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Konsulas Lietuvai Vyk-

- Ohio valstijos Industrijose iš 
pereitos savaitės bėgio, patėmy- 
ta ipažučiai pagerėjimai.

1 Youngstowno distrikto plieno 
dirbyklų vedėjai tiki jog jau ge
ležies ir plieno kainos (nupuolė 
iki dugno ir dėlto tikima pra- 
sidėsiant užsakymams, taigi ir 
darbai galės-geriau eiti. į

Youngstowno nekurtos geleži
nės nuo liepos' 16 d. įvedė nu
mažintas darbininkams algas.

Dabartiniu laiku tanfe distrik- 
te dirbama abėlnai tik su apie 
20 nuoš. nbrmalio. .

. Akrono gurno dirbtuvės vis 
dar praneša apie pramones ge
rėjimą.

E. ’ Liverpool puodininkystės 
darbai žada pradėti yeikti, po 
trumpo Sustojimo pasitaisymui.

Steubenville apielinkės fetijdo 
' išdirbėjai praneša apie smarkų 

sukrutamą savo industrijoje. j
Ruhr srities, Vokietijoje, an- ! 

gliakasiad išėjo-ant streiko. Su- 1 
sitaikymo neatsiekta, kadangi : 

_ jdarhdaviai atsisako priimti dar- i 
įninku reikalavrmtg-_^7 • ;
Japonijoj, Kobe-uoste, strei

kuoja laivų budavotojai. Pa
šaukta kariumenė tvarkos žiū
rėjimui.

Metų bėgiu, 'Mingo paviete, 
W. Va., angliakasių streiko diS- 
trikte, darbininkų kovoje su 
kompanijos samdytais razbai- 
ninkais, žuvo abiejose pusėse į•i- 
100 žmonių. Buvo .paleista gan
dai kad tos sinties darbininkams 
unija paskyrus ar nupirkus už ' 
$2,500,000 ginklų. ,

Keturi šio distrikto angliaka
sių vadai, pagal sutarties su 
valstijos valdžia, sutiko prasi
šalinti.

Washingtone vedama tyrinė
simai visų priežasčių del kurių 
Mingo pavieto darbininkai ve
da taip didėlę, kovą ir del ko jie 
yra persekiojami. Užtardami 1 
darbininkus jų vadai aiškina jog 
kompanijų nepriėmimas darbi
ninkų atgal į darbą, nesutiki
mas lant jokių geresnių išlygų 
ir išvarymas darbininkų iš kom
panijų pastatytų namų yra di
džiausia betvarkių priežastis.
. American Express Co. nukir
to savo 80,000 darbininkų algas 
ant tiek kad per mėtas sutau
pys apie 12 milijonų dolarių.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidento Gomperso pasiųstas 
raštas1 apkaltinantis Vokietijos 
darbininkus už karę sutiktas su 
panieką ir pasakytą jog' Vokie
tijos darbininkai už tą karę tik 
tiek teturi atsakomybės kiek .ir 
Amerikos darbininkai.

SIULYMUS
(Lietuvos* irtfr*Biuras, Washingtone)

Kaunas, liepos 12 (Elta). 
Užsienių Reikalų Ministeris 
Dr. Puryckis liepos 11 d. iš
važiavo , Rygon Pabaltjurio 
Valstybių Sąjungos reika
lais.

Liepos 9 d. Steigiamasis 
Seimas išsiskirstė atosto
goms. Atostogos tęsis iki 
rugpjūčio 30 d.

Visoje Lietuvoje vyksta 
dideli protesto, mitingai.

Žmonės laibai pasipiktinę 
ir protestuoja prieš Tautų 
Sąjungos <pasiulymus, o ypa
tingai prieš kariumenės de- 
mobiliavimą, nes tada Lie
tuva butų-visai atiduota sa
vo plėšriųjų kaimynų malo
nei.

Liepos 10 d. Kaune devy
nių tūkstančių minia griež
tai protestavo prieš Tautų 
Sąjungos pasiūlymus prieš-' 
taraujančius teisingumo ir 
žmoniškumo principams ir 
Įžeidžiančius Lietuvių jtau-

Ja ■ ■ . t____ įi

Washington; liepos 13.’ — 
Liet. Inf. Biuras žinodiną 
jog sulyg pranešimo iš S. V. 
Valstybės,, Departmento, A- 
merikos konsulu Kaune pa
skirtas iš Paryžiaus genera- 
lio konsulato-Clement Ed
wards, vice konsulu Charles 
Heisler. Abudu netrukus 
vyksta Kaunan.

Lietuvos Atstovas Ameri
koje V. V. Čarneckis "paža
dėjo kad musų Valdžia pa
dės surasti konsulatui butą.

Clement Eduards paeina 
Albert Lea, Minn.iš

Berlinas, liepos 19. — Ru
sija ineina į aršiausį bado pa
dėjimą kokį kada kas atme
na. žinios ne išplečiamos, bet 

| patikrinamos nuolat didėjan
čiu bado permatymu.

Šimas i Taikymus
Kaimas, liepos 11 d. (Elta). 

Liepos 9 d. Užsienių Reikalų 
Ministeris Dr; Puryckis išdės
tė Steigiamajame Seime Vyriau-: 
sy-bės nusistatymą del sąlygų 
■kuriomis Tautų Sąjunga pasiū
lo tęsti toliau, derybas Brusse- 
lyję. Vyriausybė negalėdama 
sutikti sU Tautų Sąjungos pa
siūlytomis Genevoje sąlygomis, 
ii- laukdama naujų pasiūlymų, 
griežtai 'reikalauja laikinai pa
dėčiai Vilniuje nustatyti Suval
kų sutarties išpildymą. , Tokį 
Vyriausybės nusistatymą parė
mė visos Steig. Seimo frakcijos.

Krikščionių demokr. atstovas 
Kun.> Staugaitis, socialistų liau
dininkų ir valstiečių sąjungos 
atst. Šleževičius, ir socialdemo
kratų atst. Kairys — visi svei
kino Vyriausybę del šio jos nu
sistatymo kuris visai atatinka 
visos tautos valiai.

Balsuojant vienbalsiai priim
ta sekanti opozicijos įneštoji 
rezoliucija: '“Steigiamasis Sei
mas pritaria Vyriausybės nusi
statymui del- tolimesnių derybų 
su Lenkais ir eina prie kitu die
notvarkės punktų svarstymo.”

Kopenhagen. — Gręsia nau
ja karė tarp Rusijos -ir Lenki
jos; Kaip pranešamą 
sės mobilizuojasi. Lę 
kia kariumenėn vyrus 
i;ki 1894 klasių, Rus; 
zuo/a.,septyn<aa klaseš 
Rusijos—“uminafumo 
jančio suvaržyti 'bolšei 
šų veikimus Varšavoji — 
kad ji nežino jokių žmonių,
grupių veikiančių prieš sovie
tus,. bet Lenkija pasilaiko tei
sę duoti prieglaudą politiškiems 
pabėgėliams iš Rusijos.

ar

Nubausta angliakasių vadai. 
Columbus, Kas-., angliakasių uni
jos prezidentas ir .viče preziden
tas nuteisti po 6 mėn. kalėjimo 
ir 'bausmės po $500 už iššauki
mą darbininkų į 'streiką prie
šais industrial ius įstatus. Jie 
teismui užmetė jog jie visai ne
manė kad streiko šaukimas bu
tų prasižengimu, kaip kitur 'to 
nėra.

Beriine ruošiama didelė 
monstracija ant liepos 31, 
rėš prasidėjimo dienoš, ir 
dieną bus -išnešta obalsiai: 
na karių ant visados.

Amerikoj pasirodė laivai
nauja Danzigo vėliava; Danzig 
yra laisvas, miestas.

de-
ka-
tą 

ga-

su

Grekų-Turkų Kare
Grekų kariumenė Kutaja sri

tyje, pietryčiuose nuo Brussos, 
Maž. Azijoje, privertė Turkus 
nacionalistus pasitraukti tokiu 
bud u kad Grekams pradeda ro
dytis geros pasekmės.

Grekų pirmyn ėjimas vysto
si į generali ofėnsivą ir jų žy
giai veda linkui Bagdado gelž- 
kelio užėmimo.

Mustapha Kemal Paša paskel
bė santarvės, augštajai komisi
jai tą kad jeigu pasirodytų jog 
Grekai kuomi nors gali pasinau- 
ti Konstantinopoliu, Turkai na
cionalistai irgi jausis turį tokią 
pat privilegiją ir stengsis ja pa
sinaudoti. —

Grekų karalius Konstantinas 
pats-dalyvauja visame veikime.

Yra spėjimų jog Bulgarija ir 
Serbija susivieinys su Turkais 
nacionalistais prieš G rėki ją; į 
tai neramiai žiuri ir Italija ir 
kitos Europinės šalus, nes joms 
Grekų karės dasiėdė.

i Nežiūrint paliaubų, pastarose 
dienose Airijoje, Belfast mies
te, vėl atsibhvo riaušės, kuriose 
užmušta pora ir sužeista apie 
40 žmonių. Pagaliaus milicija 
užėmė kontrolę.'1 Belfast yra 
Ulsterio sostine kur įsteigta 
šiaurinės Airijos parliaments 
prieš Airių norĄ.\

■ Airijos respublikos preziden
tas De Valera randasi Londone 
visa savaite laiko if tariasi su 

t Anglijos premjeru apie užbai
gimą kruvinos .'kovos Airijoje.

Ulsterio premjeras .liepos 18 
d. savo kalba grąsino išardyti 
visą šitą tarimąsi pasakydamas 
jog De Valera ir Lloyd George 

‘ jau neturi ką kalbėti apie Ulste- 
rį, visą tą dalį Airijos kuri yra 
po jo valdžia. Kadangi, sako 
jis, De Valera pripažįsta Airi
jos žmonėms apsisprendimą, tą 
Ulsterio Airiai jįau padarė ir 
pasiliko po Anglija, dabar telie
ka De Valerai ir Lloydui Geor
ge prieiti prie susitarimo apie 
sritis nepaliečiančias Ulsterį; 
kada tas bus atsiekta, sako jis, 
tada jis žada Sueiti į tarybas 
su pietine Airija apie sugerini- 
mą tų dviejų pusių santikių.

De Valera ir 'kiti Sinn Fein 
vadai nenusileidžia'ir nesutinka 
ant kompromisų ; jų noras yra 
visiška nepriklausomybė Airijai.

Jeigu tarybos nenusisektų Ai
riai pasiryžę toliau kovėti.

Anglijos Valdžios prisileidi- 
mas Airių į taikos taryhr- 
reiškia pusę Airių laimr ' 
tas. Jjarn/lrt Angliji

Bet ArYijai.lgm^. , 
klausomybės 
baigos Britiškosį^^-į

Prezidento Hardingo kvieti
mas didžiųjų valstybių ■ konfe-1 
ręncijos 'kalbėjimui apie mažini
mą ginklavimo&i gavo pri j auti
ni o Anglijos, Francuzijos, Itali
jos ir Japonijos, kuri pastaroji 
verčia ginkluotis šią šalįr Pre
zidentas nori pirmiausia sutvar
kyt Pacifi'ko salų ir tolimųjų ry
tų dalykus kad paskui butų ga

KAS GYVAS STOKITE GELBĖTI 
SAVO TĖVŪNŲ

Mes žemiaus pasirašę liepos 
127 d. sudarytas Amerikos Lie
tuvių visuomenės Komitetas 
Lietuvos Laisvės Paskolai kel
ti, šiuomi atsišauloam^i įvai
rias kolonijas, draugijas, kuo
pas ir į pavienius, kviesdami 
darban Lietuvos pagalbai.

Mes šiuomi norime jums pri-
lima kalbėti apie nusiginklavi- nynti Jūsų pakartotus pareiš-

i mą. Be to sutvarkymo lieka 
. “atviros durįs” į Kiniją visoms 
, kitoms valstybėms, taipgi Ja- 
I ponų slėgimas šantungo pusiau- 

salio, Mančžurijos ir Siberijos, 
, ir Japonų mandatas ant Yap sa- 
J los butų atvira priežastis nesu

sipratimams visu laiku, per ką 
, galėtų kilti ginkluota kova tarp 

Su v. Valstijų ir Japonijos. Jei 
to sutvarkymo nebus atsiekta, 
šiai šaliai yra pavojinga kalbėti 
apie ginklavimosi mažinimą.

Yra menama jog Japonija ši
tose tarybose nujaučia kad An
glija, Francuzija ir Italiją palai
kys Suv. Valstijų pusę už vedi
mą visko prie atvirų durų, taip 
kad Japonijai prisieitų vienai 
prieš visus stovėti.

Japoniją nuo sutikimo eiti į 
konferenciją ilgiausia užsivil'ki- 
nėjo, nežinodama ką daryti.

Francuzų atstovas tautų są
jungos nusiginklavimo komisi
joje Skelbia jog šita Hardįngo ■ 
sumanyta konferencija baigsis 
be naudos,, nes tik vienus Suv. 1 
Valstijos esą ką tikrai norinčios 1 
nusiginkluoti. ’ ' 1

Sutinkančios dalyvauti konfe- J 
regciįpje šalis pristoja beišlygi- ’

į kimus jog nenuleisitę rankų iki 
; Vilnius nebiis paliuosuotas ir 
. iki Jūsų .parama Lietuvai toliau 
. bus -reikalinga. Taigi Vilnius 

kol kas dar priešų rankose te- 
, bėrą, dar musų amžini priešai 
. tebeslankioja Lietuvos pasie

niais; ir .todėl aiškiai 'galite ma- 
tyti jog Jūsų parama Lietuvai 
dar yra reikalinga. Apie Vil
niaus atvadavimą mažiausios 
abejones nėra ir jos pas Lietu
vius 'būti negali, vien -tik laiko 
klausimas testovi. Tą. laiką ga
lime paskubinti energingiau Lie
tuvai pagalbon stodami.

Liepos 27 d. įvykusiame Pa^ 
skolos Komiteto organizativia- 
me posėdyje, svarstėme kuomi 
šiuo tarpu butų galima geriau
sia ir greičiausia Lietuvai pagel
bėti. Pasitarus su Lietuvos At
stovu gerb. Čarneckiu ir su Fi
nansų, Prekybos ir Pramonės 
Ministerijas įgaliotiniu Dr. J. 
J. Bielskiu, ir paaiškėjus jog 
Lietuvos Valdžios noru yra kad 
davaryti Laisvės Paskolą iki 
dviejų milijonų; priėjom prie iš
vados jog sukėlimas daugiau 
paskolos šiuo tarpu yra vienas 
iš geriausio "n’-'«~onių Lietuvai

nikaičių paguldytų savo galvas 
už Lietuvos laisvę.... Tokios 
aukos yra išvengtinos- — Ame
rikos -Lietuviai tą gali padaryti 
remdami Laisvės Paskolą.

Kiekvienas Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonas yra stipriu smu- 

|giu Lietuvos priešui. Juo dau
giau išplatinama Laisvės Pa
skolos Bonų, tuo daugiau smū
gių Lietuvos priešams Užduoda
ma. Juo daugiau tokių smųgių 
'bus priešams užduodama, tuo 
daugiau Lietuvos jaunikaičių 
gyvasčių bus išgelbėta ir tuo 
greičiau pavergtos Lietuvos da- 
lįs bus atvaduotos.

Taigi kuoveikiausia stokime 
darbam. Kulr paskolos stotįs 
yra pakrikusios arba kur jų vi
sai nėra, tokiose kolonijose 
esanti draugija arba draugijos, 
ar net ir šiaip veiklesni pavie
niai žmonėą, privalo tuojau su
sižinoti su Misijos raštine iš kur 
bus pagelbėta paskolos stotį su
daryti. Visais reikalais reikia 
kreiptis adresuojant:

Representative of Lithuania 
370

L? Karšči^1 jPaoikar^

ĮgJ^BHdeao^ąteina žinia jog 
Petrogrado gubernatorius it

džios.

Rusų sovietų valdžia pasiry
žo išnuomuoti Petrogrado uostą 
kokiai užrubežinei kompanijai. 
Ta kompanija, rodos businti An
glijos įstaiga, turės pusę indėlio 
tame, hitą 
tų valdžia.

pusę savinsis sovie-

tikrina jog sovietų 
Leninas nusprendė

Berlinas 
premjeras 
grąžinti į privatines rankas vi
sas dirbtuves turinčias mažiau 
300 darbininkų. Palengva ir di- 
dėsės įstaigos bus atgnąžintos, 
kada iš jų dabar vistiek naudos 
sovietai neturi.

Sovietų užrubežinių reikalų 
ministerija protestuoja priešais 
kautų sąjungos tarimą paskirti 
buvusiam carui priklausiusių už- 
rubežiuose pinigų gelbėjimui pa
bėgėlių iš Rusijos. Sovietų val
džia savinasi teisę prie tų pini
gų.

Konstantinopolyje suimta ke
letas sovietų komercialių dele
gatų susektų dariusių suokalbį 
pakelti tenai revoliuciją. Delei 
to buvo kilę 'ginčai tarp Rusijos 
ir Anglijos, nes Anglų viršinin
kai suokalbius susekė.

Jugoslavų valdžia pasiuntė 
Austrijai notą reikalaujančią 
sulaikyti kokios ten organizaci
jos terorišką veikimą prieš Ju
goslavus. Ta organizacija esan
ti Austrijoje ir' turinti tiksią 
terorizuoti Balkanus.

Pittsburgo kalėjime surengta 
riaušės ir padegta budinkaš su 
tikslu pabėgimo nubaustųjų. To 
pasekmėje trįs kaliniai mirtinai 
sužeisti, daugybė sunkiai sužei
sta ir kiti taipgi pažeisti.

Bedarbių Krizis J i
Pereitą savaitę Clev

kė suvažiavimą Ohio vaisuj^s 
bankieriai. Tarp kitų reikalų 
buvo pakelta klausimas apie-in- 
dustrialį .krizį, kuris dabar šioje 
šalyje įsisiūbavęs. Iš visko pa
sidarė aišku jog finansinis ir 
industrinis Suv. Valstijų krizis 
jau beveik perėjo ir senai lau
kiamas gryžimaš prie normalio 
dalykų stovio tuojau pradės ap
sireikšti. Finansiškai ši šalis 
stovi -tvirtai kaip uola, tikrino 
bankieriai kalbėtojai, viskas 
reikia tai pertvarkyti kainas 
dalyku®, (ko labiausia (reikia, 
bus galima pradėti darbus 
atgijimą viso gyvenimo.

..agelbėtj' i lietiąfeua par-
eigas atlii prendėm pa-
darytį tru| smarkų pa-
skolos' vaji 
šinit’UoL„'šii

ant rugpju-

gi kviečiau y*a»ce-’vfeas
paskolos si is organiza-
ei jas ir paį 
prie vajaus

joveikiausia

Daugelis Į dabar lai-
ko savo mei __ -„,-oa pusmeti-

k3 
už 
ir

Nori Pažabot Vulkaną
Hawaii salose yra vulkanas 

Kilauea (žiur. “Kas Slepiasi už 
žmonių Pasakų”), amžinai vei
kianti gerklė; Daroma tarimai 
paskirti pinigų -pajungimui to 
vulkano šilumos ir jiegos pa
naudojimui jų industrialiams 
reikalams. Italijoje naudojama 
vulkaniška energija gaminimui 
elektros dirbtuvėms .

Dovana Prezidentui
Washington. — Prezidentas 

Harding gavo “redaktorišką kė
dę” kaipo dovaną nuo 600 Ame
rikos redaktorių. Pats Harding 
yra leidėjas ir redaktorius iš 
profesijos, ir priimdamas 
dovaną išsireiškė jog vėl i 
sugryžti prie savo amato 
pabaigs prezidentystę.

Centrelines vakarų v^; į 
apimtos dideliais 'karščią^OJB-J 
nės taip sakant tirpsta nuo ši
lumos. Ūkininkai vietomis ne
gali dienos laiku dirbti laukų, 
atlieka darbą nakties metu, po 
mėnesiena. '

Wisconsin valstijoje vietomis 
karštis, siekė iki 106 laipsnių.

Dabotos valstiją perėjo per- 
kuninė audra, sunaikindama ke
liolika namų ir sužeisdama apie 
10 žmonių.

Laimingas darbininkas. Det
roite dirbdamas už 49c. į 'Va
landą, tūlas hbtelio darbinin
kas, 
kad 
kos 
jam 
dalis. Tik trumpas laikas atgal 
tasai -nežinotas milijonierius bu
vo prašęs vieną sykiu hotelyje 
dirbančią merginą eiti už jo, 
bet ji atsisakė kad jis permažai 
uždirba ir negalės jos išmaitint. 
Mat, kaip vieniems laimė atei
na, o ki-tiemS atsuka pečius-.

Francuzų užimtose Vokieti
jos dalyse Vokiečiai laikosi la
bai griežtos neapikantos prieš 
okupantus ir net savo vaikuose 
bando inauginti kuodidžiausį ne-1 mai atlikti tegalėsime, 
pakantos jausmą prieš Francų- L ir T.iofi
žus.

28 m. vyras, gavo žinią 
jis yra dalininku penkioli- 
milijonų dolarių palikimo; 
išpuola tos sumos trečia

nius susirinkimus, prie tos pro
gos prašome pasvarstyti ir apie 
Įsigijimą daugiau Laisvės Pa
skolos bonų, ir taipgi kuomi 
daugiau galėtumėte vietinei pa
skolos stočiai laike vajaus pa
gelbėti. Paskolos stočių valdy
bos privalo į draugijų posėdžius, 
atsilankyti ir dėti visas pastan
gas kad draugiją darban pri- 
kvietus. Kur nėra paskolos sto
ties ten tuoj privalo būti suda
ryta. Tokioje kolonijoje esan
ti draugija ar draugijose arba 
artimiausioje kolonijoje esan
čios paskolos stoties, priederme 
turi būti tokioje kolonijoje pa
skolos stotį sudaryti.

Nors tris šimtus tūkstančių 
padalinus ant visų stočių labai 
‘maža kvota kiekvienai pripuls, 
bet pakartojame jog prie darbo 
reikia gerai prisirengti; nes ,tik 
prisirengę savo pareigas tinka-

i šią 
norįs 
kada

Cas-
•kru-

Žvėriškas darbas. New 
tie, 'Pa. —- (Netoli čionai 
muose atrasta sukoneveikta ir 
sužeista 14 metų mergaitė. Po 
to žvėriško ant job užpuolimo 
mergaitė per porą dienų buvo 
pusiau be dvasios. Policija įie
ško piktadario-, į Ji buvo išsiųs
ta krautuvėm', po to dingo, ir tiff 
už 24 valandų surasta.

Lexington, Ky; — Už padary
mą užpuolimo ant 9 metų mer
gaitės čionai tūlas Grekas, res
taurant© savininkas, nuteistas 
pakorimui.

Francuzijoj daryta baidymai 
skristi oru paties žmogaus su
kama jiega orlaiviu. Vienas 
vyras prisitaisęs prie dviračio 
■sparnus ir smarkiai įsukęs pasi
kėlė nuo žemės, pralėkdamas 35 
pėdas. Už tai j iš gavo dovaną 
10,000 frankų,.jau senai tokiam 
tikslui paskirtą.

PINIGŲ KURSAS. j

Liepos 20 d.
100 markių-auksinų $1.28
100 Lenkų markių ■ . 6c

v Broliai ir sesers Lietuviai, su
prantate jog smarkių raginimų 
jums nereikia, nes .tai yra kvie
timas prie Lietuvos Valstybės 
darbo, prie pilietiškų pareigų 
pildymo. Vienok tas pareigas 
jums primindami; norime jums 
aiškiai perstatyti jog nežiūrint 
i Amerikos Lietuvių atsineši- 
mą, Lietuvos teisės bus apgin
tos, Vilnius bus atvaduotas. 
Lietu-vos -kariumenė yra pasi
rengusi prie didžiausio pasiau- 
kavimo; laikui priėjus stos žut- 
butmėn kovon ir užduos priešui 
mirtiną 
tuomet -prisieitų sunkią auką 
padėti — daugelis Lietuvos jau-

Seventh Avė., New York. 
LIETUVOS PASKOLOS

KOMITETAS: 
Kuiu. 'JT 'RaulailflB 
J. Tareila 
A. Staknis 
J. Grimus 
J. šaliunas 
A. B. Strimaitis 
J. P. Mačiulis . 
Adv. F. J. Bagočius 
J. Viskontas

Dar vieną na^^j ’ A. L.
K.''Feaera«js7*'1Vxji3; ----

-įžtuigelhi nkhxps
pĮjQyxi>os 12 d., vaka'rv- 

p^otant laiveliu. (canoe) po 
lj«rTovidence upę, F. Karpavičius 

1 su Lazaiuskučiu nuplaukė palei 
Francuzišką garlaivį “Roma”, 

1 kuris. į šį portą pribuvo su pa<- 
sažieriais iš Francuzijos ir Ita-

• ii jos liepos 10 d. Jiedviem be- 
plaukiojant netoli to garlaivio,. 
pamatė kad keturi vyrai, taipgi 
mažame 'laivelyje, prisiirė prie 
laivo
iš jų ranką iškėlęs keturis pir
štus.
'laivo būdami suprato ką tai rei
škia, ir tuoj indėję į gurbelį 
keturias bonkas degtinės nulei
do amt virvutės žemyn. Tie ke
turi vyrai išsiėmę iš gurbelio 
tą taip mylimą svečią iš tolimos 
šalies nenuiplau'kė be padėkos 
Prancūzams: gurbeliin indėj o ke
turias penkines'.

Tą matydami, šiedu vaikinai 
irgi priplaukė prie Francuzų lai
vo,' pakėlė ranką augštyn ir iš
tiesė du pirštu. Francuzai tuo
jau indėj o į gurbelį dvi bonkas 
ir nuleido jiem® žemyn, šiedu, 
išsiėmę ‘'brandy” nusiirė tolyn, 
neindėdami į gurbelį nieko, ži
noma, Frąncuzai Jbumbėjo ką to
kio nesuprantamo, bet daugiau 
ir negalėjo: ‘ką daryti, kadangi 
tai yrą kontrabandas ir dargi 
Suv. Valstijose yra uždrausta 
degtinė naudoti, taigi ne tiktai 
jiems nevalia pardavinėti nuo 
saiko laivo, bet net nevalia ir 
gerti S. V. pakraščiuose, 
bonkos 
vynas, 
smarki 
išdalies 
tais ar ne 
užtiko.

“Roma” ir parodė vienas

Tuojau Framcuzai ant

Ant 
rašo jog tai yra geras 
bet bonkoje yra labai 
brande. Tas Francuzus 
ir nugąsdino kad kar- 

valdžios agentai juoė 
Slapukas.

ir geležis piginama.

smūgį. Suprantama,

Plienas
United States Steel Corp, dik- 
čiai numažino kainas ant plie
no ir geležies išdirbinių; nuo 
tono nukirsta nuo 2 iki 12 dol.

T Z" Šiame numeryj jau pradėjome talpinti di-
O nauJ9 veikalą, garsaus Franciizo rašy- 

tojo Voltaire, verstą Karolio Vairo. Nepra
leiskit progos ir neužvilki t nei vieno nume

rio. Atnaujinkit prenumeratas kurių jau baigiasi, kad nebūtų jums laik- 
raštis sulaikytas. Paraginki! savo draugus užsirašyti.
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Iš Lietuviu Gyvenimo
vwnuni

PASKOLOS REIKALE Į to Suvažiavimo buvo (priimta 
■*" sekanti rezoliucija:

Lietuvos Paskolos Komiteto I iž t? ___Lietuvos Paskolos Komiteto I “Išeidami iš- to numtoanymo 
Orgamžativis .posėdįg įvyko :bir- kad vedamoji Lietuvos Laisvės 

............... — Paskola, ir jeigu bus Lietuvos 
Steigiamojo Seimo užgirta nau
ja paskola Amerikoje,-gali būti 
pasekminga tiktai patiems' A-

želioLietuvos Atstovybes 
kambariuose, 370 Seventh Ave.,

susirinkime dalyvavo: J. Ta^
reila, J. Grinius, A. B. Strimai- merikos Lietuviams aktiviškai 
tis, J. Viskontas, Washington© jos organizuotę tveriant ir per 
Suvažiavime rinkti 
komisijos nariai;

Lietuvos. Finansų 
jos įgaliotinis Dr. J. 
ir Lietuvos’Atstovas 
kis.

Dr. J. J. Bielskis praneša kad 
yra užkvfiessiti pemkn atstovai nuo 
Amerikos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos, būtent: Kun. J. Pet
raitis, J. šaliunas, J. P. Mačiu
lis, A. Staknis ir Kun. A. Milu
kas. Pastarasai posėdin nepri
buvo.

Atstovas V. Čarneckis 'atidarė 
susirinkimą 7:30 <val. vakare, 
pareikšdamas susirinkimo tiks-'kitų kolonijų. Po apsvarstymui

kontrolės 1 įgavo koki nors orgąlną, Lietuvos 
I Misijai ir Lietuvos • Atstovybei 
tame darbe padedant, suvažia
vimas nutaria: Išrinkti iš pen
kių asmenų Lietuvos Paskolos 
Komitetą kuris-, kaipo tarpinin
kaujantis 'organas, įgalėtų susi
nešti su atskiromis stotimis- ir 
priveizėti kontrolės teisėmis vi
sos paskolos darbą.”

Kontrolės komisija pasilieka 
šiame 'komitete .taip kaip 'buvo 
apsiėmus Washingtone.

Buvo -pasiūlyta sudaryti skai
tlingais paskolos komitetas, pri
imant Lietuvius veikėjus- ir iš

Mimsteri- 
J. Bielskis 
V. čamec-

'buvo įnešta, paremta ir nutar
ta sudaryti komitetas iš 10 ypa
tų, į kurį tai skaitlių ineina ir 
kontrolės komisija, šis komi
tetas organizuos tam tikslui pa- 
skolas vedimui vietos komite
tus, kur jų dar nėra, įgalioti
nius stočių ir šiaip rinks komi
sijas darbo atlikimui.

Pakelta klausimas 'apie su
tvarkymą paskolos (stočių. Nu
spręsta 'stotis tvarkyti taip kad

lą, nurodė kaip yra labai svar
bu vesti toliau pradėtą paskolą 
kad davedus iki dviejų milijonų 
trumpoje (ateityjė, |

Perstatoma rin'kimias (susiriin- 
kimo vedėjų. Vedėju išrinkta 
V. Čarneckis, sekretorium A. B.' 
Strimaitis.

Dr. Bielskis referuoja kaip 
manoma vesti tolimesnę pasko
lą. Nurodinėja kad yra reika
linga sudaryta tam tikras pas
kolos vedimui komitetas ir kad Į butų kuomažiausia permainų! 
tam tikslui tapęs sušauktas šis kur stotįs likviduotos, ir ten 

kur jų šūvis nebuyo, stengtis 
sudaryti tokias" rtotis iš vieti
nių draugijų atstovų.

šis komitetas atsakys už sa
vo veikimą prieš tą dalį visuo
menės ’kur jį yra rinkulsi, o vie
tiniai komitetai prieš šį komi
tetą.'

Buvo apkalbama kokiu var
du turės pasivadinti.šis komi
tetas. Buvo įnešta; paremta ir 
nubalsuota kad " šis komitetas 
vadintųsi “Lietuvos Paskolas 
Komitetas”.

Įnešama kad komitetai 
skirstytų funkcijomis. 1 

___ _. pvarstyriTuT prieita’ prioT 
iliefca toje jpat prasmėjb»L5iu,[nėra reikalo pasiskirstyt

susirinkimas iš Washington© 
Suvažiavimo rinktų marių ir A. 
L. K. Federacijas, šitokia ko
mitetas turės Veikti ibėndrąi su 
Finansų, Prekybos ir Pramonės- 
Ministerijos įgaliotiniu.

Skaitoma laiškais nuo susi- 
rinkiman nespribuvusio komite
to nario, Adv. F. J. Bagočiaus. 
Toliau eina Svarstymai, dMu- 
sijos 'kaiip sudaryti 'toks 'komi
tetas.- Atstovas V. Čarneckis 

'areiške kad jis nelbuiri. noro ką 
loriwt. ardyti (pirmiau 'buvusio 
■®sl<aE\T vįieKio darbų, bet, 

Tedaryta nevisai ažiavimo nnktoJIS^^- nrfiSEn

Nesant komitf^s

SAUGIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
-JUMS IR JŪSŲ VAIKAMS^

COLGATE’S TALCUM PAUDERIS

sutaisytas pagal medikalės formulos, 
naudojamos vaikų ligonbutyje.

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

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

Reikalaukit Colgate’s Talcum 
Jums patinkamoje Aptiekoje.

Jei norit knygelės paaiškinančios kaip maitinti ir 
prižiūrėti kūdikį, atsiųskit 10 centų ir reikalaukit

nansų, Prekybos ir Pramonės 
Ministerijos įgaliotinis. ■

Nutarta kad (Komiteto lega
liai posėdžiai vadinsis tik tie 
■kuriuose dalyvaus nemažiau še
šių komiteto narių, neskaitant 
Įgaliotinio Dr. Bielskio, kuris 
dalyvaus komiteto posėdžiuose 
su patariamuoju balsu.

Bet jeigu posėdis neįvyktų iš 
priežasties nepribuvimo ganėti
no skaithaus komiteto narių, tai 
šaukiama ekstra posėdis, ir to
kiame posėdyje kad ir nebūtų 
reikalaujamo kvorumo, posėdis za> keturios moterįs. delegatės ir 

fi dar trįs vyrai kurie; sekretoria- 
į.ltui ypatiškai visų delegatų ne

pažįstant, prašant savo vardus 
užregistravimui protokole nesu
tiko paduoti. Kun. Bučys pa-, 

| reiškė jog ši rezoliucija nėra 
] priimtina Amerikos Lietuvių 
Katalikų visuomenei ir Lietu
vių R. K. Federacijai, kuri ka
talikus atstovauja. Ant to pro
testavo Kun. Antanas Milukas— 
vienas iš seniausių Amerikos 

I Lietuvių kunigų veikėjų ir pir- 
xxiiiciiivvo . Lietuviu Suvažiavimo Wa-

pirkę Laisves Bonus , . A , . ..• shingtone rengimo 'komisijos 
narys — kad tai kalbėdamas 
Kun. Bučys nekalba Amerikos 
Lietuvių katalikų vardu, bet iš
reiškia tiktai savo ir savo vien
minčių pažiurai, ir kad tų jo

AMERIKOS LIETUVIŲ SAVAŽIAVIMAS 
WASFiINGTQNE GEGUŽIO 30-3 L -Į 921

PROTOKOLĄS.
(Tąsa'viš^pereito num.)

L.Už rezoliuciją užgiriančią
Misijos ir Atstovybės darbuotę 
balsavo 134, prieš šią rezoliuciją 
balsavo 11 Suvažiavimo delega
tų. Opoziciją — prieš priėmimą 
šios rezoliucijos — vedė Kun.

liueija buvo jiems nepriimtina, i 
ir naudinga tik asmenims ar i 
partijoms, bet ne Lietuvai." i

Išgirdus viršuje minėtą pa
reiškimą, atsistojo delegatas 
Mickevičius iš Montello, Mass., 
ir pranešė Suvažiavimui sekan
čiai : '“'Mano kolonijos klebonu 

lyra Kun. Švagždys, Fėderačijos

Q GERB.
^OPRAGILO KAMI

Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

DRAU(

'bus skaitomas legaliu, prilef- 
džian-t kad pakvietimas buvo iš
siuntinėtas visiems nariams.

Įnešta kad raštinė pagamintų 
i stotis, i visuomenę ir abelnai j 
visus veikėjus tam ‘tikrą atsi-jreĮ: 
šaukimą. Po apsvarstymui nu
tarta atsišaukimas pagaminti, 
ant kurio pasirašys komiteto 
nariai.

J. Tareila duoda įnešimą kad 
komitetas pagamintų atsišauki
mą į tuos Amerikos Lietuvius 
kurie yra ] 
ir jau yra jiems išmokama nuo
šimčiai, kad tie nuošimčiai butų i 
paaukaujami Lietuvos šauliams 
ar kitiems Valstybės reikalams. 
Gerb. Atstovas V. Čarneckis nu
rodė kad su kvietimu aukoti ku-1 
ponus i___
giai kad nesumažinus prie pas-1. 

i kolos pasitikėjimo ir kad neap- 
sUnkinus tuomi tolimesnio pas
kolos kėlimo-, ir patarė kad ko
mitetas šiuo tarpu nuo tokio at
sišaukimo susilaikytų. Įnešimas 
nupuolė.

Toliau buvo įnešęs J. Tareila 
kad laikė vajaus prakalbose bo
nus pardavinėjant butų renka-1 
ma aukos Lietuvos Šauliams ar 
'kitiems Valstybės reikalams. 
Gerb. V. Čarneckis pareiškė kad 
delei aukų rinkimo reikės pa
sikalbėti kitą 'kautą specialiai, 
todėl dabar šitą klausimą nerei
kia judinti. Su atstovo nuomo
ne sutikta.

Chicagos 'atstovas J. Viskon- 
tas pakėlė klausimą kaslink įku-

• rimo centralinės stoties Chica- 
’ goj. Pasvarsčius tą klausimą 
> Įnešta, -paremta, ir nutarta pa-

_ , , yra n.un. svagzuys, reaeracijos
Bučys ir Kun. Jakaitis kuriems prezMenta ir man važiuojaTlt | 
seke pil. šimutis ir Adv. Bren- gį Suvažiavima jis pasakė ka<i 

Iza, keturios moterjs delegates ir Federacijos deiegatai dalyvaus

. ... , , . , . vienminčių skaitlius yra laibaireikia elgtis labai tatsar- ' . •* . ... ,*** i wimiaic iv moo nnnviwio criXi'Kmažas, ir visa opozicija gerb. 
Vileišiui yra vedama Kun. Bu
čio ir jo kontroliuojamų laikra
ščių be pritarimo didžiosios A- 
merikos Lietuvių katalikų mi
nios, kuri myli Lietuvą ir ger
bia Lietuvos Atstovą už jo dar
bus1 ir jo taktiką ir kantrumą 
akivaizdoje nepamatuotų šmeiž
tų ir užsipuldinėjimų ant jo.

r Po tam atsistojo kitais dele-

tiktai kol peticija bus Preziden
tui inteikta, o paskui jokiuose 
kituose tarimuose nedalyvaus. 
Taigi Federacijos delegatai at
važiavo Suvąžiaviman su nusta
tytais pianais, ir dabartinis pa
reiškimas ir demonstracija ne
va del ei ką tik nubalsuotos re
zoliucijos yra tiktai priekabių 
j ieškojimas.”

Ištraukus (savo mandatus ši
tiems trims, kiti aštuoni dele
gatai balsavusieji prieš rezoliu
ciją atsisakė savo mandatus iš
traukti ir pasiliko toliau daly
vauti Suvažiavime.

Suvažiavimas negalėjo nepa- 
tėmyti užsipuldinėjimų ant Lie
tuvos Atstovo, kaip tūluose lai
kraščiuose per ilgą laiką prieš 
ši Suvažiavimą, taip ir čionai 
posėdžiuose — nors čionai daug 
švaresnėje formoj, be žemos rū
šies intarimų ir šmeižtų, kas 
laikraščiuose nuolat atsikarto
davo, — ir todėl Suvažiavimas 
išrinkti komisiją iš penkių na
rių peržiūrėjimui ir ištyrinėji- 

■ mui priežasčių užsipuldinėjimų

KADA GERB. SPRAGI-

gatas ir pareiškė jog jis yra L. 
R. K. Federacijos narys, balsa
vo už rezoliuciją, ir kad Kun. 
Bučys varydamas tiesioginę ar
ba netiesioginę agitaciją prieš 
Lietuvės Atstovą toli neišreiš
kia norus mąstančiųjų ir Lietu
vos .gerbūviu besirūpinančių Fe
deracijos narių.

Tada Kun. Bučys pridavė Su
važiavimui sekantį savo ranka 

mesta, -paiC.w«v, n rašytą dokumentą (parašai Kn.
liikti atviru, iki sekančiam ko- Jakaičio ir pil. šimučio yra jų- 
lite'to posėdžiui. dviejų ranka parašyti):.

■ Prie Da^aimininio i visuomenę “Kadangi. Lietuviu suvažia- 
ęndro atsišaukimo išrinkti K u- kvimas Vileišio, kaipo
5^aj^'^l'etraitisirAi_Bp1§t^?jd[^tuv^’^£^Uip( darbuotės vi- 
u nS.-^PĄnj P^^-S^s vedimą. I sapusiškam ^įWi*svarstymui pri- 
lešta, paremta ir nutarta kad [ėmė rezoliuciją išreiškiančią jam 
itų pradėta darbas nevėliau padėką; kadangi oficialiai ir ne- 
(ip rugpjūčio 1 d. 1921 m. oficialiai suvažiavimo asmenįs 
Posėdis užsidarė 11:30 vai. ta proga lužsiptildinėjo ant A- 

V. V. ČARNECKIS, . Į menkos Lietuvių R. Katalikų 
’ ’ ' Federacijos ir jos narių, kadan

gi suvažiavimo Sukvietime ne
buvo gvarantuotas jo proporcio- 
nališkumas ir visų Amerikos 
Lietuvių pakraipų atstovavimo 
lygumas, todėl Federacijos Cen
tro atstovai pareiškia jog rezo-

Susirinkimo Pirmininkas.
A. B. STRIMAITIS,

Susirinkimo Sekretorius.
P. S. A. L. R. K. Federacija 

praneša jog vieton Kum. Pet
raičio Paskolos Komitetan yra 
skiriamas Kun. J. Kaulakis. __

Didžiausias “cinas” kokį 
Laisvos Lietuvos Demokra
tiškos Respublikos Valdžia 
gali suteikt Į Ameriką va
žiuojančiam žmogui yra tai 
Atstovo “cinas”, arba < Am
basadoriaus . kada Lietuva 
bus pripažinta “de jure”.

Aš, gerb. Spragilas, šon
kaulio jieškotojas, kaip ka
da irgi pasmislinu pastot 
•Lietuvos Ambasadorium. O 
tas labai lengva: tik parya- 
ižiuosiu Lietuvon, pasiskui- 

ir 'insinuacijų ant Lietuvds At- ^a+a_
stovo, Jono VileiSio.. Po ilgų 
visapusiškų diskusijų į minėtą 
komisiją išrinkti:
, A. B. Strimaitis, Adv. Uvick, 

Dr. Dambrauskais, Pil. Grinius, 
Dr. Klimas.

Komisijai įsakyta pasitrauk
ti į Komisijų ruimą, ir ten su
teikti .progos visiems priduoti 
skundus, apkaltinimus arba už
metimus prieš Lietuvos Atsto
vą, kokius kas turi arba mano 
svarbiais esant. Iš savo dar
buotės (komisija raportuos Su
važiavimui.

Lietuvos Atstovas, gerb. .Vi
leišis, pareiškė pageidavimą 

' ^"^tsSųvažiavimas suteiktų pro- ____  ___________
tų bet ku-
jimo,’ ir pil. Vinikui iš Lietuvos rie Amerikoj būdami dirbo, 
reikalams suplaukusių' aukų, tie dirbo iŠ noro, _ 21 
Nutarta išklausyti. Abudu ra- prievartos, ir kada tą Lie- 
portai buvo išklausyti ir vien- tuvos Valdžia supras, mane 
balsiai priimti, ir už pasidarba- ambasadorium ir paskiria, 
vimą gausiu delnų plojimu pa- Bet a'š nenoriu but Ame- 
dėkavota. . i rikos Ambasadorium. Ge-

Paaiškinus Lietuvos Atsto- riau tegul mane paskirtų 
vui jog liepos 1, 1921 m., yra | ambasadorium kur į Turki- 
diena — kuri jau artinasi — 
išmokėjimui procentų už pini
gus Amerikos Lietuvių indėtus 
į Lietuvos bonus. Tame'reika
le Suvažiavimas priėmė sekan
čią rezoliuciją:

nėšiu diplomatiškuose rate
liuose, parodysiu savo dide
li protišką gabumą ir dip
lomatiškų ‘suktybių mokėji
mą — ir mano kazyrė laimė
ta. Aš „vis. manau kad Lįe- 
tuvos Valdžiai daug geriau 
Fr verčiau būtti' skirt jnane 
ATš^^.,delto^Ykad,,,ąš!rTj.au 
moku Angliškai kalbėt ir 
žinau visus trukius kuris 
kur turi ei^-^
- '"DabaL'atštovaims hera ge
rai, ba čia reikia samdyt 
visokius tlumočiuš.

Atstovais vis reikia skirt 
tokius kurie daug Lietuvai 
pasidarbavo: Kurie ten pat 
būdami darbavosi tai nėra

o ne iš

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI IL
GĄ IR LINKSMĄ GYVENAMĄ 

DUODAMA JAM “E ACJ .F. 
BRAND” TUOJ KAIP TIK 
TAVO PIENAS SUSTOJA.

EAGLE BRAND
(condensed milk)

yra švarus, saugus ir gausus maistus, pri
rengtas specialiai kūdikių maitinimui. Len
gvas prirengimui — ir jūsų kūdikio vidu
riai jį suviršikins lygiai taip kaip jūsų pa
čios pieną.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

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

Vardas ----------------------    -

Adresas

Delei Išmokėjimo Nuošimčių 
už Bonus

Iš 'Lietuvos Atstovybės pra
nešimo Suvažiavimui paaiškėjo 
jogei su ■ ateinančiu liepos mė
nesiu pareina laikas pradėti iš
mokėjimą nuošimčių už Lietu
vos : Laisvės Paskolos Bonus, ir 
kurie Lietuvos Atstovybėje yra 
jau prirengti išmokėjimui. Bet 
susidėjus labai sunkioms aplin
kybėms Lietuvos Valstybėje, ir 
kad Lietuvos Valstybei nors 
kiek palengvinti, Suvažiavimas 
tą apkalbėjęs, nutarė sekančiai:

Prašyti visas paskolos stotis 
idant jos sušauktų savo apielin- 
kių susirinkimus kuriuose turi 
būti šita padėtis išaiškinta ir 
prašoma visų Bonų pirkėjų, ku
rie tik gali, savo šių metų nuo
šimtį arba nuošimčius Lietuvos 
Valstybei dovanoti, ir tokiu 
kuponus atkirpę Lietuvos At
stovybei prisiųsti, už kurias 
dovanas Lietuvos Atstovybė au
kautojams . išduos tam 
garbės liudymus.

tikrus

reiktųIškilo klausimas kad 
išnešti rezoliuciją reikale vidu
jinės Lietuvoje tvarkos. Iš de
legatų nuomonės paaiškėjo kad 
gandai kurie pasiekia Amerikos 
Lietuvius per spaudą ir nuo su- 
gryžusių Lietuvą lankiusių A- 
meri'kiečių nurodo jog Lietuvo
je viešpatauja didelis žemesnių
jų viršininkų sauvaliavimas, pa
siputimas, "išponėjimas”, ky
šių Įtupimas, laisvės žodžio per
sekiojimas, ir vargdienių darbi
ninkų' ir kaimiečių spaudimas, 
pajuokimas ir įvairiais; budais 
varginimas per įvairius “činau-

(žiur. p; 4-tą)

ją, į Braziliją, Meksiką, 
Grenlandiją, Alaską, ar net 
Saharos tyruose!

Gal jums bus dyvai ko
dėl aš tokiose vietose atsto
vybės noriu. Bet nesistebė- 
sit kada pasakysiu, ir jus 
patys- norėsit tekio paskyri
mo, jei proga pasitaikytų.

Kodėl? — jus norit žino
ti. Ogi todėl ka'd tose šaly
se nėra Lietuviškų” laikraš
čių. Nuvažiavęs sau į Gren
landiją galiu atstovaut Lie
tuvą kiek tik noriu, ir nie
kas nei burbt, ries neturi 
kaip: tenai Lietuviai nelei
džia laikraščių, nėra, parti
jų ir negalį niekaip prikibt.

Toj Amerikoj tikra-bėda. 
Gali zmqgus~ya.dln.tis. gerb. 
Vileišis," ar' gerb.,Čarneckis 
ar gero. Spragilas, vištiek 
tave^u«^'i£jvjsEiįk_Iau j 
čiunryną?Jų^šl Tas nori kad 
taip Lietuvą „atstovautum, 
tas nori kad šitaip. Ir kaip 
neatstovausi — vis bus NE 
taip ir gana.

Atstovauji, atstovauji, ir 
net nusibosta. Lauki galo. 
Ir štai ateina galas: pasi
rengi išvažiuoti. Vieni ta
ve didvyriu Skaito, daug pa
dariusiu (laiko, o kiti per ki
šenių tau špygą rodo: tu, va 
tokis ir.tokis, nieko nenuat- 
stovavai; va šitas tai atsto
vaus ! Ir štai vieni susigrie
bia kitą, vaišina, glosto ir 
myluoja, o tada kiti ima ir 
prasišiepia: na ir kas dabar 
iš tokio atstovavimo bus?

Ir vieni laikraščšiai giria,_ 
ir Eiti peikia; ir vfeni peikia 
ir kiti’giria." ’Net, galvą, una 
suktis.

Su vienokiu vardu būni ir 
atstovauji —•* vieni protes
tus rašo kam į jų fundą ki
ša nosį ir reikalauja atskai
tų. Ir prasideda ant tavęs' 
melagysčių, pliovonių, bar-

nių, išmetinėjimų,- užsipuldi
nėjimų, dumblu drabstymų, 
akių plėšymų ir tt. ir visko 
kito.

Na ir štai atsisveikini, į 
vis*ką ausis užsikimšęs žiū
rėdamas išvažiuoji

Tavo vietą užima kitas.
Tie 'kurie ant pirmo dum-_ 

blūs drabstė, 'kitą glosto, o’ 
kurie pirmą glostė, prieš an
trą šiaušiasi. Ir atstovauk 
tu, žmogus, 'tarp' tokių su
tvėrimų Lietuvos Valdžią! • |

Sakau, kad vardai nieko 
nereiškia: ar buk tu vieno
kis ar kitokis, arba kad da
bartinio Atstovo vietoj bu
tų jums buvęs atsiųstas to- 

I kis žmogus kurio vardas bu
tų gerb. Spragilas. -

Praleidi, žmogus, birželį, 
praeina pusė liepos mėnesio, 
arba tik apie mėnuo laiko 
nuo gerb. Spragilo užėmimo 
vietos Washin^one, ir štai, 
duokim sau, laikraščiai pra
deda rašyti:

“Gerb. Spragilas su tuš
čiagalviu Mastausku igno
ruoja net Lietuvos Steig. 
Seimo paskirtą Atstovybės 
Raštininką gerb. Viniką. Jo
kio pasitarimo su juo neda
ro. Mastauskas pasižabo
jus gerto. Spragilą- jodinėja 
po visokius užkampius kle
rikalų takeliais.. Tas, be 
aibėj o, pakenks Lietuvos rei
kalams. \ Amerikos Lietu
viai turėtų užprotestuoti 
Lietuvos Valdžiai* už per- , 
nevalią inbrukimą tokio Ma- 
stausko, . kurio Amerikos 
Lietuviai nekenčia kaip bel- 
zabubo. Ižtikro tas Mastau
skas suėda visą medų, kurį 
mes, bitelės, surankiojam 
Lietuvos reikalams. Minė
tas Mastauskas nieko nedir
ba, o algos gauna $100 Į sa
vaitę! Tas pats yra įr su 
gerb. Spragilu. Skaudų yra 

. matant tokį Lietuvos Val
džios pasielgimą, kad mumis

bitelių, 
dėtą medų suėsti."

Še tau, gerb? Spragiiėli, ir ' 
atstovo garbė! Ištikro, ne
užilgo pasipils laikraščiuose 
tokios žinios apie kitą mu- - 
su atstovą.

Jeigu man bus lemta to
kia laimė atstovo “ciną” iš-‘ 
sistoroti, prisiekiu kad ne
sutiksiu į Ameriką važiuot, 
nės čia yrą perdaug tų laik
raščių ir jie vis ką nors ant 
žmogaus išmislina. Tuoj, 
tau ant sprando ką nors už- ‘ 
sodins ir lieps jodinėti po 
kampus.

Prašysiu būtinai leist ma
ne atstovu i Saharą tarp 
nigerių arba Į Alaska taip 
Eskimosų.-

Bet jau jeigu-mano pra
šymai nieko negelbėtų ir 
Valdžia užsispyrus' norėtų 
mane pasiųst atstovu į Ame- 

, riką dėlto kad žinau kelią ir 
kaip per (tunelį iš New Yor- 
ko į Washingtoną pataikyt,-, 
tai atvažiavęs tuojau, be jo- ? 
kių vakarienių; be pietų ar 
pusryčių, be jokio komiteto, j 

i dui 'į Washingtoną, atsisė- 
: du sau ir nieku daugiai ne- 
į pasirodau. Atlieku tik tą. 
i ką Valdžia nuo atstovo' rei- 
, kalauja: išduodu paliudy- * 
i mus važiuojantiems į Lietu-' 
i va, paimu po dešimtinę, ne- . 

susidedu su jokiu kuris no- i
• retų Lietuvą su prošepanais 
. ar 'bolševikais suvienyt; ne-
- susidedu su jokiu fondu ir
- jokiu laikraščiu ajha parti-
■ ja ir net nesisukau kokios , 

partijos aš esu! Tada tik 
žmogus gali būti didūs, gar- - 
bingas ir augštu laikomas, 
ba apie tave niekas nežino. ..

Kada sužino jau ir bėda: ? 
vieniems esi peraugštas, ki- 3 
tiems peržemas; vieniems 
perstoras, kitiems perplo- j 
nas. -Ir kam tik ,nesitaiky- 
si tam nepatiksi.

Amerikoj Įiųti ■ Lietuvos 
atstovų, reiškia tuoj is pat 
at^vaziavĮ^.oJp^^LlfiPgtis 
gr^ti“atgal; pakračitBran- 
kas,~,hžšimbvusjkgffi^£tg' 
liaWwt~a1^^ka3neBgiiSf 
tunL_paskut,iiUU. A menko* 
Lietuvių ^tsisveik’immo'žo/ 
džių.....
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Nuo Redakcijos
DRAUGIJOS IR PARAPLIQS JDABAR-GALI

DUGPJUČIO pirmą dienąĮ,. , . ■ .N“ vėl Amerikos Lietuviai b draU^ysteS lr ParaPxJas 
turi sukSi^enmuia - Prie Pirkimo Lietuvoa Uais’ rures suK-rusti pemaują — - Rnnn 
kaip 1920 metų pavasarį —I 
pavarymui toliau Lietuvos 
LdlgVfek Paskolos darbo. Iš 
PaSk&tūs Kornitero praneši
mui matome jog dar mums 
fe&ia išpirkti nors tris šim
tas tūkstančių dolarių ver
tės bonų. Išpirkti reikia ir 

, neką darysi. Ir juo grei
čiau tuo geriau.

Bet vieną, keblumą dabar 
Paskola sutiks — griežtai 
prWggl^Sr'XpliphIYfees negu 
blMEios pernai: tada, tik 
kąbeveik pasibaigus karei, 
darbams gerai ėjus, žmonė
se 'laivo pinigų, kaip nekurie 
sako, “kaip šieno”. Dabar 
stovirne priešingai tam: be
darbe tęsiasi jau metai lai
ko ; pinigai žmonėse jšsibaų 
gę, kiti jau Visai neturi kuo 
misti ir pagalbos miešto val
džiose reikalauja; kiti dar 
tūri ir pasilaiko, bet jau nie
kur išleisti negali, nežinoda
mi Jcada galės pradėti dirb
ti, arba kiti jei dar pilnai 
dirba ar dalimai dirba, ne
žino kaip ilgai dirbt. Vien 
tikrai galintieji bonus pirks.

Ištikro, kaip gaila kad’di
džiame musų Tėvynės rei
kalo laike mes čionai irgi di
dumoje esame vargo pri
spausti ir negalime gelbėti 
taip kaip norėtume.

išėjimą mes mato
me ’ nirkfi dabar ya-

s^organizacjiQs:^drau^i.ios, 
kuppos, „parapijos. Tą mes 
pamatuojame štai kuo: da
bartiniu laiku visoš pašalpi- 

~ nes draugijos, nuo gerų pra
ėjusių metų, vis dar turi pi
nigų: Bet dabar jų atsako
mybė yrą daug mažesnė -ne
gu-pirmiau. Dabar daugy-.! 
be žmonių išvažiavo j Lietu
vą. Daugybė išsisklaidė po! 

t kitus mieštas, palikdami sa
vo draugystėms viską kiek 
sumokėjo ir kiek draugystės 
butų turėjusios jiems duoti 
ligai ar mirčiai ištikus. Pi
nigų nei vienas narys atgal 
negavo, nes to neleidžia įs
tatymai. Taigi draugystės 
neturėtų atsisakinėti ~ nuo 
bonų pirkimo pasiaiškini
mu kad narių skaičius su

it mažėjo, nes tas joms eina
ant. naudos. Nereikalauja 

į iš jų niekas visų pinigų, bet 
gali skirti bent trijų-ketu
rių savo buvusių narių po
mirtines.

Kuo parapijos gali priši- 

rffinetdff^IIznusKas^^uo- 
savvW? NeKuriose koloni- 

g jdBe TSiėtuviškų parapijų
■ turtai iššaukia tiesiog nusi- 
į stebėjimo. Jos gali užtrau-

, kti ant savff'TtirtOįkšRSTaš 

" lėtą šimtų, ar „tūkstančių, 
pŽrimlfiTn Liętu.vai. Pini- 
gai-nedingST'bus grąžinti su 

į ’ nuošimčiu.
■ -Kadangi parapijų turtai 
& yra globoje vyskupijų, parą- 
B pijąs galėtų padaryti tam 
I tikrą žygį tame reikale ir 
H išdėstę vyskupams dalyką 
g' . be abejonės galėtų gauti pa- 
į Skolą ant Savo nejudinamo 
g šurto paskolinimui Lietuvai.

Del Bpnų Kuponų
Naujasis Lietuvos Allstovas 

gerb.Ssąfn'ečkiš,- 'Liętuyoš Pas- 
kotosKomįtęto.organizativiame 
susirinkime biržeįip 27 d., jšjgį- 
škia- jog"dabar nereikėtų ragin- 
tri*žfiionių aukauti bonų kupo
nus Lietuvai, kad tuomi nesu
mažinus pasitikėjimo paskola ir 
neapsunkinus tolimesnio pasko
los kėlimo.

čia mes turime dvieiu-mMsn 
Atstovų dyejąa^pažiuras: vieno

Kad bonų a ūkavimas 
kaip tik turės’ didesnės reikš
mės prie paskolos; kito manoma 
jog tuomi paskolos reikšmė ma
žėtų.

i-o seniau, prie Rusijos valdžios.
Tada buvo sunku žmogui pa

rašą gauti jeigu žmogus nepri
klausė prie parapijos.

Nekalbame kad kunigas ne-Į 
turėtų gauti tos teisės pasira
šyti, tečiaus negeistina butų su
laukti to kad tik kunigo parašas 
tebūtų geras norinčiam išvažiuo
ti į Lietuvą žmogui.

Konsulas jau Siunčiamas
Keletas savaičių atgal"’buvo

me paskelbę žinią jog Suvieny
tų Valstijų valdžia nutarė pa
skirti savo konsulą Lietuvai.

Dabar, kaip žiniose ant pir
mo puslapio matote, tokis kon
sulas ir jo .padėjėjas jau išvyk
sta į Kauną. Taigi iš Suv. Val
stijų pusės tas dalykas neužvil
kinta perdaug.

Kas mums čia svarbu pami-

r Reikale Nuošimčių už
***** Bonus

Kaip jau yra paskelbta jog 
nuo Liepos 1 d. šių metų nuo
šimčiai už Lietuvos Laisvės Pa
skolos Bonus yrą atmokami Lie
tuvos Finansų Misijos raštinė
je, šiuomi dar norima, į kai ku
riuos dalykus atkreipti visuo
menės domės.

Daugelis prisiųsdami kupo
nus nieko nepažymi kam jie 
yra siunčiami. Taigi nuošir
džiai prašoma tėmyti jog pri- 
siunčiant kuponus reikia būti
nai pažymėti kam juos (siunčia
ma. Jei aukaujama Lietuvos 
Valstybės reikalams, prašoma 
tą laiške pažymėti. Aukavu
siems bonus arba kuponus tam 
tikri ’ liudymai yra išduodami. 
Jei reikalaujama nuošimčių, tą 
irgi reikia pažymėti, tuomet 
bus galima tuojau čekį išsiųsti.

Daugelis teiraujasi ar jie ga
lėtų nuošimtį dabar neimti, o 
tik paskolos terminui užsibai
gus kartu sumą ir nuošimtį at
siimti. šiuomi norima pastebė- 1 
ti jog kurie norį arba kuriems ! 
galėtų būti parankiau, tą gali 
padaryti.

palengvinus žmonėms 
-šiuomi pareiš-

nėti tai musų — Lietuvių —I Kad palengvini
-, jį*ra yraĮ4-a pas^°~ laikraščių sutikimą tos žinios-, nuošimtį gauti, ___

la Įgauna didesnes- reikšmės ka- Chicagos “Draugas” pasisku- kiama jog paskolos stočių val
da žmogus turi progą aukauti I bino išreikšti sau padėką už tai dybos gali priimti kuponus ir 
ooua IriKnnno ion Iraiinn T . i • •• • • >•savo kuponą jau .kaipo gyvą pi-toad konsulas Lietuvai paskir- 
nigą, neišimdamas iš savo kiše-] tas. “Draugas” tai priskiria 

darbu kokios ten Chicagos fede
racijos.

Kiek mums yra žinoma, kon
sulato Kaunui reikalavo ne tik 
Chicagos federacija, bet ir Lie
tuvių Prekybos ir Pramonės Ta
ryba, prie to dar didelį spaudi- 

Imą darė, -nieko -bendro su Anu
mis neturėdamos, garlaivių, kom- 

| panijos, nes jos irgi patyrė kad 
naudingiau butų jeigu Ameri
kos konsulas butų tiesiog Lietu
voje ir paskirai nuo kitų Balti
ke valstybių. Pagaliaus ir Suv. 
Valstijos pačios tai gerai žino
jo, kuomet idikčiai išios šalies 
piliečių, ne tik jau Lietuvių, ra
dosi ir randasi 'musų krašte kii- 

I riems reikalinga konsulo.
Buto perdaug jau koktu, jęi 

Į prisilaikyti, ąąmątoą,. ^hįęagos 
‘Tlraugųi” >y<isa už tai kreditą 
sąm.pasMmti.

Taip einant, gavus Amerikos 
pripažinimą Lietuvai, “-Draugas” 
padėką sau pasirašys, kadangi 
trumpas laikas atgal jis pažy- 
mėjęs buvo jog gerb. Atstovas 

l^įguj^^Atgįgjyj^įįsena Vileišis nieko tame nepasidar- 
Pribuvus Amerikon naujam bavo.

niaus dolario. Ar gali būti ge
resnė proga Lietuviui padaryti 
auką savo Tėvynei ir tuomi ne
jausti sau skriaudos? Štai jis 
pirko boną, padarė Lietuvai pa
skolą, ir suėjus metams jau jo 
bonas atnešė jam penkinę (jei 
$100 vertės). Tą penkinę jis 
štai vėl padeda ant Lietuvos au
kuro, pasidžiaugdmas kad jo 
paskola .buvo naudinga • ir Lie
tuvai ir jam.

Niekur nei viena stotisnetu-
retų nedrįsti aiškintisavo žrno-

pono Lietuvai gali sumažinti pa- 
tkotoa^rerkfiįę.

Raginimas kupono, aukauti 
nėra tai1 prašymas palaukti įsu Į 
nuošimčiu ir tuomi netikrinama 
kad Lietuva neturi iš ko mokė-| 
ti, vargų dienoms nepraėjus. To 
visai niekas nei mintyje neturi 
ir taip neskelbia, o tik tokis at-l 
sitikimas tegalętų^paskolos rei
kšmę puldy.ti.

visus sykiu Misijon. prisiųsti, 
kartu su kiekvieno žmogaus pa
žymėjimu ką su jo kuponu da
ryti. Prašoma aiškiai sąraše 
pažymėti vardą, pavardę ir ant
rašą bonų savininkų, kiek jo 
kuponų prisiunčiama, ir kupo
nų numeriai. Vįsiems bus iš
rašyti čekiai ir paskolos stočįų 
valdyboms pasiųsti, o jos išda
lys kam priklauso. Tokį pat 
sąrašą ir už paaukautus kupo
nus reikia padaryti ir kartu su 
kuponais Misijon prisiųsti. Bus 
tiems išrašyti tam tikri liudy- 
mai ir pasiųsti paskolos stočių 
valdyboms,, išdalinimui aukavu
siems kuponus arba bonus..

Stočių valdybos yra prašomos 
kuponus 
prisiųsti, 
skaitlių, 
kuriems 
tie gali kaip nuošimčiams taip 
ir aukaujamus kuponus arba 
bonus siųsti tiesiog Misijos raš
tinėm o čekis arfo,lįud.vmas su- 
lyg priklausomybės irgi bus ga
lima tiesiog pasiųsti.

Lietuvos Finansų Misija 
Paskolos Skyrius

370 Seventh Avė., New York.]

kas savaitė Misijon 
nežiūrint į kuponų 
Bet kurie nori arba 

gali būti parankiaus,

Lietuvos, Atstovui, jau —
šioltiu TŠcTų1 .permainų. Gal dar I 
iki šiolei n^s?8rąsTno, bet to- MENULIS NEGALI
liaus sulauksime, be abejo, dau
giau įvairumo.

Firmas iš didesnių dalykų .yra 
norėjimas atskirti wp..Liėta^ 
Atetovypes iki šiolei prie jos gy
vavusios Amerikoj. Liet. Preky
bos ir Pfgtnonės oyvanizaeijos.

kitos permainos, kaip jau pa-(pagalba teleskopų, yra tik di-
juiJtAJHft1 CfevelanSe, Jffluįįįfilįgįdėli lygus plotai, nors anksty- _ _ _
užvilkimas išdavimo Lietuvon I vieji astronomai manė juos bu- limai nuo spalvos akmenų ar dir- 
Reltau'jantlėnis leidimų. vusius jūrių plotais, tik dabar vos-žemės iš kurios tie plotai

Eirmiaus, būdavo, 'pasiuntęs 'esančiais tuščiais ir giliais-, — susideda.
aplikaciją žmogus leidĮma^^gajį- rašo Garrėtt P. Servisą. Neku- Į Tenai yra taipgi nekurtos vie- 
na į savaite laiko; dabar siun-!rie astronomai mano jog tie plo- tos kur tėmytojai nužiūrėjo pe- 
čiantieji aplikacijas atsakymų tai. niekados nebuvo padengti riodiškas -permainas spalvų ir 
negauną į tris savaites laiko. I vandeniu, nors kiti vėl nurodo išvaizdos, ir tą apsireiškimą ne-

TURET VANDENS

'T’AMSŲS ant mėnulio paviršio j 
’ esantieji plėtmai, kokius 

maždaug galima nutėmyti nuo
ga akla arba aiškiau' įžiūrėti su

singa yra pažymėti kad šitos 
teoretiškos pasekmės yra visa
dos atviros peržiūrėjimui švie
soje naujai dasidedamo pažini
mo ir mokslo.

Tamsi spalva nekurtose vie
tose ant mėnulio, kurios išrodo 
plėtmais arba šešėliuotomis sri
timis, paeina; greičiausia, dali
niai nuo Sulyginamai ivienodo- 
lygaus tos srities ploto, ir da-

0.

o

KANDIDAS
VOLTAIRE Verte Karolis Vairas

---------------- -------- -----------------b

ą^liš; Amerikos Lietuvių 
f kunigija suka galvas įvai- 
. riomis politikomis kokiu bu- 
- du užvaldyti Lietuvą, ar tai- 
. gi nesveika butu ir pagalvo

jus kad jų čionaitinės gau
sios parapijos prisidėtų prie 
Lietuvos parėmimo — parė- 
mijo jau ne kokiu kitu išro- 
kavimu kaip tik humanita- 

\ rišku, vardan to didžio rei
kalo ir bėdų kokios Lietuvą 

s spaudžia.
■ . Nieko tame musų.užmini- 

I. me nėra bedieviško, nieko 
' blogo, vien tik numatymas 

kad tokiu budu galėtūme iš 
Amerikos daugiau Lietuvą 
paremti, kada dauguma pa- 

'čių žmonių'negali nuo savęs 
ypatiškai prie paskolos pri
sidėti.

Taigi kviečiame visą mu
sų patriotinę spaudą ragin-

dar gal taip su visais nėra, li
gai tas nėra nusistatyta naujos 
Atstovybės eisena, vienok žmo
nes tas labai apsunkina. Pasi
rengęs išvažiuoti, žmogus tuoj 
skubina išsiparduoti 
kiši į savaitę laiko 
■pirmiau būdavo, ir 
prašymus pildantieji 
Na bet paso nėra pusėtinai il
gai. Tas su šeimyna važiuojan
čiam žmogui daug apsunkina.

Daugumas jau ir ant laivų 
užsisako vietas, bet leidimo ne
gavę turi jas kanceiiitoti.

Ar leidimų išdavime išsivys- 
. ar ne —^parodys 

ateitis. Bet kaip atmename iš 
seftiaū, ' musų dešinėji spauda, 
kuri daro didelį gudimą ant nau
jojo Atstovo, jau senai yra pa
reiškus kad Lietuvoje neturėtų 
•būti vietos tokiems šliupams ir 
kitiems. TaS turėjo savo reikš
mę, o dabar randa ir progą.
■ Jeigu dar dabar nepasimato 
naujojo musų Valdžios Atstovo 
pranešimo kokios tvarkos jisai 
laikysis aplikacijas norinčiųjų 
važiuoti priimant, tai tą pama
tysime vėliau. Gerb, Vileišis bu- 
vo^jiasakęs jog aplįkacijąs pri- 
im^visrBe atodairos j jų poli- 
tiškas ar srovines pažiūras.

Ar gero. Čarnecki^.’ kaip yra 
sjjgilpiu,'paskelfagipg- aplikaci
jos bus priimtos (ik tokioj, ant 
kurių bus kunigu parašai —«Jto •

į ką tokio panašaus esančio ant kurie priskyrė tik paprastam 
mėnulio paviršio kas 'butų lyg | saulės apšvietimo įvairinimuisi. 
vandenų sulyginti guoliai, su-1 Kadangi su žemės keliavimu ne
supti bangų ir sukuriu," tokie vienodai mėnulis-eina sšvo ke- 
kaip randasi pakraščiais arba lią aplinkui žemę — vieną sykį 
ant dugnų, jūrių ir ežerų ant būna augštai, kitą sykį žemai — 
žemės. kaip tai žiemą augštai, o vasa-

Viena iš didžiausių priežasčių rą žemai pietuose, tam yra ir 
abejojimui ar mėnulis kada tu-1 priežastis aiškinti apie tą įvai
rėjo, ar galėjo turėti', didelius 
plotus vandens yra tai jo visiš
kas mažumas — mėnulis yra 
tik aštuoniolikta -dalis musų že
mės masės — ir taigi jo pritrau
kimo spėka yra šešis sykiiis 
mažesnė, o per tai labai lengva 
greitai, nugaruoti ir rasti budus 

į vandens molekuloms pradingti 
nuo mėnulio garais.

Faktiškai, mėnulio pritrauki
mo -spėka negali išlaikyti prie 
savęs nuolatos jokio daikto ku
ris turi galę skristi arba lėkti 
su greitumu apie mylią ir pusę 
sekundos laiku, kuomet didžiau- 
sis ‘greitumas kuriuo vandens 
molekulės garu skrieja yra iki 
dviejų ir pusės mylių per sekun
dą: Tokiu budu, ne tik vanduo, 
per išgaravimą, -greitai prasiša^ 
lintų mid mėnulio, bet gal but 
nei laikinai negalėtų įgauti .to
kią vandens formą tenai kokia 
matoma, ant žemės ežeruose ar 
jūrėse.

Nutėmytas nesumals jokios 
matomos atmosferos arba oro 

tiuliu :ant menulio yra pamatuotas pa.-
darnies netikriname. Šitaip bu- našliais pagrindais. Vienok tei-

ką turi; ti- 
paso (kaip 
kaip jiems 
patikrina).

Kiti gi prideda šitokįrinimąsi. 
aiškinimą, buk tai yra nuo au
gimo ir nykimo kokių nors au
galų. Pastarasis tikrinimas, jei 
pasirodytų tikrai pamatuotas, 
atmestų į šalį išvedžiojimus jog 
ant mėnulio nėra vandens ar 
kokio nors šlapumo.

žmogus ant mėnulio galėtų 
gyventi tiktai tada jeigu jis tu
rėtų oro* kvėpavimui, Vandens 
gėrimui ir maišto valgiui. Bet, 
akivaizdoje to kas viršuje buvo 
paminėta, tų visų dalykų mums 
reiktų nusigabenti patients nuo 
žemės, ir'pasiinrti jų tiek kad 
užtektų tokiam laikui kiek ma
noma ant mėnulio pagyventi.

Beveik visiškas nesamas ant 
mėnulio atmosferos padarytų di
delius skirtumus temperatūroje 
ne tik, tarp dienos ir nakties, 
■bet ir taip saulės apšviestos da
lies ir šešėlio, taip kad keleivis 
vykdamas mėnuliu iš vienos vie
tos į kitą, pakartotinai butų .tai 
kepinamas tai sušaldomas į ra
gą,Jjaip tik išeitų į tiesioginių 
saulės spindulių šviesą ir vėl į 
šešėlį kur įlystų.i

I
Kaip Kandidas Užaugo. Gražiuose 
Rūmuose ir Kaip Paskui Jis Buvo 

iš Ten Išvytas.
WESTPALIJOJE, tvirtovėje, priklausiu- 
v šioje Baronui Tunder-ten-Tronik, gyve

no ’jaunikaitis; gamta buvo apdovanojusi 
ji dideliausiu švelnumu. Jo išvaizda bu
vo tikrasis jo sielos paveikslas. Jame bu
vo .tikras sveikas protas ir dvasios skais
tybe ir del tos priežasties,- kaip aš spėju, 
jis ir buvo vardu Kandidu. Seni šeimynos 
tarnai spėjo ji buvus sunum Barono sesers, 
gautu nuo gero, padoraus pono kaimyno, 
už kurio jaunute baronaite nebutu nieka
dos ištekėjusi, neš jis tegalėjo prirodyti 
septyniasdešimta viena savo kilmes šaka, 
o likusioji jo genealogijos medžio dalis bu
vo dingusi laiko verpetuose.

Baronas buvo vienas galingųjų vieš
pačiu Veštpalijoje, ir jo bvirtove-rumai tu
rėjo netik vartus, 'bet ir langus. Net jo 
dideje saleje ant sienų kabojo tepątai. Vi
si kiemo šunys, reikalui' kilus, virsdavo me
džiokles šunimis; jo arkliaganiai buvo ir 
jo medėjais; gi kaimo klebonas buvo jo di
džiuoju Metavotoju. Jie vadino ji: “Ma
no Viešpatie”, ir juokdavosi iš jo visu pa
sakojimu.

Barono žmona svėrė apie Itris šimtus 
ir penkiasdešimtis svaru ir todėl buvo svar
bi ypata ir, kaipo garbinga namu seimy- 
ninke, dar labiaus verte visus kad ja gerb
tu. Jos duktė Kunegunda buvo septynio
likos metu amžiaus skaisčiu veideliu, rie- 
botoka, geidžiama. Barono sūnūs visais 
atžvilgiais buvo vertas savo tėvo. Moky
tojas Panglosas* buvo šeimynos pranašu, 
ir mažas Kandidas klausėsi jo lekcijų su 
geriausiu jo amžiaus ir budo įsitikinimu.

. Panglosas buvo metapyžiko-te'ologiko- 
kosmolo-nigologikos propesorius. Jisai ste
bėtinai priparodydavo, jog (be priežasties 
nėra pasekmes ir kad, kuogražiausiais žo
džiais, Barono tvirtove-rumas buvo visu- 
graižiausis ir lead Baronienę? buvo irisu ge
riausiu poniu geriausioji.
i — Priparodytina, — jis sakydavo, — 
kad dalykai negali būti kitokie, negu jie 
yra; nesą viskas yra sutverta tikslingai, 
viskas yra reikalinga goresniajam tikslui. 
Pastebekit, jog nosis yra 'taip padaryta, 
kad ant jos laikytųsi akiniai — taigi mes 
ir turime akinius. Kojos, matoma, yra pa
darytos tam, kad devetume kojines, — tai
gi mes ir devime kojines. Akmens yra 
tam, kad juos skaldžius ir Stačius puikius 
rumus, — taigi mano viešpats ir turi pui
kiausius rumus, nesą didžiausias visame 
krašte baronas privalo turėti geriausia pa
stoge. Kiaules yra sutvertos tam, kad jas 
valgius — todėl mes ir valgome kiauliena 
peų kiaurus metus. Tatai tie, kas sako, 
jog viskas yra gera, patys yra kvailiai, — 
jie turėtu sakyti, jog viskas yra goriausia
jam tikslui!

Kandidcis atsidėjęs klausėsi ir nekal
tai tikėjo; nesą jisai mane Kunegunda 
esant dailiausia, nors ir neturėjo drąsos jai 
to pasakyti. Jis išsiaiškino sau, kad pir
mas laimes laipsnis buvo tame, kad užgi- , 
ftie Baronas-.Tunder-ten-Tronkas; antras 
laimes laipsnis buvo būti panele Kunegun
da; trečias.laimes laipsnis buvo matyti ja 
kasdien; ir ketvirtas laimes laipsnis 'buvo 
girdėti kalbant Mokytoja Panglosa, di
džiausi visoje apielinkeje ir, žinoma, visa
me pasaulyje, — pilosopa.

Viena diena Kunegunda, vaikštinėda
ma aplink rumus, mažoje giraitėje, visu 

I vadinamoje parku, pamate tarp krumu Dr. 
Panglosa, kaip jis mokino eksperimenta- 
les gamtos pilosopijos jos motinos 
te, apdegusia ir vikria mergiščia, 
gi panele Kunegunda buvo ‘labai 
prie mokslu, tad ji, sulaikydama 
žiurėjo i pakartojamus eksperimentus, ku
riuos ji mate tarp krumu. Ji aiškiai su
prato Daktaro protavimu iega, pasekmes 
ir priežastis. Nusigryžo ikaitusi, nurau
dusi ir užsidegusi noru pasimokinti, svajo
dama, kad ji pati galinti būti užtektina 
priežastimi jaunajam Kandidui, o jisai — 
jai.

Ji pasitiko Kandida šalę rumu ir nu
raudo;-Kandidas irgi nuraudo; ji pasakė 
jam “labas rytas” drebančiu balseliu, ir

tarnai- 
Kadan- 
linkusi 
kvapa,

*žodis “Panglosas” padaryta iš dvieju Grai
kišku žodžiu “visas” ir "kalba”.

Kandidas ka tai atsake, pats nežinodamas 
ka sakas. Ant rytojaus, popietu, eidami 
šalin nuo stalo, Kunegunda su Kandidu ne
tikėtai atsirado vienu du už paravonu; Ku
negunda numėtė žemen skepetaite, Kandi
das pakele; ji paėmė ji nekaltai už rankos, 
ir jaunikaitis dailiai ir nekaltai pabučiavo 
jaunos panytes rankele; bematant, ju lu
pos'sukibo, ju akys sužibėjo, ju keliai su
virpėjo, ju rankos išsiskiete. Baronas Tun- 
der-ten-Tronk kaip tik ėjo pro sali paravo
nu ir, pamątes ta priežastį ir pasekme, iš
vijo Kandida iš rumu, smarkiai ispyres 
pasturgalin atsisveikinimui. Kunegunda 
nualpo. Paskui Baroniene gerokai apdras
kė jai ausis. Visa tuokart sujudo tuose 
gražiausiuose ir meiliausiuose rūmuose.

II
Kas Atsitiko su Kandidu 

Bulgaruose.
i IZANDIDAS, išvytas iš rojaus, ilgai ėjo, 

pats nežinodamas kur, verkdamas, 
žvelgdamas dangauspi, tankiai žiūrėdamas 
i puikius rumus, kuriuose kalėjo prakil
niosios ponios. Jis atgulė miegoti be" va
karienes, vidury lauko, tarp dvieju kups
tu. Snigo dideliais pluokštais. Ryto me
ta Kandidas, nuvargęs ir sušalės, vilkosi i 
miestą vardu Walaberghofftrarbk-dikdorff, 
be pinigu, alpdamas iš bado ir nuovargio, 
ir sustojo ties smukles durimis. Du vyru, 
pasirėdžiusių mėlynais rubais, temijo ji.

— Drauge, — tarė vienas, — antai 
tvirtas jaunikaitis, augštas ir stambus.

Prisiartino prie Kandido ir mandagiai 
pakvietė ji‘ drauge pietauti.

— Ponaičiai, — atsake Kandidas, — 
didele man butu garbe, bet aš neturiu kuo 
užsimokėti už pietus.

— O, tamistele, — tarė vienas melyn- 
švarkis, — tamstos išžiuros ir užsitarna- 
vimo žmones ir neprivalo mokėti: ar tam
sta nesi penkių pėdu ir penkių coliu augš- 
čio? - . J-—

— Taip, tai mano ūgis, —- atsake jis, 
žemai nusilenkdamas.

— Eik šian, ponuli, atsisėsk; netik mes 
apmokėsime už tamstos valgi, bet taipgi 
aprupinsiiųe tamsta ir pinigais. Žmones 
yra gimė tam, kad vieni kitiems gelbėtu.

— Teisybe sakote, — atsake Kandi
das, — taip visados mokino mane Panglo
sas, ir aš matau, kad viskas yra geriausiam 
tikslui.

Jie prašė jo, kad jis priimtu nuo jų ke
letą kronu. Jis priėmė ir norėjo duoti jiems 
vekseli, bet jie neprieme; susėdo visi prie 
ėtalo.

— Ar-myli labai?
— Ak, taip, — jis atsake. — Aš labai 

myliu panelė Kunegunda.
— Ne, atsake vienas ponaičiu, — mes 

klausiame, ar tamsta labai myli Bulgaru 
Karalių?

* — Visai ne, — jis atsake,, — nes aš 
niekados jo nemačiau.

—Ka?! Jis yra geriausis iš visu ka
ralių, ir mes turime išgerti už jo sveikata!

— O, gerai, mieliausiu noru, ponai
čiai, — ir jis išgėrė.

'— Na, užteks, — jie sako jam. — Da
bar tu esi Bulgaru parama, apgynėjas ir 
didvyris. Tavo laime ir gėrove dabar už
tikrinta !

.Bematant jie sučiupo ji ir nusigabeno 
i savo pulką. Čia liepe jam sukinėtis i kai
re ir i dešine, iškelti šautuvą ir nuleisti 
žemyn, šaudyti, žygiuoti ir, pagaliaus, su 
bizūnų įkirto jam trisdešimts ypu. Ant 
rytojaus jis jau geriau visa tai atliko. Pas
kui — dar geriau ii’ gavo tiktai dvidešimti 
ypu. Po to begavo dešimti, ir, ant galo, 
jo draugai apšaukė ji esant stebėtinai ga
biu kareiviu.

(Bus daugiau)

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 

'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 patjs nesi-., 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Apglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No." 3146. Drūtais -apdarais .......... $10.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas .......... $11.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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IDEALAI, REALAI IR “ESYBES”
Rašo Budrikas

IDEALAS yra musų normaliai gražaus 1 
1 išraiška ar paveikslas. Šitaip jis turėtų 1 
būti ir suprantamas. Idealas — tikras Ide- 1 
alas — turi ką nors Absoliučio. Jis yra 1 
savistovus ir reikalauja paklusnumo. Ide
alas yra taipgi tipas arba kolektivis įvai- 1 
rių tobulumų surinkimas, aktiviame gyve
nime išmėtytų ant daugelio individuumų. 
Idealas yra taipgi paveikslas/ ar modelis, 
pavidalas. Šioji pastaroji definicija yra 
Plalbono. Ciceronis pasakoja mums kad 
Zeuxis iš Heraklejos nupiešė-savo .garsią
ją Heleną iš penkių gražiausių Crotonos 
moterų pavidalų, kurios stovėjo priešais jį 
už modelius, kad jis galėtų iliustruoti Pla
tonišką Idealo pajautimą.

Schiller’is yra moderniškas Idealo mo
kytojas ir išreiškėjas, kaip viršuj pažymė
ta. Pilna jo mokinimų reikšmė yra aiškiai 
matoma kuomet prisimenama įog jis yra 
mokinis Kanto — didžio transcendentalis- 
to. Kantui Idealas 'buvo Ityros intuicijos 
dalykas, tobuliausi iš visų galimų rūšių 
esybė ir viso fenomeno archetipas. Jam 
Idealas yra visų daiktų prototipas ir visos 
galimos 'buities visuma. ■ Schiller’is išaiški
na šią filosofiją savo poemoje — “Idealas 
ir Gyvenimas”. Jis pavadino Idealą FOR
MA ir apdainavo tai tam tikrais 'žodžiais.

Schillerį cituoju sąryšyje su savo da
bartiniu Platono Idealo mokinimų diskusa- 
vhnu, dėlto 'kad jo> persistatymas yra kuo 
ne tokis pat kaip ir Platono.

Dievas Schiller’iui yra “šventa valią”, 
“augščiausi idėja”, “išaugštintas ntieris”. 
Ir visos šios mintįs yra įglaustos Platono 
termine Dievas, “Esybė”. Ir 'bus tuoj ma
toma kad Idealas neturėtų būti supranta
mas kaipo kas nors tiktai sulbjektivis, kas 
nors išsvajotas, orinis niekis, bet Realis. 
Tuomet Platono filosofija buvo vadinama 
augščiausiu Realizmu. Šiandien mes vadi
name ją augščiausiu Idealizmu. • Kaip ma
žai terminai tereiškia ir koki netobula kal- 

* ba.
Buvo viršuj pasakyta 'kad Idealas yra 

absbliutis ir reikalauja paklusnumo. Pla
tonas išreiškia šią mintį kuomet jis kalba 
apie savo mylimiausią Idėją, Gražųjį, kurį 
jis myli sulyginti su Geru.

Šiame trumpame straipsnyje nėra ga- gerjopumą 
Įima paduoti dhrodymo citatų iš Platono * 
dėlto kad jo kalba yrą labai ypatinga ir jis ’ 
nevisuomet mokina .betarpiškai tą lekciją į 
kurią jis esti pasižadėjęs mokinti.

Platonizmas nėra formalis'ir Platonas ; 
neturi idėjų teorijos. Jis turi tendenciją ; 
kalbėti tam tikru keliu. Ir toji tendencija 
yra idealistiška. Bet labai sunki iliustruo- ■ 
ti trumpomis citatomis: Sekančios bus su
trumpintos, 'bet visuomet Platono termi- I 
nuošė.

Ideališka gražybė yra be pradžios ir be 
galo. Ji yra amžina — ir amžinai tęsiasi. 
Ji yra be sunykimo ir sumažėjimo; neat- 
maininga, nepeikeičiama, absoliutiška. Jį 

/ yra graži visur: visuose laikuose ir visiems 
t asmenims. Ir ji yra tokia dėlto kad ji per

šviečia vaidintu vės galybę. IVisas feno
menas remiasi ant Idealo. Platanas vadi
na fenomenalį pasaulį įvairiais vardais: 
būtent.: jautriu, neregimu, begaliniu, apri- 
buotu ir neišmatuojamu, tampančiu, rela- 
tiviu ir ne-esančiu. Platonas charakteri
zuodamas daiktų 'bendrumą su Idealu pa
vadina juos kopijomis ir nušešėlinimais. 
Jis charakterizuoja juos paprasčiausiu ke
liu. Daugelyje savo dialogų Platonas išro
do palaikąs pajautimo pasaulį kaipo grynai 
subjektivį tvėrimą. vIr todėl gi jis tveria 
fenomenališkąjį visiškai paremdamas ant 
Idealo; ir pavadina jį ne kitkuom kaip tik 
idėjomis ne-Esybės formoje, arba grynu 
pasirodymu. Bet gi musų aktualis pasau
lis jam yra taipgi Idealo ir Skirtingo arba 
ne-Esybės susijaukimas - mišinis. Idėjos 
skverbiasi kiaurai perdėm šį '-pasaulį kaip 
balsės kurių ryšis ar jungimas yra įžymiai 
tinkamas ir netinkamas, kaip jis buvo (so
fistams). «

Kaip raidės, taip ir fenomenai ir ar
chetipai — “kai kurios* iš raidžių nesutin
ka viena su .kita; bet kiltos sutinka”. Ti- 
maeus’e Platonas mato-nujaučia galimybę,' 
kad fenomeninis gali pasiūlyti opoziciją 
plastiškai, idėjos energijai, jog “šios nesu
tinką viena su kita”.

Įstatymuose jis nueina labai toli, ir 
kalba apie piktą pasaulio sielą.

Diplomate jis nurodo blogo principo 
galimybę gamtoje — neprietelingą Dievy
bei.

Phaedon’e jis antagonizupja kūną ir 
sielą ir kalba net apie jų sąryšį kaipo piktą.

Bet ką tik Platonas kalba-pasakoja a-

pie šitokį antagonizmą, ir koks tai nebuitų 
jo pateisinimas, jeigu tas yra visuomet 
kas nors daugiau negu Dialektika, jis ne
mokina dviprasmiai augščiausį Idealo au
toritetą. Jis mokina kad esybė įglaudžia i 
savyje kraštutinybes kaipo reikalingus ele- į 
mentus universalėje harmonijoje. - 1 

Užslėptas Platoniškos Idealo Teorijos 
dualizmas ir kliutjs galėtų 'busti atrasta jei
gu mes pasirašytume Aristotelišką dictum 
jog yra absurdiška tvirtinti “formų egzis
tavimą, ir taipgi formų atskyrimo nuo dai
ktų padėjimą”.

Jeigu Aristotelis yra teisingas, tuomet 
fdealizmas butų substancijos sujaukimas 
su visu apėmiu. Tuomet jis griauna pats sa
ve. Apie tai yra mano straipsnyj “Aristo
telio Esybės Mokslas”, knygoje “Filosofi
jos Straipsniai”. Dabar mes esame užin- 
teresuoti Platonu.

Jau buvo viršuj pasakyta kad Idealas 
yra paveikslas ar modelis; ir buvo apiben
drinta kaip Zeuxis surado savo Idealą ko- 
lek'tiviu procesu. Įspūdžiai užsilikę ant 
Zeuxis’o “mitrios alkies” privertė jį “prisi
minti!’ tą bekuninę Esybę, kuri yra žino
ma persistatymu. Ir tai buvo tas persi- 

. statymas arba mentalis Idealas kurį jis nu- 
i piešė ir pavadino Helena.
i Begalinė meilė gimdo-tveria begalinę 

gražybę ir begalinė gražybė atsispinti pa- 
. veikslą tveriančiame prote. Ir 'ten atsiran

da didis tveriantis principas’arba Idealas.
Tokiu tat budu Idealas tampa realiu.
Idealas visuomet buvo Realas. Bet jis 1 

prisiėmė Pasirodyrrfį.
Tokiu tat budu jautrusis pasaulis pa

stoja'mums simboliu, alegorija ir tt. 1 
Kas yra teisinga apie gražų yra 'taip- : 

gi teisinga ir apie gerą. Ir tas niekad ne
turėtų būti pamiršta kad Platonas nemanė 
mokinti prigavingumo pasirodymų.

Pasirodymas yra taip pat realis kaip 
ir jo objektas. Platonui regimasai pasau
lis “realiai egzistuoja”.

Regimasis pasaulis išrodo jam labai ai
trus; ir jis realiai randasi ant gerai nu
statyto principo. Platono nuosaikumas ar 
aitrumas, labai estetiškai žavėjantis, yra 
atsiektas įvairiai užinteresavusios, didžiai 
jautrios prigimties plakimo, susivaldymo. 
Ir regimasis pasaulis, įžymiai vertingas 
žvilgsnio,, tuomet tikrai egzistuoja jam 
Atėnuose: jis egzistuoja šiandien. Jis yra 
aktivis visur, kadangi jis išrodo nusigryžęs 
nuo jo prie neregimų daiktų.

Yra transcendentalis ir reikšmingas 
Platono liudymas apie neregimąjį. Jis nie
kad nepaliauja matyti ‘^daugelį” ar “dau- 

j”; “daugelis” yra reikalingas 
i bpozitąs v “Esybėje”. Priežastis yra kad 
, Platonas yra iš prigimties visų daiktų, nuo 
' pirmo iki paskutinio, neatmainingas mylė- 
; tojas.

Platonas yra didžiai užsiinteresavęs 
> slaptingojo pasaulio galybe, jautriojo pa- 

s^uHo/galybe, jausminės jiego penpratimu. 
Jis yra mylėtojas, didis mylėtojas — pana
šus į Dante.. Jam, kaip ir Dantei, giliai 
degančiame jo persistatymu karštyje-skai- 
stybėje ihedeginis ir dvasinis susilieja-su- 
sivienija ir susiriša krūvon. Tuomet toje 
ugnyje ir karštyje tas kas yra dvasinis pa
siekia Begalinį kristalo aiškumą, ir tas kas 
medeginis — praras savo žemiškumą ir be- 
bausmę.

Taigi, Platoniškas Idealas yra realis, 
kokioj tai prasmėje terminas nebūtų išrei
kštas. . Jeigu man butų pavelyta išsireikš
ti, tai aš pavadinčiau jį “gražių moterų 
sapnu”. Viename momente jis yra Supra
timas; kitame — suirimas. Bet abiejuose 
-- Entuziazmas.

Ar tai neHiesa kad daugelis' iš musų 
klaidingai persiimame “Esybe”; kad viena 
grupė yra vienpusiškai idealistiška ir pri
pažįsta tiktai Mentalį, gi antroji grupė 
yra vienpusiškai realistiška ir pripažįsta 
tiktai tą kas yra pavadinta faktais?

Abi grupės suklysta pripažindamos 
daiktus kokiais jie pasirodo esantįs. Abi 
pamiršta kad Idealizmas ir Realizmas tėra, 
galų gale, tiktai dialektiški terminai ir nie
kas daugiau sayyje,., Juodu yra mentalio 
prisivaidinimo kraštutinybes. Ir tos kraš- 
tutinybės esti labai naudingos, bet jos nie
kad nėra čiela teisybė.

“Esybė” yra idealistiška ir realistiška.
Bet tas del aiškių priežasčių negali bū

ti darodvta. Patsai įrankis kurį reikėtų 
pavartoti dirba tai idealistiškai, tai realis
tiškai, bet niekad abiejuose keliuose tuom 
pačiu laiku ne.

Teisybė gali būti regima tiktai betar
piškai. Jos niekad negalima matyti tar- 
pįškai arba vienpusiškai.

Tai nėra Meilė, kuri mato ir gyvena 
teisybe ir Idealu;

Tai yra Mylėtojas kurs tai mato ir gy- 
' vena. . f
į Meilė, tėra tiktai filosofinis terminas. 
■ Bet Mylėtojas yra sintezė, — aiigščiausias, 

koki mes žinome, Esybės pilnybės tipas.
s’ (Platonas buvo garsus senovės filosofe'

jas ir valstybininkas, gimė 427 m. prieš Kr.)

VULKANU BAISUMAS<

Washingtono Suvažiavi-
mo Protokolas -

(Tąsa nuo' pusi. 2-ro) 
ninkėlius”. Pavyzdžiui buvo per
statomi incidentai kad valdinin
kėliai, kurie paprastai dirba tik 
iki 3 vai. po pietų, laike darbo 
prie stalo susėdę geria arbatą, 

iruko papirosus ir su mergaitė- 
Imis juokauja, o kaimietis, at-

TZAS yra vulkanai apie tai jau Ina bei kiti kalnai, kurie laiks 
* *■ musų atsimena iš pirmes-į nuo laiko, kartais po kelių šim- 
nių “Dirvoje” aprašymų. Taip-1 tų metų tylėjimo, išbunda visu 
gi kiek visais amžiais žmonija baisumu.
iš vulkanų .pusės turėjo bėdų ir j Stromboli yra kitokns negu 
nuostolių apie tai suranda turin-1 pirmieji du Italijos vulkanai, 
tieji knygą “Kas Slepiasi už Anie du po didelio siaubimo vėl 
žmonių Pasakų”. Toje knygo- užsnūsta. Vienok Stromboli be I 
je yra siuninėta1 ir. apie vulkaną. paii0V03 veikia. Taigi ką reik- ^įa^rd^rby^et^* keltai w 

tų'pasakyti apie tuos žmones keliolika mylių var^ata 8U ax_ 
kūne lenda prie visad degančio k(?li ’ diena8> kol prfe
vulkano ir statosi sau namelius tokio virSiniri^0 gali prieiti, ir 
ir gyvena? Kaip tik istonja tjk su kyšių pagalba. Ka_- 
*;menrt Amerikos Lietuviai savo

aukomis ir paskolomis Lietuvos 
Valdžią remia ir teikiu budu pa
našios rūšies “činauninkūs” už
laiko ir maitina, tai tokie nuo
takiai negaili Amerikiečiams ne
rūpėti, ir prieš tokius darbus 
reiktų griežtai užprotestuoti. Iš 
antros pusės nurodyta kad Lie
tuva dabar pergyvena skau- 

| džiausi atsistatymo periodą, 
Į kad dabar yra daromi pirmieji 
žingsniai Valstybės tvėrime, ir 
kad geriausios Lietuvių spėkos 
yra dabar atkreiptos ir suvar
totos šalies apgynimo reikalams 
ir todėl nestebėtina kad šian 
tai ten apsireiškia negeistini ir 
apgailėtini incidentai, kad vie
nur tai kitur į valdvietę ■ įsi
gauna neverti elementai kurie 
savo privilegijas ir vietą sunau
doja savo, ypatiškai naudai, su 
visuomenės skriauda, ir mums, 
Amerikiečiams, apsipratusiems 
su gerai -reguliuota senos, demo
kratijos .tvarka, del'to širdperša.

Stromboli, apie kurio naują iš- | 
siveržimą buvo pereitame .num. ] 
rašyta. ,

Vulkanas Stromboli randasi i 
Viduržeminėse jūrėse, pietvaka- i 
riniame Italijos atokume, šiau- I 
rėn -nuo Sicilijos salos, ir pats i 
Stromboli yra savaimi. sala — . 
tiesiog vulkaniška sala, ketur- 1 
kamplis smailyn į viršų nueinan- i 
tis kalnas, apie 3,090 pėdų virš i 
vandens, 'apie 'kokie 3,000 pėdų 
jūrių dugnan nuleidęs savo pa
matus. Kaip geologai tikrina, 
Stromboli užgimė iš jūrių dug
no, palengva pildamas, savo iš
siveržimais, apie save kalną, ir 
taip kilo į viršų, pasiekdamas 
daugiau 6,00.0 pėdų; paskui jo 
smarkesnis Veikimas apsiliovė, 
ir, kaip jau per tūkstančius me
tų žinoma, Stromboli nėra la
bai kiek savo didumui padaręs, 
bet savo veikimu nemažai žmo
nėms sukėlė baimės ir pridirbo 

į blėdies.
Einant nuo Neapolio vulkano 

. Vezuvijaus pietlink vandeniu į 
Siciliją, jūrėse užtinkama kal- 

. nas-sala Stromboli, paskui nuo 

. jo prisiekiama Sicilijos kraš- 
i tas, ant kurios rytiniame šone 

stovi -vulkanas Etna, ši gras- 
minga traicė nedavė Italijos 
žmonėms ramumo visu laiku 
kaip Italija gyvuoja, ir pirm to 
ji vis sėjo savo baisias naiki- 1 
nimo sėklas — ugnį, pelenus ir 4 

i akmenis, užklodami visa tai su- 
tarpinta siera arba lava.

šie tris vulkanai yra didžiau- 1 
si Europoje ir randasi tokiose S 
srityse kur labai tirštai gyvena 
žmonės.

.Kėdei žmonės gyvena prie 
vulkanų kur ji&miš diena ir nak
tis tuno Snaudžianti milžinai- 
priešai, tyką juos bilė kada su
naikinti T »

“Kas Slepiasi už žmonių Pa
sakų’.’ yra suminėte, apie sunai
kinimą dviejų garsių senovinės 
Romos miestlpHerkulaneum ir 
Pompejaus. Niekas tada nei 
nebandė įsivaizdinti kad tingus 
senas Vezuvijus kada galėtų pa
virsti tokiu žiauriu ir nutrinti 
nuo žemės paviršiaus miestus 
su visa jų gėrybe, grože ir gy- 

' ventojais. Pompejaus žmonės, 
jų tėvai ir protėviai, gyveno tai- 

’ kos sutartyje "įsu tuo vulkanu. 
’ Niekam nesimatė galimybės kad 

jų draugingais sąryšis nutruks. 
Vienok Herkulaneum ir Pompeii 
tapo sunaikinti. Taip gausūs 
buvo vulkano pelenų ir kitos 
medegos bėrimas kad trumpu 
laiku abu miestai likosi po jais 
palaidoti taip’ liūdnai kad net at
minties apie juos neliko, iki da
bar jie vėl sųjieškoti ir atkasti.

Neužilgo jų vietose- pradėjo 
•žmonės statytis naujus .name-! 
liūs, imtis dirbti lankūs — ne
žinodami kad .po jaiš randasi, 
miestai. ^Jaujos gentkartės už
miršo seną vulkano lekciją. Ve
zuvijus- pakartotinai rodė savo 
baisumus, bet kadangi nuo tų 
baisumų pasidaro žemė derlin
ga, taigi viekam aprimus žmo
nės vėl artinosi’ir glaudėsi prie 
vulkano ir jo šešėlyje augino 
sau maistą ir maitino kitus.

Tokiu pat yra ir vulkanas Et-

kė. Jo nepaliaujamas viršūnės 
degimas buvo žibintuvu senovės 
jūreiviams, ir tas vulkanas taip ; 
be jokio suvilimo degė ir rodė j 
laivams kelius- kaip dabar jure- 
se visur tam tarnauja žibintu- , 
vai. Ritmiškai iš jo kratero- ] 
gerklės kįla, šoka augštyin lava 
ir vėl puola, ir tankiais atve-11 
jais lava išmetamą labai augš- 
tai į orą. Stromboli iš savo pu
sės nevilioja prie savęs žmonių, I 
klaidingai nesu vedžioja, bet be 
perstojo garsina slavo galybę ir 
blėdingumą. ’ *

Prie tokio nuolatinio veikimo 
Stromboli paskirais tarpais iš
siveržia Visu baisumu, kaip ir 
kiti vulkanais. Vienok žmonės 
gyveną jo naikinimų pasiekia
moje apribėję. Pastaruoju lai
ku jam pradėjus rodyti grąs- 
mingą savo sujudimą, žmonės 
gvoltu bėgo tolyn, į pakraščius 

, savo mažutės Salos, gelbėdamie- 
. si ir 'laukdami pagalbos; valdžią 
> skubiai siuntė jiems laivų. Ne- 
. ilgai (trukus įsismarkavimas pa- 
i siliovė. Žmonės vėl gryžta at

gal prie savo darbo, prie savo 
kasdieninio vargo, nežinodami 
vėl kada jis gali pagrąsint jiems 
savo naikinančia ugnimi.

Kurie užauga vulkano apielin- 
Ikėje, jo papėdėje dirba- laukus, 
augina daržus ir vaismedžius, 
yra tamlsųs ir nežino nei kiek 
istorijos, į vulkaną žiuri kaipo 
Į gerą savo draugą, o ne kaipo į 
priešą. Jiems reikia, gyventi — 
ir gyventi ten kur žemė yra der
linga. Ir kadangi vulkanų me- 
dega priduoda trąšos laukams, 
žmonės skursta sau prie pat 
kojų savo didžiausių niekadejų. 
Jiems vulkanas yra tik tokios 
svarbos- kaip mums vežimas ku
ris pro mus praūžia visu smar
kumu, ir jeigu neužmuša, mes 
vėl' einame tolyn, nei nemisly- 
dami apie jį. Prometėjus.

RED. ATSAKYMAI
J. Tamašauskaitei-Ragauskie- 

nci. — Kaip Wausiate ar mes 
išleisime knygą apie dangiškus 
•kimus arta žvaigždes, tokiai 
knygai rankraštį mes turime ir 
prie pirmos progos jis bus pra
dėtas per “Dirvą” leisti, o pas
kui 'atspausdinsime į knygą. Su
sidarys kelių šimtų puslapių 
knyga, su plačiau aprašymu vi
sų matomų žvaigždžių, žvaigž
dynų grupių ir jų pasakiška 
reikšme.

Visiems: Siunčiant kokius da
lykus redakcijai .taip ir reikia 

’’ l pažymėti, taipgi administraci
nį os dalykus reikia jai adresuoti. 
ri|---.......... :____-- ....... ..

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

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovų A. de Mun, vertė J. Uosis. Shėnandoah, 
Pa.

507.

10c

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami

• z taupinimui

SHORE
BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci- 
Jos išmokimą iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigu*.

4%
St. Clair ir East 55-ta gatrit

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

12000 Superior Ave.

Vienok tie negerumai ir sauva
liavimai nepraeiną neužtėmyti, 
ką liudija skundai ir ministerių 
užklausimai Steigiamajam Sei
me. Lietuvos Atstovai Seime 
ir augštieji valdininkai to Vis
iko neužgiria, iir negerumai — 
apie kurių buvimą nieks nesi
ginčija — yra prašalinami taip 
greit kaip dabartinės aplinky
bės pavelija; Todėl idant neap
krauti daugiau Lietuvos Val
džios išlaukiniais protestais ir 
•patarimais, nutarta šiame rei
kale jokios rezoliucijos neišneš
ti, pasitenkinant Vien užrekor- 
davimu delegatų išreikštų min
čių.

Adv. Bronza, iš Chicagos, ir 
pora šalia jo sėdinčių delegatų 
pradeda, Erike kalbų, netvarkiai 
reikalauti kad Suvažiavimas bu
tų uždarytas ir visi važiuotų 
namon. Pirmsėdžio prašymas 
laikytis tvarkos ir sekti pirmiau 
priimtą dienotvarkę, mažai gel
bėjo,, ir atkarrtotfnas šaukimas 
uždaryti Suvažiavimą iššaukė 
nemalonių komplimentų iš kitų 
delegatų. Matoma buvo noras 

. pakrikdyti Seimą neišgirdus 
, Skundų Komisijos raporto. Di

delės didumos delegatų nusista
tymas vėl sugrąžino tvarką, vėl 

. buvo klausimai tvarkiai rišami, 

. ii- taip šis posėdis užsidarė 6 v. 

. vakare, nutarus susirinkti 7 v. 

. penktai ir paskutinei Suvažia- 
i vimo sesijai.

(Bus daugiau)

Apie Dovanas Skaitytojams — 
Žiūrėk pusi. 6-tą

COLLVER - MILLER CO.
LAIVAKORTĖS IR PINIGU SIUNTIMAS 

. Mes vartojame jūsų kalbą.
2033 E. 9th Street' ir i 98 W. 25th Street
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Aye;

Duokit Mums Progą
Jums Patarnauti

A/T ŪSŲ skyrių vedėjai yra linksmi 
gavę progą jums pegelbėti. Jie 

jie asuves jus ypatiškai su musų tam 
tikrais ekspertais geriausia apsipaži- 
nusiais persiuntime jūsų užrubežinių 
pinigų, investmentų, laivakorčių, ne
judinamos nuosavybės arba kitokiame 
keikiame reikale, net ypaJtiškame,. jei 
to jums reiktų.

Naudokitės musų skyriais tankiai. Ne
manykit kad jie yra tik vietomis kur 
vien galima užlaikyti saugiai pinigus, 
ateikit. ,

ZTbe Cleveland 
XDrust 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 dienos padėjimo iki dienos išėmimo, prisilaikant 
taisyklių ir patvarkymų.

Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING

Euclid Avenue prie East 14th Street

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

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

Vokietijos Pirmutine Kolonija
DUVUSI Vokietijos Pietvakarinė Afrika, 

kurios valdymo būdą sulyg mandato 
prie Pietų Afrikos Unijos nustatė neper- 
senai Tautų Sąjunga, yra sekančiai apibu
dinama mums (prisiųstu buletinu Išleistu 
Washingtone, D. C., iš National Geographic, 
Society raštinės.?

“Visu jos blogumu ta teritorija kuri 
buvo Vokietijos Pietvakarine Afrika pirm 
Pasaulinės Karės ir Vokietijos pirmas žin
gsnis į kolonialį lauką galima apipiešti kai
po šalis persausa del agrikultūros, gulinti 
tarp tyryno ir jūrių, turinti vieną iš nuo
giausių ir tuščių pajūrio plotų visame (pa
saulyje. Visas pa'kraštis, tolumoje dešimts 
iki penkiolika mylių nuo vandens, suside
da iš smėlio* platybių -kur tegali augti vien 
rečiausi pustymų augmenėliai.

“Jokia nuolatinė upė neplaukia į jur.es 
■.skersai šitos baisios dykumos perdėm vi
są jos netoli 1000 mylių prasitęsimą. Iš
skyrus trumpų periodų po didžiųjų lietų 
tolimesnėse dalyse, visas jurėn tekąs van- 

r duo tuose tyruose dingsta smėlyje.
• kiu pat bu'du, daugelis nubėgimų į rytus ir 

į pietūs nuskęsta tyruose kurto skiria Vo
kietijos Pietvakarinę Afriką nuo Britiškų
jų teritorijų gulinčių j vakaras nuo Trans- 
vaalio.

kimui tų brangiųjų akmenėlių iš pajūrio. I 
“Keletoje rietu kasama varis ir suda-l 

ro vtoną iš svarbiausių eksportų! Gelžke-1 
liai jungia tas kasyklas su pajūriu ir ki
tose tos šalies dalyse gelžkeliai tapo pasta
tyti. Vokiečiai budavojo gerai. Jų kasyk
lų užvedimai ir gelžkelių sistemos Pietva
karinėje Afrikoje, kaip lygiai ir jų kitose 
Afrikos kolonijose, sakoma 'buvę geriausi 
tame kontinente. Nekurtose tų vario ka
syklų srityse Pietvakarinėje Afrikoje tal
pinimas buvo atliekama su elektra.

“Vokiečių Pietvakarinė Afrika turi 
| plotą iš apie 322,000 ketvirtainių mylių — 
j apie tokio didumo kaip Texas, Arkansas ir 
Connecticut sudėjus i vieną. Ji buvo pus
antro sykio didesnė kaip pirm-karinė Vo- 
kietija. Šitame -plačiame plote niekad ne
buvo didelės populiacijos. Po daugelio me
tų karės su tenaitiniais gyventojais buvo, 
visai prieš Pasaulinę Karę, mažiau kaip 
100,000 tenaitinių ir apie 15,000 Europie
čių. Apie 12,000 tų pastarųjų buvo Vokie
čiai, daugumas iš jų kareiviai.

- “Ta šalis 'buvo užimta Pietų Afrikos 
Unijos kariumene liepos mėnesyje 1915 me
tais ir nuo to laiko buvo valdoma po pro
tektoratu tos valdžios. Apie 6,000 Vokie
čių iš tenai prasišalino kaip tik padaryta 
karės paliaubos. Keletas tūkstančių Bri
tiškųjų pavaldinių, tarpe to daugybė Bū
rų,, nusikraustė 'tenai gyventi.”

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

To-

V.-25th Street 
s Franklin Ave.

LINKSMYBĖS
Pasauli, koks tu gražus, man, - 

kilmingas
Keliai išdabinti man einant ar stovint; 
Gėlėmis išpuoštas jaunystės tyrumas/ 
Ir meilė širdyje kad dega-liepsnoja.
Myliu aš pasaulį ir noriu gyventi, 
Svajonių rūkuose paklydęs, Skraidyti 
Padangėj ten vėjus įtik gaudyt- 

gainioti, ,
O mūzai aš leidžiu, lai gieda-dainuoja 1

Pernai gert. K. Draugelis čia 
ašarojo ir ‘jį gert. M. (B-nienė 
nuramino, pasakydama kaip su 
ja atsitiko:

“Jau juokiuosi kad verkiau 
“Aš jo kitą kartą. .

4 “Tariu jums visiems tą pat, 
“Kad to nėra verta.”
•Bet ir ji visgi verkė, ašaras 

liejo, kada jis'buvo jąją aplei
dęs, ir tik laikas, kaip filosofai 
sako, yra vienatinis gydytojas, 
ir jis ją išgydė. Laikas užgy
dys žaizdas ir šio vyro, kuri® 
lyg vaikas ašaras lieja; bet kol 
kol sulauksi to laiko galo, reikia 
priverkti daug-daug — be galo. 
Dar nebuvo nei vieno tikro my
lėtojo (ar mylėtojos) kuris 
butų galėjęs nemylėt tuoj kaip 
tik antroji pusė nuo jo atšąla. 
Bet mes, kaip sakėme, visus, to
kius pašiepiame, ir už tai jų ei
lės tik šiame skyriuje telpa, nes 
kiti visados juokiasi jeigu ku
rį <del meilės verkiant girdi....

Kokie paiki tie smeritelni 
žmoneliai.

-U

Bet p-lė Julė Bag—te, iš Buf
falo, N. Y., kuri irgi skaitė tas 
gerb. Cirineušo eilės: “Dvi 
sąrąs Mylėjau”, klausią: 
gerb. Cirineušas veikė per 
ar keturiais žiemas, jeigu 
vasaras mylėjo ir dvi vasaras 
verkė?”

Mes to nežinome, ir labai *bu- 
tų malonu matyti čia jį tokiais 
pat- .gražiais žodžiais .atsklei
džiant ir tą savo paslaptį.

rogą
riti
i linksmi 
bėti. Jie 
nusų tam

arčią, ift- 
kitokiame 
kame,, jei

nikiai. Ne- 
tomis kur 
ai pinigus.

1b 
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Turi vieną uostą ir tas Britiškas
“Tik vienas galimas vadinti geru por- 

pę-rtu tesiranda visame-pakraštyje tarp šiau
rinio ir pietinio tos teritorijos rabežių. Ir 
tas — Walfish Užlaja — su mažu plotu 
aplinkui save, buvo Didėsės Britanijos ran
kose pirm negu Vokiečiai įsteigė savo ko
loniją 1884 metais. Esamas šitos mažytės 
salos priklausančios Britiškai valdžiai pa
lei Vokiečių Pietyakarų Afriką, ir vitš ris- 
ko faktas jog jį4* sudaro vienatinį uostą,- 
taip labai reikalingą tai "kolonijai, buvo 
aštriu dygiu Vokietijos šonuose. Dirbti- 

| niai uostai pabudvotr pačių Vokiečių prie 
R Swakopmund, netoli šiaurėje nuo Walfish 

Užlajos, ir prie Luderitzbucht (Angra Pe- 
1 quena), 200 mylių į pietus, buvo tiktai kai- 
T po padariniai. -

“Vienok yra prie tos senos Vokiečių 
Pietvakarių Afrikos ir skaistesnė pusė ne- 

i gu kiek matoma plaukiant tuo atgrąsinan- 
■čiu pakraščiu. Užpakalyje to smėlio ruož
to yra augštesnė dalis kuri, nors nepalai
ko savimi agrikultūros, yra tinkama gy
vulių auginimui. Šimtai tūkstančių galvi- 
jųy avių ir ožkų tenai auginama. Dvarai 
yra dideliausio didumo kaip Vakaruose Suv
ienytose Valstijose, siekią iki apie 25,000 
akrų žemės. Vokiečiai tenai importavo 

L kupranugarius naudojimui sausesnėse že
mės dalyse, ir su jais gerai naudojosi.

“Šiaurrytiniame tos teritorijos kampe, 
kuris randasi tropikuose, galima yra ves
ti agrikultūrą. Vata, taboka ir daržovės 

-galima auginti. ,

Jaunyste, jaunyste! skraidyk, tavo 
dienos,

Naudokis ta meile, širdužė kol 'leidžia! 
Laimingai tad jauskis, tvirtybę turėki, 
Kad esi mergelės glėbyj, kad bučiuoja. 
Nes-laiko paskirta: vaikystė, jaunystė, 
Vyramas, senatvė — taip laikas ir 

slenka;
Todėl tą momentą naudoki kaip reikia, 
Tada tiktai žknogus pasaulyj gyvuoja!

Aukso dienos — kaip sapnai —
Nepranyksta lai nežymiai,

Jeigu sviete gyvenai.
Prometėjus.

PAUKŠTIS BEVEIK BE SPARNŲ 
IR BE UODEGOS

Naujoji Zelandija yra namai Apte
ryx vadinami) paukščių, kurie neturi kaip 
reikia išvystytų sparnų ir uodegos. Tenai- 
tiniai žmonės vadina tuos paukščius, kivi- 
kivi; jie yra giminingi su striušiais ir emu. 
Turi labai ilgą, nuolaidų gūžį kuris naudo
jamas pasirėmimui kada paukštis ilsisi. 
Naujosios Zelandijos gyventojai juos me
džioja del odų, kurios yra storos ir miklios. 
Žmogui turėti' apvalkalą iš kivi-kivi plunk
snų reiškia didelę pažymę tarpe tenaitinių. 
Tie keisti paukščiai apsigyvenę tas Nau
josios Zelandijos srityse (kurios padengtos 
tirštai kambliniais "augalais, ir tarp jų sle
piasi kokiame nors negeistiname atsitiki
me.

z NEVERK
(Skiriu geri). Cirineušui) 

Delko tiktai vienos josios 
Akis tau patiko, 
Kurios vien tik upes

skausmų
Del įavęs paliko?
Akių rodos dar gražesnių 
Ant svieto juk yra, 
Ir jos visos mok’ mylėti 
Kožną gerą vyrą.
Josios akių beraudodami 
Savasias praverksi,
Ir linksmutes jaunas dienas 
Rudynan įmerksi.
Neraudok tad, jaunąs broli, į 
Naudokis linksmumais, 
Ir nevargink savo sielą 
Kančiom’s ir liūdnumais.
Ir del tavęs “žvaigždę 

laimės”
Nevieną Diev’s leido, 
Tik jieškoki ir Surasi 
[Gražesnių ant veido. 
Bet veidelis gražus žmogų 
Daugiausia apgauna, 
Ir kaip kaukę ant akių jo • 
Tarytum užmauna.
Prie akelių ir prie veido 
Dar tur būti širdis 
Kuri supras ir palinksmins, 
O ne kančiom’s girdys.
Ji užgydys sielos žaizdą 
Balzamu užpylus,
Ir nepaliks kančios’ vieną, 
Kaip ana, užvylus.
Gali rasti sau merginą 
Kuri mok’ mylėti, 
Kartu verkti arba džiaugtis 
Ir vargti padėti.
O del tos, kuri nemyli, 
Verkt neužsimoka, 
Jeigu kuris taip darytų — 
Tam proto but. stoką.

Vieną Mylinti.
Nuo Juokų Red.: Šios eilės, 

tikime, suteiks daug pamokini
mo ir patiešijimo musų šio sky
riaus poetui, .gerb. Girineušui, 
jau kelintas metas meilės kry
žių nešančiam. Kada žmogus 
verkią, bile keno 'iš pašalies "tar
iąs žodelis daugėjant tvirtybės, 
priduoda dr jis j 
nis. Tą daugiau t galima prily- 
gint prie moterų, bet gal ir gerb.! 
Cirineušui tas gelbės.

Gerb. Vieną Mylinti yra gabi jdaurima 
poetė ir gali pasakyti ką ji ma- — . *. 
no, be jokio susivaržymo. Visi Į 
mes manome kad jeigu kuris 
katros nors (arba kuri katro 
nors) verkia, meilės siūleliui nu-H_
trukus, jiems- proto stoka: nugi i .
pilnas svietas yri mergelių, gra-J ***
žiu ir meilingų; pasirinktų tuoj I Gryžtant prie liepos n. “Ar- 
sau kitą ir butų laimingu. Ne- tojo”, norim paminėti dar vieną 
reikėtų tiek išlieti ašarų upelių, dalyką kurį patėmijome “Mok- 
butų linksmas-, kitai sėdint ant sleivių Keliuose”: viename pus- 
jo tvirtų 'kelių. |lapyj*- yra 'du antgalvūai: vie-

Va- 
“Ką 
tris 
dvi

Mes sėdėjome Salėje, ir -klau
sėmės koncerto. Vienas šalę sė
dintis labai buvo nepaganėdin- 
tas tūlo solisto daina. Kada jis 
pabaigė dainuoti, musų kaimy
nas gardžiai plojo. “Kodėl ta
rn ist a ploji? girdėjau murinė
jai kad nepatinka”, prikišome 
mes jam. , Atsakymą gavome 
tokį: “Ploju iš džiaugsmo kad 
nustojo”. /

Paskui mels skaitėme ano pa
rted ėli o “Draugo” numerį,;.. Te
nai buvo labai džiaugsmingas 
atsisveikinimas su to laikraščio 
redaktorium Prof. Bučiu. Kiek 
ten plopimų, kiek visko... . x

Kapitalas 
rie deda į

DO.OO.

■TUS

Deimantai, kaip perlaitis jūrės
“Net ruožtas smėlio pakraštyje jūrių 

pasirodė vienoje vietoje stebėtinai naudin
gu ir brangiu. Gelžkelio darbininkai 1908 
metais smėlyje atrado, deimanto ir ta ša
lis dabar išduoda lyginamai vieną penkta
dalį pasaulyje naudojamų deimantų. 1914 
ritėtais iš tos srities deimantų Vertų pasie
kė $45,000,000. Yra tikima ka)d tie brang
akmeniai buvo išplauti is jūrių, ir buvo 
sudaryta turbut vienatinė ‘jūrinė’ deiman
tų kasimo kompanija kokia randasi sun-

'Rųsijoą imperatorė Elžbieta buvo pa
darius prisieką nieko nebausti mirtimi. Ir 
ji laikė savo žodį: nei vienam, visu jos vieš
patavimo laiku, nebuvo nukirsta galva, bet 
du tūkstančiai liežuvių ir tiek tūkstančių 
porų ausų buvo nupjaustyta!'’

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

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

1465.

>risilaikąnt

iING

ior Avenue
eet
re.

Naujas Redaktorius — Nauja Dvasia — Visas Indomus! 
“Artojas” su Liepos men. yra redaguojamas V. Sirvydo. 
Reikalaukit tuojau Liepos mėn. numerio (išėjo Liepos 1) 
siųsdami 10c. arba $1.00 už metus. Į Lietuvą “Artojo” 

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

E. 7 9 th St., Cor. Superior Ave. Cleveland, Ohio.

nas viršuj kitas apačioj. Vir
šutinis šaukia: “Draugai, j Dar
bą!” Apatinis sako: “Jaunie
ji į miškus".

4/
“Sandarai” taip dasiėdė su 

“Dar-ku” ginčytis 'kad net aky
se pasidarė žalia. Gerb. “S.” 
red. polemizuodamas su tuo lai
kraščiu už Krušinsko raštą pa
dėjo tam laikraščiui net kitą 
vardą. Ir pasirinko “Dirvą”. (

Jeigu Dievas neišgalėjo iš
saugoti pirmąjį žmogų nuo pra
sižengimo, tai ką dabar tėvams 
bėdavoti apie jų nepasisekimus 
su vaikais, <— užsimena M. Ja
nušauskas.

Gerb. Mama L. rinko savo 
dukterei vaikiną. Vieną vaka
rą, laike baliaus Liet, salėje, jis 
užklausė: “Tetule, ar galiu aš 
pas jus ateiti katrą vakarą?”

Motka matydama vaikiną pa
doriu ir tinkamu, tarė:

“Taip; bet atmink kad mes 
žiburius gesinam nuo dešimtos 
valandos.”

“Tai gerai, aš pribusiu lygiai 
ant dešimts", atsakė jis.

Bostoniškės Romanuko Ben
drovės šėrai išsykio parsidavi- 
nėjo po $10. Dabar jau jis gar
sina tuos šėrus po $7. Neužil
go jie .bus verti tik “prošepan- 
skos” markės.

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog j

DANZIGĄ IR VARŠAVĄ 
ORDUNA .............. Liepos 30
ORBITA Rugp. 13
OROPESA ............ Rugp. 27

Paskiri uždari kambariai mote
rims ir šeimynoms. 

The Royal Mail Steam Packet Co. 
26 Broadway New York 

arba vietinėse laivų agentūrose.

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu

. BAMBINO 
čiučia-liulia.’*

Greičiau bėgti į aptieką ir 
nupirk! 50c. bonką

________________ BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die

gimą ir j kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalius 
užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo dauginusi”

Motinos I Jeigu jųsij ąptiekorius neturi jo, tai prisiųskite
COc. pašto markėmis tiesiog į

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

Z. Varnis iš kažin ‘kur sugrie
bęs vėl užsimena: kur dingsta 

įskylė kada baronką suvalgai.
vj.Kzy.g I gej. jau Benįau jįja įyuvg

jaučiasi rainės- ■“ i minėta.
O T. Stanioniui parupo: ar 

L | Cleveland© Blaivininkų (a. a. 
(girtuoklių) (klubas jau užbaigė 

t su kreiedriius likimu ?
Kiek ima aiškėti, kreicerius 

ipo senovei lieka naudingu, nes 
Įkožnas namie kals- reikalinga pa- 
| s-idaro, arba per tvorą iš kaimy
no, gauna.

J IETUVOS yAIKAI ]\JORI Į^NYGŲ

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

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

Ąjsdpo pASAKOS

surinktos ir Lietuvių kalbon išverstos ži
nomo Amerikoje rašytojo Karolio Vairo. 
Knygoje yra daugybė paveikslų^jtrti 300 
pasakų. ’ ~ r--r
Atsiųsk Tamsta mums $1.25 (money orde
riu arba pašto markeriais) ir aiškų Lietu
von adresą tos ypatos, kuriai skiriate kny
gą, o mes pasiųsime tiesiog į Lietuvą, drau- 

• ge su laišku, kad 'tai nuo Tamstos dovana.
Užsakymus irTaiškus adresuokite šitaip:

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

NAUJAUSIA EILIŲ IR DEKLAMACIJŲ 
KNYGA — 144 Pusi. — 50 Centų 

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne -

TRIMITAS

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

Pirm i aus is ir Vienintelis Tikrai Lietuvių 
Bankas Rytinėse Valstijose

BALTIC STATES BANK
Kas mano keliauti Lietuvon ir nori turėti gerą kelio

nę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant 
laivo ir Lietuvoje,—Lai kreipiasi į Baltic States Banką.

Kas Siunčia Pinigus Lietuvon, ar pašalpos giminėms 
ar pats ketindamas keliauti, ar 'bizniui — pirkimui ūkės 
ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori kad pinigai 
butu teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, — bū
tinai lai kreipiasi Į Baltic States Banką, kurs persiun
čia Lietuvon pinigus greičiaaušia ir teisingiausia.

Kas nori pasidėti pinigus nuošimčiams ir gaut 4 dol. 
nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas mė
nuo. — Lai siunčia depozitus1 į Baltic States Banką per 
paštą Money Orderiais arba banko čekiais.

Klauskite drąsiai informacijų — mes greitai ir mielai 
atsakome Į laiškus.

Parduodame Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus ir iš
mainome Paskolos bonų kuponus.

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avenue New York, N. Y.

wvywwwwwyww



6 DIRVA

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.)

Pasisekimas Biznyje
3. — Taktingumas.

Taktingumas biznyje yra la
bai reikalingas, ši ypatybė pa
gelbsti žmogui tinkamoje valan
doje ■tinkaimai pasielgti, 5r tak
tingas žmogus moka apvertinti 
sąlygas ir atatinkamai pasiel
gti-

Taktingumu' vadiname mokė
jimą taip kalbėti ir elgtis kaip 
to reikalauja aplinkybės. Sako
ma kad taktingumas yra pasek- 
mingesnis ir už talentą, nesą 
talentas tankiai pralošia tokio
se sąlygose prie kurių taktingu
mas išlošia.

Yra žmonių kurie iš prigimi
mo yra taktingi. Gi kiti, iš pri
gimimo nebūdami taktingi, bet 
aršus, nemandagus apsiėjime, 
neatsargus, visgi gyvename gali 
išmokti taktingumo.

Teisybė, nėra lengva žmogui 
perkeisti savo ’būdą, bet žinome 
jog nėra tokio dalyko kurio 
žmogus negalėtų atsiekti, jeib 
tik norėtų ir stengtųsi.

Taktingumas gali laimėti ten 
kur nelaimėsi per Spėką, šitą 
taisyklę geriausia mums atvaiz
dina jau senovėje žmonių sudė
ta pasaka apie Keleivį, Saulę ir 
Vėją. Sakoma įbuk Vėjas siu 
Saule susiginčiję, kuris jų esąs 
tvirtesnis. Išbandymui savo "jė
gų jie pasirinko ėjusį keliu ke
leivį. Saulė ir sako: “Kuris 
mudviejų išrengs šį žmogų, tas 
ir yra tvirtesnis.” Vėjas kad 

_ėmė pusti, tai putė kai padūkęs. 
Bet juo smarkiau jis putė, tuo 
labiau keleivis sagstėsi švarką 
ir statėsi apikaklę. Pagaliaus 
Vėjas liovėsi pūtęs, matydamas 
neįveiksiąs žmogaus. Tuokart 
Saulė, iš debesų išplaukusi dan
gun, pradėjo ^maloniai kaitinti 
ir šildyti keleivį, glampnędama 
jį savo spinduliais. Bematant, 
keleivis atsisagstė, paskui nir- 
simetė švarką, nusivilko brus- 
lotą-ir eina,, švilpaudamas ir 
prakaitą braukydamas. Tada 
ir Vėjas pripažino Saulei pir
menybę ir jėgą.

ši pasaka pabodo jog grei- 
pon ntoipkaj tikslą— taktingumu, 
mandagumuv-iy švelnumu, ne 
kaip žiaurumu; ir jėga. Laiku

ir švelniai ištartas žodelis “A- 
čiu” daugiau gero bizniui pada
rys negu riksmas kadir per pu
sę dienols.

Vienas Amerikietis rašytojas 
Arnold Bennett yra pasakęs: 
“Tas kas kalba, kalba du kartu, 
— vieną kartą savo žodžiais, o 
antrą kartą savo kalbos tonu ir 
savo balsu.” Taigi kalbėdamas 
su žmonėmis dabok kad tavo 
balsas ir kalbos tonai nereikštų 
ką kitą, kaip tai ką nori pasa
kyti.

Visame kame, ar tai biznyje 
ar šiaip kitokiuose gyvenimo at
sitikimuose, višados elgkis it 
kalbėk taip kad tie su kuriais 
sueini jaustų jog tau ištikrųjų 
yra malonu su jais susieiti, ma
tytis ir kalbėti.

Biznis yra daugiau, taip sa
kant, sentimento dalykas, negu 
ko kito. Visi žmonės mėgsta 
kad su jais kalbėtum švelniai, 
mandagiai. Pavyzdžiui, ateina 
Į biznio ofisą kostumeris, inpy- 
kęs, įniršęs-, buk jam neteisin
gai buvę patarnauta^. Jei į jo 
piktumą. atsakysi piktumu, tai 
žinok kad iš jo nepasidarysi sau 
draugo. Bet jei kantriai jo iš
klausysi ir maloniai jam paaiš
kinsi kame dalykas, pareiškda- 
mas kad už klaidą atsiprašai ir, 
jei reikalinga, atlyginsi, — tai 
toksai užpykęs kostumeris ne 
tik atsileis; bet jis jaus kad tu
ri . reikalą su geru ir -teisingu 
biznierium.

Beveik kiekvienas žmogus ga
li būti kitiems malonus ir man
dagus-^ Jau pats noras intikti 
kitiems reiškia-' daug. Tečiaus 
niekas neinti-ks kitiems jei ne
norės intikti.

Daugelis žmonių yra padarę 
daug gero sau, yra užauginę di
delius biznius ačiū tam kad bu
vo mandagus, švelnus, mokėjo 
būti taktingais, nebuvo šiurkš
čiais savo kostumeriams. Tuo 
tarpu daug labai gabių žmonių 
prakišo biznyje vien del to kad 
jiems stigo švelnumo, stigo tak
to, kad jie pasitikdavo savo kl-i- 
jentus ne su šypsą ant lupų, 
bet su šiurkčiu žodžiu,' su pik
tai suraukta 'kakta. Niio tokio 
biznierio žmonės bėga šalin.

ku-

gyvenime, o 
ir atsiekti jei

vengti nerei-
barnių. Mes

žint savo Assets ir 
ir Liabilities

Vienas pamatinių tikslų 
riais buvo suorganizuota Lietu
vos Afctatymo Bendrovė buvo 
tas kad su jos kapitalais prisi
dėjus prie Lietuvos ekonominio 
gyvenimo atgijimo. Ypatingai 
tam tikslui buvo keliamas ir ka
pitalas.

■Sukėlus kapitalą nebuvo "ga
lima išblaškyti jo po įvairias 
pačios, Lietu-Vos Atstatymo fi
ves vedamas schemas biznyje. 
Vienai organizacijai, su kapita
lu pusės milijono, Lietuvių gy
venime nei čia nei Lietuvoje 
dirvos dar nėra. Todėl, sekant 
pamatinį L. A. B-vės -tikslą, rei
kėjo jos kapitalą taip išdėstyti 
kad jis nuosekliai veiktų. Tik
slingam darbui Lietuvoje ir su
organizuota sekančios įstaigos-:

1) NEMUNO 'Bendrovė, nikio 
įrankiams dirbti, su kapitalu 
5,000,000 auksinų, iš kurių Lie
tuvos Atstatymo Bendrovė val
do 1,000,000 auks.

2) Siemenų Aliejaus Spaudi-

“DIRVOS" SKAITYTOJAMS .

DOVANOS.
Visiems “Dirvos” skaitytojams yra 

paskiriamos sekančios dvi knygos, iš 
kurių vieną pasirinkite ir siųsdami sa

li vo prenumeratos pinigus — už visus Jį 
metus tiktai — pažymėkite kurią kny
gą Jus norėtumėt gauti. Jos yra:

“ATTILOS SIAUBIMAS 
LIETUVIŲ KRAŠTAIS”

Parašė J. O. Sirvydas. Puslapių 208. Su paveik
ei.. 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 ŽMONLU 
PASAKŲ”

Vieną -kartą pas tokį pikčiurną I L, Ą. B-vė Turėtų Suma- 
užėjęs, daugiau jau nebeisi ir 
kitam pasakysi kad neitų. i 

Biznierius visados turi ątsi-;
minti kad jis patarnauja publi
kai, o ne publika jam. Taip pat 
kaip -ir valdžioje: neilgai užsi
laikys ir netvirta tebus jei ji 
manys 'kad visuomenė tarnauja 
jai, o ne ji visuomenei, šiurk
štumu, nemandagumu ne tik 
nepadarysi sau naudos biznyje, 
bet dargi ir priešų sau pridary
si. • Vadinasi; reikia ir kantry
bės.

Nėra žmogaus kurs gali saky
ti kad jis nepaiso, kad jis nori 
priešų. Tuo tarpu ‘kiekvienas 
nori pasisekimo 
pasisekimą tiktai 
draugų turėsi.

Biznyje • reikia 
kalingų ginčų ir
žinome, pavyzdžiui, vieną Lie
tuvišką biznio įstaigą, gyvuo
jančią per 35 metus, ir per visą 
tą laiką skurdusią vyriausiai 
dėlto kad biznio įstaiga virto 
vieta susirinkimams ir diskusi
joms: kas vakaras, po 6 vai., 
susirenka .būrelis žmonių ir vien-
val veda ginčus del partijų, del mo fąbriko Bendrovė RINGU- 
politikos, del- kunigų, del tikė- ^A, su kapitalu 2,500,000 auk- 
jimo. Tdkiu’oSe {ginčuose daly- sinų, iš kurių Lietuvos Atstaty- 
vauja biznio vedėjai ir darbi-Įmo Bendrovę valdo 1,300,000.

3) Importo ir Eksporto Ben
drovė DUBISA, su ‘kapitalu 
2,500,000 auksinų, iš kurių Lie
tuvos Atstatymo Bendrovė val
do 1,200,000.

4) LIETUVOS KREDITO
BANKAS, su kapitalu 3,000,000 
auksinų, iš kurių Liet. Atsta
tymo Bendrovės rankose yra 
1,000,000. - ‘

Tai Lietuvoje. Am'erikoje L. 
Atšt. B-vė 'turi. sekančius in- 
vestmentuls:

1) Baltic States Bankas — 
$50,000.00;

2) Progress Shoe'Mgf. Co. — 
$1,000.00;

3) .Lietuvos Laisvės Bonai — 
$8,200:00;

4) Baltic States Finance 
poration — $10,0.00.00;

5) Namas — $109,826 
skaitant hyipoteką — $69,826);

6) Lietuvos žemės Bankas — 
$2,300.00;

7) (Intaisymai ofisų,'etc. — 
$5,532.48.

Viso investmentų šioje pusėje 
su' Baltic States (Banko Šerais 
yra S146,85&.ltfe.

Tiesioginiai' veikiantis L. A. 
B-vės kapitalas yra 
kad (galėtų uždirbti 
nariams. Investyti 
įvairias korporacijas 
Lietuvoje dar 'kol kas negali 
duoti tiek uždarbio kad dividen
dus galėjus mokėti. Prie to, ir 

[ tarp pačių L. A. B-vės narių 
yra nusistatymas daugiau do
mės -kreipti į investmentus Lie
tuvoje. Todėl išmintinga butų 
kad Lietuvos Atstatymo Ben-1 
'drove pervestų sekantį planą 
susiaurinimui B-vės kapitalo ir I 
atsakomybės:

1) Išpiridnėti iš L. A. Ben
drovės narių tos Bendrovės Še
rus, apmainant juos ant ešan-l 
čių Lietuvoje bendrovių šėrų.

2) Davesti L. A. B-vės Assets 
ir Liabilities iki mažiausiam ga
limam -laipsniui.

Išpildymui šitokio -plano rei
kia imti domon sekančios provi- 
zijos ir argumentacija:

1) Visi Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės investmentąi, .Lietu
voje susidarė -iš kapitalo kursi 
buvo perkeltas Lietuvon 1919 
metų pabaigoje, kada už vieną

nin'kai. Ir pasekmė* -toki kadi 
naudos niekam nėra, o bizniui 
blėdies daug. Ne be to kad ve
dėjai a-r darbininkai, dalyvauda
mi ginčuose, neužgautų vieno- 
kito žmogaus puikybės, ar am
bicijos, ar jausmų; na, taip už
gautasis jau ir jatlčia pagie
žą.... Jis jau nebe draugas-. 
Ginče ne -kairią gali ir išlaimėti, 
bet atsimink kad per tokį išlai- 
niėjimą galį netekti draugo, O 
iš. to nėra naudos nei -tau pa
čiam, nei tavo draugui, nei biz
niui.

Nepaisyk ką pasakys tau į- 
širdęs žmogus. Tegul jis pyks
ta, jei nori ir jei jam tas eina 
.sveikatom JTu neinpyk, mokėki 
susivaldyti, žmogus kurs -ne
tenka kantrybės ir susivaldymo 
pats sau kenkia ir ant juoko 
prieš kitus pasistato.

(Dar (Bus)

Cor-

(at-

REIKALAUJAM 
AGENTŲ

Platinimui “Dirvos

Jus, kurie dabar tu
rit laiko, nedirbat, 
galit lengvai pasi
daryt pinigo, užra- 
šinedami savo kolo
nijoje “DIRVĄ”.

“DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

permažas 
dividendo 
pinigai į 
čionai ir

dolarį buvo mokama po 28 au
ksinus. Kitaip sakant, Lietu
voje suorganizuotųjų Bendro
vių šėrai, kuriuos valdo L; A. 
B-vė, jai apsiėjo po $35.70. To
ki j ųį vadinasi, nominale kaina. 
Tos visos Bendrovės, išskyrus 
gal KREDITO Banką ir Impor
to ir Eksporto Bendrovę DU- 
BISĄ, -kurios nesenai dar te
pradėjo veikti, tiek jau įsigy
veno kad jų šėrų vertė yra žy
miai pakilusi. Taip, NEMUNO 
Bendrovės Įšėrai Kaune parsi
duoda ne po 1,000, bet po 1,800 
auksinų! Kitais žodžiais sa- 
kant, NEMUNO Bendrovės Še
ras, skaitant mokėtu kursu, yra 
vertas nemažiau kaip po $53.50. 
Kasiink RINGUVOS, — jos Še
ras par .value buvo 500 auksi
nų. Bet L. A. B-vė, organizuo
dama RINGUVĄ, pirko nuo Val
džios 'gražiai ištaisytą dirbtuvę 
su dideliu plotu ir mašinomis-. 
Detaliai pirkimo buvo paskelb
ti metiriiąime L. A. B-vės ra
porte. Dirbtuvė pirkta buvo 
tokia kaina kokią nustatė Lie
tuvos Valdžios komisija, rem
damos daugiausia ant Vokiečių 
sąskaitų (dirbtuvę statė Vokie
čiai 1916 m., naudodami tain 
nemokamą belaisvių darbą). 
RINGUVA dirbtuvę pirko • už 
1,300,000 auksinų. Bet jei rei
ktų tokią dirbtuvę intaisyti da
bar, prie dabartinių darbo ir 
medegos kainų, ji butų apsiėju
si nemažiau kaip 3 ar 4 milijo
nus auksinų. Dirbtuvė veikia 
labai pasekmingai, jos akcijos 
yra dvigubai ar trigubai paki
lusios vertybėje. Kitaip sakant, 
1)000 auksinų, investytas iš L. 
A. -B-vės- kapitalo, perkelto'Lie
tuvon 1919 metuose, dabar yra 
vertas RINGUVOS Bendrovėje 
nemažiau kaip $50.00.

2) Kad privedus prie nuosek
laus nusistatymo Lietuvos At
statymo Bendrovės 'biznį, reikia 
L. A. B-vės nariams mainyti 
savo L. A. B-vės šėruS ant Lie
tuvoje esančių Bendrovių’ šėrų, 
tekioj e proporci j oj e:

1 vienata Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės šėrų, t. y. 5 Šerai, už 
1 šėrą (par. value 1,000, ar du 
šėru par value 500 auksinų) Lie
tuvoje esančių Bendrovių. To-j 
kio jnainymos Šerais jau reika
lauja L. A. B-vės nariai kurie 
suspėjo apsigyventi Lietuvoje; 
Tokių narių yra daug ir jie val
do nemažiau kaip 5 tu-kstančius 
L. A-. B-vės šėrų.

Koki situacija pasidarytų L. 
Atst. Bendrovėje, jei toks pla
nas pasekmingai butų perves
tas? Jį aiškiai permatoma kai
po nuosekli ir tikslinga, būtent:

1) L. A. B-vė dabar valdo 
4,500 šėrų įvairiose Lietuvos įs
taigose. Apmainant juos ant 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
šėrų, skaitant 5 B-vės Šerus 
ant 1-no Šero Lietuvos įstaigų, 
ištraukiama iš assets ir liabili
ties 22,500 erų, par value 
$225,000.00. Toliaus, — likvi
duojant Baltic States Banko Še
rus, vertės $50,000.00, dabarti- 
niuoju kursu galima užpirkti 
dar 3,000 NEMUNO Bendrovės 
šėrų (ji vėl padidina savo kapi
talą ant 3,000,000 auksinų). To
kiu budu L. A. B-vė gali dar iš
traukti iš apivartos 15,000 šė
rų, par value .'$150,00.0DO, arba 
sykiu — $375,000.00.

2) L. (A. B-vės Assets ir Lia
bilities iš metinės atskaitos) la- 
pas parodo, jog jos išleista 44,- 
242 Šerai-, par value $442,420.00. 
Ištraukiant įš tos sumos $375,- 
000 (kaip augščiau pasakyta), 
L. A. (B-vės Liabilities susisiau
rina iki mažos sumos, būtent 
— $67,420.00, kitais (žodžiais, 
L. A. B-vė beturėtų tuokart 
“outstanding paid up” šėrų vi
so laibo 6,742. Padengimui tų 
liabilities L. A. B-vėjė butų ka
pitalo; pavidale įvairių invest- 
mentų, kaip augščiau išdėstyta, 
$96,'858.48. Arba, — Liet. At
statymo Bendrovės Šeras tuo
kart butų vertas apie $14.90. 
Prie to, investmeritai šioje pusė
je liktų L. A. B-vės rankose,- 
[taip sakant, tvirti ir geri.

Daugelis Liet. Atst, B-vės na
rių — o ypatingai gyvenančių 
(dabar Lietuvoje, butų visai pa
tenkinti šitokia propozicija-: jie 
jausti] jog jie aktiviai, tiesio
giniu budu, yra prisidėję prie 
Lietuvos atstatymo, prie Lie
tuvos ekonominio kilimo.

4) Prie tos situacijos, Amen-

Central 1690 ‘Main 2063

JOHN L. MIHELICH
JONAS BALUKONIS

ADVOKATAI
Praktikuoja visuose Teismuose.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

6127 St. Clair Avenue
• CLEVELAND, O.

-atdaras ir vakarais.

koje visuomet Liet. Afet B-vė- I 
turėtų “quorum” savo susirin- 1 
kūnuose? Tuom išvengtą tą nšį ] 
susipratimų ir to antagonizmo; j 
kurs noroms-nenoroms iškyla.

5) Dividendų 'Mausime L. A j 
B-vė butų visados atvangoje, 1 
nes kapitalui $67,000 dividendą | 
lengvai galėtų uždirbti vienokio- 1 
mis 'ar kitokiomis biznio tram- | 
akcijomis. Gi dabar, prie puo- I 
limo markės, prie sunkių dar I 
biznio sąlygų apie dividendą nuo ! 
kapitalo $442,420 ir svajoti ne
galima. •

Biznierius.

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA 
flociituffl 
VIENYBE

Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 156 (didesnio 
formato).. Su 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.

tJGAUS dovanas — vieną iš tų kny
gų — visi skaitytojai, ar kurie užsira

ki rašys arba atnaujins savo, prenumera
tas patįs, tiesiog, arba, per musų agen
tus. Agentai patįs ■ knygų neišduos, 
bet jie turi pažymėti prisiųsdami pini
gus, kokią knygą užsirašantis pasirin
ko — ir bus- tiesiog skaitytojui į namus 
nusiųsta be atidėliojimo.
“Dirva” metams S. Valstijose $2.50 
Kanadoje ” $3.00
Lietuvoje ” $3.50

Norėdami gauti dovanas, pinigus 
už prenumeratą siųskite:

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, O,

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3’ iki 4 v.al

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

ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Liepo- 

■ jų, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei j Lietuvą.

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

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

P. MIKOLAINIS
S3 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

NEPIRKIT BURBULŲ
Valdžios raportu, pereitais metais žmo
nės investino $750,000,000 (septynis šim
tus penkiasdešimts milijonu dolarių) į "be
verčius, suktus arba abejotinus Šerus.
Dayig ttf pinigų paėjo iš sunkiai dirbančių 
žmonelių, kurie dabar apverkia savo ne
apsižiūrėjimų.
Dėk pinigus Į Šerus ar bondsus tik atsa
kančių įstaigų.

Kaip tai galima padaryti?
Saugiausia ir patogiausia investinti savo 
pinigus tik j 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- 

"vicių arba kitus kompanijos narius.

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

ją į Lietuvą ir iš Lie- I 
tuvos arba ir visur ki- ■ 
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme- | 
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus' portūs į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, Į 
taip pat ir iš Lietuvos. Ji

S B W
Pinigus siunčia į Lietuvą 
Ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.
saw

’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus' atlieka greitai, 
’ pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

sus
’’VIENYBĖ”

EINA DU-KABT 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur Ir turi 

' juoku skyrių
. ’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE -4.50

S S K
Pirkite ’’Vienybės” ben
droves * Serus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10. 
S -B S

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

t-E3

SS

2006 
St. Clair Avenue 

Cleveland, O.

Reįkalaukite platesnių 
formacijų apie viskąj 
Syk i to mums laiškus, 
kniaukite niusŲ piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

ra-

Su visokiais- reikalais 
kreipkitės Luo „adresu:

VI&MYBe FŪBLGo.
193 Grand St.

■ Brooklyn, N. y.
'*’• Kur vienybė, 

Ten galybė.

q H B H ■ B ■§
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Greičiausia Nuperkamu 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 ypatiskai, del apkainavimo, o mes trumpu laiku duosime atsakymą.

THE REPRESENTATIVE REALTY CO.
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose Vietose:
. A. B. BARTOSZEWICZ 7907 Superior Avenue

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

Telefonai Prospect '958 Central 6488
■ - . ■' ' '

7907 I

4

J Ugnis, Ži

a Tavo visk?
4 atmink A] 
a. Ugnies (Fi 
g inčius. Tą 
a se Kompar 
4 rtikalais į

K OI
4 Prospect S

Gyvenimas



“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS

.75
1.25

i
i

I ŽINIOS IŠ LIETUVOS 1
į ..... ~.......... ~ *
Į ATIDARYM^gJįgįgggLIO tas, matyt, Dr. Griniaus nesu-
I b5H!uos^24cL birželio įvyko prato,- nes buvo kalbėtasi per
'iškilmes del atidarymo pirmojo 
į jau savomis spėkomis pastatyto 
I gelžkelio tarp Pasvalio ir Biržų.

vertėją. ’ Nurodytas čia tikslas 
yra priešingas ir ministerių ka
bineto ir Dr. Griniaus asmeni-

< Iškilmėse dalyvavo" “mani nusistatymui.

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto
riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su x 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 1.00 
Drūtais audimo apdarais ............................. « 1.50

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje'aprašorrta ir išaiškinama 
įvaiiųs gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteri: kas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. 
Drūtais audimu apdarais, auksinėmis raidėmis.

Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbus mok-' 
liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos šventinyčia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas.. Iš Edgar J.z 
Banks vertė' K. S. Karpavičius. Su paveikslais, 
virš 200 pusi.................................................... ’ $1.00
Ta pati audimo apdarais .................................. $1.50

Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu
vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai
rius klausimus. Parašė V. J. Budrikes. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 

turi geriausią progą ................................... . 1.00
Su audimo apdarais.................................  $1.50

fe

K
K

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma, 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi. 

'Užtekanti Saulė, 
paveikslėliai, 
rašymų, labi : 
mijos srityje 
94 puslapiai,

Teisybės Pasakos. Šankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67..

Mohamedo Kelionė j Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšių? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemų Salta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ... ...................-.............

Pasaulio Minčių Šaltinis: Knygos — V. J. Budri ko 
žingeidus piešinys apie tai kas užsiveria knygo
se, kų žmonija nuo seniausių amžių galėjo už
laikyti visad gyvu ir nemirštančiu, kų dabar mes 
galima pasiimti ir naudotis lyg anais laikais ka
da tų minčių tvėrėjai gyveno, nors jau jie guli 
kapuose. Pusi. 55. . Kaina ..........................

Kristus Flandruosc ir Tragedija Juroje — du ypatin
giausi vaizdeliai kų esate skait , parašyti žy- 
maus pasaulinio rašytojo Honore de Balzac, ver
tė Karolis Vairas. 43 pusi. ................

šešėliai. Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupas
sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytojų ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tulelis. ...,.... '........ —....................  50
Tvirtai apdaryta .....................  $1.00

..........................  .10
Patriotiškumo; meilės ir mokslo 

Tame ineina daugelis atskirų ap- 
žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius, 
su paveikslais ................. <1.............35

.25

.50

.25

.25

Ašaros- ir Džiaugsmas. Rinkinys. įvairių eilių, pa
dalintų į keturis skyrius: Is Žmonių ir Vargų 
Knygos; Gaąita1 ir Žmogus; Romansai ir Saty
ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pusi. .50

Tautos Vainikas.. Puikiausia dainų-eilių ir dėklams- ' 
eijų knygelė. Telpa joje keleto autorių — vyrų 
Ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de
klamavimui. Puslapių 172. Kaina ...............50c

.Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 

. (su autoriaus paveikslu). 107 pusi........................35
Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au

torių — moterų ir vyrų. Žingeidios eilės, gra
žios deklamavimui. Pusi. 144 ........................50

Tėvynes įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 

- gražia žalia spalva. 80 puslapių .......................... 35
Rytų Pylis. Dranta penkiuose aktuose, keturiolikoje 

atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 
vertė B. Skripkauskiutė. Pusi. 67............... .35

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė lietuvių 
kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 .................. 50

Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Vertė Z. 
Bagdžiuniutė. Pusi. 50 . ................................ .25

Užkeikta Mergelė. ’ Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po
ra moterų. 35 puslapiai...................................... 25

Tremtinis. Augusto Strinbergo žingeidi vieno veik
smo drapa iš pradžios krikščionybės ir pagony
bės kovos su ja. Vaizdiną Skandinavų gyvenimų. 
Vertė A. A. Tulys. 47 pusi. .:............

Rusijos Moterų "Mirties Batalijono" Vedėja — 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje,
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 ..................../..........................   31.2b
Gražiais tvirtais apdarais.................................. $2.00
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7907 Superior Ave.
‘DIRVA”

Cleveland, O.
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^Apsaugok Savo Turto
<► Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagis ir kiti netikėti
<» Atsitikimai gali' Sunaikinti
a Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
4 atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 
X Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus .(For- 
4 hičius. Tą galima atlikti per P. Muliolį, geriausio- 
7 se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais 
a reikalais galima 
X arba

O f O o ◄> 
$ o o o <>

apsirūpinti per telefoną, laišku 
ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:
MULIOLIS

<>
O

4 P •
> Ofisas 2006 St. Clair Avenue

X Prospect 953 Central 6488 Y
EįGyvenimas: 6721 Edna Ave. Rose. 3775-J. <>

I Mirmininkas ir dabar einąs Su
sisiekimo Ministerio pareigas 
Dr. Grinius, Vidaus Reikalų Mi- 
nisteris Skipitis ir Finansų, 
Prekybos ir Pramohės vice mi
nister is Dobkevičius, šitas gel- 
žkelis jungia vieną turtingiau
sių Lietuvoje Biržų apielinkę 
su Šiauliais ir per Šiaulius su 
visa Lietuva.

■v * v

KAUNO RINKIMAI .
"TTau^5aaisKėjo rinkimų į Kau
no Miesto Tarybą rezultatai. Su- 
lyg tautybes paskirstoma taip:

Lietuvių 19 atst.
Lenkų 17 atst.
Žydų 14 atst.
Vokiečių 3 atst.
Rusų 2 atst.'
Per ^pereitų metų rinkimus

Lietuviai buvo gavę tiktai de
vynis atstovus.

I KONFERENCIJA SU KAIMY- 
JNĖMlS DEL GELžKfiLlŲ~~~

.Kaunas?''—"Eršpos 12 d. 'pra
sidėjo Kaune Lietuvių, Latvių 
lir Vokiečių gelžkeMų konferen
cija nustatymui vagonų keiti
mosi tarp tų valstybių sąlygas.

Konferencija pasibaigė liepos 
15 d. Rezultate pasirašyta lie
pos 14 d. vagonų transporto 
konvencija. Sutartis pasirašy
ta trijų valstybių atstovų: Lie
tuvos, Latvijos ir Vokietijos: 
Tokios konvencijos sudarymas 
žymiai pagerins ir pagreitins 
prekybinius santikius tarp pa
sirašiusių valstybių. Iki spalio 
mėn. rengiama yra šioje Srity
je pilnesnė konvencija. 

▼ ▼ ▼
Kaunas. “Elta” įgaliota pa

reikšti: “AssociaFecI Press” ba
landžio l^T^^ranesė laikraš
čiams (“New Yorik Times” bal. 
17 d. tiljiS^TuR Lietuvos Mini- 
štSri's Pirniinirikas Dr. Grinius 
jų korespondentui ■pareiškęs jog 
į. Brusselį keliaujantieji “musų 
■delegatai pasiūlys sudaryti ne
priklausomą valdžią Vilniaus 
teritorijoje iš ministerių ir par
lamento pačių žmonių išrinkto; 
šis parlamentas vėliaus teisin
gai nuspręstų ar Vilniaus -pride
rės prie Lietuvos ar -Lenkijos.
Bile išrišimas mus užganėdins, 
jei tik tai bus tikras žmonių va
lios pareiškimas.”

Dr. Grinius niekam ir niekuo
met taip nesakė. Koresponden-

MINLSTFRĮŲ KONFEREN- % 
CIJA

Lietuvos, Latvijos 
ir Estpnijos užsienių reikalų mi
nisterių konferencija Rygoje tę
sėsi dvi dienas. Nustatyta Pa
balti urio Valstybių Sąjungos 
pamatai. Visų trijų valstybių 
pasirašyta eilė konvencijų, lie
čiančių vietos reikalus. “Sąjun
gos pamatai apima: politinę, 
ekonominę ir apsigynimo sritį. 
Sekantis užsienių reikalų minis
terių suvažiavimas bus už dvie
jų mėnesių. Už savaitės nusta
tyta Pabaltjurio valstybių fi
nansų ir pramonės ministerių 
suvažiavimas.

(Liet.Inf. Biuras)

PAKALNIŠKIAI (Kruopių v.) 
Balandžio 15 d. Pakalniškių 

Ona Gricienė dienos metu va-
žiavo pas savo gimines. Už ke
lių varstų nuo namų žmogžu
džiai nužudė ją beržyne ir po 
šakomis paslėpė. Jos lavoną 
piemenėliai rado, žmogžudžiai 
įsisėjo į jos pora arklių pakin
kytų vežimą ir išdūmė Latvijon. 
Arklius pavyko surasti Latviuo
se Aucės miestelyj. (“L. U.")

DIDELĖ NELAIMĖ SU 
LAKŪNAIS

Kaunas. Birželio 15 d. Kau
ne nukrito į aerodromą iš di
delio augštumo orlaivis su dviem 
lakūnais: inžinierių mechaniku 
Vacetu ir karės lakūnu Kapu- 
tausku. Abu užsimušė; orlai
vis Galbiteter sistemos visai žu
vo. Vacetas ir Kaputauskąs bu
vo tikri orlaiviminkystės reikalų 
žinovai.

Birželio 17 d.r įvyko iškilmin
gos žuvusiųjų laidotuvės. Jų 
karstus į kapines vežė ant orlai
vių, lydint muzikos orkestrui ir 
dideįiausiai žmonių miniai. Ly
dint drąsuolius lakūnus Į-amži- 
no poilsio vietą visą' laiką ties 
Kaunu skraidė keletas orlaivių, 
atsisveikinimui su savo drau
gais.

[SUSISIEKIMAS PėR LIETU-fewiHimrsTTsn lietut
Birželio 16 d. Gelžkelių Val

dybos direktorius inž. Grinke
vičius išvyko į Paryžių dalyvau
ti gelžkelirtūnkų konferencijoj 
kuri yra šaukiama tiesioginio

PARSIDUODA LABAI PIGIAI FARMĄ
35 ajerai žemes, 2. arkliai, 4 karvės, 70 vištų, 11 kiaulių, auto

mobilis 5 pasažieriams 1818 m., ir visos mašinos išdirbiniu! -žemės. 
Visi laukai yra apsėta, geri javai ir gera žemė, ariamos žemės 18 
akrų, 17 akrų ganiavos ir miško; aplink ūkį eina didelė žuvinga 
upė, prie tam yra geros maudynės ir parkai. Visas ūkis priguli 
prie miesto Painesyille kur yra 13,000 gyventojų, labai graži vie
ta ir sveikas oras del kiekvieno. Viskas yra arti: bažnyčios, mo
kyklos, krautuvės, teatrai, turgai ir tt. žodžiu sakant, visiems 
gali, būti patinkama -ir pigi vieta, žale kaimynai parduoda lotus 
po $600 arba akrą po SI,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 S,t., Painesville, Ohio

Pleiskanom ?
NAUDOKITE
Ar įiMnr Galvos Orią Nielti?

UDOK1TE Rfiffles 
Ar Jų-aą Plaukai 51enka?
NAUDOKITE į^UffleS .

Ar Jų» Norite Apraudot? Juos? / 
NAUDOKITE

Ušlailųaniii šarvo plaukų ^razūus ir 
NAUDOKITE

Užlaikymui gaivos odos sveikai ir svariai
NAUDOKITE Ruffles

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonkn, arba tiesiog 
iš išdirbčju per paštp už 75c. bouk^.

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

SIŲSKIT LIETUVON 
DAIKTUS

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

—

susisiekimo nustatymui tarp 
Paryžiaus, Bėrimo; Kauno ir 
Rygos. 

■V ▼ 5P

Biržėj io 16 r dięną Angį ų. Jtpn- 
suiątą Kauįg.afiiėgė naujai pa
siirtas konsulas Dilley, kurs iki 
šiol buvo Anglijos konsulu Es
tijoje “ir gyveno Taline (Reve- 
lyj). Iki šiol ėjęs Anglijos kon
sulo pareigas Kaune Bleuner- 
hasset yrri atšauktas Anglijon.'

VAIKŲ AMBULATORIJOS
Amerikos Raudonasis Kryžius 

įsteigė Kaune tris vaikų ambu
latorijas, kuriose /atneštiems ir 
atvestiems vaikams teikiama 
gydytojų 'patarnavimai ir pata
rimai; vaistai teikiama ‘be jokio 
mokesnio. Labai neturtingiems 
vaikams, be gydytojo ir vaistų, 
bus dar teikiama pagalbos ir 
drabužiais;

ŽANDARAI DARBUOJASI-
Kadangi Vilnijos krašte šau

kiamieji kariumenėn dažniausia 
nestoja, o sugaudyt juos labai 
sunku, tai Lenkų žandarai šau
kiamuosius gaudant imasi viso
kių apgaulingų priemonių. Pir
miausia buvo paleisti gandai 
kad paskutinio šaukimo naujo
kus tuojau paiiuosuosią, kad tų 
metų nestojusieji nesislėptų; 
paskui nakties metu apsupa tam 
tikrus rajonus, kur ir sugauna.

RUSAI IŠLEIDŽIA ŽMONES
Suvaržymas išvažiavimo žmo

nių iš Rusijos jau yra atliuosuo- 
tas, kaip apie tai gavo žinią 
International! Mercantile Marine 
Company, ’ir tokiu budu yra ga
lima parduoti laivakortes atva
žiavimui iš Rusijos moterims ir 
vaikams pas savuosius Suvie- 
nytosė Valstijose, šios šalies 
imigracijos valdyba, įleidžiant 
čionai imigrantus iš Ęusijos, 
pirmiausią teisę duos giminėms 
tų kurie yra Amerikos -piliečiais.

American Line ir JRed Star 
’Line vedėjai, kuri veikia po va
dovybe Internationa! Mercantile 
Marine Company, ir turi laivus 
einančius į Danzrgą, su tankiais 
keliavimais į Liepojų, praneša 
apie didėjantį reikalavimą lei
dimų’ išvažiuoti iš Rusijos mo
terims ir vaikams, varžymui pa
sibaigus. Jeigu dar ir toliau 
Sovietų varžymas butų paliuo- 
suotas, 'butų dar didesnis reika
lavimas laivakorčių iš Rusijos 
kad net nebūtų galima turėti 
vietų laivuose. Akivaizdoje to, 
American Line paskelbia jogei 
sekantis plaukimas laivo Mongo
lia, su pirmos ir trečios klesos 
pasažieriais, ir Minnekahda lai
vo, trečios klesos, iš New Yor- 
ko Į Hamburgą, bus pratęstas1 
iki Danzigo.

Švenčionių apskrityj sugavę 100 
žmonių išsiuntė juos į Lenkijos 
gilumą!

Švenčionių ir (Švenčionėlių Sri- 
tyj Lenkai iškirto labai daug 
miškų; dabar kirtimo darbai su
mažėjo, nes trūksta darbininkų..

Miškų kirtimo darbininkams bu
vo gerai mokama, todėl ir susi
spietė daug darbininkų. Bet 
paskiau juos suėmė kariumenėn. 
Dabar darbininkai į tuos darbus 
bijo stoti.

(“Trimitas”'

MONTREAL iki 
HAMBURGO, DANZIGO ir LIĘPOJĄUS 

PER

IBtj 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

LAIVAKORTĖS 'ATJ^O
Nėra Ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt Laivakortes 
stačiai j Hamburgu, Eidkunus, Liepojų ar Kaunu. Pasportus

. parupinam kožnam. Pinigus siunčiame Lietuvon pigiausia ir 
išmokame greičiausiai. Kas tik Lietuvis ar Lietuvė kreipki
tės tuojau šiuo antrašu:

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

| GRIGAS
I KUNASAUSKAS

TIESUOTAS
AGENTAS VISŲ

GĄRLAIVJNiy
LINIJŲ ‘

Agentūra Uždėta 
- 1910 m..

I LAIVAKORTES į LIETUVĄ
< ir iš LIETUVOS parduodu per Roterdamą, Ant- 
5 verpeną, Hamburgą, Bremeną, Klaipėdą, Eitkūnus 
Iir liepojų, ant geriausių ir greičiausių laivų. Išrei

kalauju pasportus visiems keliaujantiems j LIE- 
. Pinigų siuntimas ir mainymas pagal die- 
rsą. Išvažiuojantiems j Lietuvą mainyti pi- 
everčiame. Atvažiuojančius iš kitų miestų 
ant stotįes ir bagažus pristatau.ant laivo, 

pmis informacijomis kreipkitės ypatiškai arba 
._i pas šeria ir užtikrinta agentą

G. KUNASAUSKAS
į Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingu ir mano geru pa- 
į tarnavimu užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

X-SPINDULIU EGZAMINAVIMAS $1.00
Tikriausias Išgydymas Vyrų ir Moterų
Nęrvuotas ir silpnas? Ar būni pergąsdinamas? Ar manai kad nie
kas negali tau pagelbėt? Jei taip manai nenustok, vilties bet ateik 
pas mane ir pasikalbėk. Mano X-Spindulių egzaminavimas kainuo
ja tik' $1.00. .Jeigu egzaminavimas parodys kad tavo liga neišgydo
ma aš tą atviraipasakysiu. Aš neimu ligų kurios negalima išgydy
ti. Ar gali tikėtis daugiau negu to?

Kraujo Celėms Leidžiama Serum
Stebėtinai teisingas ir visiškai atgrąžinimas jaunystės, atsiekiama su 
paaduginimu kraujo celių milijonais. Jus žinot ir aš žinau ką jus 
matot tik tam galit tikėti (nėra jokių paslapčių prie šio proceso) 
ir matysit visus techniškumus mokinimus gydytojams. Ar nemanai 
kad tavo kraujo celės yra tavo taupymo bankas' gatavas patarnau
ti visiems- silpniems organams maitinant nervų centrus. (Visi pacien
tą reikia gydyt? laboratorijoje.) Vienas serum pertikrins ir užganė
dins kiekvieną. _
Nekurie didžiausi atsitikimai Amenijos, Insomnijos, Nerviškumo, Už
kietėjimo, Niežų, Diabito, Goiterio, Slogų, Reumatizmo, Išsiveržusių

Gyslų, Paraližiaus, Neurito, Neurestenijos, Protiškos ir kūniškos Negales, Stokos gyvumo, Beprotystės, 
Rytų Nuovargio, Gyslų Guzų ir kt. kurių čia . perdaug butų minėti, pagydyta trumpu laiku.

Įleidimas Prof. Ehrlich’o 606 Vaistų

Teisingam ir Gabiam Išgydymui Kreipkitės prie Manęs
Aš pasekmingai -gydau visas užsisenėjusias nrvų, ’kraujo, odos ir strenkaulių žiedo ligas Vyrų_ ir Mo- 

ter;. Aš taipgi gydau Asthmą, Pellagrą, Bronchitą, Išsiveržimus, Skilvio Negerumus, Auksakmenį, Kepe
nų ir Inkstu Ligas, Rupturą, Ištinusias Giles, Raudonas Gyslas, Fistulą, Vyriškus ir Moteriškus Silpnumus, 
Mėšlažarnės pagedimus, ir kt. Savo praktikoje vartoju visus paskiausius Serums, čiepus, Antitoksinus, 
Bakterinus, Importuotas Geriausias Speciales Gyduoles (606) Valvarsan ir (914) Neosalvarsan ir vėliausius 
ir geriausius prietaisus greitam ir atsakančiam pagydymui svarbių ligų.

Mano kainos vra pigiausios Clevelande. Visus Dalykus užlaikau Slaptybėje 

DR. BAILEY?‘Specialistas^^lB^= 
OFISO VALANDOS: NUO 10 RYTE. IKI 7 VAKARE. NEDĖLDIENIAIS NUO 10 RYTE IKI 1:

Visi Sergantieji Vyrai ir Morerys
EIKIT PAS MANE PALIAUK KENTĖJĘS — PALIAUS SKŲ

STIS — PALIAU BĖDUOTI
Nelauk Ilgiau, nes Kasdiena Reiškia Daugiau Vargo ir Kentėjimų
Nelauk — Nekentėk — ATEIK ŠIANDIEN Jei aš negalėsiu pagelbėti tai pasakysiu

Ar Jus Kenčiate Nuo Aš Esu Pasekmingai
Silpnų Nervų, Skausmo Pečiuose, Už
miršimo, širdies Guždėjimo, Silpnų 
Plaučių, Atbukusio Jausmo, Svaigu
lių, Galvoskaudžio, Silpno Matymo, 
Silpnų Kojų, Vočių, Skaudulių, Ka
taro, Kutenimo Gerklėje, Skausmų 
Skilvyje, Pučkų? šie ir daugelis ki
tų žymių yra pirmi persergėjimai a- 
pie pražudymą sveikatos* ir tvirtu
mo.

Išgydęs
šviežius ir Užsisenėjusius Negeru

mus kaip Kraujo, Odos ar Nervų Su
irimą, Skilvio, Vidurių ir Inkstų Li
gas, taipgi Reumatizmą, Skauskus 
Strėnose ir SĄNARIUOSE, Galvos 
Skaudėjimą, Užkietėjimą, Svaigulius, 
Pučkus ir Katarą Galvos, Nosies ir 
Gerklės. N E ATI DĖLIOK, BET PA
SITARK SU MANIM TUOJAU.

PASEKMĖS TIKTAI KĄ SKAITOSI
ELEKTRIŠKAS GYDYMAS ir TIESIOGINIS KRAUJAN ĮLEIDIMAS SERUMO, 

ČIEPŲ ir BATERINŲ kuriuos aš UŽTIKRINU DUOSIANČIUS GERAS PASEKMES. 
PASITARK SU MANIM DABAR. NEATIDĖLIOK TO KITAI DIENAI.

OFISO valan.TV-^ 'V nedėliomis
9 ryte iki 8 vak. J. v JL 1® ryte iki 2 vak.

Durjs j Vakarus Gretą Star Teatro ANTROS GRINDYS Durįs j Rytus Greta Bond’s Store
647 Euclid Ave. REPUBLIC BUILDING Cleveland, Ohio



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese |
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

darbininkų nuo darbo -ir ragini
mą ne-unijistų rašytis prie dar
bo organizacijų. Bet kitas tei
sėjas tą leidimą kompanijoms 
atėmė.

Birutės B-vės vedėjų išvažia
vimas. Pereitą nedėldiehį buvo 
išvažiavimas ant A. Šimkūno 
ūkės Birutės Duonkepyklos Ben
drovės direktorių,, kurios direk
torium buvo ir .pats A. Šimkū
nas, mieste gyvendamas.. Die
na buvo graži, suvažiavo dau
gelis pažymesnių vietos biznie
rių ir Veikėjų .su šeimynomis.

Ramanauskas, išvažiuodą-A. Ramanauskas, išvažiuoda- 
mąs -į Lietuvą, šiuomi palięka 
savo draugams ir pažįstamiems

vai parsivežė į Clevelandą.
Vienas iš tų banditų -tiesiog 

pripažintas dalyvavęs nužudyme 
dviejų dirbtuvės perdėtiniu ve
žusių .pinigus grubdžio 31 d. Eli
tas tame nesurandamas, bet gal 
bus inpintas kadangi ir jis bu
vo pabėgęs su kitu iš šio miesto.

Parvežus juodu į Clevelandą, 
policija gavo grasinimų jog bu
sią susprogdintas pavieto 'kalė
jimas ir jiedu turės būti liuosir. 
Taipgi pagrasinta nužudyti de- 
tektivus kurie dalyvavo tų ban- 

I datų pargabenime.

ryje buris iš 25 policistų ir de- 
tektivų, visai apstodami "namą. 
Kambaryje abu atrasti bevalgą, 
pasidėję šautuvus ir eiles pa
tronų prie save. Juos išdavė 
■pora nežinomu žmonių, atvykę 
prie Clevelando policijos ir pa
prašę parodyti jųdviejų paveik
slus. Savo vardus jie atsisakė 
paduoti. Trečias iš pabėgusių 
dar nerandamas.

Ten pat Youngstowne kele
tas apiplėštų žmonių pažino juos 
kaipo jų užpuolikus.

Kaber’ienė, apkaitinta už nu
žudymą savo vyro du metai at
gal liepos 18 d., po trukšmingo 
teismo likosi atrasta kalta pir
mo laipsnio zudystejexf? nuteis
ta kalėjiman visam amžiui. Jai 
gręsė elektriška kėdė, bet teisė
jai pareiškė jai mielaširdystės, 
tpkiu budu išliko nuo mirties 
bausmės.

Kaip po nuteisimo ji pati pa
aiškino, būdama New Yorke ji 
buvo pasirengus vėl vesti su ki
tu vyru, bet pora savaičių prieš 
nustatytą vestuvėms laiką ji-li

kosi suimta, galutinai suradus 
ją kalta, netoli (jviem metam 
prabėgus.

Sekanti bus teisiami: jos duk
tė, jos motina ir kiti jos ben
dradarbiai toje žmogžudystėje. 
Yra dar penki teisimui žmonės : 
trįs moteris ir du vyrai Italai, 
kurie atliko kruvinąjį darbą —

nužudė Ka'berį jam sergančiam pamesti gyvo, nes pasišalinus 
gulint lovoje, "kada jau jis pa-, nuo jo ji butų likus bė pinigų,, 
čiai nusibodo ir ji norėjo nuo o po jo mirčiai ją laukė keletas 
jo atsikratyti. Negalėjo ji jo | tūkstančių dblarių, šalip namų..

atsisveikinimą su kuriais sykiu vi . ..ir taimn oroanizari. .Kaip matyt, Clevelandą valdodabavosi, ir taipgi organizaci
joms, kaip tai: Tautiškam Be
nui, ŠLA. 14 kuflpai, šv. Juo
zapo Drs-tei, šv. Kazimiero Dr- 
stei. Clevelandą apleido sere- 
doj, liepos 20, ig New- Yorko 
iškeliavo laivu “Saxonia” liepos 
23 d.

tik banditai. Iš jų būrio trįs 
jau nuteisti mirtin.

Nedėlioj, liepos 24 d., bus di
dėlis antras Sandaros 18 kuopos 
išvažiavimas į Walter’s Grove, 
už Brooklyno gatvekarių sto
ties. Visi Clevelandiečiai kvie
čiami atsilankyti, nes tikrai te
nai turėsit gerų laikų-ir Sma
giai pralėisit diena atvirame 
lauke. J. B.

Miesto 125 metų sukaktuvių 
paminėjimo iškilmėse, kurios 
prasidės liepos 22 d. Wade par
ke, nuo Lietuvių susirengę da
lyvauti du chorai — Teatrališ
kas ir Vyčių 25 kp. — kurių na
riai atliks įvairius Lietuviškus 
šokius, kiek tam programe lai
kas pavelys.

Dirba,‘bet dar streikuoja. Ke
li skyriai vietos spaustuvių- dar
bininkų unijos dar streikuoja, 
nors jau dirba. Jie nori išgauti 
44 valandas darbo.

Pereitą subatą policija nušovė 
du .banditu Italu. Policija nu- 
tėmijo Juos tris ir sulaikius da
rė kratą po kišenius. Banditai 
norėjo pasipriešinti ir šauti, bet 
policistai paleido šuviuS į juos. 
Vienas iš jų yra kaltinamas už 
dalyvavimą' nušovime dviejų 
kompanijos perd etinių gruodžio 
31 d.’, jiems vežant iš 'banko pi
nigus.

Dąytone dvi savaites streika
vus tramvajų darbininkams ir 
nei vienam gatvekariui nepasi
rodžius lauke per visą tą laiką, 
šiose dienose, po didele sargy
ba, pradėta tramvajus leisti su 
streiklaužių pagalba.

Toledo j teisėjas tardydamas 
streikuojančius darbininkus pri
pažino jiems teisę ramiai atkal
binėti streiklaužius nuo darbo 
ir raginti juos prisirašyti prie] 
unijų. Dviejose dirbtuvėse čia 
pakilo streikas iš priežasties į- 
vedimo atvirų dirbtuvių viso
kiems: unijistams ir ne. Kom
panijos pirmiausia buvo gavę 
leidimą sulaikyti atkalbinėjimą

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Aldų Gydytojas 

Ofiso valandos: .
10 ryte iki
3 iki 6 po pietų.“ 

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

8.115 St. Clair Avenue

FARMOS FARMOS
Ant pardavimo ir apmainymo Lietu
vių kolonijoj, 'Michigan valstijoj. Aš 
turiu 20 farmų, didelių ir mažų, nuo 
40 iki 640 akrų , žemės. Kainos nuo 
$500 iki $20,000. Taipgi turiu far
mų su užsėtais javais, padarais ir 
gyvuliais. Kokios kas tik reikalauja 

I gali gauti pas mane pirkt arba mai- 
nyt ant miesto propertės. Aš duodu 
farmas lengviausiu išmokėjimu. No
rėdami gauti daugiau žinių rašykit 
laiškų

PARSIDUODA saliunas visai pigiai.
Savininkas važiuoja Lietuvon. No

rintieji pirkti kreipkitės šiuo adresu: 
1933 St. Clair Ave.

Route

arba atvažiuokit pas 
JOSEPH STANKS 

Farm Agency
2, Box 49 Branch,

mane.

(31)
Mich.

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

Pradėjo vėl. gydymo praktiką po prabuyimo suvirš 10 metą kaipo 
chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne ir Jurininkų Ligonbutyje.
Ofisą valandos 1—t po pietų ir 7—8 vak. Nedėlioiriis nuo 11—1.

— Tclefėnas Prospect 4061 —

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

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

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

Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dieną.

DR. J. T. VITKUS
Gydytojas, ir Chirurgas

Ofiso valandos,: 1.—3 ir 7—8
Telefonas: Randolph 188
1304 E. 68 Street.

Kampas Superior Avenue 
Virš Lietuviško Banko

DR. P. J. HUGHES
■ DENTISTAS

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Dr. Ray R. Smith, Dentistas
O 6701 ST. CLĄIR AVĖ. Kampas E. 67 St 

Darbą gvarantuoju dešimčiai metą.
jlį Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums
Si nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui.

Naudoju savo garsą “Peridonto” del Be
skausmio Dantų Traukimo.

Ino T 
'PAINI

UŽSLSENEJĘ LIGOS

Karštis. Pereitas nedėldienis 
ir panedėlis .buvo labai karšti : 
panedėlį šiluma pasiekė 9.4 laip
snių. ' Visoje valstijoje besimau
dant ir tiesiog nuo karščio žu
vo 7 žmonės.

Clevelandas 
karščių dėlto 
didelio1 ežero, 
mas vešesnių _ __

Pereitą ketvergą miestą buvo 
aplankius vėl baisi audra su lie
tum ir perkūnijomis. Padaryta 
daug,, blėdies miesto apielinkėse.

išvengia didesnių 
kad randasi šalę 
tankiai aplanko-

Kanados vėjų.

LifpBs 1 u. s. m. yra prinokęs 
kuponas už Lietuvos bonus. No
rintieji gauti nuošimtį už juos, 
arba aukoti į 'Lietuvos Valsty
bės’ iždą, nukirpę 1921 mėtų ku
poną gali priduoti1 Stoties raš
tininkui ir pažymėti savo norą, 
---- —---- '■—~ -jį gauti pini- 

,----------- tuvai. '
lįs atdara su- 
uo 6 kkt 8 v. 

.712 Superior 
avė. Šitos; tvarkos bus prisi
laikoma neapribotam laikui.

Stoties Rast. J. Kuzas 
1419 E. 25th St. Cleveland.

REIKALINGA
PARDAVĖJAI apsipažinę su' Cleve- 
landu, pardavimui geriausių budavo- 

Ijimui lotu. Mes turim jų visose da- 
Miesto policija pradeda ausi-1 lyse miesto. Patyrimo nereikalinga, 

skusti jog jai kovoti SU bandi-1 Duosime visokią pagalbą. Kreipki- 
tais ir žmogžudžiais yra sunku,l^tiŠ cYty BMg^e^frV.6 
nes kuomet policija vartoja 40 — 
metų senumo modelio šautuvus, fr 
banditai turį geriausius naujos || 
mados mirties įrankius. Iš ge- IĮl 
ro tolumo galvažudžiai .lengvai i h 
rmdeda poldoistus, 'kuomet jie su || 
savo ginklais įkartais neperšau- Į j 
na net per banditų viršutines i Į 
drapanas. Nors policijos' virži-į i 
ninko yra įsakyta policijai vi- Į 
šokiame susiturime su banditais 

..šauti juos mirtinai, nekurtais 
atvejais pasirodė kad policistui į 
revolveris neiššauna į kelias mi-11 
nutas, vienam bešaunant pasta-II 
rose dienose revolveris rankoje I 

. susiplaišė. -

.Youngstowne sugauti d 6 pa
bėgę iš Clėvelando kalėjimo 
žmogžudžiai balandoje mėnesy-Į 
je nušovę policistą Sprosty. Su-, 
žinojus apie jų esumą Youngs
towne, detektivai tenai nuvyko 
ir Ištaigu, užpuolė juos kamba-

Utarninke federalės valdžios 
agentai mieste išpylė į vandens 
nubėgimo ryną 35 baskas degti
nės ir alkoholio, konfiskuoto at
gabento kontrabanda. Vieniems 
tai matant buvo graudu, kiti iš 
to turėjo juoko. Paleidus “ro
jaus skįstimėlį” rynon tekėti, 
nekurie suklaupę ant ženiės ke
purėmis, saugomis ir kitokiais 
budais sėmė ir gėrė, kiti leido
si į bile indus ir gabenosi na
mon, ant kiek tas jiems buvo 
leista.

Kažin kas vienu tarpu nety
čia tenai stovėdamas bėgantį 
spiritą padegė, numesdamas že
mėn degtuką. Buvo pašaukti 
ugniagesiai.

LOUIS EISENBERG i 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,! 

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

Princeton 1337-K

Pargabeno žmogžudžius. Per
eitame utarninke miesto detek
tivai, po dviejų mėnesių vargo, 
parsigabeno dju Meksikoje ’su
imtus žmogžudžius Italus. Jie 
iš Meksikos nebuvo leisti tiesiog 
į Suv. Valstijas, bet buvo siun
čiami į Kubą, iš tenai paskui 
jie išgauti ir laiVu atgabenti į 
New Yorką, ir iš New Yorko, 
su vargu, išgavus juos, detekti-

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

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

IŠLYGŲ.
Ateikit ir Paprašykit" Pa
rodyti Jums ką mes Tu

rime.
S. N. K. REALTY 

CO.
6106 St. Clair Ave,

TeL Princeton 948-R

Indomios prakalbos atsibuna į 
kožną nedėldienį, nuo 3 vai. po i 
pietų, Wm, Abel and Sons Co | 
salėje, 7017 Superior avė., tarpe i 
E. 70 ir 71 gait. Inžanga visiem? | 
dykai, kolektų jokių nėra. Tin- | 
ka paklausyti vyrams ir mote
rims, aiškinamą įvairus tikybi
niai dalykai.

NONE BETTER 
IN ALL THE WORLD

•pure, clean, fresh 
EVERY DAY

THE CLEVELAND GRAIN 
& MILLING CO.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

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

Į. A. USEVIČ1US
2343 Professor Ave., S'. W.

Kainos prieinamos 
Valandos nuo 9 ryto 

iki 8 vakare. . <

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS t=I'

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

EUCLID BEACH PARK
Puikiausia Pasilinksminimo

Vieta Mieste

ATDARA MAUDYMOSI
VANDUO

Šokiai Kas Vakaras

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

1 VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigux užkrėstas, turi tuojau* pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrą 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu: 
Mano 40 metą praktika, sudėjus su pažinimu geriausią me
todą, vartojamą geriausią autoriterų šią laiką Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paiiuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate; To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane. 
Aš GYDAU CHRONIŠKAS LIGAS KRAUJO, ODOS IR 

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

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

Prospect 2420 , Centrai 1766 ii

THE F, W. ZIMMERMAN CO.
" Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir štaty- « 

tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa
kuojant, išleidžiam ir sukraunam.

3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio, t

4 S

Tai yra 
Krautuvė 

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

Duodama- Y
Merchants X
Trading Y
Štampai X

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

Persitikrinki! Ar Jūsų Pečiaus
virtuvėje gazo išėjimo ir degimo skylutes yra švarios ir 
ar gerai nustatytos. Tuomet turėsite švarius puodus ir 
skarvadas, jūsų virtuvė bus vėsesnė ir mažiaus sunaudo
site gazo..

Visuomet musų Service Departmente įjandasi tam tikrai 
pastatytas ekspertas kuris mielu noru aprodys plhčiai 
jums ir ypatiškai išaiškins ką čia mes'norime pasakyti.
Šis Patarnavimo Departmentas randasi užpaklyje didžio- 
j (kambario km in sueinate mokėti savo gazo bilas. Jus 
tenai visados galite užeiti ir busite mielai priimami. Vi
sa kas mes galime jums paaiškinti ir parodyti yra visai
dovanai.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

NAMINIAI LININIAI DALYKAfl
Speciale “Taupumo” Kaina

$4.00 Importuotos Drukuotos Lovoms Antklodes — 
Mieros 72x90 colių; spausdintos gabiausių Eu
ropos audeklą spausdintojų. Keletos spalvų su- 
marginimai ir gvararituotos nuo nušutimo. Ko
lei dar ją yra iš 800. Parsiduoda šioje C 1.77 
Taupumo Savaitėje po ......................... *

$1.69 Baltintos Besiulės Lovos Antklodės — Mie
ros 81x99 colių. Padarytos iš geriausio žinomo 
esančio paklodėms geriausios rūšies au- SJ-l® 
dimo. Nduodama vienam daugiau 6. Po ”

35c Baltinti Paduškoms Užvalkalai — Mieros 45x36.1 
colių. Pasiūti iš gerai žinomo Comet audimo ir 
apsiūti tricolinėmis siūlėmis. Specialiai 22c 
Užbaigimo Savaitėje parsiduoda po ....

■ 35c Gryni Lininiai Sluostalai — Storos sugenant 
’ čios rūšies su gražiais mėlynais "kraštais; labai 
' tinkanti del abrusinyčią, rankoms ir stotkams 
' šluostyti abrusai. Apribota pirkėjui iki 19c 
► 10 jardų. Taupumo Savaitėje jardas po
►
, 59c Grąžąs Baltinti Turkiški Maudynių Abrusai — 
L Dideli stori ir gerai šluostančios rūšies su ąra- 
, ežiais įvairintais kraštais. Ružavi ir mėl- 39c 

Apribota iki 6 pirkėjui ..................

LIEPOS APVALYJMO KAINOS |
aut Reikalingų Audimų ®

Dvidešimts Penki šimati Jardų Everett Cheviot--y Y 
Bryžinotu pavyzdžių. Tinka labiausia moterų ir y 
vaikų drapanoms. Reguliarė jų kaina 22c jar- 
das. šioje Taupumo Savaitėje parsiduoda 14c f 
jasdas po ...................-......... A

Reguliariai 22c Amerikoniški Perkeliai — Baltu V 
dugnu su įvairiomis figūromis, gėlėmis ir bry- v 
yiais. Tinka moterims 'del jekią ir andarokų. A 
Tame rinkinyje yra. penki tukstančai jar- 15c 
dą. Laike išpardavimo jardas po .....;__

Reguliaris 17c Amoskeag Baltintas Shaker Plane
lis — Ekstra storos rūšies, tinkamiausias vaikų 
drapanėlėms, šiame skyriuje randasi šeši tūk
stančiai jardą ir pasiūloma pardavimui visiškai 
žema kaina kolei jų bus ir kiek ltBS- -12V2C

Reguliaris -5c Amoskeag Visokiem Reikalams Gin- 
i gham — Rugavos spalvos tiktai. Tinkamiausias 
' suknioms ir viršusiniams užvalkalams. Du taik

stančiai jardų šiame skyriuje. _ Bėgyje. Taupumo
savaitės mes pasiūlome ji pigia kaina, į/Įę 

I jardas po ...........................

svi.

$1.95 Bailey Rūšies 
pločio. Austas ir

Ištisinis Audimas — 36 colių 
__ _____ užbaigtas specialiai del mote

rų” ir vaikų apatiniųT 10 jardų šmotai. Be- 
gyje Taupumo Savaitės po ............ “

Bailey's — Žemės Grindys

Baltintas Muslinas' — Du tūkstančiai jardą šito 
gero ir drūto muslino, baltinto ir gražaus; mink
štai užbaigto tinkamo, siuvimui su adata. Pa- 
sinaudokit proga bėgy j* šios Taupumo'Są- JQC 
vaitės. Jardas po ...................... ......

I Nebaltintas Muslinas ■—1 šeši tūkstančiai jardų ne
baltinto mbslino, 36 colių pločio; nėra jame jo
kiu juodų taškelių ir lengvai išsibaltins keletą 
sykių perskalbus. Šiame Taupumo Savai- 
tės išpardavime jardas po ..................

Bailey’s — Skiepe

♦ ♦♦ tff♦$

Laivakortes
TIESIOG Į KAUNĄ

IR IS 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


