
iSs ir aha Barian- 
rirtmo ja atvesite 
as stotis, tik liąfcite lai J 

atiizn mus tekfemu: 
IDiS 2124, o mes tuoj at^ » 
k žmogų. Jei atražuota^į 
aką, kuomet musu badai į

šų hotdių: HOTEL
! Av. and 23rd St (phone Qį 

5319), ar TRAVEL^ 
IOTEL, 9th Ava ari Ž3ri^ 
(phone Watkins 4407). į 
gausite pigią nakvynę iršy 
setoli ateit į musu Banką

Bagažus paduokite į tą w 
traukmį kuriuo ražraoafe 
Yorkan. Nemainykite bagzaj 
Irių ir nesirupmlute bagežaį 
atvyksite į musu Banką 
jūsų čekius bagažą apapė; 
mes iki kelionės galo. Jatj 
tzzmet ekstra didelį bagažą (j 
pasiųskite mums ajuitįp 
ekspresą kelioms diaitra g 
išvažiavimą, kad spėta j kį 
ateiti.

Platesnius paaiskrnimns gą 
Iriame laiškais

Baltic States Bank 
294 Eighth Avenit I

eor. 25th Stnet,
NEW YORK, N. Y. I 

• Telephone: Watkins 2121 £

’’DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIELD)

The only Lithuanian Publication in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription rate:

In the United States .............. į 
Canada and Mexico ............. I 
Lithuania and other countries . ’... A

Advertising rate£ on application.

”DIRVA”
7907 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND, OHIO

No 28

$2.50
$8.00
$3.50

Published and distributed under

rnith, Dentūtas
re. Kvapu e. n st

larbo dūlę tainū. 
į “PeĖdonto” del Be- 
into Traukimo. |

JĘ 4IG.OS

i užkrėstas, tari tautu ju- 
losią galimą patuiną ipte įį 
o specialiskumu ipnu suj- 
Ido pobodžio ir negenm iją 
nplėsti nvo pramką pušį- 
■ ir kaip atnuaai sjara 
.ėjus su pažšnnnn gėrimą no 
aotoiiterq žq laiką Aaabji 
ūmai į
Visiškas palhnania) n i 

i ja te. To reikliu ja it kebe 
ūeou jus ateiti pai-nma 
5 LIGAS KRAUJO, ODOS H 
; SKILVIO IR UDUŠį 
. UŽLAIKAU PASUKE 
a ir gydau pats ir hdi fili- 
manimi ir niekas ria gija 
u jokiam pageDrimila. hu 
iu Lietuvišku kabutį iap 
ra ant antrą labą. UieHte. 
rio numeris 7. ApiintEH 
valandos kasdien m> 1 p p 

s nuo 10 ryto ild 8 nl tiri 
is nuo 1 dieną iki 4 p jig 1 

TĘS, Specialistu 1 
, 2-ros lutai iii I 
Sth St, UMAX '

etinis
I

davimas

inių išpardavimas 
jai naujų mank
omų siuvėjų, visi 
me kituose musų 
plono spausdinto 
Iti įvairiais margi-

"DIRVA” SAVAITINIS LAURAITIS 
įleidžia kas savaite CIevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija 
Metinė Prenumerata: 

Suvienytose Valstijose ...........
Kanadoje ir Meksikoje .......................
Lietuvoje ir kitur .............. 
Prenumerata apmokama iškalno ir 
si nuo dienos užsirašymo, ne nuo 
Metų. Apgarsinimų kainų klauskit 

’’DIRVA”
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND. OHIO

.. $2.50 

.. $3.00 

.. $3.50 
’ skaito-

Naujų 
laišku.

permit No. 773, authorized by the Act of October 6th, 1917, onffile at the Post Office of Cleveland, Ohio, by order of the President. A. S. Burleson, Postmaster General
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

ĘAINA 5c. CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, LIEPOS-JULY 15, 1921 METAI VI (VOL. VI)

• • T 7*1 • AIRIJOJ PAPARYTA

Gudai ir Vilnius Kila
cialoc A neriu. A Irin inib/vc

Prieš Lenkus
ŽMONĖS PRIEŠINASI ĖJIMUI 2ELGOWSKIO 

KARIUMEįNEN PADĖT JAM PLĖŠTI.

ŽINIOS APIE GUDŲ 
I SUKILIMĄ , /x>

Berlinas, liepos 11 d. —
Ohio valstijos industrijos ne-1 Gudijoje ir Vilniaus srity- 

įstengė .pasirodyti jokiu dalykų je pakilo nauja 'karė. ~

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

Gu-
savaitei dai savanoriai, apsiginkla-pagerėjimu pereitai

'baigiantis
Plieno ir -griežles industrija <_ _____________________

Youngstowno distrikte juda vi-1 sų-Vokiečių karės nesuar- 
sai lėtai; neprigulmingos dirb-ldytus apkasus ir kitas ap- 
tuvės veikia su nedaugiau kaip j saugias pozicijas ir pradėjo 
■10 dalimi visų savo galių. Kor
poracijų dirbtuvės suvartoja a- 
pie 30 nuošimtį savo jįegų. Nu
kirtimas plieno kaiti ų tos savai
tės bėgiu neprisidėjo -prie pa
gerinimo padėjimo.

Puodininkystės industrijos vi
sa dorna dabar nukreipta į puo
dų išdįrbėjų konvenciją kuri at
sibuna Atlantic City. Konven
cija svarsto naujų algų pada- 
vadijimą darbininkams. Visos 
įstaigos East Liverpoolyj užda
rytos. '

Gurno industrija dar vis eina 
geryn, kaip pranešama iš Aįkro- 
no. t 'Į pt-OXl-tlK/UUMWCO XXXVXXZUX-

Angliakašyklos vienatinai ką zaciją ir~ Versdamas jauni- 
ežerama anglies -tepristatinėja, jmą eiti jo kariumenėn. 
kitur -nereikalaujama.

Gelžkeliai pažymi nupuolimą tų gyventojai nerimsta ir 
prekių ir pasažierių važinėjimo.; (bile valandą gali prieš Len- 

- -m j - i 4-.. j - u. j-i kus sukiltti.Fordas neleiflzia dirbt nedek i .___________
dieniais. Automobilių išdirbė-
jas Ford nupirko Detroit, Tole- NAUJI SIŪLYMAI LIE- 
do & Ironton Railroad Co.- gelž-Į TUVIŲ-LĖNKŲ

TAIKAI
(Lietuvos Inf. Biuras, Washingtone)

Liepos 9 d.
Tautų Sąjungos Tarybą svar

stydama savo posėdyje Genevo- 
je Lietuvių-Lenkų ginčą, birže

lio 28 d. buvo abiem; pusėm pa
siūliusi : tęsti pertrauktas Briu
selio derybas toliau pradedant 
liepos 15 d., įvesti' abiejų ša
lių delegacijose atstovus nuo 
Vilnijos, be to Lenkai privalėtų 
iki rugsėjo mėn. ištraukti iš 
Vilnijos žri'gBwskio kariumenę, 
Lietuviai -gi iki rugpjūčio 1 d. 
turėtų savo kariumenę demobi
lizuoti ; ginčijamoji teritorija 
turėtų būti valdoma iki klausi
mas bus galutinai išspręstas 
Tautų Sąjungas kontrolės komi
sijos, kuri turėtų iš .vietos gy
ventojų -sudaryti 5 -tūkstančių 
žmonių miliciją.

Pasirašytoji tarp Lietuvos ir 
Lenkų sutartis turėtų būti ra
tifikuota (užginta) ne tik abie. 
jų valstybių seimų, bet ir bu- 
sihčio Vilnijos seimo.

Tarp Lietuvos ir Lenkų turė
tų burti tuojau užm'egsti diplo
matiški ir prekybos santįkiai.

Lenkai su šiuo pasiuiymu 
principaiiai sutiko. Lietuviai gi 
tokias sąlygas priimti atsisakė.

UU Ot lit VII LUJI JLLČUl'I VčtU. W. gClZr-I 

kriio ‘liniją pereitą rudenį. Vie-Į 
nas iš pažymėtiniausių nepapra
stų to gelžkelio dalykų/ yra ne- 
dęldienių šventimas'. Tais įves
ta dar tik pora savaičių atgal. 
Ford sako jog jo nuomone kož- 
nas žmogus tyri turėti vieną 
dieną pasilsi©, ir jeigu jis dirba 
šešias dienas, nedėldienis turi 
būti Kuosas. Daugybės visos 
šalies gelžkelių atkreipė domą 
j /tokį Fordo sumanymą ir žiū
rit kas iš to išeis.

Mingo apskričio, W. Vai val
stijoje, angliakasiai po senovei 
kovoja ir kompanijos po seno
vei darbininkus persekioja, i-n- 

j: kriminuoja ir užpuldinėja. Ka
dangi po pereito pavasario at
sibuvusių didelių susirėmimų 
buvo uždrausta daryti susirin- 

■; kimus, Kepas 8 d. buvo areštuo
ta dvylika darbininkų ir jų va- 
dų už laikymą posėdžio. Visa
me Mango apskrityje uždrausta 

I- net žaidimai- ir bolės kur gali 
I susirinkti buris žmonių. Pavie- 
I tas yra po karės1 stoviu1.
E —' Angliakasių unijos 17 distri- 
b kto prezidentas pasiuntė guber- 
| natoriui laišką su nurodymais 
L kokiu bud-u butų galima prieiti 
F prie susitarimo ir pabaigimo to 
■ negeistino streiko ir kovos. Jis 
L išrodinėja kad kompanijos turi 
F priimti viąus darbininkus atgal 
K. ir kad darbininkai nebūtų dis- 
f kriminuojami už prigulėjimą į 
B darbo unijas. Kad būtų įvesta 
E 8 vai. darbo diena; kad butų 

algos mokama du sykiu mėnesy- 
I je; kad darbininkai turėtų tri- 
e sę prekiauti ten kur jiems pa- 
k tinka; kad darbininkams butų 
K pavesta teisė rinkti anglies vo- 
k gos žiūrėtojai kaip tą~ leidžia 
i-. įstatymai, lir kad -tonais butų iš 

■2,000 svarų.
Liepos 11 policija dviejuose 

miesteliuose . areštavo 26 vy- 
I rus 'kaltinamus sudeginime kom- 
I panijos krautuvės; policija pas 
B nekurtuos užtikusi krautuvei 
^prigulėjusių daiktų.

Anglijos gelžkelių darbinin- 
|-; kai priėmė rezoliuciją atšau- 
E*kiančią nutarimą- streikuoti už- 
e jautimui angliakasiams.

vę šautuvais ir kulkasvai- 
džiais, užėmė buvusios Ru-

I PRIEŠAI VIS TYKO 
ANT LIETUVOS 

PULTI
(Lietuvos Inf. Biuras, Washingtone)

Lietuvos Atstovybė 
rikoje gavo iš Kauno 
mą. kablegramą :

Liętuvos laikraščiai 
kėtinomis Vilniaus žiniomis 
praneša kad Lenkai - tikisi 
jog Zelgowskis busiąs pri
verstas pasitraukti, -b:et tuo
met įkilsiąs naujas maištas 

, su Želgowskio atjutantu ka- 
I pitonu Pristoru priešakyje.

Jis yra Pilsudskio patiki
mas ir pavešiąs vadovybę

Ame- 
seka-

pati-

kovą su Želgowskio kąęiū- 
mene. Lenkai Gudus ata
kuoja šarvuotais automobi
liais. ■' - X

Kaip tvirtinama, prieš vi- generolui* Ryzd Smilgys. 
sus Lenkus, ir prieš Želgow- t«_x.ž—--------.
skį, sukėlė revoliuciją visi 
Vilniaus srities gyventojai, 
kurie yra po Želgowskio 
okupacija. Kalbama jog pa
vykintas Lenkams AugSto- 
joj Zilezijoj davė mintį Gu
dams ir kitįems pakilti prieš 
savo spaudėjus ir engėjus.

Menama 'kad pats Želgow- 
Skįs sukėlė gyventojus prieš 
save, paskelbdamas mobili-

Vilniaus' ir Gardino, mies-

Patėmijama siuntimas į 
Kauniją civiliai pasirėdžiu
sių karinių agentų kurie 
vietos žmonių vardu turi su
daryti sukilimą ii' šauktis 
Lenkų pagalbos.

Vilniuje plačiai kalbama 
apie terorą (prieš Lietuvos 
ministerius, kuriems geriaus 
teksią negu nesenai teko 
Užsienio Reikalų Ministe- 
riui Dr. Puryckiui.

Trijų narių, Lenkų frak
cija Steig. Seime, inteikė 
Kontrolės . Komisijai ilgą 
memorialą-skundą ant Lie
tuvos Vyriausybės už n\a- 
nomą Lenkų persekiojimą 
ir prašo intervencijos, nesą 
tai paskutiniai jų žingsniai. 
Incidentą Vyriausybė svar
sto ir manoma bus padary
ti atatinkami žingsniai.

Paskolos Darbas Stu
miama Pirmyn

Washington, liepos 9 d. — 
Birželio 27 d. tapo įsteigtas 
“Lietuvos Paskolos Komitetas” 
susidedąs iš Amerikos Lietuvių 
visuomenės darbuotojų; Pasko
los Komiteto tikslas yra padėti 
išpirkti dar "Laisvės Paskolos” 
dalį ($300,000) išplatinant tar
pe Amerikos Lietuvių. Nutar
ta yra visą priruošiamąjį dar
bą užbaigti iki rugpjūčio 1 d., 
kad paskui- galima butų Lietu
vos prašomąją paskolą realizuo
ti trumpu ląiku.

sides Ąngjų-Airių taikos de
rybos.
Po ilgų derybų pagaliaus pri

eita prie susitarimo tarp Airių 
ir Anglijos valdžios pradėti ko
kia? nors taikos derybas pabaį- 

< girnui to kraujo praliejimo vie
noje ir kitoje pusėje: Airių žu
dyme Anglu ir priešingai.

Airijos respublikos preziden
tas De Valėra nuvyko į Londo
ną utarninkę, liepos 11, ir An-, 
gli'jos premjeras Lloyd George 
sutiko'kad De Valera gali atsi
vežti su saVim* tokius draugus 
kokie tik jam patinka. Vyk
damas De. Valera paėmė Artū
rą Griffith, .Sinn Fein organi
zacijos įsteigėją, ir kitus. ' An
glijos taryboms atstovai dar 
nežinomi.
/Nujaučiamą kad svarbiausios 

kalbos bus tarp Airijos ir An
glijos atstovų apie tai kad Ai
riai atsižadėtų savo noro būti 
•nepriklausomais. Ar De Vale
ra ant to sutiks nežinia.

•Visa Anglija deda vilties jog 
iš tų tarybų kas nors gero tu
rės išeiti. Pagal sutarimo, nuo 
liepos 11 d. Airiai kovotojai sur 
tiko padaryti' pertrauką -kovos-.

Kruvina savaitės pabaiga
_ Prieš ptasidėjimą pertraukos 
Airija pasižymėjo plačiu kruvi
nu veikimu: liepos 9 d. Belfas
te pakilo mūšis, kuris tęsėsi per 
sekančią dieną, ko pasekmėje 
15 žmonių užiiiušta ir apie 100 
sužeista. Airitii pradėjo šaudy- 

!ti i policiją iijsąrgybą. Pagal
bai Anglams prieš Airius stojo 
pirmu kartu. įnijonistai iš Ul- 
sterio, ištautėję Airiai; •

Kitose vietose, belaukiant pa
liaubų; buvo tokių atsitikimų:

Newry miestelyje nušautas 
gelžkelio darbininkas; Dungar- 
vąne ant kelio epsklodavus mi
nai užmušti du ir dvylika su
žeista; Galwlay paviete du ūki
ninkai broliai išgabenti iš na
mų ir nužudyti; Cork mieste 
nušauta civilis žmogus norėjęs 
pabėgti nuo policisto; Wicklow- 
lande nušauta Anglas ir sužei
sta jo 'draugas; Clere pradėta 
šaudyti į policistus, vienas nu
šautas, keletas Sužeista.

Liepos 10 d. Dublino gatvėse, 
delei užeinančios paliaubos-, ne
simatė Anglijos milicinirikų, iš
vengimui užpuolimų ir riaušių.

NELAIME ORLAIVIŲ 
_ PARODOJE

Moundsville, W. Va. — Ne- 
dėlioj, liepos 10 d., orlaivinin- 
kų parodoj vienam orlaiviui nu
kritus ant sustojusių automobi-' 
lių, ir nuo eksplozijos automo
biliams užsidegus, žuvo penki 
ir sužeista daugiau- 50 žmonių. 
Orlaivis tuo tarpu kėlėsi augš- 
tyn, ir beskrendan.t rodėsi atsi
muš, į orlaivių -pastogę, ir nuo 
to besigelbstint staiga atsisuko ; 
kiton pusėn, nuo ko vos nepasi- j 
nėrė upėn, ir 'tada besimėtant j 
vėl į kitą šoną užpuolė ant au
tomobilių.

Nuo ko ši Vasara Yra, 
Karšta

Kad pereita žiema ‘buvo šil- 
• ta, buvo menama jog vasara 

bus vėsi, žiemą šiltą išprana
šavo varlės ir barsukai. Bet 
vasaros karštumo priežastį su
metama ant meteorų. Vallejo, 
Cal., obzervatorijos astronomai 
skelbia jog vasaros karščiai pa
eina nuo didelio meteorų puoli
mo ant saulės. Pažymėdamas 
faktą jog nepaprastai šiltos va
saros atsibuna kas dešimts ar 
vienuolika metų, prof. See tik
rina jog dabar tik pirmu kartu 
astronomai ką gali 'išsiaiškinti 
tą didelę paslaptį. Musų mėnu
lio didumo meteorai be paliovos 
krinta ant saulės; bet kada pa
sitaiko jie kristi po daugelį vie
nu sykiu po intekme didžiųjų 
planetų, Jupiterio ir Saturno, 
kurios dabar randasi beveik ar
ti viena kitos ir matomos musų, 
vakaro danguje, ipes pajunta
me didelį saulęs šilumos išda
vimą ir taip yra ant visos že
mės, — sako prof. See.

Suv. Valstijų Kviečių 
Derlius 1921 m.

Suv. Valstijų kviečių derlius 
šiems metams tikima sieks 809 
milijonus bušelių (bušelis yra 
32 kvortos). Mėnuo atgal bu
vo spėjama jog derlius i 
830 milijonų bušelių.

Pereitais metais buvo 
milijonai bušelių.

Kornų arba kukuruzų 
liūs šiais, metais bus 3,jL23 
lijonų bušelių, pernai buvo 
2,232 milijonai bušelių.

sieks

787

der- 
mi- 
■tik

LIETUvv5 GYNIMO KOMITETO ŽODIS 
AMERIKIEČIAMS TĖVYNAINIAMS ;

(Lietuvos Inf. Biuras, Washingtone)

Lietuvos Gynimo Komitetas 
! prisiuntė Amerikos Lietuviams 
padėkos raštą už aukas gausiai 
sutriktas Lietuvos gynimo rei
kalams. Šis raštas skamba:

Vilnijos Lenkų liaudies tary
ba liepos 3 d. savo slaptame .po
sėdyje nutarė steigti Vilniaus, 
Švenčionių ir Trakų apskrityse 
ginkluotas gyventojų “kovos 
kuopas”. Ašmends ir Vileikos 
apskričių ginkluoti gyventojai 
Lenkams neištikimi. Ten Len
kai sudarė iš civiliai persiren
gusių želgowskio kareivių Poz
naniečių miliciją.

Nepavyko Nukaltint Vo
kiečius

Paryžius. — Leipzige buvo 
užvestas teismas baudimui ka
rės laiku žiaurumas papildžiu
sių Vokiečių. Vienais tokia, ge
nerolas Stenger, buvo kaitina
mas už įsakymą nužudyti Pran
cūzų karės belaisvius. Teismas! 
pagaliaus Stengerį išteisino, už j 
tai Francuzijos valdžia atšaukė 
iš Leipzig o savų, misiją, pridė
tą prie tojo teismo, kaipo pro
testą Vokiečių “veidmainingu- 
mui”;

Kitas Vokietis; majoras Cru- 
sius, tokiais pat darbais apkal- 
tihtas, nubaustas dviem metais 
kalėjimo ir užginta jam 
ti Vokiečių uniformą.

Prezidentas Nepritaria 
Kareivių Bonams

Washing-tone (karštais svars
toma sumanymas mokėti karė
je buvusiems vyrams tam tikrą 
sumą, apie dolarį- už kiekvieną 
jų karėj '-prabūtą dieną. Vieni 
tam labai pritaria, kiti gi prie
šinasi ; nepritaria Sr preziden
tas. Priešingoji pusė išrodinė- 
ja kad nutarimas mokėti apsun
kintų šalį dar daugiau negu ji 
džfbar yra; bedarbės laikais tas 
uždėtų gyventojams naują naš
tą. Karės laiku buvo sumobili
zuota milijonai kareivių 
net nereikėjo, o visiems 
mokėti.

kurių 
reiktų

Abri-

nešio-

nuo

Iš Kauno pasiekia Berliną ži
nios kad sovietų (premjeras Le
ninas kreipėsi per Amerikos se
natorių Joseph France, prie S. 
Valstijų valdžiofe paduoti pagal
bos Rusijai, kuriai grąsia badas.

Gelžkelio nelaimė. Meksikoj, 
iš San Luis Potosi važiuojantis 
į Tampico trūkis nuvirto nuo 
relių, kame užmušta 11 žm.

Silezija Tuštinama 
Užpuolikų

Iš Londono ateina žinios kad 
abi pusės '— Vokiečiai ir Len
kai kurie kovėsi už Sileziją — 
galutinai iš tos srities išsineš
dino. Vokiečiai buvo nugink
luoti pereinant rubežių į savo 
žemę, sutikti santarvės kontro
lės komisijos; Lenkus gi nu
ginklavusi jų pačių valdžia.

Anglų kariumenė turi užė- 
visą parubežio frontą nuo Len
kijos, Francuzai gi kontroliuo
ja pietinę .sritį.

Kiek sumakoma taksų.
nai ant visokių niekų, nereika
lingų gyvenime dalykų, šios ša
lies gyventojai išleidžia kas me
tai po $13,000,000,000, nuo ko 
valdžia gauna suvirs bilijoną 
idol, taksų, štai kaip išleidžiama:

Rūkymui $232,000,000
Gurnui 1,000,000
Sporto reikalams 4,000,000 
Vasariniams kailiams 500,000 
Muilams ir kt. 2,000,000 
žiedams, 'kt. 23,000,000

Atgavo kalbą. Kariumenėje 
būdamas, nuo sprogimo išsigan
dęs ir netekęs kalbos, tūlas vy
ras važiuodamas upe iš .ligoni
nės aplankyti gimines, nuo per
kūno sutrenkimo vėl atgavo kal
bą. Jie važiavo iš Toronto', Ka
nadoj.

Amerikonai Nori Būti 
Prie Lygos

Nacionalė Ekonominė Lyga, 
tarp savo narių balsavime apie 
Suv. Valstijų tarptautinius sen
tikius, parodė norą kad ši šalis 
prisidėtų prie kokios nors są
jungos visų tautų. Iš visų 48 
valstijų narių 82 nuoš. balsavo 
už prisidėjimą, 15 nuoš. pagei
davo kad Suv. Valstijos nesi
kištų niekur.

Tuo remiantis, panašus nuo
šimtis visos 'šalies gyventojų 
pristotų Į sąjungą dėtis, jei bu
tų padubta balsavimui.

Trockis Esąs Areštuotas
Paryžius. -— Atėjo žinia jog 

Leninas, 'Rusijos Sovietų prem
jeras, areštavo sovietų armijos 
ir laivyno miln-isterį Trockį, po 
trečiojo -internacionalo (kongre
so. Jokių kitų patvirtinimų šio 
areštavimo negauta.

Amerika, Anglija, Francuzi- 
ja ir Japonija pritaria konfe
rencijai apkalbėjimui1 sumažini
mo ginklavimosi. Italija tą už
gina. Kiti sako jog šis Ameri
kos prezidento sumanymas yra 
tik Wilsono tautų sąjungos pa
mėgdžiojimas. .. z

Francuzijoje 2,400,000 našlių 
moterų, kurių vyrai karėje žu
vo, reikalauja iš valdžios pensi
jų sau ir vaikams.

I ’ PINIGŲ KURSAS

“Ačiū Jums, Broliai, Amerikos 
Lietuviai!”

“Sužvangę Lenkai ginklais, 
kumščiu geležiniu mums pagrą- 
sė ir tarė: ‘Eisim'ir Lietuvos 
nepriklausomybę' sunaikinsime, 
jos laisvę -pančiais surakinsime, 
jos žmonėms jungą sunkų už- 
krausim. Tegul ponai u varus 
valdo kaip valdę, tegul mužikai 
ned-ryšta .prieš juos gaivu kelti-, 
tegul jų kiaušo ir jų valią pildo.

“Taip tarė Lenkas, musų Len
kų dvarininkų vedamas.

“Užgirdo Lietuva tą Lenkų 
grūmojimą. Sujudo, sukruto jos 
vaikai ir, 'petis į petį), kaip vie
nas žmogus stojo savo tėvų že
mės ginti. Stojo kad 'apsaugo
ti nuo vergijos save, savo vai
kus, brolius; seseris, motinėles- 
ęengalvėles ir šeimynas visų tų 
kuriuos vargas yra privertęs 
svetur eiti duonos kąsnelio jieš- 
koti.

“Ir tarė sau tie kurie yra Lie
tuvoje pasilikę1: geriau garbin- : 
gai mirti kovos lauke', ne kaip i 
vėl patekti į Lenko dvarininko ' 
pančius, ne kaip vėl amžiais 1 
naują baudžiavą eiti.

“Susiruošė musų jaunimas 
narsusis; tvirtai stojo pries di- 
delius Lenkų pulkus, sulaikė 
juos ir drąsiai atrėmė jų pir
muosius sdfiugius.

“Visa musų visuomenė, Stei-- 
giamojo Seimo šaukiama, ėmė 
telktis į Gynimo Komitetus, ėmė 
tvirtai j vieną kūną burtis.

“Ant Tėvynės -gynimo auku
ro ėmė piltis aukos, kokių Lie
tuva dar niekuomet nebuvo ma
čiusi: auksas, (sidabras, audimų 
rietimai, stuomenįs, šilti drabu
žiai, valgis, surūdiję iš žemės 
iškasti ‘ginklai.... Kiekvienas 
dėjo tai ką turėjo, ką galėjo.

“Kreipėmės pas Jus, Broliai, 
kurie ten" už plačiųjų jūrių var
gstat giliose kasyklose, sunkų 
darbą troškiuose fabrikuose dir
bate. Kreipėmės į Jus sunkioje 
valandoj, šaukdami padėt mums 
tėvų žemes ginti, savo sunkiai 
uždirbtais centais mums kanuo- 
lių, šautuvų pirkti.

“Išgirdote -musų šauksmą, ir 
AČIŪ TARIAME JUMS, BRO
LIAI, už tuos milijonus auksi
nų kuriuos mums savo 'dolariafs 
atsiuntėte. Ačiū visoms Ameri
kos -Lietuvių draugijoms, ačiū 
kiekvienam aukotojui, kiekvie
nam geram savo žemės sunui 
kuris dideliam Lietuvai pavo
jui užėjus dėjo savo centą mu
sų visų laimei! remti.

“Tie Jūsų dolariai padėjo 
mums įsigyti kariumenei dau
giau sunkiųjų armotų, šautuvų, 
kulkų, anuotoms šovinių, kurių 
plieninės skeveldros skaldė prie
šams galvas. Už -tuos Jūsų do
lerius pabalnojome musų žir
gus, aptaisėme savanorių 'bata
lionus, Kalėdų šventėms musų 
kareivėlius dovanomis padžiugi
nome.

“Ir Jums, Broliai, padedant, 
stojo musų jaunuoliai garbingon 
kovon su pavojingu priešu ir 
in-pynė į musų tautos garbės 
vainiką dar vieną niekad nevys
tantį lapą, prisegė dar vieną 
gražią gėlę.

“Ties širvintais, ties Giedrai
čiais ir daugelyj kitų vietų mu
sų kariumenė, kad ir daug ma
žesnė ne kaip zelgowskio pul
kai, parodė (drąsos ir narsumo 
stebuklus.

“Skaitlingi Lenkų dvarininkų 
legionai subirėjo prieš musų ka- 
riumenės bureliuą, ' nusilenkė 
'prieš juos ir pabėgo, palikdami 
mums daug savo turto, palik
dami belaisvių didelį skaičių, 
palikę savo puikybę, bet dar ne- 
palikdami noro Lietuvą užka-

riauti, jos laisvus žmones į dva
rininkų jungą pavergti.

“Jūsų sudėtieji milijonai ne
nuėjo niekais: Lietuva ir dar 
kartą liko nuo priešų jungo iš
gelbėta.? Slinks amžiai, praeis 
kartos, šio tautos žygio neuž
mirš musų anūkai, nei jų vaikų 
vaikai.

“Bet musų rungtynės su prie
šu dar nebaigtos.

“Su Lenkais padaryta tik pa
liaubos.

‘‘Paliaubos tai dar ne Taika!
“Mes žinome Ikad nežiūrint 

paliaubų, Lenkai bengiasi • toles- 
nėn karėn su mumis. Tat ir 
mes nenuleidžiame rapkų ir to
liau rengiamės gintis.

“Juo geriau busime prisiren
gę gintis, juo greičiau priversi
me ir Lenkus atsisakyti nuo no
ro užgrobti Lietuvą.

“Dabar gi jie vis dar siekia 
Lįetuvos ir nori atimti musų 
amžiais dirbtą ir kruvinu pra
kaitu lietą žemelę.

“Bet nesulauks jie to, nes 
mes čia Lietuvoje gyvenantieji 
budriai Tėvynės nepriklausomy
bės sargyboje stovėsime.. Visas 
pajiegas dėsime, gindami Jūsų 
ir savo šeimynas, namus, žeme
lę. žinome ir jaučiame kad 
drauge su mumis eis visa Ame
rikos Lietuvių visuomenė ir 
kiekvienas doras musų Tėvynės 
sūnūs.

“Dar 
Broliai 
brolišką

M.

M.

0.

p.

kartą tariame Jums, 
Amerikiečiai, nuoširdų 
AČIŪ!
"Vyriausiojo Lietuvos 
Gynimo Komiteto

Nariai:
Šleževičius • 
Pirmininkas-,

Krupavičius
Vice pirmininkas

Bichleris
Iždininkas) >

RusėokaS
- Sdkretorius,

VI. Putviriskas
Lietuvos Šaulių Sąj.

Pirmininkas,
Kun. J. Vailokaitis,
Maj. Motiejūnas-Valevičius 
V. Bojevas,
O. Finkelšteinas.”

BROOKLYN, N. Y.
Liepos 17 d. New Yorko apie- 

linkės Liet. Piliečių Sąjungos 
apskritis rengia pirmą išvažia-- 
vimą susipažinimui narių ir ge
resniam susidraugavimui. At
sibus Glendale giraitėj (N. 29). 
Visų artimų ir tolimų apielin- 
kių Lietuviai kviečiami atsilan
kyti. Bus didelė iškilmė, kal
bės dešimtis -kalbėtojų, bus pra
nešta naujų žinių iš Lietuvos; 
dalyvaus dainininkų, atsibus di
deli žaislai. Tokio išvažiavimo 
šios srities Lietuviai dar netu
rėjo. P. Pavilonis.

Sudegė laivas. New Orleans, 
La. — Vienas ar du laivai su
degė ir su jais dingo 8 žmonės.

KĄ DARYSIT SU 
SAVO BONŲ 
KUPONAIS? ■

Vieni jau nukirpo sa
vo kuponus Liepos 1 
dieną ir nusiuntė Lie
tuvos Atstovybei pa
aukaudami savo 1921 
m. bono kuponą Lie
tuvai. Kiti prašo iš
mokėti jiems nuošim
čius.
Ką darysite jus?
Savo kuponus siųskit 
nežiūrint ar aukau- 
sit juos ar ne, šiuo 
adresu:
Lithuanian 
Representative 
370 — 7th Avenūe 
New York City$1.37 

6c

Liepos 13 d.
100 markių-auksinų
100 Lenkų markių: —



2 DIRVA

Iš Lietuvių Gyvenimo |
BRIDGEPORT, CONN.
Iš L? L- Paskolos darbuotės, j 

Birželio 29 d. -buvo sušauktas . 
.viešas susirinkimas su tikslu 
išklausyti raporto Stoties ateto- ' 
vo dalyvavusio Washington, D. 
C., Suvažiavime gegužio 30-31 
d., ir paaiškinimui visuomenei 
kaslink išmokėjimo nuošimčių 
už bonus, kad pirkėjai žinotų 
kur ir kaip -gauti, nuošimčius.

Atstovas Juozas Dulbis savo 
raportu skaitė Suvažiavimo pro
tokolą, nes jį -ką tik buvo ap- 

»laikęs, ir paaiškino nekurtuos 
klausimus plačiau. Po perskai
tymo raporto buvo užduota pa-l 
klausimai kodėl protokolo rašy
tojas rezoliucijų neišvertė -Lie
tuviškai, nes Angliškas skaity
mas nevisiems suprantamas.

Kitas dalykais buvo pajudin
ta susirinkime — tai išnešimas 
rezoliucijos Lietuvos Valdžiai su 
reikalavimu kad tūli Lietuvos 1 
valdininkai prisilaikytų geres
nės tvarkos, 'kurios -dar yra sto
ka, . kaip tai valsčių ir apskri
čių valdinrųkų ir milicijos žiau
rus elgimąsi su piliečiais. Ma
žame kokiame atsitikime, neiš-l 
tyrus dalyko, kaltinamas ypatas 
tąso po kalėjimus ir net pavar
toja seną carišką taktiką — tai 
nagaikomis plakimą ir kitokius 
žiaurius budus, kas jau reikėtų 
prašalinti, nes Amerikos Lietu
viai pageidauja kad Lietuvoj 
butų vykdoma laisvė'ir santai
ka ir ti'k tokiu žvilgsniu Lietu
vą remia, šis susirinkimas nu- 
tėmijo jog Washingtono Suva
žiavimas 
gą tokį 
pateikti.

Toliau 
ir kur -nuošimčiai bus išmokė
ti už bonus. Stoties valdybos 
nariai agitavo kad bong savi
ninkai savo nuošimčius už šiuos 
metus paaukautų Lietuvos Val
stybės iždui, ką daugelis buvu
sių ir sutiko padaryti. Taipgi 
buvo išrinkta iš trijų komisija 
pasistengimui intėikti Connec
ticut valstijos, kongresmopams

Užbaigus paskolos reikalus, 
pakelta klausimas ar butų rei
kalinga, sutverti Lietuvių Pilie
čių Sąjungos skyrių. Apkalbė
jus plačiau prieita prie rezulta
to; pavyko sutverti skyrių iš 
trylikos ypatų nors pradžiai. 
Užsirašiusieji į Sąjungą nariai 
stengsis organizuoti daugiau 
narių, kad užregistravus visus 
Bridgeporto Lietuvius.

L. L. P. Stoties Koresp.

tinų žada keliaut į Lietuvą, ar 
gražu 'buis parsivežti savo vai
kučius poteriaujančius Lenkiš- 

i kai, išmokintus tokioje šalyje 
kur Lietuviai. turi pilną teisę 
savaip mokinti ir kur yra pil
na mokyklų tos šalies kalba.

Erškėtis.

AMERIKOS LIETUVIŲ SAVAŽIAVIMAS 
WASHINGTONE GEGUŽIO 30-31, 1921

kės savo skolą. i
Lietuva jau yra pripažintai 

de jure Italijos, Vokietijos, Ru
sijos, Latvijos, Estonijos, Ar
gentinos ir .Meksikos; de facto 
Anglijos, Francuzijos, Norvegi
jos, Švedijos, Danijos, Finlan-

kaip tik ir turėjo pro- 
Valdžiai pageidavimą

buvo aiškinama kaip

GERB.
^OPRAGILO KAMPELIOPROTOKOLAS.

(Tąsa iš pereito num.)
Rezoliuciją skaityta Prezidentui 

Hardingui, atsilankius jo raš- 
tinėn:
Bonas Prezidente :
Amerikiečiai iš Lietuviškos Į di jos, Holandijos, čeko-Slovaki- 

kilmės ir tie kurie pastojo na-r' ' "" 
turalizuoti, susirinko konvenci- 
jon šiame mieste. Mes esame Į; 
ją nuskirti išreikšti Jūsų Eks- i 
celencijai ištikimybę ir drau- 
g'in'gūmą musu žmonių musų 
tautai ir jums, jos vadovui.

Turėdami liuosybę ir naudo-
i visa laisve kokią musų 

į [ garbios šalies piliečiai turi, mes 
pageidaujame kad visos žemės 
žmonės sektų pavyzdį nustaty
tą šios respublikos tėvų.

Mes norėtume kad Suvieny
tos Valstijos padrąsintų Ameri
kos liuosybės idėjas visur.

i Būdami vaikais ir anūkais 
Lietuvos — piliečiais Amerikos, 

I didžiausios ir teisingiausios iš 
respublikų, mes turime užtek
tinai drąąos ir visgi nužemin
tai prašome jūsų Ekscelencijos 
pasvarstyti musų prašymą už 
Lietuvą del jos pripažinimo per
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Gerb. Spragilas atbėgo su Iki, tada ji lengviau galėtų 
Šitokių aprašymu: porlcncf .aiTnllroanoa Iravoa dia_ BAISUS ŽYD 

nASTAROSE dien 
* pasirodė žinių ap 
jas Žydi} Skerdynes 
noje, Baltgudijoje ii 
Joje, Dabar esanti 
gromaineturį šauly 
sitikimo iš seniausi 
tauta jau ir taip pei 
persekiojama.

Pogromai kurie 
dabar,.savo atvirun 
dėlių žiaurumu p 
Armėnų skerdynes 
rias Turkai yra pa 

Vienas rašytojas 
Preston, iš Ams 
Holandijos, pranei 

' tyrinėjimus ir girt 
tas skerdynes ma 
viskas liudija apie 
dėlios baisumus 1 
pasauliui nebuvo

Bėgyje vasario i 
šių metu pogromą 
Baltgudijoje, papi 
ėių Balachovičiau

Vienas generol: 
čov, tarnavęs B; 
annijoj-tik dešii 
rašo jam pasineri 

. ką apie jo žvėriši 
[ riuos pat savo ak

Gen. Richačov: 
. laehovičiiri keletą 
t žudysčių. Vieną 
I me laiške jis pr 
I buvo rašyta “Dii 
r musų bendradarl 
I jė, Laisvo Lieti 

| * tojo tūlame mi
Lenkų okupacija 
smėlis, buvo i 
“Kruvinasis/ Di

perleist sunkesnes karės die
nas, o paskui, kada viskas 
atsipeikės, nebus jai bloga 
ir, daugiau nesiskųs.

— Aš, vaikeli, aukavau į 
Tautos fundą kad ta val
džia visko turėtų ir kad ne
imtų iš biednų žmonių.

— Bet ką Tautos ‘fundas’ 
su valdžia turi, kad tu ba- 
riesi ant valdžios?

— Tautos fundas davė pi
nigus valdžiai, o valdžia iš
leidžia juos sau, paskui ima 
nuo žmonių.

— Jeigu tetulė sakytum 
kad tavo fundo “valdžia” 
sau išleidžia, tai butum ar
čiau prie 'teisybės. “Fundas^’

PHILADELPHIA, TA.
Musų mieste, Port Richmond 

dalyje, birželio 26 d. tapo pa
šventinta nauja Lietuvių bažny
čia ir mokykla, Šv. Jurgio var
du. Iki šiolei vietos Lietuvių 
dauguma prigulėjo prie Lenkų 
parapijos. Juos tenai pritrau
kė vaikų mokykla. Taigi da- Į 1 “reo 
bar, turėdami savo mokyklą, | damięsi 
tikintieji Lietuviai galės leisti i 
savo vaikučius į Lietuvišką pa-. 
rapiją ir nereiks glaustis prie į 
tų žmonių kurie yra mū'sų tau-- 
tos priešais.

Šventinimo ceremonijose da
lyvavo du vietos Lietuviai ku
nigai ir popiežiaus garbės pra-1 
lotas. Jis, baigdamas savo pa
mokslą, matyt atjausdžmas Ai-' 
rijos vargus, atjautė ir Lietu- 

i vos, ir meldės už musų Tėvynės 
i Lietuvos pergalę ant priešų.

Prie iškilmių dainavo Biru- 
1 tės choras kantatą: “Sužadink

jos ir kitų.
Suvienytose Valstijose randa

si mažiausia milijonas Lietuvių 
sūnų ir dukterų Lietuvos kurie 
[nuoširdžiai trokšta kad Lietu
vos pageidavimas — būti pripa
žinta per Ameriką *— tuojau iš
sipildytų. Jie surinko peticiją 
iš Vieno Milijono parašų kuri 
yra šiuomi jums intėikiama, su 
prašymu Amerikos pripažinimo 
Lietuvai. Prie tokių apistovų 
mes prašome Jūsų Ekscelenci
jos atidaus persvarstymo.
Peticija po kuria buvo milijo

nas parašų skalbėjo sekan
čiai:
“Kadangi, Lietuva buvo per 

amžius nepriguhninga valstybe 
kurios gyventojai, skirtinga et
niška grupė, niekados neišsiža- 

i dėjo savo teisės prie nepriklau- 
; somybės;

Kadangi, įsteigimas neprigul- 
mingos Lietuvos Valstybės pri- 

. sidėtų materialiai prie pasau- 

. lio taikos ateityje;
Mes, žemiaus pasirašę, pra

šome Lietuvos žmonėms tų ap
sisprendimo teisių kurios yra 
paskelbtos Suvienytų Valstijų 
karės tiksluose, ir kurios buvo 
pripažintos kitų šalių- prispau
stiems žmonėms.

Mes nuoširdžiai prašome kad 
Suvienytų Valstijų Prezidentas 
ir Valstybės Sekretorius sutei
ktų Lietuvos Valdžiai formalį 
pripažinimą, paremtą ne tik ant 
tų teisingumo pamatų, bet kad 
per tai, jie galėtų geriau atsi
laikyti prieš pastangas dabarti
nės Rusijos valdžios' ar kitų ko-

UNION CITY, CONN.
Prabėgo pora metų kaip aš 

skaitau “Dirvą”, o neteko ma
tyti iš musų kolonijos jokios ži
nelės joje. Rodos kad čia nie
ko nėra, viskas apmirę. Sulyg 
gyventojų skaičiaus, Lietuvių 
čia gyvena nevisai mažas būre
lis, apie dvylika šimtų išviso. 
Yra pašalpinių draugijų, viso
kių klubų ir kuopų, yra TMD. 
kuopa ir ALTS, kuopa, taipgi 
turima SLA. kuopą. Draugijos 
turi sutverę savo sąryšį, iš ku
rio sudaryta Bonų Stotis, taipgi 
renkama aukos Lietuvos reika
lams. Su bonais ir aukomis da
bar vėl apsnūdo, turbut kad į 
valdybą inėjo kiek bolševikėlių 
kurie 
mą. 
tume 
tinio

Lietuvai vis pagalba reikalin
ga, neturim pasilikti su darbais, 
o ginti savo Tėvynę nuo tų di
džiausių musų priešų Lenkų, tu
rime remti musų valdžią kad at
vaduotų nuo jų musų sostinę 
Vilnių.

Visi 'kuriems tie reikalai ru
pi turime stiprintis savo koloni
joje ir didinti aukas ir bonų 
pardavinėjimą; visokiame Lie
tuvos reikalų rėmime turėtų in- 
eiti tikri tėvynainiai, o ne Ru
sijos raudonarmiečiai, (kuriems 
terūpi Rusai, o ne Lietuvių ge
rovė. Maišosi musų tarpe ir to
kių kurie laikosi Lenkiškumo, 

' kurie linkę būti dvarininkų ver
gais. Laikas jiems butų susi- 

1 prasti ir atsimesti nuo tos pu
čia pat jie remia Lenkų 

l savo vaikus į 
ijų mokyklą. Daugumas jų mo-

bando ardyti visą veiki- 
Tokių žmonių mes turė- 
neužleisti prie musų tau- 
velkimo.

ir senatoriams prašymui kad jie. sėg. Čia pat ji< 
remti Lietuvos pripažinimą sa- j bažnyčią, leidžia
vo atstovaujamose vietose.

jausmus”, vadovaujant p. Gra-1 Suvienytas Valstijos.
Lietuva buvo viena iš paval- 1 

dinių Caro Imperijos rasių. Ca
ras visų Rusijų buvo Didis Ku
nigaikštis Lietuvos. Senoji Ru
sija žiurėjo ant Lietuvos kaip 
ji 'aktualiai buvo ir faktiškai yra 
— ‘kaipo ant svetimos Rusijai.

Yra priimta principu Tarptau
tinėse Tiesose jog kuomet ki
tos tautos valdovas yra taipgi 
■vadas, pavaldinės rašės, ir kuo
met jo valdžia paliauja buvus 
ir jis numiršta, soverenumas 
laikomas personaliu tarp to val
dovo ir jo pavaldinių fmonių, 
ir taip pasiliaują tarp -jų gimi
ningumas. Taigi su pasibaigi
mu Caro ir jo imperijos, drau
gingumas tapo suardytas. Lie
tuva pasiskelbę .savo neprigul- 
mybę vasario 16 d., 1918 m.

Jos teritoriją lyginas su Nau
josios Anglijos valstijų.

Ji turi penkis milijonus gy
ventojų. •

Mažumų teisės yra faktiškai 
bet širdingai visų | pagerbiamo^ Kabinete randa- 
atlikti kaipo prie- si Baltarusių ir žydų ministe- 

V. J. Pietaris. Iriai.
Kearny, N. J. šalis yra visiškai savimi pa- 

------------- silaikanti. Ji neturi jokių sve- 
Gerb. “D.” Administracija: timų Skolų išskyrus mažą sko- 

Aš apturėjau Tamistų skirtąją Amerikai apie $7,000,000 už 
dovaną už mano prenumeratą, [ daiktus pirktus nuo Likvūdaci- 
•Jaleiskite ištarti labai ačiū; tai į jos Komisijos Francuzijoje.
yra naudinga knyga, ir taipgi Į ši suma biiS atlyginta tuojau 
tariu labai ačiū už taip moksliš-Į kaip tik Lenkiją paliaus savo 
ką laikraštį “Dirvą”, kuri atėjo neteisingus ir nelegalius užpul- 
su No. 25-tu.
kėjimais pasilieku

J. Andrikonis, 
Omaha, Nebr. numažins savo armiją ir užmo-

jauskui. Taipgi buvo Lietu
vių kunigų kalbos.

Aukštaitis.

Malonųs Žodeliai
PLATINA ‘DIRVĄ’ — 

PLATINA APSVIETĄ”
“Dirvos”‘ Administracija: 
esu labai dėkingas jums

“KAS 
TAS

Gerb.
Aa

už jūsų laikraštį “Dirvą”, 'kuri 
lanko mano brolį Lietuvoje; iš 
jo gavau laišką kuriame sako 
jog jis gauna “Dirvą” ir labai 
ja džiaugiasi. Aš širdingai pa
tarčiau visiems “Dirvos” skai
tytojams kuodaugiausia išrašy
ti “Dirvą” į Lietuvą, labiausia 
kareiviams ir giminėms, nes 
tai yra geniausias laikraštis, ja
me įelpa puikiausi pasiskaity
mai ir pamokinimai 'kiekvienam. 
Dabar “Dirva” duoda gausias 
dovanas, kokių nei vienas laik
raštis nedavė «ir gal neduos. Aš 
ne tik patariu “Dirvą” Lietu
von siųsti, 
meldžiu 
dermę.

tą

Su širdingais lin-’ dinėjimns ant Lietuvos, ir kuo
met ji ištrauks savo kariumenę 
iš Lietuvos teritorijos, Lietuva

TALC-POWDER

Adresas

H

Reikalaukit Colgate’s Talcum 
Jums patinkamoje Aptiekoje.

i

!

eaglebrand
(CONDENSED NIEK):

KIEKVIENOS MOTINOS 
KLAUSIMAS

REIKALINGUMAS GERAM 
H APSIREDYMUI

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

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

Yra aprūpinimas užganėdinančio ir tvir
tinančio maisto jos kūdikiui.
Lietuvė xnot’na iš Brooklyno rašo:

“Kuomet mano pačios pienas pasilio
vė, aš viską bandžiau — pagalinus gydyto
ms man užrašė

ir mano kūdikis umu laiku pradėjo tarpti, 
šiandien jis yra pavyzdžiu sveikatos.”

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

SPRAGILO TETA
KRITIKUOT LIETUVOS įsu valdžia nieko neturi ir 

jai visiškai niekuo negelbsti 
Bet tai kitas dalykas. Te
tulė pyksti kam valdžia rei
kalauja iš žmonių pagalbos. 
Juk valdžia yra jų pačių 
parinkta ir patįs žmonės ją 
palaiko; Valdžia matydama- 
kiek šalies reikalų įvedimui 
ko reikalinga ir paima nuo 
gyventojų, pagal gyventojų 
-įsakymo. Vienas tik skir
tumas tarp valdžios ėmimo 
ir žmonių davimo yra tas 
kad žmonės nežino kiek rei
kia ir kada reikia duoti, ir 
mažai yra norinčių duoti; iš 
tokių valdžia paimta griežę 
tai, nes kožnas gyventojas 
turi kuo jis gali prisidėti 
prie šalies palaikymo kaip 
lygiai kožnas namuose gy
venantis turi prisidėti prie 
tų namų užžiurėjimo.

— Ale kam ta valdžia 'at
ėmė nuo mano pusseserės 
arklį ir ima javus ir mais
tą? ; ,

— Visko neatima ir nepa
lieka žmonių be duonos. Tie 
žmonės turėtų tik džiaugtis 
kad yra tokia valdžia kuri 
gali iš jų imti visko po teis
ią kad tuomi galėtų pamai- 
tint ir padengt kariumenę 
kuri gina šalį nuo priešų. 
Daug nelaimingesnė Lietu
va — ir sykiu tavo pussese
rė — buvo kada ją buvo už
ėmę priešai ir viską atėmė. 
Ir dabai" yra priešų kurie 
kas minuta tykoja veržtis 
į Lietuvą, Užpulti gyvento- 
tojus, atimti jų maistą, su
deginti namus. Ar taigi ne
gerai daro valdžia kuri pa
ima laiks nuo laiko iš 'gyven
tojų visko po dalelę kariu- 
menės pamaitinimui kad ji 
galėtų ramius žmones ap
ginti nuo išalkusių žvėriškų 
priešų?

— Aš atsimenu, vaikeli, 
’ kaip pirmu sykiu man ji at- 
■ rašė po to kaip iš Lietuvos 
’ buvo išvaryti tie liuteriai: 

ką '.jie tenai pridarė tai ne- 
duokdie. Rašė, kad verčiau 
numirti negu gyventi jeigu 
toliau jie butų musų krašte 
buvę.

— Visi užpuolikai yra to
kie, tik musų žmonėms sto
ka supratimo. Kurie gyve
na toliau nuo užpuolikų ty- 
kojamo krašto jie visai ne-1 
nujaučia kad bile dieną jie 
-gali pakliūti į pražūtį, tik 
kada valdžia pareikalauja iš 
jų paramos, tada jau lermą 
kelia kam nuo jų ima. Ka
da viskas bus ramu, mažiau 
reikės imti ir mažiau bus iš 
visų reikalaujama. Parašyk 
savo pusseserei kad butų 
kantresnė, ir kad neduotą 
laiškų rašyti tokiems gaiva
lams kurie visur vandenį tik 
drumsčia--

— Aš dabar matau, vai
keli, kad tavo teisybė, alė 
pirma aš mislinau kad val
džia išti'kro nori nuo musų 
giminių viską atimt, o Tau
tos fundo pinigus praleist 
sau ant reikalų.

NORI

VALDŽIĄ
— Laibą vakarą, tetule, 

kaip einąsi? Senai jau pas 
jus lankiausi.

— Tiesa kad senai, vaike
li, lyg jau butum ne gimi
nė.. Dar, ačiū Dievui, mes 
[sveiki ir tavęs aš laukiau.

— Aš, tetule, vis turiu už
siėmimų ir visokių darbų, 
neturiu kada (perdaug pas 
gimines lankytis. O ko te
tulei taip manęs prireikė?

— Žinai, vaikeli, aš įga
vau gromatą iš Lietuvos 
nuo savo pusseserės, ir kad 
tu žinotum ką ji man rašo!

— Na, o kas tokio- blogo: 
gal kas mirė ar kokia nelai
mė jos namuose ištiko?

— Daviau paskaityt sa
vo kaimynui, vis laukiau iki 
tu ateisi, bet nesulaukiau.

— Gaila kad aš negalėjau 
greičiau ateit, bet ką dary-

kių svetimų valdžių uždėti sve- SL 
timą jiems valdymą:” |VJ

Latvių ir Estų delegacijos in- 
teikė Prezidentui raštu petici
jas savo tautų vardu.

Po audiencijos pas preziden-' iš kur tos baisybės laiške te- ' 
tą, svečiai, delegacijos ir Suva- tūlei rodėsi?
žiavimo delegatai, nusiėmė pa- — Kad Žinotum, vaikeli, 
veikslus, aplankė Baltojo Namo tada aš tik misliau kad tik 
salonus, ir išsiskirstė pietums, Į tu greičiau ateitum.
nutarus susirinkti 1:30 vai. po I — Dalbai" aš Jčia, Itetule, 
pietų ketvirtai sesijai. parodyk man tą laišką, no

riu ištikro pamatyt ir tau 
I pačiai, dar sykį perskaityt; 
gal tada baimė pereis.

— Na, migliu sau, kaip 
įtik tave pamatysiu tuoj už
duosiu darbo, man taip ne- 
I patinka!
j — Bet kam tetulė mane 
į taip ilgai savo kalbom gai
šini, ir man nepatinka.

i ' — Jeigu1 taip iStikro yra, 
tai aš daugiau į Tautos fun- 

Įdą neduosiu nėi cento.
Na bet duok, tetule, 
tą laišką, aš nenoriu 
barškėjimo klausyt: aš

— Ir jam beskaitant, ant 
l kiekvienos eilutės net plau- 
! kai stojasi, itokių (baisybių 
' prirašyta.
Į — Tai kame gi dalykas,

— Kad žinotum, vaikeli,

ba apsakymas
I dijantą su raud 

nėmis”. Kadai 
rašytojas kalba 
dų skerdynes, j(

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

Vardas

Ketvirtas Posėdis.
Posėdį atidarė pirm. St. Ge- [ 

gužis. Visi delegatai į 
pribuvo.

Kun. Jakaitis išduoda 
žiavimui smulkmenišką 
tą apie audienciją pas Preziden
tą ir Valstybės Sekretorių, ku-’ 
ris laike audiencijos buvo su1, 
Prezidentu. Nurodo smulkme-, 1 
niš'kai išvadas padarytas kon- 
gresmano Chandler, ir priduria 
kad Prezidentas delegaciją la-1' 
bai maloniai priėmė ir išklausęs 
kalbų užtikrino delegaciją kad 
Lietuvos klausimas nėra užmes-1 
tas, kad jį jau dabar svarsto 
Senato Užru'bėžinių Santikių 
Komisija, ir kad jis busiąs lai
mingu jei galėsiąs savo intek- 
me ir parama Lietuvai pagel
bėti. Pasikalbėjime su Prezi
dentu ir Valstybės Sekretorium 
dalyvavo tiktai Lietuviai ir jų 
atstovai, o Latviai ir Estai pa- 
siganėdino vien tik savo peti
cijų, 'kuriose prašoma tas dvi 
šalis pripažinti neprigulmingo- 
mis de jure, padavimu. Kiti de
legacijos nariai, J. J. Elias ir 
J. J. Hertmanaviičius, patikrino 
Kun. Jakaičio pranešimą, pri
durdami kad delegacijos pri
ėmimas buvo labai širdingas ir 
galima tikėtis, gerų pasekmių.

Kadangi daugelio buvo su
prantama jog Valstybės Sekre
toriaus Hughes apsilankymas 
Prezidento Hardingo kabinete 
laike Lietuvių delegacijos pri
ėmimo buvo tik Lietuviams ma
lonus atsitikimas, pil. M. J. Vi- 
nikas pareiškė kad tas nebuvo 
tyčia pasitaikęs reikalų subėgi- 
mas, bet iškalno prirengtas da
lykas, ir kad gauti audienciją 
pas Prezidentą, kurioj ir Vals
tybes Sekretorius sykiu daly
vautų, yra labai didelė reteny
bė, suteikiama tiktai labai svar
biuose atsitikimuose, žinant 
Sekretoriaus Hughe's — kurs 
nesenai pats buvo kandidatu į 
S. V. prezidentus nuo partijos 
kuri dabar išrinko Hardingą, o 
prieš tai buvo teisėju Augščiau- 
siojo Suv. Valstijų Teismo — 
intekmę dabartinėj administra-

(Žiur. pusi. 6-tą)

posėdį

Suva- 
rapor-

man tą laišką, 
tavo i ’ . 
noriu aiškumo.

— Na gi va, imk, skaityk, ' 
garsiai, pats pamatyti kas 
yra. Aš noriu kad tu man, j 
vaikeli, sudėtum gražų pro- , 
testą Lietuvos Valdžiai, žo
dis j žodį kaip aš tau saky
siu. Tik žiūrėk kas tenai 
prirašyta. Bėda kad aš pa
ti nemoku rašyt, tai tikrai 
tą valdžią pataisyčiau.

— Tetulei bešnekant aš 
svarbiausias dalis laiško jau 
perbėgau. O visas jame ke
liamas lermas yra tik del to 
kad iš jų reikalauja šiokių 
to'kiy'mokesčių ir paima ka- 
riumenei reikalingo maisto. 
Laišką, matyt, rašė koks ir
gi bolševikelis, pridėdamas 
daug nuo save, ir sukėlė vi
są tetulei stroką. Tokie bol- 
ševikėlių rašyti laiškai Ame
rikiečiams jau daug lermo 
prikėlė: jie prirašo visokių 
niekų, viską peikia ir smer
kia, o čia gavę žmonęliai iš 
to sau argumentus renka ir 
gatavi tokius protestus kaip 
tetulė rašyt.

— Aš, vaikeli, to negaliu 
pakęst ir nenoriu kad val
džia nuo mano giminių vis
ką atiminėtų. Tuojau sėsk 
prie stalo, vaikeli, ir rašyk 
kaip aš tau diktuosiu.

— Jeigu tetulė tik tiek 
turi proto, tai gerai kad ir 
rašyt nemoki. Tavo “pro
testai” nieko negelbės, o ge
riau butų kad savo nusi- 
skundusiai pusseserei nusių- 
stum kokią dešimtinę, vie
toj ką už dirbtinę čia išmo-

Lietuvos Atstovybės
LITHUANIAN LEGATION 

1925 — F Street, N. W. 
Washington, D. C.

Representative of Lithuania 
370 — 7th Ave., New York City

“Dirvą” į Lietuvą
Užrašyk “Dirvą” savo gimi

nėms ar draugams — atneši 
džiaugsmo visam kaimui!

kyta atsitikimi 
vardu Volt K 
metų seniu,'ku 
diovičius nušo 
jis drįso prie 
įyti paliepti 
paliuosuoti iš 

■gų jauną Žyi 
anūką kurią 
reiviai pasigi

Kitą dalyką 
laša gen. Bad 
gruodžio 27 d 
rengtas skėrį 
kdj. Nemažiau 
kaip 100 mote 
ginta ir apie 21 
žudyta, tų tar 
Vienam sužeist 
kareiviai nupj< 

Balachovičiai
? žudė su ypatinj 
t-. Visos moteiįs I 
| siaut buvo išžaj 
Ii vienam Mdzyrii 
■,' terų, tarp 16 ii 
; išaus, buvo išl 

kurios išliko ken 
' kių užkrėtimŲ.

buvo išvogti ir ii 
Į' mažiausį pasiprie 
S vo šaudoma, kari 
į narna. Bet kadai 

> mistai vis buvo š) 
| bile kur pakorę, i 
t. likdavo, ir kadarui 

vagiai buvo nedii 
/ rūdiję, niduždavo 

gu nukankinti v 
smaugdavo.

Abelnai pogrom' 
ta>po gen. Denik 
vybe 97; po Petim 

t’j|. ftsgorjevo 24; po 
( po Balachovičiaus 

H Įijos kariumenė ki 
< jais 56 pogromus 

K'meteliai (Vilniaus

J

i Lenkų kareiviai t 
' rengė 56 pogromus 

Taip tai Žydų h 
I japia nuo žemės s

Kažin Ką Daba 
B-vė Veiki 

Su trukumu pereit 
Praleidome porų legal 

j pališky (ižvien) Lie 
statymo Bendrovės 

a | my. Nepatinkami a 
; Direktoriai, už nepadi 
, ndendams pinigy, buv 

Basi prašalinti ir dele 
; Prikelta tnikšmo. Sw 
I laiku korespondentai

[ ’ kad va tiek ir tiek pla 
f j | Jianymy buvo skaityt 

I b ir žadėta naudos, ir



Nuo Redakcijos
BAISUS ŽYDŲ VEISLES NAIKINIMAS

, DASTAROSE dienose vėl 
. 1 pasirodė žinių apie nau

jas Žydų Skerdynes Ukrai
noje, Baltgudijoje ir Lenki
joje, Dabar esantieji po
gromai neturį sau lygaus at- 
sitikhno iš seniaus, nors ta 
tauta jau ir taip per amžius 
persekiojama.

Pogromai kurie atsibuna 
dabar,.savo atvirumu ir di
deliu žiaurumu perviršija 
Armėnų skerdynes, už ku
rias Turkai yra pagarsėję.

Vienas rašytojas, Hayter 
-Preston, iš Amsterdamo, 

Holandijos, praneša daręs 
tyrinėjimus ir girdėjęs nuo 
tas skerdynes mačiusių, ir 
viskas liudija aipie tokius di
delius baisumus kokių dar 
pasauliui nebuvo paduota.

Bėgyje vasario ir kovo m. 
šių metų pogromai atsibuvo 
Baltgudijoje, papildyti liku
čių Balachovičiaus armijos.

Vienas generolas, Richa- 
čov, tarnavęs Balachovičio 
armijoj tik dešimts dienų, 
rašo jam pasmerkiantį laiš
ką apie jo žvėriškumus, ku
riuos pat savo akimis matė.

Gen. Richačov nurodo Ba- 
lachovičitfi keletą jo žiaurių 
žudysčių. Vieną tokių šia
me laiške jis primena kaip 
buvo rašyta “Dirvos” N. 25, 
musų bendradarbio Lietuvo
je, Laisvo Lietuvio, moky
tojo tūlame miestelyje po 
Lenkų okupacija. Tasai ra

šinėlis. buvo užvardintas: 
“Kruvinasis/ Didvyris”, ar
ba apsakymas apie “kome- 
dijantą su raudonomis keli- 

■ nėmis”. Kadangi minimas 
rašytojas kalba tik apie Žy
dų skerdynes, jo rašte pasa
kyta atsitikimas su Žydu, 
vardu Volf Nadelman, 80 
mėtų seniu, kurį pats Bala- 
chovičius nušovė už tai kad 
jis drįso prie jo priėjęs pra
šyti paliepti jo kareiviams 
paliuosuoti iš kareivių na- 

' gų jauną Žydelkaitę, senio 
anūkę, kurią tą dieną ka
reiviai pasigriebę kankino.

Kitą dalyką Richačov pri
kiša gen. Balachovičiui tai 
gruodžio 27 d., 1920 m., su
rengtas skerdynes Manstof- 
koj. Nemažiau, primeta jis, 
kaip 100 moterų buvo išža
ginta ir apie 200 žmonių nu
žudyta, tų tarpe 41 vaikas. 
Vienam sužeistam vaikučiui 
kareiviai nupjaustė ausis.

Balachovičiaus pasekėjai 
žudė su ypatingu žiaurumu. 
Visos moterįs pirm nužudy- 
siant buvo išžaginamos. Tik 
vienam M Ozyriu j e 1,600 mo
terų, tarp 16 ir 65 m. am
žiaus, buvo iškoneveiktos; 
kurios išliko kentė nuo viso
kių užkrėtimų. Visi namai 
buvo išvogti ir išardyti; už 
mažiausį pasipriešinimą bu
vo šaudoma, kariama, pjau
nama. Bet kadangi pogro- 

. mistai viš* buvo Skubiną, tai 
bile kur pakorę, žmogų pa
likdavo, ir 'kadangi vietomis 
vagiai 'buvo nedrūti ar su
rūdiję, nuluždavo pirm ne
gu nukankinti visai užsi- 
smaugdavo.

Abelnai pogromų padary
tai* po gen. Denikino vado
vybe 97; po Petlura 312; po 
Gregorjevo 24; po kitais 36; 
po Balachovičiaus 31; Len
kijos kariumenė kitais atve
jais 56 pogromus, ir afcsi- 

'■ meteliai (Vilniaus srityje) 
Lenkų kareiviai taipgi su
rengė 56 pogromus.

Taip tai Žydų 'tauto šluo- 
jama nuo žemės skritulio.

mų siūlytojai buvo smerkiami.
Sulaukę naujojo Direktoriato, 

Bendrovės nariai laukią irgi ko
kio nors darbo ant bent planų, 
ką Bendrovė mano veikti atei
tyje. Vistiek Bendrovė turi ko
kią nors valdybą kuriai (reikia 
mokėti, kad ir mažas, algas, na 
o uždarbiu iš niekur nesimato, 
išskyrus pirmiau įvykintų dar
bų, kaip tai paruošimas namo 
Baltic States Bankui, 'kuris mo
ka rendą, ir indėlius į tą banką, 
už ką 'gaunama dividendo. Tų 
ineigų gal kaip tik ir užteks pa
dengimui lėšų kurios reikalingos 
parodymui jog Bendrovė dar 
gyvuoja. Bet tuomi neturėtų 
būti ' pasitenkinama. Direkto- 
riatas turėtų paimti peržiūrėji
mui bent kuriuos senesnius pla
nus ant kurių Bendrovė rėmė 
savo veikimą, ir kuriems dabar 
yra progos vykinti. Juk neta
po jau visi Bendrovei keliai už
girsti kad Direktoriatas tebū
tų atsidavęs vien ant 'likimo va
lios. '

ir privatinėms įstaigoms. Tuo
mi suma pasididina dvigubai.

Kadangi Lenkų markė dabar 
verta tiek kad už penkis Ame
rikos centus jų galima pirkti 
visą šimtą, Lenkai kruvinomis 
ašaromis keiks savo imperialis
tus už tokį jų apsunkinimą.

Tokiame pat blogame padėji
me randasi ir Belgija, kuri tik 
dar gaus dalį sumos iš Vokieti- 

Ijos.

D I R V A

į šimtą metų), su ta pasekme kad 
ilgumas lunarių mgpesių, dabar Į 
abelnai esantis 28 dienos, laip-Į 
sniškai didėja.

’ Pastarais laikais keletas žy-1 
mių mokslininkų tą Darwino 

> tikrinimą parėmė atidžiais savo 
ištyrinėjimais ir Stirankiojima's 
žinių iš praėjusių istoriškų už-, 
temimų saulės ir mėnulio, ir jie 
išskaitliavimais atrado jog try
nimas! padaromas vandenų pa- 
sikėlinėjimu tikrai bus priežas
timi žemės sukimosi apmažini-

■ mo. Nors tokis mažinimas nuo 
trynimos! yra beveik mikrosko
piškas, sako Gemsback, spėkos 
reikalingos išdavimui tų pasek
mių yra milžiniškos. Pėrsista- 
tykit žemę, kuri yra skritulis 
beveik 8,000 mylių diametre, 
sukančias! virš 1,000 mylių į 
valandą ties ekvatorium. Pas
kui išskaitliuokit kiek arklių 
spėkos reikalinga sumažinimui 
musų skritulio sukimosi ant

11-80 dalies sekundos per šimtą 
metų. Nustebinantis atsakymas 
yra tokis: reikia dviejų ir pu
sės bilijonų arklių spėkos vei- 

Ikiančios nuolatai per visą šimtą 
metų. Tokios skaitlinės .perei- 

ina įsivaizdinimus, vienok jos 
jau yra gatavai prirodytos.

Nors visiškai tiktų išskaitlia- 
gjr vimų kaslink vandens pasikėii-

VĖŽIO LIGA
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Kažin Ką Dabar L. A.
. B-vė Veikia?

Su trukšmu pereitą pavasarį 
praleidome porą legališkų ir ne- 
legališkų (išvien)- Lietuvos At
statymo Bendrovės suvažiavi
mų. Nepatinkami senieji jos 
Direktoriai, už nepadarymą di
videndams pinigų, buvo stengia
masi prašalinti ir delei to daug 
prikelta trukšmo. Suvažiavimų 
laiku korespondentai tik brėžė 
kad va tiek ir tiek planų ir su
manymų buvo skaityta, paduo
ta ir žadėta naudos, ir sumany-

Tamsumas ir Stebuklai
Sugryžus iš Serbijos, žymi 

jauna moteris daktarė, May T. 
Stout, Amerikietė, kur ji dari 
bavosi tarp tamsių žmonelių gy
dydama įvairias akių ligas, ir 
atgrąžinus matymą 1,700 žmo-j kūno nežiūrint kokio didumo jis 
nėms, pasakoja kaip atsilikę y- butų. Sir George tokiu budu 
ra Serbijos žmonės ir ant kiek visai teisingai išskaitliavo jog 
jie supranta mokslo vertybę:.už vandenų pasikėlinėjimai privers 
sugrąžintą jiems matymą ir pa- žemės (sukimąsi palėtinti. 
gydymą žmonės tikėjo jog toji Tuo pačiu tarpu tie vandens 
daktarė ne gydė'su mokslo pa-, pasikėlinėjimai stumia mėnulį 
galba, bet tik darė stebuklus-, 
žmonės nelaikė ją užsitarnavu
sia kredito už tų stebuklų da
rymą, nes jei ji mokėjo stebuk
lus daryti, tai turėjus darytis, 
o visais 'kreditas siunčiamas į 
augštybes.

Žemės Sukimąsi Nuolat
Mažėja

Kaip H. Gernback, Mokslo ir 
Išradimų redaktorius, sako, mu
sų žemė savo sukimosi greitu
mą mažina. Vienok .tas- suki
mosi apmažėjimas yra tokis ne- 
nutėmijamas kad per šimtą me- ’ 
tų beveik jokios žymės nepasi
rodo. Viso šimto metų bėgiu I 
žemė telsumažina savo sukimą- , 
si apie ašį ant 1-80 sekundos. *

Bet kas do priežastis kuri su
mažina žemės sukimąsi ? L--1 
George Darwin daug metu atgal mo spėkų ant visos žemės nėra 
nurodinėjo jog tas gali paeiti j galiuiA sudalyti, galima vienok 
vienatinai nuo trynimosi pada- 
romo vandens pakilimų; žemė 
yra keliaujantis kūnas, ji yra 
po intekme tų pačių mechaniš
kų ,tiesų kaip ir kiti keliaujan
tieji kūnai. Trynimasi reiškia 
gaminimą karščio ir trynimas! 
apmažins sukimąsi keliaujančio

tolyn iš jo kelio (7 V-! (pėdų per

tą paimt abelnu apskaitiliavimu.
Didžiausi vandenų pakilimai 

pasižymi jūrių pakraščiuose; jie 
vietomis pakįla po keletą desėt- 
kų pėdų. Svarbiausiu jūrių pa- 
kėlinėtoju yra mėnulis, antras 
yra saulė.

Žemės sukimosi sumažėjimas 
reiškia ilgėjimą musų dienų ir 
naktų! Kada sumažės sukimąsi 
ant tiek kad padarys matomą 
skirtumą, visi dabartiniai musų 
laikrodžiai liks beverčiai. Die
nos Įspės daug daugiau, įkaisti, 
bet, ir naktis turės progos la
biau atšalti.

ŽEMLAPIO SEKA- j 
MA PASAKA

Jeigu originalis guzukas yra neišima
mas, paprastai jisai auga ir prasiveržia.į 
aplinkui esančius kūno audinius. Tas pra
augamas yra nelaimingas skirtumas tarp 
paprastu guzų, panašių į karpas, ir nelabų
jų guzų, panašių į vėžį. Ant galo išauga di
delė masė ir mažos jo dalįs atsiskiria ir pa- 
puolusios į kraują išsiplatina po visą kūną. 
Jei paprastai celė išeina 'kūne iš savo vie
tos ji beveik nieko nereiškia; nes tokia ce
lė miršta. Vėžio gi celės turi tokią gaivu
mo jiegą kad auga 'kur tik papuola, ir kur 
tik viena tokia celė apsistoja, naujas vėžys 
pradeda augti.

Vėžio išsiplatinimą kulne galima paly
ginti prie išsiplatinimo limpančios ligos, 
kaip tymai mieste arba gaisras namuose. 
Jis prasideda vienoje vietoje sveiko kūno 
taip kaip ir tymai prasideda vienuose mie
sto namuose. Jei uždarysi namus ir neiš
leisi tymų išeiti, epidemijos nebus., Bet jei 
žmonės iš tų namų vaikščios po įvairias 
miesto vietas, nėra abejonės kad prasidės 
epidemija, kurios vėliau negalėsi jokiu bu
du sulaikyti. Jeigu maža Ugnelė yra grei
tai užgesinama, pragaištis bus laibai maža, 
bet jei leisi ją platintis, ji išaugs į didelį 
gaisrą, kurio nebus galima net geriausio
mis priemonėmis užgesinti.

Priežastįs vedančios prie vėžio. Pa
prastai yra sakoma kad mes nežinome del- 
ko vėžys atsiranda. Tai reiškia jog mes 
nežinome kas priverčia pirmąją mažą celę 
arba celių grupę permainyti savo pobūdį ir 
persikeisti į tokią kuri turi nelabą ir ne
sulaikomą jiegą augti ir platintis. Tečiau 
kai kada yra žinoma (daug dažniau negu 
kai kurie žmonės mano) apie sąlygas ku
rios. rodos yra prielankios tai nelaimingai 
permainai. Ypatingai mes žinome kad vė
žys dažnai atsiranda’ po ilgo nuolatinio ko
kios nors vietos trynimo ir aplink papras
tas peraugas ar skaudulius. Lupų ir bur
nos vėžys yra žinoma jog atsiranda nuo 
išdegimų -nuo pypkės cibuko, nuolatinio 
trynimosi išgedušio danties, ir taip Rytų 
Indijos gyventojų nuo kramtymo riešutų, 
kurie turi aštru erzinantį kevalą. Vėžys 
gerklės yra randamas tarp Kiniečių, kurie 
valgo perkarštus ryžius, o visai nesiranda 
tarp jų moterų, kurios valgo ryžius šaltus, 
ant antrojo stalo. Pilvo (skilvio) vėžys ga
li atsirasti iš pilvo skaudulio. Yščiaus vė
žys, dažnai patiriama, paeina nuo sudras
kymo (kūdikiui gemarit) ir nuo skaudulių; 
odos vėžys nuo erzinančių karpų ir apga
mų, ir krūčių vėžys nuo neprižiūrėtų žaiz
dų, suskirdimų, o ypatingai iš guzų kurio 
išpradžios yra paprasti ir nepavojingi. Iš
tikrųjų, kaip dabar yra žinoma, nėra labai 
didelio skirtumo tarp paprastųjų ir nela
bųjų išaugų, kurie jas aiškiai atidalintų.

Paprastieji krūčių guzai, pusliukės, 
skauduliai ir tt., ne vėžiai iš pradžios, gali 
persimainyti Į nelabuosius išaugimus ar vė
žį. Tikrai sakant, ankstyvas pažinimas ir 
gydymas kurio nors tų vėžio pranokėjų ga
li tikrai apsaugoti nuo vėžio. Apsisaugok 
nuo įvairių nuolatinių kūno trynimų, erzi
nimų ir apsisaugosi tuo pačiu nuo vėžio at
siradimo. Nuolatiniai skauduliai, suskir- 
dimai, žaizdos, karpos, apgamos, kurie kei
čiasi ir auga didyn turi 'būti prašalinti. 
Protingai apsieinant su tais ir kitais pavo
jingais ženklais, kaip ir ankstyvas nusima
nančio gydytojo ar chirurgo jų prašaiini- 
mas, sumažina galimybę turėti vėžio ligą.

Svarbesnieji vėžio ženklai. Pavojin
giausias dalykas su vėžio liga yra tas kad 
jis dažnai prasideda be skaudėjimo ir auga 
išlengvo. Jei vėžys savo pradžioje tiek pa
darytų skausmo kiek padaro dantų skau
dėjimas, ausų skaudėjimas, žmonės iškar
to pamatytų ir ištikro stengtųsi jį praša
linti be jokio užvilkimo.

Tečiaus skausmo prie vėžio (tos pa
slėptos palaimos) pradžioje paprastai1-nė
ra. Taigi kiekvienas protingas žmogus tu
ri žinoti dažniausius apsireiškiančius žen
klūs. Reikia atsiminti, tečiaus, kad tie žen
klai nevisuomet gali reikšti vėžį, bet jiems 
pasirodžius reikia nieko nelaukti, kreipktis 
prie gero gydytojo ar chirurgo. Atmink 
kad nei vienas geras daktaras negydys li
gos, kuri gali būti vėžiu, tinkamai ir atsar
giai jos neištyręs.

Vėžys nėra kūno sudėjimo arba krau
jo liga. Vėžys nėra limpanti liga. Prak
tiškai imant, neįsigiamama liga.

pAGAL geriausių statistiškų surašą, Su- 
1 vienytose Valstijose nuo vėžio ligos 
miršta devyniasdešimts tūkstančių žmonių 
kas metai. Su- Valstijų 1917 metų statis
tiškam pranešime randame 61,452 mirti 
nuo tos ligos vietose 'kuriose registracija 
yra bedama, o tai yra daromą tik tarp 73 
nuošimčių šios šalies gyventojų. Jei vi
sos mirtis nuo vėžio butų teisingai sužy
mėtos ištikrųjų ■ butų nemažiau kaip šim
tas tūkstančių mirčių kas metai.

Suv. Valstijų registracijos abribėse 
1917 metais nuo džiovos mirė 110,285; nuo 
plaučių uždegimo 112,821 (paprastais me
tais kuomet nebuvo influenzos epidemijos) ; 
nuo širdies ligų 115,337; nuo 
80,912. Taigi vėžio liga yra 
labiausia išsiplatinusių ligų.

Ar vėžio liga platinasi? 
taip, nes užrašomieji mirčių skaitmenįs pa
rodo jog pustrečio nuošimčio daugiau riiir- 

’ šta kas metai. Suv. Valstijose tas skaičius 
pakilo nuo 62.9 ant 100,000 gyventojų 1900 

i metais iki 81.6 — 1917 metuose. Panašiai 
■ pranešama ir iš kiekvienos kitos civiliuo- 
1 tos šalies. Tečiau atidžiai dalyką ištyrus 

sunku pasitikėti kad tos žinios viską nu
rodytų kas liečiasi ligos platinimosi.

Kokio amžiaus laiku vėžiu daugiausia 
sergamą. Vėžys .beveik išimtinai užaugu
sių liga. Apie 95 nuoš. mirštančių nuo vė
žio yra žmonės turintieji daugiau 35 me
tus. Viršum 40 metų vienai i'š dešimts 
mirštančiųjų miršta nuo vėžio. Daugiau
sia iš nepasįsergėjimo arba nežinojimo: Te
čiau jei tinkamai saugojamasi ir 'gydoma 
ištikro daugiau 'kaip pusė tų 90,000 mirčių 
kas metai Suvienytose Valstijose nebūtų.

Kuriose kūno dalįse vėžys daugiausia 
randasi. Vėžio liga apsireiškia įvairiose 
formose beveik kiekvienoje kūno dalyje. 
Suv. Valstijų cenzo pranešimai parodo kad 
vėžys pilvo ir kepenų sykiu yra priežasti
mi 35,000 mirčių. Vėžys .moterų lytiškų or
ganų yra priežastimi 13,000 mirčių metų 
laiku;1 krūčių vėžys apie 8,500; gerklės ir 
liežuvio vėžys apie 3,500 ir kitų kūno da
lių vėžys apie 14,500.

Ar moterįs, dažniau serga vėžiu negu 
vyrai? Taip, dėlto kad lytiškieji moterų 
organai ypatingai yra prie tos ligos palin
kę. Viena aštunta dalis visų moterų se
nesnių 'kaip 40 metų ligų yra del vėžio, o 
tiktai viena mirtis iš keturiolikos vyrų to 
paties ’amžiaus yra nuo tos ligos. Jei mes 
išskirsime mirtis nuo krūčių ir yščiaus vė
žio, tai vėžio liga randasi pas moteris ir vy
rus beveik’toje pačioje proporcijoje. Civi
lizuota, ypatingai baltoji, rasė dažniau ser
ga vėžiu, abelnai imant, negu Šiaurės Ame
rikos Indijonai ir Rytinės rasės, bet išrodo 
jog yščiaus vėžys dažniau atsitinka tarp 
Suv. Valstijų negrų moterų negu tarp bal
tųjų. Vėžys krūčių ir ovarių dažniau at
sitinka tarp netekėjusių moterų.' Iš kitos 
gi pusės yščiaus vėžys dažniau atsitinka 
tarp tekėjusių moterų.

Taigi vėžio liga ypatingai apeina mo
teris, o labiausia pusamžes moteris. Yra 
skaitoma kad tarp 35 ir 45 metų amžiaus 
nuo vėžio miršta tris kartus daugiau mote
rų negu vyrų. Tarp 45 ir 50 metų amžiaus 
du sykiu tiek kiek vyrų. Tečiau yra links
ma atsiminti kad tos 'ligos formos, liečian
čios ypatingai moteris, kaip ir kitos for
mos, daugiausia yra išgydoms, jei ligos 
pradžioje tinkamai gydoma.

Kaip vėžys išauga. Yra gerai žinoma 
kad žmogaus kūne audiniai; raumens, glež- 
nis, kaulai ir tt. susideda iš labai daug ma
žyčių celių. Tos celės yra kaip -kada paly
ginamos į plytas mure, ir jos laikosi viena 
su kita sujungtos medega kurią galima 
palyginti prie kalkių mure. Tečiaus tos 
celės nėra tai negyva medega 'kaip yra ply
tos. Jos yra gyvos, nuolat auga ir mirš
ta, prisilaikant tam tikrų įstatymų, kurių 
mes gerai nesuprantame.

Kartais kurios nors iš tų celių prade
da augti ir vystytis panašiai į kitas visai 
nepaprastu budu. Maža celių grupė, rodos, 
sudaro koloniją iš kurios pasidaro ^nesvei
ka ir auganti kūne vieta. Ta vieta gali 
būti odoje, krūtyje, pilve, gerklėje, ar ki
toje kokioje kūno dalyje. Dažnai celės su
daro mažą kietą gumuluką, kurį lengvai 
galima užčiuopti ir kurį gali chirurgas len
gvai pradžioje išpjauti.

inkstų ligų 
viena tarpe

Išrodo jog

romantiškos atminties šalis, vi
sai pradingo. Ir žinomoji Tur
kija visa kaip dingus.

“Ukraina be jokio nieko nusi- 
rėžė sau kampą Rusijos, plotą 
lyginamai didumo kaip Francu- 
zija. Jugo-Slayįja yra jungian
tis' balkis valstybių gaųfočio po 
kuriuomi susituokė trilypė ka
ralystė Serbų, Kroatų ir Slovė
nų kuri pagaliaus atsimuša į 
Adriatiko jūres.

“Naujosios Europos žemlapis 
perstato keletą geografijos pa
vyzdžių daUg aiškiau negu dau
gybė puslapių aiškinimų. Aiš
ku, pusiausalių gyventojai tu
ri tam tikrą saugumo užtikrini
mą moderniškose karėse. ‘Ju- 

Irių liuosybė’ turi dvigubą pa- 
da vadi jimą kaslink pakraščių 
kurie siekiasi prie jų malonips 
užtarties.

“Visa Europa yra pusiausaliu 
Azijos. Paskui vėl Vakarų Eu
ropa yra antraeiliu pusiausaliu, 
nusidriekusiu nuo Rusijos., jo 
plati susmaugs pasiekia vakari
nę dalį Lenkijos ir Rumaniją

“ n/T AYFLOWER laivo kolo- 
nistai susidūrė su nauju 

kontinentu 1620 metais; 1921 
mėtų Amerikonai beveik gali 
įsivaizdinti jų jausmus kokius 
jie turėjo 'kada mes pažvelgia
me ant Naujosios Europos žem

ių virš 16,141 bilijoną dol.; iš-jlapio”, sako mums prisiųstas 
reiškus skaidinėmis išeitų se- buletinas iš Washington, D. C., 

.... «« rr.=, jjayona] Goegraphic Society ra-
- štinės.

“žmogui kuris prabuvo antį 
Marso nuo 1914 metų, Europos 
1921 metų kontinentas, išsky
rus jos pusiausali-us ir salas, yra 
tiesiog naujas pasaulis”, tęsia 
toliau tasai 'buletinas, išleistas 
sąryšyje su žemlapiu pastaruo
ju laiku tos Society pagamintu 
pažymėjimui permainų kokios 
įvyko pasekmėje visų išlygų, su
tarčių ir paskiausių plebiscitų.

“Iš viršaup žvelgiant į tą per
dirbtą kontinentą išrodytų:

“Buožei panaši Čekoslovakija, nuo Juodųjų iki Baltiko jūrių, 
lyg ant patyčių padaryta, nu
smogus savo vakarinį buožės 
galą toli į Vokietiją, biskelj nu
lenkus rytinį kotą į padidintą 
Rumaniją.

“Susitraukus Austrija ir ap
karpyta Ungarija guli žemiau, 
liekanos praėjusios didybės ir 
dabar po globa ekonominės mie- 
laširdystės, išrodo nedaug di
desnės kaip -Maine valstija. Ir 
jos nėra didesnės-.

“Prisikėlusi Lenkija šiaurėje 
rodo daugiau į įsikūnijimą kaip 
į buvusią liekaną. Du liuosi 
miestai, Fiume ir Danzig, pri
deda daugiau skonio iš buvusių 
viduamžių.

“Net -pavidalai Centralinės 
Europos kalba pažymias pasa
kas. Sulyginkit' tik jų išsivin- 
giavusius pakraščius, kurie lyg Patriotiškumas padarė daugelį 
butų įšaukę guzai nuo neper-1 miestų nepažįstamais be tokios 
stojamų karės audrų, su lygiais [ pagalbos.
mozaiškais pavyzdžiais vakari
nių Suvienytų Valstijų apskri
čių.

“Trįs mažutės respublikos — 
Estonija, Latvija, Lietuva — 
'kelia savo Aphroditos galvas iš 
Baltiko vandenų. Viršuje jų

;Įvąįrių Šalių Skolos
Suv. Valstijoms

Senojo pasaulio valstybės tu
ri Suvienytoms Valstijoms ęko- 
1.. __

kančiai: $10,141,267,585.68. Ta 
baisi suma padalinama sekan
čioms valstybėms:

Did. Britanija
Francuzija 
Italija 
Belgija 
Rusija 
Čekoslovakija 
Serbija 
Rumanija 
Austrija 
Grekija 
Estonija 
Kuba 
Armėnija 
Finlandija 
Latvija 
Lietuva 
Ungarija 
'Iz'berija 
Šitos skolos

stovį ir jų žmonių sunkumo naš
tą'. Imant gyventojų skaičiumi 
pasirodys kad Lietuva turi ma
žiausia skolų negu ikokia kita 
šalis pasaulyje. ' Lietuva nėra 
net skolinga kitoms valstybėms, 
kuomet čia minimos kitos val
stybės yra skolingos per kelis 
pasikeitimus viena kitai. Pav. 
Rusija ir Lenkija skolinga dik- 
čiai Francuzijai, ir kitos šalįs 
taip pat skolingos tūloms kitoms 
didesnėms.

Jei mes skaitytume Lietuvoje 
gyvenančių piliečių tik tiek kiek 
viršuje paduotą musų šalies sko
la Amerikai, tai Lietuvos žmo
nės nuo galvos teturėtų mokėr 
ti po dolarį ir skola atlyginta. 
Auksinais tas išeitų daugiau, 
bet ir tai nesiektų šimto, nes 
pastarųjų dienų kursas yra apie 
$1.35 ūž šimtą auksinų.

Bet juk Lietuva turi daugiau. 
gyventojų negu skolinga dola- 
rių, tai musų šalies žmonėms 
nereiks mokėti nei pilno dolario.

Imkime dabar musų 'kaimynus 
Lenkus, kokią jie sunkią naštą 
įjūri nešti: nuo galvos Lenkų 
pavaldiniams reikia mokėti su- 
virš $4.50 tokiose aplinkybėse 
kada jau šalis visai prie ban
kroto, kuomet dar apie tiek pat; tiko. Kuomet naujos valstybės j tinį žmonijos judėjimą ir jos 
gal Lenkai skolingi Francuzijai liuesai išsimėtė, Montenegrija, fiziškas aplinkybes.”

$4,166,318,358 
$3,350'762,930 
$1,648,034,147 

$375,280,147 
$192,601,659 
$91,179,527 
$51,153,159 
$36,128,494 j 
$24,055,708 
$15,000,000 
$13,999,144 

$9,025,500 
$11,959,9171 

$8,281,926 
$5,132,286 
$4,981,627 
$1,685,835 

$26,000 
parodo tų šalių

“Skandinavija, Danija, Ispa
nija, Italija ir Grekija, tokiu 
budu galima vadinti kaipo tre
čiojo laipsnio pUsiausaliai. Pir
mutiniai trįs nebuvo karėje įsi
maišę ; aktualiai mūšiai nenusi- 
siekė toli į pastarąsias dvi.

“Akis patėmija keblumus ku
rie išblaškė kitados buvusį Ber- 
lino ambicijų kelią į Bagdadą. 
Bile kas gali matyti jūrių kelią 
kurį sala Britanija įgavo tam 
tikrais ‘budais* į savo Aziatiškas 
šalis.

“Karlsbad gal būti taip pat 
patraukiantis jo nauju vardu 
Karlovy Vary, bet jis yra sun
kiau surasti. Musų mitiškas 
Marsietis su savo žemlapiu tu
ri turėti nurodymus Senų ir nau
jų vardų atradimui savo kelių.

“Pirmiaus kiekvienas -papra
stas žmogus žemlapį persista
tė tokiu kaip gelžkelių vaikščio- 
jiihų surašą lakštus. Jie buvo 
reikalingi retuose atsitikimuo- 

apsiskaitęs 
supratimui 
vertės

se. šiandien, gerai 
turi turėki žemlapį

kabo Finlandija, gimus be bai- didelės moksliškos
Į siu gimimo skausmų kaip per-j skaitomo laikraščio.

’ Į “Tam kuris skaito žemlapį s

jo

kentėjo žemės toliau nuo jos į 
pietus.

“Lopytas dambas pirmiau pa-.
sižymėjusių Balkanų Valstybių 
rodos, kaip prasiveržė su savo1 ką apie istoriškus žmones, jų 
keistumu šiauriinkui prie Bal- dabartinių dienų kovas-, nuoki- 
Hkn Klinmot nailins VAlsfvfrpA tini fnrnniino inrlnin.T^io

lam kuris skaito žemlapį su 
tokiu atidumu kaip žvalgosi po 
spausdintas kolumnas, žemlapis 

! suteiks savo stebinančią pasa-

Bureau of Foreign Language Information Service 
Lithuanian Section

t Jr* Y Y Sekančiame numeryje pradėsime talpint di-
1^ O nau^ veikalą, garsaus Francuzo rašy-

tojo Voltairė, verstą Karolio Vairo. Nepra
leiskit progos ir neužvilkit nei vieno nume

rio. Atnaujinki  t prenumeratas kurių jau baigiasi, kad nebūtų jums laik
raštis sulaikytas. Paraginkit savo draugus užsirašyti.
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SEPTYNI SENOJO PASAULIO 
STEBUKLAI

.Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K..

(Tąsa iš pereito num.) J
Padidinimui godaus Kalifo įtikėjimo, ’ 

buvo papirkti kunigai atgabenimui 'knygų, ' 
mininčių tenai paslėptus turtus. Nieko ne- ' 
laukdamas, Kalifas tuoj pasiuntė kareivius 
griauti žibintuvo 'bokštą. Nuo jo viršaus 
likosi nukeltas didysis stiklas ir pusė bok
što nugriauta, iki pagaliaus ta apgavystė 
likosi susekta. Tuojaus griovimo 'darbas 
paliauta, o 'kuomet imtasi jieškotj viliugin- 
go Greko, paaiškėjo kad jis nakties tam
sumoje 'buvo pasišalinęs.. Arabai po to 
bokštą plytomis aptaisė, vienok jau nebe
galėjo iškelti jo iki pirmutinio jo augščio. 
Stengėsi iškelti stiklą į viršų savo da’buda- 
voto bokšto galo, vienok jis buvo perdaug 
sunikus ir jie neįstengė. Nekurie sakė, kad 
bekeliant stiklas nupuolė ir sudužo į šmo
telius ; tame be abejo yra teisybės, nes gal 
jie 'butų įstengę įkelti, kad tik butų stiklas 
čielas buvęs.

Arabai niekad nebuvo jūreiviški žmo
nės. Laivų jie turėjo mažai ir nelabai 
jiems buvo reikalingas Pharos žibintuvas. 
Kuomet jau nebuvo stebėtino magiško sti
klo ir tų viršuje stovylų jiems pagelbėti, 
įibmtuvas patarnavo daugiau jų priešams, 
negu jiems patiems, ir ugnis jau nebebuvol 
bokšte kūrinama. 875 metais Ahmed ibn 
Tulun ant bokšto viršaus įrengė medinę 
gobturą, į kurią meuzinas lipdavo šaukti 
žmones ant poterių. Tokiu tai budu Pha- < 
ros, 'arba Minara, kaip jį Arabai vadino, 
pastojo minaretą, ir po šiai dienai Muzuil- 
manų maldnamiai budavojami įsų bokštu 
arba minaretą, panašia , kaip buvo ant Pha
ros; Aleksandrijoj. Šitaip tai daugybei pa
saulio tautų likosi suteiktas naujas žodis 
(Pharos — kaipo žibintuvas). *

Bet gi Pharos, kuris, jau buvo išstovė
jęs tūkstantį metų, neturėjo to lėmimo pą-

• silikti ant amžių. Vėjai nuverta į jūrės 
medinę jo kupolą; pamatai pradėjo silpnė
ti, ir gruodžio 28 d. 995 metais žemės dre
bėjimas nuvertė 30 ku'bitų nuo jo viršūnės. 
969 metais, kuomet pabudavota Kairo mie
stas, Aleksandriją likosi apleistas ir anas 
užėmė svarbiausią Egipte' vietą. Vienok 
gi, 1128 m., kuomet dar žemutinė Pharos 
dalis tebestovėjo apie 150 'ku'bitų augštu- 
mo, ant jo viršūnės tapo įrengtas maldna- 
mis, kuriame galėtų -susirinkti ištikimieji 
melstis, 'kur oras atšaldytas jūrių vėsumu. 
1375 .metais, 'kuomet Aleksandriją aplankė 
kitas žemės drebėjimas, tiktai žemutinėji 
Pharos dalis išliko, bet ir jį, visiškai sukra
tyta, tuojau susmuko į krūvą griuvėsių. 
Kitas' smūgis Aleksandrijai užduota kuo
met 1498 m. atrasta kelias Indijon aplinkui 
Afriką ir kada pradėjo tenai laivai plau
kioti. Miestas nyko-mažėjo; Pharoso griu
vėsiai palengva žuvo arba likosi sunaudoti 
bu'davojimams uoste tilto, po ko net ir pa
ti jo vieta likosi užmiršta.

Kasinėjimai Aleksandrijoje yra laibai

keblus; nes didelė dalis senojo miesto guli 
po moderniškais budinkais. Visas Egipto 
pakraštis yra apskendęs'ir nekurios buvu
sios miesto dalis yra padengtos jūrėmis. 
Kelias; arba Heptasta'dion, kurį Dinokra- 
tas pabudavojo sujungimui salos su visa 

į žeme, apneštas smėliu iš jūrių, iki pastojo 
pusės, mylios pločio. Dabar jisai tankiai 
apstatytas namais. Jo išlaukinis galas ži
nomas kaipo Pharos, aiba^Kait Bey, bet 
viskas kas iš tos salos yra likę, tai tik Ras 
et Tino kvartalas kur stovi Khedivo palo- 
ciu's. 1898-9 metais Vokiečių ekspedicija 
jieškojo jūrėse Pharoso pamatų, tečiaus 
darbas buvo be naudos, nes tas salos galas, 
kur žibintuvas stovėjo, visai vandenų iš
plautas. Tiktai modemiškame tvankiny- 
je randasi trįs dideli akmeniniai stulpai, 
kurie galėjo būti paimti iš jo griuvėsių. 
Netoliese stovi moderniškas žibintuvas, at
sakantis dabartiniam Egiptui, tečiaus jis 
lieka be reikšmės sulyginus jį su Pharos 

’ bokštu, kuris buvo stebuklu viso senojo pa- 
■ šaulio ir kuriam panašaus jokis šių 
' žmogus niekur nėra matęs.

(GALAS)

LIŪDNOS DIENOS
Liūdnos, liūdnos mano dienos, 
Ak sunku gyventi, 
Aš verkiu, vaitoju vienas, 
Kaip vargų išvengti?

Mus ištiko karės audros 
Tamsios ūkanotos, 
Liūdnos dienos bėga vienos 
Debesiais užklotos.

Trumpos mano jaunos dienos, 
Jiegos mano nyksta, 
Nuliūdimas tramdo jiegas, 
Sielos jausmai dilsta.

laikų

Vos tik spėjau aš užaugti, 
. Šaliai patarnauti,
-Nelaimės, vargų prispaustas 
Mirties turiu laukti.

Pr. Daugininkaitįs.
Veikiančioji Armija; Lietuva.

GYVENIMO RUOŽAI
Mokslas ir Praktika Įsirūpinama kad bent skaityti 

Aplink mus randasi viskas i Prashavinuš.
kas tik yra reikalinga subu- i Kartą man teko įsikalbėti -®u 
davojimūi laisvo ramaus gy-| vienu knygų pardavėju.
venimo, pagerbimui pačių sa-.tus kopijų aš esu pardavęs įvai- 
vęs ir kitų. Bet daugumas | knygų, bet ne del to kad 
esam nelaimingais, nes stoka žmonės jas trokšta skaityti, bet 
apsišvietimo ir supratimo.

Kuomet Lietuva pasiskelbė 5 
laisva ir .neprigulminga šalis, 
nustebino musų kaimynus, ir 
net Amerikos spaudoje žinomas 
rašytojas F. Martin pastatė 
klausimų: iš kur Lietuviai įgi
jo nuovoką pasiskelbti neprigul- 
niingais, kurių praeitis jau se
nai nuo žemlapio ištrinta? Tai 
esą' ne originalis susipratimas, 
tai Vokiečių inspiracija.

Po poros metų provizionalės 
valdžios Lietuvoje, paskelbimas 
rinkimų Steigiamajin Seiman 
atstovų nemažiau nustebino kai
mynus kuomet jie patyrė kad 
Lietuvoje balsavimuose ėmė da- 
lyvumą vyrai ir moterįs, devy
niasdešimta du nuošimčiai visų 
gyventojų išėjo balsuoti. Tokį 
apsireiškimą galima pavadinti 
pilnai susipratusių, mokytų, 
praktiškų žmonių darbu.

Bet ar ištiesų1 taip yra ? Mes 
žinome kad Lietuvos gyventojai 
per šimtmečius buvę svetimoje 
vergijoje neturi pilnos nuovo
kos 
kad 
nes 
bar 
mo 
pirmutiniuose rinkimuose atsto
vų, gal neatsitikti daugiau nie
kados. Tas dalykas buvo visiš
kai naujas, žmonėms negirdė
tas, ,nepraktikuotas.

Visi laukė ar Lietuvos žmo
nės pataikys subudavoti sau lai
mingą ateitį.

Tą tik1 busimas laikas paro- 
' dys, nes šiandien kaip dalykai 

stovi negalima perdaug gėrėtis. 
Bet Lietuvoje, gyventi praktiš
kam . žmogui yra visos galimy
bės aplinkui subudavojimui lai
mingos ateities, nes viskas ko 
reikia randasi apie jį.

Kaip šiandien Lietuva stovi, 
galima persistatyti sau indivi
dualų sėdintį ant kelmo po bai- 

' sios vėsulos, visur aplinkui gu
li Švėkšnos ir sugriauti trobe
siai. pilna aplinkui visko, tik 
stoka mokslo ir praktikos kad 
tinkamai tą viską sunaudojus 
atbudavojimui išgriautos šalies.

ŽODYNAS
Lietuviškai-Ankliškas ir Angliškai-Lietuvi&kas
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j 
Lietuvą būtinai reikėtų jj turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti. nes tenai bus -reikalų su 
Anglija, su' Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ..... 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas .......

žmonės

$10.00
$11.00

NAUJAUSIOS
EILES

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 1 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.

TRIMITĄ

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

įrankiais savo apsigynimui nuo 
tamsumo, nuo nežinystos, nors 
šviesos šaltinis 'butų po jo ran
ka, ir net už jo paties 
įsigytas.

Daugelįs atkeliavusių 
tuvos jaunesnės kartos
pastebėdavo T. M. D., pionie
riams būk tai neišmintingą esą 
spausdinti moksliškas 'knygas ir 
siųsti jas Lietuvon, dalinti do-

pinigus

iš Lie- 
vaikinų

kad aš jiems įkalbu. Nenorėda-
mi 1^Sir!dyti at!4k.ę I vanai, ^es,“girdi,” gautus* dova^

Inai raštus niekas neskaitą. Jus 
čionai agituojat, dirbat kad kuo 
daugiau naudingų raštų išlei- 

Idus, o tas jūsų darbas Lietuvo
je neatnešąs pageidaujamų vai
sių dėlto kad jūsų raštai dali
nami dovanai. Kas nusiperka

I brošiūrėlę ar knygą, tai ją ir 
perskaito, o kuomet pripranta 
prie Skaitymo, supranta jo ver
tę, tuomet nesigaili ir pinigų 
už knygas užmokėti.
- šitokias kritikas girdėdamas 
manydavau kad tai yra pilnai 
teisinga kritika. Bet kaip man 
dabar teko patirti, kas nejieš- 
ko apsišvietimo tai "ir nusipir
kęs knygą padeda ją ant lenty
nos pelėms skaityti.

Tiesa, gal nedaug rasime pa
našių atsitikimų, bet nei biske- 

. lio neapsiriksime pasakę jog 
[ kiekvienas iš musų ‘galime daug 
. daugiau išsilavinti, atsiekti mu

sų gyvenime. Tokio žodžio kaip 
[ “negalima" neturėtų rastis mu-

politiškame darbe, žinome 
stoka ir praktikos tame, 

jeigu to visko butų, tai da- 
nebutų mažiausio nesutari- 
musų tarpe. Kas atsitiko

nuo progreso, nusiperka ir Nu
krauna knygas ant lentynų. Vie
noje vietoje aš seniau buvau | 
pardavęs keletą knygų, bet man | 
buvo žingeidu žinoti ar toje stu-1 
boję kas tas knygas skaito. Pa-' 
kišau po aktainiu knygų mažą 
pinigą, kuomet šeimininkė pra-1 
sišalino iš to kambario atnešti 
man stiklą vandens. Kitą me
tą prieš šventes užėjau į tą pa
čią s tūbą su naujomis knygo
mis. Buvo tai vakarop; šeimi
ninkas; jo žmona, dvi dukteris į 
ir keturi- įnamiai buvo apie sta
lą; vieno kortomis lošė, kiti bo- 
vijosi šakmatais. šeimininkė, 
pamačius, karštai mane pasvei-1 
kino,, paprašė sėstis. Aš ilgai 
negaišindamas parodžiau jiems 
keletą naujai išleistų didesnių 
knygų ir keletą brošiūrėlių; šei
mininkas, nuduodamas daug ap
siskaičiusiu/ tuojau vieną iš tų 
knygų nusipirko; šeimininkė iš
sirinko keletą brošiūrėlių. Man, 
kaipo knygų pardavėjui, gerai 
yra suradus tokius žmones ku
rie moka nudavinėti apsišvietu
siais, be kalbėjimo vieną-kitą 
knygą nuperka. Vienok aš, pa
sidrąsinęs, paklausiau šeiminin
ko: ar tamista anas ką ant(len^ 
tynos sudėtos, jau perskaitei? 
'O, taip, jau labai senai’, gavau 
atsakymą. Persitikrinimui, pa
kėliau nuo • lentynos knygas ir 
atradau kad mano pinigas, kurį 
padėjau metai atgal, tebestovė
jo knygomis prislėgtas; gi ir 
pačios dulkės liudijo jog vargu 
kas jas tepa judino.”"

šitokia faktas parodo kad ne- 
visuomet galima žmogui pasiti
kėti jog jis atliks savo parei
gą, nevisuomet jis naudosis

sų darbuose. Juk pažiūrėję į 
praeitį matom kaip žmonės ba- . 
sonriis kojomis laipiodavo po ak- 
menhotus kalnus, su kruvinais, 
apdaužytais keliais, kad pagau
ti kokį laukinį žvėrį savo mais
tui. šiandien jau lakstoma kaip 
paukščių per klonius ir kalnus, 
mėtoma sprogstančias dinamito 
bombas, viduryje naktų, ant ra
mdai besiilsinčių žmonių. Bet ' 
visuomet taip būti negali, civi
lizacija turės imt viršų ant tam
sybės, ateis gadynė kad žmo
gaus 'gyvastis nebus, pavojuje -

Kas kalba, kas rašo kad mes z 
dabar gyvename civilizuotame 
pasaulyje, tai dar toli gražu . 
klysta, nes to negalima pavadin
ti1 civilizacija. Jeigu žmonės ' 
imsis už gryno mokslo ir prak
tikuos jį, taikydami prie gyve
nimo, tai pranyks" barbariškos 
civilizacijos laikai, o užžydės 
tikra civilizacija.

A. B. Strimaitis.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbaženkllt užreg, S. V. Pat. Ofita.

Garsus per daugiau kaip
50 metų.

rtfmyk Ikaro (Anchor) Vaiibaženkl).

Apie dovanas skaityk
ant puslapio 6-to

THIRD
CLASS

MONTREAL iki 
HAMBURGO, DANZIGO ir LIEPOJAUS 

PER-

CANADA LINE
Vienatinis Tiesioginis Kelias j Baltiko Portus

Laivas POLAND IŠPLAUKS RUGP. 10 
Puikus valgis. Plati vaikščiojimams vieta. Dideli sueigų’ kamba
riai ir rūkymui skyriai. Geros lobos, daug dviem lovom kambarių. 

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

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

Ar Gembliuojat < 
Savo Pinigais?

f EIGŲ ne, ir jeigu interesuojatės in- 
vesdinimų. savo pinigų saugiai, tu

rėtumėt pasiteirauti jūsų kaimyniška
me skyriuje musų perdėtinio apie in- 
vestmentus kokius duoda The Cleve
land Trust Company Bond Departmen- 
tas.

Mes žinom kad apie šimtas 
metų atgal dar nebuvo" pasau
lyje jokio garlaivio, nei gele
žinkelio, nei garvežių, nes pir
mutinis išradėjas, Jurgis Ste- 
fensonas, garo pajiegos paslap
tis atidengė 1825 m. O juk iki 
tam laikui buvo visa reikalinga 
medega: vanduo, anglis, ugnis, 
geležis subudavojimui lokomo- 
tivo. Bet buvo stoka patyrimo, 
mokslo ir praktikos.

žinome taipgi kad pusnuogis 
laukinis žmogus • slapstydavosi 
urvuose nuo laukinių žvėrių, be 
tinkamų įrankių apsigynimui 
nuo užpuolikų, o šiandien kokius I 
įrankius vartojama ne apsigy-L 
nimui nuo laukinių draskančių 
žvėrių, bet apsigynimui nuo ci
vilizuotų barbarų.! Geležis juk 
buvo tuose' pačiuose kalnuose 
ką ir šiandien, tik žmogus ne
turėjo supratimo kaip ją su
naudoti; medega parakui buvo 
taip pat.

Elektros pajiega lakstė ore, 
laukė kad žmogus ją pakinkytų 
darban; vandenpuoliai ošė visu 
savo smarkumu, kaip ir po šiai 
dienai.; tik jie netarnavo žmo
gui-, nes žmogus neturėjo supra
timo kaip priversti didelę' spė
ką būti jam paklusnia. Viskas 
kas tik šiandien randasi pasau
lyje buvo taip senai kaip senai 
šis .pasaulis susitveręs, tik mes 
nemokėjome tucmi naudotis.

Gerbūvio mums niekas kitas 
nesutvers, jeigu patįs nesisten
gsime to padaryti; o kad tai at
siekti, turim-- turėti nuovoką 
kaip reikia naudoti agjink mus 
besirandančių medegą. To da- 
žinojimui privalom įgyti moks
lo ir praktikuoti. Daugelis iš 
musų praleidžiam savo, liuosas 
valandas šūvis bereikalingai, o 
nepaėmėm į rankas geros kny
gos nuo to laiko kaip apleidome 
mokyklą. Ką sakau, knygą, nei 
laikraščio iš kurio butų galima 
susipažinti bent su dienos klau
simais. Taip- yra su tais kurie 
nors pradinę mokyklą lankė, o 
kiek iš musų yta nei mokyklos 
slenksčio neperžengusių, ir nė-

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

St. Clair ir East 55-ta gatvK
Prospect ir Huron,
Superior ir Addison, * «
St. Clair ir East 125-ta gatvė

/ 12000 Superior Ave.

Kuomet mes pasiūlome jums bondus 
mes pirmučiausia esame užinteresuo- 
ti jo SAUGUMU. Paskui mes žiūrime 
gauti geriausią naudą kokią galima iš- 
gauti iš saugių investmentų.

ZTbe Glevelanb
Urust Company

Šaltiniai suvirs $125,000,000

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

Šis sumokėtas' suvirs Puses 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 dienok padėjimo iki dienos išėmimo, prisilaikant 
taisyklių ir patvarkymų.

Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street

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

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

(Guy de M
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ŠNIŪRO GALAS
(Guy de Maupassant — Vertė A. A. Tulys)

Sodietis su nusistebėjimu žiurėjo į ma
jorą, nežinodamas ką sakyti, jau persigan- 

cdęs to užmetimo.
“Aš — aš paėmiau kapšą?”

K. “Taip, tamista”:
“Aš prisiekiu jog aš ‘dar gi nieko

I žinojau apie tai.” -5
et “Tave matė.” x

“Mane matė? Kas mane matė?”
“Malandain, plėškių išdirbėjas.” - 

f į Tada senas žmogus atsiminė, suprato, 
Tir, piktumu raudonuodamas, tarė:

“Ah! jis mane matė, ar matė, tas ra- 
į kalis? Jis mane matė paimant štai tą 

šniūrą, M’sieur le Maire.”
Ir jis ištraukė iš savo kišeniaus dug- 

I no mažą šniūro galą.
Bet majoras nepasitikėjimu pakratė

| savo galvą:
“Tu neintikrinsi manęs, Maitre Hau- 

l'checome, kad M. Malaudain, kuris yra ta
nkis žmogus kad jo žodžiui galima tikėti, 
f šniūrą palaikė už kapšą.”

Sodietis, įšėlęs, ištiesė ranką ir nube-
■ dė į žemę sale savęs, lyg kad užtikrinda- 
t mas gerą savo teisingumą, kartojo:

“Del viso to tai yra Dievo teisybė, 
į M’sieur le Maire. Šia! Del savo dūšios iš- 
I ganymo aš tą atkartoju.”
f,. “Kuomet tu paėmei daiktą, dargi tū

lą laiką jieškojai aplink po purvyną ar kar
atais nebus iš jo iškritęs koks pinigas.”

Geras žmogus tapo užsmaugtas ap
raudos ir 'baimės.
bi “Kaip jie gali, kaip jie -gali sakyti to- 
I kią melagystę apšmeižimui teisingo žmo- 
I gaus? Kaip jie galU”

Jo užsigynimas buvo veltui; jie neti- 
įkėjo.

Jis tapo pastatytas prieš M. Malan- 
t dainą, kuris'atkaktojo ir palaikė savo liu- 
dymą. Jiedu riejosi per valandą laiko. Su- 
lyg jo paties prašymo Maitre Hauchecor-

1 ne buvo iškrėstas. Nieko pas jį nerasta. (
Galios majoras, labai susiabejojęs, pa- 

leido jį, pareikšdamas jog jis palieps liau
dies prosekutoriui tuomi pasirūpinti.

Naujienos paplito. Kada jis išėjo iš 
į majoro raštinės, jis tapo apstotas, apipil- 
f itas klausimais, „kurie buvo rimti ir tyčio- 
rjąntįs; kaip ten nebūtų, bėt tokie į kuriuos 
^.'abejonės' nemėjo. Ir jis pradėjo pasakoti 
Lpasaką apie šniūrą. - Jie jam netikėjo. Juo- 

kėsi. > '
Ėjo jis-tolyn kiekvieno sulaikomas; ir 

į jis pats sulaikydamas savo pažįstamus vėl 
ir vėl pradėdamas iš naujo savo pasakaitę 
ir užsigindamas, rodydamas išverstas sa
vo kišenius, kad pritikrinus jog jis nieko 
juose neturi. '.

Jie jam sakė:.
“Tu senas sukčius!”

- Labiau ir labiau jis pyko, karščiavosi 
beviltyje del negalėjimo intikinti, ir pasa
kojo savo pasaką.

Atėjo naktis. Buvo laikas važiuoti na
mon. Jis pasiliko su trimis savo sėbrais, 
kuriems jis-parodė vietą kurioje šniūrą pa- 
■ėmė, ir visą kelią jis kalbėjo apie savo nuo- 
| tikį.

Tą vakarą jis apėjo Breaute sodžių su 
įtiksiu -apipasakoti .visiems. Sutiko jis tik 
'netikinčius.

‘ ..Mąstė jis apie tai visą naktį.
B Sekančią dieną, apie vieną valandą po 

pietų, Marius Paumelle, Maitre Bretono, 
Ymanville rinkos saugotojo, lauko darbi
ninkas, sugrąžino Maitre Houlnręąue’nui, 
iš Manneville, kapšą įę visą kas jame ra
dosi.

Tas žmogus ištikrųjų sakė jog jis kap-i 

ša rado ant kelio; bet nemokėdamas skai-j 
tyti parsivežė jį namon ir padavė savo po
nui.

Žinios pasklido po apigardą. Tapo 
pranešta Maitre, Hauchecorn’uL Tuojau 
jis pašoko ir pradėjo savo pasaką .palygin
ti su pranešimu. Buvo jis linksmas.

“Kas man širdį graužė,” — sakė jis, — 
“tai ne pats dalykas, ar tamstos supranta
te, bet buvimas melagio apkaltintu. Nieks 
nepadaro tiek blėdies kaip tapimas mela
gystės nužemintu.”

Visą dieną jis kalbėjo apie savo prie
tikį. Pasakojo jis ant kelio žmonėms ku
rie praeidavo; karčiamoj žmonėms kurie 
gėrė; ir sekantį nedėldienį kada jis išėjo iš 
bažnyčios. Dar gi jis sulaikinėjo ir pažįs
tamus kad ir jiems apie tai pasakius. Da
bar jis jautėsi gerai, vienok dar 'kaž kas 
jį graužė, nežinant kas tai galėtų būti. 
Žmonės šaipės jo klausydami. Neišrodė 
jo pertikrinti. Rodės’ kad jis ant savo nu
garos butų jautęs jų pastabas. x. -

Sekančios savaitės utarninke jis nu
važiavo Į turgų į Goderville'ir tuojau stro- 

: piai pradėjo pasakoti savo pasaką.
Malandain, stovėdamas ant slenksčio,- 

' pradėjo juoktis kada jis pamatė jį praei
nantį. D^lko?

Užkalbino jis ūkininką, iš Criquetot, 
kuris neleido jam pabaigti, dūrė kumsčia 

’ į pilvą ir suriko jo veidan: “O, tu didelis 
’ sukčiau!” Paskui jis atsuko į jį savo kup

rą.
Maitre Hauchcome paliko be kalbos ir 

jautės daugiau ir daugiau neramus, 
ko jie vadina jį “dideliu sukčiuriii?”

Besėdint Jourdaino smuklėj prie 
jis vėl pradėjo aiškinti visą sudėtį.

Arklių mainininkas, iš Montiville, su
šuko ant jo:

“Eik sau, eik, tu, senas sukčiau. . 
nau viską apie tąvo seną šniūrą.”

Hauchecome tarė:
“Bet juk jie kapšą atrado.”
Tečiau kitas tęsė:

«»«^Laikyk savo liežuvį, tėte; yra 
kurie atranda, ir taip pat kiti kurie grąži-

Ir rrei vienas jų negeresnis.”
Ūkininkui kalba nukirsta. Jis supra

to galios. Jie kaltina jį už grąžinimą kap
šo per kito rankas.

Stengėsi jis užginčyti. Visas stalas 
pradėjo juoktis.

Negalėjo jis pabaigti savo pietų ir iš
ėjo laike pasityčiojimų.

Namon jis parkeliavo susijudinęs, su
simaišymo Skausmo spaudžiamas, daugiau 
nublokštas negu kad jis butų buvęs- ištik
rųjų tai padaręs, už ką jie jį apkaltino, ir 
gal butų daf tą užgyrę kaipo sumanų špo
są. Galutinai jis buvo persitikrinęs kad 
tai jau negalima jiems prirodyti savo ne
kaltybės, esant jo suktybei taip gerai ži
noma. Tas neteisingas užmetimas sužeidė 
jo šiidį. ' ' »

Iš naujo jis pradėjo pasakoti savo pa
saką, kiekvieną dieną pailgindamas, kiek
vieną dieną pridėdamas naujų prirodymų, 
gyveshių pareiškimų ir didesnių prisiegų, 
kurias jis apsvarstydavo ir prirengdavo 
laike vienumos valandų, nes jo mintis buvo 
užimta sti šniūro pasaka. Juo daugiau jis 
užsigynė, juo gražesnius argumentus sta
tė, tuo buvo mažiau tikimas.

“Tie prirodymai yra melagio”, — jie 
kalbėjo už jo nugaros.

Jis tą jautė. Tas apt jo gulė ir jis ne
teko kantrybės benaudėse pastangose.

Nykimas jo buvo matomas.
Juokdariai iškveršdavo kad jfe pasa

kotų jiems pasaką apie “šniūro galą”, kad 
tuomi pasijuokti, lygiai kaip' kareivis ku
ris yra buvęs susirėmime, apie savo karę. 
Mintįs jo silpnėjo ‘ir apie pabaigą gruodžio 
atsigulė jis ant lovos.

Persiskyrė jis su šiuo pasauliu pra
džioje sausio, ir, savo mirties klejojime, jis 
prirodinėjo savo nekaltybę, kartodamas:

“Biskelis šniūro — biskelis šniūro.
Žiūrėkit, štai jis, M’sieur le MžHre.”

' (Galas)

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

diena rengiasi įbuti graži ir ry
tojų giedrą žada, pasiekus ap
žiūrėti paskirtą vietą.

Pirmyn- ir pirmyn autombi- 
lius nešasi, ir palengvėle atker
ta po galą kelio iš musų tolumo.

Ir paskui mes pamatėme prie
šais mus atvažiuojančius kitus 
žmones. Jie irgi tokiu pat grei- 
tumu kaip mes skubo.priešais— 
prasilenkdami ir atsitolindami 
musų užpakalyje. Ir jie anks
ti išsirengė kad galėtų greičiau 
pasiekt musų miestą, iš kurio 
mes bėgome į kitą, tenai indo- 
mumo j ieškoti. Jie džiaugėsi 
galėsią matyt tą miestą kuria
me mes gyvename.

Tada mes mislinoma sau: nie
kad nei vienas nebuvo užganė
dintas tuo ką turi, bet nori to 
kas toli nuo jo, ir tik tą visada 
pasiekti geidžia ir jam vertybę 
priduoda.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

KĄ DARYSIM? j
Ką mes darysim 
Ir kur pasidėsim, 
Jei kartą mergelių 
Mes išsižadėsim?

Kaip tada gyvensim 
' Ir laiką praleisim,

Ir kur širdužėlę
Meiliai mes priglausim?

Vieniems pasilikus 
O, bus liūdnos dienos, 
Ir kas gi suramins 
Širdeles mus biednas?

Tiktai mes neverkim 
Ir neaimanuokim, 
Ir savo silpnybių 
Joms mes neišduokim.

Tvirtais tik mes bukim 
Vienybės laikykim 
Ir sykį mergelėms 
Sudiev pasakykim.

Jos gi tai patyrę — 
Tvirtą mus vienybę, 
Pradės mumis gerbti 
Sulyg mus galybės.

Mes gi tai laimėję 
Nustosim -dejuoti 
Ir tą meilės kryžių 
Paliausim nešioti!

Maižiešius.
Nuo Juokų Red.: štai nau

jas gerb. Maižiešiaus pasikėsi
nimas išvesti vyrus iš “inergų 
nevalios”: planas visai naujas, 
tik turėtų būti visų tų kurie ne
ša sunkų meilės kryžių, atsida
vusiai pildomas. Tada jau už
eis lengvos dienos ir ramios na- 
■ktįs. O po to ilgo išbudimo at
siskleis dangus: visos mergos 
ant kelių klupčios ir prašys jas 
mylėti, ir žadės būti ištikimos 
ir geros.... Oh, bet tai tik 
sapnas, taip niekados nebus. — 
Dar mes niekados negavome ši
tam skyriui eilių kuriose jos bu
tų verkusios kad joms “saulė” 
užgeso ar gyvybės “šaltinis” iš
džiuvo, ir turbut to nepasiro
dys, o vis Čia gehb. Cirineušas 
ašaromis kelius žymės, gerb. 
Mučelninkas kentės ir 'kiti ku
rių dar čia 
tikime tais 
džiais savo

Viena priežastis^ kodėl pasau
liniai dalykai randasi kritiška
me padėjime yra tas kad per
daug čia randasi kritikuotojų,— 
patėmija B. Bubrris, Chelsea, 
Mass..

Andai' mes važiavome į kitą 
miestą, toli, už keleto šimtų my
lių. Išsirengėme su dideliu 
džiaugsmu ir važiojame džiaug- 
.damiesi kad apie pabaigą die
nos pasieksime savo gražiai per- 
sistatomą vietą.' Tik saulei pa
tekėjus išsirengėme, sėdome au- 
tomobilin ir leidomės kelionėn. 
Saulė gražiai kjila, dangus tyras,

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

Reikalaukit tuojau Liepos mėn. numerio (išėjo Liepos 1) 
siųsdami 10c. arba $1.00 už metps. Į Lietuvą “Artojo” 

kaina sumažinta — tiktai $1.25 metams J
“ARTOJO” ADMINISTRACIJA

E. 79th St., Cor..Superior Ave. Cleveland, Ohio.

visas auksas kiek 'buvo duota, ir | Nenorėdami gaišuoti išbandy- 
n uogas bėgo karaliui įprirodyti.' muose patariame patiems išvi

ri Tint abiejų po kvortą ir laukti
_ . , . , .. (katras pirmiau atšals.Jeigu negauni to ko norėtum | 

būdamas šiame pasaulyje, ne-1 4/
(nusimink, — rašo Ant. Dočkus. į • r- u. u * _ 1 _ ,, ’ , _ Jonui G. besibarant su pačia,- Pekla yra padaryta pagane- .. jam „A§ nenorėjau už 

m 1 vis . (tavęs tekėti. Atsimeni, aš tau
net šešis sykius buvau atsa-

P. D. klausia: “Ar pienas ar kius”. 
vanduo ilgiau būna karštesni po “Tas tiesa, bet pagaliaus ma- 
išvirinimui? Mes susiginčijo- no giliukis išsibaigė”, pridūrė 
me su draugu apie tai.” (jis.

Pr. Ginkus (iš Chicago, Ill.) 
klausia: “Gerb. Juokų Red. — 
Kadangi jus viską taip aiškiai 
paaiškinat, tai paaiškinkit man 
kam eilėse dedamos trįs žvaig
ždutės (***), tai yra tarp vie
nos dalies eilių ir kitos, kaip 
sakysime buvo gerb. Cirineušo 
‘Keturiose Vasarose’? Tariu iš 
kalno ačiū.”

-Atsakymas: Tos žvaigždu
tės atskiria tikrą eilių dalį nuo 
netikros arba nereikalingos. Sa-'" 
kyšime gerb. Cirineužo “Ketu
riose Vasarose” žvaigždutės pą- 
dėta buvo prieš du paskutiniu 
eilių punktu, ir kad suprasti 
kam jos ten stovi, šitą perskai
tę dar sykį paimkite tas. eiles, 
perskaitykite jų antgalvį ir pas
kui, atmetę visą Itą d'l’gą galą 
virš žvaigždučių, skaitykite tik 
tas eilutes ką po žvaigždutėmis 
stovi, ir suprasite viską ką gerb. 
Cirineušas norėjo savo eilėmis 
pasakyti. Visa viršutinė dalis, 
taigi, yra tik kaipo pagražini- 
nimas ir pailginimas eilių, ( ka
dangi šiais amžiais garbė mąstu 
mieruojama, tai juo ilgesnis ra
šinys tuo daugiau garbės.

Petrė. Mastauskienė (iš Wil
kes Barre, Pa.) atrašė: “Kaip 
nebūtų, valstybei palaikyti di- 

| dėsnį laivyną negu jos kaimy
nės atsieina pigiau negu norint 
savo dukterį rėdyti kad gražiau 
išrūdytų negu kaimynų.”

Eureka! Eureka! — sušuko 
visi musų laikraščiai užintere- 
suoti Tautos Fondo pinigais, ka
da atėjo žinia iš Lietuvos tų pi
nigų reikale ir kur jie padėti.

Tie du pradžioje šauksmo žo
džiai paeina nuo senovės Greko 
Archimedo kuris darė karaliui 
aukso vainiką ir buvo apkaltin
tas už pasilikimą sau aukso, o

• Į to vfetą dadėjimą sidabro, kaa 
vienodai svertų. Senas Archi-

• medas maudynėn lipdamas at- 
. rado paslaptį kaip prirodyti ka- 
, raliui kad jo karūnoje sudėtas

Pirmi keli dblariai iš mo- 
kesties maišelio yra len
gviausi dolariai taupy
mui.

Tegul ši Society bu
na jūsų pirmu su
stojimu mokesties 
dienoje.

Incorporated I&49 

godely Ibi^niniigs 
in the dit# of Cfleoelan^ 

mUCSQUAM

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio Valstijoje

LIETUVOS VAIKAI ]\[ORI j^NYGŲ

z^ERA knyga yra tai ištikimiausia drau- 
gas ir vadovas. Gerų knygų Lietuvoje 

neužtenka, — jų spausdinama labai daug, 
bęt 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 j 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.

Jau Galima Siųsti Pinigus 
į Vilnių

. BALTIC STATES BANK
Sudarė reikalingas sutartis siuntimui pinigų į tas, Lie
tuvos dalis kurios dar yra Lenkų užimtos. Siunčiame 
pinigus į Vilnių ir į visas kitas vietas, su pilniausiu už
tikrinimu.
Duodame pilną garantiją kad per musų Banką siunčia
mi pinigai bus tikrai ir .teisingai išmokėti adresatui. 
Jei nebūtų galima išmokėti del kokių nors priežasčių, 
tai pinigai grąžinami atgal, atskaitant tiktai ekspen- 
sus,*neviršijant 5% '(5c. nuo dolario).
Ikišiol Amerikos Lietuviai buvo susirūpinę, negalėdami 
paduoti pagalbą savo giminėms Lenkų užimtose vieto
se. BET DABAR JAU GALIMA.
Musų siunčiami Lietuvon pinigai -yra išmokami labai 
greitai. Bėgyje 6 savaičių nuo pasiuntimo dienos gau
name iš Lietuvos kvitus. ,
Naudokitės mušu- greitu patarnavimu!

BALTIC STATES BA'NK'
294 Eighth Avenue New York, N. Y.

NEPIRKIT BURBULŲ
Valdžios raportu, pereitais metais žmo
nės investino $750,000,000 (septynis šim
tus penkiasdešimts milijonų dolarių) į be
verčius, suktuš arba abejotinus šėrus. 
Daug tų pinigų paėjo iš sunkiai dirbančių 
žmonelių,, kurie dabar apverkia savo ne
apsižiūrėjimą.
Dėk pinigus Į šėrus ar bondsus tik atsa
kančių įstaigų.

Kaip tai galima padaryti? r
Saugiausia ir patogiausia investinti savo 

' pinigus tik į The Lithuanian Mortgage 
Co., kuri veikia jau nuo 1919 metų ir mo
ka šėrininkams po 12% metuose, išmokė
dama pusmečiais.
Šerai (stock) parsiduoda po $100, ant sy
kio užsimokant.

Invesdink $100 arba daugiau į
THE

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

vičių arba kitūs kompanijos narius.

2006 
St. Clair Avenue 

Cleveland, O.
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JOHN L. MIHELICH

Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau j lovų.”
Mėšlungis, dieglys, 

suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes. 
magumą.

klausimas: dvarų par- 
ir dalinimais

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.ai

f

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.)
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DIRVA

Lietuvos Linai ir Sieme- 
nys

"The New York Times” (lie
pos 4 d.) patalpino nedidelę pa
stabą apie Lietuvos linus, rem
damos Amerikos Prekybos Ko- 
misionieriaus, H. Lawrence Gro
ves, kurs dabar yra Rygoje, ra
portu. Anot jo pranešimo, Lie
tuvos Valdžios kontraktas su 
Anglija (The National Metai 
ant Chemical Bank of London) 
užsibaigė, ir Lietuvos Valdžia 
paleis iš savo rankų linų mono
polių, palikdama tą prekybos 
šaką privatinėms įstaigoms. To
kiu budu linai bus pardavinėja
mi atviroje rinkoje. Iš to pa
ties pranešimo galima suprasti 
kad Lietuvos Valdžia siemenų 
-monopolių pavedė Prekybos ir 
Pramonės Bankui Kaune. Ta
sai bankas yra dalininku Sie
menų Aliejaus fabriko Bendro
vės “Ringuva” kurią suorgani
zavo ir finansavo Lietuvos At- 
statymė Bendrovė, per savo 
skyriaus Kaune vedėjus A. Vo
sylių ir V. K. Račkauską.

Didelė 1920 m. linų ir pieme
nų derliaus^ dalis dar yra Lietu
voje, pas ūkininkus; Apakai t- 
liuojama kad nuo 1920 m. yra 
likę Lietuvoje eksportus apie 
7,000 tonų siemenų ir apie 6,000 
tonų linų. Lietuvos linų Ang
lijoje ir dar neparduotų (Lie
tuvos Valdžios žinioje, sulyg 
kontrakto su The National Me
tai and Chemical Bank of Lon
don) yra arti 5,000 tonų. Ant 
tų linų Lietuvos Valdžia jau yra 
gavusi kreditus nuo iminėtojo 
banko.

Amerikos Liet. Spaudos 
’ _Dr-ja Ima Veikti 
Amėrįkos Lietuvių Spaudos 

. Draugija buvo suorganizuota 
1912 m., ‘ Jono Tananeričiaus 
inipiativa. Išpradžių ji veikė 
lyg tam tikras musų spaudos 
centras, kurio tikslu buvo pa
laikyti lygsvarą tarp laikraščių, 
būti sargyboje Amerikos Lietu
vių kultūrinių interesų ir t. p. 
Tie tikslai, žinoma, buvo nepa
siekiami jau kadir del to kad

musų spauda ir jos vedėjai ne- 
pajiegė tinkamai susikalbėti ir 
susiorganizuoti.

1914 metais Am. Liet. Spau
dos Draugija reorganizavosi į 
akcinę bendrovę (korporaciją), 

I su akcijomis po $25.00 ir pama
tiniu kapitalu $5,000. Tarpe 
jos akcininkų (šėrininkų) buvo 
Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje, Dr. Jonas šliupas, V. K. 
Račkauskas, V. Daukšys, A. B. 
Strimaitis, K. S. Karpavičius ir 
kiti.

Užstojus karei, Draugijos vei
kimas likosi sutrukdytas1, nors 

I ji ir nesiliovė gyvavus ir šį-tą 
įveikus, kiek sąlygos leido. Taip, 
karės metu ji išleido Dr. J. šliu
po 'knygą “Lithuania in Retro
spect and Prospect” ir Kun. K. 
prapuolenio veikalą, Patrioto 
vertime, “Lenkų Apaštalavimas 
Lietuvoje”.

Dabar, karės audrai aprimus 
ir iškilus dideliam pareikalavi
mui knygų ne tiek Amerikoje 
kiek Lietuvoje, Spaudos Drau
gija subruzdo ir 'kimba prie dar
bo. Liepos 5 d. buvo jos susi
rinkimas Baltic States Banko 
namuose, New Yorke.

Iš plano veikimui ateityje rei
kia pažymėti sekančius dalykus:

1. —. Sudaryti centrą Lietu
voje leidžiamos literatūros pla
tinimui tarp Amerikos Lietu
vių.

2. — Išleisti tuojau Alb. Rim
kos referatą apie žemės Refor
mą Lietuvoje.

3. — Leisti Amerikos Lietu
vių Almanachą-Kalendorių 1922 
metams.

■ 4. — Įsteigti Amerikoje Lie
tuvos ir Amerikos laikraščių 
Centralę Agentūrą prenumera
tai ir skelbimams.

5. — Išparduoti likusias ak
cijas.

Prie Amerikos Lietuvių Spau
dos Draugijos, jei tik galima, 
butų gera įsteigti Rašytojų Fon
dą, kurs teiktų musų rašyto
jams pagalbą, senatvei ar var
gui užėjus. Pavyzdžiui!, musų 
Dėdės šerno padėtis priverčia 
rausti iš gėdos visus Amerikos 
Lietuvius ir jų kultūrines orga-

“D1RVOS” SKAITYTOJAMS

DOVANOS
C 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 Lietuviu gyventose vietose. 
DUODAMA TIK DRŪTAI APDARYTA.

Pardavimo kaina $1.25.

“KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ 
PASAKŲ”

Paraše K. S. Karpavičius. Pusi. 156 (didesnio 
formato). zSu paveikslais ir žemlapiais, nurodan
čiais vietas gamtinių apsireiškimų. Platus suly
ginimas gamtos veikmės ir žmonių pažiūru į tai. 

DUODAMA TIK DRŪTAI APDARYTA.
Pardavimo kaina $1.50.

CJGAUS dovanas — vieną iš tų kny
gų — visi skaitytojai, ąr kurie užsira- 
rąšys 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-

. nizacijas. Kada jis dirbo, ka- Amerikos Prezidentui peticiją 
da jis taisėsi Amerikos Lietu- su milijonu parašų ir musų au- 
vių švietimui, tai mes jį mylė-{diencija gavo jo prižadus rupin- 
jome ir gerbėme. Gi dabar, 
kada jis -liko be duonos, be pa
stogės, be draugų — ir musų 
organizacijos jo nebešelpia, už
miršusius jį patį ir jo nuopelnus

. Lietuviams.
Apie tokį fondą vėliau 

čiau parašysiu. K.

Washington© Suvažiavi
mo Protokolas

(Tąsa nuo pusi. 2-ro) 
cijoj ir tarptautiškoj politikoj," 
jo dalyvavimas audiencijoj, jo 
užsiinteresavimas Lietuva,
užklausimai, kurie jo buvo pa
statyti musų delegacijos 
riams, suteikia mums vilties 
kad Lietuvos neprigulmybės de 
jure pripažinimas bus arčiau
sioj ateityje mums prielankiai 
išrištas.

Delegacijos raportai priimti.
Po tam tuojau imtasi už ki

tų'darbų kurios šis Suvažiavi
mas atras svarbiais į atidą im
ti.

Referuoja Lietuvos Atstovas 
Jonaę Vileišis. Jis iškelia šiuos 
klausimus:

a) Vilniaus, Gardino, Lydos, 
Suvalkijos okupacija per Len
kus;

b) Vidujinis Lietuvos susi
tvarkymas ;

c) Santikiai Amerikos Lietu
vių su Lietuva. Klausimas A- 
merikos Konsulato Lietuvoje;

d) Lietuvos paskolos dalykai. 
Atstovo pareiškimai priimti,

ir dalykai Suvažiavimo paimti 
svarstyti.

čionai Dr. D. Alseika, kaipo 
Liaudininkų partijos" ir Lietu
vos Steig. Seimo liaudininkų 
frakcijos atstovas, besilankąs 
Amerikoje, pasveikino Suvažia
vimą Liaudininkų partijos var
du, ir savo gražioj kalboj paju
dino ir nušvietė šitus du, Lie
tuviams labai svarbius, klausi
mus:

Lietuvos Konstitucija — at- 
valstybės nuo bažny-

tis kad Amerika pripažintų Lie
tuvos neprigulmybę.

Pirmininkas, Gegužis, 
Sekretorius, Bagočius.

Pasveikinimas Lietuvos Delega
cijos Brusselio Konferen

cijoje
“Amerikos Lietuvių Suvažia

vimas Washingtone karštai pa
sveikina Lietuvių Delegaciją ir 
linki kloties ’bei energijos kon
ferencijoje įlarbuotis, idant iš 
Vilniaus, Gardino ir dalies Su
valkijos butų kuo veikiausia Len
kai okupantai išvaryti ir jei bus 
kalba apie Klaipėdos kraštą, kad 
visuomet butų reikalaujama šį 
kraštą prie Lietuvos pririenyti. 
Kalbant apie ekonomines bei ki
tokias sutartis su Lenkija, mes 
patariame nereilešti nuolaidumo, 
šiuos darbus Amerikos Lietu
viai visuomet rėmė ir rems iki 
visa Lietuvos žemė bus atva
duota.

Pirmininkas, Gegužis 
Sekretorius, Bagočius.”

Delei Lietuvos Misijos ir Lietu
vos Atstovybės Darbuotės

“Suvažiavimas peržvelgęs Lie
tuvos Misijos ir Lietuvos Atsto-

pereituo-
1

vybės darbuotę visu ] 
ju laiku, kaip Lietuvos Laisvės 
Paskolos kėlime, taip ir visuose 
Lietuvos nepriklausomybės žy

giuose, randa tą viską atatin
kamu, ir todėl mes šiuomi reiš
kiame gilios padėkos Lietuvos 
Misijai ir taipgi Lietuvos Atsto
vui, gerb. Jonui Viieišfbi, už jų 
nenuoalsią Lietuvos lalbui dar
buotę.”

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

Kvarbų, Varnišlų, CLnooja, 
Lieja ir Stogams dangalu
1169 East 79th St. N. L 

Princeton 1337-K

DA
Gi

“DIRVOS” AGENTAS 
Mot. Stankevičius 

Pardavinėja pavieniais num.
176 B. Dymecks Land 

Wishaw, Craigneuk, 
Scotland.'

KOPECNY’S

We recommend our 
FAIRCHILD’S “BEST; 

FLOUR for EVERY purpose
Made by

THE CLEVELAND GRAIN & 
MILLING CO.

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji i Jie prašo 
daugiaus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri- 
siųstumėm ‘per paštą, tai reikia siųsti 60c. į

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, New York Qty.

Jūsų Gazo Bilą

skirimas 
čios;

žemės 
celiaoija : 
žemiams.

Delegatas šimutis 
risi augščiau pakelti 
butų pavesti Rezoliucijų Komi
sijai, kuri patieks tam tikras 
rezoliucijas ir pristatys Suva
žiavimui. Įnešimąs priimtas.

Rezoliucijų Komisija pridavė 
sekančias rezoliucijas, kurios 
buvo Suvažiavimo priimtos:
Pasveikinimas Lietuvos Steigia

mojo Seimo
“Amerikos Lietuvių suvažia

vimas Washingtone sveikina 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą ir 
reiškia vilties kad Vilnius, Gar
dinas ir "dalis Suvalkijos bus 
nuo priešų okupacijos greitai ir 
įmaniai liuosuojama, ir Klaipė
dos kraštas prie Lietuvos jun
giamas. Vardan Amerikos Lie
tuvių, Suvažiavimas ža'dasi to
kius Lietuvos Valdžios žygius 
gelbėti ir remti iki Lietuvos vė
liava ant Gedimino Kalno už- 
plevesuos, ir toiiaus iki bus rei
kalingą. Šiandien mes inteiikėm

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

Pamėginkite naujo

Su užregistruotu vaisbaženklluSuv. Valit 
Patentu Biuro.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės Siame vaiste įdėtos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojaa, kuris 

patiks Jf ad 
ir gačniau- 
šiai ypa tat

Aptiekose 
parsiduoda 
po65c. arba 
atsiųskite 
75o., tad 
atsiusime 
per pačty 
tiesiog ii 
labara- 
torijos.

JONAS BALUKONIS 
ADVOKATAI 

Praktikuoja visuose Teismuose. 

902-4 Engineers Bldg. 
Branch Ofisas 

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

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

ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Liepo- 

jų, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelįonei j Lietuvą.

Padarymas Lietuvišftų doku
mentų.

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

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

EAD.RICHTER&CO 
BUSH TERMINAL BLOG 5 

BROOKLYN..'

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite 
kad butų 
INKABO 
vais- 
baženklis

Ji gal bus mažesnė, ir jūsų pasiganėdinimas tuomi 
dar didesnis, jeigu gerai persitikrinsit jogei gazo 
išeinamos dalis jūsų verdamojo pečiaus ir vande
nio šildytojo yra kaip reikiant del degimo pritai
sytos. .

Ateikit Į musų patarnavimo depatamentą, užpa
kalyje didžiojo suėjimo skyriaus, kuomet kitu sy
kiu jums pasitaikys ateiti į EAST OHIO GAS 
COMPANY budinką, ir musų tam paskirtas ap- 
rodytojas mielu noru suteiks jums reikalingus pa
aiškinimus ir parodymus kaip užlaikyti tą taip pa
prastą dalyką virtuvės ekonomijos i virtuvės pasi- 
ganėdinimo.

Mes turime visus reikalingus padarus kuriais ga
lime paodyti jums ir išaiškinti jūsų pačių reikalą 
tokiame dalyke.

Šitas patarnavimas yra suteikiamas gabiais ir at
sakančiais naturalio gazo ekspertais ir suteikia
mas jums be nieko tiktai ant paprašymo. Jis yra 
suprantama dovanai, ir mums bus labai malonu 
turėti tokią progą kada galime suteikti jums rei
kalingą nurodymą

THE EAST OHIO GAS CO.

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:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue 
Central 6488
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DIRVA

CHORAMS DAINOS 
MUZIKA

Ateis Ruduo ir Žiema — Prasidės Vi
sas Judėjimas —• Turėkit Naujų 

Dainų Chorams ir Solistams.
DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Šių nakcialy (dzūkiška) ................... 
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? ...................... 
Vai Aš Pakirsčiau ....................... 
Už Šilingėlį .............................. 
Dovanojo (dzūkiška) ....................... 
Skyniau Skynimėlį ......................... 
Tykiai Nemunėlis Teka .......................................
Saldutė Raudona (.... .............. ■.......................
Lihgo (Latviška) ................................................ ..
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevago) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) ................

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

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

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

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) ............... '............... ................
Neverk pas Kapą (mišram chorui) .......... 
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ...............
Oi, Rūta, Rūtele (solo) ..................................... ..
Pasaka (solo) ............................. ....
Noktumas — Ačiū (solo) ..................' 
Kur tas šaltinėlis (solo) .................................   — .
Vai, Verčia, Laužo (solo) .................. 
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs..........
Gamta Graži 
Skambančios

(4 lygiems balsams) 
Stygos (duetas) ...

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI

Dvaro ir' Tykus Buvo Vakarėlis 
chorui) .....................

(solo) ............ 
lygiams balsams)

(solo) ....... 
Gimę (chorui)

Ant Tėvelio
(mišram

Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria .(mišr. chorui) ...........
Aš Įsivilkčiau Čigono Rūbą (duetas) .............
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) 
Darbininko Daina (mišr. chorui) . .......... 
Era Mano Brangi (baso solo) ••............. 
Kaip Raiba Paukštutė 
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) .......................
Motule Mano ir šėriau Žirgelį (mišr. chorui).. 
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvareli 

(mišram chorui) .............. J.
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) .................
Oželis (mišr. chorui) ...........................................

•Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ................ 
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo).............
Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ....... 
Plaukia sau Laivelis (duetas) ...........................
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

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

ir k. (mišram chorui) .................. 
Vakarinė Daina (mišram chorui) ........... 
Važiavau Dieną ir Vai žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 
Vai tu Žirge ir 
Vienas žodis ne

Per Tamsią Naktelę ....... 
šneka (mišriam chorui) ...

J. i'. KELPŠOS VEIKALAI

Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 
solo) . ................................ ■

Lietuvos Himnas (solo) ................... 
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.j .. 
Aš Pas Tėveli ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ėh.) .... 
Balnok, Tarne, žirgelį, ir Gerkim, Broliukai ..
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.)

. Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingala ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) ............ .... 
Gailesčio Giesmė (trio) ....................

, Asperges Me (trio), .f....................... 
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) .............. 
Pasaka (pianui) ..........................  
Tautiški Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut Šokiai: Suktinis, Našlys ir-Noriu Miego ” 
Trįs Liaudies Dainos (pianui) .............

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) .............

- Graži čia Giružė (solo) . •..........................
Ginkim šalį Lietuvos (mišriam chorui) 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ........, 
Meilė (solo) ........................, 
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ....

.■ Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ........ 
Visuomet širdis Surakinta ............

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

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

Kanklės. Liet, dainos, "Dr. V.

ŽINIOS IS LIETUVOS
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20c 
30c 
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15c

76c
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75c
50c
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1.00 
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Kudirkos, 4 vyriškiems 
balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 ....................

Damos, sutaisltos ant keturių balsų. Surinko L.
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta ................................ 1.50

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams, 
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston,

. Mass, 1908, pnsl. 16. ..................
Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ”
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ...
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, 

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas. ......
“Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus, 

Chicago, Ill........................ . ....

1.00

LENKŲ PLĖŠIMAI
Nutrukus Brusselio deryboms 

tarp Lenkų ikariumenės Vilni- 
I j os krašte prasidė j ©.judėjimas 
Į ir neramumai neutralėj zonoj. 
I Lenkai kareiviai, persirengę ci
viliniais drabužiais, bucais lan
kosi į neutralę zoną, kur plėšia 
gyventojus. Kupriškių ir Mu- 
rovankos kaimuose stovi tokia 
Lenkų gauja iš 200 žmonių su 
dviem kulkosvaidžiais; jie vei
kia neva savarankiai atskirai 
nuo reguliarės Lenkų kariume
nės. Taip pat pastebimi nema
ži civiliniai persirengusių žmo
nių būreliai ties Budnikais ir 
Jašiūnais.

Ties Lyda ir Eišiškiais Len
kai 'grupuoja savo kariumenę, 
kurią daugiausia perrengia ci
viliniais drabužiais ir siunčiat 
arčiau demarkacijos linijos. To
kios kariumenės daugiausia pa
sirodo Varėnos ruožte. Lenkai 
pastaruoju laikų, ėmė vartoti 
naują provokacijos būdą: jie 
siunčia į neutralę zoną perren
gtus kariumenės įbulrius, kurie 
plėšia gyventojų turtą ir daro 
riaušes; juos neva malšinti pa
siunčia kariumenės būrelius;

pė ;buvo laimingais, 'gal taip pat 
bus gera ir nuo savo valdžios 
paslėpus.

VIRBALIUS (Vilkaviškio ap.)
Nors čia ir pasienis, ir prie 

didelio gelžkelio, bet žmonės 
tamsus ir nesusipratę. Smuk
lių prieš karę buvo 3, dabar yra 
10. Net ir vartotojų krautuvė, 
kurios valdyboj yra klebonas ir 
kiti inteligentai, atidarė smuk
lę. Dauguma tiki visokiems bur
tams. Atsibeldė čia kaž koks 
vyriškis kuris meta kortas ir 

I šiaip kitokius burtus daro. Tur
gaus dienomis burtininkas žmo
nelių negali net sutalpinti 
save/kiti turi eilės laukti.

pas

VAŠKAI (Pasvalio apskr.) 
į Vaškų valsčiaus valdyba 
yra indrysusi kitų 'laiškus 
zuruoti kad nesidrovi net 
šai skaityti indėtus j paotos dė
žutę. Toksai atsitikimas 'buvo: 
viršaitis perplėšė laišką, rašytą 
“Lietuvos 

! ir paskui 
i metęs po 
■ tant. Ir
; nių dalykų dažnai atsikartoja, 

“riaušininkai” tuomet bėga ar- Vienas nusiskundžia jog jo lai
žiau į musų pusę, o kariumenė škas buvęs perplėštas, kitas lai
vėjasi; tuo budu Lenkai sten- j kraščių netekęs arba gavęs su

plėšytus ir suteptus. Ypatin
gai nukenčia merginų ir į re
dakcijas leidžiami 'laiškai.

I vujaoi , VUV *UUMU .

giasi sukiršinti musų kariume
nės dalis ir išprovokuoti susirė
mimų. ■

VENGRŲ ATSTOVAS 
LIETUVOJE

Birželio 5 d. atvyko Vengrų 
atstovas Pabaltjurio valstybėms 
Dr. Jungertas; birželio 6 d. jis 
'buvo priimtas' Užsienio Reikalų 
Ministerio Dr. Puryokio, o bir
želio 7 d. Ministerių Pirminin-

I ko D-ro Griniaus.
Vengrija norinti užmegsti ar

timesnių ryšių su Lietuva ir 
turėti nuolatinį atstovą. Jun- 

I gertas daug klausinėjo apie Lie
tuvių-Lenkų ginčą, pareikšda- 

Imas kad iki šiol Vengrija turė
jusi žinių apie tai tik iš Lenkų 
šaltinių.

tiek 
cen- 
vie-

Ukininko” redakcijai, 
iš jo tyčiojosi ir nu
stato, nekuriems ma- 
daug visokių nemalo-

Lietuvių Pastatytos Išly
gos del Taikymosi

Pereitame numeryje tilpo pra
nešimas apie tai kaip buvo ve
damos Brusseiio derybos ir ko
de! jos suiro. Prie to straips
nio buvo Lietuvos Informacijų 
Biuro pridėtas1 ir žemiau einan
tis Lietuvos Delegacijos pasiū
lytas taikymosi derybų pama
tas.

Lietuva ir Lenkija turėdamos 
tikro pasiryžimo ramiu budu iš
rišti savo ginčą ir ateities ry
šius nustatyti Teisės1 ir Teisin
gumo principu, nusprendė pra
dėti derybas, Tautų Sąjungai 
tarpininkaujant ir pirmininkau
jant Jo Ekscelencijai M. Hy- 
mans’ui, Tautų Sąjungos Tary
bos nariui. Delei šio uždavinio 
jos yra paskyrusios savo pilnai 
įgaliotus atstovus, būtent:

Demokratinės Lietuvos Res
publikos Vyriausybė —

Lenkų Respublikos Vyriausy
bė i— 
kurie pasikeitę savo įgalioji
mais ir pripažinę juos esant su
statytus gerai ir tinkama for
ma, susitarė del sekamų bendrų 
principų, kurie turi trati galuti
nos Lietuvos ir 
Ities baze.

Straipsnis I. 
kdja pripažįsta
ną nepriklausomybę ir visas ju
ridines pasekmes kurios iš to 
išeina.

Straipsnis 2. Lietuva ir Len
kija skelbia kad jos yra pasiry- 
žusios laikyti tarp savęs taiką 
ir gerus 'kaimyninius santi'kius. 
Todėl abi susitarusi pusi apsi
ima susilaikyti nuo visų nedrau
gingų kitai pusei aktų ir rengi
mosi prie tokių aktų vykinimo; 
o tai p pat jos apsiima netole- 

,i ruoti savo .teritorijose jokios 
mi ll 4*11 tvn

SALOČIAI (Biržų-Pašv. apdk.) 
šįmet Saločiams rugiai pras

tai atrodo. Kadangi ruduo bu
vo šlapias1, mažai tegalėjo įsėti 
arba kas įsėjo daugiau — visai 
menki. Vasarojus dar kol kas 
gerai atrodo ir puikiai pradėjo 
augti. Sodai taip pat nemažai 
žydėjo, ir nemažai mezgė.

(“Liet. Ukin.”)

konvenciją remiantis šiais prin
cipais :

Prekės kurios eis tranzitu per 
vienos ar kitos šalies teritoriją

Straipsnis 11. Tautų Sąjunga 
garantuoja Lietuvai ir Lenkijai 
šioje sutartyje pažymėtas ir iš 
šios sutarties išeinančias teises.

nebus apkraunamos nei muitais 
nei kitais mokesniais.

Prekių tranzito tarifas nebus 
didesnis už vidaus (transporto' 
tarifą.

Straipsnis 10. Lietuva ir Len
kija sutinka savitarpiuose sen
tikiuose vadovautis Tautų Są-' 
jungos statuto arba vėlesnių jo 
priedų principais'.

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog į

DANZIGĄ IR VARŠAVĄ 
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.

COLLVER - MILLER CO.
LAIVAKORTĖS IR PINIGŲ SIUNTIMAS

Mes vartojame jūsų kalbįį. x
2033 E. 9th Street ir 198 W. 25th Street
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave.

LAIVAKORTES JAU 
ATPIGO

Lenkijos sutar-

Lietuva ir Len- 
vienia (kitai pi'l-

Sugryžo Kaunan.
Washington, liepos 9 

Lietuvos delegacijos nariai Gal
vanauskas ir Soloveičikas birže
lio 3 d. gryžo iš Genevos Kau
nan. Birž. 4 d. Ministerių ka
binetas Svarstė Vilnijos klausi
mą. ■

d.

VĖL APIE VILNIAUS 
“SEIMĄ”

Laikinosios valdančios komi
sijos posėdyj kalbėjęs zelgows- 
kis apie Vilnijos krašto gyven
tojų vargus; jis pasakė kad po
litinė padėtis Susidedanti taip į jos pirmininkas Galvanauskas 
jog reiksią sušaukti Vilniaus darė Steigiamajame Seime pra-

Lietuva Atmeta Siūlomas
Išlygas

Kaimas, liepos 7 d. (Elta). —
Birželio 6 d. Lietuvos Delegaci-

nešimą apie Tautų Sąjungos Ta

Nėra Ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt Laivakortes 
stačiai į Hamburgą, Eidkunus, Liepojų ar Kauną. Pasportus 
parų pinam kožnam. Pinigus 
išmokame greičiausiai. Kas 
tės tuojau šiuo antrašu:

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

siunčiame Lietuvon pigiausia ir 
tik Lietuvis ar Lietuvė kreipki-

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

SIŲSKIT LIETUVON 
DAIKTUS

krašto gyventojų Seimą, per ku? 
rį gyventojai galėsią pareikšti | rybo's pasiūlymą Lietuvių-Len- 
slavo valią".

ŽelgowSkio vyriausybės išlei- i Šimo, kuomet pranešėjas paskai- 
stieji pačto ženkleliai naudoja-'tė Tautų Sąjungos pašildymą, 
mi pagalbai “maištininko” ĮKor-| Seime 'kilo didelis trukšmas vi

sų 1 frakcijų atstovai protestavo 
prieš ■tokias' nepriimtinas sąly
gas, 'kokias' yra Tautų Sąjun
gos Taryba pasiūliusi. Visų 
partijų spauda yra 'griežtai nu
sistačiusi prieš tą pasiūlymą. 
Ministerių kabinetas galutinai 
.aptars atsakymą Tautų Sąjun
gos Tarybai.

Įkų ginčui' išrišti. Laike piane-

mi pagalbai “maištininko” Kor- 
fanty. Ant paminėtų ženklelių 
raudona spalva atspausdinta: 
“Na Slązk — 2 marki” ir ima
ma už. tokius ženklelius po 2 
markes daugiau negu pažymėta 
kaina.

LIETUVIŲ MOKYKLOS
“Ryto”, draugija susirupinusi 

paruošimu Lietuvių mokyklų 
i Vilnijos 'kraštui, kur jų laibai 
j trūksta. Tuo tikslu toji drau
gija steigia Vilniuje vasaros 
Įmetu vasarinius biokytojų kur
sus. Mokytojaus- kursuose: pil. 

Į Grabauskas, Kun. Zajančkaus
kas, A. Rondomauskis ir Sudul
ka. Bus mokinama Lietuvių 
Gimnazijos bute.

(“Trimitas”)

Kaunas, liepos 8 d. (Eltą). — 
Eirž.. 6 id. Ministerių kabinetas 
priėmė Užsienių Reikalų Minis- 
terio Purydkio motivuotą nega- 
tivį atsakymą į Tautų Sąjun
gos pasiūlymą.

ŠILAVA (Raseinių apsk.)
Pereitų metų pabaigoje Sura

šinėjo kiek pas ką yra žemės. 
Seniūnai važinėjo po kaimus ir 
dvarus. Visiems savo bičiu
liams ir giminėms užrašydavo 
žemės mažiau, arba gerą žemę 
užrašydavo pelkėmis ir' lekian
čiu smėliu, 'kad mažiau reikėtų 
mokesnių mokėti. Piktaičių kai
me geros žemės apie '80 deš. 
buvo užrašyta pelkėmis ir le
kiančiu smėliu, Kadangi tuos 
žemės sąrašys turi pasirašyti ir. 
ša'ltyšius, tai Piktaičių kaimo 
šaltyšius tokias melagystes at- 

-Isisakė pasirašyti. Del 'tokio ne
paklusnumo jisai .buvo nuo šal- 
tyšiaus prašalintas ir dar uždė
jo jam 20 auks. pabaudos.

Musų valsčiaus valdininkai 
savo pareigų neatlieka. Del jų 
apsileidimo ūkininkai kenčia pa- 

I baudas už mokesnių ir rekvizi
cijų laiku, nesumokėjimą.

žmonės visokiais budais sten
giasi savo žemę paslėpti ir ne
duoti tikrų žinių. Sako, kas 
prie Vokiečių valdžios žemę slė-

Detroite nuo karščio pereitoj 
savaitėj' per 24 vai. mirė 3 žm. 
Prigėrė nuo karščio besimau'dy- 
dami keliolika. Kitose Michi
gan valstijos dalyse taipgi buvo 
nelaimingų atsitikimų del ’šilu
mos; -

Chicagoj pereitos savaitės ga- 
le, karščiams siaučiant, pradė
jo mirti kūdikiai, po 14 kas
dien, 15 nuoš. daugiau negu tuo 
laiku pernai. •

militarės jiegos formavimo ar
ba organizacijos' steigimo jei to
ji militarė jiega arba organi
zacija but rengiama kovai prieš 
kitą susitarusių pusių. . Lygiai 
abi pusi pasižada nepraleisti 
pėr savo teritorijas kariumenės 
nedraugingos kitai pusei.

Straipsnis 3. Lenkija pripa
žįsta Demokratinės Lietuvos 
Respublikai suverenumą Vilniu
je ir jo teritorijoje.

Straipsnis 4. Tame aitvejuje, 
jeigu svarbiausios susibarusios 
ir susijungusios valstybės nu
spręstų pavesti Lietuvai Klai
pėdos 'kraštą, Lenkija apsiims 
pripažinti Lietuvos suverenu
mą minėtoje .teritorijoje.

Straipsnis 5. Kad užtikrinus 
kultūrinę autonomiją Lenkiškai 
kalbantiems Lietuvos piliečiams 
Vilniaus teritorijoje, Lietuva 
apsiima padaryti su Svarbiau
siomis Susitarusiomis bei Su
jungtomis Valstybėmis sutartį 
remiantis šių valstybių su Len
kija 1919 m. 'birželio 28 d. su
tarties principais.

Straipsnis 6. Turint omeny- 
i je Versalio taikos sutarties 87 
. straipsnio 3 paragrafą, Lietuva 

pasižada prisitaikinti josios nu-
i statyme del Rygos 
. kuri nustato rtrbežius 

kį'jo's ir Rusijos, prie 
šiųjų Susitarusių ir 
Valstybių nusistatymo.

Straipsnis 7. Lietuva pasi
žada kad Svarbiausioms Susita
rusioms 'bei Sujungtoms Valsty
bėms paskelbus savo nusistaty
mą del Rygos sutarties, ji su
tiksianti pradėti su Lenkija de
rybas del defensives mill tarę 
konvenciją su Lenkija sudaryti.

Straipsnis 8. Lietuva ir Len
kija apsiima padaryti prekybos 
sutartį dedant pamatan labiau
siai patinkamos tautos princi
pą.

Straipsnis 9. Lietuva užtik
rina Lenkijai liuosą priėjimą 
prie juros ■ visais savo įgelžke- 
liais ir vandenimis ir apsiima 
padaryti su Lenkija tranzito

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

iki pat Lietuvos rubežių.
Informacijų ir Sąlygų klauskite per Laiš

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

303 West 30th Street New York City
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LAIVAKORTES į LIETUVĄ
ir iš LIETUVOS parduodu per Roterdamą, Ant
verpeną, Hamburgą, Bremeną, Klaipėdą, Eitkūnus 
ir liepojų, ant geriausių ir greičiausių laivų. Išrei
kalauju pasportus visiems keliaujantiems į LIE
TUVĄ. Pinigų siuntimas ir mainymas pagal die
ninį kursą. Išvažiuojantiems į Lietuvą mainyti pi
nigus neverčiame. Atvažiuojančius iš kitų miestų 
patinku ant stoties ir bagažus pristatau ant laivo.

Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai arba 
per laišką pas sena ir užtikrintą agentą

G. KUNASAUSKAS NStYcct
Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingu ir mano geru psU- 

tarnavimu užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

Kuomet Apsergi
Pirmutinis dalykas kas reikia jums žino- i/kJ ĮJIJk

ti, tai —- Ik W J If ’Vi
“KUR REIKS RASTI GERĄ DAKTARĄ”. įjf/'l

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

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

10 ryte iki 
2 po pietų 

647 Euclid Ave. Antros Grindjs Cleveland, O. 
Duris šalę Rpnnhlir Rnildins- STAR TEATRO Bond’s Clothing Store KepUOllC BUIKling DURIS ŠALĘ

Niekad Nepersenas Elektrai
Nežiūrint kada jūsų narnas buvo pabudavotas, vis 
dar jums galima turėti jame elektros sviesą ir vi
sus dabartinius patogumus kokius elektros srovės 
suteikia. Kaip tik jūsų namuose 'bus suvesta elek
tra, jo vertė savaimi pakila. Bile kontraktorius 
pažymėtas apačioje noriai suteiks jums\greitą ir 
atsakantč' patarnavimą:

Ajax Electric Co.
406 Ajax Bldg.

Braun Electric Co.
13457 Phillipa Ave.

Citizens Electric Co.
1040 Superior Ave.

Cooke Electric Co.
11910 Buckingham Rd.

Correct Electric Co.
6511 Lorain Ave.

Denzel Electric Co.
8001 Woodland Ave.

Doan Electric Co.
7001 Superior Ave.

Duboy Electric Co.
6032 Broadway

Egellston Electric Co.
North Olmsted, O.

Electric Constr. & Sales Co.
934 Prospect Ave.

West Side Electric Co.

RESIDENCE WIRING ASSOCIATION
BUILDERS’ EXCHANGE, ROSE BDLG.

Harrington Electric Co.
413 Caxton Bldg.

Herman Electric Co.
481 East 125th St

F. D. Howe & Co.
2640 West 28th Place 

Liberty Electric Co.
E. 105th St. and Superior 

Lighthouse Electric Co.
8315 Cedar Street

R. J. O’Neill
1562 East J.05th Street

I. T. Moyer Electric Co.
6709 Detroit Ave.

Pfahi Electric Co.
3074 West 25th St. 

Service Electric Co.
2082 East 4th Street 

Superior Electric Co.
1193 East 105th St

3203 Lorain Ave.



DIRVA

• Kas Girdėt Clevėlande-Apielinkese "j
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157 Į JĮ

A. Praškevičius apleido Cle
velandą. Liepos 12 d. šią kolo
niją apleido vienas iš darbščiau
sių Clevelando Jautininkų vei
kėjų, Antanas Praškevičius, iš
važiuodamas į Worcester, Mass-.

Nuo pat savo apsigyvenimo 
Glevelande, 1912 metų, kaip tik 
čia prasidėjo didesni® viešas vei
kimas, A. Praškevičius niekados 
nuo nieko neatsiliko -ir Irisada 
beveik tautinėse draugijose ir 
kuopose jis atsižymėjo savo va
dovystę ir veiklumu.

Sandaros 18 kuopos, TMD. 20
kuopos, SLA. 14 kuopos, Dr. V.1 Lietuvių banke, 6712 Superior 
Kudirkos Dr-stęs ir Piliečių Są- avė. Šitos tvarkos bus 'prisi- 
jungos skyriaus nariai nustoja laikoma neapribotam laikui.^.

Stoties Rast. J. Kuzas ....
Cleveland, rims, aiškinama įvairus tikybi-

L. L. Bonų Kuponų reikale, 
šiuomi pranešu kad Lietuvos 
Laisvės Paskolos stotis patar
naus turintiems bonus.’ Su lie
pos 1 d. šių metų yra prinokęs 
•kuponas už Lietuvos bonus. No
rintieji gauti nuošimtį už juos, 
arba aukoti į Lietuvos Valsty
bės iždą, nukirpę 1921 metų ku
poną gali priduoti1 Stoties raš
tininkui ir ipažymėti savo norą, 
t. y. ar nori už jį gauti pini
gus, ar aukoja Lieįuvai.

Stoties raštinė bus atdara su- 
batomis vakarais nuo 6 iki 8 v.

Brookside parke, miesto žvė- 
rinčiuje, nudvė'sė slonius. Tą 
slonių miestas' nupirko penkio
lika metų atgal, už mokyklų 
vaikų sudėtus centus.

Miesto bedarbiai ir biednieji 
birželio mėnesyje reikalavo dau
giau pašalpos negu kitais mė
nesiais. Jau pašalpos reikalau
ja suvirš 4,000 šeimynų.

savo veiklaus nario, šiais me-
tant A. Praškevičius buvo pir
mininku SLA. 14 kuopoj ir Dr.
V. Kudirkos Draugystėje,

SLA. 14 kuopoj jo .vietą už
ėmė J. Katkauskas. Kudirkos 
Dr-stėje — Ji Plerpa.

Visi atsisveikindami linkėjo 
jam dar kada nors čionai sugry- 
žt-i.

Ben-
Lie-

Indomios prakalbos atsibuna 
kožną nedėldienį, nuo 3-vai. po 
pietų, Wm. Abel and- Sons Co. 
salėje, 7017 Superior avė., tarpe 
|E. 70 ir 71 gat. Inžanga visiem? 
dykai, kolektų jokių nėra. Tin 

|ka paklausyti vyrams ir mote- 
i mito) aiaitJii&iiua ivaixt^o uiikj-vi- 
hiai dAlykai.

Lakewoode rezignavo polici-|“
jos viršininkas ir daug kitų po-1 PARSIDUODA 
lid'JOS iperdėtinių susektų pasi- NAUJAS NAMAS, 1 šeimynai,'šeši 
£allPUSAUJarP 1SaXeJenai..atŽa-| kambariai, elektros šviesa, maudę

I nė, šildymas ir viskas pagal naujau
sio intaisymo. Kreipkitės:
1-3306 Svec Avė., karu Union iki E. 
131 street.

1419 E. 25th St.

Kabęr’ienė, prasidėjus tardy
mams už nužudymą savo vyro 
du metai atgal, per savo apgy
nėjus nori būti intarta beprote 
iš pat'jaunystės ir tokiu budu 
išlikti nuo mirties bausmės.

FARMOS FARMOS
Ant pardavimo ir apmairiymo Lietu
vių kolonijoj, Michigan valstijoj. Aš 
turiu 20 farmų, didelių ir mažų, nuo 
40 iki 640 akrų denies. Kainos nuo 
$500 iki $20,000. Taipgi turiu far- 
nių su užsėtais javais, padarais ir 
gyvuliais. Kokios' kas tik reikalauja 
gali gauti pas mane pirkt arba mai- 
nyt ant miesto propertės. Aš ddodu 
farmas lengviausiu išmokėjimu. No
rėdami gauti daugiau žinių rašykit 
laiškų

Route

arba atvažiuokit pas
JOSEPH STANKS

Farm Agency
2, Box 49 Branch,

mane.

(31) 
Mich.

“Birutės” Duonkepyklos 
drovė mokės dividendus.
pos 18 d., panedėlio vakare, Lie
tuvių salėje atsibus “Birutės” 
Duonkepyklos Bendrovės šėri- 
ninkų susirinkimas, kame tarp 
kitko bus išmokama nariams- 
akcionieriams dividendai.

Valdyba lužkvięčia visus šėri- 
ninkus susirinkti ir išklausyti 
pilno raporto pusmečio kepyklos 
gyvavimo darbų.

bentą degtinę, kuri 'buvo konfis
kuota nuo atvežėjų. Degtinės Į 
buvo daug, todėl pasidalinusieji 
ėmė ją pardavinėti. Dalykas! 
tuojau iškelta aikštėn.

Ashtabula, Oh banditai už
puolė' banką, išplėšė apie 11,000 
dolarių ir'laivu pabėgo. Orlai
viais jų jieškota po ežerą, bet 
be pasėkimų.

Kitas Sandaros 18 kp. išva
žiavimas. Clevelando 'Lietuvių' 
visuomenei A. L. T. S. 18 kuo
pa parengia kitą gražų išvažia
vimą, kurįs atsibus liepos 24 d. 
nedėlioj, prasidės anksti išryto. 
Waiters Grove parke, už Brook- 
lyno karų stoties, ant State rd. 
Pirmas Sandariečių išvažiavi
mas 'buvo pasekmingas ir link-l 
amas,. antras bus dar linksmes
nis. Rengkitės visi.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas 

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

Nedeldieniais 
nuo 10 iki 12 

8115 St. Clair Avenue

Pajieškom Agentų
Geras darbas, didelė alga ir komi- 

šinas. Reikia mokėt Anglų, Lietu
vių, Rusų ir Lenkų kalbas, šiaip di
delio mokslo nereikia. Tik reikia dar
bštumo, o pasidarysit gerus pinigus. 
Reikalaudamas vietos parašyk 
dirbai, kaip ilgai, vedšs ar ne.

REAL ESTATE DEPT.
Rūta Bank Bldg. 130 Wooster 

AKRON, OHIO.

kun

TMD. 20 kuopos išvažiavimas 
pereitą nedėldįenį nebuvo pasek
mingas delei didelio lietaus ku
ris prasidėjo anksti prieš pietus 
ir užsitęsė ilgokai, sulaikydamas 
žmones nuo rengimosi. Buvo 
visai nedaug kas atsilankę. Tą 
dieną ir kitų draugijų rengiami 
išvažiavimai nepavyko.

Bet TMD. 20 kuopa rengiasi 
anksti rudenį sulošti vieną iš 
juokingiausių ir gražiausių vei
kalų kokį Lietuvių scena turėjo: 
Moliero komediją- “Balon Kri
tęs — Sausas Nesikelsi”. Ta
da galės lyt ar tenigt: lošimas 
atsibus po stogu.

LIETUVIŠKA
APTIEK A ,

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų >ir suteikiu 
geriausius -patarimus. 
Kreipkitės į mato Ap
tiekę bile kada.
“i. A. USEVIČIUS

2343 Professor Ave., S. W.

VYRAI IR MOTERIS
Geros išžiuros, reikalingi dirbi
mui gero išlaukinio darbo. Pa
tyrimas nereikalinga. Proga pa
daryt gero pinigo. Kreipkis prie 
Mr. A. M. Springer — 815 Na
tional City Bldg.

Nebėdavok kad yra 
Bedarbė

Jei savo mieste turi namą, o netu
ri darbo, arba jei turi bet blogą dar
bą, bosas sėdi ant sprando kasdien, 
.tat pasiliuosuok nuo jo. Klausimas 
kaip pasiliuosuoti? Atsakymas: ši
taip: RAŠYK laišką j Real Estate 
Dept., Akronan, pasakydamas kad 
nori savo namą mainyti ant farmų, 
aprašydamas kokia yra namo kaina, 
ar turi skolos ant namo, kiek galė
tum reikale damokėti cash, ir kokią 
nori jfarmą: su gyvuliais ar be, di
delę ar mažą? Mes tą viską gavę 
tuoj Tamistai pranešim kokių turim 
farmų ir tt. Dabar geras , laikas 
matyti farmas: matysit kas auga, 
kokią naudą turėsi, žodžiu, nepirksi 
Katę maiše Mes turim ir parduosim 
farmas ant lengvų išmokėjimų, prie 
didelių miestų: Pittsburgo, Akrono, 
Clevelando, Detroito, Philadelphijos, 
Milwaukees ir tt. Turim porą farmų 
su puikiais budinkais, daug melžia
mų karvių, arklių ir vištų. Visos 
mašinos dirbimui, viskas užsėta. Ati
duodam su visais javais, ir kas per 
mus perka apmokam kelionės /lėšas 
apžiūrėjimo. Kreipkitės antrašu:

REAL ESTATE DEPT.
Rūta Bank Bldg. 130 Wooster Av.

AKRON, OHIO.

Į LIETUVA SU PALY- greta gero ir sveiko maisto šia- 
ĮJO\TU! |nie £re^me ’r gražiame laivė

viskas intaisyta taip kad kelei-
I viai turėtų kolinksmiausią ir ko- 
I maloniausią kelionę.
New Yorko plaukia 
Hamburgą, be jokių 
mų pakeliuj.

Laivakorte iš New
Hamburgą tik $125.001

Vaikams nuo 1 iki 10 metų 
po $62.50.

War Tax $5 už kiekvieną 
keleivį.

Kūdikiams iki 1 metų $5.50.
(War Tax nereik.)

Norėdami prisijungti .prie šio 
musų keleivių būrio, tuoj atsių
skite pinigus laivakortės apmo
kėjimui/pažymėdami kiekvieno 
keleivių! vardą, pavardę ir me
tus. Nesivėluokite, nes gal pri
stigti vietų laive.

Važiuodami New Yorkan rei
kalaukit bilietų į' vieną iš šių 
stočių:

PENNSYLVANIA STATION 
32nd Street ir 8 Avenue (visai 
netoli ’nuo BALTIC STATES 
BANKO),

GRAND CENTRAL DEPOT 
ar kurie važiuojate per Jersey 
City, — 23rd STREET FERRY' 

čia musų pasiuntiniai jus pa-1

Visiems kurie atidėliojo savo 
kelionę Lietuvon, baimindamle-j 
si painaus kelio, blogo laivo, ke
blumų su pasportais, “Lenkų 
Koridorių”, ar pervažiavimo per 
Vokietija, šiuomi paskelbiame 
kad RUGPJŪČIO (AUGUST) 4i 
dieną, ,1921 m., laivu-MOUNT*j 
'CLAY, mes siunčiame su dide
liu keleivių buriu speciali paly
dovą VYTAUTĄ ŠAUKLĮ, ku
ris pilnai aprūpins visus kelei
vių reikalus, pradedant atvyki
mu į New Yorką ir baigiant 
Lietuvos gelžkeliu. Jis pasirū
pins patikimu keleivių stotyse, 
parengimu nakvynės, nugabeni
mu bagažo, išgavimu kvito už 
Income Tax, jis pasodins kelei
vius į laivą ir pats važiuos sy
kiu su jais iki kelionės .galo: jis 
perveš keleivius pdr Vokietiją 
apsilenkiant “Leųkų Koridorių” 
ir bus nuolat su keleiviais,\ taip 
kad kiekviename žingsnyje ke
leiviai galės naudotis1 jo pagal
ba ir patarimais.

Laivas kuriuomi VYTAUTAS 
ŠAUKLIS lydės musų keleivius 
vadinasi MOUNT CLAY. Jis 
buvo pastatytas karei -kaipo 
greitas skraiduolis (Cruiser), 
bet dabar tašai laivas perdirb
tas' keleivių vežiojimui sulyg i 
Amerikietiško plano, kaip ir ge- i 
ležinkelio vagonuose; jame nėra ' 
nei pirmos, nei antros klasės, i 
tik visiems keleiviams intaisyti , 
lygiai puikus ir parankus kam- i 
bariai sulyg paskiausiu dailės, i 
sveikumo ir švaros reikalavimu, 
taip kad visi be išimties kelei
viai turi pirmos klasės patogu
mus. Visi laivo deniai ir pasi
linksminimo kambariai pavesti 
keleiviams be skirtumo. Mat,

Laivas iš 
stačiai į 
stovinėji-

Yorko {

sitiks ir atves Bankam, Neb®
skirtumo jei atvyksite ir j ft | 
tas stotis, tik liepkite kad pj. 
šauktų mus telefonu:, : 
KINS 2124, o mes tuoj aWijgl 
me žmogų. Jei atvažiuotum^ t 
naktį, kuomet musų bankas $ I 
darytas, tai nuvykite į vieū I 
šių hotelių: HQTEL MERU, : 
8 A v. and 23rd St. (phone Cbį [. 
seS7 5319), ar TRAVELEffl į 
HOTEL, 9th Ave. and 23rd St 
(phone Watkins 4407). Te 
gausite pigią nakvynę ir visi p 
netoli ateit į musų Banką.

Bagažus paduokite į tą patį ; 
traukinį kuriuo važiuosite Na I 
Yorkan. Nemainykite bagažo b 
kių ir nesirūpinkite bagažais ik 
atvyksite į musų Banką. Gaiį J 
jūsų čekius bagažą aprūpinsią Į. 
mes iki kelionės galo. Jei tini t 
tumet ekstra didelį bagažą, tt I 
pasiųskite mums apmokėtą pš I , 
ekspresą ’kelioms dienoms prią i 
išvažiavimą, kad spėtų į lašį p' 
ateiti.

Platesnius paaiškinimus sulą Į 
kiame laiškais.

Baltic States Bank
294 Eighth Avenue į 

cor. 25th Street, • 
NEW YORK, N. Y. 1

Telephone: Watkins 2124.

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

Darbą, gvarantuoju dešimčiai metų, įjįlą Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui. 
Naudoju savo garsų “Peri do n to” del Be-| 

*57 skausmio Dantų Traukimo.

f NO ?
“MINI
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TMD. 20 kuopos susirinki-1 
mąs apsibus nedėlioj, liepos 17 
d., nuo 2 vai. po pietų, Goodrich 
name. Nariai kviečiami susi
rinkti, nes bus dalinama naujos j 
knygos.

Pereitą pėtnyčią praūžus pro 
Clevelandą audrai ir lietui su 
ledais ir perkūnijomis, du žmo
nės tapo žaibo užtrenkti ir ke
letas sužeista nuo nelaimingų 
atsitikimų. ' ...............~
priežasties karščių ir 
ros 11 žmonių žuvo, 
sta. Perkūnijos užėjo 
paskirais atvejais.

Užmuštieji. stovėjo

Visoje valstijoje iš 
tos aud- 
12 sužei- 
keturiais

užmuštieji - Stovėjo ipo me- 
džiu, apsisaugojimui nuo sušla-l 
pimo. ,
■ Išlaužyta daug gatvėse me
džių ir vandeniu užlieta skiepai.

Nedėlioj siaučiant perkūnijai 
ir audrai, Clevelando kaimyny-1 
■stėje žaibas užtrenkė -vieną vy-4 
ra ūkininką.

Važiuojant per gelžkelio re
les pereitą subatos naktį trūkis 
užmušė du Clevelandiečiu netoli 
Geneva, O. Jie privažiavę prie 
relių sustojo praleisti į vieną 
galą einantį trūkį, paskui lei
dosi automobiliu tolyn, kaip ant 
sekančių relių juos užlėkė kitan 
galan einantrus trūkis ir sutry
nė.

Vienos mylios ruožte nuo vi
durio miesto Clevelandiečiams 
važiuojant tramvajais į miestą 
nupiginta kaina: 3c už kiekvie
ną, arba imant ti’kietus iškalno, 
6 tikietai už 15c.

šv. 
mijos 
11 d. 
šviesos 
tikrą laiką, 
ras nuo 9:55 iki 10 vai. bus be 
perstojo leidžiami skersai mies
to kad visi galėtų pamatyti.

Šviesos leidimui vartojama 44 
colių diametro reflektorius.

Ignato kolegijos astrono- 
departamentas nuo liepos 
pradėjo vakarais duoti 

signalais miestui apie 
Signalai kas vaka-

Pereitos savaitės pabaigoje 
♦ ežere besimaudydamas iš per- 

sigandimo prigėrė vienas 17 m. 
vaikinas. Jis buvo paplaukęs 
tolyn nuo krašto, kaip štai sa
le savęs pamatė plakantį prigė- 
rusio vaiko lavoną; nuo to bai
siai persigandęs, surikęs vaiki
nas apalpo ir nuskendo.

Mieste randasi negerų $10 ir 
$210 popierinių pinigų. Saugo
kitės tokius imdami.

DR. J. T. VITKUS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188 

1 304 E. 68 Street.
Kampas Superior Avenue 

Virš Lietuviško Banko

DR. P. J. HUGHES 
DENT1STAS 

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuoju 
Kainos prieinamos 

Valandos nuo 9 ryto 
iki 8 vakare.

Prospect 202.
i Dr. T. A. Hanlen
g t=t DANTISTAS JSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

PARSIDUODA LABAI PIGIAI FARMĄ
Penki akrai žemes, 2 arkliai, 4 karvės, 70 vištų, 11 kiaulių, auto
mobilis 5 pasažieriams 1818 m., ir visos mašinos išdirbimui žemės. 
Visi laukai yršrapsėta, geri javai ir gera žeme, ariamos žemės 18 
akrų, 17 akrų ganiavos ir miško; aplink ūkį eina, didele žuvinga 
upė, prie tam yra geros maudynės ir parkai. Visas ūkis priguli 
prie miesto Painesville kur yra x 13,000 gyventojų, labai graži vie
ta ir sveikas oras del kiekvieno... Viskas yra arti: bažnyčios, mo
kyklos, krautuves, teatrai, turgai ir tt. žodžiu sakant, visieihs 
gali būti patinkama ir pigi vieta. Šalę kaimynai parduoda lotus 
po $600 arba akrą po $1,200* bet- aš parduosiu visai pigiai, tikati 
po $240 arba pigiau už akrą. Reikia įnešti $4,000, o likusieji ant 
lengvų išmokėjimų. Parduodu be agento. Kreipkitės pas (29) 
C. J. GUDIS, E. Walnut St., Painesville, Ohio

Prospect 2420 , Central 1766

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

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

DR. J. T. DUHIGG IRG^Y^3
1395 E. 9th St., tarpe St. Clair ir Superior Ave.

Pradėjo vėli gydymo praktiką po prabuvimo šuvirš 10 metą kaipo 
chirurgas Suvienyti} Valstijų Laivyne ir jurininkų Ligonbutyję. 
Ofiso valandos 1—4 po pietų" ir 7—8 yak. Nėdėliomis nuo 11—1.

— Telefonas Prospect 4061 —

DENTISTAS — DR. J. A. KURLANDER
KAMPAS 24 ir ST. CLAIR (Viršuje Vaiutinyčios ‘

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

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

Nedeldieniais nuo 11 iki 12 dienų.

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

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

I Laivakortes
TIESIOG Į KAUNĄ 

IR IŠ LIETUVOS

Siunčiame Pinigus Į Visą Lietuvą
PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

KAUNO OFISAS - Laisvės Alėja; 58 
UKMERGĖS OFISAS - Kauno Gatvė, 52a * 

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

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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KAUNI

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

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

IŠLYGŲ.
Ateikit if Paprašykit Pa
rodyti Jums ką mes Tu

rime.
S. N. K. REALTY 

CO.
6106 St. Clair Ave.

Tel. Princeton 948-Rr'

Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių

UŽSISENĖJĘ LIGOS
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maižy- 
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, .vartpjamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man -- ūmai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko- jus reikalaujate1. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to .aš kviečiu jų? ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS LIGAS KRAUJO, ODOS IR 

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

Visus pacientus egzaminupju 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 gero n vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakare. Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.

Seredomis ir Nedeldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.
DR. G. A. YATES, Specialistas

2573 EAST 55th ST., 2-ros lubos, Room 7.
Prie Woodland av. ir E. 55th St,, Cleveland, O.

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau
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Trading 
Štampai

--------------------------------------- ------' T 
1Didelis Pusmetinis j

Marškinių Išpardavimas
Dabar $1.50 ir $2.00

Vertes po

y^YRAl! Štai yra — didžiausias marškinių išpardavimas 
kurio jus laukėte. Tūkstančiai visai naujų marški

nių kuriuos męs nupirkom iš gerai žinomų siuvėjų, visi 
gerai žinomų rusių. Tokie kaip turėjome kituose mūšų 
žymiuose išpardavimuose. Pasiūti iš plono spausdinto 
ir siuluoto madras, perkelio, rudi ir balti įvairiais margi
niais. Visi pirmos rūšies marškiniai.

BAILEY’S—Žemes Grindys

J K 1 
I___ *

■ Ohio va 
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