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Norėta Nušauti Lietuvos Užrubežio
Reikalo Minister!

Washington, birž. 29 d. — Sulyg gauto iš Kau
no telegramo, birželio 19 d. nakčia nežinomas as
muo šovė per langą į Lietuvos Užsienių Reikalų 
Minister^ Dr. Puryckį. Kulka įsmigo sienon pora 
sprindžių augščiau lovos. Ministeris ijdįko svei
kas. Piktadaris jieškomas. Spėjama kad tai Len
kų agentų darbas. Liet. Inf. Biuras.
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IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

t_____________________
gompErs išrinktas

Denver, Colo. — Amerikos 
Darbo Federacijos, konvencijoje 
vėl likosi jos prezidentu išrink
tas S. Gompers 40-tam metui 
paeiliui kaip jis tai Federacijai 
tarnauja.

Konvencija išnešė rezoliuciją 
pasmerkiančią Rusijos sovietų 
valdžią kaipo “darbininkų prie
šą” ir pareiškė jog “sunaikin
dama Rusijos žmonių savivaldą 
sovietų valdžia uždėjo žmonėms 
žiaurią tiraniją”.

Ohio valstijos industrijose iš 
pereitos savaitės geriausios ži
nios ateina iš Akrono, kur gu
rno išdirbėjai didina savo pro
dukciją užpildymui padaugėjan
čių užsakymų. '

Goodyear gurno dirbtuvė per
eitoje pėtnyčioje priėmė 1,500 
darbininkų daugiau.'

Geležies ir plieno . industrija 
vis dar eina žemu laipsniu, taip 
pranešama iš Youngstowno. Vi
sa produ'kčija siekia abelnai iki 
25 nuošimčių normalio..

Anglies industrijoje nieko ki
to nepasirodė geresnio kaip tik 
kad daugiau jo naudojama eže
ruose; siunčiama jo taipgi į ki
tus tolimesnius uostus.

Stiklo darbai visai beveik ap- 
siliovė; kelios dirbtuvės visiškai 
tuo tarpu uždarytos. Didžiau
si stiklo darbai yra aplink Steu
benville.

East Liverpoolio puodininky
stės įstaigos pasir.engę laikyti 
vakacijas. Darbo pertraukimas 
bus padaryta pataisymui neku
riu dailių. Kada vėl bus imtasi 
darbo, tikima nebus jau truk
dymų darbininkams.

Lorain, O., dinamitu užmuš
tas darbininkas, kuris dirbo ant 
kelio sprogdindamas žemę; po
ra atvejų parengtas sprogimui 
dinamitas neveikė,- jis artinosi 
apžiūrėti, pa'kasinėjo žemę, ir 
tuo tarpu dinamitas sprogo, už
trenkdamas jį ant vietos.

Paskiausios žinios skelbia jog 
Did. Britanijos angliakasiai nu
sprendė pradėti dirbti, tokiu bu- 
du streikas liekasi pertrauktas. 
Tęsėsi apie tris mėnesius.

Chicagos mėsos pakuotojams 
sumanyta numažint algas po 5c 
nuo valandos. Darbininkai pa
sirengę prieš tai kovoti.

Gelžkelių darbininkams, inuo 
liepos 1 d., gelžkelių darbo ta
rybos nuosprendžiu, numažina
ma algos. Numažinimas'Palie
čia 210 paskirų linijų.

Policijos ir ugniagesių strei
kas. Quebec, Kanadoj, gale per
eitos savaitės sustreikavo mies
to policija ir ugniagesiai. Lai-

iley’s—Skiepe

Merchants Red Stamp* 
iniais 10c. ar augčiau

koma gatavai milicija tvaikai 
žiūrėti. 'Nakties laiku buvo.su
daužomos gatvių lempos, taip
gi vaikai inėję į policijos stotis 
išdaužė langus. Vietomis buvo 
paduodama bereikalingi gaisro 
signalai. Streikeriai reikalauja 
padidint algas $1.50 savaitėje.

-Keletas policistų ir ugniage- 
sių-streikerių suareštuota.

>■ Romoje rezignavo Italijos mi- 
nisterių kabinetas delei parlia- 
mento nepritarimo jo eisenai.

GREKU MŪŠIAI SU 
TURKAIS

Konstantinopolis. — Birželio 
26 d. Grekų mūšyje su Turkais 
■pirmieji atsiėmė atgal nuo Tur
kų Ismid miestelį ant Marmu
ro jūrių pakraščio. Grekų ka
riškų laivų bombardavimu dieną 
ir naktį Turkai buvo priversti 
iš to miestelio ir porto pasitrau
kti. Tūkstančiai pabėgėlių at
vyksta į Konstantinopolį. Sul
tanas užprotestavo santarvei už 
Grekų peržengimą neutralės zo
nos padavadijimo.* • •

Atėnai. — Grėki jos Premje
ras Gounaris ir karės ministeris 
Theotokis birželio 26 d. išvyko 
į Smymą, Maž. Azijoj, pasima
tymui su tenai esančiu kara
lium ir pasitarimui galutinai a- 
pie pradėjimą mūšių prieš Tur
kus, kada santarvės siūlytos ta
rybos taikymuisi atmestos. Ti
kima jog karalius nevyks į fron
tą prieš Turkus iki galutinai 
atakas nebus pradėta. Visa Gre- 
kija šukuojama ir renkama ka
reiviai, net norima imti Ameri
kos piliečius sugryžusius iš Suv. 
Valstijų, kurie kiti tarnavo ka
rėje su Vokietija. Ūkės ir dir
btuvės netenka darbininkų. No
rima sudaryti galingą armiją ir 
persverti Turkų spėkas.

Francuzai Nori Gelbėt 
Lenkams Silezijoje

Berlinas. — Francuzas gene
rolas Lerond, vyriausias perdė- 
tinis santarvės komisijos Augš. 
Silezijoje, pasiuntė birželio 15 
d. slaptą savo pranešimą Pran
cūzų komisijai Beriine kame jis 
sako jog Vokiečiai organizuoja
si Augš. Silezijoje prieš Vokie
ti j ės valdžią ir prieš Lenkus’. Iš 
Vokietijos jie gauną amunicijos 
ir ginklų ir juos remianti Bava
rijos Orgesch partija. Taip 
esant, gen. ■ Lerond sako, Len
kus reikia remti, o ne versti 
pasitraukti, nes tada santarvės 
komisija neįstengsianti Vokie
čių nuginkluoti. Jis patarė Len
kų vadui Korfantui stiprinti sa
vo spėkas jų laikomoj teritori
joj ir 'būti prielankiu jų “slap
tai komandai”. Jis nori didinti 
santarvės spėkas tenai iki ji ga
lės nuginkluoti Vokiečius liuos- 
norius.\ Pataria Italijos kariu- 
menę pašalinti iš tenai, nes jie 
nukentė nuo Lenkų ir dabar už
jaučia Vokiečiams.

Jis taipgi surado kad Vokie
čių-Rusų prekyba plačiai veda
ma per Lietuvą ir pataria uždė
ti kontrolę.

Iš Oppelno pranešama jog in
surgentai priėmė santarvės ir 
Vokietijos planą pradėti pasi
traukimą iš Augš. Silezijos. Iki 
liepos 5 d. nebusią jau nei vie
nos nei kitos sukilėlių pusės.

Buvęs prezidentas Wilson ap
sireiškė prieš augščiausį Suv. 
Valstijų teismą prašydamas tei
sės leisti jam vesti prieš tą tei
smą provas. Jis tą teisę gavo.

Paryžiuje, tūla Anglė moteris, 
apie 60 m. amžiaus, su savo vy
ru kuris gali būti jos vaiku, bė
gyje trijų savaičių laiko pralei
do penkis milijonus dolarių. Ki
to ko tarpe ji nusipirko buvu
sios carienės karūną, užmokė
dama už ją $3,300,000.

Areštuoti Už Pervažia
vimą Lietuvių Pusėn 
Kaunas. — New Yorko Ir

ving National Banko atstovas 
Castle su šoferiu įr vienu Var
šuvos banko valdininku Lenkų 
automobiliu nelegaliai buvo per
važiavęs Lietuvių-Lenkų demar
kacijos liniją ties Merkine. Pa
sirodęs musų pusėje Lenkų au
tomobilius buvo tuojau žvalgy
bos sulaikytas ir visi važiavu
sieji jame asmenys suareštuoti. 
Padarius tardymą, Irving Na
tional Banko atstovas tapo pa
leistas. L. Inf. Biuras.

Vokietija Pradeda Pre- 
kiaut su Rusija

Hamburg. — Vokiečių laivi
ninkystės, industrijos ir banki
niai interesai pasirengę pradėti 
prekybą su Rusija. Jau suor
ganizuota Vokiečių-Rusų Trans
porto kompanija, kurioje sovie
tų valdžia oficialiai turi pusę 
indelio; ta kompanija atliks ga
benimą prekių žeme ir vandeniu 
į visas vietas Rusijoje.

Tokio. •— Japonijos ir Čitos 
valdžių atstovai padarė, sutartį 
sulyg kurios Japonija gauna 
teisės naudotis zSiberijos mišku 
ir kasyklomis ir taipgi teises 
prie Sakhalino provincijos.“ Ja
ponijai reikia ištrauktu savo ka- 
ri limenę iš tūlų dalių Siberijo- 
je. Čitos valdžiai leidžiama įs
teigti miliciją Vladivostoke, dar 
prie to Japonija žada teikti eko
nominę pagalbą tai tolimų rytų 
respublikai.

Meksikoj Prasideda 
Naujas Bruzdėjimas
Generolas Gonzales, buvęs va

das Meksikos kariumenės. laike 
Carranzos prezidentavimo, da
bar vadovauja (sukilėlių būrį 
ir, kaip žinios skelbia, jis ren
gia naują revoliuciją Meksikai, 
Yra sumanymų nuversti prezi
dentą Obregoną- ir apšaukti jo 
vietoj prezidentu gen. Gonzales.

Gonzales pastarais laikais gy
veno Suv. Valstijų pusėje, La
redo, Texas, ir turi tenai savo 
banką ir pramonę, bet susiorga
nizavęs būrį Meksi'konų perėjo 
rubežių ir veikia Tamaulipas 
valstijoje. Meksikos valdžia pa
siuntė prieš sukilėlius 'būrį ka
riumenės. Vienas iš sukilėlių 
generolų jau likosi sužeistas ka
da užpulti valdžios kareivių su
kilėliai buvo sumušti ir genero
las paimtas nelaisvėn.

Vis Darbininkų Vardu
Saksonijos komunistas-plėši- 

kas Max Holz nuteistas visam 
amžiui kalėjimam Teismas at
sibuvo Beriine. Laike tardymų 
tasai plėšikas koliojosi kiek mo
kėjo ir smerkė teisėją ir visus 
jo tardytojus. Kada iš tos prie
žasties teismas 'buvo pertrauk
tas, plėšikas sušuko: “Lai gy
vuoja revoliucioniškas proleta
riatas!” Vėl kitu sykiu tardy
mus vedant, tasai komunistas 
teismą pavadino kiaulinyčia.

Holz kaltinamas kaipo vadas 
raudonos plėšikų armijos už 
plėšimus, naikinimą turto ir už
puldinėjimus žmonių.

Japonija pritaria sušaukimui 
galingiausių jūrinių valstybių į 
pasitarimą apie mažinimą gink
lavimosi. Ji žada kviesti Angli
ją ir Suv. Valstijas konferenci
jom

Camden, /N. J., tūla motina, 
su pora kūdikių rankose, inėjo 
į upę ir prisigirdė. Visų trijų 
lavonai išimti vėliau.

KARALIUS JURGIS 
BUVO AIRIJOJE

Pereitos savaitės pabaigoje į 
Airiją buvo nuvykęs Anglijos 
karalius atidarymui parliamen- 
to Belfaste. Visa kelionė atsi
buvo po didele apsauga, kara
lienė gi būdama Airijos žemėje 
jautėsi nervuota ir buvo išbalus.

Karalius savo kalboje šaukėsi 
į Airius imtis taikaus gyvenimo 
ir laikytis ramybėje, stengtis 
sugerinti santi'kius. Ulsterio iš
tautėję Airiai' jam labai prita
rė. Niekas taip negeidžia tai
kos Airijoje kaip Ulsterio sri
tis, nes smarkus Sinn Feiniečių 
veikimas ir boikotavimas jų iš
dirbinių labai apsunkino tą kra
štą. '

Netoli Dundalk Sinn Feinie- 
čiai susprogdino traukinį vežu
sį Anglijos kareivius dalyvavu
sius prie sergėjimo karaliaus ir 
karalienės atsilankymo. Ketu
ri žuvo ir 20 sužeista. Nuo to 
vietos bėgą du vyrai tuojau li
ko nušauti, šešiasdešimtas nuo
šimtis 'buvusių vežamų arklių 
irgi žuvo.

Karaliaus atsilankymo dienoj 
Dubline atsibuvo dideli sujudi
mai, šaudymai ir bombų eks- 
plodavimai atakuojant kareivių 
bučius.

Cork mieste nuo šaudymų nu
kentėjo daug vaikų, čia dau
giausia šaudė valdžios kareiviai.

Airijos respublikos preziden
tas De Valera buvo areštuotas, 
bet vėl likosi paleistas. Mena
ma bene jis buvo suimtas per 
klaidą ar kurio nors vado užsi
spyrimu, bet iš valdžios pusės 
nesą noro jį persekioti.

šaukja De JĮĮąlerą tartis.
Anglijos premjeras pasiuntė 

De Valerai ir Ulsterio premje
rui Craig’ui užkvietimus atvyk
ti pasitarimui apie pagerinimą 
Airijos santikių su Anglija ir 
paliovimui karės.

Keturi nariai De Valeros ka
bineto, Airijos respublikos val
džios, randasi kalėjime. Priim
damas užkvietimą De Valera 
nori gauti progos sueiti su tais 
nelaisviais pirma pasikalbėti.

šitą Airijos prezidento kvie
timo sumanymą daugelis laiko 
Anglijos noru atitraukti išlau
kinio pasaulio užuojautą Ai
riams, nes gal bus siūlyta 'kas 
nors tokio kas kitiems nedarytų 
skirtumo ir 'butų geru, o ..Airiai 
vienok turėtų atmesti. Tada ir 
butų proga apšaukti Airius ko
kiais nors “kraujo ištroškusiais” 
ir ‘^nesutaikomais” elementais.

Audrose Žuvo Keletas 
Laivų

Meksikos užlajoje pereitą sa
vaitę' siaučiant (audroms žuvo 6 
laivai. Audra taipgi peršlavė 
to pavandenio miestus ir pa- 
darė daug blėdies, nors apie nu
kentė j imą žmonių žinių nėra.

Daugeliui pakraščių° miestų 
gyventojams reikėjo pasišalinti 
iš namų, sandėliams pranešta 
apie užeinantį vandenį ir liepta 
kraustyti .prekes tolyn. Tūlų 
pakraščių salų gyventojai aplei
do savo bustynes, neis salos pra
dėjo skęsti kįlančiame vande
nyje.

Sydney, Australijoj, netolie
se pakraščio nuskendo laivas ir 
su juo žuvo 27 žmonės. Laivas 
buvo užsidegęs.

1.1 Kalti Pačto Vagystėj
Toledo, O. — Federal is teis

mas atrado kaltus vienuolikariš 
trylikos intartų pereito vasario 
mėn. pačto vagystėje, kame jų 
grobis siekė milijoną dolarių pi
nigais. Tarpe 'kaltų yra Juozas 
ir Vanda Urbaičiai (brolis ir se
suo) ir devyni kiti.

Washingtone rengiama didelė 
paroda ir 'konvencija kovotojų 
prieš įvedimą Blue įstatymo ar
ba draudimo visokio pasilinks
minimo arba veikimo nereika
lingo nedėldieniais.

BOLŠEVIKAI VAGIA 
LAIVUS

New York. — Tokia mintis 
apsireiškė šios šalies valdžioje 
kada per pastarus keletą mė
nesių Atlantike dingo be žinios 
keli Amerikos (prekybiniai lai
vai. Yra tikima jog slaptu ko
munistų nutarimu jiems prita
riantiems darbininkams pataria
ma stengtis gauti vietas ant 
laivų, paskui toli nuo krašto pa
kelti maištą, apveikti viršinin
kus ir visus laivus su prekėmis 
siųsti Rusijon.

'Bėgyje pusmečio taip dingo 
apie 20 laivų. Kada laivas nu
skęsta vis kokia nors žymė lie
ka, arba spėjama pranešti kam 
nors kad skęstamą ar kad lai
vas kur sudužo ant uolų užėjęs 
laike audros. Bet šiuose atsiti
kimuose nei apie vieno iš tų lai
vų likimą nežinoma ir neatsira
do jokis gyvas ar negyvas ant 
jų buvęs žmogus.

Nugabenti į Rusiją tų “bur
žujiškų” laivų perdėtiniai gali 
būti nužudomi ir niekais apie 
jų likimą nežino., — šitas atsi
tikimas atnaujina (senovėj ma
doje buvusią jūrių plėšikystę 
arba piratų veikimą.

Amerikos Socialistai At
meta “Diktatūrą”

Detroit, Mich. — Amerikos 
socialistų partijos suvažiavime 
pereitos savaitės pabaigoje ir 
šios savaitės pradžioje tarp kit
ko buvo pareikšta jog socialistų 
tikslas šioje šalyje yra “pada
ryti didelį istorišką darbą — iš
vystyti proletariato revoliuciją 
ir įvesti socialistišką tvarką”.

Kovai prieš kare^-priimta if 
užgirta kaipo “galingiausia dar
bo žmonių 'įrankis’! — genera- 
liš streikas. Atmesta sumany
mas daryti 'politiškus streikus, 
priešinimuisi perleidimams ko
kių negeistinų tarimų valdžio
je. Priimta “konstruktivis kri
tikavimas” darbo unijų iš vi
daus, taipgi nutarta pertyrinė- 
ti visas radikales draugijas ir 
darbo organizacijas Sužinojimui 
kaip daug iš jų pritartų socia
listų judėjimui. Buvo paduota 
įnešimas išmesti iš partijos vi
sus narius pritariančius trečia
jam (koip.) interanacionalui.

Buvo dikčiai sumanymų pri
imti taip vadinamą “proletaria
to diktatūrą” į socialistų pro
gramą, bet tas tapo atmesta. 
Advokatas Hilquit priėmimą to
kios diktatūros pavadino socia
listams “savžudystės liga”. Vi
si priešingieji diktatūrai nuro
dinėjo į Rusijos žiaurumus ir 
terorizmą, be ko diktatūros ne
galima pravesti. Vienas net pa
sakė jog .butų paika 'kalbėti apie 
diktatūrą būreliui iš 10,000 so
cialistų' šioje šalyje. Viktoras 
Berger, žinomas' (socialistas ir 
buvęs kongreso nariu, pasijuo
kė iš komunistų kurie pereitus 
rinkimus patarė darbininkams 
n'ebalsuoti nesą gegužio 1 bus 
revoliucija, bet tą dieną, esą, li
jo ir revoliucija negalėjo įvykti. 
Revoliucija tapo atidėta ant ge
gužio 6 d.; bet tą dieną polici
ja suėmė du lapelių mėtytoju 
ir vėl revoliucija negalėjo įvyk
ti. Du karšti komunizmo pra
našai gavo gerai barti kada jie 
norėjo įvesti proletariato dikta
tūrą, jiems buvo prirodyta jog 
jie nepriguli (prie proletariato, 
bet yra socialistų partijos val
dyboje ir gauną socialifetų par
tijos algas.

Sudeginta 11 žmonių. Netoli 
Mayfield, Ky., po nakčiai rūk
stančiuose ūkės degėsiuose at
rasta vienuolika sudegusių la
vonų, tos ūkės gyventojų, žu
vo dviejų šeimynų nariai. Ka
dangi tokiu budu viename name 
sudegė visi vienuolika didelių 
ir mažų, spėjama jog pirmiau
sia jie Buvo keno nors nužudyti, 
paskui namas padegtas. Atra
sta iššautų ginklų ir kraujuotų 
apvalkalų su degusi oj vietoj.

SKIRIAMA AMERIKOS KONSULAS KAUNE. 
LIETUVOS PRIPAŽINIMAS ARTINASI.

“Plain Dėaler” dienraštis Cle- 
velande nedėlioj, birželio 26 d., 
patalpino šitokį editorialą už
vardintą: “Pervertimas Wilso- 
no politikos”.

“Vienas iš tvirčiausių Prezi
dento Wilsono užrubežinės poli
tikos punktų buvo jo užsispyri
mas palaikyti buvusią Rusijos 
imperiją čielybėje. Jis laikėsi 
jog dabartinė bolševizmo orgija 
nėra Rusijos žmonių padarytas 
dalykas, ir jog etniško apsi
sprendimo doktrina reikalauja 
kad Rusiją butų palaikoma čie
lybėje iki ji tautiniai atsistatys. 
Tuo pamatu jis priešinosi Ja
ponų puolimui rytinėn Siberi- 
jon, ir buvo kurčias ant šauk
smų pripažinimo iš .Lietuvių, 
Ukrainų ir kitų Išmonių kurie 
Įsisteigė neprigulmingas valsty
bes Maskolijos pakraščiais. Len
kija ir Suomija buvo pripažin
tos kadangi šios- valstybės nie
kados tikrai nebuvo įjungtos į 
Rusijos imperiją, bet buvo tik
tai palaikomos pajungtos carų 
galybe.

“Lietuva, Latvija ir Estoniją 
ir dabar .pasilaiko nepriklauso
mas valdžias; Ukrainų respub
lika, vienok, jau ištrinta Mas
kolijos bolševikų ir įsteigta ne
va sovietų nepriklausoma val
džia, Maskvos pavaldinystėje. 
Dabartiniu laiku, tokiu budu, 
Ukraina neturi daugiau pripa
žinimui teisės kaip Maskolija. 
Bet Lietuva, Latvija ir Estoni- 
ja griežtai palaiko savo nepri
klausomybes, nors jos turi arba 
formalius ar neformalius susi
tarimus su Maskvos* valdovais.

“Link galo Wilsono adminis
tracijos Lietuviai nuolatinai rei
kalavo pripažinimo. Jie. išdėsti- 
aiėjo faktą jog Lietuvių rasė y- 
ra etniška vienutė, nesi jungian
ti kraujo ryšiais nei su 'Rusija 
nei Lenkija. Tokį pat argu
mentą gali išstatyt Estonai ir 
Latviai. Jie nėra Rusai, ir et
niško apsprendimo doktrina, 
griežtai imant, nepriklausomy
bę jiems užtikrintų. ’Vienok 
Prezidentas Wilson prisilaikė to 
jog šios sritįs' taip senai yra po 
Rusijos imperija kad butu ne
protinga ir neteisėta leisti joms 
atsiskirti delei nusilpimo ir ne
tvarkos* Rusijos valdžioje'.

“žinios iš Washingtono dabar 
sako jog Amerikos valstybės de
partamentas atidžiai ■ tyrinėjo 
parubežinių valstybių padėjimą 
su tikslu pripažinti jas jeigu 
pasirodytų jos esą pilnai nepri
klausomomis ir atsakančiai tvir
tomis. Kad jos įmatomai (turės 
naudos iš pervertimo Wilsono 
politikos duoda suprasti dabar
tinis nusprendimas įsteigti A- 
merikos konsulatą (Kaune, Lie
tuvoje. šitas savimi dar nėra 
pripažinimu Lietuvos, bet dau
guma kurie yra Lietuvos ne
priklausomybės Skelbėjai laiko 
tai didžiai padrąsinančiu įrody
mu.”

Anglijoje baigiamas statyti 
labai didelis orlaivis Amerikai. 
Jo motorai turi 2,100 arklių 
spėkos, galės lėkti /po 69 mylias 
į valandą be sustojimo per 5,000 
mylių. Pabaigtas daryti orlai
vis (baliono rūšies) atskris į 
New Yorką per Atlantikų.

Sudegė 7 žm. teatre. Barns- 
boro, Pa., kilus teatre gaisrui 
ir apačiai išdegus viršus su žmo
nėmis nužiugo žemyn ’kame už
mušta septyni ir keletas sužei
sta;

Gėri broliai. Rome, Ga., už 
nužudymą 1912 m. dviejų bro
lių čia suimta vienas vyras; po-’ 
licijai prisistatė jo 'brolis kuris 
irgi pasivadino pirmojo vardu 
ir sakėsi jis esąs tas .kaltasis, o 
ne jo brolis, ir dabai* valdžiai 
sunku išskirti kuris yra tikra
sis kaltininkas ir kurio tikras 
yra minimas vaidas.

Lietuvos. Prezidento Liu- 
dymai Čarneckio

x Paskyrime
Iš Lietuvos Informacijų Biu

ro Washingtone prisiųsta se
kantieji -dokumentai apie gerto. 
Valdemaro Čarneckio paskyri
mą Lietuvos Atstovu Suv. Val
stijos^:
Lietuvos Valstybės

Prezidentas
No. 388

Kaunas, 1921 m.
Gegužės 21 d.

Aš, Alėksandras Stulginskis, 
1. e. Lietuvos Prezidento parei
gas, šiuomi skiriu

VALDEMARĄ ČARNECKĮ 
Steigiamojo Seimo narį,- buvusį 
Susisiekimo Minister], Lietuvos 
Respublikos Atstovu Suvienyto
se šiaurės Amerikos Valstybėse, 
■pavesdamas jam eiti atstovo 
pareigas nuo s. m. Birželio mėn. 
15 dienos.

A. STULGINSKIS, 
Steigiamojo Seimo Pirmininkas, 

ė. Valstybės Prezidento 
Pareigas.

DR. J. PURYCKIS 
Užsienių Reikalų 
Ministeris.

« • *
Naujai paskirtas Lietuvos 

Respublikos Atstovas š. A. Su
vienytose Valstybėse, Valdema
ras Vytautas Čarneckis, jau at
vyko Amerikon ir birželio 15 d. 
■perėmė Atstovybę ir pradėjo 
faktinai eiti savo pareigas.* ♦ ♦

•; i * j. '

Birželio 22 .d, apsilankė pas 
S. V; Valstybės Sekretorių p. 
Hughes atsisveikinimui buvusia 
Lietuvos Atstovas J. Vileišis, ir 
prisistatė naujasis Lietuvos At
stovas’ Suvienytoms Valstybėms 
V. Čarneckis.

LIETUVIŲ DRAUGIŠKUMAS 
IR ŠIRDINGUMAS

Kuomet Amerikietis Leit. Lu
ther Bridges, iš Sparks, Geor
gia, tapo perkeltas, keletas mė
nesių atgal, iš Kaupė į Dvins- 
ką, jam išvažiuojant iš Kauno 
Lietuviai surengė atsisveikini
mo vakarėlį, kurį jis1 niekuomet 
nepamirš.

Leit. Bridges išvažiuodamas 
iš Rygos gegužio 3 d. į Pary
žių, turėjo važiuoti per Kauną. 
Tapo nustebintas kuomet trau
kinis privažiavo prie Kauno. 
Stotyje rado komitetą, jo lau
kiantį. Traukinis pasilieka Kau
ne 45 minutes ir komitetas su
rengė jam tinkamą priėmimą 
ant to laiko.

Komitetas susidėjo iš Gene
rolo Nugevičiaus, narių jo šta
bo, ir keleto Lietuvaičių-slaugių.

Viena iš slaugių prisegė Vy
ties Kryžių ant jo vyriškos kru
tinės.

Atsisveikinant, Leit. Bridges 
visi pabučiavo tikrai Lietuviš
kai.

Šarančiai siaučia. Koloradas 
valstijoj siaučia milžiniškas de
besis, apie penkiolikos mylių 
pločio ir dvidešimts mylių il
gio, sąrančių- Jie viską savo 
kelyje naikina kas tik yra au
gančio.

Birželio mėn. į Suv. Valstijas 
įleista 22,240 ateivių.

PINIGŲ KURSAS

Birželio 29 <L
100 markių-aųksinų .. $1.38^
100 Lenkijos markių .......... 7c

Lietuvos Atstovybes
Nąuji Adresai: 

LITHUANIAN LEGATION 
1925 — F Street, N. W.

Washington, D. C.
Representative of Lithuania 

370 — 7th Ave., New York City
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| Iš Lietuvių Gyvenimo į
PITTSBURG, PA.

/ Vietos Liet. JP ii iečių Sąjun
gos skyrius turėjo sušaukęs su
sirinkimą vietos draugijų, ka
me dalyvavo šv. Dominiko Dr- 
ja, Augs. Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje 4 sk. ir Lietuvių Pi
liečių Draugija. Kalbant apie 
rėmimą Lietuvos paskolos, nu
tarta ją remti, taipgi rinkti* au
kas Lietuvai nuo birželio 14 d. 
iki 30 d. Aukoms rinkti paskir
ta tam tikros ypatos.

Dęlei Liet. Piliečių Sąjungos 
Vyriausios Valdybos rimto vei
kimo ir Sąjungos plėtimo šios 
kolonijos tėvynainiai džiaugia
si galį taipgi su geru upu veik
ti., Kadangi jau yra pagaminti 
Lietuvaičių Piliečių organizaci
jos. pagrindai, tikima čionai ir
gi bus galima tame reikale ras
ti užuojautos ir vietos piliečiai 
padės tam tinkamai prasiplėšti.

Iš musų (kolonijos Sąjungos 
skyrius pasiuntė Centrui vieti- 
-nių draugijų antrašus iš kurių 
jos bus kviečiamos prie Sąjun
gos prisidėti. <

Pas mus siaučia (didelė be
darbė, ypač geležinių fabrikų 
darbininkai šiame mieste ir 
apielinkėse labai paliesti nedar
bu. Nepermatoma nieko page- 
rėjant, lo tas dikčiai atsiliepia 
ant. vietos Lietuvių. Vieni ap
leidžia šį miestą ir vyksta į Lie
tuvą, kiti negali niekaip prisidė
ti prie Lietuvos reikalų nors ir 
norėtų. Kada pasikeis sunku 
ir spėlioti. Vincas.

WORCESTER, MASS.
Birželio 23 d. šį miestą aplei

do žymi vietos dainininkė Iza
belė Avietėnaitė. Ji savo dai
navimu pasižymėjo ne tik Wor- 
cesteryje bet ir plačiose apielin
kėse ir buvo veikli dailės drau
gijų narė. Ji vyksta į Kauną.

Taipgi iškeliavo Lietuvos “A. 
Lietuvio” leidėjo S. Paltanavi
čiaus žmona ir dvi jo dukterįs.

Kaip ir iš kitų miestų, Wor- 
-cesterio daugumas Lietuvių ap
leidžia ir keliauja savo tėvy
nėn. Vienus verčia keliauti be
darbė, nes nenori praleisti visų 
pinigų čia būdami ir nežinodami

kada galės pradėti dirbti; kiti 
vyksta šiaip reikalais ar pasi
matyti su savo giminėmis.

Žinomas.

LOS ANGELES, CAL.
Dirbama Lietuvos labui. Čio

nai pora metų kaip apsigyveno 
žinomi senai Amerikos Lietu
viams darbuotojai, A. Ramanau
skas su savo žmona, iš Lawren
ce, Mass. Pats Ramanauskas 
atvyko čia su tikslu gydytis nuo 
reumatizmo, bet poni Ramanau
skienė, veikli tautininke iš se- 
niaus, deda pastangas suartini- 
mui šio miesto ir apieliųkių iš
sisklaidžiusius ir beveik nepasi- 
pažystančius tarp savęs Lietu
vius, kad visi suėję bendrai pa
sidarbuotų Tėvynės labui.

Poniai Ramanauskienei pasi
darbavus, birželio 5 d. čia atsi
buvo susirinkimas apkalbėjimui 
šelpimo Lietuvos našlaičių, ko 
atsišaukia Lietuvių Moterų Glo
bos Komitetas. Susirinkusieji 
tą dieną Budėjo apie 66 dolarius 
ir susitvėrė moterų komitetas 
tolimesniam aukų rinkimui. Jos 
mano toliau darbuotis šioje ko
lonijoje prikalbindamos savus 
vientaučius dėtis prie musų naš
laičių šelpimo Lietuvoje. Ne- 
kurie žmonės gana gausiai pri
sideda prie to. Tūlas krautuv- 
nin'kas T. Kassalis aukavo 10 
dol. pinigais ir žadėjo aukauti 
200 dolarių vertės vaikučiams 
ir moterims apdangalų.

Našlaičių šelpimui susiartinę 
moterįs mano apie įsteigimą ko
kios nors draugijos, šiaip sau ar 
net pašalpinės. Rūpinamasi čia 
sutverti ir Sandaros kuopą, kuo 
užsiinteresavęs pil. K. Lubinas. 

' Yra čia ir “komunistų”, ku
rie labai nekantriai žiuri į tau
tininkų veikimą, nes mat jų pa
daryta nauda neis Rusų bolše
vikams o Lietuvos Lietuviams. 
Komunizmo garbintojos mote
rėlės čia turi savo neva progre
ss visko susivienijimo kuopą, ku
rios, sako, turėtų būti užtektina 
šiame mieste moterims prisidė
ti -ir 'kitos nereikią.

Darbo aplinkybės čia kaip ir 
kitur nėra pergeriausios.

Žinantis.

COLGATE’S TALCUM PAUDERIS

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

& s

SAUGIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
JUMS IR JŪSŲ VAIKAMS

Reikalaukit Colgate’s Talcum 
Jums patinkamoje Aptiekoje.

* sutaisytas pagal medikalės formulos, 
naudojamos vaikų ligonbutyje.

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

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

COLGATE'S
TALC POWDER

AMERIKOS LIETUVIU SAVAŽIAVIMAS 
WASHINGTONE GEGUŽIO 30-31, 1921

PROTOKOLAS.
Washington, D. C., Washing- 

tono Kotelyje, susirinko suva
žiavę įvairių Amerikos Lietuvių 
organizacijų atstovai ir veikė
jai gegužio 30 d., ir 4 v. po pie
tų Lietuvos Atstovybės Vedėjas 
M. J. Vinikhs atidarė susirinki
mą ir įžanginėj kalboj pabriežė 
sukviestojo suvažiavimo tikslą 
sekančiai: —-

1. šį suvažiavimą sukvietė pa
ti Lietuvos Atstovybė, iškilus 
svarbiems reikalams.

2. Reikalai šiam .suvažiavimui 
yra maždaug sekantieji:

a) Atstovybės yra išgauta au
diencija su Prezidentu Hardingu 
ir Valstybės Sekretorium (pre
mjeru ir užrubežinių reikalų mi- 
nisteriu) Hughes. Toje audien
cijoje su Lietuviais galės sy
kiu dalyvauti Latvių ir Estų 
delegacijos. Bendra tų trijų 
Baltijos valstybių delegacija — 
susidedanti išimtinai iš* Ameri
kos piliečių — nuvyks į Baltą
jį Namą gegužio 31 d., 10:20 v. 
iš ryto, kur bus inteikta Prezi
dentui peticija pripažinti Lietu
vą, o taipgi ir Estoniją ir.Lat
viją, neprigulmingomis de jure 
valstybėmis.

b) Tuom pačiu laiku Lietu
viai inteiks Prezidentui pirmiau 
surinktą milijoną parašų ant pe
ticijos, kurioj prašoma Suvie
nytų Valstijų pripažinti Lietu
vą neprigulminga. Parašai yra 
įrišti į tam tikras knygas ku
rių skaitlius neša suvirš šimtą 
keturiasdešimts, ir tas knygas 
galės nunešt į Baltąjį Namą su
važiavimo delegatai, kurie pa
čioje audiencijoje nedalyvaus.

c) Tolesnis Lietuvos Pasko
los vykinimas Amerikoje.

d) Įvairus kiti Amerikos Lie
tuviams svarbus reikalai ir Lie
tuvos nepriklausomybės darbuo
tės klausimai.

Prie to pil. Vini'kas perskaito 
šiam suvažiavimui patiektą die
notvarkė ir pakvietė čionai da
lyvaujantį garbės svečią, Lietu
vos Atstovą gerb. Joną Vileišį, 
kad rasi jisai malonės į susirin
kimą Lietuvos Respublikos var
du pratarti.

Gerb. Vileišis buvo suvažia
vusių atštcrfų atsistojimu, gar
siu delnų plojimu ir entuziastiš
ku tris sykis “valio!” pasveikin
tas. Savo kalboje, pirmiausiai 
pasveikinęs Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimą varde Lietuvos Re- 
spubjjkos, gerb. Vileišis gražiai 
nupiešė savo buvimo Ameriko
je laiku darbuotę, kuri mezgėsi 
su darbais visų Amerikos Lie
tuvių besitrusiančių Lietuvos 
nepriklausomybės labui. Džiau
gėsi Lietuvių pasiryžimu ir nu
rodė kad ir ateityje labai svar
bu , Lietuvos gerovei visiems 
Lietuviams darbuotis išvieno,

remti Lietuvą ir jos Atstovy
bę, nežiūrint koks asmuo Lietu
vą atstovauja. Kvietė visus A- 
merikos Lietuvius ir toliau tau
tos ir valstybės dvasioje dar- 

Ibuotis ir remti jo inpėdinį ku- 
Į ris labai trumpoje ateityje at
važiuos iš Lietuvos jį pavaduo
ti, pareikšdamas jogei šiame 
suvažiavime gal būti kad pasku
tiniu kartu jis su Amerikos Lie
tuviais sykiu dalyvauja. Dar 
sykį visus sveikina ir, gausiais 
delnų plojimais lydimas, aplei
džia estradą.

čionai Kun. Bučys užreiškia 
kad Lietuvių Romos Katalikų 
Federacija, kurią jis su kitais 
dviem asmenimis šiame Suva
žiavime atstovauja, nevisai su
tinka su esančių delegatų teisė
mis nustatyta tvarka. Anot jo, 
kalbančio minėtos Federacijos 
vardu, delegatai nuo centrali- 
nių organizacijų ir nuo paski
rų grupių negali turėti spren
dimuose lygybės, nes tai nebū
tų demokratinga. šitas užreiš- 
kimas pareikalauta užrekorduo- 
ti protokole, o patį klausimą iš 
principo padėti dienotvaricėn.

Tuom tarpu pranešama man
datų peržiūrėjimo komisijos są
statas, kurą buvo Lietuvos At
stovybė nuskyrusi, ir pareiški
mas jog toji komisija jau bai
gia mandatus tvarkyti. Minėta 
komisija susidėjo iš sekančių: 
Ona Draugeliutė, P. Rimkus ir 
P. Pūkas. Įnešama kad Suva
žiavimas šią komisiją užtvirtin
tų. Užtvirtinama visais balsais 
prieš vieną.

Mandatų komisija priduoda 
savo raportą iš kurio pasirodo 
kad Suvažiavime dalyvauja 146 
delegatai ir 12 svečių, atstovau
dami sekančias Lietuvių kolo
nijas, minėtinai:

Ansonia, Conn.
S. Bujanauskas.

Bridgeport, Conn.
J. L. Dulbis.

Hartford, Conn.
Kun. J. Ambotas.

Naugatuck, Conn.
J. Domeika.

New Britain, Conn.
J. Skritulskas •. ',
J. J. Gerdis. >

Waterbury, Conn.
Nik. želvis
Jonas Tareila
Jur. Laškevičius
Jos. Dander

Chicago, Ill.
K. Gugis
J. J. Hertmamavičius
Ponia Elias
J. J. Elias
Jonas Viskontas
J. K. Enčeris
J. A. Mickeliunas
Stasys Grisius
J. B. Brėnza
P. Poška

SVEIKI IR LINKSMI KŪDIKIAI 
YRA UŽSIGANĖDINIMAS 

MOTINOMS
Lietuvė motina iš Milwaukee rašo:

‘Ter daugelį savaičių mano kūdikis verkė be
veik, be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tik
rai nujaučiau, kad tam kaltas jo maistas,' ir vi
sur jieškojau pagalbos, bet be pasekmių. Paga
linus mano gydytojas patarė naudoti

EAGLE BRAND
{CONDENSED MILK)

ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs, 
* miegojo gerai, ir dabar yra sveikiausias kūdikis 

visoje musų kaimynystėje.”
THE BORDEN COMPANY

Borden Building New York

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI muay knygą. KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
kį sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
rijas jusy kalboje. 0103

Vardas ____________________ ___ --__ .......

Adresas ____ _________ ....____________ _

Ponia Poškienė 
Kun. Prof. Bučys

E. St. Louis, Ill.
J. N. Žičkus

~ Melrose Park, Ill. 
F. K. Stržyneckis

Roseland, Ill.
J. Savickas

Baltimore, Md.
P. Lazauskas 
J. Bajoras 
Juozas 'Butkus 
Ona Mikniutė 
P. Ginkus 
J. Vasiliauskas 
Marijona čižauskienė 
Jonas čižauskas 
Uršulė Rukienė 
Ona Rukienė 
Dr. [B. Vencius 
Viktorija Vencienė 
F. Želvienė
L. Kasininkas

Cambridge, Mass. 
J. Klimavičius 
J. Sieberg

Lawrence, Mass.
J. Sekevičius

Montello, Mass. 
Paulina Abračinskiutė 
J. Mockevičius 

Northampton, Mass.
J. Prąlbulis

So. Boston, Mass. 
Adv. F. J. Bagočius
K. Šidlauskas 
A. Ivaškevičius 
Dr. Kapočius 
V. M. Kasparas
M. Šidlauskienė 
A. Kapočienė 
J. Matusevičius 
F. Ringaila
J. B. Valukonis 
P. J. Kazlauskas

Westfield, Mass. 
Justinas žala

Worcester, Mass. 
Kun. J. J. Jakaitis 

Detroit, Mich. 
Kun. J. Jonaitis

Elizabeth, N. J.
F. Bražinskas 
Dr. A. Bacevičius

Newark, N. J.
V. Lazdynas 
V. Ambrazevičius

Albany, N. Y.
J. Dzikas

Amsterdam, N. Y.
J. Gaška ■ 
P. Plaukis

Brooklyn, N. Yf:
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

APIE “BLUE” TIESAS 
arba

“APDŪMOJIMŲ” ŠVEN- 
TĄJHENIŲS

Kaip imi mislyt ir persi- 
štatyt kas sviete Įjau gali 
statyt kas sviete jau yra iš
tikę, užėję ir įvykę, tai net 
plaukai stojasi. Viskas ko 
žmonija netikėjo, iš ko juo
kėsi ir nemanė galimu šian
dien jau turime.

Imant mažus ir didelius 
atsitikimus, maždaug eina 
šitaip: juokėsi žmonės iš at
sirandančių naujų tikybų, o 
jos vistiek stojosi; juokėsi 
iš respublikų, kur tautas be 
karalių valdytų pa'tįs žmo
nės, bet respublikos šiandien 
dygsta kaip grybai; juokėsi 
žmonės iš garlaivių, bet jie 
šiandien plaukioja ir yra 
labai naudingi; juokėsi iš 
traukinių, bet jie jau įvy
kęs svarbus faktas; juokė
si iš orlaivių, bet jie šian
dien išsivystė į svarbių ko
munikacijos dalį. Juokė
mės iš Elektros, bet Ibe jos 
šiandien namo neranduoja
me. Juokėmės iš telefonų, 
bet šiandien, vietoj eit pas 
draugų atr draugę ir (žodžiu 
kų pranešti pranešame tele
fonu. Tas pats buvo su te
legrafais ir kitokiais svar
biais išradimais.

Juokiamės mes iš bolše
vizmo, bet jo apaštalai, pa
siremdami visais šia sumi
nėtais įvykimais tikrina jog 
ir jų svajonės išsipildys.

Niekados nemanėme kad 
Amerika liks “sausa”, nes, 
visi Sakėm, čia politikieriai 
yra tik bravorninkai ir kar- 
čiamninkai, ir kad visi vir- 
šninkai išrenkami tik už ru
džio stiklų. O dabar to ru
džio negauna ir tai yra vir
šininkų pririnkta ir visi jie 
tokie kaip seniau buvo, 

j ' Štai dabar, aršiausias ir 
I baisiausias už visus, ateina 
naujas sumanymas: vadins
imas “Blue Sunday” arba 
Lietuviškai išvertus “Mėly
nas Nedėldienis”, o tikra to 
reikšmė: “Apdūmojimų ne
dėldienis” arba tokia diena 
kurioje nieko negali kito 
daryt kaip tik sėdėt namie, 
arba, kas eina bažnyčion, 
nueit, pasimelst ir vėl su
grįžt: ne važiuot automo- 
bilium, bet pėkščia.

Sulaukęs nedėldienio, pra
švitus, pradedi žmogus žio
vaut, raivytis ir rengiesi iš 
lovos ristis lauk. Pradedi 
mislyt kų veiksi per dienų, 
kur padėsi liuosų laikų, kad 
mintyje nestovėtų tik savai
tės pravargtas darbas ir ki
tokie nepasisekimai. Nori 
užmiršti visus “apdūmoji
mus” praleistų šiokių dienų, 
kurios buvo paskirtos kū
nui, o nedėldienį nori sunau
dot dūšelės atgaivinimui ir 
dvasios pastiprinimui.

Nusiprausi, pavalgai, ap
sitaisai šventadieniais ir už
sisukęs fordų ar kų kitų iš
pumpuoji ant gatvės- Vat 
bus. linksma, vat šviežio oro 
prikvėpuosi! Ir važiuoji ir 
džiaugiesi.

Bet dar neprivažiavus iki 
gatvės galo pamatai vidu
ryje kelio stovintį šviesiai 
mėlynai apsirengusį policis- 
tų: jis iškėlęs rankų sulai
ko tave ir užrinka: “Ar ne
žinai blue įstatymo?!”

Pūkšt! visos linksmos sva
jonės ištyška: reikia gryž- 
ti atgal kad nenubaustų. —

Sugryžti, sėdi kambaryj h* 
imi apdumoti: “Kas- tokį 
kvailų įstatymų išmislino !”

Na, durnoji sau, ateis po
pietis, eisiu į teatrų. Gal 
ten tik netrukdys ramiai sė
dėti. Pasiimi draugų, pačią 
arba draugę, išeini nuduo
damas tik “apdoinojimais” 
persigėręs, praeini pro “mė- 
Jynų poličistų” ir šliauži to
lyn. Ateini iki teatro du
rų: ant jų pamatai mėlynai 
užrašyta: “Uždaryta šian
dien”. Vėl pyksti ir imi du- ' 
moti kas tų prakeiktų išims
iu padarė.

Eini į parkų pasivaikščio
ti. Eini, eini ir pavargsti 
Ir pradedi dairytis sėstis: 
pamatai suolai mėlynu šniū
ru pertempti ir užkabinta 
šviesus mėlynas užrašas: 
“Sėdėk namie”.

Dar didesnis piktumas, o 
ypač jei “komai” kojas ėda.

Na, kad taip tai taip, ei
sim į paežerį, po pasivaikš
čiojimo bus gerai išsimau
dyt. Eini palengva, šneku-, 
čiuodamas ir nejunti kaip, - 
valandų-kitų ėjęs, pasieki 
ežerų. Na, dabar tai plauk
sim!

Žiuri, paežeris užtiestas 
mėlyna tvora, o viršumi jos 
eina mėlynai nudažytų spy- 
gliuotų vielų eilė. (Viršuje 
tvoros ištiesta mėlyna len
ta: “Kų vakar veikei?”

Gatavas, žmogus, spirti į 
tų tvorų kad net subraškė
tų, bet matai sukinėjasi mė
lynai policistas su mėlyna 
lazda rankoje ir priėjęs sa
ko: “Ar nežinot 'kad šian
dien ‘blue Sunday’ ir reikia 
namie sėdėt? Jei kitų sykį 
aš čia jus pamatysiu šian
dien ar Ikitų nedėldienį, bu
sit areštuoti!”

Padėkavoji už draugiškų 
persergėjimų ir apsisukęs 
žadi gryžti namon.

Ateini prie gatvekario re
lių ir lauki: kų daugiau da
lysi, važiuot namon bus ge- . 
riausia. Bet ir čia pama- - 
tai mėlynų iškabų: “Gatve- 
kariai neina — eik tu.”

Na, tai ir turi: kur dabar 
namai! Beveik pusdienį iš
vaikščiojęs, nuvargęs, kad 
vos kojos neša: kaip dabar 
namus pasieksi!....

Ir vėl imi “mėlynų įstaty
mų” keikti.
' Plumpuoji sušilęs namų 
linkui; nuvargsti ir.ištrūk
sti. Artiniesi prie kampo 
kitos gatvės ir manai sau 
užeisi išsigert kokio kvaso 
ar aiskrymo suvalgyk Su
kiesi į duris ir pamatai jas . 
užrakintas. Iškabinta mė
lynas užrašas ant kurio sa
ko: “Nesivalkiok — neiš- 
trokši.”

Pasieki, pagaliaus, savo 
gatvę. Džiaugiesi kad pa
sibaigė nedėldienis ir kad 
rytoj žmogus laisvę atgau
si. Ant durų pamatai už
kabintų mėlynų kortelę: “Tu 
namie nenusėdėjai — pasė
dėsi belangėj”.

Mat, mėlyni policistai ei
na per namus ir apžiūrinė
ja kiekvienų namų ar katras 
žmogus sėdi namie ar ne.

Gatvėj sulaikyt visų nega
li, nes dar spėtum išsiteisini 
ir pameluot kad pas daktarų 
ar į aptiekų eini.

Ir štai ant rytojaus turi 
eit į teismų pasiaiškint del 
ko, kaip ir kur sulaužei mė
lynų įstatymų!

Sakau, jums broliai ir se- 
serįs mano, kad iš baisiau- . 
šių kų civilizuoti sutvėrimai 
kada įšmislijo bus šitas su
manymas. Bet jau yra’ to
kių'kurie ant to pinigus de
da ir agitacijų varo. Yra 
jų čia, yra jų ir Lietuvoje.

Kas tokius durnus daik
tus. išmislina aišku’jums ir 
man: (tik raiši, šlubi, akli, 
kurti, pasenę, paliegę, sme- . 
genų netekę žmonės, kurie 
pavydi sveikiems gyvenimo 
ir džiaugsmo. Sveiki jiems 
užlaikyti dirba visų savaitę, 
o kada ateina nedėldienis jų 
pasilsiui, tai nori jiems už
drausti ramiai praleisti die
na, nori kad jų nedėldienis Į 
liktų nelaisve ir apsunkini- I 
mu.

KONSULATAS
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Nuo Redakcijos
KONSULATAS LIETUVAI IR KITI DALYKAI
IZAIP ant pirmo puslapio 
1 *■ žiniose tėmijote musų 
perspausdinamą iš pereito 
nedėldienio “The Cleveland 
Plain Dealer” dienraščio re
dakcijos straipsnį, Suvieny
tų Valstijų valstybės depar
tamente atidžiai svarstoma 
Lietuvos pripažinimo klau
simas. Sykiu su Lietuvos 
yra svarstoma ir Latvijos ir 
Estijos pripažinimas. Tai
gi, visos trįs Baltijos valsty
bės gal bus pripažintos vie
nu kartu, ar kuri paskirai.

Kaip atsimename, gegu
žio 30 d. Washingtone atsi
buvo Lietuvių suvažiavimas 
ir buvo inteikta Preziden
tui Hardingui ir Valstybės 
Sekretoriui Hughes peticija 
Lietuvos pripažinimo reika
le. (To Suvažiavimo proto
kolas telpa ant 2-ro pusi.). 
Suvažiavimas sušaukta ka
da Lietuvos Atstovybė, po 
vadovyste Jono Vileišio, iš
gavo audienciją su Prezi
dentu. Tame pasikalbėjime 
Prezidentas žadėjo pertyri- 
nėti Lietuvių reikalavimą ir 
suteikti Lietuvai pripažini
mą keleto savaičių bėgiu. 
Buvo menama jog tai įvyks 
trijų savaičių bėgiu.

Žodžiai, matyt, išpildyta, 
nes kaip birželio 26 d. “The 
Plain Deader” talpino žinią 
apie “Pervertimą Wilsono 
politikos”, pripažinimo klau
simas jau buvo svarstomas 
ant tide kad išleista žinios 
ir jose išreikšta viltįs apie 
pripažinimą. Žinoma, yra 
kokių nors keblumų ar vi
dujiniuose Amerikos reika
luose ar ko pašalinio prie 
to pripažinimo ir todėl jis 
užtraukiamas. Vienok jau 
gerai įjudintas, kadangi to 
nerašytų laikraštis kuris vi
su laiku rodo daug užuojau
tos Lenkams ir kiekvieną jų 
užgrobimo žygį vadina “tei
sėtu”.

Antra džiuginanti žinia to 
paties laikraščio atidengia
ma yra tai paskyrimas A- 
merikos konsulo Kaune. Iš 
to laikraščio suminėjimo ai
šku jog nutarta Konsulatą 
Kaune įsteigti. Konsulo pa
skyrimas atsibus savu lai
ku, užtenka mums to kad jis 
nutarta paskirti.

Šitie du žygiai iš Ameri
kos valdžios linkui Lietuvos 
yra pasekme ne keno kito 
kaip tik-musų pirmojo At
stovo Jono Vileišio pasidar
bavimo vaisiai.

Gerb. Vileišiui užbaigus 
savo darbą šioje šalyje ir jo 
vieton Valdžiai paskyrus ki
tą Atstovą, musų katalikiš
koji spauda labai negražia 
partiviška savo melagyste 
skubino užrėkti savo skaity
tojams jog gerb. Vileišis vi
sai čia būdamas nieko Lie
tuvos pripažinimui nepada
rė, ir apgailavo kam Val
džia tokį žlmogų Amerikon 
siuntė.

Mes iškalno galime jau 
spėti kad toji musų laikraš- 
tijos dalis neįstengs paraus
ti iš gėdos net kada Suvie
nytos Valstijos pripažins 
Lietuvą, ko laukiama grei
tuoju, atsakydamos į gerb. 
Vileišio patiektus pripažini
mui reikalingus dokumen
tus. ▼ ▼ ▼

Buvęs Atstovas Vileišis 
Iškeliavo Lietuvon

Birželio 25 d. iš New Yorko 
“Olympic” laivu iškeliavo Lie
tuvon buvęs Amerikoje Lietu
vos Atstovas Jonas Vileišis. Jis 
Suvienytose Valstijose išbuvo 
daugiau pusantrų metų ir jo 
darbuotė musų tarpe buvo gana 
pažymi ir naudinga. Kaipo pir
mas atstovas, Jonas Vileišis pa
darė didžiausius žygius šios ša
lies pripažinimo išgavimui, ir, 
nors dar šiandien pripažinimas 
nepadarytas, tikime jis bus su
teiktas pirmiau negu gerb. Vi
leišis pasieks Lietuvą. Kaip 
nekurtos žinios skelbia, Lietu
vai skiriamas konsulas, taipgi 
svarstoma pripažinimas.

Atsisveikinti su musų atsto

vu pribuvo daugybė Lietuvių iš 
visų apielinkių.

Su daug naujo patyrimo šio
je šalyje, tikime gerb. Vileišis 
sugryžęs bus dar naudingesnis 
Lietuvai, ir po audringo savo 
pragyvenimo tarpe musų neda- 
kepusių srovių vadų jis galės 
tikrai perstatyti Lietuvai ko
kiais Amerikiečiai yra.

Iš vienos pusės mums priklau
so daug kredito ir garbės, bet iš 
kitos — pasirodėme visais savo 
vaikiškumais. Už tai visą “gar
bę” nusineša musų kraštutinė- 
sės srovės.

“Laisvė” Netenka Nar
saus Keikūno

Brooklyn© “chamunistų” or
gano redaktorius matrosas V. 
Paukštys praneša jogei “delei 
įvairių priežasčių, kurių čia, ko
lei kas, nenoriu aiškinti, aplei
džiu atsakomojo redaktoriaus 
vietą su liepos 2 d. š. m.”

Kada “'komunizmas” įsiveisė

Rusijoje, jo vadovai buvo žy
miausioje dalyje matrosai. To
kią “ciną” turėdamas vyras re
dagavo ir musų “komunistišką” 
laikraštį Brooklyne.

Gal užteks čia pakartojus ką 
apie jį sako "Naujienos”.

“Lietuvių laikraštija nepasi
ges to asmens. Ne naudos, bet 
žalos jisai nešė jai per dvejetą 
metų redagavimo 'Laisvės*.

“Pirmiaus ’Laisvė’, jei frr ne
buvo pilnai rimtas ir pastovus 
laikraštis, tai bentį stengėsi lai
kytis švarumo ribose. Bet p. 
(kodėl ne "draugas”? — “Dir
vos” red.) Paukščiui užėmus re
daktoriaus vietą, ji tarytum nu
dardėjo į pakalnę. Viši doros 
ir padorumo reikalavimai ,tapo 
užmiršti ‘L.’ redakcijoje, ir į jos 
skiltis ėmė piltis tokie bjaurus 
keiksmai ir asmenų dengimai, 
kad dažnai būdavo /šlykštu pa
imti ją į rankas.

“Turinio žvilgsniu ‘Laisvė’ ir
gi labai nupuolė. Pirmiaus ji 
stengdavosi visuomenės gyveni
mo sąlygose surasti politikos 
įvykių priežastis, o paskiau ėmė

mis ir nedorybėmis. Rusijos 
bolševikų vadai esą doros1 ir iš
minties pavyzdis, o visi tie ku
rie jiems nepritaria, efeą ‘jude
siai’, ‘išdavikai’ ir ‘nekšai’; te
ka pasidarė ‘Laisvės’ filosofija 
nuo to 'laiko kai jos redaktorium 
buvo paskirtas p. Paukštys, ir 
tokioje dvasioje ji ‘švietė’ savo 
skaitytojus.

“Paukštys neturi jokio moks
lo ; nėra baigęs net pradinės mo
kyklos. Būdamas Europoje, ji
sai kurį laiką dirbo kokioje tai 
Rusų valdžios kanceliarijoje kai
po raštininkas. Tenai jisai tur
būt ir įgijo pirmutines idėjas 
to ‘socializmo’, kurį jisai dabar 
skelbia ‘Laisvėje’.”

Pridursime dar, Paukštys pas
kui dirbo ant laivų ir tokiu bu- 
du dasigavo į Ameriką, kaipo 
pabėgėlis ir čia slapstėsi per tris 
metus nuo deportavimo.

Kada tokie asmenįs paima į 
savo rankas ką nors vadovauti, 
arba, kaip labai mėgsta, valdy
ti darbininkus, tai jau “deržis”.

BALON KRITĘS — SAUSAS NESIKELSI

Moliero Komedija —. Trijuose Aktuose — Verte Šarūnas

viską aiškinti asmenų dorybe-

LIEPOS .M. 
DANGUS

TZ AIP ir kiti, liepos mėnuo at- 
1 skleidžia mums savo trum
pomis naktimis gražius erdžių 
vaizdus ir žingeidaujantieji jais 
randa daug indomumo.

Visi tie žvaigždynai kuriuos 
turime progos dabar matyti ir 
džiaugtis, šeši mėnesiai atgal 
stovėjo lygiai kitoje saulės pu
sėje; jeigu butų buvęs toks at
sitikimas kad dienos laiku saulė 
užgestų tas žvaigždes butume 
matę toli toj šalyj kur saulė ra
dosi. Kitaip jų negalima maty
ti kaip tik dienos laiku, nes nak
tis įgaubia mus į tas erdves ir 
jų 'vaizdus kurie žiemos laiku 
nesiranda toje saulės pusėje kur 
eina žemė.

Nuo sausio 1 dienos iki liepos 
1 dienos žemė turi perėjusi ly
giai pusę savo kelionės aplinkui 
saulę. Kiekvienoje savo kelio 
dalyje žemė vis būna vienoje 
pusėje saulės, o kitoje tamsios 
erdvės išmargintos mažyčiais 
žibučiais, kaip jie musų akims 
išrodo, bet ištiesų tai yra mil
žiniškos saulės, esančios taip to
li nuo musų ‘kad jų tolumo jau 
nebematuojama myliomis bet 
šviesos metais, Kad vienoje že
mės pusėje visados buna naktis, 

■jai besisukant apie savo ašį, tai 
kiekviena nuo saulės nusisuku
si žemės dalis turi progos ma
tyti nakties vaizdus kaip ir die
nos saulės skaistumą.

■Beveik pačiame zenite, tiesiai 
viršuje musų galvų, Sutemus pa
sirodo iš nedidelių žvaigždžių 
susidariusi grupelė vadinama 
Corona Borealis (šiaurinis Vai
nikas). Nors nežymus labai ir 
nelengvai susekamas jo gražu
mas, šis puikus Vainikas Grekų 
mitologijoje turi labai gražią 
pasaką. Atėnų karalius The
seus turėjo moterį vardu Ariad- 
ną kurią jis apleido ant Naxos 
salos. Paminėjimui jos, dievai
tis Ba'kkus jos karališką vaini
ką patalpino tarp Žvaigždžiui 
kur jį ir šiandien matome.

Skaisčiausia iš Vainiko žvaig
ždžių yra vadinama Gamma ar
ba net ketvirto didumo žvaigž
dė. Ji patirta astronomų toli
nantis! nuo žemės greitumu a- 
pie dvidešimts mylių į sekundą.

Visai arti tos grupelės, vaka
rų šone, randasi Bootes konste
liacija, kurioje yra labai skais
ti žvaigždė Arkturus, turinti di
deles pasakas apie save ir mok
sliško žingeidumo. Arkturus y- 
ra viena iš greičiausia keliau
jančių žvaigždžių visame musų 
matomame danguje ir dabar ji 
yra beveik visas laipsnis toliau 
nuo tos vietos kurią ji. užėmė 
senovės Grekų astronomų lai
kuose. Ji yra gelsvos spalvos 
ir turbut keletą šimtų sykių 
skaistesnė už musų saulę. As
trologai spėjo jog po šios žvaig
ždės intekme gimę žmonės turi 
lėmimą būti garsingais ir tur
tingais.

Šiaurvararin. nuo Arkturo gu
li Didėji Meška arba Grižulio 
Ratai, kaip vadinama Lietuvių

žvaigždinėje mitologijoje; meš
kos uodega užima vežimo dy- 
selio vietą ir tas dyselis rodo 
tiesiog į Siaurinį Vainiką, pra
eidamas pro keletą žvaigždžių 
iš Bootes konsteliacijos. Pas
kutinio vežimo galo dvi žvaig
ždės rodo tiesiog į šiaurinę, ku
ri randasi nuo jų į rytus.

Atsimename iš seniau apra
šyto, kad iš pavydo Zeuso ‘mo
teris Hera kitą jos vyro nužiū
rėtą gražią nymfą vardu Kalista 
ir jos sūnų pavertė į meškas.

Toliau nuo šiaurinės žvaigž
dės1 į1 rytus randasi Cepheus 
konsteliacija, o visai šiaurėn už 
jos guli Kassiopeia, jo žmona, 
ir šita šeimyna yra surišta su 
garsia senovės pasaka deieį ati
davimo jų dukters Andromedos 
jūrių smako prarijimui. Visai 
šiaurryčiuose teka žvaigždynas 
Pegasus,. arba žirgas .tojo kar
žygio Persejaus kuris išgelbėjo 
Andromedą nuo smako prariji
mo. Paskui juos vėlai naktį at
eina ir Persėjus ir Andromeda, 
apie ką turėsime kitu kartu 
daugiau paminėję.

Karalienė Kassiopeia, sukėlu
si nymfų pavydumą savo pasi
gyrimu esanti gražiausia už vi
sas moteris, nors buvo juoda, 
kaip pasakos seka, gavusi vietą 
tarp žvaigždžių, tų nymfų pra
šymu, ji dievų buvo pasodinta 
kojom į Šiaurinę žvaigždę, kad 
jai keliaujant aplinkui šiauri
nę ratu ji vis butų vieną sykį 
galva augštyn, kitą sykį kojom 
augštyn. Kada šiuo tarpu mes 
ją matom esančią apačioj Šiau
rinės? ji sėdi galva žemyn. Taip 
ji likosi nubausta už pasididžia-i 
vimą.

Rytiniame danguje taipgi ma
tome jau pirmiau minėtą šiau
rinį Kryžių arba Gulbės kon
steliaciją. Pirm jos vakarų šo
ne keliauja Lyros konsteliacijos 
baltą žvaigždė Vega, o į piet
ryčius nuo jų abiejų matosi ir
gi balta skaisti žvaigždė Altair 
iš Erelio konsteliacijos. .

Vėžio arba Skorpio konstelia
cija su labai mirgančia gelsva 
žvaigžde Antares randasi pie
tuose, kaip ją surasti ir visą 
tą grupę‘pažinti buvo minėta 
pereitą menesį. Paskui šitą žy
mią konsteliaciją eina kita ne
turinti skaisčių žvaigždžių, Sa
gittarius grupelė; turi vieną an
tro didumo žvaigždę, kitos ma
žesnės.

Jau siekianti vakarų horizon
tą, visai pietuose, matosi balta 
žvaigždė Spika iš. Virgo konste
liacijos. šiaurėn nuo jų guli 
Saturnas, Jupiteris ir toliau 
rausva žvaigždė Regulus. šitos 
visos tuojau pranyks ir pasi
rodys sekančią žiemą po naujų 
metų.

Venus ir Marsas dabar yra 
rytinėmis žvaigždėmis; Venus 
liepos 1 d. pasiekė tolimiausį 
atsitraukimą nuo saulės vaka
riniame saulės šone, kaip trum
pas laikas atgal buvo pasiekus 
rytiniame šone, kada mes ga
lėjome ją matyti 'beveik iki 9 
vai. vakare. Marsas matosi to
liau į rytus nuo jos. Abi šios 
planetos galima matyti ryte iki 
prašvintant.

Dunojus — Europos Di
džioji Gatve

“X/IENAS iš reikšmingiausių.
* įrodymų jog Centralinė Eu

ropa stovi ant kelio į geresnę 
ekonominę padėtį yra raportas 
komunikacijos ekspertų jog Du
nojaus upe prekių- vežino j imas 
didėja”, užsimena mums prisių
stas buietinas iš Washington, 
D. C., iš National Geographic 
Society raštinės.

‘‘Ekonominiai Dunojus visose 
pusėse žeme apgaubtoms tau
toms Europoje yra tuoirii kuo 
Viduržeminė jure yra Pietinės 
Europos šalims. Kitados buvęs 
šiaurinis rubežiu's Romos Impe
rijos; vėliaus kelias karingiems 
siaubūnams Hunams, Slavams ir 
Magjarams, dabar komerciaiė 
Didėji Gatvė Centralinei Euro
pai, Dunojus gali girtis esančiu 
viena iš svarbiausių Europoje 
upių, nors Volga savo ilgumu 
jį perviršija.

“žmonijos veikimai pasiekia 
didelių kraštutinyfbių prie viso 
Dunojaus kelio net daugiau ne
gu galima butų daryti sulygi
nimą su linksmuoju Broadway, 
New Yorke. Jo vandenįs mato 
išdykavimus ir skurdą Vienos 
ir plaukia pro plokščius akme
nis ant kurių Ungarės mbterįs 
veli drapanas šų medinėmis kul
tuvėmis ir nusineša jas kubi
luose ar kašėse ant savo galvų. 
Tie vandenįs praeina pro ma
lūnus panašius kaip esantieji 
Minneapolyje, nešą laivus tokius 
kaip plaukioja Hudsonu, ir su
ka vandeninius malūnus j ku
riuos kaimiečiai atgabena savo 
grudus primitiviuose jaučiais 
traukiamuose vežimuose kurių 
net ratai ant ąšių palaikomi 
mediniais virbalais.

“Ta upė perskiria pusiau Bu
dapeštą ir praeina pro veiklų 
Belgradą kur ji paima į save 
Sava upės vandenis. Ji pluko 
laivus 'ant kurių gyvena šeimy
nos kaip panašiai ant kanalinių 
laivų. Jo pakraščiais stovi nu
senę palociai, dideli dvarai, ir 
mažučiai nameliai. ■

“Iš vaizdų pusės Dunojus tu
ri beveik 'begalinio įvairumo. 
Prasideda Juodojoje Girioje, da
lis “jo vandenų sunkiasi per po
žemines gyslas į srovę priklau
sančią Reino kloniui. Vietomis 
Dunojus suspaudžiamas tarpe 
augštų kalnų. Mažesni laivai 
pradeda rodytis ant jo vandenų 
Bavarijoje. Austrijoje jis per- 
sidalina į daugelį alkūnių ir su
daro sukurius. Ungarijos lygu
mose jis prasiplečiai platyn, su
ima į save daug svarbių šakų, 
liekanas buvusios priešistoriš- 
kais laikais tenai jūrės. Jis pa
stoja laukinis, smarkus kuomet 
persiverčia per iKasano švąrpą 
ir taip vadinamus Geležinius 
Vartus. Jin inplaukia beveik 
tiek kitų upių ir upelių kiek 
metuose yra dienų ir jis aplieja 
veik tokius plotus kaip Egiptas.

“Stačiu dešiniu upės šonu pa
lei Kasano švanpą galima su
sekti žymes kelio budavoto Tro
jano anksti1 antrame šimtmety
je. Tiktai pastarais laikais ką 
pabųdavojimas moderniško ke
lio padarė galimu tą švarpą per
eiti abiejose upės pusėse.

“Pripažinimas Dunojaus tarp
tautinės svarbos dalyku buvo 
padarytas padedant jį po komi
sija 1851 metais, ir tolimesni 
padavadijimai kasldnk jo ran
dasi tolimesnėse sutartyse, ly
giai ir Versalio sutartyje aš 

*1919 metų.”

(Tąsa iš pereito num.)

Dauderis: — Pavelykite man nors žodelį 
tarti!

Onutė: —- Jei jo klausysite tai išgirsite pui
kių dalykų.

Dauderis (sau): — Aš jau desperacijoje.
Magdė: — Jis taip prisilakė kad iš vyno 

smarvės negali arti prie jo 'būti.
Dauderis: — Brangus uošvi, aš meldžiu...
Radzivilas: — Šalin, tu smirdi vynu!
Dauderis: — Gerinamoji ponia, aš maldau

ju...^
Radzivilienė: — Fiu! Nei' žingsnio, tavo 

kvapas kaip nuodai.
Dauderis: — Pavelykit man....
Radzivilas: — Šalin, sa'kau.
Dauderis: — Poniute, duok man....
Radzivilienė: — Pažiurėjus į tave aš ser

gu. Jei nori tai kalbėk ištolo.
Dauderis: — Gerai, aš kalbėsiu ištolo. Aš 

prisiekiu jums kad aš niekados neap
leidau namų, ir nebuvau išėjęs, bet ji 

•’ buvo išėjusi visą naktį.
Radzivilas: — Niekus kalbi. Kur dabar 

esi? Ar manai kad mes kvaili? Eikš 
šian, dukrele.

Dauderis (Onutei išeinant iš vidaus): — 
Aš šaukiuosi prie Dievo kaipo liudinin
ko kad aš buvau namie, ir kad....

Radzivilas: — Sulaikyk liežuvį. Tokią be
gėdystę negalima net pakęsti.

Dauderis: — Lai dangtis aint manęs užgriū
va.....

Radzivilas: — Nebekurtink musų daugiau, 
bet pradėk mislyti 'kokiais žodžiai pra
šyti pačios tau dovanoti.

Dauderis: — Aš prašysiu dovanoti?!
Radzivilas: — Taip, ir tuoj!
Dauderis: — Kas? Ar aš?
Radzivilas: —.Dar tik žodį, ir ajš tave pa

mokinsiu kaip iš musų juokus krėsti.
Dauderis (sau): — Ak, Jurgeli, tu mano, 

Jurgeli!
Radzivilas: — Eikš šian arčiau, dukrele, 

kad tavo vyras galėtų atsiprašyti.
Onutė: — Aš jam negaliu dovanoti to ką 

jis man yra sakęs. Aš negaliu su to
kiu vyru ilgiau gyventi ir prašau mus 
perskirti.

Radzivilas: — Mano dukrele, perskyrimai 
sukelia tiktai skandalą, kuris suterš
tų musų vardą. Buk už jį išmintinges
ne ir turėk -kantrybės.

Onutė: — But kantri po to ‘kiek jis ant 
manęs šmeižtų užpylė! Ne, tėvai, aš 
negaliu daugiau kentėti. .

Radzivilas: — Turi. Aš prisakau.
Onutė: — Tavo prisakymas užčiaupia ma

no burną. Tu turi visą valią ant ma
nęs.

Magdė: — Ak, koks mano ponios malonus 
karakteris!

Onutė: — Sunku klausyti tokių įžeidimų, 
bet mano pareiga yra klausyti tavęs, 
tėveli.

Magdė: — Ak, tu, nuolanki avelė! 
Radzivilas: — Eikš arčiau.

NAUJAUSIOS 
EILES

DAINOS
ir

DEKLAMACIJOS 
Vėliausia išleista dide
lė eilių knyga, kurioje 
kiekvienas ras sau tin
kamas eiles ar dainas: 
patriotiškas, romantiš
kas, pamokinančias ir 
juokingas. Tinka ra
miam skaitymui ir de
klamacijoms visokiuo
se parengimuose.’ 
Knygoje I 50 puslapių, 
su dadėtais paaiškini
mais. Viršeliai mėly
no šviesaus popierio at
spausdinti tamsiai mė
lyna spalva, ant kito ' 
viršų šono yra miste
riškas vaizdelis-vigne- 
tė. Kaina 50c.
Reikalaudami knygos 
siųskit ir pinigus adre
suodami :

“DIRVA” 
7907 Superior Ave.

Cleveland, Ohio. 11

Onutė: — Tavo žygiai nueis ant niek, neš 
rytoj vėl tas pats atsikartos.

Radzivilas: — Aš jau prižiūrėsiu tą’ da
lyką. (Dauderiui) Ant kelių!

Dauderis: — Kaip ant kelių?
Radzivilas: — Taip, kad ant kelių turi pra

šyti pačios dovanojimo. Ir greičiau.
Dauderis (klaupiasi ant kelių,, tebeturėda

mas žvakę rankoje): — Ką gi nori kad 
aš sakyčiau?

Radzivilas: —- Gerbiamoji ponia, aš pra
šau nuolankiai man dovanoti......

Dauderis (atkartoja tuos žodžius).
Radzivilas: — Kvailybę kurią papildžiau.
Dauderis: — Kvailybę kurią papildžiau. •.. 

(Sau) Vesdamas tave.
Radzivilas: — Ir prižadu geriau elgtis at

eityj.
Dauderis (atkartoja ir stojasi).
Radzivilas: — Ir žiūrėk 'kad elgtumeis, nes 

toliau ir mano kantrybė išsisems.
Radzivilienė: — Prisiekiu Panelei Šven

čiausiai kad jei tu pradėsi vėl savo ko
medijas, tai aš tave pamokinsiu kaip 

_ godoti savo pačią.
Radzivilas:’— Neužilgo auš. Sudieu, žen

te. Eikite vidun ir nekvailiokite dau
giau. (Radzivilienei) Eime, brangio
ji; gu*lti.

Dauderis (pasilikęs vienas): — Ką begel
bės kalbėjimas! Pasiduodu. Vedus 
pačią vyrui lieka tik vienas protingas 
dalykas: tai eiti ir stačia galva nuo 
tilto upėn — šmurkšt!

(UŽDANGA)

GRYŠĮU......
Aš gryšiu su džiaugsmu į Lietuvos kraštą, 
Kuriam pirmą šviesą dienos pamačiau, 
Auginama dailiai dorybėj ir meilėj, 
Kaip gėlė darželyj mylima buvau?
Bet vos tik užaugus, praskleidus žiedelį,

■ Apleidau tėvelių namelius mielus, 
'Aptemdinau šviesą skaisčiųjų dienelių, 
Kaip debesius juodus užtraukiau skausmus.
Suspaudžiau jų širdis vainike dygliuotas, 
Auksu austą sapną svajų sudraikiau, 
Bet tėviškę mielą ir Vilties žvaigždelę 
Ant pakraščio marių su jais palikau.
Jie man patikėjo, metus ilgus laukia, 
Širdis n’įstengia sudrausti Vilties, 
Dabai" jau senatvė į kapą juos traukia, 
Bet -vis dar teblaukia sugryžtant manęs.
O, Dieve galingas, išpildyk geidimą, 
Pailgink jų amžių, duok man laimingai 
Sugryžt ir palinksmint širdis sopulingas, 
Ir amžių nubaigti tenai 'kur gimiau.

M. A. Karbonskienė.
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 

nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00 
Tvirtais apdarais _______l_________________ 1.50

PATRIOTIŠKOS, ROMANTIŠKOS IR JUOKŲ 
EILĖS ir DAINOS:: Parašė K. S. KARPAVIČIUS 
SURINKTOS iš “ARTOJO” ir “DIRVOS” ir iš 
RANKRAŠČIŲ:: “DIRVOS” SPAUDA ir LĖŠOS

TRIMITAS



SEPTYNI SENOJO PASAULIO 
STEBUKLAI

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

Tiktai Ptolemius Soter pirmas Įgavo 
mintį apie pabudavojimą žibiribuvo, o jo 
vietai parinko lytinį galą Pharos silos, kad 
tenai jis stovėdamas galėtų persergėti pra
einančius laivus nuo užėjimo ant.apielin- 
kese esančių skalų. Sostratas iš Cnido, jo 
budavotojas, buvo garsus architektas. Ara
bai, vienok, kurie visados Ibuvo pratę la
biausia savo tradicijose minėti Aleksandro 
vardą, sako kad jis tą žibintuvą pabudavo- 
jo, o pirma parinksiant medegos j o. pama
tams, “jis metė į’jures akmenis, plytas, gra
nitą, auksą, sidabrą, varį, šviną, stiklą, ge
ležį ir visokius mineralus ir mętalus išban
dymui . . . Kuomet jie išimti ir išegza
minuoti, tik .vienas stiklas pasirodė esąs 
pilname' savo svarume nesunaikinamas. 
Taigi stiklas likosi parinktas.” Stiklas, 
kaip Arabai kalba, buvo nudirbtas į vėžio 
pavidalus, o ant jų pastatytas žibintuvas. 
Kadangi metaliniai vėžiai buvo dedami po 
obeliskais-stulpais, kokių mieste buvo dau
gybe, Arabai turbut manė, kad ir žibintu
vo pamatai buvo vėžio pavidalo. Gal but 
Arabai teisingai sakė, kalbėdami kad tas 
bokštas pastatytas iš 'kiečiausio Tiburito Į rasdavo kelio išeiti, 
balto akmens, sudėto ant tarpinto švino ir įsivaizdindamas, kalba, kad kuomet sykį 
taip tvirtai suleisto, kad nebuvo galima iš- ' 
Skirti vieno nuo ‘kito. ]

Nei Arabai nei senieji žmonės nepa- ’ 
mini apie bokšto pamatų apribę; to gal 
but niekados neteks jau patirti. Apie jo 
augštį yra priešginiaujančių padavimų, 
skiriančiųsi nuo 400 iki 600 pėdų. Arabas 
rašytojas Idrisi sako: “Jo augštis yra 300 
kubitų, imant tris plaštakas į kubitą, ir 
taipgi jo augštumas yrą šimtą vyrų vienas 
ant kito sustačius.” Gal but jis buvo ne
toli nuo teisybės.

Šitas Pharos žibintuvas nebuvo padirb
dintas taip kaip visi paprasti jūrių žibintu
vai — iš vieno lygus bokštas išsikeliąs į 
viršų, — jis buvo iš keleto laipsnių, augš- 
tesni buvo plonesni už žemutinius. Yra 
žinoma,* kad- kiekvienas atskiras augštas 
buvo kitokios formos, tečiaus tik tradicijos 
sako, jog pirmutiniai (trįs augštai pirmo
jo budavonės laipsnio buvo šešiakampiai; 
antras laipsnis, plonesnis bokštas, buvo ke
turkampis, d visas viršus buvo apvalūs. 
Arabai, 'kurie dar tą žibintuvą matė kuo
met jis buvo gerame stovyje, apibriežia jį 
turėjus keturis laipsnius. Pirmasis buvo 
"keturkampis. Ant jo viršaus, 121 kubitų, 
arba apie 180 pėdų, virš jo pamatų, buvo 
plati teraza, nuo kurios buvo puikiai ma
tyti toli į jūres. Ji buvo išpuošta pilio- 

. riais, baliustradomis ir marmuro ornamen
tais. Antras -laipsnis, apie tokio pat augš- 
čio, buvo aštuonkampis; ant jo viršaus bu
vo taipgi teraza, dar daugiau atidengian
ti jūrių tolynregę. Trečias laipsnis buvo 
apvalus ir taipgi apsuptas teraza. Ketvir
tas -laipsnis ir paskutinis, buvęs atviras, 
be sienų, susidėjo iš augštų brunzos pilio
rių. laikiusių parėmusių patį rundiną sto
gą. Tame atvirame tarpe, po augštu sto
gu, nuo kur į jūres galima buvo matyti per 
šimtą mylių, buvo liktamos ir ugniakuriai 
ir didelis veidrodis signalavimui laivams. 
Vienatiniai pagražinimai sienų iŠlauko ta
me bokšte buvo tiktai mąži langai įleidimui 
šviesos. " Pirmojo laipsnio pamate buvo 
marmuran iškaltas parašas, sekantis:-

“Karalius Ptolemius. Gaihei Dievų, 
Išgelbėtojų, del Jūreivių Gerovės.”

Tečiaus, jei mes patikėsime senai le
gendai, architektas Soštratas nenorėjo, kad 
tas karališkas budavotojas ilgui džiaugtų
si bokšto pastatymo garbe. Jis, kaip pasa
ka seka, pirmiausia kietame marmure iš
kalė savo vardą, padengė jį cementu, o su- 
kietėjusiame cemente išdirbo karališką už
rašą. Laikui bėgant cementas nutrupėjo, 
po ko užrašas, apsireiškęs naujoje formoje, 
buvo šįtokis:

“Sostratus, 
Išgelbėtojų, del

Tokiu budu 
gulimą kreditą, ir dar daugiau.

Apie vidujinę žibintuvo bokšto tvarką 
žinoma tik tiek, kiek įsivaizdinę Arabai 
mums paliko. Nuo pat (apačios iki viršui

viduriu budinko ėjo kiauruma, kuria, su s 
pagalba vindų, virvėmis buvo iškeliamas i 1 
viršūnę reikalingas ugnims kuras. Aplin- 1 
kui tą kiaurumą augštyn kėlėsi laiptai, iš- , 
taisyti marmuro plotvėmis. Anltrame siau- ' 
resniame bokšto laipsnyje skylė ir laiptai < 
užėmė visą budavonę. Trečias laipsnis, to
kiu budu, kuris buvo apvalus, gal but nebu
vo platesnis kaip 20 pėdų diametre. Vie
toj laiptų, kaip Arabai nupasakojo, ėjo pa
lengva augštyn sukąsi kelias, kurio nesta- 
čiu išsisukimu bokšto viduryje buvo gali
ma arkliais užvežti reikmenįs į augščiau- 
sią kambarį. Aiškus dalykas, kad senovės 
budavonėse tokie nestatus keliai būdavo 
išdirbami; dabartinėje senoje Šv. Sofijos 
bažnyčioje Konstantinopolyje galima ark
liu užvažiuoti ant pat galerijos.

Pirmųjų dviejų bokšto laipsnių kelio- 
, lika augštų buvo užimta kambariais, te- 

čiaus nei jų skaičiaus, nei sutvarkymo bų- 
( dų nėra žinoma. Vienas Arabas istorikas 
. sako, kad tų kambarių per visus augštus 
‘ buvo daugiau trijų šimtų, ir taip jie buvo 

kebliai sutvarkyti, kad joks nežinantis jų 
juose be vadovo būtinai paklysdavo ir ne- 

Kitas, dar daugiau

buris Mūrų sujojo raiti į žibintuvo vidurį, 
paklydo ir prijojus stikliniuose pamatuose 
ištrukusią skylę, daugumas jų jon sukrito 
ir žuvo. Patįs tik galime spėti, kokiems 
tikslams daugybė žibintuvo bokšte kamba
rių, įvairiame augštyje, galėjo tarnauti; 
tečiaus, kaip nekurie padavimai sako, juo
se tūluose gyveno bokšto prižiūrėtojai, ki
tuose buvo reikmenų sandrovos, o žemuti
niuose galėjo būti barakai kariumenei.

Bet didžiausias stebėtinunąas tame bo
kšte buvo pačiame jo viršuje įrengtas veid
rodis. Karingiems Arabams jis, labiaus 
negu visa būdavonė apačioje,, buvo neatsi- 
stebėjimo dalyku ir apie jį yra pripasako
ta daug net keistų dalykų. Yra tradicija, 
kad sename Egipto miestelyje Rakotis ant 
misinginių piliorių buvo didelė bonė, ant 
kurios stovėjo didelis penkių sieksnių dia
metrą Veidrodis, ir gal. but kad ir Pharos 
bokšto veidrodis likosi iš tojo padirbdintas. 
Paprastai senovės žmonių veidrodžiai ’ bū
davo iš nuskaidrinto mdtalo plotvių, tečiaus 
iš kokios medegos buvo padirbdas Pharos 
veidrodis rašytojai kalba įvairiai. Vienas 
tikrina, jog jis buvęs iš permatomo ak
mens; kitas vadina jį Chiniška geležim ar 
nušviesintu plienu; trečias, gall but teisin
gai, nurodo, jog veidrodis buvo padirbtas 
iš gražiai išlyginto stiklo. Apie jo mierą 
nėra žinoma, išskyrus to jog jis buvo taip 
didelis, kad kuomet sykį Arabai buvo iš
judinę jį iš vietos, nebegalėjo daugiau at
kelti į ten kur jis stovėjo.

i. (Bus daugiau)

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 
j vairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
paveikslais, 125 puslapiai. Parašė Marga
ret H. Sadgėr. vertė J. Stropus........

Amerika, Rinkinis jvairių 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 

Ta pati drūtais apdarais
Aritmetika ...................... p. 104 
Apie Dievų, Velnių, 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
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GYVENIMO RUOŽAI

iš Chido: Garbei Dievų, 
Jūreivių^ Gerovės.” 
architektas gavo sau pri-
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507. Žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V, Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 226.........................

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

1465. Iš ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 .................................. 
Iš Ko Kjla Melai ir Skriaudos .... p. 171
Istorija įžymiausių Europos Tautų (apd.) 2.00
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žvilgiu tai bent prisižiūrėdami 
gamtos surėdymui, kaip ji iš. 
mintingai atlieka savo užduo
tis. Pažiūrėkim kaip punktus- . 
liškai, be jokio įsikarščiavimo, 
iš ryto saulelė pakildama kaiti- . 
na kiekvienam medeliui, kekvie- 
nai žolelei, suteikdama jiems sa
vo spindulius. Gyvenimas tai 
nėra arklių lenktynės, kiekvie- J 
nas privalo pakelti akis į dan- - 
gų, pamatyti kaip žvaigždelei 
lygiai šviečia medžiams ir lau
kams, linksmina juos. Jeigu 
žmogus gyventų reikalaujamą 
sveikatai laiką su gamta, kuri 
priduoda jam naujas darbui 
Spėkas, tai visuomenė neturėtų 

! tokių didelių nuostolių. . 1
Nesiskubink, ilgiau gyvensi.

i A. B. Strimaitis.

gai, tai dar galima kiekvienam 
pridėti ipo dešimts metų. Su
laukęs penkiasdešimts metų tik 
žmogus 'gali suteikti produkcijos 
darbų. Gladstone, Moltke, Po
piežius Leonas XIII svarbiau
sius dafbus atliko tarp penkias
dešimts ir aštuoniasdešimta sa
vo amžiaus metų.

žmogus sulaukęs vos ^pen
kiasdešimts metų jeigu -miršta,

Agrikultūros skyrių raportai padaro daug daugiau skriaudos 
3 i suteikia nuovoka kiek įvairus visuomenei -negu kad dešimts

laimingu — suvis ne. Mes pri- 
silaikom Aristotelio patarimo: 
“Nei .perdaug, nei pennažai”: 
nei perdaug darbo, nei perdaug 
dykavimb; gyvenime visur rei
kalinga išlaikyti lygsvara.

Valdžios statistikos parodo 
žųsta iš įvai-

NESISKUBINK — ILGIAU 1 
GYVENSI Į

Kuomet automobilius buvo iš- , 
rastas, pirmieji važinėtojai ne- ‘ 
buvo varžomi jokiais įstatais, 
galėdavo važiuoti taip greit kaip 
tik jiems pasidabojo; bet atsi
radus < 
prasidėjo daugybės nelaimingų I 
atsitikimų: nėra tos dienos kad i 
šimtais sužeistų žmonių 1.™^ 
sidurtų ligonbučiuose, dešimti
mis ant vietos užmuštų, imant 
tik didesniuosius miestus ar tai 
Amerikoje ar Europoje. Jeigu 
butų galima vesti kasdieninę 
statistiką viso pasaulio nelai
mingų atsitikimų iš priežasties 
naujo išradimo važinėti (auto
mobiliais), tų ^nelaimių suras
tum šimtų šimtais kasdieną.

Mes žinome kad toms visoms 
nelaimėms nėra kaltas automo
bilių išradėjas, bet kaltas tas 

' kurs automobilių valdo: jis ar
ba nefUri. pilno patyrimo prie 
to, arba turi savyje perdaug 
pasitikėjimo, jam styga nuovo
kos ir domos.

Platinantis automobilių akai- 1 
tliui, ir skaitlius nelaimingų at
sitikimų su jais dauginosi, ši
taip esant, žmonės apsaugoji
mui savęs nuo pavojaus šutvė- : 
rė įstatymus, padavadijančiufl 
automobiliais važinėj autiems ne
važiuoti pergreitai, o ypatingai 
ten kur daugiau žmonių vaik
ščioja. šiandien randame pa
sargas miestuose šaligatviuose: 
NESISKUBINK! Už neatkrei- 
pimą domos pergreit važiuojan
tieji yra baudžiami. Norint dar 
jokios nelaimės iš jo pergreito 
važiavimo neatsitiko tuom iaik 
kada jis važiuoja, bet; publika 
yra saugojama nuo pavojaus 
sulyg tų įstatymų.

Vieną kartą keliaujant iš tū
lo miesto, apie keturiasdešimta 
mylių kelio, automobilium, pri
siartinant prie kito miesto šalę 
vieškelio pastebėjau sekančią 
iška>bą: Artisto nutepliota pa
veikslas susidedantis iš dviejų 
dalių. Po kairės' perstatoma 
kur tai toli ant kalno miestelis, 
iš kurio .dešinėn veda platus 
vieškelis, kuriuomi matosi kur 
nekur 'keleiviai su prikrautais 
sunkiais tavo raja pilnais veži
mais, kitur matosi karieta įsu 
pora arklių, arčiau prospektivo 
matosi pilname greitume va
žiuoja automobilius; šalę kelio 
matosi augštas stulpas prie ku
rio prikalta didelė lenta su (pa
rašu : “Nesiskubink, sučėdysi 
$10.”

Po dešinei, antroje dalyje pa
veikslo, perstatoma miesto gat
vė, šaligatviuose stovi stulpai, 
ant kurių pritaisytos elektriš-

1 kos šviesos. Ant vieno gatvės 
- kampo kopėčiomis pasilipęs prie 

vieno tų stulpų senas su žila 
barzda žmogus, lapie jo galvą 
šviesos spinduliai, iš kurių vos 
tik matosi titulas: Tėvas Lai
kas. ,Prie stulpo jis kala didelę 
lentą su užrašu: “Nesiskubink, 
Sučėdysi 20 Metų”. • Šis pavei
kslas nupieštas artisto įvairio
mis prie gamtos pritaikintomis | 
spalvomis, ir tarsi kalbėle kal
ba kiekvienam praeiviui kaip 
reikia užsilaikyti idant išvengus 
nelaimingų atsitikimų.

Po kairei esanti pasarga pa
taria saugotis nevažiuoti per
greitai, jeigu nepaklausysi tai 
miesto magistratas nubaus ma
žiausia $10. O po dešinei pa
sarga stovi kad nesiskubintum 
su gyvenimo reikalais, nes gam
ta nubaus tave, atimdama vik
rią atmintį, gausi suirimą ner
vų.

Jeigu prisižiūrėsime ant ka
pų į angrabių parašus, persitik
rinsime kad devyniasdešimtos 
nuošimčių žmonių ilsisi ten kuo
met jiems priderėjo dar gy
venti' kelias dešimtis metų’ in- 
teikti pasauliui savo prityrimo, 
savo darbo vaisius.

Kiekvienas žinom kad pef die
ną dirbus su arkliu jam reikia 
duoti pailsio; net ir lokomotivui 
padarytam iš plieno yra reika
linga pailsis, apžiūrėjimas, kad 
daduoti jam tepalo; net elek
tros batarejos reikalauja atnau
jinimo. Bet žmogus, kurio or
ganizmas nėra pagamintas iš 
plieno, tankiai pamiršta kad 
perilgas darbas kenkia jo svei
katai; ne tik kad jis dirba, bet 
dar ir skubina, peržengdamas 
gamtos įstatymus.

Kalbėdami apie persidirbimą 
nesakom kad žmogus privalo 
tinginiauti; lai skaitytojas ne-j 
mano kad be darbo galima būti

pasiaaoojo; oet arsi- kai 
daugybei _ automobilių, priežaSČių_ 

HOH/rrrhAo rialo iTYiinmi *

kirminai-vaJbalai per metus su- kūdikių mirtų nesulaukę penkių 
naikina įvairių augmenų, žiūr- metų, 
kės sunaikina -milijonų vertės 
nuosavybės. Iš vieno tik laivo, 
kuomet išplaukia, paleidus nuo
dijančius įgazus, išrenkama po 
tris-keturik tanus negyvų žiur
kių ir po pusę -tono vabalų-kir- 
jninų. O kiek turto (sunaikina^ 
ma gaisrų per neatsargumų, per 
besiskubinimų. Mes žinome kiek 
kūdikių išmiršta iš priežasties
netyro pieno, iš -priežasties ne- tiea metų augščiau žmogus yra 
švariai užlaikomų kambarių, ne- naudingiausias visuomenei. Bet 
valumų gatvėse; -kur vaikai žai- Į sulaukus penkisdešimts metų 
džia. Džiova viena kas metai j amžiaus ar dar truputį daugiau 
pakertą šimtus tūkstančių gy
vasčių. Tam viskam reikalin
ga yra užbėgti kelių ne greitu
mu, ne ilgu prisirišimu prie ne
pabaigiamų darbų, bet apsišvie
timu, susistematizavimu ir su
planavimu kaip trumpesniu lai
ku daugiau to darbo galima bu
tų atlikti. ’

Didžiausi nuostoliai pasauliui 
' galima darodinėti įvairiose sri

tyse produkcijos, bet nėra di- 
' dėsnių nuostolių kaip kad žmo

gus miršta be laiko, neišgyve
nęs savo amžiaus, neatidavęs 

■ viską ką butų galėjęs atiduoti, 
belaiko mirdamas su savim nu
sineša kapuosna.

Pašauto pramonės, dalios, li
teratūros, gamtas mokslų srity
je ir įvairiose, mokslo šakose 
žmogus yra naudingiausias kuo
met pasiekia penkiadešimts me
tų amžiaus; geriausia dalis dar
bo jo gyvenime turėtų būti at
liekama tarpe penkiasdešimts ir 
septyniasdešimta metų amžiaus, 
tame periode. Jeigu žmogus iš 
jaunų dienų gyventų išmintin-

Jis Ai dvidešimties me
tų amžiaus gyvena visiškai ant 
kitų pagaminamo vaisiaus; nuo 
dvidešimties iki trisdešimties 
metų amžiaus jis pradeda save 
išsimaitinti; nuo trisdešimts iki 
keturiašdešimts metų atmoka 
už savo išauklėjimą; nuo iketu- 
riasdešimts iki penkiasdešimts 
metų pradeda būti visuomenei 
naudingas, o nuo penkiasdešim-

dauguma musų veikliausių žmo
nių jau netinkami darban, arba 
keliauja Ocapuosna, nepastebė
dami kad “Tėvas Laikas” sako: 
Nesiskubink, ilgiau gyvensi.

Nesiskubink! '
Mes privalom atsižvelgti į šią 

pasargą )jei ne kokiu kitu at-

DR. J. ŠEMOUUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos:
10 ryte iki
3 iki 5 po pietų.

Nedčldieniais
nuo 10 iki 12 ,;J__ ,

8115 St. Clair Avenue
Teatrališki Veikalai

Reikalaukit “Dirvoj”
Laimės Jieškotbjai — ketu

rių veiksmų drama iš Lietuvių 
gyvenimo. Lošia 15 ypatų, jų 
tarpe 4 moteriškos. Kaina 40c.

(j Laikraštis Lietuvoje jums bus daug svarbes
niu, negu čia, Amerikoje, kur net perdaug 

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti į Lietuvą tuo adresu, kūr važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metama 
$3.50. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

LAKE
SHORE
BANKOJ 
if subjektas sulyg reguleci- 
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.

JZURIE nėra Suvienytų Valstijų pi
liečiais ir norėtų apsilankyti Eu

ropoje turės sugrįžti į šią šalį bėgyje 
šešių mėnesių jeigu jie nenori turėti 
bėdos delei to sugrįžimo į Suvienytas 
Valstijas vėliaus.

Tai yra vienas iš patvarkymų nau
juose imigracijos įstatymuose ir 
yra vienas iš svarbiausių visiems 
tiems' kurie euri draugų arba gi
minių užrubežiuose. Jus galit su
žinoti apie tas teises ir gauti bile 
kokius kitus patarimus užijubeži- 
niuose dalykuose, lygiai ir ūzrube- 
žinių pinigų reikale', jūsų kaimy- , 
niškame skyriuje šios

Ube Clevelanb 
Urust Company

Šaltiniai suvirs $125,000,000
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KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausi? s iš dailiųjų musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su- prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

THE MUNICIPAL SAVINGS . & LOAN COMPANY
Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

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

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

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

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

Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenųe prie East 14th Street

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

Miles Avenue, kampas E. 123rd Street 
West 25th Street, kampas Wade Ave.
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BAISI MEILE
(Guy de Maupassant — Vertė A. A. Tulys)

(Tąsa iš pereito num.)
Vieną rytą jam tapo inteikta kortelė: 

“‘Juozapas Poincot, laivų savininkas, Hav
re". Vyras! Vyras, kuris nieko nesakė 
manydamas kad yra veltui' vargintis su 
.pašėlusiu moters atkaklumu. Ko jis nori?

Jis laukė jo darže, atsisakydamas žen
gti į vidų. Mandagiai jis nusilenkė ir ne- 
sisėsdamas dargi nei darže prie tako ant 
suolo, pradėjo kalbėti aiškiai ir pamaži: .

“Monsieur, aš neatėjau čionai bartis. 
Aš perdaug žinau kaip dalykai įvyko. Aš, 
aš,... Mes esame likimo aukos. Bučiau 
aš tavęs nevarginęs, jei apistovos nebūtų 
pasikeitusios. Aš turiu dvi dukterie 'Vie
na jų, senesnioji, myli jauną vyrą ir yra 
jo mylima. Bet jo šeimyna yra priešinga 
apsiyedimui ir nurodo mano padėtį.... 
mano dukters motinos. Nepykstu aš, nei
gi tau pavydžiu; bet aš myliu savo vaikus. 
Todėl aš prašysiu tavęs atiduoti man ma
no.... pačią. Aš vyliuos jog dalbar ji su
tiks grįžti į mario namus, į savo namus.... 
su manimi. Kaslink manęs, aš geriau no
rėčiau užmiršti.... del savo dukterų ge
ro.” -

Renoldi jautė didelį savo širdies pla
kimą ir tapo aptvinkdytas pakvaitusio 
džiaugsmo, lyg prakeiktas žmogus kuris 
yra aplaikęs savo atleidimą.

“Na, tikrai”, tarė jis. — “Tikrai, ma
no brangus tamista.... aš pats.... Tikėk 
riian.... be a'bejotumo.... tai tiesa.... 
tiktai dabar.” Ir jis jautė norą spspausti 
to žmogaus rankas, paimti jį į glėbį ir bu
čiuoti abudu jo veidu. “Ar neisi vidun?”— 
pridūrė jis. — “Tamistai butų geriau svet- 
ruimyje. Aš atvesiu ją.”

Ant tokio apsireiškimo Monsieur Poin
cot daugiau neabejojo ir atsisėdo.

Renoldi užlėkė ant viršaus ir prie po
nios durų nusiramino rir rantai inėjo.

“Tavęs reikalaujama apačioje”, sakė 
jis. — “Tai rišas tūlas susižinojimas*su ta
vo dukterimis.”

“Mano dukterimis?” — Ji nusigando. 
— “Kas gali būti? Ar jos mirė?”

“Ne,” — tęsė jis. — “Bet yra pinkli 
padėtis kurią tik tu gali išrišti.”

Ji daugiau nebesiklausė ir greitai nu
ėjo į apačią. Paskui kaip per lulbas pasie
kė jį pikti balsai, jis nusprendė lipti žemyn.

Madame Poincot stovėjo', užsidegus ir 
pasirengus apleisti kambarį, kuomet jos 

įvyrąs laikydamas ją už sijono kartojo:
“Suprask kad tu pražudei musų duk

teris, savo dukteris; musų dukteris!”
“Negrįšiu aš pas tave”, — atkakliai 

įkartojo ji.
Renoldi viską suprato ir, pusiau piktai, 

prisiartino ir murmtelėjo:
“Ką? Ji atsisako?”

j Ji atsisuko jo link ir su kokiu tafman- 
dagumu, bekalbėdama antroj ypatoj į tik- 
rąjį savo vyrą: “Ar tu žinai ko jis manęs 

[prašo padaryti? Jis nori kad aš grįžčiau 
į po jo stogu.” Ir ji purkštė su dideliu pa- 
niekinimu ant to žmogaus kuris ant kelių 

^perpildęs jos maldavo.
Renoldi, su indukusio žmogaus Nuo

sprendžiu, kalbėjo ir nurodė jai mergaičių 1 
reikalavimą, jos vyro reikalavimą. Ir ka
da jis nutilo jieškodamas naujų argumen
tų, Monsieur Poincot, su visu atkaklumu, 
pradėjo su individualio ir seno papročio 
spėka:

“Delphina, atmink savo kūdikius!”
Jinai juodu abu pastatė didžiausios ne- 

apikantos žvilgsnyje, paskui, bėgdama ant 
viršaus, sviedė ant jų abiejų: “Abudu jus— 
nelabi sutyęrimai!” z

Vienu du palikę jiedu stovėjo žiųrėaa- 
mi viens į kitą; kaip vienas taip ir kitas 
su skaudančiom širdim. Monsieur Poin
cot pasiėmė savo skrybėlę, kuri buvo arti 
jo nukritus, rankom nusišluostė nuo savo 
kelių baltas grindų dulkes, paskui su įsiu
tusią maiva, kuomet Renoldi lydėjo jį prie 
durų, nusilenkdamas tarė:

“Monsieur, mudu abudu labai nelai
mingi.” Ir sunkiais žingsniais jis išėjo.

(Galas) 
w

MEILĖS PAVYZDIS
Du balandžiu žaliam gpjuj
Meilės pavyzdžiu žibėjo,
Vasarą laukuos’ skrajojo,
Linksmai viens kitą mylėjo.

Taip laimingi drauge ėjo,
Nebijojo nei medėjo,
Sakė: “Nieks negal’ mus skirti, 
“Drauge lengva bus ir mirti.”

Iš pasaulio štai tolumo
Puikus balandis atėjo,
Jo mokėta mandagumo,
Pagurklyj sagtis žibėjo. .

Ir patelė lengvatikė
Jį jau garbin’, myli — tiki;
Del jo jau vaikų atžala,
Su juo išlėkė ant galo....

Suvylėjas atsimaino:
Kitan lizdan viešėt eina,
Niekin’ pačią suviliotą,
Muša, lyg netekęs proto.

Namų link nubudus gryžo, 
Gailios ašaros birėjo.
Suardyt’s lizdelis kyšo,
Plunksnos išnešiotos vėjo.

♦ ♦ *

Moterėlės, jei jums rodos
Kad kitur jus laimė laukia,
Ir pas vyrą but nubodo,
Nes kits jūsų širdį traukia — '

Kol tą žingsnį žergsit platų 
Bent palaukit porą' metą.
Tada jau kitaip suprasit, 
Garbės veltui neprarask.

Eleonora.

w

SVAJONĖ
O, svajorie, tu galinga,

» Apžavėjai mano sielą, 
Irdievaitė stebuklinga 
Paslaptingą teiki jiegą.

Kad liūdnumas sielą spaudžia, 
Ir širdis kada nerimsta — 
Neberanda idealo,
Kiltus jausmai tada miršta, ,

Tu tada pas man’ ateini, 
Ilgais rūbais pasipuošus, ‘ 
Ir sparnais mane pridengus 
Sakai: “Eikš, tave paguosiu”.

Neši toli ten į dausas, 
Į svajonių karalystę;
Ten atgimsta1 šventas jausmaš, 
Tuomet vėl ant žemės gryžtu.

Šeinis.
Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy

vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_  1.00

Naujas Redaktorius — Nauja Dvasia — Visas Indomus!
Artojas” su Liepos mėn. 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 mėn. numerio (išėjo Liepos 1) 
siųsdami 10c. arba $1.00 už metus. I 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.

la to norime suteikt ir kitiems prikišti, jos vyras taisytojui da- jis tą .pianą pirko, ji gavo tik

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

KETURIOS VASAROS 
Dvi vasaras mylėjau, 
Dvi vasaras džiaugiaus, 
Dvi vasaras liūdėjau, 
Dvi vasaras (verkiau....
Dvi vasaras pasaulyj 
Laimingas buvau aš, 
Dvi vasaras užmiręs 
Braidžiau po tuštumas.
Dvi vasaras man medžiar 
Žalia grože kerėj’, " 
Dvi vasaras nuo lapų 
Tik ašaros birėj’.
Dvi vasaras man paukščiai 
Čiulbėj’ dainas 'gražiai, 
Dvi vasaras balsai jų 
Skambėjo man liūdnai.
Dvi vasaras man gėlės 
Žydėj’ margai-gausiai, 
Dvi vasaras jos rodės 
Kapams tink’ puošt tiktai. 
Dvi vasaras dangus man 
Išrodė vis skaistus, 
Dvi vasaras jis buvo 
Aptemęs ir liūdnus.
Dvi vasaras man žvaigždės 
Žibėjo slaptingai, 
Dvi vasaras jos rodės 
Užgęsta jau visai.

Dvi* vasaras mylėjau, 
Dvi vasaras džiaugiaus, 
Dvi vasaras budėjau, 
Dvi vasaras verkiau....
Dvi vasaras tu mane 
Žavėjai, mylavai, 
Dvi vasaras apleistas — 
Liūdėti palikai....

Cirineušas.
Nuo Juokų Red.: Kaip gai

la kad gerb. Cirineušas nepri- 
siuntė šių eilių kontestui: tikrai 
jam butume dovaną paskyrę!

Turbut dar neturėjo jų para
šęs, ar negalėjo rašyt, nes dar 
nebuvo pilnai vasara kada mes 
atsišaukėme kontestui eilių.

Kaip ten nebuvo, mastome jį 
vis dar meilės kryžių nešantį ir 
apgailaujame kad tos dvi vasa
ros kuriose jis mylėjo nebuvo 
paskiau, po tų dviejų kuriose 
kentėjo ir verkė: kokis paleng- 
gvinimas butų, kokia^linksmybė 
butų stojus, jei po dviejų vasa
rų ašarų butų užėjus laimingos 
meilės dienos! Oh, bet mes 
klaidingai geidžiame: juk be 
mylėjimo ^nebūtų verksmų, tai 
ko tada verkti kada dar nežinai 
ką mylėsi,... ir ar bus džiaug
smo ....

Kažin kas “Drauge” pasisavi
no “Dirvos” gerb. Spragilo var
dą. Kaip 'keista, kaip teisinga: 
dar nebuvo to dalyko ko iš tau
tiečių dešinieji nebūtų skolinę: 
štai sumano bendrovę — anie 
irgi tą mintį gauna; štai šaukia 
seimą, ir jie tada^sumislina. Ir 
dabar “Dirvoj” sudundėjo gerb. 
Spragilas — ir tą pasisavina!

Lūkesčio jausmas, arba toji 
“emocija” ('kaip “Artojas” va
dina) kuri sukelia lukėjimą, y- 
ra .ypatingiausias iš visų, ir la
biausia žmogų linksmina: vis 
žinai ir manai kad dar čia kas 
bus, kas nors stosis, kas ateis, 
ir lauki, ir lauki. Esi links
mas, po širdžia dygliai žaidžia, 
nori tik kad laikas greičiau pra
bėgtų. _

Bet kada laukiamas ateina — 
vėl lieka kaip nebuvęs: jis pra
eina, pasibaigia, štai pav. mes 

■ laukėme pereitame num. minė
to šio skyriaus poetų kontesto. 
Laukti buvo malonu ir smagu. 
Laukėme mes naujų eilių, lau
kė musų poetai laimėjimo ir do
vanos. Bet jau dabar po visko: 
jau praėjo, pasibaigė, ir tik pa- 
mislykit kiek nuo tos dienos iki 
dabar laiko praėjo ir kiek žuvo 
to kuns’ dar tiek laiko atgal bu
vo laukiamas ateiti? Tekis ga
las musų gyvenimo jau atkirs
tas, tiek trumpesnis.... Ir jis 
praeis, ir dings ir musų nebus.

O vis mes ko nors laukiame, 
vylimės ir tikimės....

4/
štai ir mes buvome paežeryje, 

kaip p-lė Kleopatra, kurios už- 
pereitame num. turėjome gra
žias eilės vardu ‘iPajitryj”. Sė
dime pavandenyje, ant augšto 
kranto ir įsivaizdiname sėdį pa
jūryje. Mąstome apie rašymą 
eilių, apie poeziją. Bet mintįs 
nesipina ir gana.

pamokinimą: veltui jieškoti da
lykų ten kur jų nėra; reikia ži
noti kad .viskas yra tik pačia
me žmo^ūje. Vieną sykį tūlas 
musų šio skyriaus bendradarbis 
pasakė: “Jeigu to ir to nerasi 
savyje į— niekur kitur nerasi.” 
Ir tiesa: viskas viskas randasi 
pačiame žmoguje, ne kur kitur, 
ir veltui tad poezijos kitur jieš- 
koti. Jei kas išeina į laukus 
poezijai “inspiracijų” jieškoti, 
tas ten randa tiktai naują min
tį, inspiracija bu juomi buvo 
sykiu nuėjus. Kas be gimto ei
liavimui gabumo išeina — be 
nieko ir sugrįžta. Kaip pav. su 
mumis atsitiko. Jokių eilučių 
surašyt- neįstengėme, nors vai
zdų buvo daugybė. x

Pereitos subatos vakare mes 
žiūrėjome į apie gatvėse iška
bintas lempas sukančias peteliš
kes. ši peteliškių rūšis yra iš 
prastųjų, naktinių, kurių yra 
dar keletą^ kitų, ir viena rūšis 
yra baltų-pilkų, kurios taipgi 
apie lempų šviesą suka, šitos 
kurias dabar matėme išrodė ru
dos, ilgais sparnais,'ilgomis uo
degomis ir ragais. Naktinės ir 
dieninės peteliškės vystosi taip 
pat: pirmiausia buna padedami 
kiaušinėliai, iš jų išsivysto kir
minai 'kokius matome ant me
džių lapų, medžių, |ir kopūstų 
ar kitokių daržovių lapų. Tie 
kirminai paskui apsisuka save 
tinkleliu, apsigaubia ir juose 
užmiega, šitaip vystosi sykiu 
ir šilkiniai kirminai ir 'kandįs. 
Po ilgo miego1 jie visi atsibun
da ir pasijunta esą sparnuoti. 
Daugybė peteliškių, gražių-gra- 
žiausių- kokias tik musų akįs 
kada nors matė, paeina iš įvai
riausių bjaurių kirminų kurie 
po- lapus vasarą raitosi. Tos 
peteliškės paskui deda kiaušinė
lius sekančiai savo kartai.

Labiausia musų domą patrau
kė tik ką išlindę iš savo guštų 
šitos naktinės peteliškės, kada 
jos pirmu sykiu išvydę lempos 
šviesas susispietė apie jas ir 
taip skraidė lyg kiekviena no
rėdama pasilikti tos lempos val
donė.

-• Manėme sau: kodėl jos nega
lėtų palaukti dienos ir skraidy
ti skaisčioje saulės šviesoje ir 
'nereiktų joms apie lempas ko
voti, kaip .dieninėms peteliš
kėms? Bet jos neturi mislies, 
neprotauja lir kitaip nežino kaip 
įtik muštis aplink lempas.

Sekant; rytą kada teko eiti 
pro tas pačias lempas, tos pe- 
teliškės miriadais ant žemės gu
lėjo negyvos, ir žmonių kojos 
mindžiojo jas ir ratai trynė jas.

Kurie musų skaitytojų buvo 
nedėlioj nuėję pas ežerą matė 
prie vandenin nubudavoto muro 
stulpų lempų tų peteliškių .nu
gulusius vežimus. Visos jos ten 
puvo ir dvokė. O tik vakar va
kare taip džiaugsmingai ūžė; jų 
buvo pilnas vanduo ir visi takai 
nugulę. Jos visos, mat, nakties 
laiku kovojo už šviesą, už tą 
klaidinančią lempų šviesą, ma
nydamos jog tik tame visas pa
saulis susideda. Ir jos gyveno 
tik tas kelias nakties valandas.

Paskui mes mielinome apie 
žmones: kokios 'baisios miria- 
dinės tamsunų minios suka apie 
klaidinančius pranašus, aiški-1 
nančius toms minioms jog tik 
jų žodžiuose tėra išganymas, ir 
minios krinta į 'tą dumblą (ir 
nyksta ir žųva, neįstengdamos 
atsigrįžti į kitą šoną kur vieš
patauja tikrumas, tyra teisybė 
ir šviesa.

Kokie paiki Itie smertelni 
žmoneliai.

4Z
P-lė S. Gabriu t ė, iš Chicago's, 

solistė, nuėjus pas gydytoją 
skundėsi kad laike dainavimo 
jai iš akių 'bėga ašaros.

Gerb. Daktaras, pamislinęs 
kad ji dainuoja graudžias dai
nas, patarė ausis vata užsikim
šti kad negirdėtų savo dainos.

Jaunamartė Ant ošė Ivaškie- 
nė, vietinė, didelė muzikos en
tuziastė, tiek dasiėdė savo vy
rui savo “muzika”, kad vieną 
dieną kuomet piano taisytojas 
prie jos pasakė jog jis viduryje 
užtiko pelių lizdą ir ji pažadėjo 
daugiau prie piano pirštų ne-

dėjo pora dolarių daugiau. Ne pasogos nuo motinos.

LIETUVOS yAIKAI J^ORI Į^NYGŲ

/''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.
Tamsta turi savo jaunų giminių, einančių 
mokyklas Lietuvoje, — nepasigailėk dola- 
rio-kito jiems ant knygų. Tas juos palink
smins, — priduos, akstino mokslui, — o juk 
be mokslo yra sunku.
Viena iš geriausių knygų-jaunimui — tai

ĄISOPO pASAKOS

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:

Lietuviu Spaudos Draugija
307 West 30th St., New York, N. Y.

Kelione į Lietuvą 
Su Palydovu

Su Baltic States Banko Keleiviais 
Siunčiamas Palydovas 

iš New Yorko iki Lietuvos

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
lydovą pilietį

VYTAUTĄ 
ŠAUKLĮ

Jis iškeliaus su musų 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 ramių, gerų ir linksmų kelio
nę į Tėvynę Lietuvų, tas tuoj užsisakykit sau vietų.

Užsakydami vietų ir klausdami informacijų, 
prisiųskite mums iškirpę šį paskelbimų.

Užsakymus su pinigais siųskite šiuo Adresu:
BALTIC STATES BANK

294 Eighth Avenue New York, N. Y.
“H”

PINIGAI į LIETUVĄ
Puikus pinigų siuntimo 

patarnavimas, Kkokį Ameri
can Express Company ' įs
teigė Lietuvon pirm karėsi 
keletas mėnesių atgal da
bar vėl likosi atnaujintas.

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

American Express Company 
įsteigta 1841 m., turi pilnai su
mokėtą $18,000,000.00 kapitalą, 
ir siunčia į Europą daugiau pi
nigų negu kokia kita finansinė 
įstaiga. Ji pasibudavojo ir lai
ko nuosavybėje 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 ofisą American Railway 
Express Company, arba į musų vietinį ofisą:

2048 East Ninth Street, Cleveland
Arba rašykite savoje kalboje į

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 

65 Broadway, New York. -

Įsteigta 1841 m. 
Kapitalas $18,000,000.00

Al”5“*“
Vyriausias Ofisas 

American Express Co., 
65 Broadway, New Yorke

“DIRVOS” AGENTAS 
Mot. Stankevičius 

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

Scotland.



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.)

Biznio Pasisekimo Principai
Į 1. — Vienas Tikslas.
J Svarbiausis dalykas pasiseki

mui gyvenime — tai apsirinki- 
' mas vieno tikslo ir siekimas 

prie jo. Siekiant savojo tikslo, 
rėkia ~t3tip nusistatyti savo troš
kimai, savo pasiryžimas, kad 
tas vienas tikslas ir butų vieš
pataujančiu veiksniu; nuolatos, 
visados, be pertraukos.

Jei mes 'ko norime visa jie- 
ga, tai1 tas noras taip apima 
mus 'kad pasisekimas' yra visai 
užtikrintas. Toksai troškimas 
nepaleis* musų minties ir valios, 
ir visos 'kliūtys, sutinkamos pa
kelyje, bus pergalėtos. Jei no
rime kokio nors daikto, tai be 
abejonės gausime, pasieksime 
ii-

Gražų tokio troškimo pavyz
dį duoda Abraomas LinkolYias, 
didis Suv. Valstijų prezidentas. 
Jis mėgo skaityti knygas; užsi
geidęs perskaityti vieną knygą, 
kurios del savo betarto negalė
jo nusipirkti, ėjo pėsčias ketu
riasdešimta mylių kad gaivus tą 
knygą pasiskolinti. Tas pavyz- 
dis parodo kad troškimas per
gali kliūtis. Toksai geismas ir 
pasiryžimas jį patenkinti yra 
dideliu užtikrinimu pasisekimui.

Neužtenka vien geisti ir trok
šti kokio dalyko. Prie jo rei
kia dar veiklumo, reikia darbš
tumo, reikia pasiryžimo paten
kinti savo geismą.

Gali būti žmogaus gyvenime 
tokių palinkimų kurių negalima 
suvaldyti. Bet jie nėra tiek I 
svarbus ir reikšmingi kaip tie 
palinkimai kuriuos žmogus ga
li suvaldyti, žmogaus būdas, jo 
ateitis, jo tartai ir laimė — vi
sa tai yra paties žmogaus pada
ras. Nėra abejonės kad įgali j 
atsiekti visą ko geidi protingai, . 
jei tik seksi savo (geidimą, jei j 
veikti savo tikslo atsiekimui. ,

Kad biznyje sektųsi, reikia 
prisilaikyti tam tikrų principų. 
Ne kartą pasiseka ir tokiems 
žmonėms kurie jokio principo 
biznyje neturi. Bet tuo budu 
negalima sudaryti tvirto, pasto
vaus ir teisingo biznio. Klaidin
ga įbutų sakyti kad koks kar- 
Čiamninkas, pasidaręs (daug pi
nigų iš karčiamos, yra pasek
mingas biznyje, nesą ne vien 
pasidarymas pinigų reiškia pa
sisekimą. čia reikia dar išsi
dirbti augštą reputaciją, pasto
vią savo firmą, — o to kaip tik 
ir nerasime pas žmones kurie 
pinigą darė prie krano ir prie 
stikliuko. Jiems nereikėjo prin
cipų nei teisingumo, — teisin
gas karčiamninkas negalėjo pra
lobti.

Iš principų, kurie sudaro lig 
ir pamatą pasekmingam bizniui, 
reikia paminėti kadir sekantie: 
vienas tikslas, teisingumas, tak
tingumas, palankumas, ištvir- 
mė, drąsa, pasitikėjimas savim, 
sveikas protas, taupumas, išsi
auklėjimas, entuziazmas, man
dagumas.

Apie kai'kuriuos tų klausimų 
čionai ir pakalbėsime kiek pla
čiau.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ

si, bet nebesugryši...” Fran- Į Sekminių Svečiai iš Maž. 
cų rašytojas Mirabeau yra irgi 
pasakęs kad “jeigu teisingumo 
nebūtų, tai žmonės jį atrastų, 
kaipo įrankį atsiekti turtą.” Ne
gana yra nesielgti neteisingai; 
reikia daboti kad net nepasiro
dytam neteisingu, nes žmonių 
kritika tankiausiai yra nukreipę 
ta ne tiek į faktą kiek j tai kaip 
kam dalykai atrodo.

Reputacija teisingo žmogaus 
yra tai dideliausis turtas kokį 
kada nors biznierius gali atsiek
ti. Kiekvieną savo darbą turi 
atlikti taip kad butam visiškai 
teisingas sulyg savęs ir sulyg 
visų, su kuriais tari reikalą. 
Taip elgdamos ne tik išsidirbsi 
gerą vardą, bet ir daug sau biz
nio draugų įgysi.

Buk atviras visuose savo vei
kimuose. Tas nereiškia- kad 
kiekvienam turėtam pasakoti 
apie savo .biznį, apie savo pelną 
ir tt., nes tie dalykai yra tavo 
dalykai, o ne kitų žmonių. Tas 
reiškia tik kad butam atviras 
santikiuose su kitais, kad Savo 
labui nepasinaudotum iš to ko 
kitas žmogus nežino. Savymei- 
lė, neteisingumas, nesąžiningu
mas kartais gali duoti laikiną 
naudą ar pasisekimą, bet nie
kados neduos pastovaus pasise
kimo, niekados nesudarys tau 
gero ir teisingo žmogaus vardo. 
Yra taisyklė, kad nedarytam 'ki
tam to, ko nenori kad kiti tau 
darytų. Jei tos taisyklės laiky
sies, tai buk tikras, kad ir biz
nyje seksis ir daug ištikimų 
draugų turėsi.

(Dar bus)

Platinimui “Dirvos”
Jus, kurie dabar tu
rit laiko, nedirbat, 
galit lengvai pasi
daryt pinigo užra- 
šinėdami 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 Ąvenue 

Cleveland, O.

2. — Teisingumas.
Kad 'biznyje sektųsi, jis turi 

būti vedamas teisingai ir sąži
ningai. Yra musų patarlė kad 
“Su teisybe nudisi per pasaulį 
ir sugryži, o su melu gal nuei-'

MILŽINIŠKA BANKINĖ 
INSTITUCIJA

Bene didžiausi pasaulyje 'ban
kinė institucija yra The Natio
nal City Bank of New York. 
Kad tarėjus supratimą kiek biz
nio atliekama tame banke, ga
na yra žinoti šie keli faktai:

Kas mėnuo gaunama ir tin
kamai išskirstomą suvirš 500,- 
000 laiškų. Iš užsienių, įvairių 
įvairiausiomis kalbomis rašytų 
laiškų gaunama kaS mėnuo apie 
20,000; tuos laiškus verčia ban
ko vertėjai. Kredito^ Laiškų 
Skyrius kas mėnuo išmoka su-; 
virš 14,000 keleivių čekių, gryž- 
tančių į banką beveik iš kiek
vieno kampelio pasaulyje. Ban
kas tari 1,800 skyrių ir juose 
dirba 2,300 žmonių.

j Lietuvos Kaune
■ Ši diena Kauno visuomenei 
buvo ypatingai iškilminga ir in- 
domi. Gražus giedrais dangus, 
kaitrus ir gausus saulės spin
duliai jau nuo pat ryto išbėrė 
minių minias iš 'ankštų Kauno 
namų į gatves, į aikštes ir ap
linkinius laukus.

Sekminių rytas. Kaip Lais
vės alėjoje, taip ir kitur 'krau
tuvės uždarytos, jų langai ir 
durįs kaž keno įsakymu tik va
kar naujais dažais ištepti. Pir
miau purvinas apskrebusias len
tas pridengė skaisčios varsos.

Publika šventėj pasipuošusi, 
šiandien St. Seimo metinės 

darbo sukaktuvės. Laukiama 
kariumenės parodos. Upas vi
sur pastoviai smagus. Be to 
atvyksta iš Klaipėdos svečiai. 
Maž.osios Lietuvos Lietuviai at
silanko musų larkinojon sosti- 
nėn, kaip pernai metais Kauno 
ekskursija aplankė Ram'byną ir 
Klaipėdą.

Kauno stotyje pilna publikos. 
Laukiama traukinio. Galų ga
le žalumynais ir vėliavomis pa
puoštas traukiniu prisiartina 
prie platformos ir Klaipėdos 
svečiai prašvitusiais 
skubiai lipa iš vagonų, 
juos aukštai apsupa, 
pasitiko svečius maršu.

Prasidėjo sveikinimai, pažin
tis. Visų veidai žėrėjo džiaug
smu. Ypač Klaipėdiškiai buvo 
matyti nustebinti Kauno visuo
menės tokiu karštu pasitikimu. 
Svečių laukė automobiliai. Ir 
į juos visiems susėdus ekskur
sija nuvyko Vytauto kalnam

žaliajame kalne buvo rengia
ma 'kariumenės paroda. Jau 
buvo išrikiuotos kariumenės da- 
lįs aišktėje, kada atvyko Klai
pėdos svečiai.

Daugybė Kauniečių kartu .su 
Klaipėdos ekskursijos dalyviais 
gėrėjosi musų kariumenės drą
sia ir buinia išvaizda. Viena po 
kitos ėjo kariumenės dalįs lenk- 
tyniuodamos veiksmų Isutarti- 
numu. Vakare buvo iškilmin
gas St. Seimo posėdis, vėliau 
koncertas. St. Seimo darbų su
kaktuvių diena visiems sma
giai, džiaugsmingai’ praėjo. Vi
sos Kauno visuomenės taip šir
dingai Klaipėdos svečiai globo
jami, jie ypač džiaugėsi-šventė 
tas sukaktuves. (“Karys”)

veidais
Minia

Muzika

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH

Laivakortes
Į ir iš Lietuvos

JONAS BALUKONIS
ADVOKATAI

Praktikuoja visuose Teismuose.
902-4 Engineers Bldg.

Branch Ofisas 
6127 St. Clair Avenue 

CLEVELAND, O. 
atdaras ir vakarais.

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

IŠ NEW YORKO į EITKŪNUS $130.00

IŠ PHILADELPHUOS AR NEW YORKO 
j KAUNĄ - -................................................ $134.00

IŠ NEW YORKO į LIEPOJV 
Į LIEPOJV Per HAMBURGĄ

$145.00
$132.00

Prie Visų Reikia Dadėti $5.00 Taksų.

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

P ACTU 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

J. Liutkauskas Vyksta 
Lietuvon — Jo Žodis 
Piliečių Sąj. Nariams
Nuo gruodžio 1 d., 1920 m., 

turėjau garbės būti Lietuvių 
Piliečių Sąjungos pirmininku ir 
registracijos skyriaus vedėju 
prie Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje. šias pareigas ėjau iki 
birželio 22 d. 1921 m. Ir nuo 
šių vietų pasiliuosavau tik del to 
kad liepos 6 d., su savo šeimy
na, iškeliauju Lietuvon.

Registracijos skyrius, galima 
sakyti, pilnai sutvarkytas. Tik 
pageidaujama kad kolonijos už
siimtų stropiau pačiu registra
cijos darbu ir veiktų sulyg jau 
nustatytos tvarkos.

L. P. Sąjunga, turiu pabrėžti, 
išaugo į gana didelę ir rimtą or
ganizaciją. Nuveikti darbai, per 
tą trumpą laiką, L. P. Sąjungai 
skiria gana žymią vietą Ameri
kos Lietuvių veikimo dirvoje.

Mieruojant materialiu mastu 
nuveiktus darbus Lietuvai, gali
ma pareikšti jogei L. P. Sąjun
ga, bėgyje pusmečio, virš tris
dešimts tūkstančių dolarių su
teikė materialės paramos įvai
riais budais sukeltos Lietuvos 
valstybinėms bei visuomenės įs
taigoms.

Vienok, mano nusimanymu, 
Lietuvos Piliečių Sąjunga daug 
daugiau moralės paramos Lie
tuvai davė, plačiai paskleisda
ma garbingą pilietybės idėją 
abelnai, o Lietuvos ypatingai. 
Aš galiu tik palinkėti: teauga 
ir platinasi pilietybės idealas ir 
testiprėja. Valstybinis susipra
timas Lietuviuose 1

Liet. Piliečių Sąjunga paro
dė jogei visokių partijų ir reli
gijų įsitikinimų Lietuviai, po 
šios organizacijos vėliava, gali 
rimtai dirbti valstybinį darbą.

Smagu pažymėti jogei kaip 
su Vyriausios Valdybos nariais 
taip ir su visais Sąjungos sky
riais, per jų valdybas, teko tu
rėti draugiškas ir malonus kon
taktas. Visame viešėjo smagus 
bendradarbiavimo upas.

Neabejoju kad ir ant toliaus, 
kaip draugiškumas taip ir ben
dradarbiavimas tarp skyrių ir 
Vyriausios Valdybos bus palai
komas.

Reik pažymėti jogei prie or-

Buvęs Prezidentas Taft gal 
but užims Cleveland© universi
teto prezidento vietą, kada iš 
jos pasitraukia prof. Thwing.

Yra taipgi sumanymas suvie
nyti visas augštasias Cleveland© 
mokslo įstaigas su Western Re
serve Universitetu, ir taip pa-1 
darius, po vadovyste Prof. Taf
ta Clevelandas turėtų didžiausį 
šioje šalyje universitetą. Da
bar didžiausias yra Columbia 
universitetas New Yorke, turin
tis 26,658 mokinių.

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE 
ftCit neverki mano 
mažulėli —r neraudok, 
aš tau duosiu 

1 BAMBINO
ėiučia-liulia.’’

Greičiau bėgki j aptieką 
Į’ nupirki 50c. bonką

ir

BAMBINO
Arbatinis Šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die

gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą. . “Kūdikiai mėgsta jĮ! Jie prašo dauginus t”

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
60c. pašto markėmis tiesiog į

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

ganizavimo ir auginimo L. P. 
Sąjungos daug prisidėjo Ameri
kos Lietuvių spauda, talpinant 
įvairias žinias, o ypatingai Vy
riausios Valdybos pranešimus. 
Tiesa, ne visi laikraščiai prane
šimus talpino, bet tiems visiems 
kurie talpino laikau sau už gar
bę pareikšti augštos padėkos 
žodį varde L. P. Sąjungos.

Atsisveikindamas su jumis,, Į 
piliečiai ir visi mano ilgų metų ■ 
draugai, meldžiu ir ant toliausi ; 
šį pradėtą darbą tęsti. Linkiu ■ 
jums visiems energijos ir iš- ' 
tvermės darbuotėje už Lietuvos • ] 
laisvę ir nepriklausomybę.

(UOSIS UE
įuiUNGA BALTI- 

J. W. Liutkauskas, ||
iu Piliečiu SaiimtrrerLietuvių Piliečių Sąjungos: 

Pirmininkas.

“DIRVOS” SKAITYTOJAMS

DOVANOS
<J Visiems “Dirvos” skaitytojams yra. 
paskiriamos sekančios dvi knygos, iš 
kurių vieną pasirinkite ir siųsdami sa
vo prenumeratos pinigus — už visus 
metus tiktai — pažymėkite kurią kny
gą Jus norėtumėt gauti. Jos yra:

“ATTILOS SIAUBIMAS
LIETUVIŲ KRAŠTAIS"

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

ir Europą, taipgi Lietuvių gyventose vietose. 
DUODAMA TIK DRŪTAI APDARYTA.

Pardavimo kaina $1.25.

"KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ 
PASAKŲ”

Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 156 (didesnio 
formato). Su paveikslais ir žemlapiais, nurodan
čiais vietas gamtinių apsireiškimų. Platus suly
ginimas gajntos veikmės ir žmonių pažiūrų į tai. 

DUODAMA TIK DRŪTAI APDARYTA.
Pardavimo kaina $1.50.

(J GAUS dovanas — vieną iš tų kny
gų — visi skaitytojai, ar kurie užsira- 
rašys arba atnaujins savo prenumera
tas patįs, tiesiog, arba per musų agen
tus. Agentai patįs knygų neišduos, 
bet jie turi pažymėti prisiųsdami pini
gus, kokią knygą užsirašantis pasirin
ko — ir bus tiesiog skaitytojui į namus 
nusiųsta be atidėliojimo.
“Dirva” metams S. Valstijose $2.50 
Kanadoje ” $3.00
Lietuvoje ” $3.50

Norėdami gauti dovanas, pinigus 
už prenumeratą siųskite:

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

B. G. VALIUŠIS 
1197 East 79th Street

Tarpe Superior ir St. Clair Ave.

Atliekam visokį paveikslu dar
bą kuogeriausia ir pigiausia. 
Traukiam Vestuvių, Laidotuvių 
ir šiajp paveikslus viduje ir ant 
lauko. Padidinam iš mažų di
delius. Darom paveikslus del 

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

kare kasdien ir nedėliomis.

Prospect 2420 ‘ . Central 1766

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

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

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

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

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

THE REPRESENTATIVE REALTY CO
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING

Euclid Avenue prie East 14th Street
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai: ’ Rosedale 1157
PETRAS MULIOLIS

Telefonai Prospect 953

Vietose:
7907 Superior Avenue 

Princeton 2727
2006 St. Clair Avenuę 

Central 6488
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DAINŲ IR MUZ11
Gaunamos "Dirv

st. sinkaus v 
SAnt Tėvelio Dvaro ir Tykus 

w (mišram chorai) ..........
S Aš Jojau Per Girelę ir žaliuok, 
r Atsisveikinimu su Giria (miir. 

•Aš [sivilkdiau Čigono Rūbą (di 
^•Atsisveikinimas su Tėvyne (mi 

•Darbininko Daina (miir. chorui 
fcra Mano Brangi* (baso solo) 

Tierkit, Broliukai ir Kad aš Jojau 
•Kaip Raiba Paukštutė (solo) . 

ifflgu, Ilgu (keturiems lygiams I 
įMKareivią Daina (trio) ...............

JKur Bakūžė Samanota (solo) ..
Lietuviais Esame Mes Gimę (ch 

•Lopšinė Daina (solo) ............
KMes Padainuosim (miir. chorui) 
.■Motule Mano ir Šėriau Žirgelį (i 

ir k. (mišram chorai) 
Kakarinė Daina (mišram choro 

■fažiavau Diena ir Vai Žydėk, Žyd 
j^gai tu Žirge ir Per Tamsią Nal 

[Vienas Žodis-ne Šneka (mišriam

J. T. KELPŠOS VI 
Ne-Margi Sakalėliai (ir Lenkę ir 1 

r. • solo) ................................ ..
Lietuvos Himnas (solo) -...............
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (i 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (i 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (i 
Balnok, Tarne, Žirgelį .....................
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge 
Kad aš Mergelė ir Ir Atlėkė Sakale 
Oi ta, Lakštingale ir Vanagėlis Tupi 
Balnok, Tarne, Žirgelį ir Geriam, Bi 
piu j Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (m 
įtari Suktiniai (pianui) .............
lailesčio Giesmė (trio) ...................
sperges Me (trio) ................... ..
ozurka (Lietuvaitė — pianui) ....

antiški šokiai: Kepurinė ir Klumpak 
f aut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Nori: 

Vitauto Koncertinis Maršas (P.Stanke 
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) p 

frs Lundies Dainos (pianui) .........

Nesigraudink, Mergužėle ir Einu pel
(mūram chorai) ............ ......

Ne del Tavęs ai, Mergele (solo) .... 
Oželis (miir. chorai) ..........................

Oi, Greičiau, Greičiau (solo) .................
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo). 
Paukštužėli Skrajūnėli (miir. chorai) 

■laulria sau Laivelis (duetas) ...... 
•įmylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir



veikindamas, su jj* J 
ir visi mano ilgy į? > 

, meldžiu ir ant tolį Į 
etą darbą tęsti. p 
dsiems energijos iyj a 
darbuotėje už Liebą, l 

r nepriklausomybę,
J. W. Liutkaus^ | 

stuvių Pilieaų Sąja^ |
Pirmininkas.

TOJAMS

<os
itytojams yra. 
vi knygos, iš 
• siųsdami sa- 
s — už visus
ite kurią kny-

Jos yra:

BIMAS
>TA1S"

208. Su pavak- 
is piešinys iš se- 
vajonių po Aziją 
rentose vietose. 
APDARYTA.

$1.25.

ŽMONIŲ

si. 156 (didesnio 
nlapiais, nurodan- 
nų. Platus saly- 
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DIRVA

ŽINIOS IS LIETUVOS
Į KAM REIKALINGA BALTI

JOS VALSTYBIŲ 
SĄJUNGA?

Šiaųdieir^visi musų laikraš- 
aąi gana daug rašo apie Balti
jos valstybių sąjungą. Ir ne 
tik musų, bet ir Latvių, ir Es- 

|tų, ir Suomių ir net Lenkų iai- 
t beraščiai tą klausimą, svarsto, 
į .Matyt, Baltijos valstybių sąjun- 
. gos sudarymas yra gyvenimo 
' išstumtas klausimais^. O kurias 
i -gyvenimo aplinkybės verčia eiti 
Įrprie tosios sąjungos sudarymo? 
j./čia numatoma aiškiai ta nauda 
■kurios gali duoti ta sąjunga, 
Ebu tent: visų sąjunginių valsty- 
įjbių ekonominis sutvirtėjimas, 
■kultūros .plėtimąsi ir bendras 
(-■gynimąsi nuo tų priešų kurie 
■kėsintųsi šių naujų valstybių 

nepriklausomybę palaidoti;
Visuose tuose troškimuose su- 

, daryti Baltijos valstybių sąjun- 
Kgą ryškiai metasi į akis vienas 
rFjuodas taškas. Tasai juodas 
Ftaškas yra ne kas kitas kaip tik 
(’Lenkija. Jei ne Lenkija, kitaip 
įsakant — jei ne gudriųjų aki- 
h plėšų Lenkų diplomatų žygiai, 

daromi į visas šalis, toji Balti- 
K jos valstybių sąjunga jau senai 
pbutų buvusi įvykinta.. Bet Len- 
į kai čia savo gudria politika pri- 

ėjo iki to kad ir save ėmė va
idinti Baltijos pajūrio įgyvento- 
& jais, ir tuo budu dumia dauge
liui žmonių akis1.
į Pažiūrėkime dabar, kiek čia 
(teisybės ir kiek melo yra? Ar 

tthuo senai Lenkai tapo Baltijos 
. pajūrio gyventojais? šiuo at- 
/eju patįs Lenkai galvoja maž- 
iaug taip. Gautas per Vokie

tiją vadinamasai koridorius, ku- 
I ris išeina pro Danzigą, pasie- 
. Ida siauru sklypeliu Baltijos 
Ijurę. Bet šitas koridorius dar 
■ nedaug, anot pačių Lenkų, ri- 
||šąs Lenkijos šalį su (Baltijos 
, jure. Lenkai dar numato ki- 
|Rus kelius kurie galėtų tvirtai 
(Surišti Lenkiją su Baltijos jure. 

Bhį Tie numatomieji keliai — tai 
J..Lietuva. Mat, Lenkai tiki Lie- 
|-tuvą busiant Lenkijos papraš
yta provincija, todėl ne 
t Lenkija prisiskiria save 
į tijos valstybių sąjungos 
feįdatų skaičių, bet drąsiai
•pasauliui skelbia kad josios te- 

Fritorija prieinanti Baltijos jurę 
• ir Latvijos pietų sieną. Ne 
E veltui Lenkai yra išleidę tam 
g tikrą žemiapį kur vietoj Lietu
-Vos nupiešta Lenkijos provin- 
fcija. Be to, patįs Lenkų laik- 
įraščiai, kai. tenka įvardinti Bal- 

I tijos valstybės-, pamini tik šias : 
IJSuomiją, Estiją, Latviją ir Len-

Štai

Bal-

Bal-

tiktai 
rj Bal- 
kandi- 
visam

kiją; Lietuvos, mat, nesą, 
kokiu įbudu Lenkija įgavo 
tijos valstybės vardą.

Jei Lenkija gali vadintis
tijos valstybe, kodėl negali va
dintis Baltijos valstybe Čeko
slovakija, Šveicarija ir kitos 
valstybės? Juk jos irgi tam 
tikromis kombinacijomis galėtų 
įrodyti esančios Baltijos pajū
rio valstybės. Juk šitos vals
tybės jei ne sausuma, tat bent 
oru susisiekia su Baltijos jure; 
o geležinkeliais ir 'kitais keliais 
šitų valstybių žmonės ne sun
kiau susisiekia su Baltijos ju
re kaip Lenkai pro (Vokiečių 
Danzigą.

Dabar meskime į šalį įkirė- 
jusius Lenkus ir pastatykime 
tikroje šviesoje Baltijos valsty
bių sąjungą. Tikromis Balti
jos valstybėmis tegali vadintis 
tik tos kurių teritorija, kurių 
žmonės, kurių etnografinė ša
lis prieina Baltijos jurę. To
kiomis valstybėmis gali vadin
tis Danija, Švedija, Suomija, 
Estija, Latvija ir Lietuva. Bet 
jei šiandien kalbama apie Bal
tijos valstybių sąjungą, tat dau
giausia turima galvoje naujo
sios ' valstybės, o ne senosios,' 
kaip Danija, Švedija ir kt., ku
rių nepriklausomybei šiandien 
jokis pavojus negręsia. Kas ki
ta yra naujosios Baltijos vals
tybes, t. y. Suomija, Latvija ir 
Lietuva, kurios del savo nepri
klausomybės nemaža žmonių au
kų yra padėjusios. Todėl šitoms 
valstybėms yra be galo svarbu 
padaryti sąjunga kad greičiau 
galėtų karės padarytas žaizdas 
užgydyti ir, jei reikalas iškiltų, 
bendrai gintis nuo bendrų prie
šų. Ypač tokia sąjunga reika
linga Estijai, Latvijai ir Lietu
vai del to kad šitas tris valsty
bes yra pagimdžiusios vienodos 
istorinės priežastįs. Buvusieji 
šitų valstybių “globėjai” Rusai 
vienodomis akimis žiuri į Esti
ją, Latviją ir Lietuvą. Dar Len
kiją ir Suomiją Rusai stato į 
kitokią padėtį ir jas dar didė- 
sės karės pradžioje išskyrė iš 
kitų Rusijoj gyvenančių tautų 
ir pripažino joms teisę šiek 
tiek savarankiškai gyventi, o 
apie Lietuvą, Latviją ir Estiją 
tad anei žodžio nepasakė.

Dar ir dabar ne taip senai 
mes gavome pamatyti kaip se
nosios. Rusijos vadai bei politi
kai vadinamajame Paryžiaus 
Rusų Steigiamojo Susirinkimo 
pasitarime dirstelėjo į šitas Bal
tijos valstybes vilko ariba kitos 
plėšrios būtybės akimis. Ir tie

patįs Rusai savo kalbose dar 
kartą pareiškė jog dėl Lenki
jos ir Suomijos nepriklausomy
bės negali būti jokio abejojimo. 
Vadinasi, šitų dviejų valstybių 
nepriklausomybę jie pilnai pri
pažįsta. Tuo tarpu kitas val
stybes, Estiją, Latviją ir Lie
tuvą, jie vengdavo net minėti, 
vadindami jas vienu vardu: 
“gosudaratvenyja obrazovanija” 
(valstybiniai padariniai).

Ne kažin kokiomis akimis į 
šitas naujas valstybes žiuri Ru
sų bolševikai, kurie taip pat 
rengiasi tiesti savo nagus prie 
šitų naujų valstybių nežiūrint į 
tai kad yra padarę formalę tai
ką su šitomis trijomis valsty
bėmis. Bet progai pasitaikius, 
Rusai be jokios atodairos Nu
laužytų tą taiką, kaip jau yra 
sulaužę taikos sutartį su Gruzi
ja ir Azerbeidžanu.

Taigi tokios padėties akivaiz
doje šios trįs valstybės, Estija, 
Latvija ir Lietuva, turėtų suda
ryti tarp savęs tą sąjunlgą, ku
ri butų geriausias laidas nepri
klausomam gyvenimui išlaikyti 
ir visų trijų valstybių ekonomi
niams reikalams sutvarkyti.

šioms -trims valstybėms susi
artinti yra. patogios dar šios ap
linkybės: 1) visose šitose val
stybėse svarbiausią gyvenimo 
ivairą laiko demokratiniai ele
mentai, kurie sudaro visur dau
gumą; 2) visos šios trįs valsty
bės neturi nukariavusios arba 
okupavusios svetimų žemių ir 
neturi jokių imperialistinių žy
mių: 3) ekonominiu ir politiniu 
atžvilgiu visos šos trįs valsty
bės sudaro maždaug tokį viene
tą kuris negalį būti gretinamas 
arba lyginamas su kitomis vals
tybėmis; Pavyzdžiui, Lenkija 
yra visai kitokios rūšies valsty
bė, nes ji yra užėmusi daug sve
timų .žemių, kaip antai: Rusijos, 
Baltgudijos, Ukrainos, Lietuvos 
pakraščius, kur žmonės nuolat 
bruzda ir laukia vis tos dienos 
kada Lenkų okupantų jungas 
nukris nuo jųjų pečių. Paga
liau, pačiame Lenkijos vidaus 
reikalų tvarkyme svarbiausią 
rolę vaidina ne iš liaudies iš
ėję žmonės, o daugiausia aristo
kratų šeimynose išauginti (po
neliai. Del šitų savo ypatybių 
Lenkija yra <ne pakeliui Lietu
vai-, Latvijai ir Estijai. Gal at
eityje, kada Lenkija atsisakys 
nuo savo imperialistinių žings
nių ir elgsis taip kaip mes el
giamės, tada gal ir Lenkiją ga
lėtų prisidėti prie Baltijos val
stybių sąjungos.

O šiandien, kada dar mes ne
matome einant Lenkiją teisės 
ir teisybės keliais, turime kur
ti sąjungą pirmiausia iš trijų 
valstybių: Estijos; Latvijos ir 
Lietuvos. (A. Kelmutis "Trim.’)

| LAKŪNŲ ŠVENTĖ KAUNE
Gegužio 29 d. Kaune buvo la

kūnų šventė, dviejų metų su
kaktuvėms paminėti. Buvo pa
maldos', aviacijos (orlaivystės) 
paroda, paskiau orlaivių skrai
dymas. Skraidė daug orlaivių; 
dauguma jų ėmė iš publikos' 
svečių pavežioti. Lakiojo dau
giausia mųkamais orlaiviais a- 
viacijos (oro laivyno) mokiniai. 
Keli tikrieji lakūnai rodė “mir
ties kilpas”, žmonių buvo su
sirinkę labai daug, nors vėjas ir 
lietus daug kenkė iškilmei, žmo
nės su džiaugsmu žiurėjo į mu
sų taip greitu laiku išaugusį 
oro laivyną, kurs dabar sudaro 
didelę apsigynimo pajiegą.

LAIKRAŠTININKŲ SEIMAS
Kaunas. =— Gegužio 30 d. į 

Katiną atvyko Latvijos ir Esto- 
nijos laikraščių atstovai pasitar
ti su Lietuvos spaudos atsto
vais. Tų. pasitarimų tikslas už
megzti artimesnių ryšių su plun
ksnos draugais trijų kaimynių 
Pabaltjurio valstybių. Geg. 31 
d. prasidėjo pasitarimai, kurie 
tęsėsi keturias dienas.

Kaune tą dieną tūrėjęs būti su
kilimas. Lietuvių padėtis Vil
niuje labai sunki. Lietuvių 
spauda persekiojama.

Darbininkai ir tarnautojai 
verčiami rašytis į “Vilniaus gy
nėjus” prieš Lietuvius. Nesira- 
šantieji atstatomi nuo darbo.

‘'‘Vilniaus” pranešimu, krau
tuvių savininkai Vilniuje ver
čiami išstatyti krautuvėse pla
katus su parašais: “Nie damy 
S'ląska” (neduosim Silezijos).

Vilniaus Lenkų spauda Silezi
jos riaušes stato sau pavyzdžiu 
ir šaukia gyventojus ginkluotis. 
Bet girdisi nemaža balsų kad 
Vilnius reikią geruoju atiduoti 
Lietuvai.

Vilniuje esą suimti zBaltgu- 
džių visuomenės darbuotojai in-

ŪKĖS PARDAVIMUI
Norintieji susirasti ir pirkti pa
tįs klauskit manęs? ūkininko; aš 
senai šioj apielinkėj gyvenu ir 
žinau visokių farmų kurios par
siduoda ir aš jums galiu padėti 
surasti, nes žinau kokia kur far- 
ma vra ir kas kame .gyvena.

Kreipkitės: JOE GRIBAS 
Box 142, Scottville, Mich.

žinierius Ovsianis ir Dr. Pugu- 
levskis, kurie gryžo iš Lietuvos.

VIŠTYTIS (Vilkaviškio apsk.)
Gražus apsireiškimas. Vo

kiečiai antrą dieną sekminių 
Valvaičiuos, tuojau už rubežiaus 
palei Vištyčio ežerą, gana pui
kioj vietoj, suruošė koncertą j 
kurį buvo pakviesi Vištyčio dai
nininkai su vietos vargoninku' 
J. Kaminskiu. Jam diriguojant 
buvo padainuota keletas daine
lių. Dainelės pavyko gerai ir 
publikos buvo sutiktos gausin
gu delnų plojimu. Norint ma
žai kas Lietuviškai tekalbėjo, 
bet gyrė gražias dainelių melo
dijas. Viena Vokietė, mokanti 
gerai Lieuviškai, gyrė gražias 
daineles, sakydama, busią jos 
esą daugiausia senoviškos tik
tai perdirbtos, ir esančios daug

ilgesnės negu buvo dainuojama.
Priežastis pakvietimo Lietu

vių dainininkų tai buvusieji va
karėliai Vištytyje, iper kuriuos 
Vokiečiai gavo progos girdėti 
musų dainų.

PALENGVINIMAI
Krašto Apsaugos ir Vidaus 

Reikalų ministerių išleistas yra 
aplinkraštis karės komendan
tams, miestų ir apskričių vir
šininkams ir vaidyboms kuriuo 
palengvinama susirinkimų da~ 
rymas agitacijos ir kitais rin
kimų į savivaldybes reikalais.

(“Trimitas”)

h dainų ir Muzikos gaidos 
jfc Gaunamos “Dirvos” Knygyne

Central 1768

RMANCO. 
įduotojai ir staty- 
jų. Rakandus pa- 
lukraunam.

Cleveland, Ohio.

arpe St. 
ime pil- 
pirkėjai, 
telefonu 
kymą.

Avenue

Avenuę

r ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
SAnt Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis

(mišram chorui) ................... 35c
[Aš Jojau Per Girelę ir žaliuok, Rūtele (m. ch.) 30c
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ........... . 60c
Aš Įsivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ....... 1.00
[Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 1.50
tParbininko Daina (mišr.- chorui) ........... 60c
fera Mano Brangį' (baso solo) ........................... 50c
Kerkit, Broliukai ir Kad aš Jojau (mišr. ch.) .. 25c
HCaip Raiba Paukštutė (solo),...,....'...... 1.00
Hlgu, Ilgu (keturiems lygiams balsams) 60c
hfareivių Daina (trio) ..........,60c 
Kur Bakūžė Samanota (solo) .......... '................. 50c
^Lietuviais Esame Mes Gimę (chorui) ............... 75c
^Lopšinė Daina (solo) ..................... 60c
Ules Padainuosim (mišr; chorui) ....................... 30c
■Motule Mano ir šėriau Žirgelį (mišr. chorui).. 30c

ir k.- (mišram chorui) ............................... . 50c
V^carinė Daina (mišram chorui) ................... 60c
Bkižiavau Dieną ir Vai žydėk; Žydėk (mišr. ch.) 25c
Vai tu Žirge ir Per Tamsių Naktelę ......... 30c
(Vienas Žodis-ne Šneka (mišriam chorui) .... 45c

J. T. KELPŠOS VEIKALAI '
;Ne-Margi Sakalėliai (ir Lenku ir Rusų kalbom) 
Į- . solo) .......................-.........’. 75c
[Lietuvos Himnas (solo) ....................................... 60c
[Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (misr. ch.) .. 35c
Aš- Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 35c
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 35c
Balnok, Tarne, Žirgelį ............................. 35c
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) . 35c

iJCad aš Mergelė ir Ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch;) 35c
FOi tu. Lakštingala ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 35c
į Balnok, Tarne, Žirgelį ir Gerkim, Broliukai ” 35c
■Eisiu j Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. .35c
Keturi Suktiniai (pianui) ......................... 60c
Kailesčio. Giesmė (trio) ..........................   25c
Į^sperges Me (trio) ......................... 50c
Mlozurka (Lietuvaitė —- pianui) ............ 50c
K^saka (pianui) .................... \ .... 60c
Hnutiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 50c 
■Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 50c
fVitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 60c
kLietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 50c
KTrįs Liaudies Dainos (pianui) ............. 50c
BNesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį

(mišram chorui) ...............................'...... 30c
■Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) .......... 50c
■Oželis (mišr. chorui) ..........   ......... 60c
■Oi, Greičiau, Greičiau (solo) '.................... 1.00
■Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)...............  1.00
SPaukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ........ .. 30c
■■laukia sau Laivelis (duetas) ...... ...... 75c

te, Putė (solo) ................................................ 75c
Saulutė Tekėjo (duetas) ........................................ 25c
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girių, Girelę (m. ch) 30c 
šių Nędėlėlę (mišr. chorui) ............... 25c
Scherzo (tik pianui) ................................................... 60c
Sunku Man Gyventi (solo) ................................. 60c
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė <

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI
Siu nakcialy (dzūkiška) .......... *.............. 30c
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemiam balsui) 60c
Ko Liūdit, Sveteliai? ...................... 20c
Vai Aš Pakirsčiau, ....................... 20c
Už šilingėlį .............................   30c
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) . .1..................... 5c

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

! Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu-
6 J*

JEI TURI PARDUOTI 
AR NORI PIRKTI

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog i 

DANZIGĄ IR VARSA VĄ 
OROPESA ............ Liepos 16
ORDUNA ............... Liepos 30
ORBITA Rugp. 13

Paskiri uždari kambariai , mote
rims ir šeimynoms. 

The Royal Mail Steam Packet Co. 
26 Broadway New York 

arba vietinėse laivų agentūrose.

kai Iku- 
įš Vil
tų “su
mai š to

Namą Lotą
Automobilių 
Rakandus

VILNIEČIAI LENKAI 
“RUOŠIASI”

Paaiškėjo kad Lenkai j Augš. 
Sileziją buvo pasiuntę 
rias kariumenės dalis 
niaus. Dabar daugelis 
kilėlių” gryžta naujo 
ruošti prieš Lietuvius.

Įkurta esanti paliuosuojamii 
iš kariumenės sąjunga kuri ver
čia narius į paprastus piliečRis. 
Tie tai turį sukelt vėl “liaudies 
sukilimą”, jeigu Vilnius butu 
pripažintas Lietuvai. Vilnius 
tveriamas vielomis ir net minuo
jamas kai kuriose vietose. Pla
tinamos žinios kad Lietuviai 
stiprina frontą. Vilniečiai Len
kai esą nusiminę kad gegužio 18 
d. Kaune nebuvę jokių riaušių. 
Mat, buvo paleista gandų kad

Pamėginkite naujo—

Su užregistruotu vaisbaženkliaSuv. ValcL | 
Patentu Biuro.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės šiame vaisto įdėtos, 
bu priemai&a priinmiai Švelnaus 
kvSpalo. ki

Buffies yra taoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
eiaiypatai.

Aptiekose 
parsiduoda j 
po 65c. arba 
atsiųskite | 
75e., tad 
atsiusime 
per pašty 
tiesiog iŠ 
Išbara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite - 
šitokio 
pakelio* 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vais- 
baženklis.

STOPSDANDRUIF 

h’, PROMOTES

HEALTHYSCALP
LUXURIANTHAIR

F.ARRIOITER&CQ
'BUSH TERMINAL'BIDG 5

BROOKLYN^ \
NElMT.YORKv ’

We recommend our 
FAIRCHILD’S “BESTI 

FLOUR for EVERY purpose.
Made by 

THE CLEVELAND GRAIN &
MILLING CO.

JEIGU NORI 
IŠRANDUOTI

Namą Kambarį
Garadžių

JEIGU NORI GAUTI
Kambarį Namą
Rakandų ir kitokių

daiktų
GARSINKIS

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

ėmėjų pinigų:
Laivakorčių agentūra į Liepo

ją, Hamburgu ir visur. 
Pasai kelionei į Lietuvę.

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

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

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave. Brooklyn, NtY.

Red Star Line
Iš New Yorko į 

Hamburgą, Danzigą 
Liepojų

Trečios klęsos pasažieriams.

Samląnd Lieoos 16
Gothland Liepos 30

American Line
Tiesiogine Kelione
NEW YORKAS- 
HAMBURGAS 

Dideli ir Moderniški Dviem 
šriubais Laivai.

Minnekahda
Birželio 30 d.

Manchuria Liepos 14
Mongolia Liepos 28 
Kreipkitėsį Kompanijos Ofisą: 
9 Broadway New York 
arba prie Vietinių Agentų.

DIRVOJE

DR. ADOMAS SZCZHKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=: dantistas

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 -valandai vakaro.

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

MONTREAL iki 
HAMBURGO, DANZIGO ir LIEPOJAUS 

PER

CANADA UNE Z
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 OFISĄ N, 9 Broadway, New York, ar vietos agentų

THIRD 
CLASS]

THIRD
CLASS

^PECIALE kelione į visas Europos dalis di
deliu gražiu laivu La France 23,366 to

rn), išplauks Liepos 7, iš New Yorko. Šitas 
laivas turi keturis kaminus.

Užsisakymus reikia paduot tuojau per

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

. 1 98 W. 25th Street 
Kampas Franklin Ave.

LAIVAKORTES -atpigo

So. Boston, Mass.) .................. 30c
Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė-

Žalčių karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ....................... ........................................... 75c

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

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

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) __  3.00
Aras (kvartetas) .......................... 40c
Neverk pas Kapų (mišram chorui) .......... 50c
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) -........ 40c
Oi, Rūtą, Rūtele (solo) . .. . ........................... 50c
Pasaka (solo) ....................... ..................................... 80c
Noktumas — Ačiū (solo) ..........".............. 75c
Kur tas Šaltinėlis (solo) ................ ... 75c
Vai, Verčia, Laužo (solo) .................. 50c
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) III sęs. .... 25c
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ................... 50c
Skambančius 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 krutinę (solo) ............... 65c.
Meilė (solo) .............................. 40c
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ......... .... 75c
Lietuvos Vyčių Himnas, (solo) ............................... 25c
Visuomet širdis Surakinta ................ 60c

Sugrąžina man sveikatą Irpajlc- 
gas, saka Ponas Matusevicls

’ . Dalzell. IU.
“IStnriu ’savą neapnibcžioutą padėkavojimą 

už jusu vaistui, Nuga-Tonc, kurios duoda 
tvirtumą visam kunui 'Jos duoda, naują 
gyvybę. Buvau Jahai nusilpnėtas ir išdaviau

piniąu- ’už visokius vaistus bet nieką ne 
gelbieją. 4uip tik pradiejąu imti Nuga^Tone, 
atgavau; šavą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti 
man kuždadaVi energija ir tvirtumą. Galiu 
dabar StliKti trys sykius-dauginus darba negut 
pirmiausir.no iayčiu pavargimo ir pąr tai galiu 
pasakyti, Jog Njiga-Tone yra geriausis vaistas 
ir' gėn^uS'S 'dtgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą preJ .tuns, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožnam patariu Nuga-Tonc.”

PETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą 'Vjsiems gyvybės pa j i ego m s, yni 
.yaist^s dėl silpnu, nery uotu, 

sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
gyvybę laknoms Ir žarnoms, atgalvin 
Inkstus, išmeta nuodingas atmatas, praša
lta gania ir išpūtimui, nepriimną‘kvapą ir 
IšvaJa liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, glerą gruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą* pastiprinanti miegą.

Kožna bonkutl Nugrf-Tone talpin -pilną 
vieną tačnfesl gydymą, o prekė yra SI.00. 
Gaukite bonkutl šiandien pas sava aptie- 
korlaus, imkite per 20 dieną ir jeigu no 
busite visai u2ganedlnti,aplie|toriussugrąžia 
jums Jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aotiekoriaua, siuskite mums S 1.00 o gausite 
E liną minėsi gvarantuotą gydymą, apmo
ku paltą. NATIONAL LABORATORY, 

1018 - South Wabash Ave. Chicago, 111.

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

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

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU NEW YORK, N. Y.

tik Lietuvis ar Lietuvė kreipki-

136 E, 42nd Street

SIŲSKIT LIETUVON
DAIKTUS

Kuomet Apsergi
Pirmutinis dalykas kas reikia jums žino- Įpžjg l/V 

ti, tai — J If
“KUR REIKS RASTI GERĄ DAKTARĄ”. frA'/'j

Jeigu pakreipsite savo žygius linkui Dak-
taro Kenealy ofisų, 647 Euclid Avenue, Cle- 'x 13
veland, Ohio, atrasite Patikėtinų Daktarų,
kokio jieškote, be aikvojimo laiko. •**^'3^^**,

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

Nedėliomis 
10 ryte iki 
2 po pietų

647 Euclid Ave., Antros Grindįs Cleveland, O.
Durįs Šalę RannhHr Rnilrlinm STAR TEATRO Bond’s Clothing Store K«PUD11C BUUding DURIS ŠALĘ

DR. KENEALY

Mes pristatome Lietuvos daiktus (drabu
žius ir kitokius) su pilna garantija. Musų 
atstovai Lietuvoje persiunčia į 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

New York City303 West 30th Street

FARMOS
4 Nepirkit Farmų prastų arba pustynėse, pakol
5 Didžiosios Lietuvių Ūkininkų Kolonijos žemių.
į sias laikas išsirinkti gerų Ūkę, nes žemė pati __ _
4 našumu. Atvažiuokit ir pamatykit kaip pas mus puil__  _______
į ir dobilai ir kitokie javai auga. Lietuviai kurie pirko Farmas šį Z* 
4 pavasarį pasakoja kad miestuose daugelis žmonių nori pirkti far- "Į 
4 mas, bet bijosi kad kelionė nebūtų uždyką. J.
i Aš užtikrinu kad j musų Kolonijų jūsų kelionė nebus uždykų, nes "J 
į čia yra geriausios rūšies žemės, molis su juodžemiu, ir auga viso- J. 
į ki javai. Tai nėra gyrimas arba viliojimas žmonių, bet gryna tei- ■*
4 sybė. Tik pamislykit: suvirš 400 Lietuvių pirko Farmas musų ■!
5 Kolonijoj, tai aiškiai parodo kad čia yra tinkamiausias kraštas ap- Ji
į sigyvenimui Lietuviams. Norint apsigyventi tarp Lietuvių ir įsi- ■* 
4 gyti gerų Ūkę, reikalauk Farmų Katalogo. (25) •,
į J. A. Žemaitis R. 1, Fountain, Mich. !;
WAW.-AYAW.'.V.XW^.'.WAVAV/Z/A’.'.W.V.WAVAX

FARMOS
nepamatysit musų 
Dabar yra geriau- 
save parodo javų 

ikiai kviečiai

pirmiausir.no


DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese j |
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

vakare. Visi nariai dalyvauki
te. Toj vietoj nuo dabar SLA. 
14 kuopa visada laikys savo su
sirinkimus. Sekr.

PRANEŠIMAS ŠĖRININKAMS 
THE LITHUANIAN 

MORTGAGE CO.
Pusmetiniame šos kompanijos 

Direktorių susirinkime kuris at
sibuvo birželio 27 d., tapo ap- 
skaitliuota pelnas iš pirmo pus
mečio šių metų ir pasirodė jog 
bendrovė padarė gero pelno per 
tą praėjusį pusmetį, taigi šiame 
susirinkime Direktoriai nutarė 
išmokėti už pirmą 1921 metų 
pusmetį Dvyliktą (12%) nuo
šimtį ant pirmos Liepos dienos. 
Ir po to nuošimčio išmokėjimo 
bendrovėje lieka neišdalinto pel
no apie 20%^ant kiekvieno šėre.

Iš šito pasirodo jog The Li
thuanian Mortgage Co. yra vie
natinė Lietuviška įstaiga ne tik 
'Cleveland© kolonijoj, bet ir vi
soj Amerikoj, kuri išmoka di
džiausi nuošimtį dalininkams. 
Ji tokį nuošimtį mokėjo per pra
ėjusius laikus, moka dabar ir 
mokės ateityje, užtikrindama 
didesnį negu kitos bendrovės tą 
gali.

Ši bendrovė užsiima pirkimu 
mortgečių, ir faktas parodo kad 
mortgečiai yra geriausia už vi
sas kitas vertelgystė ir yra vie
na iš didžiausių ne tik Suvieny
tose Valstijose, bet ir visame 
pasaulyje, nešanti jų pirkėjams 
didžiausius pelnus ir bendrovių 
dalininkams užtikrina ne tik jų 
pinigų saugumą, bet ir pelną ko
kio kitos įstaigos negali mokėti.

' P. Muliolis,
The Lithuanian Mortgage Co. 

Sekretorius.

nių, randasi visai kritiškame 
padėjime, jau nepažįstą net sa
vo lankytojų. Jis serga nervų 
liga. ■

Būdamas Olevelande žeman
taitis dirbo “Dirvos” spaustuvė
je, paskui išvyko prie “Tėvy
nės” spaustuvės, iš kur pateko 
į ligonbutį.

J. Brazauskas, Sandaros 
kuopos pirmininkas, verkius 
tų draugijų narys ir “Birutės” 
duonkepyklos direktorius, išva
žiavo keletui savaičių į rytines 
valstijas. Birželio 26 d. lankė
si Niagara Falls, paskui nuva
žiavo į Mass, valstiją ir kitur. 
Neužilgo sugryš atgal į Qeve- 
landą. Vieni spėja kad jis iš
važiavo ant “honey moon”, kiti 
tam visai netiki....

18 
ki-

Ketvergo vakare Lietuvių sa
lėje įvyko viešas Clevelandiečių 
susirinkimas išklausymui rapor
to atstovo buvusio Washingto- 
no suvažiavime gegužio 30-31 ir 
pasitarimui apie paskolos 
mesnį varymą.

vadovybę Harper Garcią Smyth, 
kuris yra apvąfkščiojimo iškil
mės direktorius.

Kas tik užinteresuotas tuomi 
apvaikščiojimu ir gali prisidėti i 
tesikreipia prie Mr. Haynes te-1 
lefonu Main 1.

Tautų grupės kurios iki šio 
laiko turi nus'kyrusios atstovus 
Į rengimo komit. yra sekančios: 
čekai, Ungarai, Slovakai, Italai, 
Jugo Slavai, šveicarai, Vokie
čiai, Lietuviai, Ukrainai, Skan
dinavai, Rumanai. Lietuvius : 
laikinai atstovauja Miss (Alice 
Gannett, Goodrich įstaigos ve
dėja. Lenkai, Grekai ir Chinai 
žada savo atstovus paskirti vė
liau..

Lietuvių chorai galėtų tuojau 
pasitarti su Miss Gannett apie 1 
tai kuomi įš Lietuvių galima 
butų geriausia prisidėti. Jokiu 
budu Lietuviams nereiktu atsi- : 
likti..

Miesto darbininkams norima 
numažini algas. Vietoj kad at
leidinėti įtulus1 visai nuo darbo 
tuomi sumažinant miesto išlai
das, majoras nutarė mažinti al
gas.

Buvęs teisėjas MčGannon at
rastas kaltu luž papirkinėjimą 
liudininkų laike jo teisimo už 
nušovimą Kagy, kame jis tapo 
išteisintas, dabar likosi nutei
stas už tai nuo 1 iki 10 metų 
kalėjimo. Kitais atvejais Mc- 
Gan non bus teisiamas už panie
kinimą teismo klastų darymu su 
liudininkais, ir gal už žmogžu
dystę.

Delei karščio, vaikams netu
rint kur pasidėti kaip tik gat
vėse, jų sužeidimų skaičius pa
didėjo.

Karščių laiku nutarta įsteigti 
vaikams maudynės gatvėse pri
jungiant jas prie vandens rynų.

toli-

Lie-

Kaberienės teismas už nužu
dymą savo vyro pora metų atgal 
liepos mėnesyje, prasideda šiose 
dienose. Nematydama kitokio 
išėjimo, ji arba jos gynėjai ža
da apšaukti ją beprote ir tokiu 
budu išgelbėti nuo mirties bau
smės.

Pereitą savaitę blaivybės po
licija išpylė į ežerą 6,000 galio
nų vyno atrasto viename saliu- 
ne ant St. Clair gatvės. Tai 
žuvims buvo balius!

Išmoka 8%. Cleveland© Lie
tuvių Nadią ir Paskolos Bendro
vės (Banko) direktoriai laikyta
me susirinkime hiftarė išmokėti 
visiems bendrovės šėrininkams 
už praėjusį pusmetį 8% divi
dendo ($4 nuo 100 už pusę m.)

Akrone nedėloj gryžtant iš 
pikniko buriui žmonių treku, 
vienas vyras buvo iškišęs iš tre
ko ranką lauk. Kitas automo
bilius, greitai priešais važiuoda
mas, pralėkė pro treką" taip arti 
kad Antsyk nukirto (iškištą žmo
gaus ranką.

Indomios prakalbos atsibuna I 
kožną nedėldienį, nuo 3 vai. po į 
pietų, Wm. Abel and Sons Co'į 1 
salėje, z7017 Superior avė;, taipeh 
E. 70 ir 71 gate Inžanga visiemMl 
dykai, kolektų jokių nėra. Kpjl 
ką paklausyti, vyrams ir mote- 
rims, aiškinama įvairus tikybi.l 
niai dalykai.
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Svarbus susirinkimas.
pos 6 d., septintą vai. vakare, 
Lietuvių salėje šaukiama susi
rinkimas pakalbėjimui apie su
darymą naujos korporacijos iš- 
dirbimui spintų (safe). Lietu
vis turi išgavęs naują patentą 
ir turi gerą tamb propoziciją. 
Kurie norit prisidėti prie šios 
korporacijos ateikit prisirašyti.

Pereitas nedėldienis buvo la
bai karštas, šiluma siekė 88 laip
snius. Pilni vandenįs visu aže- 
r5 pakraščiu buvo prigulę žmo- 

I nių. Abelnai nuo subatos iki 
utarninko Clevelandą laikė ap
gaubus sunki troškinanti šilu
ma, nors kitose aplinkinėse val
stijose karštis buvo dar dides
nis.

DR. J. T. VITKUS
' Gydytojas ir Chirurgas

Telefonas: Randolph 188
1304 E. 68 Street.

k
Kampas Superior Avenue 

Virš Lietuviško Banko

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

M£S 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

IŠBUDINK MIEGANTĮ
DOLARĮ

Jus dirbat sunkiai už savo turinius pini
gus. Ir dar vis kasdien einat dirbti dau
giau jų užsidirbimui. Kam laikyti na
mie ar ant pigių nuošimčių pirmiau už
dirbtus?
Pinigai kurie neuždirba gero nuošimčio 
yra užmigę, todėl jums reikia anksti kelti 
ir eitj dirbti sūidtiai. Prikel'kit juos.

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

Invesdink $100 arba daugiau į
THE

LITHUANIAN
MORTGAGE CO.
Informacijų klausk pas P. Muliolį, A. B. Bartaše- 

vičių arba kitus kompanijos narius..

2006 
St. Clair Avenue 

Cleveland, O.

Published

PASKIAUSIB!
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TMD. 20 kuopa ištikro ren
giasi prie gražaus išvažiavimo 
liepos '10 d. į Walter’s Grove, 
kur užkviečia dalyvauti ne tik 
kuopos narius, bet ir visus šios 
kolonijos ir apielirįkių tautie
čius. Clevelando apielinkėse ma
žai yra vietų išvažiavimui, ir šis 
gojus yra vienas iš puikiausių 
kur galima praleisti dieną nusi
tolinus nuo miesto karščio.

Gražus dideli plotai pasivaik
ščiojimui, puiki salė šokiams su
teiks progos kožnam praleisti 
laiką kaip kas norės.

Ant rudenio, kaip tik pradės 
- užsidarinėti išvažiavimai į 'lau

kus, TMD. 20 kuopa rengia su
lošti komediją “Badon Kritęs— 
Sausas Nesikelsi”, kuri dabar 
eina per “Dirvą”.

Kitų vietinių teatralių organi
zacijų prašoma to veikalo nesi
rengti lošti, nes ši kuopa jį nu
tarė rengti dar kada jis buvo 
rankraštyje" ir nebuvo pradėjęs 
laikraštyje eiti. Valdyba.

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
pusmetinis susirinkimas atsibus 
nedėlioj, liepos 3 d., Ftynn Sa
lėj, 5309-11 Superior avė., nuo 
2 vai. po pietų. Nariai mel
džiami skaitlingai atsilankyti, 
yra labai daug, svarbių reikalų 
aptarimui. Sekr. J. Ruškis, 

3101 Church Ave.

Miesto 125 metų įsisteigimo 
sukaktuvių apvaikščiojimui lie
pos 23 d. pradedant ir tęsiant 
per devynias dienas, pereitos se- 
redos vakare įvairių mieste gy
venančių tautų atstovai turėjo 
su majoro komitetu pasitarimą 
apie rengiamą “Tautų Iškilmę”, 
kuriai diena nuskirta liepos 29.

Komitetui jau pasisekė gauti 
atstovus nuo dvylikos tautų ir 
jų grupelės jau pradėjo savo 
dalis lavintis.

Majoro komisijos noru yra su
traukti kuodaugiausia čia gyve
nančių tautų grupių kad jos ga
lėtų toje dienoje perstatyti, sa
vo šalies kostiumuose' ir akom
panuojant jų tautine muzika, 
savus tautinius šokius, ceremo
nijas, papročius ir apeigas.

Kadangi visas tas atsibus ant 
didelės lauke estrados, pabuda- 
votos tam tikslui Wade Parke, 
galės dalyvauti grupės tautų 
susidedančios net iki trijų šim
tų žmonių, vienok ir mažesnės 
grupelės neturi nusiminti. Su- 
lyg svetimų grupių užžiurėtojo, 
kiekviena grupė atliks pati sa
vimi lavinimosi prisirengimą, gi 
galutinas išbandymas bus .po

Du vyriškiai, susiginčiję ku
ris iš jų geriau moka plaukti, 
sudėjo po 25c ir nusirengę šoko 
vandenin. Vienas laimėjo: nes 
jo oponentas prigėrė. Tas atsi
tiko pereitą ketvergą.

Pereitą pėtnyčią iš valstijos 
kalėjimo pabėgo trįs kriminalis
tai. Du iš jų buvo kaltinami 
nušovime policisto Sprosty. Se
kančią dieną jie turėjo būti šau
kiami tardymams. Paspruko iš
pjaudami geležines štangas.

SLA. 14 kuopos mėnesinis su
sirinkimas atsibus ketvergo va
kare, liepos 7 d., Lietuvių salė
je, 6835 Superior avė., nuo 7 v.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

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

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

J. žemantaitis, buvęs veiklus 
vietinėse tautinėse organizacijo
se, Sandaros, TMD. ir Susivieni
jimo kuopose, dabar esantis 
New Yorke ir kelintas mėnuo 
sergantis, sulyg paskutinių ži-

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

PAIN-EXPELLER
Vaizbožeuklis nžreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor)
VaizbažcnklĮ.’

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS 

1935 ST.CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuoju 
Kainos prieinamos 

Valandos nuo 9 ryto 
iki 8 vakare.

Tel. Prospect 2597

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.

Tame reikale kreipkitės pas 
Petras Muliolis

ar
Juozas Urbšaitis

KURIANIMUI MALKŲ 
Pasirūpinkit del Žiebos. — Didelis vežimas su pri

statymu mieste už $3.50.
American Box Company

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

Kam žudytis save ir vargintis delei "Sausumo**', kuomet galite 
pasinaudoti musų lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimu— 

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

prisiusite laišku $1, t&įpgi suteiksime paaiškinimus apie 
pasidarymų sau naminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

PARSIDUODA
BUCĘRNĖ IR GROSERNĖ 

Geroj vietoj, gerai išdirbtas 
biznis, daug yra kostumerių 
ir biznis eina labai gerai. Par
davimo priežastis yra tame 
kad savininkas apleidžia šią 
šalį. Kreipkitės pas (26) 

M. DEREŠKA
2255 Hamilton' Ave., 

Kampas E. 23rd Street, 
Cleveland, Ohio

štai jums proga jei turit kiek 
pinigų ir neturit darbo, nusipir
kti krautuvę darančią gerą biz
nį, nereikia patyrimo, savinin
kas sutiks viską aprodyti. Yra 
saldainių krautuvė. Lietuvių ap- 
gyventoj vietoj. Aš paadriau 
gerus pinigus ir dabar rengiuosi 
gryžti į tėvynę.
kreipkitės 1274 E. 71 Street.

KOPECNY’S

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslų aptieko- 

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

Kafnpas E. 79’th St.
Rosedale 945 Prin. 1361-

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

Darbą gvarantuoju dešimčiai metų. 
gįymano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 

nereiks gaišuot' iš darbo dantų taisymui. 
Hg? Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be-j 

skausmio Dantų Traukimo.

I no f 
MINI

DR. J. T. DUHI.GG
1395 E. 9tli St., tarpe SL Clair ir Superior Ave.

Pradėjo vėl gydymo praktikų po prabuvimo suvirs 10 metų kaipo 
chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne ir Jūrininkų iSgonbutyje. 
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 Vaintinyčios 

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

Walau dantis ir prižiuriu dantų smegenis.
Valandos: rt ryto' iki 1 po pietų ir nuo 4 po pietų iki 8 vakare. 

Nedėldiemais nuo 11 iki 12 dienų.

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

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

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dienų iki po pietų.

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

Ohio Didžiausia ir 
Geriausia Krautuvė

Reikalaukit 
Eagle Štampų

Mažina algas. 

Pa. — Bethlehem 
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palies visus darb 
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Moterų Balti Čeverykai Puse
REGULIARIAI $7.00 VERTĖS DABAR PO

šitie puikus čeverykai yra iš tvirčiausios odos ir (tO CO
jų yfa keturių modelių pasirinkimui. Yra tie-
siog užsimaunami, dviem Skylėm dirželiais ’už
rišami, nuo kulnų .priešais susegami ir Colonial žemučiai če
verykai su išlenktais padais ir pilnais Louis kuinais. Reguliariai - — . -$7.00—Parsiduoda puse kainos po $3.50.

Žemi Lengvi Čeverykai Balti Vasarai Čeverykai
Balti

gariniai
riai baltos odos padais ir žiban
čiais kulnais. Visokios mieros-, 
specialiai po $5.00.

Audimo žemi Va- 
čeverykai ir Slipe-

$ g* Vienu dirželiu sportinio $f* 
** modelio, baltos odos padai,

baltos militarės odos kulnai,. iš- 
skylėti galai, dirželiu užsegami 

I ant kojų.

Kainos

Po. $7.45 'al3ai gražus sportinio modelio! p 00 v*enu ’r dviem dirželiais Balti 
balti audekliniai čeverykai, su * " drūtos odos vesariniai su dai-balti audekliniai čeverykai, su ___ ___ ___ _ _______ _

rudos odos galais, dirželiu užsegami, augš-Įliais apvaiais pirmgaliais, specialiai dabar 
tais kulnais. I po $8.00.

Pardavimas ant Žemės Grindų
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Vyrų $25 Siutai

$16,50
PAPRASTI IR PAĮVAIRINTO IŠSIUVIMO MĖLY- 
1 NO SERGE, RUDO IR PILKO VILNONIO AUDI
MO, ATSARGIAI RANKOMIS UŽBAIGTI. VISI SU 
PILNU PAMUŠALU, GERAI NUSIŪTI IR PRITIN
KA ANT ŽMOGAUS, REGULIARIŲ MJERŲ IR DEL 

RIEBIŲ, MIEROS 36 IKI 46.

$3.50 JUODO SERGE KELINĖS 
Drūtai Pasiūtos, Gerai Pritinkamos 

$2.45
VYRIŠKOS KHAKI KELINĖS 

Drūtai pasiūtos, ilgam nešiojimui kelinės 
Mieros nuo 28 iki 50

; $1.00
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