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Rusija Apimta Bado,
Milijonai Miršta

AMERIKOS VALDŽIAŽADA GELBET, JEI 
SOVIETU VALDŽIA PAI .IDOSUOS LAI
KOMUS KALĖJIMUOSE ’AMERIKONUS

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO 

1___________________
Ohio valstijos industrijose iš 

pereitos savaitės pasirodė men
kutis pagerėjimas plieno ir geį 
ležies darbuose.

Tokius pat pranešimus gauna
ma iš puodininkystės darbų.

Anglies kasimas, didelėje dau
gumoje yra visai sustojęs, tik 
keletas paskirų užsakymų vie
nur ir kitur .tegaunama.

Gurno industrija praneša apie 
didėjantį išdirbimą ir priėmimą 
vis naujų darbininkų.

Albany, N. Y., New York Cen
tral gelžkelio lokomotivų dirb
tuvė priėmė atgal 600 darbinin
kų. Ta dirbtuvė buvo uždaryta 
per šešis mėnesius, šis 
tųjų skaičius yra pusė 
dirbusių.

Clevelande taipgi to 
gelžkelio dirbtuvė atsidarė po 
6 mėnesių nedarbo ir paimta at
gal suvirs 500 darbininkų.

New Philadelphia, Pa., kasyk
loj 5,000 pėdų gilumoje eksplo- 
davo bačkelė parako, nub ko su
žeista keletas darbininkų. Ek
splozija užgesino kitų darbinin
kų lemputes už 600 pėdų atstu.

Viennoje, Austrijoj, santar
vės komisija buvo padarius kra
tą darbininkų kooperativėj ke
pykloj jieškodama ginklų, bet 
nerado nieko, ir tas komisiją, iš
statė ant juoko. i? į i";

Detroito dirbtuvėse šiais me
tais yra 111,000 darbininkų ma
žiau negu buvo metai atgal; pil
nai imant Detroite yra 320,000 
dirbtuvėse dirbančių žmonių; 
šiuo tarpu dirba apie 160,000.

Reading, Pa., atsidarė didelė 
plieno dirbtuvė ir paimta daug 
darbininkų atgal, su numažinta 
mokės timi.

PASKOLA AMERI- 
KOJLUŽGIRTA

(Lietuvoš~Tnfr"BtOTas, Washingtone)
Washington, liepos

18 d. i— Lietuvos Stei
giamasis Seimas už- 
gyre “Laisvės Pasko
lą“, išleisdamas tam 
tikrą Įstatymą.

priim-
visada

paties

Budavojimo industrijos darbi
ninkai, delei sulaikymo to dar
bo, turėjo nuostolių algomis pu
sę bilijono dolarių. Daug -nebu- 
davojimo buvo iš priežasties di
delio brangumo medegos.

Nekurie gelžkeliai nori reika
lauti S. V. gelžkelių darbo tary
bos leisti numušti darbininkams 
algas prie jau padaryto numa
žinimo; sako kitose industrijo
se darbininkai gauna dar pigiau.

Išvijo L W. W. Aberdeen, S. 
D. — šios srities piliečiai išvi
jo iš miesto apie 100 I. W. W. 
organizacijos marių. Jie (buvo 
suvaryti į dvi grupes, viena pa
siųsta į šiaurę, kita į pietus. 
Kožną grupę apsiginklavę žmo
nės lydėjo po 10 mylių. Kitų 
pakeliui miesteliu gyventojams 
duota žinia .patikti juos ir va
ryti toliau.

Huron miestelyje, už nesuti
kimą prisidėti prie I. W. W. or
ganizacijos tapo nušautas dar
bininkas važiavęs, ant prekinio 
vagono.

Nėra laisvės ir gana. Louis
ville, Ky. — čia tūlas 53 m. se
nis išsiėmė iš banko $500 ir pra
dėjo tuos pinigus dalinti gatvė
je žmonėms, duodamas po 10, 
20 ir 5 dolarius. Bet policija jį 
areštavo už tai. Jis buvo gir
tas.

Meksikoje šiuomf tarpu ran
dasi apie 30,000 Su v. Valstijų 
piliečių.

FRANCUZIJA KURIA! PLUKANČIOŠ KAR- ^PASKOLA VALDŽIOS UŽGIRTA; NAUJAS 
NĄI IJpCARR I MOS—PAGALI AUS ATSTOVAS KVIEČIA VISUS PRIE DARBO

Visas išga- 
vietoms kur 
yra atsišau- 
Serbijos ir

Estonijos Atstovas Atvyko
Washington, liepos 18 d. — 

Užvakar atvyko Washingtonan 
Estonijos respublikos Atstovas 
Suvienytoms Valstijoms p. ĘiSt- 
ner, buv. Estų prekybos ir pra
monės ministeris.

ŽINIOS APIE BADĄ 
---RUSIJOJE

Visa Rusija sujudo pamačius 
priešais save savo pražūtį: ba
dą, ligas ir marą. Visi valdi
ninkai šaukiasi į (žmones imtis 
kuo galima gelbėtis nuo bado. 
Visų dirbtuvių darbininkai ra
ginama didinti išdarbį. Norima 
gauti iš Vokietijos sėklų užsė-' 
ti laukus- naujai tose .gubernijo
se. kur neužderėjo, 
nymas dar toms 
pasigelbėti galima 
kime į Ukrainos,
Turkestano kaimiečius priduoti 
Rusijai grudų duonai; taip pat 
šauktis’ į Dono ir Kubano kazo
kui padėti kovoti su badu.

Iš visų Rusijos kampų ateina 
žinios apie darbininkų organi- 
zavimąsi kovai su badu. Rau
donoji kariumenė sutiko atiduo
ti pusę savb {gaunamos pusės 
svaro duonos, poros savaičių bė
giu, del badaujančių. Iš neku
riu vietų skelbiama apie riaušes 
išbadėjusių žmonių.

Rusijos apaštalai iki šiol mė
go sakytį jog alkis padaro žmo- 

Igų žvėrių ir tas priartiną galą 
I visokiems ’despotams. Ar tas ir 
Rusijos sovietų despotizmui ga
lą reikš?

Maksim Gorki, garsus rašyto
jas, atsikreipė į Ameriką pagal- 

I bos. Amerikos1 valdžia sako te- 
I gul Rusija paliuosuoja iš kalėji
mo visus kankinamus Amerikie- 

Įčius, tada tik bus galima kalbė
ti apie pagalbos teikimo išlygas. 
Amerika jau šeši mėnesiai atgal 
statė tas išlygas ir butų davusi 
pagalbą Rusijos vaikams, bet iš 
sovietų pusės buvo pasididžiuo
jama kad Amerika negali jų pri
versti paleisti sayo piliečius.

Prie bado Rusijoje, delei ne- 
užderėjimo, prisidėjo dar siauti
mas debesų sąrančių,' kurie vis
ką naikina.

Baltiko Tautos Tuokiasi 
prieš Cholerą

Ryga. — Maskvos laikraš
tis praneša apie prasiplėtusią 
Rusijoje cholerą. Iki liepos 
6. d. buvo 13,476 Susirgusių, 
gi liepos 13 d. jau buvo net 
dusyk tiek — 27J79 choleros 
apimtų žmonių. Ant trukių 
tarp keleivių pasirodė 5,412 
cholera sergančių.

Lietuvos, Latvijos, Estoni- 
jos ir Lenkijos sveikatos vir
šininkai buvo Latvių .premje
ro s.ukvj^sti Rygon aptarimui 
būdų nustatymui aštrios kva- 
■rantinos ant Rusijos rubežių, 
kad cholera neprasiplatintų 
j ‘tas šalia.

Francai Lenda Silezijon
Paryžius. — Francuzų divizi

ja gatava vykti Į Sileziją per 
Vokietiją. Vokiečiai atsisako 
leisti savo gelžkeliais Francu
zų kariumenei važiuoti, taigi 
gal bus vežama laivais-.

Iš Danzigo ateina žinios jog 
tenaitinių laivų darbininkų uni
jos išvien protestuoja prieš ka- 
riumenės ėjimą per Danzigą ir 
atsisako nuo viso, darbo surišto 
su kariumenės persiuntimu. An
glijos atstovo Danzige darbinin
kai reikalaują naudoti visus bu
dus 'neperleidimui Francuzų ka- 
riumenes per miestą, ir taipgi 
Danzigo parliamentas rengiasi 
paduot Tautų Sąjungai protestą.

Anglija vėl susikivirčijo su 
Francuzija tame klausime. Pre
mjeras Briand tufbut jau sutiks 
ant ambasadorių susirinkimo to 
reikalo aptarimui. Prancūzai 
prašo Anglų stoti išvien reika
lavimui kad Vokiečiai praleistų 
pro savo žemę kariumenę.

Komisarų Per didelis Po
niškumas

Ryga. — Baltiko šalių spau
da pradėjo pašiepti sovietų at- 
stovų-komisarų gyvenimą tose 
šalyse. Vienas atstovas, Ganec- 
ky, Latvijoje, užsisakė puikiau
sių stotkų naudojimui pokiliuo- 
se, kurių kaina $1,200, arba net 
500,000 rublių. Kiekvienas bliu- 
delis ranka pieštas, perstatąs 
kokį nors paveiksią iš bolševikų 
gyvenimo.

Kitose Baltiko šalyse, kuriose 
Rusijos valdžia turi savo atsto
vybes, ministerial ir jų pagelhi- 
ninkai įgyvena didžiausiame iš
didume, akivaizdoje to kas da
bar dedasi Maskvoje ir Petro
grade. Kiekvienas atstovas tu
ri .po didelį automobilį, Rygos .gi 
atstovybė turi pasiėmus .pajūry
je vasarinę vilią. Nekurie at
stovai nusipirkę po didelius na
mus miestuose. Legacijos ran
dasi Helsingforse, Revalyj, Ry
goje ir Kaune, joms yra paim
to po visą budinką, Tarp Mas
kvos, Revalio ir Petrogrado yra 
Įrengta patogiausi vagonai važi
nėjimui bolšeyikų viršininkams. 
Baltiko šalių laikraščiai tankiai 

i nurodinėja į didelį skirtumą so- 
vetų komisarų gyvenimo nuo jų 
skelbiamų idėjų.

Dideli nuostoliai. Suv. Vals
tijų valdžią karės laiku paėmu
si savo kontrolėn laivus ir gelž- 
kelius nudegė nagus taip kad 
išlaidos pasidarė kiekvienam ša
lies gyventojui po $500, arba 
išviso apie penki bilijonai dola
rių.

Kareiviams bonų mokėjimas 
su prezidento Hardingo patari
mu likosi atidėtais. Nekurtos 
pusės labai spiriasi išstoroti ka
irėje buvusiems vyrams tam tik
rą atlyginimą.

Japonija Pritaria Konfe
rencijai

Tokio. —A Japonij'oš kabineto 
nutarimas priimti Prezidento I 
Hardingo kvietimą dalyvauti 
nusiginklavimo konferencijoje 
Washingtone. Nors ant to su
tinka, (Japonija laiko šantungo 
ir Yąp salos 'klausimus paski
rais nuo kitų; Japonija nori pa
silikti prie to kad tie du daly
kai buvo užbaigti Versalio ta
rybose ir kad jie jau Japonijai 
priskirti.

•Sovietų (Rusija protestuoja 
kam Prezidentas Harding neuž- 
kviėtė Rusijos į -konferenciją; 
ir už tai sovietų valdžia nepri
pažins jokio nuosprendžio tos 
konferencijos padaryto, kurioje 
ji pati nebus atstovauta.

Berlinas. — “Silezijos krizis 
smarkiai. stumia Europą atgal 
.Į bepročių namą” — pasakė Vo
kietijos kancleris Wirth, nusi
gandusiai žiūrėdamas į Silezijos 
dalykų eiseną. ' “Ar negali ko
kia protinga, neužsidegusi tau
ta kaip Ameriką padaryti nieko 
užkirtimui kelio tokiai beproty
stei?” klausia jis. 5 Jį labai su
judino nauja Frąncuzijos pri
duota nota Silezijos klausime. 
“Atsinešimas kokį/turi Francu
zija į Sileziją piktiną Vokietijos 
žmones. Tas klausimas yra to
kis menkas kad bile Vokietis 
gatvės šlavikas gali matyti jo 
gerumus ir blogumus. Vokie
tijos žmonės pildo taikos išly
gas. Viena iš tokių buvo ap- 
sprendimas Silezijos tautišku
mo per plebiscitą. Plebiscitas 
atsibuvo po^santarvės priežiūra 
ir perėjo didele persvara Vokie
čių pusėn. Dabar plebiscitas 
visiškai ignoruojamas. Lenki
jai leista žiaurumu užpulti Sile
ziją, Vokietijai nepavelijama ar 
ginti tą’teritoriją kuri nubalsuo
ta ' likti Vokiečiams ir net tose 
srityse Vokiečiai gyventojai ne
turi teisės gintis nuo užpuolikų. 
Vokietijai priklauso kreditas už - 
atsilaikymą nuo bolševizmo. Ru- \ 
sija yra ekonomiškai griuvėsiuo
se. Lenkija, Austrija ir Balka
nai yra 'kiek geresniame padėji- : 
me. Jeigu Vokietijos suirimas ' 
prie jų prisidėtų, likusi Europa 
negalėtų išsilaikyti. Tečiaus ši- : 
tokios rūšies Silezijos ugnis yra ; 
FrancuzijOs kurstoma ir tokiu • 
laiku kaip dabar.” Ant galo 
Wirth pridėjo, kad rugsėjo mė- ' 
nesyjfe susieis reichstagas ir ta? '■ 
da šitų priežasčių delei Vokieti- i 
ja turės du sykiu padidinti sa- i 
vo žmonių taksus, o kas tada 
kils — pamatys ir Francuzija ] 
ir visas pasaulis.

Turkai Palaimėjo 
prieš Grėkus

Kutaja, Maž. Azija. — Turkų 
nacionalistų mūšiuose su Gre- 
kais pastarose dienose pirmieji 
turėjo didelius nuostolius: pen
ki tūkstančiai žuvusių; sužeistų 
ar dingusių buvo Turkams pirm 
Grekų užėmimo Kutaja miesto')

Paskesnių 
darė atakus 
buvo Grekų 
pasekmingai
Turkai traukiasi linkui Angoros 
ir tam miestui gręsia puolimas. 
Iš Turkų -nacionalistų sostinės, 
Angoros, kaip žinios skelbia, 
žmonės pradeda jau šalintis).

Federalė valdžia jieš'ko “vy
riausių galvų” kurios esą pada
riusios konspiraciją tarp tūlų 
Anglijos ir Amerikos laivų ir 
degtinės kompanijų įgabenimui 
į' šią šalį slaptai degtinės. Ta
me suokalbyje esantieji-jau per 
pastarus keletą mėnesių' Įvežė 
čia daugybę degtinės, iškoduo
dami ją iš didžiųjų laivų į ma
žuosius už trijų mylių ribų nuo 
krašto,-ir tie maži laiveliai pri
statė nenutėmytai kur reikia. 
Sugauta vienas Jaivas gabenęs 
degtinės net už $100,000, kitas 
irgi paimtas su degtine. Pas
tarasis laivas, su 1,000 skrynių 
degtinės, aiškinta, neva plaukęs 
į Kanadą, bet nelaimei ištikus 
turėjęs apmažinti savo krovinį; 
vienok tas sukėlė valdžios nuo
žiūrą ir dabar bus daugiau tė- 
mijama tokių “nelaimės ištik
tų” laivų.

Iš valdžios dabar perkami, lai
vai, ir, kaip teko patirti, jie bu
sią panaudoti vandeninėms kar- 
čiamoms: pastatyti tinkamame 
tolume nuo krašto, į kuriuos pri- 
gaibens kiti laivai degtinės iš 
Europos, .gi nuo Amerikos pa
kraščių laiveliais žmonės galės 
ant jų plaukti pasismaguriauti. 
Nupirkę laivus, karčiamų įstei
gėjai galėtų užregistruoti juos 
po kitų šalių vardu ir jų Ame
rikos valdžia neturėtų teisės pa
liesti. Taipgi uždrausti žmo
nėms artis linkui tų laivų irgi 
nėra galės, išskyrus suimti at
sigabenančius ir areštuoti gir
tus.

Nedykai Lietuvos Valdžia sa
ko : panaikinsi valdišką degti
nės pardavinėjimą įr įvesi už
draudimą, žmonės patįs vistiek 
darysis ir {platins.
“'Užlaikymui prižiūrėtojų, da

bar dar orlaivių skraidymui po 
jūres ir jieškojimui “nelaimės 
patiktų” degtinę vežančių lai
vų Amerikos gyventoj ams atsi
eina daug brangiau negu pas
kirai kiti prasigėrę turi nuosto
lių ir skurdo.

Laisves Paskolą reikia da- 
vesti iki dviejų milijonų do
larių. Dar trūksta 300,000 
dolarių.

Amerikos Lietuviai! Tė
vynė Jus .prašo tuos 300,000 
dolarių trumpu laiku paden
gti.

Jus gelbėjote Lietuvai vi
suomet. Lietuva pasitiki kad 
ir šis jos balsas bus Jūsų už
girstas.

Lietuvos Valstybės kūri
mo ir jos nepriklausomybės 
gynimo darbas dar {nepasi
baigė. Pailsio laikas dar 
nėatėjb. Tat Ivisi (paskolos 
stočių darbuotojai vėl su- 
bruskite prie darbo. Pas
kola yra Steigiamojo Seimo 
užgirta. Valstybė už ją at
sako visu 'savo ‘turtu.

Paskolą ves Finansų, Pre
kybos ir Pramonės Ministe
rijos Įgaliotinis Dr. J. Biel
skis kartu su Amerikos Lie
tuvių visuomenės (darbuoto
jais — Lietuvos Paskolos 
Komitetu.

V. ČARNECKIS
Lietuvos Atstovas 

Amerikoje.

Rezoliucijos Tekstas del 
Užsiėniy Politikos 

(Lietuvos Inf. Biuras, Washingtone)
Washington, liepos 18 d. — 

Neaiškumų išvengimui del Stei
giamojo Seimo priimtos liepos 9 
d. rezoliucijos, paduodame ją iš
tisai žodis žodžiu:

“Steigiamasis Seimas iš
klausęs Ministerių Kabineto 
pranešimus ir pritardainas jo 
vedamajai užsietnitį politikai, 
eina kilų dienos darbų tvar
kos punktų svarstyti."

MĄSTAUSKAS IR 
DR. J. BIELSKIS
PALEIDŽIAMI

Šiuomi pranešama visuo
menės žiniai kari visi Lietu
vos Finansų Misijos Ame
rikoje nariai yra Vyriausy
bės atšaukti. New Yorke 
yra palikta L. Finansų Mi
sijos rašltinė su paskolos, pi
nigų siuntimo ir aukų sky
riais. Iki atvyks nauja Fi
nansų Misija, arba bus ki
taip patvarkyta; atsakomin- 
guoju Finansų Misijos rei- ' 
kalų vedėju ir Finansų, Pre
kybos ir Pramonės Ministe
rijos įgaliotiniu yra laikinai 
valdžios paskirtas paskolos 
skyriaus vedėjas Dr. Julius 
Bielskis.

Todėl visais 'bonų pirkimo, 
kuponų mainymo ir kitais 
finansiniais Mausimais rei
kia kreiptis New Yorkan 
Finansų Misijos (raštinėn 
šiuo adresu:
Representative of Lithuania 

370 — 7th Avenue
New York City. 1

Aukos Lietuvos Valstybės 
Iždui, Raudonajam Kryžiui, 
Lietuvos Gynimo Komitetui, 
Šaulių Sąjungai ir kitiems 
reikalams, priimamos tenai 
pat.

Lietuvos Atstovybė' 
Amerikoj^.

laiku vėl Turkai 
ant Grekų, bet jie 
atmušti.. Grekai 

veja priešus tolyn.

Airijos Klausimą Rišant
De Valera, Airijos respubli

kos prezidentas, pereitos savai
tės pabaigoje sugryžo į Dubli
ną pasitarti su savo draugais 
apie tolimesnes1 'taikymosi išly
gas su Anglija. Anglijos prem
jeras parengė tam tikras išly
gas, dar laikomas paslaptyje, 
kurias, tiki, Airiai priims; tose 
išlygose yra duodama Airiams 
plati autonomija (ibet ne nepri
klausomybė).

Pietų Afrikos premjeras Jan 
C. Smuts, vyksta Airijon pain- 
tekmėti Airius taikytis su An
glija ant tokių išlygų kaip da
bar stovi su Anglija Pietų Af
rika, ir taipgi jo noru yra su
vesti į gerus santikius šiauri
nės ir pietinės Airijos žmones.

Naujos Gadynės “Kryž
eiviai”

Pora savaičių atgal į Washin- 
gtoną traukė 'šios1 gadynės ‘kryž
eiviai’ mėlynojo įstatymo ren
gėjai, apreikšti Suv. Valstijų 
valdžiai jog ši tauta susidurs su 
tokia pražūtimi kokia užklupo 
garsų senovės Babiloną, jeigu 
nebus priimta “apdūmojimo ne- 
dėldienių” įstatymas. ' Delega
cija turėjo pagaminus trumpą 
raštą, kuris skelbia sekančiai:

“Izraelius nupuolė iš gausos 
ir laimingumo į (griuvėsius ir 
vergiją bėgyje dvidešimts pen
kių metų. Mes dabar pradėjo
me tokį puolimą iš kurio niekas 
kitas kaip tik didelfe atsiverti
mas prie Dievo mus teišgelbės.”

Tas komitetas, nešęs Washin- 
gtonan peticiją, sako perstatąs 
apie pusantro milijono bažny
čios narių. Nedėldienio pildy
mo įstatymo įvedimas, sako, y- 
ra reikalaujamas konferencijų 
šaukiamų visuose miestuose.

Lenkai Visur Skleidžia 
MeluscSkundus

• Londonas. — Lenkija inteikė 
santarvės atstovams Varšavoje 
notą prašančią tų atstovų sulai
kyti persekiojimą Lenkų Lietu
voje per Kauno valdžią. Tas 
prašymas esąs pasekmėje rezig- 
navimo Lenkų atstovų ir Kauno 
Seimo po to kaip Jtie 'atstovai 
buvo kitą atstovų išguiti už jų 
padavimą Tautų Lygai skundo 
už buk persekiojimą Lenkų Lie
tuvoje.

Londono Times koresponden
tas Kaune spėja jog Lenkai ren
giasi prie naujo puolimo ir vi
sokių priekabių prie Lietuvos 
Valdžios.

Saužudystės
New Yorke, kaip statistikos 

rodo, pereitais metais nusižu
dė 707 suaugusių žmonių (vai
kų saužudystės seniau buvo mi
nėta). Tarp visų saužudysčių 
pirmą vietą užėmė vedusieji: 
nusižudė 352 vedusių, 185 pa
vienių, 100 našlių, du persisky- 
rusieji ir 68 kurių padėjimo ne- 
apspręsta. šių metų šešių mė
nesių saužudystės rodo 90 ypa
tų nusižudžiusių daugiau negu 
tuo laiku pereitais metais.

Kalifornijoj, Ponoma mieste
lyje, buvo'įvestas tekis įstaty- 
rfias: uždrausta visokie nedėl- 
dienio pasilinksminimai už ku
riuos imama įžangos mokestis. 
Bet teismas tą nuosprendį at
metė su tuo išrodymu, jog ka
da draudžiama teatrams nedė- 
liose veikti, bažnyčiose tuo tar
pu daroma kolektosų kas, ištie
sti, irgi reiškia įžangos mokesnį.

Pas ašie r i ai bus Vežami 
Stačiai iš Latvijos

Pranešama per International 
Mercantile Marine Company iš 
New Yorko kad padaryta užleį- 
dimai White Star Linijai vesti 
biznį pasažierių pervežinėjime iš 
Latvijos respublikos.

To pasekmėje, agentūros stei
giamos tai 'linijai po visą Lat
viją, ir padaryta nustatymas, 
priėmimui ipasažierių iš Liepo- 
Ijaus. White Star Linijos at
stovai Suv. Valstijose dabar ga
li parduoti laivakortes Latviams 
atvažiuoti iš tenai, siunčiamas 
šioje šalyje gyvenančių gimi
nių. *

Sulyg naujų imigracijos tei
sių, Latviai priimami kaipo da
lis Rusijos kvotos, kuri, kaip 
manoma, nebus užpildyta li'ku- 
kusiuose metuose per kuriuos 
tais įstatymas yra galėję.

Leghorn mięste, Italijoj, atsi
buvo fascistų ir komunistų riau
šės kuriose daugybė užmušta ir 
sužeista.

Iš Sarzana miesto, irgi ateina 
žinios ' apie panašias muštynes, 
kame abiejose pusėse žuvo apie 
30 žmonių; tikrų žinių apie'žu
vusius nežinia kadangi mūšiai 
atsibuvo po taukus, keletas žmo
nių buvo įmesta į jūres.

/^pie Dingusių^, ar Pa- 
vogtus Bonus

Nuo pradžios bonų pardavi
nėjimo iki šiam laikui kai ku
riems bonų savininkams yra pa
sitaikę nelaimių — iš namų ar
ba neatsargiai kišeniuje laiko
mą boną kas nors pavogė, arba 
kitaip kaip bonas yra dingęs. 
'Tokie nelaimės ištikti žmonės, 
po prisiega pas notarą sudary
tu ir paskolos stoties valdybos 
užMudytu raštu atsišaukė Lie
tuvos Misi j on pranešdami' apie 
savo nelaimę. Taigi čia paduo
dame sąrašą ir numerius din
gusių arba neteisėtai įgytų bo
nų ir šiuomi skelbiame jo už 
šiuos pavogtus arba neteisėtai 
įgytus bonus nuošimčiai'nebus 
mokami'. Tokie 'bonai bus kon
fiskuojami, o jį turintis žmogus 
bus traukiamas atsakomybėn, 
nebent tokie žmonės arba tok
sai žmogus pasiskubins su Lie
tuvos Misija arba per Misijos 
tarpininkystę su bono salinin
ku atsiteisti.

“Draugo” redaktorius Prof. 
Kun. Bučis šiomis dienomis iš
vyko į Lietuvą; jo vietą redak
cijoje i užėmė atsiųstas ijš Lietu
vos Kun. Česaitis.

PINIGŲ KURSAS

Liepos 27 d.
100 mankių-auksinų .... $1.27
100 Lenkų markių .............. 6c

Pavogti Lietuvos Bonai yra 
sekančiais numeriais:' 

Po šimtą dolarių bonai:
B01072 B04435

Po penkiasdešimta J
A00769
A02205
A18361
A01335
A18919

A00291 
A04244 
A14164 
A16522
A17051

dd. -bonai: 
A02892 
A10544 
A18927 
A11701 
A17052

Sekanti yra neteisėtai įgyti: 
Po penkiasdešimts dol. bonai 

A01087 A05719 A08418 
A08418
Pamesti bonai yra sekanti:

Po šimtą dolarių bonai:
B01870 B00042
B05631

Po penkiasdešimts
A15114 A07765
A00236 A10544

B01600

doi. bonai: 
A07766

šis sąrašas yra pasiųstas Lie
tuvos Valdžiai ir bus visur te
rn y ta kad nei nuošimčių nei su
mų už šiuos bonus niekaą ne
gautų.

Pakartojame jog šia surašyti 
Lietuvos Laisvės Paskolos Bo
nai yra be vertės ir bus konfiB- ' 
kuoti, nebent juos arba bent 
kurį iš jų turintis su Lietuvos 
Misija pilnai atsiskaitys.

Lietuvos Finansų Misija 
Paskolos Skyrius,

370 Seventh Ave., New Yoiik.
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I Iš Lietuvių Gyvenimo |
/ Organizavimas Lietuvių Latvių Atstovybė Viešė- 

Moterų Piliečių 1 jo IHusų Atstovybėje
Lietuvių Piliečių Sąjungos 1- Washington, D. C. — Latvi- 

masis suvažiavimas yra padaręs'jos Atstovas Sayer ir Atstovy- 
nutarimą organizuoti' Lietuvai
čių Piliečių Skyrių, jej kulr su
sidarytų užtektinas Lietuvaičių 
Piliečių skaitlius, sakysim nuo 
kokio desėbko narių. Tam tik
slui išrinktoji konstitucijos ko-l

bės Sekretorius Kunzin liepos 
20 d., 8 vai. vakare, buvo atsi
lankę svečiuosna Lietuvos At
stovybėje.

Gerb. Čarneckis dr, gerb. Vi
liui lo'ixuivLvji 'AuxiQi/ivuvijvo wv-į nikas svečius* vaisino minkštu 
misija patiekė nedidelį Istatutą, | gėrimu ir lengvu užkandžiu, 
kurio nuorašą čionai prisiunčia-1 Galima paminėti, prie mink- 
me. Meldžiame savo skyriaus štų gėrimų buvo ir viena bon- 
(vyrų piliečiu — Red.) susirin- ka atgabenta dar iš “anos pu- 
kime šitą klausimą (pakelti ir sės”, kas buvo didele naujiena 
apsvarstyti. Jeigu jūsų sky- visiems dalyvavusiems ir tas 
rius nuomone butų galima Lie- gal 'but sukėlė svečių dvasią. 

. __4___ 4_* j_________ : a*Svečiai gėrėjosi, Lietuvos At
stovybės butu, o ypač Atstovy
bės prienamio sodnu. Mėnulio 
šviesoje sėdėdami verandoje, 
viduryje sodno, taurėmis skam
bindami, šuktelėjome: “Tegy- 

ivuoja Pabaltijos Valstybių Są
junga!” Mes pasveikinome ir

tuvaičių skyrius sutverti, tai 
galėsite išrinkti tam tikrą or
ganizacijos komisiją, sakysim iš 
kokių trijų narių, ir pavesti 
jiems suorganizuoti Lietuvaičių 
Skyrių. Toksai skyrius turi sa
vo atskirą numerį iš Centro ir 
atskirą savo valdybą nuo vyrų 
piliečių Skyrių. Kaip veikiai I Latviją, gi Sayer su Kunzinu 
toksai skyrius susiorganizuos šuktelėjo: -------- ~~ T =-*-•

nakties.
Beje, dar diena prieš tai taip

gi Atstovybę aplankė svečių iš 
Penn. valstijos, buvusieji Wa
shington© Seimo delegatai: St. 
Gegužis, Dr. Dambrauskas, T. 
Paukštys, Grinius, Miklas, Dr. 
Klimas, Teisėjas Taboras, Bir
štonas ir kiti, kurie buvo atvy
kę pasimatyti su savo valstijų 
senatoriais ir kongresmanais, 
kas buvo nutarta praeitame Wa
shington© Suvažiavime.

šie svečiai, pilni energijos ir 
pasišventimo savo tiksluose, ap
lankę Lietuvos Atstovybę sku
binai išsiskirstė. Girdi, rugia
pjūtė, neturime laiko gaišuoti.

Be abejonės, Amerikos vaidi
ninkai išvydę tokį šventą Lie
tuvių pasiryžimą neprigulmy- 
bės delei, be atidėliojimo turės 
pripažinti Lietuvos Neprigulmy- 
bę. Pr. Rimkus.

toksai skyrius susiorganizuos šuktelėjo: “Tegyvuoja Lietu- 
meldžiame apie tai pranešti L. va!” Ant galo svečiai dėkuoda- 
P. Sąjungos Centran, 370 — 7th mi už vaišingumą, sakę gavę 
Ave., New York City. malonaus įspūdžio pas mus.

Taigi meldžiame greitai pasi- Gerb. Sayer yra labai malonus 
darbuoti/ nes jau yra daugelis ir iškalbus asmuo, nuodugniai 
atsišaukimų nuo''pavienių mote- politikos reikalus Suprantąs, 
rų 'besiteiraujančių ar toki sky- Kalbant apie įvairius politi- 
riai -yra tveriami. Neužilgo kos reikalus, gerb. Sayer tvir- 
■baigsis vasaros sezonas ir pra- tai išrireiškė link Lenkijos nu
aidės musų vidurinė politikos ir smukimo, ir kad ji prisidarius 
kultūros darbuotė. Vienas iš iš visų pusių priešų turės žlug- 
gražiausių pasidarbavimų bus 
turėti kiekvienoje kolonijoj sky
rius Lietuvaičių Piliečių, kurios 
eis ranka rankoje su visais Lie
tuviais piliečiais besitrusant už', 
didelį idealą — LIETUVOS NE-i 
PRIGULMYBĘ.

Lietuvių Piliečių Sąjungos 
Vyriausia Valdyba.

1 Nuo Red.: Lietuvaičių Pilie
čių platformė ir Statutas telpa' 
ant pusi. 4-to. y

LAWRENCE, MASS.
Nors čionai darbai dar po bis- 

kj eina, bet Lietuviai iš čia dau
gumas važiuoja į Lietuvą. Lie
pos 14 d. išvažiavo net 48 as
menis, tarpe to keletas darbš- 
tesniųjų, ir vietinės L. .T. K. 
parapijos pirmininkas M. Aks
tinas. Lawrencietis.

.y- i .
Pagaliaus dar, gerb. Sayer be- 

nukaudamas pareiškė jog Lie
tuvos Atstovybė buržujiškai gy
venanti; čia, (sako, reikėtų jums 
bolševikų atvesti padarymui 
tvarkos. Juokėsi, girdi,' jie su
daužytų viską, tuomet butų pa-
gal jų išrokavimo puiki tvarka. 
Matyta kad jis turėjo progos 
Su jų tvanka gerokai susipažin
ti. .s

Pasisvečiavę ir pasidalinę ge
romis mintimis, linkėdami ir 
pilnai pasitikėdami kad Lietu
va, Latvija ir Ėstom ja Nudarys 
tampriausius ryšius tarp savęs 
— žodžiu, bus vienas kūnas tri
jose ypątose, — ir tuomet jo- 

;kio pavojaus iš šalies nebus mu- 
jsų valstybėms, svečiai* apleido

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

PAIN-EXPELLER
VaizbažeiikHs uiteg. S. V. Patį Ofise.

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

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor)‘
Yaizbaženklį.’ imusų Atstovybę antrą valandą

DAYTON, OHIO.

Kun. Cibulskis sugryžo. Bu
vo seniau rašyta kad vietinis 
klebonas, Kun. M. Cibulskis, iš
važiuoja į Lietuvą. Jis buvo 
iškeliavęs kovo mėnesyje, o su
gryžo liepos mėn. Nedėlioj, 10 
d. liepos, nuo altoriaus bažny
čioje kvietė žmones susirinkti į 
salę vakare, žadėdamas papasa
koti apie Lietuvą. Bet, sako, 
tik tokie gale ateiti katrie davę 

i yra auką jam važiuojant parve
žimui našlaičiams, ir parapijo
nai. Kadangi taip buvo pasa
kyta, tai kitoniškų pažiūrų žmo
nių ir neatėjo. Bet ir to akivai
zdoje, pradėdamas kalbą, kuni
gas 'barėsi, tikrindamas jog sa
kęs 'kad tose prakalbose nepa- 
rapijonims nebus vietos, nesą 
tokie yra Lietuvos priešais, o 
čia es.ą visokių prigužėjusių. Ar 
negeriau 'butų ‘buvę kad tos pra
kalbos butų 'buvę rengtos kiek 
populiariškesnės kad galėtų pa
siklausyti platesnė visuomenė, o 
ne tik keletas žmonelių.

Susigraudinęs.

AMERIKOS LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS 
WASHINGTONE"GEGUžrO 30-31, 1921

PROTOKOLAS. - <
(Tąsa iš pereito num.)

Penktas Posėdis
Posėdį atidarė pirmininkas S. : 

Gegužis, visiems delegatams su
sirinkus. Į posėdį 'atsilankė kon- 
gresmanas Walter M. Chandler, 
kursai dalyvavo Lietuvių dele-1 
gacijoj prie Prezidento ir įne
šė rezoliuciją delei Lietuvos iri 
kitų Baltijos valstybių pripaži
nimo į Atstovų Rumus. Jis bu
vo pasveikintas trukšmingu del
nų plojimu. Jis papasakojo a- 
pie malonius įspūdžius kurios 
jis parsivežė aplankęs Lietuvai 
ir Pabaltiją, ir prisipažino 'kaip 
mažai jis apie Lietuvą pirmiau 
težinojo, ir kaip mažai abelnai 
apie tą šalį težino ir gerai apsi
švietę Amerikos 'gyventojai. Jis 
neabejoja kad tas entuziazmas 
ir nenuoalsus darbas kuriuomi 
Amerikos piliečiai Lietuviškos 
kilmės pasižymi, užtardami sa
vo .gimtinę arba savo bočių kra
štą, tas pasišventimas su kokiu 
jie darbuojasi, iššaukia nusiste
bėjimo ir pagarbos vietinių čia- 
gimių Amerikiečių tarpe, ir kad 
nėra abejonės jog viso to darbo 
vaisiais bus Liętuvos neprigul- 
mybės pripažinimas per visųdi- 
džiausią ir seniausią jos seserį- 
respu'bli'ką — Suvienytas Valsti
jas. To atsiekimui jis prisiža
dėjo dirbti kiek spėkos pavelys, 
ir jis žinąs jog didelis buris jo 
draugų Kongrese jam tame dar
be padės.

Užbaigus kongr. Chandleriui 
įspūdingą ir malonią prakalbą, 
Suvažiavimas jam dėkojo griau
smingu tris sykius “valio!” Sy
kiu su tuo trįs griausmingi, bu- 
dinką drebinanti, “valio!” dele
gatų buvo duoti už šią šalį, Su
vienytas Valstijas, ir trįs “vaf
lio ” už musų gimtinį kraštą ir 
bočių žemelę į— Lietuvą. Po 
tam prasidėjo vėl reguliaria Su
važiavimo darbas. >

Pakilo klausimas 'kaip pavadi
nus šį Suvažiavimą. Nutarta 
jį' vadinti: “Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimas, Washington, D. 
G., Gegužio 30*—31, 1921 m.”, 
o Angliškai: "American-Lithua
nian National Convention,* May 
30—31, 1921”

Suvažiavimo sekretorius, Adv. 
Bagočius, prašė Suvažiavimo pa
klausyti keletas pasveikinimų, 
kurių tarpe buvo ir aukų. Pa
sveikinimai su i 
nuo: Šv. Albino 
Philadelphia, Pa. 
Kazimiero Kar.

, Philadelphia, Pa.
rodė kad Suvažiavimo pasiųsti 
kablegramai .pasveikinimai į 
Kauną ir Brusselį buvo didoki, 
todėl sekretoriui Adv. Bagočiui 
paprašius, delegatai suaukavo 
reikalingą sumą. Iš delegatų

buvo

— $5.

aukomis
i Dr-stės, New 

— $10; ir šv. 
Dr-stės, New 

Pasi-

Adresas

Ji toliau patėmija:
“Kad visi keturi jos kūdikiai yra laimėję 
dovanas.”

Lietuvė motina iš*Cleveland© rašo: 
“Kad ji neturėjo pieno nei vienam savo kū
dikiui, bet sulyg patarimo savo gydytojo ji 
išaugino juos visus ant

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

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

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

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

Reikalaukit Colgate’s Talcum 
Jums patinkamoje Aptiekoje.

kada, 
sutei-

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

COLGATE’S
TALC POWDER

RED. ATSAKYMAI
Lawrenciečiui. — Meldžiame 

rašinėti abelnai žinelių iš savo 
kolonijos Lietuvių gyvenimo, o 
ne vien tik apie L. T. K. para-, 
piją, nes mums nei vienokių nei 
kitokių parapijų reikalai neapei
na. Iš jūsų kolonijos gyvenimo 
butų daug ko rašyti, šiame 
num. telpančią korespondenciją 
visai sutrumpinome.

KAD GYVENIMAS BUTŲ UŽGA
NĖDINANTIS REIKIA GERAI 

JĮ PRADĖTI

didesnes aukas davė: Juozas;: 
Ambraziejus, Brooklyn, N. Y., : 
— $10; ir Adolfas Daniunas iš j 
Herkimer, N. Y., $6. Kiti su
metė po dolarį.$42. Viso aukų 
susidarė $73. Užmokėjus kab- ! 
legramų lėšas; viso $61,90, li
kusius $11.10 nutarta atiduoti 

' Lietuvos Atstovybei su prašy
mu^ perduoti juos Lietuvos šau- 

lliams. Tas tuojau ir padaryta.
Nutarta išnešti ipadėkos rezo

liuciją pp. Levy, Chandler ir 
King, kurie pagelbėjo Lietu; 
viams laike jų lankymosi pas 
Prezidentą.

Paskui priimta rezoliucija už- 
girianti Lietuvos Respublikos 
tolerantiškumą linkusi Lietuvoje 
gyvenančių tautinių mažumų.

Visapusiškai apsvarsčius, Su
važiavimas rąnda būtinai reika
lingu įsteigimą Suv. Valstijų 
Konsulato arba Konsularės a- 
genturos Lietuvoje, ir tam tik
slui likosi išnešta reikalinga re
zoliucija.

Suvažiavime iškilo klausimas 
Lietuvių Piliečių Sąjungos, ku
rios sutvėrimas ir jos globoje 
esantis Valstybinis Fondas per 
kurį Lietuvos gerbūviu besiru- 
pinantįs Amerikos Lietuviai vi
sas savo aukas Lietuvai pradė
jo siųsti, sukėlė taip daug ne
pamatuotų komentarų ir užsi
puldinėjimų iš tam tikro musų 
išeivijos abazo. Iš kalbų pasi
rodė jog Liet Piliečių Sąjunga 
ne tik niekur ir niekados neken
kė Lietuvos Valstybės reika
lams, 'bet nuo pat jos susitvėri- 
mo pasižymėjo didžiausiu pasi
šventimu Lietuvos Bonų parda
vinėjime, aukų Gynimo Komi
tetui, šauliams ir kitoms Lietu
vos įstaigoms rinkime ir pana
šiuose patriotiškuose darbuose, 
ir kad visa 'ta kontr-agitacija 
buvo 
norų 
kam 
mas 
viii Piliečių Sąjungos vice pir
mininko, Adv. Bagočiaus, pasiū
lytą rezoliuciją:

Delei Registracijos Lietuvių 
Piliečių Amerikoje

Kadangi dabar ir pef artimus 
laikus ateityje Lietuvai yra ir 
bus reikalinga piniginė pašalpa 
ne tik apsigynimui bet ir šalies 
rekonstrukcijai, ir tokią pašal
pą suteikti gali dabartiniam lai
ke tiktai Amerikos Lietuviai, ir 

. kadangi tą šelpimo naštą iki ši j

S GERB.
PRAGILO KAMPELIO

3 
3

. Iškirpk šį kuponų DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dicnir gausi DYKAI 'inusų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
kį sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
ėijas jūsų kalboje. 0103
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iškrausto 'ten kur jie prigu
li. Jeigu tas jūsų “revoliu
cionierius” priguli šiai šaliai 
ir jis čia betvarkę darys, jis 
tuoj pateks už grotų, o to
kis išsižadėjęs savo šalies pi
lietybės jei lenda Į Lietuvą, 
Lietuvos valdžia gerai žino 
ką su juo daryt.

— Ale, drauge, taip nega
li but. Aš pats važiuosiu tą 
valdžią nuverst.

— O Itu* ar ėsi Amerikos 
pilietis?

— Ne, drauge.
— Tai .gali važiuot: tau 

nekainuos atgal gryžimo lai
vakortė, dėlto 'kad tave ne
paleis, jeigu atėjęs į svetimą 
bliudą imsi spjaudyt.

— Drauge, aš nebusiu to
kis durnas kaip tas musą 

, išrinktas (draugas.
— Bet kada jus jį rinkot 

jis rodėsi jums gudriausias 
ir tik dėlto tą garbę gavo j 
Lietuvą revoliucijos kelt va
žiuoti. Ar ir su tavo gud
rumu nebus įtik tiek pat?

— Kaip matau, drauge, 
tai jau man nėra progos iš- 
liuosuot Lietuvos darbinin
kus iš buržujų vergijos.

— Ha, ha, ha 1 Matai ko
kis iš tavęs pasidarė įiuo*

1 suotojas! Ar tu paklausei 
. kada nors savęs, Martinai, 
■ ar tu turi visą protą, jeigu 
1 riet tiek dasileidi mislyt?

— Tai gal tu, draugė, mis
tini, kad aš beždžionė arką, 
kad aš be proto?

— Ne, Martinai, ne: aš to 
niekados nedasileiseiau: ta
vo proto su beždžione nega
limą lygint, dėlto kad bež
džionės niekados dar nepa- 
mislino apie kėlimą niekur 
jokių revoliucijų ir šokimą 
j akį tvarkiai Lietuvos val
džiai, kaip tu dabar sau įsi
vaizdini galįs padaryti.

„ , — Tylėk, drauge, ba aš
prieš buržujus ir išskerst vi- j'tau galiu duot per snukį už

Gerb. Spragilas atbėgo 
šitokiu aprašymu:

nesusipratimo arba blogų 
vaisiumi. Po visapusiš-' 
apsvarstymui, Suvažiavi- 
vienbalsiai priėmė Lietu-

su

MARTINAS RENGIASI 
PRIE RėVOLIUCUOS 

LIETUVOJE. ’

— Drauge, jau turbut aš 
važiuosiu tą Lietuvos bur
žujišką valdžią nuverst. Kas 
tai matė kad šitaip galėtų 
but.

— Kuomi.gi, Martinai, ta 
valdžia prieš tave prasikal
to' kad tu ant jos taip užpy- 
kai?

— Ir tu, drauge, užpyk- 
tum jei šitaip pasitaikytų 
tau.

■— Bet juk tau visai nieko 
nepasitaikė: čia atėjus tau 
nieko Lietuvos valdžia ne
padarė, nors tu be paliovos 
ją pliovoji.

— Ale toliau taip ‘būti ne
gali: aš jau rengiuosi j Lie
tuvą ir pamatysi ką aš ten 
padarysiu.

— Laimingos kelionės ir 
gerų pasekmių, tik pirmiau
sia pasisakyk Įnors tman ką 
ta valdžia tau padarė?

— Musų darbininkiška 
kuopelė nultarė pakelt Lietu
voj revoliuciją ir išrinko 
vieną draugą nuvažiuot te
nai sualgituot darbininkus

tokią kalbą.
Lįftuvos. žmonės jau 

senai be tavęs apsirūpino- 
save atsakančia valdžia ir ją 
remia ir klauso. 0 tolau 
ponų kaip tu visur pilna ir 
jie kasdien revoliucijas ga
lėtų kelti, jei tik butų kaip, 
neturėdami ką kito veikti

— Nemislyk, drauge, kad 
aš neprotauju: kada kaip 
imu mislyt kaip ten Lietu
voje žmonės turi buržujams 
vergaut, tai man kuotik pro
tas mesu'simaišo, kodėl tie 
vargšai nepakelia revoliuci
jos ir nepasiima sau visko.

— Tavo supratimas apie 
revoliuciją, Martinai, yra 
tik tokis: suardyt, išmušt 
visus, ir perėjus per griuvė
sius susirinkt dar kas likę, 
nusinešt, ir pabaigta. Bet 
dar niekad turbūt nepaims* 
linai ką rytoj veiksi, vieną 
dieną taip sau revoliucija 
pažaidus. Jeigu dar nesi
liausi tokių niekų mistines, 
ištiesų tau protas susimai
šys, kaip jau nevienam ir 
susimaišė.

— Meluoji, drauge, ba dar 
nei vienam musų draugui 
protas nesusimaišė.

— Tau rodos kad jie dar 
mokytesniais pastojo kada 
pradėjo po viešus susirinki* 
mus vaikščiot, šunų balsais 
kaukt, ardyt, lermus kelt ir 
kitokias betvarkes daryt; 
bet ištikro jau jie yra be
pročiai, desperaltai žemiau-

sus kapitalistus.
— Tai tu rengiesi- jam į 

pagalbą, a?
— Ne, jau jis vėl randasi 

Amerikoj.
:— Tai laimingas: tokiam 

niekšui tik Lietuvės kalėji- 
„--------’ .ir mas geriausia ką but buvęs.

—- -c--------- --------- folj _ Drauge, tu nemislyk
nešė tiktai maža dalelė Ameri- ]ęa(j mes 'durni: jO ne- 
koje gyvenančių Lietuvių,, o di- galėjo į kalėjimą pasodint.

„ _x_. n.... . — q jg kur jau jus ttokj
gavot?

— Mes, drauge, išrinkom 
tokį katras turi Amerikoniš
kas popieras ir yra šios ša
lies piliečiu: jeigu jį norėtą1 
Lietuvos buržujai į kalėjimą 
įkišt, jis tik parašo, pas A- 
merikos konsulą ir jo neva
lia rušiot. O jeigu suareš
tuotą ir nubaustą, Amerika 
gali Lietuvai karę paskelbt 
už jį, ba Amerika už savo 
piliečius užtaria.

— Ištiesą jąs gudrus, nė
ra ko sakyti. Na ir ką, ar 
jam pavyko sukelt revoliu- 
ciją?

— Juk aš tau sakiau kad 
jis jau sugryžo Amerikon.

— Tai ko jis taip greit ne
atlikęs darbo sugryžo? Da
bar jąs turėtumėt jį išbrau
kti iš kuopelės už tai.

— Drauge, jis negalėjo 
nieko padaryt, ba jį tuojau 
suise'kė ir išvarė iš Lietuvos.

— Tai matai, Martinai, 
nors jąs buvot labai glidrąs,

1 Lietuvos valdžia dar gudre
snė: jąs siuntėt Amerikos x ____
pilietį kad jam nieko niekas jsios rūšies! Visuomenės ^

I negalėtą 'daryt, begalėtą iį venime jie jau netikę, o ja 
kalėjimą įkišt, tai ve paėmė tokią daugiau rasis jie patįs 

j jį, davedė iki ru'bežiaus ir sau virves ant kaklo užsinė- 
i spyrę Į užpakalį išlydėjo į rę žus.

ten iš kur iškeliavo.
— Matai, drauge, kaip ta 

buržujiška valdžia daro: vi
sur turi šnipą, ir kaip tik 
kur darbininkai pasijudiną, 
tuoj juos sugauna ir nelei
džia atsikratyt nuo išnaudo
toju*

— Gaila, Martinai, kad ta 
tavo daug mislijanti galvelė 
neeksploduoja. Ir kas jau 
matė kad koks iš .kitur atsi
kraustęs nedakepėlis — ko
kios šalies piliečiu jis nebū
tą — kitame krašte tvarką 
darys. Tokius kurie nori 
valdžias griaut nėt pati ši 
šalis sukiš'a į kalėjimus, jei 
jie yra piliečiai, o nepiliečius

deliosios minios mažai kuomi 
prie to teprisidėjo, nors savo 
Lietuviškumu .giriasi ir nuo pi- 
lietystės arba į Lietuvą sugry- 
žimu neatsisako, tai šis Suva
žiavimas užgiria mintį kad kiek
vienas Amerikoje gyvenantis 
Lietuvis turėtų užsidėti sau kas 
metą pagalvinę mokestį Lietu
vos reikalams bent $3, nes toki 
mokestis nei vieno neapsunkin
tų, o Lietuvai butų didesnė me
tinė pagalba negu iki šiol Ame
rikiečiai visomis savo pastango
mis galėjo suteikti. Idant te
kia pagalvinių rinkliava butų 
sistematingai sutvarkyta ir su
sirinkti pinigai pilnai Lietuvai 
patektų, visiems Amerikoj gy
venantiems Lietuviams yra pa
tartina likti nariais Lietuvių Pi
liečių Sąjungos, kuri gyvuoja ir 
veikia po direkcija ir priežiūra 
Lietuvos Atstovybės Ameriko
je; kaipo Lietuvos piliečių re
gistracijos įstaiga. Inplaukos 
minėtos L. P. S., taip kaip ir 
visos kitos Amerikoje Nurink
tos aukos Lietuvos naudai, tu
ri eiti per Valstybinį Fondą kurs 
yra priežiūroje Lietuvos Atsto
vybės Amerikoje.

Atsižvelgiant į tą 
dabartinis Lietuvos 
industrinė ir abelnai 
padėtis nėra pavydėtina, ir kad 
Amerikoj esantieji Lietuviai ga
li daugeliu kuomi savo tėvų 
liai pagelbėti, Suvažiavimas 
visapusiškam apsvarstymui 
nešė sekančią rezoliuciją:

Delei Prekybos ir Pramonės
“Kadangi Lietuvos pripažini

mas per Amerikos Valdžią de 
jure yra užtikrintas labai arti
moje ateityje, taigi prekyba ir 
pramonė Lietuvoje ir tarp Lie
tuvos ir Amerikos tuojau pra
sidės plėtotis, ir augti. Sutvar
kymui ateityje Amerikos Lie
tuvių prekybos ir pramonės rei
kalų didesnei naudai yra pagei
daujama kad visos Amerikos 

(Tąsa ant pušį. 6-to)
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Jus, kurie dabar tu
rit laiko, nedirbat, 
galit lengvai pasi
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nijoje “DIRVĄ-

"DIRVA"
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

Wa tai matyd 
Besiskubina ir ne 
pagalba. Franci 
mėtė milijonus j 
kaby ten armiji 
lankas aiškinasi 
sieko padaryti — 
sigy ir maisto išc
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A/ISO pasaulio spauda pil- 
v ha žinių apie baisų ap

sireiškimą Rusijoje: Rusija 
badų miršta. Ne visa Ru
sija apimta bado, bet tūli jos 
kraštai jaū .to sulaukė, kiti 
susilauks.

Kiekvienas laikraštis prie 
šito apsireiškimo deda sa
votiškus komentarus: vieni 
sako kad Rusiją jau net ir 
Dievas baudžia už jos bol
ševizmą; kiti kitaip iš ve
džioja.

Pats faktas stori šitaip.
Baisiausia tifo ir chole

ros epidemija kokią Rusija 
kada turėjo šluoja vakarų 
linkui su dideliu greitumu. 
Europa šiandien išbudo su
pratus kad jeigu badaujan
tieji Rusijos žmonių milijo
nai nebus greituoju pamai
tinti, visa Europa ir Azija 
stovi pavojuje patekti kele
to mėnesių bėgiu Į tos bai
sios plėgos nagus.

Rusas rašytojas Mak
sim Gurki kreipėsi telegra- 
mais į kitus garsius pasauli
nius rašytojus: i Anatole 
France, į Gerardą Haupt- 
manną, į Belasco Ibanezą, 
plėšydamas jų paintekmėti 
savo šalis ir visą civilizaci
ją kad Rusija butų gelbima, 
nes jos padėjimas yra visai 
netikėtinai baisus. Jis sako 
jog kasdien nuo bado ir ligų 
miršta po 300,000 Rusų.

Iš vieno Rusijos galo į ki
tą laukų augis visiškai nie
ko neduos pagalbai.

Ant Kaukazo žmonės žu
dosi, gi Maskvoje ir Peltro- 

’ grade tėvai skerdžia savo 
kūdikius nenorėdami maty
ti juos besikankinančius ir 
mirštančius nuo bado.

Transportacija suparali- 
žiuota ir beveik visos indus
trijos uždarytos delei dar
bininkų nusilpimo ir nega
lėjimo dirbti

Sulyg Vladimiro Drabori- 
čo, garsaus rašytojų dabar 
■esanSo Paryžiuje, viename 
tik Volgos distrikte turės iš 
bado mirti dvidešimts pen
ki milijonai žmonių pirma 
sulauksiant pavasario. Ne- 
derėjimas laukų yra didelė 
pagada ir stoka lietaus.

Gorkis šitaip atsišaukia.:
■“Į visa's gerus žmones: 

Plėga ir pągadbs skerdžia 
milijonus Rusų. Beduonė ir 
be mėsos šalis kuri buvo na
mais Tolstojaus, Dostojev
skio, Mendelejevo ir kitų di
džių dvasių, yra naikinama 
didžiausios istorijoj prapul
ties. Europa ir Ameriką tu
ri greituo ju (priduoti pagal
bos. Tie kurie karės laiku 
skelbė neapikantą ir leido 
žmones skersti turėtų būti 
pirmutiniai dabar išgirsti 
Rusijos pagalbos šauksmą.”

Akivaidoje dabartinio pa
dėjimo net aršiausi sovietų 
priešai atsikreipia j visas 
šalis padėti Maskvos val
džiai gelbėti bado apimtus 
distriktus.

Paryžiuje -esantis Miliu
kovas, buvęs pirmuoju Ru
sijos premjeru carą nuver
tus, sako:

“Žinios kokias gauname iš 
Rusijos 'kasdiena, šaldo net 
kraują gyslose. Šiandien 
mes girdime apie tūkstan
čius žmonių, basų, be duo
nos, be vandens, traukian
čių skersai Siberijos tyrus 
linkui Maskvos, nes jie gir
dėję jog ‘Amerikos duonos’ 
tenai duodama.

“Kiti tūkstančiai daugi
nasi į pietus linkui Indijos, 
gi visi keliai į visas puses 
nudrabstyti lavonais. Mes 
atmetėme savo ypatiškus 
skirtumus akivaizdoje abel- 
nojo pavojaus ir esam gata
vi padėti sovietams visomis 
savo gallėmis.”

tur. Lai Amerika tai daro.
Iš neoficialių žinių 'galima 

spėti kad Anglija taip pat 
altsisakys pridėti ranką tos 
katastrofos nuėmimui. Ita
lija, Holandija, Vokietija ir 
Šveicarija-irgi rodos tik te
mato visą vilti Amerikoje.

Kaip nekuriu permatoma, 
Amerikai priduot vienai pa
galbą reikėtų bilijonų dol'a- 
rių, tūkstančių liuosnorių, 
didelio laivyno, taip kad iš
eitų lyg surengimas karės 
organizacijos.

Simpatijos Žodelis
Mes norime išreikšti pageilė- 

jfrno musų dešiniųjų esančių tų 
laisvamanių-li'beralų žabangose. 
Dar neturime jokio rekordo ku
rte rodytų musu dešinėsės sro
vės tyrą savistovų -nuveikimą 
Lietuvos labui,- kur 'jie nebūtų 
pasinaudoję tų laisvamanių pa
mokinimais, ir pirmiausia visko 
nepapuolę į jų “žabangus”. Kas 
tik Amerikoje kada buvo su
manyta Lietuvos lalbui: '(seimai; 1 
aukos, -protestai, rezoliucijos —ipen'k 
vis pradėta tų laisvamanių ir taigi

bar įsivaizdinti kokį spaudimą 
ji daro (paslaptai) ant naujos 
Lietuvos Atstovybės — kad vis
kas butų pagal jų noro, iki šiol 
“mučelninkais” buvus.... ’ /

VOLTAIRE - -
rši _.. .  .. .. .. . _

’■’■■<''■ Verte Karolis Vairas

■ (Tąsa iš pereito num.) išmokinsią kaip reikia užsidirbti sau duo-

Ar tas ne Smūgis Lietu- 
vos Paskolai?

“Dar-kas” pašiepia Washing- 
tono Suvažiavime išrinktą (ko
mitetą Lietuvos (paskolai vary
ti pavadindamas jį šnipinėjimo 
komitetu naujai Atstovybei. O 
dabar prie to komiteto pridėjo 
penkis atstovus Federacija, -— 

i prie “Dar-iko” išgalvoto 
tik priikviesti jie, “ne-laisvama-1 šnipinėjimo dadėta dar‘.penki jų 
niai”, ant to savo “i
ti”, jog sutinka. Paskui tik, at- 

Andai mes čia kalbėjome sipeikėjus, su keiksmais, su plio-
apie Lenino laboratoriją, vonėmis, šmeižtais ir protestais j vadina, jis pasirodo priešingas 
jam pasisekė: jo bandymai stengiamasi iš tų “žabangų” iš-1 Lietuvos rėmimui,
SU Rusija pasibaigė Šita iš- siliuosuoti, į'ki sekančiai eilei, kad Amerikos Lietuviai darbuo- 
vada — milijonai žmonių iŠ- Jų .nelaimei, net ir Atstovybė <ir tusi toliau paskolos varymui, o 
mirs, kaip žiurkių, nukan-lta prisiųsta pirmiausia iš “lais- kad Lietuva kreiptųsi, pinigų 
kintų, išsekintų, išdžiovintų vamanių” abazo, kurią jiems prireikus, į federacijos “fundą”. 
j'O komunizmo teorijos iŠ- reikėjo savo pinigais užlaikyti I Gal federacija nori Savo labui 
bandymų idelei. ((taip giriasi Worcesterio f ede-1 paskolą pavaryti, paskirdama

Kad laukai neuždferėjo ne j racija savo rezoliucijoje, nors | tuos penkis žmones?
iš Lenino kaltės, tą mes ge
rai žinome. Bet kaip Leni
nas pavergė Rusiją, sunai
kindamas fvilsas Išmonėms iQg YPATINGUMAI 
gales atsigauti po karės pa-| _ ______________ ______
baigai, per tris praėjusius 
metus žmonės. negavo pro- “rVDžĮAUSIA sala pasaulyje 
gos pasiruošti juodesnei die- 1-7 (jeigu Austriiiją skaityti 
nei, šalis negalėjo atsigauti kontinentu), žemė siekianti ar- 
iki to kad galėtų vesti pre- Čiausia prie Šiaurės Poliaus, ša- 
kybą su 'kitomis šalimis ir lis turinti toliausia į šiaurius ci- 
pasimainyti reikalingais da- vilizuotų gyventojų, ir vieną že- 
lykais. Juk Rusija turtinga mes masė kurioje didžiosios le- 
viskuo: ji galėjo UŽ savo Že- gadynės padėjimas yra da
inės turtus net biedniausiuo- l)ar svarbiausia matomu — to
se metuose gauti sau javų ir Iša yra Grenlandija”, sako pri- 

...............  " ' siųstas mums buletinas iš Na
tional Geographic Society Sąry
šyje su dabartiniu: Danijos ka
raliaus apsilankymu į tuščią sa
vo Amerikonišką koloniją.

“Mercator žinomas savo geo
grafiškais darbais nejučiomis 

I sumaišė viso pasaulio mintis 
kaslink Grenlandijos”, tęsia to- 

(liau tas 'buletinas. “Kadangi

'ranką pade-1 pusės žmones.
................. Bet kad “Dar-kas” tą komi

tetą rinktą paskolai varyti taip 
' vadina, iis pasirodo nriešinvas

nes nenori

Jų .nelaimei, net ir Atstovybė >ir tusi toliau paskolos varymui, o 
<<!-!- V Q rl T.io4"1M7€> iVl’oimf’l 1)0.1 TM.Y1 1 tTl 1

saujelė Danų įš kurių susidaro 
visa Grenlandijos populiacija ir 
tenai jie randa keblų pragyve
nimo būdą.

“Bėgyje trumpų vasarų Gren
landijos viduje atsibuna tokių 
ypatingumų kokių nesiranda, 'ki
tur jokioje žemės dalyje; bet 
tos užšalusios tuštumos nepa
siekiamos ir tiktai keletas akių 
teturėjo progos matyti tas per
mainas kokios atsibuna tenai 
■kada saulė persimeta šiaurėn. 
Susidaro dideli ežerai; plaukia 
didelės upės tarp mėlynų krte- 
tainių krantų, jų vandenįs nie
kados nepasiekia akmenio ar da
lelės žemės iki jie gailaus susi
lieja į 'kokią perš varpą leduose. 
Iš -nesuskaitomu fiordų stumia
si ledų kalnai, nekurie pasileis- 
dami plaukti į jūres su greitu
mu po 50 iki 100 pėdų per die
ną.

“Samanos ir kitokie tos rū
šies augalai ir keletas gėlių kup- 

Jeigu eiti musų katalikiškos yra suplokštintas lyg kad jo pa-. stelių ir krūmelių iššoka urnai 
spaudos riusistatymu, .padarytu- virste 'butų ištęstais, Grenlandi-1 gyveniman per vasarą palei le

dų plotves pakraščiais, vienok 
tik keletas daržovių, išskyrus 
ridikų, kručkų ir salotų tegali
ma auginti. Grenlandijos žmo-t 
nės 'beveik visiškai remiasi ant 
maisto iš jūrių ir ant reikmenų

kitko maistui, jeigu, butų ge
rų rankų (tvarkoma, gerais 
keliais einama, (o ne daroma 
su ja kokie ten tuščių teori
jų 'bandymai.

Tai pavyzdis visiems nau
jų tvarkų lipytojams.

GRENLANDIJA IR

Kandidas, visiškai nustelbęs, vis dar 
negalėjo suprasti, kokiu budu jis virto did
vyriu. Viena diena jis pasiryžo .eiti pasi
vaikščiotu, manydamas, kad žmogaus, kaip 
ir kiekvieno gyvūno, teise yra naudoti sa
vo kojas. Jis buvo nužygiavęs du varstu, 
ir ji pačiupo keturi vyrai, šešių pėdu augš- 
čio, surišo ji ir, parsinešė, imetė i urvą. 
Čia jo paklausė, ka jis geriau norėtu, ar 
trisdešimts šešis kartus 'būti nuplaktu ri
šame pulke ar geriau gauti dvylika švini
niu kulku i makaule. Veltui jis aiškino, 
kad žmogaus valia yra laisva ir kad jis ne
nori nei vienos pasiūlytu jam maloniu. Jis 
buyo priverstas pasirinkti. Pagaliaus, var
dan tos Dievo dorybes, vadinamos laisve, 
jis pasirinko bėgti, plakamas, per pulką 
trisdešimti šešis kartus. Bet iškentė tik 
du kartus. Pulke buvo du tūkstančiai žmo
nių; tokiu bu'du jis gavo keturis tūkstan
tius smu'giu, ir nuo to nupliko visi rau
mens ir nervai, nuo pat kaklo iki pastur
galiui. Kadangi jie rengėsi vyti ji trečiu 
kartu, Kandidas, nebepaiegdamas daugiau 
kentėti, prašė, kaip kokios malones kad ji 
nušautu. Jie sutiko būti maloningi; užri
šo jo akis ir liepe atsiklaupti. Tuo tarpu 
pro šąli ėjo Bulgaru- Karalius ir pasiklau
sė, kuo jisai prasižengė. Kadangi jis buvo 
talentingas valdonas, tad iš pasikalbėjimo 
sužinojo Kandida esant metapyziku, nie
ko neišmanančiu apie šio pasaulio dalykus, 
— todėl tad dovanojo jam gyvastį ir ta Ka
raliaus malone suteikė jam didele garbe 
visoje istorijoje.

Tūlas gabus gydytojas išgydė Kandida 
i tris savaites, su pagalba Dioskorido mok
slo. Kandido nugara jau turėjo plonyte 
oda, ir Kandidas galėjo muštis kare, kuri 
Bulgaru Karalius paskelbė Abaru* Kara
liui.

na.

nes

Pliovonių Kampanija įskritulis ant daugelio žemlapių

me šitokių pavyzdinių : ja, kiek didelė ji yra, padaryta
1) Kas paskelbė Lietuvos ne- tąip kad išrodo daug sykių di- 

i desnė. Išrodo lyg ta šalis butų 
atmušta viename iš tokių veid- 

Lietuvos rodžių stiklų kurie padaro iš 
plono platų ir storą.

“Vienok tikrai žiūrint, ta di-1 atgabenamų iš kitur.
dėlė šiaurinė Sala yra užtekti
nai didelė kad ją reikia tokia 
ir vadinti. Jeigu jos pats šiau-1 Islandijos netoli 1,000 metų tam 
rinte galas 'butų padėtas prie atgal — tas pats Erikas kuris 
Kanados rubežiaus North Dako- tuojauis po to atrado Ameriką, 
toj jos pietinis smailgalis pa- t___i "krtd? be
siektų ištaką Rio Grande upės, veik 400 metų ir paslaptingai 
pietiniame krašte Texas- valsti- 

I jos.

Visa tai matydami, niekas 
nesiskubina ir nesirengia su 
pagalba. Francuzija, (kuri 
mėtė milijonus frankų ant 
kokių ten armijų1, išskėtusi 
rankas aiškinasi negalinti 
nieko padaryti — neturi pi
nigų ir maisto išdavimui ki-

priklausomybę?
“Draugas”.
Kas' suorganizavo

kari u menę?
“Draugas”.
Kas išgavo Lietuvai pripaži

nimą daugelyje Europos valsty
bių?

“Draugas”.
Kas pasiuntė Lietuvos delega

ciją į Paryžių ir ją ten palaikė?
"Draugas”.
Kas sušaukė Lietuvos Stei

giamąjį Seimą? I.__ ____ ___________ r________ .
• “Draugas”. lyginamai tokis kaip nuo New vo Norvegai.

Kas sumanė ir sukėlė Amen- York o iki Chicagos. 
koje Lietuvai paskolą?

“Draugas”.
Ačiū mums, 1— pasirašo sau 

padėką “Draugas”, — tas vis
kas stojosi.

Ūžtai dabar pradėta didelė 
šmeižtų ir melagysčių kampa
nija prieš visus Amerikos Lie
tuvius, išskyrus dešinėsės sro
vės žmones, ir panaudojama vi
si nudėvėti — ir jų skaityto
jams nusibodę — (budai:

Kas pakenkė Lietuvos 
sitvarkymui iki šiolei?

Laisvamaniai.
Kas buvo priežastimi nesukė- 

limui penkių milijonų paskolos?
Laisvamaniai.
Kas neprileidžia Amerikai pri

pažinti Lietuvą?-
Laisvamaniai ?
Kas neduoda Lietuvos kariu- 

menei atsiimti Vilnių?
Laisvamaniai.
Kas neduoda ‘Uautos fondui” 

suimti savo kontrolėn visų Ame
rikiečių aukų?

Laisvamaniai.
Kas pakenkė Lietuvos delega

cijai su Lenkais susitaikyt?
Laisvamaniai.
Ir tt. Viską kas blogo Lietu

vai atsitiko, mielas skaitytojau, 
pastatęs klausimą delko taip, at
sakyk pats sau: 'Laisvamaniai’, 
o kas gero — atsakyk: “Drau
gas”, ir mokėsi visą naujos ma
dos dublynės katekizmą, kurį 
mušu dešinėji spauda dabar lei
džia per savo skiltis ir gal but 
atspausdins knygoje.

Ar reikia geresnės begėdys
tės kaip save girti, kitam šlovę 
plėšiant?.__

“Grenlandiją atrado ir apgy
vendino Erikas Raudonasis -iš

Gyventojai tenai-skurdo per be-

nesu-

pradingo pirm Kolumbo atradi- 
Jos didžiausias plotis yrajmo. Ankstyvieji atvykėliai Ibu- 

_____„ . 'Vėliau Norvegi
ja buvo per nekurį laiką su- 

“Tečiaus nors ši sala yra be- jungta su Danija ir Danai pa- 
; veik kontinentolio didumo, tu- tapo valdovais tos tuščios salos-, 
rinti plotą apie 800,000 ketvir-1 Danas misijonierius kuris pasie- 
tainių mylių, ji turi vos 15,0001 kė pietvakarinį Grenlandijos pa
gyventoje kiek paprastai suei- Į kraštį 1721 metais buvo pirmū
ną kasdien <į didžiuosius budin-1 tinis atnaujinęs Skandinavų at
kus -žemutiniam New Yorke, ėjunus toje šalyje. Po jo dan- 
Priežastis tokios mažos popu- ginosi tenai kiti ir Danija įstei- 
liacijos -nėra vien tiktai tolima Igė globinę valdžią ant Eskimo- 
salos pozicija prie šiaurės, ka
dangi žemutinė pusė tos salos 
yra beveik tame pačiame laips
nyje kaip Skandinavijos, pu- 
siausalis- su joS 8,000,000 dūšių. 
Vienok kuomet Skandinavija y- 
ra maudoma šiltomis Gulf Sro-1 _________r___ „ _______
vėmis, ir Islandija taip pat tuo Kuomet Sūv. Valstijos nupirko 
naudojasi, Grenlandija guli to- Danijos Vakarų Indijas 1917 
Ii nuo jų intakos ir tik yra lai- metais, kaipo dalį to pirkinio ši 
stoma ledinėmis Arktiko srovė
mis:

“Išstatyta pilnam afektui di
delių Arktiko šalčių, ta didžiulė 
sala kuri vienu geologijos isto
rijos tarpu turėjo 'klimatą ir vi
są patogumą kai-p dabar Kali
fornija, tapo pakeista į sušalu
sį tyryną. Kitados (buvę žali 
kalnai ir kloniai ir net kalnynai

su pietuose.
“šiaurvakarinė Grenlandija 

■buvo atrasta, ištyrinėta ir už
imta kaiipo vieta del Polarių ek
spedicijų Amerikonais bėgyje 
devynioliktojo šimtmečio — pa
žymėtinai kaip Peary ii- Greely.

šalis paskaitė prie atsisakymo 
nuo savo teisių prie Grenlandi
jos. Nuo tada Danijos valdžia 
praplėtė savo autoritetingumą 
į skystai apgyventą šiaurvaka
rinį pakraštį ir į kitas apgyven
tas salos dalis,

“Grenlandijos miesteliai yra 
keli ir be svarbos. Godhaven, 

(.sostinė šiaurinio Inspektorato,
tapo visiškai palaidoti po snie- yra daugiausia apgyventas ir 
go ir ledų patalu nuo šimtų iki visgi tik turi keletą šimtų gy

ventojų. Upernivik netoli 73° 
skersiaipsnio yra pats šiauriau- 

Ju- 
iianehaaib, netoli pietvakarinio 
salos smailumo, yra arti prie

■Itūkstančių pėdų storumo. Visi 
jos kalnai nuskendo, liko tiktai

■ keletas nežymių, ir visas platus sias 'miestelis’ pasaulyje.
,|tos šalies didumas yra -beveik

vienodai lygus ledų laukas.
“Tiktai siaura briauna dalyje tos vietos kur buvo apsigyvenę 

pavandenio yra liuosa nuo le
dų apdangalo, ir net tą žemė 
yra sušalus žiemos laiku ir pa
dengta sniegu. Tik .palei fior
dus šitų šiaurų liuosų nuo ledų

• dalių pavandenuose gyvena 'ke
letas tūkstančių Eskimosų ir

Erikas Raudonasis ir jo keliau
ninkai, ir toje srityje dar vis 
galima matyti griuvėsius akme
ninių bažnyčių ir namų pabu- 
davotų šiame apleistame Ame
rikos krašte ankstyvose Kryžei
vių dienose.”

III
Kaip Kandidas Pabėgo nuo Bulgaru 

ir Kas su Juo Paskui Atsitiko.
IEK0 nebuvo taip dailaus, taip gaivaus 
ir taip linksmo, kaip dvi anrniji. Triu- 

bos, birbynes, 'birbinai, 'barškalai ir kanuo- 
les dare tokia muzika, kokios pats Praga
ras nebuvo girdėjęs. Kanuoles pirmučiau
siai gulsčia paguldė po šešis tulkstančius 
abiemi pusėmi; šautuvai nušlavė nuo šio 
geriausiojo pasaulio devynis ar dešimti tūk
stančiu mušeikų, terausiu žemes pavirai. 
Duriuyai buvo irgi pakaktina priežastimi 
keliu tūkstančiu žmonių mirties. Visa iš-, 
neše bent trisdešimti tūkstančiu gyvasčių. 
Kandidas, drebėdamas kai pilosopas, slap
stėsi kaip įmanydamas.

Pagaliaus, kada du karalių liepe gie
doti Te Deum Laudamus, kiekvienas savo 
listy, Kandidas nusprendė eiti ir kur kitur 
galvoti apie pasekmes ir priežastis. Per
ėjo jis per kalnus negyvu ir mirštančiu 
žmonių ir pirmučiausia pasiekė kaimeli; 
kaimas buvo paverstas i pelenus — tai bu
vo Abaru kaimas, kuri Bulgarai sudegino, 
sulig karo įstatymu. Čia sužeisti seneliai 
laike savo moteris, glaudžiusias prie kru
vinu savo 'krūtiniu •'kūdikėlius, 'kurie 'buvo 
paskersti po ju akiu; čia, ju dukters, pa
leistais pilvais, vos bekvepavo po to, kaip 
Bulgaru didvyriai pasotino savo gašlumą; 
kitos buvo pusiau apdegusios ir, vaitoda
mos, maldavo, kad jas kas pribaigtu. Ant 
žemes, mate, voliojosi rankos, kojos, sme- 
gens.

Kandidas greitai bego iš čia i kita kai
mą, kurs priklausė Bulgarams. Bet ir čia 
Abaru didvyriai buvo taip pat pasielgė. 
Kandidas, visados eidamas tarp sudrasky
tu kunu ar per griuvėsius, pagaliaus, išė
jo i vietas kur karo baisybių nebebuvo, ne
šinas kiek maisto savo tergoje ir panajte 
Kunegunda širdyje. Jo maistas išsibaigė, 
atvykus jam i Olandus. Jis buvo girdėjęs 
visus Olandus- esant turtingais ir Krikš
čioniu tikėjimo, tad ir tikėjosi, kad čia jis 
bus taip pat mylimas, 'kaip buvo Barono 
namuose, iki dailiosios panaitės Kuriegun- 
dos akeles liko priežastimi to, kad ji išvi
jo iš ramu.

Jis keliu žmonių prašė išmaldų, bet 
visi jam liepe liautis ubagavus, nes kitaip ( 
jis.galis patekti i pataisos namus, kur ji

Pagaliaus, jis užkalbino tūla vyra, kurs 
per visa valanda kalbėjo susirinkime apie 
labdaryste. Bet kalbėtojas, piktai pažiū
rėjęs i ji, suriko:

“Ka tu čia veiki? Ar delei visuome- 
labo čia'esi?”
“Negali būti labo; kaipo pasekmes, be

priežasties,” nuolankiai atsake Kandidas. 
“Visa yra būtinai sutvarkyta ir sutaisyta 
goresniajam. Man reikalinga buvo, kad 
bučiau pavytas šalin nuo paneles Kunegun- 
dos, po to reikalinga buvo pabėgti-iš kalė
jimo, dabar gi reikalinga yra ubagauti, iki 
išmoksiu užsidirbti sau duona. Ir visa tai 
negali kitaip būti.”

“Mano prieteliau”, paklausė ji kalbė
tojas, “ar tu tiki, kad Popiežius'yra Anti- 
Kristus?”

“Apie tai aš nieko negirdėjau”, atsake 
Kandidas. “Bet kas jis butu tas Popiežius, 
arba kas jis nebutu, d aš noriu duonos.”

“Tu neužsipelnei valgyti duonos,” at
kirto jam kalbėtojas. “Laukan, leduke! 
Laukan, 'kvaily ! Žiūrėk, kad daugiau -prie 
manes nebeprieitum!”
• Kalbėtojo moteris, iškišusi galva per 
langa ir, pamačiusi žmogų, netikėjusi Po
piežių esant Anti-Kristum, išpylė ant jo 
pilna.... Ak, dievuliai! Kokio uolumo 
pasiekia kariais moterų tikėjimas!

Žmogus, niekados nekrikštytas, geras 
Anabaptistas, vardu Džemsas, pasipiktino 
tito žiauriu pasielgimu su vienu savo ar- 
tymuju, su beplunksniu rationales sielos, 
dvikoju, parsivedė Kandida namo pas sa
ve, apvalė ji, davė duonos ir ail'aus, dovano
jo du florinu ir net pasisiūlė išmokinti ji 
dirbti Persijos miltelius, 'kurie yra dirbami 
Olandijoj. Kandidas, beveik puldamas jam 
po -kojų, sušuko:

r “Mokytojas Panglosas teisybe sake, 
kad yisakas pasaulyje yra geresniajam tik
slui, nes mane labiau sujudino tamstos 
mielaširdybe, negu ano juod^varkio žmo
gaus ir jo moters žiaurumas!”

Ryto meta, išėjės pasivaikSčiobu, jis 
sutiko elgeta, visa apsėsta skauduliu, ligo
tom akim, beveik visiškai nuėstu nosies ga
lu, iššiepta burna, pajuodusiais dantimis, 
uždustanti, kankinama kosulio ir, kas at
sikosėjimas, išspjaujanti po danti....

*♦> IV
Kaip Kandidas Ra|lo Savo Senaji 

Mokytoja Panglosa ir Kas 
Jiedviem Atsitiko.

IZANDIDAS, daugiau pasigailėjimo, ne 
v kaip pasibjaurėjimo, verčiamas, davė 

tam baisiam elgetai du florinu, kuriuos 
pats buvo gavės nuo ano doringojo Ana
baptist© Džemso. Vargšas pažiurėjo, nu
stebės, praliejo kelias ašaras ir puolė jam 
ant kaklo. Kandidas atšoko i šąli, kraty- 
damos.

“Deja!” Sušuko nelaimingasis i Kan
dida, “ar jau bu nebepažysti savo Panglo- 
so?”

“Ka aš girdžiu! Tamsta, mano mie
lasai mokytojas? Tamsta, tokiame baisia
me stovyje? Koki nelaime tamsta ištiko? 
Delko nebesi daugiau tuose puikiausiuose 
rūmuose? Kas atsitiko su panele Kune
gunda, ta visu mergeliu žemčiūgu, viso su
tvėrimo gražybe?”

“Aš taip nusilpnejau, 'kad nebepasto
viu”, atsake Panglosas. «

Kandidas nusinešė ji i Anabaptisto 
tvaria ir davė jam duonos plutą. Kaip tik 
Panglosas kiek atsigavo, Kandidas paklau
sė:

'Na, o Kunegunda?”
‘Numirė”, atsake šis.

(Bus daugiau)

ŽODYNAS
Angliškai-Lietuviškas 

turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 
tarne skyriuje ir randi. Važiuojančiam į

*Abarai buvo tai nedidele Totorių kilmes 
tauta, gyvenusi Dunojaus pakraščiais.

Lietuviškai-Angliškas 
Didžiausias 
vendatnas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, 
Lietuvą būtinai reikštų jj turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis. bus 
jums, didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmones 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... $10.00
Tas pats, gera morokko oda, labai'drūtas .......... $11.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne



4 DIRVALIŪDESIO DIEVNAMIS
(Pašvenčiu Verkiančiai Lietuvai)

Rašo Budrikas
I^OKS persimainymas!

Tavo miegas užkrečia mus nuodais, 
o nuliūdęs ruduo!

O baisus mete! kokia dvasia bruzda 
•tavo gyvame kvape!

Aš girdžiu žiaurią melancholiją dejuo
jančią tavo drėgnuose vėjuose.

Iš kur ji atėjo? Pasakyk man, o me
te; .

O nelaimingas ruduo!
Tavo sunkios valandos niekad neslin

ko j taip gilų kapą kaip jos slenka šian
dien;

i Ir tavo lapai niekad neišrodė taip nu
džiūvę, suvytę ir be gyvasties, kurie krin
ta vienas po kito į užmaršties jurę.

O nuliūdęs ruduo!
Pasakyk.... Kodėl šiandien iš tavo 

indubusių akių sunkiasi gausios ir skau
džios ašaros, kurios priverčia musų sielą iš
lieti lietaus burius?!

Jei lapai visad 'beviltyje bjra.
Jei Lietus visad rauda praėjusio sezo

no vargų.
Jei vėjai visad aimanuoja prabėgusios 

vasaros.
Tuomet paklausk šių raudotojų, o ru

duo! ar jie patyrė tokią gilią širdperšą.... 
kaip šioji.

Nes.... jis mirė. '
Ir štai visa šalis verkia!....

* Taip turėjo būti.
Taip! Jis miręs-!

. Ir nuo Lietuvos žemės dora ir tvirty
bė pradingo kartu su juo.

Jis mirė.... pradingo.
Ir didelė Širdis, kuri pažino jį, šian

dien verkia sau viena.
Jai žėdnas daiktas atrodo peržydėjęs 

ir nusistelbęs ir viskas be vertės.
Ji verkia....
Ir išdžiuvęs Žiemos neužderėjimas grū

moja jai žiauriai, nuožmiai.
Ir vėjai pamėgdžioja to bjauraus grū

mojimo tonui.... jos ašarų muzikos tonui.
Nes kada tai, kuomet viso meto tur

tinga ir puiki iškilmė buvo surengta, ji ži
nojo jog jis bus čįą pasveikinti jo gimi
mo dieną šiltu atgimusiu Pavasariu. • 
j- Ji žinojo kad jo galas jau prisiartino; 
kad jis neamžinas; kad jai tuoj reikės skir
tis su viskuo. Vienok gi, ji matė mirtyje 
prisikėlimo užtikrinimą.

Ir rožė, kurios nuvytimas dabar gadi
na laidotuvių vainiką, visad raudonavo-ži- 
bėjo ant Vilties kaktos.

Bet šiandien.... ji nebepajaučia tos 
rožės saldumo, nes ji ir rožė kartu nuvyto 
ir pradingo Su tuo kvapu1....

Akis, kuri butų buvusi jos veidrodžiu 
— aptemo.

Liežuvis, kurs butų buvęs jos garbę •— 
guli sustingęs ir nekalbis.

O, kam gi budėjančios sniegainės tu
rėtų svaidyti savo narsias galveles, jei ten 
nėra kam pažymėti jų?

Ir kam gi dangų pasveikinąs veversys 
turėtų strakinėti saulės spinduliuose ir čir
pauti savo elfine fleita, jeigu ten nėra au
sies klausytis? Arba pasikasęs po miegan
čiu šaknų virpėti su nauja gyvybe, 'kuomet 
guli sušalęs ir sustingęs?’

Kokius džiaugsmus turi laukai, kuomet 
puošia jaunikaičių gaivas gėlėmis?

Kokia jaunybė belieka Gegužiui, kuo
met ji turi bastytis svetur nubudime; už- 
sigaudama į žėdną virpančią krūmų tvorą 
ir sausas šakeles?

Ir, o, kokia širdis šokinėja-atsigauna 
sU pavasariu, kurs palaimins albsinaujinusį 
pasaulį.... ir kurį laimins — jam toli, toli 
nukeliavus?

Jis ?! .
Kas jis?
Kam...... o verkianti motinos širdis!
Kur tik tu nesiraštum šioje šalyje, tu 

pažinsi jį.
Šisai paveikslas, kurs tankiai atlanko 

tave lyg šmėkla, yra tau žinomas.
Tu pažįsti tą kurs stovi šalip tavęs ir 

sekioja tavo žingsnius kur tu eini!
Tu žinai....
Tu apnašlintoji!
Tavo širdies smarkus plakimas sako 

man jog tu taipgi jį pažinai.
Kurs tik prarado brangųjį — žino!
Pažvelgiate! Jis yra 'armija.
Jis yra Lietuvos numirėliai!
Jis yra visos šalies turtas nuo vargo, 

bado.
Ir kiekvienas atsidus, per kurį persi- 

vėrė anoji širdperša, tik pridėčkas nau-

jos nepalaimos besididinimo ant tos išdi
džios sostapilės — Vilniaus.

Visos bįrančios ašaros; visi verksmai, 
dejavimai kiekvienos širdies buna skolin
gi padarytai blėdei. Bet toji >blėdis pra- 
lobins Lietuvos žemę.

Visi.... dar nesusieikvoję.... savo 
gausiomis jiegomis ir narsiu veikimu —

Pamėginkite naujo.

Vardas.
ši organizacija yra vadina-

AMERIKOS LIETUVAI-

AptiekoM 
pareidood* 
po65c.arbt 
ataioikib 
75c., tad 
BtaiuaiDa 
perpaita 
tiesiog ii 
labu** 
torijos.

Central 1690 Main 2063
JOHN L. MIHELICH

Ši: 
de

MOTERYS DARBUOJASI
Amerikos Lietuvaičių

Piliečių Plot varme
Mes, Amerikos Lietuvaites, 

išeidamos iš nusimanymo jogei 
Lietuvos Respublikai įsikūrus 
ir Lietuvių Tautos žmonėms įgi-

eina padidinti ir padaryti pilnesnį Lietu- Piu.s ®avo lPriiety*>“ teises, neap-
1 v * c 7- rinnras wlm« IvFiaq n 01 fnVv-

vos iždą.
Jis?!
Kurio' visad budėjanti omenis išdžio

vino tautos nuliudimo fontaną.
Vienok gi, jis išsemia jį ir vėl pripila.
Jis!
Kurio budėjančios, universalės egzek

vijos gyvena atnaujintame — ir.... pasi
stengime.

Pasistengimas?!
O! ką šitokios menkos pastangos gali 

padaryti šitokiai sunkiai vargo naštai? Ką 
jos gali palengvinti ?

Koks balsas pasaldintų-sušvelnintų šią 
'skaitlingą sielgraužą? . . '

Kdks dainavimas palengvins taip neap
sakomai didį liūdėjimą?

Ak! mano kanklės teturi tiktai vienin
telę stygą.

O JIE — daugelį!....'
Ar nuskinti vieną lapą nuo tos milži

niškos girios?
Ar surankioti ir surišti vieną pėdą nuo 

to našaus javų lauko?
Ar uždainuoti dainą, kad mano daina- 

navime, gal, galės susirasti palengvinimą 
tame Skausmo Bute, 
širdis?

Nubudusi Motina
O, dainuok kartu 

dink šį toną milijonams! 
kiai!

Švelnus!
Jo....

Ir jis sumurmėjo: Taika!
Dainuok tu vieną dainą, nes visa toji 

sielgrauža yra viena.
O, daugelio apgailestaujanti Motina!
Nubudimas — Tavo.
Ir iš Tavo žodžio šviesa man užžibėjo.
Aš nebematau miriadų' raudotojų, be

sigrūdančių prie tų šešėliuoto aukuro aug- 
štųjų vartų.

Tiktai vienui-vienas Vienas. Dieviš
kas paveikslas, pašventintas sielgraužos 
neišmatuojamumu.

Pažvelgk! Jos akis šviesios, lyg žvai
gždėtas dangus; ir ant Jos Galvos— vargo 
vainikas atsispindi!

Lietuva!
Tai — Tu! Ir už tų vartų, kuriuos Tu 

stumei atrėmusi savo šalta ir skaudžia ka
kta, lyg kokia perdaug nusilpusi žengti į 
vidų. Jis taipgi laukia ten savo minioje 
apvienėjęs Vienas, kaip ir Tu!

Motina, buk rami!
Pažvelgk! Likimo sargas atidarė to 

Dievnamio duris. Ineik!
Tu gali dabar ineiti. Eik.
Tai yra Brolybės Dievnamis — gilus 

kaip juros ir senas kaip dangus.
Pastatytas iš vienos liūdnos, uitimati- 

nės Amžinašties — augštas ii- lygus vi
siems likimams- ir bendroms giminėms, ku
ris savo prižadėjime priima ir suriša visas 
žemės šeimynas.

Tavo Mistiškos gildijos slapyžodis yra 
dūsavimas.

Tavo Bendrovės nariai rauda mirusių
jų-

O, apvienėjęs Raudoto jau, niękad Tu 
nestovėjai taip arti to tamsaus Dievnamio 
vidujinio aukuro; niekad nekvėpavai sun
kiai kvepiantį jo orą taip giliai, nei gi ma
tei jo dieviškas misterijas taip saldžiai liū
dnas, taip tamsiai gražias. — Ir taip Tu 
išmokai.... dažinojai pilnai.... Ir Jo 
ranka palietė tavąją ir paspaudusi vedė ta
ve ten.... i....

kad ir vienui-viena

—■ Lietuvos Širdis! 
su manimi ir padi- 

Dainuok ty-

Bet keno tai balsas bu
vo :

(Bus daugiau) .

TAMSUS DEBESIAI 
Sunkiai nusileidžia tamsus debesiai, 
Švino varsą Skleidžia regračio' kraštai. 
Tankus -kaip milas, driekiasi žemai, 
[Griaustiniui nutilus švaistosi žaibai.

Iš pakraščių lietus šaltas praded’ lyti, 
Merkdamas gėlių žiedus, pievas im’ 

skandinti.
Slapstosi 'bitelės ir paukščiai nuliūdo, 
Lankstosi girelė ir dirvos paplūdo.

Juk erdvios padanges ir plati žemelė, Į 
Kodėl miglos tamsios klaidina mums kelią? 
Nors ašaros plaukia ir spaudžia, liudėsis, 
Rytojaus palaukim, saulutė spindės.

Eleonora.

ribotas rasės, lyties nei tiky
bos sa/vyhose, esame giliausiai 
Įsitikinę jog nuo šio laiko yra 

- švenčiausia pareiga Amerikos 
Lietuvaitėms stoti į plačiausią 
pagalbą Lietuvos- Valstybei, ir 
dėlto mes stojame į Lietuvių 
Pi-liečių^Sąjunigą, pasiBrėzdamos 

• sek. musų darbuotės kelius:
L "Tautos klausime: Mes ti

kime kad Lietuvių Tauta yra 
atskira nuo visų kitų tautų ir 

; gryna, pati per save tauta, su 
ypatingomis savybėmis, ir del- 

’ to mes reiškiame jogei Lietu
vos Valstybė® plačiajan pama- 

: tan dedasi tiktai Lietuvių rasė.
II. Šeimynos klausime: Mes 

tikime jog Lietuvių Tautos ir 
Lietuvos Valstybės ateitis yra 
išauklėjime sąmoningų piliečių, 
ir kadangi “moteris yra vyriau
sia šeimynos auklėtoja, todėl 
mes pasireiškiame auklėtiti mu
sų gentkartę grynoje Lietuvių 
Tautos demokratybės dvasioje.

III. Draugijos klausime: Mes 
tikime jogei draugijos tobulu
mas vyksta tiktai bendroje visų 
piliečių darbuotėje, todėl mes 
reiškiame jogei mes einam vi-, 
suomenėn prie draugijinio dar
bo visais tais keliais1 ir visomis 
tokis teisėmis kuriais eina kiek
vienas Lietuvis pilietis.

IV. Politikos klausime: Mes 
tikime kad Lietuvių Tauta ir 
Lietuvos Valstybė galės bujoti 
ir klesdėti .tiktai kiekvienam 
Lietuviui piliečiui aktiviškai da
lyvaujant politikoje, todėl mes 
reiškiamės eisią į politikos lau
ką bendrai su visais piliečiais ir 
visomis pilietybės teisėmis sten
gsimės naudoti®.

V - Darbo klausime: Mes ti
kime kad moteris turi lygias 
teises prie visokio protiško\ir 
fiziško darbo draugijoje ir prie 
vienodo su visaiszpiliėčiaiS uz 
darbą atlyginimo, todėl kur tik 
moteris- eis dirbti už algą, mes 
reiškiamės visuomet lygaus at
lyginimo reikalausią.

VI. šeimynų atsinešimuose: 
Mes tikime kad vyras ir mote
ris sudaro valstybėje šeimynos 

, vienutę, ir todėl mes stengsimės 
plėtoti nuomonę kad tarpe vy
ro ir moteries turi bujoti giliau
sia yiens- kito pagarba, ištiki
mybė ir šeimynos grynybė.

Šituos muąų darbuotės kelius 
užsibrėžę, męs juos vykinsime 
sekančiais budais: Kursime Lie
tuvaičių Piliečių skyrius, ar tai 
paskiromis Lietuvaičių grupė
mis^ ar -tai bendruose Skyriuo
se prie esančių vietose Lietuvių 
Piliečių Sąjungos skyrių; orga
nizuosime -šiais pagrindais Lie
tuvaites ; steigsime švietimo 
kursus, paskaitas,/-pamokas, ren
gsime prakalbas, pasikalbėjimus 
ir diskusijas-; plėtosime Lietu-1 
vaičių judėjimą raštais į laik-1 
raščiuS, brošiūromis ir atsišau-j 
kimais; rinksime literatūrą ir 
knygelių moterų ir mergaičių 
padėtį, ir pašaukimą keliančių; 
rengsime pamokas Lietuvaičių 
jaunuomenei priruošti ją prie 
įvairių moterims reikalingų pa
šaukimų ir ypač prie mergaičių 
ateinančio šeimyninio gyveni
mo; organizuosime vaikelių sky
rius jų mokinimui ir gražių žai
dimų bei papročių inauklėjimui; 
kreipsime domę į padėtį našlai
čių ir našlių ir apskritai į dar
bus plačiosios- labdarybės; vi
sus savo viešuosius darbus vei
ksime kuoarčiausiame kontakte 
su Lietuvių Piliečių Sąjunga 
Amerikoje ir su Lietuvos Res
publikos tautiniais idealais.

Musų obalsis:
“VISKAS AUGŠTAS IR PRA

KILNUS LIETUVAI”.
Komisijos Narės-:

•P. Glemžytė
K. širvydiėnė.'

I.
1.

į ma:
, ČIŲ PILIEČIŲ SĄJUNGA (An- 
. gliškai: Lithuanian Women Ci- 
. tizens Association of America), 
. veikianti arčiausia susiliejant 
i su Lietuvių Piliečių-Sąjunga ir 

jos vyriausiuoju statutu besi- 
. baldanti.

II. Tikslas.
2. A. L. Ę. Sąjungos tikslas, 

be to kas jau išreikšta vyriau
siame statute, yra: jungti vi
sos Amerikos Lietuvaites į vie
ną Sąjungą, kurios 'gyvenimo 
pamatan yra dedama patrioty- 
bė, demokratybė ir sąmoninga 
valstybinė pilietybė, stovinti au- 
gščiau visokių partijų.

III. Darbuotė.
3. Sekant tuo kas yra parei

kšta vyriausiame statute ir. A. 
L. P. Sąjungos- plotvarmėje, šios 
organizacijos darbuotė bus se-- 
kančiais keliais vedama:

a) Tveriama nauji ir nuolat 
didinama jau esantjs Lietuvai
čių Piliečių skyriai;

b) Laikoma reguliariai mėne
siniai susirinkimai kuriuose at
liekama paprastoji skyrių dar
buotės peržvalga ir brėžiama 
nauji planai, idant kuodaugiau 
Lietuvaičių šion organizacijon 
įregistravus;

c) Rengiama tam tikri apšvie- 
tos susirinkimai, prakalbos, pa
skaitos, pamokos ir pasikalbė
jimai apie visokiose gyvenimo 
srityse iškalančius moterų klau
simus ir apie Lietuvaičių pilie
tybės pareigas ir teises;

d) Steigiama kursai mokini- 
muisi (rašto ir profesijų), moti- 
nybės ir šeimynybos pareigų, 
namų dabos, namų sveikatos, 
naminių darbų ir visko kas mo
teries gyvenime gyvaisiais klau
simais prisistato;-

e) Paruošiama ypatingosios 
pamokos jaunoms Lietuvaitėms 
kad jas apšvietus ateinančiais 
suaugimo ir moterybės bei mo- 
tinybos klausimais;

f) Taisoma padorių pasilink
sminimų savybės vakarėliai ku
riuose jaunuomenė mokinama 
gražių kultūrinių vaidinimų, 
dainų, monologų, grajų; šokių 
ir žaislų;

g) Rūpinamasi savo apie|jn- 
kės ir visos tautos labdarybės 
reikalais, kuriuo tiksiu taisoma 
bazarai aukų rinkliavos ir tam 
lygios vargdienių šelpimui įmo
nės;

h) Leidžiama moterų švieti
mui literatūra;

i) Veikliai dalyvausiama vi
suomenės ir politikos- darbuotė
je per vietų ir visos tautos rin
kimuose.

IV. Organizuotė.
4. A. L. P. Sąjungos skyrius 

susidaro kur yra .bent dešimts 
tam tikslui pasireiškusių Lietu
vaičių.

V. Narių Cenzas.
5. A. L. P.. Sąjungos narė ga

li būti kiekviena pilno amžiaus 
(17 metų) Lietuvaitė nežiųrint 
kokioje šalyje bus- gimusi, ar ji

bus mergina ar moteris, taipgi 
be skirtumo kokio bus tikėjimo 
ar politinių pažvalgų.

VI. Skyriaus Valdyba.
6. A. L. P. Sąjungos skyrius 

valdosi vyriausios Lietuvių Pi
liečių Sąjungos statutu, kiek
vienas naujas skyrius gauda
mas sau numerj iš Centro.

Skyrius savo viduj išsirenka 
Pildomąją valdybą iš penkių di
rektorių, kurie savo pareigas pa
siskirsto sekančiai: pirmininkas, 
pirmininko pavaduotoja, proto
kolų raštininkas, turtų raštinin
kas ir iždininkas.

Reikalui esant renkama nuo
latinės ir tuolaikinės komisijos.

JONAS BALUKONIS
ADVOKATAI

Praktikuoja visuose Teismuose.
902-4 Engineers Bldg.

Branch Ofisas
6127 St. Clair Avenue 

CLEVELAND, O. ' 
atdaras ir vakarais.

Su užregistruotu vaisbaienkllaSnr. Valit 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užrautas, 

ėios ypatybės Siame vaiste idKee, 
bu priemaifiu priimniai ^velnini 
kvSpalo.

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

» -------3^! patiks kad
ir gačniau* 
siaiypataL

UOPSDANDRUff 
PROMOTES 

iealthy-scalp 
LUXURIANT HAIR

EAD.RICHTER&.CO 
BUSH TERMINAL BLOC 5 

BROOKLYN. ' 
NEW. YORK. .

Bntlial 
nikaln. 
kite 
kitokie 
pakelia.
Žiūrėkite, 
kad buiij 
INK1B0 
vai*. 
baženklis.

PARSIDUODA LABAI PIGIAI FARMĄ
35 akrai žemės, 2 arkliai, 4 karvės, 70 vištų,- 11 kiaulių, auto

mobilis 5 pašažieriams 1818 m., ir visos mašinos išdirbimui 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 Painesville kur yra 13,000 gyventojų, labai graži vie
ta ir sveikas oras del kiekvieno. Viskas yra arti: bažnyčios, mo
kyklos, krautuvės, teatrai, tųrgai ir tt. žodžiu sakant, visiems 
gali būti patinkama ir pigi vieta. Sale kaimynai parduoda lotus 
po $600 arba akrų po $1,200, bet aš parduosiu visai pigiai, tikati 
po $240 arba pigiau už akrų. Keikia įnešti $4,000, o likusieji ant 
lengvų išmokėjimų. Parduodu be agento. Kreipkitės pas (29) 
C. J. GUDIS, E. Walnut St.,- Painesville, Ohio

COLL VER - MILLER CO.
LAIVAKORTĖS IR PINIGŲ SIUNTIMAS

Mes vartojame jūsų kalbą.
2033 E. 9th Street iję 198 W. 25th Street
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave.

PINIGAI—Siunčiami į Europą grei
tai ir pigiausiomis kaino
mis.

PINIGAI—Taupomi jums kur jie yra 
saugus ir'uždirba joms po 
4% pelno.

PINIGAI—Invešdinami saugiai

Parduodame laivakortes, pa
rūpiname reikalingus afida- 
vitus ir pasportus.

ZTbe Gtevehjnb 
ZDrust Company

Yra Ofisas Jūsų Kaimynystėje

THE MUNICIPAL SAVINGS
& LOAN COMPANY

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00
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PARMOS FARMOS
Ant pardavimo ir apmainymo Lietu
vių kolonijoj, Michigan valstijoj. Aš 
turiu 200 farmų, didelių ir mažų, nuo 
40 iki 640 akrų žemes. Kainos nuo 
$500 iki $20,000. Taipgi turiu far
mų su užsėtais javais, padarais ir 
gyvuliais. Kokios kas tik reikalauja 
gali gauti pas mane pirkt arba imai- 
nyt ant miesto' propertes. Aš duodu 
farmas lengviausiu išmokėjimu. No
rėdami gauti daugiau žinių rašykit 
laiškų arba atvažiuokit pas

JOSEPH STANKS 
Farm Agency

Route 2, Box 49 Branch,

mane.

(31) 
Mich.

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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Gudri mergina taip saiko:
Jonukas žiedą man dovanojo, 
Juozukas — rožių vainiką, 
Kaži ūks tik meiliai nusišypsojo, 
Bet jis man laibiausia patiko!
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KOKIA 1NTEKME DRAUGŲ j 
pRIE ko pristosi, tokiu ir pats pastosi”, 1 

sako musų bočių priežodis.*
Nežiūrint kokį tvirtą 'būdą turėtum, 

jei ilgai draugausi su tokiais draugais ku- 1 
rie turi visai kitokius įsitikinimus, nejuto- 1 
mis patapsi jų pavaldiniu, persiimsi visais 1 
tais papročiais kokius tavo draugai turi, Į 
net ir kalboje paveldėsi tas pačias metodas, : 
tuos pačius išsitarimus ir priežodžius pra- 1 
dėsi vartoti. Jei visuomet gyvensi su rai- i 
sais, tai ir pats vaikščiodamas pradėsi kry- ' 
puoti. Jei su kurčiais visuomet busi, tai ir 
su girdinčiais kalbėdamas (rėkausi. Šitie 
pavyzdžiai patvirtina žodžius: “Iš jų dar
bų vaisių pažinsite juos”. Autorių pažin
si iš jo raštų; motiną iš jos dukters; kvailą 
— iš jo kalbos; abelnai kiekvieną žmogų 
pažinsi iš jų draugų.

Kiekvienas vyras, moteris, mergina^- 
sulaukę dvidešimts vienų metų amžiaus, 
skaitomi pilnamečiais. Laikas jiems pra
dėti rūpintis tapti savistoviais; laikas nu
stoti būti po keno nors globa. To amžiaus 
žmogus privalo pasirūpinti sau gyvenimą 
sutverti. Žodžiu sakant, laikas pradėti 
vaikščioti be vedėjo. Tat šiame periode, 
kuomet jauni, neprityrę gyvenimo žmonės 
pasiliuosuoja nuo savo tėvų -arba globėjų 
priežiūros, privalo gerai apsižiūrėti su ko
kiais draigais jie susibendrauja.

Musų- gyvenime nemažą rolę lošia ge
ras vardas — reputacija. Jau nuo kūdiky
stės dienų jaučiame savyje smagumą jei 
mus kas pagiria, ar tai už gražų pasielgi
mą, ar mandagumą. Žmogus 'kuriam rupi 
geras vardas, visuomet būna atsargus, su
sivaldys visokiu atžvilgiu. Įgijimas gero 
vardo yra būtinai reikalingu dalyku prade- 

" dantiems gyvenimą patiems savaimi. Bū
tinai reikia- stengtis įgyti gerą reputaciją 
tarp žmonių. Tas'gali suteikti laimę vi
sam ateinančiam gyvenimui.

Ant nelaimės, pas jaunus žmones ne
daug tėra savistovumo. Kaip tik susidrau
gauja su kokiais draugais, tuojau žudo sa
vo originališkumą; tampa vergais svetimų 
nuomonių, didele dauguma pamėgdžioja 
kitus; per in tėkmę draugų atsitolina nuo 
savistovios minties; persiimdavi savo drau
gų inpročiais pasidaro tokiais' pat kokiais 
jų draugai yra. Būti verčiau vienų vie
nam negu tarpe blogų draugų. Net ir su
sirašinėjimai su blogais žmonėmis užkre
čia jų dvasia. Blogais darbais galima už
sikrėsti taip kaip ir limpamomis ligomis; 
žmogaus mintis, kaip ir kūnas, užnuodija
mas. Draugauk su blogais draugais, nuo 
kurių niekuomet gero žodžio neišgirsi apie 
kitus, — ilgainiu pradėsi mąstyti kad vi
sas pasaulis yra blogas; įsiskiepys tavyje 
desperacijos mintis; pradėsi neapkęsti pa
saulio, neteksi noro prie nieko kas tik jame 
yra, dar nepažinęs pasaulio paslapčių, ne
tekęs noro prie gyvenimo, ir pagaliaus....

Pavyzdžiui pnsižiurėkiihe kūdikiams. 
Kaip naturališkai jis pamėgdžioja kiekvie
ną! Ką girdi, ką mato, gerą ar blogą, tą 
jis kartoja. Svarbu yrą tėvams kurie au
gina vaikus visų pirmiausia patiems elgtis 
padoriai, davinėti gerus pavyzdžius savo 
vaikeliams; tik tuomet tėvų sąžinė gali 'bū
ti rami, kuomet augindami vaikelius patįs 
saugosis blogų inpročių, barnių, blogų žo-

Blogųjų draugija yra kai vinis, kala
ma j kietą medį: pakol ji vos smailumu yra 
Įlindusi Į medį, dar be vargo galima pirš- i 
tais ištraukti; bet kaip sukalsi iki galvai, 
tai ir replėmis nebeištrauksi, nesugadinęs 
stulpo. Ar tamšta mėgsti draugiją palei
stuvių? Jeigu taip, tai yra ženklas 'kad 
pats esi paleistuvis. Ar geidi susipažinti 
su apgavikais,? - Jeigu taip, tai tavo jaus
mai yra užnuodinti nedoros draugijos, ku
rioje tankiai būni. ■

Pasiklausk pats savęs kokius draugus 
geriausia myli? Gerus, inteligentiškus, ap
sišvietusius, mėgstančius prakilnų gyveni
mą, mylinčius dai'lą, muziką, teatrus, pra
kalbas, skaitymus, mėgstančius kalbėti apie 
žmonių labui nuveiktus didelius darbus; 
duosnius, su prakilniais švelniais jausmais, 
įlaidžius? Ar tuos kurie praleidžia savo 
liuosą laiką smuklėse, prie svaiginančio 
raugo, kad ir žinodami jog dabar yra net 
valdžios draudžiama; ar prie kazyrų, kur 
nieko pamokinančio neužgirsti, apart plio- 
vonių? Ar pasirinksi bejauslius, kieta
sprandžius, vulgariškus,. neprauStbumius ?

Kur tave jausmai geriau traukia: ar 
sėdėti tarp šių pastarųjų ir turėti blogą 
vardą, būti ujamu nuo visų, susilaukti blo
gos ateities, ar tarp pirmųjų — įgyti gerą 
vardą", reputaciją ir turėti prakilnią, švie
sią ateitį savo gyvenimui?

Kuomet pradedi savo taką į platųjį pa
saulį, privalai gerai pasvarstyti ir pasiskir
ti sau kelią kuriuomi nori eiti; atsimink 
kad tau ir gerieji dalykai dar gali kartais 
išrodyti blogais, o ką jau bekalbėti apie blo
guosius?

Nėra mažiausios abejonės kad tamista 
nori būti augštesniųjų žmonių draugijoje; 
nori turėti šviesią, laimingą ateitį savo 'gy
venimui. Tat sulaukęs dvidešimlts vienų 
metų amžiaus, kuomet tapsi savistoviu, ge
rai pasižiūrėk su kuomi susidraugauji. 
Kartą pamylėjęs gerą Idraugiją, nuodug
niai pažinęs jos vertę nerasi didesnės baus
mės kaip būti blogoje draugijoje, kad ir 
tik per porą dienų.

Nieko geresnio ir smagesnio gyvenime 
pėra kaip turėti gerus draugus, su kuriais 
galima pasitarti, ir tuomi ką turi dalintis.

Ne tik tie kurie yra sulaukę vos 21 me
tų amžiaus yra skaitomi jaunais musų gy
venime, bet ir tie kurie pragyveno pusę sa-> 
vo amžiaus, ir tie kurie .turi žilas galvas 
ant savo -pečių yra skaitomi jaunais gyve
nime, kurie neišmoko išmintingai savo gy
venimo žingsnių pakreipti geresnėn ateitim

Tat kiekvienam mums yra reikalinga 
pasirūpinti susidraugauti su tokiais drau
gais kurių draugystė mus nuvestų prie lai
mės;

APLEIDAI
Nusileido saulelė už kalno, miškų, 
Kur rytmetyj rasos krinta nuo šakų, 
Mane kviečia miškas, žalioji gamta, 
Gėrėtis ir džiaugtis ta meile karšta. 

Prieš užtekant saulei, aušrelę mačiau, 
Svajones tik pyniau, sau vienas maniau: 
Kada užtekės man saulelė šviesos? 
Kada gi ramybė mane sujieškos?

Sapnuoju aš sapną, matau aš sapne 
Kaip mane Gėlytė paliko varge. •' 
Ąš vienas svajoju’ aš vienas kenčiu, 
Savosios netekęs, jau vienas verkiu.

Manęs ji nemyli, Gėlytė visai.
Tenyksta jaunystės tie saldus sapnai; 
Aš eisiu, skubėsiu i, šalčio šalis, 
Gal rasis ir mano klajonė dalis..'

Pr. Daugininkaitis. 
Vilkaviškis, 20-1-21.

KRITIKA GERB. SPRA
GILUI

Jo mylistos Slpragilėlio 
Eilės man patinka,
Ir gailiuos kad dar visai man 
Plaukai nenuslinko.
Gal tada aš, jo manymu, 
Protinga pastočiau, 
Ir kaip norint tam didvyriui 
Gal pasidabočiau.

Audra.
Gerb. Juokų Red.: Meldžiu 

■patalpinti šią mano kritiką gerb. 
Spragilo. Noriu jo domę at
kreipti kad jis (nelygintų mote
rų su tais šonkauliais kuriuos 
jis nešioja. Mat, jo šonkauliai 
yra be galvų, tai jis įsivaizdina 
visas moteris neprotaujančiais 
sutvėrimais. Palauk, gerb. Spra
gile, dar (aš jūsų mylistos tuos 
didžiuosius plaukus biskį .pake
densiu, prirūdydama kad ne vis
kas -taip yra kaip toli didžiulė 
galva nusprendžia.

Duokim sau, jūsų mylistos ei
lės “Keičiasi 'Laikas ir Pažiū
ros su Juo”, yra labai teisingos 
ir .gražios, ir esu tikra kad bū
tumėt už jas konteste laimėję, 
bet kas iš to kad pervėlai.... 
Ir daf, kaip sakote, “inspiraci
ją” gavote joms parašyti iš mu
sų eilių, konteste laimėjusių. 
Taigi matote, jus, vyrai, šu jū
sų didžiulėmis 'gaivomis ir pro
tais neįstengiate nei jūsų pačių 
praktiškų patyrimų išreikšti be 
pagalbos tų su menku protu šon
kaulių, kaip jus įsakote.

Dabar eisime prie tų praktiš
kų patyrimų. Gerb. Spragilas 
sako kad nebuvo vyro kuris iš- 
sykio nejieškojo gražios, o tik 
paskui susipranta kad ne .takios 
jam reikia. Taipgi savo eilėse 
sako kad jį kerėjo tik gražios 
akįs ir plaukai. Taigi ką ir aš 
sakau kad pirma tegul į save 
vyrai pasižiūri, tegul pažįsta šar
ve ir pagalvoja ar jis jai laimę 
suteiks ir ar pats bus laimingas 
su ja?

Duokim sau kad tas susipra
timas ateina pervėlai, kaip ir to
ji mintis kontestui riles įrašy
ti, ką gi tada darysi? Kaip to
ji peteliškė puolus ant šviesos 
nudenga sparnus ir voliojasi po 
žemę, nei lėkti, nei žengti nega
li; ir kol išsilaižo iš tų žaizdų, 
tai jau pamato kad J žemę lai
kas lysti. Tai matote, vyručiai, 
visuomet reikia tėmyti kiek do
mės 'kreipia j jus ta patinkamo
ji, tai tada tik rodyk jai savo 
prielankumą, o ne pinigus ir do
vanas, kaip daugumas senber
nių papratę vilioti.

Žinoma, tuomi jaunutes, pai
kas privilioja, bet paskui abudu 
■kenčia. Aš pažįstu dvi tokias 
poras 'su turtu ir dovanomis 
priviliotas.. Moterįs yra histe-

Nuo Juokų Red.: Nors čia 
labiausia paliečia gerb. Spragilą, 
bet kad šiam skyriui prisiųsta, 
ir kadangi mes patįs paeiname 
iš vyriškos lyties, ką gerb. Au
dra taip žiauriai taršo, norime 
tarti Savo žodį iki gerb. Spra
gilas prieš tai galės išsitiesti.

Gal butų visame gerb. Aud
ros teisybė, jei pereitame num." 
čia nebūtų paskleidusi savo min
tis gerb. Vieną Mylinti/ savo 
eilėse “Neverk”, nuraminimui 
gerb. Cirineušo, “čampiono” šio 
skyriaus ašarų liejiko. Gerb. V. 
M. nekaltina vyrų už jieškojimą 
gražių, bet pasako kad. tos gra
žios tik skausmus stengiasi pa
likti ir palieka: patikrina kad 
įmes tada misliname: nejaugi 
jos sutvertos tiktai tam kad 
■kam nors duoti save pamylėti, 
o paskui palikti ir jieškoti kitų 
taip padalyti vėl?

Ir kas tada kaltas kada jos 
palieka gražius taipgi? Ir pas-l 
kui, kas gali žinoti kad jos taip 
padarys, kada išsyk, 'kaip apa
čioj gerb. M. Merkis į laiką pri
siuntė, gražiai pradeda, o pas
kui su .piktumu baigia?'

M. Merkis, iš Montello, Mass., 
kalbėdamas savo ilgame straip
snyje apie mylimųjų meilės są
ryšius ir jų trūkimą, • išreiškė 
aiškiai sekančią mintį: "Susi
pykę su vienu ir piktais žodžiais 
vienas 'kitą išvadinę, tie'-patįs 
su kitais pradeda vėl juos an
gelais 'vadindami.”

Didžiausias blogumas dabarti
nės musų sistemos yra ne tas 
kad nėkuriems' žmonėms duo
dama dykauti kada jię turėtų 
dirbti, bet privertimas žmonių 
būti be darbo katrie nori dirbti, 
— tikrina V. Stonis.

Mes važiavome su buriu mie
stelėnų į laukus, amt ūkės pas 
savo pažįstamą Lietuvį, pralei
sti nedėl'dienį tyrame ore. Nu
sibodo miesto durnai, tvanka ir 
šiluma; Mąstome sau: tai bus 
smagu, vaikščiosime, (bėgiosime 
po atviru dangum, vėjai tik ke
dens iš musų visą kas miestiš
ko, ir nors sykį po ilgo dąrbo 
galėsime tikrai (pabūti atviroje 
gamtoje ir į plaučius' įgauti ty
ro, nesuteršto jokia dvasia oro.

Ir štai - nuvažiavome, išlipo
me iš automobilių, ir tuoj visi 
sulindome Į tvartus! Vasaros 
šilumos sujudintas tvartų oras, 
musės -ir viskas rietė musų no
sis augštyn, bet visas buris vai
kščiojome po tvartus, žiurėda-

mi ir gėrėdamiesi tai vienu tai 
kitu dalyku, tai arkliais tai ver
šiuku, 'kuris nuo saulės buvo po 
stogu uždarytas; apčiupinėjome 
visus virvagalius, pakinktus, ir 
tvarte išbuvome tiek ilgai, kiek 
tik musų žingeidumas leido, už
miršdami ko mes iš miesto taip 
skubinom ės.

Paskui manėme vienas: kodėl 
mus pirmiausia visus savin su
traukė tvartas, tas dvokiantis, 
mėšlinas tvartas, ir tie gyvu
liai? Juk patiems Lietuvoje už
teko gana ir po tvartus prisi
vaikščioti ir prie gyvulių prisi- 
trusti. Bet ar galėtų būti kas 
malonesnio mums atsiminti kaip 
tvartai ir gyvuliai, kurie iš pat 
mažų dienų mums buvo artimi 
ir liko mumyse kaip koks 
liausios atminties vertas 
kas.

leišį, jis galėtų didvyriu pasto
ti už Savo naudingus darbus 
Amerikoje. “Šlovę” visada rei
kia savo artimui plėšti.

S
mes pažinojome tokį 

kuris jtinlgėjo įdirbti ir
Sykį 

žmogų 
jam skaudėjo akįs įstatymus 
skaitant, bet 'kadangi turėjo to
kią gerklę kad tyroje dienoje 
jį kalbant buvo galima girdėt už 
viso varsto, taigi jis pastojo po- 
litikierium.

Tankiai matome žmones 
šypsančius sau vienus; arba ir 
mes patįs nusišypsome, kokios I 
minties 'apimti.

Vieni nusišypso prisimindami 
ką nors' buto malonaus praeity- ' 
je. Kiti nusišypso įsivaizdin-1 
darni dar 'ką nors tokio budin
čio ateityje.

Kokie paiki tie smertelni 
žmonriiai.

Kiti sako kad genb. Prof. Bu
dis išsiškubino j Lietuvą prade
gti tenai skelbti jog gerb. Vilei
šis čia būdamas “nieko”'nenu
veikė. Ba, mat, jeigu ten ne
bus kam niekų tauzyt prieš Vi-

1 2"AS ir paskutinis vienų metų “ARTOJO” numeris 
išėjo padidintas — gaus jį tik tie kas spės užsisakyti.

Šiame .numeryje telpa visų metų (Rugs. 1920 iki Rugp. 1921) turinys ir 
dėlto 'kožnam svarbu turėti tą numerį kurie renkat.“ Artojo” kompletus.

D UGP JUCIO numeryje telpa šie žingeidus dalykai: Kaip Nak- 
1V-1 is-Nuo Dienos; Turėk Viltį; Liaudies Stygomis; Saulutei; 
Valtis ir Naktis — Eilės. Straipsniai ir vaizdeliai šie: Onutės 
Lūkestis: Deivė Laimės; Gyvybės Pažymiai; Dausų Kolumbas.; 
Lisabonas—Portugalijos Paveikslas Miestas; Tikėjimas ir Žino
mas; Kritika ir Bibliografija; Dienos Klausimais straipsniai; 
Juokai. “Moksleivių Kelių” raštai: Eilės; Bangos, Bangos.... 
Ir Tas Išsipildė; Nereikalingas Prisirengimas; Mes Turime Prin
cipą. Gale visko: 1920 m. iki šio num. 1921 nu “Artojo” turinys.
“ARTOJĄ” redaguoja V. SIRVYDAS. Kaina metams $1. Kopija 10c. 

“Artojo” Kaina Lietuvon $1.25. Pažiūrėjimui dykai nesiunčiama.

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

Gaunamas visur kur parsiduoda “Dirva” ir kiti Amerikos Laikraščiai

TAAUGIAUSIA skelbimų kvie- 
čia jus pinigus .praleisti. Šis, 

skelbimas kviečia jus taupyti. 
Kodėl neatsiliepti ant šito PIR
MIAU?

Jlis praleisi! mažiau ir su
taupysit daugiau jeigu pa- 
sirinksit šią Society for 
Savings Bank jūsų PIRMU 
SUSTOJIML mokesčio die
noję.

Incorporated 

įlotitly &r Innings 
in the ©tjj of dleoelonb 

ruiuc tovAai

Didžiausias ir Seniausias .Taupymo 
Bankas Ohio Valstijoje

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

‘ 4%
St, Clair ir East 55-ta gatvK 

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

12000 Superior Ave.

J IETUVOS yAIKAI ]\]ORI J^NYGŲ

/“'ERA knyga yra tai ištikimiausia 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

surinktos ir Lietuvių kalbon išverstos ži
nomo Amerikoje rašytojo* Karolio Vairo. 
Knygoje yra daugybė paveikslų ir arti 300 

• pasakų.
Atsiųsk Tamsta mums $1.25 (money orde
riu arba pašto markėmis) ir aiškų Lietu
von adresą tos ypatos, kuriai skiriate kny
gą, o mes pasiųsime tiesiog į Lietuvą, drau- 

- ge su laišku, ‘kad tai nuo Tamstos dovana.
Užsakymus ir laiškus adresuokite šitaip:

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

Pirmiausis 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 dr Lietuvoje,—Lai kreipiasi į Baltic States Banką.

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

Kas nori pasidėti pinigus nuošimčiams dr gaut 4 dol. 
nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas mė
nuo. — Lai siunčia depozitus 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.



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.)

bet

dar 
ku-

LIETUVIŲ - BIZNIAI
"Tai sako kas ką nori, o Lietu

vos Atstatymo Bendrovės suor
ganizuoti bizniai Amerikoje ir 
Lietuvoje pavyzdingai tarpsta. 
Ne žodžiais čia kalbėsiu, 
skaitlinėmis-.

Yra žmonių kurie ikišiol 
nesuprato pamatinio tikslo
riam L. A. B-vė buvo suorgani
zuota. Jie mano kad pati Ben
drovė turėjo vesti visokiariopą 
biznį, idant uždirbtų milžiniš- 
kus dividendus. Gi tos Bendro
vės organizatoriai manė ką 'ki
tą. Jie geidė kad Bendrovė bu- 

. tų lyg pamatas ant kurio butų, 
pastatytos kitos įstaigos, reika
lingos Lietuvos ekonominiam. 
gyvenimui kriti. To tikslo at
siekta, ir nauda Lietuvai jau 
yra matoma. Lietuvos' preky
bos srityje veikia L. A. B-vės 
suorganizuotoji Kaune Ekspor
to ir Importo Bendrovė DUBI
SA. Lietuvos pramonės srity
je veikia ūkio įrankių fabrikas 
NEMUNAS ir siemenų aliejaus 
ir pokosto fabrikas RINGUVA. 
Lietuvos fiinansų srityje veikia 
LIETUVOS KREDITO BAN
KAS KAUNE ir BALTIC STA
TES BANKAS New Yorke.

Tą? visas įstaigas Liet. Atst. 
Bendrovė pastate ant 'kojų. Jei 
šiandien prieš kurusius L. A. B- 
vę yra dar rugojimų, tai atei
tis parodys jų darbų vaisių, y- 
patingai po tam kaip bus pro- 
gos palyginti jų darbą su dar
bais naujųjų žmonių, atėjusių 
į jų vietas.

Yra žmonių kurie pas kitus 
tik įbloga mato, kurie mano, ki
tus tiktai savos naudos žiūrint 
ir kitus išnaudojant. Apie juos 
rašo, apie juos kalba. Man ro
dos kad, norint tiktai parodyti 
kitų darbo negerumą, reikia pa
čiam geresnį darbą nuveikti. 
Bet to pas mus nėra. Pavyz
džiui, jei buvusieji L. A. B-vės 
vedėjai negerai vedė organiza
ciją, tai naujieji vedėjai tą ne
gerumą gali -prirodyti geresniu 
organizacijos vedimu. 'Jei se
nieji nemokėjo padaryti pelno, 
tai naujieji turi padaryti. Rods, 
kaip žemiau matysime; jau da-- 
bar pelnas .pradeda atsirasti, |

bet tai yra iš senojo darbo, iš 
senųjų investmentų. Musų vi
sų nelaimei, nei musų laikrašti
ninkai, nei mūšų veikėjai neiš
moko dar konstruktives kriti
kos, bet pasižymi tik destrukti- 
ve, arba griovimo, kritika. Jei 
musų laikraščiai ir veikėjai, 
kritikuodami L. A. B-vės vedė
jus, butų nurodinėję kaip, kur 
ir kokiais keliais įgalima geriau 
ir pasekmingiau vesti biznį, — 

| tai tokią kritiką mes vadintume 
konstruktive, arba statymo kri-, 
tika. Gi buvo visai atvirkščiai, 
— visi ir visa buvo peikiama, 
prieš visą buvo šiaušiamos ir 
tuo budu buvo išmušama iš ran
kų pasisekimas.

Bet užteks to. Palikime tai 
ateičiai, kuri iš pasekmių spręsi 
Dabar eikime prie skaitmenų.

Amerikoje labai pasekmingai 
veikianti Liet. Atst. Bendrovės 
suorganizuotoji įstaiga yra Bal
tic States Bankas (294 — 8th 
Ave., New Yorke). Bankas pa
skelbė savo nariams, Bankų De- 
partmentui ir Amerikos "visuo
menei (žiulr. “The New .York 
Times”, Financial Section, Ju
ly 6, 1921) pusmetinę atskaitą. 
Iš atskaitos matome šitokius 
biznio davinius:

TURTAS:
Pinigais valtose ir

rezerve' $80,102.61
Pas Užsienių Korespon

dentus ir tranzite 100,826.31
Paskolos ant kolateralų

(užstatų) v22,603.51
Sąskaitos diskontavimui:

už 
už
už
už
'kitokiu laiku

Bondsai ir kitokie 
investments!
Viso 'turto

1 mėnesio
2 mėnesiu
3 mėnesių
4 mėnesių

States Bankas; turėjęs per pus-1 Organizac. sąskaita 
mėtį pelno $16,672.43 (11,724.- padengimui 3 metams 
22 ir 4,928.21) parodo jog biz-: iš gryno pelno 75,090.00 
nis buvo labai pasekmingas.

Prie' progos, svarbu yra pažy
mėti tas faktas kad tai yra gry
nai Lietuvių įstaiga: iš 317 šė- 
rininkų yra 311 Lietuvių -ir tik 
6 yra svetimtaučiai; iš kapita
lo (su surplusu) $250,000 Lie
tuvių rankose yra apie $245,000, 
ir tik apie $5,000 valdo svetim
taučiai. Lietuvos Atstatymo fi
ve valdo su-virš puspenkto šim
to Šerų. Bankas moka Bendro
vei nuomą (rendą) už namą.

Tai viena L. A. B-vės suor
ganizuotoji įstaiga, pasekmin
gai veikianti Amerikoje. An-: 
tra įstaiga yra Progress Shoe 
Manufacturing Company, bet 
jos atskaitos vėlesniuoju laiku 
neteko matyti.

Iš veikiančių Lietuvoje įstai
gų atskaitos yra paskelbtos šių: 
paties L. A. B-vės Skyriaus, 
“NEMUNO” ir “RINGUVOS”. 
Kitos dvi, kaip tai “DUBISA” 
ir LIETUVOS KREDITO BAN
KAS, dar nepaskelbė atskaitų, 
nesą faktinai biznį pradėjo tik
tai šių metų pradžioje.

L. A. Bendrovės Skyrius Kau
ne per dalį 1920 ir 1921 metų 
(nuo 5 d. rugpjūčio 1920 m. iki 
10 d. birželio, 1921 m.) turėjo

. šitokią apivartą (skaitmens pa
duoti auksinais): 
SĄSKAITOS: Debit

31,244,645.38 I 
7,155,928.18 

38,562,652.83 ! 
893,556.41 '!

148,983,55
76,136.46
56,326.31

' 59,100.65
56,489.46

46,666.68 
$647,155.54

'ATSAKOMYBĖ:
Depozitoriams ir

Kreditoriams
Kapitalas
Surplus
Pelnas
Nepelnytasai Diskontas 4,928.21

Viso $647,155.54
Reikia pastebėti kad Baltic

$380,483.11 
200,000.00 

50,000.00 
11,744.22

“DIRVOS” SKAITYTOJAMS

DOVANOS
Visiems “Dirvos” skaitytojams yra 

paskiriamos sekančios dvi knygos, iš 
kurių vieną pasirinkite ir siųsdami sa
vo prenumeratos pinigus — už visus 
metus tiktai — pažymėkite kurią kny
gą Jus norėtumėt gauti. Jos yra:

f
“ATTILOS SIAUBIMAS 
LIETUVIŲ KRAŠTAIS”

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

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

Pardavimo kaina $1.25.

“KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ 
PASAKŲ”

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

DUODAMA TIK DRŪTAI APDARYTA.
Pardavimo kaina $1.50.

ęGAUS dovanas — vieną iš tų kny
gų — visi skaitytojai, ar kurie užsira- 
rašys arba atnaujins savo prenumera
tas patįs, tiesiog, arba per mustį 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 ” t $3.00
Lietuvoje ” $3.50

Norėdami gauti dovanas, pinigus 
už prenumeratą siųskite

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

Prek. ir Pram. Banko 
sąskaitos 25,232.68

Prekių fabrike yra už 871,799.00 
Viso turto 2,385,081.73

kapitalo 
obligacijų

apivartos

1,587,500.00
675,000.00
122,581.73 

2,385,081.73 
per 220 die-

Waahingtono Suvažiavi- laikraščio Kun. J. neįvardijo) 
D ■. i— i kad Vileišis nepagarsino net

mo Protokolas $300,000 sukoleiktuotų Ibonų.’ — 
Tame susirinkime dalyvavę apie 

1100 ypatų.
“Nesant jokių kitų darodymų 

arba skundų, Suvažiavimo išrin
ktoji Komisi ja po visapusiškam 
apsvarstymui randa kad visi in- 
tarimai, paskalai ir insinuacijos 
apie Lietuvos Atstovo • Vileišio

LIABILITIES:
Sukelto
Išleista
Pelnas

Viso
Viso

nų padaryta buvo už 8,789,475 
auksinų.

“RINGUVOS” pelnas išdalin
ta sekančiai:
Atsargos kapitalas 5% 6,129.10
Dividendo 6% 68,208.33
Obligacijoms 6% 24,750.00
Organizacijos sąskaitai

padengti 25,000.00
Likučiai perkelti į 1921 8,494.30

Viso auks. 122,58173

; Credit
31,244,645.38
7,255,127.18 

38,450,998.16 
23,115,692.11 

87,028.41

Delegatas Stasys Grišius, ii. 
Chicagos, pranešė Suvažiavimui 
kad, jo nuomone, tie kurie sau
kia jog gerb. Vileišis bent kuo
mi nors pakenkė Bonų pardavi
mui, patįs tyčia griebės įvairių 
Įrankių; kad tik mažiau bony 
butų parduota. Kaipo pavyzdį 
nurodo štai kokį incidentą Chi- 
cagoje: Ant. Jankauskas krei
pėsi prie Aleksandro Dargiu, R. 
K. bonų stoties kasininko, įpra- 

kai niekuomi nepamatuoti, o poįšydamias parduoti jam Iboną. Jis. 
išklausymui pranešimų randa ‘ 
kad gerb. Vileišis veikia su virš- 
žmogišku pasišventimu ir kan
trybe Lietuvos labui ir pabudi
nimui Amerikos Lietuvių prie 
savo Tėvynės meilės ir suteikti 
kiek galint daugiausia moralės 
ir materialės pagalbos Lietuvai, 
už ką jam priklauso nuo Lietu
vių tautos 'nemirtina padėka.”.

Raportas vienbalsiai, su dide
liu entuziazmu, priimtas.

(Tąsa fltlė į»ukl. 2-roJ
Lietuvių bendrovės, vertel'gystės j 
ir 'kitos įstaigos remtų Ameri
kos Lietuvių Prekybos ir Pra-| 
monės Tarybą (American-Li
thuanian Chamber of Commer
ce) kuri veikia augštame kon
takte su Lietuvos Atstovybe . . .,. J veikimą Amerikoje yra visis-Amenkoje . • .. .

Komisija ištyrimui skundų ir 
paskalų skleidžiamų įžeidimui ir 
pažeminimui Lietuvos Atstovo 
sugryžo su savo raportu 'kurs 
skambėjo sekančiai:

“Komisija susirinko 
savo posėdžius dviem 
Ji davė progą visiems
vime dalyvavusiems delegatams 
ir pašaliečiams pristatyti visus 
ir visokius darodymus, kokius 
tiktai kas turėjo prieš Lietuvos
Atstoyą arba ‘jo veikimą. Po 
visapusiškam tyrinėjimui Ko
misijai buvo priduotas tiktai 
vienas skundas-paskalas.

“Delegatas Stasys Bujanaus- 
kas, iš Ansonia, Conn. (175 N. 
Main St.,) praneša (kad gegu-

atsakė, aiškindamas kad geriau 
palauktų, nes kol kas nesą aiš
ku su bonais. (Bus daugiau)

Ant atskaitos pasirašo Val
dyba: pirmininkas — M. Yčas; 
vice pirmininkas — A. Vosy
lius ; direktoriai: J. Smilgevi
čius, R. Karuža ir Dr. V. Gai
galaitis; Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministerijos Atstovas 
— Inžinierius L. Abramsonas;

Kasos 
Prekių • 
Asmenų 
Centro 
Inventorius . 87,028.41 
Liet. Prek. ir 
Pr. Banko 19,569,639.41 
Prekybos išlaidos 
ir pajamos 733,535.51 
Perl. sus. 18,677,809.20 
Vertybės 
popieriai 3,878,287.75 
Liet. Kredito 
Banko 4,771,051.31 
.Viso auk. 125,574,134.77

. L. ,A. B-vės Skyrius perlaidų 
iš Centro yra gavęs 18,364,154 
auksinų.

Viso iš Amerikos buvo per
vesta į L.. A. B-vės Skyrių Kau
ne 22,222,135 auksinai ir 32 
skatikai. >

Pelno Skyrius padarė iš sa
vų prekybos apivartų 231,395' 
auksinų.

Birželio mėnesyje už savo in- 
vestmentus Skyrius jau gavo ir

1 dividendus: iš NEMUNO Beri- 
1 drovės gavo 12%, iš RINGU- 
' VOS Bendrovės gavo 6%.

Turtas, kaip parodo atskaita, 
Į kolkas yra šitoks:
. Pinigais auks. 434,101.69

Įstaigos ir asmens 
skolingi

Vertybės popieriai (jų 
nominale vertė, kiek 
mokėta; tikroji ver
tė yra daug didesnė)

“Nemunas” 1,000,000
Liet. Kred. Bankas 1,054.200
“Dubisa”
“Ringuva”
Amerikos pinigų

Viso

19,569,639.41

865,611.75
313,655.00

334.787.75

4,336.949.62
125,574,134.77

KAI) 
IŠMC

Skaii 
ksmą : 
Banką 
kami y 
arba ii 
nuo išs 
riiui to 
laiškus 
ką mui 
lauskyt 
šimkaii 
paštas) 
jos brd 
(So. W

Jos 1;
“Ačit 

siuntim 
mis Nb 
tuos pi 
d., š. m 
bar biri 
vo broli 
siuntė) 
Banko 1 
ėjo 9 di 
šką.

“Su

I

Net ir mažyčiai žino, kad

B:

ir laikė 
atvejais. 
Suvažia^

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem P

kariumenės, šaulių, partizanų žygius 
fronte, apie musų priešo nedorus dar
bus ir klastas.
“Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, 
papuoštas gražiu viršeliu, žada pra
dėti eiti paveiksluotas.
Adresas: “Trimito” Red. ir Admin.

Skaitykit ir Platinkit 
Tėvynės Gynėjų Laikr. 

“TRIMITĄ” 
“Trimitas” kas savaitę lankydamas 
savo skaitytojus, parneš jiems įvai
rių naujienų apie politikos ir karės

b:

K:

■i

▼i-

rei-

Kur seniausia.*
Ten geriausia. -

Kur vienybė, 
Ten galybė.

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

SENIAUSIA 

flgcniurfl 
VIENYBE

šio 23, 1921, vietinės Bonų sto- fad.eti’ Pasakos aPie mus4 karžygius-
ties susirinkime, kunigas Jan- 

, . Ikauskas draudė žmones nuo
Revizijos Komisija — L. Norėt- Lietuvos Bonų pirkimo maždaug 
ka ir J. Garalevičius; bugalte-1 sekančiai: 'Pinigus vistiek jie 
ris — M. Požėla. ,įen jųew Yorke suvagia, nes štai

Įas mačiau pats laikraštyje (to|K,unag, Laisvės Alėja, 26, Lithuania.

11,654.67

Atpinga Pragyvenimas j 
ir Atpinga Darbas

Suv. Valstijose viskas sten-l 
giasi gryžti prie normalumo. 
Užsibaigus karei, pradėta jieš- j 
koti būdų kad atpiginus darbą] 
ir prekes.

Ikišiol jau daug ' dalykų žy
miai atpigo, bet bedarbė mažyn 
dar neina.

Sulyginamai prekės šitiek, 
maždaug, atpigo: šiandien gali
ma gauti 20 svarų gumos '(rub
ber) už tuos pačius pinigus už 
kuriuos užpernai butum gavęs 
tiktai 1 švarą; medvilnė (cot-i 
ton) buvo 40c už svarą, dabar 
yra 13 centų. Už cukrų reikė-I 
jo mokėti po 30 centų už sva
rą, dabar Kuboje gali gauti po. 
3 centus. Kviečiai pernai buvo 
po $3.00 bušelis; dabar moka 
tik $1.35. Kukuruza (komai) 
buvo $1,90, o dabar yra 77 cen
tai už bušelį; Avižos buvo $1.28, 
dabar yra 47- centai. Miltai bu
vo $14.75, dabar yra $8.75. Va
ris .pernai buvo 19 centų sva
ras, dabar gaunamas už 13 cen
tų. Spausdintas audeklas (per- 
kalis) buvo 16 centų jardas, da
bar galima gauti už puspenkto 
cento....

Kudikial mėgsta jį! 
Jie prašo daugiaus!

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai 1 Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiama tiesiog iš labaratorijos.

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

838,800
650,500

120 
4,089,376.36

“Ringuvos" Bendrovė (Akci
nė Aliejaus Fabrikos Bendrovė) 
paskelbė atskaitą už 1920 metų 
dalį, nuo atidarymo fabrikos iki 
31 d. gruodžio, t. y. už 220 die
nų.

Jos stovite yra sekantis:
ASSETS:

Pinigais auks. 947.60 
Asmenų sąskaita 50,500.00 
Kilnojimo ir nekilnojamo

turto sąskaita 1,361,602.45
X

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai. _

Nedėldieniais nuo. 3 iki 4 v.al

KOPECNY’S

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

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

Kaip tai galima padaryti?
Saugiausia ir patogiausia investinti savo 

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

Invesdink $100 arba daugiau į
THE

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

vičių arba kitus kompanijos narius.

jų į Lietuvą h" iš Lie- R 
tuvos arba ir visur ki- J 
tur per Antverpą, | 
Rotterdamą, Breme- K 
ną, Hamburgą, Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki- B 
tūs portus į Eidkū- J 
nūs ir į patį Kauną, H 
taip pat ir iš Lietuvos. U

SIS
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kum; 
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.

K EI S
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijų, 
knygas, laiškams popieru, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tlkletus ir tt.

S B »
VIENYBĖ”

EINA DU-KABT .| 
SAVAITĖJE

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

juokų skyrių 
"TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET, 
LIETUVOJE ........... 4.50

SIS
Pirkite ’’Vienybės” Ben
drovės iėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di-, 
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
S B »

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

2006 
St. Clair Avenue 

Cleveland, O.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

Su visokiai! reikliau 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBLGO.

193 Grand St.
Brooklyn, N.Y

Greičiausia Nuperkame ir Pilnai Užmokame
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Made by 
THE CLEVELAND DRAIN A 

MILLING CO.

MES reikalaujame keliolikos Namų vienos ar dviejų šeimynų, tarpe St. 
Clair, Euclid, East 26-tos ir 105-tos gatvių, už kuriuos mokėsime pil
nai (Cash). Mes nesame perkupčiai (agentai), bet tiesiog pirkėjai, 

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

THE REPRESENTATIVE REALTY CO. 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

• Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 958

Vietose
7907 Superior Avenue

Princeton 2727
2006 St. Clair Avenue 

Central 6488

h"4 Ugni

i
 Tavo

atmin
Ugnie 
ničius 
se Ko X reikal,

I
Y Prosp 
A Gyveii
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KAIP MES GREITAI 
IŠMOKAME PINIGUS

Skaitytojams pranešame lin
ksmą žinią: Per Baltic States 
Banką siunčiami pinigai išmo
kami yra Lietuvoje laike trijų 
arba ilgiausia keturių savaičių 
nuo išsiuntimo dienos. Liudiji
mui to gauname nuo priėmėjų 
laiškus tiesiog iš Lietuvos, štai 
ką mums rašo pil. Juzė Saka- 
lauskytė (Pamituvio kaimas, 
Šimkaičių valsčiaus, Raseinių 
paštas) kuriai pinigus sįuntė 

, jos brolis, pil. Kaz. Sakalauskas 
(So. Windsor, Conn.).

Jos laiško nuorašas:

tus siuntė.
Jei norite kad Tamstos pini-1 

gai butų greitai Lietuvon išsių
sti ir išmokėti, — kreipkitės į 
BALTIC STATES BANKĄ, 294 
Eighth Avenue, New York, N. 
Y. Mes-, 'garsindami savo įstai
gą, kitų nepei-kiame ir savęs ne
giliame, tiktai faktais parodome 
kaip musų darbas yra atlieka
mas. Tokio greitumo išmokė
jime mes atsiekėme dėlto kad 
vienval rūpinamės tinkamai pa
tarnauti musų Viengenčiams, ir 
žinome kaip jie trokšta greitai 
paduoti pagalbos -ranką saviš
kiams Lietuvoje.

Naudokitės Baltic States Ban
ko patogumais, — nepasigailėsi
te.

ŽINIOS IS LIETUVOS

Aš 
15 

da- 
sa-

nas Rinkimas mirė birželio 15 
d. Maskvoje. Paėjo iš Ustukių 
kaimo, Pasvalio v., Biržų apsk.

Birželio 3 d. besimaudydamas 
Širvintoje prigėrė 7 p. ž. K. Bu- 
tegeidžio pulko 5 kuopos karei
vis Motiejus Laukaitis.

Keli atstovai puolėsi prie Len
kų frakcijos atstovo Liauso su 
kumštėmis.

▼ ▼ ▼
NELAUKTOS MIRTIS

Lietuvos Misijos Rusijoje Ka
rės Atašės bendradarbis Anta

želgowskis išleidęs įsakymą ku
riame kviečiama stoti savano
riais į maištininkų -burtus, ku
riems bus išduodami 
bai ir ginklai.

Iš gautų žinių, 
(Olkeniki) miestelyj 
nomis atvykų Lenkų pėstinin
kai, priklausantieji prie 3-čios 
divizijos, ir pamainė dalis kurių 
pareigos yra sėkti musų šau-| 
liūs ir kontroliuoti einančius per 
frontą žmones.

Birželio 14 d. Lenkų (karei-, 
viai, persirengę civiliais rūbais, i 
skaičiuje apie 8 žmonės, atvyko I 
į Širvintos ir puolė milicijos 
viršininką, kuris .tuo laiku va-1 
žiavo gatve, ir pradėjo į jį šau
dyti. Tada viršininkas pradėjo 
šaudyti Lenkus ir vieną jų su
žeidė, sužeistasis pabėgo. Pa
sirodo kad už Širvintų mieste
lio stovėjo dar apie 12 Lenkų 
kareivių atsargoje. Iš tikrų 
šaltinių sužinota kad tai buvo 
ne kokie banditai bet persiren
gę Lenkų kareiviai, kurie atėjo 
su tikslu sugauti Širvintų val
sčiaus viršaitį ir milicijos vir
šininką.

Yra gauta žinių kad į Suval
kus ir Punską Lenkų sargyba 
nieko neleidžia ir iš ten neišlei
džia.' Pamainant ' kariumenės 
dalis Punsko rajone, Lenkai su
ėmė daug piliečių kurie atsisa
kė duoti maisto. Neutraiėj zo
noj veikia milicija ir raiti žan
darai. (“Karys”'

civiliai ru-

Valkininkų 
šiomis die-Žemes Reforrria rr Musų 

Partijos
Dabau^Steiįgiamaj ame Seime 

antru kartu svarstoma žemės 
reformos įstatymas. Čia aiš
kiausiai apsireiškia kaip 'kuri 
Seimo partijų žiuri į žemės klau
simą ir aprūpinimą bežemių ir 
mažažemių.

Pirmas^ paragrafas kalba apie 
žemės reformos tikslą, būtent:

1) Aprūpinti žeme bežemius 
ir mažažemius.

2) žemės valdymą taip su
tvarkyti kad butų tinkamos są
lygos mažam ir vidutiniam ūki
ninkui tarpia.

3) Suvalstybinti tie žemės 
turtai kuriuos valstybė gali tik
slingiau naudoti ir apsaugoti.

Svarstant šitą paragrafą, so
cialdemokratai pasiūlė pirmą ir 
antrą punktą išmelsti. Iš tokio 
■pasiūlymo aišku kad socialde
mokratai nenori dvarą parce
liuoti, nenori žemės duoti beže
miams ir mažažemiams.

Socialdemokratai siūlydami iš
braukti ir antrą punktą, matyt, 
norėjo parodyti kad jiems la
biau rupi kelti dvarų ūkis, o ne 
mažų ir vidutinių ūkininkų, ku>- 
rių Lietuvoje yra daugiausia.

Lenkas dvarininkas Grajevs- 
kis siūlė iš šito paragrafo išme- 

Vestuvių atsibuna gana daug; sti trečią punktą, kur kalbama 
Lietuvių kolonija iš 4,000 suvirs; biz- apie suvalstybinimą žemes tur- 
nio veita žemai, su krautuve priešą- tų (miškų, vandenų ir kitų),

.Adresas:
Baltic States Bank

294 Eighth Avenue, 
New York, N.

“Ačiū labai Tamstos už per
siuntimą man pinigų perlaido
mis NN. A-4571 ir A/45%7. 
tuos pinigus gavau birželio 
d., š. m., Raseinių pašte, ir 
bar birželio 24 d. įgavau nuo
vo brolio (kuris ir tuos pinigus 
siuntė) laišką ir dvi Tamstų 
Banko kvitas. Taigi pinigai par
ėjo 9 dienomis anksčiau už lai
šką.

"Sil’(pagarba —/
Juzė Sakalauskytė.” 

Paduodami šį laišką (vieną 
iš daugybės tokių laiškų) visuo
menei, pastebėsime dar šį fak
tą. Perlaidos, kurias nurodo lai
škas, buvo priimtos New Yorke 
gegužės 12 di ir išsiųstos į Lie
tuvą gegužės 14 d. Musų Ko
respondentas Kaune pinigus pri
ėmė 3 d. birželio ir 6 d. birže
lio inteikė Kauno paštui kad 
persiųstų’ į Raseinius. Vadina
si, pinigai buvo kelionėje nuo 
New Yorko iki'Kauno 19 dienų. 
Gavėja priėmus pinigus 9 die
nomis greičiau ne kaip gavo lai
šką nuo brolio, kurs ir tuo pat; __ ___ _______
laiku rašė ir musų Banko kvi»)134 E. Main St., Amsterdam, N. Y.

ŪKĖS PARDAVIMUI
Pirkit Farmas Didžiausioj Lietu

vių Ūkininkų Kolonijoj Amerikoje, 
kur jau yra apsipirkę 463 Lietuviai 
sau farmas. čia apsigyvenę jausitės 
kaip savo krašte, jau penki kaimai 
yra Lietuvių apgyventi.

čia yra labai gerbs žemės, todėl 
čia toks' didelis skaičius Letuvių ir 
apsigyveno. Farmų pirkti norėdami 
atsišaukit laišku. (33)

J, A. ŽEMAITIS
R. 1 Fountain, Mich.

Ministerijos leidimo, išskyrus 
paveldėjimo po savininko mir
ties teisę, skaityti neturinčius j 
galės. Mat, dvarininkai, -maty
dami kad nuo jų žemę gali at
imti, visokiais budais su nota- j 
rų ir advokatų pagalba stengė- . 
si buvusius įstatymus apeiti ir 
žemę parduoti. Bet krikščio- 
nįs demokratai sykiu su social
demokratais šitą Valstiečių Są
jungos pasiūlymą atmetė.

Dar buvo priimtas ir ketvir
tas paragrafas, kur kalbama 
kad imant iš dvarininkų žemę 
reikia imti arklių ir negyvą in
ventorių tinkamą naujakuriams. ( 
Dvarininkui paliekama tiktai 
tiek arklių ir negyvo invento
riaus kiek reikią 80 hektarų 
•žemės vedimui. “Ūkininkų Są
junga”, tai yra krikščionių de
mokratų dalis, ir dvarininkas 
Grajevskis siūlė inventoriaus iš 
dvarininkų neimti, bet šitas jų 
pasiūlymas Valstiečių Sąjungos, Į 
socialdemokratų ir dalies krik
ščionių demokratų -buvo atmes
tas. ("Liet. Uk.”)

MONTREAL iki 
HAMBURGO, DANZIGO ir LIEPOJAUS 

PER

® CANADA LINE [ 
Vienatinis Tiesioginis Kelias j Baltiko Portus 

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

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

LAIVAKORTES

CLASS

JAU 
ATPIGO

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

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

siunčiame Lietuvon pigiausia ir 
tik Lietuvis ar Lietuvė kreipki-

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

PARSIDUODA
FOTOGRAFIJŲ GALERIJA

Labai puikioj vietoj, viduryj mies
to; biznis išdirbtas per daugel; me
tų. 3

kyje. Savininkas išvažiuoja 
von. Susižinojimui kreipkitės 
ar ypatiškai:

JONAS ANDRUŠIS

Lietu- 
laišku 

(31)
girdi, tik dvarininkai mo

tuos turtus gerai sunaudo- 
Taip pat siūlė pirmon vie- 
pastatyti antrą punktą, o

FVS qFT PIA LIETUVOS
BOLŠEVIKUS

“Laisvė” (Kaune) parodo kad 
taip Tarybų Rusijos atstovybės 
Kaune iš Lietuvos bolševiku

____ __ Rl

GRIGAS 
KUNASAUSKAS

<J Laikraštis Lietuvoje jums bus daug svarbes
niu, negu čia, Amerikoje, kur net perdaug 

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

KAIP KELIAUTI LIETUVON
Pirmiausia reikia pasirūpinti gavimu paso. Neturint dar 

paso parašykite man reikalaudami pasui blankos-pareiškimo, 
ką tuojau gausite. Paso gavimas trunka apie 10 dienų.

Kada jau bus gautas pasas, tada pranešiu kada išplaukia 
laivai ir kada turėsite' atkeliauti j New Yorką, kur paprastai 
reikia pribūti dviem dienom pirm išplaukimo laivo, kad gauti 
leidimą iš Custom House užsimokant “Income Tax”, sutvarky- - 
ti bagažus ir tt.

Visi kurie esate užsimokėję savo "Income Tax” savo dis- 
triktuose Internal Revenue Cpllector’iui, tai paimkit? su sa
vim gautas kvitas, kurias parodžius New Yorko muitinėje bus 
gaunamas leidimas be mokesnio, o kurie' neturi kvitų, tokie 
turės užsimokėti, nes be New Yorko muitinės leidimo nei vie
nas negali iškeliauti..

Bagažo galima imti vieną didoką baksą ant kiekvienos pil
nos laivakortės, ir pusę bakso ant pusės laivakortės—vaikų 
nuo 1 iki 10 metų senumo. Siuvamas mašinas imant reikia 
apkalti j baksą ir ant laivo mokėti $10 freito. Bagažus gali
ma apdrausti-inšiuryti iki Lietuvos nuo New Yorko po $2 už 
kiekvieną $100 vertybės.

Keliaujant per Liepojų reikia Latvijos konsulio vizos.
Keliaujant per Antverpeną reikia Belgijos ir Vokietijos kon- 

sulių vizų.
Keliaujant per Rotterdamą reikia Lenkijos, Holandijos ir 

Vokietijos konsulių vizų. Pasivėlinus į konsulių ofisus nueiti 
prisieina nakvoti, tai dar $5. Keliaujant per Hamburgą arba 
Bremeną jokių vizų nereikia.

LAIVAKORČIŲ 'KAINOS
Liepojų be persėdimo ....
Liepojų per Hamburgą ... 
Eitkūnus per Hamburgą . 
Eitkūnus per Rotterdamą 
Eitkūnus _per Antverpeną 
Eitkūnus per Bremeną ...

nes, 
kėš 
ti. 
ton 
antron vieton pirmą, tai yra kad j 
'aprūpinus žeme bežemių ir ma
žažemių butų antraeilis dalykas. 1

Kaip socialdemokratų taip ir ‘ 
dvarininko tlrajevskio pasiuly- : 
mai buvo atmesti

Antras paragrafas kalba, iš 
kitokių šaltinių (sudaromais že
mės fondas: 1) Iš nusavintų jau 
dvarų. 2) Iš bažnytinių ir,vie
nuolynų žemių. .3) Iš Rusų 
banko žemių. 4) Iš privatinių 
savininkų žiemių. 5) Iš žemių 
atimtų iš dvarininkų dalyvavu
sių- Virgbličo ir Bermonto ar
mijose.

Valstiečių Sąjungos atstovai 
pasiūlė kad žemes atimtų ir iš 
tų Lenkų dvarininkų kurie da- 

. lyvavo Želgovskio ir Lenkų le-| 
gionuose. Pasiūlymą 
priėmė.

darbuotės esąs didžiausia ryšis. 
Kol atstovybės nebuvo, tai pro
fesinės .sąjungos buvusios visai 
apmirusias. Kada atvažiavo į 
Lietuvą Rusų atstovybė, tad at
sirado ir dinamito ir piroksilino 
ir gausybė Rusų kalba bolševi
kų literatūros. Rusų atstovybė 
laikanti apie 100 tarnautojų ku
rie pačioje atstovybėje del ma
žu Lietuvos su Rusais reikalų 
negali turėti pakankamai darbo. 
Kadangi einan tarptautine tei
se Rusų atstovybės butas ir jų 
siuntiniai neliečiami, jų iškrės
ti negalima, dėlto jie galį savo 
sandėliuose laikyti dinamito, vi
sokių raštų ir. tti Taip pat juos 
nekliudomai galį atsivežti iš 
Rusijos. 
Rusų 
gauti 
nigų 
mis.

Jau keletas asmenų iš 
atstovybės išėję buvę su
su didelėmis ąumomis pi- 
ir 'bolševikų prdklamacijo- 

t(“L. U.”)

Steigiamojo Seimo posėdyje 
birželio 6 d. buvo perskaitytas 
Lenkų frakcijos atštovo Grajev- 
skio skundas amt Lietuvos Vy
riausybės del tariamojo Lenkų 
persekiojimo Lietuvoje. Skun
dą jisai buvo padavęs Tautų 
Sąjungos Kontrolės Komisijai.

Skaitant tą dokumentą kilo 
Seime didelis pasipiktinimas.

DR. J. ŠEMOLIUNAS' 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos: 
10 ryte iki 
3 iki 5 po pietų

Nedėldieniais 
.nuo 10 iki 12 ■■

8115 St. Clair Avenue

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS t=V

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

TIESUOTAS 
AGENTAS VISŲ

GARLĄIVINIŲ 
LINIJŲ

Agentūra Uždėta
1910 m.

Iš New Yorko j
Iš New Yorko j
Iš New Yorko j
Iš New Yorko j
Iš New Yorko j
Iš New Yorko j

Prie tų kainų dasideda $5.00 War Tax. Paša gryžimui ,į 
Lietuvą $10.00

Keleiviai yra pasitinkami ant dypų, aprūpinami jų bagažai, 
gera nakvynė, apmokėjimas “Income Tax”, palydėjimas ant lai
vu.

Siunčiu pinigus į Lietuvą ir visas šalis žemiausiu pigiausiu 
'kursu, greitai ir telegramų.

Parašau visokius legališkuk dokumentus Lietuviškai Ir An
gliškai, ir patvirtinu kaipo Viešas Notaras—Notary Public.

Veik visuose Lietuvių laikraščiuose tilpo apgarsinimai )jog 
tūli “biurai” gauna pasus į 3 dienas, ir paskiausiai kad “pas- 
Sortus gaunam už dyką”, yra neteisingi ir tokiems netikėkite, 
ei kas gduna “dykai pasportus”, tai jie yra falšyvi ir kelei

viui kainuoja dešimteriopai daugiau., Laivakorčių jie “pigiau” 
ir negali parduoti. Rašydami pridėkite 2c, štampą. (34)

P. MIKOLA1N1S
53 Hudson Avenue z Brooklyn, N. Y.

$145.00 
132.00 
130.00 
104.60 
107.15 
132.00

KLAIPĖDA • r 
Dabartinė Klaipėdos valdžia 

Seimas su Francuzų atstovu priešakyje, 
stengias savo sudarytame biud- 

Trečias paragrafas kalba apie žeto projekte išrodyti kad Klai- 
paėmimą žemės iš privatinių sa- pėda ga-lėą viena be Lietuvos iš- 
vininkų ir apie tai kiek dvari- silaikyti. Bet tas nepavyksta, 
ninkama paliekama. Prasidėjo nedarbas. Žlunga ir

Valstiečių Sąjunga siūlė dva- nyksta prekyba ir’ pramonė, 
rininkui palikti tiktai 50 hek- Matyti kad be Lietuvos žaliosios 
tarų žemės.. Paliekamą žemės medegos, be jos paspirties kad 
plotą skiria ir sienas nustato Į ir 'kažin .kaip to norėtų dabarti- 
.atatinkama žemės tvarkymo ko- f niai vadovai neišlaikys.
misija. Dvarų sodybos; jei jos- w w ▼ .
reikalingos valstybei, sykiu su Iš LENKŲ FRONTO

--- _ j —Birželio 12 d. apie 2 v. nak
ties, ant musų atskirų sargybų 
stovinčių kaimuose Denovogi ir 
ir Mežance užpuolė Lenkų ka
reiviai ir pradėjo šaudyti. Mu
sų sargyba iš kaimo Mežance 
aktiviai nedalyvavo, kadangi 
Lenkai kaiman nesiveržė. Sar
gyba Denovogi kaimo paleido 
ugnį į Lenkus kurie buvo pri
siartinę prie kaimo, ir atmušė. 
Ant to šaudymo atėjo musų pė- 

|stininkai, bet jiems neteko vei
kti nes Lenkų jau nebebuvo. Iš 
surinktų žinių pasirodė kad šau
dė Lenkų kareiviai-banditai, ku
rių buvo iki 10 žmonių Denovo
gi kaime ii- 5 žmonės Bežancų 
kaime. Birželio 13 d. musų pu
sėn -perbėgo Lenkų oficierius.

Perbėgę musų pusėn karei
viai pasakoja kad birželio 14 d.

dvaru pasilieka sau, o dvarinin
kui duoda kitoj vietoj.

Krikščionis demokratai siūlė 
dvarininkams palikti 80 hekta
rų žemės, tame skaičiuje dar 
25 hektarus miško. Tą žemę 
leidžia dvarininkui pasirinkti 
|kur jisai nori, šitas Krikščio
nių dem. pasiūlymas priimtas,! 
o Valstiečių Sąjungos atmestas. Į 
Prie šito paragrafo krikščionis 
dem. pridėjo dar kad tų dvari
ninkų žemių kurie turi mažiau j 
kaip 150 deš., dabar žemės re
formos reikalams neimti.

Prie šio paragrafo Vals. Sąj. 
buvo pasiulusi pastabą kad že
mę imant iš privatinių savinin
kų reikia imti tiek kiek jie val
dė sausio mėn. 1920 metais.,Vi
sus pasidalinimus ir perleidi-
mus, padarytus be žemės Ūkio

1305 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

1 LAIVAKORTES į LIETUVĄ |
4 ir iš LIETUVOS parduodu per Roterdamą, Ant- 4
4 verpeną, Hamburgą, Bremeną, Klaipėdą, Eitkūnus 4 
J ir liepojų, ant geriausių ir greičiausių laivų. Išrei- >
5 kalauju pasportus visiems keliaujantiems į LIE- S 
S TUVĄ. Pinigų siuntimas ir mainymas pagal die- S 
4 ninį kursą. Išvažiuojantiems Į Lietuvą mainyti pi- į 
4 nigus neverčiame. Atvažiuojančius iš kitų miestų į

(
patinku ant stoties ir 'bagažus pristatau ant laivo. S 

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

G. KUNASAUSKAS ^wE&“et I
4 Visuotiną užsitikėjimą Įgijau teisingu ir mano geru pa- S 

I į Tarnavimu ųžganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus. J 
] ^V.-.-.-.W.V.'.V.W.V.SW.V.V.V.V.V.y.V.'.W.VAW.WWA

SPINDULIU EGZAMINAVIMAS $1.00
Tikriausias Išgydymas Vyrų ir Moterų
Nervuotas 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 Seram
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 gydyti laboratorijoje.) Vienas serum pertikrins ir užganė
dins kiekvieną. .. •
Nekurie didžiausi atsitikimai Amenijos, Insomnijos, Nerviškumo, Už
kietėjimo, Niežų, Diabito, Goiterio, Slogų, Reumatizmo, Išsiveržusių

Įleidimas Prof. Ehrlich’o 606 Vaistų
Gyslų, Paraližiaus,'Neurito, Neurestenijos, Protiškos ir kūniškos Negalės, Stokos gyvumo, Beprotystės, 
Rytų .^Nuovargio, Gyslų Guzų ir kt. kurių čia perdaug butų minėti, pagydyta trumpu laiku.

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, Išsivertimus, Skilvio Negerumus, Auksakmenį, Kepe
nų ir Inkstų 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”.,gS^=
OFISO VALĄNDOS: NUO 10 RYTE IKI 7 VAKARE. NEDĖLDIENIAIS NUO 10 RYTE IKI,1.

Visi Sergantieji Vyrai ir MorerysEIKIT PAS MANE
| Apsaugok Savo Turtą
<► Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagis ir kiti netikėti

1
 Atsitikimai gali Sunaikinti
Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 
Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus (For- 
ničius. Tą galima atlikti per P. Muliolj, geriausio
se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais 

<C reikalais galima 
Y 1 arbtt

O 
O 
O

*
SIŲSKIT LIETUVON 

DAIKTUS
Mes pristatome Lietuvos daiktus (drabu
žius ir kitokius) su pilna garantija. Musų 
atstovai 
Daiktai, 
drauda

apsirūpinti per telefoną, laišku 
ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:
MULIOLISp

Ofisas 2006 St. Clair Avenue
Prospect; 953 Central 6488
Gyvenimas: 6721 .'Edna Ave. Rose. 3775-J. <>

Lietuvoje persiunčia į vietas, 
siunčiami per mus yra po ap- 

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

PALIAUK KENTĖJĘS — PALIAUS SKŲ
STIS — PALIAU BĖDŪOTI

Nelauk Ilgiau, nes Kasdiena Reiškia Daugiau Vargo ir Kentėjimų
Nelauk — Nekentčk — ATEIK ŠIANDIEN Jei aš

Ar Jus Kenčiate Nuo
Silpnų Nervų, Skausmo Pečiuose, Už- t 
mirsimo, širdies Guždėjimo, Silpnų 
Plaučių, Atbukusio Jausmo, Svaigu- frw I < rLi
lių, Galvoskaudžio, Silpno Matymo, Vm J IF
Silpnų Kojų, Vočių, Skaudulių, Ka- MzjFr I
taro, Kutenimo Gerklėje, Skausmų 
Skilvyje, Pučkų? Šie ir daugelis ki- 
tų žymių yra pirmi persergėjimai a- i V __
pie pražudymą sveikatos ir tvirtu- 
mo.

negalėsiu pagelbėti tai pasakysiu
Aš Esu Pasekmingai 

Išgydęs
Šviežius ir Užsisenėjušius 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. NEATIDĖLIOK. BET PA
SITARK SU MANIM TUOJAU.

SKAITOSITIKTAI KĄ
------------------------------- ir TIESIOGINIS KRAUJAN ĮLEIDIMAS SERUMO, 

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

OFISO VALAN.Ty^, A T GOSLIOMIS
9 ryte iki 8 vak. ■ 4 AA I M 10 ryte iki 2 vak.

PASEKMĖS
ELEKTRIŠKAS GYDYMAS

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



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkeser

Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

7907 SUPER!

PARDAVIMAI

PAIN

TURI KAMBARĮ išnuomavi-

Nuo pradžios mėty mieste ga
tvėse automobiliais ir gatveka- 
riais jau užmušta 69 žmonės. PER DLL 

NELEI
T/

namas, 
$1,950. 
po $25

(32)

advokatė. Pereitą savaitę mo
terų Pramonės ir Profesijų Su
sivienijimo delegatės iš visų 
valstijų čia laikė savo suvažia-

į IŠ DA
JU

PARSIDUODA BUČERNĖ ir GRO-
SERNĖ, gerai išdirbto  j vietoj, tarp 

Lietuvių ir Lenkų. Norintieji gali 
pirkti pigiai, nes parsiduoda delei sa
vininko nesveikatos, 
ti kuogreičiausia.
kti ir 
1194

KAS
mui vienam vyrui, su elektros švie

sa ir -maudyne, malonėkit pranešti 
tuojau. Geistina kad butų rimti, vi
durinės sroves žmones. — J. J. Žilis, 
1449 E. 57th Street.

Norima pardup- 
Galima sykiu pir- 

namą. Kreipkitės (32)
E. 79 Street, Cleveland.

kur dinamitas eksplodavo. Ki

VAVAYAWAW>WAWAVAWAVAWAVAV>

Dr. Ray R. Smith, Dentistas
|F| 6701 ST. CLAĮR AVE. Kampas E. 67 SL 

Darbą gvarantuoju dešimčiai metų.
Mano ofisas atdaras vakarai^, taigi jums 

į&J nereiks 'gaišuot iš darbo dantų taisymui, 
“u Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

Pereita pėtnyčią ant Saranac PARSIDUODA 4 kambarių
> prie kasimo že- p lovtas 40x^3%ą ka!na 

1 Reikia įmokėti $500, likusius
į mėnesį.

S. B. REIKUS 
8010 Bellevue Ave. Cleveland.

Petras Jakavonis, iš Brock- i 
ton, Mass., Progress Shoe Mfg. ; 
Co. atstovas-, važinėdamas po ki- : 
tas kolonijas, buvo apsistojęs ir 
Clevelande trejetą dienų, tuo 
žygiu aplankydamas ir “Dirvos” 
redakciją. Kiek iš jo kalbos ir 
iŠ numatomų tos didelės Lietu
viškos įstaigos darbų rodosi, 
Progress čeverykų bendrovė gy
vuoja dabar labai gerai. Pra
ėjusią žiemą ji, kaip ir visos ki
tos net didesnės Amerikos in
dustrijos, nukentė ir nuostolių 
ir tas buvo pasekme narių-šėri- 
ninkų' nuogandos, vienok kada 
kitos kompanijos tiesiog žlugo, 
Progress bendrove išsilaikė, -o ■’ 
tas reiškia jos užtikrintą gyva- < 
vimą. Ta bendrove turi viską ; 
reikalingo nuosavą, kaip btfdin- 
kus, žemę ir mašinerijas;' tas 
jau reiškia bendrovės turtą, ne
žiūrint ką priešininkai skelbtų 
apie jos. “bankrutijimą”, kaip 
musų bolševikeliai pereitą .žie
mą bandė daryti.

Dabar, sako Jakavonis, dirb
tuvė daro čeverykus daugiausia 
dar į savo -krautuves, vietoj kad 
visai stovėjus, kaip yra su kito
mis. Krautuves neša pelną; 'iri 
prie to dabar jau išdirbama vi
sokių : moteriškų ir vaikams če
verykų, pirmi gi 'buvo, prade
dant, tik vien vyriški daromi.

Bendroves dabar norima su
kelti kapitalo ir įsteigti čevery
kų fabriką Lietuvoje, kad tos Į 
vietos neužlėidus svetimiems, o 
juk čeverykų Lietuvoje taip pat 
reikia kaip 'ir čia .Amerikoje.

Nekurtose kolonijose P. Ja
kavonis rado.-dar ir naujų šė- 

r rininkų, kiti senieji, pagal išga- 
[ . lių, pirko paspirti atidarymą fa- 
' briko Lietuvoje.

nuosavuose namuose, ant lovos, 
aplaistė visus užtiesalus ir savo 
ir kūdikių drapanas kerošinu ir 
atsigulę padegė, laikydamos kū
dikius prie savęs prispaudusios, Į vimą kame tas sumanymas bu- 
kaip ir atrasta jų suanglėję la- vo pajudintas, ir suminėjus Tei- 
vonai. sėjos Allen vardą-visos idelega-

Jaunesnioji pasišventusi su- tės trukšmingai tą rėmė, 
sideginimui moteris iš seniaus ---------------
jau yra pasirodžius kūdikių my- Pereitą petnj 
lėtoja. Kada keliolika metų at- rd. laike darbo p.._ _______ ,,
gal vienoj Clevelando mokykloj mes budinkui du darbininkai ta- L 
sudegė daug vaikų, ji apie tai po dinamitu susprogdinti į šmo- 
rašė eilėmis, Vokiškai, išreikš- telius; jię stovėjo tiesiai ten

■ dama ypatingus jausmus; ji
i taipgi yra parašius -keletą kny- ti pora toliau buvusių sužeisti.
, gelių apie vaikus ir vaikams-, 

■Vokiškai. Jos patėvis ir senės 
sudegusios vyras pora mėnesių 
atgal rastas negyvas prie namo 
vartelių.

Gal turėsime savo aukso. Ma
noma pradėti tyrinėti žemę ne
toli Chillicothe, O., jieškojimui 
aukso Ohio valstijoje, kadangi 
nesenai ten jieškant Indi joniškų 
liekanų prie upelio atrasta auk
so žymės. Pasiuntus radinį pa
tikrinti, jis pasirodė esąs tikru 
auksu. Pora tuo užinteresuotų 
žmonių jau išnuomavo vieno 
ūkininko žemę ir ant jos pradės 
aukso kasimą.

Vėl nužudyta mergaitė. Niles, j 
O. — Liepos 21 d. netoli mieste- 1 
lio krūmuose aitrasta nusmaug
ta 14 metų amžiaus mergaitė, 
Mollie Verbias; jos kaklas ro’dė 
žymes pirštų kurie ją užsmau
gė, ir visas jos kūnas buvo su
braižytas. Ją atrado praeiviai, 
apie 200 pėdų nuo kelio, kur ją 
matomai užpuolikas nusitempė, 
šita žudystė atsitiko už savai- 

, tės po atradimo be žado kitos 
mergaitės, 14 metų amžiaus*, 
prie New Castle, Pa., aną keti 
vergą, šitos antros mergaitės 
nužudymo aplinkybės primena 
nukankinimą dviejų -mokytojų 
netoli Clevelando, rastų ant ke
lio einant namon iš Parma mo
kyklos pereitą žiemą. Mergaitė 
buvo paskiausia matyta seredoj, 
žaidžianti su draugėmis-, bet tė
vai manė ją nuėjus jiakvoti į ki
tų namus, už tai ir nepasigedo.

šitas užpuolimas atsibuvo tuo 
pačiu laiku kaip New Castle gy-

Įventojai, apie 1,500 žmonių, ap
siginklavę visokiais įnagiais, po 
mišką j ieškojo to miestelio mer
gaitės nukankintojo. Spėjama 
kad niekadėjas yra vietinis ir 
slapstosi kur apielinkės miškuo
se. Kita New Castle mergaitė, 

, 16-m. amžiaus, skundęsi kad ir 
‘ ją tą pačią dieną kokis tai vy-Į girią j ieškoti.

ras prisiviliojęs į'automobflį ir 
buvo -nusigabenęs iki tai vietai 
kur paskiau atrakta antrąjį nu- 
kankinta. Ji pasiiiuošavo ir po 
to apsiskundė miestelio valdy. 
bai, nurodydama tą žmogų; fe! 
da šerifas ėjo jį areštuoti jis 
pasišalino. Po to jo pradėjo po

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

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

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

Nedėldieniais nuo 11' iki 12 dieną.

VWWWWWVVtMAMMAAAAAHWVWWWVVWVVVWtAMMfffll

Sandaros 18 kuopos išvažia
vimas nedėlioj -pasisekė gana 
gerai. Diena 'buvo visai graži 
ir šita, tas iškvietė daugybę 
žmonių į laukus. Išvažiavime 
buvo dik'čiai' jaunimo ir suau
gusių ir visi gražiai linksmino
si.

Dr.
taipgi
rugpjūčio mėn., apie kurį vėliau 
sužinosite daugiau.

V. Kudirkos Draugystė 
rengia gražų išvažiavimą

Užmušti 5 žmonės. Utarnin- 
ko vakare per Abbey avė. tiltą 

Įvažiuojantis automobilius susi
mušė su gatvekariu ir toje- ne
laimėje užmušta penki automo- 
biliuje važiavę žmonės, vienas 
sunkiai sužeistas. Visa šeimy
na, tokiu budu, panaikinta. Va
žiavo tėvas, motina su pora sa
vo vaikų ir pora kitų giminių.

Tarp Clevelando ir Buffalo 
įsteigta orinė linija vežiojimui 
prekių ir pasažierių. Pirmu sy
kiu orlaiyis pribuvo iš Buffalo 
pereitą pėtnyčią. Norima įstei
gti nuolatinį vežiojimą prekių 
ir žmonių tarp paežerinių mies
tų.

•Netoli Loraino vienas lakūnas 
turi orlaivį pavažinėjimui žmo
nių po orą; važinėjimo kaina žy
miai nupiginta; pirmiausia bu
vo $25 už pavažiavimą 1 
minu'tų ore, paskui numušta iki 
$15, dabar važinėjimas dar at
piginta desėtku dolarių, taigi 
jau bile kas turintis penkinę ga
li pažiūrėti kaip išrodo žemė iš 
augštai.

ia DU- 
keleto 

m-:

PAJIEŠKAU pusbrolį Kazį Jarusa- 
vičių, Suvalkų red., Balbieriškio ' 

miestelio. Gyveno Waterbury, Conn., 
dabar nežinau kur. Turiu svarbų 
reikalų. "Meldžiu atsišaukti paties ar
ba apie jį žinančių" pranešti.

Simonas Diškevičius
111 Hartford Av., New Britain, Conn.

DR. J. T. VITKUS
Gydytojas ir Chirurgas

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

1 304 E. 68 Street.
Kampas Superior Avenue 

Virš Lietuviško Banko

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS 

1935 ST. GLAIR 
Ave.
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Vietiiiė Bonų stotis pridavė 
mums visųTionus pirkusių var
dus. Tie vardai bus patalpinti I 
sekančiame “Dirvos” numeryje, 
taigi visi kurie neprenumeruo
jate '“Dirvos”, co perkate pavie
niais numeriais musų krautuvė
je ar kitose krautuvėse, norė
dami gauti numerį su savo var
du, užsisakykite iškalno, nes už
tikriname kad negalėsite gauti 
to numerio niekados daugiau, to 
nepadarę.

Toledo, O.', važiuojant per re
les septyniems automobiliu j e, 
užlėkė ant jų -trūkis; trįs už
mušti, keturi sužeisti. Tas at
sitiko nedėlioj.

Bonų Stoties buvo tarta visus 
bonus pirkusius -vietos Lietuvius 
pagarsinti ttam tikroje paskiro
je brošiūrėlėje, -belt del stokos 
lėšų pagalbaus nutarta prašyti 
“Dirvos” kad butų visi pirku
sieji pagarsinami.

Susidegino keturios dūšios, j 
Pereitą ketvergą ant Edna ave„ . 
pasigaminę savo namuose laužą, , 
kaip spėjama, susidegino dvi 
moterįs ir sykiu su savimi mir- 
tin nusinešė du kūdikiu: trijų 
metų mergaitę ir poros metų 
vaikiuką. Moterįs buvo viena 
70 metų -amžiaus našlė, ir jos 
duktė, 37 metų amžiaus mergi
na. Kūdikiai joms buvo palik
ti globoti tūlo .apnašlėjusio vy
ro, išvažiavusk) į kitą miestą. 
Prieš tą tragediją jodviem bu
vo pranešta kad vaikučiai nuo 
jų bus atimti — atiduoti gimi
nėms auginti. Jodvi taip buvo 
pamylėjusios tuodu kūdikiu kad 
artinantis atsiskyrimo diendi 
negalėjo persistatyti kaip jos 
•be jų galės gyventi. Jos buvo 
gerai’pasiturinčios, 'bet vedė ap- 
vienėjusį gyvenimą, neturėda
mos nieko.kito savęs raminimui 
kaip tik tuodu kūdikiu.

Kaip ištyrinėta, abi moterįs 
surengė sau' laužą kambaryje,

Apie Dovanas Skaitytojams — 
žiūrėk pusi. 6-tą

JEI TURI PARDUOTI 
AR NORI PIRKTI

Namą Lotą
Automobilių 
Rakandus

JEIGU NORI 
IŠRANDUOTI

Namą Kambarį
Garadžių

JEIGU NORI GAUTI
Kambarį Namą

Rakandų ir kitokių
daiktų

GARSINKIS
“DIRVOJE”

Clevelando 125 metų sukak
tuvių paminėjimas, apvaikščio
jamas per 9 dienas, atsibuna la
bai įvairiai. Pirma diena pra
sidėjo pereitą pėtnyčią, su at
plaukimu pernaują, po 125 me
tų, Moses Cleavelando į tą vietą 
kur jis pirmiausia išsėdo su ke
letu savo draugų 20 metų po. 
pasiskelbimo Suv. Valstijų ne- 
prigulmingpmis. Miesto įkūrė
ją Cleavelandą dabar perstatė 
vienas iš įžymesnių piliečių. Jis 
dabar atplaukė į pirmą apsisto
jimo vietą • motoriniu laivu, ne 
kaip tikrasis miesto įkūrėjas-, 
valtelėje atsiirdamas. Su savo 
buriu apeigoms parinktas mies
to įkūrėjas išsėdo ties W. 10-ta 
gatvę, patiktas muzika ir dau
gybe žmonių. (Jį patiko miesto 
majoras ir kiti -viršininkai. Po 
to gatvėse atsibuvo didelės pa
rodos ir demonstracijos paski
rų tautų grupių -kurios spėjo 
tam pasirengti.

Sutatojj ir nedėlioj vakarais 
Wade parke atsibuvo milžiniš
kas perstatymas “Miesto Dva
sios”, ir tam viskam reikėjo net 
4,000 žmonių. Suėjo žiūrėti de- 
sėtkai tuksiančių. Visa lauke 

I pastatyta estrada buvo nušvies
ta didelėmis elektros šviesomis, 
publikai buvo patogi vieta žiu- 
rėti apvaiame 'krante, lyg amfi
teatre senovės laikuose, gi lo
šimas atsibuvo kitame šone ilgo 
prūdo. Prūdas taipgi buvo pa
rengtas gražiais laiveliais ir tas 
buvo dalimi perstatymo.

Šią-pėtnyčią Edgewater parke 
atsibuvo visų tautų savotišku
mų perstatymas; dalyvavo tos 
tautos kurių grupės galėjo pri
sirengti ; nuo Lietuvių dalyva
vo du chorai, nariai pasirengę 
tautiniuose kostiumuose.

Visu -devynių dienų bėgiu pa
skirose miesto dalyse atsibuvo 
įvairumai; kaip žaismės vietos 
atletikų, kasdien atsibuvo rai
tų karveganių -gaudymas virvė
mis neprijaukintų bulių, taipgi 
jodymas jaunų arklių; tam tik
slui buvo pakviesti iš tolimųjų 
vakarų pasižymėjusieji jojikai, 
vyrai ir moterįs.

Apie 4,000 medžio darbininkų 
prie budavojimo darbų tapo kon- 
traktorių a-tstotyti pasekmėje 
sustreikavimo 40 žmonių iš jų 
unijos prie vieno budinko bai
gimo. Kontraktoriai nori įves
ti atvirą darbą visiems ■— uni- 
jistams ir ne, ir nesiskaityti su 
unijomis; kaip tik tas bus įves
ta, darbininkų vadai sako, bus 
apšaukta -generalis streikas-. Bu- 
davotojai stehgiasi padaryti su
tartis su pavieniais 'darbinin
kais ir nesitarti su jokia unija 
kuri baustų ar smerktų prie jų 
prigulėjusius darbininkus, pa
skirai 'stojusius dirbti.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir sūteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės į mafco Ap
tiekę bile -kada.

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

Clevelande išdirbama milijo
nų dolarių vertės cigarų. Ka
dangi visi darbai apsilpo, ir ci
garų dirbimas apmažėjo. Prie 
jų pilnai veikiant turi užsiėmi
mo 1,500 vyrų ir moterų.

Indomios prakalbos atsibuna 
kožną nedėldienį, nuo 3 vai. po 
pietų, Wir. Abel and Sons Co. 
salėje, 7017 Superior a ve., tarpe 
E. 70 ir 71 gat. Inžanga visiems 
dykai, kolektų jokių nėra. Tin
ka paklausyti vyrams ir mote
rims, aiškinama įvairus tikybi
niai dalykai.

Ohip valstija pasižymėjus iš- 
auginime prezidentų Suv. Vals
tijoms-. Bet nebus dyvo jeigu. 
Ohio valstija bus pirmutinė su
teikti šiai šaliai moterį prezi
dentą. Tokia kandidatė randa
si Clevelande, Miesto Teisėja 
Florence E. Allen, pasižymėjusi

Kainos prieinamos 
Valandos nuo 9 ryto 

iki 8 vakare.
Tel. Prospect 2597

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

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

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

ATIDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tre- 
pais viršun. Mano Kambario' numeris 7. Apžiurėkit kad 
atėjot geron vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakare. Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
' Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

DR. G. A. YATES, Specialistas
l 2573 EAST 55th ST., 2-Tos lubos, Room 7.

Prie Woodland av. ir E. 55th St., Cleveland, O.

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, .Pečių, 

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

Princeton 1337-K

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

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

IŠLYGŲ.
Ateikit ir Paprašykit Pa
rodyti Jums ką mes Tu

rime.
S. N. K. REALTY 

CO.
6106 St. Clair Ave.

Tel. Princeton 948-R

DR. J. T. DUHIGG IRG”“S
1395 E. 9th St., tarpe St. Clair ir Superior Ave.

Pra'dėjo vėl gydymo praktiką po prabuvimo suvirs 10 metų kaipo 
chirurgas Suvienytų Valstijų Laivyne ir Jurininkų Ligonbutyje.

Specialiai turi prirengęs gydymui 'vyriškų ir moteriškų ligų 
ir vartojimui Erlicho Salvdrsan 606

Ofiso valandos 1—1 po pietų ir 7—8 vak. Nedėliomis nuo 11—1.
— Telefonas Prospect 4061 —

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Sykį pa- 
bands matysit kad namie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa
kymus visur, duodame numažintas (wholesale) kainas pardavinė
tojams musų padariniu kitose krautuvėse. Ateikit arba rašykit' 
norėdami informacijų.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Musų skyriai yra: St. Clair Ave. ir E. 106th St. Market.
15617 Waterloo Rd., Collinwood, Ohio.

NAMU APŠVIETIMO REIKMENIS
ir Visas Darbas

Pilnai Gvarantuojamos

Visi namų apšvietimui padargai perkami iš bile kurios 
sekančių įstaigų yra pilnai gvarantuojami jų atsakantu- 
mu visai satžvilgiais ir visuose darbuose.

The Brookins Co. 
The Citizens Electric

' Constr. Co. ' 
The Doan Electric Co. 
The DuBoy Electric 
The Electric Constr.

Sales Co.
The Electric Supply 
The Enterprise Electric 

Fixture Co.

Co. 
&

Co.

The
The
The
The
The
Progressive Fixture &

Brass Co.
The Sterling & Welch Co.
The Von Alt-Collins Co.

Halle Bros. Co. 
Hamilton Co. 
Harrington Electric Co. 
Kinney & Levan Cd. 
Liberty Electric Co.

Namų Apšvietimo Reikmenų Pardavėjų' Draugija 
Clevelande

Tai yra Draugija su organizuota atsakomybe išrišimui 
namų apšvietimo klausimų.

SEKRETORIAUS OFISAS — ELECTRICAL LEAGUE 
HOTEL STATLER
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Sutaupysit Pusę Pinigų Pirkdam os Bailey’s Rugpjūčio Išpardavime

ŽIEMINIUS KAILINIUS
36-COLIŲ MARMOT PLOŠČIAI — Kolinsky mar

mot kailiniai ploščiai su to paties kailio kalnie
rium ir kapsais. Diržuoto modelio. $79.50 
Rugpjūčio išpardavime ............

30-COLIŲ KOLINSKY MARMOT PLOŠČIUS 
Raccoon kailio kalnierius ir kapsai. Diržuotos 
mados. Labai gražiai šilku išmuš- $79.50 
tas. Rugpjūčio pardavime kaina ..

36-COLIŲ KOLINSKY MARMOT ’ PLOŠČIUS
' Dideliu užsiverčiamu kalnierium ir kapsais ir na- 

turalio raccoon kailio. Diržuoto ihode- $95 
lio. Rugpjūčio pardavime kaina .......

48-COI.IŲ MODELIAI — Nauji palaidais užpaka
liais modeliai su ilgais kalnieriais ir kapsais iš 
Siberiškos voverės kailio. Gražiu gėluotu pamu
šalu išmušti. Rugpjūčio išpardavimo $495 
karna ..............................

PLOŠČIŲ IR APSIAUTALŲ PAVYZDŽIO MODE
LIAI-Su 12 colių ilgumo kalnierium iš natu-

ralio voveraičių kailio. Gėliuotu pa- $395 
mušalu. Rugpjūčio išpardavime po .... *
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40-COLIŲ KOLINSKY MARMOT PLOŠČIAI — 
Parinktos rūšies, dideliais per pečius kalnieriais 
ir kapsais iš naturalio raccoon kailio. $115 
Diržuoto modelio. Rugpjūčio kaina ..."

42-COLIŲ MODELIAI — su natūraliu voveraičių 
kailio iškarpytu kalnierium ir priešakiu tuo pa
čiu apsiulėtu. Rugpjūčio išpardavimo $395 
kaina ................................

KOLINSKY MARMOT ANTKAKLIAI — Su il
gais priešakin nusikariančiais galais, uodegaitė
mis apsiūti ir su kišeniais. Gražiu $34.50 
šilku išmušti. Rugpjūčio kaina .....*

45-COLIŲ MODELIAI — Patraukiantis apsiauta- 
las su ilgu kalnierium ir minkšto šilko $395 
pamušalu. Rugpjūčio išpardavimo kaina

45-COLIŲ MODELIAI — Su plačiu šeško kalnie- 
'rium. Kapsai to paties kailio. Išmuš- $495 
ti gražiu šilku. Kaina ................

JĄP SABALO ANTKAKLIAI — Geros rūšies; uo
degaitėmis ir nagais apsiūti. Taipgi madų su 
kišeninis, šilku išmušti. Rugpjūčio $49.50 
išpardavimo kaina .....v..-.........~ d

JAP KOLINSKY ANTKAKLIAI — Taipgi Jap 
sabalų antkakliai; su uodegaitėmis ir šu kiše- 
niais modelio, šilku išmušti. Rug- $69.50 
pjučio išpardavime kaina ..............................-J

36-COLIŲ — Parinktos rūšies Hudson. Jūrinių levą ® 
ploščiai su naujos, šaliko mados kalnieriais ir su A 
diržais, apsiulėti tikro šeško, tikrų voveraičių In 

arba barsuko kailiu. Pamušalai minkšto $275 X 
šilko pamušalu. Rugpjūčio kaina .... * Y

40-COLIŲ — Su dideliais šaliko pavidalo kalnie-O 
. riais ir kapsais iš geriausios rūšies naturalio še- Ą 

ško ar baršūko. Išmušti minkšto šilko $290 
pamušalu. Rugpjūčio kaina ............. -

36-COLIŲ PLOŠČIAI — Parinktos rūšies kaišą y 
. Ilgu sugaubiamu kalnierium .ir surauktu užpa- O 

kaliu. Išmušta su crepe de meteor. Dir $295 V 
žuoto modelio. Rugpjūčio kaina .................‘ W

Laivakortes
TIESIOG Į KAUNĄ 

IR IŠ LIETUVOS

Siunčiame Pinigus I Visą Lietuvą
PACTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

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

RYGOS OFISAS - 30 Wall St., Riga, Latvija

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL, FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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