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Lietuvos Delegacija Atmete 
Lenkų Reikalavimus
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LENKUS LYGIOMIS TEISĖMIS.
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Siberijoje Prasideda Nauji Prie-Bolsevikiški Bruz
dėjimai. Maskva Protestuoja.

KOLORADOJ NUO TVANŲ NESURANDA
MA TREJETO TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ — 

ŠIMTAI PRIGĖRĖ TIESIOG.

Washingtone Prezidentui Induota Peticija

1ALTINTI ŠMO- ia 
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vos visai baltos raškai 
gražiais marseiles it

is. Kaina 51.39. *■
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Bailey's—žemės Groį

i $7.98 Moteriilii r 
ai Krepšeliai $.83 
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i tokių kainų nebuvo sd t L 
irekių.
ey’s—žemės Grindjs

s ĮOc iki 15c Verti 
linaitės po 6c 
s nosinės skepetaitės si to 
s kraštais; apsiūtos briiuš 
tų drūtų skepetaičių su ® 
ais spalvomis. Pilnos ib 
s rūšies;
ley’s—Žemės Grindjs

ko Stučkos po 49c j
Juostos, 7 colių plono S> ' 
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parinktose spalvose, yra ir k į 
iti tarbelėms, plaukams BŠ 
ims apsiuvinėjimo tiks-

po -------------------
) GRYNO ŠILKO KVIETINI

S — Gražiuose šviesiose ir tor 
juose. Nekurtos su pose si 

Pasirinkimui iš gryno 
kvietkomis. Tinkama 
reikmenims siūti. Kolei (te 
irdas_________________. 1
i Reguliarūs $1 ilfll 
Kaklams Margini* ?

po 69c 
nadų iš gražių guimpes, vf 
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ipriai ir kįtokie. Tinka Fj | 
risoikų moteriškų drapa- į® 
ių. --------------------------- /
aifėy’s—Žemės Grindjs

arės 85c Karpetąn# 
ti Šluotos po 49c 
ciališkos Karpetams Valyti® ' 
lis siūlėmis persiūtos, geto’ 
šluotos. Puikiausia proto* - 

ant kiekvienos perkamos iW 
/avime tiktai po 49c. 
alley's—šeštos Grindjs

iariai 70c iki $1.25 
tos Volukai po 29č| 
s nupiginimas kokis kada ®|į 
grojančių pianų muzikos "J 
nauji, gerave stovyje vo- J) 
šio pardavimo 4 už Ji.

lailey’s—šeštos Grindjs 
_________________________$

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

l__________________________

Streikas pasibaigė. New Yor
ke galutinai prieita prie susita
rimo ir apie 65,000 siuvėjų 
streikas pasibaigė. Darbininkų 
atstovai sutiko priimti algų nu
mažinimą ant 15 nuošimčių..;— 
Streikas ėjo nuo gruodžio m..

Anglijoj sustreikavo apie pu
sė milijono audėjų ir verpėjų 
delei neįstengimo prieiti prie su
sitarimo kada kompanijos pasiū
lė darbininkams dirbti su 30 
nuošimčių pigiau- kaip ikšioiei.

Darbininkai nesutinką priim
ti numažinimo daugiau kaip 12 
ir pasės nuošimčių.

Angliakasių (streikas neužsi
baigia, nes darbininkų' atstovai 
atmetė valdžios darytą -susitai
kymo pasiūlymą.

Išviso šiuomi tarpu Anglijoje 
yra apie 5 milijonai bedarbių, 
įskaitant streikuojančius.

Ohio valst. industrijose mažai 
kas pasikeitė ir nepasirodė jo
kių gerėjimo žymių.

Mahoning klonyje geležies ir 
plieno darbai eina visai žemu iš
davimo pamatu.

Tik ežerais prasidėjus veiki
mui gelžkeliai daugiau .prĮgabe
na į pavandenis anglies, kitaip 
gelžkeliai prekių neturi.

Ąkrono gurno industrijoje nu
slūgimas dar tebesilaiko ir vis 
dar po biskį nekurios įstaigos 
atleidinėja darbininkų.

Puodininkystės darbuose prie 
E. Liverpoolio veikiamą su apie 
65 nuošimčiu visų rankų.

Ukininkystės padėjimas viso
je valstijoje nerodo perdaug 
džiuginančių žinių.

Warren, O., pirmu kartu dau
gelio metų bėgyje užsidarė vi
sos geležies dirbtuvės. Neku
rios įstaigos pradės veikti po 
birželio 13 d.

Gerai dirbą. Toledo, O., "Over
land automobilių dirbtuvė dir
ba smarkiai, birželio mėndhyje 
tikisi išduoti dusyk daugiau au
tomobilių negu išdavė gegužio 
m. Tenai dirba 6,000 žmonių.

International Paper Co. ragi
na darbininkus 'grįžti' atgal prie 
darbo su numažinimu apie 21 
nuoš. algos. Išpradžių kompa
nija siūlė riet 30 nuoš. .ir devy
nias valandas, dabar pripažįsta 
8 valandas ir 21 nuoš. numaži
nimo. Taipgi darbininkams pri
pažįsta teisę prigulėti prie uni
jų-

I

Sovietų apaštalai išleidinėja 
visokių slaptų sumanymų;’ štai 
dabar jų padaryta planas sėti 
vienos valstybės nepasitikėjimą 
ir neapikantą kitai, kad tokiu 
budu kiltų karė, o paskui jie sa
vo laimėtų. Mat, Rusijoj lai
mėję visuotinu sumišimu, jie tą 
.nori bandyti ir 'kitur.

Duodama
Merchants

Trading
Štampai

Vienoj tik Chicagoj šaltuose 
sandėliuose randasi -tiek kiauši
nių kad ant kiekvieno šioje ša
lyje rsančio žmogaus išpuola po 
16. Jų yra net 1,740,480.000.

DERYBOS SU LEN
KAIS PERTRAUKTOS
Lietuvos Delegacija Pareikala

vusį idant Lenkai Vykintų 
Suvalkų Sutartį.

Washington, D. C. — Lięt. 
Informacijų Biuras praneša se
kantį: Nuo v.ice minister! o P. 
Klimo iš Brusselio birželio 2 d, 
gautas yra toksai kafolegramąs:

“Derybos pertrauktos del 
Lenkų pastatymo sąlygos kad 
lygiomis teisėmis dalyvautų 
Vilniaus atstovai. Tas nepri
imtina teisės ir politikos žvil
gsniu ir prieštarauja pačių 
Lenkų priimtoms sutartims 
ir Tautų Sąjungos nutarimui 
Paryžiuje. Mes pastatėme Su
valkų sutarties vykdinimą. 
Rytoj rodos paskutinis posė
dis., Byla eis Tautų Sąjun
gos. Tarybon.”
Tokiu budu betarpiai Lenkų 

ir Lietuvių vedamos Brussely- 
je? derybos ipi'bruko. Spėjama: 
jog Tautų Sąjunga vėl turės už
siimti musų ginčais su Lenkais, 
jeigu tik neprieis tie ginčai iš- 
naujo rišti kovos lauke.

Yra žinoma jog musų Dele
gacija iš pat pradžios1 buvo pri
minusi Lenkams idant jie 'pil
dytų Suvalkų .sutartį, ant ku
rios Lenkai spalio 7 d. yra pa
sirašę ir pasakę jog toliau lini
jos Varėna-Bastunai-Soly-šven- 
čionis jie neisią iki galutinai 
nebus išrišti visi tarp Lietuvių 
ir Lenkų ginčai; Ant rytojaus 
po šios sutarties padarym'o Len
kai puola ant Vilniaus ir po ke
lių dienų kovos užima musų so
stinę. Todėl pirmas priminimas 
buvo kad Lenkai išsineštų už 
.tos linijos. Lenkai nenbrėjo 
klausyti ir derybos ėjo- toliau. 
(Lietuvių Delegacija yra .pada
riusi visą sutarties pro j dietą del 
Vilniaus atgavimo, ^kad tik už
baigus laimingai derybas, te- 
čiau Lenkų apetitas pačiose de
rybose pradėjo vis labiau aug
ti. Rods p. Hymans juos yra 
pasmaginęs.

Pagaliaus jie pareikalavo kad 
prie šių derybų butų priimtHy- 
giomis teisėmis su visos Lietu
vos atstovais "dar ir Vilniaus at
stovai kuriuos prisiųstų želgow- 
skis. Tokiu ‘budu jau pačias de
rybas bevedant, Lenkai pano
rėjo' perskirti Lietuvą į dvi da
li, būtent į Vilniaus Lietuvą, ku
rią aipgaulingai yrą užėmęs žel- 
gowskis, ir į Kauno Lietuvą.

Suprantama kad musų dele
gacija ant tokių pasiūlymų te
galėjo tik vėl pasakyti: proąze- 
panai, pildykite Suvalkų Sutar
tį, eikite iš Vilniaus.

Ir tuomi užsibaigė derybos 
ant to pa>t punkto nuo kurio pra
sidėjo. Matomai, geruoju nie
ko neįveiksime.

Liet. Inf. Biuras.

Silezijoje vis Veikiama
Iš Berlino praneša jog Len

kai gale pereitos savaitės, po 
trumpos pertraukos^ vėl buvo 
panaujinę mušiūs visu Silezijos 
frontu. Nuo Vokiečių atimtas 
Tuyawa., Bombardavo jie taip
gi Slawa miestelį.

Yčas ir Šimkus Atvyks 
Amerikon Rudenį

šiomis (dienomis Liet; Garlai
vių Bendrovės įgaliotinis A. Mi
kalauskas gavo laišką nuo Dr. 
J. šliupo iš Kauno kuriame pa
reiškiama didžiausia padėka A- 
merikos Lietuviams už prisidė
jimą prie Lietuvos Garlaivių fi
ves, ir kad tuomi Lietuvos žmo
nės labai patenkinti.

Taipgi primena kad Martynas 
Yčas ir St. Šimkus rugpjūčio 
mėnesį atvažiuoja Amerikon.

Judėjimas Siberijoje
Iš Japonijos ateiną žinios kad 

Rusai prieš-bolševikai pradėję 
didesnį veikimą užėmė Omską, 
raudonoji armija traukiasi lin
kui Tobolsko. Kitos žinios pra
neša apie revoliuci'jinį judėjimą 
"Ekaterinburge. Buvo žinios jog 
ir Maskvoje atsibuvo sukilimų, 
vienok jie greitai numalšinta.

Vladivostokas yra užimtas ir
gi anti-bolševikų, bet tenaitinė 
milicija neįsileidžia gen. Seme- 
novo į miestą, nors jis yra prieš- 
bol'ševikų armijos vadas kitoje 
srityje.

Maskvos valdžia protestuoją 
prieš Anglijos ir. Japonijos ap
siėjimą su 'Vladivostoku, sako 
jog Japonija tenai įsteigus “bal
tąją” valdžią ir noripti parga
benti Vrangeflio kariumenę Į tą- 
miestą.

Turkai vėl skerdžia krikščio
nis.. Iš Atėnų pranešama jog 
pereitą savaitę Armėnijoj Tur
kai vėl 'buvo surengę krikščio
nių skerdynes-. Užpuolimai bu
vo dviejuose miestuose.

Japonija nėra Pavojinga 
Suvs, Valstijoms

Charles' E. Russell, važinėda
mas tolimuose rytuose, patyri
nėjęs Chiniją ir* (Japoniją, pra
neša keliuose savo straipsniuose 
jog Japonijos pavojus Suvieny
toms Valstijoms yra tik išpus
tas burbulas', kad 'niekad iš tos 
pusės nereikia bijotis, — tie vi
si gąsdinimai yra pakartoja
mą nuolatos nežinia kokiais ti
kslais. Kartais išrasdami kal
bas jog Japonija apima Meksi
ką ar kitas pietines valstybes, 
gapdų platintojai1 tuoj rėkia jog 
reikia statyt naujų kariškų lai
vų ir Vis rengtis daugiau prie 
karės. Kaip tik vienas ‘pavo
jus’ pasirodo burbulu, tuoj iš
randama kitas, — sako Russell.

Berline tūlas Armėnas moki
nis nušovė Taalat 'Pašą, buvusį 
Turkų vardą Armėnijoje, kur 
po jo vadovyste išskersta daug 
Armėnų ir nužudyta to molinio 
motina. Teisme jis prisipažino 
nušovęs Pašą, nes jo sąžinė taip 
jį vertė padaryti; jis matydavęs 
savo motiną kuri raginusį jį nu
žudyti. Mokinis likosi išteisin
tas. Prieš nužudymą, susekęs 
tą tironą gyvenant Berline, jau
nas vaikinas pasisamdė kamba
rį tame name kur Paša gyveno, 
ir nuo to laiko sekiojo iki atėjo 
jam proga.

Užbaigimui su Suv. Valstijo
se esančiais Vokiečių užimtais 
karės laiku laivais iš Paryžiaus 
ateina sumanymų pavesti viską 
atlyginimų komisijai. S. Vals
tijos ant to sumanymo pasakė: 
nekiškit savo nagų, .mes apsi
dirbsime patįs. — Gal Francu- 
zija nori ir tų laivų dalį 'gauti.

Londone, birželio 1 d. prasidė
jo Tautų Sąjungos įstatymų 
taisymo komiteto posėdis-.

ORLAIVIŲ NELAIMIŲ 
.AUKOS

Mineola, N. Y., užsimušė žy-l 
mi mergina orlaivininkė, Laura 
Bromwell, 23 m. -amžiaus, nu- 
puldama su orlaiviu iš 1,000 pė
dų augščib. Ji jibųvo pasižymė
jus savo gabiais- vartymais! ir 
sukinėjimais ore, labiausia ne
gu koks kitas lakūnas šioje ša
lyje. Jį sutiko mirtį bandyda
ma padaryti ore "kilpą” — iš-; 
lėkus į viršų vieną sykį nusi
leisdama apsisuko ratu, ir an
tru kartu .tą bandydama iki pu
sei “kilpos” pasisukus puolė į 
žemę. Orlaivio nukrito augštie- 
ninkas. 4,1

Salisbury Beach, Mass., pa
jūryje nedėlioj rodydamas žmo
nėms įvairius stebėtiųumus ką 
žmogus gali atlikti ore, šokęs iš 
orlaivio jūrėse prigėrė vienas 
drąsuolis.

Huntington, Cal., pajūryj, or
laiviui nupuolus pavandenyje į 
žmones vienas užmuštas ir as
tuoni sužeisti.

žuvusios merginos. Pereitais 
metais, galutinai apskaitliuota, 
pradingo be žinios apie 65,000 
merginų šioje šalyje. Nekuriu 
pradingimas buvo nuo nužudy
mo arba nustojimo atminties. 
Bet tokių nėra perdaug. Dide- 
liausias skaičius dingusių bifha 
iš-viliojamos iš ūkių ir mieste-: 
lių į didelius miestus. Tenai 
jos ir dingsta Merginos su tė
vais būdamos ir neturėdamos 
tiek laisvės kokią jų jaunos sie
los gaili išsvajoti, pameta namus 
ir bėga į didelius miestus, ma
nydamos juose visko rasią.

Nigeriu ir Baltųjų Kova
Tusia, Okla. — Pereitos sa

vaitės pabaigoj kilus kovai tarp 
juodųjų ir baltųjų šio miešto 
gyventojų žuvo apie 200 žmonių 
abiejose "pusėse, šimtai sužeista 
ir padaryta apie už du milijonu 
dolarių blėdies. Viskas prasi
dėjo po suareštavimo negro ap
kaltinto užpuolime ant baltos 
merginos. Iš to prasidėjo per
sekiojimas negrų visame mies
te, ir kada prasidėjo generalis 
sumišimas — šaudymas, degini
mas 'namų, tūkstančiai negrų ir 
jų moterų ir vaikų bėgo iš mie
sto.

AIRIJOS, P ARLIAMENTAS
Birželio 7 d. Ulster mieste at

sidarė siaurinęs Airijos parlia- 
mentas, sulyg autonomijos ak
to. Kabinetas susideda iš Ang
lijai ištikimų žmonių.

Airijoje visos Savaitės laiku 
atsibuvo įvairiose vietose naujų 
užpuolimų, žudysčių ir keršiji
mų. Birželio 4 d. užmušta 13 
žmonių įvairiose dalyse. Bel
faste padaryta užpuolimas’ ant 
kalėjimo paliuosavimui iš tenai 
Sinn Ffiiniečių nelaiSvių. Kalė
jime buvo irgi kilęs maištas.

Cork miesto kalėjimas tapo 
sudegintas.

Londono atstovų bute premje
ras vėl klausinėjamas apie Ai
rijos dalykus. Pastarųjų dienų 
nuotikiai Airijoje Sukėlė daug 
klausinėjimų, ant kurių Lloyd 
George turėjo duoti pateisini
mus..

Vaikas teisiamas už žmogžu
dystę. Knox, Ind. — Vienuoli
kos metų vaikas kriminaliame 
teisme tardomais /už nušovimą 
kito vaiko, 7 -m. amžiaus. Tai 
yra keistas dalykas: juk vaikus 
už tokius darbus sarba paima į 
pataisos namus ar kaip kitaip, 
o, ne šitaip teisiama.

Senės moterįs reikią valdyti. 
Pakėlus lermą už pertrumpų an- 
darokų nešiojimą ir dažymą vei
dų, visa kaltė numesta ant jau
nų mergaičių ir mokinių. Bet 
New Yorko au'gštųjų mokyklų 
direktorius Sako jog ne jaunas 
merginas reikia barti, bet jau 
praeinančią gentkartę, mes tik 
senės daugiausia naudoja pa- 
jauninimo budus', kada gamta 
su laiku tą joms atima.

TVANE ŽUVO KELI 
ŠIMTAI ŽMONIŲ

Pueblo, Colo. — Birželio 3 d. 
delei smarkių lietų išsiliejus šį 
miestą siekiančiom dviem upėm 
vandens užbėgimais išgriauta 
daugybė namų ir žuvo keletas 
šimtų žmonių. Nuostolių pada
ryta pervirš 10' milijonų dola
rių.' šimtai šeimynų, kada jau 
visai tvanas pagrąsirio pavojum 
neteko nieko, smarkiam bėgime 
gelbėtis paliko viską. Paleng
va dabar at jieškoma žuvusieji, 
išnešti ant krantų, šešių pėdų 
gilumo vanduo užsėmė beveik 
visas svarbiausias biznio ir fi
nansų centrų vietas mieste.

žmonių žuvo daugiausia delei 
neatsargumo ir nekreipimo do- 
mos į persergėjimą. Po pietų 
jau. pradėjus vandeniui kilti ir 
ant nakties nesiliaujant, 6 vai. 
vakare duota signalai žmonėms 
vykti į šalis ir į augštesnes vie
tas, nes vanduo pradėjo užplau
kti su dideliu smarkumu, nuo 
ko jau daugumas negalėjo išsi
gelbėt. Sekantį rytą dar labiau 
užplaukė vandens iš Fountain 
upės, ir tuomi visas padėjimas 
apsunkėjo, žuvo daugiau gyvas
čių.
• Lietus perėjo visą rytinę da
lį Colorados su tokiomis baisio
mis pasekmėmis. Sunaikinta 
daug namų, pri'girtiyta daugybė 
galvijų ir išplauta laukai.

Bėgyje 48 valandų laiko lie
tus nepasiliovė ir tvanai trejetu 
atvejų pasikeldami užplūdo mie
štą. Trečias tvanas birželio 5 
d. paėjo nuo išgriuvimo didėlio 
prūdo.

Tuojau pasiskubino į nelaimės 
apimtą miestą Amerikos Rau
donasis Kryžius ir kites pagal
binės organizacijos. Daugybė 
sužeista, apie 500 randasi ligo
ninėse. Vietinėse krautuvėse 
jau stoka maisto; prie miesto 
iš kitur sunku privažiuoti. Van
dens tyro nėra, žmonėms įsaky
ta tik virintą vandenį gert kad 
ligos neprasiplatintų.

Likusios miesto dalįs po ka- 
riumenės ir policijos priežiūrą 
nuo plėšikų; tenai paskelbta ka
rės stovis.

Tvano pasekmės kitur.
Topeka, Kan. — šį miestą ir

gi palietė Arkansas upės už
plaukęs tvanas. Raiti vyrai jo
dinėjo persergėdami gyventojus 
kad pasitrauktų.; Amity mies
telis visai nuplautas.

» ♦ ♦

Kitos tvanų nelaimės.
Pastarais dešimts metų nuo 

tvanų Amerikoje žuvo daugiau 
2,000 gyvasčių ir padaryta už 
milijonus dolarių nuostolių.

1912 m. bal. mėn. išsiliejimu. 
Mississippi upės žuvo virš 500 
žmonių Louisiana, Mississippi, 
Arkansas ir Tennessee valst.

1913 m. kovo m. Ohio ir jon 
suplaukiančių upių išsiliejimu 
žuvo apie 70.0 žmonių.

1916 m. sausio m. suvirs 200 
žm. žuvo išsiliejimu San Luis 
upės Californijoj.

1916 m. liepos m. Rio Grande 
išsiliejimu žuvo keli šimtai žm., 
Meksikos pusėje. ,

Didysis Amerikos tvanas bu
vo gegužio 31 d. 1889 m., kada 
išvirto" prūdas ir beveik visas 
Johnstown, Pa., miestas žuvo. 
Visų žuvusių neapskaityta, bet 
menama žuvus apie 2,500' žm.

Nuo baisaus uragano 1900 m. 
rugs. mėn. Galvestonev Texas, 
iš Meksikos Užlajos užgriuvus 
vandeniui žuvo apie 1,000 žm., 
nuostolių apie 20 milijonai dol.

Chicagoj tūlas vyrais susiba
rė su savo pačia už kapų dabi- 
nimo dieną: jis kaltino pačią 
kam ji užmiršo padabinti jų mi
rusio kūdikio kapą tą dieną, ir 
už tai nušovė ją ir pats sau ga
lą padarė.

New Yorke nusinuodino che-- 
miškų išdirbiųių (kompanijos 
prezidentas, ipats sau Susitaisęs 
stiprių nuodų stiklą; mirė ant 
vietos tuoj po išgėrimo.

"DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ..$2.50 
Kanadoje ir Meksikoje ........... $3.00 
Lietuvoje* ir' kitur ... ......................... $3.50
Prenumerata apmokama iškalrio ir skaito
si nuo dienos užsirašymo, ne nuo -Naujų 
Metų. Apgarsinimų kainų klauskit laišku.

’’DIRVA”
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

PREZIDENTAS HARDING PRIŽADĖJO TUOJ
SUTEIKTI LIETUVAI PRIPAŽINIMĄ

— (Lietuvos Informacijų Biuras)

Washington.— Amerikos Lie
tuvių gyvenimo istorijon tapo 
įrašytas naujas (skaitytinas ir 
neužmirštinas lapas su antgal- 
viu: “Amerikos Lietuvių Suva
žiavimas Washingtone gegužio 
JJO ir 31 d. 1921 m.”

Iš visų kad ir tolimiausių ko
lonijų, kame tik Lietuviai gy
vena, suvažiavo jų atstovai Ine 
ikokiaiš savo reikalais bet viehu 
visiems brangiu tikslu — išgau
ti kuogreičiaušia Lietuvos Res
publikai nepriklausomybės pri
pažinimą, ir tai ne nuo kokio ki
to asmens kaip tik nuo naujai 
išrinkto didžiausios pasaulio de
mokratijos Prezidento, Hardin- 
go. Jau kiek pirmiau Amerikos 
Lietuviai buvo susirusinę intei- 
kti šios Respublikos Prezidentui 
savo peticiją delei Lietuvos pri
pažinimo.. Ant jos jie yra su
trinkę nuo Amerikos pilečių apie 
visą milijoną parašų, bet buvęs 
Prezidentas Wilson tai delei ne
sveikatos, tai delei kitų priežas
čių negalėjo jos priimti, ir to
dėl kuomet tapo išrinktas nau
jas Prezidentas, Amerikos Lie
tuviai pasiskubino "tą peticiją 
įnteikti.

1,000,000 parašų inteikimas.
Drauge su savim talkon jie 

yra .pasikvietę ir jų senosios Tė
vynės kaimynus Latvius ir Es
tus idant drauge su jais pakelti 
bendrą šauksmą — tebūnie pri
pažintos nepriklausomomis ir 
Lietuva ir Latvija ir Estonija 
kaipb .naujos Pabaltijos pajūrio 
valstybes. Ir iš Amerikos Lie
tuvių surinktoji peticija tapo 
visų susirinkusių atstovų, > iki 
150 žmonių, įnešta ir padėta 
Baltajame Name prieš Prezi
dento akis, o parinktieji šeši at
stovai, Dr. Klimas’ iš Philadel- 
phijos, Elias ir Hertmanavičius 
iš Chicagos, Kun. Jakaitis iš 
Worcesterio, Skritulskas iš New 
Britaino ir Ivaškevičius iš Bos
tono, kaipo j.ų pasiuntiniai, žo
džiu pareiškė apie reikalingumą 
skubesnio pripažinimo.

Visu trijų valstybių vardu 
'kalbėjp Kongresmanas Chand- 
leris iš New Yorko, išdėstyda
mas visą eilę motivų delei ku
rių -reikėtų tą pripažinimą Su
teikti. Be to toj delegacijoj 
dalyvavo senatorius King ir tei
sėjas Levy iš New Yorko, paei
nąs iš Lietuvos. Lietuvių De
legacijai pasisekė perskaityti 
paruoštą pareiškimą delei Lietu
vos nepriklausomybės pripaži
nimo. šio adreso, atidžiai klau
sėsi Prezidentas Harding ir bu
vęs drauge Valstybės Sekreto
rius Hughes. Latviai ir Estai 
yra ihtikę savo pareiškimus.

Prezidentas Harding, išklau
sęs šiuos reikalavimus ir priim
damas peticiją, yra pareiškęs 
delegacijai jog, klausimas delei 
pripažinimo jau yra paimtas 
svarstyti atatinkamų įstaigų.

Nauji tarimai del paskolos.
Po inteik'imo šios peticijos 

Lietuvių suvažiavimas turėjo 
dar du savo posėdžiu, kuriuose 
priimta visa eilė nutarimų kas 
bus pranešta paskiau. /

čion galima pažymėti jog bu
vo pasiųstas pasveikinimas Lie
tuvos Steig. 'Seimui, o taip pat 
telegramas Lietuvių Delegacijai 
į Brusselį idant drąsiau ir Stip
riau gintų Vilnių ir kitas Lenkų 
okupuotas dalis. Atvadavimui 
Vilniaus nuo. birželio 14 dienos 
nutarta padaryti aukų rinkimas 
visose kolonijose, o lygiai ir pa^ 
čių boiių pardavinėjimas.

Išrinkta iš penkių asmenų: J. 
Grinius, J. Tareila, F. J. Bago- 
čius, A. 'B. Strimaitis ir J. O. 
Sirvydas, paskolos prižiūrėjimo 
komitetas.' Pagaliaus nuo visų 
Amerikoje’gyvenančių Lietuvių 
•nustatyta /rinkti) Lietuvos Vals

“DIRVOS” /SKAITYTOJAMS DOVANOS 
Duodamos ir toliau 7- skaitykit pirmesnius 
“Dirvos” numerius apie tai. Adih.

tybės reikalams per Lietuvių 
Piliečių Sąjungą tam tikras mo
kesnis po tris dolarius. Tečiau 
apie visus |šiuos {nutarimus ir 
eilę kitų bus pranešta paskiau 
drauge su paskelbimu suvažia
vimo protokolo.

Galvanausko atsakymas.
Nuo Lietuvių Delegacijos Pir

mininko Ern. Galvanausko bir
želio 2 d. Lietuvos Atstovybė 
yra gavusi' atsakymą tokio tu
rinio :

Perduokite Lietuvių suva
žiavimui : Delegacijos vardu 
dėkuoju Amerikos Lietuviams 
už sveikinimą ir paramą.

Galvanauskas.

Galva teisine. Orlando, Fla. 
— Teisme tardant šunų ir jo pa
čią bendrame nužudyme tėvo, 
buvo pareikalauta pristatyti iš 
žemės palaidoto 'lavono galvą. 
Tas ir padaryta': iškastas lavo
nas, nupjauta galva ir atnešta 
kaipo liudymas.

ATSIŠAUKIMAS
New Yorko Valstijos Apšvie- 

tos" Departamentas rengia paro
dą “America’s Making” apšvies 
tos tikslams, ant spalio mėnesio. 
Toje parodoje manomą atvaiz
dinti kaip išaugo dabartinė A- 
merikos civilizacija ir kuri tau
ta 'kuo prie to ūgio prisidėjo.

Pavyzdžiui, Italai mano pa
statyti stovylą kuri atvaizdins 
stiprią kūno spėką, nes Italai 
daugiausia dirbo ant gelžkelių, 
prie žemių, ant gatvių, tai yra, 
pačius. sųnkiauste darbus. Jie 
tuomi prisidėjo* prie Amerikos 
pastatymo.

Prie tos parodos kuri yra 
svarbi, nes ją atlankys tukstan- 
.čiai New Yorko mokinių ir šiaip 
žmonių, yra kviesti ir Lietuviai, 
tai yra jų organizacijos New 
Yorke. Tos organizacijos išrin
ko ‘komitetą, kurio pirmininku 
J”. Tumasonis, o susinėsimų raš
tininku V. Sirvydas, kuris ir 
varo /darbą kad Lietuviai jžy-. 
miai butų perstatyti minėtoje 
parodoje. Bet čia yraf daug
maž visų Amerikos Lietuvių 
darbas ir reikalingai kad visa 
visuomenė jame dalyvautų ir 
apie jį žinotų.

Buvo apsvarstyta kad Lietu
viai galėtų parodyti kaip jie pri
sidėjo prie iškasimo anglies, au
dimo audeklų (stakles), darbų 
stokjarduose ir ant ūkių. Kurį 
iš tų -pramonės' šakų yrą dau
giausia Lietuvių apdirbama ir 
kuri geriausia atvaizduotų Lie
tuvių kontribuciją Amerikos 
gyvenimui? Dėl šito klausimo 
mes ir kreipiamės į visuomenę 
kad jinai mums į/ripiųstų savo 
sugestijas ir nuomones, ką ge
riausia butų perstatyti ir kokiu 
'budu.

Atsakymus gali siųsti kiek
vienas Lietuvis. Tik meldžia
me juos siųsti kuogreičiaušia, 
kad jie suplauktų nevėliau bir
želio 20 d. Jei kas turi kokių 
daiktų 'kurie tiktų parodai, tai 
irgi meldžiame pranešti’ ant ko- 

I kių sąlygą sutiktumėte mums 
juos pavelyti išstatyti. Visus 
atsakymus siųskite sekretoriui:. 
V. Sirvydas, 193 Grand Street, 
Brooklyn; N. Y.

’tikime kad visuomenė nepa
siliks kurčia savo reikalui.

Pirm.- J. Tumasonis.
Rast. V. Sirvydas.

Lietuvos Atstovybes 
Nauji Adresai:

LITHUANIAN LEGATION 
1925 — F Street, N. W. 

Washington, D. C.
Representative of Lithuania 

370 — 7th Ave., New York City
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j Iš Lietuvių Gyvenimo |
KURIEMS PRIKLAUSO NUO SUV. VALSTI

JŲ ATLYGINIMAS UŽ KAREIVIUS

LAWRENCE, MASS.
Gegužio 30 d. čia atsibuvo iš

kilmingas atidarymas L. T. K. 
vasarinės stovyklos laukuose, o 
iškilmė tęsėsi per tris dienas, 
gegužio 28-29-30. Dalyvavo di
delis skaičius vietos Lietuvių, 
buvo atvykusių net iš tolimų 
apielinkių ir kaimyniškų mies
tų. Visi pribuvo pažiūrėti gra
žios Lawrenco Lietuvių nuosa
vybės ir plataus gyvenimo. Iš 
viso atsilankė apie 3,000 žmo
nių, ir tas dienas biznis buvo 
toks didelis kad turėjo išrinkti 
iš visų Lietuviškų krautuvių 
valgius, o gėrimų tai musų iš
dirbėjai nespėjo daryti.

Nors tose dienose buvo dar 
kiti du piknikai Franciškaus 
darže, net kumelė buvo leista 
ant išlaimėjimo, bet kad visi 
'žmonės dalyvavo tautininkų pik
nike, tai kumelė ir liko.

Naujai įgytas ir įrengtas Lie
tuvių plotas laukuose yra labai 
smagioje vietoje, todėl žmonės 
ten labai mėgsta lankytis.

Lawrencietis.

tynęs, kad net Bėkampiui pri
reikė šaukti “draugučių” pagal
bos. Draugučiai subėgę Gurai- 
tį apstumdė, sudraskė jo švar
kų, sumušė skrybėlę ir išmetė 
jį už durų.

Guraitis už tai apsiskundė ad
vokatui, kuris pirmiausia pasiū
lė jiem taikytis gražiuoju, be 
teismo. Bekampis pasižadėjo 
Guraičio atsiprašyti ir atsily
ginti už nuostolius. Jeigu ne
pasisektų susitaikint, Guraitis 
patrauks tą “komisarą'* krimi- 
nalin teisman. Tada gal '‘ko
misarui*’ prisieis atklausyti sa
vo rekordus su Brajaičiu, Moc- 
kaičiu, Švirckiu ir kitais.

Unijistas.

BROOKLYN, N. Y.
Komunistiška taktika, čio- 

naitinis siuvėjų darbininkų uni
jos biznio agentas J. A. Bekam
pis naudoja tiesiog bolševikiš
ko komisarę taktiką: kas nepa
tiko tuoj muša ir meta lauk.

Gegužio 27 d. “draugas” Be
kampis sumušė Tamašausko- 
Butėno dirbtuvės darbininką V. 
Guraitį. Jis jau seniau yra ko
munistiškai pasielgęs su kitais 
Lietuviais darbininkais. Tą die
ną minėtos dirbtuvės darbinin
kai laikė savo mitingą, ir visi 
darbininkai, pirmiau dirbę pas 
Kairaitį, suėję į mitingą susi
tvarkymui pradėti dirbti. Ta 
dirbtuvė pirmiau buvo kitos fir
mos, Kairaitis gi tik ją tvarkė. 
Mitingui prasidėjus, Bekampis 
pareiškė neduosiąs V. Guraičiui 
dirbti toje dirbtuvėje. Gurai
tis pasipriešinęs pradėjo, ant 
Bekampio bartis. Tuomet Be
kampis šoko prie Guraičio ir 
griebė jį mesti per duris ir už
gavo jam, per bumą. Guraitis 
tada pašokęs stnogė Bėkampiui 
į žandą. Nuo to prasidėjo peš-

KULPMONT, PA.

Gegužio 19 d. N. Cumberland 
distriktd Sunbury prisaikintieji 
teisėjai po ištardymo išteisino 
K. Malinauską, čia buvusį žino
mą po vardu Smith, kuris kovo 
25 d. 'karčiamoj šešiais šūviais 
ant vietos nudėjo Praną Geldau- 
ską ir sužeidė Joną Navicką. 
Liudytojų pritikrinimu kad K. 
Malinauskas šaudė (net iš dvie
jų revolverių) savęs apsigyni
mui-jis po keturių dienų tardy
mo gavo nuosprendį “nekaltas”.

K. M. yra jau 65 m. amžiaus 
ir senai gyvena šioje šalyje. Jo 
prietelių ir užtarėjų dalyvavo 
teisme gana daug. Visa teismo 
procedūra atsibuvo trukšmingai.

ši tragedija įvyko iš priežas
ties girtuoklystės, nors viešai 
pardavinėjimas alkoholio yra 
uždrausta. Teisme nei advoka
tai, nei liudytojai apie tai neuž
siminė.

K. M. išsėdėjo pora mėnesių 
kalėjime ir po išteisinimo palei
stas jautėsi visai kaip naujai 
užgimęs, nes jam gręsė mir
ties bausmė.

Viską Matęs.

Daug Lietuvių jaunuolių di-1 
džiojoje karėje kariavo ko Suv. 
Valstijų vėliava. Vieni neteko į 
gyvasties, kiti sveikatos už i 
liuosybę žmonijos, už laisvę mu-1 
sų Tėvynės Lietuvos. Nekurie 
jų neturėjo jokių Amerikos pi-i 
lietystės popierių.

šių jaunuolių vardai turėtų 
būti minėtini ir todėl prašome' 
visų tų kurie tarnavo po Dėdės 
Šamo vėliava (arba apie juos 
žino) pranešti Lietuvos Atsto
vybei Amerikoje: vardą, pavar
dę, adresą, kokioj kariumenės 
daly j, kur ir kaip ilgai tarnavo, 
ir t. p., kad jų vardus intrau- 
kus į sąrašus Amerikos Lietu
vi!] kurie yra prisidėję prie pa
saulinės karės.

Be to butų naudinga žinoti 
kiek musų jaunuolių žuvo mū
šių laukuose, kiek liko be svei
katos, ir apskritai kiek yra nu
kentėjusių del šios karės, idant 
jie arba jų giminės gautų ir 
tinkamą atlyginimą. Taigi pra
šoma pranešti apie tuos kurie 
patįs jau negali pranešti, t. y. 
kurie žuvo karės laukuose.

Didžiosios pasaulio karės lai
ku daug Lietuvių kareivių, ly
giai S. V. piliečių ir kurie tada 
nebuvo piliečiais, buvo apsidrau- 
dę savo gyvastį Karės Riziko 
Apdraudos Skyriuje (Bureau of 
War Risk Insurance), Washing
ton, D. C., nuo 1,000 iki 10,000 
dolarių. Ištikus mirčiai, apdrau
dę galėjo gauti jų giminės ar 
pažįstami kuriems patįs karei
viai yra paskyrę. ,

. Sulyg įstatymų, sekamos ypa- 
tos galėjo būti paskirtos gauti 
apdraudos pinigus: Tėvai, tėvų 
tėvai, patėviai, tėvai po teisių, 
pati ar vyras, vaikai, vaikų vai
kai, vaikai po teisių, broliai, se
seris, ne vieno tėvo vaikai, bro
liai po teisių, seserįs po teisių, 
dėdė, teta, brolėnai, jbroliaduk- 
tės, švogeris, švęgerka ir .tokia 
ypata kurios santikiai prie ap
drausto kareivio, buvo kaipo tė
vo sąntikiai pėr metus ar dau-

RED. ATSAKYMAI
Pittsburgiečiui. — Korespon

denciją iš balandžio 14 d. atra
dome tarp senų rankraščių, to
dėl ji ir nepatilpo .tavu laiku. 
Dabar visai vėlu. Atleisite už 
musų neapsižiūrėjimą. Meldžia
me rašinėti ir toliau.

DEL PATOGUMO 
VAKAGIJŲ LAIKU

Apsisaugojimui nuo apdegi
nto saule naudokit liuosai 
Colgate’s Talcum.
Po maudymosi jis turi odą 
raminantį efektą. Naudo
kit Colgate’s Talcum vėl del 
jo atgaivinančio patogumo 
karštame ore.
Jis prašalina odos drėgnu
mą — geriau ir lengviau ap
sirėdyti ir daug patogiau — 
apramina niežėjimą nuo nu
sitrynimo.
Kuomte važiuojat ant vaka
ri jų neužmirškit pasiimti su 
savim blešinę Colgate’s Tal
cum.

Reikalaukit ColgaJte’s Tal
cum savo artimoj aptiekoj.
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giau laiko prieš kareivio verba
vimą,' ir tokios ypatos vaikai, 
apdraustos ypatos pačios ar vy
ro tėvai; tėvų tėvai ir tt.

Yra daug to'kių apsidraudusių 
Lietuvių kareivių kurie tapo ka
rės ląuke nukauti ir kurie pali
ko ar vieną ar kitą augščiau pa
žymėtų ypatų kuriems priklau
so audrauda už jų gyvastį.

Kažkurioms ypatoms jau iš
mokama už tokių kareivių gy
vastį kožną mėnesį (po $57.50 
už $10,000 apdraudos. šita su
mą yra mokama per 20 metų.

Yra ir /tokių ypatų kurioms 
prįklauso gauti jų giminės* pa
skirta apdrauda, betgi jie ar

je Juridinis Skyrius gali to
kiems žmonėms/ tarpininkauti 
reikale išgavimo jiems priklau
sančių apdraudos. pinigų.

Kreipiantiems yra patartina 
visados, kur galima, suteikti 
nuo (Bureau of War Risk Insu
rance gautus laiškus ir raštus. 
Tiems kurie tikrai mano kad 
jiems giminės žuvusios karėje 

' buvo aprašę savo apdraudę, 
| betgi kurie neturi tam tikrų pri
rodymo raštų, geriausia patar
tina pavidale prašymo kreiptis 
'prie Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje, Juridinio Skyriaus, išty
rinėjimui. Tokiame . prašyme 
lyra patartina paduoti kuopil- 
niausias informacijas apie žuvu
sį karėje, 'kaip tai: jo vardą, pa
vardę, adresą, kokioj dalyj ka
riumenės buvo, kada įsirašė, ar 
buvo paimtas kariumenėn, ka
da tapo užmuštas ir tt.

Apart apdraudos yra Suvie
nytų Valstijų Valdžios mokama 
taip vadinamas “Compensation" 
arba atlyginimas tokioms ypa- 
toms kurios prieš ir karės lai
ku buvo žuvusio arba sužeisto 
kareivio užlaikomos, čios ypa- 
tos galį, aiškiai parodžius kad 
jos buvo užlaikomos, gauti atly
ginimą: našlė, vaikai ir užlaiko
mi tėvai, jei kareivis yra žuvęs 
nuo sužeidimo ar -nuo ligos ka
rės tarnystėje'

“Compensation”, atlyginimas, 
yra mokamas apart Karės Rizi
ko Apdraudos. ; Atlyginimas y- 
ra mokamas atsitikus mirčiai 
prieš arba po paliuosavimo iš 
kariumenės, betgi mirties prie
žastis turi būti -nuo sužeidimo 
gauto arba ligos pagautos tar
nystėje, nei per savo kaltę.

Atsitikus, mirčiai kareiviui 
prieš arba po paliuosavimo ar 
rezignacijos, jei mirties priežas
tis yra nuo sužeidimo gauto at- 
ba pagautos ligos tarnystėje, 
paskirta mokestis yra mokama 
mėnesiais jo našlei per jos visą 
gyvenimą arba iki ji apsives, ir 
tokiems jo vaikams kurie netu-

nežino kur kreiptis ar kokių bu- 
du tokią apdraudę pareikalauti, 
ar jiems yra paskirta gauti. 
Lietuvos Atstovybės Ameriko-

ri 18 metų, ir yra neapsivedę, 
nepaisant ar jie buvo jo užlai
komi ar ne. Mėnesinės mokestįs 
kareivio tėvui ar motinai yra 
mokama tiktai jeigu jie ištiesų 
buvo jo užlaikomi ir tiktai per 
kiek laiko reikalas užlaikymo 
tęsėsi.

Visų tų kuriems priklauso ar
ba Karės Riziko Apdrauda ar
ba atlyginimas, prašome kreip
tis šiuo adresu:

Representative of Lithuania, 
1925 F Street, W. W.

Washington, D. C.
Lietuvos Atstovybė yra pa

sirengusi visiems padėti, ypač 
gyvenantiems Lietuvoje.

- J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje;

M. M. ŠLIKAS, 
Juridinio Skyriaus Vedėjas.

JŪSŲ KŪDIKIS PRIVALO TURĖTI 
GERIAUSI MAISTĄ

Lietuvė motina iš Philadelphio rašo: 
“Kad jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas ir 
nei kiek nepasunkėjo per kelias savaites. 
Po išbandymo daugelio visokią maistų, jai 
'gydytojas užrašė

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

ir kūdikis paaugo vogoj suvirš pusantro 
svaro pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pir
mu sykiu, iš viso suvirš mėnesio laiko gy
venimo.”

THE BORDEN COMPANY
Bordėn Building New York

Vardas
Adresas

kį sveiku, 
cijas jūsų

Iškirpk šj kuponų DABAR—iriprisiųsk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ

Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
kalboje. 0103

AUSTRIJOS TYROLIS 
KĄ NORI BŪTI PO 

VOKIETIJA
Austrijos TyroMs, labiausiai 

kalnuota Austrijos dalis, 'kuri 
pastarose 'dienose nusibalsavo 
neoficialiai prisidėti prie Vokie
tijos, sekančiai apibudinamą at
siųstame mums iš Washington,! 
D. C., raštinės nuo National I 
Geographic Society buletinas:

“Tyrol yra antra Šveicarija, 
beveik lygiai kalnuota, noris ne- 
taip gerai žinoma keliauninkams 
iš platesnio pasaulio'. Vienok, 
kaipo namas sniegu padengtų 
kalnų čiukurų, 'gilių klonių, ir 
vikrių, linksmų kaimiečių, jis 
turi garbingą vietą tarp jieš- 
kančiųjų puikių vietų ir ypatin
gų sričių pasaulyje. , Ir patiems 
Austrams jis buvo didžiausia 
pasigerėjimo ir laiko praleidimo 
vieta. Geresnėse dienose pirm 
išsiveržimo Pasaulinės Karės 
buvo sužymėta 350 Tyroliškų 
sveikatos resortų ir pasilinks
minimo centrų. Imperatorius 
Franciškus Juozapas, kuris bu
vo atsidavęs kalnų laipiotojas, 
turėjo vasarinį palocių prie Is- 
chol Tyrelyje, ir kitose vietose 
tos kalnuotos srities- jis paalikė 
medžiojimo plotus ir butus ku
rie buvo laikoma gražiausiais 
Europoje.

“Vienok Tyrolis šiandien yra 
toli skirtingas nuo to Tyrolio 
kokis buvo dešimts metų atgal. 
Tuomet po Austrijos kontrole 
esanti sritis nusitęsė' toli į pie
tus nuo svarbiausio Alpų čiuku
ro į šiaurinės Italijos lygumas-; 
šita pietinė dalis buvo žinoma 
Italams (kaipo Tremtino ir buvo 
viena iš svarbiausių 'Italia irre
denta’ dalių; Kuomet išlahnė- 
jus Santarvė parašė St. Ger
main Sutartį kuri užbaigė karę 
su Austrija, Italijos- rubeaius ta
po pakeltas į šiaurius1 iki tos po
zicijos kurią per šimtmečius Ita
lai sava laikė; ir tuo budu dau
giau negu pusė senojo Tyrolio 
tapo atkirsta.

"Dabartinis Austrijos Tyrolis 
yra sritis lyginamai kaip Con
necticut valstija ir populiacija 
tėra mažiau negu pusė milijo
no. Kuomet senasis pietinis 
Tyrolis, pietinėje pakalnėje Al
pų ir esantis priešsaulėje ir po 
šiltais Italijos vėjais, turi pu
sėtinai švelnų klimatą, .likusi gi 
prie Austrijos dalis, šiaurėj už< 
augščiausių kalnų, turi šiurkš
tų klimato padėjimą. Kaip ku
riais metais vargiai mėnuo lai
ko praeiną kad neatsibutų šal
nų, ir stori sniegai padengę di
delę dalį žemės^per septynis mė
nesius kas metai. Ganymas gal
vijų Alpinėse pievose yra svar
biausia industrija, bet taipgi ge
rokai rugių ir avižų išauginama 
per visas ariamas tos šalies da
lis.

“Svarbiausias Alpų vandens 
bryžis kuris dabar nužymi pie
tinį Tyrolio irub'ežių yra kaip 
sulyg vartojamų kalbų taip ir 
logiškas geografiškas rubežius. 
Į pietus, net po Austrijos val
dymu, Itališka arba maišytos 
'kalbos, kuriose Itališka vis bu
vo plačiau vartojama, buvo abel- 
na tenaitinė kalba, šiaurėje, 
vienok, .ta šalis- buvo pilnai su
vokietinta nuo penktojo šimt
mečio. Tarpduris tarpe šitų 
Latiniško ir Teutoniško pasau
lių yra Brenner Pass, garsus iš 
tų laikų kada Romiečių legionai 
naudojo jį perėjimui šiaurėn už
kariavimams barbarų. Nuo 1867 
metų per- jį ėjo gelžkelis.

“Vakariniame krašte, Austri
jos Tyrolis susisiękia su Šveica
rija, nors (pati vakarinė dalis 
tos srities vadinama Voralberg. 
Ji yra valdoma išvien su Tyre
liu, Iš šiaurės guli pati pieti
nė 'dalis Vokietijos, Bavarija. 
Iš rytų pusės Tyrolis- susiduria 
su kitomis likusiomis Austrijos 
provincijomis.

“Inn^xruck, gulintis apie vi
durį dabartinio Tyrolio, yra jo 
sostinė. Su apie 60,000 gyven
tojų, jis buvo didžiaUsias seno
jo Tyrolio miestas. Dauguma 
kitų miestų įvairaus didumo bu
vo Itališkame Tyrolyje: Bozen, 
Rovereto ir Trent. Pastarasis 
miestas, su -apie 30,000 gyven-
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

tojų nors radosi prieš Pasaulinę 
Karę (prigulėjusioje Austrijai 
dalyje, buvo beverk visiškai Ita
liškos įkalbos, arkitekturos, ir 
gatvių vardai, budinkai ir vie
šos vietos. Tarp miestų atim
tų .nuo Austrijos pertvarkant 
pietinį Tyrolio rubežių buvo ir 
Meran (kuriame randasi Tyrolio 
palociai, buvynė Grafų Tyrolių, 
•nuo kurių visa- ta sritis 'gavo 
savo vardą.”

MARTINUI RUPI
KAS PADARO VASARĄ
— Na, drauge, ar tau ne

šilta?
— Kodėl tu, Martinai, ši-' 

tokiu keistu ’klausimu ma
ne šiandien užkalbini?

— Nu ar nematai kad va
sara, tai ir klausių.

— Bet tai kas iš to?
— Drauge, aš tik norė

jau užvest įkalbą, ba aš jau 
kelinta diena mishnu iš ko 
pasidaro tos vasaros ir žie
mos.

— Gaila man (tavęs kad 
jau tuoj imsi senti, o dar to 
menkučio dalyko nežinai.

— Drauge, tai nėra men
kas, kada imi daug mislyti

Linksma išgirst kad ir 
tu jau pradedi savo smege
nis miklyt galvojimui.

— Nesijuok, drauge, ba 
aš ne ant pajuokimo pas ta
ve atėj'au.1

— Man prisimena kaip 
dar Lietuvoje vaikais esant 
tavo motina 'girdavosi 'kad 
jos Martinukas bus gudriau
sias už visus kada užaugs, 
nes tu tada mokėdavai su
rasti visų varnų lizdus, šeš
kų urvus, voverių skyles ir 
išbadydavai visas -kregždės.

— Drauge, visi vaikai bū
na durni. Dabar aš lizdų 
nebadau.

— Bet jau dabar net vai
kai žino nuo ko atsibuna va
saros ir žiemos, o tu po šiai 

(dienai nežinėj slampinėji ir 
1 net nežinai ant ko stovi.

— Aš tau, drauge, andai 
sakiau kad aš stoviu ant že
mės, ir nemislyk kad aš dur
nas.

— Tiek to, nesigiričykim. 
j Eikš Į vidų, aš tau netik pa
sakysiu bet daliniai ir paro
dyt galėsiu apie vasaras.

— Eiva kad vadini. Ąš 
■mėgstu tavo kambarį, ba ja
me yra visokių dalykų kurių 
aš nesuprantu.

— Na, gerai, sėsk 'štai čia 
prie šio stalo.ir žiūrėk į šį 
didelį skritulį.

— Kam jis, drauge, taip 
visaip išmargintas ir surė
žytas.?

— Šis skritulis, Martinai, 
yra tai musų žemė.

— Draugę, aš jau tave 
sugavau: męs da'bar esam 
name, o namais ant žemės 
stovi.

— Tavo teisybė, bet jis y- 
ra pavyzdis musų žemės, o 
tie įvairių spalvų plėtmai 
perstalto paskiras šalis, IvaP 
stybes ir vandenis.

— Ale kodėl tu, drauge, 
jį nelaikai tiesiog į viršų, 
o nulenkęs stiėbą aiit kurio 
jis.užmautas ant šono? Gal 
jis susigadinęs, duok aš iš
taisysiu, ba aš prie geležų 
dirbu ir man ištiesyt tą Vir
balą tik -niekis.

— Palauk; Martinai: taip 
jis ir turi būti. Musų žemė, 
imant jos stovį su saule,* yra 
palinkus, kaip knygos rašo, 
apie 23 laipsnius šonu, tai 
yra pietų ir šiaurės ąšių ga
lai nėra tiesiai augštyn ir 
žemyn, bet persikreipę, lyg 
sakytum įtarp /pirštų laiko-
ma ladzelė, šonan pakreipta.,

— Aš, drauge, misliaū 
kad .gal ta tavo žemė susi
gadinus kad pakrypus;

— Na, dabar žiūrėk į tą 
ąšį, kurią norėjai išliesint: 
jos viršutinis galas stovi ly
ginamai tiesiog į šiaurius, 
ir taip apatinis galas taiko
si su žemės pietų polium. 
Žemė taip pasvirus keliau
ja aplink saulę diena iš die- į

nos, niekad nepaliaujamai. 
Tas.'žemės mažas pakrypi
mas ir atlošia pas mus vasa
rą ir žiemą. Daugiau jo
kios slaptybės nėra.

— Ale, drauge, jeigu že
mė, imtų ir atsistotų tiesiai, 
kaip tada butų?

— Nebūtų nieko blogo, tik 
neturėtume tokių didelių 
karščių ir visada saulė sto
vėtų lygiai augštai ir žiemą 
ir yasarą. Bet- apie tai nė
ra kalbos..' Keliaudama ap
link saulę žemė nesisupa į 
vieną ir į kitą šoną,.bet sto
vi vienodai nukrypus. Va
saros laiku šiaurinis žemės 
galas būna kaip tik daugiau 
nukrypęs linkui šaulės, o 
žiemą atsitolinęs dėlto, kad 
vasarą vienoj saulės pusėj 
žemė yra, o žiemą tiesiai ki
tame saulės šone, kaip pa
vyzdžiui tau pačiam stovint 
prie šito skritulio: stovėda
mas tarne šone nuo kur ta 
ąšis nulinksta tolyn, šiaurės 
galas būna toliau nuo tave, 
tuo tarpų arčiau pietų že
mės galas.- Kada taip rpat 
laikydamas 'šių ąšų stovį 
pemešiu skritulį į kitą pusę 
už tave, tada šiaurinis ga
las bus arčiau, o pietinis to
liau. Katras žemės galas 
buna arčiau saulės, tas dau
giau gauna jos šilumos, ir 
taip tuo tarpu atsibuna šil
ta ir vaidinama vasara. Bet 
kad žemė’ ant vietos nestovi, 
perėjus į kitą saulės pusę, 
tai palengva,' su jos maž
daug apvaliu keliavimu ap
linkui saulę mainosi ir sau
lės' šviesos pridavimo dau
gumas. Ar suprasi dabar?

— Taip, drauge, suprasiu, 
ba šita tavo žemė man la
bai aiškiai parodė: iš kal
bos gal butų buvę sunkiai! 
supranti.

— šitaip žemė keliavo ap
link saulę per amžių amžius, 
nuo savo susikūrimo, tik vė
liau atsiradus žmonija pra
dėjo tą keliavimą tvarkyti 
savo laiko nusistatymui, o 
dabartinė civilizacija turi tą 
nustačius iki sekundų tei
singumo. Bile 'astronomas 
lengvai gali pasakyti kurioj 
vietoj katruo tarpu saulė į 
žemę šviečia, kur saulė ran
dasi ar rąlsis už kokio nors 
laiko nuo dabar, ir tas išsi
pildo iki smulkmenų. Ta
me nėra jokio keblumo ir 
neaiškumo.

— Drauge, kaip užsiminei 
apie laiką, aš atsiminiau 
kąd turiu eit ant komunis
tiškų prakalbų. Bučiau ir 
užmiršęs. .

— Gal jau nuėjęs jiems 
imsi prakalbą drožt apie že
mės keliavimą. Atsargiau 
apie tai kad kas nepaduotų 
įnešimą parašyt protestą 
prieš tokį žemės keliavimą 
arba panorės ąšlį ištiesyt 
kad visada vasara butų: juk 
kaip dabar yra, viskas jiems 
išrodo buržujiška.

— Ne aš, drauge, kalbė
siu," aie atvažiuoja draugas 
Kukelis, tai reik eit pasi
klausyt.

— Vietoj su tokiais “kai-' 
bėtojais” gaišuot pasėdėk 
čia su manim ir užklausk 
kitodco'kio nesupranti daly
ko, kad kitą sykį nereiktų 
jieškot manęs, kada aš lai
ko neturiu.

Aš galėčiau ir pasilikt, 
ale kiti draugai paskui sa
kys kad aš jau nuo darbi
ninkiškų prakalbų a'tsimetu.

— Ne tokių “darbininkiš
kų” prakalbų tau reikia/ 
kur tik daugiau apmulkina, 
bet moksliškų lekcijų arba 
naudingų knygų pasiskaity
mui, tada žinosi ne tik ko
dėl vasarą saulė musų že
mės galą apšildo, bet ir iš 
ko pati saulė padaryta.

— Drauge, mislini kad aš 
‘koks mulkius kad nežinosiu
iš ko saulė padaryta: ugi iš 
ugnies. Gudbai, man reik 
eiti ant prakalbų.

— Keliauk sveikas, tik da
bokis kad tau neišpumpuo- 
tų to ką dabar paaiškinau.

Latvijos valdžioje apsireiškė 
krizis iš priežasties steigiamojo 
seimo nenųsistatymo padalini
me žemių ir atėmime jų nuo bu
vusių baronų.

BRUS
Ka ip Lietini 

jų Biuras pra 
Atstovybė Wa 
vo žinią jog ] 
nėję Lietuvių- 
mosi derybos

Tai nėra na 
seniau žinome 
kais grobikais 
•sunku susitaik 
du kaip tik į 
šant juos laul 
inių.

Jie tarėsi si 
visais savo pi 
Jie dėjosi, tiko 
kitų aikių nu: 
visko 'kas tik 
ar iš Lietuvių 
šių, ir viską 
'sumynė, tuom 
savo žemą veil 
necivilizuotum 
gumą. Kolei 
vilos dabartii 
džios prasmėj) 
pasaulyje jai i

Vilniaus kli 
eis mums rišti 
taip. Ne del 
trokštame kai 
sados buvo pr 
vių dvasiai, — 
tų musų taub 
priešas užėmę 
me pasilikti įsi 
mus silpnais ] 
bg. Lenkų m: 
bė didesnė už 
sa, bet juk mt 
kaipo 'visa tat 
ir tėvas, ir nu 
— kas tik gini 
ti. Laimėjimi 
Lenkų pusėje 
rininkai su išl 
Skurųsia, apše] 
rnija, kuri jau 
ką, jei tik į I 
šus gauna šie

Bet ir mes 
jau pasitenkin 
čia laimėjimo, 
rengtis praėįį 
įvyks ar ne - 
savo jiegas vis 
Husų armij; 

musų šauliai g 
' se laukia prie 
Visų Ituomlail 
girnas yra api 
reikia rytojui, 
kitam rytojui

Mes dar neu 
V0 gausių auki 
mą. Neužmirš 
durti dolarį-ki 
ar daugiau mt 
cijoms: Lietuv 
jam Kryžiui, G 
tetui, Šauliams, 
naują vajų, atn; 
sas nuilsusias { 
atikų rinkimui, 
se mumyse bun! 
kšmas: ‘Mirtis 
jiius musų!”

Taip pat galii 
kia — skolinti I 
kant 'bonus. Vi 
dhitins musų g 
gasirsykį ant v 
parodyti priešą 
pusėje yra jų, o i 
bežius musų.

Darbininkų V<
Darbininkų paša 

tveria lyg 'kokiais ] 
stybes ir jose turi 
kaip'turi paskiros 
nihežiuose. Darbir 
bes susidaro iš jų j 
ty unijų. Neimant 
jų su jų menka n 
daugumoje šalių pa 
ir Amerikoje yra di 
arba darbininkų 
valstybės. Angliai 
darbininkai tik viei 
moterų ir vaikų, sux 
sėtinai didelę valsty 
čiįsi Me kuriai ma: 
iįfiškujų valstybių, 

bminkai sudaro sai 
Siuvėjai — savo, o 

— savo galingą vali 
daug 'kitų plačių ind 
bininkų valstybių.

Kiekviena darbini: 
bė-unija turi savo 

prezidentus, iždininl 
torius ir patarėjus, 

valstybės reikalų vi 
kalinga žmonių lygi
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pamaldas per vielas ir didelius 
gražiai išpuoštuose bažnyčių al
toriuose išstatytus aparatus, o 
taipgi tokie kunigai gaus gėrės-j 
nį atlyginimą negu dabar.Nuo Redakcijos

BRUSSELIO TARYBOMS TRUKUS
Kaip Lietuvos Informaci

jų Biuras praneša Ljetuvos 
Atstovybė Washingtone ga
vo žinią jog Belgijos sosti
nėje Lietuvių-Lenikų taiky
mosi derybos pertrauktos.

Tai nėra naujiena, mes iš 
seniau žinome kad su Len
kais grobikais Lietuvai bus 
sunku susitaikyt kitokiu bu- 
du kaip tik ginklais išmu- 
šant juos lauk iš musų že
mių.

Jie tarėsi su visais, ir su 
visais savo prižadus laužė. 
Jie dėjosi, tiko ir žadėjo, del 
kitų akių nukreipimo, ant 
visko kas tik buvo siūloma 
ar iš Lietuvių ar iš kitų pu
sių, ir viską apsisukdami 

'sumynė, tuomi parodydami 
savo ‘žemą veidmainingumą, 
necivilizuotumą ir klastin
gumą. Kolei Lenkija' gy
vuos dabartinėje jos val
džios prasmėje, ar gali kas 
pasaulyje jai pasitikėti?

Vilniaus 'klausimas prisi
eis mums rišti ginklu, ne ki
taip. Ne del to kad mes 
trokštame karių, — tas vi
sados buvo priešinga Lietu
vių dvasiai, — bet del to kad 
tą musų tautos lizdą laiko 
priešas užėmęs ir tikisi, ja
me pasilikti įsivaizdindamas 
mus silpnais prieš jų galy
bę. Lenkų militarinė galy
bė didesnė už musų, tas tie
sa, bet juk mes kariaujame 
kaipo 'visa tauta, ir vaikas, 
ir tėvas, ir motina ir duktė 
— kas tik ginklą gali pakel
ti. Laimėjimas bus musų.. 
Lenkų pusėje stovi tik dva
rininkai su išbadėjusia, nu
skurusia, apšepusia neva ar
mija, kuri jau kojų nepavel
ka, jei tik į Lietuvą įsiplė- 
šus gauna šiek-tiek maisto.

Bet ir mes neprivalome 
jau pasitenkinę sėdėti su vil- 
čia laimėjimo. Mes turime 
rengtis prie.kovos —n ar ji 
įvyks ar ne — ir stiprinti 
savo jiegas visapusiai..

'Musų armija stovi gatava, 
musų šauliai ginklais ranko- 

' se laukia priešų pasirodant. 
Visų tuomlaikinis prisiren
gimas yra aprūpintas. Bet 
reikia rytojui, rytojui ir dar 
kitam rytojui.

Mes dar neužmiršome sa
vo gausių aukų pereitą žie
mą. Neužmirškime vėl pa
skirti dolarį-kitą, dešimtinę 
ar daugiau musų organiza
cijoms: Lietuvos Raudona
jam Kryžiui, Gynimo Komi
tetui, Šauliams. Pradėkime 
naują vajų, atnaujinkime vi
sas nuilsusias pastangas vėl 
aukų rinkimui. Lai visuo
se mumyse būna vienas šau
ksmas: ‘^Mirtis priešui! Vil
nius musų!”

Taip pat galima — ir rei
kia — skolinti Lietuvai per
kant bonus. Viskas tas su- 
drutins musų geležines jie
gas ir sykį ant visados galės 
parodyti priešams kurioje 
pusėje yra jų, o kur eina ru- 
bežius musų.

Galime tikėti kad ateityje pa
taps Įvesta, su elektros ir tele
fono pagalba, 'bažnytinės cere- 
mpnijos iš kokio nors vieno cen
tro, 'kaip dabar daroma su edi- 
torialais laikraščiams. Kad ba
žnyčioms (peikia gyvų žodžių ir 
garsų, iš kurio nors vieno cen
tro į plačią apielinkę bus suves
ta telefonų pagerinti aparatai, 
intaisyti kur prie altorių, ir su
sėdę žmonės girdės kas reika^ 
linga.

Bus susamdyta geriausi ku-i 
nigai, gabiausi kalbėtojai, kurių 
žmonės mielai visados klausosi, 
'bet kurie vienu laiku visur ne
gali dalyvauti ypatiškai, ir žmo- 

Inėms, vietoj klausyti kokio ten 
nuobodaus1 kunigo arba pasta
ri ails kalbos, nesugabių išve
džiojimų, (neaiškių įžodžių, ma
loniau bus prasėdėti keletą va- 

, landų šitokioje bažnyčioje.

politiškų valstybių vedimui. Ir 
vieni ir kiti renkami (kalbant 
apie demokratiškas politiškas 
šalis). Ir vieniems ir kitiems 
skiriama tam tikros algos.

Norime čia priminti apie algą 
-vieno tokių darbininkų valsty
bės vadovo Suvienytose Valsti
jose. Warren S. Stone, vyriau
sias vadas Lokomotivų Inžinie
rių Brolijos, šiose dienose šuva-, 
žiavimo nutarimu Glevelande, 
gaus algos metams po $25,000. 
Iki šiolei jam buvo mokama po 
$13,500.

Tokią mokestį paskyrė pats 
Lokomotivų. Inžinierių Brolijos 
skyrių atstovų Suvažiavimas.

Kad darbininkams reikia ge
rų vadovų ir kad jie butų gerai 
apmokami, tas (pagirtina, vie
nok kaip jums išrodo, kitų uni-, vaiujvivjc.
jų darbininkai arba visai ne-uni- Kad prie to reikia muzikos, 
jistai, šitokios didelės algos ^pri-hjus suimti (gabiausi vargonin- 
ėmimas? Juk tai yra grynai Į kai, kompozitoriai, ir daug pi- 
darbininkų dedami pinigai savi- gj,au atsieis žmonėms paalky- 
tarpinei pašalpai, iš kurių tieki 
tūkstančių dolarių kas metai tu
ri būti atitraukta tik vienam 
pirmininkui, neskaitant sekreto
rių, iždininko ir kitų, kurie irgi 
po keliolika tūkstančių gauna?

Dabar klausimas: 'ar darbi
ninkų vadovai nors kiek skirtin- 
gesni už politiškuosius valstijų 
ir miestų vadus, kuriuos mes 
smerkiam? Išrodo, kiekvienas 
kas tik turi progos prie viešųjų, 
visų žmonių sudėtų,' pinigų ima 
jų kuodaugiausia, ir kurie ski
ria, tą daro turėdami mintyje 
kad ir jie kada nors galės tą vie
tą užimti.

Dar niekame nepasirodė tik
ro pasišventėlio, kuris norėtų 
dirbti vienos ar kitos žmonijos 
klasei be pirmutinės naudos sau, 
imdamas visą geriausio sau, o 
ti'k paskui teatsižvelgia ką jis 
galėtų padaryti tiems kurie sa
vaitė po savaitei iš savo mažų 
mokesčių turi atitraukti dalis ir 
mokėti ar tai pavidale taksų ar 
mokefečių į uniją.

mas bažnyčių, nes arba bažny
čių susivienijimai, ar bizniui iš 
to sau daryti susitvėrę sindika
tai galės daug pigiau pristatyti

DIRVA

Permainos Redakcijose
“Amerikos Lietuvio” redak

torius J. Baniulis pranešė nuo 
gegužio 18 d. pasitraukiąs nuo 
to laikraščio redagavimo, užleis
damas vietą V. S. Jokubynui, iš 
Olevelando, kuris suvirš 10 me
tų tam atgal redagavo SLA. or
ganą “Tėvynę” ir apie penki 
metai atgal buvo redaktorium 
“Dirvos”.

“Artojo” redaktorius Dr. J. 
T. Vitkus irgi pasitraukė nuo 
redagavimo to mėnesinio žur
nalo, ir jo vieton pastoja, kaip 
jau tikrai yra žinoma, Vytau
tas Sirvydas, žinomas Ameri
kos Lietuviams laikraščių skai
tytojams kaipo Šarūnas. Nau
jasis “Autojo” redaktorius gy
vens kaip įgyveno (Brooklyne, o 
“Artojas” po senovei išeis Cle- 
velande.

Turėdama tokį veiklų rašyto
ją savo organo redaktorium, L. 
Apšvietos Draugija žada šiais 
metais dar smarkiau pasidar
buoti praplatinimui savo narių. 
Sulyg Draugijos Įstatų, visi už
simokėję metinę prenumeratą 
už “Artoją” skaitosi jos nariais. 
Nariai yra visuose miestuose ir 
Lietuvoje.
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Darbininkų Vadų Algos
Darbininkų pasaulis savaimi 

tveria lyg kokias paskiras val
stybes ir jose turi savo (tvarką, 
kaip'‘ ■turi paskiros šalįs savo 
nihežiuose. Darbininkų valsty
bės susidaro iš jų paskirų ama
tų unijų. Neimant mažųjų uni
jų su jų menka reikšme, kaip 
daugumoje šalių pasaulyje taip 
ir Amerikoje yra didelės unijos 
arba darbininkų savitarpinės 
valstybės. Angliakasių unijos 
darbininkai tik vieni vyrai, be 
moterų ir vaikų, sudaro jau pu
sėtinai didelę valstybę, lyginan- 
čiąsi bile kuriai mažesniųjų po
litiškųjų valstybių. Laivų dar
bininkai sudaro savo valstybę. 
Siuvėjai — savo, o gelžkeliečiai 
>—savo galingą valstybę. Yra 
daug kitų plačių industrijų dar
bininkų valstybių.

Kiekviena darbininkų valsty- 
bė-unija turi savo viršininkus, 
prezidentus, iždininkus, sekre
torius ir patarėjus. Darbininkų 
valstybės reikalų vedimui rei
kalinga žmogių lygiai kaip ir

(Tąsa iš pereito num.)
Radzivilas: — Taip, dukrele, ir matau kad 

pasiryžimu ir dorybe tu esi tikra Rad- 
, . zivilaitė! Eikš šian į mano prieglob-
i sti!

Radzivilienė: — Pabučiuok ir mane, duk
rele. Aš verkiu iš džiaugsmo kad ma-z 
no kraujas tavyje teka!

Radzivilas: — Žente, tu turėtumei džiaug
tis! Kiek saldumo tavo gyvenimui ža- 

, da šis nuotikis! Tu turėjai gerą prie
žastį baimintis, 'bet toks gražus tavo 
žmonos pasielgimas turi pragaišinti vi-i 
sas blogas mintis iš tavo galvos.

Dauderis (sau): — Tegul ją biesas su tuo 
geru pasielgimu!.

Radzivilienė: — Ji yra pavyzdingiausia iš 
moterų. Kodėl, žente, neini jos pabu
čiuoti už tokią ištikimybę?

Onutė (pasipiltus, lyg papykusi): — Ne
reikia, mamyte, savęs gerbimas vertė 
mane taip daryti, ir jam nėra už ką 
man dėkoti. (Rengiasi eiti vidun.) 

Radzivilienė: — Kur eini, dukrele?
Onutė: — Vidun kad nereiktų išklausyti 

savo vyro dėkonių.
Dauderis (sau): — Vat, pasiutus boba!

(Onutė išeina.)
Radzivilas: — Tai pasekmė šiandienykščių 

nesmagumų. Bet pabučiuosi ją sykį 
ir kitą ir pyktis praeis. Sudieu, žente; 
eik ir stengkis susitaikyti su tokia do
ra žmona.

Radzivilienė: — Turėjai apsvarstyti kad ji 
augo tarpe augštos kilmės žihonių ir 
yra pilna dorybės. Todėl užsigavo ta
vo intarimais. Sudieu, žente* man sma
gu matyti kad įavo bėdos taip laimin
gai pasibaigė. Eik ir susitaikink ir lai 
neapsakomas džiaugsmas viešpatauja 
jūsų tarpe. (Abu išeina.)

Dauderis (pasilikęs vienas): — Nesakiau 
nieko, nes ką gausi tardamas žodį! Ar 
buvo pasaulyj regėtos tokios niekšys- 
tės? Musų visų panosėje tas prakeik
tas šliaužlis mylavosi su ja, bet ji ne
tik išsiteisino, o dar ir visų moterystės 
dorybių karalaitė liko! Po šimts pyp
kių, kaip ji tą sutaiso tai nei velnias 
negali žinoti! Ji vis teisinga ir gana! 
O, Dieve! nejaugi tu man nepadėsi nu
plėšti kaukę nuo tos padaužos? Ne, 
Jurguti, dar nepasiduok, ir parodyk 
jai kad ne kopūstą ant pečių nešioji.

(Galas Antro Akto)

Nors akį

Lapienius: — Poniutė!
Magdė: — Ponaitis!
Vaisonukas: — Apsirikottn su sveikinimais. 

Tfu, tokią tamsią naktį!
Lapienius (teisindamasis):

durk!
Onutė (priėjus prie Vaisonuko) — Tu čia, 
, mielasis?
Vaisonukas: — Tąip, poniute.
Onutė: — Mano vyras knarkia, net langai 

dunda. Todėl pasinaudojau proga ir 
atėjau tave sutikti.

Vaisonukas: — Laibai ir labai ačiū tau. Ei
name kur prisėsti

Onutė: — Eiva ten ant suolelio (susikabi
nę povaliai prieina ir sėdasi vienoje 
pusėje scenos. Magdė irgi nuseka^ te
nai. Jų nesimato.)

Lapienius (graibydamas po sceną): — Ma- 
gdute, 'kur tu esi?

J II
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Scena II
Dauderis (tykiai išsėlina pro duris ir sako, 

sau): — Kur ji galėjo dingti? Pase
kiau, raganą, kaip ji 'šliaužė, ale kur 
ji dabar yra?

Lapienius (besiskerečiodamas, užčiumpa 
Dauderį): — A-a-a, pagavau tave ant 
gaio. Tai jūsų poną apgavome! Jis 
sakoma knarkia net sienos dunda, o 
tuo tarpu ponaitis myluojasi su jo pa
čiute! Ha-ha-ha! Na, ir kam čia pa
vydėti žmonėms pasilinksminti? 'Aš 
labai norėčiau žinoti apie ką jis dabar 
sapnuoja. Ha-ha-ha! Koks kvailas! 
Bet duok šią nors savo rankeles, Mag- 
dute, pabučiuoti, 'kad pavydi lupelių, 
ir eiva paškui juos. (Nori pritraukti 
Dauderio ranką, bet tas jį smarkiai at
stumia.) O-o! Kaip grubi tavo ranku
tė pasidarė!

Dauderis: — Kas čia?
Lapienius (supratęs ant balso kas čia): 

Niekas. (Išbėga.)
Dauderis: — Kad jį perkūnai, tą snarglį! 

Pameta mane bučiavęs ir pabėga, pra
nešdamas kad mano pačiutė su ponai
čiu. Na, dabar tai aš ją pagausųt! 
Reikia pakviesti tik jos tėvus, i Ei, Jo
nai, Jonai!
(Duryse pasirodo užsimigęs tanias Jor 
nas. Jis nuolatos snaudžia.)

Jonas: — Ko nori?
Dauderis: —r Eikš šią greičiau!
Jonas: — Štai aš, vikrus kaip kukulis.
Dauderis 

tu?
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BIRŽELIO MENESIO 
ERDVIŲ VAIZDAI

APIE dvidešimts šeštą šio mė
nesio žemei grąsina susimu

šimas. v Kometa žinoma astro
nomams per suvirs 100 metų 
yra dalininkė toje katastrofoje. 
Jos vardas jau seniau musų 
skaitytojams buvo perstatytas: 
tai Pons-Winnecke. Tą arba 
apie tą dieną kometa bus arčiau
sia su žeme suėjus, jeigu nesu
si rems tiesiog savo spėkomis į 
viena kitą. Dabar dar peranks- 
ti tikrą susiartinimą aiškinti, 
nes žemės patraukimas negali
ma gerai nuspręsti, nežinant ti
kro fiziško kometos stovio. Vie
nok, kaip Prof. (Brainin rašo, 
mes busime tikrai apie 1,000,000 
mylių nuo kometos galvos; gal 
paeisime ir pro jos uodegą, ’jei 
ji tokią turi.Kas Bus Ateityje

Elektra, telefonas, telegrafas' 
ir grafofonas yra didelės svar
bos žmonijai ir ateityje galės 
užimti tą vietą kuriai jau da
bar pradedama pritaikyti.
- Daugelį įvairių pritaikinimų 
žinome. Paskiausias daromas 
bandymas yra — vietoj kunigo 
pastatyti bažnyčioje tam tikrą 
plačią telefoninę triubą iš kurios 
susirinkę bažnyčion žmonės 'gir
di kalbant kur nors kitur esan
tį kunigą ir prie to giedantį cho
rą ir vargonus', tik nemato ju
dėjimo ir pačių ceremonijas at
likinėjančių ypatų.

šis bandymas daryta vieną 
nedėldienį Kalvarijos Episkopa- 
lų. 'bažnyčioje Pittsburge, Pa., 
iš kurios pastorius, laikydamas 
tai /bažnyčiai pamaldas, perda- 
vinėjo savo šventus žodžius į 'ki
tą, .Presbiterionų bažnyčią, ko
kios dešimts mylių atstu. Kal
varijos bažnyčia, su pagalba to 
miesto elektros stoties, bandy
mus darė jau keli mėnesiai. Ka
da dabą etiniu laiku pasirodė jog 
Presbiterionų bažnyčios kunigas 
neišgalės tą nedėldienį savo pa
maldų laikyti, pasirūpinta su
jungti tą bažnyčią su ana, iš 
kur žmonės girdėjo visiką kas 
reikalinga.

Amerikoje jau senai prakti
kuojama šitas būdas laikraš
čiuose. Yra susiorganizavę sin
dikatai, kurie samdo geriausius 
visoje šalyje esančius rašytojus- mėnulių šeimyną be (padarymo 
redaktorius ir piešėjus^ jiems ' ’ ’ ' •
moka algas ir iš savo centro iš- 
leidinėja visiems laikraščiams, 
prie to sindikato p risidė juslėms, 
geriausius editorialus, straips
nius, eiles, piešinius. Viskas ko 
leidėjams reikia — tik palaikyti 
keletą redaktorių sekimui vieti
nių nuotikių ir politiško bėgio, 
kitką visą pristato sindikatai, 
žinių Sindikatai yra savu keliu, 
čia kalbame tik apie editorialus 
ir kitokius raštus.

Rašytojai ir piešėjai gauna 
daug daugiau negu paskiros įs
taigos galėtų apmokėti, o joms I 
irgi atsieina dar pigiau, negu 
savus žmones palaikant.

Prie šito nereikalinga elektros 1 
pagalbos ar kitokių padarų, at
liekama siuntinėjimas pačtu, pa-;ke vėl ją surado. Taip ji gavo 
miniina tai tik apie patį budį, j dvilypį vardą.

Planetos šiame mėnesyje yra 
labai pasikeitusios. Venus, 'ku
ri mums buvo matoma per ke
lis pereitus mėnesius, gegužio 
mėnesyje persimetus Į vakąrinį 
saulės kraštą, dabar matosi ry
tine žvaigžde, palengva pasiro
dančia vis anksčiau iš nakties. 
Ji rytine bus iki galo šių metų.

Dabar taipgi matosi artimiau
sia saulei planeta Merkuras, la
bai retai matoma delei savo ar
tumo. Savaite prieš ir po 10 
birželio Merkurą galima nutė- 
myti po pusvalandžio saulei nu
sileidus tiesiai viršuje saulės. 
Sunku įžiūrėti kadangi pasinė
ręs nušviestame danguje, ir tuoj 
nusileidžia.

Jupiteris ir Saturnas sutemus 
pasirodo vakariniame meridiano 
arba vidurdienio Jinįjos krašte. 
Palengva tos dvi kometos, ke
liaudamas Į rytus, (su žemės su
kimus! ir smarkesniu keliavimu 
aplink saulę, liekasi mūšų užpa-

Ant nelaimės ši kometa nėra kalyje. Taip matysime jas iki 
užtektinai skaisti apsireikšti vi- vasaros galui, vis toliau vaka- 
same savo ypatingume mums, 
bus tematoma vien teleskopais. 
O šiaip žiūrėtojams >tebus mato
ma meteorų lietus, kaip jau se
niau taš buvo minėta.

Keletas žodžių apie kometas.
Vienu tarpu buvo tikėta jog 

kometos yra dviejų rūšių, vie
nos užsilaiko prie šaulės, kitos 
ateinančios laikinai j‘ musų sis
temą ir paskui išeina j dausas 
aplankyti kitų žvaigždžių. Pir
moje klesoje buvo tos kurių ke
liai buvo žinomi e'są saulinėje 
sistemoje, nors jos išeina net 
u'ž Neptūno, sugrįždamos laiks 
nuo laiko, arba, kaip astrono
mai tako, periodiškai. Bet da
bar patirta kad net ir tos ku
rių nepatėmyta sugrįžtant yra 
tik ilgų periodų kometos kurios 
vėl kada nors mus atlankys. To
dėl visos matomos kometos ga
lima laikyti tikromis musų sau
linės sistemos, narėmis.

Visos kometos kaipo dangiški 
kuinai yra labai keistos Savo su
dėtimi, nors yra didelės abelnu 
apėmimu, bet jų masė yra visai 
skysta, menkos reikšmės kiek 
tas paliečia traukimo spėką ar
ba gravitaciją, todėl mažai te
atsiliepia ant planetų, bet tuo 
tarpu pačių planetų intekmė Į 
kometas išimtinai didelė. Ko
meta sykį praėjo pro Jupiterio

jokio pažymaus sujudimo tarpe 
jų.

Jeigu žemė kada nors susi
muštų su pusėtinai dideliu kie
tu kunu, be abejonės baisi ka
tastrofa turėtų įvykti, panaiki
nanti žmoniją nuo žemės. Bet 
fiziško susiėjimo Su kometa nė
ra ko bijoti. Nors kalbama a- 
pie nuodus kometų uodegose, to 
galutinai neištariama. Nėra ko 
bijoti nuodų, neS ši kometa ne
priklauso prie Borgia šeimynos.

Pons-Winnecke kometa -buvo 
tikrai atrasta garsaus Prancūzo 
kometų medžiotojo, Pons, liepos 
12 d. 1819 m., ar gal vienuoli
ka metų anksčiau. Ji po to pa
sirodymo nebuvo matyt paskui 
iki 1858 metų, kuomet Winnec-

, ruošė po sutemai pasirodančias, 
. po to vėl jos pradings iki sekan- 
• čių, metų, pasi rodydamos dau-
■ giau persiskyrę, nes Jupiteris 

Saturną paliks. Iš viso dangaus 
dabar Jupiteris yra ekaisčiau-

■ sias vakaro vaizdas, kada nesi
mato mėnulio.

Eilėje stovinčios trįs nuo va
karų krašto pradedant, yra: Re- 
gulus (žvaigždė iš Levo konste
liacijos), paskui Stovi Jupiteris 
ir už jo į rytus — Saturnas.

šiaurrytiniame rytų danguje 
lengvai pamatysite tris skais
čias baltas žvaigždes: tai yra 
tasai didysis trikampis apie ku
rį iš seniau atsimename, susida
rąs iš pirrtiiausia einančios žvai
gždės Vega iš Lyros konstelia
cijos; už jos veik lygioje lini
joje į rytus eina Deneb, iš Gul
bės arba šiaurės Kryžiaus kon
steliacijos; einant nuo tų dvie
jų tolyn į pietus, didešniame to
lume kaip pirmosios dvi, randai 
si trečia trikampio žvaigždė, Al
tair, iš Aquila arba Erelio kon
steliacijos.

Sutemus, pietuosė toliausia 
matoma skaisti balta žvaigždė 
yra Spika, iš Virgo konsteliaci
jos; beveik viršuje galvos pasi
mato gelsva žvaigždė' Arkturus, 
Bootes konsteliacijos pirmoji, o 
visai rytuose vėliau vakare už
teka Skorpio arba Vėžio konste
liacija su labai mirgančia ir vi
sokiomis spalvomis žibančia ai
škia žvaigžde Antares. Ta kon
steliacija lengvai susekama, iš
rodo lyg tiesiai išskėstas liet
sargis, su pietrytin nusikorusiu 
nevisai tiesiu kotu, o apie vi
durį koto, susidedančio iš trijų 
žvaigždžių, dviejų tarpe spingso 
visa gražybe žvaigždė AntareS.

Jeigu atsimenate iš pirmiau, 
birželio 21 d. bus pradžia žie
mos: tą dieną saulė atsigrįš ei
ti atgal į pietus, pradėdama su
trumpinti musų dienas. iBet kad 
tuo laiku tik prasideda vasara, 
yra delei tos priežasties jog tik 
dabar saulės šiluma, pilta ant - 
žemės iš pat pavasario, ir dar 
tebeateinanti iki saulė pasieks 
rudenį, sudeda visas savo spė- 

'kas apšildymui žemės.

TREČIAS AKTAS 
Scena I

(Naktis ir ant scenos apytamsų, bet netaip 
kad publika negalėtų mątyti kas dedasi. 

Aktoriai lošia lyg jie nieko tamsoje
* nemato.)

(Inęina Vaisonukas ir Lapienius.) 
Vaisonukas: — Jau gerokas vidurnaktis,

ir aš bijau ar tik nepasivėlinau. Aš 
nematau nei kur einu. Lapkau!

Lapienius: — Ką, ponaiti?
Vaisonukas: — Ar gerai mes einame?
Lapienius: — Regis kad taip. Kokia kvai

la naktis "kad taip tamsu!
Vaisonukas: — Ir teisybė ir ne. Jei mes 

negalime nieko matyti, tai ir musų nie
kas negali užtėmyti.

Lapienius: r— Hm, tai Išita tamsi naktis 
jau netaip kvaila atrodo. Bet pasa
kyk, ponaiti, kadangi esi mokytas, ko
dėl nesti dienos naktyje?

Vaisonukas: — Iš kur tu išmintingu tapti 
norėjai? Tai pergilus klausimas ir aš 
negaliu jo atsakyti. (Atsimuša j na
mo sieną.) O-o, kad ją iparalius. (Su
ploja delnais) Magdė regis liepė tokį 
ženklą duoti.

Lapienius: — Taip. Kaip Dievą myliu, ta 
mergiščia verta tiek aukso kiek ji pa
ti sveria. Ar ne, ponaiti? Aš myliu 
ją iš visos širdies.

Vaisonukas: — Dėlto aš ir atsivedžiau ta
ve kad tu ją užbovytum.

Lapienius: — Ak, ponaiti, esu bėgai.........
Vaisonukas: — ššš.... Kas ten skreba?

(Atsidaro durjs ir išeina Onutė ir Ma
gdė, bet per tamsą Magdė prieina prie 
Vaisonuko, Onutė gi prie Lapieniaus.) 

Onutė (Lapieniui, manydama kad jis Vai
sonukas) : — ššš....

Magdė (Vaisonukui, priimdama jį už La
pienių) : — ššš....

Vaisonukas (imdamas Magdės rangą bu
čiuoti) : — Ai’ tai tu, mano miela Onu- 
te?

Lapienius (siekdamas prispausti ■ Onutę 
prie širdies): — Miela Magdute!

Onutė: — Atsargiau. Tai tu, Lapieniau? 
Vaisonukas: — Tai tu čia, Magde?

jii
(graibydamas po sceną): —Kur

(Bus daugiau)

VISKAS PRAĖJO
(Sekimas) 

gegužio giedrioj dienojKaip
Vėjas nepajudin’ lapo,
Toks ramumas mano' sieloj, 
Širdyje tykumas kapo.

Čion po 'to kryžiaus pavėsiu
Ramume sau pasilsėsiu,
Sunkią perleidus kelionę
Tuščios vilties ir svajonių.,

Žinau kas ašarų klonis
Kad’ jos skausme gausiai byra, 
Kas teisybė, kas svajonė, 
Kas vargdienio 'būvis yra.

Žvaigždės kurios man žibėjo, 
Vienos žuvo, kitos balo, 
Vilties gi vainiką žalų 
Žmpnės j kapus padėjo.

Liniksmybė ir laimė švito, 
Rojum tas pasaulis buvo; 
Šiandien viskas dingo, žuvo — 
Pavirto j ledo plytą.

Ir kas šiandien man belieka
Iš praeities turtingumo, 
Žydinčių dienų jaunumo? — 
Atminties daug, laimės, — nieko.

Eleonora. > 4

REIKALAUKIT TUOJAU
-AS numeris “ARTOJO”, mok

slo, literatūros 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, Corner Superior Ave. 

CLEVELAND, OHIO

S
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SEPTYNI SENOJO PASAULIO
STEBUKLAI xr-

1 lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K..

(Tąsa iš pereito num.) karės įnagių, kokius jie atsigabeno, buvo 
taip vadinamas “helopolis”, arba medinis

Toliausiame šiaurrytiniame salos gale bokštas, devynių augštu didumo, taip sun-
yra didelis uostas, apgaubtas dviem dide- ] 
liais nusidriekusiais kalnais abiejuose šo- į 
nuošė. Tenai maži kolonistų būriai buda-ti < 
vojosi sau namelius, tečiau tiktai 408 m.1 i 
prieš Kristų buvo aprinktas tas uostas vie* . 
ta del Rodes miesto. Hippodamusj archi- • 
tektas iš Mileto, išrinktas sudaryti miestui 
planus, ir neužilgo tos mažos karalystės 
sostinė visame lenktyniavo su senesniais 
Grekijos miestais. Jo gatvės buvo tiesios 
ir plačios, jo storos sienos buvo užtektinai 
hnrtos atrėmimui galingiausių armijų.

’Salos dievaičiui Saulės Dievui Helios, 
arba Apollui, išstatyta didelis maldnamis 
ir visuose miesto viešuose piečiuose buvo 
įrengta apie šimtas milžiniškų stovylų, die
vų ir žmonių. Pabudavota ilgas į jūres til
tas, perskeliantis uostą į du\ vietoj pirma 
buvusio vieno. Prie ineigos į mažesnį rytų 
pusėje uostą buvo suversta akmenų užtva
ra, pro kurios tarpą tik po vieną laivą prie 
miesto tegalėjo prieiti, bet vakarinis didy
sis uostas galėjo sutalpint daugybę salos 
prekybinių laivų.

Padidinimui naujojo -miesto gyventojų, 
likosi sugabenta kolonistai iš Lindo, Jaly- 
so, Kamoro ir kitų tos salos miestų ir grei- < 
tu Jaiku Rhodes savo puikumu ir įvairu- i 
mu sukėlė net savo kaimynų užvydėjimą. ( 
Jo nepriguimybė buvo trumpa. Paeiliui jį ] 
buvo užėmę ir pavertę savo pavaldystėn 
Sparta, paskui Atėnai ir Artemisia, iš Ha- 
likarnasso, kuri pabūdavo j o puikų kapą sa
vo vyrui Mausaliui. 340 m. prieš Kristų 
Rhodes buvo užimtas Persais; aštuoni me
tai vėliaus jis pateko į rankas Aleksandro 
Didžiojo, tečiau jam mirus atgavo savo ne
priklausomybę.

Vėl, esant ramybei, Rhodes plėtojosi. 
Ir vėl pernaują jo prekybinis laivynas pa
plito jūrėse. Aleksandrija tais laikais bu
vo didžiausia turgaviete, kur buvo sugabe
nami Afrikos ir Indijos grudai, bet gi tik 
Rhodiečių laivais jie būdavo išvežiojami po 
visą pashulį. Šituo budu likosi užmegsti 
tvirti .ryšiai tarp tos. ipažos salos ir ,to di
delio Egipto miesto.

Kuomet Aleksandras mirė Makedoni
jos karalium pastojo Antigenus, vienas iš 
jo generolų. Tarp Makedonijos ir Egipto 
karaliaus Ptolemio kilo kivirčiai, taigi An
tigenus su savo sunum Demetrium paskel
bė Egipto karaliui karę. Šita karė gręsė 
pavojus Rhodijos komercijai ir gerovei, nes 
jeigu Aleksandrija liks užimta, Rhodijos 
laivams nebus grudų vežiojimui. Todėl 
Rhodija nusprendė pasiųsti Ptolemiui pa
galbon savo laivyną, po ko Makedoniečiai 
ir likosi nuvyti atgal namon.

\ Nors savo laivininkystę Rhodija išgel
bėjo, Demetrius, nusprendęs kad ji turi bū
ti nubausta už jų pralaimėjimą, apgulė 
Rhodes miestą’. Karė buvo žiauri. Tų lai
kų istorikai sako, f ad prieš miestą Make
doniečiai suplaukė ant 370 laivų, kuriuose 
buvo 40,000 vyrų. Tarp keistų nematytų

kus kad reikėjo 3400 vyrų jo pajudinimui. 
.Visas Rhodes persigando, nes septyni tūk
stančiai jo piliečių ir svetimšalių buvo per- 
maža priešams kelian stoti. Vergai liko
si apginkluoti ir jiems pažadėta suteikti 
laisvę,’ jeigu karė liks laimėta ir priešai su
mušti; jeigu liks užmušti, jiems žadėta vie
šos laidotuves, jų dukterims geros pasogos 
ir jų vaikams mokslas valstijos lėšbmis. 
Tai buvo kova trž gyvybę; turtingieji ati
davė viską ką turėjo; moterįs kirposi savo 
plaukus ir dirbo saidokų pasaistus.

Su baisiais Demetriaus inžinais mies
to sienose išmušinėta skylės. Sykį priešai 
buvo įsilaužę į miestą, bet tuoj likosi iš
mušti. Po to Rhodiečiai griovė dievnamius 
ir teatrus sunaudodami jų akmenis buda- 
vojimui dar vienos, vidujinės, miestui sie
nos. ilgainiui, jiems į pagalbą pribuvo jų 
senas' draugas, Ptolemius, ir . už tai jis li- 

s kosi pagerbtas Išgelbėtojo, arba Soter, var- 
■ du. Dar buvo dvylika mėnesių sunkios ko- 
i vos, bet pagaliaus Rhodięčiams pasisekė 

nudeginti medines priešų kariškų inžinų 
, dalis. Nustojęs vilties, Demetrius pertrau- 
- kė apgulimą ir pasileido atgal, palikdamas 

suardytų karės inžinų liekanas. Taip iš 
tų liekam) metalo, arba pinigų už juos, tris
dešimties talantų, gautų už pardavimą, li
kosi pastatyta Milžinišlka Rhodes Stovyla.

Vėl Rhodes’sulaukė ramybės. Demet
rius buvo atmuštas, miestas išgelbėtas; 
Rhodijos laivai vėl gąbeno Aleksandrijos 
grudus; sugrįžo vėl gerovė; žmonės buvo 
linksmi. Tarpe miešto piliečių buvo Cha
res, skulptorius iš Lindos, mokinys pagar
sėjusio Lysippb, kuris buvo išdabinęs mies
tą didelėmis dievų stovylomis. Tarp dau
gybės kitų jo darbų, patraukusių žmonių 
domą ir suteikusių jam garbę, buvo Sau
lės dievo vežimas, kuriame dievas dtovėjo 
25 pėdų augščio. Kodėl neįrengti monu
mentą paminėjimui pergalės ant Dimet- 
riaus? Ant rankų buvo pinigų, gi kokiam 
geresniam tikslui butų galima* sunaudoti 
tuos trisdešimts talantų, gautų iš pardavi
mo sąnų Demetriaus paliktų karės įrankių? 
Kas kitas jei ne Chares, kuris jau buvo iš
dabinęs mieštą daugeliu stovylų, buvo ver
tu pastatyti vieną didžiausią už visas ki
tas, tokią kuri nustebintų visą pasaulį? 
Kam kitam jei ne Heliui, miesto apsaugo- 

! tojui dievui ta stovyla turėtų būti pašvęs- 
i ta? Kur kitur kad ne pačiame uoste ta 
i stovyla turėtų rastis, kur buvo suplaukęs 
l nelaimingas Demetriaus laivynas? Chares 
■ tą pasiūlymą priėmė ir tokiu budu atsira- 
i do Rhodes Milžinas, šeštas iš septynių se| 

nojo pasaulio stebuklų.
(Biis daugiau)

Dideles Pasaulines Ne- į 1906 San Francisco, Cal., 
i •- nuo žemės drebėjimo ir gaisro .laimes l žuvo 452

Pastarais (pora desėtkų metų Į 1906 — žemės drebėjime Val- 
pasaulyje atsibuvo įvairių dide- paraiso, Piet. Amerikoj, žuvo 
lių nelaimių (apie tvanus Suv.11,500 žmonių.
Valstijose skaityk p. 1) sekan-; 1907 — Nuo žemės drebėjimo 
čiai: iKingstone, Jamaica saloj, žuvo

1902 — Išsiveržimas vulka- 1,100 žmonių.
no Pelee (žiur. “Kas Slepiasi už j 1908 — Nuo žemės drebėjimo 
žmonių Pasakų”), žuvo 30,000 Sicilijoj ir Kalabrijoj (Italijoj) 
gyvasčių.. lžuvo 76,483 žmonės.

1903 — Gaisras Iroquois te- į 1910 _ Nuo žemės drebėjimo 
atre, Chieagoj, — 575 žm. žuvo.1 Kataroj, Kosta Rika saloj, žu-

1904 — New Yorke sudegė 1,500 žmonių.
garlaivis “General. Slocum” —j 1912 Nuskendo “Titanic”, 
žuvo 1,400 žmonių. Į žuvo 1,517 žm.

1905 — Nuo eksplozijos nu-Į 1912 — Nuskendus lapaniš-
skendo Japonų laivas “Mikasa”, kam garlaiviui netoli Ispanijos 
žuvo 599 žmonių. pakraščio prigėrė 500 žmonių.

1912 — Japonijos pakrašty- : 
je nuskendus Japonų garlaiviui 
žuvo 1,000 žmonių.

1914 — jSt. Lawrence upėj, 
Kanadoj, nuskendus Anglų lai
vui žuvo 1,024 žm.

1915 — Nuo žemės drebėjimo į 
centralinėj Italijoj žuvo 29,978 
žmonės.

1915 — Torpeduota garlaivis 
“Lusitania” — žuvo 1,198 žm.

1915 .— Apvirtus garlaiviui 
“Eastland” Chicago j e prigėrė 
812 žmonių.

1916 — Nuskendo Viduržemi- 
■nėj jurėj Francuzų kariškas lai-

, vas, žuvo 3,270 žm.
1916 — Nuskendo Chinų lai

vas netoli pakraščio, žuvo 1,000

žmonių.
1917 —- Anglijos kariškas lai 

vas susprogdintas uoste, žuv< > 
800 žmonių.

Kursas Nupuolė B 
Tai geriausia proga daug au- M 
kainų i Lietuvą nusiųsti. Grei- ■ 
tume nusiuntimo pinigų nieks H 
su manim negal lenktyniuoti; K 
visiems pinigų siuntėjams pri- H 

I statau kvitas su parašais pri- M 
ėmėjų pinigų. ; i

I Laivakorčių agentūra į Liepo- ■ 
I jų, Hamburgą ir visur. K 
I Pasai kelionei j Lietuvą. H, 
I Padarymas Lietuviškų doku- V 

mentų.
I Pinigus siųskit per pačto Mo- ■ 
I ney Orderį. Rašydami pridėkit M 
I 2c. štampą ir visad adresuokit M, 

P. MIKOLAINIS
153 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y. H
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Saugus Investmentas
Persistatykit sau kaip išrodė Battery Parkas ir Castle Garden New Yorke tada kuomet jus ar 

jūsų tėvai pirmiausia atvyko į Ameriką. Sulyginkit tą paveikslą su tuo kaip tos vietos yra šiandien 
ir gausit supratimą apie vertingumą Nejudinamos Nuosavybės kaipo invęstmento.

Battery Parkas yra apgaubtas augštais ofisų budinkais kurie patampa vis brangesni kas metai 
ir jų savininkams neša gausų pelną. Tarp pelningiausių ir brangiausių tokių budinkų yra šie
BATTERY PARK BUILDING MARITIME BUILDING

CHESEBROUGH BUILDING

515. Žemaitės raštai. I Sąsiuviny s: Telpa čia sekan
ti skaitymai: 1) Rudens vakaras, 2) Atžala. 3) 
Motyna. 4)Studentas. II. Sąsiuviny s: Marti ir 
Topylis, III Sąsiuvinys: Sučiuptas Velnias ir 
Sutkai. Vilnius, 1913 m., pusi. 156........... , .50

šitie budinkai, budinkai po No. 19, 21 ir 23 Pearl Street, No. 22 ir 24 Whitehall Street ir dali- 
mas bendrumas prie No. 8 State Street Realty Corporation; Battery Park Land Corporation ir taipgi 
South’Ferry Building yra tai parodymas kas priguli į • ** *.

THE AMERICAN GATEWAY REALTY CORPORATION
kuri yra po savininkyste Henry L. Doherty &'Company, visoje šalyje žinomo Investmentų Namo, po 
No. 60 Wall Street, New Yorke.

Mažiausiai kiek galima apskaitliuota šitų nuosavybių vertė yra 85,259,500.00.

HENRY L. DOHERTY & COMPANY
pasiūlo del saugaus ir pelningo investmento Dviejų Milijonų Dolarių Vertės “6% parinktino sudėti
no visuose pelnuose daly vau jaučio indėlio” iš AMERICAN GATEWAY REALTY CORPORATION 
bile kokioje didumoje kiek kas išgali.

Kaina yra $100.00 už Šerą viso $100.00 tiesioginės vertės, išmokami pilnai arba dalimis.
6 ty(jOŠIMČIAI SUDĖTINO PALUKO

išmokamo kas' mėnuo, kuris yra pasiunčiamas jums pirmą dieną kiekvieno mėnesio.
~ PRIE TO PAR JUMS BUS MOKAMA

dividendų sekančiai: — Nuo kiekvieno Dolario dividendo'išmokamo nuo, Šero iš Common Stock bus 
mokama 50 centų ant Preferred Stock. Paveidan jeigu už Common Stock mokama dividendas po 
$4.00 nuoičro ant metų, tai ant Preferced Stock bus mokama dividendo po $2.00 nuo Šero kas metai. 
Tas pridėjus prie reguliario nuošimčio 6% ant metų pasidarys $8.00 nuo Šero arba

8 NUOŠIMČIAI PALUKO x >THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN COMPANY
" Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

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

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

MES MOKAME 5% UŽ-PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

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

. Main Office 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING

Euclid Avenue prie East 14th Street

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

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

Preferred Stock šėrų savininkams. y
UŽDARBIS DABAR UŽTIKRINA UŽMOKESTI PO 2% EKSTRA DIVI
DENDO. UŽDARBIAI GALI DAR AUGČŠIAU PAKILTI.

šitie budinkai, kurie yra apsauga užpakalyje viso Preferred Stock indėlio, yra pilnai ir nuolati
nai užimti augštos klesos nuomininkais, tarp tų yra 5 Konsul-Generolai, 33 Laivų ir Prekių Kompa- . 
nijos ir daugybė Eksporto ir Importo Bendrovių, visos po sutartimi nuo trijų iki dešimts metų, gva- 
rantuoja savimi nuolatinį pelningą uždarbį.

TAI YRA AUKSINE PROGA
Ištyrinėk ir invesdinsi. Užrubežinių Kalbų Ivestorių Departmentas iš Henry L. Doherty Com

pany yra gatavas jums pagelbėti. *

Foreign Language Investor Department 44 K
HENRY L. DOHERTY & COMPANY

12 Pearl Street, New York Manager

PASIRAŠYK 
IR 

PASIUSK 
KUPONĄ 
ŠIANDIEN

MES NESIUNČIAME 
JOKIŲ ATSTOVŲ

1 FOREIGN LANGUAGE INVESTMENT DEPARTMENT
1 HENRY L. DOHERTY & COMPANY

12 Pearl Street, New York
Be jokių man lėšų meldžiu prisiųsti- platesnius nuro

dymus jūsų “Auksinės Progos” Investmentų pasiūlymus.

i Vardas ........................ ........... '...........\..........  z
[ Gatvė ...................... ;........................i............... '............
I Miestas .................. ».......... .................... •....................
I Valstija ..<.................... .........................................
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MOTERS PLAUKAI
-(Guy de Maupassant — Vertė A, A. Tulys)

(Tąsa iš pereito num J
Švelniai, 'kone gedulingai, aš juos pa

ėmiau ir ištraukiau iš tos paslėptos vietos. 
Tuojau juos išrazgiau, paleidau auksinę 
.jų bangą, kuri krito ant grindų, stora, švie
si, švelni ir blizganti, tarytum deganti ko
metos uodega.

Nepaprastas jausmas • pagavo mane. 
Kas ji buvo? Kada, kaip, dedko tie plau
kai tapo uždaryti j tą spintą? Kokis prie
tikis,, kokia drama guli už to. paminklo? 
Kas juos nukirpo? Mylėtojas dienoj atsi
sveikinimo? Vyras dienoj atgiežos? Ar 

& gal būti ji, kurios jie buvo, dienoj bevi'l- 
| • ties? Ąr gal tai atsitiko įžengiant į klioš- 

torių, kada jinai nubloškė tenai tą meilės 
laimę, tartum kaip prižadą .palikdama del 
gyvenančio pasaulio? Ar gal tai buvo į 
karstą ją uždarant, tą jauną ir gražią, nu
mirusią, kada jis, kuris ją brangino, pasi
laikė sau tų plaukų vainiką, įtiktai vieną 
daiktą, kurį jis galėjo pasilaikyti, taiktai 
vieną gyvenančią kūno dalį kuri nepųva; 
vįeną daiktą kurį jis galėjo dar mylėti ir 
glamonėti, ir ^bučiuoti antpultas savo skau
smų? Ar tai nestebėtina kad tie plaukai 
taip užsilaikė, kuomet jau nebeliko kūno 
dalelės, su kuriuom ji buvo užgimus?

Slinko jie per mano pirštus, kuteno 
mano odą vienu lytėjimu — mirusiu lytė
jimu ! Aš jaučiaus sujudintas, lyg kad bū
čiau pradėjęs yerktl Laikiau aš juos sa
vo rankose ilgą laiką, ilgą laiką; paskui 
man rodės lyg tartum butų kas nors šir
dies palikęs juose paslėptas. Padėjau aš 
juos atgal ant aksominės paduškaitės, lai- 

’ ko aptemdintos. Uždariau stalčių ir užra
kinau spintą ir išėjau per gatves, kaip sap
ne vaikščiojantis žmogus....

Ėjau tiesiai tolyn, pilnas nuliudimo ir 
taip jau pilnas ‘kvaršijimo — to kvaršijimo 
kuris pasilieka tavo širdyje po pirmos mei
lės bučkio. Man rodės kad aš jau gyve
nau, praeityje, ir kad aš turėjau pažinoti 
tą moterį. I-r Villono eilės ištriško ant 
mano lupų, kaip ištryška raudonumas:

Pasakyk kur šiandien randas
* Garsioji Flora — mylima Romietė? 

Kur Hipparchia ir kur Thais — 
Bile vieno moteris gražesnė?
Kur atgarys žmogaus nesulaikytas, 
Bet ant upės bei ežero girdėtas — 
Jinai, kurios grožė buvo nežmoniška? 
Bet kur sniegurės praeitų metų?

| Kada aš sugrįžau į savo gričią, jau
čiau vėl norą pamatyti nepaprastą savo 
turtą-radinį. Išsiėmiau aš juos ir peržiu
rėjau; juos graibant ilgas drebulys perėjo 1 
per mano sąnarius. Laike keleto dienų, 
nebūdamas, aš pasilikau paprastas patsai; 
tečiau gyvenant plaukų mintis manęs ne
apleido. Kaip tik įžengiau vidun, aš turė
jau juos pamatyti ir paimti. Pasukau spin
tos raktą su tokiu drebuliu kuri jauti ati
darydamas gerai mylimos duris; nes aš tu
rėjau rankose ir' širdyje neaiškų (geismą, 
vieną pastovų ir gąšlų, panerti savo pirš
tus į ,tą gražų mirusių plaukų sriautą.

Paskui, kada aš pabaigiau juos glamo

nėti, kada vėl užrakinau spintą, jaučiau 
juos ten visdos. Tarytum tai butų buvęs 
gyvenantis daiktas, paslėptas ir įkalintas. 
Jaučiau aš jį ten, ir dar vis jo troškau. Vėl 
aš pajaučiau verčiantį reikalą išnaujo juos 
pamatyti, lytėti juos, nusilpninti pats sa
ve, dar gi iki paliegimo, tuo šaltu ir sli
džiu kontaktu, tuo erzinančiu, kvailinan
čiu ir priimniu lytėjimu.

Taip aš gyvenau mėnesį, ar du.... 
'Daugiau aš nežinau. Jie apgulo mane, me
džiojo mane. Išpradžios aš buvau links
mas ir kankinamas, kaip meilės, kaip pri
sipažinimo kuris pirmtakauja glamonėsius. 
Vienas aš užsidariau kad jausti juos ant 
savo kūno, kad bučiuoti juos, taršyti juos. 
Apsukau aš juos apie savo veidą. Panė
riau savo akis į auksines jų vilnis, kad ga-

JUOKIS
ir Svietas juoksis sy- I 

kiu su tavimiĮ* — -g
ORAS SEKANČIAI 

SAVAITEI
(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo)—
Jau tik nebus taip šalta 
kaip šiose dienose.

.NUO JUOKŲ RED.
Aną nedėldienį šiaip taip pa- 

siliuosavę nuo darbo mes buvo
me išvažiavę j laukus. Vaikš
čiojame sau vienas po kalnus, 
krumus, klonius ir paupeliukus

ta liga prasiplatino: kožnas no- 
| ri nors recepto, 'kada karčiamo- 
Tse degtinė panaikinta....

V
Iš Pittsburg(h), Pa., D. Ta

mašauskas atrašė kaip jo drau
gas K. Statkus (jis pirmiau va
dinosi Statkevičius) labai apsi
vylė: po apsivedimo entuzias
tiškai gyrėsi kad jis turės savo 
inpėdiniu gražų-tvirtą sūnų, ir 
net tuėjo paskyręs jam garsų 
musų prabočio Keistučio vardą. 
Tik laukė, laukė....

Bet Laimė lėmė visai ką kitą: 
jis (tai yra jo žmona) sulaukė 
dvynų— ir tai mergaitės.

Clevelando moterų Mažiau-Ty- 
lėk-Daugiau-Kalbėk klubas ga

lėčiau per juos matyti geltoną šviesą! 
juos.’ Negalėjau be jų gyventi, taip jau 
negalėjau valandos jų nematęs išbūti. Ir 
aš laukiau.... aš laukiau.... ko? Aš ne
žinau.... JOS!

- Vieną naktį aš atsikėliau manydamas 
jog aš nesu vienas. Bet negalėjau vėl už
migti ir, kada inpuoliau į nemigę, troškau 
eiti ir paliesti PLAUKUS. Ir rodės jie 
man ininkštesniais ir saldesniais negu pa
prastai, daugiau gaivinančiais. Ar miręs 
sugrįžta? Bučkiai, kuriais aš juos lužšil- 
džiau, kone ^nusilpnino mane linksmumu. 
Nusinešiau aš juos į savo lovą ir atsigu
liau, prispausdamas juos prie savo lupų, 
lyg mylimą!.... Miręs (sugrįžta. Jinai 
atėjo. Taip, aš mačiau ją, aš laikiau ją, 
aš turėjau ją, tokia kaip ikad ji gyveno 
praeityje: augšta, šviesiaplaukė, gašli, jos 
knltįs šiltos, jos lupos lyrai panašios; ir aš 
ją glamonėjau, glamonėjau....

Taip, aš turėjau ją žėdną dieną, žėdną 
naktį! Ji sugrįžo, Mirusi, gražioji Mirusi, 
Prakilni, Mistiška, Nežinoma, kožną nak
tį.... Mano linksmybė buvo taip didelė 
kad aš negalėjau jos paslėpti. Arlti Jos aš 
jaučiau viršžmogišką sužavėjimą, gilų, ne
apreiškiamą džiaugsmą paveldėjimui Ne
paliečiamos, Nematomos, Mirusios! Jokis 
mylėtojas dar nėra paragavęs brangesnio, 
baisesnio džiaugsmo....

Bet aš nežinojau kaip paslėpti savo 
linksmumą. Mylėjau aš ją taip laibai kad 
nenorėjau jos palikti. Visados aš pasiim
davau ją su savimi, visur. Vedžiodavau® 
aš ją po miestą, kaipo savo pačią, ir rody
davau ją teatruose kaipo savo ponią. Bet 
jie matė ją. 7. .jie nužiūrėjo.... jie at
ėmė ją iš manęs.... ir jie mane įkalino, 
kaipo piktadėją. Jie atėmė JĄ iš ma
nęs .... o, nelaimė!.... 

* ' ♦ *
Čionai rankraštis užsibaigia. Ir urnai, 

kaip aš pakėliau pergandintas savo akis 
ant daktaro, perlėkė per beprotnamį kliks- 
mas nusilpnėjusib pasiutėlio. Aš sumur-
mėjau sujudintas užganėdinimo, baimės ir 
pagailos: “Bet... j tie plaukai.... ar tik
rai jie egzistuoja?”

Daktaras atidarė spintą pilną bonkų 
ir įrankių, ir mėtė man skersai kambario 
ilgą kasą Šviesių plaukų, kurie lėkė prie 
manęs kaip auksinė paukštis. Sudrebėjau 
aš nuo pajautimo savo rankose lengvo ir 
slauginančio jų 'lytėjimo... 1 Daktaras pri
dūrė trukčiodamas:

“Žmogaus protas viską gali!”
Mylėjau, aš juos! Taip, aš įmylėjau 

(Galas)

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy-i 
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_  1.00

1465 Iš Ko Kjla Melai ir Skriaudos .... p. 171 75
1324 Istorija {žymiausių Europos Tautų (apd.) 2.00

ir gerėjamės gamtos puikumu. 
Sėdome ant augšto kraigo nuo 
kurio matyt visa tolima apielįn- 
kė, medžiais apaugę kalneliai ir 
kloniai ir kloniu išsiraitęs upe
lis. Taip sielą žavėja ta pui
kybė kad nieko, rodos, daugiau 
nesinori veikti kaip tik sėdėti ir 
žiūrėti ir rašyti.... eiles...?

Poezijos pilnas kiekvienas la
pelis, kiekvienas krūmas, lauki
nė gėlė, žydinti medžiai ir vis- 
kas-viskas. Paukščiai dainuo
ja savo nelavintais balsais, kaip 
kokie solistai ar solistės .laike 
musų koncertų, ir iš visų pusių 
malonumas sužavi, apgaubia.

Pasiėmėm popieros, paišelį, ir 
pradėjome rašyti eiles. Para
šėme, užvardindami “Laukuo
se", ir jos skamba sekančiai:

Gražu!
Gražu!! * 
Gražu!!!
Gražu! 
Gražu!! 
Gražu!!!

Ir po to atsidusome, lyg but 
didžiausia sunkybė nuo širdies 
nusiritus. Mat, išsilieja taip va
dinamos “emocijos”, kurias jau 
kelintas mėnuo “Artojas” kede
na. Paskui atsistojome ir nu
ėjome 'toliau *— vis vaikščioti, 
vis gerytis ir džiaugtis. Nieko 
malonesnio, nieko gražesnio ir 
žavėtinesnio nėra kaip laukai, 
gamta, toli už miestų, kur nėra 
nei dundesio, nei susigrūdimo, 
o viskas palaida, dievų išaugin
ta, dievaičių prižiūrėta, mūzų 
žavėta. ,Kad tik, — mieliname 
sau, — pasitaikytą tokia laimė 
kad galėtume gyventi čia kur 
tuose laikuose, pagiryje, ant tų 
augštumų, kasdien tik vaikščio
tume ir džiaugtumės.

štai ateina prie musų ūkinin
kas, laukų gyventojas, ir pra
kalba visai nespėjus mums pa
sakyti jam apie puikumą kokį 
jis čia turi. Jis sako:

— Lamingi jus, miestiečiai, 
kad nereikia po tuos laukus nuo
latos braidyt, po kalnus tampy
tis ir draskytis landžioj ant po 
krumus kada išeini karvių j ieš
kot. Kad tik kaip nors galėčiau 
gyvent mieste, tai butų smagu. 
Kai nuvažiuoji į miestą, rodos 
niekad iš tenai nenorėtum išeiti.

Nieko mes jam nesakėme, jis 
netrukus nuėjo pamatęs paršą 
per tvorą lendantį į bulves. Ta
da pamielinome sau vienas: Nie
kad niekas nėra užganėdintas 
tuomi ką turi.

Kokie paiki tie' smertelni

lutinai persiorganizavo ir nuta
rė priimti ir merginas, kad jos 
('kaip konstitucija sk. I, par. 3 
rodo) “butų prisirengusios ka
da ateina tas laikas, prie visų 
pareigų reikalingų moterų gy
venime.”

B
Eilių kontestui turime nuo se

kančių musų poetų ir poečių:
Kur Dingo? Prometėjus
Gerai Kleopatra
Grįžtant į Tėvynę 
Už Laisvą Lietuvą

Saulėtekio Vaikas 
Ožių Baika Audra
Meilės Pavyzdis, 
Saulėtekis’, 
Viskas Praėjo Eleonora 
Vasaros Sulaukus Muželninkas 
Suklaidintas Cirineušas
Abejonė A. J. J.
Svajonė .- Šeinis
Angliakasio Vargai 
Gimtini Nameli J. K. Urbonas 
Sugrįžkit r MaižiešiUs

Sustatydami šioj tvarkoj ei
les norime persergėti visus pri
siuntusius kad nespėtų pagal to 
jau ir laimėjusį. Pirmas yra 
tik maždaug pagal prisiųstų, o 
ne pagal geriausių parinktų, ku
rie vėliau prisiuntė toliau stovi 
ir jų paminėjimai. Gali dar at
sirasti kad ir paskutinę dieną 
tokis arba tokia kuris arba kuri 
nuneštų *visą šio skyriaus gar
bę? Bet birželio 15 d. yra pas
kutinė naujoms eilėms siųsti.

“Trimitas” jau gatavas ir jį 
gaus laimėjęs, pirm patalpini
mo eilių, nes knygą išsiųsime 
birželio 20 dieną. \

(Tikros šio linksmo ar grau
daus skyriaus dviejų metų gy
vavimo sukaktuvės išpuola bir
želio 26 d., bet birž. 24 yra ar
timiausia tam diena.)

Pr. Bubnis (iš New Haven) 
atrašė: “Juo protingesnis kuni
gas tuo trumpesnis buna pa
mokslas.”

S
Nežiūrint ką kvailo ar durno 

pasakysi, nežiūrint kokį prastą 
daiktą padarysi — nenustok vil
ties. Amžiams bėgant tavo 
kvailos mintįs bus tų laikų žmo
nijos pavadintos filosofija, o 
niekam dabar netikęs daiktas į 
muzejų pateks.

Daug dalykų, kuriuos mes 
muzejuose matom, išrodo visai 
netikusiais, o per tūkstančius ■ 
metų atėję iki musų tokią žy
mią vietą užima moksle. Kiek

yra prirašytų knygų kurių mes vadinam “durnomis šnekomis,” 
ir po šiai dienai nesuprantam ir o mokslo žmonės jas gerbia.

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas New Yorke

Baltic states banįt
KAPITALAS $250,000.00

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 Į LIETUVĄ ir iš 
Lietuvos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių 
čekius ir Kredito Laiškus.
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS patarnauja
me teisingai, greitai ir draugiškai.
KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 vai. 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.

Speciales Kelionės į Visas 
Europos Dalis

Puikus Garlaiviai Aquitania, išplaukia 
Birželio 14, ir La France, išplaukia 
Liepos 7, iš New-Yoi'ko.' Šie laivaryra 
tarp didžiausių pasaulyje.
Užsisakykit sau vietas tuojau sekan
čiuose skyriuse:

Peoples w W. 25th prie Franklin 
Lakewood Detroit prie W. 117th 
Collinwood E. 152nd prie Pepper 
St. Clair St. Clair prie E. 40th 
Newburg Broadway prie Harvard

Tolimesnės informacijos ir patarimai 
apie pinigus ir pasportų taisykles bus 
suteikta noriai visuose musų skyriuose.

ZTbe Cleveland 
Uruet Company

Šaltiniai su virš $125,000,000

• PINIGAI į LIETUVĄ \

žmoneliai....
V*1'*'

Daktarai skelbia kad degtinė 
yra geniausias vaistas nuo mie
go ligos.

Nedyvai ko dabar taip plačiai

R. M. So Pn
PATOGUS KELIAS. 

NEW YORK—HAMBURG
Birželio 18 Liepos 30
Liepos 2 Rugpj. 13
Liepos 16 Rugpj. 27

ORDUNA
ORBITA
OROPESA _________ ________
Viskas puikiai rengta trečios kle- 

sos pasažieriams.
The Royal Mail Steam Packet Co.

26 Broadway New York

Greičiausia Nuperkama 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- 
z 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 GRINDS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai • . . •

Skyriai yra šiose Vietose: •
A. B. BARTOSZEW1CZ 7907 Superior Avenue

Telefonai:. Rosedale 1157 Princeton 2727
PETRAS MULIOLIS 2006 St. Clair Avenue ‘

Telefonai Prospect 953 Central 6488

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

LA K E 
SHORE 
BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigu*.

4%
St. Clair ir East 55-ta gatvK 

Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison, 

St. Clair ir East 125-ta gatvė 
12000 Superior Ave.

Įsteigta 1841 m.
Kapitalas $18,000,000.00

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

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

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

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

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

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

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

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

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY

65 Broadway, New York.



Tai Yra Jūsų Gazo Klausimas
Ir Nuo Jūsų Pastangų Priklausys Kad Jūsų Miesto 

Taryba Sutvarkys Jį Tuoj ir Atsakančiai
Gerbiamam W. S. FitzGerald, Majorui.

Noriu pranešti aplaikęs Tamistos laišką iš 24 šio 
mėnesio.

Šiuonri noriu pajudinti svarbumą greito sutaiky
mo taip pavinamo gazo klausimo.

Gazo nebus galima pagaminti ir pristatyti Cleve
land o miesto gyventojams jeigu jo nebus galima par
duoti tokia kaina kuri bus teisėta ir padrąsinanti jo 
produkciją, grįžimą naujų šaltinių, statymą spaudi
mo stočių, ir budąvojimą rynų linijų sistemų kad ta 

■produkcija -butų galima pristatyti del naudojimo.
Reikės mažiausia penkių mėnesių laiko, po kokio 

nore naujo sutarimo įvedimo gailėn, užbaigimui pra- 
vedimo rynų gatvėse kuriomis dabar gazas neina. 
Žmonės turėtų gauti greitus pranelšimus apie tai ko 
turi "tikėtis sulaukti ateinančią žiemą, kad išvengus 
negerovių ir nukentėjimo kurie turės paeiti jeigu su
sitarimo greitai nebus padaryta.

Per daugiau negu metus laiko pirm pasibaigimo 
paskutinės kainų sutarties, ši Kompanija, kaip skel
bimais pranešinėjo taip ir tiesioginiais susinešimais 
su Miesto valdininkais, atkreipė domą į tą faktą ir 
į reikalingumą perkeitimo kainų, turėdama viltį jog 
dalykas bus paimtas ir tuojau sutaikytas pirma išsi- 
baigimo to nustatymo.

Visiškai, vienok, jokių žymių neimta iš iMesto 
pusės patikrinimui to fakto arba inėjimui į tarybas 
iki pat tos sutarties pasibaigimo vakaro., Nuo tada, 
dalykas buvo tampomas į visas puses be jokio atsaky
mo ant musų padaryto pasiūlymo, išskyrus priėmimo 
tokio nutarimo kuris negalėjo, jokiu budu, sutikti su 
reikalavimais naturalio gazo padėjime, ir kurį Mies
tas gerai žinojo jog Kompanija negalės priimti.

Šitokis pasielgimas iš Miesto pusės privertė Kom
paniją pasirinkti vienatiną atvirą kelią: t!ai yra, iš
ėmimą savo užvedimo iš Miesto ir pertraukimą savo 
biznio Clevelande; ir tas buvo pasekamas uždraudi
mu kuriuomi Miestas Stengėsi sulaikyti Kompaniją 
nuo ėmimo brangiau negu neatsakanti kaina -nusta
tyta tame atmestame nutarime. f ' \

Šitie atidėliojimai intraukė mus toli į vasarą ir 
taip arti prie ateinančios žiemos jog dabar pasidarė 
svarbiausiu dalyku khd toliau tas reikalas nebūtų ati
dėliojamas. . 1 » '■

Labai svarbus priešingumas prie jūsų sumanymo 
jusi] laiške guli tame fakte jog jis inima tolimesnį ati
dėliojimą ir gal net galimą atidėjimą viso susitaiky
mo iki žiemos mėnesiai mus užklups. Šitie atidėlio
jimai pasirodys pavyzdyje menko patarnavimo ir sto
kos gazo sekančią žiemą ir mes nenorime gaišuoti to
kiuose keliuose kurie rodo užvilkinėjimą arba priim
ti kaltę kuri bus mums užmetama delei žmonių nu
kentėjimo ir nepatogumil kurie užeis.

Tamisto laiške nėra jokio nurodymo kad butų at
kreipiama doma j musų siūlomas kainas šitame ati
dėliojimo periode, o kiekvienam jau yra aišku kad 
oi Kompanija negali toliau tęsėti pristatinėjimą gazo 
po 35c nuo tūkstančio kubiškų pėdų, už kurį ji pati 
bus priversta mokėti abelnai po 32!/2C nuo tūkstan
čio, prie Ohio Upėįs, nuo Gegužio 1, 1921, iki Gegužio 
31, 1924, nei taipgi jūsų laiške matosi koks nors atsa
kymas ant mano komunikacijoje iš Gegužio 20 pami
nėto reikalavimo jog Kompanij'ai 'turi būti atlyginta 
už jos nuostolius bėgyje to periodo kada Kompanijai 
yra verčiama žema kaina gazą duoti.

Aš patėmiju tamistą sakant jog Miestas įvedė 
uždraudimo svarstymą tiktai po to kaip ši Kompani
ja nebandė atsišaukti į Ohio Viešųjų Reikalų Komi
siją. Akivaizdoje to greituoju praleisto nutarimo 
pažymėtos kainos, turbut buvo aišku jog ši Kompani
ją bus priversta kreiptis prie kokių nors Šaltinių pa
galbos, ir akivaizdoje tų išlygų ir kitų nutarimo pun
ktų, lygiai pasirodė aišku jog Kompanija negalėjo 
kreiptis, sulyg dabartinių esančių tiesų, prie Viešųjų ' 
Reikmenų Komisijos be atsimetimo nuo taisyklių ku
rios galėjo būti jai pavojingos.
, Viešųjų Reikmenų Komisija turi galę tik peržiū
rinėti priimtinumą KAINOS nustatytos per tarybą, 
ir vienatinis patvarkymas ką ji galėjo padaryti per
leistame nutarime, tai indėjimas tokių kainų skaitli
nių kokios randamos prieinamos vietoje nutarime pa
minėtų, paliekant visas kitas priimtas taisykles, ir pa
siūlyti tą Kompanijai.

Taigi, dešimties metų tenai pažymėtas terminas

Jums ims tik penkios minutos 
perskaityt šitą laišką nuo M. B. 
Daly,0 prezidento, The East Ohio 
Gas Company, į(W. S. FitzGerald, 
Cleveland© Miesto Majorą.

butų tokiam periodui laiko kontraktas, ir tokis kon
traktas kurio visiškai mums nebūtų galima daryti tik
rai žinant jog naturalio gazo išteklius negali tęsėti 
dešimts metė; faktiškai, kaip mes jau daug sykių sa
kėme, mes negalime dasileisti sukontraktuoti bile ko
kia kaina už dviejų ar trijų metų periodo.

Aš noriu pakalbėti nors trumpai apie kitas nu
tarimo išlygas; jos taipgi buvo sunkios ir neteisėtos 
ir prisidėjo prie negalimumo Kompanijai kreiptis į 
Viešųjų Reimkenų Komisiją ir laikytis tų taisyKlių.

Tur būti kad Miesto legaJis departamentas, su
sidedąs iš gerai suprantančių teises, žinojo kad pri-- 
dedant prie kainų nustatymo daugybę kitokių taisy
klių Jtaslink spaudimo, bausmių, apvaršyto naudoji
mo, šilumo vienatų specifikavimo ir užlaikymo užsta
tų, Kompanija bus visiškai suvaržyta be išėjimo at
sišaukimais ar kitaip, delei neturėjimo Viešųjų Reik
menų Komisijos galės pertvarkyti tokius nustatymus 
su atsišaukimu. Verta yra tiesiog nusistebėti ką te
galįs departamentas norėjo pasakyti indėdamas to
kias nepraktiškas ir negalimas išlygas, jeigu jis ne
norėjo supainioti ir panaikinti visas progas teisin
gam išrišimui gazo o kainų pasiulydo atsišaukimu ar 
kokiu draugišku perdiskusavimu taisyklių, ką Kom
panija visais laikais sutiko padaryti.

Tarp negalimų ir neveikiančių nustatymų yra ši
tie:

1. Terminas — Dešimts metų yra periodas ilgesnis 
negu galima gazo gauti prekybinėje daugumoje.

2. Nutarimas nustato karščio vienatos pamatą, bet 
kalba jog gazas turi būti pristatytas jo natūraliame 
padėjime. Kompanija gali pristatyti jį jo natūralia
me štovyje, bet Gamta o ne Miesto Taryba tame at
sitikime pristatys skaičių karščio vienatų kurios ran
dasi kubiškoje pėdoje.

3. Nutarimas pasako apie reikalingumą palaikyti 
visais laikais vienodo spaurimo ir bausmes už to ne
palaikymą. Nėra jokio budo sulyg dabartinių aplin
kybių palaikyti Clevelande bile kokį nustatytą spau
dimą. Miestas turi neabribotą išteklių vandens prie 
savo durų, vienok tankiai jis neįstengia palaikyti at
sakantį spaudimą išpildymui visų vandens naudotojų 
reikalavimo. Gazo Kompanija turi remtis ant nyks
tančių šaltinių du šimtai mylių atstu ir perleisti savo 
produktą per suvirš tūkstančio mylių rynų linijas iki 
jis pasiekia miesto rubežius.

4. Nutarimas reikalauja kad pristatymas gazo butų 
sulaikytas naudotojui kuris negauna augščiausio laip
snio šilumos vertės per savo* įrangius. Tai nėra gali
ma Kompanijai krėsti kiekvieną namą arba palaikyti 
peržiūrėtojus kiekvieno' pečiaus patyrimui ar jie yra, 
ir ar palaikomi, švariai ir atsakančiai.

5. Nutarimas reikalauja atiduoti Miestus padė
tum žmonių užstatų pinigus jeigu jie nėra sugrąžina
mi žmonėms po dviejų metų. Šitie užstatai1 priklau
so naudotojams gazo, o ne Miestui ar Kompanijai.

Kompanijos pasiūlymai Miestui buvo visai igno
ruojami ir atsakyti tiktai perleidimu šito negalimo 
35c nutarimo, ir dėlto Kompanijai neliko nieko kito 
kaip tik pastangos gauti tokias legales teises kokias 
ji tiki turinti.

Labai yra tvarbu kokios nebūt taikymosi darybos 
dabar galėtų būti pradėtos su Miesto valdininkais kad 
viskas apimantis šiuos klausimus nebūtų toliau tuo- 
mi atidėliojamas, bet stumiamas prie užbaigos taiji 
smarkiai kaip galima. Kompanija dės visas pastan
gas tai padaryti ir pasitiki jog turės pagalbingą ko
operaciją tame ir iš Miesto pusės.

Paskyrimas jūsų pasiūlomos komisijos jūsų laiš
ke nurodytam tikslui butų, mano nuomone, pasekme 
begalinio atidėliojimo sutaikymo gao klausimo. Ak- 
tualės dabartinės fiziškos aplinkybės gazo laukuose 
nėra, turbut, dalykas, kuris, atsižvelgiant paprastu 

sveiku supratimu į tai, imtų daug laiko ar darbo.
Vertybės Gazo Kompanijos nuostvybių, naudoja

mų ir naudingų pristatymui naturalio gazo į Cleve- 
lando Miestą, yra visai skirtingas dalykas.

Galima atsiminti kad atsitikime su Illuminating 
Company, keletas metų buvo sunaudota užbaigimui 
smulkmeniško invertoriaus ir vertenybės tos kompa
nijos nuosavybės, kąs kainavo, aš esu ištyręs, virš 
$200,000, ir, jeigu butų šitai pasiūlomai komisijai su
daryti vertenybės Stovį tokiu pat budu, sunku pasa
kyti kad jos darbas butų kiek greitesnis ar mažiau 
lėšuotų.

Miestas turėjo, keli mėnesiai, priėjimą prie visų 
informacijų, knygų ir rekordų kuriuos Kompanija ga
lėjo pristatyti, ir jūsų ekspertai yra peržiūrėję musų 
knygas iki Sausio 1, 1921.

, Pastaruoju laiku Gazo Kompanija turi padarius, 
visoje šalyje žinomų inžinierių pastangomis, pilnutėlį 
inventorių ir apiškaitą jos nuosavybės vertybės. Jų 
pirmutinis raportas tapo perduotas Miestui ir galuti
nis raportas dabar galimas gauti. Man yra pranešta 
kad ir Hope Natural Gas Company taip yra padarius 
ir turiėjo pilną pertyrinėjimą gao laukų, ką padarė 
tie patįs inžinieriai.

Raportas parodo aktualę vertę visų nuosavybių, 
galimo ištekliaus gazo, mažėjimo laipsnį, išdirbimo 
■kainą, transportą ir išplatinimą naturalio gazo, ir bi
le suprantantis inžinierius galėaų, pasirinkdamas da
lis to raporto, prieiti prieš išvedimo apie jo teisingu
mą visai trumpu laiku.

Taigi ir nėra reikalo kad Gazo Kompanija butų 
atstovaujama toje komisijoje perėjimui per tuos pa
čius dalykus ir pertikrinimui tų pačių faktų, ypatin
gai tokioje kuri butų paskirta jūsų sumanytu budu. 
Tamista sakote jog bile raportas tos komisijos pada
rytas butų panaudotas kaipo tik pamatas tolimes
nėms taryboms. Mes suprantame jog tik tiek, kiek 
tokia tyrinėjimų komisija ir gali legaliai eiti.’ Tary
ba galėtų ignoruoti tą raportą ir viena pasekmė ką 
butų tai tolesnis atidėliojimas.

Jeigu Mieštas kartais pasirinktų paskirti komite
tą iš įžymių piliečių arba atsakantį inžinierių išty
rinėjimui viso padėjimo, su pagalba sužymėtų dalykų 
kurie jau yra surinkti ir prirengti minėtais inžinie
riais, daug greitenis progresas butų padarytas nu
sprendimui tikro padėjimo, ir miestas turėtų naudos 
iš jų pažiūrų 'tarybose kurios galėtų padaryti ką nors 
kainų reikale. Aš tikrai tikiu kad, jei tas butų buvę 
senai Miesto padaryta, nesusipratimai delei gazo .kai
nos jau senai butų buvę užbaigti.

Šis laiškas ir taipgi anas iš dvidešimtos, jau pa
minėtas, yra, suprantama, yra parašyti be kokio nors 
tikslo peržengti musų legales teises, kokios jos nebū
tų, kurių apsprendimas neturėtų būti jokiame atsiti
kime atidėliojamas jokių tyrinėjimų vedamų paties 
Miesto arba tarymųsi turėtų .su juo. Kompanija tu
ri, delei to, reikalauti ir toliau paskubinti tardynjų 
apie šitą reikalą ir prieiti prie galo, kas yra reikalin
ga Miestui ir kompanijai kad jų abiejų atsakančios 
teisės butų galutinai žinomos.

Sykiu su atsibunančiu dalyko tyrinėjimu, vienok, 
Kompanijos atstovai mielai sutiktų susieiti su Miesto 
atstovais, kame butų atsakantis inžinierius ar inži
nieriai kuriuos miestas pasirinktų, arba bile komite
tas iš piliečių kuriuos miestas įvardintų, tam tikslui, 
persvarstymui - visų informacijų kokias Kompanija 
gali pristatyti, su vilčia pasiekimo prieinamų ir pa
tenkinančių išvedimų kaslink kainų kurios turėtų bū
ti imamos už gazą Cleveland© Mieste.

Aš turiu pasitikėjimo kad tokia procedūra padė
tų ištiesinti visus nesusipratimus ir privesti prie su
sitarimo kuris butų patenkinimu Miestui ir jo 'gyven
tojams.

Nors buvo sutikta šiose varžytinėse prijungti prie 
Cleveland© Miesto ir tuomi paliestų apielinkių reika
lą, ši Kompanija nesutinka kad kokiose nore tarybose 
su jūsų atstovais arba kokiame nors perstatyme daly
ko jūsų komisijai ar komitetui, butų taikoma kad tas 
pats kontraktas galėtų būti lygiai ir apielinkėms; yra 
galimas dalykas kad nekurios dalįs turės bulti aprūpi
namos dirbtinu gazu greičiau negu kitos.

ę
Su tikra pagarba,

THE EAST OHIO GAS COMPANY,
Per M. B. Daly, Prezidentą.

THE EAST OHIO GAS CO.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ris tikėtų kad plebiscito vaisiai 
abiejų pusių Ibus įvertinti ir

“Eltos žinios 
(Prisiųstos Pačtu 

Lietuvos Informacijų Biurui)

VOKIEČIŲ SKAUDA DELEI 
BRUSSELIO DERYBŲ

Danzigo laikraščio “Danzjger 
Neusete Nachrichten” Brusse- 
lio korespondentas Vilniaus 
klausime rašo:

“Tautų Sąjungos Tarybai glo
bojant, dabar tik Brusselyj susi
rinko Lenkų-Lietuvių konferen
cija nuspręsti kam tūri priklau
syti Vilniaus kraštas. Brusse- 
Jis laikomas atatinkama vieta, 
kadangi Belgai mažiausia suin
teresuoti to ginčijamo klausimo 
išrišimu. Taip yra, žinoma, tik 
•ekonominiu atžvilgiu, o politi
niai Belgai, kiek tai galima iš
vest iš Vyriausybės spaudos ta- 
ktkios, (palaiko Lenkų pusę. At
virai pareiškiama kad Lenkai 
esą. ankštai Vakarų valstybėms 
draugingas kraštas, ir kuodi- 
džiausias politinis interesas esąs 
tą kraštą sustiprinti. Taigi, jei 
iškeliamas Brusselio neutralite
tas kaipo vietos Lenkų-Lietuvių 
atstovams susirinkti, tai tegali
ma pasakyti, atsižvelgiant vien 
į paminėtą jau prasmės apribo
jimą. Lenkų vyriausybė, tarpi
ninkaujant Francuzų Užsienių 
Reikalų Ministerijai, sugebėjo 
padaryti kuopatogiausią sau in
taką į opiniją. Jau keliąs Sa
vaites oficialiniai Lenkų atsto
vai skaitė paskaitas Vilniaus 
Mausimu-; Aiškų Francuzų nu
sistatymą Lenkų naudai gali pa
rodyti tai kad iš Paryžiaus tai
kos konferencijos žinomas ka
pitonas Mantoux Brusselyj 'Skai
tė paskaitas kuriose Vilniaus 
kraštą priskiria Lenkams. Lun

kų delegatas prof. Asžkenazy 
labai Francuzų ir Belgų simpa
tizuojamas. Jo veikalas apie 
Napoleoną ir Lenkus nuolat gi
riamas.

“Lietuvos Belgų vyriausybė 
dar nėra pripažinusi. Atmena
ma kad to krašto nepriklauso
mybė buvo pripažinta tik- Lat
vių, Estų, Argentinos ir Sovie
tų Rusijos. Dar prieš Susirink
siant konferencijai Lietuvių de
legacijai 'buvo pasakyti pamoks
lai. Tiesiog piktinamasi (ar 
bent nuduodama tai) kam Lie
tuva apskritai pretenduoja j 
Vilniaus kraštą. Lietuvių nu
rodytas istorinis Vilniaus pri
klausomumo argumentas visai 
atmetamas. Tai tenka juo la
biau pabrėžti, nes Prancūzai, 
nustatant Vokiečių-Lenkų sie
ną, nuolat iškišdavo pirmiausia 
istorinį momentą. Lietuviams 
tai skaitoma nusidėjimu.

“Ir Lietuvių pabrėžiamus et
nografinius pagrindus atmeta
ma. Atrodo lyg Lietuvių Dele
gacija norėtų palygint Vilniaus 
kraštą su Elzos ir Lotaringų 
kraštu. Pagaliau, liečiant eko
nominę to klausimo pusę, Lietu
viai nurodo į tai kad tuo žvilg
sniu Lenkų pretenzijos visai ne
teisėtos. Tautų Sąjungos Tary
bai pirmininkaujant, -kuriai vėl 
pirmininkauja Belgų Užsienių 
Reikalų Ministeris Hymans, tu
ri derėtis Lietuviai su Lenkais 
lygiomis teisėmis.

“Aneksionistinius Lenkų pia
nus, želgow»kio avanturą pa
mirštama, kadangi tie žinomi 
faktai atrodo Belgų spaudai, 
agituojant Lenkų naudai, netu
ri tikslo. Statistikos žinios apie 
Vilniaus krašto (gyventojus skel-

APIE tiek pat žmonių ateina 
čia kasdien išsiimt pinigų iš 

savo knygelių kaip ir ateinan
tieji padėti. Jų pinigai visada 
yra gatavi jiems, su dadėjimu 
nuošimčio.

Su vienu dolariu galit pra
dėti taupymą šioje Society.

Incorporated 

ponely for^ūūmys 
in Įhe City of OTleoetanb 

fVIUClMUAM
Didžiausias ir Seniausias Taupymo 

Bankas Ohio Valstijoje

Atdaras Apžiūrėjimui iki Birželio 15 
Modemiškas Elektriškas Namas

Jei dar nematėt šios žingeidžios parodos 
ką galima padaryt su pagalba elektros mo
demiškuose namuose, Iturit prisirengti tai 
pamatyti iki šios savaitės galo. Namas ne
bus atdaras po Birželio 15 diene's.
Tasai Namas atdaras kasdien nuo 10 ryte 
iki 10 vakarė; randasi 2545 Norfolk Road, 
važiuojant i Cleveland Heights. Imk bile 
Heights kąrą iki Berkshire Road. Tame 
Name nieko nesiūloma pirkti ar ką nors 
užsisakyti. -

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building 

Public Square

ibiamos* Varšuvos vyriausybės
patiektos. Iš jų matyti kad ten 
esanti dviejų .trečdalių Lenkų pralaimėjusieji nesigriebs gink- 
dauguma, ir priduriama dar kad
tie gyventojai reikalauji, atva
davimo ir prijungimo Lenkijai. 
Tautų Sąjungos Tarybos j Vil
nių nusiųstieji komisarai, pasak 
laikraščio ‘Soir*, įsitikinę Lenkų 
pretenzijų teisėtume. Jie pa
darys stiprią intaką į konferen
cijos eigą.”

SVEČIAI UKMERGĖJE.
Balandžio 17 d. Ukmergėje 

lankėsi Ministeris Pirmininkas 
Grinius, Vidaus Reikalų Minis
teris ir Finansų Ministerio Pa
vaduotojas. Svečiai buvo iškil
mingai priimti. Miestas papuo
štas tautinėmis trispalvėmis1 vė
liavomis1, vainikais ir, eglaitėmis. 
Miesto sodne gražiai aptaisyta 
estrada. Netoli griežė 1-mo pė
stininkų L. K. Gedimino pulko 
orkestras, žmonių tūkstančių 
minia apstojo estradą ir laukė 
prabilsiant svečius.

Pirmas prakalbėjo į minią 
Ministeris Pirmininkas, kvies
damas savivaldybės partijų ir 
grupių atstovus išsitarti,, nu
šviesti visą vietos padėtį, kad 
Valdžia galėtų žmonių reikala
vimus- geriau patenkinti. Kal
bėjo keletas vietos organizaci
jų ir grupių atstovų. Upas bu
vo pakilęs.

KOMUNISTŲ. LITERARURA
Telšiuose pasirodė komunistų 

laikraščiai: “Tiesa”, “Komunis
tas”, “Rankpelnis”, “Raudonoji 
Vėliava”, “Kareivių Tiesa”. Vie
ni jų leidžiami Lietuvoje, kiti 
Anglijoje. Stebėtina kad šie 
laikraščiai pasirodo liaudies mo
kyklos vaikų rankose, kurie ne
ša nomori skaityti.

LENKŲ LAIKRAŠTIS APIE 
VILNIŲ

“Nasz Kurjer” Lenkų laik
raštis, einantis Varšavoj, išdė
jo Vilniaus klausimu straipsnį 
kuriame užpuldinėja endekus 
delei jų politikos.

Laikraštis rašo, jeigu Lenkų 
valdžia Vilniaus’klausimu skai
tytus! su Lenkų Seimo valia, ne 
tik nustotų svarbios provinci
jos, bet ir kiti Lenkų reikalai 
galėtų atsidurti pavojuje.

Laimei Lenkų užsienių reika
lų ministeris Sapieha, nors ir 
enddkas, bet būdamas kilimo iš 
Lietuvos, numatęs visus nuos
tolius dalinant Lietuvą. San
tarvė įgalinti ir nuo Lenkijos 
pareikalauti gyventojų atsiklau- 
simo Gudijoj ir Ukrainoj, kas 
daug kainuotų Lenkijai.

Plebiscito vaisiai Vilniaus 
klausimu negalėtų būti tikri. 
Jei tas tikrumo įsitikinimas 
esąs Varšavoj, jo nesą Vilniuje.
Ten ir Lenkai suprantą kad vi
sa istorijos Lietuva ekonomijos 
ir kultūros ’atžvilgiais sudaro 
vienatą ir kad Vilniaus kraštais 
ir kultūros ir psichikos atžvil
gių labai skiriasi nuo Varšavos 
ir organiniai jį prijungti Lenki
jai negalima.

Toliau abejojama ar yra pa
saulyje toks naivus žmogus ku->

lo.
Dabar tas klausimas esąs dar 

sunkiau išspręsti, tnes (viena ir 
antra pusė yra pašalinių veiks
nių suerzinta. Taikai daugiau
sia kliudanti Lenkų endekija ir 
Lietuvių reakcija.

Laikraščio nuomone, konfe
rencija arba federacija su Lie
tuva butų Unijų arba federaci
jų su kitomis valstybėmis įžan
ga; Nors endekąi negali ramiai 
klausyti apie federaciją, bet ob- 
jektingos sąlygos ką kitą rodą, 
ir reikia tikėti kad sveikas pro
tas ir sąžinė paimsią viršų.

Žemes Reformos {staty
mą Svarstant Seime

(“Elta” per Liet. Inf. Biurą)
(Tąsa iš pereito num.)

Steigiamojo Seimo 83-čias po
sėdis įvyko bal. 22 d., pirminin
kaujant Seimo Pirmininkui A. 
Stulginskui, 9 vai. 50 m. ryto.

Eina “žemes reformos įstaty
mo sumanymas" (pirmo skai
tymo tąsa)-.

Atstovas Krikščiūnas (v. s.) 
frakcijos vardu stovi už tai kad 
savininkams reikią palikti mak
simom 50 hektakrų Ižemės. [Kal
bėjo del bažnytinių žemių kili
mo, kurių Lietuvoje yra apie 8 
šimtus dešimtinių. Dvaru (sa
vininkams atlyginimo nepripa
žinimą, -nes jieJ perdaug jais 
naudojasi (kairieji ploja). Dva
rininkai turi apie 500,000 de
šimt. naudojamos žemės, kas 
sudaro apie 2 milijonu vertės, 
o miškų, plotai sudaro apie 3 
milijonus, kurie yra dvarinin
kų rankose. Reikia iš dvarinin
kų reikalauti kad jie prisidėtų 
prie krašto atstatymo ir už tai 
atlyginimo jiems neduoti (kai
rieji ploja.

At. Galvydis-Bikauskas (kr. 
d.) nurodė žemės reformos ge7 
ras ir blogas puses1. Palaiko 
nuomonę .kad teisingai žemė 
duodama ne dovanai bet su at
lyginimu. Reikalauja vis dėlto, 
teisybės principu einant, kad sa
vininkams už atimtą žemę ir 
viską butų atlyginta.

At. Lašas (s. i.) nupasakojo 
dvarininkų taktiką maisto ap
rūpinimo klau'simu baudžiaunin
kų ir valstiečių bado metu. Iš
sireiškė prieš atlyginimo skyri
mą dvarininkams už žemę ir 
mišką, ir frakcijos vardu siūlo 
mokesnį už hektakrą sumažinti.

At. Miliaška (kr. d.) siūlo pa
likti ir stambiuosius ukius (apie 
šimtą dešimtinių). • Nusavini
mo principų vykinti teisybės ke
liu. Inventorių, jo nuomone, 
nereikėtų nusavinti, nes valdžiai 
maža naudos iš to butų, atlygi
nimo principą įskaito pamatuo
tu. Siūlo sudaryti komisiją že
mės valdymo teisėtumui ištinti. 
Finansinė musų pusė bus stip
resnė jei mes pripažinsime mo
kesnio atlyginimą.

Nuomininkų santikiai nenu
statyti tikrai.

Del bažnytinių žemių pabrė
žė kad žemių nedaug yra, ji yra 
ne kunigų bet (bažnyčių nuosa
vybė. Priminė bažnyčios tarp
tautines teisės, bažnyčios ir val
stybės santikiai yra nustatyti 
kandidato ir jis šiandien veikia 
Lietuvoje (dešinėj ploja).

Po pertraukos.
Toliau eina “žemės reformos” 

klausimu (diskusijos:
At. Simanauskas (K d.) pa

reiškė kad Ministerių Kabineto 
projektas gina tik dvarininkų 
reikalus, ne darbininkų ir vals
tiečių. Jo išmanymu, nereikė
tų jokio atlyginimo dvarinin
kams už žemę:

At. Liekys (v. s.) projektą 
skaito paršunku darbininkams-, 
nepripažįsta jokio atlyginimo. 
Jo nuomone, neteisingai neduo
da žemės nusikalusiems (deg
tindariams ir nestojusiems lai
ku kariumenėn).’

At. Plečkaitis (s. d.) kritika
vo at: Mialaškos kalbą ir k. d. 
taktiką žemės reformos Mau
simą rišant. Numato šio įsta
tymo gerą vieną pusę, kad bus 
likviduota dvarininkų klasė. 
Nurodė dvarininkų padėtį Vil
kaviškio apskrityje, kur darbi
ninkai prasiskoliną ir (negali iš- 
venti. Jo nuomone, ta žemės re
forma netaikoma darbininkams, 
bet dvarininkų reikalams.'

Pastebėjo kaip turės atsiliep
ti žemės reformos Mausimas 
naujakuriams trobesius besta1 
bant, į miško ūkį, kad jo neuž
teks pravedimui tos reformos-, 
ir iš miško ilgus metus nieko 
negalės gauti. Perdideli iširio- 
kesniai imami nuo žemės (rei
kia trobų, gyvulių užvesti ir 
tt.). Numato kitą išėjimą že
mės reformos pravedime. Dar
bininkai yra prieš dvarų skal
dymą, nes jie-numato kad netu-

Red Star Line
Iš New Yorko į

: Hamburgą, Danzigą 
Liepojų

Trečios klesos pasažieriams. •
Gothland Birželio 18
Samland Lienos 1 6

American Line
Tiesiogine Kelione.
NEW YORKAS- 
HAMBURGAS

Dideli ir Moderniški Dviem 
šriuibais Laivai.

Mongolia Birželio 16
Minnekahda

Birželio 30 d.
Manchuria Liepos 14
Kreipkitėsį Kompanijos Ofisą 
9 Broadway New York 
arba prie Vietinių Agentų.

VARIO K ATI L ŪKAI
Padaryti iš tyro, kieto, storo, šaltai-plakto vario, 
gerai apdirbti. Speciališkai padirbti viršai. Labai 
naudingi ypač dabar dėjimui vaisių ir kitiems na
miniams reikalams. Garantuojame visiškų užga- 
nėdinimą jais. Musų kainos pigiausios. Nemokėk 
daugiau. Prisiųsk $1.00 kaipo depozitų, likusių 
dalį užmokės; gavęs kati Inkų (C. O. D.). Prisiun-
čiama American Express Co. Supakuota sto-
se medžio bmesuose:

4 gal. $4.7f> 15 gal. $13.50
6 gal. 5.50 20 gal. 18.50
8 gal. 7-50 25 gal. 23.50
10 gal. 9.25 30 gal. 28.50
12 gal. 11.00 50 gal. 48.50

Adresuokit: 
Dept. D

PRESTO MALT COMPANY
81 8 California Avė., Chicago, 111. ►

Sugrąžina man sveikatą Ir pajle- 
gas, saka Ponas Matusevlcls

Dalzell. Ill.
“Ištariu ’savą nfeiprubežiotitą pądčkavojimą 

už jusu vaistus. Nuga-Tone, kurios duoda 
tvirtumą visam kunui Jos duoda naują 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau 
jįaug pinigu- Vž visokius vaistus bet nieką ne 
geibieji*. Kaip tik pradiejau imti NugaVTone, 
atgavau;šavą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti 
man lazda >ir datj energija ir tvirtumą. Galiu 
dabar atlikti trys sykius d augia u s darba.ncgut 
ploninus ir no iayčiu pavargimo ir pęir tai galiu 
pasakyti, jog Nnga-Tono yra geriau sis vaistas 
ir' geripuS't'gtgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą pres tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožnam patariu Nuga-Tone.’’

PETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą "Visiems gyvybes pnjiegoms, yrn 
stębuMirtgiis vaistas dčl silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
gyvybę iaknoma ir žarnoms, atgaivin 
inkstus, išmeta nuodingas atmatas, praša
lai guzui ir išpūtimus, noprilmną-kvapą ir 
išvalą liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, glcrą gruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą* pastiprinanti miegą.

Kožna bonkutl Nugrf-Tone tai pin pilną 
viena tnCnbai gydymą, o prekB yra $1.00. 
Gaukite bonkutl šiandien pas sava aptie- 
korlaus, imkite per 20 dieną ir jeigu no 
busite visai užganėdinti,aptickorius sugrąžąs 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptiekorlaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
pilną mėnesi gvarantuotą gydymą, apmo- 
kietą pačtą. NATIONAL LABORATORY, 
1018 - South Wabash Ave. Chicago, III.

IMPORTUOTI (Seno Krašto)

Dalgiai ir pjautuvai, dirbti iš geriausio plie
no. Galima' plakti kūjeliu. Dalgiai ir pjau
tuvai gavo didžiausias dovanas Europoje.

Importuoti Dalgiai _______ $2.50
Pjautuvai_____ .60

Žiedai dėl dalgių rankenų _ _ _ .40
Siųskit 25c. už persiuntimą. Deįpt. 25

J. KORĘCEK
1244 W. 18th Street Chicago, Ill.

s 
i

NONE BETTER
IN ALL THE WORLD

PURE, CLEAN, FRESH 
EVERY DAY

THE CLEVELAND GRAIN 
& MILLING CO.

rėš pageidaujamų aplinkybių 
ūkį vesti. I Jo nuomone, siūlo
ma žemės reforma tik didelius 
nuostolius duos.

At. Kuzmauskas (v. s.) nag
rinėjo projekto trukumus, pri- 
vesdamas dvarininkų pavyz
džius-iš Telšių apskrities gyve
nimo ir rodinėjo blogas įstaty
mo puses. Išsireiškė prieš baž
nyčios tarptautinę reikšmę Lie
tuvoj.

f -■

SIŲSKIT LIETUVON 
DAIKTUS

Mes pristatome Lietuvos daiktus (drabu
žius ir kitokius) su pilna garantija. Musų . 
atstovai Lietuvoje persiunčia j vietas. 
Daiktai, siunčiami per mus yra po ap- 
drauda Amerikos Insurance Kompanijų

iki pat Lietuvos rubežių.
Informacijų ir Sąlygų klauskite per Laiš

kus, Rašykite Lietuviškai. Adresas:
VAN CLĖEF EXPRESS & 
FORWARDING COMPANY

1 303 West 30th Street . New York City

V — --

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS
JOHN L. MIHELICH

ADVOKATAI
Praktikuoja visuose Teismuose.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
CLEVELAND, O. 
atdaras ir vakarais.

LAIVAKORTESa^o
Nėra Ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt Laivakortes 
stačiai j Hamburgu, Eidkunus, Liepojų ar Kaunu. Pasportus 
parupinam kožnam. Pinigus siunčiame Lietuvon pigiausią ir 
išmokame greičiausiai. Kas tik Lietuvis ar Lietuvė, kreipki
tės tuojau šiuo antrašu:

LITHUANIAN 136 E. 42nd Street 
TRAVEL BUREAU NEW YORK, N. Y.

PINIGUS Siųskite 
Telegrafu

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
NAUDOKITE Raffles

.NAUDOKITE
Ki Jųjų Plaukai Slenka?

■ NAUDOKITE j
Ar Jus Norite Apsau^otr Juos? /

NAUDOKITE ..
Uglailgnmu savo plaukų grasiais ir taakiaia

NAUDOKITE Ruffles
Uzlail^mui galvos odos sveikai ir kranai

NAUDOKITE Raffles

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65o. bonką, arba tiesiog 
iŠ ifidirbčju per paSt^ už 75c. bonka.

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

DYKAI
Viena didelė fotografija 16x20 
colių, su kiekvienu tuzinu Kabi

netinių Fotografijų.
Atsiveskite savo vaikučius. 

Specialiai gražiai nuimu Pirmo
sios Komunijos paveikslus, vi
sai pigiomis kainomis.
Specialiai numažintos kainos 

bus iki Liepos pirmos dienos.

B. G. VALIUŠIS 
1197 East 79th Street

Tarpe Superior ir St. Clair- Ave.

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

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Prospect 2420 Central 1766 I
THE F. W. ZIMMERMĄN CO. Į 

Generališki perkraustytojai, vinduotojai iy staty- ; 
tojai bankinių šėpų įr mašinerijų. Rakandus pa- j 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Glair Avenue Cleveland, Ohio. I

Kuomet Apsergi
Pirmutinis dalykas kas reikia jums žino-

“KUR REIKS RASTI GERĄ DAKTARĄ”. Jaljį įzT/'l
Jeijru pakreipsite savo žygius linkui Dak- 

tr.ro Kcnealy ofisų, 647 Euclid Avenue, Cle- 
veland, Ohio, atrasite Patikėtinų Daktarų, Vjr 
kokio jieškote, be aikvojimo laiko.

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

10 ryte iki 
2 po pietų

647 Euclid Ave. Antros Grindjs Cleveland, O.
„ ' Ronnhlie Riiildincr STAR TEATRO J
Bond 8 Clothing Store i*><puullC OULlQing DURJS ŠALĘ I
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* Į Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese 1
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Kaip jus mislinat apie sekan
čią žiemą? Ar manot kad ji ir
gi bus tokia šilta kaip ši buvo?

Kuriems rupi anglies biznis
4 kalba bene sekančią žiemą bus 

__ 1 mieste didelis anglies badas: iš 
-s kasyklų dabar visai mažai ang-

Paskutinis pranešimas apie 
pirmutinį šios vasaros išvažiavi
mą, kurį rengia Sandaros 18-ta 
kuopa nedėlioj, birželio 12 d. — 
Išvažiavimas arba piknikas 'at
sibus ant Walter’s Grove far
mos, gražiausioje vietoje del to
kių tikslų, todėl kiekvienas jau 
rengkitės kad suti-lptumėt. Pra- 
dėkit anksti išryto, o tenai ne
nusibos: yra plačios vietos pa
sivaikščiojimui, gražus ežeras ir 
puiki šokių salė. Važiuojant į 
pikniką nuo skvero imkit W. 25 
gatvekarį, o paskui nuo karų 
stoties imkit State Rd. 
jų-

senas žmogus, samdė privati
nius detektivus tyrinėjimams 
varyti toliau, kada policija nuo 
to pakratė rankas.

šiose dienose -dalykas iškilo 
aikštėn taip kad nužudyto žmo
na, jos duktė su pirmu vyru, jos 
motina ar dar viena moteris su
areštuotos. Trjs gyveno čia, pa
ti gi Kaiber'ienė New Yorke. De-

Paveikslai iš Lietuvos. Su-ba- 
toje, birželio 11 d., nuo 7 v. va-1 
kare, Moose salėj bus rodoma 
naujausi paveikslai iš Lietuvos, 
pagaminti Lietuvių Filmų (Ben
drovės. Bendrovė pastarose die
nose yra gavus naujų .paveikslų, 
visi yra judantieji. Neužmirš
kit adreso: 1000 Walnut st.

lies teišduodama, kitos visai už
sidarę. Ar anglis atpigs kiek 
negu dabar? žemėje yra ang
lies užtektinai, yra gana gelž- 
kelių jų prigabenimui ir yra

darbininkų jų prikasimui, bet 
žmonės kažin ko laukia, ■— sa
ko Pittsburgo kasyklų operato
rių Susivienijimo sekretorius.

žmonės laukia atpingant; bet 
visiems belaukiant iki rudenio, 
kada žiema pasirodys savo ypa
tingume, kada visi ims reika
lauti anglies — ar ne visi par-

_Indomios prakalbos ątsibuna. 
ir. prie to, ar 'bus galima- kožną nedėldienį, nuo 3 vai. po> 

’ ’ pietų, Wm. Abel and Sons Co- 
salėje, 7017 Superior avė., tarpe 
E. 70 ir 71 gat. Inžanga visiems 
dykai, kolektų jokių nėra. Tin
ka paklausyti vyrams ir mote
rims, aiškinama įvairus tikybi
niai dalykai.

davėjai ims reikalauti savo kai
nų? i- T-’.- 
gauti ant pareikalavimo kada 
verkiant reiks, anglieą?

Kurie turit skiepe' kampelį 
vietos, dasipirkit dalį dabar ; an
gliakasiams bus darbo, o jums 
nebus (bėdos iš pat pradžių žie
mai atėjus.

tramva- 
J. B.

Li gi rkčvuvi itiie new xuine. xre-
tektivams sumedžiojus prirody- Ant Bonna avė., Italų vestu- 
nius, Cleveland© policijai prista-(vėse atsibuvo tragedija. Visi 
tyta faktai, ir_ tai-p tapo išduo- ’ susirinkę gražiai linksminosi, 
ta apkaltinimai tų moterų areš- buvo pamergių ir pabroliu, tik 
tavimui. , “ ■

Kaber’ienės

VeiklusA. Šimkūnas serga; 
vietos tautininkas Antanas Šim
kūnas šiose dienose randasi St. 
Alexis ligonbutyljeA

Prieš apsirisiant jis nusipir
ko ūkę, ant kurios rengėsi tuoj 
apsigyventi, savo krautuvę'par
davė. Kaip greit pagis jis su 
šeimyna išvyks ant ūkės.

vienas nebuvo užprašytas kada 
motina paimta jo mergina vestuvėse dalyvavo 

tardymui pirmiausia ir ji pri- su Idtu. Negalėdamas perneš- 
liudijo jog jos' duktė jai keletas ti širdies skausmo, apie vidur- 
dienų prieš tą žudystę pasakius-j naktį inėjo į vidų ir .priėjęs prie 
norinti panaudoti ją “purvinam su jo mergina -šokančio sako 
darbui1’, esanti pasirengus nu-Į jam jog jis neturįs tiesos su 
žudyt isavo vyrą, jai gi prisieis i kito merga šokti. Apspitę jį 
tą naktį tik prabūti jos name, kiti vyrai išvarė laukan kai-po 
kur-bus jos duktė ir ligonio pri- neprašytą ir smarkiai padėjo iš

KADA ESI GIMĘS??? 
žvaigždės parodys tavo .laimę' ar 
nelaimę ateityje.. Knygutė yra 
atskirai ant kožno mėnesio, tik 
10c. 12 knygelių už $1. Užsi
rašyk dabar, tai gausi po vieną 
knygelę kožną mėnesį per visus 
metus. Adresuok:

J. YERUSEVIČIUS 
Box 68 Lawrence, Mass.

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS 

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Birželio 19 d. SLA. 14 kuopa 
parengia gražų išvažiavimą ar
ba pikniką. Jis atsibus ant Wal
ter’s Grove farmos, kur ir San-

žiūrėtojas. Pati gi Kaber’ienė 
pora dienų prieš tai išvažiavo 
automobilium į Cedar Point.

Kaip toliau senė motina, 69 
m. amžiaus, išpasakojo, ibuvo 
pasamdytas koks tai Italas nu
žudymui ligonio; prieš jo atsi- 

i lankymą namie esančioms buvo

jo juoktis. Jis sugrįžęs pradė
jo šaudyt ir vieną vyrą mirti
nai sužeidė.

Tokių atsitikimų už vestuves 
ir už mergas yra ir tarp Lietu
vių.

daros kuopa rengia, kitą nedėl-1 Įsakyta višką išvartyti kad iš- 
dioni T»n L^Qndaripriii iSvariovi- ___ ___________ v..a- _ i______________dienį po Šandariečių išvažiavi
mo. Visi Įšviečiami atsilankyti.

Meksikoje sugauti dar pora 
banditų — vienas jų menamas 
vadas — apkaltintų dalyvavime 
užmušėjystėje gruodžio 31 die
ną dviejų dirbtuvės perdėtinių 
vežusių iš banko pinigus? Po
ra banditų jau nuteisti mirtin 
už tai, kitas randasi pabėgęs be
ne Italijon'. Yra dar kiti čia 
pat sugauti, o dabar suimtasis 
Meksikoje, irgi Italas, su kitu 
ne visai intartu toje žudyštėje, 
sudaro čielą būrį, kas parodo po
licijos didelį veiklumą ir gabu
mą ten kur ji nori veikti^

Suėmimo tų dviejų — ypač 
paties'vado — Meksikoje istori
ja gana iųdomi, ir turėta nema
žai vargo. Reikėjo gauti leidi
mas iš, šios šalies išvažiuoti į 
Meksiką, paskui gauti pinigų 
kelionei jų parvežimui, o antga- 
lo jų išgavimui iš Meksikos.

Cleveland© automobilistų klu
bas parūpino pinigus : nors iš
syk valdžia nekreipė domus į pa
velijimą į Meksiką • vykti, nes 
dar Su v. Valstijos nėra pripa- 
žinusios naujos Meksikos val
džios, bet paskui pasisekė leidi
mas gauti. Tuoj nuvyko Mek- 
sikon du gabiausi miesto detek- 
tivai, gavę pirmiausia mažą -su
pratimą jog kaltininkai tenai 
randasi. Detektivai vienas pa
siskelbė apsirgęs, kitas rado ki
tų priežasčių, ir taip jie -laiki
nai iš Cleveland© pranyko. Su
radus kaltininkus, Meksikos po
licija padėjo juos sugauti. Bet 
tuoj banditai pasiskelbė nesą pi
liečiai Suv. Valstijoms. Vienok 
pasirodė esą piliečiais. Tiesiai 
Meksika neišduodama juos nu
tarė deportuot į Porto Riko, iš 
kur detektivai juos parsigabens 
į Clevelandą.

Meksikoj pasklido gandai buk 
Cleveland© valdžia banditų jieš- 
ko už susprogdinimą čionai -ban
ko, .todėl kaipo anarchistus 
dėjo greičiau išsiųsti.

rodytų vagies butą, o -branges
nius daiktus jau kelios dienos 
prieš- tai 'ji buvo kitur išvežus, 
paskui tik reikėjo pasakyti kad 
jie tapo pavogti.

Policija spėja kad kartais ar 
tik ir pats užmušėjas nebuvo 
moteris, tik į vyriškus rubus 
persirengus, galutinam dalykų 
supynimui.

Kaip visos žmogžudystės is
torija rodo, panašiai mažai kas 
net knygose užtiktų parašyta.

Svarbiausia kaltininkė Kabe- 
r’ienė yra apie 50 amžiaus, jos 
duktė apie 20. -

“DIRVOS” AGENTAS 
Mot. Stankevičius 

Pardavinėja pavieniais num, 
176 B. Dymecks Land 
Wishaw, Craigneuk, 

. Scotland.

Kainos prieinamos 
Valandos nuo 9 ryto 

iki 8 vakarė.
Tel. Prospect 2597

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

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

Nedėldieniais K"
nuo 10 iki 12
8115 St. Clair Avenue

KOPECNY’S

žy-
Ka-

Prie daugelio šubadymo 
mių, po mirčiai žiūrinėjant 
ber’io kūną rasta viduriuose ir 
aršeniko nuodų. Jis, kaip pasi
rodė, buvo laikę ligos palengva 
nuodijamas, bet kad nebūtų ai
šku jog nuo nuodų mirė, pasam
dyta žmogus ar moteris jo nu
žudymui neva su plėšimo tiks
lų. PatSi Kaber mirdamas in- 

I tarė savo moterį tą padarius — 
pasamdžius jam žmogžudį.

Del įvažiavimo ateivių. Nau
ju įstatymu, įvažiuoti iš kitų 
šalių ateiviams pavėlinamą tik 
trečio nuošimčio skaičiuje pagal 
1910 metais buvusių šioje šaly
je paskirų tautų žmonių.

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

Kampas E. 79'th St.
Rosedale 945 Prin. 1361

Prospect 202.

Dn T. A. Hanlen
tSt DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1365 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

DR. ADOMAS SZCZHKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758,' Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 
iki 9, vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

pa-

Du

PARSIDUODA
NAMAS parsiduoda: keturių 

kambarių, elektra, maudynė.
Atsišaukit: 14714 Sylvia, avė., 
važiuokit Collinwood arba Euc
lid beach karais.
PIRMOS rūšies 5 kambarių na

mas, netoli Stop lOi A. B. C. 
linijos. $4,500; jnešt reik $500. 
Tel.: Cedar 2545, Prin. 487-W.
ŠEŠI Lotai, ant kampo Green 

Rd., parsiduos už $1,000. •— 
Josef Vlcjiek, 13001 Union avė., 
Kinsman karas.

r-
LABAI RETAS PREKYBINIS LAIMĖJIMAS ŠITAM 

DIDŽIAUSIAM IŠPARDAVIMUI

| 9000Importuotų Spausdintų
Lovų Užtiesalų

$4 ir $5 Vertės
Visos Geriausios Ru

I sies Gvarantuotos
Nenušutimui

Micros 72 x 90 Colių
GABIAUSI Europos audimų spausdinto j ai padėjo vi

są savo gabumą padarymui gražiausių marginių ir sutai
kymui pačių gražiausių patraukiančių spalvų kad šie už
tiesalai butų puikus ir nepaprasti. Namų dabintojos la
bai busjomis užganėdintos kuomet pamatys kaip gražiai 
gali išpuošti savo miegamuosius kambarius pasinaudo
jant šitomis nepaprastomis spalvuotomis paklodėmis, nes 
tie audiniai yra devynių spalvų sudėtinių marginių, iš ko 
galima lengvai pasirinkti patinkamiausių. Tai yra žin
geidi pasaka — kaip mes gavome visą tą daugybę vieno 
iš didžiausių importavimų į Suvienytas Valstijas. Mes 
turime tūkstančius kurie bus išdėti ant pamatymo šiame 
išpardavime ant didžiausių stalų, kur jums bus lengva 
prieiti ir greitai pasirinkti. Kiekvienai pirkėjai yra ap- , 
ribojama nedaugiau šešių užtiesalų.

Bailey’s—Žemės Grindjs

o o o
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IŠDARBININKI
JUDĖJIMO

DR. J. T. DUHIGG
1395 E. 9th St, tarpe SL Clair ir Superior Ave.

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

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

DENTISTAS - DR. J. A. KURLANDER 
KAMPAS 24 ir ST. CLAIR (Viršuje Vaistinyčios 

Specialistas beskausmio dantų traukimo. Dedu aukso ir baltus 
dantis. Visas darbas gvarantuojhmas. 

[Valau dantis ir prižiuriu dantų smegenis.
Valandos: 11 ryto-ik: 1 po pietų ir nuo 4 po, pietų iki 8 vakare. 

Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dienų.

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

Duodama
Merchants
Trading
Štampai !

Laivakortes
Žiaurus moteries darbas.

metai atgal, liepos mėnesyje, 
Lakewood miesto dalyje, nakties 
laiku buvo nužudytas turtingas 
leidėjas ir išradėjas D. Kaber. 
Tą istoriją visi atsimenat. Po 
ilgų tyrinėjimų niekas-nųSusek- 
ta kaltu, ir rodės kad dalykas 
bus užmirštas. Kaber buvo ta
da jau visai sergantis-, beveik 
ir be to butų miręs. Vienok kas 
nors troško jo mirties greičiau.

Po visko, jo moteris čia atsi
lyginus savais reikalais, išvyko 
gyventi į New Yorką. Jo tėvas,

RAKANDAI -parsiduoda pigiai, 
visai veik nauji, mažai varto

ti. Gera proga Lietuviam norint 
tuoj pirkti. Kreipkitės 3681 E. 
69th st., važiuokit Broadway ka
ru nuo skvero. (24)

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

igįv Darbą gvarantuoju dešimčiai metu.
Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 

jgįŽg nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui.
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be-I 

Įyf skausmio Dantų Traukimo. ’

1 no T 
■RAIN" Į ir iš Lietuvos

IŠ NEW YORKO AR PHILADELPHIJOS 
į HAMBURGĄ ------ $125.00

INTELIGENTIŠKI vyrai ir moteris 
su .plačia pažinčia Cleveland e gali 

pasidaryti gero pinigo trumpu laiku. 
Darbas nuolatinas. Reikia geros iš
vaizdos ir intikrinimo gabumo ir mo
kėjimo gerai kalbėti. Kreipkitės tik 
tokie prie Mr. A. M. Springier, 315 
National City Bldg.

-------- PARSIDUODA FARMOS ----------
Dabar iusiun tinę jam farmų kaatlogus. Farmoa.sudėtos ka

taloge r&rfdasi 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 ZULICH FARM AGENCY
6313 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

IŠ NEW YORKO į EITKŪNUS $130.00

IŠ PHILADELPHIJOS AR NEW YORKO
i KAUNĄ - ------- £134.00

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

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

I. A. USĘV1ČIUS
2343 Professor Ave;, S. W.

IŠ NEW YORKO i LIEPOJŲ 
Į LIEPOJŲ Per HAMBURGĄ

$145.00
$132.00

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

Kvarbų, Vamišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

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

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00
Speciale doma kreipiama ant keblių ir chroniškų ligų. Chroniš
koms. Kraujo ir Odos ligoms aš "vartoju^ garsųjį Išradimą 606 

(Salvarsan ir 914 (Neosaivarsan).

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. Nedelio- 

mi? 10 iki 1 po poietų. Mes Kalbame Lietuviškai.

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.

U Ž S IS E J Ę LIGOS Siunčiame Pinigus

Speciale kelionė į visas dalis Europos -gra
žiais laivais AQU1TNIA, 45,647 tonų, iš
plaukia Birželio 14, ir LA FRANCE, 23,366 
tonų, išplaukia Liepos 7, iš New Yorko. Abu 
tie laivai turi po keturis kaminus.

Užsisakymus reikia paduot tuojau per

COLL VER--MILLER CO.
2033| E. 9th Street
'netoli Euclid Avenue

1 98 W. 25th Street
Kampas Franklin Ave.

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. ■- -  -- ------ —

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, as turiu Lietuviškai kalbanti žmogų.

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dienų iki 4 po pietų.

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

UŽLAIKAU PASLAPTIS.

{ Visą Lietuvą
P ACTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

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

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

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

Ohio valstijos industiQ 
pasižymėjo -pereitoj sarai 
kio aiškaus dalykų pasik 
Daugelyje dirbtuvių cart 
tuštėjimo stovis vis tebė 

Geležies ir plieno ind 
Mahoning klonyje po i 
traukiasi visai žemu lai 

Kiek pagerėjimo paarė 
mo jndnstrijoje, kaip ske 
Akmuo dirbtuvių vedėjų. 

' sideda gurno kompanijų 
kilimas iš sužlugimo ku 
liete tų industriją ape 
atgal

Pasirodė mažas, apsilt 
puodinuiky^ ind&atn 
Liyerpopįio distrikte. 1 
diibystėd New Philadd] 
ribėj praneša apie didė; 
dirbimą ir gerėjantį bū

Chicagoj 30,000 but 
amatų darbininkų, stre 
čiu nuo gegužio 1 d, 
dirbti tuojau, pasekmėj 
tu taikymosi tarybų.

Anglijoj delei stokos 
iš priežasties kasėjų i 
miestuose žmonės negali 
šilto randais, dėlto yra 
ta riešas vandens šildyn 
tos iš kur žmonės perka 
nikais karštą/ vandenį.

i Suv. Valstijų laivų inži 
(mašinistai) sutiko priin 
mažinimą algų ant 15 nui 
ti ant to nesutikę metė d 
bet jiems paliekama teii 
grįžti prie jų vietų. Sen 
ėjus prie susitarimo, iš 
nėta pranešimai kitų šalį 
rų darbininkams pradėti t 

/ fe-

Amerikos Darbo Fedėr 
I mraaavimė Denver, Colo 

prezidentas Gompers savi 
boję ragino sudaryt artimi 
tarp'industrijų ir agriku 
darbininką santikius, sti 
savo jiegas kovojimui prie 
stangas silpninti arba i 
šalies darbo ir agrikulturc 
partamentus. j

Toje konferencijoje dels 
atstovaują 325,000 stalių : 
tu medžio darbininkų, ate 
iš konvencijos delei prie 
lezoliucijos suspendavimui 
®dj(B kuri netils ant nust 
tacionalės tarybos mokėsi

Konvencija skelbia difi 
M prieš “atviras- dirbtu 

j > lengviausia esą boikoti 
■ Dūmimas klastingų kom 
s 1? tikslų prieš darbo žmon

®agoj vienas milijoni 
. iBtaurantų savimnlaa sąk< 

’’’reikalingai Amerikoje lei 
•“egzistuoti revolverių dii

tęs jie yra žudymui: 
Jeigu'vagis ateitų į ni 

"audokit, sako jis, rankines 
* ir zusprogdinkit ju 
Wtdnis,

J“ike pisaulinės karė Vi 
į neteko 6,888,982 vyrų 

mirusiais nuo si 
0 ®f ligų, ir dingusiais.


