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S.L.A. Seimas Nedidelis, 
bet Laukiama Didelio Leono
Delegatų Pirmoj Sesijoj buvo tik 63, nuo 42 Kuo-7 

pų. Su Valdybos Nariais ir Delegatais su Pa
tariamu Balsu Susidarė Delegatų į 75.

TMD. SEIMAS NED1KTAS IRGI. VISI ENER
GINGAI TARIASI DIRBTI.

DARBA!
IR DARBININKŲ ŽINIOS

AUKSO-SIDABRO FONDO VAJAUS DIENOS 
ATĖJO - DIRBKIME!ŠIAUREN

Kapitonas Amundsen, pasi
ėmęs visko reikalinga septy
niems metams, išvyksta iš Seat
tle, Wash., laivu “Maud” į toli
mą šiaurę, į poliaus sritis. Jo 
tikslas yra ištyrinėti ar šiaurės 
vandenįs kada nors bus galima 
laivais plaukioti; kaip gilus tie 
vandenįs yra po apačia begali-: 
nių ledo laukų, ar yra dar kitos i 
toj srityj žemės nesurastos; iš 
ko susideda šiaurinių jūrių dug
nas ; ar yra dar kokie gyvūnai, j 
ar net žmonės, t . 
dar mes nežinome.

Tyrinėjimus Amundsen darys 
pirmiausia įšaldindamas savo 
laivą į ledus kur jis paskui ga
lės plaukioti sykiu su žiemos 
audromis ir vasaros srovėmis 
po šiaurę. Jisai gabenasi su sa-i

Aukso-Sidabro Vajus jau čia 
pat. Nuo žodžių pereisime prie 
darbų, sumanymas bus kuni- 
jimas. Jisai bus gražiai įvykin
ta ir neš musų tautai daug gar
bės ir naudos, jeigu mes visi 
suprasime aiškiai kokį didelį ir 
svarbų darbą užmanė Amerikos 
Lietuviai, ir kokią didelę atsa
komybę ant savęs užsidėjo.

Užteks pasakius kad ir Ame
rikos valdžia Sr plačioji jos vi- 

------  ------ ’įsuomenė gyvai yra susidomėju- 
tose srityse kO|Sj0S įuo Ljetuvių užmanymu. 

Jiems didelė naujiena tokie dar
bai. Jie {patįs niekados to ne
darė ir jie neįsivaizdina sau 
kaip tai galima butų padaryti. 
Jie moka taksus, dažnai rauky- 
damies, jie reikale skolina vai

zdžiai; bet kad nešti valdžiai tą | 
vim vieną iš geriausių moksliš-. ką žmogus turi savo turte ge- 
kų instrumentų kokius kada yra I riausią ir brangiausią — tai 
bent kas šiaurėn nusigabenęs.

L. P. IŽDAS
L. P. Iždo Komitetas ma

loniai prašo sandarbininkų 
siunčiant aukas ir metines 
duokles čekiais, pačto ar 
ekspreso money orderiais 
visuomet užrašyti ant jų 
Lietuvių Politinis Iždas, ar
ba sutrumpintai, L. P. Iž
das.

Siunčiant pinigus, taipgi 
darant patarimus, paklausi
mus ar kitais L. P. Iždo rei
kalais prašome kreiptis se
kančiu adresu:

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 So. Halsted St.

Chicago, III.

Hagos Konferencija Už
daryta Laikraščiams
Washington, birž. 15 d. (El

ta). — Naktį į antrą birželio 
Lenkai padarė kratą Vilniuje 
Lietuvių leidžiamų laikraščių 
redakcijose bei spaustuvėse.

Išbarstė raides, paėmė antgal- 
Visi Lietuvių laik

raščiai — “Vilnietis”, “Garsas”, 
“Nasza Z lemia” — uždaryti. Iš 
redaktorių, leidėjų, ir spaustu
vių vedėjų paimta raštiniai pa
sižadėjimai kad ’Lietuvių laik
raščių nebeleisią.

- Lietuvos vyriausybė (yra pa
siuntusi delei to protestą Tautų 
Sąjungai.

Pirmiausia, knygos rodyk- 
neindėjo to mokinio vardo 
baigusiųjų akademiją tar- 
Paskui, puslapį su Kaplano

NIEKŠIŠKASIDARBAS | AMUNDSEN VYKSTA 
PRIEŠ ŽYDUS

Washington. —I Suv. Valsti
jų kariško laivynp Annapolyje 
akademiją tarpe kitų šįmet bai-

I gė vienas žydas — čia gimęs ir 
augęs vaikinas, pasižymėjęs ir 
užsitarnavęs pagarbos mokinių 
taipe. Mokinių knygos redak
torius, vienas iš mokinių, pri
rengė knygą taip kad joje neat
rastų Žydiško vardo — L. Kap
lan, 
lėse 
kitų 
pe.
paveikslu ir jo biografija kny
goje įrengė taip kad jį galima 
išplėšti be sudarkymo knygos, 
ir tada tikras patriotas Ameri
konas — ar visi kiti mokiniai— 
turėdami tą knygą nematys žy
do vardo nei jokių žymių savo 
tarpe.

Ta niekšystė tuoj susekta, iš
nešta klausimas ^valdžioje, ir 
laivyno Admirolas Wilson kuris 
buvo suteikęs pagyrimo laišką 
knygos redaktoriui jį tuoj at
šaukė, pareiškdamas tą jo pasi
elgimą “žemu ir ubagišku špo
su”.

I SLA. ir TMD. Seimai
Detroit, Mich. — Birželio 18| Į__ H

d., nuo 10:30 v. ryte, prasidėjo L- k.i.-xp„ 
TMD. Seimas Tuller hotelyje.1 ’ 
Seimą atidarė K. šnuolis, vieti- 

. nės TMD. kuopos Seimo rengi
mo komisijos narys. Mandatus 
patikrino J. J. Žilius ir J. Ove- 
raitis. Tuo tarpu pakviesta kal
bėti A. B. Strimaitis, po jo — 
K. S. Karpavičius.

Iš Centro Valdybos dalyvavo 
tik vienas iždininkas, Strimaitis.

Seimo pirmininku išrinkta A. 
B. Strimaitis, pagelbininku A. 
Praškevičius, sekretorium — J. 
J. žilius.

Sekė raportai, 'kurie priimta. 
Nebuvo raporto nuo pirmininko, 
bet nežiūrint jo neveiklumo ir 
sekantiems metams tas pats iš
rinkta (tai F. žyvatas).

Antroje sesijoje buvo kalba
ma nekurie dalykai, ir daugiau
sia sustota prie Dėdės Šerno ra
štų. Paaiškėjo jog negalima tų 
raštų išleisti, kadangi jie yra 
užkopiruoti, o Už raštus Šernui 
mokėti pinigai Sjo daugiau jo 
palaikymui, o ne pačių raštų iš- Į 
leidimui.

Seimo Narių Vakarienė
Birž. 18 d., vakare, tame pa

čiame viešbutyje atsibuvo dele
gatų ir svečių vakarienė. Lai
ke vakarienės laikyta kalbos, šie 
kalbėjo įvairius klausimus pa
liesdami: St. Gegužis, Adv. K. 
Jurgelionis, P. Jurgeliutė, M- 
Damijonai tienė, Adv. K. Gugis, 
Dr. Ai L. Graičunas, J. V. Lut- 
kauskas, VI. Natkevičius, B. žy
gelis, K. S. Karpavičius, A. Ra- 
ginskas. Vakarą vedė Dr. F. Ma
tulaitis. Dalyvavo daug svečių 
ir beveik .visi Seimų delegatai.

SLA. Seimo pradžia
Birž. 19 d., nuo 10 ryte, pra

sidėjo SLA. Seimas. Atidarė jį 
SLA. Prezidentas St. Gegužis 
su trumpa kalba, po to, manda
tus pertikrinant, pakviesta kal
bėt V. Natkevičius, B. Žygelis, 
V. K. Račkauskas. Musų bol
ševikai, kurių pasirodė dikčiai 
Seime esančių, dar perstatė kal
bėt Dundulį, jų pralaimėjusį 
delegatą į SLA. prezidentus. Jei 
kas nori klausyt prakalbos ir 
aiškiai matyt jog kalbėtojas ne
žiną ką pats kalba — geriausiu ( 
pavyzdžiu bus Dundulis.

Dundulis tik tiek išvedė kad 
nereikia SLA. organizacijoj par
tijų, pasmerkė komunizmą, pa
gyrė Dr. Šliupą, komunizmą už
verdamas savo širdyj.

Antra, trečia ir ketvirta se
sijos praėjo raportais ir berei
kalingais gaišavimais', kuo la
biausia pasižymėjo raudonieji, 
savo klausimus įkišdami.

Musų raudonukai vartoja kle
rikalų taktiką: kalbina tauti
ninkus būti bepartivįais, nekišti 
į Susivienijimą partijų, o patįs 
tuo tarpu kuokarščiausia sten
giasi visiką savon pusėn paver
sti. Kolei dar laikas, tautinin
kai turi užkirsti tam kelia.

Tolimesnėse sesijose laukia
ma audros, spėjama kad net Sei
mą -reiks uždaryt nebaigus.

Nori Sulaikyt Mainerius
Washington. — Darbo Sekre

torius Davis yra pasiryžęs su
vesti į tarybas anglies kasyklų 
•operatorius su mainenais ir iš
sikalbėti apie 
išlygas.

Komercijos 
ver paskelbė 
tyrinėjimų mainerių gyvenimo 
ir algų kad kasyklų darbininkai 
negauna užtektinai mokesties 
pragyvenimui. Delei kasyklų 
operatorių jietvarkaus vedimo 
•darbų pusę laiko maineriai iš
būna be darbo ir jų uždarbiai 
suėmus abelnai neišneša nei 
skurdžiam pragyvenimui reika
lingos sumos.

Utah valstijoje štreikūojančių 
angliakasių sritin pasiųsta ka
riumenė po to kaip angliakasiai 
padarė užpuolimą ant traukinio 
ir nušovė kasyklų sargą ir su
žeidė vieną.kasyklos perdėtinį.

Nežiūrint angliakasių streiko 
daugelis geležinių dirbtuvių vi
soje šalyje varo darbą pusėtinai 
■smarkiai, pereitoj savaitėj iš
darbius pasiekė 75 iki 80 nuoš. 
normalio. Daugelyj vietų pa
sirodė kėlimas darbininkams al-
«Q-

Automobilių išdirbystės viso
je šalyje patiria didesnį darby
metį negu kitados kada — gau
na daug reikalavimų automobi
lių, ir tose dirbtuvėse darbai 
įsiveikė.

Uniontown, Pa., dinamitu su
sprogdinta angliakasio namas 
delei to kad jis nestreikavo.

Connellsville srityje kompani
ja prašalino iš savo namų tris
dešimts streikuojančių anglia
kasių-

Chicagoj gelžkelių darbo ta
ryba neatilsėdama išleidžia vie,- 
ną po kitam nusprendimus ir 
pavelijimus gelžkelių kompani
joms numažinti darbininkams 
algas. Kas savaitė 
kelis nuosprendžius 
žkėlių darbų šakų 

‘ algų numušimui.
Kaip sueina balsavimo pasek

mės, skelbia gelžkelių darbinin
kų unijų viršininkai, visų be
veik darbų šakų gėlžkeliečiai di
dumoje balsuoja už streiką.

Nuo liepos pirmos dienos vi
si gelžkeliai numažina savo dar
bininkams algas, valdžios gelž
kelių darbo tarybos nutarimu.

Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija Cincinnati, O., už- 
gyrė aūgliakasių streiką ir taip
gi entuziastiškai plojo kur bu
vo kalbama apie galimumą kil
ti gelžkel iečių streiko.

Cresson, Pa., kasyklų savinin
kai leidžia streikuojantiems dar
bininkams gyventi, 'dykai kom
panijų butuose.

Richmond, W. Vai, išmesti iš 
kompanijų namų streikuojanti 
unijistai angliakasiai pasistatė 
sau audeklines būdas kalnuose. 
Kompanijos pareikalavo teismo 
uždrausti darbininkams ant jų 
žemių gyventi; bet teismas .pa
liko žmonėms teisę laikytis to
kioj audeklinėj kolonijoj;

Bedarbiu skaičius Italijoj nuo- -iii-ilat eina mažyn. Lombardijoj nor!s ,kad ‘“^tininkai paleis- 
tęsiasi geležinių dirbtuvių strei-' tokių niekų apie šitą konfe- 
kas. Irenciją kaip padarė Gehooj. •

WORCESTER, MASS.
Fėrai našlaičių naudai. Ge-

streiko pabaigimo

Sekretorius Hoo- 
žinią iš savo pa-

išleidžia po 
įvairių gel- 
darbininkų

Lenkai Uždare Vilniaus 
Lietuvių Laikraščius
Haga..— Prasidėjus konferen

cijai Rusijos reikaluose," Holan- 
dijos premjeras Karnebeek, ku
ris Vadovauja visu reikalu ka
dangi jo žemėj dalykas einasi, 
uždarė visas duris ineiti laik
raščių korespondentams į palo- 
cius 'kuriuose laikoma posėdžiai 
ir net uždarė vartus kad kores
pondentai neineitų į sodną ku
riame vaikščioja visų šalių dele
gatai. Aplink palociųs ir var
tus apstatyta kariumenė.

Norima tarybas pravesti pa
slaptyje. Karnebeek aiškina ne-

Amerikonai Ims Lietu
vos ir Lietuvių Pa

veikslus
Washington, birž. 7 d. (Elta). 

— Viena iš žymesnių Amerikos 
judomųjų paveikslų kompanijų, 
Post Picture Corporation, siun
čia šią vasarą savo žmones į 
Lietuvą nufotografuoti Lietu
vos žymesnių vietų, įstaigų ir 
žmonių, žodžiu sakant visa kas 
Amerikos žmonėms galėtų būti 
svarbu ir naudinga sužinoti apie 
Lietuvą. Ateinantį' rudenį jų 
nuimti paveikslai bus rodoma 
visuose Amerikos teatruose, vė
liau juos žadama persiųsti Eu
ropon. Kompanija kreipėsi į 
Lietuvos Atstovybę del pagalbos 
ir tarpininkavimo. Prašomoji 
pagalba jai bus teikiama.

di-
ir 

in-

Rusai-Vokiečiai Artinas, 
nors Letai

Maskva. — Rusijai reikia 
dėlės daugybės mašinerijų 
kitokių reikmenų atstatymui
dustrijos. Bet vietoj didelio tva
no tų reikmenų Rusijon inplau- 
kia tik mažos srovės. Jei Ge- 
noos konferencija butų sutikus 
Rusijai pegelbėt, dalykai butų 
pasitaisę.

Iki šiolei Rusų-Vokiečių eko
nominė sutartis dar nepasirodė 
dideliu bendravimusi tarp tų ša
lių, vienok jau Vokiečių prekių 
agentai, Vokiečių ekspertai ir 
Vokiečių kapitalistų! pasiunti
niai nuolat atvyksta į Maskvą 
vis didesniais būriais. Kožnas 
traukinis iš Rygos atgabena jų 
tuzinais. Nekurie gryžta Vo
kietijon nustoję vilties biznio 
progoms Rusijoje. Kiti pasilie
ka ir daro biznį.

Svetimų šalių pinigai atsiran
da Rusijoje didesniais saikais. 
Vokiečiai net sutinka priimti 
užlaidas bizniams po bolševikų 
kontrole.

be-
pa- 
ku-

Paveikslai per Be vielinį 
Telegrafą,

New York. — Iš Romos 
vieliniu telegrafu perduota 
veikslas į Bar Harbor, Me.,
rį tai paveikslą patalpino nedė- 
liniai laikraščiai New Yorke, ši
tas procesas yra stebuklas mok
slo srityje, išrastas Dro Korn, 
Berlijio mokyklos elektrofizikos 
profesoriaus. Tiesa, paveikslas 
nėra pilnai geras, bet menama 
jog trumpoje ateityje bus tas 
būdas išvystyta.

Dr. Korn ant to darbo trusia- 
nuo 1890 metų.si

Meksika turi $528,000,000 vi
dujinės ir išlaukinės skolos. An
glijos ir Amerikos bankieriai ta
riasi su finansų ministerija ko
kiu 'budu jie galėtų Meksikai pa
gelbėt.

Leninas Gal tuoj Mirs
Londonas. — Gaunamomis ži

niomis, Sovietų Rusijos dvigal
vis imperatorius Leninas mirš
ta. Jo padėtis, kaip paskutinės 
žinios iš Maskvos: skelbia, yra 
visai kritiška. Nuo birželio 1 
d. Leninas nustoju kalbos, jis 
yra suparaližiuotas.

Leninas serga tokia pat liga 
kuri užmušė Napoleoną. Abu 
jie padarė dideles .{(klaidas dirb
dami nuolatos,' dideliu protišku 
smarkumu.

Leninui mirus, Trockis užimsj 
valdžią ir liks vienatiniu Rusi
jos diktatorium. Leninas bandė 
kaip kur protauti, Trockis yra 
įtik durtuvo pagalbai įsitikėjęs. 
Leninas yra Slavas, Trockis yra 
Žydas, žydui liks valdžia be
veik vienos iš didžiausių valsty
bių, kokios valdžios dar žydas 
sviete neturėjo. [Beit gaila kad 
šis Žydas neveikia gudrumu ir 
bizniška sistema kaip abelnai 
žydai pragarsėję bet kokiu ten 
išsvajotu nieku. Daug ko galė
tų žydų garbei padaryti elgda
masi tikrai žydiškai.

Marconi Nori Susikalbėt 
su Marsu

New York. — Marconi, bevie
lio telegrafo išradėjas, 'kuris ke
lis sykius paskelbei gavęs iš kur 
tai nežinomus signalus ir spėjo 
jog tai nuo planetos Marso, da
bar atvykdamas į New Yorką 
savo laivu-laboratorija skelbia 
nėra nieko gavęs nuo Marso, 
nors jis tikisi, kadangi Marsas 
dabar arčiausia prie žemės kiek 
ijis šįmet prisiartint gali.

Dabar Amerikoje yra du ku
rie bando susisiekti -su kitais pa
sauliais: vienas Marconi bandąs 
susikalbėt su gyvais Marso žmo
nėmis, jei ten kokie yra, ir rei
kia abejoti ar jam pasiseks.

Kitas — tai Doyle, mokslinin
kas ir rašytojas, kuris 'bando su
sikalbėti su negyvomis dūšelė
mis išėjusiomis iš šio pasaulio į 
“aną”. Doyle sako jam vyksta 
pasišauk t dvasių kiek tik jis no
ri, ir - su jomis varo pasikalbė
jimus.

Anglija ir jos žemės perka la
bai daug išdirbtos odos iš Suv. 
Valstijų. Balandžio mėn. nu
pirkta 1,694,554 ketvirtainės 
pėdos čeverykams odos. Vokie
tija nupirka apie 300,000 ketv. 
pėdų odos.

čevęrykai čia pabrangs.

Žuvo 11 Jūreivių
Hamburgas. — Traukiant iš 

vandens Brazilijos laivą taisy- 
sui, jam apvirtus nesurandapia 
11 jūreivių. 112 kitų išgelbėta.

jiems didelė naujiena. Lietu- gūžio 20 d. Lietuvių salėj “Au- 
Jo tyrinėjimams pagelbės du vių savo Tėvynės meilė juos ti- šrelės” Choro merginos parengė 

orlaiviai ir didelis fotografavi-Įkrai ima stebinti. Ikišiol jie forus ir šokius Lietuvos našlai- 
mams apaiatas, orlaiviais galės >apie Lietuvius maža žinojo, ojčių naudai. Viskas pavyko la- 
apžiurėti šimtų mylių plotus nuo kurie ir žinojo tai ir iš tų dau- bai gerai, pelno nuo šio paren- 
pakraščio kur įjau laivas neda-Į gelis žiūrėjo į Lietuvius kaipo gimo paliko apie $60.
siekia ir kur negalima dasigau-|į atsilikusią, tamsią tautą. Bet Tq dalyko užmanytoja yra J. 
ti sūnų traukiamomis rogėmis, štai tie daugelio niekinami Lie- Rauktytė. Jos ir jos draugiu 

Amundsen šioje ekspedicijoje , tuviai ‘ima visus stebinti savo pasidarbavimu bus gerokai su- 
orio nilno rlo-mnlrm+ičlnimn _ t-j___  • i i

To dalyko užmanytoja yra J.

įveda pilną demokratiškumą — 
kiekvienas su juo vykstantis vy
ras, nežiūrint kaip garsus mok
slininkas jis -buvo namie būda
mas, nebus nei didesnis nei ma
žesnis už tuos kurie jiems tik 
pagelbsti, ir valgys sykiu su vi
sais darbininkais ir Eskimosais.

Kapt. Amundsen-pirmą ekspe
diciją turėjo iš Norvegijos lie
pos mėn. 1918 m. 1

šitas Amundseno ekpedicijos 
planas nėra pirmutinis; pana
šiai laivą buvo įšaldęs Fritjof 
Nansen 1893-1896 m. Nansen 
tuomet ištyrė jog Siaurinęs jų- nei gyvu žodžiu mes negalėsi- 
rės, priešingai visų manymams, me tiek išgarsinti' Lietuvių tau- 
buvo labai gilios. Tas jo atra- tos vardo, jos sielos grožę ap- 
dimas, neužbaigtas, atidarė pla- reikšti kaip su ta visuotina mo
tų lauką svarbiems okeanogra- 
fiškiems tyrinėjimams.

augštu patriotizmu, savo susi- šelpta Lietuvos našlaičiai globo- 
pratimu ir vienybe. Gauname jami ponios Šleževičienės.
žinių iš kolonijų kad Amerikos 
laikraščių laikraščių reporteriai 
su fotografijos aparatais siūlo
si į Lietuvių masinius mitingus 
kur jie suneš aukso-sidabro do
vanas. Jie fotografuos dovanas 
ir tuos kurie jas sunešė. Jie 
plačiai tai'aprašinės.

Tat supraskime kokią puiki, 
ir, gali sakyti, vienatinė proga- 
mums pasitaiko kad gražiai pa
sirodyti prieš viso civilizuoto pa
saulio akis. Nei su plunksna,

Noriu pažymėti kad "Aušre
lės” Choro merginos turi suda
rę tap tikrą merginų skyrių ku
riam vadovauja p-lė Ruktytė. 
Merginų skyriaus tikslas yra 
darbuotis labdarybės reikaluo
se. Taigi nors nesenai jų dar
bas prasidėjo bet vaisiai jau yra 
gausus. Linkėtina geros kloties 
“Aušrelės” merginoms.

Reporteris.

Anglija Reikalauja Airių 
Ištikimybes Prisaikos
Londonas. — Artinantis Ai

rijos rinkimams, surašyta nauja 
Airių konstitucija tarp kitko iš
dėsto kad kožnas narys T 
Valstijos parliamento pareikštų) 
ištikimybę ir teisingystę Brita
nijos karaliui.

Anglijos kariumenė pradėjo 
trauktis iš Airių Laisvos Val
stijos (ir pasiliks prie Ulsterio 
rubežių apsaugojimui jų.

Belfaste, Ulsterio provincijoj, 
vėl atsibuvo deginimai namų, še
ši budinkai sudeginta viena nak
čia. Ulsterio specialiai konsta- 
beliai grasina rezignavimu ka
dangi liko užtrausta sulaikyti ir 
krėsti'automobilį Kardinolo Lo
gue, kaip krečiama visų kitų 
vežimai ir automobiliai.

LAWRENCE, MASS.
Baisi tragedija. Čionai musų 

vyčiai papildė žmogžudystę — 
birželio 5 d. po pietų Jonas Gau- 

bilizacija Lietuviškų širdžių — carz ir Bolis Galabowskis (taip
pagalbai* savo tėvų žemei. jų vardai paduota Angliškai) 

Gi musu motinai Lietuvai "“ėjo Pas žydelį ant Valley St. 
kaip gi bus malonu išgirsti kad Įr iSsigėrę naminės susivaidijo
jos vaikai užjūryje neužmiršo 
jos, kad gelbsti ją, kad gražiai 
ją atstovauja, kad prieš kitatau
čius jai gėdos nedaro. Birželio 

124 ir 25 jau čia pat. Ar visi jau j

ir susimušė; vienas kitą pastvė
rę už gerklių užsivertė ant lo
vos, kurią ir sulaužė. Paskui 
Gaucarz pastvėręs pištalietą pa
leido du šuviu į Galabowskj, vie-

Zū-Jt 11 jau Via pat. vioi ....

sįsvos įurjme gurinkę jr atskyrę dova-1nas pataikė į krutinę, ir Gala- 
’’----- ant vietos. Gau-nų Lietuvos valiutai? bowskis krito 

carz parbėgęs namon pastvėręs

Francuzija nori siųsti' Ame
rikon komisiją apkalbėjimui ko
kiu budu padaryti atsilyginimą 
Prancūzų karės skolų Suv. Val
stijoms kurių turi tris tūkstan
čius milijonų dolarių. Suv. Val
stijų valdžia esanti gatava tai 
apkalbėti.

Jugoslavija Užsitraukia britv3 persipjovė sau gerklę. 
$25,000,000 Paskolą Bet prib"vus policiįa « suįmė 

’ *■ I ir nugabeno ligonbutin. Yra
New York. — Nauja valsty-j vjptjes kad jjs pagis, po to bus 

bė Jugoslavija padarė Amerikoj Į teisiamas žmogžudystėj.
Galabowskis liko palaidotas. 

Kadangi reikėjo kapinių, tai no- 
Irėta jį laidoti Lietuvių Tautiš
kose kapinėse, nes Airių kapinė
se skaudžiai plėšia už palaido
jimą. Ant nelaimės tautinią- 
kai vyčio nepriėmė į savo kapi- 

NeW York. — Averne, L. L, j nes sakydami jeigu jus Airius 
kilo gaisras vasarnamių mieste- ■ garbinot gyvi būdami, eikit pas 
lyje, sudegė apie 100 namų, ho- juos ir po mirčiai. Tenai ir pri- 
telių viso vertės už $5,000,000 ir | siėjo laidot.x Lawrencietis. 

20,000 žmonių liko be pastogės, j------------------------------------------
Padegėliai užpildė visus kelius į l j--------------------------------- ; i
artimus miestelius nakties lai- PINIGŲ KURSAS I 
ku, nes gaisras prasidėjo pava- |______________________ _ ■'I
karyje. (Kaina perkant dideles sumas)

------------ . Birželio 23 d.
Pietinės Chinijos prezidentas 100 markių-Auksinų 

Dr. Sun .Tat Sen nuverstas. 1100 Lenkų markių

sutartį ant $25,000,000 paskolos I 
ant keturių metų su 8 nuošim
čiu. Tokią paskolą užsitrau
kiant šalies gyventojams bus Į 
uždėta sunki mokesčių našta.

Didelis Gaisras

33c
3c

A KIVAIZDOJE tokiu svarbiu ištisinių raštų kokius dabar “Dir
va” talpina nei vienas skaitytojas neturėtų užtęsti nei savai

tės laiko neužsimokėjęs prenumeratos. Delei lėšų, Administra
cija negali siuntinėti “Dirvos” tiems skaitytojams kurių prenu
merata pasibaigus, taigi tuoj sulaikoma, jeigu skaitytojas neduo
da žinios apie save arba neprašo palaukti kada gauna musų pa
raginimą prenumeratą atnaujinti. Taigi apsirupinkit apie save. 
Tokių raštų kaip dabar “Dirvoje” telpa retai kada psitiko. At
eityje turime dar svarbesnių. Kam sunku užsimokėt metinę pre
numeratą galit mokėt pusmečiais, po dolarį.

“Dirvos” kaina metams Amerikoje
Lietuvoje

” ” ” Kanadoje
(Pusei metų — pusė kainos. Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)

$2.00
$3.00
$2.50
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DIRVA

žmones; gąsdina -savo laikraš- 
ęift-skaity tojus kad klerikalai ir 
tautininkai daro uniją, su Len
kais, dabar pasirodė taip kaip 
Lietuvių patarlė sako: “Ką pat- 
saį.-’^ąno tą.,ant .kitų sako.” — 
Taip “Keleivis” padarė. Jis sę[ 
nai. Lenkams nuolankavo, už 
juos darba.yos, bet .viešai nedry- 
so —Jaukė ar kas.pirmiau ne- 

' išlys pro-Lenkas. Nabagėlis ne
sulaukė ir,dabar paėmęs pekliš-
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rį. ; Iš Broadway gatvės namo 
priešakiniuose” languose parašai 
“Kuryer Codzienny” ir ‘kelei
vis” nemalonų įspūdį Lietuviams 
daro.... Ties šituo namu at
ėjus atsinaujina Lietuvio siel- 
grauža, užverda-.-širdis kraujuo
se, nes prisimena Lietuvių bu- 

| gaudinėjo' Lietuvius kovoj už | dėlių lizdas 1....
Lietuvos oreįrikląusonjybę, lai- “Keleivio” leidėjai su Lenkais, 
svę, ir įįf,r^įapĄien ’ atidengė uniją padarė — "Lenkų' varną 
juodą, baiąiąj.piėrfūviiartis kome- pabučiavo.-.--.. •’—,J= ’— 1

jdiją. “Keleivio” atidėjai su Len- vieni tie Lietuvių “prieteliai”, I 
” ’ ’ už Lietuvos nepriklausomybę 

laisvę “kovotojai”. Persistaty- Į

Iš Lietuvių Gyvenimo |
SO. BOSTON, MASS. .

“Dar-kas”^ pardavinėja sodę, 
o “Keleivis” su Lenkais padarė 
uniją. Dabar So. Bostono Lie-1 
tuvių tarpe įvyko didelės per-1 
mainos. Klerikalų organas‘Dar-'juodą baiąia LFėfiivfartis kome-1 pabučiavo.-.. pasirodė kas per [k~* "d“r*as-t atkišo' Lietuviams rv 
bininkas” matydama, kad turės diją ■‘KeĮėi.vio”ąftdėjai su Len- vieni tie Lietuvių ‘■‘prieteliai”, ^sp.Uetuviams.gy-
uždaryt spaustuvės duris,'persi- ku dienraščio “Kuryer Codzien- už Lietuvos nepriklausomybe,! Dabar “Kpl«ivi«” nedrvs naša

UnW> pa(lar5 laisve ..kOTOttjal... Peralstaty-|Jia,tv» StoX? LiX 
toj, kur buvo knygynas,L skap- kontl>akt^i ‘gpaU)ędįna tą dien- kim sau jeigu visi Lietuviškų lviains ka bloga Lenkai Lietu- 
liernyčia, ir tt., pardavinėja gė- L.^į^ stebętina ir bjau- laikraščių leidėjai ne tik Ame-1 , d 0 nes vis biios kad nei 
ralus žinoma, tokia permaina |?u Lietu^ms.jei^u ^k Iaikra.Irik0J bet ir Lietuvoj priimtų Į nustoti partnerio> nes pamatę ka 
(gėralų pardavinėjimas, ir tt.) tj spausdintųįkūipo;bįžniškai ap- Lenkų spaustuves, spausdintų i ieš Lenkus parašyta jo part- 
spaustuvėj įvyko todėl kad pa- mokamą .^paudo's*'-darbą. Bet Lenkų dvasioj laikraščius, ir neriai supykę gali išsikraustyt 
gavus daugiau dolanų. Vyčiai bjauriausia; “Keleivio”- ponai pa- Lietuviškų laikraščių redakto- L. pajjkt “Keleivį” be biznio, 
škaplierių/ir knygų neperka, nes, jdar- kad(d^g Lietuvių ėdikams Iriai nuolankautų tiems Lietuvių ! •'ipjkrj Lietuviai kurie pasiry

žę gint savo teises, kovot už 
•Lietuvos nepriklausomybę, lair 
svę, nesibijo “Keleivio” su Len
kais unijos. Lietuvių gynėjų 
dar labiau energija, dvasia pa
kils, dar labiau jie, kovos su Lie
tuvių tautos budeliais.

Žaibas Pirmasis.

gražiai gyvuoja. Dėlto klerika
lams ir smūgis.

“Keleivis’’-/ ki^rįs '..taipgi ap- j
COLGATE’S duoda ma

lonumą dantis švei- 
čiant. Jis išvalo visiškai 
ir palieka burnoj gerą 
skonį.

Pirk triubelę šiandien

sako, vistiėk nuo to sotus nebu-L. butą. 07fii didžįausia ir pras- i nevidonams, kaip daro “Kelei- 
ir iip k. . .ąęyTieidėįų' j.udošystė' vis”, kas tuomet butų? Taip

’ Juk "Keleivį” atsitiktų kad tokiu musų neap
galvotu žygiu liktume vergais 

Iš to aišku jog "Darbininko” mų Juojją ir svetimtaučiai, bet tų prieš kuriuos šiandien veda- 
.'-•• -• me kruviną kovą;, nuo ,kurių

| kardu žūstame, liejame kraują, 
ašaras, dedame paskutinius cen
tus musų kovai prieš budelius, 
kurie godi dar musų gyvybės, 
musų gimtinės šalelės!. ... 
žmones, gąsdino savo laikraš- 

Taigi “Keleivis” kuris rašė 
daug šmugelių’ pas ne jo biznio

si, o gert ir valgyt jie mėgsta. Ljausia
Ištikimieji gal ir munšaino gąu-| • § HpfnviiK

| MX ICO

na- - [palaiko rtįkį.Lietuviai (garsini-
4 — —, -- —  --c — i my UUU^K, II O.V C Will V<* M&V

štabo duobkasiai, kurie visuo-i (as nesiskaito, nes jeigu Lietu- 
mef “Sandarai” ir visiems tau-į vjaj neskaitytų to laikraščio tai 
tininkams kasė duobę — palai- ;r garsi’nimū•--svetimtaučiai ne- 
dot vidurinęją srovę rengėsi — įduotų), llūfiė'ypatingai yra nu-
dabar patįs krinka į savo iš
kastą duobę. Tuo tarpu “San
dara”, kuri yra vadovaujama 
darbščių ir tikrai pasišventusių 
Lietuvių tautos idealui žmonių,

sistatę prieš? Lenjęų kraugerius. 
Dabar su- tais mūšų 'kraugeriais 
“Keleivių”., leidėjai'-padarė uniją 
— susikrąliįste abū-he tik po vie
nu stogu, bet ięiį vieną kambą-

IŠVAŽIAVO LIETUVON 1,042 
Per gegužio mėn. j Lietuvą 

išvažiavo: 686 vyrai, 126 mote
ris, 106 berniukai, 124 mergai
tės, išviso 1,2042.

GERAI PENIMI KŪDIKIAI
NETAIP GREITAI PAGAUNA LIGĄ

Tiktai nedapenėtas kūdikis dažniausia labiau linkęs prie pagavimo bile vienos iš daugelio ligų1 kurios 
kūdikius užpuola. Tavo kūdikis gali gauti valgyt tiek kiek jis gali, ir vis būti nedapenėtas. Taip buna 
todėl Iiad jis gal valgo maistą kuris neina jam į kūną. Jei jis neauga taip greitai kaip reikia —- jei jis 
nepilneja, jei jo akįs indubę ,ir tamsios — jei jis mokykloj nedaro pažangos kokią turėtų daryti, — grei
čiausia bus kad jam stinga maištingunio valgiuose. Tik gerai penimas vaikas yra liuosas nuo ligų ir įs
tengia daryti geriausią pažangą!

e

9

Tūkstančiams ir tukstančįamg vaikų tarpe ke
turių ir šešiolikos metų reikalinga ‘specialės ati
dos. Jiems reikia maisto kiltie ypatingai mais-( 
tingas. Jiems reikia maisto.'kuris . išaugins juos 
iki normalio ir padarys juos stipViiK, vikriais, 
galinčiais atsistembti prieš- iltgątf įj'-HG

Tėvams šitų vaikų mes būtinai rekomenduoja
me Borden’s Ęagle Pieną. !čia moksliškai sumai
šyta ir prirengta geriausia^ pignas su geriausiu 
cukrum, ir jis duoda galę nedapenimam vaikui 
greitai atgauti svorį kurį reikia tlkYėbi kad būti 
normaliu ir sveiku .vaiku. Visiems.-.tėvams tikra 
ekonomija'yra prižiūrėti kad- ju=’vaikai tinkamai 
butų susibudavoję nugalėjimui.,ligų,, kadangi pi
giau yra palaikyti vaiką sveiku negu.jį paskui gy
dyti.

Borden’s Eagle Pienas yra sveikas, maistingas 
valgis. Vaikai jį mėgsta. . Jis. labai skanus už
tepus ant duonos ar džiovihių. iš jo padaroma

tinkamiausi gėralą, sumaišius jį su atatinkamu 
kiekiu vandenio. Vieni mėgsta jį šiltą, kiti mėg
sta jį šaltą. Treti mėgsta jį sumaišytą su tru
pučiu. koko ar šokolado.. Su juo padaroma tin
kamiausi pyragaičiai ir šaltakošė. Galima ..jį pri
rengti daugeliu; daugeliu pavidalų, ir visi pagel
bės jums atgrąžinti jūsų vaiką iki pilniausio mai
stingumo’ stovio.

Per tris gentkartes Borden’s Eagle Pienas ■ bu
vo vienas didysis Amerikos pienas.. yjis visados 
yra tyras ir sveikas. Jis ypač pritaikinta kūdi
kių maitinimui ir išvystymui nedapenimo vaiko. 
Iškirpkit šio paskelbimo kuponą ir pasiuskit jį į 
The Borden Company, ir jie prisius jums dykai 
.ko norėsit, ar pamokinimų jūsų kalboje kaip pe
nėti kūdikį, kūdikių knygutę, arba virimo kny
gą, -kuri? .pasako kaip pagaminti skanius valgius 
su Eagle Pienu. Įvardinkite, ko norit, šis 
tarnavimas yra jums vien tik paprašius.

pa-

CONDENSED MILK
Gali pirkti Borden’s ;Ęąg!e. Pieno nuo savo 
krautuvninko. Įsižiūrėk gerai į dėžės pa

veikslą ir nęimję. jokio .kito.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York
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NEW BRITAIN, CONN. Į
Gerbiami svečiai iš Lietuvos, 

Kapt. Natkevičius ir B. Žygelis, I 
aplankė ir musų miestelį. Pra
kalbas surengė jiems Sandaros 
32 kuopa Lietuvių salėj birželio 
12. d. Prakalbų susirinko pasi
klausyt, virš pora šimtų žmonių 
ir visi ramiai klausėsi apipasa- 
kojimų iš Lietuvos kūrimosi ir 
Steigiamojo Seimo darbuotės, 
apie ką . kiekvienas žingeidavosi 
išgirsti gyvu žodžiu iš lupų pa
čių Steig. Seimo narių.

Vietos Lietuviai gavo progą 
nors sykį išgirsti prakalbą vidu
rinės 'srovės žmonių tautininkų- 
Sandariečių, nes kraštutinieji— 
klerikalai ir komūnistan — tan
kiai surengia prakalbas-saviems 
apaštalams-mulkin'tojams žmo
nijos. Sandariečių prakalbos čia 
retenybė.

Pirmas kalbėjo B. Žygelis apie 
Steig. Seimą, jo darbuotę, žemės 
reformą ir mokyklas. Pertrau
koj buvo rinkta aukos, surink
ta $90 suviršum. Prie to buvo 
dainos, solo dainavo “Pavasario 
Grožė” — p-lė Eidavičiu,tė, Lie
tuviškai; aritra, plė J. Sčiukiu- 
tė, “Pavasaris”, Angliškai; tre- .

" " ' "ciutė, “Keleiviočia — O. Petuškiutė, 
Daina”. Visos ’trįs turi puikius 
balselius. Dainos išėjo gražiai.

Antras kalbėjo VI. Natkevi- 
■ čius apie abelną Lietuvos padėtį 

ir jos politiką.
Jų abiejų kalbos žmonėms la

bai patiko. Antgalo buvo duo
ta pora klausimų. Katra Lietu
vių partija geriausia rėmė Lie- 

. tuvos nepriklausomybę, ir katra 
partija daugiausia kenkė? Kal
bėtojas puikiai atsakė. Tuomi 
vakaras ir baigės.

Vargo Brolis.
Veikimas aprimo. Užstojus 

vasarai pasigaibė miesto salėse 
rengimai visokių vakarų, kuriais 
daugiausia pasižymėjo ~L. N. 
Varpo Draugija dailės srityje, 
nes prie šios draugijos priklauso 
visas puikiausias New Britaino 
jaunimas. Draugija žiemos se
zonu stato kadir sunkiausius 
teatralius veikalus ir visada lo
šimais publiką pilnai patenkina. 
Draugija turi puikų chorą iš 
didelių ir mažų, bet šįmet cho
ras į pavasarį negalėjo savo už
duočių atlikti iš priežasties cho
ro vedėjo P. Bružausko, kuris 
į pavasarį aptingo darbuotis, o 
tas chorui labai pakenkė. Jis 
pagaliaus apleido New Britainą 
ir išvažiavo j Hartfordą vargo- 
ninkaut. L. N. Varpo Draugi
jos Choras paliko be vedėjo.

Geistina kad jei kur randasi 
chorų vedėjas kad atsišauktų, 
čia jis turėtų neblogą pasiseki
mą tarp vietos Lietuvių. L. N. 
Varpo Draugija užlaiko savus 
kambarius prie Lietuviškos sa
lės, 352 Park St. Šiuos kamba
rius tik nuo birželio 1 d. paėmė 
ir viską žada puikiai intaisyt : 
kad sulaukus ateinančios’ žiemos 
sezono galėtų savuose kamba- ' 
riuose nariai lavintis dailės sri- ■ 
tyje — teatrams, koncertams ir j 
apšvietoje. Nors tas daug lė- j 
šuoja bet L. N. Varpiečiai nesi- 1 
gaili nei pinigų nei truso to
kiems tikslams.

L. N. Varpo D-rjoš 
Spaudos Komisija,

J. Pasvenskas, 20 Star St.

RED. ATSAKYMAI
žaibui Pirmajam. — Sunau

dosime ir kitą Tamistos raštelį. 
Meldžiame tankiau parašinėti iš 
savo kolonijos.

M. Zolpienei. — Tilps sekan
čiame numeryje.

K-s A-s. (Telšiai)'. — Ačiū už 
vertimėlius. Sunaudosime prie 
pirmos progos.

SLA.IGERB. SPRAGILAS 
I SEIME DETROITE

Detroitas 1922 metais bu
vo laimingiausias miestas už 
visus kitus, ba ten buvo Es- 
El-A seimas Į kurį suvažia- 
po visi: politikieriai politikų 
vakrinėt, ba SLA. iždas yra 
labai didelis; vyrai ‘važiavo 
mergų jieškof, o mergos — 
vyrų,. ir gerb. Spragilas te
nai buvo jieškot šonkaulio!1

Ale mat gerb. Spragilas 
ant vėjų nevažiuoja. Tuoj 
praneša Slaptos Spragilų 
Sąjungos Spragiląičiams ši
taip: “Atvažiuoja vyriausia 
galva gerb. Spragilas — ap
žiūrėki! visus palaidus šon
kaulius.” , Ateina radio at
sakymas: “SsSs gerb. Spra
gilui: Viskas aprūpinta ir 
užtikrinta.”

Važiuoju aš j seimą ir ma
nau: koks tas šonkaulis bus, 
sena ar jauna, didelė ar ma
ža, stora ar plona, ir tt., 
kaip išrodys, ir kaip pažinsi 
ar tavo ar ne.. Nuvažiuoju 
ir matau:;Viskas taip kaip 
numieruota. Tas klausimas 
išrištas. Einu, bėgu ir va
žiuoju ant Seimo vakarie
nės. Ineinu Į didelį salioną, 
atsisėdu su šonkauliu prie 
stalo kampelyj ir klausau. 
Visi Spragilaičiai žiuri ir 
užganėdinti kad jų vyriau
sia galva patenkintas'. '

Visi valgo — valgo ir 
gerb. Spragilas ir jo gerb. 
šonkaulis. Paskui praside
da kalbos. "Pirmiausia kal
ba vyriausia SLA. galva — 
Gegužis apie savo ne-slaptą 
organizaciją. Paskui kalba 
didelių cinų vyras (ir dide
lio kūno vyras) Jurgelionis 
apie kiaules ir kvailius. Pa
skui kalba visų gaudomas 
šonkaulis Jurgeliutė ‘ (kuri 
dar nei vienam neprilipo); 
paskui kalba jau prilipytas 
šonkaulis Damijonaitienė; 
paskui kalba įstatymų žino
vas (kuris pasisakė negali 
visų įstatymų žinot) advo
katas Gugis apie SLA. mir
tį ir barzdų glaudimą į krū
vą. Paskui atsistoja bar
zdotas daktaras Graičunas 
ir glaudžia savo barzdą prie 
daktaro Matulaičio, vadina
mo SLA. Šv. Petru, ir pasa
ko kad daktaro Matulaičio 
plaukai nuo galvos viršaus 
nuaugo ir suaugo ant smak
ro apačios. Po to kalba bu
vęs graborius Liutkauskas 
ir pasako -kad SLA. dar ne 
laikas laidot. Po to kalba 
“Vilko” kapitonas Natkevi
čius ir savo ilgom rankom 
sujungia Detroitą su Lietu
va ; paskui kalba Žygelis 
apie mokytojus ir vaikus; 
po to kalba Karpavičius apie 
vyriausią Lietuvos Atstovy
bės galvą gerb. Fabijoną ir 
paklusnų jo tarną Čarneckį ; 
paskui kalba Raginskas apie 
kitokius dalykus ir taip kal
bos pasibaigė prie stalo, ale 
kaip išrodė nei vienas jų ne
nore jo. kalbėt, ba tuoj sėdo
si, o kaip pasitraukė nuo 
stalo tai pakampiais dar ke
lias valandas praplepėjo.

Kad SLA. Seimas yra po
litikų varžytinė, tenai buvo 
suvažiavę Krivaičiai su sa
vo vyriausia galva Krivių- 
Krivaičiu; buvo Barškaliai 
su savo vyriausia galva 
Dundundun, ir Slaptos Spra
gilų Sąjungčs Spragilaičiai 
su savo vyriausią galva 
gerb. Spragilu.

Delegatų smegenų bandy
mas buvo seimo vakarienėj. I

Seimo programas buvo to- 
Gerb, Spragilo’ seimo pro

gramas buvo, tokis (o kokis 
bus’ visas 'seimas pamatysit 
iš- kitų pranešimų) :

Pirma seimo diena, - sesi
ja pirmutinė:

Visi' susėdę dairosi ir ne
žino ko jie ten suvažiavo.

Gerb. Spragilas išklau
so dekretą .apie suteikimą 
jam ir kitiems augštiemš 
seimo svečiams de'legatystėš 
ženklelių 
lais.

Antra 
Spragilas 
niškas Detroito įstaigas.

Pirmas seimo dienos va
karas: koncertas surengtas 
specialiai gerb.1 Spragilui, 
dalyvauja gabiausios Det
roito dainininkės ir pianis
tės, pririšti-ir palaidi šon
kauliai.’ Visa, publika 
koncerto klausytojai — 
vienas gerb. Spragilas, 
mat Spragilas tuoj turi 
važiuos atgal iš kur atva
žiavo ir negali laukit iki tre
čios seimo dienos vakaro, o 
nenori išvažiuot negirdėjęs 
[Detroito artisčių.

Antra seimo diena, pirma 
sesija. Gerb. Spragilas at
eina pažiovaut ant valdybos 
raportų. ,

Antrės seimo dienos an
tra sesija: gerb. Spragilas 
su šonkaulių laiko svarbią 
sesiją prid' uždarytų durų ir 
atvirų langų; po to apžiūri 
gerb. Fordą ir fordus ir ma
to /kur jie kaip žirniaį iš rė- 

i čio vienas po. kitam bvra iš 
dirbtuvės;

Paskui -tęsiasi apžiurėji- 
i mas Belailio irj.kitų vietų, 

vir su šonkauliu prie vieno 
šono ir su fordu barškančiu 
po apačia.. -

Paskui ateina galas kada 
gerb. Spragilas turi apleist 
“seįm’avojęs” ir važiuot į 
vyriausią savo sostinę Klev- 
landą, ba mat ofisas negali 
but tuščias, ba iš visų pusių 
ateina nuo Slaptų Spragi- 
laičių radio pranešimai apie 
viską kas dedasi musų Lie
tuviškam sviete.

Kitus pranešimus iš sei
mo pranešt palikau Slaptą 
Spragilaitį ir jis kasdien 
per radio viską praneš, tik 
nedaviau jam to* šonkaulio 
adreso.

Važiuoju atgal ir mįislinu 
sau: Gerai kaip kur rengie
si, tada džiaugiesi ir nekan
triai lauki nežinodamas kas 
ir kaip bus, ale kada jau po 
visko tai apima nusimini
mas ir pradedi norėt kad 
vėl viskas išnaujo prasidė
tų. Užtai gerb. Spragilas 
pataria visiems savo .Slap- 
tieirts Spragilaičiams niekad 
nieko nepradėti kad nebūtų 
kam būti pabaigos.

Ale gal ne visiems pasi
seks seime pradėt tą ko jie 
tikėjos — ir daugelis sųgryš 
be šonkaulių ir' šonkauliai 
neras sau tuščios vietos pri- 
kibt, ir vėl pradės žiūrinėt 
į kitas puses ir vėl eis ten 
kur vėjas papus pemaują 
j ieškoti.

su nukirptais ga-

sesija — gerb. 
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DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
■nuo 10 iki 12

atdaras nuo 7 iki 8Vakarais ofisas
935 E. 79 St. Garfield Bank Big.

MMl-ICHTEies /
S^PAIN- j

ę Gera sveikata yra verta auk-’ 
7 ainių dolerių, kiekvienas iš
mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain- 
Expellerio, kuris yra seuudrau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptie- 
kose arba pas.

I F. «D. RICHTER & CO.
X 104-114 So. 4th St / 

Brooklyn, N. Y.
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D I R V A

Į Nuo Redakcijos
IR HAGOJ EINASI KAIP BUVO GENOOJ 

./'''ENOOS konferencija iš j — . — . .
pirmųjų dienų rodė di- 

vilties, nors galutinai užsi
baigė. niekais.

Hagos konferencija, kaip ir mokslininkas Flammarion iš
rodo pirmosios žinios, pra- leido knygą kurioje išvedžioja 
sidėjus visai benoriai, užsi
baigs irgi tuščiai.

Hagoje šiose dienose eina 
apdirbimas planų Rusijos 
ekonominio klausimo riši
mui ir skirstoma komisijos.

Komisijos yra trįs, kurios I atsargaus, išrinkimo tų nuoti- 
----------------------kių' keletą šimtų jis pasilaikė

1US.
Ar žmogaus siela .yra nemir

tina tai kitas klausimas, sako 
Jis tame nedaro tikrinimų, 

Rumanija, Finlandija, švei-Į tik aiškiai tikrina jog siela dar 
carija ir 'Švedija. gyvena per eilę metų po kūno

Skolų komišijon ineina:'mirties, ir jis yra turėjęs susi- 
pirmoš penkios didėsės vai-1 nešimų su nekuriomis sielomis, 
stybės ir Holandija, Danija, Prof. Richet, kuris pastarais 
Serbija, Ispanija, šveicari- Į laikais skaitė sensacionalį raš

tą Mokslo Akademijoj, sako jog 
spėjimai i:

Turi Prirodymų jog 
. Dusia Y ra

Garsus Prancūzų astronomas

daugiausia, tikrina Flammarion, 
gali padaryt ir mažiau; jeigu 
vulgariškos sielos gyvena po kū
no mirties, taip gali gyventi ir 
kitos.

turįs prirodymų jog siela gyve
na po atsiskyrimo iš kūno.

Bėgyje trisdešimties metų ty
rinėjimo ir studijavimo, jis iš- 
egzaminavo -4,800 baudymų da
rytų susisiekti su mirusiais. Po

paskirstytą sekančiai: j L., ------
'Nuosavybės komisijon in-1 kaipo įrodym 

eina Did. Britanija, Francu-1 A- -------- 
zija, Italija, Belgija, Japoni-I 
ją, Holandija, Norvegija, I jis. 
Rumanija, Finlandija,

ja ir Lietuva.
Kreditų komisi j on ineina: i visi spėjimai ir apsireiškimai 

Penkios didėsės valstybės ir I primetami dvasioms turėtų bu- 
ti priskaityta prie tūlų žmogaus

I minties dalių apie kurias mes 
[ dar nežinome.

/Tas, sako Flammarion, yra ne 
| teisybė. Tinkamai sukontroliuo
jamuose atsitikimuose, sako jis, I 
tai reikia laikyti grynai apsirei
škimu dvasių jau mirusių žmo
nių.

Faktas jog, laike dvasių tar
pininkų seansų, tos dvasios at-

Iš Kur Paeina Kaukaziš- 
ka Rase —1 tas Vardas 
Musų baltoji žmonių rasė ar

ba veislė vadinasi Kaukaziška 
rasė, žingeidu taigi iš kur ji 
tą vardą gavo. Antropologijos 
arba veislių tyrinėjimo išradė
jas Johann Friedrich Blumen- 
baeh pirmiausia tą vardą pavar
tojo 1795 m. savo etnologiškoj 
sistemoj, pavadindamas tuo var
du augščiausią žmonijoj išsivy
sčiusią veislę, kurion ineina vi
si Europiečiai, Cirkazai, Armė
nai, Persai, Indai, Žydai, etc., 
atskyrimui jos nuo geltonos, ru
dos ir juodos rasių. Tą vardą 
jis davė baltajai rasei dėlto ka
dangi jis laikė ant Kaukazo ra
stą žmogaus kiaušą kaipo tik
ro žmogaus tipą. Nors dau
gel kas priešinasi tam vardui, 
bet jis įsigijo vietą kaipo termi
nas ir be abejo pasiliks. Kur 
tikrai baltoji arba Kdukaziško- 
ji rasė išsivystė yra kitas gin
čas, ir vieni sako jog pradžia 
tos rasės buvus Azijoje, kiti tik- j 
rina jog tai buvę Afrikoj.

Vienas žymus Italas moksli- , 
ninkas tikrina jog toji rasė pra- ;j 
sidėjo Afrikoj, iš tenai nuėjo Į 
Maž. Aziją iš kurios išsidalino 
Azijon ir Europon.

Latvija, Lenkija, čeko-Slo- 
vakija, Bulgarija, Estonijal 
ir Grekija.

Viena generalė 'komisija i 
prie viršminėtų susideda iš 
visų dalyvaujančių tautų at- 
stovų-ekspertų.

Apie tokį komisijų susta- 
tą pranešta Rusijai.

Darbo planams esant ir 
komisijoms pasidalinus ro
dos jau galima butų ką vei-i|jeka Įabai neinteligentiškus da- 

•KtL . .. . „ ly-kus, rodos turi prirodyti, sako
Rusai, -žinoma, pasiryžę jjSj jOg žmogaus siela, po mir- 

laikytis savo nusistatymų — įjaji yra valdoma kokios nors 
iki,-kiek ^-e daugiausia sunkumos. Kuries sielos prigu- 
galės nusileist, jie perma-hj prastiems, neinteligentiškiems 
to Francuzų siekius apsun
kinti Rusiją taip kaip jie vis 

.stengiasi nuslopint Vokieti
ją

Matydami Rusų nenuolai-į^ 
dūmą Prancūzai jau šneka Lamos 
jog iš Hagos konferencijos 
išeis tik tas kaip iš Genoos. I 
jie tą tikrai gali žinot, nesi 
jie patįs viską vėl pasiryžę 
suardyti Francuzų delegaci
ja pareiškė konferencijoj 
jog ji gavo iš Paryžiaus in
strukcijas imti dalyvumą ta
rybose tik su tą išlyga jog j
važiuoti bile laiku kada pa- kokioms nors taikos deryboms) Pažiurėjus į Šiaurines Eįiro- 
sirodys jiems Rusu atsine- kurios padarytų Connecticut ir | Pos mapą matosi kodėl Memelis 
Šimai nepatinkamais. Rhode Island bepriklausoma ša-i”01'1“

Rusai galutinai pribuna į limi> Bostoną laisvu miestu, že-j 
fiagą birželio 26 d. mutinęją (dalį, Maine taip atkir-

Visi užsižingeidavę kokią st4 dar paliekant dalimi Suvie- 
komisiją prisius Rusai- pir- hriu Vaišijų, o Eastport, Mai-Į 

skelbia jog Rusiją atsto-)j’un»ai- Tegul Ipaskui prasidė-j 

kovsky ir pora kitų, su’dau-!as ->is turi buti Priskirta prie 
geliu savo sekretorių. T"’”'*’“•

žmonėms tos slankioja žemes
nės atmosferos srityse, per ką 
žmonėms galima su jomis susi- 

I nešti, 'gi apšviestesnių žmonių 
i sielos iškįla augščiau, pasišalin- 
_____ s nuo bent kokio galimo 
su jomis susinėsimo. -

Bet tas kuris gali padaryt

pereitame 
pripažino 
buvo čia

i Grekija, kuri kaip 
numeryje skaitėme, 
Lietuvą de jure, — 
plačiai aprašyta straipsnyje iš
National Geographic Society, to
dėl nors mes aprašome visas 
valstybes pripažinusias Lietuvą, 
čia Grekijos aprašymo nepakar
tosime.

augščiau už New Haven. Ku- 
rische Haff yra dikčiai didesnė 
negu Long Island Pertaka ir 
kaklas šito tarpžeminio jūrių 

UOKIM sau musų Naujo-Į butelio, kur Memel randasi, yra 
o___ _______ ____ _ __ ji ĮAn-glija (butų patekus Ivisai siauras-

važiuoti bile laiku kada pa-!kokioms nors taikos deryboms)

MEMEL - NAŠLAI
TE SRITIS

įvaldė Baltiko jūrių prekybą p'a- 
n^šiai kaip Bremen ir Hamburg 
buvo krautuvėmis užjurinei ko
mercijai. Memel buvo vartai 
senajai Vokiečių Imperija"! iš 
Stockholmo, Rygos, Kopenhage- 
no, ir Petrogrado. Paskui pa-

miau gauta žinia iš Maskvos ne> klausimu išrišti Tautų Są-| 
skelbia jog Rusiją atsto- jungai, “’-r •' '
vaus Litvinov Krassin Ra- tu ginčai del Eastporto ateities, i temykit kelią upes Memel, arba 
kovsky ir pora kitų, su’dau- as ->is turi buti priskirta prie I Nemuno, ir galėsit lengvai au
geliu savo sekretorių. Kanados, padaryta laisva vals- j prasti kaip tas miestas lošė

Tie patįs vyrai dalyvavo |rija 9° Brazilijos protektoratu, tarpininku Vakarų Lenkijai ir 
■ir Genoos 'konferencijoj ir,ar buti inkorporuotu į įsivaiz- Rusijai. Ta upė gabeno dide
lio 2-vnė savo soviprino .dinama tauta Massachusetts ir Hus troptus medžių kurie buvo lemiNenusileisto“LUa-l^ode Island.-- snpinustnm. Memelio pjovyklo-
me kas išrodė apsunkinimu SitaiP rašo buletinas iš Wa- se ir šis medžių produktas bu- 
ir Skriauda Rusijai. Jie pa-l'shington, D. C., National Geo-jvo išvežiojama į kiekviena Bal- 
siliks prie savo ir dabar, jeij&raphic Society raštinės, ir jei--tiko miestą, dalis :jo net ėjo at- 
iš kitų pusės -nebus kokio gu JUS galit įsivaizdinti jausmus gal į Rusijos portus. Pirm ka- 
nušileidimo; O šitas -paliks Eastporto žmonių patekusių to- rėš vertė jo medžių išdirbinių 
ir'ant toliau Rusiją ir visą 
Europą neaiškioj- padėtyj.

I ’’ J gal į Rusijos portus. Pirm ka-

kiose aplinkybėse jus taipgi ga- tik vienų siekė pervirš 5,000,000 
lit gauti bent' biskelį supratimo dolarių. ,
apie dabartinę “kur-mes-eisim- “Anksti karės dienoje Rusai 

lįs-čionai” padėlį ir mintis žmo- įsiveržė į Memelį kas privedė 
nįų Memelio (Klaipėdos) dis- prie plačiai pakartoto nuospren- 

” . L džio iš Berlino, ‘už kožrią Vo-
. i. ' “Bet'net ir tada rasinis klau- kiečių kaimą ar ūkį sudegintą 

■Pereitame šimtmetyje kėlei- -sįmas nebūtų išrišta”, buletinas | tomis 'gaujomis trįs, Rusų kai-

*p.i .vi r-j i lllu lYieintiiu (aiuipcuua;
likejimiskas Padorumas') tri‘kte šiaurinėj Europoj.

Užeiname šitokią pasakaitę-: i
povairomo ŠirvirYrtofuio '

vis jojęs iš Berlinoį Konstanti-1 toliau rašo, “ir kad padaryti mu-'imai ar ūkės bus sunaikintą.’ 
nopolį įjojo į didelį lauką žy di n- sų pavyzdžiu' imamą Nauj. Ang- Memelio apgynimo spėką susi- 
čių rožių. Tur-kės moterįs rin-Į liją sulyginama su ta sritimi j dėjo-iš dviejų Prūsų regimentų 
ko rožių žiedus darymui perfu- prie Baltiko pakraščio mums susidariusių iš paleistų kareivių, 
mo. Tos moterįs, delei šilumos, reikia įsivaizdinti Eastportą ap- maišančius! po žmones, ir taip“Mk amo muilija, uviti auumuo, icmia įsi valkūnui ndbipui id ap- niaiSalJClŲSl po žmones, Ir Ldip 

buvo apsidengusios ^vieninteliu įgyventą netoli pusės Kanados priverčiančių gyventojus gelbėt 
audeklu nuo juostos iki kelių, I Prancūzais kurie visai natūra- apginimui jų miesto, kuri pro- 

Bet jų tikėji-iliai mestų savo akis, linkui sa- cedura, galima atsiminti, prida-niekuo daugiau. 1
mo yra mokinama jog moteriš-1 vojo krašto, ir dasileiskime kad
kėi pasirodyt su neuždengtu vei-j įsimaišiusi tauta susidedanti iš j Vokiečių žiaurumus Belgijoje.
rln nrip« vvrn. »vnntih0*fli krikš-fRov Vnlctiins ir Rhndp fslnnd I “TVTaxnnl hmm «■

ve pasiteisinimo už nuolatinius

du prieš vyrą, .ypatingai krikš-IBay Valstijos ir Rhode Island 
čiohį, 'buvo dideliu nepadorumu. I butų iš Latinų Amerikonų.

Kuomet tas krikščionis vyras 
prijojo prie moterų, su dviem 
palydovais jojančiais paskui, vi
sos moterįs griebė savo trum-

“Memelis buvo žemės galas 
buvusiam Vokietijos Imperato-

I riui, gulinti pačiame viršuje 
v.«... šiaurinio trikampio Rytų Prusi- 

puš sijonėlius ir iškėlę į viršų jos.
| rie paprastai ateina mintin kai
po miestai šiaurinės Vokietijos, 
yra lyginamoje šiaurlinkio to
lumoje kaip Liverpool, kuomet 
Memel yra vienoj eilėj su Glas- 
gowu ir Edinburghu. Jo vieta 
yra panašiai kaip New Yorko 
jeigu Long Island butų pusiau-

užsidengį savo veidus.
Koks ypatingas padorumo su

pratimas įvairiose žemės daly
se. Toks pasielgimas butų di
deliu nepadorumu kitur, bet pas 
Turkus moteris būtinai turi pa
dengti sau veidą nuo nepažįsta
mų vyrų, nors ir tuo pačiu už
tiesalu .kuris dengia kitas kūno sails su rytiniu‘galu prisijungu- 
dalis, palikdamos anas nuogas, j šio prie Connecticut pakraščio

“Memel pirm karės buvo ži
nomas kaipo ‘visko pilnas mies
tas ir neturįs nei milijonierių 
nei vargšų. Jame smarkiai vei
kė geležies liejyklos, laivų sta
tymas ir 'distiliarnės ir tenai 

Hamburg ir Bremen, ku-|buvo išdirbama chemikalai ir 
muilas. Jo gyventojų tarpe iš 
kokių 22,000 buvo tik 17 nuo
šimčių Lietuvių, bet -ukėse ir 
kaimuose dabartinio Memelio I 
distrikto 70 nuošimčių žmonių 
buvo Lietuviai, šita proporci- i 
ei ja, nedaug perkeista šiandien, i 
yra maišątienės klausimas galu- | 
tinam tos srities politiškam pa- i 
skyrimui.” 1

f GĖLIŲ MEILĖ
Atbudo kaiitti su tekančios 

saulės šviesa.'..1. •-
Pradėjo ‘kvepėti..'., švelnu

čiai, kaip peteliškių- sparneliai, 
gėlių žiedai apsunkinti Sidabri
nės rašos, judėjo, virpėjo, tiesė 
savo sutrauktus lapelius, gėrė
josi ir šildėsi prie Skaisčiai te
kančią saulutę. '■

Per susipynusias jaunų ber
želių virŠunaites, -per švelnius 
iškarpytais kraštais lapelius 
skverbėsi pirmieji saulės spin
duliai ir sveikino jas maloniais, 
saldžiais -bučiavimais, švelniais 
glamonėjimais.

Po tų saldžių bučiavimų, švel
nių glamonėjimų, balta, liekna 
lelija pakėlė į 'viršų' savo baltą 
kaip sniegas galvelę, gėrėjosi 
pasauliu, o aplink ją siautė gar
dus kvepėjimas.

O šiltas, ramus pavasario ry- i 
tas meiliai juokėsi; ‘džiaugėsi ir i 
kokią paslaptingą į pasaką sa- , 
kė.

Myliu. ’.. ...— šnabždėjo žalios 
kaip rūtos samanėlės prisiglau- 
dusios .prie lieknų pakvipusių 
■gėlių liemenėlių.

Myliu.... — kalbėjo įsiūbuo
ti beržų žali lapeliai.

Myliu.... — ūžė vilnis siū
buojančių medžių viršūnių.

Myliu.... -— paslaptingai 
šnabždėjo gėlių lapeliai ir vir- 
šunaitės bei liemenėliai apsivy
nioję aplink sidabrinį beržo lie
menį.

Ir baltoji lelija mylėjo... .
Besižvalgydama savo sidabri

nėmis akelėlis, pamatė ji tarp 
krantelių, tarp žaliuojančių pie
velių, tarp daugybės žydinčių 
gėlių skaisčią raudoną dobilo 
galvelę. Ji sujudo, suvirpėjo, 
jos širdelė tapo paveržta ir ^plau
kė iš jos meilės žodžiai....

O jis ištiesęs savo petį su vi
sa jiega norėjo prie jos prisiar
tinti ....

žiurėjo ant-jų? auštantis pa
vasario rytas.'.I

žiurėjo karšti, saulės spindulių 
įkaitinti vidudieniai....

Žiurėjo ant jų’, gęstanti pava
sario dieni....-.-?,

žiurėjo šviesi-,' ir rami pava
sario mėnesinė naktis, žiurėjo : 
iš dangaus balzganas mėnulis, ; 
•spindančios žvaigždelės........

SuSiubavo berželiai, prasišky- - 
rė jų laibos šakelės'ir už jų pa
sirodė dvi jaunos, skaisčios gel
tonais plaukeliais pasipuošę gal
velės.

— O, -kiek čia gėlių!
Ir dvi baltos rankutės pasinė; 

rė žolėse raudamos su šaknelė
mis gėles.

— Žiūrėk, kokia puiki leli
ja. ..-s visa pridengta rasa..-., 
o kaip-kvepia.... ir broleliai ir 
kitų gėlių varpeliai.... pagel
bėk man skinti. O ten.... ma
tai kokis dailus raudonas dobi
las;

— Antaniuk, neskink jo, te
kis dailus, lai gyvena .

Bet ' jau mažasis pi-ktadaris 
turėjo dobilą savo rankose....

— Eik čia — mesime savo 
gėles į vandenį: Tu -busi tuomi 
dobilu.... o aš.... o aš baltą
ja lelija.... Gerai?!....

Susiūbavo dre 'gėlės ir -krito 
ant s banguojančio upelio van
dens,.

— žiūrėkim kaip jos plau
kia. ..; laiks nuo Ja’iko vis ar
čiau': .. .

— Tas reiškia kad....
— 'Kad myliu.,., 

dėjo dailios, nekaltos 
lupelės.

—L, -Myliu - - - - — 
linksmas berniukas.

Myliu.... myliu.... — kar
tojo Jiem ant upelio vandens' 
bangų mirštančios gėlės. .. .

Ant.-Ferd. Max.1
Akmeniai.

.nt jų', gęstanti pava-

—- šnabž- 
m ergai tės

paantrino

Melagiams Gaudyti Ma
šina Pasekminga

San Francisco, Cal. — Vienas 
vyrąs paimta policijos tyrinėji
mams sąryšyje su žuvimu jo 
žmonos. Jis su šeimyna važia
vo automobilyje, sako banditai 
užpuolė juos kelyje ir nušovė 
moterį. Netikėdam tam polici
ja paėmė vyrą tardymams ir pa
naudojo tame naujai išrastą me
lagių susekimo mašiną. Ta ma
šina veikia pagal kraujo spau
dimo. Jeigu žmogus neteisybę 
sako jo kraujas kitaip veikia, 
pakįla. Bet šis žmogus išrasta 
nekaltu — su mašinos pagal
ba. . . ..-’J

KADA MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME
HENRIK 1BSEN 4 - ’ Vertė A. A. TULYS

(Tąsa iš pereito num.)
Prof. Rubek (suerzintas): — Del-ko’ 

tu tebevadini mane poetu?
Irena (su piktom akim): — Del to kad 

tuose žodžiuose randasi kas nors pąteisi-; 
namo, mano drauge. Kas nors kad duodą) 
mintį apie atleidimą nuodėmių ir užtrauk 
kia dangą ant visų silpnybių. (Greitai to-l 
ną pakeičia.) Vienok aš t____________ _
giškas tvarinis — ir taipgi aš turėjau 
venimą gyventi ir žmogišką likimą įkūnyti, i . 
Ir visam tam, žiūrėk, aš leidau praslinkti,^ 
nuo visko atsisakiau kad tik palikus tavo L, 
verge. O, tai buvo saužudystė, mirtina nuo
dėmė prieš mane pačią! (Pusiau pašriabž^jL 
domis) Ir tos nuodėmės aš negaliu ‘atši- 
gailėti! f u .

(Jinai atsisėda prie jo šalę upelięr.-;,. 
ir žingeidžiai, bet nepastebiamai jį; 
tėmija, ir lyg nemąstydama skina“ 
gėles aplink save.)

Irena (stengdamosi valdytis): — Mąn l 
priderėjo pagimdyti pasauliui kūdikių, .tik-! 
rų kūdikių, ne tokių kaip tas ką randą§į|> 
paslėptas karstų kelnorėje. Tai buvo ma-r., 
no tikslas. Man nereikėjo tau tarnauti,-! 
poetui.

Prof.
Vienok 
bėtinai 
žiuriu atgal į jas....

Irena (žiuri jin su malonia išraiška) ,:
— Ar tu atsimeni tą mažą žodelį kurį man 
pasakei kuomet pabaigei, pabaigei su mani
mi ir su mano kūdikiu? (Linguoja galvą) 
Ar atmeni tą mažutį žodelį, Arnoldai?

Prof. Rubek (žiuri jon klausiančiai):
— Ar aš tuomet sakiau kokį žodelį kurį fu 
ir dabar tebeatmeni?

Irena: — Taip, pasakei. Ar neatsi
meni?

Prof. Rubek (purto galvą): — Ne, 
negaliu pasakyti ar atsimenu. Bent ne 
dabar, kaip sau nori.

Irena: — Tu paėmei abi mano rankas 
ir kietai suspaudei. O aš stovėjau prieš 
tave be dvasios ko tokio tikėdama. Gi tu 
pasakei: “Dabar, Irena, aš dėkuoju taų^iš 
širdies.' Tas”, tu šakei, “buvo neapkainuo- 
jamas man epizodas.” ,/

Prof. Rubek (žiuri į ją abejingai)-: — 
Argi aš sakiau “epizodas”? Nesu pratęs 
tokio žodžio vartoti.

Irena: — Taip, tu sakei “epizodas’’. J 
Prof. Rubek (su leidžiamu linksmu

mu) : — Na betgi, po visko, tikrenybėj tas 
buvo epizodas.

Irena (trumpai): — Nuo to žodžio aš > 
apleidau tave.

Prof. Rubek: — Viską tu taip skau
džiai imLį širdį, Irena.

Irena (užsideda ranką ant kaktos): — 
Gal but tavo tiesa. Nusikratykime nuo vi- ' 
sų sunkių dalykų kurie eina į širdį. (Nu-. < 
skina kalnų rožės žiedo lapelius ir beria ant 
upelio.) Žiūrėk ten, Arnoldai. Ten musų 
paukščiai plaukia.

Prof. Rubek : — Kokie paukščiaitai 
yrą?

Irena: — Ar nematai ? Suprantama 
kadxflamingos.^ Ar jos ne ružavai raudo- 
nos?

Prof. Rubek: — Flamiųgos neplaųkoą 
Jos tiktai braidžioja.,

Irena : — Tai jos ne-flamingos.1 Još 
yra marių gulbės.

Prof. Rubek: — Jos gali buti marių 
gulbės su raudonais gūžiais, taip. (Nųgki^'i2®® 
na plačius žolių lapus ir meta j upeli.)>-^š 
išplukdau savo laivus paskui jų.

Rubek (paskęsta j atmintį) 
tai buvo gražios dienos, Irena. Ste- 
gražios dienos, kaip aš dabar pa

' Irena: — Bet juose neturi buti gaudy-

„.Prof.- Rubek : — 'Ne, jų tenai nėra. 
.‘(.Juokiasi jon.) Ar atsimeni tą vasarą ka
da mudu sėdėdavom prie bakūžės ant Tau- 
nitž'Ježero kranto?

Irena (linguoja galvą): — Subatų va
kariais, taip, kuomet pabaigdavom savaites M.y. vv- VLyZ

tada buvau ztn'O-r - , ............. ,' t Pjsof. Rubek: — .... ir išvažiuodavom 
—- J trukiu prie ežero ten praleisti nedėldie-

Uįi N.
ii'Iren,a (su neapikantos žvilgsniu): — 
! Tai buvo epizodas, Arnoldai.

. . I ,Tįrof. Rubek (lyg negirdėdamas): — 
.At ‘Tuomet, taipgi, tu laidydavai paukščius 

[upelyje plaukti. Jie buvo vandeninės leli- 
Jjbs;kurias tu.... .'

r Irena: — Tai buvo baltos gulbės.
Pfpf. R u b e k : —» Aš turėjau mintyje 

,T ). gulbės, taip. Ir aš atmenu kad tu prikabi- 
- nai didelį pūkuotą lapą prie vienos gulbės.

Išrodė kai varnalėžio lapas....
■Irena : — O paskui jis pavirto į Lohen- 

Igrino laivą su pririšta gulbe jį vežti.
Prof. Rubek: — Kaip tu buvai prįsi- 

—-irišus prie tos žaismės, Irena.
-Tr e n a : — Mudu ją žaizdavom ir žaiz-
davom nuolatos.

Pr0f. Rubek: — Kiekvieną, subatą, 
man rodos, kiaurai visą vasarą.
-Irena: — Tu sakydavai jog aš esu gul

bė įraukianti tavo laivą.
Prof. Rubek: — Ar aš taip sakiau ? 

Taip, turiu prisipažinti jog sakiau! (Su
simąsto apie žaismę.) Tik žiūrėk kaip-gul- 
bės plauko po upelį!

< I r,e n a (juokiasi): — O tavo visi laivai 
išbėgo ant kranto.
- Prof. Rubek (įmeta daugiau laputį 

upelį);: — Aš turiu pakankamai kitų laivų. 
(Akimi seka lapus upelyje ir po pauzes ta
ria.) Irena, aš nupirkau tą mažą 'bakūžę 
šalę Taunitz ežero.

Irena : — Nupirkai? Tu tankiai kal
bėdavai jog pirktum jei tik išgalėtum.

Ptof. Rubek : — Atėjo" diena kada aš 
lengvai išgalėjau, taigi ir nupirkau. _ 
■^TYTna (iš šalies ilgai jin žiuri)5: — Ar 
tu dąbar gyveni toj senoj musų bakūžėj? 
' 'Trbf. Rubek: — Ne, aš ją jau senai 
sugrioviau ir vietoj jos pasibudavojau di
delę, patogiai aprūpintą vilą su parku ap
linkui. Ten tai mes.... (susilaiko ir pa
keičia žodžius) ten tai aš tankiai gyvenu 
vasaros laiku.

Irena (didžiuojasi): — Taigi tu ii* to
ji antroji ten dabar gyvenate? *

Prof. Rubek (su apsigynimu): —Taip. 
'Kuomet mano moteris ir aš niekur neva- 
žinėjam, — kaip kad šįmet. ■ _ < ■

Ireną (žiuri į tolį priešakyje): — Gy
venimas buvo puikus, puikus prie Taunitz 
ežero;
''Prof. Rubek (lyg žiūrėdamas pats į 

save): — Ir tečiau, Irena....
Irena (baigia jo mintį): .... tečiau 

leidome visam tam gyvenimui ir jo gražy
bei pradingti.

(Dar bus)

1465, Ii ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje.' Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899,

ins u
T uJT 
1595?

pusi. 171 ......................
(;ĄJcyvi A psiriškimai -Sviete .. .. .... p. 79

75c
35

Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah,

Amerika, Rinkinis įvairių faktų puęl. 288 75
Aukso Obuolio Istorija (su pa v.) .... p.84 

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne?'-
50

DABAR3, LAIKAS
PRADĖTI rūpintis apie sekančio mėnesio “ARTOJĄ”, 
nes jis visada išeina pirmą mėnesio dieną ir tuoj išsibaj- 
gia ir nelieka tokiems kurie ’-‘vėlai keliasi” arba vėlai pra
deda rūpintis. Daugumas užsirako kas mėnuo sau po 
numerį prisiųsdamas 10 centų.” neišgalėdamas metinės 
prenumeratos užsimokėti,' dėlei' bedarbės. Kurie galit 
užsimokėkit už metus iškalno, ’ tada nereiks manyti ar 

. gausit ar ine: būtinai jums bus: prisiųsta. “ARTOJAS” 
yra 28 puslapių, didelio formato, literatūros ir mokslo 
žurnalas, talpina įvairių skaitymų, eilių ir juokų.

Amerikoje Metams $ I. Lietuvon $1.25

ARTOJAS” 7907 Superior Ave.
' c- '55 '3 €

Cleveland, Ohio.



4 DIRVA

Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome ▼ ▼ ▼ ▼ Parengė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)
ARIES - ARBA AVINAS

Ą RIES buvo vadinama “Zodiako Kuni
gaikščiu”, “Dangiškųjų Ženklų Kuni

gaikščiu” ir "Zodiako Būrio Vadovu”. Jis 
taipgi buvo subendrinta su avinu į kurį 
Zeus buvo pasivertęs pabėgimui nuo besi
vejančių milžinų. Jisai pabėgo į Egiptą, 
taigi Egipte ta konsteliacija buvo vadina
ma “Jupiter Ammon”. -
f Chaldėjoj, kur ta konsteliacija mano
mai gavo savo pradžią, avinas yra papras
tu perstatyoju tenai taip gausių gyvūnų 
kuriuos Chaldėjos piemenįs ganė. Turint 
mintyje jog Aries konsteliacija yra nežy
mioje dangaus dalyje, ir joje yra tiktai trįs 
šiokios-tokios svarbos žvaigždės, net nuo
stabu kaip turtingomis pasakomis ir legen
domis ji yra apsupta, ir kiek daug domės 
į ją atkreipė; žinoma, ir mes atkreipiame į 
ją daug domės delei jos ypatingumo, ka-

ir jo augsines vilnas padovanojo tos šalies 
karaliui, kuris padėjo jas šventame Aries 
gojuje, po sargyba niekad nemiegančio 
siaubūno.

Tos auksinės vilnos visados buvo su
bendrinama su Grekų mitologija kelionėje 
Argo laivo ir pagarsėjusios Argonautiškos 
ekspedicijos kuri buvo išvykus tų vilnų jie- 
škoti.

Buvo iškelta aiškinimai jog tie žvaig
ždiniai simboliai buvo padaryti vien pa
žymėjimui šios garsingos ekspedicijos. Net 
toks geras astronomas kaip Newtonas tos 
nuomonės prisilaikė, vienok Maunder iš ki
tos pusės tikrina jog nebuvo nieko pana
šaus, ir kaimyniškos konsteliacijos nebuvę 
subendrintos parėmimui legendos apie auk
sines vilnas.

Keistai vienok Aries yra vyriausias 
ženklas visose astrologijos sistemose kurios 
pasiekė mus per Grekus, ir ji žymėjasi vi
sur kaipo pirmutinis ženklas beveik visuo-

MED1S KURIS PRA
ŠALINA RAUPUS

Pranešimas jog skaitlius ligo
nių ant garsios raupų salos, Mo
lokai, Hawaii salų grupės, eina 
vis mažyn ir mažyn nes ligoniai 
paliuosuoųama nuo raupų sir
gimo su chaulmoogra aliejum, 
atkreipė Su v. Valstijų valdžios 
atidų į šios didelės svarbos ligos 
klausimų tropiškose žemėse ku
rios yra po šios šalies globa, ir 
yra galimybės jog kada nors tas 
klausimas bus išrišta. Natiohal 
Geographic Society, Washingto
ne, išleido pranešimų apie chaul
moogra aliejų ir iš kur jis pa
eina.

“Nepaisant jog chaulmoogra 
aliejus, pagamintas iš chaulmoo
gra medžio, buvo vartojamas In
dijoje ir kitose rytų šalyse per 
šimtmečius gydant visokias odos 
ligas, bet vakariečiams ilgai bu
vo paslaptis. Medžio vaisiai ap
vali, pamarančio didumo, ir par
davinėjami Indijos, Burmos ir 
Siamo bazaruose ir rinkose, bet 
mažai žinoma apie vietų iš kur 
jie paeina. Kuomet tas aliejus 
trinamas ant odos tik palengvi
no skaudėjimų, pasaulis nekrei
pė atidos į jį. Bet kada vaka-

I Senais Pratėvių Keliais
— tik jau Orlaiviu

Du Portugalai, Sacadura ir 
Coutinho, perskrido skersai At-Į 
lantikų iš savo sostinės Lisbono 
į Pernambuco, Brazilijoj. Sis 
jų žygis primena keturių šimtų, 
metų praeityje narsių Portuga
lų keliones po Atlantikų laivais. I 
Kaip dabar orlaiviais yra keliai j 
neišvažinėta, tada jūrėmis dari 
niekas nebuvo bandę. Jie pirmie-, 
ji apiplaukė aplinkui Afrikų, tuo, 
pačiu Atlantikų, j Indijų., Jie 
užėmė Atlantike salas kuriomis | 
dabar šie du lakūnai peršoko, 
Atlantikų, išskyrus Kanarių sa
las, kurios nėra Portugalijos sa
vastimi. Portugalai taipgi įstei
gė ir Brazilijų kurios žmonės ir I 
po šiai dienai yra draugingi sa
vo senai žemei, nors dabar Bra-, 
žili ja yra nepriklausoma.

Portugalai ir Ispanai, dvi gre
ta viena kitos esančios valsty-l 
bės, ketvertas šimtų rtietų atgal 
lenktyniavo jūrėse. Ispanai už
ėmė daugiau žemių šiaurėj Va
karų Indijų, sykiu ir pietinę da
lį Suv. Valstijų, Meksiku ir ki
tas tose srityse žemes; Portu- j 
galai gi paėmė žemes į pietus' į

nuo Vakarų Indijų. Tas viskas 
dėjosi po Kolumbo atradimo šio 
naujojo pasaulio, išskyrus at
radimų kelio į Rytų Indijas ap
linkui Afrikų.

Pora pirmesnių bandymų po 
karei Atlantikų perlėkti padary
ta. Vienas pasekmingas buvo 
Anglijos lakūno, kitas Suv. Val
stijų kariškų lakūnų. Anglas 
perlėkė be sustojimo, Suv. Val
stijų orlaivis perlėkė su susto
jimais ant salų, panašiai dabar
tiniam Portugalų žygiui. Visi 
trįs bandymai atlikta skirtingo
mis Atlantiko dalimis, paeiliui 
imant nuo šiaurės į pietus. Por
tugalai perlėkė pačiomis karš
čiausiomis žemės dalimis — iš-

strižai ekvatorių, taip sakant iš 
šiaurinio pasaulio į pietinį.

Už $3 nušviesit Lietuvoj vi
sų kaimų per metus — už- 
rašykit saviškiams “Dirvą”

FARMOS FARMOS
Dabar yra geriausias laikas išsi

rinkti Gerą Ūkę. Nės matosi kur 
kokie javai auga, čia yra labai der
lingos žemės ir užauga visokį javai.

Aš turiu 82 farmas pardavimui vi
sokio didumo, daugelis jų parsiduoda 
labai pigiai, ir ant lengvų išmokėji
mų. Farmos parsiduoda su gyvuliais, 
padargais ir apsėtais laikais, priei
nančios prie upių, ežerų ir arti mies
tų. Norintieji apsigyventi ant gerų 
žemių, didžioj Lietuvių Ūkininkų Ko
lonijoj kur yra apsipirkę farmas su
virs 400 Lietuvių, reikalaukit Farmų 
Katalogo. (25)

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1 Box 17 Fountain, Mich.

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

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti į Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
$3.00. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

daugi tarp tų žvaigždžių tam tikru metu 
saulė buna. Vienok yra abejonės kad šita 
butų buvus priežastimi Aries konsteliaci
jos sbarvumo.

“Jeigu”, sako Plunket, “mes atrandame 
jog Aries buvo lygiai gerbiama konstelia
cija keleto tautų jau labai ankstyvose ga
dynėse, tai toms tautoms, visiškai nepri
klausomai viena nuo kitos, pasitaikė nutė- 
myti ir pažymėti saulės metinę kelionę per 
dangų lygiai tuo pačiu laiku ir tokiu budu 
nustatyti tą pačią dieną, arba mes turime 
dasileisti kad tos tautos prisijungė savo 
kalendorių ir pažinimą zodiako nuo ištyri
nėjusių ir originaliai padarytų kurios nors 
civilizuotos rasės.”
. Lengva yra suprasti, kaip Brown tik
rina, jog lyginimas saulės prie Avino arba 
Buliaus yra manumu kuris natūraliai ir są
moningai pakilo mintyje senoviško j o-anks- 
tyvojo žmogaus.

Eufrato klonyje, menamoje lopšinėje 
visų žvaigždžių konsteliacijų, saulė buvo 
pavadinta “Lu'bat”, kas reiškia sena avis, 
ir tuo pačiu sąryšiu planetos buvo vadina
ma “senos avįs-žvaigždės”. Taigi simbo- 1 
liška pažiūra į saulę kaipo seną avį ar avi- ; 
ną turi tikrai būti tolimosios senovės su- ! 
pratime.

Imant Aries konsteliaciją mes turime 1 
aiškii prirodymą jog daugybė visų konste- ' 
liacijų turi būti laikoma tik grynai simbo- ’ 
lais, o ne kad kokiu nors budu tų konste- • 
•liacijų žvaigždžių sudėtis panėšėtų į kokį 
noKs gyvūną ar daiktą, kadangi nelygus 
išlankis trijų svarbiausių tos konsteliaci
jos žvaigždžių jokiame atžvilgyje negali 
sudalyti panašumo nei paskutinių avies ar 
avino kojų, ir tokiu budu mes ęsame ver
čiami tikėti 'kad tąsai avinas yra tiktai pa
prastas simbolas. i

Viena teorija prisilaiko to jog saulinis 
avinas, saulė kuri1 pradėjo dieną, buvo su 
laiku pakeista žvaigždiniu avinu, kuris jau 
2540 m. prieš Kristų pradėjo metą, ir “ve
dė žvaigdžių įburį per jį kaip jų vadovas su 
barškalu po kaklu.”

Lyg ant nelaimės tai teorijai, kaip 
Maunder nurodinėja, mes žinome jog kon
steliacijos buvo išdaryta ir sužymėta daug . 
ankstivesnėje .epochoje, kuomet dienos-nak- ' 
ties susilyginimo laikas išpuolė ne Aries 1 
konsteliacijoje bet viduryje Tauro konste
liacijos.

Mitologijoje Aries visada buvo persta
toma pasakišku avinu su auksinėmis vilno
mis.

Senoji pasaka yra sekanti: Priksas ir 
Heile buvo vaikai Atamaso, pasakiškojo 
Thesalijos karaliaus. Jų motė-močeka taip 
su jais žiauriai apsiėjo kad Merkuras jų 
pagailo, ir pagelbėjimui jiems pabėgti nuo 
savo motės žiaurumo pasiuntė aviną juos 
nunešti šalin nuo jos. Užsėdę ant avino nu
garos vaikai skubė tolintis žeme ir virš 
vandenų, tik ant nelaimės Heile nepasisau
gojo gerai prisilaikyti ir nupuolė nuo jo 
kuomet avinas skrido skersai peršvarpos - 
dalinančios Europą nuo Azijos. Atmini- 14 
mui tos katastrofos ši pertaka nuo to liko

i žinoma kaipo Hellespontas.
Apie tą pasaką yra daug poemų seno- 

. vės ir šių laikų poetų. Amerikos garsus 
poetas Longfellow sako: “Tasai tai avinas1 
kuris nesaugiai nešė Heilę!”

Priksas saugiai pasiekė Kolchis, ryti
niame Juodųjų jūrių gale. Iš dėkos savo 
laimingo, išsigelbėjimo, jis paaukavo aviną

se išaiškinimuose apie konsteliacijų pavida
lus kokie tik yra kur užrekorduota. Maun
der laikosi nuomonės kad šis faktas priro- 
do jog šitos astrologiškos sistemos ir šios 
teorijos apie konsteliacijų pavidalus ne tik 
paėmė savo pakilimui pradžią vėlesnėje 
epochoje, bet net kada jos taip padarė, tik
roji jų prasidėjimo ir reikšmės žymė visiš
kai pradingo.

Vienas keistas faktas kaslink Aries 
kuriam nėra jokio žinomo išaiškinimo tai 
kad avinas visur perstatoma žiūrintis gal
va nukreipta į šoną. Ant pinigo iš Cyziko 
laikų, apie 500—450 m. prieš Kr., avinas 
yra irgi taip atvaizdinama. Allen patėmi- 
ja vieną kaipo išimtiną pavyzdį to beveik 
pasaulinio pavidalo vienodumo, aviną pa
darytą žiūrintį tiesiai 1489 m. išleistame 
Albumasare.

Berosas, Babiloniškas kunigas Alek
sandro Didžiojo laikuose, sakė jog senovės 
žmonės — senovės laikų jau jam — tikėjo 
jog pasaulis tapo sutvertas kuomet saulė 
buvo Aries konsteliacijoje.

Plinijus sakė jog Kleostratas iš Tene- 
dos pirmutinis sutvarkė Aries pavidalą, vie
nok nėra abejonės kad ta konsteliacija at
sirado daug amžių pirma to.

Plunket pareiškia jog Egipto kalendo
riuose nėra niekur pažymėta Aries, vienok 
Egipto mitologijoje atsidengia avino svar-, 
ba. Amen arba Amon, didysis Thebiškos 
triados dievas, kartais yra perstatoma su 
avino galva. Maldnamin pašvęstan jam 
sąryšyje su saule, t. y. Amen-Ra, kelias nu
statyta abiem pusėm milžiniškais avingal- 
Viais sfinksais iš akmens. Metlaikyje tame 
kada Aries ypatingai buvo užvaldęs saulės 
kelią, dievo Amen stovyla būdavo iškilmin
goje procesijoje nešama į Nekropolį, iš ku
rios vietos Aries kopsteliacija buvo visiš
kai matoma. “Prisirengimai prie šios di
delės iškilmės pradėta prieš pilnatį arti
miausi prie pavasarinio susilyginimo die
nos su naktimi, ir keturioliktoje mėnulio 
dienoje — pilnatyje — visas Egiptas buvo 
džiaugsmuose delei Avino užviešpatavimo. 
Žmonės Aviną vainikavo gėlių vainikais, 
nešė jį nepaprastoje gražybėje iškilmingo
je procesijoje, ir džiaugėsi iki kiek galėjo.” 
Senovės Persai, kurie Aries vadino “Bara”, 
turėjo panašias iškilmes. 'Visa tai išpuolė 
dabar krikščionių apvaikščiojamų Velykų 
laiku.

Tarpe 1400 ir 1100 metų prieš Kristų, 
kuomet Ramesis II šventino Aboo Simbel 
dievnamį, saulė kuomet prasimušė į alto
rių lame maldnamyje buvo eilėje su pirmo
mis Aries konsteliacijos, žvaigždėmis, ir šis 
faktas be abejonės privedė karalių pagerb
ti Aries sąryšyje su dievu Amen. Egiptė- 
nai Aviną vadino “Galvos Viešpačiu”.

Ne tiktai Egiptėnai bet ir visos civili
zuotos Rytų tautos turėjo tradicijas-pada- 
vimus apie prasidėjimą meto kuomet sau
lė ir mėnulis inėjo į Aries konsteliaciją.

(Bus daugiau)

šis laipsnis pasiek- 
kentėjusieji pamatė 
vienos iš baisiausių 

neišdirbtos

rų mokslas atskyrė gydomas 
ypatybes ir pagamino į tokią 
formą kuri vartojama kaipo 
įšmirkščiami vaistai, nuo to lai
ko atsirado daugelis nuolatinių 
išgydymų.

“Kuomet 
ta, kuomet 
vilties nuo
ligų, reikalavimas 
medegos pasidarė didesnis ne
gu galima spėti pristatyti. Ma-, 
nydamas gauti tų medžių sėklų 
ir iš jų auginti daugumą tų nau
dingų medžių, Suv. Valstijų Ag
rikultūros1 Departmentas išsiun
tė augalų tyrinėtoją į pietinę 
Aziją jieškoti nežinomų chaul
moogra girių.,

“Tik dabar pasaulis apsipaži- 
no maždaug su vienu iš gam
tos neapkainuojamų dovanų. 
Siame tas -aliejus vartojama, ir 
išpradžių manyta jog medžiai 
ten auga. Bet kelionė per visus 
tos šalies kraštus neparodė nei 
vieno medžio. Kelionė vedė į 
Burma kur rasta keli medžiai 
be vaisių, šimtai mylių sekta 
pakol chaulmoogra girios pasi
rodė centralinėj Burmoj.

“Pavojinga rinkti chaulmoo
gra vaisius Burmoje, nes lauki
nių dramblių gyvenama pulkais 
šiose tankumynėse, ir laiks nuo 
laiko jie užpuola ir sunaikina 
artimus kaimus. Giriose randa
si laukinių tigrų. Ir tik po ko
vos su tigru Amerikoniška ek
spedicija galėjo pasiimti ilgai 
jieškotų sėklų. Su gautomis 
sėklomis 1 
chaulmoogros kolonija ir 
ma 'jog į apie aštuonis 
prasidės darymas namie 
dėlės svarbos aliejaus.”

(Iš F. L. I. S.)

Hawaii salose įsteigta
mano- 
metus 
to di-
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Reikalaukit “Dirvoje”
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1.00
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ietjrbės 25
P- 472 1.25

P- 104 40
P 72 25

P- 188 60

Pieno Vertė i
<Pienas yra vienatinis maistas 

kuriame {randasi visos ir dau- Į 
giausia ypatybių reikalingų kau-. 
lų ir raumenų stiprinimui ir spė
kos didinimui, neskaitant jau ki
tų pienų savybių kurios reika
linga augantiems kūdikiams. 
Piene randasi daugiau kalkių ne
gu kitame kokiame maiste, ir 
vartojant daug pieno tokiu budu 
gaunama viduriuose kalkių. (

Vaikams pienas reikalinga au- 
ginimuiir stiprinimui raumenų 
ir kaulų, suaugantiems reikalin
gas užlaikyti geroj tvarkoj kau
lus ir raumenis. Kaslink kal
kių,’ jos taip reikalingos suau
gantiems kaip ir vaikams.

Pienas kur kas atstoja mėsos 
valgius ir žymiai pigiau atsiei- ' 
na.

Pieno nuograibos ir pasukos 
turi tiek pat sotumo ir visas 
pieno ypatybes, tik jose kur kas I 
daugiau randasi riebumo negu ] 
šviežiame piene.

Pienas- su duona ar šiaip ko
kiais grūdais yra labai užgirti- Į 
nas maistas. 1

Pienui pabuvus ar surugus jį 
galima pasekmingai suvartoti 
varškei arba suriui. Vienas sva
ras varškės atstoja net svarą 
ir ketvintdalį galvienos mėsos. =

F. L. L S. I

čeko-Slovakijoj taipgi darbai j 
gerinasi, ir tenai streikuoja ge
ležinių dirbtuvių darbininkai; 
numušus algas sustreikavo apie 
32,000 žmonių.

Kiek Jusuūolaris Jums Pelno Neša?!

s

Inkorporuota pagal Ohio Valstijos teisių ant $250,000.00, pa- 
’ siūlo Lietuviams progą įsigyti pastovių ir ištraukiamų serų, ku

rių kaina $105 (skaityk žemiau), nešančių nuo 7% iki 8%, mo
kamų kas pusmetis. Priimama depozitai už ką mokama 5%.

THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

THE A. B. SAVINGS AND LOAN COMPANY
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

y HE A. B. SAVINGS AND LOAN COMPANY yra su
organizuota plačiai Clevelande ir visoje, Amerikoje 

žinomų Lietuvių iki šiolei pasekmingai veikusių ir vei
kiančių kitose didelėse finansinėse įstaigose.
Visa valdyba, A. B. Bartoševičius, Dirvos” leidėjas, pre
zidentas; Jonas Tidd, vice-prezidentas; K.. S. Karpavičius, 
“Dirvos” redaktorius, sekretorius; S. Batoševičius, sekr. 
pagelb.; V. Bartoševičius—ižd., kviečia visų kolonijų Lie
tuvius pasinaudoti užtikrintu saugumu ir pelningumu 
jūsų pinigams. Pelnas yra dvejopas, kaip liekant nariu 
The A. B. Savings and Loan Kompanijos taip ir pasidę- 
dant čia savo pinigus ant knygelių, taupymui.
ę Kompanija turi keliolika dar neparduotų Pastovių ir 
Ištraukiamų akcijų, kurių abiejų kaina yra po $100.00. 
Užsirašant kurių nors paskirai arba sykiu šių akcijų reikia 
mokėti po $5.00 nuo akcijos narinės mokesties, taip kad 
akcija atsieiųa po $105.00. Lyginant su kitų bankinių 
įstaigų akcijomis, šios Kompanijos akcijos yra daug pri
einamesnės, nes kitur reikia mokėti po $115 ir $125.
iJPastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.
(JIštraukiamos (Installment Stock) akcijos irgi kainuo
ja po $105, bet išsykio reikia įmokėti po $5 nuo kiekvie
nos imamos akcijos, o likusią dalį nuo kiekvienos akcijos 
galima išmokėti po kiek išgali, savaitėmis ar mėnesiais. ' 
ę Dividendas pirmais metais bus išmokėta už visas akci
jas, arba dalį sumokėtų už jas pinigų, nuo 7 iki 8 nuoš. 
Ištraukiamas, akcijas narys gali išsitraukti kada jam pri
reikia pinigų, nors nebūtų pilnai sumokėta, ir gaus jam 
pripuolamą nuošimtį nuo dienos įmokėjimo iki išėmimo. 
Už kiekvieną įmokėtą narystės mokestį akcijonierius gau
na paliudymą, ir taipgi Šerų certifikatą už pilnai sumo
kėtus Šerus; už mokamus Šerus gauna tam tikrą knygelę. 
Narystės mokestis ($5) Šerus ištraukiant negrąžinama.

APIE DEPOZITUS—P ASIDĖJIMĄ PINIGŲ
’ <J]Už padedamus čia taupymui pinigus mokama 5%, ar

ba kelis sykius daugiau negu nekurtuose bankuose -kitose 
valstijose. Kam daryti sau skriaudą? Čia taipgi moka
ma nuošimtis nuo padėjimo iki ištraukimo' dienai.
tjjPasidėjimui pinigus siųskit per pačtą. Gavę jūsų pini
gus prisiųsim jums taupymo knygelę.
if Prireikus pinigų, tik parašot laišką ir pareikalaujat da
lies arba visų, ir tuoj be atidėliojimo jie jums prisiunčia
ma priskaitant ir išpuolamą nuošimtį.
(J Pasinaudokit šia proga duodama jums taip patikėtinos 
ir saugios įstaigos. Kam dalį savo pelno atiduoti sveti
miems kada jūsų pinigai čia jums atneš nuo 25% ir dau
giau naudos. Penktas nuošimtis yra 25 nuošimčiais di
desnis už ketvirtą ntiošimtį mokamą jums kitur. O neku- 
riose vietose mokama tik 2 ar 3 nuošimčius. Per metą- 
kitą jūsų pinigai nustoja keliolika dolarių naudos.



DIRVA

; PASMERKTASIS , 
Rašo A. Vaičiūnas.

(Tąsa iš pereito num.)
— Nelaimingas aš!.... ir dar kitus ne

laimėn traukiu; juk kas jos per gyvenimas: 
dabar ją žmonės pirštais užbadys!.... Ži
nai, žmonės: bile kalbėti, bile nauja te
ma. ...

Magdutės nepamatė. Nors graži bu
vo diena, beit Petrui buvo labai baisi. Ne
begalėjo jis nei pietų valgyti, o atėjusiems 
giminėms ir pažįstamiems pasakė kad ser
gąs ir negalįs kalbėti.... Tiesa, sirgo.... 
meilės liga. Kas ją supranta — yra di
džiausia liga, nes ne kūno bet sielos skaus
mai kankina. Sėdėdamas prie lango išgir
do dainą, kurią viena dainininkė dainavo 
pritariant pianu:

Nėra didesnės meilės
Už skausmuos gimusią, 
Nėra didesnio skausmo 
Už meilėj- kilusį.

Daina nutilo, o Petras vis kartojo: 
Nėra didesnės meilės 
Už skausmuos gimusią, 
Nėra didesnio skausmo 
Už meilėj kilusį....

Miesto sodne karės orkestras pradėjo 
groti. Petrui rodės kad štai, štai orkestras 
pradės laidotuvių maršą, ir jis pamatys ne
šant karstą kuriame guli Magdutė; lupas, 
kurias jis bučiavo, tas karštąsias lupas su
čiaupus, baltu rūbeliu apvilkta, tuo kurį jos 
motina kituomet jai nupirko pasipuošti.... 
Rodos štai tuč-tuojau, bus matyti procesi
ja: parodos vėliavos, kryžius, paskui kuni
gai giedos, toliaus, jaunimo viduje vaini
kais ir žalumynais papuoštas baltas kars
tas, o jame — jo Magdutė.... Jo visa ką 
jis turi brangiausio ir kas riša jį sugyve
nimu. ...

VII 
pAVASARIS baigės, prasidėjo vasara.

Moksleivija dirbo kiekvienas už tris: 
mat niekas nenorėjo gauti pataisą ir vasa
rą mokytis. Taigi, kas galėjo ir mokėjo 
pavasario dienomis save nukreipti nuo 
gamtos gražumo ir prilenkti prie knygos, 
tas linksmas laukė egzaminų.

Magdutė po pirmajam smūgiui pradė
jo nykti. Dabar, jos auklėtoja baisiai ją 
dabojo ir susikvietus savo drauges beveik 
kasdien šiokiu ar tokiu->budu Magdutei iš
metinėjo jos klaidą ir labai užgauliojo Pet
rą, ko Magdutė negalėjo klausyti.... Ka
da pirmoji meilė pradėjo gaivinti širdį jai 
pradėjo sektis mokytis, net pati stebėda
vos. ... Nerūpėjo dabar Magdutei moks
las, knygos. Užgauta širdis ir paslėpta 
meilė negalėdama viešai reikštis reikšda- 
vos sapnuose. Petras taip pat nežiūrėjo 
pamokų. Nebuvo pas jį to širdingo atsi- 
nešimo prie darbo. Atliko visa tik -taip 
sau kaip ir kiti mokytojai. Mokiniai tai 
patėmijo ir pradėjo žingeidautis kas su jų 
mokytoju pasidarė.

Visaip spėliojo. Kiti žinojo kas yra, 
bet ne visiems tai sakė.

Petras negalėjo suprasti delko jį per
sekioja, del ko jam pavydi meilės, tos mei
lės kurios jis visą gyvenimą jieškojo, ir ku
ri jam duoda dvasios ir jiegų gyventi.... 
Juk nieko jis daugiau pasauly nenori ir pa
saulis jam duoti negali, tik meilės.... tik 
Magdutės širdies!

Visi susitarimai buvo pertraukta; nors 
susitikdavo bet retai, bijojo abudu kad ją 
tėvai neatimtų iš gimnazijos. Tuomet ne
galės vienas kito matyti....

Bet.... nėra to ledo kurį nesutarpin- 
tų meilė, nėra to ko mylima širdis negalėtų 
padaryti...: Taigi, nors blogos akįs sek
davo kiekvieną jų žingsnį, vis tik Petras su 
Magdųte nors retkarčiais susitikdavo toli 
nuo žmonių.

Atsirasdavo kas juodu abudu supra
to. nors tokių labai mažai, ir jie suvesdavo 
juodu abudu. •

VIII
I JAU ir vasara baigėsi, o Petras su Mag- 
J dute nors susitikdavo bet labai kalbėtis 
nebuvo galima, nes Magdutės motina ne
atstodavo nuo jos nei žingsnio.

— Mamyte, aš noriu į miestą, leisk, 
mamyte, mane I — bučiuodama motinos 
rankas meldė Magdutė....

— Viena neisi! — sakydavo motina, ir 
Įsiusdavo kartu ištikimą seną tarnaitę ar
ba pati eidavo. Vienos Magdutės niekuo- 

Imet neleisdavo.
Magdutei norėjosi pamatyti Petrą nors 

ištolo. Vakarais, tėvų namuose, Magdutė 
ilgas valandas sėdėdavo ir žiūrėdavo į tą 
šalį kur matė bažnyčios boktą.

— Ten jis gyvena!....
Visuomet jo laukdavo, nors žinojo kad 

jam jos nemuose vietos nėra: durįs užda
rytos. ...

Susirašinėti nebuvo galima, nes laiškai 
nepasiekdavo adresato. Petras kiekvieną 
dieną žvalgydavos eidamas miesto gatvė
mis ir vis manė kad pamatys Magdutę. Jos 
nematydavo... Kartais išeidavo už mies
to ir atsisėdęs ant upelio kranto ilgai, ilgai 
žiūrėdavo į tą šalį iš kur tikėjos ateis jo 
mieliausioji.

Senos davatkos buvo ant kojų, kiek
vieną Petro ir Magdutės žingsnį sekda
vo.... Nebuvo galimybės niekur susitik
ti. Abudu kentė. Vieno kančias ir ilgesį 
jautė kitas.... Juo toliau, tuo labiau vie
nas antro pasiilgdavo....

Naktimis vienas ir antras, sapnuose, 
minėdavo brangų vardą ir šaukdavo. Mag
dutė negalėjo slėpti savo meilės.... Žino
jo tėvai kad ji kankinas, žinojo giminės, vi
si buvo nusiminę, nes be to kad kentė ap
kalbas, prisidėjo dar tas kad Magdutės gai
lėjosi: — Prapuolė Magdutė, — sakydavo 
bobos linguodamos galva, o nekurios arti
mesnės giminės žiūrėdamos į išbalusį mer
gaitės veidą, tvirtai sučiauptas lupas, liūd
nas akis, ašaras šluostydamos. O kiek Mag
dutės motina turėdavo nesmagumų nuo 
žmonių — nuo tų kuriems dirbo kaipo vei
kėja, organizatorė — nuo davatkų kurių 
organizuotės vedėja buvo.

Kartą per atlaidus, kada po pamaldų 
jau žmonės buvo šventoriuje, Magdutės 
motina eidama per šventorių išgirdo:

— Ve, šita, šita! tai šitos duktė tokia 
pasileidus!....

Žmonės, daugiausia bobos, nežinoda
mos kame dalykas, ar ta moteriškė ką pa
vogė, ar šiaip kokia, apstojo Magdutės mo
tiną taip'kafd toji, nelaimingoji, negalėjo 
kur ištrukti. Arba kartą, ji rengėsi laiky
ti paskaitą apie auklėjimą — bobos nedavė 
nei išsižioti.

— Pirma suvaldyk savo dukterį, — 
šaukė, — tuomet galėsi kitus mokyti!....

Visą šitą žinojo Petras, ir jam baisiai 
skaudu buvo kad del jo turi taip žmonės 
kęsti.....* " \

(Bus daugiau)
w

SKRISKIT, MANO MINTIS JAUNOS
(Skiriu savo broliams)

Skriskit, mano mintįs jaunos 
Į gimtinius namelius, 
Skriskit, mintįs jautrios-gražios 
Pas jaunuosius brolelius. .

Lėkit, skriskit, į darželį 
Pas žaliąsias rūteles,

1 Į prastą šiaudų namelį 
Paguost jaunas seseles. 

Ten nulėkę jus raminkit 
Prislėgtus vargų našta, 
Bėdas, skurdą išblaškykit, 
Meile linksminkit šventa.

Radasto Žiedas.
Veiveriai.

a --

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

Lietuviškai-Angliška» ir Angliškai-Lieturiškas

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam 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 su 
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

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spaūsdinių, — didelio formato knyga, su daugy-' 
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių,, gražiais minkštos o- 
dos viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919.

> Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

TEKA SAULĖ....
Teka saulė jau pro šilą, 
Šviečia skaistus spinduliai: 
Mano siela jau pakilo, 
Ką pamąstė -— neprabilo 
Ir užmigo vėl giliai....

Į svajones prie idėjos, 
Prie skaistesnės ateities. 
Mano širdis suvirpėjo 
Ir iš džiaugsmo sujudėjo 
Kad jau baigsis laiks nakties.

Baigsis liūdnas, žiaurus kelias, 
Erškėčiais pinti takai,
Jau kelionei ateis galas, 
šviečia skaistus idealas, 
Rodos aiškus bus laikai.

Delei meno, delei dailės 
Šviečia skaistus spinduliai, 
Ir milžinų stoja eilės, 
Tai vis vyrai senos dailės, 
Tai kaip žvaigždės, žiburiai.

Ir aš einu su jais vienas, 
Skrendu su jais į erdves: 
Ten kur sėdi dailės dievas 
Apolonas bait’s kaip sniegas... 
Lauksiu kur jis mane ves....

Teka saulė jau pro šilą, 
Šviečia skaistus spinduliai; 
Mano siela vėl pakilo, 
Ką |pamąstė — neprabilo, 
Ir užmigo vėl giliai....

Ant.-Ferd. Max.
Akmeniai.

Nuo Juokų Red.: šios gerb. 
Ant.-Ferd. Max. eilės yra gana 
"komplikuotos” abelnam skai
tytojui; jos net ir mus supainio
ja. Bet vis bandome išsiaiškint 
kokią mintį- gerb. pdetas jomis 
kėsinosi išvesti į šviesą.

Kartais žmogus įsivaizdini ko
kį idealą — arba prastai sakant 
kuo nors užsisvajoji -— -ir sva
joji lyg einąs prie jo, lyg jį sie
kiąs, ir net karštai pasiryžti pa
siekti. Bet laikas eina. Jis at
šaldo užsidegimą, užeina kitos 
svajonės, pradeda naujas užsi
degimas, ir tas ką pirma skaitei 
svarbiu tau ir reikalingu siekti 
lieka tik paprasta buvusia min
timi, kaip ir daugybę jų pralei
di, ant vienų ilgiau sustodamas, 
ant kitų visai trumpai.

Tokias mintis gauni ar tai nuo 
ko <kiįo, ar pamatęs, ar .girdėjęs 
ar skaitęs. Viena kuri mintis 
pasirodo labai didi, puiki, pra
kilni, lieka tavo “idealu”, jos 
nori siekti — bet tik noru ir lie
ka. ...

Jei mes gryžtume prie perei
tame num. čia apkalbėtų sapny- 
nų, pasakytume kad idealai, įsi- 
vaizdinimai, svajonės yra tik 
dienų sapnai. Kaip naktį nega
li sapnuot ko nori ir dienų išsva
joti dalykai nesistoja tikrybėj. 

: Stojasi tik tas kas, turi stotis.
Lyg tyčia, šį (sykį čia supuola 

šios eilės kuriose minima dailės 
dievas Apolonas ir žemiau kitas 
raštelis apie tulus senus dievus, 
sykiu ir Apoloną arba Apollo.

Fabijonas apsirgo drugio li
ga nuo to kaip jis nuvažiavo į 
Atstovybę. Jam visai netikėtai, 
naujam užėmusiam “dženito- 
riaus” Rimkaus “dženitorišką” 
vietą Fabijonui -buvo perstatyta 
p-lė Janušaitė — garsiojo "Va
nago” redaktoriaus sesuo; Ir 
Fabijoną apėmė drugys. Nusi
gando jis ir nusistebėjo. Juk 
“Vanagas” nupešė Fabijonui vi
są pakaušį, suardė tautos puo
dą, sukėlė revoliuciją romuvos 
orgijoj ir kitokių šposų pridarė 
Fabijono suktuose lizdeliuose. /

Eina kalbos kad gerb. Fabi
jonas drugio ligos galo prieis 
tik tada kada Atstovybėj vietoj 
p-lės Jonušaitės sėdės gerb. An
tanina.

4/
Iš Saliamono gudrybių.
Aš tariau juokui: “Tu durnas 

esi”, ir linksmybei: “Ką tu da
rai?”

Geriau's yra sauja ramybės- 
negu abi ranki pilni darbų ir 
vargų.

Kits iš kalėjimo išėjęs į ka
ralystę įstoja, o kits savo kara
lystėje užgimęs pavargsta.

Nebūk greitas su savo bur
na, ir te nesiskubina tavo širdis.

4?
Vežimas ir. sveikata smarkiai 

žemyn einą, — sako gerb. Bar
toševičius, — bet i atgal abudu 
sunku užtraukti.

Senovės dievai maišėsi su 
žmonėmis ir atlikinėjo tokius 
pat gerus ir blogus darbus.

Kaip žmonių taip ir dievų 
darbus senovės poetai atvaizdin
dami parodo jų užpuolikišką 
būdą, o žemiškas moteris ir dan
gaus dięves jie ir anais laikais 
gerbė.

štai skaitome kaip Zeus, nors 
vedęs būdamas, jieškojo po že
mę -mergelių, palikdamas savo 
dievišką pačią danguose, kuri 
nekartą jam pavydu atsimokė
jo ir atkeršino savo konkuren
tėms mergelėms tai į mešką tai 
į karvę tai j kitką jas pavesrda- 
ma. Bet Hera niekur nepasi
žymi neištikimybe savo vyrui.

Nevedęs muzikos ir grožės 
dievas Apollo taipgi lošė daug 
romansų ant žemės, ir iš jo lai
kų varnos liko juodos, — kaip 
pasakos sako. Jis mylėjosi su 
viena žemiška mergele, o varna 
(kurios tada buvo dar baltos) 
paskleidė pletkus apie jį, ir jis 
iš keršto pavertė varnas juodo
mis. Apollo taipgi gaudė ir per
sekiojo gražias mergeles, ir jų 
daugelis jieškodamos pagalbos 
pas -kitus dievus, tai į krumus 
tai į šaltinius buvo paverstos.

Dvi romantingiausios dievės 
iš Zeuso šeimynos, — Diana ir 
Venus — turėjo meiliškus ry
šius su žemiškais jaunikaičiais. 
Bet jos nepaviliojo nei vienos 
moteries vyro, ir nepaliko nei 
vienos mergelės verkiančia jų 
atvilioto vaikino, nors jodvi tą 
galėjo padaryt.

Diana, mėnulio dieve, nuolat 
naktimis per tykius klonius ir 
laukus keliaudama, nusižiūrėjo 
jaunikaitį piemenį 'kuris nakti
mis avis ganė. Ir ji jį taip pa
milo jog kas nak't stengėsi jį 
pamatyti, ir jį miegantį priei
dama bučiavo. Ji jieškojo jo 
kas nakt ir džiaugėsi atradus 
jį, o kada dangus' buvo apsi
niaukęs ji liūdėjo. Su ja suben
drintas jaunikaitis yra Endy- 
mionas.

Diana buvo ir kerštinga: ji 
pavertė į briedį jaunikaitį Ak- 
taeoną už tai kad jis netyčia 
užėjo ją nuogą besimaudant, ir 
paskui nelaimingąjį jaunikaitį 
jo paties šunes sudraskė.
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Neužmirškit saviškių Lietuvoje-: 
Užrašykit jiems "Dirvą”

©
©

Venus, tiesa, buvo moteris, 
turėjo su raišu Vulkanu sūnų, 
kuris buvo meilės dievaitis Eros.

Bet kaip ir daugelis gražių 
moterų, Venus tik-buvo žinoma 
turinti sūnų, o skaitėsi viena, 
ir ji paskiau -pamylėjo žemišką 
jaunikaitį Adonį. Sykį Venus 
žaidė su savo sunaus meiliško
mis vilyčiomis kuriomis jisai 
užkrečia meile dvi poreles ir su
riša jų širdis. Tiesa, jisai kar
tais tik vieną užkrečia meile, o 
kitą neapikanta, vienas kurią 
myli, o ji jo neapkenčia. Taip 
yra ir po šiai dienai.

Bet bežaizdama su vilyčiomis 
Venus užsigavo ir pati užsikrėtė 
meile — be ne prie jokio dievo 
kurie patįs, tarp savęs nesikentė 
kaip dabar didžiūnai daro, -I— ji 
pamilo žemišką jaunikaitį, me
džiotoją, narsų Adonį. Kaip ir 
visose meilėse, dvi mylinčios 
širdįs viena kitą labai saugoja ir 
rūpinasi. Venus susirūpino kad 
jos mylimasis Adonis gali kar
tais pakliūti į nelaimę, ar net žū
ti medžioklėje patekęs į žvėrių 
nasrus. Ji meldė jo paliauti to 
užsiėmimo, arba bent medžioti 
ant menkų, nepavojingų žvėre
lių. Bet Adonis buvo pernarsus 
taip daryti, ir sūkį medžioda
mas girioje šernus liko jų su
draskytas. Koks jos gailestis 
tada buvo gali tą žinoti tik my
lėjusi širdis....

Bet nei Diana nei Venus se
novės poetų neapkaltinama' jo
kiame nedorume — jų meilė bu
vo tyra, tikra, ir toj vietoj kur 
reikia.

4/
Na tai jau mes žinome kas iš- 

laimėjo “Kandidą” šio skyriaus 
eilių konteste.

Jei turėsit kantrybės palau
kit kito numerio — tada žino
si!.

į
Eilių kontestui prisiuntė laiku 

šie (eina tvarkoj gavimo): gerb. 
Čia-Suks, gerb. Kudlius, gerb. 
Suvytus Lelija, gerb. Kleopatra, 
gerb. Kudlius, gerb. Prometėjus, 
gerb. Biruta, gerb. Gogelis, gerb. 
Adonis, gerb. Eleonora, gerb. 
Audra.

“GYDYTOJAS”
Mėnesinis žmonių sveikatos • 
žurnalas. Mokina kaip apsi
saugoti nuo visokių ligų.
Prenumerata Metams , $1.00 

“GYDYTOJAS”
3310 S. Halsted S L, Chicago, III.

COLGATE’S
TALC POWDER

Ar Jūsų 
Kūdikis 
Patenkintas?

Jeigu jis verkia, prie
žastis tankiausia yra 
odos niežėjimas. Kū
dikio oda turi būti 
užlaikoma sausa, nes 
jeigu ne, skilimas ir 
kitokį uždegimai pra
sideda.

V e n g k i t to nege
rumo. Vartokit 
Colgate’s Talk liuosai 
po išmaudymo ir die
nos bėgyje palaiky
mui odos švelnia. Jis 
yra antiseptiškas ir 
maloniai perfilmuo
tas.

BABY TALC

Vadovaujama Gabių Biznierių
The Municipal Savings & Loan Company įsteigta Spalio mėnesyj 1913 metais 
per' Mr. S. Peskind, dabartinį Kompanijos hekretorių. Jis suprato jog viena
tinis būdas subudavoti saugią įstaigą, ir tokią kuri augs ir pataps viena iš žy
miausių Tautymo ir Paskolos Kompanijų Clevelande, yra tai parenkant gru
pę tikrų biznio žmonių pagelbėjimui jam tos Kompanijos vedime.

Sekantis surašąs gerai žinomų biznierių sudaro dabartinę Direktorių Tarybą 
šios greitai augančios Taupymų Įstaigos:—

DR. CHARLES W. AMPT 
N. P. BAUERLEIN - - 
WILLIAM BAUER - - 
AUGUST BECKER - - 
FRED BERG - - - - 
ADRIAN ETTINGER - -

CARL FALLER -

OTTO FELLINGER - 
HERMAN H. FINKLE 
EDWARD K. FISCHER

SAM GARBER - - -
L. N. GROSS .- - -
M. GUSMAN - - - 
Robert. Hiltbrand

JAMES J. HEIDLER -
G. W. HUTCHCROFT -
T. W. HUTCHCROFT - 
EDWARD J. JOSEPH

A. KELLER -
A. S. KLEIN

.SAMUEL MILLER

PETER MULIOLIS

ELI N. NEWBURY

H. A. PERRIS
DR. SAMUEL PESKIND 
S. PESKIND - - - - -

CHARLES RENZ - - 
E. RICKERSBERG - 
THOS. W. ROBERTS - 
OTTO F. SCHMIDT - 
S. J. SCHWENGER -

H.STRASSHOFER -
JOHN M. SULZMANN
M. A. VINSON. - - -

MYRON H. WILSON -.

DIREKTORIAI
Gydytojas ir Chirurgas, 2999 West 25th Street
Atsitraukęs iš biznio Drapanų Prekiautojas
Maisto provizijų pristatytojas, 1999 Columbus Rd.
Rea) Estate ir Investments
Investments
Advokatas, Peskind, Perris, Leddon & Ettinger, 2nd floor, 

Hanna Bldg.
Pres.. The Knickerbocker Storage Co., 7724 Detroit Ave. — ir 

Manageris, The Leisy Company.
Sekretorius-Izdininkas. The Birck-Fellinger Dry Cleaning Co. 
Advokatas ir Miesto Councilmanas, 509 Ulmer Bldg.
Ved. West Side Skyriaus The Municipal Savings & Loan Co., 

—ir— Direktorius, The Municipal Mortgage Co.
Garber Insurance Agency, The Arcade
Pres., The L. N. Gross Company, Jekių Siuvyklos, 323 Lakeside 
Prez.-Ižd. The Import Drug Specialities Co., 326 Champlain Av. 
Prez., The Scranton Ave. Carriage & Wagon Works,

2333 Scranton Rd.
Ved. Miles Avenue Skyriaus The Municapal Sayings & Loan Co. 

12301 Miles Ave.
Prez. Igd., The -Jaffa Co., Išdirbėjai dažų.
Manufaktorius
Vice Prez., The Representative Realty Company — ir —

lid., The Representative Mortgage Company
lid., The Keller-Kohn Co., Drapanų Mfg., 2230 Superior Aye.
Prez., The Cleveland Electric & Machine Mfg. Co. — ir — 

Vice Prez., The Schwenger-Klein Co., 511 Woodland Ave.
Prez., The Independent Towel Supply Co., 1822 Central Ave.

—ir— Mfg., The Miller Landry Machine Mgf. Co.
Vedėjas, St. Clair Skyriaus The Municipal Savings & Loan Co. 

2006 St. Clair Avenue
General Insurance Agency, 459 Leader-News Bldg. —ir— 

Direktorius, The Representative Construction Co.
Pardavimų Ved., The Representative Realty Co.

torius, The Municipal Mortgage Co.
Gydytojas, East 55th St. Hospital. 2429 E. 55th St.
Advokatas, Peskind, Perris, Leddon & Ettinger, 2ros grindys, 
Hanna Bldg. —ir—Prez. ir Mgr. The Representative Realty Co. 
Vice Prez., The Standard Brewing Co., 5801 Train Ave.
Prez., The Rickersberg Brass Co., 3700 Perkins Ave.
Real Estate ir. Investments
Prez., Standard Knitting Mills, 2202 Superior Ave.
Prez-, Schwenger-Klein Co., 511 Woodland Ave. —ir—

Prez., The Municipal Mortgage Co.
Prez., The Universal Dry Cleaning Co., 1218 E. 71st Street
Cigarų Iždirbėjas ir Miesto Councilmanas, 6802 Superior Aev.
Vedėjas Sueprior-79th St. Skyriaus —ir—

Direktorius, The Municipal Savings & Loan Co.
Prez., The Revere Land Co. —ir— Vice Prez., Fertel Dangler 

Wilson Co., Schoefield. Bldg.

-ir— Direk-

Didysis Ofisas The Municipal Savings & Loan Company užima netoli 
ketvirtdailus viso antro augšto Hanna Buildinge.

Taipgi yra keturi Skyrių Ofisai, randasi siose vietose:
WEST SIDE SKYRIAUS OFISAS - - - - - 2820 WEST 25TH STREET
SUPERIOR-79TH SKYRIAUS OFISAS - - - - 7909 SUPERIOR AVENUE
ST. CLAIR SKYRIAUS OFISAS - - - - - - 2006 ST. CLAIR AVENUE
MILES AVENUE SKYRIAUS OFISAS - - - - - 12301 MILES AVENUE

Jos sumokėtas kastovus kapitalas yra VIENAS MILIJONAS DOLARIŲ 
Abelnas turtas Gegužio 1 d., 1922 metų buvo $2,405,000.00.

ši įstaiga moka 5% už padėtus Taupymui .pinigus.

tris

© 
© 
© 
’© 
© 
© 
© 
© 
©
© 
© 
© 
© 
©
©

©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©
©
©

© 
©

©

©
©
©
©
©

©



NAUDINGOS KNYGOS
Reikalaukit šių naudingiausių knygų
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Tautos Vainikas 
torių 

' žios

Mergelė. Sceniška pasaka,Lketurių aktų, 
atidengimų; Parengė V. J1/1 Pietaris. La

Užtekanti Saulė.
paveikslėliai.
rašymų, labi 
m i jo s srityje 
94 puslapiai,

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbūs isto
riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose! Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 
"Drūtais audimo apdarais .........................,...’

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys įvairių- eilių, pa
dalintų į keturis skyrius: Iš Žmbnių ir Vargų 
Knygos; Gamta ir Žmogus; Romansai ir Saty
ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pusi. ...........

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidųS ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K.' S. Karpavičius, 
su paveikslais .... .35
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Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje; Joje aprašoma; ir išaiškinama 
jvahųs gamtos apsireiškimai, per ilgus,amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius.” 156 pušį! .75 
■Drūtais audimo apdarais, auksinėmis raidėmis: .. 1.25

DIRVA
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Kandidas — Garsaus Francuzo filosofo- ir" istoriko 
Voltaire veikalas, su jo paveikslu. Vaizdiną Kan- 
dido bęnkartišką kilimą, jo meilę, keliones po pa
saulį; bėdas, vargus ir laimes ir vėl Kelaimės. “'Ver
tė -Karolis Vairas. Labai žingeidi kąygą-.'170 p. . .31.00 
Apdaryta audimo viršeliais ...................................S1.75

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovėą 
amžių didžių kultūros darbų, kaip 'Egipto prra- 
midos, Babilono murai, Dievo Zeusoi "Stabas, Die-' 
vės Dianos' maldnamis, Karaliaus Mausaiio ka
pas, Rhodes salos štavyla ir Aleksandrijos žibin
tuvas. Ta knyga atvaizdina anų. amžių .istori
ją. Su paveikslaią. Vertė K. S. Karpavičius.
200 puslapių .....:...........?..."! 'T.1..'.. ..$1.00 
Ta pati audimo viršeliais .. .-’i. r’.-. .-.■.$1.75

(uT, ; ;
Filosofijos Straipsniai/ žingeidžiausi ir nauji Lietu

vių literatūroje raštai iš filosofijoš, paliečia ijni-' 
riūs klausimus. Parašė V. J. Budrikas. -Norin
tieji susipažinti šu filosofijos rtštąisjšia.-knygą 
turi geriausią progą ................- 1.00 
Su audimo apdarais, ....... . ... ......       $1.50

Rusijos Moterų ’’Mirties Batalijono”. Vedėją — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas*,' p'aštojinias ka- 
riumėnčn, sunkios dienos didžiojoje karėje/1 šii- 
žėidimai. Prisiartinimas Rusijos -revoliucijos..ir 
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. _ Pusla
pių tūri 295 ................ ........... $1.2b
Gražiais tvirtais! apdarais . .............. $2.00

'‘. Y’DO i'C"
šešėliai. Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 

vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupas
sant. Knyga' atskirų vaizdelių, užimančių skai- 
tjrtoją ir nušviečiančių naujus dalykus.- Paren
gė Tulelis......... _______ '• • • ■ • ir
Tvirtai ap-iaryta .......................

Laimės BejieškanL Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi. ............

Teisybės Pasakos. Rankius Įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918,apilsi. 67; .!..

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kurir "kaip- -matoma; 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi...... . ...........i•:■■■■■:■

Kristus Flandruose ir Tragedija Juroje — du ypatin
giausi vaizdeliai ką esate skaįt,, parašyti žy
maus pasaulinio rašytojo Honore de Balzac, ver
tė Karoils Vairas. 43 pusi. '.L..'..--;' ....

Mohamedo Kelionė j Dangų ir kiti svarbų' aprašy
mai: Ąr Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo Žemes Dangus? Ar turi žmogus ■ Dūšia? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą Šalta; Mažas ir Didelis Menulis;

. Saulinė Planetų šeimyna. Parašė .K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai .........■■...

Tėvynės {spūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, . atspausdintais 

gražia žalia spalva. .80 puslapių:;..;. .".■.......

Rytų Pylis. Drama penkiuose aktuose,' keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood! Lietuvių kąlbon 
vertė B. Sknpkauskiutė. Pusi. 67

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška_5-kių. aktų tra
gi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė lietuvių 
kalbon vertė P: Norkus. Pušį. 132 :'/!<!., SU.

Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komediją su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz,.-Vertė Z. 

Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ...... V,...V v’^..

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V; Bųdriko 
žingeidus piešinys apie tai kas užsiveria khygo- 

' še, ką žmoniją nuo seniausių amžių galy© už
laikyti visad gyvu ir nemirštančiu, ką dabar mes 
galima pasiimti-ir'naudotis lyg apais laikais ka
da tų minčių' tvėrėjai gyveno; ųęjrs jafl -jwrguli 
kapuose.1' Pusi: 55. 'Kaina .. .'į..

Trimitus —.daili knygelė įvairių patriotiškų, retman-
■1 tiškų: ir. juokų; eilių ir, deklamačyb. ^C^įąžs^i^ąt- 

spžnsdinta.' Parašė K: S. Karpavičius, ų,/Viso
J'1 144 , pusiąpiąiU j,"... .'....... ........ ... 1

Tautos' Vąiriikaš,! Puikiausia dainų-dilių ir dėklaHrą’- 
į,, cįjų Knygelė. .Telpa joję Jcelętotląjiiįypą.iįį:i/yypj 

. virmerginų-moterų— eilės. Visos; eiJėsr tįuka dę- 
klamaviniui. Puslapių 172. Kaina ;..

.ąr<
Knyga antra. Ęitėą jvąiriųęau;

— moterų ir vyrų. Žingėidioš eilės,' gra- 
deklamavimui. Pusi. 144 . .-yZ-. fe

Užkeikta
šešių
bai lengva lošti, dalyvauja penkt~vyrai‘ir po
ra moterų/ 35 puslapiai .......

Tremtinis, Augusto Strinbergo žingeidi, ■vi.eno’’ veik
smo drapa iš pradžios krikščionypčs;' ir- pųgohy? 
bes kovos su ja. Vaizdiną Skandirtavų gyvenimą; 
Vertė A. A. Tulys. 47 pusi.... ..................

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija;garsaus 
Francuzo Moliere, perstata turtingo Kaimiečio 
bėdas apsivedus su panaitę Visai tinka Lietuvių 
Scenai. Lošia 3 moterjs ir 4 vyrai. 54 pusk

• i
Du Bailiu — Vieno akto komedija iš ponų gyveni- ' 

mo. Vertė Šeinis. 36 pusi................... ,-.15
Pinigus už knygas ir laikraštį siuskitž, Money orderiais 

registruotame laiške, paduokit savotiškų; adresą.“DIRVA’’ s
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KAIP PATVARKYTA DARBININKU 
ĮSTATYMAI

I (Tąsa iš pereito num.)

Ilgainiui prireikė tą įstatymą 
šiėk-tiek pakeisti ir dapildyti. 
Rugpjūčio 3 d. 1921 m. išleis
tuoju įstatų “miestuose ir mie
steliuose leidžiama kelti nuomos 
kainą butanus prekybos ir pra
monės reikalams neaugščia'u 
kaip aštuonis kartus už tas kai
nas kurios buvo 1914 metų ba
landžio 23 d.

“Kapitalinis namų remontas 
duoda jų savininkui teisės 
ti nuomos kainą augščiau 
statyojo maksimumo, bet 
daugiau kaip -du kartu."

“Skundai del butų skyriaus 
sprendimų dviejų savaičių lai
ku nuo sprendimo paskelbimo 
dienos gali būti duodama Tai
kos Teisėjui.”

I Šitos atmainos įstatyme del 
(butų nuomavimo prireikė įves
ti del to kad senasis įstatymas 
1) labai skriaudė namų savinin
kus, nes jų ’gaunamoji nuoma 
buvo taip juokingai maža jog 
Jos neužteko net ir mažiausiam 
remontui padoriam namų išlai
kymui'; pinigai buvo atpigę daug 
daugiau negu tris kartus, taigi 
tuo laiku butų niekas faktinai 
ir netaisė; niekas ir naujų namų 
nestatė, nes tai visai neapsimo
kėjo; 2) miestams augant, ir 
naujų butų nesirandant, pasida
rė perdaug ankštu" ir nesveika 
gyventi, ypač biednuomenei. 
Taigi prireikė taip keisti įsta
tymas kad bent šiaip-taip apsi
mokėtų senus namus taisyti ir 
naujus statyti.

in.
Lietuvos 
raidėmis

kel- 
nu- 
ne-

isto- 
užra- 

Seimo priimto-

Lietuvos Stei- 
galutinai tre- 

priėmė įstaty-

1922
Šie 1922 meti 

rijon bus aukso 
šyta — ypač del
jo žemės Reformos Įstatymo. 
Paduodam čia šį įstatymą trum
poje sutraukoje, jo svarbiau
siuose punktuose, taip kaip jį 
padavė “Elta”.

“Vasario 15 d. 
giamasis Seimas 
čiuoju skaitymu
mą apie žemės reformą. Sulyg 
to įstatymo, žemės savininkams 
paliekama žemės iki 80 hekta
rų. Kas turi daugiau tai atima
ma į valstybinį žemės fondą. 
Kolei nebus išdalinta- stambieji 
dvarai tai ūkiai turintieji ne
daugiau kaip 150 ha neliečiama. 
Už atatinkamą žemę pripažinta 
atlyginti. Augščiaus.ia atlygi
nimo kaina 480 auksinų už hek
tarą. Jeigu atimama iš ūkio 
iki 200 hektarų tai už 70 hek
tarų atlyginama vidutinėmis 
nusavinimo meto rinkos kaino
mis, o už 50 hektarų nustatyta 
kaina. Už žemes po miškais 
mokama po 120 auksinų.

“'Be atlyginimo imama: 1) 
nustatytu ypatingu įstatymu 
žemės nuošimtis kariškiams iš-, 
dalinti; 2) nenaudojamos že
mės : smiltynai, balos; 3) iš ūki
ninkų kitados neteisėtai užgrob
tos žemės; 4) nejudinamieji 
turtai tų savininkų Ikurie nusi
dėjo prieš Lietuvos nepriklauso
mybę savo noru tarnaudami 
priešingai valstybei.

•“Parapijos kurios neturi že
mės gaus jos iš valstybinio fon
do, bet nedaugiau kaip 8 hek
tarus. Bažnytinių žemių fon- 
dan -privalo būti sugrąžinta tie 

Lnejudomieji turtai kurie kitados 
Rusų valdžios buvo iš katalikų 
bažnytinių įstaigų atimta ir ati
duota pravoslavų bažnytinėms 
įstaigoms.- Bet jeigu iš katali
kų atimti turtai buvo patekę 
Rusų valdžion tai jie dabar tu
ri gryžti Į Lietuvos valstybinį 
fondą.

“Svetimšalius kurie turi dva
rus Lietuvoje šis įstatymas ne
apeina. Jiems leidžiama nuosa
vybė likviduoti per trejus me
tus. Bet jeigu jie tai neįvyk- | 
dintų su jų turtais butų pasielg
ta sulyg to paties Įstatymo. Vie- j 
nok ir nuo svetimšalių atima- , 
ma neteisėtai užgrobtos ūkinin
kų žemės, bendros ganyklos ir 
činšų žemės. Svetimšaliais šia
me reikale bus skaitoma tik tie 
kurie ir prie Rusų valdžios tu
rėjo Lietuvoje žemės ir buvo ] 
skaitoma svetimšaliais.”

Toji žemės Reforma tai nau- j 
jos gadynės rimta pradžia Lie- ] 
tuvių tautai. Lietuvos liaudis, i 
per amžius niekinama, migdoma, 
išnaudojama, pakilo iš miego, i 
apsidairė ir drąsiu pasiryžimu I 
pasiėmė tautos reikalus į savo I 
rankas.- Visų pirma pasiėmė

LIETUVOJE
žemę — tą tikrąjį tautos gyvy
bės pamatą. Pakilo suverenas, 
apsisprendė, susitvarkė^ ir nėra 
pasaulyje tos galybės kuri benu- 
stum'tų 'jį nuo’ jo žemės.

Išvados
Nieko nėra lengvesnio 

kritikuoti kitą, ypač tą ko kas 
nemėgia. Lietuvos pirmieji vai
rininkai — Laikinoji Vyriausy
bė ir Seimas i'— irgi turėjo ir 
turi savo kritikų. Keistas daj 
lykas: Lietuviško kraujo (bet 
svetimos dvasios) žmonės su di
desniu įnirtimu kritikuoja Lie
tuvos valdžią negu ki'tų tautų 
žmonės, net negu musų užpuoli
kai. Jie daug ką Lietuvos val
džiai primeta ir prikaišioja. 
Ypač mėgiamas priekaištas tai: 
kad ji esanti darbininkų .šliau
kai us. Gal jie padarė permaža. 
me faktais atsakyti ir prirodyti 
kaip ištikrųijų tie vairininkai 
žiurėjo į darbininkus ir jų rei
kalus. Gal jie padarė permaža? 
Gal jų išleisti 
buli, nepilni, 
žmonės padarę 
Dešimtį Dievo
saulis senai skaito tobulu įsta
tymu, o bet gi randasi žmonių 
kurie savo širdyje ir tą linkę 
kritikuoti.

Lietuva tik vakarykščiai į- 
žengė į savo gyvenimo kelią.
Jos tverybos pirmuosius darbus 
apvertinant reikia visų pirma 
žiūrėti norų, nusistatymų, kryp
snio, vedamosios minties. To 
■žiūrėdami mes turime pripažin
ti kad tų pirmųjų Lietuvos vai
rininkų vadovautasi kuogeriau- 
siais troškimais darbininkų la
bo, gerbūvio, jų teisių, jų pažan
gos. Todėl ištikrųjų neteisingi 
yra visi tie priekaištai kurių 
tikslas yra parodyti Lietuvos 
valdžią darbininkams nepriete
linga.

Valdžios darbininkams palan
kumą parodo kad ir tas faktas 
kad ji niekuomet nedarė pastan
gų kliudyti patiems darbinin
kams kovoti už savo teises eko
nominiame ir politiniame gyve
nime. Vieno ko ji reikalavo iš 
darbininkų 'tai ištikimybės savo 
šaliai, jos laisvei. Ji nesvyravo 
patraukti atsakomybėn darbi
ninkus parsidavusius svetimoms 
valdžioms, taip kaip ji nesvyra
vo patupdyti į kalėjimą dvari
ninkus.

Atsiminkime, pagalinus, kliū
tis kurios trukdė Lietuvai tvar
kytis. Ir didžiosios karės palik
tos žaizdos, ir šalies nubiednė- 
jimas, ir nesiliaujančios karės 
su užpuolikais, ir priverstinas 
laikymas skaitlingos kariume- 
nės po ginklu kad atsilaikius 
prieš Lenkų pakeltą kardą, ir 
stoka prityrusių valstybės vy
rų stoka tinkamų valdininkų— 
visos tos ir kitos čia nepaminė
tos kliudys — daugiau negu 
teisina Lietuvos kūrėjus ir 
pirmuosius ‘tvarkytojus kad 
iki šiol nesudarė Lietuvoje
kio r,o jaus prieš kurį ir pikčiau- 
sieji kritikai 'nieko negalėtų pa
sakyti.

Jei žiūrėti sąžinės, jei klausy
ti Lietuviško kraujo ir Lietuviš
kos širdies, jei elgtis sulyg svei
ko . proto, tai didžiausias užda- 
vinis šių dienų Lietuvių yra — 
pašalinti didžiausią kliūtį miisų 
pačių parioglintą an't laisvės 
lip.

Kas
Gal 
Gal 
Gal 
Gal

toji kliūtis? i ,) 
svetimi priešininkai,? - 
musų neturtas?;. ■ 
stoka anglies, geležies? 
mokslo stoka?
ne tos yra didžiausios 

kliūtis. Vienos iš jų nugalimos, 
kitos neperdaug svarbios.

Didžiausia kliūtis tai savo, 
kraujo nekentimas, tai juodas 
pesimizmas už kurį Lenkai ga
lėtų grynu auksu mokėti..

Pašalinkime tą kliūtį, o musų 
laisvė ir demokratijos laimėji
mas bus mums užtikrinta.

Lietuvos Pilietis.

ROCHESTER, N.
Gegužio 13 d. čia 

prakalbos Steig. Seimo 
žygelio. Prakalbas rengė San
daros 21 -kuopa ir L. Sūnų ir 
Dukterų Dr-stė. Kalbėtojas pla
čiai išdėstę dabartinius Lietuvos 
reikalus ir klerikalų politiką ku
ria \jie rengia Lietuvai užmau
ti savo pakinktus. Aukų surin
kta $85.25. K. J. Gečas.

LENKU PONAVONES nas vakaras, nei šiaip jau pasi- klausimą rišant,, 'ar teisybe ar 
VII Nil J IF (linksminimas nepraeina kur ne- beteise — parodys ateitis.. Ti-

J butų skiriama dalis pelno bro- kime kad teisybė ims viršų.
Lenkai steigia Rytų žemių ko ]jams Vilniečiams. Aišku kad šiaip ar taipj. Lenkai; peranks- 

misiją, kurios uždavinis butų | jo^je nedoru komedijantu žygiai ti apsidžiaugė:. L- L R.kurios uždavinis butų j jokie nedorų komedijantu žygiai ti apsidžiaugė:, 
įvykdinti visišką Rytų pakraš- nesuiaįkya tautos 
čių suliejimą su Lenkija ir vi- vo sl-enŲ jr prįe 
sišką tų kraštų sulenkinimą. )aįSvės.
(Taip praneša Lietuvos laikraš
čiai) . Tuo tarpu kas gi pačia
me musų Vilniuje girdėtis?

Po anų garsių Vilniaus "pri
jungimo” iškilmių Vilniaus Len
kininkų upas puola vis žemyn. 
Visų. nujaučiama kad tai butą 
tik komedijos, kad čia Lenkai 
n'egalės užsilaikyti. Lenkų val
džia darosi vis šykštesnė. Nau
jų bilijonų Vilniuje nebepila. 
Tuo tarpu jau pradeda kelti Vil
niaus krašte mokesnis. Skubi
nasi kirsti krašto miškus; tame 
darbe pralenkia net okupantus 
Vokiečius.^ Gyventojai nepasiti
kėdami Lenkų1 valdžios pastovu
mu puolėsi pardavinėti Lenkų 
markes; Jau kįla panikos.

Tuo tarpu Lenkai nesiliauja 
varę persekiojimo politikos. Lai
kraščiai praneša kad jau ren
giama nauji sąrašai Lietuvių iš
trėmimui.

Tečiau persekiojimai tai ge
riausias būdas sukelti žmones iš 
miego. Taigi ir Lenkų 
mai daug prisideda prie 
Rytų budimo iš miego, 
viški laikraščiai einanti 
vių ir Lenkų kalbom niekuomet 
taip nebuvo prasiplatinę Vilni
joj kaip šiais laikais. Lietuvos 
Rytai pergyvena dabar tą pačią 
dvasios pakilimo gadynę kokią 
pergyveno visa tauta Rusų žan
darų laikais.

Indomų faktą pastebėjo Len
kų spauda. Nuo 1919 iki 1922 
m. Vilniaus Lietuviai yra išlei
dę 50 įvairių knygų Lenkų kal
ba, kas sudaro 75 nuoš. visų to
je kalboje išleistų Vilniuje tuo 
laiku knygų. Jos buvo išleista 
Lenkų kalba bet Lietuvių dva
sioje — .daugiausia veikalai iš 
Lietuvos istorijos ir vertimai iš 
geresniųjų Lietuvos rašytojų. 
Lenkų laikraščiai pastebi kąd 
tai esą visai “nelaukti rezulta
tai”

Oficialiai Lenkai nebevadiną 
Vilniaus krašto “Litwa Srodko- 
wa”. Naujas musų Rytų kraš
tui vardas esąs, “Wojewodstwo 
Wilenskie”. Gi visą Lietuvą jie' 
vadina tik “Kowiensczyzna”. 
Lietuvos vardą tokiu budu ma
no išmesti iš savo žodyno. Tuo 
tarpu pačiame Vilniuje, net jų 
sulenkintieji musų broliai vis 
aiškiai žino jog jie; yra Lietu
viai':

Visos tautos valia — niekuo
met Vilniaus neatsižadėti—nuo
lat stiprėja. Kada Vilniuje Len
kai darė “prijungimo”, iškilmes, 
Kaune ir kituose Lietuvos mie
stuose Lietuviai reiškė plieni
nę valią savo sostinės neatsiža
dėti ir savo brolius atvaduoti. 
Į- ginklų kovą nesiruošiama, ne
bent apsigynimui. Bet tauta 
grūdina savo valią kultūrinei ir 
ekonominei kovai. Tuo tarpu 
savo brolių dvasios palaikymui 
dirba visa tauta.' Aukos plau
kia iš visų Lietuvos kraštų Vil
niečių kovai paremti. Nei vie-

ėjimo prie sa- 
visiškos savo

bus pridurus
Vilniaus klau-

čia neprošalį 
i apie juridinę pusę 
simo. Tautų Sąjungai mus su 
Lenkais nesutaikius, Lietuvos 
vyriausybė pasiūlė .Lenkijai pa
duoti Vilniaus bylą Tarptauti
niam Hagos Tribunolui. Len
kai atsisakė į, tą teismą eiti. 
Sulyg Versalio sutarties Lenki
jos sienas turės nustatyti talki
ninkai. Jie to oficialiai dar ne
padarė. Taigi ir Vilniaus kraš
to klausimo negali rišti viena 
Lenkija, o turės rišti visi talki
ninkai. Kuo. bus vaduotasi tą

Jus čia turit net perdaug kny
gų — nušiųskit jas saviškiams į 
Lietuvą. Arba išrašykit jiems 
naujų iš “Dirvos”' Kastalbgd.
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LAGO1
CARM.

YPApTISB 
su persoc 
tų ir ties 
ma i D;

Per Cher 
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Kelione
Latvi. 

Baltijos
SAXO
QAROJ

Kabinę, $
Per i

VIETOS

H
BT3

"DIRVOS” 
AGENTAS

pas kurį Chi- 
giečiai gali už- 
siprenumeruot, 
arba atnaujint 
‘Dirvą’ ir gaut 
pavieniais 
meriais.

O nelaimei Yra thing žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras: draugas patars 
naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilgtu hite Bnffl.es savo gal
vos odą, kasdien per kokią 
savaitę laiko- ir pleiskanos 
tuojaus. pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo- budn užlaikykite savo gai
vos odą švaria ir sveika ir 
savo- plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65e. aptiekose, arba priaiųa- 
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

PINIGAMS SLĖPIMO

Kam slapstyti pinigus bile kur 
apie namus ir rizikavot! nuo pa
vogimo arba netekti ju gaisrui 
ištikus.
Padėti 'šiame tvirtame iiypato
gioj vietoj esančiame taupymu 
banke, jūsų pinigai butų saugus“ 
gatavi jums kada tik prireikia 
— visu tuo laiku uždirbą jums 
4 % pelno.

Jncor^orotci 

(Jociėtg for fairings 
in the Otų of Cleveland

S LOUIS EISENBERG Š 
STuri Geležinių Daiktų, Pečių,į 
į Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, £ 
į Lieja ir Stogams dangalų į 
S 1169 East 79th St. N. E 
5 Princeton 1337-K

H® 
r fe 
B

fe 
p 
fe
M®

Columbia Rekoi 
ir Grafofonų 

Krautuvė-
REKORDAI ATPIGO! 
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai. .75c 
patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus, 
čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.KAUNO

KRAUTUVĖ

P A S I S K U B IN KI T
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys ir Sekretorius Kapitonas 

Lada's Natkevičius rašo “Sandaroje” apie šiuos dalykus: 1) Stei
giamojo Seimol darbuotė. 2) Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstie
čių Sąjunga atšaukė savo narius iš Ministėrių Kabineto? 3) Ar 
kunigai gali būti užsienių ministerial? 4) Kaip greitai Lietuvos 
Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 5) Kaip greitai Lie
tuvą turės savo pinigus? Ir tt. ir tt.

Tiems klausimams nušviesti Kap. Natkevičius turi labai daug 
'medegosi kuri jokiame laikraštyje dar nebuvo naudota. Todėl pa- 
siskubinkit užsiprenumeruoti “Sandarą”, tie straipsniai tilps tik
tai “Sandaroje”. Prenumerata metams $2.50.. Pusei mėtį $1.25. 
Pinigus siųsdami adresuokite^šitaip:

“SANDARA” 327 E St. S. Boston, Mass.

LAIVAKORTES
■ .i 

Į LIETUVĄ PARDUODAM VI
SOM LINIJOMIS. VISKĄ AP- 
RUPINAM PRADEDANT IŠ
GAVIMU PASPORTO IKI PA- 
SODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKIS I MUS.

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU ( )
136 EAST 42nr STREET, NEW YORK, N.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU- 
KIAM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ, pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.
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l ŽINIOS IS LIETUVOS
Steig. Seimo Atstovai 

Telšiuose
(Specialiai “Dirvai”)

Gegužio 28 d. Džugo salėje 
įvyko St. Seimo narių, buvusio 
ministerio pirmininko Sleževi
čiaus, Kuzminsk'io ir Grigiškio 
pranešimai. (Pastarasis berods 
jokių pranešimų nebeturėjo.) 
Susirinkimas prasidėjo 1 vai. 
ir /baigėsi apie septintą. Publi
kos "buvo gana žymus skaičius.

Ispradžių -palbėjo Kuzminskis, 
apie St. Seimo darbus, darbuotę 
Valstiečių Sąjungos «u Krikšč. 
Demokratais kontakte, paskui 
jų persiskyrimą 'ir dabartinius 
Valstiečių Sąjungos siekius.

Po jo kalbėjo daug platesnėj 
plotmėj Sleževičius, apie išlau
kinę Lietuvos padėtį prieš- St. 
Seimui susirinksiant, jam susi
rinkus, ir dabar, paskui apie vi
daus politiką beį partijų kovą, 
j Kalbėdamas apie išlaukinę po

litiką priminė tuos karštus Lie
tuvių norus tapti nepriklauso
mais, prieš Seimui susirinksiant, 
kurių niekas neklausėsi, o visi 
tik laukė ką pasakys Lietuvos 
visuomenė-! iaud is, tai yra Sei
mas, ir kaip svarbi esanti ta va
landa kurioj Seimas paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybę. Pui
kiai ir vaizdžiai nupiešė tą tvir-

tų pasiryžimų kovą kurioje su 
nepaprasta ištverrhe reikėjo vi
są laiką grumtis su ginkluotais 
ir neginkluotais" priešais: Ir 
kaip Lietuva iš to ’Stovio išėjo 
kada jos niekas nerėmė, vien tik 
priešai Aplinkui tematės, kada 
jos geriausi draugai buvo tie 
kuriems buvo, “vištiėk 'kaip ji 
sau nori taip tedaro del must}”, 
perėjus daug pavojingų krizių, 
susitarus.sų.Rųsais, nustatė sie
nas su Latviais, tapo' priimta 
Genooš konferencijori, ir ten 
Lietuvos klausimas tapo pasta
tytas prieš visą pasaulį. Kaip 
be jokių paskolų iš svetimų val
stybių — nes tii negalėjo gauti 
— vien Lietuvos liaudies dar
bu ir lėšomis suorganizavo val
džios aparatą, sutvėrė kariu- 
menę ir sutvarkė savo valsty
bę, Ragino susirinkusius iš
tvermingai laukti, nestojant vil
ties, pripažinimo didžiųjų vals
tybių de jure, ko netolimoje at
eityje, sako, jau galima tikėtis, 
nes Anglai, kurie iki šiol jokios 
prekybinės sutarties .su Lietu
va nedarė, dabar jau susitarė, 
kas reiškia Anglų nusistatymą 
pripažinti Lietuvą de jure.

Minėdamas vidujinę politiką, 
šiek-tiek užsiminė apie Lietuvos 
partijų istoriją ir jų keitimąsi, 
pabrieždamas Socialdemokratų 
bei Valstiečių Sąjungos pašto-1 
vumą, Krikščionių Demokratų 
keitimąsi bei taikymąsi prie sau 
tinkamų 'aplinkybių, visur aiš
kiai pabrėždamas kad Valstie- Latvijon

čeko-Slovakijon 
švedijon 
Amerikon 
Rusijon 
Vilniun 
Danijon

susiląukė trukšmingo delnų plo- Lietuvos Prekybos Su- 
jimo.

Po to sekė nepaprastai ilgos 
diskusijos-p'aklausimai. Buvo už- 
metinėjania kad Valstiečių Są- 
junga su Socialdemokratais ei
nanti prieš tikybą, prieš bažny-

Ukininkai kėlė balsą' kad
butų atidėta
rekvizicijos.
nepaprasto

: K-s A-s.

čią.
apdraudimas namų 
iki kol bus nuim'ta 
Susirinkimas rodė 
gyvumo.

_Ką Lietuvai Išgabena. į 
Užsienius

Nuo pradžios 1921 metų iki 
šių metų. Lietuvos eksporto 
skaitlinės parodo-jog per Lietu
vos muitines išviso .išgabenta 
prekių už 399,182;625.21 auksi
nų. Tame skaičiuje išgabenta

Maisto prod, už 
(Tame skaičiuje 
vien kiaušinių 
už 105,340,076) 
Medžių 
Gamintų medžių 
Sėmenų 
Šerių 
Kailių ir odų 
Javų ir miltų 
Skarmalų 
Ašutų

Be čia. išskaitliuotų dar bu
vo išgabenta: t
žąsų . 2,380,528.00
Bulvių 2,224,007.00
Sėklų 2,145,284.65
ir įvairių kitokių prekių.

Pagal didumo išvežimo iš Lie
tuvos, valstybės eina šioje eilėj: 
Vokietijon 
Anglijon

|Maž. Lietuvon

123,272,838.35

• 88,845,848.20
76,567,658.80
48,345,461.00
17,787,921.00
8,894,893.00
8,254,170.00
5,695.223.00
3,035,862.50

PITTSBURG, PA.
Gegužio 21 d, čia buvotartis sū'Anglija

Pasirašytoji .tarp Lietuvos, ir 'dotuvės Jakentienės; ji tapo pa- 
Ąnglijos vyriausybių provizori-, laidota Lietuvių kapinėse, 
nė prekybinė sutartis 5_ _____
iš sekančių punktu:

1. Pirmajam., punkte, . .nuro
džius Į bendrą abiejų vyriausy
bių norą sudaryti'artimus pre
kybinius ' santikius tarp abiejų 
šalių* kiekviena pusė . apsiima 
kad kitos-pusės “piliečiai, pre
kės-, produktai ir .gamyba pirmo
sios pusės-teritorijoj bus trak- lydėt 17 automobilių, po šešias 
tuojam’a mažiausiai su tokiu pa-|ypatas kožname. Ištikro jeigu 
tankumu, visais atžvilgiais, kaip' butų kavoję. Lenkų kapinėse kur 
traktuojama piliečiai,, prekės, Kun- Kazėnas norėjo, vargu ar 
produktai ir gamyba labiausiai! butų nors pora automobilių bu- 
pri'jaučiamos svetimos šalies”.

“Šitoks traktavimas bus su
teikta visuose prekybos ir navi
gacijos reikaluose, kiek tas lie
čia importavimą, eksportavimą 
ir tranzitą, ir apskritai viską 
kas liečia muitus ir formališku
mus' bei prekybines operacijas,

Greičiausi -moderniai laivai pasaulyj. 
Puikiausias užlaikymas keleivių. Jū
sų mieste arba kaimynystėj randasi 

vietiniai agentai.
Kelione Lietuvon, Lenkijon, Rusijon, 

Latvijon,' Ukrainon ir j visas 
Baltijos Valstybes per Hamburgą.
SAXONIA - - - liepos 1 
CARONIA - - - - Liepos 29 

Kabinę, $130. 3 Kl. 103.50. Taksų $5.
Per. Cherbourg, Southampton,

- Liverpool ir Glasgow 
SCYTHIA. - - - - Birž. 22 
LACONIA -, - - - Liepos 6 
CARMANIA - - Liepos 13'

STATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persodinimu į kitą laivą tiesiog iš 
tų ir tiesiai iš Southamptono gabena
ma, i Danzigą, Piliavą ir Liepojų: j

Per Cherbourg KAS UTARNINKAS 
MAURETANIA AQUITANIA

' BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą j Danzigą 

5106.50. Liepojun $107. Taksų $5.

atga- 
Savo

čių Sąjungą ir Socialdemokratai 
pirmoj eilėj stato Lietuvos ne
priklausomybę, Vilniaus 
vimą ir liaudies reikalus, 
kalbą baigė ragindamas grum- j
tis su patvarumu-įsu .priešais, I 
kurie aiškiai galėtų pamatyti I 
įjog Lietuvių tauta- yrą verta 
laisvės, kad ji moka ją brangin
ti, moka ją statyti ir ginti. Dar 
priminė kad niekada nereiktų 
griauti, o tik taisyti. Kaip ir 
Seimas, kokios krypties jis ne- Ž Pinigų 
butų, Visvien reiktų jį palaiky- į 
ti, nes jam esant galima ten iš
rinkti tokius atstovus kokių ša
lis reikalauja.

Susirinkusiai publikai matyt 
patiko Sleževičiaus kalba, nes' *

už 213,193,908.86 
103,182,009.00 
59,301,035.00 
14,885,311.00 

t 4,618,202.84 
2,151,001.00 

936,200.00 
683,680.00 
215,477.00 

15,800.00 
L. I. Biuras.

f Laivakortes Atpigo
£ I Klaipėdą ir Liepojų $107.00

Į Piliavą-Karalfaučių $106.50
War Tax $5.00.

i siuntimas Lietuvon že
miausiu kursu. Pinigus gauna 
Lietuvoje iš arčiausio pašto lai
ke 25—30 dienų.

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave.

Brooklyn, New York

i

Bengia Didžiausią Ekskursiją Lietuvon
Vytauto Bendroves Pirmininkas ir Seniausias 

Lietuviškas Laivakorčių Agentas Geo. Bartašius
f GREIČIAUSIU WHITE STAR LINIJOS LAIVU

5 dieną Rugpjučio-August 1922
IŠ NEW YORKO I KAUNĄ PER 9 DIENAS

Keliauninkus iš New Yorko iki Kauno palydės Vytauto Bendro
vės palydovas plačiai žinomas visiems Lietuviams Amerikoje, Kun. 
N. J. PETKUS iš Brooklyn,- N. Y.

Iš Piliavos iki 'Kauno keliauninkams bus parengta specialiai trau
kiniai.

KAINOS:. Trečia Klesa
Antra Klesa

$106.50
$152.50

Norintieji keliauti Lietuvon ant laivo OLYMPIC ir turėt greitą ir 
smagią vasaros kelionę tuojau visais keliones reikalais atsišaukite 
pas seną ir prityrusi laivakorčių AGENTĄ. GEO. J. BARTAŠIUS.

Ant laivo OLYMPIC bus gaminama tikras Lietuviškas valgis.
Bus traukiama keliauninkų paveikslai.
Nakvynes keleiviai atvykę j New Yorką gaus už žemas kainas.
Kitų miestų keleiviai bus patikta ant stočių New_Yorke ir palydė

ta ant laivo.
Turint ryšius su Lietuvos Ūkio Banku išduodam draftus ant per

laidų dolariais.

Kviečiam visus kreiptis per laiškus ar ypatiškai po adresu:

Geo. J. Bartašius
498 WASHINGTON ST, NEW YORK, N. Y

OFISO VALANDOS: NUO 8 Vf RYTE IKI 9 V. VAKARE.
NEDĖLIOMIS NUO 10 V. RYTE IKI 3 V. PO PIETŲ.
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šventinti kapus $ey ^tik že
mę, o ne savininkystės'p'opieras 
ant jų. Bet..vyskųpag nesutiko 
— kam nepjvėtįajjam Jrapų nuo
savybės, kitaip nėra valia šven
tinį, nei kavati/iągveĮjtvoį Bet 
žmoneliai nenusigąsta, nes visi 

Bet žino kad žemėi-yra visur išventa, 
. . ancipina ir main-1

lai-

------ ■ Ka- 
ąusideda <*angi musų kunigai priešingi 

[Lietuvių kapinėms tai nepriima 
į bažnyčią lavonų jei bus laido- j 
jama Lietuvių kapuose. 1 
žmoneliai. turbut pradeda mažai 
ir paisyt kunigų patarnavimo 
todėl atsisako ir bažnyčios, bet 
veža laidot į savo 'kapus.

Velionę Jakentienę privažiavo

vę palydėjimui. Tas parodo žmo
nių vienybę ir nepaisymą kuni
gėlių užsispyrimo — žmonės pa
tįs protauja, patįs dirba.

Ištikro, Lietuviškos kapinės 
yra gražioj vietoj f nors, nėra 
metų kaip įsigyta, bet gražiai 
ištaisyta, kurie turi savo žemės

apsigyvenimą Britų pavaldinių! šmotus tie .gėlėmis apsodinta, 
Lietuvoje, užsiėmimą prekyba, Į *r visiems nuvažiavus malonu ir 
pramonė, įvairiomis prefesijo- 
miš ir mokesnių mokėjimu.”

Šios taisyklės tečiau neliečia 
to kas išdėstyta šios sutarties 
penktame punkte.

2. Britų laiyai naudosis Lie-1 
tuvos uostuose, upėse ir terito
riniuose yandenuose • traktavimu 
nemažiau palankiu negu trak
tavimas suteikiama Lietuvos lai-1 
vams arba labiausia prijaučia-j 
mos svetimos 
vienok sąlyga 
riausybė turi 
pakraščių ir 
Lietuvos laivams.

•3.. .Lietuvos Vyriausybė, lygių 
teisių abiem pusėm sąlyga, .ap
siima duoti .tranzito laisvę as
menims, prekėms, laivams, ve
žimams ir /pactui einantiems 
tranzitu į Angliją arba iš An
glijos (United Kingdom —'Su
vienytos Karalijos) per Lietu
vos, teritoriją, nęišimant jos,te
ritorinių vandenų, ir apsieiti su Į 
jais/ mažiausia su, tokiu palan-i 
kurnu kaip su Lietuvos ar ki
tos palankios šalies asmenimis, 
prekėmis, laivais vežimais ir 
pačtu — kiek tai liečia palanku
mus, mokesnius, suvaržymus ir 
kitus dalykus. . ,p-ir

'4. Minėti sušitairimo punktai 
neliečia Indijos, •aifba kitų Britų 
žemių,- kolonijų, savasčių arba 
užjurinjų protektoratų, nebent 
jei Britų Atstovas Pabaltijos 
Valstybėms praneš į dvylika 
mėnesių nuo šios dienos kad In
dija ar bent kuri žemė, kolonija, 
savastis arba protektoratas pri
sideda prie šio susitarimo.- Te
čiau Indijos arbac.bent kurios 
Britų žemių produktai arba ga
myba naudosis Lietuvoje pilno
mis ir neapribotomis labiausia 
palankios tautos teisėmis tol kol 
Indija ar bent kuri kita žemė 
suteikia Lietuvos prekėms, pro
duktams ir gamybai tokias pat 
palankias teises kokios duoda
ma bent kurios kitos svetimos 
šalies žemės ūkio ar pramonės 
produktams.

5. “ šiuomi sutinkama .kad nie
kas šiame sutarime nesuteikia 
jokių teisių ir neuždeda jokių 
prievolių vienai ar kitai pusei 
kurios galėtų prieštarauti bent 
kokiai tarptautinei konvencijai 
prie kurios Lietuvos ar Britų 
valdžia yra prisidėjus ar ateity
je prisidės. i

6. Šioji sutartis pradeda veik
ti tuojau ir tęsis kol nebus pa
sirašyta galutina abiejų valsty
bių prekybos ir navigacijos su
tartis, tečiau ta sąlyga kad vie
na ar kita pusė turi teisę bent 
kuriuo laiku pranešti kitai pusei 
apie sutarties pertraukimą,' bet/ 
sutartis turės galės dar tris mė
nesius po tokio pranešimo. Del 
Indijos ir kitų Britų žemių ku- L 
rios bus prie te sutarimo prisi- (' 
dėję sulyg 4 paragrafo dėsnių, 
bent -kuri susitariančių pusių 
turės teisę atskirai nutraukti 
sutarimą, pranešant apie tai 
trįs mėnesiai išanksto apie nu
traukimo terminą. (Elta).

miela pažiūrėti kad čia yra Lie
tuvių, pačių Lietuvių įsisteigta. 
Kur nepyks Kun. Kazėno pase-x 
kėjai, nes ištikro yra už ką,— 
kur Sandariečiai prieina ten ir 
padaro. Taip buvo ir su kapais. 
Kolei Kapų Vaidyba buvo kitų 
pakraipų 'žmonių tai kapinių 
pirkimas ir steigimas tęsėsi ir 
tęsėsi. Bet kaip tik paėmė San
dariečiai tuoj surasta kapipėms 

. . . Ižemė, tuoj nupirkta, ir viskas
sakes laivams, ta padaryta 
kad Lietuvos vy- > __ _ . . . v. ., . , ■ Kadangi ir Sandariečiai yrateisę rezervuoti , x ° . ... .., 1 1 katalikai, buvo kreiptasi prievidaus prekyba , , _ . L .1 vyskupo kad duotu kunigą pa- 1

ja sa h ■ b ■ b. ■;
Kur seniausia, 
Ten geriausia.

L

SENIAUSIA 

ftgenlurft 
VIENYBE
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
jų, Karaliaučių ir ki
etus portus į Eidkū- 
nus ir Į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

S B Si
Pinigus siunčia i 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 j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

E Si 
’’VIENYBĖ” 

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias 
Lietuvos ir visur ir 

juokų skyrių 
’’TARKA’” 

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

® E S 
’’Vienybės” Ben- 
šerus. Dividendai 
Ateityje bu.’ d i-

; iš 
turi

Pirkite 
drovės 
mokami, 
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
K B S

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti 

šokiu knygų.
vi-

Skaitykit ir Platinkit 
Tėvynės Gynėju Laikr.

“TRIMITĄ”
“Trimitas” kas savaitę lankydamas 
savo skaitytojus,^ parneš jiems įvai
rių naujienų apie politikos ir karės 
padėtį, pasakos apie musų karžygius- 
kariumenės, šaulių, partizanų žygius 
fronte, apie musų priešo nedorus dar
bus ir klastas.
Adresas: "Trimito” Red. ir Admin. 
Kaunas, Laisvės Alėja, 26, Lithuania.

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
Šykitc m 
kalenkite 
kurso ir

in-

laiškus, Tei
ni piniginio 
-u katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės š.uo adresu:

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand Si.
Brooklyn, N. Y.

Kur vienybė,.
Ten galybė.

'b-C ■■ ■■ JL ■!

apsieina ir bė kuftiįjėliį malo
nės; dar su flidėsiię //simpatija, 
su didesne /vienybe- J'arįi'-sAvęs 
•veikia.

Nedyvai kad "J^ėį-ikafiškubsę 
laikraščiuose- šmeižiama,.bvietos 
Sandariečiai ir Birutės .Choras 
buk jie griaują tikŠjiiną?* Tikė
jimo nieks nėįrriaujk,.'"b^t' biznį 
tiems kurie iš tikėjimo daro tai 
turbut gadina. Kas čia.Raitas, 
ar ne .patįs kunigai?
buvom patįs pas vyskupą,prašy
ti šventinį kapines; -patoJ, Ven
cius buvo pas- vyskupą* kai jo 
moteris mirė, prašė • kad pave
lytų į bažnyčią leisti nors’ji< bus 
laidojama Lietuvių s.-įkapinėser.- 
Bet nepavelijo: Ką daugiau’ 
mes turėjom darutiLkaip'tik at
sisakyt nuo kųViigėlių patarna
vimo? Bet tąs,-Jiems,, .nepa tin- ’ 
ka, nors mes. nenusigąstam ir | 
dirbam savo pradėti} .darbą visi | 
su pasišventimu,..nes, žinom kad 
mes Lietuviai,-todėlo savistoviai I

norim ir tvarkytit, nebernaut 
nei 'Lenkams nei Rusams taip 
kaip musų dalis daro kurie įsi
kibę Kazėno skverno tenipia į 
Lenkus, ar kurie prisipumpavę 
Jukelio, jnannalienės- vien trau
kia į Rusiją ir del jos dirba. 
Bet tikrieji tėvynainiai nori bū
ti tikri Lietuviai ir turėt savo 
svetaines, savo chorus, savo ka- 
pineSį kad ten butų gerbiamą 
Lietuvių ‘vardas, kad ten Lietu
viai, vienos tautos žmonės būda
mi £yvi veiktų išvien, ir numi
rus jų.kūnai butų palaidota Lie
tuviškose kapinėse.

■Visi prakilnesni' Lietviai jau 
nenusigąsta jokių 'bauginimų, b 
dedas prie tikrųjų savo brolių, 

Juk mes Pr*e Sandariečių, kurie stato 
pirmoj eilėj savo tautą, savo 
Tėvynę, savo Lietuviškus papro
čius, .ir mažai kreipdami domės 
į visų priešininkų norus varo 
savo pradėtą darbą, ir vieną pa
tikus nelaimei kiti atjaučia ir 

paguodžia. Sandarietis.

PLAUKAI
Plaukų šipimas, niežėjimas, pleis
kanos, slinkimas, šilimas, retumas 
ir tt. šašai, ekzema ir kitos visos 
ligos plaukų pasekmingai išgydo
ma ir sutaisoma. Klauskite infor
macijų ir dekite už 2c štampą.

WESTERN CHEMICAL CO. i 
Box 336 Wilkes Barre, Pa.

FOTOGRAFIJOS!
Geriausia progą- dabar Fotografuotis ir savo 
paveikslus nusiųsti į Lietuvą saviškiams.

Traukiu Paveikslus Vestuvių kuogeriausia. 
Taip pat padarau Paveikslus visokių grupių 

ir pavienių, bei vaikų.

A. Bartkus—Lietuvis Fotografas
1197 East 79th Street. Cleveland, Ohio.

Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais^nuo 9 iki 9. vak.

“Matai kaip greitai jisai nustojo, 
verkti. Aš tik ką.daviau jam dožą

BAMBINO
Vaisbaženklls Reg. S. V. Pat. Biuro

Ir matomai tas palengvino jo skaus
mus tuojaus.” '• ' ’

Taip, motinos! Bambino parodė, pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ii; ųžkietčjomo. Jis 
yra geriausių kūdikių draugu! Kūdi
kiai mėgsta jj! Jie prašo daugiau !
35c. aptiekosę. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos. 

. ’ F./aD. RICHTER & CO.
104-114 So;,4th,Brooklyn, N. V.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

Vasariniams gėrimams' mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Syki pa
bandė matysit kad namie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa
kymus visur, duodame numažintas (wholesale) kainas pardavinė
tojams musų padariniu kitose krautuvėse. Ateikit arba rašykit 
del informacijų." Užsakymus išpildome per pačtą.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrų Specialistų, o ne 

prie kokių, neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa

iras inr-ra-nzi r. i tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.
t I TTlu" Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X-

a® KO Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte-
W Lų. t riologiškas egzaminavimas kraujo ati
mi si f vSiiV dengs man tikrų jūsų ligos priežastį
u rl I 'Inr ‘nMf j ir'jeigu‘.aš paimsiu jus gydyt, jums
Įį tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir

uĮM tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvb- 
kit pinigo/tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas.nir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimą.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Cleveland

4.
• iki 8 vakare

Spindulių . 
nHwIr biologiškas uBJV dengs man

10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. 
ANTROS GRINDYS, KAMBARIS

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 
Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Rum Degtinė Borovicska
Kimmel Siivovitz TorkolyH:

H: Stebėtinas kvapsnis ir skonis kuris padarė * * 
senovinius gėralus taip populiariais dabar / 
padirbama šiuo MUTUAL Budu. • •

Siuskit savo užsakymą DABAR ir gaukit / / 
GERIAUSI ir TYRIAUSI Skonio Mišinį. < • 
1—Bonka užtektinai del 2 galionų $1.35 • > 
—Bonkos bile norimo skonio.........  5.50 / ■
1—Bonka bile norimo skonio ...... 10.50 . >
Apdraudimas už pakelį 15 centų ekstra. • > 

Jei norima pasiunčiam C.O.D. ir priėmėjas • > 
gavęs užsmoka. Siųskit pinigus money or- /; 
dorių pašto arba Ekspreso, į 1 . L

MUTUAL FLAVOR COMPANY . - 
P. O. BOX 997 DEPT. D. V. J!

PITTSBURGH, PENNA.



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727

“Piknikas”. Praeitam nedėl- 
dienyj 1 Chestnut Grove darže 
progresi'stės turėjo “pikniką”— 
geriau sakant turgų. Pradedant 
nuo gėrimų budelės iki tankiau
sių krūmų visur ėjo pardavinė
jimas, biznis, gemblerystė, įvai
riausiais budais išlaimėjimas 
žiedų, laikrodėlių, “Laisvės”,. 
“Vilnies” ir kitokių tavorų, ir'

resnės nes už salę mokėta $25, Gal gi jei butų garsinta kas ren- 
o čia mokėta $100. (Bet juslia nasekmės butu buvę fferes- 
turbut tikėjot bent 1000 žmonių

Nuo Red.: Straipsnelį sutrum- 
;gia, pasekmės butų buvę gėrės- pinom nenorėdami parodyti vi
nes. Dabar atsilankė tik tie ku- suomenei kokioj šviesoj jus, ko- 

irie nepaiso kas rengia, bet kam misijos nariai, save pasistatot 
rengia ir kas tuomi pasinaudos, negražiai plusdami. Geriau rim- 

Rengimo Komisija. čiau paaiškint, o ne sųsiiygint
F. Baranauskas, Jurgis Ku- save su tuo kurį norit išaiškint 

zas, V. Kiveris, F. P. Bortnikas, esant žemu. Reikia mokintis 
Kazimieras Bilą. I gražiau kalbėt — jau'laikas.

nesuprantama kokias pasekmes 
jis išrokuoja. Pinigiškos pasek
mės mums nežinomos, nes ren
gėjai .to nepaskelbė (liko apie Į jei tą salę ėmėt. — Red.) j mm a I C! aolr/x L ori a

Į Red.). O jeigu pasekmės skai-bj — 
tlingumo publikos, tai jau abe-j rengė, 
jotina 
certo

gėjai .to nepasKeioe yiKO apie į jei tą saię nuei. — ivcu.j i
i $130, kiek girdėjome tada. — S. sako kad koncertas nepa- i 
id.j\ r\ —----- 1—x_ j Vy]ę0 (jeifo kad vieni klerikalai

v~. jcu Bet ant pagarsinimų ne-
_. . .. ... ... ijuwua ar laike Petrausko kon- buvo pasakyta kas rengė, nes
Dd vyčių peštynių uz vietą |cerį0 buvo daugiau negu ant (komisija nemate tam 'reikalo/ 

su Teatrališku Choru netiesa, |Naujalio. Naujalio koncerto ti-‘

Randolph 6153

i tęs namą prie pat ežero, ant 
Shore Acres Drive ir E. 149 St.

Namas yra 1
didelio ploto žemės, nueina iki 
pat beveik pavandenio, ir yra 
vienatinis tokis visame mieste.

labai puikus, ant jokių peštynių nebuvo; progra- ĮkiZt^pakiuota^is befsu'ch^ ©©©©©©©©©©©©©©©© ©©@©@©@©©©©©©©©©©@©©©©®f 
:emės. nueina iki.me vietą kiekvienam paskyrė■ rjsįajs ir svečiais Naujalio kon- © 

pats Naujalis pagal savo nuo-J centą girdėjo 350 ypatų. T 
ŽiurOS. * .Ivin aolal fib- 2K0 TmnTii

Saliamonas 
sko koncertą ___ ____ __ _ ________  ___
jog anas .pasekmingai išėjo, čia'certo pasekmės galėjo būti ge-Prie Naujalio koncerto. Salia

monas N. 23 netinkamai nupa-

■Lietu- © 
■ ■ ■ © 

©
vių salėj tik 350 žmonių tetel- 

prilygina Petrau- pa< Gi Engeneers’ salėj yra 
su šituo ir sako 1300 sėdynių. Petrausko kon- 

. Čia nortn naeol/mSo rrnl^Trv Riihi
su tais siūlymais buvo lendamą dalykus apie pasisekimą
prie kiekvieno žmogaus. Pasi
linksminimų, žaidimų, progra- 
mo jau nėra. Tiesa, buvo vai
kų ir mergaičių lenktynės, su
statė penkių metų kūdikius su 
14 metų vaikais ir mergaitėmis 
— puikios lenktynės, ar ne?

Užvis didžiausią Žydišką gem- 
blerystę darė su saldainiais: pa
senti saują, padedi ant stalo ir 
sakyk: Lygu ar ne. Jei įspė
jai tai tavo, neįspėjai — užmo
kėk ir nieko negauni. Jei padė
tų žmonišką kainą ant saldainių 
tai butų žaidimas ir tiek, bet 
pirkdami užmoką 25c už svarą, 
ar dar mažiau, o kainą padeda 
tris už penkis centus, taip kad 
žmogus sauja imdamas viduti
niškai paima už 60c; jeigu ne
įspėja ir vėl ima, 'kadangi vai
kučiai sale stovėdami prašo tė
vo ar motinos saldainių, arba 
vaikinas nori merginai išlošt ir 
priverstas imti iki nors kartą 
įspėja. Bet kai pasižiūri jau 
penkinės neturi, ir tik už kele
tą saldainių. Buna ir tokių at
sitikimų kad žmogus palieka po 
10 ar 15 dolarių. šita gemble
rystė atneša iki šimto dolarių 
pelno.' Jeigu saldainiai butų po 
centą ar dar pigiau, ir tai butų 
pelno ir žmoriės taip baisiai ne
būtų išnaudojami. Bet ar pai
so kas ant to, ar turi žmoniš
kumo? Taip diduma nutaria, 
taip turi būti: pinigus reikia 
užmokėti už daržą ir kitur, rei
kia daryt biznis, žmones skriau
sti.

Už taip brangų daržą patįs 
progresistai 'kalti. Kodėl nesu
rasti pigesnį, kodėl negalima 
progresivėms draugijoms susi
tarti su kitomis Lietuvių drau
gijomis Clevelande ir nupirkti 
daržą ir visoms išvien naudotis ?

“Laisvė” nurodo kaip turi el
gtis kairysis blokas SLA. Sei
me. Bet kuomet jos skaityto
jai nori jai nurodyti kaip ji turi 
elgtis su Solutskiais, Trahten- 
bergais ir kitais centristais ir 
darbininkų mulkintojais, “Lais
vė” juos vadina ligoniais.

Dovydas.

čia Naujalio.koncerto. Jis sako 
jog koncertą rengė vyčiai susi
kvietę Teatrališką ir parapijos 
chorus. Gi tikrenybėj koncertą 
rengė Vyčių 25 kp. ir Teatrališ
kas Choras (Kas skirtumo tar
pe Saliamono pasakymo ir ši
to? — Red.). Ir jeigu koncer
tas butų davęs nuostolio tai šios 
dvi draugijos butų nutarę neda- 
teklių apmokėt iš savo iždų.

Aritra, Saliamonas sako kad 
iš parduotų tikietų neužsidengė 
lėšos, reikėjo patiems rengėjams 
sudėti, ir tai dar truko, 
nybėj išėjo šitaip:

Tikietų parduota už 
Už sal ę 
Už spaudą 
Už repeticijų salę 
Viso išlaidų 
Gryno pelno liko 
Kadangi laike koncerto neda

ryta kolekta Lietuvos Meno Kū
rėjų Dr-jąi, kaip buvo daroma 
kitur, čia ant rytojaus po kon
certo choristai susirinkę atsi-; 
sveikinti su gerb. Naujaliu su-1 
dėjo aukų $44.75, gi pridėjus li
kusį nuo koncerto pelną pasida
ro višo $56.

KELEIVIŲ ŽINIOS
i skalno 
Katrie

atšilau-

ir grei- H

Tikre-

$155.25 
$100.00 
$36.00

8.00 
$144.00 

$11.25

Didžiausia Ekskursija
Lietuvon!

Pradedant ketverge su 
kalbomis, kurios atsibuvo 
tuvių salėj ’ir kur publikos 
neperdaugiausia, vietos Lietu
viai atidarė vajų aukso-sidabro 
fondo sudarymui.
dėta sumanymu vietos Paskolos 
stoties valdybos, kuri paskui at
sišaukė į visus, tik rodos labai 
šaltai, taigi šalta ir pradžia bu
vo.

Subatoj ir nedėlioj, birželio 
24 ir 25 dienomis, Lietuvių sa
lėje bus priiminėjama aukos vi
sokių ausinių ir sidabrinių daik
tų, taipgi pinigų.

Iki liepos 4 d. darbas bus va
roma be pertrūkio visais vaka
rais.

pra- 
Lie- 

buvo

Darbas pra-

PRAKALBOS
“Milijonai Dabar Gyvenančių Nebe- i 

mirs?’
I Dienos didelių vargų, kuriose žmo- ; 
nes gyvena jau nuo 1914 metų, turi 1 
ypatingą reikšmę.

Iš šitų vargų išsivystys dar dides
ni atsitikimai, kurie palies visas tau- I 
tas ir visus žmones.

Biblija nupranašavo labai teisingai 
ir aiškiai esamo laiko padėtį.

Biblija .pranašauja apie ateitį, oi 
tas pranašavimas išsipildys 
taip kaip parašyta.

Šventajame Rašte paduota 
žmonijos viltis, yra gyvenimas 
nas, o pripažinimas tos vilties 
artino.

Su gyvenimu amžinu ateis viskas 
ko žmogaus širdis geidė, kaip antai: 
sveikata, ramybė, laimė.

Duodamas žmogui apreiškimą Sa
vo Plano, Dievas norėjo kas žmogus 
turėtų kokią naudą iš to, suprastų jį 
ir brangintų jame paduotus princi
pus.

Biblijos supratimas padidina žmo
gaus supratimą ir palinksmina jį vi
same jo gyvenime.

Senovės pranašai besidžiaugdami 
rašė apie garbę tos dienos kuri da
bar aušta.

Ateik ir išgirsi ištisą išguldymą J 
apie tuos daiktus.
NED. BIRŽELIO 25 D., 2:30 v. p. p. .

Wm. Abel & Sons So., Salėj 
7017 Superior Ave., Cleveland, O.
Kalbės J. Blumas iš Detroit, Mich. 

Inžanga dykai—Kolektų nebus.
Šis išguldymas palinksmino daugel 

kares sužeistų žmonių, ligų apstotų J 
ir sielvartaujančių. Buvo tiek parei- 
lautojų kad pasirodė reikalas atspau
sti tą knygos pavidale, prie to tapo 
pridėta apie 500 Biblijos tekstų. Jei 
negavote tos knygos susirinkime tai 
prisiųskite 25c į Biurą Sargybos Bo- ’ 
kštas, 18 Čoncord St., Brooklyn, N. 
Y., U. S. A. {

Kurie rengiatės keliauti į Lietuvą liepos mėnesį reikia 
sužinųti kaip keliauti į Lietuvą ir per kur yra geriausia, 
laivai yra parankesni ir, greitesni Lietuviams keleiviams.

Tas visas žinias mes Jums suteiksim per laišką arba jei 
kysit Į musu Laivakorčių ofisą, ypatiškai.

Liepos mėnesį išplauks iš New Yorko didžiausi, gražiausi 
čiausi ekspresiniai laivai sekančiomis dienomis:
LIEPOS 4—LIEPOS 11—LIEPOS 15—LIEPOS 18—LIEPOS 29 

RUGPJŪČIO 1.
Mes visus jūsų kelionei reikalingus dokumentus parūpinsime ir 

taip viską sužiūrėsime jog visa kelionė bus gera, laiminga ir link
sma:

GIMINĖS Iš LIETUVOS. Taipgi jei norite persigabent savo 
gimines iš Lietuvos j Ameriką turit tuojau prie musų laišku arba 
ypatiškai kreiptis, nes mums yra pranešta iš Lietuvos jog Lietuvių 
bus įleista į Ameriką įvažiuoti nuo Liepos 1 d.-1922 m. iki Birže
lio 30 d. 1923 m. tiktai 2310, taigi, kurie pirmesni išpirks savo gi
minėms laivakortes tų giminės ir atvažiuos į Ameriką, o katrie pa
sivėluos tų giminės liks dar kitių metų kvotai.

Mes taipgi turim privatišką advokatą; jeigu turit kokius legališ- 
kus reikalus kreipkitės prie musų, mes teisingai patamausim.

Visokiuose kituose reikaluose kaip namų pirkime, namų parda
vime, japdraudos reikalais, perkalbėtojų reikalais teismuose ir vi
sais kitais dalykais tuojau klauskit rodos pas mus, o mes jus ap
saugosiu: nuo visokių apgavikų.

ZUPANC & KAUPA
LIETUVIŠKA AGENTŪRA PINIGU SIUNTIMO IR 

LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO.

6603 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio.
Valandos: Kasdien nuo 8:30 ryte iki 12:30 po pietų. Po pietų nuo 

2:30 iki 7:30 vai. vakare.
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NAMAS PARSIDUODA. Bus priim
ta prieinamas pasiūlymas. Trijų 

kambarių namelis ant dviejų lotu su 
tvartu, taipgi daug vynuogių, vištų 
ir žąsų. Kreipkitės prie savininko 
4383 W. 52nd St., netoli Woburn Av., 
Brooklyn. (27),

VĖSUS PROSIJIMUI BUDAS

Prosijimas turi būti atlikta, vienok tas 
nelengva karštose vasaros dienose. Jūsų 
darbas išrodys lengvesniu ir bus toli pa
togiau jeigu turėsit gaivinantį vėją nuo 
elektriško vėdintuvo.

Virtuvėje, skalbykloje, valgykloje, vieš- 
kambaryje, miegamuose arba bile kuriame 
kur jus busit, elektriškas fanas prisidės 
dikčiai prie jūsų patpgumo.

Faną galima prijungti prie bile šviesos 
srovės kur jskuama lemputės , ar kitose 
vietose, ir bus jums vėsu tik vienu paspau
dimu sagutės.

THE ILLUMINATING COMPANY
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A. B. Bartoševičius, “Dirvos” 
leidėjas ir The A. B. Savings & 
Loan Co. prezidentas, nuo birže
lio 19 d. persikėlė gyventi į sa
vo naujai įrengtą $50,000 ver-

PUIKUS NAMAS parsiduoda, dvie
jų šeimynų, viso 12 kambarių, ga- 

ražiusj 1 automobiliui, name visi in- 
taisai pagal naujausios mados. Kai
na $11,300. 6805 Edna Av. (26)

PIENAS SUAUGUSIEMS ŽMONĖMS 
IR VAIKAMS

IŠVAŽIUODAMAS Į 
LIETUVĄ 

parduodu': Hammond laiš
kų rašymui Mašinėles, 4 
fotografijų ėmimui apara
tus, Motorcyklį su prieša- 
liu, smuiką, knygas ir vis
ką. Pasiskubinkite pirkti.

NAUNČIKAS
8835 St. Clair Ave. 

Cleveland, Ohio.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS tst!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1305 E. 9 Street
Cfcveland, Ohio.

Negalima išauginti sveikų vaikų be gero, 
maistingo pieno. 0 pienas yra taipgi gera ir 
suaugusiems. Jis užlaiko juos sveikus ir duo
da spėkų prie sunkaus darbo. Gerk užtekti
nai ir kuodaugiausia pieno.

Pirkit Belle Vernon Pieną nuo savo krau- 
tuvninko, arba lai The Telling-Belle Vernon 
Company pristato jums kas rytas į namus.

Vietinė Naujiena
Pranešam savo pažįstamiems ir vi
siems Clevelando Lietuviams jog už
laikėm krautuvę visokių saldainių, 
aiskrymo, cigarų, cigaretų, šaltų gė
rimų ir groserio. Prašom atsilanky
ti pas mus. (26)

ST. ir J. MAZALAUSKAI
1066 ANSEL RD.

S Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

M 982 E. 79 St.. Cleveland, O.
t —Telefonai —
t Rosedale‘ 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldianiais nuo 3 iki 4 v.al

Randolph 3242 Erie 190 Central 8070

BELLE VERNON MILK
“The Best”

RAKANDAI parsiduota labai pigiai, 
' trims' kambariams, beveik dar nau

ji, vieni metai tevartoti. Kreipkitės 
pamatyt šiokiom dienom tarp 5 ir 8 
vakare, subatoj po pietų. (25) 
P. J. MATUS, 1121 E. 79 St., inėji- 
mas nuo Pulaski avė.

GERA PROGA
Parsiduoda namas, dviejų šeimynų, 
išviso 12 kambarių, maudynės, elek
tros šviesa. Klausk žemai, 1055 E.
67 Street. (25)

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8
Telefonas: Randolph 188 
1286 NORWOOD ROAD

Kampas Superior prįe E.- 65
Virš Aptiekos

Kampas Superior Aventle I;

VYRAI IR MOTERIS—AR JUS SERGAT?
Jūsų ateities Sveikata, gal ir pats jūsų gyvenimas, Pri

guli nuo to ką darysit dabar.
Mano pragarsėjimas tapo subudavota ant 22 metų pastebėtinų pasekmių kokias 

aš gavau tūkstančiuose atsitikimų kada kiti visi gydymo budai negelbėjo. Mano 
metodai yra skirtingi. Aš visada vartoju naujausius moksliškus aparatus ir medicinas kokias tik ga
lima gauti Aš gydau žmogų tiktai nuo tos' priežasties kuri jį kankina. Aš nepaisau kaip jau esi 
gydęsi, arba kokia tavo liga butų, jeigu jūsų liga nepagydoma aš tą tiesiog pasakysiu, o jeigu išgy
doma aš priimsiu tave kaipo pacientą. Mano stiprus X-Spinduliai tankiai pasako tikrą jūsų ligos 
padėtį. Nėra jokių spėjimų, Aš egzaminuoju jūsų šlapumą ir Kraujo ir galiu pasakyti ar esi tin
kamas apsivedimui. Aš gydau Užsisenėjusias Kraujo Ligas su 606 ir 914 ir kitais vėliausiais vaistais.

Aš turiu įrengęs savą pilniausią Laboratoriją kur mano pacientai gauna vaistus be ėjimo i vais
tines. Aš noriu kad jus žinotumėt jog mano gydymas yra geriausias, mano vaistai vėliausi, mano 
egzaminavimas atsargiausias ir pertikmiantis jus jog aš suprasiu jūsų ligą.

Aš nieko nerokuosiu už egzaminavimą, pasitarimą ir patarimus, sykiu ir X-Spindulius jeigu pas 
mane gydysitčs. Ateikit pas mane su pasitikėjimu ir pasakykit man savo bėdas savoje kalboje ir 
aš parodysiu ką galiu padaryt jums, kaip padariau tūkstančiams ktų žmonių. Aš esu gatavas su
teikti jums jūsų norimas pasekmes už tokią kainą kokią jus galit mokėti. Mes kalbam Lietuviškai.

DR. BAILEY ‘‘SPECIALISTAS”
Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 8 vakare. :: Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po pietų.

5511 EUCLID AVE. Netoli E. 55th St.; ROOM 222, Antros Grindis
laKMMMBlJrTMlWWHIUM'mMtfMLkllCLEVELAND, OHIO BnRamarannnBniraaBHnsmnHe

D ALTIC STATES BANKAS, 294 Eighth Ave., New York, paren
gia specialę Ekskursiją didžiausiu ir puikiausiu pasaulyje laivu 

MAJESTIC. Tasai milžiniškas plaukiojantis palocius išplauks iš 
New Yorko LIEPOS (JULY) 29 dieną. Keleivius lydės iš New 
Yorko į pat Kauną Banko pasiuntinis p. Rapolas Kručas, kuris šią 
pirmutinę Lietuvių Ekskursiją naujuoju didlaiviu nutrauks ant kra
tančiųjų paveikslų (Moving Pictures).

Laivas MAJESTIC taip yra didelis kad jokios vilnįs neįstengia 
pasupti. Keleiviams nereikia jūrių liga sirgti.JO
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Gardus valgis, mandagus patarnavimas, gražus kambariai pasil
sėjimui, deniai pasivaikščiojimui, atskiri kambariai kiekvienai šei
mynai (pavieniai irgi gauna atskirus kambarius po dvi, ar keturias 
lovas kiekviename), švarumas ir naujausi patogumai — tai to laivo 
ypatybes.

Kelione iš New Yorko į Kauna užims vos 9 dienas! Laivakortė
Wariki Kauno $107.50; iki Karaliaučiaus (piliavos) —$106.50. 

Tax $5.
Skubinkitės užsisakyti vietas, nes jau nedaug teliko!

Platesnį tos ekskursijos aprašymą ir visus patarimus išsiunčia

Baltic States Bank
294 Eighth Ave New York, N. Y
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Tai yra 
Krautuvė 

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

Duodama 
Merchants 
Trading 
Štampai
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Vaisių Dėjimui Reikmenis
Dabar Reikalingiausi Dalykai

ATLAS MASON VAISIAMS INDAI—Iš ty
ro stiklo —

80c—14 puskvortės mieros, specialiai . . 69c 
9Cc—1 puskvortės mieros, specialiai ... 79c 
$1.00—1 kvortos mieros, specialiai ... /.89c 
$1.40—14 galiono mieros, specialiai . .$1.29

$4.25 VAISIAMS VIRTI KATILAI—Alad
din alumino; pirmos rūšies; 18 kvortų di
dumo. Specialiai ..............'...$3.50

$2.50 NAMINĖS VOGOS—Jomis galima vo- 
žyti iki 24 svarų uncijomis. Specialiai 
nupiginta ..,....................$1.98
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ATLAS E-Z VAISIAMS INDAI—Padaryti 
su stikliniais viršais ir gerais užspaudais

$1.00—'/j puskvortės mieros, specialiai 87c 
81.10—1 puskvortės mieros, specialiai ..97c 
$1.20—1 kvortos mieros, specialiai ... .$1.07 
$1.60—14 galiono mieros, specialiai .. $1.47

85c KEYSTONE VAISIAMS VIRTI KATI- 
LUKAI—Pilkos palivos. 10 -kvortų di
dumo. Specialiai ..................49c

30c VIELINIAI VUOGŲ KOŠTUVAI—Pa
ryti iš storų vielų. Parsiduoda regulia
riai po 30c. Specialiai ................ .....23c

<>

35c TUZINAS MASON INDŲ VIRŠŲ—Por- 
celiniu pamušalu. Reguliariai 35c tuzinas.

Specialiai atpiginta tuzinas ................... 25c
10c TUZINAS INDAMS GUMŲ—Geros rū
šies. Visai nupiginta, 3 tuzinai .......25c

,50c SKUTIMUI PEILIAI—Padaryti iš ne- 
plėtmuojangio plieno. Visai specialiai nu
piginta ...........................37c

$4.00 ŠALDYKLOJ INDŲ LAIKYTOJAI— 
Iš storo zinko; su vielų lentynaitėmis. 
Specialiai nupiginta ...........,..$2.75

$1.00 VAISIŲ SPAUSTAI—Tvirti ir ilgai 
laiką. Labai specialiai nupiginta . .. . 73c

50c STERILIZAVIMUI PADĖCKAI—Pada
lyti iš storų vielų. Sutelpa astuoni stikli
niai indai. Specialiai ......... J... .39c
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$1.00 KOLANDERIAI—Pilkos palivos ko- 
landeriai. Pirmos rūšies. Visai specialiai 
nupiginta ............................................. 53c

$1.50 VYŠNIŲ KAULUKŲ IŠĖMĖJAI—Pa
daryti prisu'kimui prie stalo. Specialiai 

nupiginta ant............ ....................  98c

<> 4>
BAILEY’S—SE PTINTOS GRINDYS

O O


