kal

bėsime apie tai: 1) kokiais pa
matais butų galima sudaryti 
Lietuvai apdraudos draugija;2) 
koks iš to butų pelnas dalinin
kams ir nauda valstybei; 3) 
kaip dar Amerikoje būnant ga
lima saugiai sudaryt tvirta ben
drovė, veikianti Lietuvoje; 4) 
kaip Amerikos Lietuviai galė
tų prigetbėti apdrausti savo ir 
savo giminių turtą Lietuvoje.

V. K. Račkauskas.

Bendrovės šėrų již $500.00, — 
atsakykite teisingai, kiek jie 
yra verti dabar? Kur.

Atsakymas: Liet. Atst. B-vės, 
kaip ir kitų bendrovių arba kor
poracijų “common stock” yra 
spekuliacijos dalykas. Vienu 
tarpu jie gali būti augštesnės 
vertės, kitu tarpu — žemesnės. 
Koks L. A. B-vės finansinis, sto
vis yra dabar — negalime pasa
kyti, nes atskaitos dar nepaskel
bta. Atskaita, kokia buvo pa
skelbta 1921 m. (sausio mėn., 
parodo kad B-vės visas "assets” 
siekė $588,513.50. Pagal tai, 
rodos, galėtum nustatyti akci
jos vertę, bet taip nėra, nes į 
"assets” parokuota taip "fik
suotas” turtas, 'taip ir labai spe- 
kuliativis tuokart (ir beveik žu
vęs dabar) Resorcin Chem. Co. 
investmentas.

Trumpame straipsnelyje ne
galima duoti pilno analizo visos 
korporacijos stovio. Tuo labiau 
tas negalima kad investments: 
Lietuvoje yra tokios rūšies, kad 
jų perkratymui ir išanalizavi- 
mui reikia nemažos vietos. Ma
no nuomone, L. A. B-vės šėras 
dabar yra aktualės vertės apie 
$8.60. Kada pakils Lietuvos pi
nigai, kur L. A. B-vė yra indė- 
jusi suvirs 5 milijonus auksinų 
(kuomet kursas buvo gana aug- 
štas), tada ir akcijų, arba šėrų, 
vertybė pakils.

te te
Smulkmenos Biznio i 

Pasaulyje
Portugalija gauna kreditą A- 

merikoje. — Portugalijos val
džia nesenai pasirašė stambias 
sutartis su Amerikos finansie- 
riais, pagal kurias Portugalija 
gauna 50 milijonų dolarių kre
ditą. Už tokią sumą Portuga
lija gaus iš Amerikos ant bar- 
go kukuruzos, anglių ir žalio
sios medegos.

* • •
Komercinė orlaivininkystė. — 

1920 m. S. Valat. buvo 88 or- 
laivininkystės kompanijos, su
siorganizavusios komercijos tik
slams. Jos operavo -tarp 365 
iki 425 orlaivių 128-iose įvairio
se stotyse; tais orlaiviais ke
liavo 115,163 žmonės; aplaksty
ta viso 3,136,550 mylios.* * «

Submarinų Bendrovė. — Iš. 
laikraščių patiriame kad susior
ganizavo Lietuviška submarinų 
kompanija ir pardavinėja Še
rus .... Ar 'kas pirks tuos Še
rus, mes nežinome. Indomus 
yra tas faktas kad bendrovės 
organizatoriai skelbia jog ji vei
ksianti taip kaip ir šiaip sau 
draugystė. Pagrindinis jos ka- 
kitalas — $10,000. Kokį sub- 
mariną už tups pinigus pastaty
ti — dievai tegali nuspėti.

Išradėjai (Lapinskai) sako 
jų išradimą esant geriausį del 
šitų priežasčių:1!) jų submari

nes galėsiąs, pasinėręs po van
deniu, nuplaukti iš New Yor- 
kt\ į Lietuvą per 24 valandas; 2) 
pasinėrus vandenin, jam nebu
sią reikalinga kilti augštyn gau
ti tyro oro,—apsieisiąs, ką turi; 
3) užpuolęs po vandeniu kur 
ant uolos, jis nesuduž, nes jo 
priešakyje bifsią “springsai”, 
kurie, lyg paduškos, atsimušią 
Į uolą ir praslinksią pro ją; 4) 
jis turėsiąs iš šonų peilius, su 
kuriais pjaustysiąs jūron prie
šų nuleistas vielas.... žodžiu 
sakant, stebuklingas submari- 
nas.

Mums tik gaila išradėjų ener
gijos ir tų skatikų, kurie bus 
išleisti bandymams. Dabar Lie
tuvai reikia ne submarinų, bet 
plūgų, akėčių, kuliamų mašinų, 
traktorių....

Žemės Reformos Įstaty
mą Svarstant Seime 

(“Elta” per Liet. Inf. Biurą)
Steigiamojo Seimo 81-as po

sėdis prasidėjo balandžio (19 d. 
10- vai. ryto pirmininkaujant 
Seimo Pirmininkui A. Stulgin
skiui.

Eina pirmuoju skaitymu “že
mės Reformos Įstatymo suma
nymas”. Referavo atst. Ambra
zaitis (kr. d.), pranešdamas kad 
jam tenka pavaduoti referatą 
Rimką, kuris, aplinkybėms susi
dėjus, .negalėjo referuoti. To
dėl jis negalėjęs tinkamai pa
ruošti.

Pastebi šio klausimo didelę 
svarbą Steig. Seimo darbuose. 
Jis yra didžiausias akcinas mu
sų žemės rikio sutvarkyme. Nu
rodė kad didžiausias musų kra
što turtingumo šaltinis yra že
mės ūkis ir jo ekonominė pa
dėtis.

Iš senovės Lietuvos ūkis bu
vo pagrįstas individilaliais pa
matais. Priminė baudžiavos lai
ką Lietuvoj ir sunkias musų 
ūkininkų pareigas dvaruose.

Pažymėjo istorinę eigą nuo 
baudžiavos, ūkininkų paliuosa- 
vimą ir žemės įgijimą. Pami
nėjo Lenkmetį ir jo vaisius, Ru
sų valdžios dvarų konfiskavimą 
ir Rusų dvarininkų atsiradimą 
Lietuvoje, valstiečių žemės ūkio 
Banko plačią dirvą ir žemės ko
lonizavimą svetimtaučiams. <

Lietuvių tauta, atstatydama 
nepriklausomą gyvenimą, pama- 
tan padėjo žemės reformos įsta
tymą. Pastebėjo laikinosios Lie
tuvos Vyriausybės išleistus įsa
kymus šerpės ir miško sutvar
kymo srityje.
i Paminėjo statistines žinias 
kiek musų valdžios perimta že
mės ir miško ir kiek jos išda
linta. Pastebėjo žemės refor
mos pagrindinius dėsnius: 1) 
nusavinimo ir 2) išpirkimo.

Svarstomas projektas yra 
Ministerių Kabineto patiektas, 
bet žemės Reformos Komisija 
yra įnešusi savo pataisymų ku
rie butini priėmimui. Pastebė
jo kad atlyginimo klausimas y- 
ra išspręstas teigiamai, t. y. jis

pripažintas. Natūralinis mokes
nis nustatomas naujakuriams.

Atlyginimas už miškus pri
pažintas nereikalingas, nes dva
rininkai pakankamai yra jais 
pasinaudoję pirm karės, nesi
rūpindami jų užvedimu.

Iš atlyginimo žemės Refor
mos Komisija išima “žemes ka
riškiams aprūpinti”, nes jie dau
giausia prisidėjo prie nepriklau
somybės gynimo.

žemės valdymo numatoma 
numatoma kad žemės nepalies
tos žemės Reformos įstatymo 
galės laisvai.vaidytis.

žemės Reformos įstatymo vy- 
kinimas priklauso Vyriausiam 
Valdytojui ir Vaidybai iš pen
kių direktorių.

Toliau referatas paminėjo že
mės davimą miestams ir mies
tų darbininkams. Nurodė esa
mos Lietuvoje žemės, resursus, 
duodamas žemės ploto ir miškų 
statistinių žinių.

Pastebėjo kad bendras maža
žemių iškaičius turės sumažėti,

nes darbininkų dalis pasiliks 
dvaruose; atsižvelgiant į visus 
žemės resursus tikimasi visus 
žemės reikalaujančius patenkin
ti..

žemės Ūkio ir Valstybės Tur
tų Ministeris Alekna palietė vi
są įstatymų eilę kuriais nelie
čiami žemės plotai;

Priminė žemės reformos vys
tymąsi Lietuvoj, Liublino uni
ją ir baudžiavos laikus, valstie
čių išskyrimą nuo dvarų. Na
poleono skelbimai. Inventorium 
pasinaudojimas Rusų laikais; 
Nurodė* faktą Lietuvos ūkinin
kų skirstymosi į viensėdžius de
vynioliktojo šimtmečio pradžio
je. Baudžiavos naikinimas Lie
tuvoj, dvarininkų apsivilimas.

1864 m. miestas prisidėjo prie 
valstiečių teisių susiaurinimo.

Pastebėjo kad Lietuvoje ūkis 
dvaruose buvo gan augštai pa
statytas. Smulkus ūkis turi 
daug teigiamų pusių.

Priminė žemės valdymo isto- 
riją, didės ės karės vaisius so

cialiniame ekonominiam gyve
nime. žemės reformos klausi
mas, 'kaipo vienas svarbiausią, 
apima visus ūkio sutvarkymo i 
dėsnius. (Ploja.)

Prasidėjo diskusijos agrariniu 
klausimu.

Atst. Steponavičius (kr. d.) 
kalbėjo žemės nusavinimo ir at- 
lyginimo (klausimu. Pastebėjo 
kad žemę nusavinant jau įveda- 
ma maža socialistinė revoliuci- 
ja, statomi nauji principai. Pa
brėžė kad iš įstatymo nematyt 
kokiais pagrindais paliekama 
180, o ne 60 hegtakrų, ar dau
giau. Kalbėjo nuomone, dabar 
einama, prie individualinių tei
sių gerbimo, ir jei pagrindai) 
dadedama darbo principas, tai 
nereikalinga laikytis jokios nor
mos. Pastebėjo del kriminali
nių nusikaltėlių ir kitų kuriems 
neteisingai esą neduodama že
mės. keikalinga esą ir jiems 
duoti galimumą pataisyt savo 
gyvenimą.

(Bus daugiau)

ŽINIOS
i —

"Eltos ži ni c
(Lietuvos Informacijų B

V-

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 1 4 d.

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

COLL VER - MILLER CO.
2033 E. Oth Street ir 198 W. 25th Street 
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave.

Greičiausia Nuperkamo ir Pilnai Užmokame
MES reikalaujame keliolikos Namų vienos ar dviejų šeimynų, tarpe St. 

Clair, Euclid, East 26-tos ir 105-tos gatvių, už kuriuos mokėsime pil- ■ 
nai (Cash). Mes nesame perkupčiai (agentai), bet tiesiog pirkėjai, 

todėl jus turėdami pardavimui Namus duokit mums žinią laišku, telefonu 
arba ypatiškai, del apkainavimo, o mes trumpu laiku duosime atsakymą.

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

Central 6488

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

Sumokėtas .Kapitalas, suvirs $500,000.00

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

šios Kompanijos Skyrius taupymui.
VISAS TURTAS SIEKIA VIRŠ $1,000,000.00.
MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 

, PINIGUS TAUPYMUI
nuo dienos padėjimo iki dienos išėmimo, prisilaikant 

taisyklių -ir patvarkymų.
Main Office '

ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 
Euclid Avenue prie East 14th Street

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

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

Laivakortes
Į ir iš Lietuvos

IŠ NEW YORKO AR PHILADELPHIJOS 
i HAMBURGĄ..................................... ’ $125.00

IŠ NEW YORKO į EITKŪNUS $130.00

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

IŠ NEW YORKO i LIEPOJV 
Į LIEPOJV Per HAMBURGĄ

$145.00
$132.00

Prie Visų Reikia Dadėti $5.00 Taksų.

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 J- Laisvės Alėja, 58 
UKMERGĖS OFISAS — Kauno Gatvė, 52a" 

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

G abo wit z-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
iA^AAAAAAAi

f DVARININKAI RUPIN 

t “Vilnius" rašo: Ligi 
tuvos nepriklausomybės 
nuolatos prikišdavo Lie 
jog, girdi, Vilniaus krai

I dis Lietuvos nenorinti.
i vaitę bet gi aiškiai pasi: 

į ne liaudis, tik susirup 
į dvarų dvarininkai ėmė 
| rus j visas puses mušti 

F ją prie Lietuvos nepriji 
Įmes senai sakome jog 
Į Vilniaus, bet ir Kauni 
į rinkai, šaukiasi svetimo 

į bos savo dvarų apginti-, 
į ne kokią darbo žmonėm)
■ tada Lenkija, jei dvi 
I to Lenkijos taip nori, 
r tos kaip ugnies bijo.
Į “Vilniaus" pranešimi 
r lojo Lietuvių Komitete 
r tą del laikraščių uždarę 
| Unoji Valdomoji Komi) 
i ima atgal, nes jis para 
tLenką kalba. Prierašt 

, jis grąžinama pasirašė 
jos raštinės viršininke 
MedzianowSki.

KARĖS PASKAITA
Į - Babandžio 28 d. < 

Sabo kanceliarijoje įi 
į prastasis Karės Moksli 

Draugijos susirinkimą:
■ ne Kapitonas Laurina 
į tė paskaitą tema “Kar< 
peuovėie”.
į Turinys: I. Kam r 

juuns karės meno istoi
r H. Karės meno sąv< 
Itin. Seniausiųjų tau 
[ienas: 1) Indija, 2) 
j į) Asyrija, Babilonija 
HPalestina (Žydai).

į IV. Klausinės senov 
įbrėš menas: 1) Gr 

Sparta, b) Atėnai, c) 1 
įVakedinija, e) Aleksai 
I Susirinkimai) laisva 

■risi kariai ir narių rėki 
■jąmi ne-kariai.

iįENKŲ PR0PAGAN1 

jį Balandžio 25 d. Vai 
f to paskleista žinia iš 

ta “Vidurinės Lietu 
Įilna gavus Lietuvos 
lės pasiūlymą pradėt 
tiesiogines derybas, i

ŪWAWM%WA

IMPORT

Dalgiai ir pjaut 
į no. Galima pla 

> tavai gavo didž

L Importuoti

h Žiedai del i

Į Siųskit 25c. už p

J. I 
1244 W. 18th S 

WAWW.WAW 
[Wiwwwawaw 

Br- Ray 

uKbLI 6701 st‘ cl f Darb? s? 
į'iMaj|į3ą Mano ofisas 

Yjįfep nereiks gaiši
Naudoju savi 

[ji ’’MTi skaus

'WiViW^WAWA 
Į|rDENTlSTAŠ~^ 

I KAMPAS 24 ir ST. 
į’;'.Specialistas beskausmio < 

dantis. Visi 
Valau dantis 

! Valandos: 11 ryto iki 1 F 
Nedėldienii

Kuomet /
Pirmutinis dalykas kas 

Ii, tai —
HUR KEIKS .RASJI GI 

leipų pakreipsite savo ž; 
toro Kenealy ofisų, 647 Eu 
reland, Ohio, atrasite Pai 
ubo jieikote, be aikvojim 

Kuomet apsilankysi pas 
atrasite jog jis yra labai ai 
5 liges; hi yra, kur ir I 
radi su modemiškais ni ol 
j> plačiu pažinimu ligų jis 
temas dovanai.

Ofiso rak 

lipte 
Sr. vakare DR.I
647 Euclid Ave. A)

Durį, šalę
Bond's Clothing Store ^"1
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nusavinant jau įvfe 
socialistinė revolfe 
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iš įstatymo nauty 

lagrindais įialiekaj 
60 hegtaikrų, ar fe 
Ibėjo nuomone, fej 
rie individuaiinii) į 
no, ir jei pagmį 
darbo principas, į 

ga. laikytis jokios m 
stebėjo del kritnife 
ritelių ir kitų kurią 
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ikalinga esą ir jie 
imumą (pataisyt sn

“Eltos žinios
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Bus daugiau)

DVARININKAI RŪPINASI.
“Vilnius” rašo: Ligšiol Lie

tuvos nepriklausomybės priešai 
nuolatos prikišdavo Lietuviams 
jog, girdi, Vilniaus krašto liau
dis Lietuvos nenorinti, šią sa
vaitę bet gi aiškiai pasirodė jog 
ne liaudis, tik susirūpinę del 
dvarų dvarininkai ėmė telegra
mas į visas puses mušti kad tik 
ją prie Lietuvos neprijungtų. O 
mes senai sakome jog 
Vilniaus, bet ir Kauno 
ninkai. šaukiasi svetimos 
bos savo dvarų apginti-.
ne kokią darbo žmonėms tvarką 
-žada Lenkija, jei dvarininkai 
tos Lenkijos taip nori, o Lietu- 

"vos kaip ugnies bijo.
.. “Vilniaus” pranešimu, Laiki
nojo Lietuvių Komiteto protes
tą del laikraščių uždarymo Lai
kinoji Valdomoji Komisija grą
žina atgal, nes jis parašytas ne 

> Lenkų kalba. Prieraštu kuriuo 
jis grąžinama pasirašė Komisi
jos raštinės viršininkas ponas 
MedzianowSki.

jokio pagrindo, nes musų Vy
riausybė tokio pasiūlymo Vil
niaus Lenkų valdžiai visai nėra 
davusi.

'Sidzikauskas, praneša jog trims 
iPabaltjurio valstybėms pavykę 
pravesti kandidatą į nuolatinę 

’ komisiją. Musų Vyriausybės 
deklaracija del susisiekimo Ne
munu buvo labai palankiai su
tikta ir įrašyta oficialiam Ko
misijos raporte.

d. Lietuvos partizanai 150-ties 
durtuvų skaičiuje puolė Lenkų 
sargybą ties Kreivėnais; 2) ba
landžio 12 d. Lietuvės partizanų 
dalis 200-tų žmonių 'skaičiuje 
puolus Lenkų sargybą ties Pe- 
le-Ogorki Volynco srityje, 
sos tos vietos, be 
randasi neutralėj 
Lenkų teritorijoje.

Reikią pastebėti, 
yra neutralėj zonoj
marfkacijos linijos; Voiynce — 
neutralėj zonoj demarkacijos li
nijos musų pusėj. Kontrolės 
Komisijos 1920, m. spalio 5 d. 
paskyrimu Suvalkuose, neutra- 
linė zona yra po 6 'kilometrus į 
abi puses nuo Curzono linijos. 
Taigi Lenkų kariumenė neturė
jo teisės būti nei Kreivėnuose 
nei Voiynce. Musų žiniomis,

Lenkams užpuolus Kreivėnus, 
vietos jauni vyrai, pabėgę iš

Lenkų mobilizacijos, užpuolė 
Lenkus.

American Line Prospect 202.

■Dr. T. A. Hanlen
tst dantistas :::*

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1895 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

Tame straipsnyj 
Klaipėdos krašte 

Lietuvių. Iš visų 
gyventojų 150,000

Vi- 
Pele kuris 
zonoj, ešą Tiesioginė Kelionė 

NEW YORKAS- 
HAMBURGAS

SMULKIOS ŽINUTĖS.
Musų Atstovo-Šveicarijai, Si

dzikausko, pranešimu, rugpjū
čio 22 d. kviečiamas Lozanoje 
XVI-as tarptautinis kongresas 
prieš alkoholizmą, kurio garbės 
pirmininku pakviestas Šveicari
jos prezidentas, šveicarų vy
riausybė oficialiai kviečia Lie
tuvą dalyvauti kongrese.

Kardinolas Gasparri notoje 
musų Atstovui prie Vatikano, 
Kan. Narjauskui, pranešė kad 
šv. Tėvas padaręs ’ tam tikrų 
žingsnių Lenkams su Lietuviais 
Brusselyj susitaikyti.

Balandžio 19 d. apie 5 vai. į 
Varėnų kaimą atvyko 2 kuopos 
Lenkų pėstininkų. 17 žmonių 
žvalgyba 7 vai. prisiartino prie 
Joniškio miestelio, 'bet, musų 
sargybos apšaudyti, iššovę apie 
60 šūvių, pasitraukė atgal į Va
penus.'

Susisiekimo Ministerijos pra
nešimu, pajamų gelžkelių srity
je kovo mėn. buvo:
Plačiųjų gelž. 4,432,067.70 auks. 
Siaurųjų . ” 493,264.58 auks.
Viso’ 4,925,332.28 auks.

Tremtinių ir belaisvių grąži
nimo skyriaus pranešimu, _bal. 
26 d. atvyko į Obelius Lietuvos 
tremtinių iš Petrapilio ašelonas 
skaičiuje 930 asmenų.

Kreivėnai
anapus de-

dėtimi, arba kaip greit jie yra 
pamiršę buvusias Vokietijos da
lis aiškiai parodo Vokiečių ofi
ciozo “Deutsche Algemeine Zei- 
tung” mdėtas 194 Nr. straips
nis, pavadintas “Granzdeutsche 
Rundschau”, 
rašoma kad 
tesą 6 nuoš. 
250,000 (?)
esą “Heimatbund’o” nariai. To
liau rašoma, jau teisingiau, kad 
nereiktų bijotis del Klaipėdos 
krašto ateities. Klaipėdos kra
što kaimynas yra Lietuva, kur 
Vokiečių mažumą Lietuvos Sei
mo toleruojama kaipo tautinė 
mažuma.

Tas praneštas žinias reikia 
kiek atitaisyti. Klaipėdos kra
šte viso tegyvena apie 150,000 
gyventojų, kurių 70 nuoš. yra 
Lietuviai. Likusi dalis susideda 
iš Vokiečių ir nutaultėjusių Lie
tuvių.
’ Del "Heimatbund’o” narių, ai
šku, jų nebula daugiau 'kaip 20 
tiikstančių asmenų.

LENKAI UŽDARĖ LIETUVIŲ 
; MOKYKLAS

Lydos ąpskr., Nočios kaime (į 
pietus nuo Varėnos) Lenkai 
šiais metais uždarė Lietuvių 
mokyklą. Jos vieton nutarė ati
daryti Lenkinimo tikslams Len
kų mokyklą. Mokytoją parsi
kvietė iš Poznanės. 'Lenkų mo- 

’ kyklos atidarymui paskyrė ba
landžio. 11 d. Pirma to moky
toją su'žandarais vaikščiojo .po 
kaimus surašinėdama vaiku®. 
Reikalingi mokyklai suolai pa
imti iš vietos žydų Sinagogos.

Kelesninkų miestelyj taipgi 
uždaryta Lietuvių mokykla. At; 
ėję į mokyklą Lenkai vaikus iš
vaikė, suolus, stalus ir kitus 
mokyklai priklausančius daik
tus atėmė ir nusigabeno sau. 
Mokyklą uždarius, Lietuvių vaj^ 
kai . lieką be mokslo ir leidžia 
patogų mokslui laiką dovanai. 
Be Uždarymo mokyklos, Lenkai 
kliudo Lietuviams ir pamaldas 
nustatyta tvarka laikyti. Kaip 
ateina eilė Lietuvių kalba ;pa- 
maldoffis, atėję Lenkai kliudo, 

Ir nėra 
■kam Lietuvių teisių apginti.

Lietuvius kurie nesirašo prie 
Varšavos ir rūpinasi savo rei
kalais Lenkai persekiojai To
liau Lenkai reikalauja įvarių 
delegatų. Tuos delegatus renka 

I nesakydami kuriuo tikslu jie 
____—.____ y1-3 renkami. Vėliau reikalauja 

c III. Seniausiųjų tautų karės'iš delegatų į Varšavos pusę 
inenas: 1) Indija, 2) Egiptas, I krypti. Delegatui panorėjus

įduodama balso. Aukščiau nu-

' legatai į Lydos miestelį kovo 
27-28 d., o iš ten važiavo Vil
niun neva pareikšti viso Lydos 
apskričio gyventojų valios,' Rei
kią atkreipti domesį kad niekas 
tu žmonių nejgaliavo reikšti va- 

llios. Tai' yra Lenkų “Straž Kre- 
sowej” apgavinėjimas.

ne tik 
dvari- 
pagal- 
Matyt,

Patogiausias Kelias Rusams 
ir Lietuviams.

Dideli ir Modemiški Dviem 
Šriubais Laivai.

Mongolia Birželio 16 
Minnekahda

Birželio 30 d.
Manchuria ■ Liepos 14

Kreipkitėsj Kompanijos Ofisą
9 Broadway New York 
arba prie Vietinių Agentų.

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

ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Liepė

jų, Hamburgu ir visur. 
Pasai kelionei j Lietuvų.

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

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

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

NGS

.00.

US

silaikant
B. G. VALIUŠIS

Avenue

KELINĖS TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS!
WWA*.W.W.V.V.

a
IMPORTUOTI (Seno Krašto)

OS
Pamėginkite naujo.

KOPECNY’S
$130.00

;• Siųskit 25c. už persiuntimą. Dept. 25

apačios iki

T-l

I*

ATITAISYMAS
Mažai yra susipažinę Vokiė-- 

čiai su savo rytų provincijų pa-

DEL SUSISIEKIMO
NEMUNU

Musų delegatas Barcelonoj 
(Ispanijoj) įvykusioje susisie
kimo konferencijoje, Atstovas

LENKAI NEUTRALĖJ
ZONOJ

Varšavos generalio štabo ra
dio praneša buk 1) balandžio 17

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosėdale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo- 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

nuo __ _______ , _ ■__ „___ _  _ „
sykiu su Štampais už persiuntimų, kas kainuoja 30c. už vienas kelines, 
60c. už 'dvejas kelines. Likusius pinigus užmokėsit kada kelines atsiųsim. 
GVARANTIA: Mes gvarantuojam kad už $6 parduodamos musų kelinės' '

britva duodama su pirkimu dviejų kelinių už $12, jos kaina $3 ir gvaran- 
1_Z __ _  7_1„_ ’__----- _ ’ >
pinigus atgal. Tai gerinusios pasiūlymas ką matėt, todėl nelaukit ir siųs-

ALę0HOL4OHikV*'

| STOPS DANDRUff
- WH0TCS' ' ’:-tį 

healthVscalp. 
LUXURIANT HAIR

* CONTENTS! AUIO OZS .

/KARĖS PASKAITĄ
; Babandžio 28 d. Gęneralm
$tabo kanceliarijoje įvyko pa-1 giedodami Lenkiškai.

Likusius pinigus užmokėsit kada kelines atsiųsim.

yra vertos daugiau $10 ir kad jos yra iš geriausio vilnonio audimo. Dykai 

luotą ant 3 metų. Jeigu busit neužganėdinti sugrąžinę daiktus gausit savo 

kit savo užsakymą kuogreičiausia. (21)
CLOTHING EXPORT CO.

1206 N. IRVING AVE. CHICAGO, ILL. Dept. 101.'

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pašta 
tiesiog is 
labara- 
torijos.

Co
MGĘ 
. Ohio

apitalas 
S deda į

SS

OS .
$125.00

CO 
$134.00

$145.00
$132.00

$180.16
jikalauja-
•ąžinama.

,us

SIEKIMU

8 
52a 
atvija

prastasis Karės Mokslų Kūrėjų 
Draugijos susirinkimas, kuria
me Kapitonas Laurinaitis Skai
tė paskaitą tema “Karės menas 
senovėje”.

Turinys: I. Kam reikalinga 
mums karės meno istorija. ' « 
, II. Karės meno sąvokos.

GAISRAS KAUNE
Dar galutinai nepatikrinto

mis žiniomis, balandžio 27 d., 
iš artilerijos Centralinės kepyk
los kamino kilęs gaisras sunai
kino prie Gedimino gatvės, tarp 
Keistučio, Miškų gatvių ir Vy
tauto prospekto, 37 namus, ku
rių dauguma buvo mediniai. Be 
pastogės paliko 300 šeimynų, 
apie 1,500’ žmonių. Neskaitant 
didelių gyventojų turto nuosto
lių, kuris tuo tarpu dar' nesu
skaityta, buvę trįs žmonių au
kos.

LABAI SVARBUS DALY
KAS MOTERIMS

inenas: 1) Indija, 2) Egiptas, krypti. Delegatui panorėjus
3) Ašyrija, Babilonija, Mediją, ■ prieš Lenkų norą įkalbėti, ne-
4) Palestina (žydai).

IV. Klausinės senovės tautų'rodytu budu buvo surinkti de
leaves menas: 1) Grekai: a) 
^Sparta, b) Atėnai, c) Tėbai, d) 
Makedinija, e) Aleksandras.
■ Susirinkimąn laisvai ineina 
-■visi kariai ir narių rekomenduo
jami ne-kariai.

LENKŲ PROPAGANDA
Č-’ Balandžio 25 d. Varšavos ra
dio paskleista žinia iš Vilniaus 
buk “Vidurinės Lietuvos” val
džia gavus Lietuvos VyriauSy- 
bės pasiūlymą pradėti Vilniuje 
tiesiogines derybas, neturi jo-

NAUJAS GELEŽINKELIS
Nesenai važiavo iš Telšių j 

Kauną delegacija tartis Su Mi
nisterija apie tiesimą geležin
kelio linijos šauliai-Telšiai-Plun- 
gė-Kretinga-Palanga. Iš sugrį
žusių delegacijos narių teko su
žinoti kad vaisiai esą geri. Ge
ležinkelio tiesimui Valdžia pri
taria, bet nori kad susidarytų 
viena Draugijų koncesija, kuri 
padėtų šiam darbui, sukastų vi
są kelią. Toliau darbą vary
sianti Valdžia, taip pat ir visą 
medegą ir mokesnį teiksianti.

Jei tokia Draugijų Koncesi
ja susidarys, tikimasi -per me- 
tus-dvejus geležinkelį busiant 
nutiestą.

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.'

starokra  jska-;

Dalgiai ir pjautuvai, dirbti iš geriausio plie
no. Galima plakti kūjeliu. Dalgiai ir pjaur 
tuvai-gavo didžiausias dovanas Europoje. ■

Importuoti Dalgiai_______ $2.50
Pjautuvai_____  .60

Žiedai del dalgių rankenų___.40

: J. KORĖ C E K j:
: 1244 W. 18th Street Chicago,' UI. |

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

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

skausmio Dantų Traukimo.

DENTIST AS - 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 diena.

Kuomet Apsergi
Pirmutinis dalykas kas reikia jums žino

ti, tai —
“KUR KEIKS KASTI GERĄ DAKTARĄ”.

Jeigu pakreipsite savo žygius linkui Dak
taro Kenealy ofisų, 647 Euclid Avenue. Cle
veland, Ohio, atrasite Patikėtinų Daktarų, 
kokio jieškotc, 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 modemiškais mokslo aparatais. Su pagalba bandymų ir 
jo plačiu pažinimo ligų jis išvengia nuo padarymo klaidų. Pasi
tarimas dovanai.
Ofiso vai.
9 ryte iki

S v. vakare DR. KENEALY Nedėliomis 
10 ryte iki 
2 po pietų

647 Euclid Ave. Antros Grindįs Cleveland, O.
Durjs Sale STAR TEATRO

Bond’s Clothing Store Republic Building DURIS ŠALĘ

Central»1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju Tisuose Teismuose. 
902-4 Engineers Bldg. 

Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas 

6127 St.1 Clair Avenue 
šalę North American Banko 

Atdaras vakarais.

Su užregistruotu vaisbnženklluSuT. Valst. 
1'aUutu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybes Šiame vaiste įdėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra jaoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas —— begaliniai 
puikus plauku sutaieytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
eiaiypatai.

F.AD.RICHTER&CQ
’BUSH TERMINAL BLDG S

B'ROQKLXN. \
NEWYORK

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKABO 
Tais- 
bnženklls.

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

MES TURIME NAMŲ. 
TINKAMŲ JŪSŲ GY
VENIMUI. PARDUO
DAM SU MAŽU ĮMOKĖ- 
JIMU IR ANT LENGVŲ 

IŠLYGŲ.
Ateikit ir Paprašykit Pa
rodyti Jums ką mes Tu

rime.
S. N. K. REALTY 

CO.
6106 St. Clair Ave.

Tel. Princeton 948-R

DR. J. T. DUHIGG irg^™“as
1395 E. 9th St., trirpe St, Clair ir Superior Ave.

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

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

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 ęieef Express & Forwarding Company i 
303 West 30th Street New York City

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko-* 

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

Kampas E. 79th St. ■ 
Rosedale 945 Prin. 1361 <

LOUIS EISENBERG į 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, > 

Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, > 
l.ieja ir Stogams dangalų | 
1169 East 791 h St. N. E. < 

Princeton 1337-K J

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
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 musų lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimu— 

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Mes turime naujiausius išsiuvinė- 
jimų prietaisus kurie gali užimti 
vietų brangių ir neparankių siuvi
nėjimo (embroidering) mašinų. Mu
sų siuvinėjimo prietaisas yra labai 
patogus ir lengvas nešiojimui iš 
vietos į vietų. 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 dalykų ir 
sutaupys su juo daug laiko ir pi
nigų. Kiekvienas kas perka musų 
siuvinėjimo prietaisų yra mums dė
kingas ir užsisako po kitų savo 
draugams. No. 1 paveiksle matai 
juomi išsiuvinėtų gėlę. No. 2 paro
do su juo padarytų patiesalų. Su 
kiekvienu užsakymu siunčiam vi
sokių didumo adatų. Nekurie pir
kėjai stebisi kaip mes galim par
duot tokį naudingų ir praktiškų da
lykų už $4 ? ? ? 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
dyt mus tų siuvinėjim75~prietaisą, 
iškirpk: tšį garsinimų ir prisiųskit 
mums su 35c. pinigais arba Štam
pais. $4' užmokėsit kada tų prie
taisų gausit sykiu su pavyzdžiais, 
aiškiai. (22)

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

Sugrąžina man sveikatą Ir pajle- 
gas, saka Ponas Matusevlcis

* , , Dalzell, III.
“Ištariu savą ncaprubežioutą padekavojimą 

už juru vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda 
tvirtumą visam kupui Jos duoda naują 
gyvybę. .Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau 
daug pinigu už visokius, vaistus bet nieką ne 
geibioje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Toner 
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti 
man laidą ir davi energije ir tvirtumą. Galiu 
dabar atlikti trys sykius dauginus darba negut 
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par ta. galiu 
pasakyti, jog Nuga-Tone yra geriausia vaistas 
ir geriausia atgaivito«s sveikatos. Lenkiu savą 
galvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožnf.m patariu Nuga-Tone.“

PETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą visiems gj'vybčs. pajiegoms. yra 
stebuklingus vaistas del silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
Ky»ybp jaknoms ir žarnoms, at gaivi n 
inkstus, išmeta nuodingas atmatas, praša
lto gazus ir išpūtimus, nepriimną kvapą ir 
išvnla liežuvio apvilkimui. Duoda puiku 
apetitą, gierą gruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

. Kožna bonkuti Nuga-Tone talpin pilną 
vieną mSnesi gydymą, o prckfi yra $1.00. 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptic- 
kori.aus, imkite per 20 dieni; ir jeigu ne 
busite visai užganėdinti,aptiekoriussugrąžis 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptickoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
E liną mSnesi gvarantuotą gydymą, apmo
ktą paCtą. NATIONAL. LABORATORY, 

537 So. Dearborn St., Chicago, Ill.

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

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

kare kasdien ir nedėliomis.

1197 East 79th Street

Supažindinimui plačios vi
suomenes su musų puikiais 
ir tvirtais išdirbiniais, mes 
nusprendėp pasiųst kiekvie
nam porų Kelinių pavyz
džiui, žemiau musų pačių 
kainos. Mes padirbant keli
nes pagal tikro užsakymo 
dviem paskirais modeliais;

• vienos yra plačiai iškirptos, 
kitos siauros pagal mados 
Angliško stiliaus. Visas tas

siuvame iš geros tvirtos' 100 
audimo įvairių spalvose. Vi-

kelines mes 
.nuoš. vilnos --------  J _
sos siūlės yra dubaltavos ir apačios ap
lenktos dviejų colių pločio užlankom. Jos 
yra prosijamos ant “Hoffman” mašinos; 
todėl puikiai išrodo it yra pavyzdžiu ge
riausio pirkinio kokį jiįs kada matėt par
davime. Paprastai jos buvo ’'parduodama 
po $10 ir daugiau, bet kad kiekvienas tu; 
retų progą pamatyt musų prekes mes šį 
menes duodame specialų ’ kainą tiktai po 
$6.50. Kas pirks dvejas kelines gaus dar 
dolariu pigiau, tai yra dvejas kelines už 
312. 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 šavo 

vidurio, ir užmegsk du mazgu. Tą_ mierą indėk į laišką

Ar Jau Matėt
Moderniškąjį Elektrišką Namą?

We recommend our 
FAIRCHILD’S “BEST’ 

FLOUR for EVERY purpose.
Made by

THE CLEVELAND GRAIN A 
MILLING CO.

Tūkstančiai žmonių iš visų Clevelando 
dalių lankėsi Moderniškame Elektriškam 
Name ir gavo žingeidžių ir naudingų idėjų 
apie naudojimą Elektros patarnavimu sa
vo namuose.

Jus taipgi rasite tenai žingeidumo ir pa
mokinimą peržiūrėdami tą Namą. Jis ran
dasi 2545 Norfolk Rd. važiuojant j Heights 
— lengvai pasiekiamas gatvėkariu ir au
tomobiliais. Atdaras kasdien nuo 10 ry
te fiki 10 vakare.

Tenai nieko nebus pardavinėjama.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square



DIRVA

r Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ]
k Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157' JĮ

'kentėjo, tik dabar, bekalbėda
mas gatvėj su kitu žmogum, 
staiga apalpo ir tuoj mirė. Bu
vo 47 m. amžiaus.

„ Budavotojai taikosi. Strei
kuoją nuo gegužio 1 d. budavo- 
jimo amatų darbininkai pradė
jo taikymosi derybas su kom
panijomis kada jiems buvo pa- 
grąsinta įvesti atviras .darbo 
vietas jeigu negrįš dirbti už nu, 
mažintą mokestį. Cinoriai su
tiko tuo tarpu dirbti už $8 die
noje; seniau imdavo po $11 į 
dieną. Eina tolimesnės tary
bos apie galutiną nustatymą al
gų. Mūrininkai grįžta prie 
darbo be jokio nustatymo, iki 
derybos pasibaigs. Darbdaviai 
nesutinka priimti tarybosna sta
lių ir stiklių aiškindami jog jie 
sulaužę savo sutartis.

už bandymą pravažiuoti gatve- 
kariams (sustojus išleisti žmo
nes.

Youngstowne, po apsivedimo 
pačiulė pasiėmus apžiūrinėjo sa
vo vyro revolverį, ir iš neat
sargumo pajudinus kur nerei
kia nusišovė. Jie nebuvo dar 
išgyvenę sykiu pilnai 24 valan
dų. Jaunamartė buvo tik 18 -m. 
amžiaus. Iš susikrimtimo vy
ras griebęs tą patį revolverį no
rėjo nusižudyti, bet stuboj bu
vęs žmogus spėjo jį nuo to su
laikyti. Abu jie Grėkai.

Kaip užsibaigia tragedijos. 
1918 metais, tūlas vyras, Co
lumbus, O., nors turėjo savo pa
čią, susimylėjo su kito vyro pa
čia, bet ta jų meilė išsivystė iki 
to kad vieną dieną jų lavonai 
atrasti automobiliu j e ant kelio: 
tyrinėjimai parodė kad jis tą 
moterį nužudė ir sau pasidarė 
galą. Dabar likusi našlė ir li
kęs našlys tos liūdnos tragedi
jos, užkrėsti draugiškumu, ap
sivedė.

Kaip spėjama, Ohio valstijo
joje yra apie 50,000 degtinda
rių. Turbut visi tie užsiima da
rymu degtinės kurie balsavo už 
“sausumą” pora metų atgal.

Kitas banditas nuteistas mir
tim Iš tos pačios gaujos ką 
pereitą savaitę likosi nuteistas 

I mirtin už nužudymą gruodžio 31 
I d. dviejų dirbtuvės perdėtinių 
vežusių pinigus ir užpultų ant 
kelio vienas banditas, dabar vėl 

'antras, San) Purpera, gavo to-

kį pat nuosprendį, ir abu nuga
benti valstijos kalėjiman, kur 
jiems* paskirta numirti elektriš
koj kėdėj ruigpjučio 29 d.

Miesto valdžia taipgi pasiun
tė Italijon pranešimus apie ki
tus tos gaujos žmogžudžius ku
rie spėjama bus tenai iškeliavę'. 
Diduma banditų, toje šešių šai- 
koje, buvo Italai.

•J : YPATIŠKAS PRANEŠIMAS : J
Pranešu visiems savo pažįs

tamiems jog aš persiskyriau'su I 
savo motere Petrone, pagal tei- 

| smo reikalavimų, ir nuo šio lai- į 
ko už ją aš niekame neatsakau. 
Ji dabar gyvena 802 Grand St, 
Braddock, Pa., o aš

Ipolitas Stasiulionis 
‘1409 E. 59th St. Cleveland, 0.

Birželio Ekonomijos Savaite

"DIRVA” Lili
(THE

The only Lithuani 
Published Weeklj

Ohio Lithuani
Yearly Sul 

In the United Stat 
Canada and. Mexk 
Lithuania and othi 

Advertising ra

”DI
7907 SUPERIOR AV

Publishe

No 23

Lietu1
Del Palestipos. Pereitą sa

vaitę per kelias dienas čia vie
šėjo du žymus pasaulio moksli
ninkai žydai, Prof. Einstein ir 
Weizman, rinkdami aukas Pa
lestinos atpirkimui ir įsteigimui 
tenai žydų valstybės.. Kaipo 
mokslininkus, juos sutiko mies
tas su didelėmis iškilmėmis, ša
lip pačių žydų. Atsibuvo kele
tas didelių iškilmių parengtų to
kiems svečiams, ir jie taipgi ke
letu atvejų kalbėjo žydų susi
rinkimuose, kame buvo dedama 
aukos. Ant Weizman’ienes at
sišaukimo, žydės moterįs sume
tė skrynią visokių savo brang- 
menų, žiedų, deimantų ir kitko, 
už $10,000, šalip to dar sudėta 
$2,000 pinigais; šios visos lėšos 
eis globojimui Palestinos mote
rų ir vaikų.

A'belnai Palestinos reikalams 
Clevelando žydai sudėjo stečių 
atsilankymu apie $200,000.

Prof. Einstein renka aukas 
įsteigimui Palestinoje žydų uni
versiteto. -

Nušovė savo vyrą. Taip pat 
Youngstowne tula moteris nu
šovė savo vyrą, miesto ugnia
gesį, kuris parėjęs po nakčiai 
gyrėsi smagiai praleidęs naktį 
su kita, ir kada moteris supykus 
nedavė jam pusryčių, jis pradė
jo ją kankinti. Ji tada panau
dojo prieš jį ginklą.

Banditai užsmaugė žmogų. 
Ant E. 51 gatvės, nakties laiku 
banditai, turbut juodrankiai, 
pasmaugė tūlą Italą jo namuo
se kambaryje kur jis -su trimis 
vaikučiais miegojo. Jo moteriai 
einant atsigerti, ją virtuvėj su
gavę pririšo prie kėdės, užrišo 
burną, ir turbut tada nuėjo nu
žudyti jos vyrą. Besimėtyda
ma su pririštu krėslu moteris 
įstengė išbudinti kaimynus, ku
rie pribuvo ir atrado ją pririš
tą ir paskui vyrą užsmaugtą.

Policija spėja kad tai buvo 
juodrarikių darbas, kurie veikia 
tarpe Italų. Namai liko api- 
plėšti..

Didesnėse rinkose pereitos sa
vaitės gale moterįs, kurios ne
tingėjo paeiti toliau *nuo namų 
pasipirkti maisto reikmenų, pa- 
tėmijo žymų kainų nupuolimą. 
Paveizdan žemuogės, kurios ša
lę namų krautuvėse parsidavi-. 
nėjo po 20c ar -daugiau kvorta, 
rinkose buvo dvi kvortos už 25c. 
Jei tik moterįs mažiau praleis
tų laiko ant niekų, turėdų kada 
apsilankyti į rinkas ir tenai nu
sipirktų šiųmečių daržovių ir 
vaisių pusiau pigiau, o tas pri
verstų artimas krautuves irgi 
užmiršti senas 'karės laikų 'kai
nas.

Nuo birželio 1 d. nekurtos pie
ninės atpigina pieną 1c. nuo 
kvortos.

Miltų kaina dalimai pakilo, o 
dėlto duona pabranginta 1c. ant 
bakano.

Tūlas žmogus, išnešiojęs sa
vo 'kūne kulką per 21 metus, pa
simirė gale pereitos savaitės. 
Harry Skeel dalyvavo 1900 me
tais su S. V. laivynu laike Chi- 
nų sukilimo, kur buvo tris sy
kius įšautas, viena kulka inėjo 
krūtinėn, bet nuo to jis nenu-

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

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

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

DIDELIS CIRKAS ATLANKO 
CLEVELANDĄ ATEI
NANČIĄ SAVAITĘ.

Su didžiausiu Europos lavin
tų laukinių žvėrių perstatymu 
kaipo vienu iš daugelio puikių 
vaizdų, Ringling Brothers ir 
Barnum & Bailey Sudėtino Per
statymo cirkaus atsilankymas 
Clevelande Panedėlyje ir Utar- 
ninke birželio 6 ir 7 d., bus in- 
domiausia pamatyti kiekvienam, 
perstatymai atsibus po pietų ir 
vakarais.

šitas stebėtinas cirkus šiais 
1921 metais parodys didžiausių 
indomumų kokių kas kada ma
tė cirkaus istorijoje, šalip di
delio perstatymo gabiausių vy
rų ir moterų, Ringling Brothers 
pridėjo dar ypatingiausius per- 

* statymus lavintų žvėrių. Ne tik 
matysit artistus trijose paskiro
se grupėse, ant penkių scenų, 
didžioje arklių arenoje ir įvai
rybes ore, bet ir plieninėse are
nose perstatymus laukinių žvė
rių. j

Matysit tigrus jodinėjančius 
ant slonių, levus šokinėjančius 
ant bėgančių arklių, daugybę 
šiaurinių meškų vaikščiojančių 
virvėmis, leopardus šokinėjan
čius per ugnį — tai gyvulių at
liekami stebėtinumai. Nors tie 
laukiniai žvėrįs yra visiškai su
valdomi, jie vienok atlikinės sa
vo. dalis plieno grotose. Prie 
to bus perstatymai jūrių levų, 
kupranugarių, slonių, beždžio
nių, šunų, 'kiaulių ir kitų. Dvi
dešimto šeši sloniai atlikinės 
daug žaislų. Bus taipgi 600 ak
torių vyrų ir moterų, suvirš 100 
klatinų ir kito ko daugybė..

NORIU PIRKTI AUTOMO
BILIŲ i— antrų rankų, ne
brangiai. . Kas neturi dar
bo atvažiuok ant farmos 
arba rašyk:

B. KABASH
R. 2 Branch, Mich.
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Nuo Birželio 6 iki 11
VIDUJ DĖVĖJIMUI ĮVAIRUS AUDINIAI 

DIKČIAI NUMAŽINTOMIS KAINOMIS
SCOUT PERKELIS— 1 ! 53.50 VATOS Už- r A
Nėra kito praktiškesnio 1 DC. TIESALAI — didelės-V “■•DU 
audimo del naminių dresių, žiur- mieros, abiem šonais išmargintais 
kštų ir vaikams apvalkalų kaip j ir gerai išveltais vata, šie už- 

it. j_.._ v— —j-- 'klodai labai patogus vasarą. Tik
po $2.50.

DIDELI EKONOMIJOS SAVAITĖS 
LININIŲ ATPIGINIMAI

MARGINTI STALAMS UŽTIESALAI IR ABRU*SELIAI

f

iš šio drūto perkelio. Yra viso
kiose spalvose ir darginiuose. 
Jardas po 15c.

AMOSKEAG ŽIUR- | nįį 
KŠTAMS gingham — C 
žodis Amoskeag kaip tai reiškia 
“drūtumą” bile moterei kuri žino 
jo gerą rūšį. Yra dešimts tūks
tančių jardų šios rūšies tvirtose 
spalvose mėlyno ir balto languo
to. Jardas po 12*6c.

$3 VATOS BLAN- tf»-| QO
KETAI—Keturi šimtai
porų mieros 64x76 colių. Yra gra
žiais išdarbiais ir tinkamiausi va
saros laiku kada reikia šilto leng
vo užtiesalo. Pora $1.98.

18c BALTINTAS
Shaker Planelis — šeši - L. 
tūkstančiai jardų puikaus, baltin
to moteriolo tinkamo viskam ir 
gero vaikams vilkti. Specialiai at 
piginta jardas po 1216c.

AMOSKEAG BAU- O r 
TINTAS-muslinas — dru- 
tas del paklodžių ir antvalkalų. 
Yra keturi tūkstančiai jardų. Spe
cialiai parsiduoda jardas po 25c.

•Visas musų sandėlis puikių geros rūšies škotiškų /f/Y% P*8'au 
ir Airiškų audinių stalams užtiesalų ir rankšluos- * ”

, tėlių šiame išpardavime atiduodama net

LėDERYBOS PEKŲ REIKA1 LENKU
Siberi joje Prasi

dėjim

lie EVERETT S. C. j r 
CHEVRIOTS — gražiais i DC 
bryžiais margi. Tai tinkamiausia 
materija, drūta 
kalų ir vyrams
siduoda jardas tik po 15c.

25c BALTINTI TUR- 1 y
KIŠKI abrusai — Iš min- A I V 
kštai austos materijos, surauky
tais siūlais ir apsiulėti gražiais 
mėlinais kraštais. Kaina 17c.

BALTINTI ŠMO- 1A
Linu baigto audimo AVv

del vaikų apval- 
m ars kinių. Par-

18c. NEBALTINTOS 1 l 
PAKLODĖS — šis audi- 11C 
mas tinka bile naminiams reika
lams, lengvai išsibaltins ir drūtai 
nešiosis. Vieno jardo pločio, še
ši tūkstančiai-jardų išviso po 11c.

BALTINTAS MUS- -1 ni/2 
LINAS — Penki tuks C 
-tančiai jardų, 86 colių pločio. Šis 
minkštu viršum audimas yra la
bai drūtas, gerai nešiosis. Specia
liai išpardavime jardas 1216c.

38c CHIFFON VOI- OO 
LE — Tvirtas vėsus audi-“OV 
mas vasaros suknioms ir blius- 
koms. 
jardų 
pločio.

Šiame skyriuje yra 3500 
geriausios rūšies, 39 colių 

Specialiai jardas 28c.

Bailey's — Skiepe

$1.39 BALTINTOS ęi A A 
Besiulės paklodės — * • U v 
mieros 81x90 colių. Padarytos iš 
geriausio naminiams reikalam au
dimo; geros drūtos rūšies. $1.00

$1.95 BAILEY RU- j
ŠIES audimas — 36 co-V 1.00 
lių pločio. Austas specialiai 
tėrų ir vaikų apatiniams. 10 
du šmotas. Kaina $1.66.

mo- 
jar-

39c BALTI VOILE— nr
38 colių pločio. Plonas, 
lygiai išaustas, geros nižies je- 
yčms, andarokams ir langams. Po 
25c. jardas.

75c. SIUVINĖTI TYr 
RO Lino Huckaback abru- 
sai — 
ryti iš 
riančio

49c
Mieros 18x34 colių. Pada- 
geriausio huckaback suge- 
audimo. Kaina 47c.

SIUVINĖTOS$1.29
STALINES — Mieros 58 
?:58 colių. Gerai dėvėjančios rū
šies, išaustos keletu gražių pa
vyzdžių. Kaina 97c.

15c 
TAI 
—Gražiais mėlynais kraštais ir 
drūtos rūšies šmoteliai. Tinka ab- 
rusams, mažiems ir didesniems, 
ir šluostymui stotkų virtuvėje. 
Jardas po 10c.

69c BALTINTI STA-
LAMS tiesalai — 58 co- * I C 

lių pločio. Fero audimo merceri- 
zuotos rūšies ir tinkamo storu
mo,' ilgai laikantis. Kaina 47c.

35c LININIAI BAL- nr
TINTI abrusai — Dikčiai 
stori, specialės sugeriamos rūšies 
su gražiais spalvuotais 
Pardavimo kaina jardas

kraštais.
25c.

$1.85 BALTI DAI
LINTI Lovų užtiesalai
— Mieros 72x84 colių. Geriausios 
lengvos visai baltos rūšies, išau
stos gražiais marseilles pavyz
džiais. Kaina $1.39. '

1.39

39c SIUVINĖTI PA-
DUŠKOMS užvalkalai —
mieros 45x36 colių. Pasiūti iš ge
ros rūšies pilnai išbaltinto audi
mo ir dailiai apsiulėtos,. Apribo
ta po 6 pirkėjai. Kaina 25c.

Bailey’s—žemės Grindis
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KOLORADOJ 
MA TREJE1 

ŠIMT

Washington

Iš DARBINI
JUDĖJBM

Streikas pasibaigė 
ke galutinai prieita 
rimo ir apie 65,0 
streikas pasibaigė, 
atstovai sutiko priin 
mažinimą ant 15 nu 
Streikas ėjo nuo gru

Panedėlyj, apvaikščiojant pa
minėjimo šventę (mirusių), gat
vėse ir ant kelių sužeista 14 
žmonių.

įsteigus speciali teismą per
sekiojimui neatsargių automo
biliais važinėtoj ų, trumpu laiku 
jau areštuota apie 110 važiuo
tojų, kuriems vieniems atimta 
teiąės važinėti nuo 3 iki 6 mė
nesių, kiti nubausti už važiavi
mą esant girtais, kiti už per- 
greitą važiavimą h* daugumas

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

------- PARSIDUODA FARMOS ---------
Dabar iusiuntinėjam farmų kaatlogus. Farmos sudėtos ka

taloge randasi New Yorko, Pennsylvanijos ir Ohio valstijose. 
Kataloge randasi paveikslai visokiųų farm budinkų. Tos far
mos yra produktivės, lengvai pasiekiamos iki miestų.

Jei žingeidaujat farmomis rašykit mums šiandien reikalau
dami katalogo. Mes dar jų turime.

JOHN ŽULICH FARM AGENCY
6313 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00
Speciale, doma kreipiama ant keblių ir chroniškų ligų. Chroniš
koms Kraujo ir Odos ligoms aš vartoju Garsųjį Išradimų 606 

(Salvarsan ir 914 (Neosalvarsan).

DOCTOR BAILEY, *’Specialistas”
5511 EUCLID AVE. Netoli E. 55th St. Room 222, Antros lubos 
Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 2:30. 5:30 iki 8 vakare. Nedėlio- 

mis 10 iki 1 po poietų. Mes Kalbame Lietuviškai.

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 vienų 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 
ir Bendrovės kapitalo didumų pami
nime jog tai yra inkorporuota ant 
$20,000, o šėrai arba akcijos yra par
duodama nemažiau kaip už $50 ir 
nedaugiau kaip už $1,000. Norint 

dasižinoti plačiau kreipkitės: 6710 
Superior Ava. 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.

VAVWW>W/AVAY>Y>WAVAWAVAWA\WAWAWA

Į; REIKALAUJAM JAUNŲ VYRŲ
į. KOKIŲ 10. — Jus kurie nedirbat, o turit gabumus prie darbo par- S
J. davinėjime lotų užsidirbsit, geras uždarbis, geri pinigai. Mes pa- S 

mokinsim kiekvienų prie šio darbo. Skubiai apsilankykit į musų Ji
;■ ofisą klausdami Lietuviu Skyriaus vedėjo Mr. Petrauskas. į 
į1 Ofiso Valandos nuo 8:30 ryte iki 6 vai. po pietų 5
!; 1101-5 Hippodrome Building į

Ant 11-tb augšto. 5

lomi I R DIENA SU JACK DEMPSEY
IAĮiII Į M Tikriausi ir Vienatiniai Paveikslai iš Didžiojo 

Amerikos Kumstoriaus Campiono Parodančio Jį 
E. 9 th ST. Besilavinantį Didžiausiam Mušiui šio šimtmečio.

Prie Chester moterims po pietų ioc vaikai lykai

<►
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35c Chiffon Voile 18c jardas 
Gražių įvairių išvaizdų vėsioms vasarinėms 
dresėms ir bliuskoms. . Keliolika šimtų pas
kirų šmotų pasirinkimui iš 38 colių pločio.

40c Vertės Organdie 28c jard.
Drūtas audimas, 40 colių pločio. Daug viso
kių vienodų spalvų, moterų ir vaikų drapa
noms.

79c Vertės Satinette 48c jard.
32 colių plozio. Siuvimui skalbiamų andaro- 
kų. Jis turi gražų satino viršų ir nešiojasi at- 
sakanviai. Baltas ir spalvuotas.
$1.95 Siūlų Šilko Tricolette 

$1.29 jardas
Jardo pločio. Labai skaistus audimas suk* 
nioms, bliuskoms ir išėjimui drapanoms. Yra 
visose populiarėse spalvose.

$1.98 Satino Messalinas 
$1.33 jardas

Jardo pločio. Gražus satino viršum šilko au
dimas juodas ir kitose spalvose. Labai atsa
kantis suknioms, andarokams ir pamušalui. 
$3.00 Gryno Šilko Foul ardas

$1.88 jardas
40 colių pločio. , Visuose šio sezono pavyz
džiuose. Šis šilkas labai madoje vasaros suk
nioms. Specialiai šiame pardavime.
10c Torchon Juostos 5c jardas 
Ekstra geros rūšies puikiuose pavyzdžiuose. 
Merceriznoto viršaus. Pločio nuo 3 iki 4 co
lių. Del apatinių ir siuvinėjimų etc.
$1.50 ir $1.75 Apsiuvinėjimui 

Brindos 95c jardas
Puikių pavyzdžių plonas organdie audimas iš 
27 colių pločio. Mayais marginiais ir pasto
vaus užbaigimo.

Bailey’s—žemės Grindjs

$1.39 Paduškoms Užvalkalai
1 a 88c pora

Šie inpilai yra reguliarės mieros, gražiai ap
siūtais kraštais ir yra keturiuose skirtinguo
se gražiuose marginiuose.

98c Cretonne P adus kaitės 59c
Apvalos mados, pasiūtos iš spalvuoto creton- 
no ’ .......................... ..... ~
ko

ir patraukiančių piešinių. Pripildyta šil- 
nuotrupomis.

98c Spausdinto Audimo 
Žiurkštai po 59c

Vasariniai pilnai apsivelkami šiurkštai, iš dai
laus ružavo chambray ir spausdinto įvairiais 
gražiais marginiais.

Vyriški ir Moteriški Lietsar
giai $1

Garantuoti neperlyjami, padirbti iš taffeta 
audimo ant tvirtų rėmų. Didelis skyrius pa
sirinkimui.

69c Nepermatomi Langams 
Užtiesalai 49c

36 colių pločio ir 6 pėdų ilgio. Yra tamsiai 
žalių ir kitokių gerų spalvų.

$3.95 Velvet Patiesalai 
po $2.97

Micros 27x54 colių, gėliuotų, su gyvuliais 
margintų ir Persiškų pavidalų. Geros drū
tos rūšies.

Bailey's—Penktos Grindjs

$4.98 iki $7.98 Moteriški'
Rankiniai Krepšeliai $.89

Visi tikros odos, 'margintų, crepe, aligato- 
riaus, veršio, Persiškos ožkos, ir visokių ki
tokių gyvūnų odų krepšeliai.

Naudojimui išėjimams, šokiuose ir kitur. 
Visi gražiai viduryj išsiūti šilko moire ir yra 
pinigams mašnelė ir veidrodėlis.

Niead ikšiolei tokių kainų nebuvo ant taip 
augštų rusių prekių.

Bailey’s—Žemės Grindjs

Moteriškos 10c iki 15c Vertės 
Nosinaitės po 6c

Drūtos rūšies nosines skepetaites su įaus
tais spalvuotais kraštais; apsiūtos briaunelės. 
Taipgi yra kitų drūtų skepetaičių su išsiu
vinėtais kampais spalvomis. Pilnos 'mieros 
ir visos pirmos rūšies.

Bailey’s—Žemės Grindjs

85c Šilko Stučkos po 49c
Šilko Satino Juostos, 7 colių pločio., Sto

ros rūšies satino juostos su žibančiu užbai
gimu. Gerose parinktose spalvose, yra ir bal- . 
tų. Tinka siūti tarbelėms, plaukams maiše
liams. ir kitiems apsiuvinėjimo tiks- 49c 
lams. Jardas po __________________

98c iki $1.69 GRYNO ŠILKO KVIETKUO- 
TOS JUOSTOS — Gražiuose šviesiuse ir tam
siuose markiniuose. Nekurtos su puse colio 
satino kraštu. Pasirinkimui iš gryno satino 
arba šilko su kvietkomis. Tinkama visokioms 
moteriškoms reikmenims siūti. Kolei AQr 
dar jų yra, jardas __________________

f

Anglijoj sustreika 
sę milijono audėjų 
delei neįstengimo pri< 
sitarimo kada kumpai 
lė darbininkams dii 
nuošimčių pigiau-kai

Darbininkai nesuti 
ti numažinimo daugi 

j ir pasės nuošimčių.
Angliakasių streil 

baigia, nes darbiniri 
atmetė valdžios darj 
kymo pasiūlymą.

Išviso šiuomi tarpi 
yra apie 5 milijoną 
įskaitant streikuojan

Ohio valst. industr 
kas pasikeitė ir nep 
kių gerėjimo žymių.

Mahoning klonyje 
plieno darbai eina visa 
davimo pamatu.

Tik ežerais prasidė 
mui gelžkeliai daugiau 
na į pavandenis angli 
gelžkeliai prekių lietui 

^krono gurno indust 
slugimas dar tebesilai 
dar po biskj ,nekurtos 
atleidinėja darbininkų.

Puodininkystės darbi 
E. Liverpoolio veikiami 
65 nuošimčiu visų ran 

Ukinirfkystės padėjin 
je valstijoje nerodo 
džiuginančių žinių.

Warren, 0., pirmu ka 
gelio metų 'bėgyje užsi 
sos geležies dirbtuvės, 
rios įstaigos pradės vi 
birželio 13 d.

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS 

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Dariją Gvarantuoju 
Kainos prieinamos 

Valandos nuo 9 ryto 
iki 8 vakare.

Tel. Prospect 2597

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

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

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

ATIDA: Mano Ofisas yra-ant antrų lubų. Užeikit tro
pais viršun. Mano Kambario numeris 7. Apžiurėkit kad 
atėjot geron vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakare. Subatqmis 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.
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MOTERIŠKI IŠVIEN SIŪTI 
APATINIAI $1.45

Pirštinių šilko viršus, ir žemutinė dalis ruža- 
vo lisle sudaro šituos išvien apatinius la

bai gražiais ir patogiais. Pasiūtos $J-45 
su liuosais keliais. Mieros iki 42. — .
EKSTRA DYDŽIO VESTKOS — šios dubal- 

tavai ekstra didumo moteriškos vestkos ar
ba šniuraukos galima gauti iki 50 mieros. 
Pasiūtos su žemais kaklais, be rankovių —29c 
VAIKŲ 75c IŠVIEN APATINIAI — Plačios 

mados, balti ir ir spalvų sudėtiniai. Prak
tiški vasaros laiku. Specialiai po---------69c
MOTERŲ IR VAIKŲ 49c KELINĖS—Vatinės 

megsto audimo kelnaitės ružavos.ir juodos.
Specialiai šiame išpardavime po ------------29c
MOTERŲ IŠVIEN APATINIAI — Regulia

rių ir ekstra mierų, vatinio megsto audimo 
union siutai iš geros vatos. Specialiai šiame 
išpardavime yra —------------- - ---- ------------49c

Bailey's—Žemės Grindjs

MOTERIŠKOS $2 ŠILKINĖS 
PANČIAKOS $1.45

Visai naujų pavyzdžių mezginių pavydaluose 
yra šios pančiakos ir parsiduoda po SJ1-J5 
Pasirinkimui yra juodų, baltų ir kt. *
VAIKŲ VATINĖS PANČIAKOS, visose mie- 

rose, juodos arba baltos; dubaltavais pirš
tais ir kulnais. Ir puspanciakės ________10c
MOTERIŠKOS VATINĖS PANČIAKOS — 

juodose, baltose ir rudose spalvose. Du-
baltavi kulnai ir pirštai. Pora po_____ 10c
MOTERIŠKOS JUODOS YTRQ ŠILKO PAN-

CIAKOS — visame, geros. Visai plonos. 
Tikras pigus pirkinis šilkinių, pora_____ 75c
VAIKŲ 35c ŠILKO LISLE PUSPANCIAKOS

Daugelyj gražių spalvų. Mieros 4H iki 9. 
Šiame išpardavime pora po ____________ 25c
VAIKŲ $1 TYRO ŠILKO PANČIAKOS—Tri

jų ketvirtdalių ilgio, daugybėj įvairių spal
vų. Dalimai nesveikos, pora____________ 59c
DIDESNIŲ VAIKŲ VISAI STOROS VATI

NĖS PANČIAKOS — Mieros 6 iki 11. Spe
cialiai šiam išpardavimui pora po _____ 19c

Bailey's—Žemės Grindįs

Moteriški Reguliarės $1 iki $2 
Vertės Kaklams Marginiai 

po 69c
Vėliausių madų iš gražių guimpes, organ

die spalvų ir parinkimų, mėgsti kalnieriai, 
iškapoti kalnieriai ir kįtokie. Tinka prisiu- 
vimui prie Visoikų moteriškų drapa- įSįr 
nų ir sveterių. ____________ ________

Bailey's—žemės Grindjs

Reguliarės 85c Karpetams 
Valyti Šluotos po 49c

Bailey Speciališkos Karpetams Valyti šluo
tos; penkiomis siūlėmis persiūtos, geros rū
šies drūtos šluotos. Puikiausia proga su
taupyti 36c ant kiekvienos perkamos šluotos. 
Šiame išpardavime tiktai po 49c.

Bailey's—šeštos Grindjs

Reguliariai 70c iki $1.25
Muzikos Volukai po 29c

Didžiausias nupiginimas kokis kada buvo . 
ant gavimo grojančių pianų muzikos volukų. 
Visi grynai nauji, gerave stovyje vo- ?9c 
lukai. I^ike šio pardavimo 4 už $1.

Bailey’s—šeštos Grindjs
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' Tai yra
Krautuvė

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

Duodama 
Merchants 
Trading 
Štampai

Gerai dirbą. Toledo, C 
land automobilių dirbti 
ba smarkiai, birželio n 
tikisi išduoti dusyk dauj 
tomobdlių negu išdavė 
m. Tenai dirba 6,000

International Paper C 
na darbininkus grįžti' at] 
darbo su numažinimu ; 
nuoš. algos. Išpradžių 
ni ja siūlė net 30 nuoš. i 
nias valandas, dabar pri 
8 valandas ir 21 nuoš. r 
nitno. Taipgi darbininkai 
pažįsta teisę prigulėti pr 
j?-

Sovietų apaštalai išle 
visokių slaptų sumanymu 
dabar jų padaryta plant 
vienos valstybės nepasitil 
ir neapikantą kitai, kad 
budu kiltų karė, o paskui 
vo laimėtų. Mat, Rusiji 
nėję visuotinu sumišimu, 
nori bandyti ir kitur.

Vienoj tik Chicagoj ša 
sandėliuose randasi tiek k 
niy kad ant kiekvieno išio, 
lyje įsančio žmogaus išpuc 
16. Jų yra net 1,740,480.(


