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Grekų Kare su Turkais
Sumaišys Visus Rytus

GREKIJOS KARALIUS PATS NUVYKO MAŽ. 
AZIJON KARIUMENĘ VADOVAUTI.

Silezijoj Vokiečių, ir' Lenkų Suiremimai Pasikar
toja. 7,000 Anglijos Kareivių Neįstengia1 

Galutinai Tvarkos Padaryti.
Italijos Spauda Smarkiai Agituoja Prieš Francuzi- 

ir Jos Machinacijas su Lenkija — Ragina 
Valdžią Jungtis su Anglija.

Suv. Valst. Atstovai Washirrgtone Turėjo Daug 
Lermo del Taikos Rezoliucijos.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO 

_______________________ I
Ohio valstijos industrijose ne

pasižymėjo pereitoj savaitėj jo
kio aiškaus dalykų pasikeitimo. 
Daugelyje dirbtuvių centrų ap
turėjimo stovis vis tebesitęsia.

Geležies ir plieno industrija 
Mahoning klonyje po senovei 
traukiasi visai žemu laipsniu.

Kiek pagerėjimo pasirodė gu
rno industrijoje, kaip skelbiama 
Akrono dirbtuvių vedėjų. Pra
sideda gurno kompanijų antras 
kilimas iš sužlugimo kuris pa
liete tų industrijų apie mėnuo 
atgal.

Pasirodė mažas apsilpimas ir 
puodininkystės industrijoje E. 
Liverpoolio diųfaęikte. Plytų iš- 
dirbystėd New Philadelphia ap- 
ribėj praneša apie didėjantį iš- 
dirbimų ir gerėjantį biznį.

Chicagoj 30,00d budavojimo 
amatų darbininkų, streikuojan
čių nuo gegužio 1 d., pradės 
dirbti tuojau, pasekmėje vary
tų taikymosi tarybų.

Anglijoj delei stokos anglies 
iš priežasties kasėjų Streiko, 
miestuose žmonės negali turėti 
šilto vandens, dėlto yra įsteig
ta viešos vandens šildymo vie
tos iš kur žmonės perka vied- 
rukais karštų/ vandenį.

Suv. Valstijų laivų inžinieriai 
(mašinistai) sutiko priimti nu
mažinimų algų ant 15 nuoš. Ki
ti ant to nesutikę metė darbus, 
bet jiems paliekama teisė su
grįžti jprie. jų vietų, šiems pri
ėjus prie susitarimo, išsiunti
nėta pranešimai kitų šakų lai
vų darbininkams pradėti taikin
tis.

Amerikos Darbo Federacijos 
suvažiavime Denver, Colo., jos 
prezidentas Gompers savo kal
boje ragino sudaryt artimesnius 
tarp industrijų ir agrikultūros 
darbininkų santikius, stiprinti 
savo jiegas kovojimui prieš pa
stangas silpninti arba ardyti 
šalies darbo ir agrikultūros de
partamentus. -- i

Toje konferencijoje delegatai 
atstovauju 325,000 stalių ir ki
tų medžio darbininkų, atsimetė 
iš konvencijos delei priėmimo 
rezoliucijos suspendavimui bile 
unijas kuri netiks ant nustatytų 
nacionalės tarybos mokesčių.

Konvencija skelbia didžiausių 
kovų prieš “atviras dirbtuves”, 
>ir lengviausia esu boikotas ir 
garsinimas klastingų kompani
jų tikslų prieš darbo žmones.

Chicagoj vienas milijonierius 
restaurantų savininkas suko jog 
.bereikalingai Amerikoje leidžia
ma egzistuoti revolverių dirbtu
vėms, nes jie yra žudymui žmo
nių. Jeigu' vagis ateitų į namų, 
naudokit, sako jis, rankines grą- 
nadas ir susprogdinki t juos į 
šmotelius.

Laike pasaulinės karės Vokie
tija neteko 6,888,982 vyrų tik 
užmuštais, mirusiais nuo sužei
dimų ar ligų, ir dingusiais.

GREKŲ KARALIUS 
< EINA KAREN PRIE

TURKUS
Smyrna. — Grekijos karalius 

Konstantinas pribuvo vadovau
ti savo kariumenę prieš Tur
kus Maž. Azijoje. Kadangi tarp 
Santarvės ir Grekų yra kilęs 
nesusipratimas delei Konstan
tino sugrįžimo ant .sosto, Smyr- 
nos uoste buvę santarvės kariš
ki laivai išplaukė lauk kad iš
vengus davimo jam pagarbos. 
Karalius likosi priimtas tenaiti- 
nių Grekų ir Turko miesto ma
joro, kuris karalių sveikino sa
va kalba. Konstantinas peržiū
rinėjo savo kariumenę. Jį la
bai saugiai visame dabojama.

Išvažiuodamas iš Atėnų ka
ralius pasakė stosiąs pats prie
šakyje savo armijos; kur Gre
kų tauta- trusėsi ir kovojo per 
amžius^ tenai jie turi galutinai 
laimėti. Pasitikėdamas šventai 
pagalbai savo kariumenei ir 
nepergalimai Grekų dvasiai, ei
siąs tenai kur galės atsiekti di
džiausią savo tautos troškimą, 

l Turkai jau nuo seniau veikia 
pasekmingai prje.š Grekus An- 
goroj. Pastarose dienose Tur
kų garlaivis persilaužė per Gre
kų blokadą Juodose jūrėse ir 
pasiekė Konstantinopolį po iš
sodinimo Batum mieste Rusų 
sovietų ambasadoriaus Turkų 
nacionalistų valstybėn Angoroj.

Anglija pritaria dabartiniam 
Grekų ofensivui ir jeigu' butų 
prieš Turkus laimėta, pati An
glija pasiliktų Maž. Azijos vie
natinė valdonė. Jeigu kaip tai 
Anglija Grekams gelbės.

Prancūzai tuo užrupinti ir 
neužganėdinti Anglijos eisena. 
Angoroj^ Francuzijos atstovas 
nori sudaryti gerus santikius su 
Turkų nacionalistų valdžia. Jei 
taip butų, tai Artimų Rytų di
desnė karė neišvengiama. Mat, 
katra pusė nelaimėtų, Prancūzi
jai butų nenauda. Grekų lai
mėjime Maž. Azija butų pada
linta tarp Anglijos ir Grekijos; 
Turkhms nacionalistams laimė
jus jie galėtų pult ant Prancūzų 
Syrijoje. Labiausia trupi 'kam 
teks Dardanelių pertaka: Pran
cūzų spauda persergsti Anglijos 
premjerą kad pertaką valdys 
Konstantinas^ o ne Britanijos 
premjeras; jei Turkai laimės, 
Kemalas, o ne Lloyd George tu
rės galę ant Dardanelių; jeigu 
gi nei vienas nelaimės, Anglija 
niekad nepaliaus leidus pinigų 
rėmimui Grekų armijos, o tas 
reiškia metimą pinigų į balą.

Francuzija visame prieš An
gliją šoka, kaip pas mus daro 
dešinieji — prieš Vileišį.

Airių Kruvina Kova
Londonas. — Pereitos savai

tės gale, įvairiose Airijos daly
se susirėmimuose Airių su An
glijos policija ir kariumene abi 
pusės turėjo nuostolių; žuvo 16 
žmonių. Keletas riaušių buvo 
Belfaste, kur yra išrinktas ir 
pradėtas Ulsterio parliamentas. 
Tenai žuvo 7, 40 (sužeista.

šaudymai atsibuvo per langus 
ir nuo stogų, buvo tikra karė.

Anglai Užima Sileziją'
Oppeln, Silezija. — (Pribuvo 

apie 7,000 Anglijos kareivių; 
kolei kas dar Lenkai valdo di
desnę dalį jų užimtos teritori
jos ir industrialių miestų, ku
rie užgrobti po Lenkais. Pra- 
vedimas taip vadinamo neutra- 
lio ruožto tarp Vokiečių ir Len
kų mūšiams nedaug užkenkė. 
Pasikartojanti susirėmimai kas
dien nuneša po keletą gyvasčių. 
Francuzijos ir Anglijos pusėse 
vis yra griežto priešginumo pa
žiūrose į Lėnkus. Sakoma An
glai nusiskundžia jog Prancū
zai tenai turi visą galę ir galė
tų daug padaryti, bet nenori, ir 
eina kitas koks ten veikimas ku
ris gal vienas tegalės padaryti 
galą tam maištui.

Prancūzai nusiskundžia lėtu
mu santarvės kareivių pribuvi
mo ir netiki ar /Vokiečiai pildo' 
savo žodį vengimui kovos. Dar 
dalis Vokiečių užėmė , tūlą sri
tį prie gelžkelio linijos ir išgu-l 
jo Lenkus iš tenai. Už kelių 
valandų tenai -pribuvo šarvuo
tas trūkis ir jo vadas pareiškė 
kad gal Anglai norėtų jo pagal
bos "tvarkos palaikymui”. At
sakyta jog turi užtektinai savo 
vyrų, ir trūkis išvažiavo. Ang
las kareivių vadas tenai norėjo 
tą trūkį suimti, bet neturėję 
teisės veikimui.

Raudoniesiems Reikia 
Smegenų

Paryžius. — Rusijos greitas 
atgijimas, sulyg naujos Lenino 
pradėtos tvarkos, su pagalba 
kapitalistų, yra užtikrintas, — 
sako Krassin, Sovietų komerci
jos ir (prekybos Įministeris Pa
ryžiaus korespondentui. Kras
sin sako jog kapitalistų godu
mas Rusijos gamtinių turtų už
tikrins kapitalistinę (pagalbą ša
ltai. Daug jau Rusijos pirkimo 
■kontraktų paduota į kitas šalis 
už milijonus dolarių. Tik bėda, 
sako Krassin, kad jų aukso re
zervas apribotas ir Rusijos eks
portai negalimi, todėl reikia pa
siduoti koncesijoms, išx-ko tik 
vienas dar .tepasirašytas su šve
dų firma. Greitu laiku busią 
sudaryta tarptautinė įstaiga pa
sinaudojimui Rusijos turtais — 
žalia medega, ir jos veikimas 
pagelbės sovietams apeiti da
bartinius baisius keblumus su 
atgrąžinimu pasigainėdinimo pa
tiems darbininkams. Kapitali
stai .pasitiki sovietų užtikrini
mams, nes dar sovietai niekad 
nenuskriaudė su 'jais sutartis 
turinčių; jeigu sovietai butų nu
vesti, jų inpėdiniai butų ma
žiau radikališki it todėl apšau
ktų kapitalistus kaip ir dabar 
jiems apsauga užtikrinta. Ka
dangi sovietams (reikia kapita
listu jie nieko nekonfiskuos ir 
nesikiš, nes labiausia ko jiems 
reikia tai ne mašinų, bet žmonių 
mokančių jas sukti.

Ungarijos Sostinėj Budapešte, 
Dunojaus upėj, per pora savai
čių kasdien iš vandens išgrieb
ta arba išplauta negyvėliai, su- 
koneveikti, nukankinti, surai
šioti. Spėjamą ar tik nebus ke
leiviai taip nežiniomis apiplėšia
mi ir sumetami vandenin iš lai
vų ant Dunojaus.

Iš Londono atšaukiamais S. V. 
Admirolas Sims delei jo pasa
kytos nepatinkamos šiai šaliai 
kalbos Anglijos laivyno karinės 
kolegijos studentams. Admi
rolas vienok grįždamas telegra
favo kad jo kalba tik praneši
muose buvus iškreipta.

ITALŲ SPAUDA BA
RASI ANT FRANCŲ
Roma. — Delei kraujo pra

liejimo ir Italų kareivių nuken- 
timo Silezijoje ir Prancūzų ne- 
sistengimo paremti Italijos ka
reiviu nei jos nusistatymo, Ita
lų spauda atsišaukia į žmones 
intekmėti padarymui galutinos 
sutarties su Anglija priešais 
Francuziją užkirtimui galutinai 
Lenkų užpuolimams kelių, atlai- 
kymui Italijos, teisių nežiūrint 
ką Prancūzai mano. Laikraš- 
viai pataria savo valdžiai: vie
na, nesumažinti Vokietijos išga
lių mokėjimui kas jai uždėta be 
skriaudimo savęs ; antra, užkir
sti Prancūzų pasiryžimams už
valdyti visą žalią Imedegą Euro
poje ir, jos industrijas; trečia,: 
vengti skilimo Europos lygsva-j 
ros ir galimos hegemonijos Eu
ropoje. šitai, sako, galima at
siekti pagerinant Silezijos žmo
nių valią, ką jie parodė plebisci
tu, tai yra, atiduoti Vokietijai 
agrikulturines ir lindustriales 
Sritis; Lenkijai gi dvi kasyklų 
sritis, Rybnik ir Pless. Vokie
tijos valdžia siūlė Italijos indus
trijai dalį Aukštutinės Silezijos, 
ko nebus galima gauti jeigu ne
vus po vadovyste Vokiečių. Ko
dėl taigį su, Anglijos [pagalba 
mums nesinaudoti, einant prieš 
Francuzų-Lenkų užsigeidimus. 
'Dar laikraštis sako kad kalta 
tame ir Italijos valdžia, kuri bi
jojo ką nors sakyti kad neuž
pykintų Prancūzų ir Lenkų..

Vienas Anglas valdininkas iš
tyrinėjęs, dabartinį Silezijos pa-- 
dėj imą, taip pat pasmerkia Len
kus ir juos remiančius Prancū
zus, kurie laike Savo kontrolės 
•.tenai įgavo daug koncesijų ir 
užtai nori kad Lenkai tas sritiš 
gautų sau. Pamini daug baisių 
darbų laike Lenkų užėmimo. Gi 
kiek gerovės pirma ten atsiekta, 
išdirbta industrijos, pakelta ge
rovė, įvesta darbo žmonėms ir 
jų šeimynoms patogumų — yra 
ačiū Vokiečiams. Dabar žmo
nės trokšta stoti prie ramaus ir 
naudingo darbo prisidėjimui at
lyginimų mokėjime už 'karę,' bet 
negali del naujų užpuolikų.

Bolševikai Pyksta Del 
Agitatorių Baudimo 
Ryga. — Sovietų Rusija nu

sprendė imti griežtų žygių delei 
Estdnijos ir Latvijos smarkių 
persėkiojimų komunistų agita
torių, jei to nepaliaus, nes tų 
agitatorių yra daug Rusų pilie
čių, arba ,tokių kurie sulyg tų 
šalių sutarčių norėjo tapti Ru
sijos .piliečiais-. Pastarais lai
kais Baltiko šalyse susekta ke
letas mažų komunistų suokalbių 
ir už tai jie buvo nubausti ir 
toliau baudžiami.

* * *
Vladivostokas. — Susinėsimai 

su Khabarovsku pertraukti ir 
■bijoma blogų pasekmių Japoni
jos tenai esančiai militarei mi
sijai. Gen. Ungern-Strenbergo 
(armija iš 12,000 vyrų žengia 
linkui Verhnij-Udinsko, paim
dama miestelius pakelėse. Ar
mija veikia prieš-'bolševikus.

Nauju Krimo komunistų dik
tatorium paskirtas Lenino bro
lis Ulianov (Lenino tikra pa
vardė yra irgi Ulianov) į vietą 
Belą Kun, buvusio Ungarijop 
komunistų diktatoriaus suvitš 
metai atgal, kuris ..paskiau pa
bėgo į Rusiją ir ten stojo prie 
sovietų, paskui išvijus Vrange- 
Iįziš Krimo liko nusiųstas komi
saru.

Pabėgo 71 imigrantas. Bos
tono uoste sulaikytų emigrantų 
būrio 71 ateivis, vyrų ir mote
rų, pabėgo Vežant juos ant sa
los. Jie yra Italai. Garlaivių 
kompanija 'už kožną pabėgusį 
žmogų turi" atsakyti užmokant 
po $300, o patįs imigrantai' va
dinasi pabėgėliais šioje šalyje 
ir nelegaliai apsigyvenę, delei 
to gali būti deportuoti.

PERLEISTA S. V. TAI
KOS REZOLIUCIJA 
Washingtone atstovų būtas 

305 balsais prieš 61 perleido re
zoliuciją užbaigimui karės sto
vit tarp Vokietijos ir Suv. Val
stijų. Dar praeis keletas savai
čių laiko iki kongreso ir senato 
nariai tame susitaikys ir iki re
zoliucija pasieks .prezidentą.

Už rezoliuciją atstovai abiejų 
partijų buvo sukėlę baisų lęr- 
mą ir Subruzdimą.

• * *
Washingtonan, Valstybės De

partamentui pranešta jog se
kantis santarvės tarybos posė
dis bus liepos 1 d. gal Bolog- 
noj. Manoma bus (svarstoma 
Augš. Silezijos klausimas-.

* * *
Paskutinės- žinios skelbia jog 

Sovietų valdžia prižada Suvie
nytoms Valstijoms dvi svarbias 
drutvietes Siberijos pakraštyję, 
iš kurių galėtų .kontroliuoti Pa- 
cifiko vandenyną, jei tik sutiks 
pradėti komerciją su Rusija.

Iš Steigiamojo Seimo 
Darbuotės

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Raštu iš balandžio 1 d. Lie

tuvos Atstovybė buvo užprašiu
sį Lietvos .Telegramų (Agentūrą 
“Eltą” teikti platesnių žinių iš 
Steigiamojo Seimo darbuotės ir 
apie eiseną darbuotės su Len
kais. Laišku iš gegužio 14 d. 
“Elta’.’ prisiuntusi yra tokių ži
nių, dalį kurių čion ir paduo
dama :

“Lenkų-Lietuvių derybos da
bar vyksta Brusselyj. Musu val
džia ir visuomenė pasiryžusi at
gauti Vilnių, mes- tinkam dary
ti su Lenkais ekonominę sutai> 
tį bendrai su kitomis Pabaltju- 
rio valstybėmis ir dalyvausim 
militarėj konvencijoj su Len
kais. Sutarties su Lenkija pro
jektas jau atiduotas Tautų Są
jungai ir įvairių svetimų kraštų 
atstovams;

“Paskutinėmis dienomis Stei
giamas! Seimas pirmu skaitymu 
yra priėmęs “žemės reformos” 
įstatymą. Iš svarbesnių nese
nai buvo priimti:

1) Pradedamoms mokykloms 
Lietuvoje įstatymas:

2) Dvarų IdarbMnkų Samdy
mo ir atstatymo įstatymas.

3) šaulių Sąjungos įstatymas.
4) Priverstino valst. trobesių 

nuo ugnies, (apdraudimo įstaty
mas.
''5) Kariškiams žeme aprūpin
ti įstatymas.

6) Lietuvos Atstatymo. Ko
misariato įstatymas':

8) Kovos su galvijų maru 
(džunfa) įstatymas.

9) -Lietuvos Tarptautinio Ban
ko įstatymas.

10) Medicinos praktikos tei
sių Lietuvoje įstatymas.

11) Azerbeidžiano Socialisti
nės Tarybų Respublikos Vy
riausybės ir Lietuvos Demokra
tinės Respublikos Vyriausybės 
sutartis del teisių garantijų tų 
respublikų piliečiams gyvenan
tiems kitos respublikos terito
rijoj.

Steigiamo j o Seimo x Konstitu
cijos Komisija rengia Lietuvos 
įstatymą, kuris veikiai bus pa
tiektas plenumui.

Antroji Lietuvos Gynimo Pa
skola bus įnešta Steig. Seimui 
ir atiduota Finansų ir Biudžeto 
Komisijai, kuri paruoš Seimo 
plenumui.

šiomis dienbmis eina Lietu
vos farmaceutų ir dantų gydy
tojų suvažiavimai Sąjungos įkū
rimo tikslu.

Kaip žinoma, Lietuvių-Lenkų 
derybos Brussdyje nutruko ir 
visas ginčas' vėl bus pateiktas 
svarstyti Tautų Sąjungai.

Birželio 7 d. yra gautas “El
tos” kablegramas tokio turinio:

1 “Tautų Sąjungos Taryba 
susirinks Genevoje, Šveicari
joje birželio 17 d. Hymans 
referuos apie Brusselio dery
bas.”

BONŲ KUPONU PAAUKAVIMAS LIETUVAI
— N/' ‘S GERAS SUMANYMAS

Nuošimčiai už Bonus 
Bus Jau Išmokami

• Nuo ateinančio liepos mėne
sio 1 d. bus išmokami nuošim
čiai už Lietuvos Laisvės Pasko
los Bonus, už šiuos 1921-metus. 
Nuošimčius mokės Lietuvos At
stovybės Paskolos Skyrius, 370 
Seventh Ave., New York City.

Kurie yra pirkę Lietuvos Lai
svės Paskolos (Bonus, šiuomi y- 
ra raginami, laikui priėjus, nu
kirpti šių mėtų kuponą nuo sa
vo frono ir prisiųsti Atstovybės 
raštinei! virš paduotu antrašu. 
Už .prisiųstus kuponus Paskolos 
Skyrius išsiųs pinigus, būtent 
už $50 bono kuponą $2.50; už 
$100 bono kuponą $5.00, o už 
$500 bono kuponą $25.

Kerpant kuponą prašome tė- 
myti kad jis butų šių-, 1921 m., 
nes tik už šiuos metus dabar 
nuošimčiai bus išmokami.

Kurie yra išvažiavę Lietuvon 
tie privalo kreipti® Lietuvos 
Valstybės Iždinėn, tenai jiems 
nuošimčiai bus išmokami sulyg 
dienos kurso.
Lietuvos Atstovybė Amerikoje 

, Paskolos Skyrius.

Prancūzai-Nori Slaptų
/ Diplomatijų

Paryžiaus laikraštis apgailau
ja nesumo senovinės diplomati
jos kas butų leidę Prancūzijai 
ir Anglijai gražiai užbaigti Si
lezijos supainiotą klausimą pri
vatinėje slaptoje konferencijo
je. Ir dabar sako jog reikėtų 
padaryti nutarimas už uždary
tų-durų ir ji® geriau išeitų .ne
gu rišimas jo viešai ir spaudoje. 
Dabar’ Anglijos premjeras įtiki 
jog Europos gerovei ir Anglijai 
yrą naudingiau Augšt. Silezijos 
kasyklų, ir industrijos sritiš pa
likti Vokietijai. Francuzijos gi 
premjeras mano kad vardan Eu
ropos taikos ir gerovei Prancū
zijos tos pačios sritįs turi būti 
atiduota Lenkijai.

Suprantama; taip lengviau iš
rištų: z slaptai susitartų pasiim
ti viena pusė sau tą, kita tą, ir 
tik paskelbtų kad taip turi būti.

Prancūzai nori taikos/ Iš Pa
ryžiaus Sir Philip Gibbs rašo 
jog visados pustuzinio politikos 
vadų ir žymių laikraščių pasi
remdami žmonės laiko tai esant 
visos šalies valia, o taip nėra. 
Mes Sakome; Francuzija milita- 
r is tiška, kad Francuzijos liaudis 
norėjolsųardyt santikius su An
glija del Lloyd Georges netin
kamo išsitarimo. Bet visai tas 
klaidinga. Visa Prancūzų liau
dis nori taikos, žmonės .priešin
gi militarizmus, ir norėtų kad 
jų nepaliečiamybė butų' kaip 
nors užtikrinta,, jie kariaut ne
mano visai.

Bėdą, tik su tais kurie savo 
saujoj visą šalį laiko (kaip ir 
kitur).

Žiaurus darbas. Moorestown, 
N. J., po kelių dienų žuvimo, at- 
rasta kelintame' name nuo tos- 
vietos kur ji gyveno, skiepe už
kasta 7 m. mergaitė; policija 
jieško njekadėjo, tūlo vyro, 35 
m. amžiaus,'kaitinamo jos nu-j 
žudyme. Kaltinamasis turi .pa
čią ir sūnų. Nužiūrėjimas ant 
to žmogaus virto del to kad jis 
ją tankiai kalbindavo, bovinda- 
vo ir jis su jos vaikučiu žaiz- 
davo. Mergaitės drapanėlių ne
surasta. Po šito atsitikimo ap
kaltintasis nepasirodė namie.

Užmuštas Amerikos Legiono 
komandierius Pulk. Galbraith. 
Nelaimė atsitiko važiuojant au- 
tomobiiiuje. Laidotuvės atsi
buvo Cincinnati, O.

“DIRVOS” SKAITYTOJAMS DOVANOS 
Duodamos ir toliau — skaitykit pirmesnius 
“Dirvos” numerius apie tai. Adm.

Gautamis ^žiniomis, Tautų Są
jungos Taryba birželio 17 die
ną vėl svarstys Lietuvių-Lenkų 
ginčus delei Vilniaus ir visos 
Lenkų okupuotos Lietuvos.

Tai yra diplomatų darbas-.
Tečiaus Lietuvos žmonės, ir 

kaip tikiuosi, Ameriįos Lietu
viai, be skirtumo pažiūrų, visi 
vienaip-nusimano jog Vilniaus 
ir (kitų Lenkų (užgrobtų Lietu
vos dalių paliuosavimas tėra ga
limas -tik mūsų pačių pastango
mis, musų pačių pasiaukavimu 
ir darbu.

Ką turi dūryti Amerikos Lie
tuviai, aiškinti ilgai neprisieina. 
Buvusiai Lietuvos Misijai ir 
Lietuvos Atstovybei jau nekali 
tą prisiėjo kviesti Amerikos 
Liėtuvių 'visuomenę prie aukų, 
prie uolesnio Lietuvos I/aisvėš 
bonų pirkimo, kad suteikus sa
vo Respublikos Valdžiai ir žmo
nėms tinkamos paramos delei 
apsigynimo nuo svetimų užpuo
likų kurie .tyčiojasi ne tik pa
vergdami iš musų Lietuvos so
stinę, 'bet ir musų žemes ir mu
sų laisvę.

Buvusis Lietuvių Suvažiavi
mas Washingtone yra suradęs 
tinkamą atšaką ?

Nuo birželio 14 dienos kiek
viena Lietuvių kolonija priva
lo padaryti pas save aukų sa
vaitę, 'kad per tą savaitę pr- 
rinkps kuodaugiau aukų' Vil
niaus ir kitų Lenkų užimtų 
Lietuvos dalių atvadavimui, 
kad išpurdavus kuodaugiau 
laisvės bonų.''
šiame pasiryžime turėtų da

lyvauti visos paskolos stotį® ir 
kitos visuomenės organizacijos.

Tuo tarpu Lietuvos Valdžios 
įsakymu atvykęs yra Amerikon 
naujas Lietuvos Atstovas gerb. 
Voldemaras čamedkis. Todėl 
visos stovįs, visos organizacijos 
teikitės pasirodyti savo darbš
tumu naujojo Lietuvos atstovo 
akivaizdoje.

Nors šiandien, piniginė nuo 
Amerikos Lietuvių .pagalba Lie
tuvoje yra didžiai reikalinga, te- 
čiau žinokite jog Lietuvos Val
džia yra tvirtai pasiryžusi at
likti savo pareigas delei apmo
kėjimo nuošimčių. Tam tiks
lui reikalingi pinigai.yra sudė
ti irvpaliekami Lietuvos Atsto
vybėje.

šiandien jau atsiranda daug 
bonų pirkėjų kurie šiais metais 
nereikalauja apmokėjimo ūž ku
ponus ir tuos kuponus šių metų 
(o (kiti net už kelių metų kupo
nus) aukauja Lietuvos Valdžiai. 
Suprantąma jog tokią auką Lie
tuvos Atstovybė su padėka pri
ima ir visiems aukotojams pri
siunčia* tam tikrus pagamintus 
spalvuotus pakvitavimus.

Jeigu -kuriai stočiai butų pri
duota daugiau šių suaukautų 
kuponų, tai tegui ji juos per
siunčia Paskolos Skyriui prie 
Lietuvos Atstovybės, kursai jau 
(išsiuntinės pakvitavimus pa
tiems aukautojams nurodytais 
adresais. t Apie tvaiką išmokė
jimo nuošimčių pridedamas at
skiras pranešimas.,-

Taigi, brpliai ir sesers Ame
rikiečiai, pasidarbuokite ir atli
kite savo pareigą Vilnaus at- 
vadavmui — parinkite aukų, 
papirkite, kas tik ‘galite, dau
giau bonų. Suprantama, dabar 
perkantieji bonus užaugusius 
nuošimčius privalo damokčtį.

JONAS VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

------------------------ ----- :------- 1
PINIGŲ KURSAS j

Birželio 15 dieną 
100 marki ų-auksinų $1.46 
100 Lenkų markių ... 8>Ac
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WASHINGTONE GEGUŽIO 30-31
(Delegato patėmijimai)

Pirmieji delegatai pribuvo į 
Washington^ jau nedėlioj, ge
gužio 29 d. ir turėjo trumpą po
sėdį Lietuvos Atstovybės bute, 
pasitarimui kaip pasekmingiau 
butų galima varyti seimas.

Panedėlyje, gegužio 30 d., a- 
pie 9 vai. ryte, jau prasidėjo 
Lietuvių judėjimas Washington 
viešbutyje; pradėjo plaukti de
legatų iš visų Suvienytų Valsti
jų dalių. Apie 10 vai. ryte dau
gybė delegatų atsilankė Lietu
vos Atstovybės bute.. kur da-

Lutkauskas, L. P. S. pirminin
kas. šiame paminėjime daly
vavo ir Leitenanto Harris mo
tina ir jo brolis.

Po šitos ceremonijos daugu
ma delegatų nuėjo apžiurinėti 
Jurgio Washingtono paminklą, 
nes tuomi laiku Prezidentas 
Harding kalbėjo į minią iš ko
kių 10,000 žmonių, kuri tenai 
buvo susirinkus atiduoti pagar
bą iškovojusiam Suvien. Valsti
joms laisvę, Jurgiui Washingto- 
nui, pirmajam šios šalies pre
zidentui. .

bar Atstovybė turi savo raštinę, 
apžiūrinėjo visą įstaigą ir pa
sikalbėję su Atstovybės nariais 
ir darbininkais nuėjom atgal į 
viešbutį, kuriame radosi seimo 
svetainė.

Aplankymas Harris kapo.
10:30 vai. prasidėjo priėmi

mas delegatų ir registracija.
Sesiją pirmą atidarė Atsto

vybės narys M. J. Vinikas; pir-
mas kalbėjo Atstovas J. Vilei-, 
šis, padėkavojo jis Amerikos 
Lietuviams už aukas Lietuvai 
ir gausų rėmimą Tėvynės rei-' 
kalų. Po tam tapo išrinkta sei- i 
mo vedėjai. Pirmininku tapo 
St. Gegužis, sekretorium adv. I 
F. J. Bagočius, pagelbiniais ■— 
Hertmanavičius ir Miekeliunas. I

Nustatyta dienotvarkė ir iš
šaukta visi delegatai po vardais 
ir iš kokių kolonijų atsiųsti, ge
resniam pertikrinimui. Tuo lai
ku buvo dar tik 132 delegatai. 
Perskaičius delegatų vardus, li
kosi išrinkta Rezoliucijų Komi
sija iš penkių ypatų ir nutarta 
tvaria ir valanda kurioje va
žiuot ant S. V. tautiškų kapinių 
į Arlington, Va., atiduoti pagar
bą Leitenantui J. Harris, kuris 
žuvo už Lietuvos laisvės reika
lus suvirš metai atgal Kaune, 
laike surengto kariumenės da
lių sukilimo.

Tam tikslui tapo parūpintas 
gražus vainikas, kurį atsilan-

Toliau Seimas.
Po visų ceremonijų, antroje 

i sesijoje kalba adv. Bagočius 
priešais partijas, kad partijos 
nebūtų statomos augščiau Lie
tuvos valstybės reikalų, kaip 
tūlos mūsiškės partijos daro; 
kad šis seimas nėra koks parti- 
jinis, tiktai vien del Lietuvos 

| laisvės išgavimo.
Kalba Dr. J. Bielskis kaslink

inteikimo peticijų ir Jvieno mi
lijono parašų Prez. Hardingui. 
Kalba česnulis priešais parašus, 
kalba kun. Bučis priešais neši
mą . parašų iį ,Baltąjį Namą ir 
kad jau tie parašai yra be ver
tės, jau perseni — patėmija jis. 
Kalba Vinikas prieš kun'. Bučį 
ir prirodo faktiškai kad dar ir 
dabar kaip iš kurių kolonijų 
gaunama parašų.

Toliau buvo užmetimų, kam 
Estai ir Latviai kviesta daly
vauti sykiu. Ant to Atstovas 
J. Vileišis išaiškino tų dviejų 
tautų išvien su mumis veikimą.

Seka rinkimas delegatų in- 
teikimui Prezidentui rezoliucijų. 
Išrinkta sekantieji: Ivaškevi
čius, Dr. Klimas, Hertmanavi
čius, Skritulskis, Kun. Jakaitis, 
Alijošius (Alas). Kalba Alas 
paminėdamas kad nekurie prie
lankus Lietuvai Senatoriai pri
žada Įnešti į Senatą Lietuvos 
pripažinimo klausimą.

kiusieji uždėjo ant to Lietuvos
karžygio kapo. Kun. Jonaitis

Prezidento klausinėjimai.
Trečia seimo sesija prasidė-

(kareivio uniformoje) pasakė jo 9 vai. išryto. Buvo tariama- 
trumpą prakalbėję Anglų kai- si kaip geriausia butų pasiųsti 
boję; Lietuviškai kalbėjo J. W. I deputacija pas savo valstijų Se

AR JŪSŲ KŪDIKIS PATENKINTAS?
Jeigu jis verkia, priežastis tankiai yra 
odos niežėjimas. Kūdikio oda turi bū
ti sausa, o jei ne, prasideda niežėjimas 
ir kitokie odos negerumai.

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

»;

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

Reikalaukit Colgate’s Talcum 
Jums patinkamoje Aptiekoje.

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

COLGATE’S
TALC POWDER U

natorius ir Kongresmanus. To
liau buvo skaitoma rezoliucija 
kuri turės būti inteikta Prezi
dentui. Ji tapo priimta su pa
taisymu. Po to buvo tartasi 
kokioj tvarkoje turi delegacija 
nueiti į Baltąjį Namą, ir apie 
pervežimą 140 knygų parašų 
(jie yra sudaryti į knygas ir 
užlaikyti geroje tvarkoje).

10:45 vai. 200 Lietuvių dele
gatų nuvyksta į Baltąjį Namą, 
su jais taipgi keturi atstovai 
Estų ir penki Latvių. Prezi
dentas Harding ir Valstybės Se
kretorius Hughes priima tų tri
jų tautų delegaciją. Taipgi da
lyvavo prie aušo ir augščiau- 
sias S. V. teisėjas Levy (žy
das, kurio tėvas paeina iš Kau
no) ir Senatorius (Chandler iš 
New Yorko. Skaityta rezoliu
cija ir buvo duodama atsakymai 
ant Prezidento užklausimų, kaip 
tai: ar įBalti'ko Valstybės galės 
užsilaikyti finansiškai, be kitų 
didelių valstybių pagalbos, ant 
ko Sen. Chandler atsakė, kad 
Lietuva prieš karę 1913 metais 
Rusijai mokėjo mokesčių 50 mi
lijonų rublių, iš tos sumos vos 
tik 15 milijonų rublių buvo ski
riama Lietuvai, likusieji buvo 
suvartoti Rusijos reikalams; da
bar Lietuva neturi jokių skolų, 
išskyrus Suv., Valstijoms už lik
viduotas prekes Francuzijoj — 
apie $7,000.000, ir tuos pinigus 
Lietuva išmokės taip greitai 
kaip tik Lenkai Išsinešdins iš 
Lietuvos žemių, nes Lietuvai 
nereikės užlaikyti tokios dide
lės kariumenės.

Ant klausimo /už nedalinamą 
Rusiją buvo paaiškinta sekan
čiai. Jeigu žmogui nukirstam 
rankas ir kojas ir sakytum kad 
jis yra čielas, tai taip yra šian
dien su Rusija: nuo jos atskir
ta Armėnija, Besarabija, Len
kija ir Finland/ja, 5r dar vadi
nama nedalinama Rusija, prie 
to Baltijos 'gyventojai nėra Sla
vai ir jų tikėjimas skiriasi nuo 
Rusijos; Lietuva niekad nebu
vo dalimi Rusijos, bet ji tapo 
užkariauta prieš Lietuvos gy
ventojų norą Rusijos spėka.

Kl.: Baltijos valstybės užda
ro Rusijai langus. — Sen. Chan
dler atsako kad Baltijos valsty
bės neuždaro langų Rusijai ir 
kad Baltijos valstybės jau yra 
padariusios taiką su Sovietų Ru
sija, jai yra liuosi gelžkeliai ir 
portai įgabenimui ir išgabeni
mui prekių be jokių mokesčių.

Kl.: Kaip žydai stipriai už 
Lietuvą stovi ? -— Teisėjas Levy 
(Žydas) atsakė jis turįs garbę 
pasakyt jog milijonas Žydų sto
vi už Lietuvą ir kad jie rems 
Lietuvą- kaip morališkai taip ir 
finansiškai.
Lietuvos klausimas, pakeltas.

Buvo gautas nuo Prezidento 
Hardingo atsakymas, kad jau 
esą Lietuvių klausimas’ paves
tas užsienio reikalų sekretoriui.

išrišti, ir jis, pats Prezidentas, 
tikisi kad į trumpą laiką (tris 
savaites) 'bus Lietuva pripažin
ta.

Sesija ketvirta.
Vėl, po komisijos atsilanky

mo Prezidento raštinėje, dele
gatams susirinkus į sesijų rū
mą, 2:30 vai. po pietų, buvo ai
škinama ką girdėta pas Prezi
dentą, ir nekuriu paskirų depu
tacijų, -kurios gavo progos atsi
lankyti pas savo valstijų prie
lankius senatorius ir kongres
manus. Iš jų daugumą, kaip 
paaiškėjo, žadėjo išnešt Lietu
vos de jure pripažinimo klausi
mą ir stengtis kad jis butų per
leistas.

Buvo svarstoma/ kaip reikės 
išreikšt padėką už pasidarbavi
mą Senatoriui Chandleriui ir 
Teisėjui Levy. Tą užduoti pri
dera atlikti tik pačiai Atstovy
bei.

Paskui kalba J. .Vileišis: pa
taria kad Amerikos Lietuviai 
reikalautų nuo S. V. valdžios 
įsteigti konsulatą Kaune, kadan
gi Rygon Važiuoti yra labai ne
patogu, reikalams ištikus. Kal
ba Dr. D, Alseika reikale žemės 
reformų Lietuvoje ir ■ atskyrimo 
bažnyčios nuo valstijos, jeigu 
norima kad Lietuva butų tokia 
demokratinga kaip Amerika.

Svarstyta ir nutarta pasiųsti 
kablėgramus Steigiamajin Sei
man Kaune ir į Brussėlį Lietu
vos Delegacijai. Tas tuojau tar
po padaryta.

Klastingi Misijai užmetimai.
Pakelta įnešimas išreikšti pa

dėkos žodį gerb. Atstovui Vi
leišiui. Katalikų federacijos de
legatai priešingi tam įnešimui 
ir pradeda išrodinėt nebūtas 
priekabes, buk tai Atstovybė 
trukdžius bonų pardavinėjimą, 
kad aukas priėmę neišdavę at
skaitų, kad daug bonų pradin
gę. Tūlas delegatas iš Anso
nia, Conn., praneša buk kun. 
Jankauskas, Ansonijos klebo
nas, atėjęs pasakė svetainėje 
jų kolonijos susirinkime, buk 
Misijoj .pradingę '$300,000, ir 
pareikalavo kad išduotų atskai
tą, kas ir buvo padaryta. Liko
si patarta išrinkt komisiją iš
tyrinėjimui skundikų, ar jie ga
li faktiškai prirodyt, ar tik ty
čiomis daro užpuolimus ant Lie
tuvos Valdžios atstovo, juodin
dami Lietuvos Misiją be ma
žiausio fakto ir prirodymo.

Buvo tas klausimas leistą per 
balsus; už išreiškimą gerb. Vi
leišiui seimo padėkos balsavo 
ko ne visi; prieš buvo 11 baisų.

Taip dalykams stojus, Kun. 
Bučis, matydamas kad padėka 
gerb. Vileišiui bus išreiškia, ir 
kad federacijos atstovų skun
dai yra negražiai be .pamato, 
atsisako iš seimo ir atšaukia sa
vo mandatą.

Kun. Milukas, tai matydamas,

Lietuvė motina iš Bostono rašo:

VISI KŪDIKIAI TURI TURĖTI 
PIENO

‘,Kad ji negalėjo žindyti kūdikio. Ji ban
dė visokias rūšis ir maišinius pieno, bet nie
kas kūdikiui nebuvo tinkamu, iki gydyto
jas patarė naudot

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK).

kas visiškai buvo tinkamu ir taip lengvai 
virškinosi kaip jos pačios pienas.”

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
ki sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
cijas jūsų kalboje. 0103

Vardas

Adresas

čio .kokias tiesas jie turi teisti
Lietuvos Valdžios Atstovą bū
dami Amerikos piliečiais. Pa
reiškė prie to, sakydamas, ar
jus matėt kad kurios šalies am- į||miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiililiiiiilluillE!illiiiiillilliiiilllliliiiiiiiliiillliiiiiiiiiiiuQ

OERB. q "
PRAG1LO KAMPELIO^

basad orius butu teisiamas ki-l~ ,
tos šalies piliečių? Prirodė jog!Spragilas a go 
kitų šalių ambasados daugiau! šitokiu aprašymu.
išleidžia ant nieko pinigų, pav. | 
Lenkų, ir jų niekas (nekontro-| . 
liuoja, ir pabrėžė, kad “jus vi
sus Lietuvos Valdžia sukis į 'ka
lėjimą už Įokį darbą, kada jus 
pąrgrįšit Lietuvon.” Tai paan
trino ir Kun. Jakaitis, kad A- 
merikos piliečiai neturi teisės 
kontroliuoti Lietuvos Atstovo, 
kadangi jis atsako prieš Lietu
vos Valstybę, bet ne prieš šios 
šalies piliečius, ir patarė skuių 
du klausimą atmesti.

Gerb. Vileišio įnešimas kad 
visi Amerikos Lietuviai pirku
sieji bonus, šių metų nuošimtį, 
kuris išpuola liepos 1 dieną, 

| dovanotų Lietuvai, — tapo už- 
girtas. Buvo paaiškinta delega
tams kad jie kiekvienas sugrį
žę į savo kolonijas .pauškintų 
pirkn'siems tėvynainiams, kad 
nukirpę nuo bonų kuponus par
siųstų juos Lietuvos Atstovy
bei, už kuriuos Atstovybė duos 
paliudymus, ir taipgi ragino dar 
sukelti nors ketvirtą dalį mili
jono dolarių paskolos, nes pini
gai dabar Lietuvai yra labai 
reikalingi.

Skundų Komisijos raportas.
Penktoje sesijoje Skundų Ko

misija, po ištyrinėjimo ant Mi
sijos užmetimus, atrado juos 
beverčiais. Toliaus buvo įneš
ta nauji užmanymai. Pirmiau
sia Seiman atsikreipta su mel
dimu užgirti Komitetą aukų rin
kimo pastatymui paminklo' Lei
tenantui Harris. Tas vienbal
siai likosi padaryta. Už surin
ktas aukas bus pastatyta akme
ninis paminklas minėtam karžy
giui prie jo kapo Amerikos tau
tiškose kapinėse Arlingtone, Va. 
Kainuos, kaip jau nuskirta, pen
ki tūkstančiai dolarių.

Tapo suorganizuota Kontrolės 
Centralis Komitetas • L. L. Bo
nų užžiurėjimui.

Priimta rezoliucija remti Lie
tuvos Piliečių Sąjungą, kuri y- 
ra pusiau valstybinė organizaci
ja ir šelpia Lietuvą.

Kalba- Sen-. Chandler ką jis 
kalbėjo su Prezidentu ir kaip 
jis stengiasi išgauti Lietuvai 
šios šalies pripažinimą; pridū
rė kad už kokių trijų savaičių 
Lietuva busianti pripažinta S. 
Valstijos valdžios; jis parašys 
laiškus Į gubernatorius, senato
rius ir kongresmanus paragin
damas tą klausimą kuogreičiau- 
sia išrišti. Jis toliau kalbėjo 
apie savo kelionę jpo Lietuvą, 
kad jis esąs kalbėjęs su visais 
Lietuvos Ministeriais ir Stei
giamojo Seimo nariais ir valgęs 
kartu pietus su jais.

Ant klausimo kaip užvardinti 
šis seimas, nutarta sekančiai: 
“Lietuvių Seimas /Washington, 
D? C., Gegužio 30-31, 1921.”

Dar buvo viena pastaba pada
lyta link tilpusio Anglų spau
doje straipsnio laike Mastaus- 
ko buvimo Paryžiuje, 'buk jis 
parašęs tą straipsnį ir pridavęs 
Anglų spaudai, kame "jis kalba 
norįs sujungti Lietuvą su Len
kija. Kadangi tam faktiškų 
prirodymų nebuvo, tat likosi at
mesta. Mastauskas pareikala
vo prirodymų, ir jeigu tas 
tų .teisinga, jis rezignuoja iš 
sijos. Bet prirodymų kad 
tai but rašęs nesirado. _

Seimas užsibaigė 12 vai. nak
ties, gegužio 31 d. 1921 m., Wa
shington Kotelyje, Washington,

bu-
Mi-
jis

D. C.
J. Karpavičius, 
Providence, R. I.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ

Platinimui “Dirvos”
Jus, kurie dabar tu
rit laiko, nedirbat, 
galit lengvai pasi
daryt pinigo užra- 
šinedami savo kolo
nijoje “DIRVĄ”- 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity- 

' tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

“DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

SU

KAS ŠONKAULI {PRIE 
ŠONO RIŠA?

Kada pavasaris ateina ir 
jauti žmogus žengiąs per 
slenkstį į vasarą, tuoj (kito
kiais jausmais apsipili ir 
vajoji apie vasaros 'gražu
mus, apie šiltą saulę ir gra
žius laukus.'

Visą (žiemą laukėm pava
sario ir manėm, kad jau bus 
gerai jam atėjus, 'bet kur 
čia kas mus užganėdins: tik 
spėjo pavasaris ateit’ tuoj 
jau geidžiam vasaros ir vis 
geist nepaliaujam, nors.va
sarai atėjus pradedam skų
stis kad karšta.

Užėjus’šiltesniam orui ir 
man nesinori bartis su teta 
ir diskusuotis su Martinu 
apie jo planus svieto valdy
mui. Visiems žmoneliams 
vasarą rupi kas kita; Par
lekia paukščiai, suka lizdus, 
ant medžių dainuoją ir čiul
ba. Išeini į laukus pasivaik
ščiot, matai ir girdi tuos at
budimo ženklus ir apsičiupi- 
nėji save ir pasijunti kad 
trūksta šonkaulio. Na ir 
vėl nesmagu, nors vasara iš- 
sykio pralinksminai

Kad butum žmogus filoso
fu tai galėtum daryt išve
džiojimus, kodėl taip yra, 
nejaugi tik šonkaulį su sa
vimi turėdami žmonės va
saros gražybes geriau ga
li apvertint, ar gal kartais 
tik tas šonkaulis reiškia vL 
są džiaugsmą gamta. O ta
da, toliau svarstytum, gali 
žmogus mislyt, kad ir vidu
ryje žiemos yra vasara, 'ar
ba iš kito galo; ir sniege sė
dėdamas galėtum'mislyt sė
dįs ant minkštų pūkų.

Išeini sau žmogus į Gor
don paritą prie ežero, atsi
sėdi po lapotu medžiu ir žiu
ri į vandenį. Ką jame ma
tai — gali pasakyt tik tokie 
kurie žiuri. Kurie žiuri ir 
vis žiuri ir ką nors mąsto..

Matai vandenyje savo il
gesius, savo žmogiškas min
tis, jausmus ir troškimus.

Šiltas vasaros vėjas pra- 
pučia pro šalį ir lyg atgai
vina, bet ne ant ilgai. Su
judęs vandens paviršio ly
gumas vėl išsitiesia, vėl vei
drodžiu blizga ir jame atsi
mušęs mėlynas dangus pa
sirodo taip toli, taip augš- 
tai. Vienas gerumas van
dens yra tas kad nereikia 
norint į dangų žiūrėti galvą 
kelti auigštyn, nes taip visos 
mintįs išlaksto. Ir kada į 
vandenį žiuri ir matai kaip 
baisiai toli yra dangus, taip
pasijunti toli esąs nuo savo 
vilčių, žemiškų geismų, pla
čių svajonių išsipildymo.

Kiė'k mes, smertelni žmo- 
neliai, neprisvajojame, ne- 
pridumojame, — misijų net 
aruodus prikrautum, o din
gusiomis viltimis jūres už- 
tvankintum, ir vis nieko ir 
nieko....

Negali visko sakyti ko kas 
prisvajoja, ko kas pritrokš- 
ta, prigeidžia ir primislina, 
nes kitų nei nežinai, o kitų 
mislis redaktoriui vistiek 
išbrauktų.

Ne 'pinigų, galiu pjrmiau- 
sia pasakyti, nes niekas tur
to netrokšta nuėjęs prie eže
ro ar į ža'lią gojų. Ne duo
nos ir ne drapanų — nes iš
eina pavalgęs ir apsivilkęs: 
kitaip paežerio nepasiektų.

Bet vieno dalyko vieno 
iš visų labiausia trokštamų, 
tai savo šonkaulio!

Tai yra tikra teisybė, ko

nei vienas neužgins. Prie 
to paskui kas pinasi dar 
daugiau ir Ito išsvajoja.

Kožnam tas ilgėsis ir gei
dimas prie savęs savo šon
kaulį 'Skirtingai apsireiškia.

Prastam žmogeliui tiktai 
instinktas ramumo neduo
da ir jo nekultūringa siela 
audruojasi, širdis daužosi ir 
nerimsta. Visai kitaip yrą 
su tokiais kurie vadinasi 
poetais. Iš ją tie ilgesiai 
liejasi lauk, kaip iš žemės 
viduriu tyrybės šaltiniai — 
(tyro Skaistaus vandens sro
vės, kurį kiti tik geria, nau
dojasi, nejausdami jog tai 
jo sielos kraujas, jį apsilp- 
ninąs, nukankinąs, džiovi
nąs. Bet yra ir tokių iš ku
rių sielų liejasi pragaištinga 
vu'lkaniška siera, kada jų il
gesio geismai persilieja per 
'briaunas. Tokie net pavo
jingi, pražūtingi.

Bet visos viltįs ir sapnai 
ant nieko. Neišsipildo sva
jonės, neatsiranda tau šon
kaulis ir vis jautiesi su duo
be tame šone kur galėtum jį 
priglausti. Kaip vis rodos, 
tie šonkauliai šalinasi, toli
nasi, pasprusta, kaip tik iš
rodo jau tuoj pagausi.

Kokis vargas, kokios bė
dos kad taip liko surėdyta, 
kad niekad nesistoja kaip 
kas išsvajoja, ir niekad ne
gali sulaukt savo dalį, kurią 
persistato ir kada pamato. 
Bet vis reik laukt laiko, ku
ris viską taiko kaip jam ge
riau tinka, ir kam 'jis ką 
renka.

Bet iš kito šono paėmus 
tuos pačius šonkaulius vėl 
matai, kad ir jiems nėra Va
saros gražybių vieniems ar
ba vienoms, ba aš čia kalbu 
apie tą šonkaulį, iš kurios 
paeina musų vadinamos mo- 
terįs.

Ir jos taip pat sėdi vienos 
ir svajoja ir dūmoja ir pla
nus daro kaip ir vyrai. Lyg 
kūdikėliai išėję vasaros lai
ku į pievą peteliškių gaudyt, 
jos panašiai jieško sau tą 
kuriam priklausyti galėtų, 
arba kuris sau už šonkaulį 
pasiimt norėtų. Štai, mato, 
skrenda vienas >— praeina 
pro šalį ir dingsta; Toks 
gražus buvo, toks .mokytas 
yra, ir tiktai jį reikia gauti 
sau už vyrą. Bet kaip pe
teliškė tolyn nuplasnojo, ir 
vėl jos mintyje liūdnumas 
užstojo. -Vėl reik vytis ki
tą, kur nors pamatyti, ku
ris tinkamesnis, kuris kiek 
geresnis. Kad sukelti kitai 
didesnį pavydą. Ir vejasi 
tokį kur jį tik išvydo. Bet 
vėl iš akių jos dingsta jis, 
pasprusta, vėl nabagės sie
la nudnumu surūgsta.

Kožna visad nori raust tik 
tinkamiaušį, skirtis sau ir 
imti tik patį geriausį. No
ri kad mokytas, kad garbin
gas butų, kad .gražus, tur
tingas jai tiktai pakliūtų.

Ir jos taip sau vienos kaip 
ir jie svajoja, ir rodos kas 
tokio juos visus į krūvą ri
ša. Kodėl gi vargšai vyrai 
negalėjo būti taip apvogti 
nuo to šonkaulio kad paskui, 
jiems nereikėtų jo trokšti 
atgal sau atgauti, ir kad tie 
šonkauliai Ibutų užmiršę a- 
pie savo pavaldinystę?

O jeigu jau taip visi vie
nas kito jieško, tai ko bijo
dami tą daro? Ar kuris ku
rią pamato, ar kuris kuriai 
patinka — bijo prieiti, bijo 
kalbėti,, o ir ta, nors ir la
biausia' ištolo žiūrėdama jo 
geidė, paskui nuduoda^ ne
norinti. Ir jis nueina. 0 
tada vėl ji pradeda geisti.

Sakau, kad bučiau filoso- 
fas, aš tą pasakyčiau, ir iš- 
riščiau visą gilią teisybę.

Bet dabar — tik joms ir 
jiems bėdavoti padėti moku.

Koks vargas mums smer- 
telniems 'žmoneliams.... ,

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
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neužgins. Prie 
kas pinasi dar 
to išsvajoja. 
tas ilgėsis ir gai
šavęs savo šon- 

ingai apsireiškia, 
'žmogeliui tiktai 
ramumo neduo- 
ekultųringa siela 
. širdis daužosi ir 
Visai kitaip yra 
kurie vadinasi 

iš jų tie ilgesiai 
k, kaip iš. žemės 
ryibės šaltiniai- 
jaus vandens sro- 
:iti tik geria, nau- 
jausdami jog tai 
sraujas, jį apsilp- 
kankinąs, džiovi- 
yra ir tolau iš ku- 
ejasi pragaištinga 
i siera, kada jų ii- 
mai persilieja per

Tokie neit pavo- 
iutingL 
is viltjs ir sapnai 
. Neišsipildo sva- 
itsiranda tau šon
as jautiesi su duo- 
one kur galėtum jį 
. Kaip vis rodos, 
uliai šalinasi, toli- 
mista, kaip tik iš- 
tuoj pagausi, 
vargas, kokios bė- 
taip liko surėdyta, 
ad nesistoja kaip 
joja, ir niekad ne- 
ikt savo dalį, kurią 
> ir kada pamato, 
eik laukt laiko, ko- 
taiko kaip jam ge
tą, ir kam jis ką

Nuo Redakcijos
NAUJAS ATSTOVAS - LAUKSIME NAUJO

rai aprūpintų, iškeliavimui per 
Siberiją rudens iaPku su brie
džiais ir rogėmis per užšalusią 
jure; užtikrinu kad aš atrasiu 
šiltą ir turtingą žemę, pilną au
gių vaisių ir gyvumų, jei ne 
žmonių, pasiekus vieną laipsnį

BALON KRITĘS — SAUSAS NESIKELSI

Moliero Komedija — Trijuose Aktuose — Vertė Šarūnas
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tAUGAS REIKALE

DIRŽELIO 4 d. New Yorke 
i-šsėdo naujais Lietuvos At

stovas’ į S. V. Voldemaras Čar
neckis, kurį čia Valdžia atsiuntė 
į vietą Jono Vileišio, pasekmin
gai darbavusiosi ir daug nuvei
kusio Lietuvos naudai per pus
antros metus laiko šioje šalyje.

Kaip iš spaudos matyt, la
biausia naujuoju atstovu džiau
giasi dešinieji.

Kuomet atvyko Lietuvos Mi
sija ir Atstovas Vileišis, juos 
pasitiko visi Lietuviai, šiame 
atsitikime pasitikimą pasiėmė 
atlikti Mastauskas su daugės- 
nįu dešiniųjų. Priėmimo valkai 
rienę Brooklyne surengė katali
kiškos -organizacijos.

“Vienybė” rašo: "... .Čarnec
kis pribuvo beveik ‘pačiame kri- 
zyje’, kuriame buvo bandyta net 
patį pribuvusį atstovą nuo visų 
Lietuvių konfiskuoti, ir stačiai 
nuo laivo pagriebus nusivežti į 
... .klerikalų pastogę. Mes kal
bame apie slapčiomis surengtas 
pil. čarnedkiui sutiktuves....” 

..Dalyvavo, žinoma, abelnai tė
vynainiai, .visų srovių žmonės, 
užjaučiu Lietuvai, nes V. Čar
neckis neatvyko kaipo srovės 
žmogus, o kaipo Lietuvos At
stovas.

Tik jį jau išsykio pasirodo 
pasisavina Amerikiečiai rėmė- 

' jai krikščionių demokratų par
tijos Lietuvoje.

Musų dešinėsės partijos šulai 
išrodo neapsakomo džiaugsmo 
apimti.

Sulaukę naujojo atstovo deši
nieji susidurs su keletu 'klausi
mų, jiems patiems reikalingų 
išrišti. Kad gerb. Čarneckis y- 
ra kitokios partijos negu gerb. 
Vileišis, tas dar nereiškia jog 
jo politiškieji veiksniai ir Lie
tuvos reikalų žiūrėjimas bus ki- 
tokis. Ar tada musų dešinieji 
turės sutikti ant tų visų daly
kų kuriuos prie gerb; Vileišio 
pradėta vykinti ~ir jie stengėsi 
atmesti? Vienas tokių didžių 
dalykų yra Lietuvių Piliečių Są
junga. Ar gerb. Čarneckis at
mes Piliečių Sąjungą ar pripa
žins ją? Ar tada musų dešinie
siems nusilenkti prieš savo pa
darytus blogavalius šmeižimus 
ir smerkimus Piliečių Sąjungos, 
ar jieškoti kelių ją galutinai iš
griauti ir intekmėti gerb. čar- 
neckį tverti ką kito ar pasilikti 
tik su Tautos Fondu, po Fede
racijos kontrole, kuri pareiškė 
užimanti viską reikalingo Lietu
vai ir fondas aprūpina visus rei
kalus?

Męs greituoju lauksime ofi
cialių gerb. Čarneckio praneši
mų apie visus Amerikos Lietu
vių judėjimus ir pasiryžimus iš 
jo paties pusės.

“Darbininkas”, kuris Visada 
vare neapikantos darbą tarpe 
Aųierikiečių ir pirmas sumaišė 
vandenį draugingo Amerikos 
Lietuvių veikimo atvykus Misi- 

' jai, rašo:
“■Mes sveikinam musų nau

ją atstovybę ir Įmitime koge- z 
riaušių pasekmių, Tėvynės 
Lietuvos labui. Jūsų darbas 
sunkus ir reikalaująs nemažai 

-pasišventimo ir kantrybės-, 
"bet dirbant išvien, ne partijų, 
bet Lietuvos naudai su Die
vo pagalba viską atsieksime.

“Amerikos Lietuviai turėtų 
_ - užmiršti visus partijinius gin

čus ir stoti į darbą drauge su 
nauja musų atstovybe....”
Kodėl gi “Darbininkais”, su 

visomis pagalbomis, stengėsi iki 
šiolei ardyti viską prie senosios 
Atstovybės, nors ji irgi tik Lie
tuvai. dirbo, ko dabar linki nau
jai atstovybei?

Kode! neatmetė savo partiviš- 
kumų ir juos pirmiausia išsta
tė tik dėlto kad Atstovybės gal
va buvo kitos srovės žmogus ir, 
vardan Lietuvos gerovės, tiktai 
drįso paklausti kur yra Tautos 
Fondo atskaitos, apie kurio pi
nigus ir šiandien Lietuvos Už
sienių Ministeris Purickis nieko 
nežino?

Ar gali kitų srovių ■— ypač 
tautinės — žmonės draugingai 
pažiūrėti į tokį “Darbininko” at
sišaukimą, kada tas laikraštis 

- visada pasižymėjo tik klastin
gais išsišokimais prieš visus 
Amerikos Lietuvius, bile tas ro-

Su nauja atstovybe šiems mu
sų dešiniesiems reikės priimti 
naują taktiką, kitaip jokis dar
bas nebus pasekmingas. Vidu
rinėj! srovė jau perdaug patyrė 
iš dešiniųjų vadų apgavimų kad 
galėtų jų žodžiams pasitikėti.

“Neaukaukit Kuponų”
Tokias diskusijas leido užves

ti savo špaltose “Garsas”. Ar 
tas yra patriotiška, pažiūrėsime 
iš kitos pusės. "Lietuvos At
stovybė (buvo tą sumanius, ir 
tą šiame numeryje toliau gerb. 
Vileišis pajudina.

Kas tik kilo iš pirmosios Lie
tuvos Atstovybės, viskas buvo 
atrandama neremtinu, ir musų 
dešinėji srovė savo spaudoje dė
jo pastangas atmesti.

Nuošimtis už bonus kaipo au
ka Lietuvai irgi “Garso” leidi
mu agituojama Lietuvai neau
koti, bet atsiimti sau.

Vienas tokių rašytojų išdės
to daug tuščių savo pažiūrų bū
riui .“Garso” skaitytojų ir iš
randa jog to negalima daryti.

Tas bevertis laikraštyje vie
tos1 užėmimas lieka sumuštas 
tuomi kad Lietuvos Valstybė 
neprašo pati tų nuošimčių do
vanoti ir net yra pristačius pi
nigus užmokėjimui. Bet suma
nymas kilo, kaip ir visi kiti ge
ri sumanymai, padaryti kitokiu 
budu auką Tėvynei. Kiekvienas 
bono pilkėjas pačią pinigų su
mą ir nuošimtį už ją jau turi 
savo rankose bono ir 'kupono pa
vidale. Aukavimas kupono Lie
tuvai' yra aukavimas gryno pi
nigo, imamo iš savo kišeniaus, 
o ne Lietuvos Valstybės prašy
mas aukuoti boną, kurį, kaip 

■ “Garse” nurašoma, žmogus pir
kdamas davė pinigusx ant gero 
investment©. Jis tą tiesa ir pa-1 
darė. Investmentas geras, at
neša gerą pelną, o tą pelną ap
sisukęs žmogus paaukauja Lie
tuvai, kaip ilki šiolei darė.

Kodėl leisti laikraščiuose nie
kais užimti vietą? Ar nege
riau butų patarti tokiems “ra
šytojams^’ pareikalauti savo už- ------
mokesčio už boną ir tylėti? O f? U0ŠIAMA Pliektai atnau- 
jeigu už tos agitacijos slepiasi i jinimui garsiosios Romos 
kokas kitas tikslas,— tai ar ga- Kampagnos (Campagna) tokia 
Ii būti 'kas kito kaip tik kenki- kokia^ji buvo prieš puolimą Ro
mas Lietuvai?

KITADOS ŽEME BU
VUS KIAURA

Jeigu kąs užeitų ant šiaurinio 
poliaus tiesiai ties viduriu at
rastų skylę, kuri nueina iki pat 
pietų žemės galo, tai yra žemė 
kiaura perdėm nuo vieno iki ki
to galo, kaip rato stebulė, •— 
tokią teoriją skelbė tūlas Ame
rikietis, kapitonais Jonas Cleves 
Symmes lygiai šimtas metų at
gal, ir tą jo teoriją buvo parė
męs tuolaikinis caras ir net paJ 
velijo jam dalyvauti šiaurės ty
rinėjime kada buvo Siunčiamą 
Rusų ekspedicija šiaurėn".

Hamilton miestelyj, Ohio val
stijoj, stovi mažas monumentas 
paminėjimui to žmogaus, -kuris 
praleido paskutinius savo am
žiaus metus netoli to miestelio.

Po 1812 metų 'karės, gyven
damas St. Louiš miefete, kapito
nas Symmes pirmiausia paskel- 
bė savo įsitikinimą jog žemė 
yra kiaura. Kaip jis pats tikė
jo, tas jo išradimas buvo 
džiausiąs 'tame amžiuje.

Jo teorija patraukė didelę 
mą visų ne tik šioje šalyje,
ir Europoje. Rusijos caras pa- 

’žadėjo paramą jo tyrinėjimams.
Jis pats buvo atspausdinęs la

pelį su tokia savo teorija ir iš
platinęs po pasaulį, sukeldamas 
tuomi daug kalbų. Tai buvo 
1818 metais. Jo šitokia keistas 
paskelbimas vertė kitus jį net 
bepročiu vadinti: “Visata pa
sauliui: aš skelbiu jog žemė yra 
kiaura iš galų ir tuščia vidury
je ir joje randasi gyventojų, ir 
taipgi jos- viduryje yra dar ki
ti skrituliai, o jos skylės prie 
polių yra 12 ar 16 laipsnių plo
čio. Aš pažadu savo gyvastį 
tokiam, patikrinimui ir esu pa
sirengęs ištyrinėti tą kiaurumą, 
jei pasaulis parems mane mano 
pasiryžime. Aš pasirenku Dr. 
S. L. Mitchell, Sir H. Davy ir 
Baroną Aleksandrą Von Hum- 
boldtą kaipo savo protektorius. 
Prašau 100 narsių draugų, ge

p£L-

pa- 
jos 
ne-

di-

do-
bet

šiauriau nuo 82 skerslaipsnio. 
Mes sugrįšim sekantį pavasarį.” 

Jis 1822 metais prašė Suv. 
Valstijų kongreso duoti du lai
vu pavykimui ekspedicijos. Pe
ticija atidėta; ir už metų laiko 
vėl paduota peticija likosi1 atidė
ta. Buvo bandyta išgauti 
rąmą iš Ohio valstijos.

1825 m. Rusijos valdžia 
velijo jam vykti sykiu su 
ekspedicija šiaurėn, bet jis
turėdamas prisirengimui daly
kų turėjo susilaikyti. Apie sa
vo teoriją kapt. Symmes pirmą 
paskaitą turėjo 1820 m., jo gy
venimo' vieta buvo tada Cincin
nati, O., ir važinėjo po šią val
stiją su lekcija. Visur buvo su
tiktas su pajuoka; gailaus vis 
jam pavyko patraukti žmones, 
ir buvo surengta jo ekspedici
jai remti perstatymas Cincin
nati teatre. Kap. Symmes gi
mė 1780 m.

Tas rodo kad žmonija pergy
veno visokių teorijų apie žemę', 
kaip ji buvo plokščia, plaukė 
vandenyje; po to stojosi skritu
liu, o dar toliau — kiaura kaip 
puodynė be dugno.

dėti geru jų politikai.

Prieš Mastauską
Iš New Britain, Conn., atėjo 

[“Dirvos” Redakcijom rezoliucija 
[formoje “Pareiškimas Ministe- 
riui Purickiui”, iš birželio 6 -d. 
tos kolonijos visuomeniško su
sirinkimo, ir tais pareiškimas iš
vedžiodamas priskirto prie Mi
sijos "ašmens Mastausko netin- 
kakumą tarnauti Lietuviams ši
tokiame strategijos laike, rei
kalauja ir prašo Lietuvos Užru- 
bežio Reikalų Ministerio Puric
kio atšaukti Mastauską nuo jam 
paskirtos vietos.

Po rezoliucija pasirašo:
Susirinkimo pirmininkas

John J. Gerdis ir 
Rašt. Ant. Mikalauskas.
Pats rezoliucijos tekstas ir to 

susirinkimo išstatyti motivai 
i tilps sekančiame numeryje.

PRIKĖLIMAS UŽMI
RUSIUS ŽEMĖS

Rusai Lietuvos Nesuvyle 
“Eltos” per Liet. Informacijų 

Biurą WaShingtone pranešimu, 
Sovietų Rusijos Užsienių Rei^ 
kalų Komisaras čičerinas intei- 
kė Rusijos atstovui Lietuvoje 
šio turinio notą:

Prašau pranešti Lietuvos Vy
riausybei kad nei Rygos sutar
tyje nei kuriame 'kitame akte, | 
nei tarp Rusijos ir Lenkijos, 
nei tarp Rusijos ir kitos kurios 
vyriausybės nėra nei vieno slap
to arba neslapto punkto priešin-1 
go Lietuvai ir bent kokiu budu 
gręsiančio jos nepavojui. Tik
rinimai buk Sovietų Rusijos Vy
riausybė slapta sutarei a arba 
slaptu straipsniu pasižadėjo lai
kytis neutraliai jei Lenkija pul
tų Lietuvą yra grynas išmislas. 
Tokios sutarties Sovietų Rusi
jos vyriausybė nepadarė; tokio i 
straipsnio nėra nei vienoj pada- 
i’ytoj sutartyj. Prie šio reikia 
pridėti jog Rygos sutartis -nei 
kiek nenumažina vertę Maskvos 
Rusų-Lietuvių 1920 m. birželio 
12 d. sutarties. Rygos sutar
tis nustato kad Vilniaus 'klausi
mas turi būti išrištas išimtinai 
laetuvos ir Lenkijos. Tas nei 
kiek neprieštarauja Rusų-Lie
tuvių sutarčiai, ir ji ir po Rygos 
sutarties pasirašymo pasilieka 
pilnoj -galėj, Lietuvos Respub
likai priklauso suverene Vil
niaus valdžia, kurią jai perda
vė Sovietų Rusų Respublika, kol 
pati Lietuvos Respublika nenu-l 
tars perduoti tą suverenę val
džią Lenkų respublikai.

Po Rygos sutarties pasirašy
mo didumoje tarp Lietuvių 'bu
vo -kilęs pasipiktinimas buk Ru
sai bolševikai vieną žadėjo Lie
tuvai, paskui tą patį atidavė 
Lenkijai, šis čičerino paaiški
nimas gal but parodys jog Ru
sai dar moka laikytis šiokio-to-
kio žodžio ar ženklo.

lenai daliniai užpildė vandenį, 
sudarydami pelkyną, kuris pa
stojo dramblių ir briedžių bus- 
tyrie.

“Šita platuma gulėjo už Ro
mos per šimtus metų, pusdama 
savo ligomis apsėstą kvapą ant 
miesto. Net rodėsi, beveik, jį 
laukianti praryti patį Amžinąjį 
Miestą. Dabar Italija, supras
dama jog šis didis plotas gali 
būti paverstas į puikią vietą 
auginimui javams Ir vaisiams 
ir tokiu budu pagelbėti jai pa
laikyti jos vietą kaipo komer- 
cialės .ponios1 Viduržeminėse jū
rėse, išsausino ir aplaistė jos 
dalis, ir tikimasi jog greituoju 
visa Kampagna bus dirbama ir 
naudinga.

“Nekuriose dalyse neišdirbti 
plotai susideda iš neprodukti- 
vių ganyklų, i kurias rudenio 
laiku gyvulių augintojai varo 
savo galvijus ir arklius nuo kal
nų ganytis; kitose vietose ran
dasi gaurotos žole apaugusios 
grebės ir gilios duobės

mos Imperijos, tokiu budu at- 
grąžinant Italijai sritį kuri ki
tados buvo numarginta veik
liais kaimais ir gausiais vaisių 
medžiais, praneša laikraščių ži
nios.

“šis dabar apleistas plotas, iš 
kurio tik viena dešimta dalis 
per šimtus gentkarčių vertėsi iš 
žagrės, yra kapinynas daugybės 
Etruskų7 miestų. Jos tuštuma 
ir- ligų apsėsta atmosfera per 
šimtmečius davė Romai ypatin
gą atidalinimą ir užpildė vasa
rinių keleivių į miestą miegą su 
malari'ja gąsdinančiais sapnais”, 
rašo mums prisiųstas buleti-nas 
iš Washington, D. (j. iš National 
Geographic Society raštinės-.

“Campagna ■ di Roma, tasai
Italijos distriktas ką taip arti- [ katokumbų jieš'kotojų. 
mai lyginas' senoviniam Latium, - či-ais plačią nuobodžią 
guli prie vakarinio šalies kraš- [pamaino kokis namelis, 
to nub Civitavecchia linkui As- Į mab kurie £ra tankiai 
turą ir Pentino Pelkių tolyn į gi lizdeliai ištolo, yra apleisti ir 

purvini. Malarija šalčiu apsė
dus jų gyventojų kaulus.

“Ta sritis yra vidutiniai šal
ta žiemoje ir tenai būna tankiai 
Sniegų audros. Vasaros laiku 
atkakli šiluma perdegina žemę 
ir suskaldo lauktis- į 'plotus ir 
sudaro keletą colių dulkių. At
sargios nurodymų knygos per- 
sergsti keleivius jog Kampag- 
noj vakarai (neturi- bendro Su 
dienomis-. Saulė rodos staigu 
nupuola iš dangaus, ir staigu 
užeina atkaklus šaltumas.

“Gal but aplinkinės Kampag- 
nos atmosfera ką suteikia Ro
mai dalį jo ypatingumo. Jos 
tylus šnabėjimai, jos kristi kva
pai, ir u-kanoS kurios kįla virš 
miesto kalba apie šiurkštumą 
kuriuomi ji praryja viską kas 
bando inriti tenai gyventi.

“Gali būti, tečiaus, kad -kuo
met Italija atgaivins šį apleistą 
ir atskirtą sritį į jos pirmutinį 
'buvusį stovį, senas pasakymas 
apie Kampagną — 'Tu -pralob- 
sti .į šešis mėnesius, bet numir
šti į keturis’ — pereis tik į is-

vidžemį kaip Alban ir Sabino 
Kalnai, kur Horatius troško tu
rėti mažutę ūkę kad galėtų gė
rėtis ‘auksine gyvenimo reikš
me’. Roma guli beveik prie jos 
vidurio. Horatio dienose ta sri
tis buvo išdirbta ir numarginta 
miesteliais ir viltomis, šiandien 
jos vandenų įvadų griuvėsiai, 

I kitados buvę pažyme Kampag- 
nos išdidumo', liūdnai kalba apie 
savo praeities gražumus.

“Beveik nėra galima kalbėti 
apie tą sritį kaipo apie lygu
mą. Jie yra greičiau vulkaniš- 
ka jure Įprasitęsus abiem pusėm 
nuo Tiberio uĮpės. Kitados Vi- 
duržeminė jure berods buvo riu- 
sistumus tolyn tuo kloniu ir di
duma to ploto išrodė į salomis 
numargintą vandenyną. Pas- 
kiaus gal but tenai buvo didis 
vulkaniškas sukilimais1, žemė pa
kilo prie pakraščio, jure likosi 
atstumta atgal, srovės nuo Al
bano kalnų nerado išbėgimo, ir 
pelkėti pašvinkę vandenįs pra
rijo miestus, nepalikdami žy
mių apie juos — tiktai jų at-

j mintį ir jų vardus. Tufa ir pe- toriją.”

iškastos
Retkar-

tuštumą
Tie na-
vaizdin-

(Tąsa iš pereito num.)

Jonas (pereina j vieną scenos galą ir ap
snūsta) : — čia.

Dauderis (j tą kraštą kur girdi Jono bal
są): — Nešnekėk taip garsiai. (Jonas 
snaudžia.) Klausyk. Tu turi tuoj nu
eiti pas uošvius ir pasakyti jiems kad 
aš jų reikalauju tuoj šitą valandą. Ar 
tu girdi mane? Jonai! Jonai!

Jonas (pabunda): — Ką?
Dauderis: — Kur, po velnių, esi?
Jonas': — Čia.
Dauderis: — Kad tave giltinė! Kam tu 

mane palikai taip? (Eina į tą kraštą 
x iš'kur Jonas atsiliepė; o Jonas pereina 

prie vidurio scenos ir vėl apsnūsta.) 
Sakau tau, bėgk pas imamo uošvį ir 
liepk jam vykti čionai ’kaip gali grei
čiausia. Ar girdėjai? Atsakyk man! 
Jonai! Jonai!

Jonas (pabunda): —- Ką ?
Dauderis (atsigrįžta į jo balsą): — Tas 

žioplys mane į padūkimą įves. Eikš 
šią. (Dauderis bėga |į Joną, o Jonas 
į Dauderį, ir abu susidūrę supuola ant 
grindų. Jonas tuoj nusirita ir stoja
si.) Aš tu, niekše! Man ką tik kojos 
neišsekai! Kur tu esi! Eik šią ir aš 
tau gerą pirtį duosiu! Ką, manai bėg
ti nuo manęs?

Jonas: — Žinoma kad artyn neisiu! 
Dauderis: — Sakau eikš čia!
Jonas: — Neisiu! Mane žadi mušti. 
Dauderis: — Na ne, visai neliesim.
Jonas: — Ištikro?
Dauderis: — Ištikro. Eikš gi arčiau. (Nu

tveria Joną už rankos.) Tavo laimė 
'kad man tavęs labai reikią. Dabar 
bėgk pas mano uošvį ir sakyk jam kad 
jis tuoj čionai vyktų. Dalykas labai 

, svarbus. Jei jis atsisakinėtų delei vė
lumos, tai kalk jam kad dalykas labai 
svarbus ir kad jo čia reikia, nežiūrint 
kaip jis butų apsirengęs. Ar supratai 
mane dabar?

Jonas: — Nuodugniai.
Dauderis: — Na, tai lėkk.. (Palikęs vie

nas.} 0 aš tuom tarpu eisiu vidun... 
(Ineina išlėto Vaisonukaš, Onutė, ir 
kiek vėliau Magdė.) , Kas ten šlama? 
Ar tik ne mano širdužė? Paklausy
siu gi tamsoje ką jie burkuoja, iki uoš
vis ateis. (Slepiasi už durų ir iškišęs 
galvą klausosi.)

Scena III
Onutė (Vaisonukui): — Sudiev! Jau lai

kas skirtis.
Vaisonukaš: — Ką, taip greitai!
Onutė; — Jau kalbėjomės gana ilgai.
Vaisonukaš: — Ak, miėloji, ar aš galėčiau 

su tavimi kada nors atsišnekėti! Ar 
galėjau aš tą trumpą valandėlę apreik
šti visa ko norėjau tau pasakyti? 'Rei
kėtų metus kalbėti idant išpasakoti ką 
mano širdis jaučia!

Onutė: — Bus dar progų. Išsipasakosi ki
tą sykį.

Vaisonukaš: — Kaip man širdį užduodi 
kuomet kalbi apie atsisveikinimą! O 
kas bus kai atsisveikinsime ir aš tavęs 
nebematysiu?

Onutė: — O, rasime tiek ir tiek progų su
eiti vėl.

Vaisonukaš: — Taip, bet tu grįžti prie Sa
vo vyro. Ta mintis mane užmuša, o 
mislis^pie vyro privilegijas tiesiog ma
ne kankina!

Onutė: —- Nebūk toks jau silpnas. Ar tu 
manai kad a‘,š myliu savo vyrą? Aš te
kėjau už jo kad tėvai vertė, nemany
dami apie- mano laimę, bet apie jo pi
nigus. Aš jį tinkamai įvertinu .ir el
giuosi su juo kaip jis užsitarnauja.

Dauderis (nebeiškentęs, sau): — Tai begė
dė!

Vaisonukaš: — Ištikro tavo vyras nevertas* 
tos garbės, kurią suteiki jam būdama 
jo žmona. Keista matyti tokią porą 
kaip Tamista ir tas mužikas.,

Dauderis (sau): — Ak, ta vyrų padėtis! 
Visi ant jų jodinėja.

Vaisonukaš: — Tu užsitarnavai kitokio li
kimo. Tu netinki būti kaimiečio patį.

Dauderis : (sau) — E, kad Dievai butų ją 
tau davę! Bet eisiu vidun. Suk juos 
pakratę. Aš dar atsigriebsiu, mano 
paukšteliai! (Uždaro ir užrakina du
ris.)

Onutė: — Sudieu!
Vaisonukaš (bučiuodamas ją): — Sudieu.
Magdė: — Skubėkime, poniute, jau neužil

go pradės aušti.
Vaisonukaš (išeidamas): — Kokios jus kie

taširdės!

Onutė: — Eikime vidun tykiai, kad nesu
kėlus trukšmo.

Magdė (pakla’benus duris): — Bet ‘kad du- 
.rįs užrakintos.

Onutė: — Aš turiu raktą. (Atrakina ir 
bando atidaryti.) Kas čia? Užrakin
tos iš vidaus. Ką čia daryti....

Magdė: — Pašauk Joną.
Onutė: — Gerai sakaL Jonai! Jonai!
Dauderis (pasirodo lange, pamėgdžioda

mas): — Jonai! Jonai! O ką, ar su
šalote karštai besimeilaūdami? Aha, 
pačiutė, tu mano ištikimoji. Pagavau 
aš tave galų gale. Manei kad miegu, 
tai nutarei pasivaikščioti tokią gražią 
naktį. Na, o kaip oras patiko?

Onutė: — Kokis blogumas naktyj išeiti pa
kvėpuoti šaltesniu oru?

Dauderis: — O, jokio, jokio, mano mylimo
ji pačiute! Oras nebuvo šaltas, tur
būt norėjau sakyti šiltesniu oru? Šal
čių nesti kuomet vaikštai su ponaičiu. 
Girdėjau aš jūsų ištiesų malonias kal
beles apie mane ir mano išvaizdą. 
Man jos begalo patiko, žinoma. Bet 
palauk, dabar bus ir ant mano pečiaus 
pavasaris! Ateis tavo garbingi tėve
liai, ir tuomet geriau pasikalbėsime 
apie tuos špacierus viduryj nakties.

Onutė: — O, Dieve mano!
Magdė: — Poniute, prapuolei!
Dauderis: — Nelaukei to, ar ne? Manei 

kad aš knarkiu, o čia ne: jieškojau bu
do tave nužeminti ir parodyti tėvams 
kad tu esi kalta. Ikšiol tu kaip žaltis 
išsisukdavai nuo mano apkaltinimų ir 
pastatydavai mane ant išjuokos. Bet 
dabar,, ačiū Dievui, sugavau aš tave, 
paukštele, ir dabar AŠ pasijuoksiu!

Onutė: — Ne, ne, leisk mane vidun!
Dauderis: — Kam gi? Dar neatėjo dau

giau publikos, kuri yra pakviesta, ir 
neužilgo pribus. Aš labai norėčiau 
kad jie tave pamatytų kaip tu išrodai 
vidurnaktyj vaikštinėjanti po kiemą. 
O iki jie atvyks, suk savo protą, steng
damosi išrasti kokį naują būdą apgau
ti teisingus žmonės. Išrask kaip pa
teisinti savo paskutinį žygį.

Onutė: — Aš nemanau nieko iškreipti ta
vo akyse, ir nejieškosiu būdų apgauti, 
nes tu žinai viską.

Dauderis: — Visai ne todėl, maino balandė
le, bet todėl kad nerandi kelio išsisuk
ti, ir tavo melai negalės teisybe atsi
duoti.

(Bus daugiau)

REIKALAUKIT “DIRVOS” 
KNYGYNE

Patarmes Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai 
svarbi knyga merginoms ir moterims, nes 
plačiai supažindina su visomis moteriško
mis ypatybėmis, kurios pagelbės išvengti 
įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
paveikslais, 125 puslapiai. Parašė Marga
ret H. Sanger, verte J. Stropus.................. 1'00

1269 Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 75
14 Aukso Obuolio Istorija (su pay.) .... p.84 50

1145 Akyvi Apsiriškimai Sviete.....................p. 79 35
1146 Apsireiškimai Atmosferoje ........ p. 238 1.00

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

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

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

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

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

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovų Ą. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa. .................................... 10c

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

REIKALAUKIT TUOJAU

6-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 $ I. 

[“ARTOJAS” didelio formato, 30 pusi., gra

žia <3 pieštais dviem spalvom viršeliais, dai
lus pažiūrėti, pilnas puikių raštų. Pažiū
rėti norėdami siųskit 10c. Dykai nesiun- 
čiarna. Skubėkit, kolei dar neišsibaigė.

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

CLEVELAND, OHIO
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DIRVA A

SEPTYNI SENOJO PASAULIO 
STEBUKLAI

Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K..

(Tąsa iš pereito num.)

Senovės rašytojai mažai mums tepasa- ( 
ko apie šį didį Charo darbą, tečiau jo už- , 
duotis buvo Herkuianiška. Jis darbavosi 
per dvylika ilgų metų, iki pagaliaus, 280 
m. prieš Kristų, darbą pavyko užbaigti. ( 

-Atskiromis dalimis varis buvo išlietas del ( 
stovylos ir buvo gatavas statyti uostė ant ■ 
tam tikrų parengtų augštų pamatų. Vė- ' 
lesniais laikais atsirado kalbos, buk ta mil
žiniška stovyla 'buvus Įrengta ant dviejų : 
papėdžių, prasižergus, o pro tarpą kojų 
uosta’n ir iš uosto plaukinėje laivai. Seno
vės rašytojai apie tokią keistą poziciją ne
mini nieko. Kuomet milžiniškos vario ko
jos buvo padėtos ant pamatų, didelės jose 
tuštumos užpildyta grūstais akmenais, ki
taip esant viršutinė dalis būdama sunkesne 
butų galėjus pervirsti. Tokių budu stovy
la palengva augo didyn. Yra užsilikus tra- 
dicija-kalba, — bet ar ji teisinga ar ne, gal 
niekados nepatirsime, — buk Chąres pats 
stovylos nesąs pabaigęs, dirbti, nes ■kuomet 
sūdėdinėjo jos dalis, atrado savo išmata
vimuose didelę klaidą, delei ko, iš susigrau- 
žmo ir nerimasties, nusižudė, palikdamas 
darbą baigti kitam.

Tojo Milžino augštis abelnai paduoda
ma septyniasdešimts kubitų, arija apie 105 
pėdos. Laisvės Stovyla New Yorko uos
te yra 151 pėda virš jos akmeninio pasto
vo.., Viduryje to Milžino augštyn ėjo laip
tai, vedantįs Į galvą, kur, jei viduramžių 
tradicijos butų teisingos, buvo žibintuvas 
nurodymui laivams kelio į miestą. Jokio 
tikro stovylos paveikslo nėra užsilikę) o se
noviški jos aprašymai ir apibudinimai yra 
tokie silpni, kad visi bandymai ją atstatyti' 
nuėjo niekais. Viena ką žinoma, tai kad ji 
buvo misinginė ir tokia didėlė ir puikaus 
darbo, kad patraukė viso pasaulio pagarbą.

Rhodes Milžinui nebuvo lemta ilgai 
stovėti. Toje žemės dalyje buna tankus 

' žemės drebėjimai, ir 224 metais prieš Kris
tų, penkiasdešimts 'šeši metai po jo pasta
tymo, Visa sąla buvo smarkiai sudrebinta. 
Gal but kad akmeniniai jo pamatai nebuvo 
užtektinai tvirti išsilaikyti nuo suirimo lai
ke drebėjimo; jiė suskilo, suiro* stovyla, 
pavartyta į vieną ir į kitą pusę, su užmu 
nuvirto! Puolant stovylos dalįs išsileido 
ir. ant akmenų didėji stovyla 'gulėjo kaip 
baisus išardytas milžinasj

Stovylos garsingumas buvo prasiplati
nęs po visas žemes, ir žinios apie jos su
griuvimą sukėlė visuose didelį apgailavi- 
mą. Ant greitųjų vėl sumanyta ją atsta
tyti. Iš visų Grekijos miestų, iš Egipto ir 
net nuo priešų Makedoniečių atėjo-pasisiū
lymai pagelbėti. Buvo kreiptasi prie ora
kulo Delfuose Sužinojimui dievų valios, bet 
orakulo atsakymas, gal but buvęs po kon
trole kokių lenktyniuojančių interesų, už
draudė stovylos atnaujinimą. Nuo to že
mės drebėjimo daug nu'kentė ir miestas; 
sumažėjo išvežimai, gerovė juos apleido* ir 
tokiu budu didėji stovyla palikta gulėti ant 
skalų daugiau nepajudinama. Trįs šimtai

metų vėliaus, 
los apsilanikė, 
dar padribęs gulėjo. Stebėdamasi iš jo di
dumo, jis rašė:

Didžiausio nusistebėjimo verta yra ta 
milžiniška saulės dievo stovyla, kuri kita
dos stovėjo Rhodes uoste ir buvo darbas 
Chares iš Lindos, nemažiau 70 ku'bitų aug-' 
ščio. Ta stovyla, penkiasdešimts 'šeši me? 
tai po jos pabaigimo, likosi žemės drebėji
mu sugriauta, bet net kuomet ji gulėjb, su
kelia musų nusistebėjimą ir jsivaizdinimus. 
Mažai kas gali savo glėbiu apimti jos ran
kų nykščius ir patįs pirštai yra beveik ly
gus didumui -tulu stovylų.- Kur sulietos 
vietos "perplyšę, 'stovylos viduryje »matyt 
išsižioję platus urvai. Viduryje, taipgi, 
galima matyti daugybė akmenų, su kurių 
pagalba artistas stovylą sustiprino, ’kelda
mas ją laipsniškai didyn.

kuomet Plinijus ant tos sa- 
tas misinginis (milžinas vis

JBuvo dedama pastangos atnaujinti pir
mutinį 1 Rhodes gyvumą ir gerovę, tečiau 
miestas vistiek nyko. 43 m. prieš Kr. Ro
mietis Kassius užpuolė* ir apiplėšė jį kada 
Khodiečiai nenorėjo- mokėti jam reikalau
jamų keturiasdešimts tūkstančių talantų. 
Sekančiais metais jis patapo dalimi Romos 
imperijos ir visi jo laivai likosi sudeginti. 
155 rp. po Kristaus žemės drebėjimas visiš
kai tą ųiies'tą sugriovė. 653 metais Arabai, 
kurių galybė smarkiai plėtėsi vakarų lin
kui, užėmė tą salą. Tenai dar vis ant Ska
lų tas Milžinas gulėjo. 672 metais perga
lėtojai Arabai, po vadovyste Kalifo'Moa- 
via, sudužusią Stovylą pardavė Žydams į 
Homs kaipo seną metalą. Tradicijos mini, 
kad Žydai tą misingį suimdavo ant 900 kup
ranugarių ir nugabenę jį į Lorymą, parda
vė ginklų dirbėjams. Vienas rašytojas, -ąp- 
skaitliuodamas ant kiekvieno kupranugario 
sukrautą vogą po 500 svarų, tikrina kad 
stovylos misingis svėrė 360 tonų.

Su laiku salą užėmė Venecijos karei
viai, po to ji pateko -Italams. 1309 m. Šv. 
Jono Kryžeiviai iš Jeruzalio užėmė ir 'at- 
budavo'jo miestą, tečiaus mažiausios pėd- 
sakos tos stovylos jau senai buvo pradingę; 
net vieta, ant kurios ji stovėjo, likosi už
miršta. Miestas vėl pėmaują atgimė. Dvy
lika metų pirm Kolumbo išplaukimo link 
Amerikos, Mohamędas II, Turkas, buvo 
pasiryžęs salą užimti, bet nepasisekė! 1522 
m. Sultanas Sulliman užpuolė ją su 200,000 
vyrų, ir 80,000 iš jų krito iki kryžeiviai pa
sidavė ir likosi išvaryti. Nuo tada i Rho
des, pasiliko muzulmanų rankose. Miestas 
ir dabar tebestovi, tečiaus riša tos salos 
populiacija siekia vos 30,000. Gal but kad 
tarp 2,000 salos Žydų yra ainių tų Žydų iš 
Homs, kurie nupirko garsiosios Stovylos 
metalą ir pardavė jį pavertimui į kariškus 
įnagius.

(Bus daugiau)

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

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN COMPANY 
Sumokėtas Kapitalas suvirj $5Q0,000.00

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

šios Korrtpanijos 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 A
ANTROS GRINDIS (HANNA BUILDING 

Euclid Avehue prie East 14th Street

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

Miles Avenue, kampas xE. 123rd Street 
West 25th Street, kampas Wade Aye.

BAISI MEILE.

dalykais, tam tinkamais, .pasi
daro sava šviesa žibantis-ele
mentas. į Vienas gramas ra
diumo sumaišytas su 20,000 gr. 
slaptai užlaikomo proceso phos
ph or esteem tinib, zinko sulphide 
duotų užtektinai radiumo švie
sos materiolo, padarymui- savi
mi apšviestų 667,000 laikrodžių 
pumerių — juos nakties laiku 
ištolo butų galima matyti. ’ 

t . Metafizikas.

but didžiausia “radiumo dirb- 
tuvė” yH Pittsiburgęį Kita tol 

site geriau iš sekančio Sir- Oli-Įkia randasi Orange, 'N. J< 
verio Lodge paaiškinimo:

"Radio-aktivėse medegose iš-_ 
tikro yra s,™_ — —-—---
energijos ir dalis tos energijos 
pasiliuosuoja išleidimu nuo sa- ( 
vęs dalelių, atmetamų laiks nuo i 
laiko nuo paties to kūno kuomet. 
atomas persikeičia arba perei-l 

, na iš painesnio į aiškesnį pavi-! 
dalą.” Ir kalbant tiesiai apie 
radium: “Ta medega degą'kaip 
ji stovi, fir vis nesunaikinama. 
Energija kiek jis išduoda nuo 
savęs nuo grano yra tokia ste
bėtinai maža kad sumažėjimas 
paties Išmoto neperprantamas, 
bet išleidimas energijos yra aiš
kus:-”

Pirma žalia medega iš kurios 
radium buvo išskirtas paėjo iš 
Bohemijos. Dar jo ir dabar te
nai randama ir taipgi yra radiu
mo rudies pietinėj Saksonijoj, 
Vokietijoj; Komvallyj, Angli
joj ; Pietinėj 'Australijoj čent- 
ralinėj Aziatiškoj Rusijoj, vadi
namoj Rusišku Turkestanu, ir 
dalyse Indijos ir Rytų Afrikos.

Didžiausi radiumo rudies guo
liai randasi, sulyg Suv. Valstijų 
geologiškų tyrinėjimų, Suvieny
tose Valstijose — pietvakarinėj 
dalyje Koloradus ir pietrytinėj 
dalyj Utah valstijos.

Prie pitchblende, radium yra 
ir 'kituose mineraluose,-kaip 
uraninite, samarskite, branneri
te, autunite ir torbernite. Bet 
dvi ypatingos rudįs — kamoti- 
tas ir tyuyamunitas — yra la
biausia turinčios radiumo ir iš 
.i'.1 Spigiausia” gaunama visa di
duma pasaulinio radiumo. -

Radiumo rudis /turi savyje ne 
daugiau kaip” tik žymę radiumo 
kiekviename rudies tone, ir tas 
brangus metalas niekados nebus 
galima rasti dideliuose saikuose, 
ir vargu jo bus atrasta kada to
kioje gausybėj kaip aukso, si
dabro, vario, ar net deimantų, 
nes, kaip vienas žinovais aiški
na : “Radium susidaro per nyki
mą uraniumo, ir stebėtinai lėtu 
procesu, ir radium pats savaimi 
nyksta ir persikeičia į kitus ele
mentus taip smarkiai -kad jis ne
gali susirinkti į matomą daugu
mą^

žinomas radiumo rudies ištek
lius, kaip apskaitliuota, dabar
tiniu jo išnaudosimu saiku, pra- ■ 
nyks gal but j dvidešimts ar 
d-videšimts penkis metus. Gal)!Š

APIE RADIUM
Kas yra radium, kaip jis pa

sidaro, iš ko jis susideda? — 
Daugybės žmonių klausia savęs, 
girdėdami y tapie -tokį ypatinga) 
svarbų ir brangų dalyką.

Šis stebėtinas elementas ku
rį nekurie pavadina tiesiog “pa
slaptingu metalu” buvo išras
tas moteries, Marės Curie su 
pagalba jos vyro, Francuzo che- 
misto Curie.

Vienas gramas radiumo kai
nuoja 120,000 dolarių. Kadan
gi svaras turi 16 uncijų, o un
cijoje yra 30 gramų, supraskit 
kokia mažutė dalelė yra to ele
mento verta suvirš šimtą tūks
tančių dolarių. '

Nors jo vardas yra plačiai ži
noma .per apie ketvirtą dalį 
šimto metų, mažai kas težino 
apie patį radiumą. Kaip jis iš
rodo, -kaip padirbamas,, kaip jis 
naudojamas ? _

Taipgi, radium naudojamas ne 
vien vėžio ligos gydyrųui, bet ir 
nuo daugelio kitų ligų, su gero
mis pasekmėmis. Ar žinote ir 
tai kad radium šiandien naudo
jamas kaipo trąša laukuose, ir 
kad jis pastojo svarbiu komer
cijos produktu?

Kaip sakoma, visame pasau
lyje nėra tiek radiumo kad bu
tų galima surinkt jo pilną puo
delį, ir vienok kiek jo yra jis 
vertas milijonų dolarių, taipgi 
jis padarė perversmą mokslų 
pasaulyje, ir mokslininkai vie
nodai skelbia jok pasaulio žmo
nija dar tik priėjus slenksčio 
prie neišsemiamų šaltinių ste- 
bėtinumų, kurie kada nors bus 
atidengti šiame ypatingame ele
mente.

Radium galima sakyt yra kai
po sukencehtruotojas energijos 
didesniame intempime ir spėko
je negu kitos kokios substanci
jos kada nors įsivaizdintos.

Dr. J. Bissel, pasižymėjęs 
radiumo žinovas, sako jog "uh- 
cija radiūmo savo persikeitime 
išduoda gana energijos pakėli
mui penkių milijonų tonų tris
dešimts pėdų augštin.” (Radiu
mo dabar tėra išrinkta apie ke
turios uncijos. Tonas yra 2,000 
svarų.)

Seniau gyvenęs W. Ramsey, 
vienas iš didžiausių pasaulio 
mokslininkų,’ sakė jog viename 
tone radiumo yra užtektinai e- 
nergijos, jeigu ją butų galima 
pakinkyti žmonių naudon, vary
mui 15,000 "arklių spėkos laivo 
po penkiolika mazgų į valandą, 
be perstojimo per 30 metų. Ki
taip sakant, tas įsivaizdintas to
nas radiumo galėtų padaryti 
darbo kiek padaro 1,500,000 to
nų anglies. Ir visgi pasirodo 
jog radium yra toks nekenks
mingas ir nekaltai išrodąs kaip 
bile kas kito.

Ką moksliškai žinoma kaipo 
tyrą radium”, buvo jo išskirta 
cik vieną ar du sykiu 'ir tik ke- ] 
Ii žmonės jį tematė jo tyriau
sioje formoje. Jis yra skiria
mas prie mineralų ir turi baltą, 
metališką žibėjimą. Paprastai 
jis yra gaunamas iš rudžių for
moje kaip chemistai vadina hy
dro sulphato, chlorido ai- bromi
do. Abelnai radium yra par
duodamas ir vartojamas šitų 
druskų formoje, kurios kožna 
yra balta, arba beveik balta, me- 
degą, kad bile' žmogus per klai
dą palaikytų paprasta druska.

Pirmas radium' Marės Curie 
ir-jos vyro išrastas buvo išim
tas iš mineralo žinomo kaipo 
pitchblende. Kaip ir kiti pasau
lio stebėtinumaį, radium atsi
rado taip sakant “mokslišku pa- 
sitaikymu”. Marė Curie fir jos 
vyras 1898 m. savo laboratori
joj trusdamiesj/nejieškojo ra
diumo, nes jie neturėjo jokios 
idėjos (apie egzistavimą to ne
paprasto elemento. Jie tyrinė
jo tik radio veikimą įvairių mi
neralų' kuriuose žinoma, buvus 
uranium ir thorium.' - ■ -M

Dirbdama ant pitchblende jie 
patėmijo tą mineralą turintį di
desnio sava-veiklumo išžibėjimė 
negu pats uranium., Išsyk jie 
manė bene tas paeina nuo ne
kuriu ypatingų chemiškų sudė
čių kuriose uranium radosi. Tą 
teoriją jie atmetė prirengdami 
dirbtiną mišinį kurį išbandė ir 
patėmijo jog jame Nesirado jo
kio panašumo kaip radio veiki
mas pitchblende. Jie -suprato 
jog susiduria su nauju elemen
tu. Jie tą elementą išskyrė ir 
jis buvo radium.

Ką radio-aktivės substancijos 
reiškia *— iš kurių „rądium yra 
pažymėtiniausiu nariu — supra-

I Kolonadoj, apie šešios mylios i 
cuvese artimiausio gelžkęlio, Pal :
sankrova atomiškos!radox klonyje, rudis kasama,; 

dedama į 100 išvarų maišus, šų- i 
kraunama anv- mulų kuprų ir ; 
gabenama gelžkelio stotin, o iš 

'ten vagonais siunčiamą į Oran- 
|ge, N. J. Toje ypatingoje įs- 
I taigoje 250 tonų rudies aplei
džiama lygia dalimi chemikalų 
ir vandens, ir per daugybę va
lymo procesų, (per ką pereina 
500 tonų rudies, išeina vienas 
gramas radiumo’ — beveik su
tilptų į paprastą nopereką.

Radi ūmo jplovimo įstaiga Pitt- 
sbu-rge — kurios pamatyti tik 
Mme. Curie atvyko' Amerikon— 
sulyg dirbtuvės vedėjų prandši- 
mo, 1920 metais išrinko (aštuo
niolika noperekų radiumo, ku
ris parduota už $2,160,000. šis 
ypatingas produktas, reikia su
prasti, . yra radium ' sulphatas, 
naudojamas moksle ir gydyme,: 
Bet nėra tyras radium moksliš
kame supratime. Viteame pasau
lyje'tyro radiumo yra nuo 100 
iki 110 gramų, iš jų apie 80 gra-I 
mų išdirbta Suv. Valstijose;

Toks radiumo išdirbimas yra 
sutikus, kad, aiškiai sakant, rei
kia supilti 'aštuonis vagonus ru
dies į nopereką. Vienos unci
jos radiumo išdirbimui susinau-Į 

, duja 50,000 tonų žalios mede- 
gos, tame ineiria radiumo rudis, 

: anglis, (vanduo ir chemikalai, 
. sunaudoti darbe.

Sumaišius radiumą su kitais |

Red Star Line
Iš New Yorko į 

Hamburgą, Danzigą
Liepojų

Trečios klesoš pasąžieriąms.
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American Line
Tiesiogine Kelione
NEW YORKAS- 
HAMBURGAS

Dideli ir Moderniški Dviem 
Šriubais Laivai.

Minnekahda
30 d.

Liepos 14'
Liepos 28"

Birželio
Manchuria
Mongolia
Kreipkitėsį Kompanijos Ofisą
9 Broadway . New York 
arba prie Vietinių Agentų.

SIŲSKIT LIETUVON 
DAIKTUS

Mes pristatome Lietuvos daiktus (drabu
žius ir kitokius) su pilna garantija. Musų X 
atstovai Lietuvoje persiunčia į vietas. 
Daiktai, siunčiami per mus yrą po ap
draudė Amerikos Insurance Kompanijų 

iki pat Lietuvos riibežių.
Informacijų ir Sąlygų klauskite per Laiš

kus. Rašykite Lietuviškai. Adresas:
VAN CLEĖF EXPRESS & 
FORWARDING COMPANY

303 West 30th Street New York City,

INVESTMENTA5 VISAI BE RŪPESČIO
SAUGUS IR PELNINGAS

INVESTMENTAS VISAI BE RŪPESČIO
Yra tolus kuris yra saugus iš paties principo ir su tuo atsakančiai pelningas dividendais kad D0LEI 
TO NEREIKS NEMIGUS RŪPINTIS. .

Ką didesnio nusaugoję galėtumėt turėti kaip gerąją New Yorko Nejudinamąją Nuosavybę kuri be 
paliovos kjla vertėje ir uždirba pusėtiną pelną?

THE AMERICAN GATEWAY REALTY CORPORATION /" 
pasiūlo jums tokius investments formoje Dviejų Milijonų Dolarių vertes Preferred Cumulative Par
ticipating stock. Kaina yra $lb0 už Šerų pilnos $100 pertes, išmokami dalimis arba pilnai ant syk. 
6% SUDĖTINO DIVIDENDO metuose mokama mėnesiniais padalinimais ir yra atsiunčiama savinin
kams pirmų dienų, kiekvieno mėnesio.
PRIE TO DAR jus gaunate dividendų-sekančiai: \

Už kiekviena Dolarj dividendo iš PaprastojoStako 50 priedmio bus mokama ant Preferuoto 
i Stako. Paveizdan, kadangi bus 20,000 Šerų iš Paprastojo ir iš preferuoto stakb abelnai, jeigu už 
Paprastąjį Stakų dividendas bus mokamas po $4.00 nuo šėro ant metų, tai ant Preferuoto stako bus 
dividendas mokama po $2.00 nuo šėro ant metų. Tas pridedant prie reguliario dividendo iš 6% me
tų pasidarvs $8.00 nuo šėro per metus, arba

8% METINIO DIVIDENDO
mokamo visiems Preferuoto stako savininkams. Uždarbiai dabar užtikrina ekstra 2% dividendų.

, PELNAS GAL PAKILS AUGŠČIAU
BATTERY PARK BUILDING, MARITIME BUILDING, SHESEBROUGH BUILDING, budinkai po 
No. 19, 21 ir 23 Peark Street, No. 22 ir 24 Whitehall Street ir pusėtini priderumai prie No. 8 State 
Street Realty Corporation, Battery Park Land Corporation ir South Ferry Building perstata nuosa
vybę THE AMERICAN REALTY CORPORATION kuri yra kontroliuojama per

HENRY L. DOHERTY & COMPANY
Visoje šalyje žinomos Investment!} Įstaigos po No. 60 Wall Street, New Yorke, su ilgais pasekmingais 
rekordais. " v . ..... '

Šitų budinkų vertė, kaip apskaitliuota vienos iš pažymiausios New Yorko nejudinamos nuosavy
bes apkainuotoją, perviršija PENKIS IR KETyiRTDALĮ MILIJONUS DOLARIŲ. . Budinkai yra 8 
pilnai išnuomuoti augštos klesos žmonėms ant sutarčių nuo trijų iki dešimts metų, ir nuolatos gau
nama aplikacijos su reikalavimais juose vietų.

DIDELIS UŽSIŽINGEIDAVIMAS
Skaitlius užsiinteresuojančių šituo pasiulymu kasdien didėja. ŠIMTAI atsikreipia ir ypatiškaL 

TŪKSTANČIAI klausia tolimesnių informacijų prisiųsdami kuponus. Išlavinti ekspertai įvairių tau
tų kalba arba rašo jums jūsų pačių kalboje .taip kad galėtumėt pilnai viskų supranti. \

Mes Nesiūnčiame Rinkėjų '
ATMINKIT! Skaičius pardavimui skiriamų Šerų yra apribotas. Jie greitai bus išparduoti. Jus 

galit pirkti vieną arba kiek tik išgalit, bet kada šitie bus parduoti jie pasibaigs. Kas pirmas bus tas 
pirmas gaus,-taigi rašykit arba ateikit pas mus TUOJAU.

JEIGU PASITEIRAUSIT TUOJAU INVESDINSIT
nės tai ištiesų yra INVESTMENTAS VISAI BE RŪPESČIO.

Foreign Language Investor Department 
HENRY L. DOHERTY & COMPANY 

York12 Pearl Street, New Manager

PASIRAŠYK 
IR 

PASIŲSK 
KUPONĄ 
ŠIANDIEN

Foreign Language Investor Department 
HENRY L. DOHERTY & COMPANY

12 Pearl Street, New York
Be jokių man iškaščių prisiųskite man paaiškini

mus apie jūsų “AUKSINES PROGOS" Investmen- 
tų propoziciją.

. Vardas ________________n_____________.__________
Gatvė ____________ ________ __
Miestas ________________ ____■_______ ____________
Valstija ______________   ■___^___   

(DIRVAI
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bastėsi Au jauni karininkai, | 
Ėtėmiję pažįstamų nusilenk 
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dė ranką savo draugui Jonui
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migo ant tavęs./
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’ tį Didelės, juodos jos akis 
: kitaros, ir visas jos ypatos 
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dį. Pasiliko jinai neprieina 
nuožiūros pakliudymiri jos 
buvo statoma kaipo pavyzdi 
tos moters, todėl negalima 
nortkoks vyras drįstų apie
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.nėšį laiko bandė savo drauį 
tikinti kad Madame Poinoo 
jo žiurėjo.
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BAISI MEILE
(Guy de Maupassant — Vertė A. A. Tulys)

Jūrės buvo tyros ir ramios, vos krute- 1 
narnos tėkmių, o ant prieplaukų visas Hav- ' 
re miestas žiurėjo į atplaukiančius laivus. 
Daug jų buvo galima tolumoje matyti; ne- ! 
kurie jų dideli garlaiviai, durnais- apsitrau
kę, su nuogais stiebais į padebesius kils- 
tančiais, lyg be lapų medžiai; kiti jų buvo 
mažesni; kiti traukiami vos įmatomomis 
lynomis.

Iš kiekvieno horizonto kampo jie plau
kė linkui siauros pristovų gerklės, kuri ri
jo tuos milžinus; ir tuomet jie riaugėjo 
garo purkčiojimais, tai vaitojo, švilpė ir 
klykė. ‘

Ant prieplaukos žmonėmis apgultos 
bastėsi du jauni karininkai, pasveikindami 
užtėmiję pažįstamų nusilenkimus ir kar
iais sustodami pasikalbėti. Urnai vienas 
jų, didesnysis, Povilas d’ Henriciel, suspau
dė ranką savo draugui Jonui Renoldi ir ta
rė: -

“Aš sakau, čia yra Madame Poincot. 
Akylai jon pažiūrėk.' Aą esu -tikras kad ji 
žvalgo ant tavęs.’/

Ji artinos įsikabinus rankos savo vy
ro, turtingo laivų^savininko. Ji buvo mo
teris apie keturiasdešimta, dar labai graži, 
vienok stora, kurios puiki figūra pagelbė
jo jai palaikyti dvidešimties metų jaunys- 
tą. Didelės, juodos jos akįs, išdidžiai už
laikomos, ir visas jos ypatos puikumas už
tarnavo jai, tArpe jos draugų, deivės var
dą. Pasiliko jinai neprieinama ir be jokios 
nuožiūros pakliudymui jos įgyvenimo. Ji 
buvo statoma kaipo payyzdis vertos ir kil
tos moters, todėl negalimas daiktas kad 
norsf koks vyras drįstų apie ją ir pamislyti.

O dabar Povilas d’ Henriciel per mė
nesį laiko bandė savo draugui Renoldi in-

■ tikinti kad Madame Poincot maloniai antį 
jo žiurėjo. ■’ ».

“Gali tu būti tikras”, spyrėsi jis. “Aš 
■neklystu, padūkusiai ji tave myli, kaip ne
paliesta moteris, kuri nėra mylėjus. Ke
turiasdešimtis yra baisus amžius del dorų 
moterų, kuomet jos turi jausmų. Jos tam
pa kvailomis ir daro kvailus dalykus. Ji
nai yra meilės užgauta, žmogau, kaip pa
žeista paukštis. Jinai puola, ir ji nupuls 
į tavo globstį. Žiūrėk!”

Augšta moteris prisiartino su pirma 
■einančiom dviem savo dukterim, dvylikos 
ir penkiolikos metų, ir tuojau išbalo pama
čius karininką. Karštai, su nustatytom 
akim, ji ant jo žiurėjo ir daugiau jau ne
bematė savo vaikų, savo vyro bei zujančios 
minios. 'Jinai priėmė jaunų (žmonių pa
sveikinimą ir be nuleidimo savo akių, ku
rios buvo uždegtos tokios liepsnos kad ga
lios abejojimas apėmė (karininko Renoldi 
JJrotą.

“Aš buvau tikras”, tarė jo draugas. 
■“Ar tų matai dabar? Kad jus dievai! Ji 
tebėr labai tavimi užinteresuota.” '

Bet Jonas Renoldi nejieškojo draugi
jos intrigų. Mažai duota meilės dalykams, 
virš visko jis geidė ramaus gyvenimo ir 
pasitenkino save praleisdamas savo liuosas 

. valandas ant liaisonų, kurių jiunas žmo
gus visados randa. Visas sentimento akom
panimentas, atidos ir palankumas, kuriuos 
gera moteris palaiko, vargino jį. Retežis, 
buk net lengviausias, kuris tave prie to pa
traukia, baidė jį. 3

“Į apie mėnesį,” sakė jis, “bus man to 
daugiau negu gana' ir busiu pasitenkinęs 
palaukti šešis mėnesius delei mandagumo 
priežasčių.” ,

Paskui pertraukimo mintis su jąus- 
mais, deliuzijomis ir tampriu prisirišimu 
prie ištvirkusios moters pergandino jį. Iš
vengė jis susitikti su Madame Poincot. Bet 
vieną vakarą vakarieniaujant jis sudėjo 
prie stalo sale jos ir matė savo draugės 
karstą žvilgsnį, kuris smaigė jo sielą. Jų 
rankos susitiko ir nenoromis kietai susi
spaudė. Tas jau buvo pradžia meilės pa
slapčių.

Vėl jis ją sutiko, visados priešingai sa-

vo norui. Jautė jis meilę ir buvo paliestas, 
pačiuptas kokios tai tuščios pagailos delei 
baisiai karštos moters meilės. Dell to jis 
pradėjo ją mylėti ir buvo mandagus, many
damas jog pajiegs jis laikytis sentimento 
ribų.

Bet vieną dieną jiedu padarė nustaty
mą, (kada jinai pareiškė jog jiedu gali liuo- 
sai susitikti ir 'kalbėtis. Paškui apsvaigus 
ji puolė į jo glėbį ir jis pąsitenkino palikti 
jos mylimu.

Tas tęsėsi šešis mėnesius. Ji mylėjo 
jį pašėlusiai— desperacijoj. Inipuolus į fa
natišką meilę apie nieką dąugiau ji jau ne- 
bėmislino; ji paaukavo visą saveJsavo kū
ną, savo sielą, savo linksmybę. Ji įmetė 
save visą į savo širdies liepsną, kaip įmes- 
tunr brangią savystą į degantį laužą 
aukos.

Senai jau to užteko ir jis didžiai 
gailestavo leng.vus naudingo karininko 
sitikimus; bet jis jau buvo rankom ir 
jom surištom ir belaisvis. Kas antra 
nutė ji jo klausė:

“Viską aš tau atidaviau: Ko tu 
nori?”

Jis buvo priverstas atsakyti:
“Bet aš niekodavęs neprašiau, ir aš 

norėčiau kad tu atsiimtum tą ką man ati
davei.”

Be atžvilgio ar ji buvo nuodėminga, 
susimaišius, ar nupuolus, kiekvieną naktį 
ji ateidavo pas jį ir visados daugiau užsi
degus.

Paskui ji bloškė save į jo glėbį, trynės 
prie jo, jautė skausmus dideliuose bučkiuo
se, kurie baisiai vargino jį.

“Pasvarstyk”, silpnai priešinosi jis.
“Myliu aš tave”, atsakė ji ir paskui 

perpuolus ant kelių, per ilgą laiką meilės 
pozoj jin žiurėjo. Bo atkakliu jos žvilgs
niu ant galo jis neiškentė ir norėjo ją pa
kelti. *

“Kelkis. Kalbėkime.”
“Ne, palik mane”, sumurmėjo ji,'' ir 

taip pasiliko, savo siela ekstaze.
“Aš tu žinai, aš mušiu ją”, jis aiškino 

savo draugui d’ Henriciel. “Ilgiau aš ne
begaliu to pakęsti, tikrai nebegaliu. Ką tu 
patari man daryti?” pridūrė jis.

“Pertrauk”, atsakė antrasai.
Renoldi patraukė1 pečiais: “Tau leng

va kalbėtu apie ■pertraukimą ryšių su mote- 
ria, kuri tave kankina savo atidbmis; kuri 
persekioja savo malonumu, kurios vienas 
noras užganėdinti; ir kurios vien tik bUvo 
klaidą kad ji taip'pasidavė man vietoj man 
jai pasiduoti.”

Vienok vieną rytą jie išgirdo jog pul
kas imsis jų garizonus permainyti. Renol
di'iš džiaugsmo pašoko. Jis likosi išgel- 

, bėths! Išgelbėtas be jausmo, be ašarų -- 
išgelbėtas! Tai buv.o tiktai klausimas apie 
užsilaikymą pakantriu per du mėnesiu. Iš- 

, gelbėtas!....
Tą naktį jinai atėjo pas jį daugiau už- 

z sidegus negu -paprastai. Ji buvo jau gir
dėjus tas baisias naujienas ir, nenusiėmus 

; skrybėlės, paėmė jo ranką ir -nervingai su
spaudė, paskui, savo akimi jo akyse, jiipra- 
dėjo drebančiu ir nulemtu balsu:.

(Dar bus)

ir Svietas juoksis' sy
kiu su tavimi

ORAS SEKANČIAI 
SAVAITEI

(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo)— 
žaibus ir perkūnuos — jei 
taip užeis. O gal bus sausa. .

del

ap- 
su- 
ko- 
mi-

dar

KAS YRA SVARBIAUSIU 
IŠRADIMU?

Alfabetas arba rašomosios raidės 
turbut vienas iš svarbiausių išradimų ką 
kada žmogus padarė, ir garbė už tai pri
klauso senovės Foinikams. Išradimo die
na arba metai galutinai nežinomi. Grekai 
paėmė savo alfabetą nuo Foinikų, gi Ro
mėnai priėmė Grekų alfabetą, įsu tūlomis 
permainomis. Ankstyviausias raštas -bu
vo tik didžiojomis raidėmis, mažosios rai
dės riebuvo Įvestos iki beveik septinto am
žiaus. Seniausi ką užsiliko rankraščiai iš 
senovės yra parašyti didėsėmis raidėmis, 
be jokių tarpų žodžių galuose ir be jokių 
atskyrimo ženklų.

PAJŪRYJ
Tykus vėjelis 

bangas siūbuoja, '
Skaisti saulutė 

jas lyg bučiuoja;
Gražu sėdėti 

ant augšto kranto,
Vienai - apleistai,

■kur nieks nelanko.
Minčių šaltiniai

■tau atsidaro, 
Gali svajoti, 

sutveri ką gero.
Bangos banguoja — 

daila jų regis,
Jas aprašyti 

jausmai tik degas.
Kai rustus vėjai 

vandenį taško,
Jauties lyg tave 

jūrės kur blaško. "
Krantai dejuoja 
' kad vilnįs plaka,

'Vėl naują mintį
tau rods kas šneka.

Matai per jūrės 
ramutį veidą

Nutiestą taką
\ kur saulė leidžias;
Tenai rods eitum, 

be abejonės,
Visas atrastum 

savas svajones.
* Kleopatra.

Nuo Juokų Red.: šios, eilės 
mums patinka, ir jos aiškiai at
vaizdina kiek skirtingesnį p-lės 
Kleopatros rašymo būdą nuo ki
tų. / Bet čia atsiveria tas, kaip 
ir visuose poetuose: įvairus di
dėli įsivašzdinimai. Mes seniau 
jau esame kalbėję apie vienus 
tokius įsivaizdinimus: kur poe
tai mergeles vadina “saulėmis”, 
“žvaigždėmis”, “gyvybės šalti
niais” ir kitokiais galais. Ištik- 
ro tai dievų duota poetams do
vana kad iš menkiausio dalyko 
jie padaro didelį, o paskui del jo 
kenčia, jo bijo arba garbina jį.

Su p-le Kleopatra tie įsivaizdi- 
nimai apsireiškia kitokioje pras
mėje. Tą pajudinti 'davė mums 
žinojimas geografiškos padėties 
to miesto kur p-lė Kleopatra gy
vena. Aiškiai sakant, tenai nė
ra visai-jokių jūrių, prie kurių 
ji čia rašo sėdinti. Ar ji 'kada 
buvo prie jūrių, ar tada 'būda
ma tas eiles parašė, ar' tik buvo 
kur savo kaimynystėje nuėjus 
prie kokios balos ar ežero, kas 
paprastai pasitaiko būti 'kieky 
vienoje žemės dalyje. Na, te
nai sėdėdama įsivaizdino sau jū
res, ir štai mes turime puikias 
eiles. Jei nebūtų mokėjus balos 
persistatyti jure, ji nebūtų galė
jus šių eilių sutverti. Mes 
galime užtikrini.

yra
Pr. Biliūnui keistai — ir 

bai sutaikytinai — išrodė ]

Lietuviškai-Ąngliškas ir Angliakai-Lietuviškas

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

Važiuojančiam į

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, tame skyriuje ir randi.
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon1 negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!. 
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

$10.00
$11.00

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

Kaip iš seniau atsimename, 
pakviesdami prie kontesto šio 
skyriaus poetus paminėjimui jo 
dviejų metų sukaktuvių, sakė
me jog kurios eilės bus perrim- 
toą'tilps kitur. Tokiomis pir
miausia pasirodė gerb. Eleono
ros “Viskas Praėjo": jos tilpo 
pereitame num. Už rimtesnes 
eiles Skiriant kontestą gal jos 
butų laimėjusios dovaną.
‘ Mes jau gatavai esame pri
sirengę prie paskyrimo kontes- 
te laimėjusiam ar laimėjusiai 
knygą “Trimitas”, tik dar lau
kiame paskutinės dienos: gal 
kas daugiau, iš kurio pasviečio, 
prisius ir perviršins visus.

P. S. Dar šianden gavome 
naujų eilių nuo šių:

Ką Darysim? Maižiešius 
Aš Pasiilgau ir 
Man Gaila Tėvynės

Saulėtekio Vaikas 
Vyrams Antausis Audra 
Meilės Kryžių Nešantiems 

Biruta ' 
Gerb. Biruta yra visai nauja 

šiam skyriui. Musų pažinoji
mas jos iš kitų jos eilių (kitais 
parašais) leidžia mums užtik
rinti skaitytojams jog ji tikrai 
yra moteriškos lyties, kaip ir 
parašas rodo.

RED. ATSAKYMAI
Z. M. L. D. — Mes nežinome 

ką tos raidės reiškia ir kokis 
tikslas tos draugijos (jeigu tai 
yra kokia draugija) ir dėlto jos 
vardu prisiųsto raštinėlio, be jo
kio kito parašo ar žymės, nega- 
lime-sunaudoti. Jei ir butų pri
siųsta kaip reikia, raštas vistiek 
netikęs — negalima rasti ką jis 
nori nukalbėti. Netilps.

J. Merkšaičiui (Vilkaviškyje). 
— Laikraštį siuintinėsime ir to

liau; meldžiame parašinėti ži
nelių iš savo apielinkės.

Laisvas Lietuvis (Lietuvoje). 
— Vaizdelį gavome ir sunaudo
sime prie pirmos progos.

Lietuvos Atstovybės 
Nauji Adresai:

LITHUANIAN LEGATION
1925 — F Street, N. W.

Washington, D. C.
Representative of Lithuania 

370 — 7th Ave., New York City

I IETUVOS VAIKAI MORI IZNYGŲ

z^ERA knyga yra tai ištikimiausis draų- 
gas ir vadovas. Gerų knygų Lietuvoje 

neužtenka, — jų spausdinama labai daug, 
bet skaitančiųjų ir norinčiųjų skaityti yra 
dar daugiau.
Tamsta turi savo jaunų giminių, einančių 
mokyklas Lietuvoje, — nepasigailėk dola- 
rio-kito jiems ant knygų. Tas juos palink
smins, — priduos akstino mokslui, — o juk 
be mokslo yra sunku.
Viena iš geriausių knygų jaunimui — tai

ĄISOPO pASAKOS

Du žmonės gali sugyvent kaip 
vienas, bet pačią nėra taip len
gva užlaikyti kaip ją gauti, — 
nusiskundžia Vin. Bočkus iš De
troito (Mich.). s

S
Gerb. Epikūras prisiuntė apa

čioj talpinamas mažas tr«mpu- 
tes “subarstytas” eiles: paim
kit žodžius, surinkit taip kad iš 
jų išeitų tos pačios eilės. Ku
ris surinks į dvi savaiti laiko ir
gi gaus knygelę dovanų.

štai tie žodžiai:

akutės. — vyrų — valanda — 
žib’ — linksmutis — kuomet — 
maloni — tarp — laikas — ir 
:— mergelių

Už poros savaičių paduosime 
kaip jos tikrai turėtų būti.

Vietinis moterų “Mažiau-Ty- 
lėk-Daugiau-Kalbėk” klulbas, po 
širdingo' atsisveikinimo su po
ra savo narių, išvažiavusių į 
Lietuvą, pereitame savo susirin
kime padavė įnešimą pradėt a- 
pie jas kalbėti.

surinktoš ir Lietuvių kalbon išverstos ži
nomo Amerikoje rašytojo Karolio Vairo. 
Knygoje yra daugybė paveikslų ir arti 300 
pasakų.
Atsiųsk Tamsta mums $1.25 (money orde
riu arba pašto markėmis) ir aiškų Lietu
von adresą tos ypatos, kuriai skiriate kny
gą, o mes pasiųsime tiesiog į Lietuvą, drau
ge su laišku, kad tai nuo Tamstos dovana. 
Užsakymus'ir laiškus adresuokite šitaip:

Lietuvių Spaudos Draugija
307 West 30tb St., New York, N. Y.

25,800 IMIGRANTŲ IŠ LENKIJOS 

34,247 IMIGRANTŲ IŠ RUSIJOS 
(tame skaičiuje yra paeinantieji iš

Latvijos. Lietuvos ir Estonijos)

tą

R. M. S. P
PATOGUS KELIAS 

NEW YORK—HAMBURG 
ORDUNA 
ORBITA 

OROPESA ________
Viskas puikiai rengta trečios kle- 

sos pasažieriatns.
The Royal Mail Steam Packet Co. 

26 Broadway New York

Birželio 18 Liepos 
Liepos 2.Rugpj. 
Liepos 16 Rugpj.

30
13
27

f AR žinote kad sulyg naujo Imi
gracijos Įstatymo tokis skai

čius ateivių iš kožnos tos šalies 
bus įleistas Į Suvienytas Valstijas 
bėgyje metų pradedant Liepos 1?

Naujas Imigracijos Įstatas yra svar
bus kiekvienas kuris turi draugų ir gi
minių užrubežyje. šis bankas mielai 
suteiks atsakymus kokius jus norėsi
te žinoti apie tas naujas tiesas. Musų 
skyriuje jūsų kaimynystėje paprastai 
rasite žmogų mokantį jūsų kalbą. At- 

. eikite pasiteirauti.

■ la- j 
per.

■num. paskelbtas eilių surašąs, 
gale kurių užvardijimų buvo 
padėti ir autoriai, pav, skaitant 
nenustojus, skamba:

Kur dingo Prometėjus? — 
(Jis dabar “Artojuje’^apie Dau
sų Kolumbą rašo)..

Suklaidintas Cirineušas — tą 
galima spręst iš jo “kryžiaus 
■kelių” — niekad neatranda galo.

Gerai, Kleopatra (dar reiktų 
dadėti į vidurį žodį “tau”). Ir 
tokis užvardijimas (Gerai tau-, 
Kleopatra) tiktų temai gerb. Ci- 
rineušo eilėms, nusiskundžiant 
savo nelaimingumą ir jos pasi
tenkinimą gyvenimu.

O

L. Petrauskas (iš Scrantono) 
atrašė:' Moteries būdas visados 
apsireiškia jos meilėje gyvu
liams. Jos niekad nenurimsta 
iki neturi namie katės, šunies 
arba vyro.

J. čerkauskas, vietinis, būda
mas labai užmaršus, aną dieną 
“Dirvos” krautuvėje nusipirko 
“Memorandum” knygelę ir į ją 
užsirašo viską kas jam reika
linga atlikti.

Bet daibar bėda kad jis užmir
šta jog tą knygelę kįšeniųje tu- 

! ri.

Teatrališki Veikalai
Pavogtas Kūdikis — trijų aktų 

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

Kunigas Macochas — 4-rių ak
tų tragedija 6 atidengimai, 

į ir 4 moterįs.
___... __  Kaina ............ 30c.

Klebonas Kaltas — 4 veiksmų 
■komedija iš gyvenimo, reikia 
apie 10 ypatų. Kaina 45c.
Brolžudys — penkių veiksmų 

tragedija iš tikro atsitikimo 
Lietuvoje. Reikia 19 ypatų, jų 
tarpe šešių moteriškų. Leng
va perstatyti, kaina........... 75c.

Laimės Jieškotojai — ketu
rių veiksmų drbma iš Lietuvių 
gyvenimo. Lošia 15 ypatų, jų 
tarpe 4 moteriškos. Kaina 40c.

ZTbe Glevelanb 
XDrust Company

Šaltiniai suvirs $125,000,000

Veikia 17 vyrų
Pusi. 35.- Kain

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedam) 

taupinimui

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

4%
St Clair Ir East 55-ta gatvK

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

12000 Superior Ave.

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

Sugrįžę nuo priėmėjų kvitos 
parodo, kad pinigai nueina be
veik į tris savaites lako. Mes 
mokame Markėmis, kurios yra 
legalią! 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 
budmką žemutinėj dalyj Broad
way, NeW Yorke, kurio čia pa
veikslas (parodoma; jame ran
dasi visi kompanijos ofisai.

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

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

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

2048 East Ninth Street, Cleveland
Arba rašykite savoje kalboje į

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 

65 Broadway, New York.

Įsteigta 1841 m.
Kapitalas $18,000,000.00
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Vyriauiias Ofisas' 
American Express Co., 

65 Broadway, New Yorke



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

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

Apdraudos Klausimas Lietuvoje
2. — Kokiais Pamatais Butų 

Galima Sudaryti Lietuvoje 
Apdraudos Draugija.

Pirm kalbėsiant apie pama
tus, kuriais 'butų galima steigti

nojamojo turto, — kaip 
rakandų, mašinų; įrankių, 
kių, vežimų, stiklo, etc;
to galima pridėt galvijų apdrau- 

vuo, -Muuų galima oicigu dimą. Kaip platus (yra laukas
Apdraudos bendrovė Lietuvoje, | tokiam darbui — nereiktų ir 
sužinotina kokios rūšies apdrau-' kalbėti!
da galima butų tinkamiausiai 1 Lietuvos Valstybės kūrimo 
patarnauti. metu Lietuvoje apsireiškia la-

Principialiai apdraudos klau- sveika mintis — tai yra no- 
rrias yra keliarionas. — ap- j jr pasiryžimas organizuotis 

turto kooperacijos pamatais. Taigi 
randa jr apdraudos klausimui, be abe

jonės, Lietuvoje bus siūloma 
kooperacijos pamatai.

tai:
pre- 
Prie

pritarimą gautų tokios korpora- Klausimai ir Atsakymai 
cijos kuriose dalyvautų ir vai-
džia. Valdžia prikviesti1 prie! ’ . a ’ osu 18
darbo nėra sunku, tuo labiau Gausia: Jei tėvas įniręs, sūnūs 
kad pati Lietuvos Valdžia apie 8u dukte.re gyvena Sav- VaJst?- 
apdraudimo darbą jau rūpinasi P08€- ° « žem? valdo svetimi 
. •, ... , . I TimnnAG ----- ar T.iaFiiv/vq Vainojoir planus Tiekia.

V. K. Račkauskas.

siirias yra keliariopas, 
drauda nekilnojamojo 
(triobų ir jų dalių), apdrauda 
kilnojamojo turto (padargai, 
rakandai, prekės, vežimai, etc.), 
apdrauda žmogaus gyvybės ir 
Sveikatos, ir tt. Mums šičion 
prisieina "kalbėti ypatingai apie 
apdraudą nekilnojamojo ir kil-' 
nojamojo turto, paliekant gyvy
bės ir sveikatos apdraudą, kai 
po grynai valstybinį reikalą, 
nuošaliai. Gyvybės ir Sveika
tos apdraudos klausimu turėtų 
rūpintis pati valstybė, kaip jau 
kaikuriose šalyse įr daroma. Ap
draudžiama senatvei, nuo ligų, 
nuo bedarbės ir t. p. Tečiaus 
ir privatei iniciatyvai turėtų bū
ti dirvos ir darbo.

Apdrauda nuo ugnies nėra 
naujas Lietuvoje.dalykas; Lie
tuvos Steigiamajame Seime jau 
buvo svarstyta įstatymas pri
verstinos apdraudos nuo .ugnies 
nekilnojamojo turto. Nereikia 
abejoti kad 'tasai klausimas (bus 
tinkamais pamatais .pastatytas. 
Tečiau apdraudos dalykas yra 
taip platus kad net ir valstybė 
negalės užsyk jo viso aprėpti ir 
tinkamai sutvarkyti. Tuo la
biau kad Lietuvos valstybė, kū
rybos metu, nėra 'turtinga, ne
turi 'užtektinai prityrusių žmo
nių ir kapitalo. Ypatingai ka
pitalo reikia, norint apdraudos 
dalyką iš pačių pradžių gerai 
.pastatyti.

šičion mums liktų kiek dau-

Tečiau, 
ar tas bus praktiška ir ar 
ras užtektinai 'jiegų kad 
darbą tinkamai pastačius 

[kooperacijos pamato, — 
[dabar galima paabejoti, 
operacijos pamatai gal geriau
siai tiktų vienam tik draudimui 
nuo ugnies ūkininkų triobų ir 
turto, nesą ūkininkai, gyvenda
mi ant žemės ir iš žemės, yra 
konservativis elementas, ilgesnį 
laiką gyvenąs vienoje vietoje! 
Tarpe tokios '(klasės 'gyventojų 
kuri nuolatos kraustoti iš vie
tos vieton, t. y. miesto gyven
tojų; interesas koperacijoje yra 
daug menkesnis. Geriausį to 
pavyzdį duoda kadir Amerikos 
Lietuviai; kurie ikišiol labai ne
daug biznių kooperacijos dės
niais tepajiegė suorganizuoti ir 
išlaikyti. Taip .pat nepraktiška 
butų organizuoti kooperacijos 

[pamatais draudimas siuntinių, 
kilnojamųjų daiktų ir ypatin
gai. valstybinių ir visuomenės 
ištaigu tarnautoju nuo nuosto
liu

Korporacijos (bendrovės) pa
matai, man atrodo, tiktų kuo- 
geriausia draudimo darbui Lie
tuvoje suorganizuoti. Tečiau 
korporacijos tokioje prasmėje 
■kaip Amerikiečiai jas supranta 

giaTdom^“dūoti “apdraudaLkil-1 Lietuvoje nebūtų popuiiarės. 
, . __ . — ..^ (T.iet.uva nenori kad joje įsiga

lėtų kapitalizmas. Ir dabar, 
kuomet valstybės kūrimo dar
bas yra tik pradžioje, to galima- 
išvengti, gaminant tokius pamšz 
tus korporacijoms, kurie apsau
gotų gyventojus nuo didelio iš
naudojimo. Lietuvoje ir tarp 
gyventojų ir valdiškose sferose

atsį- 
tokį 
ant 

bent 
Ko

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

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

Nedėldieniais 
nuo^. 10 iki 12 
8115 St. Clair Avenue

Netikusi Pašaipa
/‘Vienybės” num. 41-me,

! ląs Jurgis Šmurgis pašaipoje 
. antgalviu “Apmaklinėjimas”, 

vulgariškai pajuokia žemiau pa- 
sirašiusįjį, pažadėjusį vesti 
“Dirvoje” "biznio skyrių”. Ta
sai ponasi Jurgis užreiškia, kad 
“biznių skyrius” busiąs taip ve
damas kaip buvus vesta L. A. 
B-vė. Ir pabaigoje pataria ben
drovėms ir biznieriams klausy
ti patarimų, išreikštų mano 
straipsniuose, .nes jų iždai rei
kalauja pačystyjimo.

Polemizuoti del savo asmens 
nemėgau ir nepolemizuodavau, 
per 10 metų būdamas prie laik
raščio. Ypač nesinori polemi
zuoti su laikraščiu kurs mato
ma mėgsta 'kastis pelenuose nuo 
kurių katinas pabėgo (žiur. No. 
41-mą). Tečiaus negaliu nepa
sakyti kad aš vedžiau L. A. B- 
vę tiktai iki 1 d. vasario, 1918 
metų. Nuo to laiko 'Bendrovę 
vedė visi Direktoriai-. Toliaus, 
nuo sausio mėn. 1920 m. iki lie
pos mėn. buvau Lietuvoje, gi 
nuo liepos mėnesio iki sausio m. 
1921 m. visiškai .nesikišau į L. 
A. B-vę, nes išpradžių buvau 
B-vės Skyriaus Kaune jurisdik
cijoje, o paskui užsiėmiau vien 
tik “Nemuno” Bendrovės reika
lais. x

'Pagaliaus, jei “Vienybė” lei
džia savo -bendradarbiams pri
mesti man "čystijimą” bendro
vių ir biznierių iždų, — tai tą 
pati turėtų pritaikyti ir -prie 'ki
tų, tame skaičiuje ir prie paties 
“Vienybės” Redaktorius, kurs 
buvo L. A. B-vės direktorium 

[1917, 1918 ir 1919 m. ir dabar | 
juom yrą. Aš bent jokių -ben
drovių ir jokių 'biznierių iždų 
nečystyjau. Reiktų “Vienybei” 
nepamiršti ir to fakto kad ji ir
gi yra suorganizuota bendrovės 
pamatais; palauksime, pamaty
sime kaip ir kur ją nuves tie 
kurie kitus kandžioja. Ar ne
reiks ateityje atsigerti iš to šu
linio į kurį dabar su pamėgimu 
spjaudoma.

’V. K. Račkauskas.

tu-

žmonės, — ar Lietuvos Valdžia 
gali tą žemę konfiskuoti?

Atsakymas: — Lietuvos Val
džia taip valdomų žemių nekon
fiskuoja. Imama tiktai žemės 
iš didelių dvarų ir dalinama be
žemiams, pirmybę duodant ka
reivių šeimynoms ir kareiviams, 
kuvojusieiiis ir kovojantiems už 
Lietuvos Nepriklausomybę.

2. — Klausimas.: Ar galima 
Amerikiečiui Lietuviui, čia gy
venančiam, pirkti žemė Lietu
voje?

Atsakymas: — Galima per 
įgaliotinius. Tik nepatartina. 
Kas .perka katę maiše? Patar
tina butų pirkti tiktai tokis ūkis 
kurį Tamsta pažysti ir jo vertę 
numanai. Tokį darbą,'kaip pir
kimas nejudinamosios nuosavy
bės, reikia atlikti labai atsar
giai, — todėl nebūtų praktiška 
pavesti reikalą vienam asme
niui. Mano nuomone, geriausia 
tokį darbą pavesti kuriam Lie
tuvos bankui (pvzd. Lietuvos 
Kredito Bankui, Laisvės Alėja 
Nr. 24, Kaunąs, Lithuania), kad 
per savo juriskonsultą atliktų 
visus reikalingus raštus.

Nereikia pamiršti kad Lietu
voje žemės reformų pamatam 
dedama naujosios demokratybės 
principas; būtent: žemę gali val
dyti tie (kas 'ją dirba ir iš jos 
gyvena. Taigi jei Tamsta ne
manai Lietuvon gryžti, tad ver
čiau nepirk žemės. Bet jei ma
nai grįžti ir žinai ūkį, kurą no
rėtum .nusipirkti, tai dabar yra 
geras laikas, kuomet Lietuvoj 
auksinai yra pigus. Siųsdamas 
pinigus žemės pirkimui ir siųs
damas instrukcijas asmeniui, 
kuriam tą darbą norėtumėt pa
vesti, nesikreipkite į nežinomas 
vietas, mes už taip siunčiamus 
pinigus niekas jokios garanti
jos neduoda. Geriausia kreipr 
tis į banką. Tokiu 'banku, kurs 
tinkamiausiai Tamstai1 .patar
naus, yra vienintelis Lietuvių 
įsteigtas ir turįs tiesius ryšius 
Su Europos (ir Lietuvos) di
džiausiais bankais — Baltic Sta
tes Bank, 294 Eighth Ave., New 
York, N. Y.

3. — Klausimas:— Ar galima 
kitam pavesti ar užrašyti Lietu-, 
voje ūkį, jei pats čia gyveni?

Atsakymas: Galima, bet irgi 
reškia tai atlikti per rimtas įs
taigas. V. K. R.

vičių. Susirinko nemažas bū
relis draugu ir draugių paskuti
niu kartu šioje šalyje atsisvei
kinti sū Petru; atminčiai gerų 
jo darbų inteikta jam graži do
vanėlė. Kalbose draugai išreiš
kė jam geriausius linkėjimus, 
tą patį palinkėjo jis ir čia pasi
liekantiems. Būrelis draugų jį 
palydėjo ant stoties ir taip jis 
apleido šį miestą.

Linkime mes jam gerų pasek
mių parvykus j gimtinį kraštą, 
ir darbuotis tenai labui tų ku
rie neįstengia neturėdami už
tektinai dvasinių jiegų. J. P. Z.

i DETROIT, MICH.
i L. G. D. reikale. (Beveik per 
i visą šių metų .pirmą pusmeitį 
- rietės L. |G. D. skyrius nieko 
i neveikė. Mat delei bedarbės 
i Lietuvių gyvenimo sąlygos taip 

pablogėjo jog nesimatė progos 
rinkimui metinės narių mokes-1 
ties. Iš antros pusės — dar la- 

, bai reikalinga Lietuvos biednuo- 
menei pašalpa.

Taigi vietos LGD. skyriaus 
sekretorius bandė šaukti susi
rinkimą apkalbėjimui šios drau
gijos 'reikalų, tečiau susirinki
mas neįvyko. Tatai pasiliko vėl 
vienam sekretoriui tuomi reika
lu rūpintis.

Iki šiolei už šiuos metus su
rinkta ir pasiųsta Centran šių 
narių mokestįs (risi mokėjo po 
$2): K. šnuolis, V. Motuzienė, 
K. Unika, V. Unikienė, M". Ove- 
raitienė, J. Dambrauskas, K. 
Tauras, J. Kirvelis, J. Kriugž- 
da ir S. Norbutas. Viso $20. . -------

Be abejonės ateityj užsimokės (lu? >r P3*8 “Varpo” choras tu- 
ir kiti, tečiau pastebiama atša
limas link L. G. D. Mat, musų 
žmonėms ilgainiui tie patįs da
lykai "nusibosta”.... Kad taip 
yra parodo tas faktas kad iš au- 
gščiau paminėtų narių yra už
simokėjusių kurie nedirba per 
šešis mėnesius. Gi atsisakė mo
kėti tokie nariai kurie turi nuo
latinį darbą. Tai bent “partio- 
tai”.

1919 metais šis skyrius surin
ko ir pasiuntė centran $173.45; 
1920 metais — $158.77. Taigi 
Detroitiečiai, pasistengkime kad 
ir šįmet davarytume apie tokią 
pat sumą, šią vasarą draugi
jos rengia piknikus šu vilčia 
padidint savo iždus. Taigi ne
pamirškite ir L. G. D.* paskirti 
bent dalį' pelno, nes ši Draugi
ja visas aukas siunčia Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui- be jokių 
kurjerų — Rutkauskų ir Ko.

K. šnuolis.

NEW BRITAIN, CONN.
šis-tas iš L. D. “Varpo” Dr- 

jos veikimo. Pereitos žiemos 
'sezone “Varpo” Draugija gal 
daugiausia pasidarbavo dailos 
srityje negu kokia kita" drau
gija rytinėse valstijose. Pasta
tė scenoje net aštuonis veika-

• vien. Reikia užsiminti kad jau 
■ “Varpas” yra. gavęs užkvietiną 

prie' susiartinimo dailės draugi
jų nuo Worcesterio “Aušrelės”, 
ir tų užkvietimą mes širdingai 
priėmėm ir nutaryt laikyt kuo 
stipriausius iryšius su gerbia
mais Aušreliečiais, ir taipgi už. 
kviečiame kitų kolonijų dailėj 
draugijas susiartint vieną šit 
kita ir su mumis, nes taip susi
vieniję daug vieni 'kitiems gale* 
sime pagelbėt dailėje, lošimuo- 
se teatrų, dainose; jei kada nie. 
kuo 'kitu negalėtume pagelbėt, 
tai nors apsimainant teatrališ
kais veikalais, nes dabartiniu; 
tarpu Amerikos Lietuviams sto
ka veikalų; daugelio knygutės 
visai išsibaigė ir dingo, o naujų 
mažai pagaminama.

Butų .taipgi geistina, jei butų 
galima, padaryt kokį dailės or
ganizacijų suvažiavimų į pabai
gą vasaros aptarimui ateinančio 
sezono darbų.

Juozas J. Pasvenskas.
“Varpo” D-jos komis, narys

Laivakortes
Į ir iš Lietuvos

IŠ NEW YORKO AR PHILADELPHIJOS
i HAMBURGĄ - • - - - - - $125.00

IŠ NEW YORKO j EITKŪNUS $130.00

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

IŠ NEW YORKO i LIEPOJŲ 
I LIEPOJŲ Per HAMBURGĄ

$145.00
$132.00

Prie Visų Reikia Dadėti $5.00 Taksų.

IŠ LIEPOJAUS Į CLEVELANDĄ $180.16
Prie to dar $25.00 priedinių pinigų, kuriuos reikalauja
ma iš Valdžios, bet imagrantui atvykus atgrąžinama.

Siunčiame Pinigus 
Į Visą Lietuvą

PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

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

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

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758', Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

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

ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Liepo- 

jų, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei j Lietuvą.

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

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

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

BINGHAMTON, N. Y.
Keletas žinučių iš šios koloni

jos. Balandžio 25 d. tapo per
organizuota vietos Bonų Stotis. 
Senoji valdyba atsistatydino iš 
savo vietų, d ei ei to reikėjo rin
kti naują. Naujoji Lietuvos 
Laisvės Paskolos Binghamtono 
Stoties valdyba susideda iš se
kančių: Pirmininkas (B. Songai
la; iždininkas M. Urbas; rašti
ninkas J. Zakarauskas. Apart 
to viso pasirodė reikalingu iš
rinkti ir veikiamoji feomisija, 
kas ir padaryta. Komisijon 
eina sekantieji: M. Kaselis, 
Sverei'ka, D. žalnaravičius 
Kun. K. Skrypka.

Dar mes toli gražu neišpirko- 
me paskirtos mums kvotos, yra 
dar berods daug.kurie nėra pir
kę bonų visai, o pasipirkti vis 
galėtų. Taigi, gerbiamieji Bing
ham toniečiai, prašome jūsų pa
sirūpinti įsigyti po boną, kurie 
neturit, .nes neapsakomai daug 
nuo musų šiandieniniame mo
mente Lietuva reikalauja para- 

Į mos; ją gelbėti turėtų berods 
L rūpėti kiekvienam Lietuviui.

Negalima praleisti vieno da
lyko. Gegužio 6 d. Petras šau- 
čiulis iškeliavo į Lietuvą, palik
damas šią koloniją; Kaslink jo 
turiu pasakyti tiek, kad jis bu
vo didis patriotas ir geras vei
kėjas vietos Lietuvių darbe. Jis 
daug pasidarbavo Lietuvos la
bui, ūž ką ir priklauso jam gar
bė kaipo geram Lietuvos sunui. 
Prieš P. šaučiuliui iškeliaujant 
tą vakarą buvo parengtas išlei- 

| stovių vakarėlis pas T. Rendze-

in-

rėjo vieną koncertą.
Susidrauginę veikimui, “Var

po” nariai nėlėido laiko dykai, 
bet stengėsi darbuotis kiek tik 
jų jiegos leidžia. Nors šiai or
ganizacijai tankiai bandė pa
kenkti visokie priešai pasiden
gę įvairiais izmais, bet tas ne
atsiliepė ant Varpiečių. Tokie 
ardytojai neatsižvelgia ant mu
sų silpnutės Lietuviškos dailos, 
ją dar .galutinai naikina. At
metę savo izmus, vietoj to, ga
lėtų stoti darbuotis, tai musų 
tarpe nebūtų tiek daug piktžo
lių, o kitas "butų lengva praša
lint. Varpiečiams vienok, ne
pertraukiamai reiktų laikytis ir 
toliau, organizuotis drūčiau Įir 
patraukti į savo tarpą kitą jau
nimo dalį, kuri niekuo neužsi
ima arba lengvai nukrypsta į 
visokias kraštutinybes.

Paskui, daug domos reik at
kreipti ant čia gimusio musų ' 
jaunimo. Jis taipgi žųsta s ve- Į 
timose 'bangose, nors butų labai 
naudingas musų organizaci
jai, 6 jo dalyvavimas su mumis 
padarytų juos tikrais Lietuviais 
ir businčiais veikėjais. Tėvai- 
motinos turėtų pasirūpinti kad 
jų jauni vaikinai ir merginos 
prisidėtų -prie Lietuviškos orga
nizacijos, prie dailės draugijų, 
ir tuomi juos gal išgelbėsite nuo 
ištautėjimo.

Susidėjus daugiau jaunimo į 
dailos draugijas; vasaros karš
čiams pasibaigus-, mes galėtume 
pasirodyt daug stipresni, o taip 
ir darbas galėtų keliariopai pa^ 
sididint.
. Gegužio 31 d. susirinkime bu
vo nutarta Varpiečiams pasidar
buoti pritraukimui daugiau jau
nimo prie “Varpo”, ir stengtis 
susipažint ir sueit į vienybę su 
'kitų miestų tokiomis pat drau
gijomis kurios nėra (pasidengę 
jokiais izmais, ir darbuotis iš-

“Pavogtas Kūdikis”. Gegužio' 
20 d. “Varpas” statė scenoje 
tragediją “Pavogtas Kūdikis'’, 
iš Amerikonų gyvenimo.

Lošėjai savo dalis atliko at
sakančiai, už tai garbė priklau
so jiems už tokį jų pasišventi
mą. Veikale pasirodė jie tik
rai artistiškai, geriau net nebū
tų galima nuo darbo žmonių no
rėt. Galima paminėti moteriš
kas roles atlikusias: S. Mikalau
skienė — motinos rolėje; M. 
Miežlaiškiutė — jos dokters; K. 
Giedraičiutė — žuvėjo rolėje; 
M. Kavaliauskiujtė — nuskriau
stos tarnaitės rolėj; jos lošė taip 
puikiai kad reikia stebėtis. Ne
blogai taipgi lošė O. Baliukiutė 
(ligonių prižiūrėtojos rolėje); 
J. Kardokiutė ((kitos tarnaitės) 
ir A. Jurkuniutė (nešiotės). Vi
sos jos yra čia gimusios ir se
gusios merginos, Įbet mylinčios 
Lietuvių dailą ir mokančios ją 
pagerbt ir kitiems perstatyt, už 
tai jos užsitarnauja didelės mu
sų pagarbos. - Vyrai taipgi lošė 
gana gerai. Geriausia atliko F. 
Andriulionis (jaunikio rolėje); 
neblogai taipgi vaidino J. Pa
svenskas (Jotaus rolėje); ir Al 
Osteika (jo sunaus rolėje). Al 
Krušinys (policisto rolėje) at
lošė kiek silpniau, taipgi nevi
sai gerai atliko J. Kadziauskas 
(žvejo rolėje). M. Neimonas 
lošė graboriaus rolę; jB. įBriš- 
kevičius — gydytojo; A. Stose-, 
liūnas — detektivo; J. Miežiai- 
škis — sargo ir B. G. — tarno. 
Jie atliko gerai. Erškėtis.

•jltos tin*08
(priaustos Pačtu 

Judros M"***’ Karū 

| SVTARCIV ?Rojekt° 
^PERSTATYMAS
f “Bus" t® ^ore5p 
| Aento praneMm“- musų 1)616 
fX&Galvanaus 
t pįrriiuje aiAtino Francuzų 
k^lzalonM.Ca^ 
| atilos atstovui Tautų 
IjopjDaGmhai, Tautų. 
1 juįįjs Komisijos pirmi 
I y |* Chardigny ir kiti 
lUrtnos Delegacijos suta 
| Įojerii Musų Delegacjos 
tįsNonB-Naruševičius tai] 
I tarėsi Londone su Angių a 
Į n S«mP) Balfouru ir k 
E jįjiį paminėti musų dele 
i gegužio 1 d- sugrįžo į Bru

I LIETUVOS DELEGACIJA 
IfflYKOl ESTUI
Į Lietuvos delegacijų, vi 
I jatfiąiš Rygos į Estiją, i 
I jjj Vilke sutiko Estų va 
t Mtorabilis ir nuvežė į i 
I šventę.-1 Taliną Delegaci 
I vyto gegužio 91 Ją
■ nsų Atstovas Estijai 
I Estų Politikos Departa 
I Direktorius Helat ir kiti 
E tų valdžia širdingai prie 
I principe pritarė viskam,
■ ryta Rygoje. Netrukus
■ trijų ministerių suvaži 
I galutinam Sąjungos sūdo 
I Gegužio 11 d. Delegaciji
■ į Rygą, o 'lutą dieną į I 
I Estų laikraštininkai i

.■ dalyvauti pasitarime Ka

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

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.

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

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

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

THE REPRESENTATIVE REALTY CO. 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yrą šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MUUOLIS

Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

Vietose:
7907 Superior Avenue

Princeton 2727
2006 St. Clair Avenue

Central 6488

■ sveikatos departa
■ TO PRANEŠIMAS.
I 1. H Amerikos Raudot 
1 puta skalbinių ir šiaip 
I Alingu ligoniams.
K 1 Atsilankė Sveikata
■ Komiteto pagalbos A 
1 Relief Committee Dr. . 
|kuris atvyko į Lietuv 
I žarstymo reikalu ir m 
S ąiinti su sveikatos ir 
aį ja stoviu Lietuvoj.
1. J. Sveikatos Dep-ta 

ijKiiiięs rinkimu žinių aj 
Wins, mirusius ir vedu 

nant Rusų įstatymais,1 
tuos tesiunčiamos tik 
pasibaigus, tuo tarpu I 
Dep-tui svarbu butu i 
uias gauti dažniau, 1 
Dep-tas praeitais meti 
luino tam tikras blanki 
aoms žinioms rinkti, be 
h parodė kad pilnų žin 

■Įima gauti, nes daugum 
10, remiantis Rusų įsfe 
visai atsisako siųsti paiu

DAINŲ IR MU2 
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a užsiminti kad jai 
ra gavęs užkvietimą 
irimo dailės draugi- . 
testerio “Aušrelės”, 
etimą mes širdingai 
' nutaryt laikyt kuo 
i ryšius su gerbia, 
kiečiais, ir taipgi ui. 
kitų kolonijų dailės 
susiartint viena su 
mumis, nes taip susi, 
ig vieni kitiems gaiš 
Ibėt dailėje, lošimuo. 
dainose; jei kada tie. 
negalėtume pagelbėt, 
ipsimainant teatralė 
dais, nes dabartim 
irikos Lietuviams sto- 
j; daugelio knygutės 
aigė ir dingo, o naujf 
laminama.
ipgi geistina, jei butų 
adaryt kokį dailės«. 
i suvažiavimą į pabė- 
s aptarimui ateinančio 
arbų.
Juozas J. Pasvenskas, 

o" D-jos 'komis, narys

4
ŽINIOS IS LIETUVOS
“Eltos žinios 

(Prisiųstos Pačtu 
Lietuvos Informacijų Biurui)

t SUTARČIŲ PROJEKTO 
| PERSTATYMAS

“Eltos” tam tikro korespon
dento pranešimu, musų Delega- 

' -eij03 pirmininkas Galvanauskas 
s Paryžiuje aiškino Francuzų at- 
į ~ stovui Londonan, J. Cambonui, 
į' Argentinos atstovui Tautų Są- 
R‘ jungoj Da Cunhai, Tautų Sąj.
■ Kontrolės 
į—kui pulk. 
Ę Lietuvos

pojektą.
rys Norus-Naruševičius taip pat 
tarėsi Londone su Anglų atsto-

■ vu Sąjungoj Balfouru ir kitais. 
K Abu paminėti musų delegatai 
. gegužio 1 d. sugrįžo į Brusselį.

nias.
4. Pastaruoju laiku kai kur 

pasirodė rauplės. Kad rauplės 
neišsiplėstų, išsiųsta visiems aip- 
skričiams rauplių pimpha, pas
kirta skiepytojai ir skiepytojos.

5. Dezinfektorių stokai paša
linti Lietuvoje įsteigta dizinfek- 
torių kursai ir išleista 11 dezin
fektorių.

Komisijos pirminin- 
Chardigny ir kitiems 
Delegacijos sutarties 
Musų Delegacjos na-

SMULKIOS ŽINUTĖS
Finansų, Prekybos ir Pramo

nės • Tarybos prenešimu, 'gegu
žio 10 d. įvyko Ministerių Ka
binete 'trečiasis Finansų, Praky
bos ir Pramonės Tarybos posė
dis, pirmininkaujant laikinai ei
nančio Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministerio pareigas 
Dobkevičiui. Buvo svarstytas 
prekybos sutarčių klausimas.

tas Kūdikis”. Gegua 
Tarpas” statė Benoje 

“Pavogtas Kūdikis”, 
konų gyvenimo.

savo dalis atliko it 
, už tai garbė prikišt 
už tokį jų pasišventk 
kale pasirodė jie fik- 
iškai, geriau net ndn-
i nuo darbo žmoniąiit 
ima paminėti moteris, 
atlikusius: S. Mikalst
- motinos rolėje; 1 
iutė — jos dokterajt 
lite — žuvėjo rolėje; 
liauskiutė — nuskrist 
aitės rolėj; joslošėtii) 
:ad reikia stebėtis. Ne- 
ipgi lošė 0. Baliukistė
prižiūrėtojas įdėję); 

'kiutė ('kitos tarnaitės) 
kuniutė (nešiotos). Vi- 
ma čia gimusios ir a- 
ierginos, (bet myliniks 
dailą ir mokanaoej) 

ir kitiems perstatjt, b 
žsitamauja didelės it 
bos. - Vyrai taipgi Hė 
ai. Geriausia atliko F. 
mis (jaunikio rolėje);
taipgi vaidino J. Pt 
(Jotaus rolėje); iri 

(jo sunaus rolėje). 1 
s (policišto jvlėje) i 

k silpniau, taipgi neri-

ii atliko J. KadandcB 
rolėje). II. Mamonas 
aboriaus rolę; jB. 'Bris.
: — gydytojo; A. Stoee-
— de tek tėvo; J. Jlieėlai- 
sargo ir B. G. — tam. 
ro gerai. Erškėtis.

I LIETUVOS DELEGACIJA 
į NUVYKO Į ESTIJĄ

Lietuvos delegaciją, važiuo
ta jaučią iš Rygos į Estiją, pasie- 
g nyj Valke sutiko Estų- valdžios 

► automobilis ir nuvežė į sporto 
| šventę. Į Taliną Delegacija, at- 
t vyko gegūžio 9 cl. Ją sutiko 
L mūsų Atstovas Estijai Gylys, 
E Estų Politikos Departamento 
| Direktorius Helat ir kiti, Es- 

. tų valdžia širdingai priėmė ir 
į principe pritarė visikam, pada- 
| rytam Rygoje. Netrukus įvyks 
į trijų ministerių suvažiavimas 
I galutinam Sąjungos sudarymui, 
t -Gegužio 11 d. Delegacija grįžo 
| 1 Rygą, o kitą dieną į Kauną.

Estų laikraštininkai sutinka 
į "dalyvauti pasitarime Kaune.

Musų atstovas Skandinavijos 
valstybėms Savickis buvo pri
imtas švedų Ministerio Pirmi
ninko Sydovo ir turėjo daug pa
sikalbėjimų su žymesniais šve
dų darbuotojais. Švedų spaudoj 
indėta del to keletas straipsnių. 
Gegužio 11 d. Savickis atvyko 
j Kristianiją (Norvegijos sos
tinę).

8 d. du Lenkų žandarus. Nie
ko nęišgavus, visi ūkininkai bu
vo paleisti su sąlyga kad po tri
jų dienų butų paleisti suimtie
ji Lenkų žandarai. Už nepalei- 
dimą gręsi sudeginti visą kai
mą ir sunaikinti turtą. Suimant 
uki-ninkus, buvo suimti jų ark
liai ir laikomi dvi dienas, neėdę. 
Ūkininkai buvo -taip sumušti 
kad sugrįžę nebegali dirbti, nes 
serga.

Lenkai iki šiol dar nesiliauja 
plėšę, kratų darę ir kankinę vie
tos gyventojus. Nuolat varo į 
pastotes. Vyrus persekioja — 
tuo budu verčia juos slapstytis 
ir neduoda galimumo dirbti lau
kų darbus.

Balandžio 9 d. atvyko į Pun
ską dvi Lenkų kareivių kuopos, 
perėjo Curzono liniją ir žygia
vo Svidižių-Rodiš'kių kaimų lin
kui. Balandžio 13 'd. buvo susi
rėmimas su Lenkais Rūdiškių 
kaime, po kurio Lenkai i'š kai
mo pasitraukė. Du musų ka
reiviai dingo be žinios. Į ne
laisvę paimtas vienas Lenkų 24 
pulko kareivis.

Balandžio 
traukė iš 
ruožto.

Balandžio 
gai apšaudė 
Giedraičiais 
Paširvinčių
Lenkų kuopa, 
dalis atėjo į Širvintus, iš kur, 
apiplėšę gyventojus ir primetę 
proklamacijų, pasitraukė.

14 d. Lenkai pasi- 
Svidiškių-Rodiškių

13 d. Lenkų žval- 
musų sargybą ties 
ir pasitraukė. Į 

dvarą buvo atėjus 
Atsiskyrus jos

UIS EISENBERG 
Geležinių Daiktų, Pefią 
bų, Varnišių, Cinooja, 
a ir Stogams dangai, 
19 East 79th SL N. K 
Princeton 1337-K

Gegužio 10 d. Brusselyj bu
vo ‘Eltos’ Direktorip Dr. J. Ere
to paskaita apie Lietuvą socia
liu, ekonominiu ir istorijos at
žvilgiais. Jis kalbėjo apie Lie
tuvos .padėtį prieš karę, apie jos 
rinkas ir žaliąją medegą, kurios 
gali rasti Belgai Lietuvoje.

ŽYDŲ NUOMONĖ APIE 
LIETUVĄ

Pasak “žydų Baiso”, šiomis 
dienomis viešėjo Kaune, važiuo
damas iš Londono į Taliną, “Uk
rainos žydams Pašalpos Teik
ti Komiteto” pirmininkas Dr. 
Ochelman. Jis yra podraug ir 
Palestinos darbininkų z fondo 
pirmininkas ir kaip svetimas pi-

šaulių Sąjungos Mariampolės
Skyriaus Valdyba balandžio 25 
d. surengė rinkliavą Lietuvos 

| šaulių Sąjungos naudai. Surin
kta apie pusantro tūkstančio lietis “Joint Distribution Com- 
auksinų.

Susisiekimo Ministerija pri
statė
matą

Ministerių Kabinetui su
statyti Kaune galingai 
(bevielei) stočiai.

SVEIKATOS DEPĄRTAMEN- 
^O PRANEŠIMAS.

1. Iš Amerikos Raudonojo Kr 
gauta skalbinių ir šiaip daiktų 
reikalingų ligoniaUis.

2. Atsilankė Sveikatos Dep-to 
Komiteto pagalbos Amerikos 
Relief Committee Dr. Alkonas,
kuris atvyko į (Lietuvą aukų radio 
skirstymo reikalu ir nori susi-j 
pažinti su 'sveikatos ir sanitari- APIE 
jos stoviu Lietuvoj.

3. Sveikatos Dep-tas susini-" Kaunas. — Gautomis žinio- 
pinęs rinkimu žinių apie girnų-!m*s> bal. 9 d. Smalėnų kaimo 
sius, mirusius ir vedusius. Ei- Lenkų žandarai 3 vai. po pietų 
riant Rusų įstatymais, tokios ži- puolė Vaitakiemio kaimą, Pun- 
nios tesiunčiamos tik metams1 ^ko valsčiaus, musų pusėje. Su- 
pasibaigus, tuo tarpu Sveikatos ėmė: A. Kuosą, 28 metų; M. 
Dep-tui svarbu butų tokias ži-1Adukanskį, 60 metų; R. Adu- 
nias gauti dažniau, Sveikatos1 kariškį, 70 m.; K. Gaidinskį, 55 
"Dep-tas praeitais metais paga-'m.; P. Babkanskį, 38 m.; š. Lu- 
mino tam tikras blankas kalba- kaševičių, 60 m.; ir kaimo se
kmoms žinioms rinkti, bet prakti- niuną, J. šupinską, kurį smar
ka parodė'kad pilnų žinių nega^ kiai sumušė. Suimtuosius nu? 

-Įima gauti, nes dauguma klebo-'varė į Cmalėnus. Per dvi die
nų, remiantis Rusų įstatymais, nas reikalavo pasakyti kas yra 

■ visai atsisako siųsti panašias ži-, šauliai ir kas suėmė balandžio

PADĖTĮ NEUTRALĖJ 
Į ZONOJ 

Kaunas.

i gerinimą. Alš (kelis įkartus kai- j nesniųjų 65). Iš šio skaičiaus 

bėjau su Lietuvos atstovu An-lesama 73 Lietuviai mokytojai, 
glijoje. Tai yra veiklus geras astuoni žydai ir trįs Rusai; du 
žmogus, ir aš jam “tą pat paša- mokytojai baigę mokytojų se
kiau ką ir jums: Mes žydai, beIminariją; keturi Rusų laikais 
abejojimo, pasistengsime pasi
naudoti musų imtaka Anglijoje 
kad Lietuvos teisėti reikalavi
mai visur butų pripažinti. Mes 
privalome dalyvauti Ųietuvos 

' paskoloj, mes turime pradėti 
vesti plačią agitaciją Lietuvos 
Vyriausybės nepriklausomybei 
ir tt. Bet pirm tai daryti, mes 
norime susipažinti su Lietuvos 
žydų padėčia. Aš pats, Lietu
vos žydas, norių kuo galėda
mas padėti jaunai Lietuvos Vy
riausybei, bet mano principas 
toks: pirm pradėti darbą, aš tu
riu susipažinti su padėčia vie
toje. Aš jums tegaliu pasakyti 
kad svetur kiekvienas žydas y- 
ra labai patenkintas dabartine 
laisvąja Lietuva; geidžiu kad ir 
vietoje neapsiviltume.”

Dr. Ochelman dabar važiuoja 
į Taliną susipažinti su pašalpos 
akcija Tarybų Rusų žydams ir, 
sugrįžęs atgal į Kauną jis čia 
pasiliks ilgesniam laikui 
ti ir susipažinti su Žydų 
čia" Lietuvoje. -

įgijo mokytojų teises; gimna
ziją baigusių yra keturi (du iš

PRANEŠIMAS 
KETINANTIEMS KE
LIAUTI LIETUVON

“ŽEMAIČIŲ TEATRO 
RŪMAI”

ištir- 
padė-

mittee” vienintelis narys. Pa
sikalbėjime su vienu asmeniu 
jis tarp kitko yra pabrėžęs api- 
budinanoių bruožų apie Lietu
vos padėtį užsienyj.

“Lenkai griebiasi visų prie
monių kad patraukus didžiųjų 
valstybių vyriausybes savo pu
sėn. Jau nekalbant apie Fran- 
euziją, jie veikia apsukriai ir 
Anglijoj, kuri yra šiame mo
mente viso paskubo politinis 
centras. Reikia paminėti kad 
Lietuva .teturi dar visai nedaug 
draugų,, bet jai būtinai reikia 
padėti jos pastangose politi
niam atgimimui. Mes pripažį
stame kad tai yra musų žydit 
prievolė jai padėti tuo keliu.

“Musų darbuotė Britų žemė
je mums laiduoja kad mes gali
me turėti didelės intakes į An
glijos santikių su Lietuva pa-

Telšių miesto gyventojai ima 
rūpintis daile ir menu. Suda
ryta tam tikras prie "Kanklių 
Dr-jos komitetas, išdirbtas že
maičių Teatro Rūmų statymo 
Telšiuose piniginio fondo statu
tas, kuris jau įregistruotas val
džios įstaigose. Manoma per 
kelis metus surinkt apie 250,000 
auksinų ir pastatyti pageidau
jamus Rumus.

Balandžio 17 d. “Kanklių” 
Dr-jos skaitykloje žemaičių Te
atro Rūmų statymo Telšiuose 
komitetas paruošė pirmą pas
kaitą “Dailė ir dailininkai” — 
skaitė J. Gedmįnas. Rengiama 
ir daugiau paskaitų šiomis te
momis : Instinktas ir egoizmas”, 
“Dailininko privalumai”, “Dai
na ir Muzika?, “Tautiškumas 
Muzikoje”.

LIAUDIES MOKYKLOS 
TELŠIUOSE

Paskutiniais trimis metais 
liaudies mokyklų ir mokytojų 
skaičius žymiai padidėjo.

1918- 1919 mokslo metais Tel
šių apskrityje buvo vos 19 mo
kyklų su 23 mokytojais.

1919- 1920 mokslo metais jau 
buvo 41 mokykla su 57 moky
tojais (14 vyresniųjų ir 47 jau
nesniųjų mokytojų). Iš šių mo
kytojų butą Lietuvių 51, Žydui
5 ir Rusų 1. Be to sū keturiais — 
mokytojais buvo viena mokyk
la, su trimis tris, sudviem pen
ki ir su vienu mokytoju trisde
šimts dvi mokyklos.

1920- 1921 mokslo metais jau 
esama 62 mokyklos su 84 mo
kytojais (vyresniųjų 19 ir jau-

Avenue

CO

pirkėjai, 
telefonu 
kymą.

Avenue

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant Tėvelio Dvaro ir Tylius Buvo Vakarėlis 

(mišram chorui) ...................
Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ...... 
Aš Įšivilkčiau čigono-Rūbą (duetas) ....... 
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. chorui) .....................
Era Mano Brangi (baso solo) ..........................
Gerkit, Broliukai ir Kad aš Jojau (mišr. ch.) . 
Kaip Raiba Paukštutė (solo) .............. 
Dgu, Ilgu (keturiems' lygiams balsams) .... 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) .... ..........
Motule Mano ir Šėriau Žirgelį (mišr. chorui)..

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

(solo) ............
Gimę (chorui)

J. T. KELPŠOS VEIKALAI
Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 

solo) .. ... ^......
Lietuvos Himnas (solo) .....................................

Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiutė Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) ..... 
Balnok, Tarne, žirgelį ...........,..."....... 
Močiute; Mięgo Noriu ir Ei, Varge (m. ch.)

L Kad aš Mergelė ir Ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
L Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
F Balnok, Tarne, Žirgelį ir Gerkim, Broliukai ” 
f Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
E; Keturi Suktiniai (pianui) ................ 
E Gailesčio Giesmė (trio) .....................................
K Asperges Me (trio) ........................  
L Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ............. 
E Pasaka (pianui) .....................................................
E Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Į Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego < 
K Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 
F-Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ...

Trįs Liaudies Dainos (pianui) ..........................
I- Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

(mišram chorui) .....................
E- Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ..................
r .Oželis (mišr. chorui) .-.....  ............
B Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ..............................
į Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)........ 
SŽ Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ........ ..
a 'Plaukia sau Laivelis (duetas) ..........  i
E Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu-

35c 
,30c 
60c 
1.00 
1.50 
60c 
50c 
25c 

1.00 
60c 
60c 
50c 
75c 
60c 
30c 
30c 
50c 
60c 
25c 
30c 
45c

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

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI 
nakcialy (dzūkiška) .............‘.........

Aš Pakirsčiau

75c 
25c 
30c 
25c 
60c 
60c

BALTIC STATES BANKAS, 
kaipo Lietuvių įstaiga, visados 
rūpinasi kad atsikreipę į jį A- 
merikos Lietuviai rąstų čia kuo- 
geriausį patarnavimą. Ypatin
gai mums rupi kad keliaujantis 
Lietuvon musų broliai-Ameri- 
kiečiai butų pilnai patenkinti, 
būtent: kad kelionėje neturėtų 
vargo, kad butų saugiai aprū
pinti muitinėse ant rubežių, kad 
kelionėje nereiktų klaidžioti ir 
likti nuskriaustais, ir t; p. Tai
gi tinkamam aprūpinimui mu
sų keleivių, mes siunčiame savo 

‘palydovą, drauge su visu buriu 
keleivių, — tuo palydovu aprin- 
kom gabų ir dorą vyrą pil. Vy
tautą šauklį, iš Ansonia, Conn.

Vyt. šauktis važiuos pabaigo
je liepos mėnesio. Jisai pasi
tiks keleivius 'New Yorke; pri
dabos visų bagažą, kad nežūtų 
at dokų; drauge lankysis su jais 
į Suv. Valstijų Muitinę del “In
come Tax”; kelionėje prigelbės, 
kur bus reikalinga; drauge su 
musų 'atstovais Liepojoj ir Ma
žeikiuose, Latvių Muitinėse, pri
žiūrės kad musų keleiviai baga
žo ir pinigų reikaluose nebūtų 
nuskriausti; palydės juos gelž- 
keliu nuo pat Liepojaus į Lietu
vą-

Pranešdami apie tai spaudoje, 
mes kviečiame ketinančius ke
liauti į Lietuvą, kad kuoveikiau- 
siai per musų Baltic States Ban
ką užsisakytų sau vietas kelio
nei su musų palydovu, — tai 
bus geriausi ir smagiausi kelio
nė!

Visi kas keliavo per musų 
.BALTIC STATES BANKO tar- 
pininkystę, rašo mums padėkos 
laiškus už teisingą patarnavi
mą, už gerus patarimus kelio
nei, už draugiškumą išlydint 
keleivius. Musų 'BALTIC STA
TES BANKO vardas yra žino
mas, — ir mes galime kuoge- 
riausiai aprūpinti kelionę, nes 
esame arti- New Yorko ir turi
me ryšius su Europos portais ir 
teisingomis". Lietuvos įstaigomis.

Pasiskubinkit užsisakyti vie
tas dabar jau, nes paskui bus 
pervėlu!

Baltic States Bank
294 Eighth Avenue

(Cor. 25th Street)
New York, N. Y.

jų lankę augštesnius kursus); 
septyni baigę 6 gimnazijos kl.; 
vienas 5 kl.; 17 baigę 4 gimn. 
klesas, ir kiti mažesnio moks
lo. Mokyklas lanko apie 4,216 
vaikų (iš jų 1,870 mergaičių); 
abelnai kiekvienam mokytojui 
tenka mokinti apie 50 vaikų.

Prie Telšių Liet, gimnazijos 
Į yra mokytojų kursai iš kurių 
tikimasi susilaukti naujų mo
kytojų. Jau rimtai mąstoma ir 
apie atidarymą Telšiuose mo
kytojų seminarijos; nuomuoja- 
,mi ir taisomi namai ir ateinan
tį rudenį manoma mokslą pra
dėti.’

SMULKIOS ŽINIOS
Garsingas Mažosios Lietu-vos 

musų rašytojas ir mokslininkas 
Vydūnas sugrįžo į Telšius mo
kytojauti vietos gimnazijoj. Ba
landžio 23 d. Telšių Lietuvos 
Gimnazija iškilmingaijį priėmė.

Gautomis žiniomis, Tolimųjų 
Sibiro Rytų respublika yra lai
kinai pripažinusi Vaitiekaitį 
Vladivostoke ir čiapą Čitoje 
Lietuvos Respublikos atstovais.

Susisiekimo Ministerija nu
pirko iš<Klaipėdos ‘krašto direk
torijos garlaivį “Nemunas”, ku-

>Į
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PAJIEŠKOJIMAI

ris šiomis dienomis atvyksta j 
Kauną ir pradės plaukioti tarp 
Kauno ir Jurbarko.

Pamėginkite naujo.

Su užregistruotu valsboženklia Suv. Valat. 
Patentu Biuro.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmuSan- 

čios ypatybės Šiame vaiste idetos, 
bu priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

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

patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

--''coNTCKrs^nuionzsV.

; ALCOMąū^jiS^f.?!

STOPS DANDRUFF 
.ettOHOres 

HEALTttYSCALp 
LUXUJU^NT-HAIR'

F.AD.RJCHTĖR&Ctt 
*9USli TERMINACBLOC 5 

BROOKLYN. * 
NEWyORk^.

Būtinai 
reikalau
kite 
kitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
▼ais- 
baženklis.

Aptiekoie 
parsiduoda 
po65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštę 
tiesiog U 
labora
torijos.

MALDAKNYGĖS
Aniuolas Sargas — graži minkštais apdarais knyga, 

Francuziškos odos viršai, sųsisega kabute. Pa
auksuoti kraštai. Didumas 3x4 colių, plonos 
popięros, 448 pusi. Kaina ...............$1.75

Aniuolas Sargas — tokio pat didumo, Mdrokko odos 
viršais, be kabės'. Kaina .................. $1.50

Mažas Naujas Aukso Altorius” — minkštais Fran
cuziškos odos apdarais, su kabe, paauksuotais 
kraštais, 414 pusi. Kaina ..................$2.00

Visuomet Su Dievu — graži minkštais apdarais, Mo- 
rokko odos, paauksuotais kraštais, ant šono auk
siniu kryžium ir kvietkais. Didumas apie 3x4 
colių, 256 pusi. . Kaina ...............................$1.25

Visuomet Su Dievu — kita tokio pat didumo, celuloi- 
do (kauliniais) viršeliais, su kabe ir paveikslais 
ant šonų. Kaina . . :................. m.......$1.75

Visuomet Su Dievu — mažesnio formato ir plonesnė, 
galima nešioti brusloto kišeniuje. Drūtos skuros 
apdarais. Kaina ............................ .90c

Pulkim ant Kelią — graži Morokko skuros apdarais 
maldaknygė, plono drūto popierio, aiškios spau
dos, 555 pusi. Kaina .................... $3.00

“Dirvos” Krautuve
7907 Superior'Ave. Cleveland, O.

te
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Nuga*Tqne

į FARMOS “FARMOS
J, Nepirkit Farmų prastų arba pustynėse, pakol nepamatysit musų 
,* Didžiosios Lietuvių Ūkininkų Kolonijos žemių. Dabar yra geriau- 
•J sias laikas išsirinkti gerą Ūkę, nes žemė pati save ‘parodo javu 
Ja našumu. Atvažiuokit ir pamatykit kaip pas -mus puikiai kviečiai 
aj ir dobilai ir kitokie javai auga. Lietuviai kurie pirko Farmas šį 
■a pavasari pasakoja kad miestuose daugelis žmonių nori pirkti far- 
J> mas, bet bijosi kad kelionė nebūtų uždyką.
■J Aš užtikrinu kad į musų Koloniją jūsų kelionė nebus uždyką, nes 
J* čia yra geriausios rnžies žemės, molis su juodžemiu, ir auga viso- 
>J ki javai. Tai nėra gyrimas arba viliojimas žmonių, bet gryna tei- 
■■ sybč. Tik pamislykit: suvirs 400. Lietuvių pirko. Farmas musų 
5 Kolonijoj, tai aiškiai parodo kad čia yra tinkamiausias kraštas ap- 
■J sigyvenimui Lietuviams. Norint apsigyventi tarp Lietuvių ir įsi- 
*■ gyti gerą Ūkę, reikalauk Farmų Katalogo. .(25)

■J J. A. Žemaitis R. 1, Fountain, Mich.

75c 
60c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
60c 
25c 
50c 
50c 
60c 
50c 
50c 
60c 
50c 
50c

šių
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai ? ......................... J.......
Vai
Už Šilingėlį .......
Dovanojo (dzūkiška) 
Skyniau Skynimėlį 
Tykiai. Nemunėlis 
Saulutė Raudona 
Lihgo (Latviška) 
Valandėlės (kvartetas, sopranui, altui, tenorui 

ir basui. — Atminčiai bendro ryšio sukak
tuvių dienos gg. šliupam) ..................

Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 
(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) ...................

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė- 
Žalčių Karalienė". Angliškai žodžiai R. Ka
ružos). ......-..........................................

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės”. Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ........

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė". Angliškai 
žodžiai Anna Lutkus. Solo ir pianui)

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) ......................... 
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ..................
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ........ 
Oi, Rūta, Rūtele (solo) .....................................
Pasaka (solo) ........ ... .....................
Nokturnas — Ačiū (solo) .... . 7............ 
Kur tas šaltinėlis (solo) .................. 
Vai, Verčia, Laužo (solo) .................. 
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) III sąs. .... 
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ........
Skambančios Stygos (duetas) ..............

Teka

30c 
60c 
20c 
20c 
30c 
15c 
15c 
15c
25c 
15c

5c

30c

75c

35c

30c 
50c 
60c 

1.00 
1.00 
30c 
75c

C. SOSNAUSKIO VEIKALAI 
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) ...........

Karvelėli (mišr. chorui) ... ......................
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) ............ 
Užmigo Žemė (mišr. chorui) ............

A-. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ............. ' 
Graži čia Giružė (solo) ............... 
Ginkim Šalį Lietuvos (mišriam chorui) 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) .......... 
Meile (solo) .............,..... ............
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ..........
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ..........

i Visuomet Širdis Surakinta ..........................

Pajieškojimas iš Francuzijos. 
Juozas Čižikas-, buvusis 'kareivis 
Balkanuose, j ieškau savo moti
nos Franciškos, brolių Antano ir 
Petro ir švogerio Kar. šad-rans- 
ko, taip pat ir visų giminių ir 
savo' pažįstamų Amerikoje ir 
Lietuvoje." Broliai ir motina iš
bėgo į Rusiją, nežinau ar sulgrįT 
žo. Visi paeina iš Ūdrijos gm., 

'Suvalkų g., paskutiniais laikais 
gyvenusieji Tadaušave, Balbie
riškio gm.

Juozas čižikas 
223 Rue St. Jean, Caen, 

Calvados France.

(25)

Sugrąžina man. sveikatą tr pajle- 
gas, saka Ponas Matusevlcls

Dalzell. IU.
“Ištariu *cąvą ntaprubežioutą pądūkavojimą 

ui jusu vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda 
tvirtumą visam kūnui Jos duoda naują 
gyvybę. Buvau labai jiusilpnetas ir išdaviau 
^auą piniąu Iii visokius vaistus bet nieką ne 
gelbicją. 4uip tik pradiejau imti Nuga^Tonc, 
atgavau, ėavą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti 
man kudą-if daĄi energija ir tvirtumą. Galiu 
daba? atlikti trys sykius daugiau* darba negut 
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir pąr tai galiu 
pasakyti, jog Nnga«Tone yra geriaucis vaistas 
1? gerifuS'S ■atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą pres tuns, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožnam patariu Nuga-Tonc."

PETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumij ir 

tvirtumą "Visiems gyvybts pajiegoma, yra 
at^ukUngas ynistaa oSl silpnu, neryuotu, 
sunaikintu vyru'ir moterių. Duoda naują 
gyvybę iaknoms ir žarnoms, atgaivln 
inkštus, umeta nuodingas atmatas, prašo- 
lin gaxus ir išpūtimus, nsprlimną -kvapa ir 
Hvala liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, glerą gruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą* pastiprinanti miegą.

Kožna benkuti Nugrf-Tone talpin pilną 
viena'fnfinksi gy^/mą, o prekį yra $1.00. 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptie- 
korlaus. Imkite per 20 dieną Ir Jeigu no 
busite visai užranedint i, apt iekorius sugrąžia 
jums Jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
E liną mBnesi gvarantuotą gydymą, apmo- 

ietą pa£tą. NATIONAL LABORATORY, 
1018 - 5oath Wabash Ave. Chicago, UI.

LAIVAKORTES JAU 
ATPIGO

Nėra Ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt Laivakortes 
stačiai j Hamburgą, Eidkunus, Liepoją ar Kauną. Pasportus 
parupinam kožnam. Pinigus 
išmokame greičiausiai. Kas 
tės tuojau šiuo antrašu:

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

siunčiame Lietuvon pigiausia ir 
tik Lietuvis ar Lietuvė kreipki

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

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

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

30c 
3.00 
40c 
50c 
40c 
50c 
80c 
75c 
75c 
50c 
25c 
50c 
50c

25c
30c
40c
35c

75c 
50c 
50c 
65c 
40c
75c 
25< 
60c

į Daigiai ir pjautuvai, dirbti iš geriausio plieno, 
jeliu. Dalgiai ir pjautuvai gavo didžiausias d<

DR. KENEALY Nedeliomis 
10 ryte iki 
2 po pietų 

647 Euclid Ave. i Antros Grindįs Cleveland, O. 
Durįs Sale Rpniihlir Rnilriino- STAR TEATRO Bond’s Clothing Store KepUDllC UUUQing DURIS SALE

TYRO VARIO KATI LUKAI
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 visišką užga- 
nėdinimą jais. Musų kainos pigiausios. Nemokėk 
daugiau. Prisiųsk $1.00 kaipo depozitą, likusią 
dalį užmokėsi gavęs katiluką (C. O. D.). Prisiun
čiama American Express Co’ Supakuota sto-

Prospect 2420 Central 1766

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

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

sc ėdžio' taksuose:
gal. $4.75 15 gal. $13.50
gal. 5.50 20 gal. 18.50
gal. 7.50 25 gal. 23.50
gal. 9.25 30 gal. 28.50
gal. 11.00 50 gal. 48.50

10
12

Adresuokite
Dept. D 818 N. California Av. Chicago, 111.

PRESTO MALT COMPANY

Kuomet Apsergi
Pirmutinis dalykas kas reikia jums žino-

STAROKRAjskA

IMPORTUOTI (Seno Krašto)
- - .’ - '' __ 1- ___ Galima plakti ku-

Dalgiai ir pjautuvai gavo didžiausias dovanas Europoje.- ----------- <250
.60
.40

KUR REIKS RASTI GERĄ DAKTARĄ”.
Jeigu pakreipsite savo žygius linkui Dak

taro Kenealy ofisų, 647 Euclid Avenue, Cle
veland, Ohio, atrasite Patikėtiną Daktarą, 
kokio jieškote, be aikvojimo laiko.

Kuomet apsilankysi pas Daktarą Kenealy 
atrasite jog jis yra labai atsargus su išradimu tikrų priežasčių jū
sų ligos; tai yra, kur ir kaip ištikto 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

IMPORTUOTI DALGIAI 
” PJAUTUVAI 

Žiedai del dalgių rankenų



DIRVA

Kas Girdėt ClevelanderApielinkese |
v" Telefonai Princeton 2727 \ Rosedale 1157 4

Clevelando 125 metų sukak-1 
tuvės. Per Savaitę laiko, liepos I 
23—30, Clevelando miestas ap-1 
vaikščios savo 125 metų sukak-1 
tu ves nuo prasidėjimo.- Toms! 
iškilmėms’ sukviečiama dalyvau
ti įvairių -tautų grupės persta
tymui įvairių savų ypatingumų.

Bus perstatoma gimnastiški 
žaidimai nekuriu 'tautų turinčiųI 
tam savo organizacijas.

Kitas dalykas prie programoj 
mainomas perstatyti antrą iš-1 
kilmių dieną, tai lenktynes .tar
pe paskirų Clevelande gyvenan
čių tautų.

Prie to, taipgi programui re
komenduojama “Tautų Iškilmė” 
perstatymui kuriame nors mie
sto parke, įpėtnyčioj, liepos 29 d. 
Tame svetimgimiai Clevelando 
gyventojai perstatys savo ypa
tingus šokius ir žaislus, ant ga
lo užbaigiant maskuota paroda, 
apimančia savaimi Amerikani- 
ząvimą kaipo tikslą to viso.

Klausimų delei “Clevelando 
Olympikų” ir 'kitų reikalų prie 
to apvafikščiojimo galima klau
sti pas Monte F. Bourjaily, ma
joro komisijos sekretorių, 305 
City Hali.

Toledo, O., pačto plėšikų teis
mas turi tardymui 18 vyrų ir 
moterų toje vagystėje inpainio- 
tų. Kaip nuo seniau atsimena-' 
me, tame yra trįs Urbaičiai — 
du broliai ir sesuo. Svarbiausią 
domią atkreipia tardymuose' vi- 

Iši į Vandą Urbaitę. Įmaišyta

Kada pora’ metų atgal Olevę- 
lamdo Lietuviai buvo parengę 
protestą prieš neteisingus An
glų spaudoj įvairių rašytojų už
metimus Lietuvai ir lyginimą 
Lietuvių prie Lenkų, Profeso
rius Thwing labai prielankiai 
priėmė pas save atsilanUtiusi-ufe 
vietos atstovus (Dr. J. šėmo-Į 
liūnas ir K. S. Karpavičius) ir i - . x , T , , •-

! taipgi .priėmė jam nuneštus do- tame ir tūlas Lenkas kunigas isVILMA* laaM-aawvwas vav I OU

I kumentus, knygas apie Lietuvą į Chicago, Ind., pas kur} rasta pa- j if
I if Lietuvos žemiapį, širdingai I vogtų bondsų, $85,000 vertės-. ,

Nedėlioj atsibus. Susivieniji
mo L. Am. 14 ikp. piknikas ten 
kur pereitą nedėldaenį atsibuvo 
Sandariečių išvažiavimais.

Piknikas prasidės anksti prieš 
pietus, ant Walter’s Grove, va
žiuojant už Brooklyno karų sto
ties, State rdad gatvekairlu.

pareikšdamas pritarimą Lietu-1 
viams ir jo norą kari greituoju 
visos tautos turėtų būti laisvos I 
ir neslopinamos kitų, nes visos priežasties laukimo garnio tūla 
turi lygią teisę šiame pasaulyj.'moteris, gyvenanti Wauseon, O., 

apkaltinta už pasikėsinimą nu-
Kaber’ienė, apkaltinta nužu-1 nuodinti savo giminių kad jai ir 

dyme savo vyro du mėtai atgal, įjos vyrui lįktų jų "turtas, gaus 
jau pargabenta iš New Ydrko ir i 
sykiu su duktere patalpinta ka^ 
lėj-imazn. JVietoj piimesnio jos Į 
turtingo gyvenimo, gražių na
mų ir skanių vaikau dabar ji tik 
tą turi ką ir visi kaliniai.

Susekta daug įvairių su ta 
žudyste surištų žmonių. Pora 
moterų padėjo ‘jai viską priruo
šti, viena davė nuodus ir parū
pino galvažudį ar net pati pa
naudojo durtuvą Kaber’io su- 
pjaustymui. Liudijama kad jo 
žmona nusamdytiems vyrą nu-'' 
žudyti niekadėjams įgrąsinus jį 
kuogreičiau užbaigti, nes kitaip 
negausią atlyginimo, kuris žadė
ta $3,000. ,

Greituoju atsibus teismas.

'Garnys sutrukdė teismą. Iš

Visokiose Kalbose Informacijos
Dvidešimts trįs liežuviai var

tojama viename kambaryj 14ew 
Yorke ir visi kalbama vienu sy
kiu! Tai turbut keisčiausias 
dalykas ką .jus Ikada girdėjote. 
Jeigu tas kambarys butų viršū
nėje augščiausio budinko jį bu
tų galima pavadint Babelio Bo
kštu. Bet jis ten nėra. Jis yra 
ant žemės grindų No. 12 Pearl 
St., kuris užimtas ofisais Sve
timų Kalbų Investorių Depart
ment© užlaikomo per Henry L. 
Dohenty & Company. Tenai vi

-sos tautos susiėję vienu tikslu
• ramiai užsilaiko, žinoma, 

kožnos kalbos atstovas taipgi 
moka Angliškai, kuri tai kalba 
yra abėlna tarp visų; bet tenai 
iš kitų šalių ateivis gali .ineiti 
ir tartis sava kalba. Tenai yra: 
Bohemų, Bulgarų, Kroatų, Fi-

nų, Francuzų, Vokiečių, Grekų, 
Hungarų, Italų,, Lietuvių, Nor- 
vegų-Danų, Lenkų, Rusų, Ru- 
manų, Serbų, Slavokų, Slovėnų 
Ispanu, švedų, Syrijonų, Ukrai- 
nų ir žydų atstovai..

'Tai turbut yra vienatinė įs
taiga, šioje šalyje su tiek daug 
kalbų. Tenai galima gauti vi
sas informacijas apie invest- 

i mentus', ką garsinama iš Henry 
L. Doherty & Company, kaip ro
do Skelbimas ant pusi. 4.

Central 1690 . Main 2063

JOHN L. MIHELICH

I progos ilgiąu išlikti nuo baus- 
Įmės. Susekta nuodais aplaisty
tas valgis kurį turėjo valgyt jos 
tėvas, motina, trįs jos broliai' 
ir dvi seserįs.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
TAISYMO KRAUTUVĖ 

Geroj vietoj, taisymo yra visa
da.“ Pardavimo priežastis: iš
važiuoju į kitą miestą. Kreip
kitės 1370 E. 66th St., kampas 
Luther avė.

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS 

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuoju 
Kainos prieinamos 

Valandos nuo 9 ryto 
iki 8 vakare.

Tel. Prospect 2597

JONAS BALŲKONIS
ADVOKATAI

Praktikuoja visuose Teismuose.
902-4 Engineers Bldg.

Branch <Ofisas 
6127 St. Clair Avenue

CLEVELAND, O.
atdaras ir vakarais.

PARSIDUODA
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Geroj vietoj, gerai išdirbtas 
biznis, daug yra kostumerių 
ir biznis eina labai gerai. Par
davimo priežastis yra tame 
kad savininkas apleidžia šią 
šalį. Kreipkitės pas 

M. 'DEREŠKA 
2255 Hamilton Ave.,

Kampas E. 23rd Street, 
Cleveland, Ohio

(26)

Ką darysit .su savo bonų ku
ponais? Dauguma tėvynainių, 

i matydama kad Lietuvai vis' dar 
j reikia pinigų, kad bonų skaičius 

toli neparduotas, nusprendė sa
vo nuošimtį už 1921 metus pa
skirti Lietuvos reikalams kaipo 
savo auką. Dauguma jau šįmet 
ir nuo visokių aukų susilaikė,- 
delei menkų darbų ar visai be
darbės, vienok nejus paauko
dami kuponą, o Lietuvai bus iš 
to didelė nauda. Viskas ką rei
kia padaryti tai nukirpti kupo
ną (tik žiūrėti kad butų 1921 
metų) ir pasiųsti Atstovybės 
Paskolos Skyriui, ant -pirmo p. 
šiame numeryje pažyrhėtu ant
rašu.

Indomios prakalbos atsibuna 
kožną nedėldienį, nuo 3 vai. po 
pietų, Wm. Abel and Sons Co. 
salėję, 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.

iT=—-------- , - ' ■ —

DR. J. T. DUHIGG irg^p^%
1395 E. 9th St., tarpe St. Clair ir Superior Ave.

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

Ofiso valandos 1—1 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 gvarantuojamas. 

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

- Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dieną.

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)

i NAMAS ant rendos. Keturių 
kambarių, elektra, maudynė. 

Atsišaukit: 14714 Sylvia Ave., 
važiuokit Collinwood arba Euc
lid Beach karais. Renda $27.

<► o

Birutės Duonos Kepimo Ben/ 
drovė praneša savo šėrininkams 
jog birželio 8 d. nutarimu vi
siems šėrininkams bus išmokėta 
dividendų šeštas nuošimtis; už 
šį pusmetį, tokiu buriu, ššrinin- 
kai gaus 3 nuošimčius-.,

Birutės Bendrovė gerai jau 
gyvuoja, biznis eina kaip rei
kia. .Pirmas biznu/ pradėjimo 
metas buvo gana išlaidus, reikė
jo visko pirkti ir taisyti, bet gi 
ačiū Člevelandoc Lietuvių gerai 
paramai darbas pasisekė pra
vesti, už tai dabar yra nauda -ir 
šėrininkams- ir duoną naudojan
tiems, nes Birutės duona yra la
bai puiki.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

' Užlaikau visokius ge-
1 riausius vaistus nuo vi-, 
šokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Krpi’pkitėą į mato Ap
tinką bile kada.

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

Dr. Ray R. Smith, Dentistas
KKJ6701 ST. CLAIR AVĘ. Kampas E. 67 St.

Darbą gvarantuoju dešimčiai mėtų.
|jįį’4~Į Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 

nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui.
jHįį; Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be-| 

skausmio Dantų Traukimo.
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Direktorius.

Liepos mėnesyje atsibus dide
lis gražus išvažiavimas T. M. D. 
'20 kuopos. Apie .tai bus kitu 
sykiu .plačiau pranešta, bet ne
užmirškit rengtis tan išvažia- 
viman.

Angliškai mokintis norintieji 
galės rasti vasaros laiku kursus 
du sykiu savaitėje sekančiose 
vietose- utarninko ir' ketverge 
vakarais nuo 7:30 iki< 9 vai.: 

East Side
Kennard Junior High School 

46th Street.4600 EI 
St. Clair School 

E. 21st 
St.‘Clair Library

E. 55th
Eagle School

Eagle Ave. netoli E. 9th 
Glenville High School 

Parkwood Drive k. Everton 
West Side

West Commercial High School 
Randall i-r Bridge Ave. 

Watterson School
Detroit av. kamp. W. 47th 

Lincoln High School
Scranton Rd. prie Castle Av.

South Side
Harvard School
Harvard Ave. arti “E. 71st St.

ir St. Clair

ir St. Clair

Prospect 202.

Dr. T. A; Hanlen
DANTISTAS t=t

Ofiser" valandos: Nuo 8 ryto 
’ki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

KOPEQNY’S 
PHARMACY
EUROPIŠKA APTIEKA

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

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

Dr. Charles F. Thwing, per 31 
m. zbuvęs Clevelando Western 
Reserve Universiteto preziden
tu, padavė savo rezignaciją iš 
tos vietos. Šita jo tarnystė yra. 
ilgiausia -kokią kada šioje šaly
je turėjo kitas gyvas kolegijos 
ar universiteto ^prezidentas.

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. j

Tel. Princeton 948-R

CPECIALE kelione į visas Europos dalis di
delių gražiu laivu Eą France 23,366 to

nų, išplauks Liepos 7, iš New Yorko. Šitas 
laivas turi 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.

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

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

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

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

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

(Salvarsan ir 914, (Neosalvarsan).
X DOCTOR BAILEY, “Specialistas’\

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

mis 10 iki 1 po poietų. Mes Kalbame Lietuviškai.

Jeigu Rengiatės Persikelti į
CALIFORNIJĄ FLORIDĄ
ar kitas dalis už Ohio Vaistuos ribų, mes sutaupysime jums pini
gų persiųsdami musų daiktus viename dideliame kare.

Mes specializuojamės pakavime ir persiuntime naminių padargų 
ir automobilių į visas, pasaulio dalis.

Mes palaikome 
pos persiuntimui 
nančių žmonių.

Prospect

THE JOHN L. EVANS CO., Ine.
Siūntinetojai visokių

Naminių Padargą ir Automobilių
Ofisas ir Sandėlis

2435-^2439 Orange Ąve. Cleveland, Ohio

savaitinį siuntinėjimų į dais Centrelines Euro- 
maisto ir drapanų giminėms šioje šalyje gyve-

Central 3354

KURIANIMUI MALKŲ 
Pasirūpinkit del Žiebos. — Didelis vežimas su pri

statymu mieste už $3.50.
American Box Company

1900 W. 3rd Street ir 3471 E. 49th Street 
Telefonai: Main 4221 Central 1055.

UŽSISENĖJĘ LIGOS
VYRŲ IR MOTERŲ- Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy

siąs užsisenėjusias ligas visokių pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje <■ pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS LIGAS KRAUJO, ODOS IR 

NERVIŠKAS, INKSTŲ, SKILVIO IR VIDURIŲ.
KAINOS PRIEINAMOS. ~~~ "

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

UŽLAIKAU PASLAPTIS.

TRIJŲ DIENŲ 
i LINKSMYBE

Hart, Michigan, Lietuvių 
Ūkininkų Draugija turės 
iškilmes, per šventes: — 
Liepos 2 d., subatoj, tea- 

, trą: “Dėdė Atvažiavo” ir 
“Queen of Hearts”.
Liepos 3 d., nedėlioj, pik
nikas ir visokį žaislai.- 
Liepos 4 d., panedėiyjh, 
žvejojimas ir maudymąsi 
gražiame ežere.
Manydami praleisti gerai 
laikąatsilan'kykit čia ir 
pamatysit gražių Tikiu, 
puikių javų ir gražiausią 
Lietuvių Koloniją. Atva
žiavimas dabar pigesnis. 
Draugijos komitetas sto
tyje lauks. (119 Wash
ington St., Hart, Mid}.)

Made by
THE CLEVELAND GRAIN 

MILLING CO.

<► o

IŠBUDINK MIEGANTI
DOLARĮ

Jus dirbot sunkiai už savo turimus pini
gus. Ir dar vis kasfdien einat dirbti, dau
giau jų užsidirbimui. Kam laikyti- na
mie ar ant pigių nuošimčių, pirminu^už- 
dirbtus?
Pinigai kurie neuždirba gero nuošimčio 
yra užmigę, todėl jums reikia’anksti įkelti. 
ir eiti dirbti sunkiai. Prikelkit juos.

Kaip tai galima padaryti?
Lengviausia, saugiausia ir patogiausia in- 
yesdinti juos Į 'Į’he Lithuanian Mortgage 
Čo., kuri veikia jau nuo 1919 metų ir mo
ka šėrininkams po 12% metuose, išmokė
dama pusmečiais.
Šerai (stock) parsiduoda po $100, ant sy
kio užsimokant.

Invesdink $100 arba daugiau į
THE

LITHUANIAN
MORTGAGE CO.
Informacijų klgusk pas P. Mulicftį, A B. Bartase

vičių arba kitus kompanijos narius.

2006 
St. Clair Avenue 

Cleveland, O.

<► o

Duodam Merchants Red Stamps y1*1 i 
su pirkiniais 10c. ąr augčiau Y

Kotų ir Siutų Pardavimas i
VISI SIUTAI IR APSIAUSTAI PO

$ j 5.00 |
$24.75 iki $39.50 F

Tvirtos mėlynos spalvos siutai ir naujausią popu- 
liarių spalvą yra visą pageidaujamose materijose: 0 
kaip Grynos Vilnos, Trikotino, Velour, Smulkią y

Languoti/ ir Valdiško Serge audimo. Y
Ištisai lygiai siutas, ilgais manteliais garnito- y 

rius ir gražiai apsiuvinėti kostiumai — yra šiame Y 
stebėtiname pasiūlyme. Viši yra išmušti drutu X 
šilko pamušalu. Apsiuvinėti yra karieliukais, feiu- X. 
viniais ir mezginiais. Visas darbas atliktas tokiu v 
budu kad nešiotoją atvaizdina prakilnesniu. Vi- Y 
si išpardavimai yra galutiniai. Mieros moterims Y 
ir merginoms.

135
19
9

42
18
11

Buvo 
Buvo 
Buvo 
Buvo 
Buvo 
Buvo
nuo $9.40 iki $44.50

$24.50 
$29.50 
$35.00 
$38.75
$55.00 
$59.50

$24.50 iki $59.50
Apsiaustai 
Apsiaustų 
Apsiaustai 
Apsiaustai 
Apsiaustų' 
Apsiaustų

X Pasiūloma sutaupymas
Sportiniai ploščiai, apsiaustai ir platus apgauba- 

lai iš Bolivia, Normandie, Vėlour de Laine ir Ari- 
cotino audimo, melsvų ir henna, Kopenhagen, Pe
kin F briedžio ir kitų spalvų, pasiūti geriausiose šių 
1921 metų madose ir apsiulėti siuviniais ir mezgi
niais, bryliais, dirželiais ir su kišeniais. Mieros 
yra 16, 18, 36, 38 ir 40, nieko mažesnio — nei di
desnio. Visi nupirkimai neapmainomi.

TZADA nors jeigu buvo pažymėtina proga 
- *'■ siutus ir kotus pįrkti, tai ji yra dabar. Jie 

yra pačių paskiausių madų ir motėrijų kokias 
kiekviena ritoteris nori tuojau turėti del “ge
resnių išėjimų” atsitikimuose per vasarą. Ge
riausia už "viską 'jos yra tikros rūšies ir duos 
didžausį patarnavimą—ko negalima tikėtis už 

. šitą kainą kitokiame atsitikime.
Bailey’s — Trečios Grindjs

o <► o o o o <►

Beveik Netikėtinas Sutaupymas ant Šių

1500 NAUJŲ VASARINIŲ DRESIU
— Dvi Sencionaliniai Nupigintos Grupos!

MOTERŲ $5 ir $6 DRESĖS PO
Plono-organdie ir gražaus gingham audimo AP 

B kurios matysit yra didesnės vertės kaip jų kainai Ga- <P»«vv 
lit pasirinkti iš daugybės įvairių naujų modelių už $2.95^ Organ- 
yra daugelyje tinkamiausių Vasarinių spalvų' ir margingų įvai
riais pavidalais. Ginghamo siūtos yra gražiai languotos ir dry
žiuotos ir daugelis jų yra žavėtinai gražiai apsiulėtos organdu.

MOTĖRŲ $7.50 IR $8.75 RŪŠIŲ
Virš 800 naujų beveik nepabaigtiname įvairu- 

rūme išdirbimų ir pasiuvimų pagal puikiausių šio laiko mo- 
dėlių. Gražios gingham ir plono voile languotos, dryžuotos ir su 
gėlėmis ir kitokiais pavidalais audimo. Visų gražiausių spalvų mi- 

-| šiniuose modeliuose iperginoms ir moterims—visos yra, vertos nuo 
$2.50 iki $3.75 daugiau negu ta musų žema pardavimo kaina $5.00.

Moterų $12.50 Skal-
W Kami Siutai !

t n, \l I į / Siūtos iš ipuikaus lini-
«W 1 / i I 1 ” n*° audimo 10 gražių madų; mo-
'' / lį /l ( terims ir merginoms. Visose Va-

IV Z' /? saros spalvose, yra baltų-; gels-
yųf mlynų, helio ir rožinių.

Moterų $20 iki $30
$t.95 Šilkines Dresės $10
- J Tik 200 šitų juodai baltų A V

marginių tafetto drąsių yrą par
davimui po 510. Mažų, vidutiniš
kų ir didelių languotų audimų— 
$20 iki $30 Dresės po $10.
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- Westphalijoj, m 
kasytoje užmušta 
žeista 'ištikus eks] 
splozijos laiku p< 
trįs šimtai darbini

Delei menkos vi 
visokių metalų ir 
Idų, švino kasyki 
kai daugiausia mi 
tarpo miršta 20 i

Darbas atnaujir 
bo sekretorius Da 
'jliles, 0., pasakė 
grįžtanti gerovė 
ma ir dalykai pai 
darbininkai turi 
to pasitaisymo.

1 ko, abiem pusėm 
kapitalui — palia 
stengusis kitus ’ 
viską ant kito k 
kas taip, nieko g

Beveik visi 
U-, šalyje, kuriemą.

taišbuv.rvžldžii 
uždėta pakėlime 
darbininkams, < 
tų algų nuraus

Anglijos kas 
streikas vis ni 

■ lėį neprięjimo. 
į apie nustatymą 

x pasiūlymas 'bui 
liakasių balsavi 

įz . mestas, todelei 
pasilieka iš dai 

Paskiausia a 
kad Chesterfiel 
mnkai — apie 
turėjo susirėm 
Keliolika tame 
žeista.

Ptrth Amboj 
gestai, vaiiuodi 
užlėkę ant važi 

sutikti nelaimės: 
užmušti, vienas i 
Trūkiui ateinant 
ta užtvarą ir va 
matė trūkio iki ; 
vėlu. <

Uniontown, Pa.
- jo užsimuzė 4 ir 
da važiuojant pro 
bįįįy šonu atsimuš 
ko.nuverstas įį u] 
visi vaikai. Suit 
vežant j ligonbutį 
sužeidė kitą moti 
mas jai koją pusi;

Moultrie, Ga., 
negras kada likos 

1 žudyta 20. mėtų i 
mergina. Negras 
toj vietoj kur me:

' Reikalauja sula 
tymų. Cincinnati, 
Crafts, įsteigėjas 
ternacionalinio Be 
pasiuntė Suv. Vali 
riiri Hughes petit 
jaučią nedaleisti k 
pos 2 d. tarp Frau 
tier if Amerikono 1 
nos yra rengiamos 
Peticija, sako, ren 
jog kumštynės , yra 
žeminimas. Jei Vi 
rotorius to hesulai 
jos siuntėjas sakosi 
sakantį teisėją st 
kumštynių, kaip b 
tos vienos seniau, 
Paul mieste,


