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Ohio Valstijos industrijos ro
do pagerėjimo žymes. Plieno ir 
geležies produkcija šią savaitę 
pasididina.

Gurno darbai Akrone 
niškai kįia ir daugumas 
ima naujų darbininkų.

Geižkelių judėjimas prekių iš- 
vežiojime yra visai nupuolęs dė
lei bedarbių. Kiek daugiau pa
sirodo gerėjantis ir anglies ka
simas.

Puodininkystės darbuose nors 
dar neužėjo didelis pakilimas 
produkcijos, tikima poros-treje
to savaičių bėgiu didelio pagerė
jimo.

Pabaigoj pereitos savaitės ke
letas mažesnių ir, didelių indus- 
trialių įstaigų atsidarė ir pri
imta darbininkų prie darbo.

Pittsburgo ir- Yourigstowno 
geležies ir prieno išdirbystės su
silaukė atgijimo. Per praėju
sias dešimts, dienų keliolika tūk
stančių žmonių sugryžo atgal į 
saVo darbus. Šį panedėlį irgi 
tūkstančiai atgavo savo senas 
vietas, tokiu budu užbaigdami 
savo vargingą padėjimą, 
beveik algos numažintos 
iki 20 nuošimčių.

Pittsburgo apielinkėse
rė daugelis dirbtuvių, nors ne 
visos tuo tarpu galės pilnai dir
bti kaip seniau.
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Wilkes Barre, Pa., pagerėja 
kietosios anglies darbai ir ma
noma tuoj pradėti leisti dirbti 
pilną laiką. Su kitų dirbtuvių 
atsidarymu anglies reikalavimai 
savaimi padidės.

Michigan valstijos industrijos 
nuo balandžio 1 d. padaugino 
savo darbininkų skaičių ant 34 
tūkstančių žmonių; kaip Idide- 
liausiame pakilime 'buvo, dabar
tiniu laikų jau pasiekta 60 nuo
šimčių to skaičiaus.

Monessen, Pa., plieno dirbtu
vė paėmė atgal 1,900 žmonių.

Springfield, O., atsidarė viena 
iš stovėjusią dirbtuvė paimda
ma 900 darbininkų atgal; papra
stai joje dirba iki 3,000 žmonių.

Connellsville, Pa., koksų dirb
tuvė numažino savo darbinin
kams algas ant 10 nuoš.

Hammond, Ind., plieno dirbtu
vė nukirto algas iki 1917 metais 
buvusio laipsnio.

Bostone geležies dirbtuvėse 
molderiams numušta po 35c. f 
dieną.

Japonijoj, Kobe mieste, vėl 
atsibuvo kruvinas susirėmimas 
streikuojančią darbininkų su 
kariumene, mažiausia 50 žmo
nių sužeista. Nežiūrint uždrau
dimo demonstruoti, 8,00b laivų 
streikerių buvo išėję dainuoda
mi darbininkiškas dainas ir šū
kaudami smerkiančiai valdinin
kų apsiėjimus. Demonstrantus 
sulaikė 500 .policijos ir šoblė- 
mis bei lazdomis pradėjo vaiky
ti. Prie to sumišimo pašaukta 
100 infanterijos.

Tokio mieste sustreikavo 600 
audėjų ir manoma streikas pra- 
siplės po kitas Japonijos dirbtu
vės.

Bellows Falls, Vt. streikuoją 
popieros fabriko darbininkai tu
rėjo susirėmimus su streiklau
žiais ir tų riaušių malšinimui 
pašaukta kariumenė.

LIETUVOS DUOTO
• Atsakymo

-TEKSTAS
Washington, ijepos 26 d. (L.

_____  Vy
riausybė liepos 23 d. pasiuntė 
Tautų Sąjungai sekantį atsaky
mą į jos priimtą Genevoje re- 

• zoliuciją:
1. Lietuva niekuomet nebus 

atsisakiusi nuo Suvalkų sutar
ties. Sutikdama derėtis vibais 
klausimais Brusselyj, specialiai 
rezervavo sau teisę gryati prie 
Suvalkų sutarties, jeigu bendros 
derybos, neduodamos pozitivių 
rezultatų, nusitęstų.

2. Brusselio derybos po šešių 
savaičių tarimosi neparodė Len
kų noro susitarti net Hymanso 
projekto pamatais. Derybos tu
rėjo nutrukti del Lenkų reikala
vimo kad lygiomis teisėmis de
rybose dalyvautų ir Vilniaus at
stovai, kas priešinga Tautų Są
jungos priimtam Paryžiuje ko
vo 23 d. nutarimui, kaip tai bu
vo ir Hymanso pareikšta, todėl 
Lietuviai gryžo prie rezervuo
tos teisės reikalaudami Suval
kų sutarties pildymo.

Lietuva gailisi kad. Gene- 
vos rezoliucija neėmė domon šio 
Lietuvių teisingo reikalavimo, 
vieton to padarė pasiuiymus 
gręsiančius pavojumi Lietuvos 

I nepriklausomybei. *
4. Reikalaudama evakuoti Žel- 

gowskio kariumenės ir adminis
tracijos ne vietos elementus 
Tautų Sąjunga palieka neliečia
mus'vietos elementus, dalyvavu
sius a vau turo j. Kontrolės Ko
misijai siūloma sudaryti bet ne 
valdyti vietos miliciją — visa 
tai yra tolygu tolimesniam mas
kuotam Lenkijos viešpatavimui 
Vilniuje.

5. Tautų Sąjunga daro vien
pusį, todėl nepriimtiną, pasiūly
mą demobilizuoti Lietuvos ka- 
riumenę. Lietuva nori demobi
lizuoti, bet praeities siurprizai 
ir želgowskio avantura verčia 
budėti.

6. Sąlyga kad eventualę su
tartį ratifikuotų Vilniaus Sei
mas nepriimtina tarptautines 
teisės žvilgsniu ir formalinai, be 
to ginčijamos teritorijos gyven
tojai galėtų spręsti savo pri
klausomybės ten ar kitur klau
simą, bet ne ratifikuoti bendrą 
dviejų valstybių sutartį.

7. Todėl Lietuvos Vyriausybė 
| gailisi negalinti rezoliucijos pa
matais tęsti derybų, bet ji yra 
pasirengusi tartis del atgrąžini- 
mo Lenkų sulaužytos teisės, ir 
tuomi surasti 'būdą tolimesnėms 
vaisingoms deryboms.

'Plačiau išdėstyti Lietuvos nu
sistatymą žodžiu nuvyko Brus- 
selin Norus ir Milašius.

BADAUJANTI RUSAI 
VISKĄ NAIKINA

Ryga, rugp. 1 d. — Iš gilumų 
Rusijos ateina žinios apie bai
sų paveikslą bado, ligų ir des
peracijos toje šalyje. Mažiau
sia imant bent 20 milijonų žmo
nių nuskirta žūti tokia baisia 
mirtimi. Nekurtos skaitlinės nu
rodo jog žus bent 40 milijonų. 
Palikdami nudegusias ukes ba
daujantieji tuokiasi į burius ir 
traukia link miestelių. Daugu
ma miršta keliuose, bet jų liki
mas lengvesnis negu tų ką pa- 

Isiekia savo svajotas vietas. Jie 
užpuola krautuves, plėšia visus 
žmones ką tik kas .turi. Kada 
jau pereina viską, sėdi gatvėse 
nusilpę laukdami mirties. Mir
tis nėra lėta, nes choleros dalgis 
kerta su lengvumu tokius nu
silpusius. Samaros mieste kas
dien buna po 400 mirčių.' La
vonai guli nepalaidoti gatvėse 
'ir namuose, ir sergančių skai
čius kįla su naujais keleiviais 
užeinančiais ant lavonais numė
tytų kelių.

Samaros gubernijos valdžia 
turi jau 60,000z našlaičių.

Bolševikų valdžia pergąsdin
ta armijomis išbadėjusių kai
miečių užeinančių iš badu apim
tų sričių, šimtais tūkstančių 
žmonės, eina linkui “matuškos” 
Maskvos “ jieškodami pagalbos, 
Sulyg “Izvestija”, suvirš šeši 
milijonai iš visų pusių artinasi 
prie Maskvos, ir pirmutiniai ke
liauninkai kaip šarančiai jau už
ėjo Tambovo, Pėnzos ir Vorone
žo gubernijas. Vienas buvo to- 
kis atsitikimas: pirmutinė eilė 
išalkusių (pasiekę Tambovo mje- 
stą praginė raudonuosius karei
vius pasiųstus juos sulaikyti ir 
plėšė visą miestą, žudė' ir rijo 
žalią artelių mėsą, sunaikino vi
sus arklius, kaip ugniagesių, ar-, 
mijos ir vežikų.

Žinios apie tai gaunamos per 
Latvijos atstovybę Rusijoje, ir 
per ’ bolševikų atstovybes kitose 
šalyse.

Suv. Valstijos1 sutinka duoti 
Rusijai maisto ir pasiuntė savo 
atstovą iš Londono į Rusiją, ka
da sovietų valdžia sutiko paleis
ti iš kalėjimų Amerikonus.

Prašys Hardingo Taikyt 
Silezi jos Klausime

Londonas. Nesusitaikant

Lietuviams Amerikie'

Kaunas, liepos 28 d. (Elta).— 
Kaune įsteigta biuras vardu 
“Kūrėjas”. Biuro tikslas yra 
konsoliduoti Lietuvos prekybą 
ir pramonę, o ypač duoti gryž- 
tantiems Amerikos Lietuviams 
dorą patarimą atatinkamai su
naudoti savo kapitalą.. Tarp 
steigėjų yra Petras Vileišis, bu
vusia žemės Ūkio ir Valstybės 
Tarybos Ministeris Tūbelis, ir 
buvusis Valstybės Tarybos pir
mininkas Šilingas.

klausime, menama bene tuojau 
bus kreiptasi prie Suv. Valstijų 
prezidento ypatiškai duoti pata
rimų. Kadangi jau ši šalis yra 
pareiškus savo taktą — nesikiš
ti Į Europos dalykus, bus pra
šoma Hardingo tai daryti sayo 
valia, ne oficiališkai.
yFrancuzija sutiko tuo tarpu 

Nulaikyti savo užsigeidimą siųs
ti Silezijon daugiau kariumenės 
Ir prašo Anglijos išvien reika
lauti Vokietijos suteikti budus 
kareivių pervežimui, jeigu aug- 
ščiausioji taryba rastų reikalin
gu ten kareivius siųsti. Bijo
ma kad dalykams šitaip einant 
nekiltų kitas Vokiečių-Lenkų su
sikirtimas, ko pasekme gali bū
ti smarki karė.

Santarvės taryba turės posė
di rugp. 8 d. ir kalbės apie nu
statymą rubežių tarp Lenkų ir 
Vokiečių Silezijoje.

Amerikos Darbo Federacija 
pradėjo agitaciją sudarymui sa

lvo narių iki 5,000,000.

Airiai Tariasi apie Taiką
Airijos respublikos parlamen

tas susirinko ketverge, rugpjū
čio 4 d. aptarimui Anglijos pa
duotų taikymosi išlygų. Visi 
Airių parlamento nariai, kurie 
randasi kalėjimuose, .paleisti 
dalyvavimui posėdyje.

NKFRiyGYN^As'/-PASKQ1'ŪS PASKIRSTYMAS
Welch, W. Va. — Čia rugp. 1 

d. tapi nušautas Sid Hatfield, 
buvęs Mattewan miestelio poli
cijos viršininkas, ir su juo sy
kiu nušautas policistas. Jį nu
šovė angliakasyklų kompanijos 
privatinis detektivas, kuris su 
kitais keturiais tapo suimtas už 
šovimą. Apie metai atgal šio
je srityje atsibuvo šaudymasi 
tarp kompanijos: detektivų ir 
Mattewan gyventojų darbininkų 
kada detėktivai atėjo išmesti 
streikuojančius darbininkus iš 
kompanijos namų. Hatfield ta
da buvo policijos viršininku ar 
dalyvavo su savo policistais mū
šyje prieš detektivus; tame mū
šyje žuvo dešimts žmonių, 
ką du dabar nušauti 
kaltinti ir areštuoti. 
Hatfield nugabentas 
miestelį teismui; ant 
išleistas, prie teismo 
sitiko su detektivų ir 
bartis, iš to išėjo šaudymasi ir 
detektivas Hatfield ir su 
buvęs

Naujos Kolonijoms Kvotos — Stokit Prie Darbo!

UŽ 
buvo ap- 

Su imtas 
į Welch 
parankos 

namų su- 
prasidėjo

policistas nušauti.
juo

Caruso Mire
Neapolyj, Italijoj, rugp. 2 

pasimirė Enrico Caruso, žino
mas kaipo geriausias modemiš
kas operatiškas tenoras. Jisai 
Neapolyj ir gimė 1873 metais, 
dabar buvo 48 m. amžiaus. Jis 
ten išvažiavo gydytis. Su juo 
sykiu buvo jo žmona Amerikie
tė ir jų duktė. Caruso 
vedęs antru kartų,

d.

buvo

išėjęVladivostoke, Siberijoj, 
streikan darbininkai naudoja vi- 
sokius žiaurius-terori
zuoja bombomis rir šaudymais. 
Japonietis komandierius davė 
tenaitinęi valdžiai šautuvų nu
raminimui riaušių. Revoliucio
nieriai dinamitav-) tiltą numes
dami nuo relių Jaooniečių karei
vių trūkį.

Rusija Atpuola į Kapi
talizmą

Ryga,. — Su v. Valstijų Sena
torius Joseph I. France, būda
mas ketvertą saviičių [Rusijoje, 
gavo patirti sekairį: “Rusija at
virsta į kapitalizną — nenoro
mis veikme nepegalimos gam
tos jiegų. Bolšeiikų vadai, toli 
nuo stengimosi lulai-kyti tą ei
seną, pripažįsta-jog tai yra ne
išvengiama ir silyg to tvarko 
savo įstatymus.-Revoliucija pa
ti nebuvo pasėmė komunistų 
veikmės, bet tųpačių natūralių 
jiegų kurios daiafr atvirsta at
gal iš komunizno į kapitalizmą.

Apie tokį 'atkritimą atgal iš 
debesų ant žems jau senai ži
nios skelbia. Nėą abejonės kad 
komunizmas negli įsiviešpatau
ti ir reikia imti tikro gyveni
mo, o ne svajnių kurios tik 
pražūtį užtrauki

Leninas visui aiškinasi 'kad 
'bolševikams nėr. kitokio išėji
mo kaip duoti gię industrijoms 
paskirai veikti, priešingai ko
munizmui, nes Jtaip nieko ne
bus. Dabar jaumanoma sutik
ti mokėti Rusija skolas kitoms 
šalims, kurias Hševikai panai
kino savo valdži įsteigę.

Turkai Sulakė Grekus
Paryžius. — linios praneša 

apie Turkų nacinalistų pasise
kimus mūšyje s Grekais Maž. 
Azijoje. Prie Srihissaro Gre- 
kai tapo atmuštir pradėjo at
sitraukimą linkuEski-šehr, pa
likdami amunicbs ir belaisvių 
Turkų nacionalini rankose..

Turkai toje jzicijoje laukia 
dar 30,000 vyrųateinančių pa
galbon pirm neu Grekai spės 
vėl atsimesti arijų.

Nuo .pradžios'mušiu Turkų 
nacionalistų mstoliai užmuš
tais, sužeistais į dingusiais yra 
apie 11,000; Grtai prie to esą 
paėmę nelaisvei 6,500. Grekų 
nustoliai: 7,500ižmuštų ir su
žeistų, 2,000 pmtų nelaisvėn.

New Haven 5,000
So. Manchester 300
Stamford 1,000
Thompsonville 1,000
Torrington 1,000
Union City 2,000
Waterbury 10,000

Bostono Apigarda:
1 Boston (2 stotį’s) 12,000
Cambridge 2,000

1 Haverhill 500
Lewiston, Me. 1,000

i Lincoln, N. H. 700
Lowell 1,000
Manchester • 1,000
Rumford, Me. 600
Brockton ir Montello 3,000
Baldwinsville 200
Brighton 1,000
Lawrence 3,000
West Lynn 600
Norwood 2,000
Nashua, N. H. 1,500
Providence, R. I. 2,000

Worcester Apigarda •
Athol 1,500
Greenfield 500
Holyoke 1,000
Northampton 600
Pittsfield 300
Easthampton 300
Gardner 1,000
Westfield (2 stotįs) 1,000
Worcester

Philadelphia Apigarda:
Baltimore Md. (3 st.) 10,000
Philadelphia ir 
Richmond (3 st.) 15,000
Chester 1,000
Easton 600
Reading 500

Paskolos Komiteto posėdis at
sibuvo liepos 23 d., Finansų Mi
sijos raštinės kambariuose, New 
Yorke.

Posėdin pribuvo sekanti na
riai :

J. Tareila, A. B. Strimaitis, 
J. B. šaliunas ir A. Staknys.

Taipgi dalyvavo Lietu-vos At
stovas gerb, Čarneckis ir Finan
sų Misijos Reikalų vedėjas Dr. 
Bielskis

Kadangi reikalaujama šešių 
narių kvorumo sudarymui, to
dėl formal'io posėdžio būti ne
galėjo. Padaryta abelnas pasi
tarimas, o nutarimai ineis galėn 
tik nepribuvusiems komiteto 
nariams sutinkant.

Delei kai kurių priežasčių, y- 
pač delei sunkumo su kalbėto
jais, vajus daromas pagal vals
tijas, arba pagal tūlų valstijų i 
dalis. Pirmiausia visos pajiegos 
bus koncentruojamos Pennsyl- 
vanijos viduryj, kuriam prakal
bų maršrutas jau .yra skelbia
mas. Rugsėjo pradžioje bus 
smarkiai pavaryta Chicagoj ir 
apielinkėse. Apie tą laiką, tai 
yra rugsėjo .pradžioj, Chicagą 
atlankys- Lietuvos Atstovas V. 
Čarneckis, todėl Chicagiečiai y- 
ra kviečiami tam laikui gerai 
prisirengti. Iš ChicagoS gerb. 
Atstovas atlankys Clevelandą, 
Detroitą, Pittsburgą ir gal but 
Rochester}, -kuriose visose vieto
se manoma bus milžiniškos pra
kalbos surengtos. Šįos visos ko
lonijos prie pirmos progos turė
tų su Misijos iraštine susižinoti 
ir susitarti 'apie laiką.

Nors vajus bds’ daromai pa- Rytinė Pennsylvania: 
gal valstijų, vienok visos kol°- Duryea 
nijos yra kviečiamos ir ragina- Edwardsvihe-Kingston ’ 
mos, ant kiek aplinkybės Pave~ pores.f ęitv 
lija, vajų pradėti nuo rugpju- Miners Mij]g 
čio pradžios, o -Smarkesnis va* p]vmoufh
jus bus visose kolonijose išeilės pįįtsĮon 
padarytas. • Srr»n.fnr

Kolonijos naujai į apigardas 
padalintos ir visoms joms nu
statyta 'kvotos. C' 
apigardų, kolonijų ir jų kvotų I 
pilną surašą:

Scranton (3 stotj's) 
Sugar Notch

, Wanamiečia paduodame Wilkes Barre
Itl YiT- Y II

1,000 
3,000 
1,500 
1,000 
2,000 
5,000 
8,000 

660 
500

5,000
Centralinė Pennsylvania:

New Yorko apigarda: V
Cumbola 
Frackville

200 
.1,000

Amsterdam $5,000 Freeland 1 500
Albany 300 Girardsville 1,000
Binghamton 1,000 Gilberton 1,000
Bronx 1,000 Hazleton 1,000
Herkimer 500 Kulpmont 500
Hoosick Falls 500 Mahanoy City 5,000
Long Island City 1,000 Minersville 1,000
Rochester 4,000 Mt. Carmel 3,000
Schenectady 1,000 New Phialdelphia-
Watervliet 300 Silver Creek 2,000
Brooklyn (4 stotįs) 10,000 Palinerton 300
Maspeth 600 Shenandoah 10,000
New York City 950 Shamokin 500
Niagara Falls 1,3001 St. Clair 500
Utica 
Yonkers

1,000
1,000

Tamaqua 1,000
Vakarinė Pennsylvania:

New Jersey apigarda: Bentleyville-Ellsworth 500
Bayonne 1,500 Bridgeville 500
Elizabeth 5,000 Braddock
Jersey City 1,000 Ambridge 500
Kearney ir Harrison Donora 300
Trenton 500 Duquesne • 500
Linden 800 Homestead 1,500
Newark 5,000 W. Pittsburg (Sheridan,
Perth Amboy 500 McKees Rock) 1,000
Paterson , Pittsburg (2 stotįs) 10,000
Passaic 300 E. Vandergrift

Connecticut apigarda- Clevelando Apigarda •
Ansonia 3,000 Akron 500
Bridgeport 3,000 Cleveland 10,000
Bristol 500 Columbus 200
Hartford 5,000 Cincinnati 200
Meriden 400 Dayton ( 2 stotįs) 500
NTew Britain 6,000 Youngstown 500

Apigarda:
6,000
1,000

Apigarda: 
st.) 
(3 st.)

10,000
10,000

Detroito 
Detroit 
Grand Rapids

Chicagos 
Bridgeport (4 
Town of Lake
18th ir Union Av. ( 2 st.) 5,000 
West Side 
North Side 
Brighton, Park \ 
Rosel ahd 
St. Charles 
Aurora 
Cicero 
Chicago Heights 
Gary, Ind 
Ind. Harbor, Ind. 
Kewanee 
Melrose Park 
Rockford 
Rockdale 
So: Chicago

Wisconsin Apigarda: 
Waukegan 
Beloit, Wis. 
Kenosha, Wis. 
Milwaukee, Wis. 
Rhinelander 
Racine 
Sheboygan 
Thorp

(Žiur. p. 2-rą, kol. 7)

5,000 
3,000 
4,000 
3,000
5,000

500
5,000 
1,000 
1,000 
5,000

500 
4,000 
1,000

500 
1,000

3,000 
500 

5,000 
1,000 

500 
4,000 
2,000

Trockis Norįs Kares su 
Lenkija

Rygoje gauta žinių jog .bol
ševikų karės ministeris Trockis, 
kalbėdamas centralism sovietui 
Maskvoje, pasakė jog bug karė 
prieš visą Europą jeigu ji nepa- 
sirupins liuosnoriai Rusijai pa- 
gelbėti maistu. Karė, sako, ga
lėtų prasidėti .prieš Lenkiją ku
ri sulaužė Rygos sutartį.

Kita žinią sako jog Trockis 
užginčija visus gandus Jog bol
ševikai mobilizuojasi kariauti 
su Rusijos parubežinėmis vals
tybėmis. Rusų armija esanti 
dabar daug mažesnė negu devy
ni mėnesiai atgal ir ji dar vis 
demobilizuojama. Trockis pa>- 
tikrino jog militarės mokyklos 
yra steigiamos plačiau.

Maisto Riaušes Chinuose
Iš Chinijos pribuvo' Amerikon 

lankęsis tenai Amerikietis dak
taras ir jis pasakoja apie, dide
lius paties matytus maištus Chi- 
niečių 'badaujančių delei maisto 

vietomis net kariumenė 
nuraminimui subruzdi-

stokos; v 
šaukta n
mų.

Chicagoj teisme policijos sar- 
žentas nušovė advokatą ir pats 
sunkiai susižeidė užpykęs kad 
neteko nekurtos nuosavybės ir 
biivo apkaltintas už klastingą 
liudymą.

New Yorke pereitą savaitę dė
lei didelių karščių mirė 5, apal
po gatvėse 20 žmonių.

Pavandenyje. ant Travers sar- 
los laike audros pasislėpus po 
pašiurę nuo lietaus, žaibui tren
kus ton 
trenkta 
Nekurie

pašiurėn 30 žmonių su- 
ir permesta ant žemės, 
daliniai sužeisti.

Johnstown, Pa., tūla moteris, 
Budinskienė, akivaizdoje savo 
kūdikių apsivylus savo drapa
nas kerosinu susidegino; jos vy
ras gesindamas ją smarkiai ap
degė ir paimtas ligonbutin.

PINIGŲ KURŠAS Į

Rugpjūčio 3 d.
100 markių-auksinų. .. $1.22%
100 Lenkų markių .......... 5Į/įc

LIEWVQS„ĄTS.TOVYBĖS AMERIKOJE
PRANEŠIMAS

I. Delei išgavimo pasų, vizos 'ant*pasportų, affidavitų paliudymo pargabenimui 
giminių iš Lietuvos ir delei patvirtinimo Įgaliojimų, visokios rūšies dokumentų ir 
delei sujieškojimo turtų, bylų vedimo visados kreipkitės prie Lietuvos Atstovybės 
ofiso šiuo adresu: LITHUANIAN LEGATION, 1925 F St. N. W., Washington, D.G.

II. Delei persiuntimo pinigų Lietuvon giminėms, nuo karės nukentėjusiems arba 
delei persiuntimo aukų Lietuvos Valstybės reikalams, Lietuvos Gynimo Komitetui, 
Lietuvos šauliams, Lietuvos Raudonajam' Kryžiui ir kitiems reikalams, o taipgi vi
sais Lietuvos Paskolos reikalais, prekybos ir pramonės dalykais ir delei Lietuvių 
piliečių registracijos rašykit visad šiuo adresu: LITHUANIAN REPRESENTATIVE, 
370 Seventh Avenue, New York City.
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Iš Lietuvių Gyvenimo |
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NEW BRITAIN, CONN. I
Liepos 10 d., pasidarbavimui 

A. L« T. S. 32 kuopos, L. N. š. 
26 būrio ir D. D. “Varpo”, čia 
tapo surengtas, piknikas del Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus nau
dos. Piknikas buvo rengiamas 
su programų, viršuje paminėtų 
draugijų narių, susidedančių iš 
pažangesnio vietos jaunimo. Vi
si tos dienos laukė ateinant su | 
dideliu nekantrumu. Sulaukus 
liepos 10 d. ryto, pasirodė rus
tus gamtos veidas, tarytum ker- 
šindamas Lietuvos sūnų geriems 
darbams — lijo. Taip esant, ne
buvo 'beveik vilties ko nors ge
ro tikėtis iš to parengimo. Bet 
tokia beviltė buvo tik apsiyili- 
mo mintis. Prisiartinus laikui, 
pasikeitė tas nemalonus oras į 
gražų-tyrą, kas davė progos no
rintiems atsilankyti ir paremti 
ši parengimą, kurio svarba jau 
visiems buvo išanksto žinoma. 
Taigi ir prisirinko Lietuvos sū
nų bei dukterų gana skaitlingas 
buris ir jie praleido laiką links
mai, o tuomi savo dalyvavimu 
prisidėjo prie švento darbo.

Sulaukus penktos valandos, 
P. Kubilius kvietė visus suva
žiavusius arčiau prie tos vietos 
kame jau buvo susigrupavęs 
“Varpo” Cnoras ir rengėsi pa
sveikinti susirinkusius gražio
mis dainelėmis. 'Prisiartinus 
publikai arčiau, “Varpo” Cho
ras, vedamas P. Bružausko, su
dainavo keletą dainų. Toliau 
sekė lenktynės maišuose, dova
ną už tai laimėjo V. Savickas; 
dovaną skyrė ALTS. 32 kuopa 
— $2 pinigais arba $2.50 ver
tus knygų. Po to buvo šokiai 
ir įvairus žaislai iki vėlumai.

šis piknikas davė gražaus pel
no, nes apmokėjus rengimo lė
šas liko dar $127.40, kurie tapo 
pasiųsti Lietuvos Raud. Kry
žiui Kaune. Taigi New Britai- 
niėčiai rankų nenuleidžia, ir ne- 

~ nuleis jų nuo darbo tolei kolei 
(Lietuva nebus liuosa nuo grobi
kų priešų jungo.

. Kaip (visur taip ir čis*yra di
delę, bedarbė ir žmonės nuo to 
Idaug kenčia. Bet visgi daug 
kas veikdama Tėvynės labui.

Kiek taiko tam atgal čia bu
vo surengti fėrai Lietuvos gy
nimo reikalų parėmimui, Fėrų 
surengime prisidėjo visos drau
gijos ir iš to buvo 'gražaus pel
no. Reikia pasidžiaugti vietos 
Lietuvių dideliu susipratimu ir 
jų nuveiktais darbais Tėvynės 
naudai. J. K. Aržuolaitis.

I CHICAGO, ILL.
Pastaruoju laiku musų “de- 1 

šinieji” sumanė užkariauti vi- •, 
sus Amerikoje esančius Lietu- ] 
vius ir tam tikslui nukreipė sa- į 
vo spaudos purvo kanuoies dar
ban. Jų vietos laikraščiai ir ki- ' 
tokie vadovai paleido visokius 
žemos rūšies žmones, pasivadi-1 
nusius “reporteriais”, po drau- , 
gijų ir organizacijų susirinki- ; 
mus pranešimui jų vadams ži
nių, na tada jie ir terlioja kiek i 
išgali ant visko, butai ar nebū
tai. Tie straipsniai panašus į 
Arabiškas “Tūkstančio ir Vie
nos Nakties” pasakas, kiti tu
ri Nerono laikų dvasią, treti pa
našus bjauriems šmeižtams, kei
kimams ir neapikantos sėjimui 
ant nepatinkamų ypatų.

“Draugas” pilnas nesąžinin
gų straipsnių pašvęstų dengi
mui Chicagos Lietuvių Tarybos. 
Niekas turbut jam nėra tokiu 
dideliu kaulu gerklėje kaip šita 
Chicagos Lietuvių Taryba, jokiu 
budu negali jos sukramtyti ir 
gana. Kodėl taip? Lengva at
spėti: Taryba susideda daugu
moje iš katalikiškų pašalpinių 
draugysčių, • kurios žino ir su
pranta dešiniųjų vadų klaidin
gus tikslus 'ir aukų aikvojimą 
kitokiems dalykams negu jos 
buna renkamos. Taip esant, vi
si susipratę vietos Lietuviai ei
na 'kur tik Chicagos Taryba pa
moja; taip surenkama aukų ir 
■pasiunčiama jas ten kur skirta, 
ne taip kaip kiti daro, išvilioda
mi pinigus savo naudai. Tas la
bai nepatinka dešiniesiems va
dams.

’.Keli mėnesiai tam atgal, Ta-, 
• rybos posėdin buvo atsiųstas 
> "Draugo” reporteris, kadangi 
; Tarybos posėdžiuose durįs bu- 
į na atdaros visiems. Nekliudo-

mas tas reporteris “trusėsi“ ir 
visur 'kur tik buvo kalbėta ar 
sakyta “baltas”, jis užrašė “juo
das”, ir tokių nepakenčiamų ne
sąmonių pridarė, kad Taryboš 
valdyba perspėjo reporterį pri
silaikyti logikos ir doros, ir pa
siuntė laišką “Draugo” redak
cijai su pažymėjimu kad teik
tųsi vengti talpinus melus. Re
dakcija į tai domoš nekreipė ir 
■nieko nesakė, lyg nekreipdama 
atidos į tokią didelę organizaci
ją, iš apie 65 (draugijų.

Liepos 12 d. Tarybos susirin
kime pasipylė protestai nuo pri
gulinčių Tarybon draugijų, rei
kalaujantis nepavelyti daugiau 
“Draugo” reporteriui susirinki
me dalyvauti. Taip esant, susi
rinkimas nutarė tokį reporterį 
prašalinti iš posėdžių.

Tame pačiame susirinkime J. 
Viskontas pranešė kas veikiama 
Lietuvos- Laisvės Bonų i vajaus 
'reikale. Nors susirinkimas 'ku
ris turėjo būti New Yorke bir
želio 23 'd. buvo sušauktas 'bu
vusio Lietuvos Atstovo/J. Vilei
šio, bet Dr. Bielskis", kuriam J. 
Vileišio ypata buvo nepageidau
jama tame susirinkime, pasi
stengė sufabrikuoti telegramą 
pagal savo noro, tai isUsirinki- 
mas teįvyko birželio 27 d. Ta
me susirinkime, vienok, Dr. J.. 
Bielskio planai neišsipildė; Wa-

AMERIKOS LIETUVIU SUVAŽIAVIMAS 
WASHINGTONE GEGUŽIO 30-31, 1921

PROTOKOLAS.
(Tąsa iš pereito num.)

Gėrb. Vileišis vėl kreipėsi į 
Suvažiavimą patardamas užmir
šti praeities žaizdas ir vėl gryž- 
ti prie konstruktivio darbo. Tam

pažinimo Lietuvos de jure — 
ką liudija kalba Kongresmano 
Chandler, ir

Kadangi dauguma valstijų tu
ri atsižymėjusių Lietuvių Ame
rikos politikoj, lai bus patarta

BiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiKaiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiua

i q GERB. r* I
I ^OPRAGILO kampelio^ I

Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

tikslui Suvažiavimas vienbalsiai delegatams kad parvažiavus pa 
v- . .. . darytu valstrjimus susinnki-įsnese sekančia rezoliucija: mus ir te išrinktų tam atatin- 

Delei Tolesnio Lietuvos Pasko-1 kainus žmones kurie pasimatys 
los Vedimo: su savo valstijų Kongresmanais

“Iš atžvilgio kad iki šiolei bu-1 ir Senatoriais.”
vo apsireiškę tūlos nuomonės Dr Bacėvičius> pirmininkas 
spaudoje ir Vienoje-kitoje orga-lresog ,komisijoS> raportavo a_ 
nizacijoje jogei bene butų nau- pje t(jg ,komiaijog darbą su laik. 
dingiau Lietuvos esamąją pa-1 raštjninkai.s ir žįnių agentUro-
skolą, ar dar budinčią paskolą, 
vesti palei paskiras organizaci
jas ar sroves, Suvažiavimas ši
tą klausimą apsvarstęs atranda 
kad Amerikos Lietuviams nėra 
reikalo keisti pirmesnio nusi
statymo, sulyg kurio Lietuvos 
Laisvės Paskola buvo vedama 
nepartiviškū, bet visų Lietuvių 
valstybiniu pagrindu.”

Idant ateityje dar geriau su
tvarkyti Paskolos vedimą, Su
važiavimas vienbalsiai išnešė 
sekančią rezoliuciją:

Delei Lietuvos Paskolos Ve
dimo Priežiūros

“Išeidami iš to nusimanymo
shingtone buvusio Suvažiavimo kad vedamoji Lietuvos Laisvės 
išrinktieji asmenįs kontroliavi
mui sekančios paskolos tapo už
tvirtinti. Taipgi Viskontas pra
nešė kad dalis ar Skyrius At
stovybės, esančios (Washingtone 
ir New Yorke, .privalėtų būti ir 
Chicagoje.

Čia taipgi nutarta pasiųsti iš 
Tarybos pasveikinimas naujam 
Lietuvos Atstovui, V. Čamec- 
kiui.

J. Hertmanavičius parašė lai
šką į Amerikos Žydus su para
ginimu kad Žydai 'kreiptų dau
giau įdomės į. Lietuvą ir 
Lietuvos 'bonus. Laiškas 
stas žydų laikraščiams 
mesniems verkėjams.

Išrinktas Chicagos Liet. Ta
rybos nuolatiniu korespondentu 
Adolfas L. Lukas. Susirinki
mui užsidarius, daug kas kalbė
ta apie naujus darbus, kas atei
na neužilgo, ir tuomi visi išsi
skirstė. | Tarybietis.

ŽYME
DEDAI 
Dprfvei 
kos darb 
siekti dei 
dytis, vi; 
visų indi 
balsai aį 
rovę.

Autom 
miai mu 
pasididin 
priežastį 
gusią au

Geležie 
jai nužei 
kainas ii 
didėti n 
ir skaitoi 
gijimus 
plieno-ge 
desėtkai 
ninku ai 
keleto m, 
jokio už;

Dideli;, 
timas sai 
mą anglį 
los kasyl 
kitos bu 

Į* sios. Jc 
diilkinlt” 
“fabrikui 
kai ragi 
darbo.'

Net di 
komotivi 
reikaling 
buvo užs 
dėlių gel 
nų. Jos 
tų atidai 
bininkai 
savo seni

Kįta d 
jaučio vii 
nio šioje 
sUs užde 
rugpjuči 
mu jau 
industn 
savoatf 

Kaip 
rinkta 
laukų d 
šimčiai 
rėjimo. 
nai siek 

i lių,špn& 
bušelių, . 
gesnes kt

Pinigai 
ropoję jai 
gu buvo į 
Bankai tu 
rus pinigų 
nų numaž 
vienas dalji 
daugeliui ii 
judėjimų, i 
paskolas ui 
žlygas.

Visų lauki 
žlugusios 
apsieina bė i 
pinkams. Da 
n pajunta u 
dalį to sunku 
ša,gryidama 

i darbininkas 
’ jogįaunegaui 

nio kaip pirmi 
įm, sako dart 
jus? reikėjo, d. 
me jums reika 

L te už liek kiek
Skirtumas t 

iitu darbinink 
stebėtinai didel 

' lysine prie nai 
j mo dirbantieji, 
■ plytų darbinink 
j ddari suvirs į i 
i jį gauna kiek : 
!■ rio. Bet geleži 

sunkiai prakait 
į fauna nuo koki 
į landą ir augštjn 

Tikras pagei 
taip greit neužei 
nors užėjimo žj 
da rodytis.

— ir tada jau visi‘draugai’ 
gulės išsitiesę — mirę iš ba
do : nebus tada nei karių, nei 
skerdynių, nei streikų, nei 
žmogžudysčių, nef 'kapitalis
tų nei kraugerių; nereiks 
kęsti šalčio ir prakaituoti 
karštose dirbtuvėse, nei kęs
ti smarvę dvokiančiuose fa
brikuose, nei kentėti skurdą 
sulūžusiose pašiūrėse.

Tdkia tai lygybė, tokia 
brolybė mums rengiama, ir 
kolei visi darbininkai nepri
ims bolševizmo tolei nesu
lauks tos laimės,, tos gero
vės ir žemiškas rojus jiems 
bus nežinomas.
1 Tankiai aš mislinu, kad aš 
turėčiau savo 'laikraštį, tai 
bučiau vadinamas gerb. re
daktorius Spragilas, ir galė
čiau jame talpinti ką tik no
riu. Dabar negaliu.

Skaitau pereitame num. 
gerb. Audros išnevožijimus 
ir sėdu, imu plieno plunks
ną ii- rašau jai atsakymą.

Brirašiau taip daug, tiek* 
daug prakaito praliejau, nes 
dabar dienos ir naktįs šil-- 
tos, ir ’tuojau skubu redak
cijom Atdinu, pašikflonioju 
gęrb. redaktoriui kaip ir vi
sada, ir paduodu, laukdamas 
jo prielankaus atsakymo.

Bet kur tau: atsako .kad 
kas ką pamisima negalima 
laikraštin talpinti,

Tiesą pasakius ir buvau 
primislinęs piktų mislių ant 
tų musų šonkaulių ir jeigu 
turėčiau savo laikraštį; vis
ką pokšt sudedu ir turi skai
tyt, kad ir raudonuodami iš 
“emocijų’’ įsiveikimo.

Ąš norėjau pasakyt apie 
priežastis ir pasekmes, apie 
tai kam. viskas sutverta ir 
delko taip yra. Bet ta .... 
cenzūra tų redaktorių. Sa
kau, kaip aną sykį juokų 

| skyriuje skaičiau; jeigu bu
rtų buvę koks tuzinas spren
dėjų, išrinktų viešu balsavi-

mis apie šio Suvažiavimo darbų 
ir žygių paskleidimą. ' Rapor
tas vienbalsiai priimtas.

Delegatas Lazauskas iš' Bal
timore, Md., iškėlė nemalonų 
Amerikos Lietuviams klausimą 
apie Adv. Mastausko,1 vieno iš 
naujos Lietuvos Misijos narių, 
pro-Lenkiškumą. Tas dalykas 
senai jau Amerikos Lietuviams 
nesmagumus daro, ir viskas tai 
kilo delei Adv. Mastausko ben- ' 
dradarbiavimo su žinomu Par- 1 
šaičiu-Gabriu, ir delei tūlos ko- , 
respondencijos tilpusios Angliš
kuose dienraščiuose, kur Adv. 
Mastauskas neva pritaręs Lie
tuvių-Lenkų unijai ir “didelei 

| Lenkijai”. Pasirodė kad tojo 
straipsnio Suvažiavime nebuvo 
ir todėl skundais buvo remiamas 
tiktai paskalomis. Ant pirmo
jo užmetimo kaslink bendradar
biavimo su Paršaičiu-Gabriu, 
Adv. Mastauskas nieko neatsa
kė. Delei antrojo užmetimo jis 
'davė sekantį pareiškimą: “Aš 
sutinku kad šis straipsnis butų 
paimtas ir perskaitytas komisi
jos susidedančios iš trijų ypatų 
kurios nėra mano pažiūrų žmo
nės. Jei tokia komisija atras 
kad tame straipsnyj yra bent 
kas pro-Lenkiška, laš tuojau iš 
Misijos išstosiu. Aš niekados 
pro-Lenku nebuvau, nesu ir bū
ti nemanau.” Ant to pareiški
mo klausimas ir užsibaigė.

Dr. Vencienė, iš Baltimorės, 
pakėlė klausimą apie pastatymą' 
puikaus paminklo už Lietuvos 
laisvę kritusiam leitenantui Sa
mueliu! Harris; kuris yra palai-; 
dotas Arlingtoh Tautinėse Ka
pinėse. Suvažiavimds vienbal- išpuola 'dirbama diena po 
šiai tam pritarė ir pavedė gerb. bolševiku tvarka. 
Vencienei aukų rinkimą ir pa- „
minklo projektui .pagamint, dar- o ^ypač Lietuviai, visuomet 
bą suorganizuoti ir vesti iki pa-1 sakosi kad tik jie yra darbi- 
sekmingai pabaigai. (įlinkai, o kiti visi buržujai,

Adv. Bagočius įnešė klausimą l^į aš girdydamas daug iŠ jlį 
apie Birutės Kalno Palangoje taip išsireiškiant, noriu pa- 
paėmimą į Valdžios rankas. Jo I rodyti gėrb. Spragflo skai- 
papuošimą ir pavertimą jo į kiek Jie istlkrujų
tautišką Pantheoną. Nurodyta I norį dnbti, aiba, stačiai pa- 
kad tuomi geriausia užsiimti I sakius, Jie nori tik kad kl- 
gali Lietuvos dailininkų drau-1 Jiems padirbtų.^ 
gijos, ir kada jie atras reikalu Mano mintis štai kokios,
išdirbti projektą ir reikalaus Kiekvienas metas turi 365
pagalbos, Amerikiečiai be abe- dienas. _ _
jonės pinigiškai sušelps. Da- Jeigu žmogus miegosi as- 
bar, esant svarbesniems reika- tuonias valandas į dieną, tai

' pasidaro 122 dienos per me
tus.

Iš 365 išėmus 122 lieka tik 
243 dienos.

Jei ilsėsies 8 valandas į 
dieną, kaip jie nori, tai pa
sidaro vėl 122 dienos per in.

SIS-“DRAUGŲ” DARBO 
TEMA

Nuo senų dienų jau 
sviete bolševikų ir jie norė
jo sau tokios tvankos: nie
ko nedirbti ir kad viskas ga
tavai stotųsi. Jie net labai 
džiaugėsi kada pradėta ra
šyti kad atsiranda nauji iš
radimai su kurių pagalba 
žmogus sėdėdamas ar gulė
damas viską atliks. Pavei- 
zdan: paspaudė guzikutį — 
atsiranda prieš jį stalas su 
gardžiais valgiais ir gėri
mais; paspaudė kitą guzi
kutį — ateina prieš jį visos 
drapanos, apsirengia ir ga
tavas eiti.

Šitie sapnai dar neišsipil
dė, bet išsipildė svajonės a- 
pie tuos laikus 'kada, nerei
kės dirbti.. Nedykai šiandien 
visi Lenino ir Trockio apaš
talai badu miršta, arba jie 
atima iš kitų viską kad anie 
mirtų. -

Dabar štai va aš gavau 
gromatą nuo labai gero vi- 
suomeniologo J. M., kuris 
ištyrinėjo ir parašė apie vi
są bolševikų darbo sistemą.

Jis rašo:
Gerb.. Spragilui,

Kiaulande, Ohoho. i „
Meldžiu paskaityti kada !nu-,s* aprašymą apie ------ šonkauliu^ butų jie nubal

savę talpinti, o tie redakto
riai tai tikri carai: niekur 
nesisako: aš, bet įmes, kaip 
a. a. Mikė, kuri 'bolševikai 
didžiuojasi nuvertę ir įstei
gę visiems laisvę ir teisę ba
du numirti.

buvo

Paskola ir jeigu bris Lietuvos 
Steig. Seimo užgirta nauja pa
skola Amerikoje, gali būti pa
sekminga tiktai patiems Ame
rikos Lietuviams aiktiviškai jos 
organizuotę tveriant ir per sa
vo kokį nors organą, Lietuvos 
Misijai ir Lietuvos Valdžiai ta
me darbe .padedant, Suvažiavi
mas nutaria: Išrinkti iš penkių 
asmenų Lietuvos. Paskolos Ko
mitetą kuris-, kaipo tarpininkau
jantis organas, galėtų susinėsi-, 
nėti šu atskiromis stotimis ir 
priveizdėti kontrolės teisėmis 
visos paskolos darbą. Į Komi
tetą vienbalsiai išrinkti sekan
tį®

Jonas 
Jonas 
Jonas 
Adv. Bagočius, iš Bostono, 
A. B. 'Strimaitis, iš New Yor- 

ko.”
Iš priežastife švenčių ir Kon

greso sesijų,‘jnevisiems Suva
žiavimo delegatams pasisekė pa
simatyti su savo Senotariais ir 
Kongresmanais. Suprantant to
kio ypatiš'ko pasimatymo svar- 

Ibą Suvažiavimis vienbalsiai'pri- 
, ėmė sekančią rezoliuciją:

i Viliau Įįk i'iivtu I

to jam galva Delei Pasimatymo su Senato-

pirktų 
pasių- 
ir žy-

Viskontas, iš Chicagos, 
Grinius, iš Phila., Pa., 
Tareiia, iš Waterbury,

LAWRENCE, MASS.
Liepos 23 d. čia užsimušė A. 

Ivanavičiaus 3 metų vaikas, nu
puolęs nuo 3-čio- augšto nuo pia- 
z.os; puldamas žemyn 'vaikutis 
galva pataikė 'žemutinių grindų , 
piazo tvoron ir nuo 1 
skilo, taigi tuoj ir mirė. Ne
laimingojo motina 'ant to karto 
susilaukė ir kito kūdikio, del to 
net negalėjo dalyvauti savo sū
naus laidotuvėse, iš ko ji bai
siai susikrimto ir kankinosi. .

Lawrencietis. I

Vardas

Adresas

DEL PATOGUMO 
VAKACIJŲ LAIKU

riais ir Kmgresmanais •
“Kadangi čtelei stokos laiko 

įvairių valstiji delegatai nevisi 
tegalėjo pasinatyti su Kongres
manais ir Senatoriais, ir

Kadangi teks pasimatymas 
Idar yra labai ivarbus kielei pri

Kadangi musų bolševikai,

Apsisaugojimui nuo apdegi
nto saule naudokit liuosai 
Colgate’s Talcum.
Po maudymosi jis turi odą 
raminantį efektą. Naudo
kit Colgate’s Talcum vėl del 
jo atgaivinančio patogumo 
karštame ore.
Jis prašalina odos drėgnu
mą — geriau ir lengviau ap
sirėdyti ir daug patogiau — 
apramina niežėjimą nuo nu
sitrynimo.
Kuomte važiuojat ant vaka
ri ji; neužmirškit pasiimti su 
savim j-’-21-- r’-1—m-’ 
cum.

iuzmirskit pasiimti su i 
blešinę Colgate’s Tai-, L'

Reikalaukit Colgate's Tal
cum savo artimoj aptiekoj.

AR JŪSŲ KŪDIKIS VERKA?
Jei taip — gal greičiausia jo naistas 
jam netinka. Jeigu negali žinlyt sa
vo kūdikio ir jeigu jis netarpia ant 
jūsų krūtų pieno — duok jam

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

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Tai yra maistas, kuris pasekmingaiišaugi- 
no šimtus tūkstančių kūdikių, lengvas 
prirengimui — tik pridėk virinto andens, 
kaip nurodyta.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building Ne’ York

lams, šis dalykas paliktas pri
vačiai iniciativai.

Pil. Ivaškevičius įnešė ir Su
važiavimas vienbalsiai nutarė 
kad nuo birželio 18 iki liepos 4 
d. padaryti visoj Amerikoj va
jų Lietuvai aukų parinkti ir 
Lietuvos Bonų pardavinėti. De
talius tokiam darbui išdirbs iri 
atsi'šaukinius į Lietuvius pas
kleis Lietuvos Misija.

Nutarta kad Suvažiavimo pro
tokolas butų atspausdintas ar
ba mimiografuotas ir išsiuntinė
tas visiems delegatams, laikraš
čiams, įstaigoms ir žinomiems 
veikėjams 'bei Lietuvos valdiš
koms įstaigoms. <

Suvažiavimas likosi uždary- 
geriausiam upui, tvarkai ir nuo
širdumui delegatų tarpe vieš-

LIETUVOS PASKOLA
(Tąsa nuo p. 1)

Vakarų Apigarda: 
I Spring Valley ir apiel. 
Kansas City, Kans. 
St. Louis, Mo. 
Seattle, Wash. 
So. Omaha, Neb. 
E. St. Louis, Ill. 
Springfield, Ill. 
Westville (2 st.) 
Sioux City, la. 
Los Angeles, Cal.

Kaip matoma iš virš 
sąrašo, Harrison, Patterson, N.

1,000 
500 
500 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000

tilpusių

Išėmus iŠ 243 lieka jau Worcester, Mass., Braddock,
tik 121 diena.

Nedėldienių yra 52. Išė
mus 52 iš 121 lieka tik 69 d.

Jei sukamomis švęsi po pu
sę dienos, tai pasidaro 26 
dienos, ir išėmus 26 iš 69 pa
silieka tik 43 dienos.

Daugiau, visokie nudyli- 
mai, kaip tai pietų laikas, 
susirgimas ir visi kiti su- 
gaišimai, ant kurių skiria
ma tik po pusantros valan
dos Į dieną, padaro 28 die
nas. Išėmus 28 iš 43 lieka

pataujant, per pirmininką St. tik į5 di darbui.
Gegužį, 11 vai. vakare, gegužio 
31 d. 1921 m. Pirmsėdžiui _ . 
reikšta trukšminga padėka už 
gražų posėdžių vedimą.

Stasys Gegužis 
Suvažiavimo Pirmininkas.

F. J. Bagočius
Suvažiavimo Sekretorius.

DIRVOS” AGENTAS 
Mot. Stankevičius 

Pardavinėja pavieniais num.
176 B. Dymecks Land 

Wishaw, Craigneuk, 
Scotland.

Paskyrus dvi savaites me- 
■ tuose vakacijoms, pasidaro 
14 dienų, taigi darbui lieka 
tik 1 diena. -

Bet kad dar užmiršta pir
mos gegužio šventė, todėl 
susinaudoja ir ta paskutinė 
diena..

(Pasirašo)

Jieškau' Jurgio Mikalausko, 
gyvena Amerikoj 33 metai. Jei 
kas žino meldžiu pranešti šiuo 
adresu:

Baltramiejus Mikalauskas 
Pakrojaus vai., Karašilio kaimo, 

Lithuania.

J. M.
Ir prie tokios bolševikiš

kos tvarios visada reikia 
buržujų kurie išartų žemę, 
apsėtų laukus ir sumaltų 
duoną, kitaip neliktų nei 
“darbininko”. Visi priešin
gi bolševikiškai tvarkai tu
ri atidirbti pilną unijos lai
ką, o bolševikai tik turi pil
dyt kaip viršuj pasakyta sa
vo programą. Tada tik už
eis rojus, lygybė ir brolybė

E. Vandergrift, Pa., kvotos ne
paskirtos todėl -kad joms teko 
garbė pirmutinėje paskoloje sa
vo kvotą išpildyti. Vienok šios 
darbščios kolonijos irgi kviečia
mos prie šio vajaus prisidėti, 
pačioms sau kvotą pasiskiriant 

Kolonijos kuriose dar Pasko
los Stočių nėra ir kuriose būti
nai reikia sudaryti, yra:

Hudson, N. Y.; Burlington, 
N. J.; Branford, Conn.; Sagi
naw, Mich.; Tilden, Ill.; India
napolis, Ind.; Port Washington, 
Wis.; Springfield, Mass.; Clin
ton, Ind.; Wilburton, Okla; Ta- 
koma, Wash.; Collinsville, Ill.; 
Dorrisville, Ill.; Benton, (H.; 
Cedar Rapids, la.; Mason City, 
la.; Des Moines, la.; Moline, QI.; 
Ashland, Wis.; Yonkers, N.Y.; 
Madison, Ill.; Port Chester, N. 
Y.; San Francisco, Cal.

šiose kolonijose randasi Lie
tuvių nemažai, todėl arčiausia 
jų esančios paskolos stotįs pri
valo skaityti sau už garbę ir 
priedermę ten paskolos stotis 
sudaryti. Taipgi 'be abejo čia 
įvardintose (kolonijose randasi 

. vienas-kitas darbuotojas, todėl 

. prašoma tuojau su Misijos rtė- 
• tine susižinoti ir pasirūpinti sto- 
. tį sudaryti.
. LIETUVOS FINANSŲ MISIJA 

Paskolos Skyrius,
į 730—7th Ave., New York City-

“Naujienos”, kuri 
bu varant Lietuva 
tomia galėmis prieš 
midaug paskolai p 
(dantis jai “sukruti 
airodymui jog ir 
Lietuvos laisvei. D 
jus antrą paskolos y 
laikraštis vėl visa g 

’Priešingas paskolai, 
fiantis jai vėl gerai 
oiesnj savo pasielgiu 
fa jog reikia Lietuv
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- ir tada jau visi ‘draw 
ulės išsitiesę — mnį.įjjį 
o: nebus tada nei karip, 
kerdynią, nei. streiku 
mogžiidysčių, neikapitį 
ų nei kraugerių; neri 
;ęsti šalčio ir prakais 
:arštose dirbtuvėse, neik 
i smarvę dvokiančiuose^ 
irikuose, nei kentėti 
sulūžusiose pašiūrės.

Tokia' tai lygybė, tdį 
brolybė mums rengiami 
kolei visi darbininku n» 
ims bolševizmo tolei 
lauks tos laimės,, tos

Nuo Redakcijos
ŽYMES AMERIKOS ATKUTIMO DARBAIS
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vės ir žemiškas rojus Įę 
bus nežinomas.

Tankiai aš mistinu, ta; 
įtupėčiau savo laikraštį) 
I bučiau vadinamas geit. i 
d aktorius Spragilas, ir gį
čiau jame talpinti ką tH| 
riu. Dabar negaliu.

Skaitau pereitame ę 
gerb. Audros išnevraį 
ir sėdu, imu plieno ęį 
ną ir rašau jai atšakiu ;

Prirašiau taip danjj 
daug prakaito praliejau 
dabar dienos ir natei 
tos, ir ’tuojau skuta iį

■ -cijon. Ątžinu, pasftkį 
i gerb. redaktoriui kapii 

sada, ir paduodu, lautaj 
i-Į jo prielankaus atsaku

t-Į kas ką pamisima ugi 
laikraštin talpinti.

1- Tiesą pasakius irta . 
a- primisiinęs piktųniŽĮi > 
si- tų musą šonkariiijįj [c 
ai turėčiau savo laiknsi į 
iš- ką pokšt sudedu irtai į 
jie Įtyt, kad ir raudintai | 
de “emociją’’ įsiveikim i

Aš norėjau pasali ; 
au priežastis ir pasetei ' 
vi- tai kam viskas šita 
ris delko taip yra. Bell [ 
vi- cenzūra tą redakta! | 
ną. Į kau, kaip aną sjĮį 

l skyriuje skaičiai,ei, 
Įtiį buvę koks tutisp f 
deją, išrinktu rišs 

aj„ mil, šį mano aprai i 
o | šonkaulius būtoms | 

101 save talpinti, o tit» 
k. • riai tai tikri taniu 
„J nesisako: aš, bei® 

v-_ a. a. Mikė, kuri tai i 
,-aj didžiuojasi nuverrii f 
is tu’ S? visiems laisvę ii

I du numirti. § | 
Pd" -------=== 8

>kai-
’W LIETUVOS PA® 
i pa- 
i ki-
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Bet kur tau: atsdaj

laikraštin talpinti.

primislinęs piktų misi

riai tai tikri caru 
nesisako: aš, bet W

kios:
•i365

si aš- 
ą, tai 
r me-

<a tik

das į 
ai pa
ler m. 
a jau

(Tąsa m» p.H 

Vakarų Apiįrir 
Spring Valley ir apd 

Kansas City, Kans. 
St. Louis, Mo. 
Seattle, Wash. 
So. Omaha, Neb. 
E. St. Louis, Di. 
Springfield, 111- 
Westville (2 st) 
Sioux City, la. 
Los Angeles, Cal

Kaip matoma ii

Išė- 
c 69 d. 
po pu- 
iro 26 
69 pa-

nudyli- 
laikas, 
:iti su- 
skiria- 
valan- 

28 die
's lieka

Kaip matomais®1 į 
sąrašo, Harrison, P*®® [ • 
J., Worcester, Mas,® 
Ė. Vandergrift, Pa, W K 

paskirtos todėl bi f i 
garbė pirmutinėje^ 
vo kvotą išpildyti V® į 

darbščios kolonija i® į 
mos prie šio rajasf 

pačioms sau kreti Ir
Kolonijos kuria*** į 

los Stočių nėrą k | 

nai reikia sudaryti? 

, Hudson, N.
N. J.; Branford,**' | 
naw, Mich.; Tilda0: 

napolis, Ind.; Port J.
Wis.; Springfidd. | 

ton, Ind.; Wilbarta;itesme- lOTi wu<i 
•asidaro komaj Wash.; 1

—a Dorrisville, H; I
Cedar Rapids, I.
la.; Des Moines,l1, E

Ashland, Wis.; t

Madison, Hl.;
Y.; San Francio Į.

šiose kolonij®* | |
tunų nemažai. W !
jų esančios |
valo skaityti ša» |

priedermę ten Fjj t

sudaryti. thipP'; “

i įvardintose 
. vienaakius fe- 
. prašoma tuojau s* 

. tine susižinoti ir t
- tį sudaryti. .«

- LIETUVOS

r brolybė 73O-7th Are,1*’ i

ui lieka

•šta pir- 
ė, todėl 
įskutinė

J. M. , 
►Iševikiš-; 
a reikia 
tų žemę, 
sumaltų 

iktų nei 
i priešin- 
irkai tu- 
nijos lai- 
: turi pil- 
akyta sa
la tik US

DEDARBĖS, kokios dabar 
privertė daugelį Ameri

kos darbininkų badauti, pa
siekti desperacijos ir net žu
dytis, visuomet nesitęs. Iš 
visų industrijų šakų ateina 
balsai apie artinančiąsi ge
rovę.

Automobilių išdirbėjai žy
miai numušė jų kainas ir 
pasididino reikalavimas: ta 
priežastis atgaivino nuslu- 
gusią automobilių industri
ją

Geležies ir plieno išdirbė
jai nužemino savo produktų 
kainas ir to delei prasidėjo 
didėti reikalavimai — štai 
ir skaitome apie didelius at
gijimus įvairiose valstijose 
plieno-geležies industrijos— 
desėtkai tūkstančių darbi
ninkų atgauna darbus, po 
keleto mėnesių skurdimo be 
jokio užsiėmimo.

Didelių industrijų sukru- 
timas savaimi sukelia gyvu
mą anglies kasyklose. Tū
los kasyklos dirbo laikinai, 
kitos buvo visai užsidariu
sios. Jos dabar “pradeda 
dulkint” savo požeminius 
“fabrikus” ir jau darbinin
kai raginami rengtis prie 
darbo.

Net daugelis gelžkelių lo- 
komotivų ir kitų keliams 
reikalingų dalykų dirbtuvių 
buvo užsidariusios delei di
delių geležies ir medžio kai
nų. Jos jau daugelyje vie
tų atidaro savo duris ir dar
bininkai povaliai atgryžta į 
savo senas vietas.

Kita didelė žymė pagerė- 
jančio viso padėjimo ir biz
nio šioje šalyje yra tai gaur 
sus užderėjimas laukų. Su 
rugpjūčio mėnesio atsidary
mu jau daugybė biznių ir 
industrijų nujaučia progą 
savo atsigaivinimui.

Kaip jaū Washingtone su
rinkta žinios, šiais metais 
laukų derlius bus 96.4 nuo
šimčiai abelnojo gero užde- 
rėjimo. Kviečių derlius per
nai siekė 787,128,000 buše
lių, šįmet jau net 809,412,000 
bušelių, kas padarys ir pi
gesnes kainas.

Pinigai šioje šalyje ir Eu
ropoje jau dabar pigesni ne
gu buvo pora praeitų metų. 
Bankai turi didelius rezer
vus pinigų ir už jų skolini
mą numažino kaina^; šitas 
vienas dalykas duos progos 
daugeliui industrijų pradėti 
judėjimą, nes galės gauti 
paskolas už prieinamesnes 
išlygas.

Visų laukiamas atgijimas 
nuslugusios industrijos ne
apsieina be nuostolių darbi
ninkams. Darbo žmogus ir
gi pajunta užverstą ant jo 
dalį to sunkumo. Pirmiau
sia, gryždamas atgal dirbti, 
darbininkas išgirsta žinią 
jog jau negaus tokio mokes
nio kaip pirmiau ėmė. Pir
ma, sako darbdaviai, mums 
jūsų reikėjo, dabar mes esa
me jums reikalingi: dirbki
te už tiek kiek duodame.

Skirtumas tarp vienų ir 
kitų darbininkų algų yra 
stebėtinai didelis. Vieni, sa
kysime prie namų budavoji- 
mo dirbantieji, medžio arba 
plytų darbininkai, gauna po 
dolarį suvirs į valandą; kiti 
jų gauna kiek žemiau dola- 
rio. Bet geležies liejyklose 
sunkiai prakaitą liejantieji 
gauna nuo kokių 30c. į va
landą ir augštyn.

Tikras pagerėjimas dar 
taip greit neužeis, bet dabar 
nors užėjimo žymės prade- 

I da rodytis.

Į “Naujienos”, kurios pirmu sy
kiu varant Lietuvai paskolą vi
somis galėmis priešinosi ir tuo- 
mi daug paskolai pakenkė, bai
giantis jai “sukruto”, neva pa
sirodymui jog ir jos pritaria 
Lietuvos laisvei. Dabar pradė- 

E jus antrą paskolos vhjų tas pats 
r..Jjf F laikraštis vėl visa gerkle rėkia 
. Ji r priešingas paskolai, ir gal bai- 

£*ant's Ja* persimes j pir- 
' mesnį savo pasielgimą: vėl sa- 
E kjrs jog reikia Lietuvą remti.

Dideles Sukaktuves
Beveik nejučiomis, rugpjūčio 

1 d. visas pasaulis praleido di
deles sukaktuves — suėjo sep
tyni metai kaip Gentraiės Vals
tybės paskelbė Rusijai karę, po 
paskelbimo karės Serbijai lie
pos 28 dieną, 1914 m., delei nu
žudymo Austrijos didkunigaik- 
ščio, Franz-Juozapo, Sarajevoj.

Ta karė buvo .priežasčia puo
limo trijų senų imperijų — Ru
sijos-, Austro-Vengrijos ir Vo
kietijos ir tos šalįs paliko res
publikomis. Rusijai ji užtrau
kė pražūtį iš kurios ta šalis il
gus metus neišsiraitys ir nuo ko 
kankinsis ir mirs milijonai jos 
nekaltų žmonių.

Turkija beveik visiškai nu
stumta, nuo Europos kontinento. 

Tą pataria daryt ir kitiems. Is*stei£® desėtkai didelių ir ma-

Vienam Sveika, Kitam—
Tokios tai yra pasekmės įvai

rių daiktų naudojime. Retkar
čiais mes girdime daktarų pata
rimus: sudžiuvusiam — vaik
ščiok daug ir ilgai, įgausi dau
giau kraujo ir suriebėsi; rie
biam — vaikščiok daug ir ilgai, 
sumažės tavo lašiniai.

Dabar vėl, vienas žmogelis 
sulaukęs šimto metų amžiaus, 
geroj sveikatoj, lyginamai prie 
jo amžiaus, giriasi visą amžių 
gėręs tik vandenį, valgęs rugi
nę duoną, gerus valgius, daug 
dirbęs, nevartojęs tabako ir jo-1 
kių svaigalų, reguliariškai mie-l 
gojęs ir tankiai prausęsis — sa
ko jog tas jo gyvenimą prailgi-
no.

Bet štai atsiranda kitas, per 
virš devyniasdešimta metų se
nis, ir jis giriasi kad jo gyveni
mą prailgino: rūkymas gerų ci
garų, gėrimas geros degtinės ar
ba vienos arba su pienu maišy
tos, ir kitokių dalykų kurių pir
mas nenaudojo.

Bešališkai į tai žiūrint, mato
me vienus, geriausia užsilaikan
čius, mirštančius jaunus, kitus 
suskurusius, vargstančius ir 
pėsčių suėstus, gyvenančius 
žin kolei, neprisišaukiančius 
kio sau galo.

Užsilaikymas daug reiškia, 
vienok priežastįs kurias rytoj 
gali'sutikti irgi lemia gyvenimo 
trumpumą ar ilgumą.

žų paskirų valstybių buvusių >po 
didžiųjų globa ir priespauda.

RUGPJŪČIO MEN.
DANGUS
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'D UGPJUČIO mėnesis pastato 
1'- musų žemelę tokioje vieto
je kur kas metai tuo laiku at- 
sibuna meteoriškas lietus arba
•kritimas žvaigždžių. Šio mėne
sio meteorai vadinami Persei- 
dais.. Jų daugiausia būna ryto 
valandomis, vienok netruks ir 
iš vakaro.

Perseidų. meteoriškas lietus 
tęsiasi apie savaitę iki dešimts 
dienų apie mėnesio midurį.

šito protarpio gausus žvaig
ždžių arba meteorų kritimas tu
ri net tam tikrą, užvardijimą. 
Paprastai matome naktimis nu
sidriekiant per mėlyną-tamsią 
erdvę meteorų nevieną, vienok 
jie yra nerėguliariški ir jie ne
turi nieko panašaus kaip šis di
delis vienu laiku meteorų švi- 
tavimas. žiūrint žvaigždžių su
grupavimu, visados šis meteorų 
lietus paeina iš tos pusės kur 
randasi Persejaus konsteliacija, 
su kuria skaitytojai jau yra ge
rai susipažinę. Šiuomi tarpu ta 
žingeidi konsteliacija teka ry
tuose apie 9 vai. vakare ir eina , lėsime vėl ją matyti kjlant ry-

. Tos karės pasekmėje paliko ą 
pusiau subankrutijusios didėsės I 
valstybės, jų gyventojai apkrau-j 
ti mokesčiais ir juos turės mo-j 
keti iki savo gyvos galvos ir pa-1 
liks dar dalį skolų ateinančioms 
gentkartėms.

Pasaulinė galybė .perėjo iš 
vienų rankų į kitas — kaip pa
našiai buvo visais praeitais am
žiais: vienos imperijos ir .galin
gos valstybės žlugo tiesioginai 
ar netiesioginai po didelių karių, 
kitos tada atsiekė viršenybę ir 
ėjo tolyn laukdamos kitų kįlan- 
čių jų galybę panaikinti.

Istorija tekiais nuotikiais nu
marginta labai tankiai,

Kolei žmonija nebus užtekti
nai civilizuota tokie apsireiški
mai neišvengiami: kraujo pra
liejimas buvo ir bus ar tai už
kariavimų pavidale ar “išliuosa- 
vimų” priedanga apsiaubti.

Massachusetts valstija bėgy
je 25 metų nustojo 250,000 tik
rų Amerikonų, paeinančių iš pir
mųjų čia apsivedusių Anglų, de
lei didesnio mirtinumo negu gi
mimų. Taip Amerikonai prieis 
saužudystės, sako Dr. Spargue.

ku- 
že- 
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kio nors sudužusio dangiško 
no trupinėliai ir jie siekia 
mės oro viršų kada žemė 
juos praeina.

Jupiteris dar vis matomas va
kare, bet tuoj pradingsta tems
tant — nusileidžia vakaruose 
anksti dienai baigiantis.

Kita vakarinė planeto yra U- 
ranus, vienok nėra viltes jį ma
tyti be teleskopo ir prie tp rei
kia žinoti jo tikrą vietą.' Da
bar Uranus keliauja pro Pega
so pietinį šoną. Venus ir Mar
sas yra rytinėmis žvaigždėmis 
ir anksti keliautieji prieš saulės 
tekėjimą jas gali matyti. Ve
nus matomas beveik iki šeštai 
valandai, palengva mažėjanti ir 
nykstanti pradėjus saulei užka
riauti dangų po nakties. Mato
si ji tiesiai rytuose, viršuje sau
lės tekėjimo kelio. Pavasario 
laiku ėjusi paskui saulę, dabar 
Venus keliauja pirma saulės į 
vakarus, ir jeigu dienos laiku 
kas saulę nuo žemės uždengtų, 
tą gražią žvaigždę matytume 
keletas laipsnių toliau į vaka
rus nuo saulės. Dabar Venus 
pasiekė toliausio savo vakarinio 
nusitolinimo nuo saulės, prade
da gryžti atgal ir neužilgo ga-

Gerkit Patįs ir Girdyki t 
Kūdikius

Vienatinis vaistas, maistas dr 
gėralas kurio 'kūdikis ir suau
gęs žmogus negauna užtektinai 
yra tai vanduo, — sako Dr. 
William Brady.

Naujai gimęs kūdikis tankiai 
'turi patėmytiną karštį pirmas 
dvi ar tris savo gyvenimo die
nas, iš priežasties nepaganėdi- 
namo reikalavimo vandens. Tik 
gimusieji- 'kūdikiai nereikalau
ja jokio maisto, išskyrus ką jie 
gauna iš motinos krūtų pirmo
se dviejose gyvenimo dienose, per dangų į vakarus paskui An- tiniame saulės šone, arba einan- 
Vienok dauguma jau bando kąldromedą, savo išgelbėtą Kara- čia paskui saulę, tolėjančią nuo 
nors kūdikiui induoti, gi svar- laitę, ir savo žirgą Pegasą, ant jos iki' rytinio savo nusitolini- 
biausia kemša jam į burną cuk- kurio jis jodinėjo savo didžiose Imo. 
raus, tas gi padidina jo trošku
lį vandens ir prisideda prie pa
laikymo didesnio karščio. Jau
nas kūdikėlis turi gaut pirmiau
sia drungną vandenį ir po kele
to savaičių jau šaltesni vande
nį gerti nustatytais laikais tris 
ar keturis kartus per dieną, ne
žiūrint kuomi kūdikis butų mai
tinamas. Karštame ore kūdikis, 
kaip ir suaugę žmonės, reika
lauja dar daugiau vandens ir 
turėtų jo -gauti kiek tik nori.
Didelė dauguma kūdikių kenčia nių turi savas pasakas; Lietu- 
nuo šutinio inkstų ir kepenų iš viai matydami nukrintant žvai- 
priežasties negavimo užtektinai | gždelę kalba jog tai jau keno. 
vandens gėrimui. Dauguma už- Į nors dūšelė apleido šį svietą, 
degimų odos arba virškinimo Taip pat daug nesusipratimo 
negerumų 'kūdikiams paeina de- yra apie pačias tas “puolančias 
lei troškimo gerti. žvaigždes” ir viskas tas galima

Visokiame atsitikime kūdikis sakyti atsibuna delei vieno ir 
tik verkia, kada jį apima nege- paprasto vardo visiems dangu- 
rumai viršuje minėtų priežasčių je žibantiems kūnams, išskyrus 
delei; o tos priežastįs yra tik saulę ir mėnulį, žvaigždes, pla
štaka vandens, ir tik girdymas I netas ir kometas paprastai va- 
kudi'kį palaiko sveiku ir links- dinama “žvaigždėmis”. Kada 

Imir-Ai-r-AonH iL-„zi;.v;-m^_lper žemės orą nusidriekia su
degusi erdvių dulkelė, ją maty
dami mes ir sakome “žvaigždė” 
nukrito. Kaip jau daug sykių 
buvo minėta, nėra tai visai jo
kios .žvaigždės, ir metai .po me
tų žiūrėdami į krintančias “žvai
gždes” mes senąsias žvaigždes 
vis matome žibančias jų papra
stose vietose. Mažutės erdvių 
dulkelės, klaidžiodamos po dau
sas, dalelės sudužusių .pasaulių, 
patenka į musų žemės atmosfe
rą ir ja puldamos žemyn įsitri-

kelionėse po įvairius kraštus, 
išsiųstas miesto perdėtinio mir- 
tinon kelionėn, kad jis pats ga
lėtų prie jo motinos, gražios 
mergos prisigretinti.

Prie Perseidų mes turime ir 
'kitokius meteorų lietus, kurie ir
gi turi esamų 'konsteliacijų var
dus. Lapkričio 15 d. buna Leo
nidų lietus, gi lapkričio 24 d. 
Andromidų.

Puolančios žvaigždės tarp ne- 
apsišvietusių įvairių šalių tžano-

mu; girdanti tankiai 'kūdikį mo-1 
tina niekados negirdės jį ver
kiant -ir kūdikis ‘bus ramus.

Šiltine sergantieji žmonės juo 
daugiau įraginami gerti vande
nio -tuo jiems buna geriau. Di
dumoj ligonbučių tokie sergan
tieji kenčia tiesiog troškulį, ka
dangi jie -būna ar nusilpę ar ki
taip neįstengia prašyti gerti. Jo- 
kis žmogus nepersigers vande
nio. Vanduo yra didele pagal
ba virškinimui viduriuose, šal
tas vanduo tuoj sudaro tam rei
kalingas sultis, ir taigi vandenį i na iki ugnies ir užsidega; pačios 
gera yra gerti prieš valgį arba tuoj sudega ir sunyksta pelenų 
sykiu su valgiu, 
duo prieš valgį yra negera.

Vidurių veikimui, labai gera 
yra gerti vandens, šilto ar šal
to, su druska arba be, einant 
"gulti arba atsikėlus ryte, tas gi 
būną geriausiu vidurių liuosuo- 
tojū. Daugybė moterų ir vyrų 
■kenčia nub inkstų uždegimo be
reikalingai delei negėrimo už
tektinai vandens. Kasdien rei
kia išgerti mažiausia pusantros 
kvortos vandens, jam tikrais ima spėti jog toj vietoj kur že- 
protarpiais, arba kada norima. | mė šį menesį praeina sukasi ko-

Karštas van- pavidale, arba nekurtos dides- 
jnės nukrinta iki žemės. Ilgus- 
I ilgus laikus tos dulkelės keliau
na po dausas, savo paskirtais ta- 
| kais, iki kas nors su jomis atsi- 
j tinka kaip galėtų atsitikti mu
sų žemei, ir jos tada puola į mu
sų žemės atmosferą, kurios es- 

| ti arti. Visos tos dulkelės nie
kados musų nepasiekia ir nepa
sieks. Kaslink šitų didelių me
teorų vienlaikių kritimų, gali-

Nusitiesęs nuo šiaurių linkui 
pietų, per visą dangų eina pla
tus nelygus ir nelabai aiškus 
šviesus diržas, vadinamas Gala
xy, Lietuviškai vadinama Pauk
ščių Kelias, dėlto kad tas kelias 
užsitiesia lygiai į pietus rude
nio laiku, kada paukščiai skren
da į šiltus kraštus. Mitologijo
je jis vadinamas Pieno Kelias, 
kadangi, sulyg pasakos, kuomet 
dieve Juno žindė kūdikį Jovą, 
iš jos krūties ištriškęs pienas 
nusiliejo per dangų, šis paslap
tingas lankas apima visą dan
gišką žemės apgaubą aplinkui, 
tik mes jo negalime matyti, ma
tome vieną jo dalį, einančią per 
žemės viršų. Bet faktas jog jis 
yra pilnas lankas yra svarbu iš
aiškinimams kodėl jame turėtų 
būti tokis didelis surankius ar
ti viena 'kitos žvaigždžių, daug 
tankiau susispaudusių negu 
tur kur kas tokio panašaus 
tų galima matyti. Aiškiai 
tėmijus, matosi per dangų 
sidriėkęs šviesus debesio pavi
dalo muslinas. Lyg kiek pla
čiau priimta teorija to išaiški
nime yra ta kad visata arba erd
vė susidedanti iš žvaigždžių ir 
kitų kūnų užima vietą panašiai 
kaip 'butų girnų akmuo — ap
valią su plonuma iš viršaus ir 
iš apačios, ar ką nors panašaus 
netaip jau lygiai nustatytą. Jei
gu žemė ir saulinė sistema ran
dasi netoli nuo vidurio to skri
tuliui panašaus ploto ir mes žiū
rime iš vidaus jo į lauką, pama
tymui krašto yra daug tolesnis 
atstumas negu apatinės ar vir
šutinės dalių.

p Dabar, 'jeigu sakysime žvaig
ždės butų išdraikytos kaip nors 
tolyn į skritulio krantus tokia
me nestorame lyginamai plote, į 
šoną rato tolyn žiūrint mes ma
tytume daug daugiau žvaigž
džių negu žiūrint į viršų ir apa
čią. Taip astronomija sakosi 
pasiekianti išvedimo, su Paukš
čių Kelio pagalba, apie tai kokią 
vietą užima musų žvaigždės ir 
saulė dausose.
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■bKANDIDAS
VOLTAIRE

GJ-—._
Verte Karolis Vairas

(Tąsa iš pereito num.)
Kandidas nualpo, tai išgirdės. Jo drau

gas atgaivino ji pašvinkusiu actu, kuri ra
do tvarte. Kandidas atmerkė akis.

“Kunegunda numirė 1 Ak, geriausiasis 
pasauli,' kur tu esi? Bet kokia liga ji mi
re? Ar gal iš susikrimtimo, kuomet pare
gėjo, kaip jos tėvas išspyrė mane iš rumu?”

“Ne,” atsake Panglosas, “ja išžagino 
keli Bulgarai kareiviai, ir vienas ju palei
do jai žarnas. Jie perskele Baronui galva, 
kuomet jis bandė ginti ja; mano ponia, jos 
motina, jie supjaustė i šmotelius; su mano 
biednu mokiniu jie taip pat pasielgė, kaip 
ir su jo sesere; iš gražiu rumu neliko ni'e- 
ko, akmuo ant akmens neliko; neliko tvar
tu, nei aveles, anei anteles, anei medelio; 
bet ir mes atsikeršijome, — nes Abarai pa
dare ta pati kaimyniškai baronijai, pri
klausiusiai tūlam Bulgaru didžiūnui.”,

Kandidas ir vėl nualpo; atsipeikejes ir 
prataręs, ka galėdamas, eme klausinėti apie 
priežastis ir pasekmes to, kas taip labai nu
vargino ir nukaneveike vargša Pangiosa.

“Deja!” atsake tasai, “tai buvo meile; 
meile, žmonių veisles nuramintoja, pasau
lio užlaikytoja, visu jausmingu įgyvunu sie
la, meile, karštoji meile.”

“Deja!” sušuko Kandidas, “ir aš paži
nau ta meile, ta širdies karaliene, ta musu 
sielos siela; tačiaus ji niekados neapsiejo 
man daugiau, kaip vienas bučkis ir dvide
šimts kumščiu i nugara. Kaip gi galėjo ta 
gražioji priežastis pagaminti tokias bai
sias pasekmes?”

Panglosas šitaipos atsake:
“Ak, brangusai mano Kandide, tu at

simeni Pakete, dailiaja padykėle tarnaite 
pas musu prakilniąja Baroniene. Jos glė
byje aš ragavau rojaus smagumus, kurie 
pankui pagimdė manyje pragaro kančias, 
naikinančias mano kuna; ji buvo užkrėsta 
mikrobais, gal dabar ji jau ir mirus nuo 
ju. Šitokį prezenta Pakete gavo nuo labai 
mokyto klebono, kurs po to seke tuos mi
krobus iki pačiam ju atsiradimo šaltiniui. 
Jisai, mat, gavo juos nuo vienos senos gra
fienes, kuri gavo juos nuo tūlo kavalerijos 
kapitono, kuris gavo nuo tūlos markizes, 
o ji buvo užsikrėtusi nuo liokajaus, o anas 
gavo nuo tėvelio Jėzuito, o šis, kuomet dar 
buvo noviciate, gavo, tiesioje linijoje, nuo 
vieno iš Kristoporo Kolumbaus keliones 
draugu.* Gi kaslink manes — aš jau nie
kam ju ndbeiduosiu, nes aš jau mirštu....”

“Ak, Panglose”, sušuko Kandidas, “ko
ki keista genealogija! Ar ne Velnias tik 
yra pirmasis tos ligos gimdytojas?”

“Visiškai ne”, atsako didis vyras, “tai 
buvo neišvengiamas dalykas, būtinas ge
riausiojo pasaulio pasaldinimas. Nesą jei 
Kolumbas nebutu vienoje Amerikos salų 
gavės tos ligos, kuri užnuodija gyvybes 
šaltini, kartais net sustabdo nauju gent- 
karčiu atsiradima, ir kuri, matoma, yra 
priešinga didžiajam gamtos tikslui, tai mes 
neturėtume nei šokolado nei kokinelio. Tu
rime dar pastebėti, kad musu krašte tas 
apsireiškimas, lygu koks tikėjimo ginčas, 
yra primestas tiktai vienai kokiai parink
tai vietai. Turkai, Indi jonai, Persai, Ky- 
nai, Siamai, Japonai nežino nieko apie tai; 
bet yra gana pamato tikėti, kad ir jie už 
keliu šimtmečiu turės ja pažinti. Tuo gi 
tarpu ji pastebėtinai prasiplaltino musu tar
pe, ypatingai tose didelese armijose, kurias 
sudaro dori ir gerai disčiplinuoti samdinin
kai, sprendžiantie valstybių likimą. Ir drą
siai gali tvirtinti, kad ten, kur trisdešimties 
tūkstančiu armija kovoja su kita tokio 
skaičiaus armija, bus bent dvidešimts tūks
tančiu tokiu p—x—d kiekvienoje puseje.

“Tikrai, tai stebėtina”, patemijo Kan
didas, “bet tu turi pasveikti.”

“Deja! Bet kaip?” tarė Panglosas, 
“aš neturiu nei skatiko, mano drauge, o juk 
niekur, visame pasaulyje, už dyka nenuleis 
tau nei kraujo, nepastatys tau nei deles, — 
kas nors visgi turi užmokėti.”

Šitie paskutiniai žodžiai itikino Kandi- 
da. Nuėjės, puolė po kojų labdaringajam 
Anabaptistui Džeims ir taip vaizdingai nu
piešė savo nelaimingojo draugo vargus, kad 
tas gerasai vyras be baimes priėmė i savo 
namus Dr. Pangiosa ir išgydė ji savo lėšo-

mis. Gydymo metu Panglosas neteko tik
tai vienos akies ir vienos ausies. Tačiau 
jis rase gražiai ir aritmetika žinojo gerai. 
Anabaptistas Džeims davė jam pas savo 
knygvedžio darba. I du menesiu po Ito, pri
verstas savo prekybos reikalais keliauti i 
Lisbona, jis pasiėmė su savim ant laivo ir 
tuos du pilosopu. Panglosas aiškino, jog 
viskas Itaip sutvarkyta, kad negaili būti ge
riau. Džeims betgi buvo kitokios nuomo
nes-.

“Man atrodo”, jis sake, “kad žmoniją 
turi truputi pagedusi prigimimą, nesą žmo
nes neužgema vilkais, tik paskui jie išvirs
ta i vilkus; Dievas nedave jiems nei kanuo- 
liu sb dvidešimts keturiu svaru šoviniais, 
nei durtuvu; o vienok jie prisidarė sau ka- 
nuoliu ir durtuvu kad vieni kitus naikintu. 
Prie tos rūšies galėčiau priskaityti dar ne
tik bankrotus, bet ir Teisdarybe, kuri už
griebia bankrutu likučius ir dar labiau nu
skriaudžia Skolintojus.”

“Visa tai yra neišvengiama”, atkirto 
vienakis daktaras, “nesą paskyriu žmonių 
nelaimes sudaro visuomenes laba, įtaigi juo 
didesne yra paskyrio 'žmogaus nelaime, juo 
didesne iš to nauda visuomenei.”

Taip jiedviem ginčus bevarant, dangus 
niaukėsi, vejas pute iš visu keturiu šonu, ir 
laivas pateko i baisiausia audra netoliesia 
nuo Lisbonos uosto.

Audra, Laivo Sudužimas, Žemes 
Drebėjimas, ir Kas Atsitiko su 

Daktaru Panglosu, Kandidu 
ir Anabaptistu Džemsu.

W0S gyvi nuo to nežmoniško supimo lai
vo juroje, puse keleiviu nei nenuvokė 

pavojaus. Antra puse vaitojo ir kalbėjo 
poterius.' Vejas nupiešė burius, ląivan sė
mėsi vanduo. Dirbo kas galėjo, nieko ne
girdimas, nieko neliepiamas. Anabaptis- 
tas Džemsas, būdamas ant denio, pasipai
niojo po kojų jūreiviui; šis žiauriai rėžė 
jam i paguldė; bet nuo smarkaus smūgio 
jis pats paslydo ir drožė savo galva i nulu- 
žusi mašta. Gerasis Džemsas pribėga jam 
gelbėtu, pakele ji, bet tose pastangose jis 
nejučia pats nugarmėjo i jura, gi jūreivis 
nei nemane jo gelbėti, nei nežiūrėjo i ji. 
Kandidas prišoko arčiau ir pamate savo 
labdarį, kaip jis iškilo viena karta iš gel
mes ir vėl jon pasinėrė ir dingo. Jau jis 
buvo bešokąs vandenin, kad getbejus skes- 
tantiji, bet pilosopas Panglosas sulaikė ji, 
aiškindamas, jog Lisbonos ilanka ir buvo 
sutverta tinkamai Anabaptistui prigerti. 
Jam taip beaiškinant a priori, laivas eme 
skėsti; visi keleiviai žuvo vilnyse, išskyrus 
Pangiosa, Kandida ir ta 'žiaUruji jūreivi, 
kurs paskandino geraji Ana'baptista. Le- 
dokas laimingai priplaukė kranta;’Panglo
sas su kandidu pasiekė kranta, lentos isi-- 
kabinę.

šiek-tiek atsikvošeje, jie nuėjo linkui 
Lisbonos. Dar jie teturėjo kiek likusiu pi
nigu, su kuriu pagalba tikėjosi išsigelbėti 
nuo bado, po to, kaip išsigelbėjo nuo pri
gėrimo. Vos tik jie priėjo prie miesto, rau
dodami savo žuvusio labdario, kaip pajuto 
po kojų žeme drebant. Jura prarijo uos
ta ir i šipulius sudaužė laivus, prikabintus 
ant inkaru. Debesiai ugnies ir pelenu ap
supo miesto gatves ir namus; namai griu
vo, stovai virto ant gatvių, gatves suskilo. 
Griuvėsiuose žuvo trisdešimts tūkstančiu 
gyventoju įvairaus amžiaus ir lyties*. Jū
reivis, keikdamas ir švilpaudamas, saike 
matas kuo pasipelnyti ir prisipflešti.

“Koki gali būti pakaktina šito apsirei
škimo priežastis?” klausė Panglosas.

* Didis žemes drebėjimas Lisbonoje atsiti
ko 1 d. lapkričio, 1755 m.

(Bus daugiau) '

* Sakoma, buk venerines ligas parvežęs Eu
ropon iš Hispaniolos, Vakaru Indijoje, koks tai 
Kolumbaus pasekėjas, vėliau dirbės prie apguli
mo Neapolio miesto. Delei tos aplinkybes tos li
gos kuri laika buvo vadinamos Neapolio ligomis.

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviakaa
Didžiausia? turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žfe 
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į 
Lietuvą būtinai reikėtų jį 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 sm 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi— 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimusi.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ...... $10.00 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas .......... $11.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne



DIRVA

LIŪDESIO
DIEVNAMIS

(Pašvenčiu Verkiančiai Lietuvai)
Rašo Budrikas

(Tąsa iš pereito num.)
Ten buvo girdėti liūdesio balsas, didis 

šauksmas Tavo šalyje.
Bet gi Tu naiviai ir vangiai tenugirdai 

j j savo pusiau atverta ausimi.
Tu girdėjai to balso atgarsį negarsiai 

ir paikai.
Ir Tu paikavai — kol tos numirusios 

rankos palietime užgimė Kas-Nors, kas 
padarė Tave suprantančiu Itą balsą.

Ir Tu...;
Veikiai Tavo paties širdyje tas balsas 

skambėjo aiškiai.
Tu pažinai skausmą, bet niekad nepa

žinai jo iš arti.
Nuliūdimas vis dar tebebuvo pavojin

gas ištremtims keliaująs su Tavo artima- 
paslapta akivaizda."

Tu staigu nusijuokei paikame pasiga- 
nėdinime, ir neatbojai kaip daugelis verkė,
— ne žiaurus mintyje, bet atsargus.

Tū kovojai-mušeis, koQ ta vilyčia,‘ta 
ndtikėtina vilyčios galva, kuri buvo užtai
syta ir nuvarsuota ir nudažyta piktybės 
nuodais, persivėrė per Tavo gyvastį.

Ir tuomet Tu galėjai jungtis i Gildiją. 
Bet ne pirmiaus.

Pažvelgk! Tavo siela miega.
To dievnamio durįs buvo užstumtos.
Nei vienas nepripažino tos plačios pa

žinties kuri turėjo padaryti Tave dideliu— 
per kurią tamsiausias Aš nusidengia ir ap
veikia Likimą.

To dievnamio durįs buvo uždarytos kol 
Jis numirė.

Bet dabar, pažvelgk! Augštieji vartai 
atsivėrė plačiai.

Tu žengi sparčiai — per Išlaukinius 
vartus prie Vidujinių durų — kol, lyg nuo
lankus Kandidas, atsistoji viduje; ir visi 
Tavo Parankininkai šalę Tavęs dreba.

Nes Tavo muturu apgaubtos akis yra 
apjakintos.

Tu nieko daugiau negali matyti, kaip 
tiktai baimingai spėti — iš visų pusių, prieš 
ir užpakalyj — Brolių akivaizdą.

Tavo keisti rubai karo ant Tavęs šal
tai.

Ir Tavo šventos baimės perimtas pro
tas virpa dvasiniame nuogume.

Tu tiktai užsivelki del prisidengimo 
nuo Nepalaimos šioje baisioje valandoje, 
savo Sielos liverija. Bet toji Nepalaima at
veria Tau duris — į Dievnamį.

Jos ilgas rūbas krinta ant Tavo nuo
gų kojų ir šluosto perlines ašaras.

Ir ant to ilgojo ploščiaus, išsiuvinėto 
gailesčio ašaromis, atbundanti Omenis už
rašinėja daugelį užrašų.

Ir viena pratrinta skylė, apnuoginusi 
tavo krutinę, vis dar teberodo pūliuojantį 
Mirties tamsios vilyčios gylį.

i Ant Tavo gėlėmis apvainikuotos gal
vos Mirties pelenai šviežiai apibarstyti.

Ir Mirties lazdelė, apipinta tamsia aka
cija ir aptaisyta švinu vieton skujos, sun
kėja Tavo rankoje.

Ir Tavo širdyje neišlietų ašarų vers
mė išrodo užšalusi ligi mirties, — Tau be-

- stovint.

Aptilęs Tu stovi!
Ir, per valandėlę, nebgirdėti jokio bal

so arba gyvasties judėjimo tame blandžia- 
me būryje, lyg toji šešėliuotoji Brolystė 
tarpę Mirties viešpatautų.

Bet švelnutis žodis!
Lyg koks patylomis ištartas žodis.... 

skrieji perdėm jų glitas.
Tolimas kardas pielavosi savo makš

tyje.
Paskui, vėl, ilga tyla.
Tyla.... kol, staigu, virš Tavo ausies, 

nematant skverbėsi daina.... kilto-ramaus 
nulįudimo daina, — ir sumaišė tą tylumą 
su muzika.

Jos pradžia silpna ir žema..... Dai
na išausta iš miegančiųjų garsų.

Bet veikiai ji pradėjo sroventi-garsėti 
gausesniu daugiu — po erdvingą kraštą — 
kol iškilmingu, garsiu ir giliu rezonansu, ji 
apskrijo visą Šalį.

Tai Nepalaimos, vargo Daina.
Mistiška visų raudančių širdžių Naš

ta.
Jie dainavo, apie Skausmą, aštrų Skau

smą, kurio dėklas laiko visoms žemės šir
dims vilyčią; apie Skausmą vis dar tebe- 
giežiantį, intriguojantį su miglotu Likimu, 
kad apvogti džiaugsmus kuriuos žemė su
teikė apie Skausmą 'kurio dūsavimas Am
žinai laikosi skubiai traukiančiame kvape 
visų tų kurie dreba Mirties šaltame pabu
čiavime; kurio antspaųdis Veltui užspau
džia gilų Vilties kapą.

Paskui, kuomet gaida kįla augštyn, jie 
dainuoja apie Skausmą kurio peilis atski
ria tyrą nuo netyro ir teisingą nuo netei
singo; kurio baisi viesulą svilina-gmždina 
išlaukinėj pusėje visas, besiraitančias sie
las gyvų anglių sopulyje — ugnyje Skaus
mo sukurtoj iš žerėjančių anglių.

Ir jiems besiraitant, jų Dvasios buna ne
mirtinos; ir jos laimina kenčiąnčiąją, kol, 
galų gale, visą dangų ji atiduoda už vieną 
trumpą pralaimėjimo momentą.

Jie sustoja.
Ir paskui ateina Vienas prisidengusiu 

veidu, kurs paima Tavo antrąją ranką; ir 
Tu esi tų Dviejų palengvėle vedžiojamas 
aplink tą Skausmo Šalį, — žengdami rim
tu ir ceremoningu žingsniu 'į tą plačiąją 
jos erdvingo ploto apigardą.

Kartą, ir dar kartą keliausite, kol ap
keliausite šią Kelionę tris kartus.

Ir, kiekviename gale, Tu stovėsi savo 
vietoje.

(Bus daugiau) 

w

ŽYDI GĖLĖS
Žydi gėlės, josios gražios
Kaip didelės, taip ir mažos;
Gėlės žaliajam darželyj, 
Sesės gražiame sodnelyj.

Traukia mane į darželį, 
Noris skint puikias gėleles, 
Traukia mane į sodnelį 
Jas prisegti prie mergelės.

Veltui traukia ir vilioja, 
Skint aš gėlių negaliu;
Nors prašytų kaip mergelės, 
Joms neseksiu aš rūtelės.

Pr. Daugininkaitis.
Vilkaviškis, 4-3-21.

ISMID.
Kur Jau Grekai Yra Susidūrę su Turkais Pirmiau

| Laivakortes
I TIESIOG Į KAUNĄ
Į: IR IŠ LIETUVOS
į Siunčiame Pinigus! Visą Lietuvą
<► P ACTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU 

KAUNO OFISAS - Laisvės Alėja, 58
< į UKMERGĖS OFISAS — Kauno Gatvė, 52a
4 ► RYGOS OFISAS — 30 Wall St., Riga, Latvija.

“Y JARDAS miestelio Ismid,
* kur nesenai dar Grėkų ka- 

riumenių atsitraukimas išstatė 
pavojun Konstantinopolį prieš 
užeinančius Turkus Nacionalis
tus ir sukėlė pirmą rimtą grąsi- 
nimą iritraukimo kitų Europinių 
valstybių į tą sukutį, butų ap
sireiškęs daug sykių juodomis 
didelėmis; raidėmis- ant , pirmo 
puslapio jeigu moderniški laik
raščiai butų egzistavę per ilgus 
istoriškus laikus”, rašo mums 
prisiųstas buletinas iš National 
Geographic Society ratinės Wa
shingtone, D. C.

“Ismido kitados svarbus uos
tas dabar apleistas ir miestelio 
populiacija vargu siekia 20,000. 
Pirm negu Konstantinopolis bu
vo Konstantino Didžiojo -padi
dintas, Ismid — tuomet vadin
tas Ni-kodemia — -per tūlą lai
ką buvo sostine Romos Imperi
jos ir Artimųjų Rytų metropo
liu.

“Būdamas prie Ism-id Užlajos 
galvos, kuri sudaro smailų Azia- 
tišką Marmuro jūrių galą, ir su 
'didelėmis aukštumomis užpaka
lyje, tas miestelis guli tiesiai 
natūraliame kelyje iš Syrijos, 
Persijos, Mesopotamijos ir visų 
Artimųjų Rytų iki Bosforo ir 
Europos. Senose dienose kara
vanai 'kupranugarių* nešančių iš 
Rytų įvairias* brangenybes su
situokdavo apie tos užlajos ga
lą, sustodavo atiduoti komercia- 
lę pagarbą tam strategiškame 
padėjime esančiam miestui, įir 
keliaudavo toliau į vakarus že
mu užlajos pavandeniu per vi
sas 50 mylių kurios skyrų Niko-' 
dėmią nuo Byzantiumo ir dabar 
skiria Ismid nuo Konstantino
polio. Ir -kuomet plieninis ke
lias ir geležinis arklys, kuomi 
turėjo būti sujungtas Berlinas 
su Bagdadu, atėjo užimti -tą 
vaizdingesnį bet menkesnį kup
ranugarį ir jo dulkėtą kelią, tie 
patįs- natūraliai keliai buvo pa
naudoti ir Ismid patapo gedžke- 
lio stotimi.

“Darius ir jo karžygiai siau
tė per dabartinio Ismido vietą 
penki Išimtai metų pirm Kris
taus gjmimo, peržengimui Bos
foro ir užkariavimui Trakijos ir 
Makedonijos. Xenofonas ir jo 
dešimtis tūkstančių Grekų per
ėjo per tą vietą savo neužmirš
tiname pasitraukime iš Persijos 
į savo namus. Netoli tenai nu- 
galėtasai Han-nibalas, pabėgėlis 
nuo Romiečių, -nusižudė; taipgi 
vilioję netoli nuo ten mirė Kon
stantinas Didysis. Viduramžių 
laikais vienas po kitam būriai 
Kryžeivių tą miestelį buvo už
ėmę.

“Iš Nikodemijos Diokletianas 
varė savo nepermaldaujamą 
persekiojimų 'kampaniją prieš 
Krikščionis ir vėliaus pirmasis 
Krikščionis imperatorius, Kon-i 
stantinas, valdė iš jos palocių. 
Tiktai" apie dvidešimts mylių j 
-pietus mieste Nicea Bažnyčios 
taryba laikė posėdį kuriame su
tvarkyta Niceiska Tikyba; ir tik 
už mažo tolumo į vakarus nuo 
Ismid pusiausalio 451 metais po 
Kristaus buvo laikoma dvasiš
kas susirinkimas iš kurio Ar
mėnai išsiskyrė sudarymui at
skiros Armėnų Bažnyčios, kuri, 
su Romos Katalikais, Grekais 
Katalikais^ ir Protestonų bažny
čiomis padeda sudaryti keturias 
didžiausias Krikščionijos dalis.

"Istorija Ismidel'labai arti pa
ti savaimi pasikartoja. Kaip 
Turkai Nacionalistai pastarose 
savaitėse išstūmė modemiškuo
sius Grekus iš to miestelio, taip 
781 Musulmanai, stumdam-iesi 
toli į Aziatišką Byzantinių Gre

ar- 
ap- 
pa- 
at-

kų teritoriją, pergalėjo jų 
mijas prie Nikodemijos ir 
sistojo ant rytinio Bosforo 
kraščio. Imperatorė Irena 
pirko tą mieštą ir kitas užim
tas teritorijas. Vienok Mohame- 
tonai palengva užeidinėjo, ir 
1338 metais Nikodemia puolė 
visiškai į Turkų rankas. Ji pa
siliko grasinę Konstantinopoliui 
iki 1453 metų ir tuomet tas grą- 
sinimas išsipildė, tokiu įbudu 
Konstantinopolis patapo Stam- 
bou-1 ir Saukta Sofija bažnyčia 
Mohametpnų maldnamiu.

“šių dienų Ismid mažai ką tu
ri tėmytojams priminti apie sa-

vo garbingų praeitį. Senas Gre- 
kiškas akropolis nustatytas Ro
miškais ir Byzantiškais bokštais 
yra beveik vienatinis išlikęs siū
las jungiantis su jo išdidžia pra
eitimi. Geležiniai ir mediniai 
karavanai ant Bagdado gelžke- 
lio neatkreipia domos ir nesu
laiko žmonių į juos žiūrėti kaip

Gabowitz-Castle and Co. į
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE < Į

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio J J

Muštynių Nebuvo
Washington (L. I. B.). — Pa

sklidusi Amerikos spaudoje ži
nia 'buk per Tautų Sąjungos Ta
rybos posėdį Genevoje Lietuvos 
ir Lenkijos delegatai susimušė 
nėra visai tikra. Buvo taip. 
Vienam Tarybos posėdžių, svar
stant Liet.-Lenkų ginčą, Lietu
vos delegatas Galvanauskas pa
reiškė sekantį: “Lenkai nepil
do Suvalkų sutarties, kurią jie 
patįs pasirašė, kas mums gva- 
rantuos kad jie apskritai kokias 
nors sutartis pildys, kurias jie 
dabar nori * su mumis daryti.” 
Pasibaigus posėdžiui, Lenkų de
legatas Aszkenazy tokiu bruta- 
lingumu puolėsi prie Lietuvos 
delegato kad Tarybos nariai iš-1 
tikrųjų pamanė jog Aszkenazy: 
nori pavartoti fizinę spėką szL-j 
vo argumentams paremti.

s
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Kur seniausia, 
Ten geriausia.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

I Iš
turi

M

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH

laiškus, rei- 
ii piniginio

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
syki te mums 
kniaukite mi 
kurso ir knygų katalogo.

& LOAN COMPANY
Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

I

JONAS BALUKONIS
ADVOKATAI 

Praktikuoja visuose Teismuose. 
902-4 Engineers Bldg.

Branch Ofisas 
6127 St. Clair Avenue 

CLEVELAND, O, 
atdaras ir vakarais.

SENIAUSIA 

flooniurfl 
VIENYBE

būdavo kupranugarių eilės, ir jo 
pelnai iš komercijos pranyko. 
Pasaulis nežiūri į jį daugiau nei 
išleidžiant tikybų arba Arabi- 
jos turtų — vien tik vidutiniš
ko skaičiaus šilkinių kokoonų, 
tabako ir girių produktų.”

• /"lERA knyga yra tai ištikimiausis drau- 
gas ir vadovas. Gerų knygų Lietuvoje 

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

'ĄISOPO pASAKOS

surinktos ir Lietuvių kalbon išverstos ži
nomo Amerikoje rašytojo Karolio Vairo. 
Knygoje yra daugybė paveikslų ir arti 300 
pasakų.
Atsiųsk Tamsta mums $1.25 (money- orde
riu arba pašto markėmis) ir aiškų Lietu
von adresą tos ypatos, kuriai Skiriate kny
gą, o mes pasiųsime tiesiog į Lietuvą, drau
ge su laišku, ‘kad 'tai nuo Tamstos dovana.

’ Užsakymus ir laiškus adresuokite šitaip:
Lietuvių Spaudos Draugija
307 West 30th St., New York, N. Y.

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

2006 
St. Clair Avenue 

Cleveland, O.

Parduoda ^laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir? iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

S B S
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tlkietus ir tt.

’’VIENYBĖ” .
SWA DU-KABT 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias 
Lietuvos ir visur ir ' 

juoku skyrių 
’’TARKA” 

AMERIKOJE $3.50 
LIETUVOJE 4.50

B
Pirkite "Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
ES E a

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL60.

193 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

THE MUNICIPAL SAVINGS

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

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

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

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

Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING

Euclid 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 Aye.

' ■
TRUMPAS la 
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džią saužudystf 
doje. Jam pas 
žeminama tuoi 
ii Amerikos u 
dymą Amerikc 

Japonietis 
I ri-kari užganė 
I ve paima savo 

tikime vadina 
' sis nusižudyti 

tai, rankoje ti 
rankoves prir 
kad galėtų nui 

t - but vejamas p 
garbė 'numirti 
tai pergalėtam 

Kuomet v 
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DIRVA

6 kupranugariu eilės, ir 
iš komercijos pranyk

lis nežiūri į jį daugiau uj 
iant tikybų arba Aiaį 

rtų — vien tik vidutinį 
aičiaus šilkinių kokoną 

> ir girių produktų.”

Jautrintas

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA

«rfl ŠIS IR TAS

P
arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini- 

jų į Lietuvą ir iš Lie- 
:uvos arba ir visur ki- 
:ur per Antverpą, 
Rotterdam?, Breme- 
ką, Hamburgą, Liepo- 
ių, Karaliaučių ir ki
ms portus į Eldin
ius jr į patį Kauną, 
aip pat ir iš Lietuvos.

SIS

’inigns siunčia Į Lietuvą 
r visur pigiausiu kum; 
ii juos garantuoja, kad - 
rpač Lietuvoje — jiinlpl 
sus greitai ir paraukta B- 
nokami artimiausioje vis
oje nuo priėmėjo gyvo- 
italo;

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigu;

§ H § 

"VIENYBĖS" 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
ius atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai
Spausdina konsHtodJų 

mygąs, laiškams paplera, 
(lakatus, vl-itines kertele, 
lallams ttkietus ir it

S B S

"VIENYBĖ? , 

EINA DU-KABT
SAVAITĖJE

Ipausdina geriausiu nt 
tu, vėlinusias Hilu H 
detuvos ir visur Ir tad kį 

juoku įkyrią f!

"TARKA” H
AMERIKOJE $150 ET. Lį 

IETUVOJE ....... m ri

§ I S K 
irkite "Vieirtš" Bei-Lį 

rovės serus. Diridndu r| 

.okami. Ateityje bu di- |> 
Jis pelnas.

Vienas Šeras $10.
S B §

Užlaiko dlde!| komą 
kur galima gauti ii- 

sokiy knygą.

^TRUMPAS laikas atgal, Saito, Japonietis 
generolas, papildė hari-kąri, arba išdi

džią sauižudystę, kokia Japonijoje yra ma
doje. Jam pasirodė kad jo valdžia»yra pa
žeminama tuomi kad jai reikėjo atsiprašy
ti Amerikos už Japoniečių kareivių nužu
dymą Amerikos kariško laivo leitenanto.

Japonietis didžiūnas, papildydamas ha- 
ri-kari užganėdinimui savo garbės, prie sa
ve paima savo draugą, kuris tokiame atsi
tikime vadinamas “kaišaku’” Pasirengu
sia nusižudyti apsinuogina save iki juos
tai, rankoje turi durtuvą. Savo^apvalkalo 
rankoves pririša tandžiai prie kojų kelių, 
kad galėtų numirti puldamas priešakiu, lyg 
but vejamas priešo. Japonų didžiūnui ne
garbė numirti puolant augštieninku, lyg 
tai pergalėtam.

Kuomet viskas “parengta” — draugai 
ir giminės susiėję pusračiu apie jį — nusi
žudantis, garbės vardan, “mauna durtuvą 
sau į pilvą žemiau juostos kairiame šone, 
patraukia aštrias ašmenis į dešinį šoną, 
paskui traukia į viršų”. Sulyg seno papro
čio, nusižudantis puola kniūpsčias, prie jo 
prišoka su kartu “kaišakas” ir nukerta sa
vo draugui galvą, išvengimui ilgų skausmų 
nuo vidurių paleidimo, iki mirsiant.

Kartais šitokis darbas, atliekama ant 
pakeltos platformos maldnamyje, visų aki
vaizdoje, kartais atsJbuna namuose. Ret
karčiais Japonietis, labai nusmerktas vie
šuose reikaluose arba padaręs kokį paže
minantį dalyką, nueina ant kapo savo se
nųjų žmonių ir tenai nusižudo, jų akivaiz
doje, kad jie liudytų'apie jo, gerumą.

Kaip reikia manyti, tas paprotis nela
bai jau patinkamas. Vienok tas rodo di
delį Japoniečių apsisprendimą. Senesniais 
laikais tokiu žiaurių budu nusižudydavo ne
mažiau kaip po kokius penkiolika šimtų 
Jąoniečių. kas metai.

ros moteries vyras mirė, buvo laikoma jį| 
mirus del nunuodijimo, o jo pačiai, kaipo! 
nunuodintojai, buvo bausmė mirti sykiu su' 
vyru.

Ilgainiu tas įstatymas virto papročiu, 
paskui ir net tikybine dalimi, ir visos mo
teris, jaunos ir gražios, norinčios gyventi 
ir naudotis savo laisve, jei kuriai vyras bu
vo įkirus ar žiaurus, 'buvo priverstos nu
mirti. Vyrų mirtįs, kaip ir visuomėt, atsi
buvo daugumoje naturališku bu'du, vienok 
už tai nebuvo moteris paliuosuota, nors ir 
jis pats jokiame atsitikime nebūtų norėjęs 
savo žmonos mirties. Jeigu seni žmonės 
ir jų laikas atgyventas — tiek jau to: abu
du ir rengėsi sykiu mirti; tečiaus negražu 
buvo tuomet kada viduramžis ar jaunas 
vyras mirdavo.

Apie šitą .paprotį skaitydami kaipo ti
kybinę dalį, nežinodami priežasties, mes 
galėtume jį labai smerkti, tečiaus tai buvo 
vyrų apsaugojimui įvestas įstatymas, kada 
jau vyrai ėmė nykti kaip musės. 
Japoniečių kas metai.

Del kelių moterų žiaurumo turėjo 
ti išžudoma daugybės dorų moterų.

Laikams persikeitus, tekis praktikavi
mas pasibaigė. A—Z.

if Svietas juoksis sy- • 
kiu su tavimi ■

bu-

NE, NE, NE....
(Lietuvos Mergelėms)

Ar svajot man -apie tave,
Ar tikėt į tuos sapnus, 
Gražias-Iinksmas meilės dienas 
Ir tuos vakarus slaptus?

Ne, ne, ne....
Ar tikėt taviems žadėsiams, 
Priduot vilčiai dar' jiegų, 
Ir. lukėt brangaus to laiko 
Kad suriš jis mus abu?

Ne, ne, ne....
Ka'da karėn rengeis joti, 
Gryžt žadėjai tuoj skubiai. 
Nesulaukiu dabar tavęs — 
Jau tu kitą gal radai....

Ne, ne, ne....
Aš ilsiuosi šaltoj žemėj —
Už Tėvynę žuvau jau;
Žodžio duoto n’išturėjau, 
Nebegryšiu jau daugiau....

Kleopatra.

eikalaukite platesni! b- J 
trmacijv ’apie viski, n- i 
'kite mums laiškus, m- |> 
liaukite musu pinigais | Į 
irso ir knygą kitslngo. Ii

Su visokiais reikalais I; 

kreipkitės lino adresu:

LITHUANIAN J 
IfiNYBEfllO I 
93 Grand St ,i 
Brooklun, N.Y i

Kur vienybė, 
Ten galybė.

Mes kalbame kad musų laikais mote
ris yra blogos. Senovės laikai irgi tų patį 
patyrė, ir turbut nebuvo tokio protarpio 
žmonijos istorijoje kad moteris ’butų buvu
sios visiškai atsidavusios savo vyrams.

Indijoje buvo papročiu deginti mote
ris ant laužo sykiu su jų vyrais, jeigu ku
ris vedęs vyras numirė.

Del ko taip ? Ar del jų didelio atsida
vimo savo vyrams, jų didelės meilės savo 
gyvenimo draugui?,

Literatūra ir poezija pilna romansų iri 
išrodymų apie atsidavimus mylimųjų ir ve
dusiųjų. Tokiuose raštuose matome kaip 
vienam ar vienai mirus antrasis nenori 
likti be kito ir pasidaro sau galą arba pra
šo ir ją sykiu palaidoti.

Yra vienas-kitas atsitikimas ir tikra
me gyvenime.

Bet moterų deginimas sykiu su vyrais 
turėjo kitokias priežastis. Moterų 'papro
čiu buvo, jeigu jai nepatiko jos vyras ir ji 
begalėjo jo atsikratyti dėlei apsivedimo įs
tatymo, nuodinti vyrus ir tada rinktis ki
tus. Šita lengva vyro atsikratymo “mada” 
taip prasiplatino kad [prisiėjo išleisti įsta
tymas deginti sykiu ir moteris, kurios vy
ras numiršta, sulaikymui tos baisios plė- 
gos ar kaip kitaip tai nepavadinus., Kat-

VASAROS GROŽĖ
Kaip stebuklingai vasaros grožė

. Gamtos galingos apdovanota!
Čia upė plaukia, ten miškas ošia,
Ten — žalia pieva, žiedais nuklota

Laukų lygiųjų įvairus plotai;
Čion.gelsvi (kviečiai puikiai vilriiuoja, 
Pakalnėj žydi bulvės skarotos;
Ten ant kalnelio rugiai baltuoja.

Rytmetyj, saulei tik patekėjus, 
Pinasi dailiai tasai margumas.
Sidabro rasai tik nubirėjus,
Skleidžiasi švelnus kvapsnių skanumas.

Ant “labo ryto” skaisti, saulužė 
Glamoni žemę, šilumą skleidžia,'

r Vandenyj nardos, prausia veidužį, 
Tarp žalio miško spinduliais žaidžia.

Tarpe žalumo kruta gyvubė: 
Žiogeliai 'straksi, paukščiai lakioja. 
Kur tik pažvelgi — visur gražybė 
Akį patraukia, širdį vilioja!

Ryto vėjelis tykiai šiušena, 
Tarpe lapelių žiedus bučiuoja, 
Ir žmogaus širdį švelniai kutena, — 
Rodos kad meile gamta kvėpuoja.

Taip štebuklingai gamta močiutė
Viskam suteikia sveiką gyvybę: 
Linksmi-laimingi gyvena-kruta, 
Kolei pranyksta laiko beribėj....

Eleonora.

SURAMINIMAS 
Cit, neverk, mielas, tu 
Ir neleisk taip graudžioms 
Raudoms širdį tau graužt— 
Iš to nieko nebus.
Neraudok vienas sau, 
Eik į žmones plačiai, 
Užtiksi ten kitas, 
Širdžiai teiks jos džiaugsmų.- 
Užmiršt gausi taip ją 
Ir vėl linksma tau bus!

Živilė.
Nuo Juokų Red.: Jei ne kuo 

kitu tai savo raudomis gerb. Ci
rineušas pastos visų žinomas ir 
kartais išsiverks sau ką gero.

Kada minėsime šio skyriaus 
| dešimts metų sukaktuves, pa- 
| skirsime dovaną už juokingiau
sias, rimčiausias, įjnksmiausias 
ir durniausias eiles, ir jei gerb. 
Cirineušas laikysis* taip ir to
liau, jam teks dovana už gabiau
si ašarų liejimą. Jis jau atkrei
pė domą gerb. Vieną Mylinčios 
savo “Keturiomis Vasaromis”, 
ir dabar nei vieno nemylinti (?) 
p-lė ŽiVilė jį suraminti geidžia. 
Bet tas gali būti priežastis' kad 
mes kada nors neteksime.... to 
musų mylimiausio “verkiančio 
poeto”, kokiu ir senasis Grekų 
pasaulis yra didžiavęsi.* Gerb. 
Živilė yra nauja poetė — visai 
nauja, kurios domą atkreipė tik 
gerb. Cirineušo eilės; iki šiolei 
ji'tylėjo, skaitę ir mąstė.

Gerb. Cirineušas dar teikėsi 
prisiųsti kitas eiles, ir jas būtu
me šiame num. sunaudoję, jei 
nė gerb. Živilė, kuri jam už akių 

I savomis eilėmis užlindo.

Pereitame num. mes skaity
dami Lietuvaičių Piliečių “plot- 
varmės” punktus, patėmijome 
kad jos viename punkte tik-tik 
neprasitarė jog “moteris yra vy
riausia šeimynos galva”....

Gal dabar dar drąsos stokavo 
tai pasakyt, bet tikėkite jog to 
sulauksime — savu 'laiku....

į
Flirtas Galvosūkyje 

Tegul man duoda liuosai pasi
skirti, -y 'u-

Ar dangaus grožę, linksmybes 
patirti.

Visą ką gali širdis panorėti 
Esančio sviete. Ką

džiu spėti.

josios atsiekę ramiai numiegojo. 
Dar daug ko prašyti, o Laime, 
mes geidžiam, tik gaila kad vie
tos mums daug čia neleidžia. Ga
na tų meldimų,- lai prašo ko rei
kia kiekvienas pas jąją, ir lai 
jinai teikia. Didžiausias mus 
noras, be laiko utroto, lemk mu
sų žmoneliams daugiausia tik 
proto!

Kad neliktų kiti dievai ir dei
vės- neapdainuoti, kad jie nesu
kiltų .prieš gerb. Laimę pavy
dų jog mes pirmiausia prie jos 
kreipiamės, užkviečiame visus 
musų šio skyriaus poetus ir poe
tes jiems dainuoti, užtikriname,. 

I visiems dievams čia vietos ly
giai ‘bus.

(N. B. 
vo senus 
“Mithai,
žiamaicziu” arba “Lietuvių Tau
ta Senovėje ir Šiądien”, T. I., 
arba kitose musų tautos istori
jose.)

Geriausia surasti sa- 
dievus Dr. J. Šliupo 

Pasakos ir Legendos

Vienas kolegijos profesorius, 
visuomeninio gyvenimo tyrinė
tojas, klausia pats savęs: kas 
yra svarbiausia vedusių žmonių 
persiskyrimo .priežastimi?

Musų nuomone, ta priežastis 
tai apsivedimai.

Sekančią pasaulinę karę lai
mės chemikai, — tikrina dalykų 
žinovai. Vienok kaip ir papra
stai, susipešę pusės prašys Die
vo jiems išlaimėti.

Kaip netikrintum, — rašo L. 
Bandis, — kad pradžioje pavar
džių dabar dedama raidė “p.” 
reiškia pilietį, niekas netikės jog 
tai ne “ponas”.

Onai L—nei laike 'koncerto. 
Liet, salėj sučiaudėjus iš juos- 
menio jai ištruko guzikas ir ji 
to nežinojo iki, program ui pasi
baigus nepradėjo eiti, — prane
ša mums gerb. Slapukas.

“Draugo” Spragilas užsiima 
terlionėmis ir tuomi pažemina 
“Dirvos” gerb. Spragilą. Juk 
jau senai taip yra: jeigu vienas 
šeimynos narys ką nors negra
žaus atlieka, kitam 
sarmata.

Nežinome kokia 
yra tarp “Dirvos”

už tai irgi

genealogija 
Spragilo ir 

“Draugo” Spragilo, bet juk abu 
yra iš “literatų” eilės.

imč’, mel-

Audra.
DuodameNuo Juokų Red.:

tris mėnesius laiko surasti ką 
šis galvosūkis reiškia... .

Dovaną gaus tas kas pasku
tinis atsakymą prisius.

Dar vis dauguma musų spau
stuvių ir laikraščių vartoja: Ei
sim ant teatro; atsibus ant sa
lės ; važiavau ant karo; ir tt.

Kokie paiki.... (pabaigą jau 
visi mokat).

kapitalas 
e deda į

lilaikant

Avenue

1 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. 

O UGPJUČIO numeryje telpa šie žingeidus dalykai: .Kaip Nak- 
*'■ tis Nuo Dienos; Turėk Viltį; Liaudies Stygomis; Saulutei; 
Valtis ir Naktis — Eilės. Straipsniai ir vaizdeliai šie: Onutės 
Lukeštis; Deivė Laimės; Gyvybės Pažymiai; Dausų Kolumbas; 
Lisabonas—Portugalijos Paveikslas Mieštas; Tikėjimas ir Žino
mas; Kritika ir Bibliografija; Dienos Klausiniais 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 m. “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

Gerti. Šarūnas “Artojo’/’ rug
pjūčio num. nusiskundžia kad 
musų poetai (nedainuoja apie se
noviškus Lietuvių dievus, ir pir
mą tos gausios dievų šeimynos 
jis pamini genb. deivę Laimę. 
Lyg ant laimės, pirmiausia jis 
.pamini tokią kuriai 'kiekvienas 
poetas mielai dainuotų — vai
kinas prašytų 'gražios (ne pro
tingos) merginos; merga — tur
tingo (irgi’ ne protingo) vyro 
ir tt. Ir mes čia išreikšime tai 
deivei savo .prašymą, jei tik ji 
teiksis mus išklausyti. Tik gai
la kad eiliuoti neturime ‘inspi
racijos”, o dievai, ypač deivės, 
nuo senų amžių taip išpaikintos 
visų poetų, tai abejojame begu 
gerb. Laimė musų paprastos 
mužikiškos kalbos klausys:

Lemk, Laime, mums laimę su
laukti tos laimės, kada prasi
tarti galėsim be baimės, kad 
kožnas atsiekė ko geidė-norėjo, 
kad viltįs jo didžios amt vėjų 
nen’ėjo: kad gavo, kas troško, 
turtus ir didybę, kiti kad pasie
kė jų trokštą gudrybę; treti kad 
sulaukė garbės, ką jieškojo, ir

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

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

Nedčldieniais 
nuo 10 iki 12

8115 St. Clair Avenue

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street
S Cleveland. Ohio.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui •

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

St. Clair ir East 55-ta gatvė.
Prospect ir Huron,
Superior ir Addison, 
St. Clair ir East 125-ta gatve 

12000 Superior Ave.

LAIVAKORTES
Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt Laivakortes negu 
musų didžiausioj tikrai Lietuviškoj'.Agentūroj. Siunčiame pinigus 
pigiausiai ir po pilna gvarantija. Letuviai! jei norit sučėdyt pi
nigu tai kreipkitės j musų didžiausią įstaigą. Rašykit arba ateikit:

E. S. VITKAUSKAS
Vladas Kairys, Vedėjas

NEW YORK, N. Y.
130 EAST 7TH ST., Dept. 9

CIevelando blaivininkų (a. a. 
girtuoklių) klubo narys gerb. S. 
Tamoliunas padovanojo, kitam 
to klubo nariui, savo draugui, 
bon'ką “namie darytos”. Kitą 
vakarą sutikęs jį klausia: “Na, 
kaip, ar gera buvo?”

“Kaip tik gera, drauguti, a- 
čiii.”

“Ką tai reiškia: kaip tik ge
ra?” — klausia dovanotojas.

“Tą: jeigu butų buvus geres
nė, nebūtum davęs; o jeigu ar
šesnė — šiandien jau nebūtum 
mane čia sutikęs.”

V
A. Balčiūnas, mėgiantis mau

dytis, patėmija sekantį: Einant 
maudytis nereik mokintis plau
kti, verčiau imtis dainavimo lek
cijos kad mokėjus šaukti gelbė
ti.

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog j 

DANZIGĄ IR VARŠAVĄ 
ORBITA Rugp. 13
OROPESA ....... Rugp. 27 
ORDUNA ........ Rugs. 10 

Paskiri uždari kambariai mote
rims ir šeimynoms.

The Royal Mail Steam Packet Co. 
26 Broadway New York 

arba vietinėse laivų agentūrose.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

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

L ANUSEVIČIUS
2343 Professor Ave., S. W.

COLL VER - MILLER CO.
LAIVAKORTES IR PINIGŲ SIUNTIMAS

Mes vartojame jūsų kalbą.
2033 E. 9th Street ir 1 98 W. 25th Street
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave.

MONTREAL ild 
HAMBURGO, DANZIGO ir LIEPOJAUS 

PER

CANADA HNE EHI
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

Pirmi ausis 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 pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori kad pinigai 
butų teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, — bū
tinai lai kreipiasi į Baltic States Banką, kurs persiun
čia Lietuvon pinigus greičiaausia ir teisingiausia.

Kas nori pasidėti pinigus nuošimčiams ir 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. 1

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

! GRIGAS
! KUNASAUSKAS

TIESUOTAS
AGENTAS VISŲ

GĄRLįlVINIŲ
linijų

Agentūra Uždėta
1910 m.

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

Su visomis informacijomis kreipkitės yipatiškaį arba 
per laiška pas sena ir užtikrinta agentą

G. KUNASAUSKAS
Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingu ir mano geru pa

tarnavimu užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.
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Clevelandiečiai Pirkusieji Pirmosios Paskolos Lietuvos Laisvės Bonus
Apšega L 
Ardzijauskas M 
Aidukevičius J. 
Aksomaičiutė A 
Apanavičius J 
Bartoševičius A. B. 
Baranauskas F 
Beniušis J. 
Baltrušaitis J. 
Bleizgys J 
Brazaitis P. 
Brazys J. . 
Bindokas J. 
Burba Z. 
Biteris Ad. 
Baltrukonis L. P. 
Brazaitis B. 
čemauskas Vlad. 
Cirkelis T. 
čutela Ant. 
Ceriauka J 
Du'bickas Jus. 
Dubickas L 
Dabulis P 
Deckeris P. M. 
Draugelis P. 
Dubickas V. 
Deknis P. 
DanisevičiuS J. 
Darasevičius M. 
Dagilaitis P. 
Daugėla Br. 
Gaidis J. 
Gurklis L. 
Garmus J. P? 
Galdauskas J. 
Grigalius A. 
Grybauskas A. 
Gecevičius M . 
Gerdauskas J. 
Gudelevičiųs M. 
Gudaitis A: 
Jacka P. 
Jusukevičius L. 
Jucius F. P. 
Januška V. J. 
Jankevičius B. K. 
Jurgiai as V. 
Jurgialas J.\ 
Jakaitis J. 
Jurgialas Jurgis 
Jucius J. 
Karpavičius K. S. 
Kranauskas A.

_ Kiveris V. 
- ' Kubelis P. 

Kanoverskis' J. 
Kanoverskis A. 
Klikųnas Z. 
Kruvaitis K. 
Kuzonas J. 
Kundrotas F. 
Kranauskas Ant. 
Kinderis Ant. 
Kalikauskas Jon. 
Lašinis J. 
Laučius Fel. 
Lapinskas Jur. 
Lekavičius J. 
Lazicka Teof. 
Lapienis Ant 
Lehmann William 
Makoff Jacob 
Montvila J. 

r Muraška B.
Muraška J. 
Mitkus Al. 
Matulaitis M. 
Montvila J. 
Mulevičius B. 
Mačys V. 
Meldažis K. 
MaminSkas M. 
Majauskas J. ' 
Morrison William 
Meškinis M. 
Mališaitis Iz. 
Neura T. P. 
Naujauskas VI 
Narijauskas IV. 
Narijauskas VI. 
Praškevičius A 
Peskind Sal. 
Paliukevičius J. 
Palilionis M. 
Pečiukaitis A. 
Praškevičius B. 
Pečiulis Juoz. 
Pivoras Fran. 
Petraitis K. 
Runta V.

. Raponkus J. 
Rameikis A. 
Ramanauskas A. 
Ručinskas Čes. 
Rameikis Ant 
švarpa M. 
Savickas Jon. 
Šimkūnas A.

$100 šliokaitis A. 100
100 Senkus V. 100
100 Šamas Iz. 100
100 Seinauskas P. A. ioo
100 šumakaris A. 100
200 Selickas P. 100
100 Šimonis M. J. 100
100 Staseliunas Imp. 100
100 Stąsulonis N. 100
1001 šeštokas Ant. 100
100 ■ šimkevičiutė A 100
100|šarkauskas C. L. 100 
100 j Sakalauskas F. 100
100 i Stasulionis Ip. 100
1001 Smičius Jur. 100
1001 Savickas Jur. 100
100 Traknis J. 100
100 Traknis J. 100
100 | Totoraičiutė M. 100
100 Ušelis J. 100
1001 Ušelis Ant. 100
2001 Ukonis K. 100
1001 Urbšaitis J. 100
1001 Urbšaitis A. 100
150 | Unguraitis P. 100
200, Vaizmužis J. 100
1001 Valuntinas M. 100
100 Į Vilimaitis Iz. 100
1001 Vertelis J. 100
100 Vainauskas J. 100i
100 Varakojis K. .200
100' Vaičius Juoz. 100;
100 Vaizmušis Juoz. 1001
100 Vilkutaitis Kun. V. 100 
1001 Zaborskis Pr. 1001
100 žemaitis P. 100
100 želionis J. 100
1001 Zaborskis St. 100
100. Žitkus R. 200
1001 Zenevičius Juoz. 100
100 j Z uvelis IV. 100
1001 Žilinskas K. 100i
100 žemaitis P. 100
100 Žakas Fel. 100
100 Zykus K. 100
1001 Žilinskas St. 100!
100 žitkienė Marė 1001
1001 Zuikas Juoz. 100
100 
100I Ažusenis A. $50į
100! Aleksandravičius J. 50
1001 Amšiejus Vt 50
1001 Abraitis J. 50
100, Aleksandravičius Z. 50 j
100 Aleksandravičius 50 į
100 Abrazevičius P. 50 į
1001 Adomaitis J. 50
100 [ Ambrozevičius P. i 50
100 Aleksėj unas Leo. 501
1001 Amšiejus Vaitiekus 50j
100.1 Amšiejus Vik. 50
100' Adomaitis Jonas 50
1001 Antanaitis A. 50
1001 Andriunas Ed. 50
100 Ažusenis St. 50
100 j Andrijauskas F. 50
2001 Ambrazunas A. 50
ĮOO Aponavičiuą J.
100 j Balevičius J.
1001 Banys A.
1001 Bliuvaitis K.
1001 Brazauskas J.
100 Baranauskas J.
1001 Benišis J.
100 Binkis S
100 Baikausikas A.
100 Bukis J.
100 Brazys Vin.
100 Baltakis A.
100'Bliejus' M.
100 Bekenaitė T.
100 į Bekenaitė Ona
100 į Banionis K.
100 Berukštis Jus.
100 j Bortnykas J.
100' Bazevičius J.
1001 Bastinas St.
250; Bal ukonis M.
100 j Bali utis V.
150 Bačiulis Pr.
2001 BučiS K.
100 * Banys Al.
250 Busilauskas M 
1001 Butaute Ona 
100 j Baltrušaitis A.
100 Brazauskas Z.
100 Breiva J.
1001 Burauskas J.
1001 Beniušis J.
100| Bašinskas L.
1001 Blažis V.
100 Beržinskas Al.
2001 Berušaitienė K.
100 Bereika M.
100 Bagdonas L.
100 Burneika V.
100 Bičiulaitis Pr.
100 Bacevičius Ant.
100 Bulota Stan.

Teatrališki Veikalai
Reikalaukit “Dirvoj”
Tremtinis — drama iš krik

ščionybės platinimosi. Vieno ak
to. Lošia 2 moterį ir 4 vyrai. 
(Lošėjai jas gali gauti pirkti 
“Dirvos” Knygyne. Reikalauki
te tuojaus.)

Brolžudys — penkių veiksmų 
tragedija iš tikro atsitikimo 
Lietuvoje. Reikia 19 ypatų, jų 
tarpe šešių moteriškų. Leng
va perstatyti, kaina ...... 75c.

čia yra vardai tik tų kurie užsirašė L. L. Bonus ir 
už juos pilnai užsimokėjo pirm gegužio 1 d. 1921 m. 
Yra tokių kurie buvo užsirašę Bonus, bet neišmokė
jo. delei jiems žinomų priežasčių. Tų vardai čia 
negarsinami. Jeigu varduose ar sumose butų įvy
kę kokios klaidos, nuoširdžiai meldžiu man' praneš
ti apie jas, ir bus galima pataisyti.

JURGIS KUŽAS, Stoties Sekretorius, 
1119 E. 25th St.

Bukauskas V. 
Bulota St 
Belskis Pet. 
Bičiulis Pranas 
Blinkevičius B. 
Bazukas Jonas 
čerkesas A. 
Calka L. 
Čebatarauakas T. 
čapla Pov. 
čeplauskas K. 
česonis J. 
čerkesas J. 
čigas M. 
čižas V. 
Česnauskas K. 
čutas Alek. 
Cinskus V. 
Černiauskas V. 
čeplauskas Pr. 
Castle Beatrice 
Dabrašinskas A 
Daniunas V. 
Dudonis J. 
Dargužis V. 
Dučmonas J. 
Dervinis V. 
Dumčius Pr. 
Diraitis J. 
Daniunas V. 
Dabavičius St. 
Debesis V. 
Domikaitis S. 
Danelevičius A. 
Dudonis J. , 
Dereška M. 
Dauper J. 
Edziulis M. 
Grabauskas Juoz. 
Grigas J. 
Gabrėnas P. 
Gaižutis Fel. 
Gėdis Jur. 
Gudas J. G. 
Grinius K. 
Genutis J. 
Genutis V. 
Gradinskas J. 
Grigalius Dan. 
Gudinas M. 
Grigas M. 
Gribauskas M. 
Grigienė Ag 
Gardziulis Pr. 
Garmus Jonas 
Gecevičius V. 
Garankštis M.

50 Genkaitis J.
501 Grakauskas Ig.
501 Genis J.
50 Gedvilas K.
50 Gavėnas M.
50;Gudonis A.
501 Ivinskas J. A.
50 Ivaškevičius M.
501 Ivaška J.
50 Ivanauskas J.
50 Ivanavičius J.
50 Jaciųs Pov
501 Ivanavičius Juoz.
50 Juzikis Pr.
50 Jučas J.
50 Juraitis J.
50 Jasunas V.
50 Jasiunas Jon.
50 Juškevičius A.
50 Januška A
50 Juška J.
50 Jucius S
50 Jakubauskas C.
50 Jonuška J.
50 Jurgaitis Pr.
50 JaCka Ant.
50 Janušis St.
50 Į Jakutavičius J.
50. Janulevičius J.
50 i Jasiunas J.
50 Janulionis S.
501 Jučas St.
50 j Jonaitis IK..
50 Jurkšaitė V.
50 Jurėnas J.
50 j Jon'kevičius J.
501 Jurevičia V.
50 Juzikis P. *
501 Jokubėnas Ben.
501 Jankevičius B. K.
50 Kėslas J.
50 Kubiliutė B.

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

PARSIDUODA
FOTOGRAFIJŲ GALERIJA

Labai puikioj vietoj; viduryj mies
to; biznis išdirbtas per daugelį mė
tį. Vestuvių atsibiina gana daug; 
Lietuvių kolonija iš 4,000 suvirš; biz- 

' nio veita žemai, su krautuve prieša- 
' kyje. Savininkas išvažiuoja Lietu
von. Susižinojimui kreipkitės laišku 
ar ypatiškai: (31)

JONAS ANDRUŽIS
134 E.'Main St., Amsterdam, N. Y.

NAUDOKITE
Ar Jums Galvo. Odt Nl.lti? 
naudokite Ruffles 
At JipH Plaukai įlanka? 
NAUDOKITE ĮįllffleS .

Ar Jus Norit. Af>>au#<nFjuoa? f 
NAUDOKITE

VvladQnmtu savo plaukti gražiais ir tankio
NAUDOKITE RfįffleS 

IHlail^mui galvot odos tveikai ir tvanai
NAUDOKITE

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iŠ ifidirbeju per pačųi už 75c. bonkęi.

3rd Ave. & 3Sth St.

| Pauliukiutė Elz. 
Pali'kevičius P. 
Pečiulaitis M.

I Pačeta K.
Į Pelackas N. 
Pocius J.

I Pažerskis J.
| Puskunigis A. 
Palilionis St.

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50 i
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
'50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
501
50
50
50

Kodeliauskas P.
Kubelius K.
Kunigiškis A. J.
Kazlauskas Pr. '
Ketvirtis M.
Kevelaitis V. • 
Kralikauskas P.
Kuzas A.
Kilikauskas J
Karmuza Pet.
Karužaitė Morta
Kidolis Juoz.
Kazokas St.
Kuzmauskiutė A.
Kemėšis J.
Kazlauskas P.
Krakauskas D.
Kalikauskas F.
Karolius M.
Katalis D.
Kuzmauskas A.
KuzaS Jurgis
Kunsaičiutė Ona 
Kunsaičiutė A. 
Kamblevičius K.
Kuršlis J..
Karp Ben 
Kazakatiskas P.
Kadiza Imp.
Krikščiūnas Am. 
Kramkaičiutė Ona 
Kiveris V
K u l bi ck as Juoz.
Leimonas P.
Leimonas K.
Liutkevičius P.
Lukošaitis Sr~
Liesiu® M.
Lincevičius J.
Luška P.
Liutkevičius L.
Lazauskas J.
Leliušis K.
Lev.eckas J. 
Laskauskas 
Lekutis J.
Lazickas J.
Leisis Juoz.
Leisis Jon.
Lukaševičius Ad 
Lavinskas And. 
Lučkas Ant.
Meliniš A.
Mažilauskas J.
Miliukiu'tė A.
Montvila Ant.
Mockaitis A.
Malinauskas J.
MasuiionaitiS S.
Morkevičius M.
Makarevičius A.
Morkūnas P.
Maznek D.
Matulaitis J.
Mikelionis Alek.
Mockevičius A. K
Majauskas K.
Minkevičius J.
Mušinskas P.
Morkūnas J.
Motekaitis D.
Meldažis S.
Miller Ant.
Mikoliaunis P.
Misevičius K.
Mimulals B.
Masiulionis K.
Mickunas V.
Marijauskienė Ona 
MarijauSkas VI. 
Moskaveckas J. 
Mačiulis V.
Matulis J.
Matulis J. 
Macijauskas II. 
Mačiukas K. ’

50 Mikelionis F.
50 Muliolis P.
50 Mačiulaitis J;
50 Mantuska J.
501 Miliu'kiutė Aleks.
501 Navarskas J.
50 Noreika J.
50 Neura Tadas
501 Norkeviče F.
501 Nevaravičiutė Ona,
50 Narevičius V.
501 Narijauskas V.
50 • Augentas St.

UK£S PARDAVIMUI
Pirkit Farinas 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 geros žemės, todėl 
čia toks didelis skaičius Letuvių ir 
apsigyveno. Farmų pirkti norėdami 
atsišaukit laišku. (33)

J. A. ŽEMAITIS
R. 1 Fountain, įlich.

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

JOSEPH STANKS
Farm Agency (31) 

Route 2, Box 49 Branch, Mich.

Apie Dovanas Skaitytojams — 
žiūrėk pusi. 6-tą

Petrulis J.
50 Pašėta K.
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Pocius F.
[Petraitis J.
Pašakarnis J.
Pastarnokas V.
Pečiulaitis K.
Plytnikas J.
Poplauskiutė A.
Padegimas A.

iPetralis J.
Pačekojis A.
Pėleckas Pr.
Pocius Pr.
Pečkaitis J.
Parnavičius J.

[Pučėla Kl.
Paiaibis A. 
Pauliukonis K. 
Prokopas M.
Patackas P. 
Palukevičius J. 
Plerpa Jonas

i Povilauskas J.
50 Rupcevičius J.
501 Raponkienė J.
50 j Rakauskas M.
501 Reckevičius Ą.
501 Remeikis Ant.
50, Rėmelis R. ’
501 Radzevičius A.
501 Rakauskas R.
501 Rozalimas Jok.
50 Rutvalis A.
50 Rakevičius Ad.
50 Rusevičius B.
50' Romai tis M.
50 Reckus Pet.
50 į Remeikienė A
50 Radzevičius M.
501 Saukevičius M.
50 Saukevičius F.
501 Šūkis J.
501 Šūkis Pov.
50 Staniškis J.
50 Steponaitis K.
50[Sutkus P.
501 Samuolis K.
501 Siderevičius B.
50 Skleris F.
50[Šulinskas IS.
50 Štaupienė P.
50 štaupas V.
50 Sabaliauskas J.
50 Simanavičius J
501 Statalionis J.
50 
50 
50
50
50
50 
50 
50
50
50 
50 
50
50 
50 
50
50
50
50 
50 
50

,50
50 
50 
50
50
50
50
50
50
50
50 
50 
50
50 

' 50
50
50
50
50
50 
50 
50

| Sutkus Jonas 
I Sadauskas J. 
Šimonis J. 
Šneideris, J. . 
Stankus A. F. 
šemoliunas J. 
Slaninis P. 
šilgalis A. 
Stankus J. 
Šau'pis J. 
Steponaitis J. 
Stasilionis J. 
Strižauskas A. 
šūkis Jur. 
šimanskiutė Sofija 
Šatunas VI.. 
Šukys A. 
Skaipis K.
SuCkus A. 
Schwartz P. B. 
Steponaitis K. 
šaurlis Jonas 
Stančikas M. 
Samas Ant. 
Samas M, 
Smalskis 
Šimonis Ig. 
Šauklis V. 
Šukys Jur. 
Skupienė Juzė 
Slezinskis Ad. 
Šatkauskas IK. 
Šatkauskas A. 
Stepšys St. 
Stankevičius Pr. 
Stapulionis P. 
Stankevičius S. 
Sasnauskas J. 
Straukas J.

I Sabaliauskas J.
I Stančikas B. 
I Stambinąs P.

501 švarlis M.
50' Staseliunas A.

50 šimauiskas J. 50
50 Samuolis Pr. 50
50 šalasausikas V 50
50 Skfabunas J. 50
50 I Stankus N. E. 50
50 Šležas Jonas 50
50 Sučela Kaz. 50
50 Tėvelis Jonas 50
50 Trečiokas J. 50
50 Tamačiunas P. 50
50 Trečiokas J. 50
50 Tinfovič J. 50
50 Timinskas J. 50
50 Urfišaitė A. 50
50 Urbšaitis Kl. 50
50 Urbšaitis J. 50
50 Urbšaitis Juozas, 50
50 Urbaitis Juoz. 50
50 Urbšaitis Juoz. 50
50 Višniauskas P. 50
50 Virbila J. 50
50 Vitkunas S. 50
50 Vasiliauskas Z. 50
50 Vilioniškis V. 50
50 Višniauskas A.i 50
50 Vizanauskas K. 50
50 Vidugiraitė G. 50
50 Vidugiris (J. 50
50 Vainaravičius J. 50
50 Versiackas J. 50
50 Vikšnaitis 0. 50
50 Valiukas J. 50
50 Valentukonis J. 50
50 Vaitelis A. 50
50 Vidzis Jurgis 50
50 Višniauskas V. 50
50 Vainelevičius J. 50
50 Vitkauskas K. 50
50 Vaitkus J. 50
50 Vaiiukaitis K. 50
50 Vasiliauskas K. 50
50 Valiukas J. 50
50 Valukonis J. 50
50 Vaičihs Juoz. 50
50 Verkauskas J. 50
50 Vilkutaitis Kun. V. 50
50 Vasiliauskas A. 50
50 Varnelis Jonas 50
50 Vitkunas A. 50
50 Zubinas Pr. 50
50 Žilingavičius J. 50
50 Zupka Jonas 50
50 žegunas K. 50
50 Žalienė P. 50
50 žemaitis Jonas 50
50 Žemaitis J. 50
50 Zubrickas A. 50
50 Zenevičius K. 50
50 Zaguckienė V. 50
50 Zinkevičius P. 50
50 Zlatkauskas D. 50
50 Žitkus Rap. 50
50 Zinkevičius Jon. 50
50 ža'liaduonis- A. 50
50 Zagreckas J. 50
50 Žukas V. 50
50 Žitkus J. D. 50
50 žiaunis J. 50
50 Zakarauskas A. 50
50 Zuoza J. 50
50 Žala Ben. 50
50 Žilinskas J. 50
50 Zykus A. 50
50 Zagorskiutė K. 50
50 žaliaduonis Ant. 50
50 Žukas Tarnas 50
50 žvinis P. 50
50 Žitkiutė Em. 50
50 Zakarauskienė M. 50
50 žemaitis J. 50
50 Zavi'kis Ig. 50
50 Žilinskas J. 50
50 Žentelis J. 50
50
50
50

Galbowitz-Oastie 
and Co. $350

50
50

Lietuvos Sūnų Šv.
Kazimiero Dr-stė 300

50 C. L. N. P. Dr-stė 300
50
50

Municipal Savings 
and Loan Co. 200

50
50

Dr Vinco Kudirkos 
Draugystė 200

50
50

Lietuvos Vyčių
25 kuopa' 100

50
50

Lietuvos Sūnų šv.
Kazimiero Gv. 100

50
50

Moterų Aušros
Vartų Dr-fetė 100

50 Šv. Juozapo Dr-stė 100
50 DLK. Vytauto D-tė 100
50
50

Cl. Liet. Tetrališkas
Choras 100

50 “Dirvos” Bendrovė 100
50
50

ALRK. Moterų Sąj.
26 kuopa 100

50
50

Liet. Darb. Sąj.
51 kuopa 50

50 SLRKA. 8 'kuopa 50

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.)

Prekybos ir Pamones 
Akcines Bendrovės 

“Nemuno”
C APYSKAITA

. “NEMUNO” Bendrovė Kaune 
paskelbė oficialę savo apyskaitą 
už 1920 metus.

Čia pakartosime tik indomes- 
nes musų visuomenei žinias, bū
tent:
Aktyvas:
Kasoje grynais ^1,362.47
žemė 158,400
Muro trobesiai 131,200
nurašoma 5% 7,060145

viso 134,140
Medin, trob. 229,722.22
nūraš. 5% 22,972.22

viso ■ 206,750
Fabrikos
intaisymai 535,298.78 
nuraš. 10 % 53,529.88

viso 481,768.90
1 d. sausio liko

•prekių 1,091,789.63
pusfabrikatų 236,873.75
■meddgos 327,883.97
Išviso 2,688,968.72

Pasyvas:
Akcijų kapitalas 2,000,000.00
Kreditoriai 406,222.26
Pelnais 282,746.46

Išviso 2,688,968.72
Per 1920 metus “NEMUNO”

Bendrovė turėjo apivartos 35,- 
323,952 auksinu.

Grynas pelnas, kurio buvo 
per metus 282,746.72, šitaip li
ko gale metų padalintas: 
10% atsargos kap. 28,274.65 
12% akcijų dividendui

už 8 mėn. 160,000.00
10% 'tarnautojams

gratifikacijos 16,000.00
Perkelta į 1921 lik

vidacijos reikalams 78,471.81
Viso 282,746.46
Ant atskaitos pasirašo: Bu- 

galteris — P. Januškevičius;. 
Valdyba: J. Smilgevičius — pir
mininkas ; Dr. V. Gaigalaitis — 
vice-pirmininkas; A. Vosylius —. 
direktorius-vedėjas; J. Kaunas 
— sekretorius; M. Gustaitis — 
valdybos narys; Revizijos Ko
misija — M. Yčas ir J. Kriau
čiūnas.

▼ I ▼ ▼
LIETUVOS KREDITO 

BANKAS
Kaune veikia, nuo 15 d. ba^ 

landžiu, 1921 m., bankas vardu 
Lietuvos Kredito Bankas, suor
ganizuotas ir įsteigtas Liet. At
statymo B-vėS Skyriaus Kaune 
rupesniu ir finansavimu.

Kredito Banko Statutas yra 
Lietuvos Steigiamojo Seimo ir 
Ministerių Kabineto užtvirtin
tas.

šiomis dienomis Amerikon at
ėjo to Banko atskaita ir jo biz
nio už pusantro mėnesio. At
skaita yra Prekybos ir Pramo
nės Ministerijos ir Amerikos 
Konsulio užtvirtinta ir patikrin
ta.

Atskaita paduoda sekančias 
skaitlines:

Aktyvas:
Kasa ir Valst. Iždas 852,286.18 
Korespondentai 311,096.82 
Paskolos:

a) įvairų® js'kolin. 4,550,111.35
b) akcininkai 1,720,000.00

Užsienių valiuta 40,121.10
Inventorius 98,188.41

Balansas 5,851,803.86
Pasyvas:

Kapitalas 3,000,000.00
Organizacijos

fondas 300,000
Organiz. išlaidos 
atitraukiant 245,910.36 

54,098,34
Einamosios sąskaitos-

dopozitai 2,026,720.78
Neapmok, perlaidos 626,284.20 
Incasso 5,000.00
Uždirbti Komisai 139,709.54 
Balansas 5,851;803.86
Ant Atskaitos yra parašas Vy
riausio Kredito Įstaigų ir Ko- 
perativų Inspektoriaus J. Jaz- 
dausko, liudijančio jog atskaita 
palyginta su Lietuvos Kredito 
Banko knygomis. Toliau seka 
parašai: Sekretorės Matulaity
tės; Kauno Notaro Škėmos; pir
mojo Department© Direktoriaus 
AI. Milčinsko, Skyriaus Virši
ninko Pr. Viburio, Bendrojo De
partment© Direktoriaus J. Vai
tiekūno ir Su v. Valstijų Konsu
lio John P. Hurley.

Kredito Bankas, kadir nesenai 
dar tepradėjęs veikti, jau paro
dė gyvumo: per pusantro mėne
sio laiko jo depozitai pasiekė su
viro 2 milijonu auksinų. Pelno 
turėta arti pusantro šimto tūk
stančių auksinų.

Pastaruoju laiku daugelis A- 
merikiečių, ketinančių keliauti 
Lietuvon, naudojasi žemu kur
su ir siunčia į Lietuvos Kredi
to Banką savo depozitus. Ten 
mokama 3% jei pinigai padeda
ma ant pareikalavimo'; 5% — 
jei padedama vieneriems me
tams ir 7% — jei padedama 2 
ar daugiau metų.

Lietuvos Kredito Banko Val
dyboje yra Andrius Vosylius, 
Jonas Smilgevičius ir Dr. V. 
Gaigalaitis.

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

Prospect 2420 Central 1766

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

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

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

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

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

THE REPRESENTATIVE REALTY CO.
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING

Įj' / Euclid Avenue prie East 14th Street
Abu Telefonai

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

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

Telefonai Prospect 953 Central 6488
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ŽINIOS IS LIETUVOS
LENKAI RUOŠIA “SUKILI
MUS!5 -

Upės Syirės rajono miškuose, 
ypatingai’ Vldzės ir Ašmenos a-1 
pielinkėse, esą pastebėta dideli 
sukilėlių būriai, po 300—4001 
žmonių, apginkluoti kulkosvai-1 
džiais ir kt. Sukilėliai esą įstei-i klajoja po Vilnijos (kraštą, nie- 
gę “Vilnijos gelbėjimo komite-jko ypatingo neveikdami, kadan- 
tą” ir turį tikslo nuversti žel-’gi toji nauja Lenkų avantura 
gowskio valdžią. To komiteto. Į laiku tapo išaiškinta 
priešakyj esą žinomi veikėjai:' “Echo” praneša: Voložinos ir 
Chaleclds, Aleksiukas ir kati. Lydos [rajone prasidėjo valstie- 
Susipažinus arčiau su šiuo nau- čių sukilimas. Sukilimas vyk- 
ju “su'kilimu” aiškėja kad tai'sta Baltgudžių tautiniu obalsiu.

j yra nauj as Lenkų sumanymas 
Vilniaus “išliuosavimui”. Tas 
sumanymas *dabar jau esąs at
metamas sąryšyj su Lietuvių- 
Lenkų derybų eiga.

Atskiri ‘sukilėlių’ būriai, per
rengti civiliais rubais, dar tebe-

Ant Lydos-Siedleco gelžikelio iš
sprogdinta tiltas. Vilniaus su 
Varšava susisiekimas eina per 
Baranovieius-Lietuvių Brastą. 
Sukilėliai užėmė senuosius ap
kasus -palei Beržunę ir Nemuną. 
Sukilimas plečiasi. —

Šios svarbios žinios patikrini
mų dar negauta. Įvairus pra
nešimai liudija apie Lenkų sau
valiavimą Vilnijos- krašte ir 
baisiai sunkią valstiečių padėtį. 
Todėl panašaus sukilimo galima 
buvo ir -laukti.

“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:

“ATTILOS SIAUBIMAS 
LIETUVIŲ KRAŠTAIS”

DUODAMA TIK DRŪTAI APDARYTA.
Pardavimo kaina $1.50.

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

ir Europą, taipgi Lietuvių gyventose vietose.

“KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ 
PASAKŲ”

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

MES TUKIME NAMŲ 
TINKAMŲ JŪSŲ GI- | 
VENIMUI. PARDl’O- į 
DAM SU MAŽU ĮMOKĖ- f 
JIMU IR ANT LENGVŲ 

IŠLYGŲ.
Ateikit ir Paprašykit h- | 
rodyti Jums ką mes fe ;

rime.
S. N. K. REALTY 

CO.
6106 St. Clair Ave. Į

Tel. Princeton 9481 I

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

DUODAMA TIK DRŪTAI APDARYTA. *
Pardavimo kaina $1.25.

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

Norėdami gauti dovanas, pinigus 
už prenumeratą siųskite:

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, O,

Šaulių Sąjungos Švente 
Vilkaviškyje

Nuvykus man į Vilkaviškį 
birželio 25 d. tuojau metėsi į 
akis visur išlipyti skelbimai kad 
birželio 26 d. bus šaulių šventė, 
šventės programas: .šaulių pa
radas, prakalbos, po parado Vo
syliaus miškelyj gegužinė; kame 
bus įvairios' sporto rungtynės, 
žaislai, šokiai ir tt. griežiant dū
dų orkestrui. ,

Vietos šauliai su dideliu rim
tumu ir visu intempimu jėgų 
darbavosi, kad tik kuo geriau
si apasiruoštų šventei apvaikš
čioti.

šauliams toji šventė yra bran
gi del to kad po metų laiko sun
kios -kovos su ta nenormale mu
sų šalies padėtimi, su ta slegian
čia kiekvieno prakilnesnio žmo
gaus dvasią atmosfera 'kuri kaip 
koks šešėlis užstojo saulės spin
dulį besiveržiančiam prie jos 
diegui; pavargę dvasia ir kunu 
gali susirinkti vienon vieton ir' 
tenai pasidalinti mintimi, nuo 
kitas kito pasimokyti, atsigauti 
dvasia, kad paskui dar su dides
ne energija, su didesniu pasi
šventimu galėtų stoti kovon su 
visomis tomis priežastimis ku
rios- musų šaliai teikia žalos ir 
rūpesčio.

26-tos dienos 'birželio gražus 
saulėtas rytas, šventės rengė
jai džiaugiasi kad jiems pavyks, 
blogam orui nesutrtfkdaint, visą 
nustatytą programą išpildyti: 
anksti rytą sukilę darbuojasi 
kad pabaigtų priruošti 'ko dar 

I truko.
Devinta valanda. Gatvėse 

veik dar tuščią. Tik štai Vir
balio gatvėje pasigirdo dūdų or* 
kestro griežiamas maršas. Žmo
nės pasipylė gatvėmis. Paskui 
orkestrą, sudvejintom gretom, 
tvirtu .žingsniu žengė Kibartų 
šaulių-jaunuolių buris.

Jaunimas mažai taip N.ors jie -paviršutinai ir ne- 
mokslo-apšvietos perpuį'kiausia išrodė, bet pažiu-

SUIMTA BOLŠEVIKŲ CEN
TRO. KOMITETAS

Kaune suimta bolševikų cen
tro komitetas. Įvyko taip. Vie
nas milicininkas, vaikščiodamas 
Laisvės Alėja, pastebėjo nuo se
niau intariamą asmenį, nešantį 
po pažastim dėžutę. Milicinin
kas paklausė jo ką jis neša. Tas, 
paraudonavęs, nežinojo ką at
sakyt. Miliciilinkas jį nusivedė 
Į policiją. Ten paaiškėjo kad 
minėtoj dėžutėj buvo kelios de
šimtis įvairių antspaudų: para
pijinių, milicijos, Latvių vizos 
ir kt. * Antspaudų savininkas 
tardytojui išpasakojo visas pa
slaptis. ' Jo nurodymais ir su
imta centro komitetas.. Rasta 
tiek medegos kad ji vežti rei
kėjo didoku 'automobiliu.

PAŠVINTYS (Šiaulių apskr..)
Nedidelis yra tai miestelis, 

kuris nieku ypatingu neatsižy
mi. čia gyvuoja gana tvirtas 
šaulių buris, kuris rūpestingai 
pildo savo pareigas šiame kraš
te ir dabar žmonės inbauginti 
plėšikų, kurie pereitais metais . 
ir dienomis plėšdavo ramius šio 
krašto gyventojus. Bet Šaulių 
'buriui susitvėrus plėšimai žy
miai sumažėjo, o tie “specialis
tai” ėmė nykti.

Aplinkui sodžiai gana turtin
gi, žemė gera, bet žmonės ma
žai apsišvietę, linkę į senovės 
inpročius. 
pat lavinasi i . 
srityje, nes mažai yra šioj apie- rėjęs į jų tą rimtą, malonią mi- 
linkėj net pradinių mokyklų, kas nil> i spindančias jaunyste 
labai apgailėtina. Retkarčiais akis; pažiurėjus į tokį jaunuolį 
Šauliai surengia vakarėlių, pa- *r matant iš jo veido kaip ver- 
sili-hksminimų ir tt lžiasi toj* tvirto pasiryžimo dva-

Pačiame miestelyje yra Vals- s*a> £aani įspūdžio kad tokie 
I čiaus Valdyba, milicija, mokyk- jaunuoliai — tai uola, į kurią 
la, o paskui jau visokios preky-1 turi sudužti visos žiauraus gy- 
bos įstaigos. Sekmadieniais -bei vonimo bangos.
šventadieniais pilnas miestelis I Juos pasitiko skyriaus vadas' " ’ ‘ Juos pasitiko skyriaus vadas
žmonių. Tuomet žinoma “trak- su jau anksčiau atvykusiais Šau- 
tyriai” visokios “mados”, kurių liais-raiteliais, ir pasisveikinę, 
čia yra nemaža, gerai uždirba, nuvyko į jau išanksto paskirtą 
nes ir musų 'jaunuomenė neat-j vietą. Ton vieton tuojau atvy- 
silieka toj srityj, ir jų nesisau-1 ko Bartininkų, Pajavonio ir Vil- 
goja. Krautuvių ir “traktierių” kaviškio Šauliai.

'parašai Lietuvių kalba užrašy- čion juos “suformiravo” ir 
I ti, bet jų taisyklingumas!. ... paskirtu laiku visi palikę šautu- 
Kodel iki šiai dienai niekas į tai | vus sargybos priežiūrai, sudve- 
akių nekreipia? jintom gretom, priešakyj nešant

(“Trimitas”) šaulių vėliavą, vedant Kibartų
--------  ;---------------- ;—- ir Vilkaviškio orkestram, nuėjo 

Užrašyk “Dirvą’ savo gimi- bažnyčion pamaldoms. Bažny- 
nėms ar draugams — .atneši hį0je (per mišias) griežė Kibar- 
džiaugsmo visam kaimui! - tų dudų orkestras ir 'giedojo 

Vilkaviškio vyrųf šaulių choras. 
Po mišių pamokslininkas pa

sakė šauliams pritaikintą pa
mokslą ■— visų dvasia buvo pa- 
kilus. •

Central IS Į 
4ERMAN CO. 
, vinduotojai ir statj- 
nerijų. Rakandus p 
ir sukraunam.

Cleveland, Oto

ikame
tį, tarpe St. 
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og pirkėjai, 
ai, telefonu 
atsakymą.

f CO;

Išėjus iš bažnyčios, įvyko pa
radas. Parade dalyvavo didelis 

I pėstininkų ir raitelių ir neri- 
'kiuotės šaulių buris ; juos lydė
jo skaitlinga minią.

Paradas atlikta kaip papras
tai buna atliekami kariumenės 
paradai. Po parado buvo pra
kalbos. Per prakalbąs -buvo rei
škiama pagarba visų Šaulių ger
biamam Šaulių Sąjungos Virši
ninkui Putvinskiui, kurs pirmas 
davė iniciativą, nurodė kelią mi
nėtai organizacijai. Paradas ir 
prakalbos baigėsi 2 valandą.

Trečią valandą Šauliai skubi
nosi miškan, kuris randasi už 
2—3 varstų nuo miesto, ir rado 
jau publiką belaukiant. Gegu
žinėje dalyvavo apie 800 žmo
nių. Prasidėjo įvairus pasilin-

rior Avenue

‘lair Avenue
We recommend our 

FAIRCHILD’S “BEST! 
FLOUR for EVERY purpose 

Made by
THE CLEVELAND GRAIN' & 

MILLING CO.

ksminimai: 'kas šoka, kas žai
džia. O šauliai užsiima sportu. 
Trūkstant kitokių sportui įran
kių, turėjo pasitenkint futbolu, 
bet ir tas labai -publiką užinte- 
resavo. Kibartiečiai su Vilka
viškiečiais išėjo rungtynių. Ko- 
žna grupė save girdamosi, kiek
viena stengdamosi kitą nugalė
ti, taip įsitempė darban kad veik 
visą laiką be poilsio (bėgiojo, 
spardėsi, kad tik .priešingą pu
sę nugalėtų. Pasirodė kad fut-| 
bolo mušime musų Šauliai jau 
nusimano gerai. Taip vieniems 
turint gero sveiko pasilinksmi
nimo, kitiems žingeidaus malo
naus pasižiūrėjimo, (nei nepasi
juto 'kaip atėjo vakaras ir visi 
pilni malonaus įspūdžio, geru 
upu skirstėsi Iras sau namon.

Visa bendrai paėmus, gauni 
įspūdžio kad Šaulių Sąjunga, 
nors ir dar jaunutė, bet savo 
užbrėžto darbo srityse jau spar
čiai pažengus. Yra viltis kad 
netolimoj .ateityje minėta Są
junga ištrauks, kaip miesto taip 
ir sodžiaus, jaunuomenę ir to 
skurdaus moralio ir fizinio gy
venimo.

čionai reikia pabrėžti kad 
tam reikalui žymiai pasidarba
vo Vilkaviškio skyriaus ir sky-

reikia 
inteli- 
žodžiu

riaus Valdyba, taip pat 
pagerbti ir Vilkaviškio 
gentija, kuri dirba tiek- 
tiek darbu tos organizacijos
naudai. Matyt kad Vilkaviškio

inteligentija toli skiriasi nuo 
daugelio musų inteligentų, ku
rie tuni užsidarę savo asmens 
reikalų 'kiaute. V. T-tiš.

("Trimitas”)

SIŲSKIT LIETUVON 
DAIKTUS

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

iki pat Lietuvos rubežių.
Informacijų ir Sąlygų klauskite per Laiš

kus. Rašykite Lietuviškai. Adresas:

VAN CLEEF EXPRESS & 
FORWARDING COMPANY

303 West 3Oth Street New York City

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.

Nedeldieniais 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
nant dykai imt paveikslus 
kas "perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbanti.
7901 SUPERIOR AVE.

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

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 Collector’iui, tai paimkite su sa- 

. vim gautas kvitas, kurias parodžius New Yorko muitinėje bus 
gaunamas leidimas bė 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 laivakortes, ir pusę bakso ant pusės laivakortės—vaikų 
nuo 1 iki 10 metų senumo. Siuvamas mašinas imant reikia 
apkalti į baksą ir ant laivo mokėti $10 freito. Bagažus gali
ma andrausti-inšiuryti iki lietuves nuo New Yorko po $2 už 
kiekvieną $106 vertybės. k.

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

sulių vizų.
Keliaujant per Rotterdam? reikia Lenkijos, Holandijos ir 

Vokietijos konsulių vizų. .■ Pasivėlinu, į konaulilĮ^fisus nueiti 
prisieina nakvoti, tai dar $5. Keliauja! t per Hamburgą arba 
Bremeną jokių vizų nereikia.

Iš
Iš
IŠ

$145.00 
132.00 
130.00 
104.60

. 107:15 
132.00 
135.00

. 107220

Liepoją be persėdimo........
Liepojų per Hamburgą .... 
Eitkūnus per Hamburgą .. 
Eitkūnus per Rotterdamą . 
Eitkūnus per Antverpeną . 
Eitkūnus per Bremeną .... 
Piliavą (pas Karaliaučių) .

__ ____ Klaipėdą per Hamburgą <
Keleiviai visai nekliudo Lenkų Karidoriaus.

Prie tų kainų dasideda $5.00 Wai- Tax. Paša gryžimui F 5 
Lietuvą $10.00

Keleiviai yra pasitinkami ant dypų, aprūpinami jų bagažai, 
gera nakvynė, apmokėjimas “Income Tax", palydėjimas'ant lai
vų. . . .

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

Parašau visokius legališkus dokumentus Lietuvišką) Ir An-- - 
gliškai, ir patvirtinu kaipo Viešas Notaras—Notary Public. _

Veik visuose Lietuvių laikraščiuose tilpo apgarsinimai jog y, 
tūli “biurai" gauna pasus į 3 dienas, ir paskiausiai kad “p_as- 
portus gaunam už dyka”, yra neteisingi ir tokiems netikėkite-. 
Jei kas gauna ‘dykai pasportus”, tai jie yra falšyvi ir kelei
viui kainuoja dešimteriopai daugiau. Laivakorčių jie “pigiau” 
ir negali parduoti. Rašydami pridėkite 2c. štampą. (34)

P. MIKOLA1NIS
53 Hudson Avenue Brooklyn, N. Y.

Is

Iš
Iš

New
New
New
New
New Yorko

Yorko i 
Yorko j 
Yorko j 
Yorko j 
Yorko i 
Yorko į

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

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 Inkstu Ligas, Rupturą, Ištinusias Giles, Raudonas Gyslas, Fistulą, Vyriškus ir Moteriškus Silpnumus, 
Mėšlažarnės pagedimus, ir kt. Savo praktikoje vartoju visus paskiausius Serums, Čiepus, Antitoksinus, 
Bakterinus, Importuotas Geriausias Speciales Gyduoles (606) Valvarsan ir (914) Neosalvarsan ir vėliausius 
ir geriausius prietaisus greitam ir atsakančiam pagydymui svarbių ligų.

Mano kainos vra pigiausios Clevelande. Visus Dalykus užlaikau Slaptybėje

DR. BAILEY “Specialistas^^US“
OFISO VALANDOS: NUO 10 RYTE IKI 7 VAKARE. NEDĖLDIENIAIS NUO 10 RYTE IKI 1.

Įleidimas Prof. Ehrlich’o 606 Vaistų

Visi Sergantieji Vyrai irEIKIT PAS MANE Morerys I
PALIAUK KENTĖJĘS — PALIAUS SKŲ

STIS — PALIAU BĖDUOTI
Nelauk Ilgiau, nes Kasdiena Reiškia Daugiau Vargo ir Kentėjimų
Nelauk — Nekentėk — ATEIK ŠIANDIEN

Ar Jus Kenčiate Nuo
Silpnų Nervų, Skausmo Pečiuose, Už- 
mirsimo, Širdies G uždėjimo, Silpnų • n
Plaučių, Atbukusio Jausmo, Svaigu- l
lių, Galvoskaudžio, Silpno Matymo, 
Silpnų Kojų, Vočių, Skaudulių, Ka- 
taro. Kutenimo Gerklėje, Skausmų 
Skilvyje, Pučkų? Šie ir daugelis ki- 
tų žymių yra pirmi persergėjimai a- 
pie pražudymą sveikatos ir tvirtu- 
mo.

Jei aš negalėsiu pagelbėti tai pasakysiu
Aš Esu Pasekmingai

Išgydęs
šviežius ir Užsisėnėjusius Negeru

mus kaip Kraujo, Odos ar Nervų Su
irimą, Skilvio, Vidurių ir Inkstą 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.

SKAITOSI
ELEKTRIŠKAS GYDYMAS ir TIESIOGINIS KRAUJAN ĮLEIDIMAS SERUMO 

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

OFISO VALAN-TV— F IKI F A T V NEDĖLIOMIS
9 ryte iki 8 vak. • J. Ji 10 ryte iki 2 vak.

PASEKMĖS TIKTAI KĄ

Durjs į Vakarus Greta Star Teatro ANTROS GRINDYS Durjs i Rytus Greta Bond's Store
647 Euclid Ave. REPUBLIC BUILDING Cleveland, Ohio
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P
' Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese į
K Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157 t 4

pėsi jieškodamas darbo ir vis 
buvo be pasekmių.

Po šito liūdno atsitikimo jam 
surasta darbas ir pasitaisęs pra- 
dėjo dirbti, nors toj vietoj be
veik nėra 'ko veikti.

Lietuvos Atstovas V. Čarnec
kis bus Clevelande. Kaip pra
nešime iš Paskolos Komiteto 
matome, gerb. V. Čarneckis, da
bartinis Lietuvos Atstovas Suv. 
Valstijose, lankysis po įvairias 
kolonijas su prakalbomis ir taip
gi aplankys Clevelandą. Vietos 
Paskolos stotis ir abelnai visuo
menė turėtų jau rengtis tinka
mai jį sutikti, kada jau bus pa
skirta atsilankymui diena.

perstatyme 40 porų, surin
ktų iš Teatrališko Choro ir Liet. 
Vyčių 25 kuopos choro, po va
dovyste J. Klimavičiaus. Oras 
buvo lietingas, ‘bet gi laike Lie
tuvių perstatymo savo šokių ir 
žaislų nelijo. Lietuviai buvo 
prpgrame ketvirta tauta iš ei-

ir pervarė įstatymą kuris ski
ria $500 bausmės arba kalėji
mo pusę metų arba abi bausmi 
už nepildymą 8 valandų įstaty
mo, ir kiekviena tokio peržengi
mo diena skaitosi paskirai.

Detroite sudegė tūlas Šiman
skis, 60 m. amžiaus; prieš mir
siant dar paliudijo kad jo brolis 
jį apliejo terputinu ir uždegė, 
po susivaidinimo už nepaskoli- 
nimą pinigų jam.

New Yorke iš viešbučio lango 
nuo 12 augšto iššoko 80 metų 
amžiaus moteris ir užsimušė.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 4 kambarių namas, 

lotas 40x123% pėdų, kaina 2,200.
Reikia įmokėti $500, likusius po $25 
j mėnesį. Randasi ant Tracy a v. (32 

S. B. REIKUS 
8010 Bellevue Ave. Cleveland.

lės. Visi dalyvavusieji atliko

Clevelando Lietuviams, prade
dant paskolą pereitais (metais, 
buvo paskirta išpirkti bonų už 
$90,000. Bet išpirkta už apie 
$50,000. Darbas buvo pertrau
ktas ir daugiau neparduota. Da
bar vėl mums paskirta išpirkti 
dar nors už $10,000, jau nebai
giant tų $90,000 kvotos. Pasi
rūpinkime. Dešimts • tūkstančių 
dolarių yra menkas pinigas to
kiai didelei kolonijai. Atmetus 
jau bedarbius ir nepilnamečius, 
užtektų, vien galinčiųjų pirkti, 
tik po $50, sudarymui reikalin
gos sumos. Pora šimtų žmonių 
po $50 •— ir musų kvota pilna. 
Bet kad randasi 'galinčių pirkti 
ir po $100 ir daugiau, tai nerei
kės nei dviejų šimtų.

Paskolos stoties naujoji val- 
ba lai sušaukia tuoj susirinki
mą, parenka gerus 'bonų parda
vėjus, bent dvidešimts vyrų ir 
merginų, ir jiems nebus sunku 
surasti po desėtką pirkėjų.

Darbas butų greitai užbaig
tas.

gražiai.
Miestas rengdamos prie iškil

mių jų pasisekimą buvo apdrau- 
dęs nuo lietaus (insured). Ka
dangi viskas atsibuvo po grynu 
dangum tai daugiausia ir pri
klausė nuo oro. Iškilmių suren
gimas brangiai atsiėjo. Apdrau- 
dos suma nešė $47,000. Kom
panija pralaimėjo, nes pėtnyčioj 
pradėjo lyti. Kiek buvo ineigų 
nuo visokių įžangų (ne visos 
apeigos buvo apmokamai mato
mos, tik tūlos), likusią stokuo- 
jamą .sumą turėjo pridėti ap- 
draudos kompanija.

Bandė riusinuodinti del bedar
bės. Juozas Alekna, 6107 Uti
ca avė. (Angliškšai pasidavęs 
Lechner), delei bedarbės ir sa
vo kūdikių verksmo neturint ką 
valgyti, apimtas desperacijos, 
kėsinosi nusinuodinti, išgerda
mas ammonijos. Nugabentas 
ligonbutin jis liko atgaivintas. 
Po to pasakojo kad jis jau ilgai 
nedirba, neturi iš ko. apsimokė
ti ir nidkas neduoda maisto ant 
bargo, ir jo namuose apsireiš
kė badas. Daugelin vietų krei-

NAUJOS LAIŠKAMS POPIE- 
ROS tinkamos * rašymui pas tė
vus’, brolius ir seseris ir taipgi 
visiems kitiems giminėms arba 
draugams. Tuzinas tiktai 25c. 
Indėk štampą ir gausi katalogą.

J. YERUSEVIČIUS
Box 68 Lawrence, Mass.

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

Lietuvių ir Lenkų. Norintieji gali 
pirkti pigiai, nes parsiduoda delei sa
vininko nesveikatos. Norima parduo
ti kuogreičiausia. Galima sykiu pir
kti ir namą. Kreipkitės (32)
1196 E. 79 Street, Cleveland.

PAJIEŠKAU Antano Jagmino, 48 m.
amžiaus, 24 metai Amerikoje, yra 

siuvėjas iš amato. Paeina iš Girių 
kaimo, Luokės par. Gyveno Cleve
lande. Jis pats ar apie jį žinantieji 
meldžiami atsišaukti. Jieško jo se
suo Veronika Jagminaitė. Rašykite:

J. Gumbiakis
411 Second St., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA SALDAINIŲ ir sal
džių gėrimų krautuvė, daranti ge

rą biznį, pigi renda. Kreipkitės po 
1283 Addison avė., netoli Superior.

Kaip iš kvotų paskirstymo 
matome, kitos dar didesnės ko
lonijos gauna sau tik po $10,000 
išpirkimui, taigi ant Clevelando 
uždedama didesnė našta. Vie
nok mes galime pasididžiuoti 
kad lygiai keliame sų kitomis, 
ir kada mes išbaigsime savo .da
li bus daugiau garbės ne^u ki
toms kolonijoms — nors jau pa- 
skirsčius tą ‘'garbę” proporcija.

Iš apie 15,000 vietos Lietuvių 
pirmiau bonus pirkusių yra ko
kie 60,0 suviršum žmonių. Kur 
kiti ?®'Dabar dar nors 400 pir
kėjų galėtų prisidėti prie pir
mųjų, sudarymui nors 15-tos 
dalelės čia bonus turinčių dū
šių.

Majoro padėka dalyvavusiems 
miesto 125 metų sukaktuvių iš
kilmėse. Iš Clevelando Majoro 
raštinės atsiųsta sekanti padė
ka Clevelando Lietuviams daly
vavusiems pagražinime sukak
tuvių iškilmių:

“Visiems tiems, ypatingai 
tiems svetimo gimimo ar kil
mės, kurie ėmė dalyvnmą Visų 
Amerikiečių perstatyme pėtny- 
čioje, aš noriu išreikšti širdin
gą padėką visų Clevelandiečių 
vardu.

“Akivaizdoje lietaus ir neuž
tikrintų pasekmių iš to, persta- 
tytojai parodė dvasią kuri buvo 
mums visiems ūpo pakelėj a. 
Kaipo piliečiai vieno miesto ir 
vienos bendros šalies, mes di
džiuojamės jais ir geidžiame 
dar vėl matyti ir girdėti juos 
tokiose aplinkybėse kurios leis 
pilnai apvertinti jų perstatymų 
išdidumą.

• (Pasirašo) W. S. Fitz Gerald 
Mayor.”

Nuo Lietuvių dalyvavo perei
tos pėtnyčios vakaro dideliame

Didelis išvažiavimas. T. M. D. 
47 kuopa rengia didelį gražų iš
važiavimą ateinančio j nedėlioj, 
rugpjūčio 7 d?, Puritas Spring 
Parke, šalip pasilinksminimo, 
šiame išvažiavime nariams bus 
progo įsigyti TMD. Ohio ir Mi
chigan valstijų apskričio kuopų 
išleistą gražią knygelę, ‘.‘Emo
cijos ir Jų Kultūra”.

Važiuojant reikia imti nuo 
skvero Lorain karą ir važiuoti 
iki karbarnių, nuo tenai imti. 
Puritas Spring Park. Nuo te
nai kainuoja tik 5c., daVažiavi- 
mui iki vietos. Rengėjai.

Dr. V. Kudirkos Dr-stės išva
žiavimas atsibus rugpjūčio 14 d. 
visiems gerai žinomoj vietoj — 
Walter’s Grove, prie State rd. 
Kadangi tai gal bus paskutinis 
šios vasaros išvažiavimas, visi 
rengkitės atsisveikinti su lau
kais ir dalyvaukit nuo anksti 
ryto.

TMD. 20 kuopos susirinkimas. I 
Nedėlioj, rugpjūčio 21 d. atsi
bus TMD.' 20 kuopos susirinki
mas. Ateina ruduo, laikas jau 
rengtis prie naujų darbų; taip
gi yra atėjus nauja knyga — 
visi nariai ateikit •■atsiimti. At
sibus Goodrich name, nuo 2 vai. 
po pietų. (1420 E. 31 St.š

Susirinkimas. Dr. V. Kudir
kos Draugystė turės savo susi
rinkimą nedėlioj, rugp. 7 d., pa
prastoj vietoj, Flynn-Froelk na
me, 530.9 Superior avė., nuo 2 
vai. po pietų. Nariai kviečia
mi skaitlingai atsilankyti, yra 
svarbių reikalų aptarimui ir pri-. 
sirengimui prie išvažiavimo ku
ris atsibus sekantį nedėldienį.

J. Ruš'kis, užr. sekr.

Šiame numeryje telpa vi
sų Lietuvos Laisvės Bonus 
pirkusių Clevelandiečių var
dai ant pusi. 6-to.

Reikalaus 8 valandų kelių tai
sytojams. Valstijos kelių tai
symo ir statymo kontraktoriai 
verčia savo darbininkus dirbti 
10 valandų į dieną. Tos žinios 
pasiekė valstijos industrialių 
santikių direktorių ir jis įsakė 
tai pertikrinti ir priversti pil
dyti 8 valandų nustatymą val
džios darbuose. Kuomet dabar
tinis direktorius buvo valstijos 
legislatures' nariu, jis sumanė

$500 iki $4000
2 Šeimynų namas, 11 kambarių, su maudynėmis, elektros 

šviesa, garadžius. Ant Lawnview avė. ir E. 66 gat. 
Puiki apielinkė.

2 Šeimynų namas, 9 kambarių, su maudyne, elektros švie
sa. An t/ Aberdeen ąvę., tarpe E. 74 ir. 79 gatvių, ra
mioj apielinkė j..

2 šeimynų namas, 10 kambarių, su maudynėmis, elektros 
šviesa, šildymo pečium (furnace), skalbynės, dubal- 
tavas porčius, skaitinių (slate) stogas. Lotas 38x107. 

i Labai puikus namas, ant E. 74 gatv., .arti Superior.
2 šeimynų namas, 8 'kambariai, maudynė, elektros švie

sa, garadžius del dviejų automobilių. Ant E. 49 gat. 
arti Superior avė.

3 šeimynų namas, 17 kambarių, maudynės, fumasas, ska
lių (slate) stogas. Ant Cornelio avė. ir E. 74 st.

3 Šeimynų namas, 11 kambarių, maudynės, elektros švie
sa, fumasas. Ant E. 47 gatvės, tarpe St. Clair ir 
Superior.

4 šeimynų namas, 20 kambarių, maudynės, elektros švie-
. sa, iš abiejų galų dubeltavas porčius. Lotas 38x107. 
Invažiavimas ir vieta del garadžiaus. Ant E. 74 gat. 
Tarpe Cornelja ir Aberdeen, netoli Superior ir E. 79 
gatvekarių.
Visi minėti namai parsiduoda su įmdkėjimu nuo $500 

iki $4,000 ar daugiau. Taipgi yra priimami 'kaipo {mokė
jimas lotai ar mortgečiai. Likusieji ant lengvų išlygų 
kaip randomis. Visi šie namai yra patogioj, apielinkėj del 
Lietuviu — arti naujos Lietuvių bažnyčios -ir puikios Lie
tuviškos mo'kslainės, arti gatvekarių ir parankių darbi
ninkams dirbtuvių ir kitų Lietuviškų įstaigų ir sueigų 
vietų.

Pasiskubinkite kolei yra iš ko pasirinkti, nes tuojau 
atsidarys Lietuviška mokykla naujame name, taip pat ir 
nauja bažnyčia bus .tuoj užbaigta.

Platesniam susižinojimui kreipkitės pas:
P. MULIOLIS 2006 St. Clair Ave.

Gyvenimo vieta: 6712 Edna Ave.

Dideles 
Arklių Lenktynes

NORTH RANDALL TRACK 
Rugpjūčio 8, 9, 10, 11, 12, 13 

1921

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonku, bačkų ir korkavimui prietaisų. Sykį pa
bando 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 -*66

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

PARSIDUODA RAKANDAI iš ketu
rių kambarių, pigiai, tinkamiausia 

naujai apsivedusiems. Galima užimt 
ir namą, renda pigi, netoli naujos 
Lietuvių bažnyčios. Kreipkitės 6505 
Bonna Avė. ' (32)
IŠSIRENDAVOJA vienas kambaris 

dviem arba vienai ypatai, elektros 
šviesa, maudynė. Kam reikalinga 
atsikreipkit “Dirvos” Krautuvėn.

REIKALINGA
VYRAI patogiam išlaukiniam darbui. 
Tesikreipia tik švariai pasirėdę, ku
rie turi plačią pažintį Clevelande. Ge
ra proga dideliam uždarbiui. Drau
gijų ir kuopų sekretoriai gali pasi
naudoti tame. Kreipkitės prie Mr. 
Springer tarp 9 ir 12 ryte, 315 Na
tional City Bldg.

LOUIS EISENBERG I
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 5

Kvarbų, Varų^ih, Cinuoja, >
Lieja ir Stogams dangalų |
1169 East 79th St. N. E. 1

Princeton 1337-K

ŽINIA KELIAUJAN
TIEMS Į LIETUVĄ

Daug Lietuvos piliečių iš Clevelan
do buvo pirmiau priversti kreiptis 
prie visokių Žydelių ir Lenkelių agen
tėlių su reikalais kaslink keliavimo į 
Lietuvą ir daugelis Lietuvių tiesiog 
važiavo į New Yorką manydami jog 

iten bus viskas geriau, bet nuvažiavę 
I viską kitaip atranda; daugumas ne
suranda savo bagažo, o nuo kitų ge
ležinkelių kompanijos pareikalauja 
daug užmokesnio už bagažus. Taip 
yra ir su tais agentėliais: jie nuplė
šia žmones dideliai daug už visokius 
patarnavimus, bet tų patarnavimų 
žmonės negauna. 1

Kiti Lietuvos piliečiai iš Clevelan
do atsilanko prie savo vietinės Cle
velande Lietuviškos agentūros ir vis
kas jiems kelionėje reikalingo buna 
tinkamai patarnauta ir aprūpinta, to
dėl jie laimingai parvyksta ir pri
siunčia mums daug padėkavonių laiš
kų. Vienas iš daugelio tokių laiškų 
yra žemiaus, nuo seno Clevelandie- 
čip, Petro Mušinsko. Jis rašo:

Liepos 26 d., 1921 m. — Siunčiu 
labai didelę padėką už gerą patar
navimą kelionėje. Viskas labai pui
kiai nusisekė, geriau negu tikėjau. 
Kaip mes turėjome iš jūsų agen
tūros raštus, tai nereikėjo nieko 
daugiau niekur mokėti, ir su tak
sais buvo gerai. —

Petras Mušinskas.

Visi kurie manote keliauti Lietu-, 
von ateikit prie musų, o mes jum 
viską kuopuikiausia parengsime.

Mes siunčiame savo keleiviu ge
riausiais, greičiausiais ir didžiausiais 
laivais. Sekanti laivai išplauks ir 
New Yorko į Europą:

BERENGARIA — 52,022 toną- < 
Rugpjūčio 18 d.

AQUITANIA — 45,647 toną - ' 
Rugpjūčio 23 d.

Tais laivais išvažiuoja pusėtinas1 bū
relis Clevelandiečių Lietuvių.: Jur.- 
gis Jurgelevičius, Katrė Jurgelevičie
nė ir vaikai; Antanas Jakaitis, Ero- 
nimas Gelžinis, Marė Paulavičieiiė n 
vaikais; taipgi daugelis jau užsisakė 
vietas ant tų augsčiau minėtą laivą;

Jei gerbiami Clevelando Lietuviai 
manote važiuoti sykiu su kitais sa
vo pažystamais tuoj ateikit prie mu
sų užsisakyti vietas ant tų laivą;

ZUPANC & KAUPA 
Lietuviška Agentūra

6603 St. Clair Ave. N. E. Cleveland.

Indomios prakalbos atsibūta 
kožną nedėldienį, nuo 3 vai. po. 
pietų, Wm. Abel and Sons Co. 
salėje, 7017 Superior avė., tarpe 
E. 70 ir 71 gat. Inžanga visiem? 
dykai, kolefctų jokių nėra. Tin
ka paklausyti vyrams ir mote
rims, aiškinama Įvairus tikybi. 
niai dalykai.

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

Darbą gvarantuoju dešimčiai metų.
Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui. 
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

PAIN

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

Pradėjo 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 Salvarsan 606

Ofiso valandos 1—4 po pietų ir 7—8 vąk. Nedėliomis nuo 11—1.
— Telefonas Prospect 4061 —

II DR. J. T VITKUS
I I! Gydytojas ir Chirurgas \ |
i Ofiso valandos: 1—3 ir 7^—8 !
: Telefonas: Randolph 188 Į

1304 E. 68 Street.
Kampas Superior Avenue Į 

s Virš Lietuviško Banko I
............ ................ j

DR. P. J. HUGHES 
DENT1STAS 

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuoju 
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 speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai 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, as turiu Lietuviškai kalbantį žmogų.

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

2573 EAST 55th ST., 1 2-ros lubos, Room 7.
Prie Woodland av. ir E. 55th St., Cleveland, O.
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Ohio Didžiausia ir 
Geriausia Krautuvė

$6.75 iki $10.75 PLAČIOS 
DRESĖS po $2.95

Geriausios rūšies margo ging
ham dresės, importuoto orgando 
ir kvietkuoto voile virš 50 įvairių 
madų Mieros nuo 14 iki 44, par
siduoda Bargain Basemente, $2.95

$22.50 Tikro Saltz šilko Plušio, storo audimo; pil
nu pamušalu; su coney kailio arba paprastu plu
šio kalnieriuh; visų mierų nuo 16 iki 46; meti
niame Basement išpardavime jie yra $15.00 
po ..........................

$43.50 Geriausio Saltz Peco Plušio Ploščiai, 36 iki 
40’ colių ilgio; su Australiško oposso ir tikro 
coon kalnieriais; pilnai šilku išmušti; J33 OO 
mieros 16 iki 46; Basemente po......*

$245 Kailio Ploščiai tankaus civet katės kailio, gra
žiai sutaikytų parinktų kailių; 36 colių ilgio; ge
ru šilku išmušti; mieros nuo 16 iki $139.50 
44. Basemente išpardavime ........

MOTERIŠKI $3.00 “JUMPERIAI”
600 Moteriškų Ramie lininių, pusli- C1 A A 

linio ir margo gingham jumperio pavi- 
dalo dresės visose mierose, nuo 16 iki 44. Par
siduoda po $1.44. /

MOTERIŠKI $8.75 "JUM PERI AI"
Moteriški grynos vilnos jersey be- $5 00 

rankovės jumper dresės visose spal- * 
vose. Mieros eina nuo 16 iki 44. Parsiduoda 
Bargain Basemente po $5.00.

Šiame Metiniame Išpardavime rasite sau Ploščių koki norite ir kainos jų bus tokios kad net nusiste
bėsite. Nupirkti ploščiai galima bus palikti musų sandėlyje padavus ant rankos ketvirtdalį vertės.

$39.50 Šilkiniai Plušio Ploščiai — Saltz- Peco ir 
Baffin Seal plušio —: 36 iki 40 colių ilgio; su 

1 moufflino, voveraitės arba coney kalnieriais; vi
si šilko pamušalu išmušti; mieros $28.00 
nuo 16 iki 40; Basemente po . ..... '*’•

Bargain Basemenl
<► o <► O' <► <►

<►

Plrmlalkinis Išpardavimas Molam
Šilko Plušio Ploššių

PAŽVELGUS į sulyginamas pažymėtas kainas pertikrins kiekvieną moterį 
1 pasiryžusią pirkti šilko plušio arba kailio audimo ploščių, kokią ji pro
gą turi dabar pirkimui. Ir niekados pirmiaus mes neturėjome laimės paro
dyti kokių nors gražesnių modelių — plušiai taip turtingos išvaizdos kad tik 
gerai patyręs žmogus galės atskirti juos nuo tikro jurliuto. kailio. Kailio 
pavidalo audiniai turi Itą pačią turtingumo išvaizdą kokią .padaro tikri kai
liai ir tiek pat nešiojasi. Modeliai yra naujausių rudenio ir žiemos madų— 
pamušalas ir apdirbimas nepalieko nieko stokuojančio. Jums privalu yra 
matyti tuos ploščius ir pasinaudoti proga su dideliu sutaupymu. Pirk dabar!

International 
deratija Belgij 
time sprendė 
galbos Rusijai 
Renkama tam

Ohio valstijo 
dėjimas parodi 
geresnio, kaip 
su išdirbysčių i 
stijoje.'

Iš Youngster 
reiškiama page 
geležies darbų, 
nokvnori drąsi 
sukrutimas ja 
gini pasitaisyti

Puodininkys 
verpoolio sritj 
veikti ir išdir 
viskas eis net

Pasirodo did 
anglies garui į

Liepos mene 
sulyg valdžios 
nių iš didžiųjų 
bedarbių akai 
nuošimčiu ari 
mėnesyje. S 
džioje nekuri 
rtėins eiti ga 

dėjimo nepasi

Anglijos did 
dirbimo įstaig 
trių tapo padėt 
kalaujama 50 
ėjo apie 5,000 
da pasakyta jo 
Ida, paėmus pa 
jieji prasiveržė 
daugelyje vietų 
kinta už 5 milijo 
tės medžio ir le

Didžiųjų gelžkf 
vėl pasirengę pra 
tetinku unijų cen 
mano dar sykį m; 
panaikinti brange 
na už viršlaikį.

Dauguma Ohio 1 
liakasyklų jau pat 
nndojimą ir angį 
ianėse su pagalba

$30,000 Vertes Plėšio Moteriške Ploščių
IŠPARDAVIMAS

Sutaupysit 15% iki 40% Ant Kailiniu

^00

$24.50 Kailio Krikliniai iš voveraičių arba coney, 
patogiuose ruduose arba juoduose modeliuose; 
taipgi sealine visose spalvose; pasi- $17.50 

rinkimui is 200 šmotų; Basemente po M

kalnieriais; šilku $27.00 
iki 44; Basemente v

$27.50 Tikro Saltz šilko Plušiniai ploščiai, pilnu pa
mušalu, 34 colių ilgio; su dideliu coney kailio ar 
paprastu plušio kalnierium; platus diržuoto mo
delio visose mierose nuo 16 iki 46; $18.00 
Bekement išpardavime po ..........

$185 Parinkto Sealine Kailio Apsiautalai — pato
gus 45-colių dolman mados; gražiu šilku išmuš
ti; micros nuo 16 iki 44; Basemen- $129.50 
to išpardavime po ................

$59.50 Francuziško Coney Kailio Ploščiai — Parin
ktų kailių, taupe arba rudi; 36 colių diržuoti mo
deliai; su dideliais • ■ * • • —•
išmušti, micros 16
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36 COL. ILGIO ŠILKO PLUŠIO 
MOTERIŠKI PLOŠČIAI■Minkštos šilkines 

Rūšies Plušio 
Plačiu. Kalnierium, 
Kapsais ir Kraštais 

Kit Coney kailio
Pereitų Metų Kaina $35.00 

Rugsėjo men. bus $25.00 
Rugpjūčio Kaina $19.50

iš

40 COL. SALTS PECO PLUŠIO 
MOTERIŠKI PLOŠČIAI

38"Su Plačiu, Kalnierium 
ir Kapsais iš 
Raccoono, šeško arba 
Australiško Oposso. 
šilko Pamušalu.

Pereitų Metų Kaina $65 ir $75 
Rugsėjo kaina bus $49.50 ir $55

Rugpjūčio Kaina $38.75

40 COL. SALTS PECO PLUŠIO « 
MOTERIŠKI PLOŠČIAI X

šie Ploščiai Turi J| k
Ilgą A/psiautalo * W .■!
Kalnierių iš f U
Puikiai Išrodančio S ^JL
šilumą Duodančio 
Kolinsky Coney

Pereitų Metų Kaina $45.00 
Rugsėjo Kaina bus $29.50

Rugpjūčio Kaina $24.50

40 COL. SALTS PECO PLUŠIO | 
NISHNI PAVIDALO PLOŠČIAI |

Su Apsiautai© nil C
Kalnieriais ir Kapsais I ■■■IH 0
Parinkto Australiško
Raccoono ir _ I _ H v
šeško arba I
Oposso Y

Pereitų Metų Kaina $85 iki $125 A 
Rugsėjo m. bus $69.50 iki $72.50 Y

Rugpjūčio m. kaina 59.50

BAILEY’S — Trečios Grindys BAILEY’S — Trečios GrindysBAILEY’S — Trečios Grindys BAILEY’S — Trečios Grindys

, žiogų tvanas. S 
upėj, Kanadoj, užp 
idiomos daugybės 
p. Ties Three Rive 
hi vandenį 'buvo p. 
rato krašto iki Įeito.

New Yorico valstij 
bristai duota tai pri 
tekų teoriją: Suėdę 
toj dalyj, žiogai keli 
daėjo iki upės manyd 
tad kiton pusėn, bet 
tuno šokdami visi suk 
faj ir žuvo.

Rado meteorą. Noi 
(riestubos nukrito me 
hpj paimtas dar buvo 
•veria apie du svaru, 
tfo chemikai ištyrinę 
undo kad meteoras su 
•tie 30 nuoš. geležies, 1 
• jn kartonas. Rast

B jo išsidavė 1 
tai ir žmonėms prie 
bnsans laikę tyrinėj 
W Msiii niežėjimas, 
*# ir Šaudymas.

Javai Atpinga
— Kviečių ks 

^supuolė, tikrinama d, 
* dabartinis jų pristat. 

apsiribos ant tie! 
^galimybės tinkuojant


