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Grekų Kare Su Turkais
Atidėliojama

SANTARVE NORI IŠVENGT TURKŲ-GREKŲ 
KARES IR KVIEČIA PRIIMTI SIŪLOMAS 

TAIKYMOSI IŠLYGAS.
Lenkai vis dar Augšt. Silezijoje. Pranešimai Sa

ko jog Abi Pusės Sutarė Pasišalinti.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

I_________________________
- Westphalijoj, netoli Herne, 
kasykloje užmušta 68 ir 73 su
žeista ištikus eksplozijai, 
splozijos laiku po žeme 
trįs šimtai darbininkų.
' Delei menkos ventiliacijos, iš 
visokių metalų ir anglies kasy
klų, švino kasyklose darbinin
kai daugiausia nukenčia: iš jų 
tarpo miršta 20 nuošimtis.

Darbas atnaujins biznį. Dar
bo sekretorius Davis prakalboje 
Niles, O., pasakė jog šalies su
grįžtanti gerovė jau permato
ma ir dalykai pasitaisys, bet ir 
darbininkai turi prisidėti prie 
to pasitaisymo. Geriausia, sa
ko, abiem pusėm — darbui ir 
kapitalui — paliauti kovojus ir 
stengusis kitus nuskriausti ir 
viską ant kito krauti, nes nie
kas taip nieko gero neatsiekė.

Beveik visi gelžkeliai šioje 
Šalyje, kuriemg^.pereitais me
tais buvo valdžios nusprendimu 
uždėta pakėlimo mokestis savo 
darbininkams, dabar reikalauja 
tų algų numušimo. t

Anglijos kasyklų daibininkų 
streikas vis neužbaigiamas de- 

• lei nepriėjimo prie susitarimo 
apie nustatymą algų. Pastaras 
pasiūlymas buvo paduota ang
liakasių balsavimui ir likosi at
mestas, todelei darbininkai vis 
pasilieka iš darbo.

Paskiausia ateina pranešimai 
kad Chesterfield kasyklų darbi
ninkai — apie 1,000 žmonių — 
turėjo susirėmimą su 
Keliolika tame mūšyje 
žeista.

Ek- 
buvo

policija.
tapo šu

Ugnia-Perth Amboy, N. J.
gesiai, važiuodami prie gaisro, 
užlėkę ant važiuojančio trukid, 
sutikti nelaimės: šeši ant vietos 
užmušti, vienas mirė vėliau. — 
Trūkiui ateinant nebuvo nuleis
ta užtvara ir važiuojantis ne
matė trūkio iki jau buvo per- 
vėiu. x
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METAI VI (VOL. VI)

NORI TAIKINT GRE- 
_ KUS-TURKUS

Paryžius. — Anglijos, Fran
cuzijos ir Italijos Valdžios pa
siuntė birželio J.9 d. notą Greki- 
jai patardamos sutikti ant san
tarvės paruošimo taikymosi ta
rybų su Turkais nacionalistais/ 
Notoje nepažymima kokias iš
lygas santarvė pasiūlytų Mus- 
taphai Kemal Pašai, bet duoda
ma suprasti kad abiem pusėm 
butų. siūloma maždaug tai ką 
buvo siūlyta seniau Londono 
konferencijoje. Sulyg tų išly
gų Grekams reiktų apleisti vi
są Smyrną ir kitas vietas nau
dai Turkų.

Tikima kad nei viena nei 
ta pusė ant to nesutiks.

Grekų pageidaujama kad 
vengimui kraujo praliejimo
maišytų jų karėn su Turkais 
Anglija ir Amerika.

Grekijos užrubežinių reikalų 
ministeris nuvyko į Smyrną kal
bėtis su karalium Konstantinu 
apie paliovimą karės.

’ Delei apsireiškusios suirutės 
Grekų 'kariumenės tarpę nutarę 
ta atidėti ofensivą prieš ^Trukus 
ant tolesnio laiko. Nesusipra
timų kilo po sugrįžimo Kons
tantino •mt sosto ir pakeitimo 
daugelio senesnių kariškų vadų 
jam užjaučiančiais vyrais.

ki-

is-
įsi-

Badas Ukrainoje
Per Šveicariją ateina žinios 

jog Ukrainos sostainėje Kijeve 
apsireiškė baisus 'badas: kas
dien miršta šimtai žmonių ne
turėdami kuo misti.' Viena die
na buvo tokia kad palaidota net 
2,000 badu- mirusių žmonių dė
lei sukilėlių apsupimo miesto.

Tuo tarpu tam tikros piliečių 
slaptos organizacijos žudo vi
sus žymesnius bolševikų perdė- 
tinius; dauguma jų po nakčiai 
atrandama pakartų ant lempų 
stulpų arba pervertų kulkomis. 
Trumpu laiku jau išžudyta tris
dešimts bolševikų komisarų Ki
jeve.

Uniontown, Pa., automobiliu- 
• je užsimužė 4 ir 5 sužeisti ka

da važiuojant pro kitą automo
bilių šonu atsimušus pirmasis li
ko, nuverstas į upelį. Užmušti 
visi vaikai. Sužeistus didelius 
vežant į ligonbutį automobilius 
sužeidė kitą moterį, nulaužda- 
mas jai koją pusiau.

Moultrie, Ga., nūlynčiuotas 
negras kada likosi surasta nu- 

1 žudyta 20. metų amžiaus balta 
mergina. Negras nukankintas 

■ toj vietoj kur mergina atrasta.
' Reikalauja sulaikymo kumš
tynių. Cincinnati, O., Dr. IV. F. 
Crafts, įsteigėjas ir vadas In
ternacionalinio Reformų Biuro, 
pasiuntė Suv. Valstijų Sekreto
riui Hughes peticiją reikalau
jančią nedaleisti kumštynių lie
pos 2 d. 'tarp Franeuzo Carpen
tier ir Amerikono Dempsey, ku
rios yra rengiamos Jersey City. 
Peticija, sako, remiama tuomi 
jog kumštynės. yra tautinis pa
žeminimas. Jei Valstybės Sek
retorius to nesulaikytų, petici
jos siuntėjas sakosi ras tam at
sakantį teisėją suardymui tų 
kumštynių, kaip buvo suardy
tos vienos seniau, rengtos St. 
Paul mieste.

Sutarę Apleist Sileziją
Iš Berlino skelbiama jog tarp 

Vokiečių ir Lenkų karingų pu
sių Augšt. Silezijoje tapo pada
ryta sutartis pasitraukta iš už
imtų jų dalių ir užleisti jas te
nai esančiai santarvės kariume- 
nei.

Kitos žinios sako jog Lenkų 
vadas Korfanty pasiskelbęs te
nai diktatorium ir Sileziją 
siryžęs laikyti.

pa-

Vis už Tuos Romanovus
Harbinas, Mančžurija. — Ge

nerolas baronas ‘von Ungern- 
Strenberg, kariaująs prieš bol
ševikus Siberijoje, vėl turėjo 
šiokių-tokių pasekmių. Jis jau 
esąs užėmęs Petrovsky stotį, 
tarpkelyje iš Čitos į Irkutską, 
ir grasina Čitos valdžiai, šito 
generolo tikslas esąs atkovoti 
sostą jauniausiam buvusio ca
ro broliui Michailui Aleksan- 
drovičui. Iš Čitos 'siųsti karei
viai prieš tą vadą esą sukilę ir 
atsisakę su anais kariauti.

Per' Rygą iš (Maskvos atei
nančios žinios skelbia jog Či
tos respublikos kariumenė nu
stūmus tuos carizmo gaivinto
jus tolyn.

Iš Japonijos^pranešimai sako 
jog prieš-bolševikų kariumenė 
yra užėmus Omską. Kitose to
limos Siberijos srityse apsirei
škia žmonių sukilimai prieš bol
ševikus.

Sovietų armija siųsta Mask
vos valdžios pagalba: Turkams 
nacionalistams, randasi dabar 
apie 60 mylių nuo Erzerumo, 
Armenijos^ostinės. Kita ar
mija su didesne spėka seka juos 
paskui.

Vokietijos Armija
Sulyg Versalio taikos, Vokie

tiją tegali laikyti 100,000 vyrų 
armiją, iš tų tarpe 4,000 oficie- 
rių. Imant tą armiją su didu
mu Francuzų, Lenkų ar Anglų 
armijos ji išrodo visai nepavo
jinga ir.bespėkė. Vienok daly
kas išrodo kitaip iš antros pu
sės. Kuomet Napoleonas suar
dė Prūsijos galybę, 1806 me
tais, ir sutraškino likučius Prū
sijos armijos, sykiu su geriau
sia kariumene ką galėjo Rusija 
priduoti, Tilžės taikos sutartim, 
po kuria pasirašė Francuziją, 
Rusija įr Prūsija, palikta Prū
sijai teisė laikyti nedaugiau 42 
tūkstančių vyrų. Jausta, tada 
jog tokie skaičius Francuzijai 
niekados nebus pavojingas.

Vienok iš tos mažos armijos 
prigaminta daugybė gerų karei
vių.
ilgiau 
metai
suvirs 
litą rėš 
kuomet Napoleonas traukėsi iš 
Maskvos, Prūsija turėjo apie 
200,000 kareivių gatavų stoti į 
mūšį prieš Francuzus 1813 m.

Vyrų nelaikyta tarnystėje 
kaip vienus metus; kas 
imta nauji korpusai, po 
40,000, ir išleista iš mi- 
mokyklos. Iki 1812 m.,

, 'Anglija del Taikos
_ Londonas. — Anglijos prem
jeras, laikytoje imperialėj kon
ferencijoje su kitų savo koloni
jų ministeriais svarstant a- 
pie tolimesnius santykius su Ja
ponija išsireiškė užtikrinimo jo
gei tų dviejų valstybių susiar
tinimas nebus kuomi nors da
romas pakenkti Suvienytoms 
Valstijoms.

Kaslink mažinimo ginklavi
mosi, toje konferencijoje išsi
reikšta sutikimas sueiti į tary
bas apkalbėjimui to klausimo 
tarp Suvienytų Valstijų ir An
glijos.

Vokietijos nusiginklavimo da
lykas beveik jau kaip, užbaigtas, 

Suv. Valstijos taipgi pradėjo 
tarybas su Japonija išrišimui 
visų klausimų esančių tarp tų 
dviejų šalių.

AIRIJA KRUVINUO
SE TAKUOSE

Pereitos Savaitės bėgiu Airi
joje nužudyta penki policistai, 
sužeista 34, taipgi nužudyta du 
kareiviai ir sužeista vienas.

Daugelyje vietų atsibuvo su
sirėmimai, suardyta telefonų 
veikimas, daryta atakai ant va
žiuojančių Anglijos kareivių ir 
ant vieno kelio buvo padėta po
žeminės minos kur turėjo pra
važiuoti buris kareivių.

Ulsterio provincijoje didelis 
buris Airių kareivių žetigė ant 
South Monaghan miesto; jų pa
sitikti pasiųsta sunkioji kavale
rija ir orlaiviai.

Anglijos karalius pasiryžęs 
vykti Airijon atidarymui Ulste
rio parįiamento, ko labai trokš
ta Anglijos šalininkai. Airiai 
sakoma ruošia visas jiegas tam 
užkirsti kelią.' Važiavimas li
kosi atidėtas. Valdžia drutina 
visas jiegas išvengimui kokio 
nelaimingo atsitikimo jei kara
lius tenai nuvyktų. Iš Airių 
pusės sakoma jog karališka gi
minė bijo Airiją aplankyti, nors, 
iš Londono ją valdyti moka.

Smarkiai kariaudami prieš 
Airius Anglijos kareiviai degi
na jų namus už menką ką.

Birželio 21 d. pranešama jog 
karalius 
plaukė į

Jurgis su karaliene iš- 
Ulsterį.

Skelbimo Galės

VOKIETIJOS INDUS
TRIJA ATG1MUS

Tyrinėjantis Vokietijos padė
jimą Sir Phįiip Gibbs praneša 
jogei Vokietija industrijos sri
tyje ir maždaug visame kitame 
kame yra atsiekus beveik neto
li normalio punkto, kaip yrą bu
vus prieš karę. Tekis atsigavi
mas padės Vokiečiams išmokė
ti sunkias jiems uždėtas sumas 
atlyginimo už karę. Taip pa
sisekus, Vokiečių žygis bus pa
darytas didžiausias kokį kada 
kas kitas padarė. Taš taipgi 
nemažai atsilieps ant viso kito 
pasaulio.

Francuzija tai tėmydama ne
gali kęsti piktumu.' Nemaloniai 
į Vokietijos industrijos kilimą 
ir eksporto didėjimą žiuri ir 
Anglija. Vokietija gali užimti 
visas rinkas; Anglija jau dabar 
nustojus 50 nuoš. savo ekspor
tų prekybos delei Vokiečių, ka
da tenai streikuoja angliakhsiai.

Francuzijos finansierių gru
pė nori susijungti su Vokiečių 
finansieriais išnaudojimui Rusi
jos, Austrijos ir^Ungarijos na
tūralių turtų. Kiti Prancūzai 
net nori susidėti su Vokietija 
prieš Angliją. Svarbiausiu Vo
kiečiai laiko turėjimą Silezijos. 
Bet diplomatų Francuzų noras 
yra stiprini: Lenkiją, silpnint 
Vokietiją ir naudotis Rusija, pa
sodinus kokį nors sau prielankų 
žmogutį ant Rusijos sosto.

L. ATSTOVO V1LEIŠIO-PASITRAUK1MAS IR 
ATSISVEIKINIMAS

tokio

nį.,
21 d.

(Lietuvos Informacijų Biuras)
• Prisieina tarti paskutinis at
sisveikinimo žodelis.

Lietuvos Valdžios įsakymu 
tapo paskirtas naujas Lietuvos 
Atstovas Amerikoje, gerb. Val
demaras Čarneckis, kursai yra 
atvežęs man ir inteikęs 
turinio įsakymą:

Kaunas, 1921 
Gegužės

No. 1114
J. M. Ponui Jonui Vileišiui 
š. Amerikos Suvienytose -Valst. 
Lietuvos Atstovui ir 
Finansų Misijos Pirmininkui 
Gerbiamas Tamsta,

Pareiškus Tamstai norą būti 
liuosam nuo Tamstai uždėtų 
Lietuvos Atstovo Amerikoj pa
reigų, šiupmi tas paliuosavimas 
duodamas nuo dienos inteikimo 
šio rašto.

Prie šios progos Vyriausybė 
pareiškia Tamstai gilios padė
kos už visus naudingus Lietu
vos Respublikai darbus, kuriuos 
prie ypatingai sunkių aplinky
bių Tamsta per metus suviršum 
savo darbuotės
rikos Suvienytose Valstybėse 
atlikai.

Su

šiaurinės Ame-

Išvežė radiumą. Olympic lai
vu išsiųsta maža dėžutė radiu- 
mo kurį Mme Curie Amerikoje 
gavo kaipo dovaną. Radium in- 
taisytas tarp 130 svarų medžio, 
švino ir plieno. Visa jo ener
gija, jeigu paliuosuota butų^vie- 
nu sykiu, iškeltų tą 46,000 to
nų laivą su visomis jo prekė
mis ir pasažieriais vienu sykiu 
į viršų ir suardytų.

Pati Curie, esanti Amerikoje, 
pastarose dienose jaučiasi visai 
silpnai ir dėlto jos gydytojas 
uždraudė jai kur nors lankytis.

Karės
Nori Darbininkams

Denver,' Colp. —- Amerikos 
Darbo Federacijos konvencijoje 
paduota sumanymas pravesti 
prie Suvienytų Valstijų konsti
tucijos priedą, sulyg kurio bu
tų atimta iš Kongreso kares 
skelbti teisė ir.-kad tą padarytų 
tik didžiumos šalies piliečių nu- 
balsavimas ir kad visi “kurie 
pritaria paskelbimui karės im
tų tiesioginį dalyyumą išpildy
mui visų dalykų pirma negu iš 
priešingai balsavusių reikalau
ti”.

Dabartinė musų industrijos ir 
pramonės sistema yra naturalė 
priežastis 'kariavimams tautų 
viena su kita, naudai tų kurie 
užinteresuoti prekyba ir pra
mone, išgavimui arba apsaugo
jimui taip vadinamų šventų pel
no teisių, — sako viršminėto 
sumanymo įnešėjas.

Konferencija taipgi svarstė 
valdžias savininkystę geižkelių.

Svarbiu klausimu konvencijai 
buvo apspręsti 'budus išvengi
mui žiemos laiku stokos anglies 
ir' paskui didelio išnaudojimo, 
kada jo pritruks. Dabartiniu 
laiku kasyklos dirba silpnai, at
einančią žiemą priėjus laikui an
glies reikalavimų į namus, par
davėjai gali padaryti kaip se
niau yra darę: lupti nuo žmo
nių pagal savo noro.

Dviejų unijų atstovai reika
lavo konvenciją nutarti suvieny
ti Federaciją su Tarptautine 
Amatų Unijų Federacija, suar- 
tinimui Amerikos darbinjpkų su 
kitų šalių' darbo žmonėmis.

Paduota protestas delei nuo
latinio slapto {gabenimo po 500 
kas mėnuo Chinų darbininkų.

Ho-
3U-

Suėmė Laivą
New Yorko priemiestyje 

bokene, skersai upės, tapo 
sekta kariška medega ir šautu
vais užlioduotas ( laivas, kurį, 
spėjama, buvo rengta nuvežti 
Airijon. Prilidduota buvo še
ši šimtai kulkosvaidžių vėliau
sio išdirbimo ir kitokių greitai 
šaujančių mažų ginklų.

Prie šito susekimo daugiau
sia pasidarbavo Anglijos slap
ti agentai. Nebuvo pažymėta 
kam siunčiama, bet laivas pats 
turėjo vykti Airijon.

Kun.' Gorėk, įmaišytas Tole
do, O., pačto vagystėje, kurioje 
banditai sugriebė už apie mili
joną dolarių vertės bondsų, aiš
kina kaip jis tapo į tą vagystę 
įveltas Vandos Urbaitės. Van
da yra viena iš trijų Urbaičių 
ir aštuoniolikos kitų toje vagys
tėje suimtų žmonių. Kun. Go
rėk turėjo Lenkų parapiją New 
Chicago, Ind., miestelyje, labai 
nubiednėjusią karės laikams pa
sibaigus ir darbams sustojus. 
Vanda yra buvus jo gaspadinė. 
Kada bondsai buvo, pavogti ir 
mergina juos parsigabeno, kun. 
Gorėk tikrina ji nieko jam ne
sakius iš 'k d r jie paeina.

Kunigas yra po areštu.
Įėjime trįs iš suimtųjų bandė 
pabėgti — išpieluodami langų 
štangas. Bet spėta tą jų darbą 
susekti. Visi tie trįs yra su 
Lenkiškomis pavardėmis.

Biuras Darbą Pertrauke
Rupesniu Amerikos Lietuvių 

Suvažiavimo Sekretoriaus gerb. 
F. J. Bagočiaus jau tapo sura
šytas'ir prisiųstas Lietuvos In
formacijų Biurui buvusio suva- 
aiavmo protokolas. Tasai piV 
tokolas tapo patvirtintas ir Su
važiavimo pirmininko St. Gegu
žio ii* bus išsiuntinėjamas vi
siems Suvažiavimo atstovams, 
laikraščių redakcijoms ir šiaip 
nurodytoms įstaigoms, idant 
butų galima supažindinti pla
čiąją Amerikos Lietuvių visuo
menę su padarytais nutarimais.

Per šį laiką Lietuvos Atsto
vybei teko betarpiai tartis su 
Valstybės Departamentu delei 
Lietuvos pripažinimo, tečiau iki 
šiolei klausimas tebėra svarsto
mas. Be to, Lietuvos Atstovy
bės įgaliotinis McAdoo birželio 
13 d. yra inteikęs visą eilę mo
mentų, delei kurių reikalinga 
greičiau suteikti Lietuvai pri
pažinimą. Svarbiausiuoju mo
mentu yra iširimas Lietuvių- 
Lenkų derybų Brasselyje, ka
dangi derybų sutrukimas gali 
privesti abi pusi prie ginkluoto 
susirėmimo.

Apie pačią Brusselio derybų 
eiseną, apie padarytuosius iš 
vienos ir kitos pusės pasiūly
mus, apie paties Hymanso pa
siūlymą tuo tarpu žinių negali
ma teikti, nes Lietuvių Delega
cija pasižadėjusi yra pati sutei
kti pranešimus apie visą tą de
rybų bėgį. Lietuvos Informa
cijų Biuras yra priverstas tuo 
tarpu kantriai tylėti kad nepa
judinus kokio nors dalyko kur
sai gal reikia palikti po paslap
ties skraistimi. Vargu ar tok
sai Delegacijos atsargumas ga
li padidinti jos autoritetą. To
dėl ir pačiam Lietuvos Informa
cijų Biurui, kurio pranešimus 
yra gaminusi Lietuvos Atsto
vybė, rods geriausiai bus am
žinai nutilti ir laukti iki naujai 
pastatytas žmogus, kaip “Eltos” 
Telegramų Agentūros agentas, 
galės pradėti teikti savo žinių.

Lietuvos Informacijų
Biuras.

Ka-

J.

augšta pagarba
DR. K. GRINIUS 

Ministeris Pirmininkas. 
PURYCKIS •

gerb. Valdė
te u rsai kaipo 
turi tam ti-

Paskolos Reikalai Per
vedama Kitam

Lietuvos paskolos reikalai ta
po atskirti nuo Lietuvos Atsto
vybės reikalų, nors jie ir pasi
lieka bendroj Lietuvos Atstovo 
žinioj. • \ »

Lietuvos Valdžios įsakymu, 
visi Lietuvos finansiniai ir pa
skolos vykdymo reikalai yra pa
vedami paskolos skyriaus vedė
jui Dr. J. J. Bielskiui.

Tam tikslui mano vardu yra 
gautas toksai įsakymas:

Gerbiamas Pirmininke:
1921 m. gegužės mėnesio 20 

dieną Ministerių Kabinetas, tu- . 
damas omeny Tamstos pareikš
tą norą pasiliuosuoti nūo Lietu
vos Vyriausybės Misijos Pirmi
ninko pareigų ėjimo, nutarė at
leisti Tamstą nuo kalbamųjų 
pareigų ėjimo ir pasiūlyti pa
vestus Tamstai Lietuvos finan
sinius ir paskolos vykdymo rei
kalus atiduoti paskolos skyriaus 
vedėjui Dr. Juliui' J. Bielskiui, 
kuriam Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministeris duos ata- ' 
tinkamus įgaliojimus ir instruk
cijas.

Pranešdamas šį Ministerių 
Kabineto nutarimą turiu gar- (JSį 
bės Vyriausybės vardu pareik
šti Tamstai padėkos žodį už* di
delį Tamstos padėtąjį darbą pa
skolos platinimui ir Lietuvos 
reikalų atstovavimui ir prašau 
priimti mano augštos pagarbos 
žodžius.'

DR.
Užsienių Reikalų Ministeris.

Sulyg šio raSto turinio visas’ 
savo pareigas aš pavedu nuo šio 
birželio 15 dienos 
marui Čarneckiui, 
Lietuvos Atstovas 
kras įgaliojimus.

.Delei šio taip malonaus iš pu- 
buotės apvertinimo, man tepri- 
buots apvertinimo, man tepri- 
sieina padėkuoti visoms Ame
rikos Lietuvių organizacijoms, 
draugijoms, o ypač Lietuvos 
Paskolos stotims, Lietuvių Pi
liečių Sąjungos skyriams ir at
skiriems asmerįms kurie širdin
gai yra prisidėję prie Lietuvos 
Valstybės ęeikalų rėmimo. Ypa
tinga padėka pridera Amerikos 
Lietuvių spaudai, kuri visados, 
su mažais išėmimais, yra talpi
nusi Lietuvos Atstovybės arba 
jos organizuoto Lietuvos Infor
macijų Biuro pranešimus ir nuo
širdžiai yra rėmusi Lietuvos 
Valstybės reikalus. AČiu vi
siems net ir politiškiems prie
šams kurie savo skirtinu nusi
manymu yra -padėję vieną ar 
kitą klausimą reiškiau prieš vi
suomenę perstatyti.

Beatsisveikindamas su Ame
rikos, Lietuvius galiu tik palin
kėti kad prie naujai paskirtojo 
Lietuvos Atstovo susilauktumet 
kiek galima greičiau Lietuvos 
Respublikos pripažinimo iš pu
sės Suvienytų Amerikos Valsti
jų, tos didžiausios pasaulio de
mokratinės respublikos kuri vi
są laiką buvo ir tebėra Lietu
vai prielanki ir kurios Preziden
tas prie minėtino Amerikos Lie
tuvių peticijos inteikimo yra 
pareiškęs jog tasai klausimas 
delei pripažinimo jau paimtas 
svarstyti.

Pasitikėkime jog jis bus lai
mingai Lietuvos naudai išriš
tas.

Viskas Rusijoj varžoma. Pa
sirinkt namo Rusijoj negalima, 
viskas yra po bolševikų žinia ir 
komisarai skiria žmonėms (bu
tus. Amerikonai esą suimti 
Rusijoje kaipo pavojingi žmo
nės laikomi paskirai barakuose, 
kad nesusisiektų su kitais. 'Jie 
negali ištrukti Amerikon, nes 
Rusija tandžiai užrakinta iš vi
daus.

JONAS VILEIŠIS
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

DR. K. GRINIUS
Ministeris Pirmininkas

LOZORAITIS
Ministerių Kabineto
Reikalų Vedėjo‘par.

jau tolimesnis darbas 
nuo naujų vedėjų.

Taigi 
prigulės

Amerikos Lietuvių suvažiavi
mo Washingtone tapo parinktas 
tam tikromis funkcijomis Pas
kolos Komitetas iš penkių as
menų: J. Viskonto, F. J. Bago- 
čiaus, Jono Griniaus, Jono Ta
railos ir A. B. Strimaičio. Bir
želio 23 d. šaukta New Yorko 
raštinėje Paskolos Skyriuje su
sirinkimas pasitarimui su nau
juoju paskolos vykdintoju Dr. 
J. J. Bielskiu.

JONAS VILEIŠIS
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Norvegijos kabinetas rezig
navo. Londone gauta žinia jog 
atsistatydino nuo vietų Norve
gijos ministerial. »

Taipgi pranešama jog atsi
sakė nuo savo pareigė ir buvęs 
Holandijos kabinetas.

Vėl Atnaujina Važinėjimą
Galutinai atnaujinama tiesio

gini laivais vežiojimą tarp Ka
nados ir Europos, buvusį su
laikytą karės laiku, Canada Line 
laivais. Prasidės sekantį mėne
sį ir reguliariai laikysis po to. 
Laivai eis tarp Kanados ir 
Baltiko krąštų. Eis iš Montreal 
St. Lawrence upe į Hamburgą, 
paskui Danzigą ir Lieppjų.

Laivai Poland ir Maasdam 
bus vienatiniai siekią iš Mont- 
realio iki Baltiko uostų.

Wilsonas varys savo idealus. 
Priimdamas Washingtone stu
dentų delegaciją jš Princetono 
Universiteto, kur jis yra buvęs 
profesorium, Wilsonas prasita
rė planuojąs "palaikyti savo 
idėjas veikmėj visuomenėj.” Jis 
tėmija visą politišką Vystymą
si, bet nepasakė kokiu budu jis 
mano išeiti į visuomenę. Prin
cetono studentai turi sutverę 
buvusio prezidento vardu drau
giją

Lietuvos Atstovybės
Nauji Adresai:

LITHUANIAN LEGATION
1925 — F Street, N. W.

„Washington, D. C.
Representative of Lithuania

370 — 7th Ave., New York City

J
PINIGŲ KURSAS Į

Birželio 22 d.
100 markių-auksinų $1.44
100 Lenkų markių ... 8Į^c

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



2 DIRVA

NEW BRITAIN, CONN.
Rezoliucija del T. F. aukų.
(Birželio ,6 d. Lietuvių Svetai

nėje įvyko visuomeniškas susi
rinkimas, kuriame vienbalsiai 
buvo priimta sekanti rezoliuci
ja:

Tiesa, ne nuo mus priklau
sančių aplinkybių mes negalime 
grįžti Lietuvon ir stoti į eiles 
•kovotojų,’ vienok jausdami par
eigą nešti pagalbą musų Tėvy
nei Lietuvai jos (kovoje už poli
tiškąją ir ekonominę nepriklau
somybę, dedame visas pastangas 
prisidėti nors su pinigiška pa
galba. Vienok reikalaujame kad 
musų aukos butų tikslingai su- 
naudojiaimos vien tik tiems rei
kalams ar įstaigomis kurioms y- 
ra viešai renkama pinigai nuo 
visuomenės, nes dabar iš pa
skelbtų atokaitų ir pakvitavi
mo laiškų mes sužinome jog pi
nigai naudojama visai kdtiemįs 
tikslas, reikalams ir įstaigoms 
negu buvo renkant duota paža
dai aukaujančiai visuomenei, ir 
štai mes sužinome:

1. -Garsas” N13, 1921 m., 
ir “Darbininkas" N45, 1921 jn., 
indėjo 'pakvitavimo laišką: Kau
nas, 1921 m., -23 d. kovo, N240, 
Respublikos Prezidento Kahce-

" liarija, — kad iš pasiųstų aukų 
2,181,331 auks. Lietuvos Gyni
mo; Komitetas gauna tik 200,000 
auksinų, ir “Geležinis Vilkas” 
tik 20,273 aukis., 'gi 1,961,058 
auksinų dingsta dievai žino kur 
ir kokiam tikslui nueina.

2. Liet. Raud. Kryžiaus Rė
mėjų Draugija rinko ir tebe- 
renka aukas, aiškiai ir viešai 
stelbdama kad visos surinktos 
aukos bus perduotos'.pilnai Vyr. 
Liet'. Raud. Kryžiaus Valdybai

- Kaune. Vienok iš tų surinktų 
aukų, tik labai mažas 'trupinis

■ teparduotas L. R. Kryžiui, o 
dievai žino kokiam tikslui yra 
sunaudojami desėtkai tūkstan
čių dolarių suaukautų ir ilki šiol 
nepriduotų L. R. (Kryžiui.

3. Kadangi randasi ir daug 
kitų čion neįskaitiiuotų aukų su
rinktų Lietuvos įstaigoms ir 
tos aukos nepasieucia tikslo;

4. Kadangi juo tolyn juo di- 
desnė betvarkė darosi aukų rin
kime ir aiškiai demoralizuojama 
ir klaidinama duosni Amerikos 
Lietuvių liaudis, ypač neatida- 
vimu aukų tam tikslui kuriam 
jos buvo ir yra renkamos,

Mes, New Britaino Lietuviai, 
atstųvaudami apie 4,000 'vieti
nių Lietuvių, vienbalsiai ir’grie
žčiausiai protestuojame prieš 
užlaikymą tųjų^sumų pinigų ir 
neatidavimą jų tams įstaigoms 
ar tiems tikslams kuriems buvo 
rinktos aukos, ir meldžiame Lie
tuvos. Steigiamojo ‘Seimo kartą 
ant 
kad 
m as 
nes
reikalams yra negeistinais ir ne
šantis demoralizaciją duosniOs 
Amerikos Lietuvių visuomenės 
tarpan.

•Taipgi tapo nutarta šias re^ 
zoliucijas pasiųsti Lietuvos St. 
Seimui, Ministerių Kabinetui, 
Lietuvos .Atstovybei Amerikoje 

* jr laikraščiams.
Pirm. Jonas J. Gerdis, 
Rast. A. Mikalauskas.

Akivaizdoje to fakto mes, 
New Britaino Lietuviai, atsto
vaudami apie 4,000 vietinių Lie
tuvių gyventojų, prašome Lie
tuvos Steigiamojo Seimo atme
sti žemės Reformos Komisijos 
didumos balsų nuosprendį, o 
priimti mažumos.

Taipgi tapo nutarta nuorašus 
šios rezoliucijos pasiųsti Lietu
vos Steigiamajam Seimui, Mi- 
nisterių Kabinetui, Lietuvos At
stovybei Amerikoje ir laikraš- 

I čiams.
Pirm.'Jonas J. Gerdis
Rast. Ant. Mikalauskas.

je, gražiame gojuje.
Abelnas dalykų stovis vietos 

Lietuvių tarpe yra nepeigeras: 
svarbiausia bedarbės, tas atsi
liepia ant visko ir ant rėmimo 
Lietuvos. Laukiame page rė j ant 
laikų. Narys.

Pareiškimas Ministeriui 
Purickiu!.

New Britain, Conn., Lietuvių 
visuomeniškam susirinkime bir
želio 6 d. 1921 m., apsvarsčius 
p. 'Mastausko paskyrimą Lietu
vos Misijos nariu Suvienytose 
Valstijose, nutarta pareikšti se
kamai

Kadangi p. Mastauskas Ame
rikoj gyvendamas Idraugavosi 
su Lenkais ir vien tik jiems tar
navo,

Kadangi p. Mastauskas apie 
metas atgal lyra išsireiškęs už 
didelę Lenkiją ir už uniją su 
Lenkija;

Kadangi ’p, Mastauskas drau- 
gavosi su Gabriu, kuris plana
vo nuversti Lietuvos Valdžią, 
tai čia Lietuviai žiuri į jį kaipo 
pro-Lenfką ir jo misijai nepa
sitiki. žinoma delei to daug 
Lietuvių atsisakys remti pas
kolą.

Todėl mes, apie 4,000* vieti
nių Lietuvių atstovų, prašome 
Ministerio Dr. Purickio, delei 
Lietuvos labo, atšaukti p. Mas- 
tauską ir jo vieton paskirti ne- 
susi'kompromitavuSį ir tyros są
žinės

PITTSBURG, PA.
“Birutė” darbuojasi. Nors ir 

vasara ir šiitais oras užėjo, “Bi
rutės” Choras, vadovaujamas 
J. L. Senulio, Lietuvių salėje ge
gužės 28 d. buvo parengęs kon
certą. Ant rytojaus, gegužio 29 
d., atsibuvo bendras koncertas 
“Birutės” ir McKees Rocks (baž
nytinio chorų tame miestelyje, 
kadangi tenai J. L. Senulis už-' 
ima vargoninko vietą. Abudu siu. 
chorai, greta sustoję, taipgi su
tartinai ir dailiai sudainavo, — 
mat, p. Senulis juos abu moki
no iki šiolei.

šalip koncerto buvo sulošta 
du scenos veikalai: “Sosto Aki
vaizdoje" ir “Mulkinę ir Mul
kintojai”. Visi lošėjai atliko šar
vo dalis atsakančiai, nekurie y- 
pač pasižymėjo.

Lietuvos pilietį.
Pirm. Jonas J. Gerdis 
Rast. Ant. Mikalauskas.

DAYTON, OHIO.
SLA. 105 kp. piknikas. Lie- • 

pos> 3 dieną, vietinė Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje kuopa • 
[rengia gražų išvažiavimą ,į tau
kus ant nedėlios, liepos 3 d. (jei 
tą dieną, lytų išvažiavimas 'bus 
liepos 4 d., panedėlyje). Vieta 
yra -tenai kur perinai vietos Lie
tuviai tankiai išvažiuodavo — 
Kuntz (kempės antroje pusėje.

žangeidu tas kad šį išvažiavi
mą surengti pasjėmė į savo ran
kas kuopos narės moteris-, pa
likdamos vyrūs nuošaliai. Bet 
žinoma 'bus leidžiami į pikniką 
ir vyrai, todėl nei vienas netu- 

' retų pasilikti namie. Pikniko 
1 vieta graži: kaip but ant Nemu- 
' no ar Dubysos kranto — paupy-

visados pažymėti aiškiai 
toks viliųgingas pasieigi- 
rinkime aukų nuo visuome- 
Amerikoje neva. Lietuvos

Pareiškimas Lietuvos Steig. 
Seimui.

Mes Lietuviai, gyvenanti New 
Britano mieste, Connecticut val
stijoje, Suvienytose Amerikos 
Valstybėse, visuomeniškam su
sirinkime birželio 6 d. 1921 m., 
Lietuvių svetainėje, apsvarstę 
žemės Reformos Komisijos ta
rimą reikale išpirkimo Lietuvos 
dvarų žemės,

Vienbalsiai nutarėm pareikš
ti protestą prieš (didžiumos Že
mės Reformos Komisijos narių 
nelogišką ir su didele skriauda 
Lietuvos biednuomenei pasiel
gimą ir tuomi pasitarnavimą 
dvarponiams,

Kadangi visi Lietuvos dvar
poniai per šimtmečius krovė sau 
didžiausius turtus išnaudodami 
Lietuvos liaudį, gi Lietuvos kri- 
tiškiausiame momente ne tik 
nepadėjo Lietuvai apsiginti nuo 
plėšikų Vokiečių, Rusų ir Len
kų, bet dar nuėjo tiems Lietu
vos priešams tarnauti, ;

Taigi dvarponiai jau savo už- 
mokesnį .atsiėmė su kaupu ir 
Lietuva daugiau jiems nėra nie
ko skolinga, tai

J. T.

Babiloniško Bokšto klaida, ka
dangi vieni šaukia vandens pa
duot, antri paduoda “samagon- 
kos”, ir čia jau matyt kad ke- 
no nors protas susimaišė, o gi ■ 
“Garso” red. tas Babiloniškojo 
Bokšto beprotystes matomai 
pilnai patalpino, kadangi jomis I 
užimta kuone viso puslapio pu
sė.

Sakydamas jog "Dirvos” No. 
19-me šmeižiama vietos Lietu
viai katalikai — (pasako viešą 
šmeižimą; lai perskaito “Dir
vos” No. 19 abu — ir V. B. ir 
“Garso” red. — ir jeigu atras 
kur paminėta ką apie katalikiz- 
mą arba užgavimą tikėjimo, tai 
aš jiem abiem visą galioną 
“munšaino” Surasiu ir užfundy-

PROVIDENCE, R. I.
Babilonijos Bokšto nesąmo

nės. Gegužio 26 d. “Garso” N. 
21 tilpo korespondencija iš šios 
kolonijos, po kuria pasirašo Vi
suomenės Bakas, 
kad 
kus 
niai 
gos 
spaudą žinią jog kovo 6 d. ka
talikai šventė šv. Kazimiero 
dieną ir apvaikščiojo toje dieno
je Lenkijos trijų metų sukak
tuves ir protestavo kad želgow- 
skis neapleistų Vilniaus.

Kad tokia žinia buvo vietos 
Anglų spaudoje, tas tiesa, ir ją 
“Dirvos” skaitytojai jau matė 
beveik tuoj po jos patalpinimo.
•Ti'k 'dabar lai V,' B. atsako) 

delko tiktai ta viena korespon
dencija tilpo kovo 7 d. Anglų 
'spaudoje, 'kuri buvo Lietuviams 
priešinga (ji nebuvo priešinga 
ir buvo gana puikiai nupiešta 
visas apvaikščiojimas su pagy
rimais, tik buvo klaida ta kad 
vietoj sakyti Lietuvos neprigul- 
iny-bės sukaktuvės, pasakyta .jog 
tai buvę Lenkijos; ir vietoj kad 
Lietuviai protestuoja prieš Žel- 
gowskio užgrobimą Vilniaus pa
sakyta jog protestuoja prieš 
jo apleidimą Vilniaus. Tik tie 
du žodžiai yra klaidingi, ir >ke- 
no 'už tai kaltė, ar koresponden
to ar redakcijos — -tai yra klau
simas). Kodėl gi- nebuvo du 
pranešivai patalpinta, tada vie
nas jau galėtų būti laisvama
nių, o antras tos dienos apvaik- 

' ščiojimo rengėjo’, ir tada butų 
galima ir patikėt kad -tai 'buvo 

■ šmeižtas. Bet čion yra vien tik

Joje sakoma 
vietinius Lietuvius katali- 
šmeižia 'buk tai laisvama- 
ir Lietuvių Piliečių Sąjun- 
nariai ir padavę į1 Anglų

Bet antra vertus, ar visi šios 
'kolonijos Lietuviai katalikai yra 
kalti už tokią korespondenciją, 
kaip V. B. parašė “Garso” N21, 
ar tik vienas sau V. B. atsako 
už tai? Matoma jis -tik katali
kiška skraiste prisidengia, bet 
nuo meilės Dievo ir artimo atsi
tolinęs.

Baigdamas korespondenciją 
ir prieinu prie galo “Garse” til- 
pusios korespondencijos, kuri1 
atsiduoda .Babilonijos Bokšto 
sumišimu, iš kurio išeina bai
sios 'kirmėlės ir kitos nesąmo
nės-, kaip iš “Gauso” No. 21 til
pusią aprašymo apie musų kolo
niją.-

Nors nevertėjo tam ’“Garso” 
korespondentui atsakyt, 'kadan
gi jau jis savo gyvenimo dienas 
Providence, 'baigia, ir jeigu ne
pasitaisys bus jo čia gyvenimo 
dienos sutrumpintos. Po to, ti- 

' kiu, vietos Lietuviai piliečiai 
ir kiti ramus Lietuviai galės 
ramybėje darbuotis labui Lie
tuvių tautos ir (savo Tėvynės 
be jokių trukdymų ir užvydėji- 
mu. Kaip V. B. “Garse” nu
rodo, kad “į skylę įlindo”: kaip 
be klausimo jis įlindo, taip ir 'be 
klausimo išlys. Bet čia V. B. 
Imatoanri išrodo dolaris taip di
delis 
kaip 
tokią 
sėja.

WORCESTER, MASS.
Vietos 16 Sandaros kuopa bir

želio 5 d. savo susirinkime, ap- 
' | tarus keletą įvairių kuopą pa- 
1 liečiančių dalykų, svarstė Nau

josios Anglijos Sandariečių ap
skričio išvažiavimą, rengiamą 

i liepos 4 d., ir tapo nutarta ta
me išvažiavime dalyvauti- Nu
tarta dar parengti išvažiavimą 
grynai vienos kuopos kur šio 
miesto apielinkėje,- kuopas nau
dai.

Musų kolonijos Sandariečiai 
juda vis smarkiau; pastarais 
laikais kuopa buvo pradėjus lyg 
snausti, bet vėl atsibudina ir 
stoja prie darbo.

V. S. Jokubynas, iki šiolei 
gyvenęs Clevelande, keletas me
tų atgal redagavęs^ “Dirvą”, ne
senai atvyko į šią koloniją ir 
redaguos “Amerikos Lietuvį”, 
pasitraukus nuo redaktorystėš 
J. Baniuliui.
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GERB. q
^OPRAGILO KAMPELIO^

Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

Vietinis.

vo baisaus aklumo: tu įsi
vaizdini kad tas kas žmo
nes nori apšviest tai juos tik 
prapultin stumia, o kas jų 
kaili lupa, tai jiems gero vė
lina.

Drauge, visi (buržujai 
užvedimai yra darbi- 
išnaudojimui ir tenai

kaip Ararato kalnas, ir 
rodos jis tik vien del to 

beapikantą Lietuviuose 
L. Pilietis.

Teatrališki Veikalai
Pavogtas- Kūdikis — trijų aktų 

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

Ateivystės Varžymas
Iš 2600 apleidusią Lenkiją ke

leivių Amerikon 600 randa už
darytas jiems duris, visai ne iš 
jų priežasties. Taip panašiai 
keblumų suranda ir suras musų 
žmonės, inėjus galėn naujam 
įvažiavimo įstatymui.

Siuntimas žmonių atgal iš kur 
jie atvyko «bus. baisiu vargu ir 
nuostoliu, net badu tokiems ku
rie išvažiuodami pardavė savo 
nuosavybę. Sulyg 1910 metų 
šios šalies gyventojų surašo tik 
3 nuošimtis kiekvienos tautos 
žmonių bus čia įleidžiamas. Kas 
mėnuo tebus įleidžiama tūla da
lis to nuošimčio.

Kiek galima bus įleisti Lie
tuvių, Estų, Latvių ir Lenkų — 
kurie buvo laike 1910 m. cenzo 
po Rusija -— dabar sunku .pasa
kyti. Laivų kompanijas tam 
įstatui griežtai nepritaria. Jau 
kitais laikais buvo panašiai su
manyta, per pastarus 20 metų, 
bet buvo atmetama prezidentų. 
Clevelandas, Rooseveltas, Taf
tas ir Wilsonas tą vis atmetė 
savais laikais. Tikima 'kad gal 
ir dabartinis Prezidentas nepa
sirašys ant to įstato.

Brolžudys — penkių veiksmų 
tragedija iš 1___ ,ĮBĮWMĮĮĮį|Į
Lietuvoje. Reikia 19 ypatų, jų 
tarpe šešių moteriškų. Lehg- 
va perstatyti, kaina ...... 75c.

— Drauge, aš mislinu kad 
tu man neteisybę pasakojai 
aną sykį aiškindamas nuo 
ko atsibuna vasaros.

— Na o iš kur tau, Marti
nai ta mislis užėjo: bene iš
randi naują teoriją apie 
tai.,

— Neteisybė, draugė, aš 
nieko apie tai neišgalvojiL

— Tai iš 'kur tu sumisli- 
jai kad gal aš-tau aiškinau 
negerai: gal skaitei matro
so laikraštyje?

— Ne, drauge, neteisybė.
— Tai gal kur knygoj už

tikai— kdkioj senoviškoj — 
pasakyta visai priešingai ir 
užtai atėjai mane “sukriti- 
kuot”? - . ■

— Neteisybė.
— Gal kas nors papasa- 

1 kojo kitonišką pasaką 'ar 'ką, 
kad jau taip?

— Neteisybė.
'—- Na tai (kame (dalykas 

ir iš kur tu šiandien taip 
vienbalsiai atsakinėji tik: 
“neteisybė”?

— Ba tu neteisybę man 
i kalbi, drauge, ir už tai aš 
1 tau netikiu.

— Tai pasakyk kaip tu tą 
teisybę, Martinai supranti: 
gal nori kad aš tau iš kny- 

i gų prirūdyčiau? Knygos

THE BORDEN COMPANY
Borden Buildin; New York

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiysk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musų knygų, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, 
ki sveiku.

EAGLE'BRAND
“•’•^CONDENSED MILK).

Vardas
Adresas

KI

KĄ JUS DEDAT I JŪSŲ KŪDIKIO 
ŽINDAMĄ BONKĄ?

Jei jus negalite žindyti savo kūdikio, iš
sirinkite maistą, kuris yra maistingas ir 
taip lengvai’virškinamas kaip jūsų pačios 
pienas. Duokite savo kūdikiui

geriausias maistas kūdikiams — vartoja
mas per paskutinius šešiasdešimts du me
tu šimtų ir tūkstančių motinų.

kuri paaiškins kaip užlaikyti kudi- 
Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
kalboje. 0103

tikro atsitikimoįjau tik nemeluos.
— Neteisybė.
— Prisipažink, Martinai, 

ką tu šiąnakt sapnavai: gal 
vėl komisaru buvai* o atsi
kėlęs radai gulįs toj .pačioj 
paprastoj lovoj, o ne kokio 
Rokefelerio lovoj, tai_ taip 
visą dieną ir surūgęs ir tik 
tą vieną žodį žinai.

— Neteisybė.
— Na tai kame gi tavo 

teisybė ir kaip ji turi būti?

ir Jū 
nikų 
visiems kailis lupama.

— Mokslas kokis jis yra, 
yra darbininkui naudingas, 
nes kuris kiek daugiau pra
moksta to niekas -neišgali 
išnaudoti. Bet didžiausia 
bėda su tokiais jūsų tamsin- 
tojais kurie jums kailius lu
pa ir įgrąsina rėkti jog ne
teisybė, jeigu kas nurodo 
jums tiesą.

— Neteisybė, drauge, aš 
tau netikiu. Jeigu ne ko
munistai šiandien pasaulio 
[darbininkai nieko neturėtų 
iškovoję.

— Gaila kad aš tau to ne
prasitariau pats, ir tu bū
tum surikęs “neteisybė”, — 
darbininkai kiek iškovojo, 
tai savo pačių pastangomis 
ir be jokių (galvų pripum- 
pavimų kokiais ten izmais. 
Dabar visi komunistai ir ki
tokie tik ir peršasi darbinin
kams ,ulž vadovus (girdamiesi 
savo taivoru, kada jau daug 
ir be jų atsiekta. Ateis lai
kas kada darbininkai turės 
viską pritaikinto jų labui, o 
tą atsieks be jokių komunis
tų ar bolševikų. Šitie tik 
kiša darbininkui \ koją ant 
kelio, kad tik suklupdžius ir 
nedaleidus pirmyn paženg
ti, nes tada jie neturėtų ką 
vadovauti ir mulkinti.

— Neteisybėj drauge, tu 
meluoji.

—.Aš tikiu ir matau kad 
tu, Martinai, esi nuo anų 
“garsių” ‘^prakalbų” taip 
“sužavėtas”, kad ir po šiai 
dienai tavo smegenįs dau
giau niekio neišdirba kaip 
tik tą vieną “neteisybė”. Ki
tą sykį to Kukelio “prakal
bą” išgirdęs liksi desperatas 
ir ką jis palieps (tą Įdarysi. 
Tik reikia įsivaizdini: kele
tas desėtkų jūsų buvo ant tų 
“prakalbų” ir šitai, jo įsaky
mu, po* visus kampus iš tų. 
visų Skamba “neteisybė”, o 

' kada pasakys kitą sykį ką 
' nors kito daryti irgi išėję 
■ darysit. Nereikia didesnio 
tamąumo kaip pasiduoti ke- 
no nors intekmei, dar tam- 

} sesnio gaivalo negu pats ėsi, 
. nes 'kaip tas tavo “neteisy-* . „ . - * * -i 11 c o uao va v v nuvvioj-

As, drauge, aną sykį mokytojas stovi, yra gy-
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TALC-POWDER

REIKALINGUMAS GERAM 
APSIREDYMUI

Sykiu su muilu ir vandeniu geras 
talcum pauderis reikalinga kas
dien. Apsirėdęs jausies geriau ar 
tai draugiškame išėjime arba kas
dieniniame darbe.

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

Reikalaukit Colgate’s Talcum 
Jums patinkamoje Aptiekoje.

I 
(2

buvau ant draugo Kukelio ’ 
prakalbų ir jis tenai plačiai 
mums apie viską paaiškino. 
Už tai aš tau dabar netikiu, j 
ir pasakau kad tu visu laiku . 
man neteisybę sakei ką tik 
aiškinai.

— Dabar suprantu, Mar- : 
tinai, kad tave kokia nors 
negera dvasia apsėdo. Sa
kiau neik, nes tau gali pro
tą sumaišyt.

— Neteisybė. Draugas 
Kukelis plačiai aiškino apie 
komunistišką tvarką ir lie
pė kovot su kapitalistais ir 
neklausyt buržujų. Jis vi
siems mums aiškiai kaip ant 
delno įsakė rėkt: “neteisy
bė!” ant visko ką tik bur
žujai sakys. Tai aš dabar 
pamačiau kad tu man netei
sybę pasakojai ir norėjai į 
buržujus mane paverst.

— Dabar aš jau supran
tu: tavo silpną galvelę jis 
taip gražiai susuko, kad vi
sas pasaulis pasirodė rau
donas, p liežuvis tik vieną 
žodį teįstengia apversti — 
tik “neteisybė”; Ištikro la
bai lengva visokiems “cha- 
munistų” kalbėtojams] su to
kiais žmoneliais kaip tu pa
daryt sviete savo tvarką: 
pasakė kad buržujai “me
luoja”, (tai tau ir meluoja, 
nors faktus kuolu į galvą 
muštų. Bet tada patiems 
tokiems agitatoriams leng
va yra jus melais maitinti.

— Neteisybė, drauge, ba 
buržujai niekad niėko gero 
nedaro tik nori išnaūdot ir 
geria žmonių kraują. Visi 
jų mokslai yra melagingi, 
ba tuoj žmones sumulkina 
ir atitraukia nuo darbinin
kų.

— Gaila man (tavęs ir ta-

vas nedakepėlis, pašokęs ki
tus mokinti.

— Draugė, tu neįžeidinėk 
musų kalbėtojų, ba aš tau 
rėšiu per ausį.

Gal jau butuan ir rėžęs 
jei tas “‘kalbėtojas” butų pa
mokinęs jūs 'kitiems ausis 
rėžytL Bet jeigu tau bur
žujiškas policistas už muš
tynių kėlimą 'rėžtų lazda 
per galvą ar ir tada rėktum 
“neteisybė”? Juk didesnio 
fakto negali būti,, bet kad 
tą atlieka buržujų policistas 
tai turėtų būti “neteisybė”. 
Eik verčiau, Martinai, na
mon, gerai išsimiegok, gal 
ką geresnio sapnuosi, ar už
eis kitokia mislis. . Mokė
damas- vieną tą žodį nedaug 

; iš to naudos turėsi.

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.
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Nuo Redakcijos
NESĄŽININGAS “DRAUGO" DŽIAUGSMAS
NTEGRAŽIAI musų deši- 
1 ’ nėji spauda pradeda ap
sidžiaugti įsivaizdinusi ‘sa
vo vilčių išsipildymą atvy
kus Amerikon naujam Lie
tuvos Atstovui.

Viena ką mes žinome — 
gerb. V. Čarneckis atsivežė 
čia ne partiją, o Lietuvos 
reikalus.

Kad atplėšus garbę buvu
siam Atstovui Vileišiui už 
jo nuveiktus darbus, “Drau
gas” _ N144 jau pasiskubina 
pareikšti kad gerb. Vileišis 
nieko nenuveikė. Viskas ką 
Amerikoje bus galima at
siekti bus atsiekta naujam 
Atstovui čia esant, žinoma, 
su pagalba “visos” tos visuo
menės kuria “Draugas” gi
riasi ir kuri niekados “ne
pritarus” Vileišiui.

Gegužio 30-31 suvažiavi
mas Washingtone “Draugo” 
pavadinamas tik “pasikal
bėjimu” su Preidentu, nes 
jis nuėjus atstovams į Bal
tąjį Namą neėmė ir nepada
vė jiems Lietuvos pripažini
mo. Už tai net kaltina Lie
tuvos Vyriausybę kam n'e 
tokį atstovą atsiųsta kokio 
“Draugo” “visuomenė” no
rėjus.

Reiktų “Draugui” įsivaiz
dinti kad visur ir visame to
kie pasikalbėjimai reiškė ir 
reikš daug, ir jeigu Lietu
vai pripažinimas bus Ame
rikos valdžios suteiktas ko
kiu nebūt laiku, jis paeis di
dumoje nuo tų padėtų pa
stangų. Nežiūrint ar Vilei? 
leišis butų buvęs, ar Čar
neckis bus, pripažinimo su
lauksime tik tiek pat laiko 
prabėgimu: trumpu ar ilgu.

Toks “Draugo” pasaky
mas, kad nei prezidentas nei 
sekretorius Hughes nieko 
kito nesakė kaip tik palin
kėjo Lietuvai daug gero, — 
yra žemas dalyko iškreipi
mas. Visi suvažiavime bu
vę atstovai kalba ir rašo jog 
buvo žadama greitu laiku 
Lietuvą pripažinti ir pakel
ti to pripažinimo klausimą.

Gėda butų išeiti su tokiu 
rašiniu ir nusmerkti visus 
iki šiolei padarytus pirmojo 
Lietuvos Atstovo darbus, o 
tą padarius, ant krūvos iš
metinėjimų atsisėdus girtis, Imantis.

.Irorlo moa fianrcim lnma

“Dirvos” redakcija, var
de tūkstančių savo skaity
tojų, ištaria buvusiam Lie
tuvos Atstovui gerb. Vilei
šiui didelės padėkos žodį' už 
jo sunkiausį darbą Ameri
koje, už pralaužimą pirmų
jų ledų Bnulsų tautos pripa
žinimo išgavimui iš Suvie
nytų Valstijų valdžios, ir 
su užtikrinimu sakome 
gerb. Vileišis niekados 
bus Amerikos Lietuvių 
vynainių užmirštas.

jog 
ne-

“Va 'kada mes darysim, tai 
padarysim!’’

“Draugas” sako: “Atvy
ko Amerikos Lietuvių vi
suomenei artimas žmogus”.

Artimesnio ir žinomesnių 
Amerikos Lietuvių visuome
nei atstovo jau mes neturė
sime kokiu buvo gerb. Vilei
šis. Tą simpatiją ir pasižy
mėjimą gerb. Vileišis užsi
tarnavo laike savo važinėji-

- mo ir vargo po Suvienytas 
Valstijas paskolos laiku.

Naujasis Atstovas gal but 
neturės progos lankytis po 
musų kolonijas ir duoti vi
suomenei susipažinti, nesą 
jo darbai yra jau kitokesni 
negu pirmojo Atstovo, taip
gi Paskolos reikalai jau per- 
dąlinta nuo Atstovybės, jie 
bus vedami kitais keliais.

Visur naujasis Atstovas 
bus Lietuvių sutiktas su to
kia gal pat iškilme kur tik 
atsilankys, bet tų progų ne
bus igal but ir nereikės jam 
tiek vargti kaip prisiėjo pir
majam.

Aiškiai suprantame kas 
sukėlė “Draugui”.tokį ūpą: 
mat gerb. Čarneckis yra jų 
partijos. Bet ant kiek ta 
partija galės naująjį Atsto
vą kontroliuoti, kad juomi 
galėtų džiaugtis, matysime 
iš paties Atstovo darbų.

Siuomi tarpu “Draugą” . 
norime prilygint prie asilo, 
kuris priėjęs prie negyvo''le
vo džiaugėsi galėsiąs spirti.

Kada gerb. Vileišis aplei- ; 
džia, “Draugas” apsidžiau
gia galįs sakyti ką nori kol 
dar Lietuvos pripažinimas i 
šioje šalyje neišgautas ir jo i 
išduoti nepasiškubina tasai 
pats prezidentas kurį “Dr- 1 
gas” laike rinkimų buvo sta- i 
čiai apšaukęs Lietuvos apaš- i 
talu-išvaduotoju.

Ilgiausios Dienos 
, šiuomi tarpu mes turime 
. Kibusias vasaros dienas. 
. prabūna ant dangaus ilgiausia 
. negu ikitais tarpais, ir birželio 

21 d. 'buvo pati ilgiausia vasa- 
. ros diena. Tą dieną saulė buvo 
' pasiekus toliausia laipsnio kiek 
. ji gali nuo ekvatoriaus šiaurėn 
i nueiti — apie 23VŽ laipsnių. Tą 
. punktą pasiekus ji niekados ne- 
. pastovi ilgiau, bet tuoj metasi 
. atgal ir grįžta į pietų pusę, iki 
. gruodžio 22 pasieks tenai tokį 

pat laipsnį, apdovanodama aną 
žemės galą gražia šilta, vasara 

, ir nauja pjūtimi.
Visas tas saulės vaikščioji

mas yra tik musų žemės kelia
vimo apie saulę pasekmė. Apie 
tai daug sykių jau “Dirvoje” 
buvo minėta. Kadangi mums 
esant ant žemės ji jokiu budu 
neišrodo einanti ar sukantisi, ir 
liko priimta sakyti jog saulė 
vaikščioja.

Jau iš patyrimų žinome kad 
birželis nėra šilčiausias vasa
ros mėnuč, nors apie jo vidurį 
iki beveik pabaigos daugiausia 
čia maitosi saulė ir jos šviesa 
puola tiesiausia ant žemės ne
gu kitados. Kiek per šį laiką 
žemė sugauna šilumos ji ją pa
naudoja tik liepos, rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesiuose, kada laikas 
nokti visiems ir, vėliausiems au
galams. Netęsėtų šiluma taip 
ilgai jeigu ji spėtų prasišalint 
nuo žemės tokiu daugumu kaip 
ant jos ateina. Jeigu po žie-i 
mos, saulei grįžtant šiaurėn, ši
luma taip greitai čia apsibūtų 
kaip saulė ją priduoda, anksti 
viskas sunoktų jau birželio mė
nesyje, ir staigu nuo birželio 
pradėtų žemė aušti, saulei to-

. Bet kad po žiemai ši
luma spėja nakties laiku grei
čiau prasišalinti negu dieną ji 
čia ateina, musų vasaros nusi
traukia tolyn į' rudenį ir niekad 
nesilaiko su tikra saulės vasa
ra. Dienos buna ilgiausios ka
da jų reikia laukų darbams dir- . 
bti. ' y ■ "" ‘ '

mytojų kurie į tave visais lai
kais žiuri irt apvertima.

Mažuma šim pasaulin įžengu
sių švelniose aplinkybėse žmo
nių pasiekė augštos garbės, o vi- 
są nemirtiną pagarbą nusinešė 
tie kurie atėję šiurkštam gyve- 
niman nesiskundė Juomi ir ne- 
atsilikinėjo tik del to kad jų 
aplinkybės tuo tarpu rodės be- 
viltės, bet ėjo — ir priėjo.

Vienas tikras dalykas yra su 
pirmailsiais: kurie tingiai eina 
į darbą ar į mokyklą, lėtai per
leidžia savo laiką laike užsiėmi
mo, bet skubinasi greit laukan, 
lėtai eit linkui pasisekimo, taipĮ 
lėtai kad jie greitai pabėgs nuo 
gyvenimo pirm pasisekimo pri
eisiant.

tais, kada “Imperator” jau va
žinėjo. Buvęs kaizeris tą laivą 
buvo pakrikštinęs “Bismarck”, 
dabar gi jis bus vadinamas “Ma
jestic”. Laivo ilgumas 956 pė
dos. Ant laivo yra įrengta te
atras, daržas, plaukimo prūdas, 
žaismių vietos ir kitokie ypatin
gumai.

Žiedai Šneka” 
iš didžiausių užsiga- 
Japonijoje šituo va-

BALON KRITĘS - SAUSAS NESIKELSI

Moliero Komedija — Trijuose Aktuose — Vertė Šarūnas

ii-
Saulė

Vokietija ir Laivai
Karei pasibaigus, vėl' Vokie

tija pradeda žymėtis ’ didžiau
siais ir stebėtiniausiais išdirbi
niais. Tiesa, neatsiliko tame ir 
karės laiku, ir ant kiek tūli ka
riški įnagiai ir įmonės rodė Vo
kietija viršijo kitas Visas vals
tybes.

šiose dienose Hamburge yra 
baigiamas statyti didžiausias 
pasaulyje pasažierinis laivas — 
didesnis už iki šiolei žinomą, jų 
pabudavotą laivą “Iimperator”, 
kurį Suv. Valstijos karei pra
sidėjus paėmė ir perkrikštijo į 
“Leviathan”. Darbas ant to 
laivo buvo pradėtas 1914 me- -

“Ką
Vienas 

nėdinimų 
saros laiku yra kelti anksti prieš
aušrą ir eiti klausyti atsidaran
čių prūduose vandeninių lelijų 
žiedų kurie atsiveria su poškė
jimu kada ima švisti. Vande
ninės lelijos arba lotus gėlės yra 
labai plačiai užveistos Japonų 
šalyje, ypatingai miestuose. Di
deli prūdai gražiuose sodnuose 
sudaro tikrą malonumą to my
lėtojams, nes ryto metu dar ju
dėjimas apmiręs; nieks netruk
do ausimis, ir štai pradeda 
dėtis jų pokšėjimo aidai.

Japoniškos lotus gėlės 
ypatingu gražumo ir turi 
žinai teikiantį džiaugsmą, 
dangi Budizmas yra sapnų re
ligija, nėra stebėtina kad lotus 
yra mėgiamiausia gėlė tos re
ligijos pasekėjų, po visą kraštą 
daugybės Amido stovyių dau
giausia yra išstatj'tos vandeny
je ir aplinkui jas paplūdę tų gė
lių lapai ir žiedai. Japonai tiki 
jog lotus gėlės turi savo dvasią, 
turi galybę prašalinimui piktų 
dvasių, ir ta yra priežastis ko
dėl taip tankiai randama jomis 
padabinta visų senominių (palo- 
cių sodnų prūdai.

Lotus gėlių šaknįs yra taipgi 
naudingas maistas, kada sunok
sią apie rugsėjo mėnesį.

gir-

yra 
am- 
Ka-

MUSU MISTERIŠKI 
LANKYTOJAI - 

KOMETOS

didesne 
skambė-

mažutė

npRUMPAI suminint mažą iŠ- 
1 trauką iš žurnalo visatos, 

kuri kaip fizikai tiki turi kokius 
nors rubežius, nors tūlas as
tronomas dabar persistato ją 
esant tūkstantį sykių 
negu mes tai manėme, 
tų šitaip:

“Birželio 27 dieną
planeta, žemė, -tikisi (pamatyti 
kibirkštis (meteorišką lietų) iš 
prašiuojančios 2,000,000 milijo
nų mylių ilgio kometos uode
gos, Pons-Winnecke, kuri tiktai 
12 milijonų mylių atstumu ne
pasieks atsimušti į žemę.”

"Nors mes beveik nežinome 
iš ko tikrai susideda šios ‘plau
kuotos žvaigždės', astronomai 
tiki jog kometos yra susidariu
sios iš mažyčių dalelių, labai 
toli viena nuo kitų, apsuptų ga- 
zų masėmis”, aiškina mums pri
siųstas buletinas iš Washing
ton, D. C., National Geographic j 
Society raštinės.

“Svarbiausioji kometos dalia 
yra skirtume nuo keleto šimtų 
iki kelių tūkstančių mylių dia
metre, ir jos uodega, kuri pada- 

’ . iro ją žingeidžiausia iš dangiškų
Lėtumas prie veikimo |kunų kaip povo uodega padaro 

Kaip klaidingai jauni žmonės 
’ persistato sau gyvenimą, mato

ma kiekviename jų žingsnyje.
štai, sakysime, eina į darbą. 

Jis yra jaunas, arba jauna, ir 
daugiausia domos kreipia į sa
vo išvaizdą, savo paiką pasidi
džiavimą 
ir laukia 
domės ir 
lukštu.

Eina lėtai, kad nenueitų mi- 
nuta anksčiau negu paskirta.

Iš šalies paklaustas kodėl jis 
ar ji taip lėtai eina, atsakys: 
juk aš vistiek negausiu dolario 
daugiau už pasiskulbinimą ank
sčiau pribūti. Ką skubėjimas 
man pagelbės? »

Tokie žmons visados .vargsta 
ir nepasiekia toliau negu jie iš 
viršaus yra verti, kaipo užiman- 
tieji vietą.

Daugumas tokių yra ir mok
sle: ką čia stengtis ar skubin
tis, 
siu, — atsako. Jie tik pralei
džia mokykloje tą laiką kiek 
yra paskirta, ir atlieka kas iš sistemą 1886 metais nei vienas 
jų prievarta reikalaujama. Ki
ti nėra tokie. Jie mokslus bai
gia su garbės ženklais, su dova
nomis. Ne del jų prigimto ga
bumo taip stojas, bet del dides
nio triūso, mažo kreipimo do
mos į savo paviršutinį lukštą.

Nesvarbu ką gausi dabar ar 
ką gali persistatyt negalėsi pa
siekti rytoj. Yra gyvenime ta
kų kuriuos tik .taip žengdamas 
gali užstoti, ir yra slaptingų tė-1

kokiu (nors gražumu, 
kad jin kiti kreiptų 
gėrėtųsi jo paviršiu-

vistiek profesorium nebu-

jį paukščių pasaulyje, yra nuo 
keleto milijonų iki daugiau šim
to milijonų mylių ilgio..

“Kometų uodegos turi tulus 
ypatingus pobūdžius. Jos vi
sad nusisukę nuo saulės, ir jos 
padidėja ir sumažėja su stebi
nančiu greitumu, ir kiek gali
ma spėti saule priverčia jas pa- 
siilginti neapsakomai daug. Ne
žiūrint kad jų abelna apimtis 
yra labai didelė, tikroji ..kome
tos masė yra visai maža. Mok
slininkai tikrina jog abelnas 'ko
metos tirštumas yra tiktai kaip 
dalelė oro esančio arti žemės 
paviiršio, ir kad titršštumas pa
čiame tolimame gale uodegos, 
be abejonės, dar menkesnis.

“šitas aišku, iš fakto jog tie 
kanai, kurie yra daug didesni 
apėmime negu planetos, buna 
ištraukiami iš jų kelių planeto
mis, gi jos pačios net nebūna 
pajudinamos pastarųjų savo at
silankymu kad butų galima pa- 
tėmyti. Net kuomet- kometa 
praėjo per Jupiterio satelitų

mėnulis nepaikrypo iš savo ke
lio, o kometa visiškai pakeitė 
savo orbitų delei jų magnetiš
kos spėkos išleidimo. Kad ko
metų sudėtis ir jų uodegos yra 
visai skystos išvaizdoje aišku 
dar ir iš to jog net silpniausia 
iš matomų žvaigždžių buna ma
toma per jas.

“Tyrinėjimai jungiąsi su ko
metų apsiėjimu ir jų orbitais-ke- 

1 liais kolei kas dar yra savo kū

dikystėje, ir patyrimai kokius 
spektroskopai atidengė apie jų 
sudėtį yra sumaišyti. Lyg iš
rėdytų kad jos susideda iš hy- 
drokarbono garų kurie žiba sa
va šviesa, vienok dalis jų švie
sos turi būti saulės atspindžiu, 
kadangi kometos skaistumas di
dėja jai besiartinant prie sau
lės ir mažėja kuomet tolinasi.

“Manymas jog kometos yra 
erdvių keliauninkės jau senai 
atmestas. Dabar mes žinome 
kad jos priguli prie musų sau
linės’ sistemoj; tik jų orbitai 
yra tokie dideli parabolai arba 
pailgi kad joms kartais reikia 
šimtus tūkstančių metų atliki
mui . vienos kelionės. Neretai 
Jupiteris pavilioja tokią 'skrie
jančią žvaigždę’ iš jos tiesaus 
ir siauro tako. Kaip paika pe
teliškė ji pradeda s tiktis apie tą 
didelį žiburį ir rodos trumpam 
laikui pastoja dalimi musų sis
temos, tik paskui patėmijus sa
vo tuštų patraukimą vėl išeina 
savo kelionėn. Kada kometai 
pasitaiko perskersuoti žemės or
bitą arba kelią mes turime me- 
teoriško lietaus. Taip mums 
tikrinama atsitiks pasekmėj at
silankymo Pons-Winneckes.

“Kartais Jupiteris priverčia 
jas visiškai! pasiduoti ir palik
ti tarpe tos planetos skaitlingos 
mėnulių šeimynos. Tuomet jos 
keliauja pailgais orbitais aidink 
savo pergalėtoją ir palengva iš
barsto savo sudėtį per uodegas 
iki pastoja visai nematomomis.

“Kometos uodega su visu sa
vo puikumu nėra tiktai kaipo 
priesaga. Jeigu ji butų, neilgai 
tegalėtų tęsėti nudėvėjimo ir 
plaišymo kokį pergyvena skrie
dama ši plona masė per dausas, 
nei galėtų būti mėtoma iš vie
no šonų į kitą kaip dabar kuo
met praeina saulės kaimynystė
je. Ji tu*r būti daugumoje su
sidaranti iš išeinančių garų, ne
sančių tais pačiais sekunda liš 
sekundos, bet išsiduodančiais 
nuo saulės kaitinimo, kaip du
rnai iš kamino su išlaukine in- 
tekme 'kuri juos kontroliuoja.

“Visi mes atsimename Hal- 
ley’o kometą kadangi ji pasi- i 
rodė visa savo žymia skaistybe 
1910 metais savo 75 metų ke
lionėje sutartyje su astronomų 
tos kelionės nustatymu. Viena 
iš pažymiausių istorijoje kome
tų yra ta ką pasirodė 1680 me
tais, sulyg kurios Newtonas pri- ] 
rodė jog kometos eina pp saulės 
traukimo int'ekme, ir tikima ją 
esant ta kuri pasirodė tuojau 
kaip Cezaris Julius buvo nužu- 
dytas, kaip lygiai ta pati kome
ta kuri sukėlė išgąsčio 513 ir 
1106 metais. Jeigu Halley’o ] 
nuožiūra butų patikrinta jog ši 
kometa yra ta pati ką turi 575 
metų periodą, muSų kušintieji 
ainiai turės laimės pamatyti ją 
2255 metais.”

(Tąsa iš pereito num.)
Onutė: — Aš negerai pasielgiau. Aš prisi

pažįstu, ir tu turi tiesą skųstis ant ma
nęs. Bet aš meldžiu tavęs, neatiduok 
mane mano tėvams barti, ir atkišk 
man duris kogreičiausia.

Dauderis: — Siunčiu Tamistai kuožemiau- 
sius linkėjimus.

Onutė: — Brangus vyreli, aš maldauju ta
vęs!

Dauderis: — Brangus vyreli! Matai kaip 
aš pabrangau, kuomet tave sugavau! 
Man linksma tas žodis 'girdėti, nes se
niau aš jį niekados negirdėdavau.

Onutė: — Nesityčiok iš manęs. Aš tau 
prisiekiu kad niekados daugiau....

Dauderis: — Veltui aušini burną. Aš pa
gavau progą ir jos neapleisiu už viso 
pasaulio turtus. 'Lai ateina tavo pui
kus tėvai ir savo akimis pamato.

Onutė: — Susimylėk ir išklausyk manęs! 
Dauderis: — Na, ką tu ten turi pasakoti? 
Onutė: — Tiesa, aš blogai padariau. Aš 

prisipažįstu vėl. Aš užsipelniau tavo 
pykčio, nes pasirinkau valandą kuo
met miegojai išeiti ir pasimatyti slap
ta su asmeniu kurį žinai. Bet čia pa
sielgimas už kurį turėtumei man at
leisti del mano jaunų metų. Tai dar
bai jaunos mergiščios, kuri tik prade
da matyti pasaulį. Kiekvienas žmogus 
tokių klaidų padaro, nemanydamas 
nieko blogo....

Dauderis (su pajuoka): — Taip, taip, mano 
miela. Turbut reikės tavim be ato
dairos tikėti.

Onutė: — Nemanau tuomi sakyti kad ne- 
prasikaltau tau. Bet tik noriu mels
ti kad dovanotum man, ir aš išveng
čiau mano tėvų išmetinėjimo. Tavo 
toks geraširdiškumas mane taip su
graudintų kad aš atsisakyčiau nuo vi
sų numylėtinių ir mylėčiau tave vieną. 
O, kaip aš tave karštai mylėčiau! Duo
du savo žodį kad busiu geriausia pati 
pasaulyje.

Dauderis: — Ak tu, krokodiliau! Muilini 
■kitam akis, kad paskui jį lengviau pra
rijus !

Onutė: — Suteik man tą malonę.
Dauderis: — Nuo manęs nieko negausi. Aš 

esu nepermaldaujamas.
Onutė: — Buk geraširdis.
Dauderis: — Ne!
Onutė: — Susimylėk!
Dauderis: — Anei biskio!
Onutė: — Prašau tavęs su ašaromis.
Dauderis: — Ne, ir ne ir ne! Aš noriu 

kad visi pažintų kas tu esi
Onutė: — Gerai. Tu privedei mane prie 

desperacijos. Aš įspėju tave, kad mo
teris atsidūrusi mano padėjime gali 
padaryti taip kad tu paskui gailėsies!

Dauderis: — Nagi meldžiu pasakyti ką Ta- 
mista padarysite?

Onutė: — Aš pasiduosiu desperatiškiau? 
šiam nutarimui ir perversiu šitą peilį 
sau per širdį!

Dauderis: — O, o! Na, gerai!
Onutė: — Visai jau ne taip gerai kaip įsi

vaizdini. Žmonės yra girdėję apie 
mudviejų barnius ir žino kad tu elgie
si su manimi labai kietširdiškai. Ra
dę mane negyvą jie sakys kad tu nu-l 
žudei. O mano tėvai ne tokie žmonės 
kad praleistų mano mirtį tau dovano
ję. Tuomi aš tau atkeršysiu. Aš ne 
pirmoji kuri taip padaro.

Dauderis: — Tamistos nuolankus tarnas. 
Šioje gadynėje žmonės nemano save 
žudyti. Dabar saužudystė nemadoje.

Onutė: — Gali būti tikras kad aš išpildy
siu savo prižadą. Jei tuoj neatidarysi 
man durų tai prisiekiu kad už valan
dėlės, matys mano šaltą lavoną!

Dauderis: — Bobų plepalai. Tokios 
nos pačiutės nepasipjauna.

Onutė: — Gerai, tu, kietširdi tirone!

jau-

Aš 
tau parodysiu ar aš juokauju! (Mos
teli ranka lyg peiliu durdama sau krū
tinėn ir surikusi plumpteli ant žemės, 
dejuoja.) Lai mano kraujas puola ant 
tavo galvos!

Dauderis: — Vai, vai, nejaugi ji butų taip 
pasileidusi kad ištikro save nužudė? 
Eisiu pažiūrėti. (Nyksta nuo langei.) 

Ona (greitai atsistoja ir sako Magdei): — 
Tykiai, stokime ties durimis ir smuki
me vidun kaip tik jis duris atidarys.

Dauderis (išeina su žvake rankoj. Onutė 
su Magde tuom tarpu įsmurika vidun 
ir užsišauna duris.) Nejaugi moteries 
pyktis galėtų tiek toli (nueiti? (Ap
žiūrėjęs visą sceną.) Po perkūnais!

Kur ji dingo? Aha, vat, gyvatė! Ma
tydama kad nieko nepeš ji pabėgo kur. 
Dar geriau! Jos tėvai dar labiau in- 
tikės jos pasileidimui., (Grįžta prie 
durų ir nori ineiti.) Užrakintos! Ei, 
kas ten, atidarykite 'greitai duris!

Scena IV
' Onutė (pasirodo lange su Magde): — Kas 

ten? . A, tai tu? Iš kur tu parsivelki 
namon, tu, latre! Ar šitokioje vėloje 
valandoje pridera į namus pareiti? Ar 
tai šitaip ištikimas vyras turi elgtis?

Magdė: — Ištiesų puiku latrauti visą nak
tį ir palikti savo jauną pačią vienui 
vieną namuose!

Dauderis: — Ką, jus....
Ona: — Nešinkis iš čia tu, pasileidėli! At- 

siėdei tu man savo pasielgimais, ir aš 
eisiu mamai pasakyti.

Dauderis: — Kaip, tai tu dar drįsti!....
’ (Ineina Jonas su liktama, paskui ponai 

Radzivilai.)
Onutė: — Eikit šian, tėveliai, ir apginkite 

mane nuo niekšystės kokios pasaulyje 
nebuvo. Štai mano vyras, prisigėręs 
vyno ir apmaudo, kažin kur valkiojosi 
visą naktį, priversdamas mane jo lauk
ti iki vėlumai, o dabar pasakoja viso
kius pramanytus daiktus, buk aš vaik
ščiojus su kavalieriais, ir dar bjauriau. 
Apginkite mane!

Dauderis: — Vat bevertė pančiaka!
Magdė: — Taip. Jis nori mus intikinti 

kad jis buvo viduje, o mes buvome lau
ke. Ir niekaip negalima tos idėjos iš 
jo galvos iškrapštyti.

Radzivilas: — Ką šitas viskas reiškia?
Radzivilienė: — Tai bjauriausia begėdystė 

viduryj nakties taip mus šaukti!
Dauderis: — Bet paklausykite....
Onutė (greitai): — Ne, tėveli, alš daugiau 

su juo negyvensiu. Jis tik ką man 
drėbė didžiausius šmeižtus.

Radzivilas: — Po šimts velnių, tu esi blo
gas žmogus!

Magdė: — La'bai liūdna yra matyti kaip 
tokia jauna žmona taip bjauriai nie
kinama. Tas šaukia į dangų atkerši
jimo! , ■

Dauderis: — Ar galite..
Radzivilas: — Eik, turėtumei mirti iš gė

dos.
(Bus daugiau)

1269 
14 

1145 
1146

1147 p. 255

REIKALAUKIT “DIRVOS” 
KNYGYNE —-

Patarmės 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, vertė J. Stropus. . ..........

Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 
Akyvi Apsiriškimai Sviete .................. p. 79
Apsireiškimai Atmosferoje ............... p. 238

Ta pati apdaryta .............
Apie žemę ir Kitus Svietus 

Tą pati drūtais apdarais
Aritmetika .......................  p. 104
Apie Dievų, Velnią, Dangų ir Pragarų, p. 72 
Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 
Badas — Dailus vaizdelis ................... p. 260
Baltoji Vergija ....................   p. 118
Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 
Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 
Darbas — gražus romanas .............. p. 219

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.....................................
Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovų A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa.................*........ '.................. ............... ..............

1465. Iš ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
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MALDAKNYGES
Aniuolas Sargas — graži minkštais apdarais knyga, 

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

Aniuolas Sargas — tokio pat didumo, Morokko odos 
viršais, be kabės. Kaina .....   $1J5O

Mažas- Naujas Aukso Altorius” .— minkštais Fran- 
cuz’škos 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 Kelių — graži Morokko skuros apdarais 
maldaknygė, plono drūto popierio, aiškios spau
dos. 555 pusi. Kaina ..................................... $3.00

“Dirvos" Krautuvė
7907 Superior Ave. Cleveland, O.
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M STEBUKLAI

KRUVINASIS DIDVYRIS
.Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K..

(Tąsa iš pereito num.)
Jeigu dabar apsilankytumėte Rhodes 

mieste, atrastumėt gausybę žymių Šv. Jo
no Kryžeivių liekanų. Tenai dar tebesto
vi jų miesto sienos ir gal but dar yra koks 
išlikęs namas vienos gatvės didumo moder
niškame mieste. Ankstyvųjų ■dienų amfi
teatro griuvėsiai ir dabar dar tebesiranda, 
ir išgriuvę marmuriniai pilioriai pažymi 
vietą buvusio senovės senato budinko. Kai
miečiai, dirbdami žemę miesto srityje, laiks 
nuo laiko užeina žemėje senoviškų stovylų 
papėdes ir stebisi, kas tai galėjo būti. Smė
liu užneštame uoste dar galima matyti ak
meninį kaukurą, tečiaus bevertis butų jieš- 
kojimas tos vietos kur garsusis milžinas 
stovėjo.

kio, lygiai kaip ir paskutinis 
“nepaklausęs” Lenkų vadovy
bės. Abu “sukilėliai”..

Laisvas Lietuvis.
Lietuva,
Geg. 14 d., 1921.

mas bolševikų “šventasis” Sten
ka Razin, jei kartais iš numiru
siųjų prisikeltų.

Vardas to generolo Balacho- 
vičius — artimiausias draugas 
ir bendras generolo žulikovvts-

(Generolas atvykęs į stotį N ir 
kokių tai priežasčių deiei nuko
vė stoti ės Užveizdėtoją: pirm 
to užveizdėtojo žmona pribėgus 
pradėjo melsti pasigailėjimo, do
vanoti jos vyrui ir mažų vaikų 
■tėvui gyvastį. Generolas jos 
akyse jos vyrą nukovė, o ją 
atidavė kareiviams pažaisti, ka
dangi ši moterėlė dar buvo jau
na ir graži iš veido....

Lenkų Uranijos vaizdelis.
Rugpjūčio 11 d. 1920 m. sto

tyje N, Lenkų okupuotame kra
šte, laukiama “specialinio” trau
kinio kuriamę turėjo atvažiuoti 
Lenkų “sukilusios armijos” va
das. Stoties tarnyba su didele 

Per| baime laukte laukia traukinio, 
200 nes visiems žinoma buvo jog 

pėdų pločio. Išstatyta puikus budinkai — atsilankyvas Vado visuomet at- 
karališki palociai, dievnamiai, į kuriuose atžymėdavo 
Grekai ir Egiptėnai sueidavo melstis; te- mis- 
htrai, knygynai, muzejai ir daugybės kitų, 
seniaus Buvusių garsių budinkų. Mažutė ^VLy^Generolas (kitaip jį 
Pharos sala, buvusi uoste, paliovė sala bu- pas mus vadina: Komedijamtas 
ti, nes Dinokratas sujungė ją su žeme nu- su raudonomis kelinėmis ir bad- 
piltu keliu, arba Heptastadion, mylios ii- tu ereliu prie kepurės) ir šau- 
gio. Tokiu budu uostau likosi perdalintas Į k™ vedėjo gelžkelio dirbtuvių, 
pusiau, ir net dabar vakarinė uosto dalis . Saukiamasis iš baimės dre- 
yra geriausia Egipto pakraštyje. Aleksan- kad gal ,kas nege’ra au trauki_ 
dnja augo ir gausėjo. Ji patraukė senojo «iu pasidarė.
Foinikų miesto Tyro pramonę. Dideliais Generolo įsakymas skamba: 
būriais į Aleksandriją traukė Žydai, Mie- — Per dvi vaiandi privalai 
stas tuoj perviršijo Kartagą, garsų Egipto remontuoti mano vagonų! 
miestą, ir tuoj patapo antru didžiausiu pa- Vedėjas nubalo!.... Teisi- 
sairiio miestu, tik Romą pripažindamas sau I 8uprato jog taip veikiad ne_ 
lygiu. Tenai buvo didelis centras pramo-lbegalima išremontuoti. 
nės, kultūros ir filosofijos. Tenai radosi — Jūsų Malonybe! Nužemin- 
garsiausias Aleksandriškas knygynas. Te- tai turiu garbės atsiprašyti, bet 
nai per tris šimtus metų Ptolemaiški Egip- t0 darbo urnai per dvi valandi 

’ to karaliai turėjo savo buvynę. Gyventojų ne«alima-išPi}dyti, kadangi mu- 
’ buvo skaitoma apie 300,000 laisvų piliečių t^^ilgfną X^uS?B?t 

’ ir apie tiek pat vergų, arba buvo pusiau di- Į jeigu, jUSų Malonybė, malonė- 
j dėsnis negu yra dabartiniu laiku. site pavėlinti laukti bent dvy-

Tečiaus Aleksandrui nebuvo lemta ma-pka valandų, tuomet atliksiu 
tvti ta miestą, kuris jo vardą nešiojo. Kaip H*?’ ® «tų dir-

.. . .. .. . , ... .. „ . .f btuvių reikalingos medegos beigreitai spėjo jis sukomanduoti ji Statyti, dali 
pavedęs viską perdėtiniui Kleomenui, pats Baigti pasiteisinimo vedėjas 
leidosi į kares užėmimui kitų žemių. Karš- nesuspėjo, niš Generolas akies 
tame drėgname Babilonijos lyglaukyje jį mirksnyje ištraukęs auksu pa- 
užpuolė liga, taip tenai paprasta, ir naktį, puoštą brauningą nukovė jį ir 
birželio 13 d. 323 m., - pasakoę kalba bukP*k°JaS‘ 7 ‘ 
laike girtavimo puotos, - jis mirė, ar bu- Generolas Mko Suktis, 
vo nužudytas. Jo kūnas likosi nugabentas 
į Aleksandrijos žemę ir likosi palaidotas Rugpjūčio 13 d. 1920, stoty
je pastatytame mausoliume toj vietoj, kurpe N, Lenkų okupuotame jcraš- 
susikryžiavojo didžiosios miesto gatvės, va- te> Užveizdėtojas vandens-trukįo 
dinamoj Soma. ato}ies labai surūpinęs buvo

J kad jam (kelinta diena stotyj
Aleksandro didėji imperija tapo pasi- juokavo vandens. Mat, nesenai 

dalinta tarp jo generolų, taip Egiptas pa- čia mušėsi ir stotis gerokai nuo 
teko Ptolemiui. Tai buvo tas pats Ptole- armotų šovinių nukentėjo, 
mius, kuriam vėliaus pridėta titulas Soter Reikėjo tai nelaimei, kad tą 
arba Išgelbėtojas, už apgynimą Rhodes sa- laukiama “sPJciali-
los nuo .inpykuBio Demetnaus iš Makedo- L 8U raudonomis kelinėmis, 
nijos. Taip pat buvo Ptolemius 'kuris pra- Netrukus pribuvo laukiamas 
dėjo statyti milžinišką Žibintuvą ant Pha- traukinis. Deja! Generolo trau- 
ros salos. Jisai mirė pirm žibintuvui esant kinis lyg tyčiomis reikalauja 
užbaigtam, bet jo sūnūs Ptolemeaus Phila- vandens.
delphus, protarpyje 285 iki 247 m. prieš «««oWi pranešė jogei 
Tr f, \ y . stotyje vandens nebėra. Liepe

. Kristų darbą pnvede prie galo. šaukti užvedzdėtoją.
Ant nelaimės, senovės rašytojai paliko Veikiai prifouna 70 metų se- 

i mums menkutį aprašymą tojo žibintuvo, I ne'ia ir P°nui Generolui pareiš- 
. kurį jie priskaitė prie septynių pasaulio P“av^^į^ di6na stoty' 
į stebuklų. Plinius, Romietis, kuris žuvo su reikalauja
i miestu Pompeii laike Vezuvijaus išsiverži- traukiniui vandens.... 
į mo 79 m. po Kristaus, suteikia plačiausį Senelis su ašaromis kartoja 

ankstyvą apipiešimą. Jis sako: priežastį vandens stokos.... i
Yra dar kita budavonė, taipgi, ką la- Generolas siunta....

, . _. , . , „ I Staiga, issieme auksuotą brau-
bai pragarsėjus, tai yra bokštas, Pabuda-Ljnga įr •neiajini.ngą.jj senelį nu- 
votas Egipto karaliaus ant'Pharos salos, kovė vietoje. Be to štabo kari- 
uoste prie ineigos į Aleksandriją. Lėšos ninkama įsakė “pažaisti senelio 
jo pastatymui, sako, buvo 800 talantų. Ne- bute”! t. y. apiplėšti, žodis — 
galima aplenkti to paaugštinimo, kokį ka- dart)as ’• paklusnus tarnai Jo Ma- 
ralius Ptolemaeus šitame atsitikime pada- P0.??68 piningai iš- 
re, pavelydamas bokšto architektui, Sos-
tratui iš Cnidos, iškalti savo vardą pačio- Rugpjūčio 16 dieną 1920 m., 
įe toje budavonėje. To bokšto tikslas yra, miestelyje N, Lenkų okupuota- 
su ugnių šviesa nakties laiku, duoti perser- lme krašte, apsistojo Jo Malony- 
gėiima laivams, privažiuojantiems artyn P5® Komedijmitas su raudonomis 

: ». i,, n ;____ j.u.: i kelinėmis. Tame miestelyj tu-pne mažų esančių skalų, bei nurodyti ke- .. ... .. , .,\ , _ , ,. . . , ... • v. rejo nelaimes gyventi dvi žydų
hą į uostą.’ Dabartiniais laikais panašios šeimynos. Vos pribuvę karei- 
ugnįs deginamos daugelyje vietų, pav. Os- Liai miestelin apiplėšė tų žy- 
tijoi ir Ravennoj. Vienas pavojus yra tai dėlių namelius. Nukentėję žy- 
kad tos Ugnįs, deginamos be pertrūkio, ga- deliai eina pas ^Generolą pagai
li oer klaidą būti paskaitytos žvaigždėmis, b°s Pražyti nuo kareivių sau- 
kadangi liepsnos ištolo dikčiai tam nuduo-M03 išplėštą jų
j . turtą grąžinti. Generolas kan-

triai išklausęs žydelių pasiskun
dimų ir čion buvusiems karinin-

Aprašymas toks menkas, taip- trumpas kams savo štabo įsako: “Tuojau 
apiniešimas, kad jis nieko mums neišaiški- sustabdyti žydu0 riksmai!” 
na apie tai kaip tas milžiniškas bokštas iš- Vfns i? karininkų akyse Gene- 
rode. Laime dar, tas žibintuvas buvo te- 
bestovįs 616 m. po Kristaus, kuomet Arą- Rugpjūčio 19 d. 1920 m., 80 
bai Užpuolė ant Egipto. Jie niekados ne- metų amžiaus žydelis kreipiasi 
paliovė jupmi gėrėtis ir stebėtis bei megs- su skundu pas Generolą kad jo 
ti legendas apie jį, ir todėl jų apipasakoji- vadovybės kareiviai vos pribu- 
mai, surankioti iš legendų, suteikia aiškų Pę * miestelį N, Lenkų okupuo- 

x .. , J tame krašte, pagavo jo anūkę,
paveikslą .šito pasaulinio stebuklo. Į vos 16 į^etų amžiaus mergaitę, I

ir laiko' ją visą dieAą savo ran
kose.... Nelaimingas diedu
kas su ašaromis meldė Genero
lą, puldamas jam į kojas, bu
čiuodamas jo batus, kad karei
viai paliuosuotų anūkę. Gene
rolas, išklausęs seno žydo pasi
skundimo, i išsiėmė brauningą iri 
nukovė žydą, bučiuojantį jo ba-. 
I'tus. '

Maždaug tą pačią dieną šis,

buvo išvedžiotos ketvirtainiškai, ir dvi 
svarbiausios gatvės, susikryžiuojančios per 
vidurį, pačiame miesto centre, buvo po LJJ

ALEKSANDRIJOS ŽIBINTUVAS 1
_ \ c

JŪRĖSE prie Egipto pakraščio, kur va- į 
karinė Niliaus dpės šaka subėga į Vi- . 
duržeminę jurę, kitados buvo pailgo 
pavidalo mažutė sala. Nedaug kas ki- 1 

to buvo kaip kalkinė skala, kurios paviršis 
buvo padengtas plona žieve žemės, o ta že
mė taip buvo permirkyta jūrine druska, 
kad joje maža kas kito kaip tik figų me
džiai ’tegalėjo augti. Tečiaus figos tenai 
augo stebėtinai puikiai, ir tenaitiniai žmo
nės, užmiršę senovinį vardą Pharos, tą sa
lą vadino Figų Medžių Daržu. Aplinkinė 
jure buvo pilna .povandeninių Skalų, akme
nų, kurie gręsė pavojumi plaukiojantiems 
laivams, ir tos tai bene priežasties delei ta 
sala, nors radosi prie pačios ineigos į Egip
tą, niekad nebuvo niekuo daugiau kaip tik 
piratų bustyne, kurie švaistėsi ir varė sa
vo pramonę tais pakraščiais. Priešais tą 
salą, ant žemės, mažiau negu mylia atstu, 
stovėjo nedidelis Egiptėnų miestelis Ra
kotis; toliau, už to miestelio, gulėjo dide
lis ežeras Mhriotis. Labai senuose amžiuo
se Rakotis miestelyje buvo Egiptėnų diev- 
namis ir tenai taipgi buvo militarė stovyk
la apgynimui pačios apielinkės nuo negeis
tinų užėjunų. Jeigu Egiptėnai butų buvę 
jūreiviška tauta, kaip Foinikai, miestelis 
Rakotis butų pastojęs lygiu didiems mies
tams kaip Thebes ir Memphis.

332 m. prieš Kristų Aleksandras Didy
sis užėmė Egiptą ir padarė jį dalimi savo 
imperijos. Nors jo imperija apėmė beveik 
visą žinomą tais laikais pasaulį, suriku bu
vo tikinti, kad ji turėjo savo tikrą sošta- 
miestį. Aleksandro ambicija buvo pasta
tyti tokį miestą, kuris praviršintų visus 
kitus savo puikumu ir butų vertas būti jo 
sostapile. Yra pasakyta, kad per sapną 
didžiam impęratoriui apsireiškęs senyvas 
žmogus ir pataręs miestui parinkti vietą 
ant žemės ties taja sala. Paklausydamas 
sapno apsireiškimo, Aleksandras apsilankė 
į Rakotis ir ant salos, po ko nusprendė jog 
tenai turės būti jo miestas statomas. Se
no sapne apsireiškusio žmogaus patarimas 
buvo geras, nes siauras ruožas žemės tar
pe ežero ir jūrių, su gretima sala, taip pui
kiai gamtos apsaugota, prie ineigos į tur- 
tingiausį pasaulyje klonį, su nesulyginamai 
puikiu klimatu, buvo ideališkiausia sėdynė 
jo pasaulinės imperijos valdžiai. Savom, 
rankom Aleksandras užžymėjo būsinčiūs 
miesto rubežius, išberdamas juos miltais, 
vietoj seno papročio nuberti kelią kalkė
mis, tečiaus sulėkę paukščiai miltus nule
sė. Tokis apsireiškimas nebuvo nepatin
kamu, kaip dvasiškiai tikrino* todėl jis vėl 
užžymėjo dar didesnius miestui rubežius 
negu pirma. Su' juo buvo architektas Di- 
nokratas. Tas pas Dinokratas padavė su
manymą iškalti Athos kalną lį milžinišką 
Aleksandro pavidalą, tokią milžinišką sto- 
vylą, kad kairėje rankoje ji laikytų visą 
miestą, o pro tiesiąją plauktų upė.
pats Dinokratas, kuris buvo vienas iš Dia
nos dievnamio budavotojų Ephese, ir taigi 
jam Aleksandras įsakė pabudavoti jam 
naują miestą.

Miestas Aleksandrija stojosi tokiu, kad 
buvo vertas didžio architekto ir jo gaŲngo 
valdovo. Aplinkui miestas buvo penkioli
ka mylių, kaip senovės rašytojai sako, ir 
buvo apsuptas dviguba siena, kurių lieka
nos dar tebetūno po -štai dienai. Gatvės

Tas

(Bus daugiau)

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

kruvinomis atiko-

laukiamas traukt
is vagono išėjo

Rugpjučio 20 d. 1920 m., Ge
nerolo vedamosios armijos jau
nesnis puekarininkas pranešė 
jam kad jo karininkai toli ne
gražiais darbais miestelyje N 
užsiima, kame tą dieną apsisto
ję visi buvo, būtent be reikalo 
žudo žydus, plėšia jų turtus ir 
tt. Generolas išklausęs jo pra
nešimą, atsigrįžo su žodžiais į 
vieną karininką: “Atimkite tą 
žydų šunį !*’ —Karininkas dš 
brauninko kareivį nukovė.

Rugpjučio 22 d. 1920 m., sto-J 
tyje N, Generolo traukinis su
stojo ir del stokos garų toliau 
negalėjb eiti. Inpykęs Genero
las eina asmeniškai su štabu 
patikrinti mašinisto pareiški
mą, kuris buvo pranešęs kad 
kuras žalias ir gerų nebėra. 
Pribuvęs j garvežį Generolas su
riko:

— Tuojau busią užtektinai 
garų! — Ir pats savo rankom 
atidarė krosnies dureles, kari
ninkams liepdamas įmesti ma
šinistą į krosnį. Generolo pa
liepimas veikiai išpildytas. Ne
laimingas mašinistas visų akyse 
sudegė gyvas.

Generolais nekartą- yra pasi
gyręs esąs demokratas, kovoja 
už demokratiškus obalsius, tik
slas jo kariavimo “idėjingas”, 
nori “Inelaimingąjį kraštą” pa- 
liuosuoti nuo susibičiuliavusių 
Lietuvių su Vokiečiais ir bolše
vikais. Tiesa, jo “demokratiz
mui” galėtų ne tiktai bolševikai 
pavydėti, bet pavydėtų ir žino-

Ar Jūsų Gimines 
Bus Įleistos

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

SHORE
BANKOJ 
ir subjektas sulyg re’guleci- 
Jos Išmokama 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.

ĄR žinote kad naujas imigracijos įs
tatymas pavelys t tiktai apribotam 

skaičiui ateivių įvažiuoti į šią šalį se
kančių metų bėgyje?

Šitie ir daugelis kitų klausimų pa
daro tą naują įstatymą svarbiu vi
siems kurie turi užrubežyje-gimi- 
nių ir draugų. Atsakymai ir pa
aiškinimai tame bus noriai sutei
kiami jūsų kaimyniškame skyriu
je The Cleveland Trust Company. 
Juose paprastai buna kas nors mo
kantis jūsų kalbą.

ZCbe Glevelanb 
Urust Company

Šaltiniai suvirs $125,000,000 1

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

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

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

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

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

Main Office 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Strėet

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

Miles Avenue, kampas E. 123rd Street 
West 25th Street, kampas Wade Ave.
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(Guy de Maupassant — Vertė A. A. Tulys) 
(Tąsa iš pereito num.)

“Tu iškeliauji. Aš tą žinau. Iš sykio 
mano siela buvo sutrinta, paskui aš supra
tau ką turiu daryti. Daugiau aš jau ne
abejojau. Atnešu tau didžiausj, koki tik 
moteris gali, meilės priparodymą: keliau
ju aš su tavimi. Del tavęs aš palieku savo 
vyrą, savo vaikus, savo šeimyną. Aš bu
siu nupuldyta, bet linksma. Man rodos ta
rytum aš vėl tau atsiduočiau? Tai yra pas
kutinis ir didžiausias pasiaukavimas. As 
tavo amžinai!”

t .
mylėjo, mislydama kad jis kariavo už ją; 
bet negalėdama išeiti iš kambario, ji nepa
matė jo pirm iškeliausiant regimentui.

Jis išbuvo tris mėnesius Lille, kuomet 
vieną rytą jis susilaiikė aplankymo jaunos 
moters — sesers pirmos jo ponios. Po il
go, išvelkinto kentėjimo ir ’bevilties jinai 
negalėjo pasVeikti, Madame Poincot buvo 
arti mirties. Be vilties ji buvo prakeikta, 
jau minutė, tiktai minutė iki Užsidarys jos 
akįs ant visados.

Nesimatymas ir laikas numaldė jauno 
vyro persisotinimą ir pyktų; jis buvo su
judintas iki ašarų, ir iškeliavo į Havre.

Jinai atrodė arti mirties. Jiedu tapo 
palikti vienu, ir prie šalies lovos mirštan
čios moters, kurią jis užmušė vietoj savęs, 
jis tapo suspaustas baisaus gailesčio. Ai
manavo jis ir su minkštom degančiom lu
pom bučiavo ją, kaip niekados nebuvo bu
čiavęs.

“Ne, ne”, — vaitojo jis, — “tu nemir
si! Tu pagysi. Mes mylėsimės viens ki
tą.... visados mes mylėsimės....”

“Ar tai tiesa?” — šnabždėjo ji. — “Ar

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

Kontesto Numeris
Dovanas “Trimitą” laimi 

gerb. Audra ir gerb. Biruta.
Apačioj jų eilės:

gi prigulime prie vyrų, o šia va 
mitins, vyrams, antausiai daužo
ma ir (žiopliais vadinama, ir už 
tai turime dovanas skirti!

Nors filosofai saiko kad pačios 
pirmosios mintįs yra geriausios, 
bet šios dvejos eiles kaip tik at
ėjo pačiose paskutinėse dienose, 
kelintos tų pačių autorių rašytos, 
niekas po jų neatsiuntė nieko, ir 
jos gal butų į kontestą nepakliu- 
vę jei tik pusdieniu vėliau butų 
buvę išleistos. 

.

bamės randas važiuojant j Mas- tai pikniko nerastumėt, nes jis 
pethą, anapus New Yoiko. Ir buvo rengdamas Clevelande.

LIETUVOS yAIKAI J^ORI J^NYGU

/^ERA knyga yra tai ištikimiausis drau- 
gas ir vadovas. Gerų knygų Lietuvoje 

neužtenka; — jų spausdinama labai daug, 
bet skaitančiųjų ir norinčiųjų skaityti yra 
dar daugiau.

vo pini
ngus pa
taupomo
iety?

11&49

tatatjs
levelanb
M

sias Taupymo
alstijoje

iminės 
įstos 
A.?
is imigracijos iš
tiktai apribotus 
roti į šų suį sė

lį klausimų pa
einą svarbiu vi- 
žrubežyje-ginu- 
įsakymai ir pa
ns noriai sutei- 
liškame skyriu- 
Crust Company., 
na kas nors mo-

velanb
>mpan£
$125,000,000

AVINGS 
M 
0,000.00 z

Jis pajuto ant savo nugaros šaltą pra
kaitą ir tapo nuspaustas kurtaus ir nuož
maus skausmo — silpnojo skausmo. Vie
nok jis nusiramino ir su nežingeidžia dva
sia ir minkštu balsu atsakė jos pasiaukavi- 
mą; bandė jis ją nuraminti, pasitarti su 
ja, parodyti jai jos 'beprotystę. Ji klausė 
ir žiurėjo Į jo akis savo juodom akim ir 
nepasitenkinus, savo lupų persunkimu, be 
atsakymo. Tiktai kuomet jis pabaigė, ji 
tarė:

“Ar rai gali būti kad tu esi paikas? 
Ar tu esi vienas iš tokių vyrų kurie suve
džioja moterį ir apleidžia ją prie pirmo 
kapriso?”

Jis nublanko ir vėl pradėjo išdėstyti. 
Jis parodė jai nesąmoningą jos veikmės 
pasekmę iki jų mirties—jų gyvenimas su
griautas — socialia ostrakizmas.

“Ką tas daro, jei tu myli?” su atkak
lumu atsakė ji.

Paskui urnai jis pareiškė: “Na, tai aš 
sakau, ne. Ar tu mane girdi? Nenoriu 
aš. AŠ to nenoriu. Aš tau draudžiu.” — 
Paslėpta jo neapikanta sujudino jį ir jis 
ištuštino savo sielą: “Prakeikiu viską, už
tektinai tu mane jau mylėjai. Butų pas
kutinis mano traukiamas šiaudas pasiim
ti tave kartu. Ačiū — niekados!”

Nieko ji nesakė, bet mėlynas jos vei
das pamaži ir skaudžiai susitraukė, tary
tum visi jos dirksniai ir muskulai butų 
staigu užgauti. Išėjo ji nepasakius nei su
diev.

' Tą naktį ji išgėrė nuodų. Per aštuo- 
nias dienas visi manė kad jinai bus pražu
vus. Mieste žmonės pradėjo kalbėti ir ap- 
gailestuti del jos meilės baisumo, nes tai 
persikarščiavusių jausmų (kalte, didvyriš
kų del didelio savo' ’žvėriškumo, visuomet 
atleidžiama. Moteris kuri nusižudo nebė
ra, taip kalbant, subrendus. Ir tuojau ka
rininkas Renoldi, kuris atsisakė ją susi- 

r tikti, buvo už tai visuomeniškai kaltina- 
I mas.

Buvo sakoma jog jis atmetė ją, suvylė 
ir primušė ją. Pulkininkas atsileidęs ’ka
rininkui pasakė ką netiesioginiai supranta
mo. Povilas d’ Henriciel atsilankė pas sa- 

'. vo draugą.
“Tepasikaria viskas, žmogau, negali 

i del moters mirti. Tai nėra prigimtis.”
Antrasai indukęs nutildė savo draugą, 

i kuris išleido žodį “negarbinga”. 'Jiedu ko- 
į vės. Renoldi tapo sužeistas generolo už-

tu myli niane?”
Savo beviltyje jis prisiekė ir prižadėjo 

laukti iki ji pagis. Buvo jis inpuolęs į pa
sigailėjimą ir bučiavo silpnas, plonas jos 
rankas, kuomet vargšės moters širdis pla
kė iš padūkimo.

Sekančią dieną jis sugrįžo į savo gari- 
zoną.

šešios savaitės vėliau, labai pasenus ir 
jau nepažįstama, bet dar daugiau negu ki
tados meile užsidegus, jinai sutiko jį. Ne
noriai jis priėmė ją atgal. Paskui kada jie
du kartu gyveno kaip žmonės tiesų suviei 
nyti, tas pats pulkininkas, kuris buvo už
sigavęs tuo pabėgimu, • tapo nupurtintas tų 
nelegalių apistovų; jis norėjo kad karinin
kai geriaus pavyzdžiais regimente pasiro
dytų. Jis vargino savo žemesnįjį, paskui 
inpuolė į pasiutimą. Renoldi tai užbaigė 
savo rezignacija.

Nusikėlė jie gyventi į vilą ant Vidur- 
žeminių jūrių antkrančio, klasikų mylėto
jų marių. Ir praslinko trįs metai. Renol
di, jungan įspaustas, tapo apgalėtas ir pri
prato prie tos besilaikančios intekmės. Jos 
plaukai paliko balti. Dabar jis skaitė sa
ve pražudytu, įsiklampojusiu žmogum. Vi
sa viltis, jo karjera, visas užsiganėdinimas 
ir džiaugsmas buvo jam uždrausta.

(Dar bus)

VYRAMS ANTAUSIS
Visi vyrai, ’kaip matyti, 
Nors iš pupų nevaryti, 
Nor gaut pačią išmintingą, 
Jauną, gražią ir turtingą.
Bet, vyručiai, labai klystat, 
Kad jus savęs nepažįstat;
Žinot seną patarimą: 
Pagal arklį krauk vežimą!
Jei tu gražią pačią vesi, 
Su ja laimės neatrasi;
Jei bent butum pats turtin

gas,
Dailus, doras, išmintingas.
Daili tai brangus tavoras;' 
Norįs gražią pačią vesti 
Turi pats but dailus, doras, 
Kad jos meilės neprarasti.
Jeigu taip Ivisi suprastų, 
Pačias pagal save vestų. 
Laimingai tada gyventų — 
Ir jauni ir kad pasentų.

Audra.

Eilių vertę, kaip jau andai 
sakėme, sprendėme mes patįs: 
ir 'kad laimėjo gerb. Audra ir 
gerb. Biruta, tai pritiktiname 
tuo žingeidaujantiems 'kad jom 
skyrėme ne del ei užjautimo kai
po musų “šonkauliam”, bet kad 
jų eilės tikrai to užsitarnavo.

Mes nemėgstame daryti taip 
kaip anais metais padarė Susi
vienijimo Konkurso Kam. (at
minkit, ji buvo iš trijų vyrų) ir 
ji visa palinko išvien moteriš- 
kon pusėn!

/
Koks buvo šis skyrius du me

tai atgal, kada pirmu kartu pa
sirodė šitoj pačioj vietoj birže
lio 27 d., yra taip skirtingas 
nuo šito kaip žemė nuo dangaus, 
arba kaip Brooklyno diploma
tai nuo New Yorkiškių. Tada 
matėme, tilpo pora-trejetas ma
žoj vertės juokelių, ir taip lėtai 
ėjo-ėjo pirmyn. Paskui čia pir
mas savo “inspiracijas” gavo 
gerb. Spragilas, už ką paskui 
net liko nugrūstas į kitą kam
pelį kur jis ir po šiai dienai ne
nuilstamai daužosi.

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

AISOPO pASAKOS

surinktos 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 30th St., New York, N. Y.

*olarių Kapitalas 
ms, kurie deda į 
pymui.
,000,000.00.

PADĖTUS 
UI
imo, prisilaikant 
l-

BUILDING
Ii Street

Vietose:
Superior Avenue

>rd Street

Vėliausia atrastas Grekų dievnamis.
Grekai archelogistai atkasė vieną iš 

gražiausių dievnamių palei Rerras, Tessa- 
lijoje. Budavonė yra užsilaikius puikiau
siame savo stovyje, ir kaip tikrinimą ji yra 
beveik tokio didumo kaip Jupiterio mald- 
namis Olympijoj.

Brunzos užrašų lentelės parodo 400 m. 
prieš Kristų kaipo jo pabūdavojimo laiką. 
Daugelis įvairių užrašų lentelių atrastų 
po jo stogu rodo senovinės civilizacijos įs
tatytam ir kitokius patvarkymus.
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam i 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 

I jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... $10.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas .......... $11.00

siganėdinimui, ir paguldytas į lovą ant il
go laiko. \

• fJi išgirdo apie tai ir dar daugiau jį

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

Naujas Redaktorius — Nauja Dvasia — Visas Indomus!
Artojas” su Liepos men. yra redaguojamas V. Sirvydo, 

todėl kiekvienam patartina susipažinti su tuo mėnesiniu 
Amerikos Lietuvių žurnalu, kurį leidžia Lietuvių Mokslo 
Draugija Clevelande. Žurnalas yra didelio formato, 28 
puslapių, daug skaitymo, daug įvairių raštų ir eilių.
Reikalaukit tuojau Liepos meh. numerio (išėjo Liepos 1) 
siųsdami 10c. arba $1.00 už metus. Į Lietuvą “Artojo” 

kaina sumažinta — tiktai $1.25 metams.
LIEPOS Numeryje telpa: Eilės: 1) Kuo?... 2) Myliu, Bet... 3) O, Lai
me! 4) Ko Nutilot? 5) Liaudies Stygomis.' Straipsniai: 1) Ten Meilė, 
Lygybė... 2) Lietaus Lašai; 3) Emocijos ir jų Kultūra; 4) Delhi — Am
žiaus Senumo Imperijos Sostinė; 5) Naudingas Darbas; 6) Dausų Ko
lumbas; 7) Kaip Mes Protaujame; 8) žmonijos Ateitis; 9) Dienos Klau
simais; 11) Juokai. Prie to telpa “Moksleivių Keliai” su daugeliu žingei
džių straipsnių ir eilių. “Artojuje” netalpinama jokie organizacijos raštai.

“ARTOJO” ADMINISTRACIJA
-E. 79th St., Cor. Superior Ave. Cleveland, Ohio.

Paskui čia pirmiausia apsirei
škė keletas kitur nebuvusių po
etų ir poečių: ir tap padėjo iš- 
budavoti šį skyrių tokiu ypątin- 
gu ir patraukiančiu kad nu.

Čia, atsimename ašaras liejo 
gerb. Cirineušas, turbut pirmas 
po gerb. Spragilo; paskui p-iė 
Kleopatra prisiuntė savo pir
mas gyvenime parašytas eiles 
ir pasisakė esanti tik 16 m. am
žiaus išviso. Keičiasi laikai... 
reikia sakyti": ji dabar jau yra 
per 19 m....... Ir ji teisingai
keliais atvejais taip slenkančias 
dienas jausmingai nupiešė.

čia dainavo gerb. Prometėjus 
ir gerb. Antonius (Kleopatrai), 
ir gerb. K. Draugelis visą spietj 
širdžių sukėlė apie metai laiko 
pirm dabar praverkdamas sa
vo liūdnais žodžiais: “Ne poetas 
aš esu....” Bet jis taip gra
žiai išdėstė savo meilės dienas, 
savo širdies skausmus, kada jiŠ 
liko vienas ir kada jo “saulė” 
kitam užtekėjo....

Paskui ant jo atsiliepė p4ė 
Petronėlė . L. ir galutinai dar 
gerb. M. B—nienė, suteikdama 
skaudančioms širdims raminan
čio balzamo.

Atsimename taipgi gerb. Au
drą, ir gerb. Prometėjų, ir gerb. 

. Lakštingalėlę, ir gerb. Cirineušo 
IVTvJivm'o T T ."iv* iViitoa tin* Vitina -Vii —

Kelionė į Lietuvą
Su Palydovu

Su Baltic /States Banko Keleiviais 
Siunčiamas Palydovas 

iš New Yorko iki Lietuvos

Mylimą II, ir kitas ir kitus, ku
rie daug ko naujo čia pasėjo ir 
daug ko pjauti norėjo.

Visa tai praėjo, visa 'tai pra
slinko. Vėl mes ko nors naujo 
laukiame ir tikimės. Ir niekad 
to nepaliaujam lūkėję.

Prie musų poečių ir poetų 
dar nuolatos prisidėjo daugybė 
tokių, kurie save nelaimingais 
vadina, kurie eilių rašyt nemo
kėjo: visi vis siuntė kuoilgiau- 
sius raštus ir prašė patalpinti, 
bet'atmenate daug tokių: tilpo 
tik keliais žodžiais paimta 'jų 
svarbiausia mintis. Gal jus ma
nėt kad jie tik tiek ir įstengė 
parašyti. Ne, ne.

Sunku ir išpasakoti visus ku- 
( rie čia rašė, kurie čia dainavo, 

kurie norėjo tarp dainuotojų ir 
rašytojų būti. Daugybė to gei
dė, norėjo....

: Kokie paiki tie smertelni
reikėjo pernešt 'kiton ei- žmoneliai.

MEILĖS KRYŽIŲ 
NEŠANTIEMS

Gaili, gaili man širdelė 
Nelaimingų tų bernelių 
Kurie verkia-aimanuoja 
Kad mergelę pražiopsojo, j 
“Mukas” kenčia, kryžių ne

ša,
Kits net savo plaukus (peša, 
O kurie jų nebeturi, 
Myriui savo amžių buria.
Bet ir Jis jų nesiklauso, 
Nes pažįsta juos nuo balso, 
Kad tai tie kurie mylėjo, 
Bet užbaigti nemokėjo.
Mat, ir meilėj reik mokėti, 
Daug drąsos prie jos turėti, 
Kad pagauti jos širdelę — 
Kaip žvejys tinkle žuvelę.
O pagavus nežiopsoti, 
Drąsiai tuoj prie darbo stoti. 
Drąsus greit apsipačiuoja, 
Žiopli’gailiai aimanuoja...’.

Biruta.
Nuo Juokų Red.:* štai ir

ėjo visų lauktoji diena: dovanas 
konteste laimi net dvi musų 
poetės: gerb. Audra ir gerb. Bi
ruta. Kodėl laimi dvi, tai tik
rai reik stebėtis; padarę jų ei
lių sulyginimą matysit kad abi i 
lygiai vertos pirmos šio skyriaus 
dovanos, nors eilių greta negalė
jome sutalpinti. “Trimitas” — 
nauja eilių knyga, 150 pusi., jau 
jom abiem išleista.

Kad taip keistai pasitaikys ir 
mes patįs nesitikėjome. Imant 
abi tas eiles tinka vienų ant- 
galvis kitoms, ir taip apmainius 
kitų kitoms, arba ir taip kaip 
yra. Prie to dar, pačios eilės 
rašytos vienoda tema, ((vienodu 
tonu, po aštuonis skiemenius ir 
abejos turi po penkis, punktui 
arba po 20 eilučių (4x5). Ir 
ant galo, po vieną iš abiejų ei
lių skiemenį buvo perilgos eilu
tės ir i 
lutėn!

Bijome kad šios dvejos eilės 
Skaitant abejas tas eiles išro- nesukeltų poetui diskusijų, kaip 

ro kad jos. rašytos vieno ir to padarė augščiau minėtas gerb. 
paties autoriaus arba autorės. g. Draugelio pajudinimas klau- 
Rodos tik kitaip pavertus plum- sįmo kurį jis labiausia atvaiz- 
ksną paimta ir parašyta antros. Minti mokėjo. Šios dyi eilės ir 
Bet taip nėra: ir net mes pačia- mums ramumo neduoda: nori

si rods ką rašyti ir sakyti prieš 
jas-. Nejaugi gerb. Cirineušas 
galės nutylėti, nejau gerb. Mai- 
žiešius iškęs ko nesakęs ir gerb. 
Mučelninkas neprirodęs kamę jo 
“mukų” priežastis....

Bet taip nėra: ir net mes pačia
me autorių tarpe stovimo: 'abi 
autorės yra viena nuo kitos į 
priešingas puses nuo Olevelan- 
do: viena vakaruose, kita ry
tuose.

Gerb. Audra gyvena Kensing
ton, Ill., žinoma j ta tikra pa
varde E. J. Sutkienė ir žinoma 
taipgi “Dirvos” skaitytojams 
kaipo Eleonora (rimtose eilėse).

Gerb. Biruta gyvena Brook
lyn, N. Y., su tikra pavarda M. 
A. Karbonskienė, kuri irgi pa
sižymėjus eilėmis “Dirvoje”.
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Sulaukę dviejų metų šio link

smo skyriaus užvedimo, mes 
norėjome ištirti į ką jis pavir
to ir ‘kaip į jį skaitytojai žiuri. 
Atsišaukėme, skirdami dovaną, 
parašyti jam eilių, ir 
daugybę, kurios kitos 
yra tikusios) tilps čia 
kituose num. Atėjo eilių ir vi
sos nėra “durnos”, bet pamoki
nančios. Neradome “dumiau- 
sių , kaip buvome prašę. Taip 
šis skyrius stojasi “Teisybių” 
skyrius, po kauke Juokų, kurių 
užvardinimas viršuje visus į šį 
skyrių viliote vilioja.

Mergina kartais atsisveikin
dama sutinka pabučiuoti vyrą 
“sudiev”, kada ji už nieką svie
te nesutiktų jo bučiuoti, kitokiu 
atveju.

'gavome
(kurios
paeiliui

“Tėvynė” N. 24 patalpino pra
nešimą apie SLA. 14 kuopos iš
važiavimą birželio 19 d., į Wal
ter’s Grove (už Brooklyno kar 
barnių): Bet mes, nors po lai
ko persergstime žmones ‘neva
žiuoti ten, neš perdaug kainuo
tų, kadangi 14 kuopa randasi 
Clevelande, o Brooklytno kar

Aršiau negu kometos į 
atsimušimas, šios dvejos 
atsiliepia ant musų pačių, šio 
skyriaus vedėjo, ypatiškai. Ne
reiks gal prirodinėti kad mes ir-

žemę 
eilės

RED. ATSAKYMAI
Bačių Juozui (Scranton, Pa.). 

— Korespondencijos netalpinsi
me. Mes neturime tikslo džiaug
tis nei vienokia nei kitokia baž
nyčia nei jos veikimais. Malo
nėsite paražinį! įvairių šiaip ži
nučių iš savo kolonijos, už ką 
busime dėkingi.

Kad musų kelei
viai butų kuoge- 
riausia aprūpinti 
kelionėj, kad jie 
gautų tinkamą ir 
draugišką patar
navimą muitinė
se ir t. p., -siun
čiame draugą pa
lydovų pilietį

VYTAUTĄ 
ŠAUKLĮ

Jis iškeliaus su qiusu keleiviais pabaigoj Liepos (ar 
pradžioj Rugpjūčio). Visi keleiviai bus aprūpinti 
su pasportų vizų ir bagažo reikalais ir su išgavi
mu “Income Tax” kvitų New Yorke.

Kas norit turėti ramią, gerą ir linksmą kelio
nę į Tėvynę Lietuvą, tas tuoj užsisakykit sau vietą.

Užsakydami vietą ir klausdami informacijų, 
prisiųskite mums iškirpę šį paskelbimą.

Užsakymus su pinigais siųskite šiuo Adresu:
BALTIC STATĘS BANK 

294 Eighth Avenue New York, N. Y.
“H”

■.W.W.V

PINIGAI į LIETUVĄ
Puikus pinigų siuntimo 

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

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

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

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

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

Kreipkitės į bile skyrių arba ©tisą 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

Vyriausias 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
Iš pranešimų iš Lietuvos su- i 

Ėmome jog Lietuvos Steigiama- : 
sis Seimas yra priėmęs įstaty- ' 
mus priverstino apdraudimo tur
tų nuo ugnies. Bet tas visiš
kai neužkerta kelio privačiai ini- 
ciativai. ’Tuo iabiaute kad. ap
draudos klausimas yra labai 
platus ir kad private iniciativa 
gali 'kooperuoti su Lietuvos Val
džia. ■

Nebūdami priešingi Valdžios 
monopoliui, visgi negalime ne
pastebėti vieno dalyko kurs nuo 
senai ir daugelyje valstybių yra 
priparody tas: Valdžios vedamos 
įstaigos neturi to išnašumo (ef- i 
ficiency) koks yra privatėse vi- i 
suomenės įstaigose; jantra — 
Valdžios įstaigose sunku bus iš- 

, susaugoti taip vadinamųjų graf
itų. Tuo tarpu privates inicia- 
tivos įstaigose, kulnų pryšakyje 
stovi materialiai užintėresuoti 
asmens, atsiekiama augščiausio

/išnašumo darbe.
Mums atrodo kad Amerikos 

Lietuviai lengvai įgali sudaryti 
tvirtą apdraudos bendrovę del

•Lietuvos. Nereiktų daug žmo
nių — 'užtektų kokių 50 ypatų, 
kurios galėtų sudėti keikią 50 
ar 70 tūkstančių dolarių. Tok
sai kapitalas paverstas į mar
kes sudarytų taip 3 iki 5 mili
jonų markių'. Su tokiu kapita
lu butų lengva visą apdraudos 
klausimą — 'bent Svarbiausias 
jos. šakas — pastatyti ant labai 
tvirtų kojų.

Mažą skaičių (dalininkų įmes 
paduodame vien del tos priežas
ties kad butų galima greičiau 
sudaryti reikalingas darbui ka
pitalas.

Pamatas, kuriuo butų galima 
toks darbas pradėti, turėtų būti 
“bendrovė su aprėžta atsako
mybe” (Limited). Dalį akcijų, 
su užtikrintu dividendu, .turėtų 
paimti Lietuvos Valdžia, kuri, 
teeidama tuo budu į (bendrovę, 
turėtų teisės prie jos kontrolės.

momis tarp žmonių-, pageidauja
mo kapitalo nesurinksi. Viena 
priežastis yra.ta kad Ameriko
je siaučia bedarbė; ir ateityje 
uždarbiai nebus taip aulgšti kad 
darbininkas galėtų svajoti, per 
■investmentus į korporacijas, 
pakliūti į 'kapitalistų klasę. An
tra priežastis — Amerikos žmo
nės yra labai įvarginti įvairių 
bendrovių. Tik pažiūrėkime kiek 
jų yra: nuo 1916.m. atsirado 
Amerikoje: Lietuvės Atstatymo 

i Bendrovė, Lietuvių Prekybos B 
i vė, Liet. Pramonės B-vė; Liet 
i Filmų B-vė; “Drobės” B-vė, A 

valų B-vė, Audėjų B-vė, Mechą 
nikų Sąryšis, Geležinio Vilko li
ve, Garlaivių B-vė, Submarinų 
B-ė, Baltijos Valstybių Finansų 
Baltijos Valstybių Atstatymo 
B-vė, altijos Valstybių F-inansų 
Korporacija, “Vienybės” Ben
drovė ir tt. Priskaičiau 15, o 
gal yra antra tieik kurių neži
nau.

Akivaizdoje to, naujam už
manymui plataus “pritarimo pi
nigais'’’ dabar nebūtų galima; ti
kėtis. Vienok kapitalų — ir di
delių kapitalų — tarp Lietuvių 

i yra. Kiekviename mieste rasi- 
. te vieną-du-tris Lietuvius ku- 
. riems tukstantis-antras dolarių 
. naudingam investmentui paves- 
. ti niėko nereikštų. Reikia tik

tai iniciaitivos, reikia kelių vyrų 
kurie, suprasdami reikalą, per- 
matydami savo ir Lietuvos nau
dą, imtųsi darbo. Prie jų susi
burs reikalinga užinterėsuotų 
žmonių kuopa, ir darbas bus at
liktas.

priemonė atneš daug gero, ar.|Dr, D. Alseika Jau Tuoj 
ne — parodys ateitis. Ameri
kos žmonės, pripratę prie ge-t 
resnio ir sotesnio gyvenimo; bi
jo skurdo, kurio nemaža, be abe- ( 
j onės, atsineša su savim su
vargę ateiviai iš Pietų ir Vidu
rinės Europos.

Naujas įstatymas, varžąs at- 
eivystę, jau yna galėję. Pagal 

, jį ketinama įleisti tik po 3% 
. iš kiekvienos tautos, — nuo- 
! šimčiui apskaityti už pamatą 
Į imama tai kiek kokios tautos 

žmonių buvo Amerikoje 1910 
metuose. Pagal tai, 1921 ir 
1922 metais (nuo 1 iki 1 liepos) 
bus įleista Amerikon, kaip pa
skelbė Imigracijos Komisionie- 
rius W. W. Houston, 
žmonių iš šių šalių:

šitiek

Afrika 120
Anglija 77,206
Australija 271
Austrija 7,444
Belgija . 1,557
Bulgarija 301
čecho-Slovakija 14,269
Danija 5,644
Danžigo miestas Su

apielinke 285
Francuzija 5,692
G rėki j a 3,286
Italija 3,286
Jugoslavija ' 6,405
Fiume ir Albanija 358
Lenkija su Vakarų

Galicija 25,800
Luxemburg 92
Naujoji Zelandija .50

3,602 
12,116 
2,269 

34,247 
7,414 
5,781

663 
19,956 

3,745 
3,890 
ff,635 

68,039

Bene svarbiausis klausimas iš 
eilės yra tas: iš kur gauti ka
pitalą?

Smulkiomis įnašomis, renka-

Nederlandai 
Norvegija 
Portugalija 
Rusija 
Rumanija 
Rytų Galicija 
Spanija 
Švedija ' _ 
Šveicarija 
Suomija (Finija) 
Vengrija 
Vokietija
Lietuvos ir kitų Baltijos Val

stybių (Latvijos ir Estonijos) 
...» i • skaitmenų neteko matyti. 1910 

Klausimai ir Atsakymai Įm. cenzus parodo kad Lietuvių 
Klausimas: - 

baltinis aprubežiavimas Imigra
cijos? — Mj P.

Atsakymas: — Suvaržymas 
imigracijos yra priemonė be ku
rios Su v. Valstijų valdžia nega
lėjo apsieiti sunkiuoju dabarti
nio ikrizio metu. Dabar Ameri
koje priskaitoma suvirš' 5 mi
lijonai bedarbių, neskaitant tų 
kurie naujai atkeliauja. Ar ta

_ Ką reiškia da- Amerikoje tuokart buvo apie 
ležiavimas Imigra- 200,000, — taigi ir imigracijos

suvaržymo metu mulsų tautos 
žmonių turėtų įleisti Amerikon 
apie 6,000. V. K. R.

“DIRVOS” AGENTAS 
Mot. Stankevičius 

Pardavinėja pavieniais num.
176 B. Dymecks Land 

Wilshaw, Craigneuk, 
Scotland.

Laivakortes
Į ir iš Lietuvos

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

IŠ NEW YORKO į EITKŪNUS - - - $130.00

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

IŠ NEW YORKO i LIEPOJU - - - $145.00 
Į LIEPOJŲ Per HAMBURGĄ - - $132.00

Prie Visų Reikia Dadėti $5:00 Taksų.

Grįžta Lietuvon — 
Jo ,Misija Pavyko

Lietuvos Liaudininkų, Valstie
čių Sąjungos (Steig. Seimo 
frakcijos ir Centro Komiteto) 
ir “Varpo” Bendrovės gene-1 
ralio įgaliotinio Dr. D. Alsei
kos pranešimas Amerikos Lie
tuviams.

Gerbiamieji tautiečiai!
Prieš grįžtant už mėnesio lai

ko Lietuvon, (kreipiuosi į jus 
pranešdamas apie savo daibuo- 
tę kuri, nežiūrint sunkių 'laikų 
Amerikoj, ačiū jūsų paramai 
gali užsibaigti visai pasekmin
gai. Apie dvasinę ir moralę 
naudą tuo tarpu neminėsiu ir ne 
man pačiam apie tai kalbėti. 
Apie aukas, kurios ‘yra surink
tos laike mano prakalbų vai- i 
džios reikalams, pranešė Lietu- 1 
vos Misija. Apie aukas kurios 1 
yra siunčiamos Lietuvos Vals- i 
tiėčių Sąjungai praneša ir pra
neš dar tam tikslui susitveręs 
Vilniaus atvadavimui remti ko
mitetas; čia tik pasakysiu kas 
yra už tuos piniguti daroma Lie
tuvoj. Vilniuje jau trįs mėne
siai kaip eina laikraštis “Glos 
Ludu” Lenkų kalboj, beit Lietu
vių liaudies dvasioj, rašomas po
puliariai ir aiškiai kad galėtų 
suprasti Vilniaus krašto musų 
(sulenkėjusi liaudis. Keletą to 
laikraščio numerių yra atsiųsta 
į Ameriką. Tas laikraštis (pra
dėjo eiti kuomet buvo uždaryti 

' 'kiti muisų laikraščiai Lenkų kal
boj. Iki šiam laikui jis dar gy-

I vuoja, nors Lenkų žandarai ir 
» skersai į jį žiuri, drąsiai gina 
Į Lietuvos liaudies reikalus ir pla- 1 

tina Lietuvos “valstybinį susi- Į 
pratimą.

Apšvietus ir susipratimo pla- ' 
tinimas Vilniaus krašto gyven
tojų -tarpe yra šiandien viens iš 
svarbiausiųjų musų reikalų. Jei 
šiandien yra nepriklausoma Lie
tuva, tai yra labiausia dėlto kad 
■musų liaudis, ačiū pasišventi
mui fi- pasidarbavimui labiau 
apsišvietusių tautiečių, yra Su
sipratusi ir pasiryžusi kraują 
lieti už savo laisvę ir nepriklau
somybę (ką ne vieną sykį jir pa
rodė). Turime pasistengti kad 
taip susipratę butu musų įbro
liai ir sesers Vilniaus krašte, 
kad ir jie patįs dalyvautų oku
pantų jungo, nuvertime.

Antrais begalo svarbus daly
kas pagreitinantis Vilniaus at
vadavimą — tai geras susitvar
kymas dabartinės Lietuvos ri
bose delei musų pačių naudos 
ir dėlto kad Vilniaus ir Klaipė
dos krašto gyventojai norėtų su 
mumis dėtis. Iš to atžvilgio yra 
begalo svarbu paremti švietimo 
Bendrovę Lietuvoje “Varpas”. 
Apie tą bendrovę kaip - žinoma 
yra susispietę geriausieji musų 
tautiečiai, musų didvyrio Dr. V. 
Kudirkos draugai ir pasekėjai. 
Ta bendrove leidžia laikraščius 
“Varpą” ir “Lietuvos Ūkinin
ką”, kurie savo laiku daugiau
sia yra padarę Lietuvių tauti
niam susipratimui, o šiandien 
išreiškia mintis tų 29 Steigia
mojo Seimo atstovų liaudinin
kų ir valstiečių, įkurie griežtai 
stovi už tą kad Lietuvoj butų 
sąžinės ir tikėjimų laisvė, kad 
žemė iš ponų butų paimta be 
atlyginimo ir išdalinta beže
miams ir mažažemiams, kad 
Lietuva butų visai demokratin- 

' gai sutvarkyta, kad darbo są- 
1 lygos ir darbininkų padėtis bu- 
- tų kaip galima geriausios.

Toks yra svarbus valstybinis, 
, politinis ir kultūrinis reikalas 

dėtis prie “Varpo” Bendrovės ir 
čia nėra grynai biznio reikalas 
pridengtas patriotizmu, nors pi-

’ nigai įvesdinti į “Varpo” ben-
> drovę anaiptol nebus paaukuoti,
> kaip daugelis pirkusių “Varpo” 
, akcijas manė. “Varpo” ben

drovė apart laikraščių {spausdi
na taipgi visokias naudingas

* knygas.
* Dabar, kuomet Lietuvoje gim-
* sta naujas gyvenimas, kuomet 
k visose (mokyklose diskas jšgul- 
; doma Lietuvių kalba, kuomet 
j labai trūksta įvairių knygų mo

kykloms, kuomet labai daug

jaunuomenės lanko itn (baigia mo
kyklas, — spaudos reikalai .ne- , 
gali būti blogi. Lietuvoje yra 
stoka kapitalo raštų atspaųsdi- ‘ 
nimui, o jau atspausdintas ge- 1 
ras knygas ir laikraščius labai i 
greit galima išparduoti. Ben
drovės leidžiamas “Lietuvos U- , 

Ikininkas” yra šiandien viens iš' 
labiausia išsiplatinusių Lietuvių 
laikraščių pasaulyje.

Kaip man nesenai pranešė 
“Varpo” Centro valdyba — B- 
vės reikalai yra visai geri. Ne
senai intaisyta spaustuvė jau

■ duoda pelną. Bendrovė jau da> 
i bar turi galimybę duoti akci- 
i ninkama 8 nuošimtį laikraščiais
■ ir knygomis. Kas pirko 3 ak- 
; cijas gauna “Lietuvos Ūkinin

ką”; kas pirko 5 akcijas gau
na “Liet. Ūkininkų” ir “Vanpą”; 
kas pirko daugiau akcijų galės 
gauti dar knygų. Yra viltis 
kad už metų norintieji galės di
videndo gauti ir pinigais. Pla
čiau apie “Varpo” 'bendrovę bus 
pranešta akcininkų susirinki
muose ir suvažiavimuose, kurie 
bus padaryti visose tose koloni
jose kur daugiau pirko akcijų 
(ypač atsižymėjo Chicaga ir 
Baltimore), bus išrinkti (komi
tetai atstovavimui ir susineši- 
mui su Centro valdyba-Lietuvo
je. Toks komitetas jau išrink
tas Chicago j.

Amerikos Lietuviai išpirko 
1 jau 1,250 akcijų, tečiau dar di- 
■ dėsnis kapitalas reikalingas pro- 
; gresivės spaudos platinimui Lie- 
1 tuvdje.

Dar bent 350 akcijų reikia 
kad išpirktų. Tikiuos kad iki 
liepos 20 Hienai visi, kam rupi 
kad Lietuva butų 'apsišvietusi, 
laisva ir susitvarkiusi, prisidės 
patįs ar, jeigu jau yra prisidė
ję, kitus paragins pirkti. Yra 
tokių tautiečiu įkurie pirko po 
10, 15 ir 25 akcijas (akcija 12 
dolarių).

Neprivalome užmiršti kad be 
šviesos nei viena tauta negalė
jo tapti nepriklausoma, ir jei 
norima kad musų Lietuvą nieks 
nepavergtų turime dėti pinigi
nę į švietimo reikalus Lietuvo
je 'ir tai nebus pinigai blogiau 
įvesdinti kaip į grynai biznie
riškas bendroves.

Su augšta pagarba
DR. D. ALSEIKA. 

307 W 30th St., New Yor City.

Amerikos biznis už kokių 10 
metų visai išnaikins gyvulių jie- 
gą transportacijoje. štai, 1920 
metų cenzus parodo kad arklių 

I skaičiaus! Amerikoje sumažėjo 
per pusę. Cenzus duoda sekan
čius skaitmenis:
Miestas:

New Yorke 
Chicatgoj 
Philadelphrjoj

“ Bal timorėj
Pittsburge
Cincinnati (O.) 
Cleveland 
Viso

Arklių 
1910 m. 
128,224 

68,122 
50,416 
15,346 
12,845 

. 13,091 
16,839 

328,745

Arklių 
.1920 m 

56,539 
30,088 
19,472 
7,378 
6,032 
5,031 
4,924 

139,557

Central 1690 Main 2063

JOHN L.MIHELICH
JONAS BALUKONIS

ADVOKATAI
Praktikuoja visuose Teismuose.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
CLEVELAND, 0. 
atdaras ir vakarais.

MOSIS L

IŠ LIEPOJAUSI 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 - Laisvės Alėja, 58 
UKMERGĖS OFISAS - Kauno Gatvė, 52a 

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

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio,

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

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

IŠLYGŲ.
Ateikit ir Paprašykit Pa
rodyti Jums ką mes Tu

rime.
S. N. K. REALTY 

CO.
6106 St. Clair Ave.

Tel. Princeton 948-R

DR. ADOMAS SZCZYWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 y,aĮ

Nufia-lQiie!

Prospect 202.

Dr. T. A, Hanlen
t=t DANTISTAS j=t'-

Ofiio Telandoe: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1895 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

Sugrąžina man sveikatą Ir pajle- 
gas, saka Ponas Matusevlds

DatecU. in.
'•Ištariu ‘tavą neaprubežioutą padėkavojimą. "Tn 

ui jusu vaistus, Nuga-Tone. kurios duoda 
tvirtumą visam kunui Tos duoda naują . 
gyvybę. Buvau Jabai nusilpnėtas ir išdaviau 
^aug pinigu, iii visokius vaistus bet nieką ne 
gelbieją. 4Mip tik ptadiejau imti Nuga^Tone^. 
atgavau; tavą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti 
man lazdą energije ir tvirtumą. Galiu <
dabar atlieti tiys sykius dsugiaus darba.negut 
pirmiaus ir ne iaučiu pavargimo ir par tai galiu 
pasakyti, jog Njuga-Tbne yra geriausis. vaistas 
ir genfut'S -£tgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą pres .tuns, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
koinam patariu Nuga-Tone.” __
, . PETRAS MATUSEVIČIŲ

Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 
tvirtumą visiems gyvybes pajiegoms, yra 

.vaistu dCi silpnu, neryuotur 
sunaikintu vyru af rrtoteriu. Duoda naują 
gyvybę Įaknoma ir žarnoms, atgaivin 
Inkstus, Dmeta nuodingas atmatas, praša» 
lįn guzus ir išpūtimus, nepriimną *kvapa ir « 
išvala liežuvio apvilkimus. Duoda pulku 
apetitą, glerą gruomulavimą. nuolatiniu* 
nervus ir tvirtą* pastiprinanti miegą. Į.

Kaina bankuti Nugd-Tone ta!pin pilną 
vieną'tn^nbsi gydymą, o prekt yra $1.00. 
Gaukite bonknti šiandien pas sava aptlo- 
korįaus, imkite per 20 dMuą ir Jeigu no 
busite visai užganėdinti,apuekoriussugrąžia 
Jums Jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptiekorlaus, siuskite mums $1.00 o gąusite 
E liną mėnesi gvaran tuntą gydymą, apmo- 
ietą pačtą. RATIONAL XABORATORYJ - 

1018 - .South Wabash Ave. Chicago, IIL

TRIJŲ DIENŲ 
LINKSMYBĖ

Hart, Michigan, Lietuvių 
Ūkininkų Draugija turės 
iškilmes per šventės: — 
Liepos 2 d., subatoj, tea
trą: “Dėdė Atvažiavo” ir 
“Queen of Hearts”.
Liepos 3 d., nedėlioj, pik
nikas ir visokį žaislai.
Liepos 4 d., panedėlyje,. 

J žvejojimas ir maudymąsi 
" gražiame ežere.

Manydami praleisti gerai 
laiką atsilankykit čia ir 
(pamatysit gražių ūkių, 
puikių javų ir gražiausią 
Lietuvių Koloniją. Atva
žiavimas dabar pigesnis. 
Draugijos komitetas sto
tyje lauks, (119 Wash
ington St., Hart, Mich.)

Ar Jug Kankina Pleiakanoa?
NAUDOKITE Ptlffles
Ar Jum. Galvos Od^Yfichtl? <
NAUDOKITE
/^r JtpH Plaukai 'Slanka?
NAUDOKITE j

Ar Jug Norite Apsau/otr Juoa? J 
NAUDOKITE

Vilailęrmtu savo plauką ^razima ir taalaasa
NA.UDOK1TE

Užlaikymui galvos odos sveikai ir Ivanai
NAUDOKITE

Ruffles galima gauti visose aptlekose po 65c. bonkft, arba tiesiog 
ifi iSdirbūju per pafit^ už 75c. bonk^.

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

Kam žodytis eave ir vargintis delei “Sausumo , kuomet talite 
pasinaudoti musq lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimu— 

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.60 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

prisiusite laišku |1, taipgi suteiksime paaiškinimus apie 
pasidarysią sau naminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

•Ritos Žinios' < 
(Prisiųstos Pačiu . 1

Wm8 Informaciją Biurui) ;

SVARSTĖ LINŲ KLAUSIMĄ 
i (^o 3 d. Ministerių ka- 
I torte įvyko Finansų, Prekybos 

pramonės Tarybos posėdis, 
toto* buvo svarstoma gene-

• nb Odry pasiūlymas tartis su 
į Biipėdos krata ėkonomimais.| 
j Etomis. Taryba principia- 

Dei išsireiškė kad reikia tartis 
L, ja tik Klaipėdiškiai pasiu- 
I ip tirkamas sąlygas, daryti su- 

t wi*
Praeitame Tarybos posėdyje, 

totiygo 26 d., buvo rišamas 
į linų, produktavimų ir kainas 
ton klausimas. Prieita pri< 
tento nusistatymo kad daba 

■ „galąsti tau laisvos pre 
. kybos, nes tas blogai atsiliept 
’ į fin yproduktavimą ir kaina 

tap pat neparanku butų ir pi 
Į įisi,Valdžiai užsiimti linų supi 
^faėjtau ir eksportavimu. Vi 
I oi baku' nutarta 'kad (Valdž 

pyiiilrtiĮ sau tau supiridnėjii 
i k eksportavimo monopoli, t

■ to vilo darbo atlikimų pač 
1 valdžiai kontroliuojant, kaii 
I ir pelną pavestų tam tikrai b 
Į drevei koncesijos pagrindais

| VYDŪNAS TELŠIUOSE
I Balandžio 22 d. sugrįžo į' 

I iioi Vydūnas. Telšių ginui 
t ja jį iškilmingai priėmė.
■ feną vainikais papuoštoj 1
■ Majos salėj Vydūnas laikė 
1 w kalbą. Jai pasibaigus p 
I ryta ekskursija į Dirkstelių 
j ška. Diena buvo graži, gii 
a ijoe mokytojai ir mokiniai

'S Įsnįnosi.
I Vydūnas turi vyresnėse

■ sese keletą pamokų: filoso: 
’*•» patologijos ir Lietuvių ki

I Tam tikromis valandomis 
E teėja į mokinių klausimu 
< to mokina jis chorą dair 
j giesmių.
I Balandžio 30 d., ekskm
• metu, miške pasakojo apii 
M kratą ir aiškino jo mokslą 
"i Vydūnas renta žemaiči

i«ro Bumų Statymą Teli 
ą ’^eguao 1 d-gimnazijos

t turėjo paskaitą “Dievinai 
j’katras". Paskaitos irų 
i paskirtos Teatro Statyir 

į tai. Vydūnas mano dar
į giau .panašių paskaitų p

j LENKAI SUĖMĖ LIET 
j KUNIGI
j L, Lenkų laikraštis "Gazd
■ »jm" rašo: "Prieš savait 

t retuose buvo suimtas L
brigas Jakuranis, kuri

THE
Made by 

CLEVELAND DRAIN 
■ milling co.

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojanti, išleidžiam ir sukraunanti.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

t ' '■ ■' ’................... ... ■ " —

Greičiausia Nupertame ir Pilnai Užmokame
MĘS reikalaujame keliolikos Namų vienos ar dviejų šeimynų, tarpe St. 

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

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

THE REPRESENTATIVE REALTY CO.
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING

Euclid Avenue prie East 14th Street
Abu Telefonai

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

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

Telefonai Prospect 953 Central 6488

.....- ------------------------------

DAINŲ IR MUZI
Gaunamos “Dirv

ST. ŠIMKAUS 1

[ Ant Tinta tara ir Tykos 

(mišram etanu) ........

E Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, 
į Atsisveikinimas su Giria (mišr 
[. Aš jsirilkėiau Čigono Bulę (< 

Atsisveikinimas su Tėvyne (m 
k Darbininko Daina (mist, chore 

į Era Mano Brangi (baso solo) 

į Gerkit, Broliukai ir Kad aš Jojai 

, 1 Kaip Baiba Paukštutė (solo)

I Dgu, Dgu (keturiem lygiams 

j m Karam? Daina (trio) ..4į«, 

Kur Bakūžė Samanota (solo) ..
i lietuviais Esame Mes Gimę (d 

į lopinė Daina (solo) . ...... 

I Mes Padainuosim (mišr. chorui 

.į į Motule Mano ir šėriau Žirgelį i 

ir k. (mišram chorui) ...
į Vakarinė Daina (mišram choi 

v Yaiįarau Dieną ir Vai žydėk, Ž; 

e Vai tu žirge ir Per Tamsią N 

t liaus Žodis ne šneka (mišriai

J. T. KELPŠOS
Į Ke Mugi Sakalėliai (ir Lenki) ii 

Kilo) ..............................
Lietsroi Himnu (solo) ...........

į Meigrakrio Daina ir Ei, Tėveli 

f Ai Pu Tėvelį ir Močiute Mano

Ai Toli Nuleista ir Tris Dziena 

f Balnok, Tame, žirgelį ..............
* Močiute, Miego Noriu ir Ei, Va 

W oi Mergelė ir Ir Atlėkė Sa
j ® tu, Lakštingale ir Vanagėlis1 

. Maitok, Tame, žirgelį ir Gerkii 

y ' ®n({ ** Vi, ui, ui, Dieve 
Ketai Suktiniai (pianui) . ,.

įBataėio Giesmė (trio) ...... 
įAsperges Me (trio) ..................

■ Moznrlu (Lietuvaitė — pianui) 

’ fuaka (pianui) .............................

i taki Jokiai; Kepurinė ir Klu 

«it Šokiai: Suktinis, Našlys ir 
eitaito Koncertinis Maršas (P. S

! “eta Himnu (A. Kočanovsl 

i Uul“s Dainos (pianui) 

W’^ink, Mergužėle ij Eit 

Į (mišram chorui) ......
Eį •*. Mergele (solo 

ita (mišr. chorai) ........ 

į®. Gteioau, Greičiau (solo) . . . 

® Kas (Apleidžiant Tėviškę — 

i tauriai Skrajūnėli (mišr. ch 

I ta*»» laivelis (duetas)

2 tata Vakar ; Vai Varge, Va
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Central 1690

JOHN L.ja
JONAS BALUR

advokatu;
Praktikuoja visuose
9024 Engine® b

Branch Ofisu”
6127 St. Clair

CLEVELAND,’
atdaras ir

DIRVA

ŽINIOS IS LIETUVOS
"Eltos žinios »

(Prisiųstos Paštu
Lietuvos Informacijų Biurui)

H. ADOMAS fflft
Gydytojas ir (W 

982 E. 79 St, Clnth^
— Telefonu ~ L

Rosedale 5758, Princį( klausimais.
— Telefonai -

Valandos: tik nbna.
Iki 9 nL * 

Nedėldieniaū noo t iki

■SVARSTĖ LINŲ KLAUSIMĄ 
R; Gegužio 3 d. Ministerių ka- 
binete įvyko Finansų, Prekybos 

t ir pramonės Tarybos posėdis, 
kuriame buvo svarstoma gene- 
rok> Odry pasiūlymas tartis su 
Klaipėdos kraštu ekonominiais 

Taryba principia- 
I liai išsireiškė kad reikia tartis 

ir, jei tik Klaipėdiškiai pasiu- 
lys tinkamas sąlygas, daryti su-

darbavosi jau 11 metų ir buvo 
labai mylimas. Jam prikaišio
jo buk jis agitavęs prieš Len
kų valdžią, ir tai tik del to kad 
jis niekuomet neslėpdavo savo 
nuomonės ir kartais žmonėms 
duodavo įkaityti “Straž Litwy”. 
Bet rodos tas laikraštis buvo 
legalus. Ar tai jau ‘Vidurinėj 
Lietuvoj’ nėra laisvės ir kiek
vienas negali manyti kaip nori, 
o visi gyventojai turi taip ma
nyti kaip ‘Straž Krasowąj^arb^ 
‘Rzeczpospolita’.”

mus nupirkti, kuris tečiau atsi
sakė Lenkams bent ką parduoti.

Gegužio 3 d. išvažiuoja iš Ma
skvos j Kauną naujas Sovietų 
Rusijos Atstovas Lietuvai Ara
lov.

SUSINĖSIMAS SU RUSIJA
Paštų, Telegrafų ir Telefonų 

Valdybos pranešimu, nuo gegu
žio 2 d. visose pašto-telegrafų 
įstaigose bus priiminėjama pa
prasta ir apdrausta korespon
dencija išsiuntimui į Rusiją, o 
taip pat ir išduodama gauta to
kia pat korespondencija iš Ru
sijos.

9

droves jau šiandien yra pradė
jusios Lietuvoje veikti.
jo pasekmės- Tarybai 
Lietuvos Atstovui 
darbuotės. Po šios 
vice pirmininkas P.
išreiškė padėką už atliktuosius 
ir prirengiamus Idarbus, kurie 
teko atlikti Atstovui J. Vilei
šiui.

Po 
kitus 
mus. 
tuvos

surengimą naminių išdirbi- 
parodas. Buvo nurodyta 
svarbu butų turėti rinki- 
ir kad paskui atskiros įs-

Iš Amerikos Liet. Pre
kybos ir Pramonės 
Tarybos Veikimo

New York. — Amerikos Lie
tuvių Prekybos ir Pramonės 
Tarybos Direktoriatas turėjo 
savo posėdį birželio 17. d. Liet. 
Atstovybės raštinėje, 370 Se
venth Ave. Posėdyje dalyvavo 
sekanti Direktoriato nariai:

P. S. Vilmontas, A. B. Stri
maitis, J. Ambraziejus, A. S. 
Trečiokas (pavaduotojas). Nuo 
Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
buvo: J. Vileišis ir V. Čarnec
kis, ir raštinės vedėja O. Drau- 
geliutė.

Dienotvarkėje buvo patiektas 
klausimas -per Lietuvos Atsto
vą apie Lietuvos' Valdžios -atsi- 
nešimą prie Amerikos Lietuvių 
Prekybos ir Pramonės Tarybos. 
Apsvarsčius šį klausimą, Direk
toriatas randa?

1) Jog sulyg savo statuto 
Amerikos Liet. Prek. ir Pram. 
Tarj-ba yra visuomenės priva
te organizacija su kuria Lietu
vos Atstovas yra tik ankštame 
kontakte, tečiaus sprendžiamuo
ju balsu Tarybos Direktoriato 
posėdžiuose nesinaudoja;

2) Jog Amerikos Lietuvių 
Prekybos ir Pramonės Tarybos 
veikimo Lietuvos Vyriausybės 
apvertinimas yra delei jos džiu
ginančiu, dr pilnai atatinka ir 
pačių Amerikos Lietuvių suma
nymui kursai buvo priimtas A-

i menkos Lietuvių Suvažiavime 
gegužio 30-31 d. Washingtone.

3) Jog Arner. Liet. Prek. ir 
Pram. Tarybos padarytasai žin
gsnis prie Amerikos Valdžios 
idant paskirtų Lietuvon Ame
rikos konsulą jau yra Įgavęs 
Amerikos Valdžios pritarimą ir 
'yra svarstomas valdžios įstai
gose, ir, kaip spėjama, bus ne
užilgo išrištas.

P-lė Draugeliiutė praneša kad 
Brooklyno Lietuviai turi sutve
rę komitetą prie Įrengimo pa
rodos “America’s Making”. Po 
(apsvarstymui to įnešta ir nu
tarta išrinkti tris žmones į ko
misiją, kurios užduotimi bus 
lankytis ir perstatyti Direkto
riato nuosprendžius delei šios 
parodos minėto komiteto posė
džiuose. Komisijon išrinkti: J. 
Ambraziejus, J. O. Sirvydas ir 
O. Draugeliutė.

Į Direktoriato posėdį buvo at
silankęs naujai paskirtas Lietu
-vos Atstovas Voldemaras Čar
neckis, kuisai yra pasveikinęs 
Tarybos Direktoriatą ir linkė-

Į prieš tokį prievartos žingsnį iš 
I Lenkų pusės.

KAUNO ŽYDŲ BENDRUO
MENĖS TARYBA

Kauno žydų Bendruomenės 
Tarybos pranešimu, Kaune bal
savo rinkamuose į naują Kauno 
Žydų bendruomenė® tarybą 3454 
asmenįs, išrinktas 51 atstovas.

Viso išrinktųjų atstovų yra 
12 sionistų, 15 ortodoksų, kai
riųjų darbininkų 12, o kiti prie 
mažesnių grupių.

Išrinktų tarpe yra žydų Rei
kalų Mmisteris Dr. Soloveiči- 
kas, Žydų Tauto® Tarybos Pir
mininkas Dr. Rozenbaumas, žy
dų Tautos Kultūros Skyriaus 
vedėjas Dr. Deutschlenderis, 
žydų Reikalų Ministerijos Kul
tūros Skyriaus vedėjas Dr. žvar
bę, buvęs Prekybos, Pramonės 
bei Finansų vice ministeriS Dr. 
Rachmaievičius, 'Kauno miesto 
vyriausis rabinas šapiro, Kauno 
miesto rabinas Kilk, Slabados 
rabinas Jablonskis, Kauno žydų 
mokytojų Seminarijos direkto
rius Gez. 

▼ ▼

LIETUVIŲ DELEGACIJA 
RYGOJE

Rygos Eltos pranešimu, musų 
Delegacija atvyko į Rygą įgeg. 
1 d. Delegaciją pasitiko Latvių 
Steig. Seimo atstovas Petrevič, 
Latvių Atstovas Lietuvai Ban- 
drevič, Rygos Įgulos viršininkas, 
Politinio departamento direkto
rius Šumanas, Užsienių Reikalų 
ministerijos’ kabineto viršinin- 

|kas Lazdinš, musų Atstovas 
Latviams Dr. Zaunius, Suma- 
nauskas' dr kiti ailgšti vaidinin
kai. Pasitinkant griežė orkes
tras ir Latvių kariumenės gar
bės kuopa laikė parodą. Gegu
žio f d. musų Užsienių Reikalų 
Ministeris Dr. Purickis aplankė 
Latvių Steigiamojo Seimo pir
mininką Čakstę, Latvių Minis- 
terį Pirmininką Ulmanį ir Už
sienių Reikalų ministerį Meiro- 
vioių, dalyvavo iškilmingame 
Latvių S t ei g. Seimo posėdyje.

Musų Steig. Seimo atstovas 
inteikė Latvių Seimui musų Sei
mo vardu pasveikinimą. Tą pa
čią dieną vakare musų. Delega
ciją pakvietė į operą ir ant va
karienės pas Latvių Seimo pir
mininką Čakstę. Musų Atstoį 
vas Latvijai Dr. Zaunius vaiši
no Delegaciją pusryčiais ir pie- . 
tumis ir vedžiojo po miestą.

Linkė- 
ir naujam 
sėkmingos 
prakalbos 
Vilmontas

šio Direktoriatas svarstė 
savo dienotvarkės klausi- 
Skaityta laiškas nuo Lie- 
Atstatymo Bendrovės a-

tinkamiau apsipažins įsu nuta
rimais. Atidėta svarstymas ki
tam posėdžiui.

Pranešama kad šios Įstaigos 
vice pirmininkas P. Vilmontas 
yra pasiurttęs telegramą Angli
jos Premjerui Lloyd George su 
padėka už užstojimą Lietuvių 
reikalų; šis žingsnis likosi pa
teisintas, atsižvelgiant į aplin
kybes prie kurių buvo padary
tas.

Už sekretorių: ,
A. B. Strimaitis.

Prekybos ir Pramonės Tarybos 
Direktoriato Raštininkė

Ona M. Draugeliutė.

pie
nių 
kad 
niaii
taigos arba bendrovės galėtų 
pradėti importuoti tuos išdir
binius iš Lietuvos. Gerb. Čar
neckis prašo šį klausimą atidė
ti vėlesniam laikui, kuomet jis

Red Star Line
Iš New Yorko į 

Hamburgą, Danzigą 
Liepojų

Trečios klesos

Samland
Gothland

DELEI ŠVENTADIENIŲ 
UŽLAIKYMO

Plungės Krikščionių Demo
kratų partijos skyrius savo vi
suotiname susirinkime baland. 
24. d. vienu balsu nusprendė:

1) Reikalauti iš Miešto Val
dybos uždaryti visus traktierius 
šventadieniais.

2) šventadieniais sumos me
tu uždrausti "baganjazams” 
prekiauti.

3) Atlaidų dienomis pašalin- 
,prekymečius.
4) Sodžiuose uždrausti reng- 
“vakaruškas”.
5) Uždrausti šventadieniais

vežioti prekes ir kitus krovi
nius.

SKULKIOS ŽINUTĖS
Gegužio 1 d. Meno Kūrėjų D- 

jos rupesniu buvo atidaryta me
no paroda kur žymią dalį suda
rė a. a. M. K. čiurlionies pavei
kslai (apie 150 numerių), dau
giausia temperos dažais atlikti. 
Jų tarpe “Rest", " 
mūras”, (veik visos 
sutvėrimas pasaulio, 
ir “žiemos” cykliai. 
Honies parodoj yra
A. Varno, A. Žmuidzinavičiaus, 
K. šklerio, Šimonio, Kalpoko, 

to viso darbo atlikimą pačiai | Jomanto, Galdiko ir kitų kuri- 
.valdžiai kontroliuojant, kainas jniaj- 
ir pelną pavestų tam tikrai ben
drovei koncesijos pagrindais.

J Praeitame Tarybos posėdyje, 
balandžio 26 d., buvo rišamas 
į linų« produktavimą ir kainas, 
vimo (klausimas. Prieita prie 
bendro nusistatymo kad dabar 
negalima leisti linų (laisvos pre-

Sugrąžlna nua Mkail
gas, saka Poni! Mą

DiS 
"litam 'on nanmMhn jw — — . - -

'SS® kybos, nes tas blogai atsilieptų 
gyvybę. Buvau Jakai g “
dąuff pinigu, hž viaokras nata C' I 
gelbieją. Kaip tik ptadiejn ►
atgavau; tavą sveikatą Įi
man Juda dari energija b 
dabar atlikti tryt sykiui e
pinniausir.Mf 
pasakyti. jog Rnp.fae m i
ir ąenąuffltąuvitat neihhjn? I 
nlvą pres tnm, kurie ntai 
koizum patam Nup-Tqae." ’ 

» . • PETRAS l(i*>
Nura-Tone priduoda ddtn « 

tvirtumą ■vjaiomt syvybh 
•tebukUiiBa* yairtaa dll 
•ufuuuBtu vyru, r moteris. Dm r 
prvvbp laknoau ir lamat? I 
inkš t u a. Ūme ta nuodiapu ReJ »

apetitą, glerą gruomulriau, į 
nervus ir tvirtą, ■

Kožna taiku U Tat L
viena 'tptnUi gydymą, o alt» P 
dau kilę bonkull iianditn m a 
koriatM, Imkite mr NdhiL r 
busite visai MtotiedlntLįBLJ 
jumijuiupmipn. 
aptiekoriaua, siuskite mmiUju r 
pilną mčneii gvuaatMUnfe t 
kietą paitą. RATIONAL L® į 
101 S - Seath Wataift An

j lin ųproduktavimą ir kainas, 
taip pat neparanku butų ir pa
čiai Valdžiai užsiimti linų supir
kinėjimu ir eksportavimu. Vie
nu balsu nutarta kad (Valdžia 
pasiliktų sau linų supirkinėjimo 
ir eksportavimo monopolį, bet

Ropq”, "A- 
“Bonatoe”, 
“Zodiako” 
Be čiur- 

dailininkų ti

ti

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog į 

DANZIGĄ IR VARSAVĄ
ORBITA..........................Liepos 2
OROPESA ............ Liepos 16
ORDUNA .............. Liepos 30

Paskiri uždari kambariai mote
rims ir šeimynoms.

The Royal Mail Steam Packet Co. 
26 Broadway New York 

arba vietinėse laivų agentūrose.

pasažieriams.

Lieoos 16 
Liepos 30 

American Line
Tiesioginė Kelionė
NEW YORKAS-
HAMBURGAS

Dideli ir Moderniški Dviem 
šriubais Laivai.

Minnekahda
Birželio

Manchuria

Kursas Nupuolė
Tai geriausia proga daug au
ksinę į Lietuvę nusięsti. Grei
tume nusiuntimo pinigę nieks 
su -manim negal lenktyniuoti; 
visiems pinigę siuntėjams pri
statau kvitas'su parašais pri

ėmėjų pinigę.
Laivakorčię agėntura j Liepo- 

ję, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei į Lietuvę.

Padarymas Lietuviškę doku- 
mentę.

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

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

Atvyko į Kauną žymesnieji 
Latvių operos artistai ir daly
vavo Lietuvos Operos Tarybos 
koncerte tikslu suartinti Lietu
vos ir Latvijos tautas meno sri
tyje.

Gegužio 2 d. išėjo iš Maskvos 
musų Atstovybės vizuotas Lie
tuvos tremtinių Ufos ešelonas, 
susidedąs iš 6Š5 žmonių.

Gegužio 6 d. išėjo iš Mask
vos pirmas visuotinas Lietuvos 
tremtinių K azaniaus ešelonas, 
susidedąs iš 544 asmenų. Eše
lone grįžta vaikų prieglauda, 
Steponavičaitės vedama. Drau
ge grįžta profesorius Jaroševi
čius.

Kauno Vandens Kelių Rajono 
pranešimu, gegužio 4 d. atplau
kė Kaunan garlaiviai “Laisvė” 
ir "Lietuva”.'.

Paštų Telegrafų ir Telefonų 
Valdybos pranešimu, Aluntoje 
atidaryta pašto įstaiga.

Gegužio 13 d. Lenkų .parti
zanai užpuolė musų, Sargybą 
Norvidų dvare,-bet šautuvų ug
nimi buvo išvaikyti.

Geg. 14 d. naktį Lenkų par
tizanai lužpuolė musų sargybą 
ties Maravile, bet, Pavištaičių 
kaimo sargybai padedant, šau
tuvų ugnimi atmušti.

Pranešama iš Klaipėdos kad 
Lenkų laikraštis “Gazeta Kra- Lenkai supirko ten jau visą ei- 

®įjowa” rašo: “Prieš savaitę Ger-1 lę sandėlių ir privatinių namų, 
vatuose buvo suimtas Lietuvis tuojau už juos apmokėdami.’Jie 
(kunigas Jakuvanis, kuris čia J stengėsi ir Dr. Gaigalaičio na-

VYDUNAS TELŠIUOSE
Balandžio 22 d. sugrįžo į Tel

šius Vydūnas. Telšių gimnazi
ja jį iškilmingai priėmė. Tą 
dieną vainikais papuoštoj gim-'

a? j,.. [nazijos salėj Vydūnas laikė sa-
A a LnlLn Tai i r.11 n v,nzln

j*1’ ryta ekskursija į Dirkstelių mi-
NAUDOKITE Rvfffa 
Ar J urna Galvot oĄ Nii. 
naudokite Pufflu 
Ar JtHH Plauki Sitalu? 
NAUDOKITE i
Jip Norit o Aptau/ortr Jboi? / 
NAUDOKITE ĄufflU ' 
tmu savo plaukų gražiau ir takiu 
NA U DOMITE
ytnui ifaivoe odo» įvadai ir tai 
NAUDOKITE tytfftu

vo kalbą. Jai pasibaigus pada-

šose aptlekose po 65e. booh, . 
ėju per piitf už Jie. bonką.

RICHTER & CO.
•i BtooHni

s

ix20 
abi-

ltos.

et
Lve.

s.
■mo

vi

įšką. Diena buvo graži, gimna- 
zijos mokytojai ir mokiniai lin- 

rksminosi.
Vydūnas turi vyresnėse kla

sėse keletą pamokų: filosofijos- 
^psikologijos ir Lietuvių kalbos. 
Tam tikromis valandomis atsa- 
kmėja į mokinių klausimus. Be 
to mokina jis chorą dainų ir 

^giesmių.
I Balandžio 30 d., ekskursijos 
(.metu, miške pasakojo apie So- 
kratą ir aiškino jo mokslą.
t Vydūnas remia žemaičių Te- 
atro Rūmų Statymą Telšiuose. 

jGeguždo 1 d;-gimnazijos- salėje 
turėjo paskaitą “Dievnamis ir 

■Teatras”; Paskaitos inpiaukoa 
į paskirtos Teatro Statymo- Fon- 
Ildui. Vydūnas mano dar ir dau- 
į giau panašių paskaitų paruošti.

ŽYDŲ AUGŠTESNĖJI 
MOKYKLA

“Draugija Augėlesniems Mo
kslams žydų tarpe skleisti” ge
gužio pradžioje atidengė trijų 
mėnesių laikui Žydų augštuo- 
sius kursus Kaune žydų abitu
rientams ir studentams, nega
lintiems važiuoti į užsienį tęsti 
savo mokslą. Tuo tarpu atida
romi 3 skyriai: matematikos- 
gamtos sk.; istorijos-filosofijos 
sk. ir juridinis-ekonominis sky
rius. Greta pamatinių pamokų 
bus taip pat visa eilė viešų pa
skaitų, prieinamų visiems, žy
dai studentai ir abiturientai 
karštai prisidėjo prie to darbo 
ir dabar jau įsirašęs žymus 
klausytojų skaičius.

” tik 3 klesa 
30 d.

Liepos 14
Liepos 28Mongolia

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

MONTREAL iki 
HAMBURGO, DANZIGO ir LIEPOJAUS 

PĖR

Vienatinis Tiesioginis Kelias j Baltiko Portus 
Laivas POLAND’ IŠPLAUKS RUGP. 10 

Puikus valgis. Plati vaikščiojimams vieta. Dideli sueigų kamba
riai ir rūkymui skyriai. Geros lobos, daug dviem lovom kambarių. 

Informacijų ir kainų klausdami kreipkitės
KOMPANIJOS OFISAN, 9 Broadway, New York, ar vietos agentų

įLENKAI SUĖMĖ LIETUVĮ 
fKUNIGĄ

LENKAI PRADEDA TVIR
TINTIS GARDINE

“Žydų Balso” ' pranešimu iš 
tikrų šaltinių, Lenkų valdžia ba
landžio 29 d. sušaukė Gardine 
žydų inteligentų atstovus (dak
tarus, inžinierius, advokatus ir 
tt.) ir pareikalavo jų pasirašyti 
jog jie reikalauja kad Gardi
nas priklausytų 
Lietuvai. Tam 
duota 10 dienų

Susirinkusieji
rašyti ir kreipėsi tuo reikalu į 
Lenkų Seimo žydų atstovus 
Varšuvoje, kad jie protestuotų

Lenkijai 
reikalui 
laiko, 
atsisakė

o ne 
jiems

paši

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

te, Putė (solo) ______________ ...........
Saulutė Tekėjo (duetas) ......................... ....v.
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
Šią Nedėlėlę (mišr. chorui) ..............................

75e
25c
30c
25c

^PECI ALE -kelionė į visas Europos dalis di
deliu gražiu laivu La France 23,366 to

nų, išplauks Liepos 7, iš.New0Yorko. Šitais 
laivas turi keturis'kaminus.

la deki “Siuinmo", kw»d P* ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
u-oma ir aau^e aubn C** _Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
ia jums senovės dienu. I ... . J
40 galiom} »kaMW •(•» » (misram chorui) .......................................
i suteiksime paaifltiiiinu ip tAš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
įaminio gardaus alau. Atsisveikinimas su Giria (misr. chorui) ...... 
SUPPLY STORE |Aš Isivilkėiau čigono Rūbą (duetas) ...........

Princttoii’ Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui)
• * 1 Darbininko Daina (mišr. chorui) ......................
■gausas r.wjaaoseaas^U fcra Mano Brangi (baso solo) ..........................

35c 
30c 
60c

1.00
1.50 
60c 
50c

Scherzo (tik pianui) . v....... t......... 
Sunku Man Gyventi (solo) ....... •......................
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė

60c
60c

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI
Šių nakcialy "(dzūkiška) .....................................
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai 7 .. .......................................
Vai Aš Pakirsčiau ......................... . .................
Už šilingėlj .........................................................   .

30c
60c
20c
20c
30c

CenbdH

MMERMANCO 
tojai, vinduotojai ir 
mašinerijų. Rakandus? 
am ir sukraunant ,

■Gerkit, Broliukai ir Kad aš Jojau (mišr. ch.) . ■ 
Kaip Raiba Paukštutė (solo) .........................
Ilgu, Ilgu (keturiems lygiams balsams) ....

EKareivių Daina (trio) ... _......
6Kur Bakūžė Samanota (solo) .............................
Lietuviais Esame Mes Gimę (chorui) ..............
Uuppšinė Daina (solo) . ..,...... ......... 
Mes Padainuosim (mišr. chorui) . .*.........

Motule Mano ir šėriau Žirgelį (mišr. chorui)..
; ir k. (mišram chorui) ......... v ...... 

.Vakarinė Daina (mišram chorui) ..................
Važįpvau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ..............
pienas Žodis ne Šneka (mišriam chorui) ....

25c 
1.00 
60c 
60c 
50c 
75c 
60c 
30c 
30c 
50c 
6j)c 
25c 
30c 
45c

mokame
lynų, tarpe St. 
mokėsime pil- 
iesiog pirkėjai, 
aiSku, telefonu 
le atsakymą.

ry co.

perior Avenue

Clair Avenue

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

I solo) ....................................... .
Lietuvos Himnas (solo) ...................................
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
[Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Šalnok, Tarne, Žirgelį .........................................
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) . ■ 
įKad aš Mergelė ir Ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
■Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Balnok, Tarne, Žirgelį ir Gerkim, Broliukai ” 
DEisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) ................. 
Eailesčio Giesmė (trio) .............................
Asperges Me (trio) z.............................................
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ............. 
Pasaka (pianui) ...................................... ....
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Šaut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 
.Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 
Trjs Liaudies Dainos (pianui) ............. 
Nesigraudink, Mergužėle iy Einu per Dvarelį 

i (mišram chorui) .... /? ... s...........
Ne dėl Tavęs aš, Mergele (solo) ............ 

.Oželis (mišr. chorui) ...........L’........ 
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) .............................
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)..............

įPaukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ........ 
Plaukia sau Laivelis (duetas) ... .....................

[ Pamylėjau Vakarf Vai Varge, Varge ir Vai Pu-

75c 
60c 
35c 
35c 
35c 
35c 

-- 35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
60c 
25c 
50c 
50c 
60c 
50c 
50c 
60c 
50c 
50c

30c 
50c 
60c 

1.00 
1.00
30c 
75c

Dovanojo (dzūkiška) ....................... 15c
Skyniau Skynimėlį .......................... 15c
Tykiai Nemunėlis Teka ................... - 15c
Saulutė Raudona :........................................... 25c
Lihgo (Latviška) ................................................. 15c
Valandėlės (kvartetas, sopranui, altui, .tenorui

ir basui. — Atminčiai bendro ryšio sukak-’
tuvių dienos gg. Šliupam) .............. 5c 

Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso
(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) . .•■.................................. 30c

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė-
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka- o 
ru'žos) ..............'...................................   75c

Jaunosios 'Daina (iš op. “Vestuvės”. Angliškai •
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ........ 35c

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai
žodžiai Anna Intkus. Solo ir pianui) . e 30c 

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 3.00
Aras (kvartetas) ........................... 40c,
Neverk pas Kapą (mišram chorui) .......... 50c
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) .............. 40c
Oi, Rūta, Rūtele (solo) . ;............... ... 50c
Pasaka (solo) .............................. 80c
Nokturnas — Ačiū (solo) .................. 75c
Kur tas šaltinėlis (solo) ................ 75c
Vai, Verčia, Laužo (solo) .................. 50c
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) III sąs.......... 25c
Gamta Graži (4 - lygiems balsams) .......... ' 50c
Skambančios Stygos (duetas) .............. .... 50c

Č. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) .......... 25c
Karvelėli (mišr. chorui) ......'..................... 30c
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) ................ 40c
Užmigo Žemė (mišr. chorui) .............................. 35c

A. ALEKSIO VEIKALAI
■Ak, Myliu Tėvynę (solo) .................................. 75c
Graži čia Giružė (solo) .............. .......... 50c
Ginkim Šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 50c
Meile Uždegta Krūtinė (solo) .......... ,. .. 65c
Meilė*(solo) ............. '.............'.............. 40c
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) .......... .75c
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ....................;.. 25c
Visuomet širdis Surakinta .................. 60c

EKSTRA NAUJYBE!
BROLIAI IR SESERIS 

LIETUVIAI!

AR JUS ŽINOTE, 
KAD -

Viena iš gražiausių Poezi
jos knygų jau atspausdin
ta ir galima ją šiandien 
gauti ?
Ar jus žinote, kad tokios 
knygos nebuvo ir nesiran
da visoj Amerikos Lietu
vių Literatūroj ?
Argi jus nenorėtumėt jos 
turėti ?
O gal nežinote kur gauti?” 
Na tai indėkite du dolariu 
į laišką arba išpirkite už 
$2 money orderį ir siųskit

A. J. JOKŪBAITIS
327 E St., Boston 27, Mass.
(šią knygą galima gauti ir 

“Dirvos” Knygyne)

jęs pasisekimo’ jos 'darbuose. 
Savo prakalboje jis rfuYodė kaip 
svarbu yra šiuo momentu kelti 
Lietuvos prekyba ir pramonė, 
kuomi gali Amerikos Lietuvių 
Taryba prie jos pakėlimo pri
sidėti. Už gerus 'linkėjimus vi
ce pirmininkas išreiškė Lietu
vos Atstovui padėką ir pasiža
dėjimą ir toliaus varyti pradė
tą darbą.

Po to buvęs susirinkime Lie
tuvos Aristovas Vileišis nurodė 
kas iki šiol Prekybos ir Pramo
nės Tarybos yra padaryta, ko
kie buvo mezgami fyšiai su 
Įvairiomis prekybos ir pramo
nės įstaigomis ir kokios ben-

| LOUIS EISENBERG : 
:; Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 
i; Kvarkų, Vaniišių, Cinuoja, : 

Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

Užsisakymu?. reikia paduot tuojau per

COLLVER - MILLER CO
2033 E. 9th Street 
netoli Euclid Avenue

ir 198 W. 25th Street
Kampas Franklin Ave.

LAIVAKORTES JAU 
ATPIGO

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

"parupinam kožnam. ' Pinigus 
išmokame greičiausiai. Kas 
tės tuojau šiuo antrašu:

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

siunčiame Lietuvon pigiausia ir 
tik Lietuvis ar Lietuvė kreipki-

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

SIŲSKIT LIETUVON

IMPORTUOTI (Seno Krašto)
Dalgiai ir pjautuvai, dirbti iš geriausio plieno. Galima plakti kū
jeliu. Dalgiai ir pjautuvai gavo didžiausias dovanas Europoje.?2S0

:60
.40
Depf. 25

DAIKTUS

IMPORTUOTI DALGIAI .
” PJAUTUVAI 

žiedai del dalgių rankenų __
Siųskit ’25c už persiuntimų.
J. KORECEK, 1244 W. 18th Street CHICAGO,* ILL.

Kuomet Apsergi
Pirmutinis dalykas kas reikia jums žino

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

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

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

vi

Nedėliomis 
10 ryte iki 
2 po pietų

647 Euclid Ave. Antros Grindįs Cleveland, O.
Durjs šalę Rnnnhlir Riiildinfi* STAR TEATRO Bond's Clothing Store KepUDllC ISUllOing DURIS ŠALĘ

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

iki pat Lietuvos rubežių.
Informacijų, ir Sąlygų klauskite per Laiš

kus. Rašykite Lietuviškai. Adresas:

VAN CLEEF EXPRESS &
• FORWARDING COMPANY
303 West 30th Street New York City

V ------ I
į FARMOS s ^FARMOS ■:

I
J« Nepirkit Farmų prastų arba pustynėse, pakol nepamatysit musų *■ 
■■ Didžiosios Lietuvių Ūkininkų Kolonijos žemių. Dabar yra geriau- 5 
•J sias laikas išsirinkti gerų Ūkę, nes žemė pati save parodo javų 

našumu. Atvažiuokit ir pamatykit kaip pas mus puikiai kviečiai *■ 
ir dobilai ir kitokie javai auga. Lietuviai kurie pirko Farmas šį !• 
pavasarį pasakoja kad miestuose daugelis žmonių nori pirkti far- 
mas, bet bijosi kad kelionė nebūtų uždykų. *■

Aš užtikrinu kad į musų Kolonijų jūsų kelionė nebus uždykų, nes 
čia yra geriausios ružies žemės, molis su juodžemiu, ir auga viso- 
ki javai. Tai nėra gyrimas arba-viliojimas žmonių, bet gryna tei- ■* 
sybė. Tik pamislykit: suvirs 400 Lietuvių pirito Farmas musų ■! 
Kolonijoj, tai aiškiai parodo kad čia yra tinkamiausias kraštas ap- Ji 

' sigyvenimui Lietuviams. Norint apsigyventi tarp Lietuvių ir įsi- 
’ gyti ger? Ūkę, reikalauk Farmų Katalogo. (25)

j. A. Žemaitis R. 1, Fountain, Mich. !;
VV^AAMVWVWSAAAAAAAWVVVVVVWVVWVWWWVVWVVVVVWVVh
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ]
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

ti ir pirmiausia po tos nelaimės 
jis buvo paimtas tardyti; dabar 
liudija kad teisėjas McGannon 
yra 'buvęs žudystės .vietoj, gi 
viena moteris priliudija jį ma
čius šaunant.

laipsnį. Toje iškilmėj Geddes 
vilkėjo Edinburgh© Universite
to rubus.

Dr. J. Vitkus atidarė ofisą. 
Daktaras Vitkus šiose dienose 
Įsirengė savo gydymo ir ligonių 
priėmimo ofisą Brazių budinke, 
viršuje Lietuviško Banko, kam
pais Ę, 68 ir Superior gatvių.

Kadangi ilgas laikas ‘kaip gy
vuoja Olevelande milžiniška Lie
tuvių kolonija čia neturėta Lie
tuvio gydytojo,- Daktaras Vit
kus bus dideliu palengvinimu 
vietos savo vientaučiams, nes 
dauguma mūsų žmonelių daug 
yęa nukentėję nuo visokių sve- 
tinųj suktų ir teisingų'gydyto
jų daugiausia delei nesusikąĮbė- 
jimo.

Linkime jam gerų pasekmių.

Nusižudė pašokdamas trūkiui 
ant kelio tūlas Juozas Pistorius, 
25 m. amžiaus, nuo E. 50 st.

SLA. 14 kuopos išvažiavimas 
pereitą nedėldienį pasisekė ge
rai- Diena buvo gražiu tik ne- 
perdaugaausia atsilankė žmonių. 
Visi buvusieji suvažiavime pra
leidę linksmai dieną anksti 
vakare pradėjo skirstytis • 
mbn.

pa- 
na-

Nedėlioj atsibus draugiškas 
išvažiavimas Dr. V. Kudirkos 
Draugystės narių ant Pr. Ja- 
nušaičio farmos, Chesterland, O.

Gražiausias šios vasaros išva
žiavimas atsibus tai TMD. 20 
kuopos, rengiamas liepos 10 d., 
Walter’s Grove, už Brooklyn© 
karų stoties, kur pereitus du ne- 
dėldieniu turėjo išvažiavimus 
Sandariečiai ir SLA. 14 kuopa.

toj 'audeklo iiždangos, bus pa.-1 
leista debesis garo aplinkui vi- ■ 
są estradą ‘kur publika matys. 
Kada bus paleista garas, ant jo 
bus nukreipta įvairių spalvų ži
buriai ir debesį pavers į gra
žiausių spalvų 'vaivorykštes. _

Nežinia’kiek Lietuviai prie to tag, __ „________ Iii
daug prisidėt galės, nes savo-ĮaS| turį savo žmona ir vaiku, 
sroviniu susiskaldymu taip vie-ljįsaii ta darbą sutiko padaryti 
ni nuo kitų atsitolino jog negą- Į už prižadėtą $5,000 atlyginimą. 
Ii nieko gero padaryti. Yra už-|get jis tu pinigu, sako, nėra ga- 
kviesta keletas atlikimui Lietu- vęs. Jisai surastas New Yorko 
visikų šokių./ j valstijoje. . Kaip ir jis liudija,
’pati nužudytojo žmona viską

A. Šimkūnas jau galutinai pa- suruošė, per tūlą Italę akušerką 
gijo ir apleido ligon'bu.tį birže-1 surado rei'kaĮingą^kruvinam dar- 
lio 15 d. .Dabar vėl išvažiavo 
ant savo’ .naujai nupirktos ūkės 
Mallet Creek.

Surasta jau ir pats žmogžu- 
dis kuris du metai atgal nudurė 
D. Kaberj, jo žmonos pasamdy- 

. Tasai žmogžudis yra Ita-

Po apsišaudymo su' trimi vy
rais Lakewoodo policijai pasise- 

I kė paimti iš Kanados atplaukusį 
laivą su degtine,- apie 1,200 
kvortų, atgabenta į Clevelandą. 
Degtinė buvo paslėpta anglies 
aruoduose, už tam tikrų Sienų, 
vienok gerai tokį svetį-laivą vi
sapusiai apmieravus ir suradus 
kad toj vietoj dar perdaug sie
nos, pavyko surasti kodėl ji to
li buvo atsikišus.

Liepos 4 d. Lima parke atsi
bus didele iškilme priimti j pi
liečius daugybė svetimšalių pa
reiškusių norą būti šios^šalies 
pavaldiniais. Bus suruošta tai 
dienai tūkstančiui naujų pilie
čių “diplomos”. ■

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS 

1935 ST. CLĄIR 
Ave.

Važinėjimui po miesto centrą 
tramvajais paduota sumanymas 
jvesti 214c kainą, tuomi kom
panija turės daugiau pelno, nes 
dabar dauguma žmonių eina 
pėsti. Sritis tuomi paliečiama 
bus nuo upės vakarų miesto šo
ne iki apie 30 gatvės rutyose^

Indomios prakalbos atsibuoi .] 
kozną nedėldienį, nuo 3 vai. jo i 
pietų, Wm, Abel and Sons O 
salėje, 7017 Superior ave„ tam J 
E. 70 ir 71 gat. Inžanga visiė# 
dykai, kolektų jokių nėra. Tu>. 
ka paklausyti vyrams ir mote- į 
rims, aiškinama įvairus tikjtq| 
niai dalykai.

■ MHUI
(THE FIELD) 

n (nJ. Lithuanian Publicati 
’prtliihrf Weekly at Cleveta 

Ohio Lithuanian Rublis 
Yearly Sibscriptidn n 

u the United States tl...... 
(Vįida and Mesco .... 
yittania and other countnei
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"DIRVA' 

',117 SUPERIOR AVE. CLEVI

Nesiduokit apgauti. Pasiren
gusiems važiuoti į Lietuvą žmo
nėms reikalinga išpildyti tam 
tikrą blanką, 'kurią iki šiolei, su- 
lyg-Atstovybės leidimo, pasira
šė Dr. J. šemoliunas ir “Dirvos” 
redaktorius dykai. Tūli apga
vikai pradėjo žmonėms kalbėti 
buk jų parašai jau negeri ir 
reikią tik pas juos duoti 'blan
kas pildyti, o už tą kelių mintytų 
darbą nuo žmonių nulupa po 
dešimts dolarių.

Naujas Clevelandui vyskupas, 
J. Schrembs, pribus j Olevelan- 
dą tik rugsėjo mėnesyje.

bui atlikti žmogų, ir prirengė 
visą * tragedijai ‘sceną.

Pati Kaber’ienė, visą laiką no
rėjus užsiginti,.pagalinus neišsi- 
laikė ir išsidavė 'nekurtuose da
lykuose. Ją saugojama kad ne- 
nusižudytų, ries ji taip grąsino, 
sakydama kad jos niekas nega
lės nubausti.

Frėmont, O., važiuojant per 
reles automobiliui su šešiais 
žmonėmis, užlėkė ant jų tarp
miestinis tramvajus ir keturis 
ant vietos užmušė, du 'sužeisti.

Daugelis Lietuvių turi auto
mobilius ir myli nedėldieniais 
pasivažinėti; (gefiaus lyra apsi
saugoti privažiuojant trukių ar 
tramvajų relių, negu patekti to
kion nelaimėn, kokių kas mielas 
nedėldienis Cleveland© apielin- 
kėse buna.

Pereitą savaitę čia lankėsi 
Anglijos ambasadorius į Suvie
nytas Valstijas A. Geddes. Jis 
išsireiškė apie Amerikoe-Angli- 
jos vienybes palaikymo reika
lingumą; Western Reserve Uni
versitetas suteikė jam garbės

Kainos prieinamos 
Valandos nuo 9 ryto 

iki 8 vakare;

DR. J. T. DUHIGG irg^S1s
1395 E. 9th St., tarpe SL Clair ir Superior Ave.

Pradėjo vėl gydymo praktiką po prabuvimo suvirs 10 metų kaipo 
chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne ir Jurininkų Ligonbutyje. 
Ofiso valandos 1—4 po pietų ir 7—8 vak. Nedėliomis nuo 11—1.

— Telefonas Prospect 4061 —

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

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

IŠBUDINK MIEGANTĮ
DOLARĮ

Jus dirbot sunkiai už savo turimus pini
gus. Ir dar vis kasdien einat dirfbti dau
giau jų užsidirbimui. Kam laikyti na
mie ar ant pigių nuošimčių pirmiau už
dirbtus?
Pinigai kurie neuždirba gero nuošimčio 

fc yra užmigę, todėl jums reikia anksti kelti 
ir eiti dirbti sunkiai. Prikelkit juos.

Kąip tai galima padaryti?
Lengviausia, saugiausia ir patogiausia in- 
vęsdinti juos Į The Lithuanian Mortgage 
Co., kuri veikia jau nuo 1919 metųJr 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 klausk pas P. Mulioflį, A. B. Bartase

vičių arba kitus kompanijos narius.

2006
St. Clair Avenufe

Cleveland, O..

Published and dii

Ho 26

Washington, bin. 
po telegramo, birželi 
nuo šovė per langą 
Ministeri Dr; Purych 
sprindžių augsčiau 1 
įas. Piktadaris jiešl 
Inj agentų darbas.

F B DARBININKU
JUDĖJIMO

TMD. 47 kuopa savo susirin
kime birželio 19 d. kalbėjo apie 
paėmimą platinti Ohio ir Michi
gan Valstijų TMD.’ Kuopų Ap
skričio išleistos paskaitos “Emo
cijos ir jų Kultūra.”

Paskaita, kaip tikrai teko su-' 
žinoti, bus gatavai išleista į kny
geles, apie 30 puskapių didumo, 
pirm liepos 15 dienai ir, bus ati
duota vietinėms ir Detroito 
TMD. kuopoms platinimui.

Sumažinimui Apskričiui išlei
dimo lėšų, paskaita buvo paves
ta “Artojo” redakcijai,.kuri per 
“Artoją” perleido ir už atspau
sdinimą jos .paėmė tik už darbą 
ir popierą, statymą neskaitant.

Kiekvienam musų kuopos na
riui reikėtų įsigyti tų knygelių 
po kelias ii* praplatinti jas kuo
pos naudai tarpe savo draugų; 
kaina bus tik 15c. už knygelę, 
taigi visai maža, ir bile 'kas ga
lės nusipirkti.

Kuopa taipgi nutarė Sureng
ti išvažiavimą 'kuris įvyks rug
pjūčio 7 d. Puritas Spring Par
ke. Apie tai platesnių žinių su
teiksime vėliau. ■

Rengimo Komisija.

Daržovės atpinga. Subatoje 
visose rinkose pasižymėta dar
žovių kainų nupuolimu ir jos to
lyn eina pigyn. Labai reikalin
ga laukams lietaus, kas leistų 
progą prinokti kitiems augme
nims;. .Naujos bulvės visai pi
gios.

Buvęs teisėjas McGannon, iš
likęs nuo bausmės už nušovųną 
Haroldo Kagy pernai Matą, da
bar iš visų pusių liudymų ap
suptas laukia nesmagaus liki
mo.- Tūlas Joyce kurį McGan
non norėjo toj e žuįdystėj inpin-

Iš td kaip labai reikalaujama 
įvairių indų ir molinių didelių 
bonkų galima nuspėti jog žmo
nės pusėtinai smarkiai dirba na
minius gėrimus arba rursiasi 
juos dirbti prinoksiant į galą 
vašaros daugeliui vaisių iš ku
rių gėrimų daromą. North Bal
timore, O., puodų išdirbystėje 
apsireiškia nedateklius molinių 
bonkų ir nespėjama jų daryti.

Seniau, sako, reikalaudavo ne
didelių indų, beit dabar nori to
kių kad tilptų po penkis galio
nus-.

Puodų tam daryti Įstatymai 
nedraudžia; nedraudžia gaben-l 
tis namon nei uogų nei tų puo
dų,” ir nieko nesako kada šalę 
greta viens kito stovi’indai’ ir 
paskirai uogos. Bet sudėk jas 
i indus — tada -kas kita!

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

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

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12
8115 St.* Clair Avenue

Dr. Ray R. Smith, Dentistas
6701 ST. CLAIR AVE. Kampas E. 67 St. 
i Darbą gvarantuoju dešimčiai metų^ 
Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui. 
Naudoju savo garsų ■ “Peridonto” dėl Be

skausmio Dantų Traukimo.
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PAIN

GOMPERS IŠRINKTI
Denver, Colo. — An 

Darbo federacijos, konve
vd likusi jos prezidentu 
tas S. Gompers 40-tam

KOPECNY’S

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).

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.

Tavo Išmokėtas
• LOTAS

Neneša tau naudos, bet $500 
cash ir tavo lotas <bus priim
tas mainais ant vienos šei
mynos Namo, su 6 kamba
riais, Lietuvių apygardoje.

paeiliui kaip jfs tai Fedi 
tarnauja. ,

Konvencija išnešė rez 
pasmerkiančią Rusijos 
valdžią kaipo “darbininl 
Ą" ir pareiškę jog “ši 
dama Rusijos žmonių ša

Jaunų mergaičių teisme, tar
dant vieną tokią už palaidą jos 
gyvenimą, neklausymą tėvų ir 
slampinėjimą naktimis, staifca ji 
iš 'kur tai išsitraukus nuodų 'ki
šo sau į burną ir. apsinuodino. 
Nugabenta ligoributin ar. spėta 
ją nuo mirties išgelbėti. Ji tu
ri 17 m. amžiaus, jos sesuo, ir
gi sykiu paimta, jaunesnė. Abi 
bus nugabentos ant tam tikros 
ūkės kur užlaikoma daugiau to
kių ištvirkusių jaunų merginų. 
Kaip teismo užžiurėtoja sako, 
ant tos ūkės seselės užmirš au- 
gštais kulnais čeverykus ir lu
pų dažus, kvailas” knygas-pasa- 
kas ir ‘krutančius paveikslus, 
tandžias drapanas ir kiltus tam 
panašius mažmožius, ir šokius.

Daug-daug jaunų mergaičių 
išklysta iš kelio didelio miesto 
gyvenime; laimė dar kad jų pė
das tam tikros įstaigos suseka 
ir pirm laiko padeda į tokias 
vietas kur jos ‘‘pagyja” pirm 
negu spėja ineiti į blogesnį 'li
kimą ir suaugimą j metus, ka
da jau visuomenei jos lieka ne 
tik nenaudingos, bet ir blėdin- 
gos.

Springfield, O., tūlas 46 m. 
senis nušovė 25 m. amžiaus mo- 
terį-naš'lę kurią jis mylėjo, v ji 
nenorėjo su -juo užsiimti ir bu
vo su 'kitu vyru susidraugavus. 
Kada jaunos moters tėvas pasa
kė jog ji jau mirus, sente pats 
nusišovė. Moteris paliko tris 
kudikiub.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

Užlaikau visokius ge
riausias vaitus nuo vi- 

į šokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės į mato, Ap
tinką bile kada.

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

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- 
riam dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbant 
7901 SUPERIOR AVE.

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

UŽSISENĖJĘ LIGOS
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojatis pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves 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 geniausių me
todų^ vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man ūmai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS LIGAS KRAUJO, ODOS IR 

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

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

ATIDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tre- 
pais viršun. Mano Kambario numeris 7. Apžiurėkit kad 
atėjot geron vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po piė- 
-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 St- Cleveland. O.

PARSIDUODA

j Apvaikščiojimui 125 m. Cle
veland© miesto prasidėjimo Wa
de parke ruošiama didelė — ir 
turbut didžiausia estrada kokia 
Amerikoj yra lauke pabūdavo
te. Iškilmės bus surengtos su 
įvairiausiais pamarginimais, su
lošta bus “Miesto Dvasia”. Pra
sidės liepos 23 dieną ir trauk
sis visą savaitę laiko, kasdien 
su naujais įvairumais. Bu's per
statyta, kaipo viena programo 
dalis, ir “Tautų Pokiiis” — da
lyvaujant visoms mieste gyve
nančioms tautoms arba jų at
stovams.

Scena yra .parengta tokia di
delė kad užima 8,000 ketvirtai
nių pėdų. Ruošiama įvairiausių 
šviesų išmarginimai kad išžiū
ra butų puikiausia kokią kada 
Amerikos miestai yra parengę.

“Miesto Dvasia” perstatyme 
dalyvaus apie 4,000 lošėjų, dai- 
ninkų ir šokėjų. Tasai lošimas 
Įvyks liepos 23 d. Orkestras iš 
200 žmonių atliks muziką.

Scenų perkeitimo laiku, vie-,

štai jums proga jei turit kiek 
pinigų ir neturit darbo, nusįpir- 
kit krautuvę darančią gerą biz
ni, nereikia patyrimo, savinin
kas sutiks viską aprodyti. Yra 
saldainių krautuvė. Lietuvių ap
gyvento j vietoj. Aš padariau 
gerus pinigus ir. dabar rengiuo
si grįžti savo šalin.

Kreipkitės 1274 E. 71 street.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
Geroj vietoj, gerai išdirbtas 
biznis, daug yrą kostumerių 
ir biznis eina labai gerai. Par
davimo priežastis yra tame 
'kad savininkas apleidžia šią 
šąli. Kreipkitės pas (26) 

•M. 'DEREŠKA .
2255 Hamilton Ave., 

Kampas E. 23rd Street, 
Cleveland, Ohio

PARSIDUODA PUIKUS VAR
GONAI -— už kainą kokią pa

siūlysit. 2624 St. Clair Ave. 
Galima juos matyti kasdien iki 
12 vaL po pietų. D.F.

RAKANDAI parsiduoda pigiai, 
visai veik nauji, mažai varto

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

KURIANIMUI MALKU 
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. ‘-
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Nustatymas Kaltes 
už Gazo Atidėliojimą

1EKAS, tubut, rimtai nepasvarstė apie taip aiškiai ne- 
* galimą priimti pasiūlymą “taikymo” gazo klausimo, 
nors tas pasiūlymas buvo padarytas po parašu paties Cle
veland© miesto majoro.

Jis tuojau buvo apleistas,: vienok iš miesto pusės prisilai
kymas ir pažiūra, kame tas buvo gavęs priežastį pajudi
nimui, yra ypatinga kadangi tai yra atidėliojimų nusi
statymas.

Mes atlikome viską kas mūsų galėms prieinama išvengi
mui atidėliojimo ir nurodėme miestui pavojingumą ir 
negerą publikos pažiūrą tokiame atsitikime. Mes sten
gėmės painformuoti publiką apie kiekvieną žingsnį ko
kis buvo daroma.

Visa atsakomybė už atidėliojimą sutaikymo gazo klausi
mo priklauso miesto administracijai.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

>

Tame reikale kreipkitės pas 
Petras Muliolis

ar
Juozas" Urbšaitis

BARGAIN BASEMENT
| $5 ir $6 Dreses

O. 
<► Materijos:

Taškuoto Organdie 
Vienodos Organdie 
Languotų ir 
Dryžų Gingham 
Gėliuofų Voile 
Lininių

Spalvos ir Mados:
Pilkos Spalvos 

Taipgi ir Tamsių 
Šio Sezono 

Gražiai Apsiūtos 
Pagal Naujausių

Madų

JOKIOS progos kaip šita moterįs 
kas metai laukia. Jos žino jog 

apie šitą patį laiką mes išstatome vi
sų gražiausias suknes-dreses tokiomis 
kraštutinai žemotnis kainomis kad 
musų pirkėjos galėtų gauti sau Vasa
ros 
nio 
sau 
dys
ir, geriausios rūšies dreses. z Mieros 
yra moterims ir merginoms.

ištekliui del vakacijų ir kasdieni- 
nešiojimo dikčiai sutaupydamos 
pinigų. Šitas išpardavimas paro- 
musų puikiausių madų pasiutas

t

1'^ 
0 
0

Bailey’s—Skiepe
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o

o i 
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Duodam Merchants Red Stamps _____ [M
su pirkiniais 10c. ar augčiau

: sovietų valdžia uždėjo n
! šiaurią tuaniją”.

Ohio valstijos industri 
pereitos savaitės geriau 

f nios ateina iš Akrono, 1 
mo išdirbėjai didina sai 

t dukriją užpildymui padai
■ ciy užsakymų. '

Goodyear gumo dirbti 
* ' eitoje pėtnyčioje priėn 
| darbininkų daugiau;
■ Geležies ir plieno.^ 
f - vis 'dar eina žemu laipi

pranešama iš Youngst 
'į , sa produkcija siekia a

25 nuošimčių normali* 
Anglies industrijoje 

! - to nepasirodė geresnio 
kad daugiau jo naudoji 
rūose; siunčiama jo tai] 
ta toHinesnius uostus.

Stiklo darbai visai ta 
siliovė, kelios dirbtuvės' 
tuo 'tarpu uždarytis. I 
d stiklo darbai yra aplinl 

f benville.
East Liveipoolio puodi 

ita įstaigos pasirengę 1 
nkacijas. Darbo pertrau 

' ’te padaryta pataisymui 
rią dalių. Kada vėl bus i 
Ūo, tikima nebus-jau 
djmų darbininkams.

Lorain, 0, dinamitu už 
ta: darbininkas, kuris dirbo 
Mo sprogdindamas žemę; 
ra abejo parengtas sprogi 

į dinamitas neveikė,' jis arti 
apniuėti, pakasinėjo žemę, 
to tarpu dinamitas sprogo, 
trenkdamas jį ant vietos.

Paskiausios mins skelbia, 
Did. Britanijos angliakasiai | 
sprendė pradėti dirbti, tokiu I 
du streikas liekasi pertraukt 
Tįsės' apie tris mėnesius.

Ou'tagos mėsos pakuotojar 
ananyta numažint algas po

' nao valandos. Darbininkai p 
rirengį prieš tai kovoti.

Gdžkdių darbininkams, mu 
Į, liepos 1 d, gelžkelių darbo ta 
? rybos nuosprendžiu, numažina 
į ma algos. Numažinimas nalie 
L oa 210 paskirų linijų.

Politijos ir ugniagesį airei 
I kas. Quebec, Kanadoj, gale per- 
Į eita srvaitės sustreikavo uties- 
| to policija ir ugniagesiai. Lai- 
r koma gatavai milicija tvarkai 
t fiureri. Nakties laftu buvo.su- 
f daužomos gatvių lempos, taip- 
| Ė vaikai nėję j policijos stotis 
t išdažė langus, lietomis buvo 
r įduodama bereikalingi gaisro 
į Spialaū Streikeriai reikalauja 

^■dint algas J1.50 savaitėje. 
.Sdeta polieistų ir ugniage-

■ šy-etreikeriu suareštuota.

į^jersiŠavoItaKjosnį 
Rideną fabmetas delei pariia- 
Mto nąirifarimo jo ewemi


