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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

■ . Youngstown, O. — Augščiau- 
aias pasiektas geležies ir plieno 
išdirbimo laipsnis laikeisi ir to
liau, išskyrus kiek kenkia darbi
ninkų stoka ir šiltas vasaros 
oras. Kolei kas delei stokos už
sakymų nei viena dirbtuvė ne- 
•apmažino savo išdarbio.

Akron. O. — Automobiliams 
guminių ratų pardavimais pasi
didino po pavasarinio apsistoji
mo. Kitokių guminių produktų 
dirbtuvės veikia gerai, kitos net 
negali priimt tiek užsakymų 
kiek gauna. Mažinant automo
bilių ratams gumų išdirbamą, 
darbininkai bus pervedama prie 
išdirbimo guminių avalų.

E. Liverpool, O. — Sanitarių 
indų išdirbystės 2,300 darbinin
kams Įsakyta rengtis prie strei
ko lapkričio 1 d. Puodininkys
tės dirbtuvių susivienijimas sa
vo konvencijoje kuri prasidės 
liepos 7 d. Atalntic City, ims ta 
streiko kalusimą svarstyti.

Kiti puodininkystės darbai ei
na gerai ir pilnai.

Cardington, O. —• Eksploduo- 
jančios medegos maišyta® dirb
tuvėj kilus eksplozijai užmušta 
du darbininkai ir suardyta dirb
tuvė.

Chicago. — Apie 3,-500 Wa
bash gelžkelio darbininkų gavo 
pakėlimą algų skirtume nuo pū
dės iki 9 centų į valandą.

Pennsylvania gelžkelis irgi pa
kelia savo 112,551 darbtoinlkui 
algas-, abelnoje sumoje $8,579,- 
€64 Į metus.

Rockland, Mass. — Emerson 
avalų dirbtuvės darbininkai, ku
rie buvo sustreikavę, nutarė už
baigti Streiką ir sugryžti prie 
darbo. Jie reikalavo pakėlimo 
algų ir kitų dalykų. Su jais bu
vo sustreikavę ir Brocktono ava
lų darbininkai.

New Yorke, 400 stikliorių (su
streikavo reikalaudami po $10 
j dieną iki galo šių metų.

Clevelande, unijiatai kailių 
siuvėjai reikalauja algų pakėli
mo, kirpėjams iki $55, savaitėj, 
siuvėjams $30 ir užbaigė jams 
$38.

New York. — Rookėfeller’io 
plieno ir geležies dirbtuvės tu
rėjo daugiau naudos jų darbi
ninkams dirbant po 8 valandas 
dienoje, negu britų dirbant po 
12 valandų. Tą skelbia federuo- 
tu bažnyčių taryba kuri atakuo
ja 12 valandų darbo .dieną gele
žėlėse, kaip reikalauja Plieno iir i 
Geležies iristitritas. ,

Vienas senatorius sumanė kad 
federaliuose kalėjimuose laiko
mi kaliniai butų, gabenama dirb
ti ant ūkių, naudingą žmonijai 
■darbą, kada dabar trūksta laukų 
darbininkų.

Iš skarmalų i šilkus. Londo- ' 
nas. — Viena Yorkshire dirbtu- • 
vės darbininkė arklių lenktynių 1 
laižytose laimėjo 32,000 svaru 
sterlingų, arba apie $150,000. į

Bulgarijos Valdžia Nu
versta

Paryžius, bižr. 12 d. — Bul
garų (savanorių 'armija, sie
kianti 100,000 vyrų ir nuolat 
didėjanti, rengiasi nubausti 
uzurpatorius, valdžios nuver
tėjus. Paryžiaus Bulgarų at
stovybei įsakyta neklausyti 
naujos valdžios, kuri yra tik 
(sostinėj Įsteigta ir remiama 
saujalės avanturistii. Bulga
rijos gyventojai nepripažįsta 
tų revoliucijonierių valdžios.

Naujoji revoliucinė valdžią 
irgi mobilizuojasi, o tas, sa
koma, yra peržengimas tai
kos sutarties.

Lietuvos Seimas Veikia
Washington, birž. 7 d. (El

ta) . — Birželio 5 d. Katine iš
kilmingai atsidarė pirmas tik 
ką išrinktojo Seimo posėdis. 
Seimo Pirmininku išrinkta’A. 
Tumėnas, Vice Pirmininku Dr. 
J. Staugaitis.

(Tumėnas yra krikšč.-demo- 
k natas, Staugaitis — valStietis- 
liaudinfnkfs.)

ANGLIJA NORI RUH- 
RO TAIKOS

Duisburg, birž.( 12 d. — Ke
letas bombų susprogdinta ant 
gelžkelio iš DueteseMorfo Į 
Duisburgą; suardyta bėgiai. 
Telegrafų vielos nupjaustyta.

Dortmunde šeši. Vokiečiai 
užmušta, daug jų dingo neži
nia’kur. Dortmundas yra ap
gulimo stovyje.

Recklinghausene. užmušta 
Vokietis ir Francuzų sargybi
nis. Gyventojams uždrausta 
po 9 valandai vakaro būti gat
vėse.

laiku, kuo- 
erių. Mes 
alnierių už 
larbo.
lų ir kam-

Sofia, Bulgarija. — Birželio 
9 d. staigiai sukilę militaritetas 
nuvertė Bulgarijos valdžią. Vi
si senieji m misteriai tapo areš
tuota. Prof. Zankov patekintais 
premjeru i Stambulinskio vietą.

Dortmunde Užmušta 5 
Gyventojai

Berlinas. — Penki civiliai gy
ventojai Dortmunde nušauta ir 
keletas sužeista. Nepasakoma 
kas kaltas užtai, nors praneša
ma kad Francuzijos kareiviai at
ėję užėmė miesto rotušę ir su
areštavo virš 100 žmonių.

Francuzai areštavo miesto 
majorą ir policijos viršininką už 
nušovimą dviejų Francuzų ofi- 
cierių. Vokiečių valdžia Dort
munde paskyrė 5,000,000 markių 
atlyginimo už nurodymą kals ta
me Francuzų nušovime kaltas.

Visa valdžia dabar pateko i Darbininku - Susikirtime ii, to i-i PiTH trnl_ 1 •*
su Policija Užmušta 6
Londonas. — šešios ypatols 

užmušta ir 23 .sužeista Leipzige,

militaristų rankas. Naujoji val
džia išleido manifesto pareiškda- 
ma jog pildys visas taikos išly
gas padarytas su aliantaite po
pralaiipėjimo karės ir pesištengs I Vokietijoj, -kuomet būriai socia- 
daryti Jokių kariškų žygių. Ka- hrtų ir unijistų, laikydami dė-

remia, 
komu-

ram i ai

monstraciją prieš pragyvenimo 
bragnumą, susirėmė su policija. 
Demonstrantai pradėjo šaudyt 
į policiją, ir kada policistai šau
dė atgal, žmonės skirstydamiesi 
plėšė maisto krautuves.

rivmenė nąująją valdžią
Naujoj ministerijoj nėra 
nistų atstovų.

Valdžiosš nuvertimas
'surengta kariumenės viršininkų
ir tūlų pali'tinių vadų ir greitai 
įkūnyta.

Būreliai kariumenės,buvo pa-l Airiai Rengiasi Kovot be
siųsta i ministeriu namus ir na- • > i

Londonas. — Lordas Curzon 
turėjo svarbią konferenciją su 
Francuzijos ambasadorium bir
želio 11 d., ragindamas Francu
zijos valdžią priimt paskutliinius 
Vokietijos atlyginta pasiūlymus 
kaipo pamatą deryboms.

Anglija, sakoma, paskui sten
gsite išgauti iš Vokietijas priža
dą paliauti ramų priešinimąsi 
Ruhre, ką Poincare , vadina visa 
priežastimi negalėjimo užvesti 
derybų. Jeigu Vokietija su/tikte 
ant to, bus daroma žygiai suva
dinti tarptautinę konferenciją 
sutaikymui visų ginčų.

Tame klausime pirm to Cur
zon turėjo pasikalbėjimą su Ita
lijos ir Belgijos' airibasadoriais. 
Po to buvo Anglijos pariiamen- 
te svarstoma Francuzijos, Itali
jos ir Belgijos atsinešimtes į tai
kos klausimą.

Paryžiuje įkalbama jog Frtm- 
euzijos valdžia vitetiek nesutiks , 
ant to, ir kad gali įvykti užsispy
rimai tarp Anglijos 'ir Francu- 
zijos.v

Frahėuzai mano apie Ruhrą ir 
apie privertimą Vokietijos prisi
pažint nugalėta, (kuomet Angli
ją mano^tįk apie.atlyginimus ir 
užbaigimą kivirčių.

Francuzai nori Vokietiją pri- 
verst pasiduoti, o ne per Angli- 
jos tarpininkystę sueiti tarybos- , 
na. Francuzai nori labiau per
galės negu paimti iš Vokietijos 
pirmą mokesnį iš 30,000,000,000 
aukso markių.

• SUGAVO TARNĄ SU 
LAVONU

New York. — Policistas su
gavo vieno daktaro tarną kuris 
naktyje buvo atsivežęs rišulį 
į pavandenį ir jau butų metęs į 
vandenį. Tame punde buvo la
vonas merginote, nursės. Mer
gina buvo nusmaugta, lavonas 
suvyniotas į popierius ir vežtas 
iš New Yorko už kelių mylių į 
taikytą nuskandinimui vietą.

PoKcistas sugriebė tarną kaip 
jau jis buvo gatavas rišulį mes-į 
ti j vandenį. Suareštuotas, jis 
prisipažino kad jis ir ta mergi
na tarnavo pas tūlą daktarą ofi
se. Jis tą lavoną vežė per kelis 
vandenis, bet vis negalėjo įmesit, 
nes perdaug žmonių arti jo rado
si. Automobilio šoferis, kuris 
padėjo jam tą rišulį įkelti į au
tomobilį, pasakoja irgi pradėjęs 
nutėmyti ką negero kada keliant 
užčiuopė minkštą mėsą puinde.

Suimtas daktaras aiškina jog 
turbut ta mergina buvo nužudy
ta jo ofise, nes rasta kraujo dė
mės. Sako, tas tarnas, Filipi
nietis, buvo į tą nursę įsimylė
jęs, bet ji jo nenorėjo.

Trįs Mylios Vandenio 
bus “Sausos”

Washington. — Galutinai nu
statyta kad jokie laivai atvažia
vę į Suvienytų Valstijų vande
nis neturi tiesos pardavinėti ar 
naudoti svaiginančių 
kaip reikalauja Suv, 
prohibicijos 
laivai turi 
trijų mylių 
•krašto turi 
laikyti iki išplauks atgal.

•Diplomatiška nepaiiečiamybė 
tečiąu paHElįeka po senoyei,. (Jei
gu Lietuva siųs savo- atstovui 
skrynią likerių ji bus pristaty
ta kaip ir visi diplomatiški 
kumentai.

gėrimų, 
Valstijų 

įstatymas. Kurie 
svaigalų, įvažiavę j 
ribas nuo Amerikos 
viską užrakinti ir

do
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SOVIETŲ AGENTAI NORĖJO NUVERST ’ 
LATVIJOS VALDŽIĄ

Ryga. - Latvijos policija su-1 Reikalauja Svetimšalių 
Registracijos

Cleveland. — Kalbėdamas čia 
Suv. Valstijų Darbo Sekretorius 
Davis pasakė jog rengiama Įs
tatymui projektas, kuris bus in- 
teikta kongresui sekančiame ru
denyje, apie suregistravimą Su
vienytose Valstijose •gyvenančių 
svetimšalių piliečių ir uždėjimą 
jiems tam tikro mokesnio.

Tokių pilnamečių svetimšalių 
Suvienytose Valstijose apskait- 
liuojama į 7,000,000.

Tuo planu, sako Davds, butų 
daug lengviau varyti Ameriko- 
nizavimo darbą ir susekti ne
geistinuosius bei tuos kurie alt- 
šmugeliuota į Ameriką prie su
varžytos ateivybės.

sekė suokalbį sovietų įstaigoj 
nuvertimui Latvijos valdžios ir 
įvedimui sovietų tvarkote. Pen
kiolika ypatų areštuota. Taip 
esant, Latvijos valdžia pareika
lavo Rusijos pristatyti pilnus ap
rašymus visų jos .pasiuntinių į 
Latviją.

Nesenai tokiute suokalbius su
sekė Suomijos ir Estonijos val
džios savo krašte, kame sakoma 
—__ —._x.. —u-l-.., jafc-. vadovavo sovietų valdžios 
stovybių nariai tose šalyse.

vi-Banditai Paliuosavo
sus Svetimšalius

Tsao Cvang. — Pribuvęs pa- 
siun'tinis iš Paotzuku kalno ban
ditų stoties pranešė jog bandi
tai paleido visus svetimų šalių 
piliečius kuriuos jie buvo suėmę! Ateiviai Daugiau Geria 
po užpuolimo ant trūkio. negu Čiagimiai

Washington. — Surinkus sta
tistikas suimtas įvairiuose mies-

Pekinas. — Chinijos 'kabine
tas rezignavo, pareikšdlamate 
prezidentui jog jo kišimąsi į vai- kitose ir valstijose suristas su 
džios veikimą trukdo reikalams J -_ 
ir valdžia negali pasilaikyti.

įvedimu prohibicijos įstatymo, 
pasirodo jog didžiausiais ©kai
čius laužančiu Vnlstoad iytaifrv-La ūkiam a Chinų kariumenės i ^u's laužančių Volstead įtelta/ty-

streiko, nes senai jiems algos 
nemokėta ir valdžia neturi iš ko. 
Po 1912 metų revoliucijas Chi
nija skilo pusiau, šiaurinė su Pe
kinu kaipo sostine, pietinė su 
Kantonu. Visa šalis nubankru- 
tijusi.

Pekine jau buvo sustreikavus 
'policija delei negavimo algų, bet 
po dienos ,streiko sugryžo.

Trijuose frontuose nuo Kan
tono eina mūšiai taip Sun Yait 
Seno kariumenės ir šiaurinės 
valdžios kariumenės.

mą yra tai svetimtaučiai arba iš 
ateivių gimę vaikai. Nekurtose 
valstijose ateivių 'skaičius kaipo 
prohibicijos įstatymų laužytojų 
siekia nuo 75 iki 90 nuošimčių.

Bet žmoneliai visai jstaJtymų 
nelaužo, jie tik verda naminėię 
ir pandsl'ėpę geria... .

siųsta j miništerių namus ir pa
reiškė jiems jog revoliucinis 'ko
mitetas užėmė tvarką Į savo ži
nią ir jog nariai Stambulinskio 
kabineto yra po areštu.

Makedoniečių komitetas ku
ris senai stengėsi Įgauti Bulga
rijos valdžią sakoma tą viską 
Surengė. Naujasis premjeras 
yra vadas tojo komiteto. Ma
kedoniečiai nori atsiimta Make
donijos teritoriją kurią Bulga
rai pralaimėjo Balkanų karėse.

Jau tūlas laikas kaip ėjo gan
dai apie sumišimus Bulgarijoje.

Stambulinsky buvo ‘'kaimie
čių premjeras”, jis valdė nuo 
1919 metų.

Ginklų
Londonas. — Eamonn Ide Va

lera, vadas Airių respublikonų 
■kovos, pasirodė vėl viešai. Jis 
pasirodė paleisdamas atsišauki
mą į (savo kareivius padėti gin
klus'. Aplęisdamafc naikinimo ir 
žudymo taktiką, jis yra pasiry
žęs vesti karę politiškais keliais, 
varydamas.- propagandą už res
publiką. Jeigu to De Valera lai
kytųsi, Laisvos Valstijols valdžia 
Susidurs su nauju klausimu. Iki 
De Valera Slapstėsi, valdžiia jį 
ignoravo. Buvo daug progų jį 
sugauti, tečiau valdžia nenorėjo 
to daryti, viena kad nežinojo ką 
su juo padaryt, antrai, sakyta 
jog jo kovos skelbimai tik gel
bėjo Valstijai.

Jis yra labai gabus kalbėtojas, 
ir išėjęs į publiką su siavo pro
paganda galės daug pakreipi vi
suomenę į savo pusę ir Į troški
mą retepublikos.

Dublinas. — Krašto apsaugoj 
ministeris Laisvos Valstijos val
džios paskelbė jog jeigu Airijoj 
bus užvesta ramybė, 12,000 res
publikonų kovotojų laikomų po 
įvairius kalėjimus bus paleista.

Jau mažinama valstijos kariu- 
menę nuo140,000 iki 30,000. Ko
vos pasiliovė De ’Valerai išlei
dus atsišaukimą į respublikonus 
padėti ginklus.

Bijoma Naujos Balkanų
Kares

Londonas. — Diplom’a'tiškuase 
rateliuose pradeda apsireikšti 
baimė naujos Balkanų karės, 
kada’ Bulgarija ir Grekija yra 
kontroliuojamos militarinių par
tijų.

Bulgarijoje jau prasidėjo ko
vos. Penkios ypatos užmušta 
'kariumenės susirėmime įsu poli
cija kuomet kareiviai užėfrnė So
fiją. Kaimiečių sukilimai apsi
reiškia Bulgarjos provincijoje.

Vratzoj prasidėjo savitarpi
niai .mūšiai, ten pasiųsta šarsuo- 
ti automobiliai.

Karalius Boris sakoma prita
ria revoliucijai.

Nuveiktasis premjerais Stam- 
bulinsky pabėgo.

Nors naujoji valdžia pareiškė 
nedarysianti militariškų žygių, 
bijoma prasidėjimo mūšių su 
Tinki ja Trakijoj, kadangi Tur
kijai prikergta Karagač. Tojo 
miesto Bulgarai nenorėjo ati
duoti.

Serbijos kariumenė traukiama 
prie Bulgarijos rubežiaus sulai-

. (kymui galimų Bulgarų patikėsi- sveikėjo nuo išsikraustymo iš
Virtas ištampė kojas po grindis nimų sulaužyti Serbijos neutra- Kremlino į laukus gyventi ir gy- 
per 145 valandas. liškumą. ’dytis.

Lietus ir Tvanai Padare 
daug Nuostolių

Kansas City, Kas. — Tvane 
Kansas valstijoje nuo didelių 
lietų prigėrė keletą žsmonių. 
Visi valstijoj upeliai ir upės iš
siliejo. Nuostolių padaryta į 
milijoną doiarių.

Prie Ponca, Okla., vanduo nu
vertė tiltą nusinešdamas su sa
vimi keletą žmonių.

Badas Turkestane
Maskva. — Kitas tolimas Ru

sijos kampas — Fergalno pro
vincija Turkestane — apimta 
baido. Pranešimais skelbią jog 
400,000 žmonių paliesta maisto 
stoka ir daugelis jau mlirė įbadu. 
žmonės sakoma valgo žolę.

Dar šokimo manija nepasibai
gė. St. Louis. Mo., vienas vai

Maskva. — Kamenev, kalbėda
mas komunistų susirinkime, pa
reiškė jog Leninais dikčiai pa-

Rusas Užmušėjas Nutei
stą Mirtin su Pačia

Maskva. — Vasili Komarov, 
užmušėjas 33 ypatų, nuteistas 
mirtin sykiu su savo žmtaina, ku
ri irgi kaitinama kaipo dalinin
kė jo darbuose, nes ji iš jo už- 
mušėjysčių gyveno, nors vyras 
teisme pareiškė kad materis vi
sai tame nekalta. Nuteisti su
šaudymui bėgyje 72 valandų; 
tečiau teisme buvus minia žmo
nių šaukė kad reik tuoj sušau
dyt, kam laukt tris dienas.

Komarov nuteistas todėl kad 
atrastas ‘pavojingu visuomenei’, 
o ne kad jis yra žmogžudis. So
vietų valdžioj blogiausi tik tie 
kurie nors parrtiriina ką ■ prieš 
•komunizmą, o žmogžudžiai tik 
del mados baudžiama.

Vešu vi jus Veikia
Roma. — Italijos amžinas 

vojus vulkanas Vesuvijus, po il
go laiko ramumo, staiga naujai 
išsiveržė su didėliu smarkumu. 
Vezuvijaus obzervatorijos di
rektorius Prof. Maladra tečiau 
užtikrino 'gyventojus jog nėra 
šiuo sykiu didelio pavojaus nors 
vulkano veikimas tęsite ir kelio
lika dienų. Išsiveržimais prasi
dėjo su smarkiu žemės sudrebė- 
jimu. Pelenai ir žarijos mesta 
į orą kelių šimtų pėdų augštin.

Italijos valdžia turi įteteiguis 
ant Vesuvijaus tyrinėjimo sito- 
tį, iš 
kano 
mas 
buna

pa-

kintos tėmijama visi vul- 
apsireiškimai ir prasidėji- 
paivojingesnio išsiveržimo 
pranešama gyventojams.

Tokio-. — Ant Chinijos pro
testo Japonijai už Japonų jūrei
vių nušovimą Chiniečių sukilė
lių Čangše, už ką Chinija reika
lavo Japonijos atsiprašyti, Ja
ponija vietoj atsiprašymo pa
siuntė dar keturis kariškius lai
vais1 Į Ch'inijos vandenis grąsin- 
dama kad Ghinai nesikėsintų 
•keršyti Japonams kurie tenai 
gyvena.

Nužudė Tris ant Laivo
Lisbonas, Portugalija. — Lai

ve iš Galveston, Tex., Amerikos, 
antras oficieris nušovė to 'laivo 
kapitoną, bevielinio telegrafo 
operatorių ir prekių užžiuirėtoją. 
Pribuvus Į Portugaliją, žmogžu- 
dis areštuota. Pirm suėmimo 
jis norėjo pats nusišauti.

Belgijoj, nuvirtus trukini nuo 
relių šeši žmonės užmušta, ir 20 
sužeista.

Amundsen Skris per 
Šiaurės Polių

Kapt. Amundteen birželio 21 
| d. rengiasi 'pakilti orlaiviu AlaS- 
koje ir per jvįršųi; šiaurinio žem
galio, per šiaurinį polių, skristi 
į Spitsbergen, Europoje.

Bijodami kad jam nealtsitiktų 
kokia nelaimė, mokslininkai pa
siuntė kitus orlaivius iš Euro
pos pusės apžiūrėti tą sritį ir jį 
gelbėti nuo pražūties jeigu jam 
tektų kur nukristi. Jis su savo 
orlaiviu gabensls tik 24 valan
doms reikalingų dalykų. Jeigu 
po jo išskridimo nebus i tą 'laiką 
nuo jo girdima, tuoj bute leidžia
masi jieškoti. Norvegijos val
džia siunčia du orlaiviu į Spitz- 
bergen. o Vokietijos valdžią pa
siunčia laivą į apidlinkės vande
nis.

Exeter, Kanadoj, namų gais
re sudegė šešios ypatos.

Tokio, Japonija. — Japonija 
ir Kuisi j a sutiko pradėti tarybas 
atnaujinimui mantikių tarp sa
ve.
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Nužudyta 30 Grekų 
Banditų

Konstantinopolis. — Smyrnoj 
suimta ir sušaudyta 30 Grekų 
plėšikų, kur jie veikdami apie- 
linkėse nedavė gyventojams ra
mumo;

Patirta jog susidarė organiza
cija vardu Anatolijos Irevoliuci- 
jinis komitetas iš Grekų ir Kau
kaziečių pabėgėlių iš Maž. Azi
jos. Tas komitetas siunčia gin
kluotus buriute į Smymote 'apiie- 
linkes pradėti terorą tarp gy
ventojų. Juos buk remia 
Kemalistai Turkai kurie 
nuverst dabartinę valdžią.

anti- 
nori

Volgos Tvane Prigėrė 
394 Žmonės

Stokholm. — žemytinėj Vol
gos dalyj Rusijoje nuo vandens 
išsiliejimų ir užtvinimo prigėrė 
394 žmonės; daug nuostolio pa
daryta.

Iš Kuzbas koloniją? Sibire at
eina žinios jog upėje prigėrė 40 
ypatų, ištikus nelaimei Su per
važų.

Lietuvos Kredito Bankas Kaune
PRISTATO visas musų pinigų perlai
das TIESIOG J ARTIMIAUSI PRIĖĖJUI PAŠ
TĄ ARBA Į ARTIMIAUSIO VALSČIAUS IŽ
DINĘ. PINIGŲ PRIĖMĖJAS NETURI JOKIO 
VARGO SU PINIGŲ ATĖMIMU, IR JAM IŠ
MOKAMA PILNA SIŲSTOJI SUMA BE JOKIŲ 
ATSKAITYMŲ.

VISŲ PERLAIDŲ PRISTATYMAS YRA GA
RANTUOTAS: MES UŽ JAS ATSAKOME 
PRIEŠ SIUNTĖJĄ.
Rašykite: ’

“DIRVA”
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO
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Mirė P. S. Vilmontas
New Yorko ligoninėje birže

lio 7 d. pasimirė plačiai žinomais 
tautininkų veikėjas Petras S. 
Vilmontas.

Kadangi velionis neturėjo čia 
artimų giminių, jo palaidojimu 
Irupinari Dr. J. Bielskis, artimas 
velionio draugas, kurį buk dar 
gyvas būdamas pats Vilmantas 
pasišaukęs į ligoninę.

Laidojimą prirengė J. Garšva, 
kurio namuose ir buvo pašarvo- 

velionio lavonas. Birželio 9 
būrelis velionio Petro drau- 
ir buvusių vienminčių sultei- 
jam paskutinį patarnavimą,

d.
giĮ 
kė 
palydėdami Į Kalvarijęs kapus.
Prie kapo J. O. Sirvydas ir Dr. 
Bielskis pasakė po keletą žodžių, 
'trumpai paminėdami jo darbus 
ir apgailestaudami kad dar ga
na jaunu būdamas jis tapo pa
kirstas beširdės mirties ir at
skirtas nuo jo pamylėtų visuo
meninių darbų. Taipgi tenka 
pažymėti kad pasitarnavimu Dr. 
Bielskio velioni® tapo palaido
tas ©u bažnytinėmis apeigomis, 

" nore gyvu būdamas jis niekuo
met nesilankė į bažnyčią ir ne
buvo praktikuojančiu kataliku.

Velionis Petras sirgo apie ke
lis mėnesius kepenų vėžiu, ta
čiau visą laiką vaikščiojo, ir tik 
keliomis dienomis prieš pat mir
tį atsigulė ligoninėj. Jisai (tu
rėjo vos 49 metus amžiaus ir ge
rai išrodė. Kas matė velionį 
Petrą pusė metų atgal, niekas 
betikėtų kad į taip trumpą lai
ką jis skirsi® su šiuo pasauliu, 
nes tuomet buvo linksma®, svei
kas, gyvas ir pilnas energijos' 
žmogus. Jisai 'buvo linksmo 'bu
do, draugiškas, malonus,-ir gra
žaus, mandagaus išauklėjimo

žmogus. Visuomet 'buvo pasi
šventęs dirbti Lietuvos labui ir 
visuomet duosniai remdavo vi
sus Lietuvos reikalais sumany
mu®. Jis ant tiek mylėjo Lie
tuvą kad nors Amerikoje išgy
veno apie 18 metų, ir taipgi bū
damas (biznyje, nesistengė 'pa
stoti šios šalies piliečiu ir mirė 
būdamas tikru Lietuvos piliečiu, 
'kuomi jis visuomet didžiavosi.

New Yorke velionis turėjo 
lempų dirbtuvę, ir jo klientų tar
pe buvo didžiausios Amerikos 
firmos, kaip Wanamaker, Alt
man, ir kt.

Velionis darbavosi tarpe Lie
tuvių nuo pat karės pradžios, ir 
visame kur jis dalyvavo visados 
buvo teisus, visados karštai sto
jo už savo isitikrinimus. Jo di
deliams) svajonė buvo pamatyti 
Lietuvą laisva, gražia, augštai 
kultūringa, aukštesne už kitas 
tautas.

abejonės nėra, nes jisai buvo Duokim Šauliams Knygų i 
prakilnus Lietuvis, darbštus ir’ 
energingas žmogų®. Jis kiek ži
nom®. buvo gerokai pamokytais.

Il'seki®, viengenti, svetimoje
šalyje: nelemta tau buvo išvys
ti laisvą Tėvynę, kurią tu taip žmuiazianvičienė pasakojo jog 
karštai mylėjai. (Lietuvos šauliai labai rūpinasi

Palydovas. - • -

“Dirvos” redakcijoj lankėsi 
gerb. A. Žmuidzinavičius, Lietu

-vos šaulių Atstovas Amerikoje, 
ir jo nesenai -pribuvusi iš Lietu- 

Ivos moteris su dukrele. Gert).

atidaryta New

Konsulatas New Yorke
Washington, D. C. — šiomis 

■dienomis bus
Yorke Lietuvos Konsulatas. Ka
dangi’ konsulai kaip New Yorke 
taip ir busimame Konsulate Chi- 
cagoj bus paskirta susidarius 
naujai Lietuvos vyriausybei, tuo 
tarpu New Yorkan yra paskir
ta Dr. J. Bielskis kaipo Konsu
lam's Agentas.

Konsulatas pasiliks tame pa
čiame bute kurį buvo užėmusi 
Finansų Misija.

L. I. B.

Rakauskaitė Iškeliavo
Birželio 2 d. apleido New Yor- 

ką žymi Amerikos Lietuvių dai- 
I ni-ninkė, Marijona Rakauskaitė, 

'“n^v Yorko Lietuvių .bruzdėji-Pš_C:hW: _Su^ja sykiu išva- 
me vėlioms žymiai prisidėdavo Į 
taip prie Sandariečių sumanymų, 1 
taip ir prie bendrų darbų turė
jusių už tikslą Lietuvos gerovę. 
Susitvėrus Tautinei '________
vėliomis Vilmontas per ilgą lai-, 
ką buvo jos Pirmininku. Toje* 
vietoje būdama®, jis nepraleis-] 
davo progos kad nepratarus žo-i 
džio už Lietuvą Anglų spaudoje,, 
ar kad nesupažindinus ir Lietu-1 
vių su Anglais žurnalistais ir 
redakcijomis.

Gal velionio Vilmonto arti
mesni draugai pasistengs platės-I 
nių žinių apie jį suteikti, nes jis. 
Inebuvo mano artimu dlnaugu iri 
aš apie jį praeitį nieko negaliu; Paskyrimai Klaipėdoj 
pasakyti — net nežinau iš kokio j Susisiekimo Ministerija pa
prasto iš Lietuvos jisai paėjo, skyrė Klaipėdos uosto viršinių- 
Kad apie jo praeitie® darinis yra ku inž. Visockį. Inž. Niburaa 
kas paminėti apie tai mažiausios liėka uosto statybos viršininku.

iziavo Lietuvon Ona Balcaičiute, 
argi is Chicagos.

Trumpas laikas atgal iškelia
vo Lietuvon ir Jonas Butėnas,

Tarybai ižymus Amerikos Lietuvių daini- 
’ ninkais. Jis keliauja Italijon.

Su p-lSs Rakauskaitės, Jono 
Butėno ir kitų mažiau žinomų 
musų dailininkų iškeliavimu į 
Europą, žymiai suplonėją ir taip 
retos eilės musų dailininkų šio
je šalyje. Lieka tiktai tokie ku- 

I rie arba nepasitiki savo fitnan- 
'sams, nesupranta savo dvasiškų 
Ijiegų ir neturi ambicijos prie 
pasaulinės garbės.

steigimu knygynų.
Knygų jau senai musų prašo 

Lietuvos įstaigos, organizacijos, 
mokyklos, jaunimo būriai. Ir 
visi jie tikrai žino kur prašyti, 
nes Amerikos Lietuviai turi už
tektinai tokių knygų kurtas ga
li padovanoti apšvietę mylin
čiam Lietuvos jaunimui.

DaugiauBta knygų randasi po 
TMD. kuopas. Apie šimtas Tė
vynės Mylėtojų Draugijos kuo
pų turi pas save atliekamų kny
gų TMD. laidos, kurias galėtų 
padovanoti. Visos kuopos gau
davo ir gauna iš Centro knygų 
del visų narių, bet niekad visi 
nariai jų neatsiėmė, apleido tą 
miestą, ir knygos liko kuopose 
ant rankų, ir dauguma jų tik ap
sunkina kuopų valdybas.

Tas pasirodė TMD. 20 kuopoj 
Cievelande, tas yra visur.

TMD. kuopos! Surinkit tas' 
knygas ir pasiuskit Lietuvos 
šauliams! Jums nereikia, o jie 
labai jieško knygų.

Surinkit pundus geresnių, di
desnių veikalų, suriškit po 20 
svarų rišuliais, užadresuokit — 
Lietuvos šaulių Sąjunga, Kau
nas, Lithuania, ir nunešę ant 
paeito išsiųskite.

Jeigu kuopa neturi lėšų apmo
kėjimui persiuntimo, nariai ga
li pasiskirstyt pundais 
apmokėti persiuntimą, 
Įima pakolektuoti tarp 
šoms apmokėti.

Kurių apielinkėse iš 
yra šaulių skyriai, paimkit ir 
stačiai pasiuskit jiems į tas vie
tas savo dovaną.

K. S. Karpavičius,
TMD. Centro Pirmininkas.

ir «patis 
arba ga
na rių le-

Lietuvos

Aukso-Sidabro Fondo 
Ineigos

Lietuvos Respublikos j Atsto
vybė Washingtone skelbia auko
tojų žiniai kiek iš kurio® Ame-; 
riko® Lietuvių kolonijos gauta 
Aukso-Sidabro Fondan aukų S. 
VaUstijų pinigais.

Aukos daiktais ir kiįų šalių 
pinigais yra išsiųsta, ir kurio® 
dar gaunama išsiunčiama taip 
kaip gaunama, užantspauduotuo
se voltuose, Lietuvon. Tas au
ka® daiktais ir kitų šalių pini
gais, o taip pat ir Auka® Lietu
vos Bonais ir kuponais, patikri
na Lietuvos Finansų, Prekybos 
ir Pramonės Ministerija. Kar
tu Ministerijai yra persiųsta ir 
persiunčiama visi aukotojų są
rašai.

Grynais Suv. Valstijų pinigais 
Aukso-Sidabro Fondan yra Nu
plaukę ‘iki birželio 1 d. 1923 m., 
$15,140.91. Gi auksiniai® bei si
dabriniais daiktai®, kitų šalių 
(pinigais ir Lietuvos Laisvės bo- 
nais ir kuponais, reikia spėti, 
bus gal kita tiek, o gal ir dau
giau.

šias skaitlines skelbdamas, 
skaitau savo malonia pareiga iš
reikšti visiems aukavusiems Au
kso-Sidabro Fondan ar tai pini
gais, ar aukso bei sidabro daik
tais ar Lietuvos Laisvės Pasko
los bonai® ir kuponais, Lietuvos 
valdžios vardu, nuoširdžią pa
dėką.

Brangus ir gerbiami tėvynai
niai! Jūsų gausi parama Lie
tuvos Valstybės Iždui jo savos 
valiutos kūrimo metu jau yra at
nešusi vaisių, šiandien jau ma
tome Lietuvoje naujai išleilsituls 
savo pinigus Litus, kurių kursas 
yra pastovus ir lygus auksui, 
nes valdžios žinioje esantis Lie
tuvos Bankas, kuriam pinigų lei
dimas pavesta, yra nuįsistatęs 
leisti apivarton tiktai tiek naujų 
pinigų kad juos visus galima bu
tų padengti auksu, sidabru arba

GERB.
[ ^Spragilo kampelio^ |
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GERB. SPRAGILAS APIE 
KONSULATURAS

Slaptos Spragilų Sąjun-

,taušku dar labiau (į Lietu
vių doiairius). štai dvasia 
šventa apdumia gerb. Užru- 
bežių Minister} ir jis nuta
ria paskirt po kelis tūkstan
čius dolarių čikarai ir Niu 
Jork’ui, o (kad butų kam tuos, 
dolarius suvalgyt, gerb. at
stovas pradeda rūpintis kad 
į tas vietas butų paskirta. 
Tiltauskas su Baltausku.

Ot tai va ir turim konsu
lus. Jeigu jums, bedieviai, 
nepatinka kad Bielskis ir 
Mastauskas ėda pinigus iš 
tautos puodo, i kuri jus nie
ko neduodat, juos tautos 
puodas nuo savęs atstumia* 
ii* jie palieka finansinės..mi
sijos žindukai. Tada duo
kit bonus ir jų kuponus ir

gos Spragilaičiai žinodami sidabro ir aukso ir švino va-
kad gerb. Spragilas dabar 
labai užimtas kitais reika
lais, nenori lyst su savo ra
portais Į savo Vyriausią gal
vą gerb. Spragilą kada ma
ži dalykai sviete dedasi ir 
kada mažos diplomatijos po 
musų puodą kunkuliuoja.

Ale kai atsitinka dideli

jui. Jeigu jums nepatinka 
kad jie ėstų pinigus iš' misi
jos, tai Tiltauskas iš jos iš
genama, ir pakeliama net į 
general-pa tarėją.

Jeigu nepatinka kad jie 
ir tose vietose jūsų pinigus 
ės, jie iš 'tenai išstumiamą 
ir paskiriama konsulais!

LIETUVIŠKI namai Amerikoje natūraliai trokš
ta savo tautinių valgių, ir yra teisinga ir natura- 
liška kad taip butų. Daugelis gerų pobūdžių tarp 
Amerikonų paeinančių iš Lietuvių galima susek
ti paėjusių nuo tų gerų, paprastų, maistingų val
gių senai žinomų savoje šalyje kur jie prasidėjo. 
TEČIAU šioje šalyje daugelis tų valgių reikia 
gaminti su geriausia gaunamais maisto produk
tais. ir tankiai esti Lietuvei šeimininkei klausimas 
kas geriausia tiktų panaudoti.

SUPRANTANT tai, The Borden Company pasi
rūpino gauti patarnavimą atsakančių virėjų ir pa
vedė jiems išdirbti del geriausio patogumos Lietu
vėms šeimininkėms nurodymus daugybes "žymių 
valgių kaip juos galima padaryt iš Amerikoniško 
maisto produktų.
ŠITOJI serija receptų ir nurodymų telpa kas sa
vaitė šiame laikraštyje ir bus labai naudinga Šei
mininkėms. Išsikirpkit kožną receptą, įsiklijuo- 
kit į knygą ir bandykit daryt iš, jų valgius.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

RECEPTAS No. 33

KUMPIS KEPTAS PIENE

SUDĖTINIAI

Adresas

EVA
M

1 saukstas muštardos
z šaukštuko pipiru

1 dėže Borden’s
Evaporated Pieno

mes.

TYRAS ŪKIO PIENAS SU PALIK
TA JAME GRIETINE!

Borden s
andons ir pu-

Jei-

I tiese kumpi.
vadą ir nevisai uždengk pienu ir vandeniu. 
Kepk per 30 minutų. Viršus turi paruduoti 
ir skystimas sutirštėjęs nuo miltų duos ge- 

Duok į stalą ant karštų lėkščių ap
dėtų petruškomis.
ra sosa.2i svaro supjaustyto

rūkyto kumpio

2 šaukštai miltų
1 šaukštas cukraus

Visokiame namų reikale naudojant Borden’s
Evaporated Pienas duoda geriausias pasek-

Jis yra riebus ir su grietine—juomi
galima padaryt gardžius valgius. Jį galima
naudoti kasdien kaip virimui taip ir kavai,
su tikrumu jo rūšies, su tikrumu jo tyrumo.

KAIP TĄ PAGAMINTI

Paimk šmotus kumpio colio ar daugiau sto
rumo, sumaišyk sausus dalykus ir apvoliok 

Sudėk į lėkščių kepimo skar-

Evaporated Pienas yra dusyk riebesnis 
kaip paprastas pienas. Vartok pusę 
sę Borden’s Evaporated vietoj paprasto pieno.

jūsų turimi receptai valgių gaminimui nurodo 
reikalingumą grietinės vartokit to vieton tokią dalj 
Borden’s Evaporated.

Jei norit žinot kaip gamint su Bor
den’s Evaporated Pienu, išpildykit šį 
kuponą ir mes prisiųsim dykai bile 
kurį šių receptų:
DUONAI AISKRYMUI PAJAMS 
SALDAINIAMS ŽUVIAI MĖSAI 
PUDINGAM ZUPĖM PAŠTETAM

Vardas.

UNSWEETENED

Evaporate”
milk

kita turima augšta ir pastovia 
valiuta, kaip pavyzdžiui Ameri
kos dolariais, Anglijos svarais, 
ir tt.

Įsigijus Lietuvai pastovius pi- 
nigos, visame gyvenime prasi
dės nauja šviesesnė gadynė; ims 
augti prekyba, pradės klestėti 
psamonė, ir žmonių ’gerovei ^at
sidarys skaistesnė ateitis.

Tat garbė Amerikos Lietu
viams kurie kad ir toli nuo Lie
tuvos gyvendami taip artimai 
atjaučia visus Tėvynės reikalus 
ir skuba jai pagalbon.

Be pačių aukotojų, didelė .pa
dėka priklauso ir Lietuvos Lai
svės Paskolos Komitetams, ku
rie su dideliu darbštumu ir ‘pa
sišventimu prisidėjo prie rinki
mo aukų Aukso-Sidabro Fon
dan, o taipgi patriot ingai Ame- 

I Tikos Lietuvių spaudai ir kiltoms 
organizacijoms bei garbingiems 
veikėjams kurie prie to darbo 
uoliai prisidėjo.

V. ČARNECKIS, 
Lietuves Atstovas Amerikoje.

I Apmažina Mokesnius
Washington. — -Nuo birželio 

15 d. bus įvesta nauji Lietuvos 
piliečiams mokesniai už pasus, 
vizas ir kitus konsulariu® pilie
čiams patarnavimu®. Tie nauji 
mokesniai yra žymiai mažesni 
negu buvo nustatyta iki šiolei.

dalykai tai neiškenčia, o ir 
tai yra jų priedermė — ir 
tuoj pasuka bevielinį telefo
ną SOSkLEveLand ir pra
neša vyriausiai galvai visas 
(politikas i jo ausį.

Praėjo Kauno Seimo pa
leidimo komedija — tą Spra
gilaičiai nepraleido nerapor
tavę. Praėjo Seimo rinki
mų karštinė, negalėjo nuty- 
įlėt nepasakę. Ir dabar ne
įgali tylėt neraportavę apie 
(naują diplomatišką košę ku
ri pradėjo virti Vašingtone.

Slapta Spragilų Sąjunga 
prasiplatino po visą žemę, ir 
gerb. Slaptų Spragilaičių 
randasi imant nuo K'leVlan- 
do iki pat Pumpėnų. Visur 
jų pilna, viską jie mato, ale | 
niekas jų nemato.

Apie Vašingtone verdamą 
naują ‘kisielių gerb. Slapti 
Spragilaičiai iš Vašingtono 
sako šitaip:

Išvalgė Misija savo aruo
dus pinigų supiltus Ameri
kos Lietuvių už bonus; iš- 
gramdė kluonus dolarių At
stovybės surinktų Į Sidabro 
(ir Aukso fondą, o Įvesta re
gistracija taip smarkiai ėjo 
kad niekaip neįstengia tų 
(tuščių vietų užpildyt.

Paleido gerb. atstovas i 
vieną savo patarėją glavną 
advokatą poną gerbiamą Šil
ką. Ale vistiek pinigynė ne- 
sidarė pilnesnė, bet dar ma
žėjo. Paleido paskui Misiją 
— net 'kelis antsyk. Katrie 
anksčiau atėjo tuos pirmiau 
paleido. Dar lieka gerb. po
nas Tiltauskas, po jo tėvelis 
Fabijonas. Tiltauską reikia 
irgi paleist, ba registracija 
nieko negelbsti ir nėra iš ko 
jam naujų kelinių nupirkti.

Gerb. Tiltauskas buvo ku-

Kaip Lietuvoj nuo vienos 
klerikalų partijos bėgdamas 
ant kitos užbėgsi, taip čia — 
vienoj Lietuvos įstaigoj nuo 
Biltausko ir Baltausko bėg
damas kitoj ant jų užbėgsi. 
Ir jeigu ko labiausia neken
ti tas labiausia akyse vaiz
dinas! ir vis kitokiuose pa
vidaluose. Nuo pat Pary
žiaus dienų kada vaizdinosi 
jums suplyšusios Tiltausko 
kelinės, iki dabar kada atsi
rado konsulaturos ar kitaip 
kaip sakant, visur rasi tuos 
pačius veidus: Tiltausko ir 
Baltausko — pirmojo pliką 
iš abiejų galų, antrojo apžė
lusį iš apačios ir apipilki iš 
viršaus.

Taigi aš, gerb. Spragilas* 
šnkaulių jieš'kotojas, vyriau
sia galva Slaptos Spragilų 
Sąjungos, šiuomi paskelbiu 
jums, bedieviai, šitokį nau
ją dalybą. Jeigu dar ,dau
giau ant tų dviejų pastum
dėlių rėkausit, jeigu dar la
biau juos iš vietos į vietą 
varinėsit ir imsit neapkęst 
kur jie dabar sėdės, neužil
go sulauksit kad jie vienas 
paliks Lietuvos atstovu Va
šingtone, o kitas — Lietuvos 
prezidentu Kaune!!!

Tdkie yra gerb. Spragilo- 
žodžiai apie svarbias musų 
diplomatijas ir politikas, o 
garbė gerb. Slaptiems Spra- 
gi'laičiams kad jie tą viską 
suuosto ir praneša, ba kitaip 
negalėtumėt žinot, ba gerb. 
vyriausia jų galva Spragi-i 
las dabar labai užimtas ki-1 
toniškomis diplomatijomis 
ir rengiasi paskelbt vieną, 
dar didesnį savo Spragilai-jj 
čiams ir abelnai visiems da-‘ 
lyką.
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ATSAKYMAI
Pil. Riauka. — Labai širdin

gai dėkojame už paramą. Me® 
geidžiame kad musų laikraščio 
skaitytojai jaustųsi kaip ir vie
noje šeimynoje, kur viens kitą 
remtų. Tokiu budu galima bus 
daug nuveikti ir gero padaryti.

Y. J. Pietaris. — Kompanijos 
ofiso adresas yra toks: 45 Bro
adway, New York. Laivakor
tes galite gauti ir pas mu®. Pla
tesnes informacijas pranešame 
laišku.

A. Alašius, gyvenęs pirma po 
šiuo adresu, R. F. D. 2, Brook
lyn Šia., Cleveland, O., lai už
eina “Dirvos” Adminifetracijon, 
gaus kvitą už išmokėtus Lietu
voje pinigu® siųstus’ per “Dir
vos” Agentūrą.

M. Balitinienė, 1239 E. 79th 
St., Cleveland. — Tamistai sių
stą kvitą už pinigus kuriuos ta- 
mista siuntei Lietuvon per “Dir
vos” Agentūrą, pačia® Sugrąži
no mums atgal. Užeikite atsi
imti.

I

niškas gerb. atstovo patarė
jas, o tėvelis Fabijonas yra 
dvasiškas patarėjas. Kada 
lieka pasirinkt katras pata
rėjas turi likt be duonos, 
visada galim spėt kad liks 
kūniškas patarėjas, ba jau 
Lietuvai pripažinimas išgau
ta ir jau nėra už ką daugiau 
gerb. Tiltauskui užsidirbt 
“didelę garbę” pripažinimo 
bejieškant ir gerb. atsto
vą po diplomatiškus kampus 
besivedžiojant. Tuos visus 
kampus gerb. atstovas jau 
ir iš atminties moka nors ne-
perskaitytų gatvių vardų, o 
dar nežino kelio nei į dangų, 
nei j peklą, nei į čyščių, to
dėl reikalinga pasilaikyt 
dvasiškas vadovas tėvelis 
Fabijonas, o Tiltauskas pa
leist.

Graudus verksmai ir siel- 
grauža prasidėjo. Tautos 
■puodas jau neturi iš ko — 
ir nenori — Tiltauskui nei 
Baltauskui kelinių pirkinėt; 
jau atsirado naujų žindukų 
kurie čiulpia tautos puodą; 
reikia tuos du atpratint nuo 
žindimo. Ką daryt ir už ko 
imtis?

Ale sako, kur yra tikėji
mo ten jTa ir vilties. Gerb. 
atstovas labai yra tikintis, 
o gerb. Baltauskas su Til-

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 Ė. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

O O jRkŽ’k
LIETUVON PER 10 DIENU

Vienintelis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southampton, ant milžinų lain 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia NewYorka kas Utamink, 
Greitas persėdimas Southampton^ 

Lietuviai ypatiškai lydima.
Taipgi reguliariai išplaukimai tie
siai j Hamburgą naujais aliejum 

kūrinamais laivais.
3-čia (j Piliavą 106.50) War Tai 
Klesa (į Hamburg 103.50) $5.00 
KELIAUNINKAI Iš LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj, važiuoja j 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė, 

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų kaslink kainų ir rei

kalingų dokumentų del atitrauki
mo keliauninkų galite gauti pat 
bile agentą. Pareikalaukite. Yra 
vienas jūsų mieste arba apielinkėj.
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Nuo Redakcijos
DIENOS KLAUSIMAISKAIP “KRIKŠČIONIS” 

STENGĖS LAIMĖTI
T IETUVOS Seimo rinkimų 
■*-' aidai apie “krikščionių” 
pastangas laimėti Seimą dar 
ris ateina ir ateina, ir visi 

Jie rodo jų desperatišką pa
siryžimą žut-but gauti didu
mą.

Šalip jų keiksmų bažhy- 1 

nimų pragaru, velniais, ir 1 
gąsdinimu bolševikais ir ki
tokiais baisūnais, ateina ži
nių ir iš Lietuvos kariume- 
nės, kurios rodo kaip užsi
spyrusiai per suktybes ir va- ___o___z ...
gyštes stengtasi priverst vi-j atsakyti visiems tautininkų lai-[gti f nuolatinius Amerikos Lie- 

<■ • tuvių liberalės srovės protestus,
galima daleisti kad ji ir dabar 

Įgali padaryti dar kitą smarkes
nę klaidą. Paskyrimas Juozo 
Gabrio-Paršaičio, nežiūrint ko
kiais moltivais vadovautųsi mi
nisterija, butų sutiktas Ameri
kiečių protestu, ir tas, žinoma, 
dar labiau pablogintų santikius

| Gandai del Politinių 
Permainų

Iš patikėtinų šaltinių girdime 
žinių buk Lietuvds Užsienio Mi
nisterija ketinanti skirti Lietu
vos atstovu Amerikoje žilnorną 
politinį avantirristą Juozą Gabrį- 
Paršaitį, kurs per tūlą laiką bu- 

•čiose iŠ sakyklų, šalip grasi-J ti; tarta suartint redaktorius ir|Vo skaitomas nusikaltusiu Lie-

žurnalistų draugiją, Į kurią p. 
V. K. R. įstoti “Vienybė” nebū
tų protestavus. Taigi čia ne tik 
kas kita matosi iš “Vienybės” 
bet net ir laikraštininkų etikos 
peržengimas. Tarta laikraš
čiams nesikivirčint, o “Vienybė” 
leido p. Politikui kivirčiuS užves-1

bendradarbius, o “Vienybė” jau 
išeina su skaldymu tos sanda- 
foš.

“Vienybė” vienoj vietoj het [kad Užisenio Ministerija, pasky- 
sako: “Dabar jau už vieno p. V. rusi p, V. čameckį atstovu Wa- 
K. R. sensaciją 'Dirvoje’ reikia 'shingtone, nei nemanė atsižvel-

tųvos respublikai.
, Kiek tuose ganduose yra tei

sybės nežinome. Spėjant iš to 
In__i __ _____ __________n_

ŠUS kareivius atiduot baisus j kraščiams ir visai musų srovei, 
už “krikščionis”. už kurios nugaros p. V. K. R.

Štai vieno laiško ištrauka Į tap mitriai su savo bizneliu sle- 
Tašyta tūlo kareivio (kurio Į piasd!” 
pavardės neminėsime kad 
. jis nenukentėtų už pasiskun
dimą) savo broliui Ameriko
je.:

“Mes balsavome gegužio 
12 d. Buvo taip: nuvarė vi
są 'kuopą po komanda; pasa
kojo mums visaip kad tik 
balsuot už krikščionis demo
kratus. Bet jau mums nu
sibodo ta kunigų valdžia ir 
mes nenorime kad kunigai' 
vedžiotų mus už nosių. Tai-j 
gi visi kareiviai balsavo už 
kitus numerius.

“Kaip turėjome eit bal
suot, mums nedavė visi] nu
merių; nors jų yra 17 par
tijų, jie mums davė tik 14 
numerių. Kitų kuopti vadai 
balsuoti kol neišdavė visų 
numerių. Kitų kuopi] vadai 
taip užpyko ant musų kad 
net norėjo mus areštuoti, 
bet pažiurėjo kad nieko ne
išeis tai tik pasakė: ‘Jus bol
ševikai’, ir taip pasibaigė.

“Ir dar darė šitaip: gegu
žio 12 ir 13 d. apstatė aplink 
kareivines patrules ir niekur 
nei žingsnį kareiviams' iš ka
reivinės neišleido išeiti, ir 
Važinėjo su automobiliais po 
miestą ir mėtė kortelės būk 
tai areštavo 5-to numerio 
kandidatą buk už tai kad jis 
eina prieš valstybę.”

Tai paprasto kareivio pa
siskundimas, tai aidas abel-1 
no “krikščionių” nusistaty- lef to‘^ų. 
mo kanumenę patraukti 
savon pusėn.

Panašiai darė kunigėliai 
su paprastas žmoneliais po 
parapijas: kitų numerių ne
išdavė balsuotojams kaip tik 
“krikščioniškus”.

Jeigu ne apgavystės, ne 
prievarta, aiškiai pasirodytų 
*ant kiek “katalikiška” Lie
tuva pritaria dvasiškų tėve
lių politikai.

I Mes turime pasakyti jog bijo
me kad už vienos “Vienybės” 
nereiktų skaudžiai nukentėt vi
sai tautininkų srovei. Juk visi 
tautininkų 'laikraščiai išvien pa
rodė pa'sidžiaugimo Misijos pa-[.tarp Metropolijos ir Kolonijos, 
leidimu, išskyrus “Vienybę”, i Čarneckio snudulin Įvarytoji vi- 
Visi išvien piktinosi p. Bielskio 
paskyrimu Misijos pirm'Mlnku, 
■sakydami jog tokį darbą ir pa
ti Atstovybė gali atlikti, neda
rant Lietuvai perdaug lėšų.

Ar laikraštininkų suvažiavi
mas buvo užgynęs Bielskį ir Mi
siją? Ar Misija kuo nors geru 
kvepėjo Sandariečiams ? Ne.

Kodėl taigi “Vienybė” leidžia 
p. Politikui atakuoti p. V. K. R. 
ir prikišti “Dirvai” laužymą lai
kraštininkų nusistatymo, jeigu 
ji gali atvirai pateisakyti jog p. 
Politiko plunksna nenori išlieti 
už ka nors savo tulži ant p. V. 
K. R.?

“Vienybei” priderėtų užbaigti I 
tą ginčą ir klaidingą įsivaizdini- 
mą kad “Dirva” laužo laiikrašti- 
ninkų nutarimus, "jeigu ji pati 
nenori jų toliau laužyti.

suomenė dar laukia, dar taupo 
savo energiją tikėdamasi kad 
jo vieton atvyks kitas atstovas, 

Į gyvesni o budo ir ne tiek pasi
vergęs krikščionims-demokra- 
tams. Dar visuomenė laukia 
vėl gyvai reaguoti į iLidtuvas 
reikalus ir gelbėti Lietuvos Res
publikai. Jei ateitų čia Gabrys- 
Paršaitis tai Lietuva galėtų vi
sai atsisveikinti Jsu Amerikos! 
Lietuviais!

Užsienio Ministerija turėtų 
gerai apSisvarstyti kad nepada
rius naujos klaidos.

Apie Konsulus
Kalbant

Užsienio Ministerija paskyrė 
konsulais p. J. S. Lopatto New 
Yoi'ke ir p. J. Bielskį Chicagoje.
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Kiek girdėjome, p. Lopatto at
sisakė priimti vietą. Ir čia p. 
Čarneckis, naudodamasi proga, 
pakartotinai mušė kablegramus 
užsienio Ministeriui siūlydamas 
pamainą arigfrialei kombinaci
jai: jis siūlo p. B. Mastauską Į 
Chicagą ir p. Bielski Į New Yor
ką. Ar Užsienio Minister is pa
klausys p. Čarneckio ir ar ta 
protekcija turės galios sunku pa
sakyti. Jei taip 'butų tai ištik- 
ro protekcionizmais pas mus įsi
viešpatavo. Tik Užsienio Minis
terija turėtų žinoti kad toks ka- 
muflažas politikoje nepatiks 
Amerikiečiams.

čia prie progos reikia nura
minti vieną publicistą iš “Vie
nybės”, būtent p. Politiką. Jis 
kažin iš kur išsigalvojo bdk 
“Dirvos” bendradarbis V. K; R. 
norįs likti konsulu ir pelitai gi
rias Lietuvos Užlsienio Ministe
riją ir net pati p. J. Bielski, ši
tasai įsivaizdinimas ko gero dar 
ligos įvarys į p. Politiką, kurs, 
išgąsčio pagautas, šokosi į po
lemiką su “Dirva”, ir maišo, 
anot tos pasakos, “žirnius bu 
kopūstais” Kad p. Politikas ra- 
Imiai sau miegotų, šičion prane
šama kad V. K. R. neturi jokių 
aspiracijų į konsulo vietą ir ne
imtų jos jei jam ir butų pasiū
lyta. P-as Politikas, jei nori, 
gali Statyti savo kandidatūrą— 
jis gali būti tikrais kad bent V. 
K. R. “Dirvoje” (nei kur kitur) 
neįgaus del to isterijos ir to 
“džiabo” p. Politikui nepavydės.

la
kąs

UŽGAVIMAS SAULĖS SPINDU-~ 
LIV IR KARŠČIO

ščio jos yra apgaub'tols debesiais 
kurių drėgnumas pagelbtsi au
gimui puikiems augalams.

“'Laukinės ožkos, galvijai, ka
tės ir šunes, kaip lygiai ir už
slėpti skarbai, yra. žyme tenai 
buvimo jūrių plėšikų. 1832 me
tais Ekuadoras prisijungė tas 
salas- ir nuo 1885 metų jos tu
rėjo gubernatorių. Jos įgavo 
strategišką svarbą kuomet ati
daryta Panamos Kanalas, ka
dangi jos guli ant kanalo-į-Au- 
straiiją kelio.

“Didžiausia sala toje grupėje, 
augščiau minėta Albemarle, yra 
didesnė negu Long Island, New 
|Yorke: visa ta grupė sudaro 
plotą žymiai didesnį negu Dela
ware valstija. Artimiausia pilie 
didžemio -sala yra netoli 600 my
lių į vakarus nuo Ekuadoro.

“.Skalbus ir mokslą atstumus 
į vieną pusę, kaip koks juokda
res išsierikštų, tų salų ateitis di
džiausioj dalyj remiasi ant jų 
žemdirbystės nuopelnų”. Ralph 
Stock, savo klasiškam aprašyme 
apie “Sapnų Laivo” ekspediciją 
rase:

“žemė yra trąšus, raudonas 
molis, beveik be jokių akmenų, 
ir vangu plūgo paliesta. Tenai 
yra 3,500 galvijų dabartiniu lai
ku ant Cristobal Salos, ir ji ga
lėtų užlaikyti lengvai 50,000 jų. 
Tenai nėra ligų ir priešingų oro 
aplinkybių su kuriomis reikėtų 
kovoti, ir sulaukęs trijų metų 
amžiaus bulius atneša $100 (au- 

i ka’
Dauguma pasakų apie pa-|da galima prisiprašyt laivo at- .

GALAPAGOS

Laimėjimas Vienoje 
Srityje

Su'bolševikėjtįsiai Rusijai 
sisekė laimėti vienoje kol
srityje : sakoma kad dabar iš 100 
Rusų kaimiečių moka įskaityti 
•bent 50; prieš .karę mokančių 
skaityti Rusijoje buvo tik 16 iš 
100. Taigi matoma yra pažan
ga. Vienas tik apgailėtinas day 
Iykas yra tame kad Rusijos val
džia ne viską teleidžia skaityti: 
Rusijos bolševikų cenzūra yra 
aršiausi, ji neleidžia Rusijoje 
platinti 'kitokių laikraščių kaip 
tik bolševikiškus. Tat ir-išmo
kusi skaityti Rusija panėšės i 
paprastą fanatiką mokantį tik
tai savo “poterius”.

Skaitymas "skaitymui nėra ly
gus. Jei supranti ką skaitai, jei 
moki atskirti ’gerą ir blogą tai 
jau daug esi 'atsiekęs, šitokio 
skaitymo ir reikia išmokti, ši
tokio skaitymo reikalavo ir 
Prancūzas Jaures (nužudytas 
karės pradžioje). Jis savo raš
tuose sakė kad ^ųriausis švieti
mo darbas yra tai išmok'iinimas 
vaikų Skaityti ir suprasti ką 
skaitą.

Ko “Vienybė” Nori?
Nuo paleidimo New Yorke lai

kytos Dr. Bielskio Misijos, “Vie
nybėje” p. Politikais prikibo prie 
“Dirvos” bendradarbio V. K. R. 
ir daro kokius tai išvedžiojimus 
kurie ne tik p. Politiką bet ir 
pačią “Vienybę” išstatys į ne
rimtą poziciją.

Tų ginčų delei mes irgi nori
me tarti ant kiek jie paliečia pa
čią “Dirvą”. Nejaugi p. Politi
kas nori išvystyt tarp “Dirvos” 
n- “Vienybės” tokius ginčus ko
kie ėjo tarp “Sandaros” ir “Ke
leivio” (ačiū dievams tik kad 
ten buvo paskirų srovių laikraš
čių ginčai). Ten ginčytasi 
pašalinį dalyką, o čia dar už 
šalesni.

Politikas prikiša “Dirvai”
lažymą laikraštininkų suvažia
vimo nusištatymo. Bet tai “Vie
nybė” tą nusistatymą sulaužo 
iššokdama prieš “Dirvą” kada 
“Dirvoj” tilpo straipsnis tik to
kiame reikale kaip Misijos pa- 
liuotsavimas, nieko bendro netu
rįs nei su laikraštininkų nusista- i 
tymu, nei su keno nors kito nu- j 
sistatymu.

Antru atveju “Vienybė” kai-1 jų yra vėsus, 
po laikraštis sulaužo laikrašti
ninkų nusistatymą leisdama Po
litikui kateti šiaudus j ieškant 
priekabių iš 'kažin kokių nuota
kių .prieš to paties laikraštinin
kų suvažavime narį p. V. K. R;, 
nes tame Suvažiavime buvo nu- • 800 pėdų nuo vandenio dauguma 
tarta tverti laikraštininkų ir j tų salų yra tuščios, virš to aug-

1 SALOS PASLĖPTO AUKSO,
KEISTŲ PAUKŠČIŲ IR 
MILŽINIŠKŲ ŽELVIŲ 

“Z^ALAPAGOS Salols moksli- 
I ''J ninku vėl tyrinėjamos de- 

____ ™ ....... jos sudaro nesulygi
namą gamtos istorijos muzejų”, 
sako buletinas iš Washington, 
D. C., National Geographic So
ciety raštinės.

“Charles Darwin pradėjo jofee 
mokslišką .tyrinėjimą ir aprašė 
įvairias rūšis milžiniškų želvių- 
čerepokų, kurių kožna veislė pa- 
siskyruls tam iti'krą paskirą ša
ltuke, ir išrodinėjo jog pusė gė-l 
lių ir pusė paukščių kokių ant 
tų salų randasi nėra galima 
užtikti niekur kitur pasaulyje.

“Suvirš 2,000 vulfcaniškų ger
klių nulsmafigę tą .salyną, kaip 
buvo vienų apskaitiiuota,' ir tų 
salų vulkaniškas paėjimas svar
biausia turi reikšmės mokslo vy
rams. Darwinas išrodinėjo jog 
ta grupė nebuvo arčiau prie did
žemio, nei salos nebuvo arčiau 
viena kitos, kaip jos yra dabar.

“Tečiau rūšis gėlių ir paukš
čių kurie pateko ant tų salų per
ėjo vystymąsi savo apleistose 
aplinkybėse visai Skirtingą ne
gu ten pat esantieji. Retai gam
ta suteikė tokią aiškią progą ty
rinėjimui evoliucijos bėgio.

“Galapagos turi visokių rūšių
patraukimą modemiškam pašau- ksu), gyvas, Guayaquile — 
liui.
slėptus ricarbus užtikrina daug 
saujų drul-kos. tečiau yra tikra 
kad Pietų Amerikos piratai slė
pė savo aukso ir sidabro grobį 
ant šių salų, 'kur buvo jų buSty- 

ki'asdešimts 
paprastai gali apdirbti.

“žiūrint žemyn į tą derlin
gą klonį, sunku net įsivaizdinti 
jog stovi ant lupos senai užge
susio vulkano, o ištiesų Cristo
bal turi jų daugybę, prastai iš
rodančių ir nepatraukiančių, žiū
rint išlauko. tečiau puikių darių 
viduje gerklių. Tenai yra ke
turios kitos salos. Galapagos 
grupėj — tūlos mažesnės, kitos
didesnės negu Cristobal — neap- žjnįynių užmušta ir suardyta 
gyventos ir tokio pat pobūdžio, daug kaimų.
Iš vardo, jos priguli prie Ekua-i Graviing Mich> _ Trūkiams 
doro, čionai ištiesų, randasi ^įsilėkus viens ant kito užmuš- 
naujas laukas pramonei.” [ta šeši žmonės.

ši’hirną į kuiną; Įnešk ligonį į šaltą kamba
rį, paimk šiurkštų skudurį, pavįlgink į šal
tą' vandenį, ir juoirii nuo kojų link galvos 
trink ligonio kūną; taipgi sumažink kam-

■ [ baryj šilumą jei galima. Tas turi būti da- 
•Hrųma laipsniškai, ir karts nuo karto skarulį 

'T'OKIUS dalykus pagamina perdidelis reikia merkti drungnesnin vandenin. Kaip 
karštis. ;s I—.1: ..—i-*;-:— i._

[ginusių nelaimių.
To priežastis yra, kai kada papuolimas 

į atsimušimo vasaros karštų saulės spindu
lių vietą, ypač kuomet oras drėgnas.

Labiausia paprasta tas dirbant viduj; 
čia karštis tankiai užgauna, ypač pervirš 
nusidirbusį.

Perdaug sunkus drabužiai esti priežas- 
čia saulės užgavimo, taipgi jei skrybėlė ar 
kepurė neapsaugoja galvos nuo saulės, yra 
pavojinga.

.Gėrimas bent kokių svaiginančių gėri
mų prieš intempimą fiziškų pajiegų prie 
darbo esti labai tikęs dalykas tapti saulės 
užgauto.

Reikia vengti’vietos kur stačiai puola 
saulės spinduliai vasaros laiku.

Geriausia kas galima daryti tai venti
liuoti darbvietes vasaros laiku ir saugotis 
perdaug nenuilsti.

Dėvėti lengvus drabužius ir kiauru vir
šum ant galvos kepurėlę. Vengti alkoholio 
prieš išėjimą ant saulės. Jei kas pajustų 
pirmutinius simptomus saulės užgavimo, 
jis privalo greitai prasišalinti nuo darbo ir 
atsigulti į vėsią vietą. Taipgi rankas ir 
krutinę reikia prausti šaltu vandeniu ir 
šaltą vandenį gerti.

Simptomai. Paprastai pirmkol prade
da užgavimas veikti, skauda galvą ir slogi
na. Burna raudona. Akių lėlės intemptos. 
Oda laibai karšta ir sausa. Neprakaituoja. 
Stropiai kvėpuoja ir dūsauja. Pulsavimas 
lengvas, pulsas pilnas. •« —'•

Apsiėjimas tokiame atsitikime yra se
kantis. Pamažink temperatūrą. Pašauk 
daktarą. Pėrnešk ligonį tuojau į vėsią vie
tą. Atliuosuok ir nuvilk, jei galima, drabu
žius. Apšaldyk kūną. Šitam atsiekti, šaltu 
vandeniu ar ledu brauk aplink bumą, kak
lą, krutinę ir pažastis. Eslti gerai pagul
džius ligoni į šaltą vietą, arba suvyniojus 
i šaltam vandenyj sušlapintas palas, kurios 
paskui turi būti šlapinama, atkartotinai. 
Taip padarius, reikia be pertrūkio trinti 
kūną iššaukimui į pavirš’ kraujo.

Kuomet sąmonę,sugryžta, galima ligo
niui duoti gerti šalto vandens kiek tik jis , 
nori. Atgavusiam sąmonę, galima nuo jo 
šaldjTnus prašalinti, bet jei oda pradeda la
bai kaisti, reikia vėl atnaujinti. Paaktini- 1 
mas nereikalinga.

(Iš Foreign Language Information 
Service)

Tai yra viena iš pavojingiau-(jau ligonis gali ryti, duok paakstinimą, ka
vos arba arbatos maža porcija, įmaišant 
truputi degtinės arba aromatiškų amo ii- 
jos spiritų.

Ligonį negalima dėji prieš ugnį arba 
į šiltą maudyme, pakol kraujo cirkuliacija 
nepradėjo veikti dar esant ligoniui šalta
me 'kambaryje. Tą galima patėmyti nuo 
pasididinimo pulso pajiegos, geresnio kvė
pavimo ir apšilimo, taipgi nuo persimainy- 
mo odos spalvos.

UŽTROŠKIMAS
(Ypatingai nuo nuodingu gazų)

■nėB. Dviem atvejais pasisekė 
atrasti užkastus skarbuh, sidab
ro ir aukso šmotus. Vienas 'at
radėjas pasibudavojo Ekvadore 
hotel]'; kitas nusigėrė iki mir
čiai.

“Tos salos randasi tuoj už ek
vatoriaus, tečiau oras ant tūlų 
J™ ,... .2_ _. Viena, Aftbemiar-

[le, taipgi vadinama Isabela, yra 
500 pėdų augščio. šaltos Anit- 
arMbiškos okeano srovės kuries 
vėdina Peru pakraštį mušasi į 
jūres ties Blanco Ragu ir per- 
šhroja per Gaiapagos grupę. Iki

plaukt tenai ir paimt jį.
“Tenai yra vos keli šimtai ak

rų dirbamos žemės kuomet galė
tų būti tūkstančiai, ir du šimtai 
tinginių žmonių dirba kur pen- 

lauko darbininkų

Skaitymas atidaro mokslo du
ris, nurodo žmogui naujus min
tijimo kelius, prižadina norą 
šviestis, ’ieškot teisybės, eit pir
myn. Apgailėtina yra kad Ame
rikos Lietuviai pastarails metais 
■labai atšalo nuo skaitymo. Mu
sų laikraščiai vietoj prasisiekti 
ir didėti, skursta; knygų beveik 
ir nebeleidžiama; iš Lietuvos im
portuojama jų kai vaistų — vos 
po keletą tuzinų.

Musų kultūrinės organizacijos 
turėtų tuo faktu labai sulsirupin,- 
ti ir jieškoti būdų atgaivinimui 
musų išeivių dvasios.

Ateinant rudeniui, SLA., T. 
M. D. ir ALTS, kuopos, pirma 
to susitarus centro valdyboms, 
turėtų surengti Kultūros Vajų, 
ir bent per mėnesį laiko visose 
kolonijose rengti paskaitas ir 
susirinkimus ir platinti juose 
laikraščius 'ir knygas. Tokioms 
paskaitoms temų galima butu 
rasti galybę: Lietuvos istori
ja, Lietu vo s Atgimimas, Laisvo
joj 'Lietuvoj, Pasaulio Istorija, 
Kultūros istorija, žmonių Svei
kata) Amerikos Lietuviai ir jų 
Dalyvavimas Kavoje už Lietu
vos Laisvę, Pilietybė, ir tt. ir tt.

V. K. R.

Jersey City. N. J., atrasta tu
la moteris maitinanti kelis šim
tus žiurkių tavo namų ai'Jgšte. 
Ji paimta Į ligoninę ištyrinėji
mui jos proto. Ji aiškinosi jog 
tas žiurkes ji maitinusi todėl 
kad žiurkės neimtų jos ėsti.

Ant salos Samar, Pacifike, 
praėjus smarkiai audrai tryli-

PERŠILTMAS
šiame padėjime manoma esti kaip ir 

nuo saulės užgavimo, tečiau didelis skirtu
mas. Perinimas yra Itas pats ką ir vardas 
Įsako — peršilimas, išsisėmimas arba'suny
kimas spėkų nuo permier didelio karščio.

Simptomai. Būna sloginimas ir nusil
pimas, bet ne visiškai žmogus nustoja są
monės. Burna išblyškus ir aptraukta lip
niu prakaitu. Kvėpavimas menkas. Pul
sas silpnas arba ir tvirtas.

Apsiėjimas. Pašauk daktarą. Nuga
benk ligonį į vėsią vietą ir paguldyk atsa
kančiai; atliuosuok drabužius. Vieta ne
turi būti šalta, bet vandens galima duoti 
gert šalto. Paakstinimą kaip tai arbatos, 
kavos, amonijos, aromatiškų spiritų arba 
biskutį degtinės, pridedant gerą dalį van
dens, galima duoti.

SUŠALIMAS 
s T tokį padėjimą 'galima papulti būnant 
’ ilgą laiką šaltoje vietoje.

Priežastis — galutinis (visiškas) per- 
1 šalimas. Veikmė 'kuri pasididina nuo per- 

didelio intempimo pajiegų, alkio, alkoholio 
. ir menkų drabužių.

Perspėjimas. Jei manai patekti į la'bai 
šaltą vietą, pasirūpink atsakančius drabu
žius, tinkamus atspirčiai tos veikmės (šal
čio). Nepasirengk į ilgą kelionę nevalgęs 
ir nekeliauk pėkščias šaltyj taip toli kad 
vidurkely] neprisieitų noras sustot, o gal 
but ir atsigult iš priežasties nuilsimo. Ne
geri; alkoholiškų gėrimų del apsišildymo, 
nes jie nešildo tik nuslopina pajautas ant 
tūlo laiko, ir daug greičiau gali sušalti iš
garavus tiems nuodams.

Jeigu netyčia patektum po šalčio spar
nais, pašvęsk visą savo energiją krutėjimui. 
Atsigulus tokiose apistovose visuomet pa
sekmė bus peršalimas.

' Simptomai. Apistovas reikia apsvar
styti. Sloginimas toks didelis kad ligonio 
išžiūra yra lyg mirusio.

Apsiėjimas. Po biskį bandyt sugrąžint

Užtroškimas gali paeiti ne tik nuo ger
klės užkimšimo, kuomet Į plaučius negali 
ineiti oras, bet ir įkvėpimo kokio nors skys
timo ar gazų, kurie neįleidžia oro į plau
čius. Dar daugiau tokie gazai paprastai 
savyje palaiko nuodus. Pakorimas ir už- 
smaugimas yra pavyzdžiai pirmesnio padė
jimo, p prigėrimas ir gazai ir durnų nuodai 
paskesnio. Kiekvienas . pirmos pagalbos 
mokinis privalo žinoti kaip apsieiti su ypa- 

| tomis kurioms užsikemša gerklė arba ku
rios prigeria. Čia reikia būtinai padaryti 
dirbtiną kvėpavimą. Jei ypata prigėrus, 
pirmkol dirbtinis kvėpavimas bandoma, rei
kia iš burnos išvalyti purvus ir vandenį; tą 
galima atlikti su Skepetaite apvyniojus ją 
ant piršto. Kad ištraukti vandenį iš gerk
lės ir plaučių, reikia ligonį paguldyt kniup- 
ščią padedant abi jo rankas ant liemens, 
padkui apėmus per vidurį pakelti ir laiky
ti lygsvaroj bent kelias sekundas.

Įvairios nuo gazų užsinuodijimo for
mos yra didelės svarbos, ypač angliaka
siams ir darbininkams prie rynų.

Priežastįs. Gazai kurie troškina vi
suomet prilaiko nuodus. Paprastos šios rū
šies dujos yra: rynų gazai, anglies gazai, 
gazai iš visokios rūšies kakalių (pečių), pa
prasti žibinimui gazai ir durnai.

. Daugumos gazų užsidegimo priežastis 
esti ugnis, kuri su durnais siunčia ir kibir
kštis galinčias pagimdyti eksploziją.

Perspėjimas. Viskas natūraliai pri
klauso nuo priežasčių. Reikia labai saugo
tis kur manoma yra gazų. Prakiurimai 
triubų ar dūdų reikia visuomet stropiai už
taisyti. Buk atsargus užsukdamas gazo 
perlaidą; visuomet persitikrink ar gazas 
visiškai užsuktas.

Labai yra pavojinga einant gult palikti 
žibančią gazinę lempą, nes kartais gazo 
srovė gali pasididinti ir išsiveržti į kamba
rį. Anglies gazai išsiveržia ir per raudoną 
karštą geležį, ir tokiuose kakaliuose kurt 
didelę ugnį yra pavojinga, ypačiai miega
majam kambaryj.

Rusinti nuodėgulius anglies atviruose 
induose, ypač ankštuose kambariuose, yra 
pavojinga.

Simptomai. Istorija gazų pobūdžio ar
ba jų išsiveržimo. Pirmiausia galvos skau
dėjimas, apkvaitimas, gyslų plakimas, spie
gimas ausyse, mirgėjimas prieš akis, pas
kui palengva netekimas sąmonės. Burna 
ii’ lupos pamėlynavę. Liežuvis mėlynas, tan
kiai sutinęs, ir kliūva už dantų.. Oda nu- 
blankus arba pamėlynavus. Panagės mė
lynos. Pulsas silpnas ir sunkus. Kvėpavi
mas su pertraukomis. Traukymas užpaka
lio ir žiaurus deginimas.

Apsiėjimas. Nusiųsk kitą žmogų tuoj 
pašaukt daktarą. Gelbėk ligonį kuogrei- 
čiausia ir išnešk jį Į vietą kur yra užtekti
nai tyro oro. Gelbstint nelaimingą arba be 
sąmones ypatą iš vietos kur yra gazų, sukis 
greitai ir išnešk kaip galint, pats neatsi
kvėpdamas. Pritrauk Į save užtektinai kva
po ineidamas į tą vietą ir jei galima užlai
kyk jį savyj pakol neišeisi. Gago mažiau 
esti prie pat žemės. Todėl butų geriau grei
tai įšliaužti, nes ineiti pavojinga.

Atliuosuok apnuodinto drabužius ap
link kaklą ir vidurius.

Padalyk dirbtiną kvėpavimą, aplašink 
Įšaltu vandeniu ant burnos ir krutinės, da
ryk tai taip" greitai kaip tik ligonis jau ga
li vemti.
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Barbora Ubrika, arba klioštoriaua Jėzuitai 
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 
Aritmetika ........................................... p. 104
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00
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Musų Kaimynai Dausose Šių dienų Rusija

Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.

. mo bendrumo minčių buvusiu žemes gy-(Tąsa is pereito num.) «.•,.*__ •. i • • * • •-v r ' ventojų tarpe, apie kurias jau net žymes is-
Trilj’pė žvaigždė Beta Scorpii yra ži- Įnykę.

noma vardu “Graffias”, nežinomo paėjimo i Sudėtis žvaigždžių Ursa Major grupėj 
vardas. 'Alien išpodinėja jog Grekų žodis jokiu budu nerodo panašumo į mešką ar ko- 
“Grafaios” .reiškia krabą, ir kad žodžiai jęjįą gyvulį, o jeigu viena tauta ir galėjo 
krabui ir skorpionui buvo beveik vienodi Į įajp tą grupę persistatyt, nematyt priežas- 
ankstyvaisiais laikais. Tas gal but išais- .tjes kodėl tekis pat įsivaizdinamas sutvėri- 
kins paėjimą tos žvaigždės vardo. Timo- mas galėtų būti pasauliniai vienodai vadi- 
charas, sakoma, patėmijo susiėjimą Beta I narna.
Scorpii ir mėnulio 295 metais pirm Kris- Aristotelis išrodinėjo jog tas vardas pa- 
taus. naudota toms žvaigždėms dėlto kad meška,jldlKllAd LUIIlo Z. V zClldllb ClclLU lYcltl IIlColVcl,

Trjs aiškiai matomos vienoj eilėj žvai- yjgų žinom ųgyvunų, tik vienintelė dryso
gždės toje konsteliacijoj matoma patraukė 
i save atidą visais amžiais, panašiai kaip 
trjs žvaigždės Dirže Oriono visados bendri
namos buvo. Indai persistatė visada tas 
žvaigždes kaipo Eilę ar Čiukurą, o prie 
Eufrato ši grupė atvaizdino Šviesos Daržo I 
Medi, subendrintą su mintimi apie Gyvy-!

nueiti j sušalusią žemės sritį šiaurėje ir iš
laikyti šaltyje ir vienume.

Prof. Max Mūeller mano jog vardas 
Did. Meškai paėjo pasekmėj klaidingo iš
aiškinimo reikšmės Sanskrito vardo “Rik
ša”, kuris reiškia “meška” ir “skaisti žvaig- 

1 ždė”. Septynios skaisčios žvaigždės toje 
bėš Medį viduje Rojaus daržo, kuris turi Į konsteliacijoje sudaro tokį aiškų pavidalą 
-• ~ . -.J j kad jos tikrai užsitarnauja vardo “Rikša”ypatingą reikšmę kuomet prisimenama jog kad jos tikrai užsitarnauja vardo “Rikša” 
Skorpionas galima laikyti atstovaujančiu I antroje jo reikšmėje. Taipgi buvo išrodinė- 
vieną fazę Cherubimo kuris buvo patalpinta jama jog ta konsteliacija buvo vadinama 
Rojaus darže. | “Meška” kaipo pašiepimui to žodžio “Rik-

Eilė žvaigždžių kabanti žemyn toj gru- ša”. Vėliau, tas žodis buvo sumaišyta su 
pėj Polynesiškų salų gyventojams buvo ži-' žodžiu “Riši”, ir taip subendrinta su Sep- 
noma kaipo “Manio Žuvavimo Kabliukas”,!1—---- ■ T_
kuriuo dievas ištraukė iš gilumų didelę sa
lą Tongareva.

Apie 'kitas tos konsteliacijos žvaigždes 
jie turėjo šiaip įvairių pasakų. Dvi arti vie
na kitos esančios žvaigždutės buvo vadina
mą brolis ir sesuo, bėgą iš namų dangumi 
nuo tėvų, kurie juos žiauriai užlaikė, o ki
tos dvi žvaigždės juos vejasi ir po šiai die
nai.

Toje konsteliacijoj yra taipgi du labai 
puikus žvaigždžių spiečiai matomi nuoga 
a'kia, ir labai gražiai išrodo tėmijant pa
prastais žiūronais. Vienas iš tų spiečių bu
vo labai mėgiamas Herschel’io, 'kuris atra
do jog tai buvo žvaigždžių spietis, o ne ap
vali nebula, kaip Messier isrodinejo. Her
schel skaitė šį spietį turtingiausia ar tirš
čiausia žvaigždžių mase visame dangaus 
škliaute.

URSA MAJOR - DIDEJĮ MEŠKA !
T IRS A Major, arba Didesnėji Meška, yra 1 

lengviausia pažįstama ir labiausia ži
noma iš visų konsteliacijų. Visuose astro- ' 
nomiškuose rekorduose kokie tik pasiekė 
musų laikus randama paminėjimai šios gra
žios grupės žvaigždžių. Be jokios abejonės 
ji yra seniausia iš visų konsteliacijų, ir pa
sauliniai žinoma kaipo “Meška”. Lietuviai 
tą konsteliaciją vadina “Grižulio Ratai”.

Ant Eufrato pakraščių tūkstančių me
tų atgal ji buvo tokiu vardu nustatyta, ir 
Iroquois Indijonai Šiaurinėj Amerikoj ją 
vadino “Okouari”, kas pagal jų išeina “Meš
ka”. Algonquinai Indijonai tą konsteliaci
ją vadino “Meška ir medžiotojai”, o kadan
gi jie žinojo jog netinkamai prikergta ilga 
uodega gyvūnui kuris uodegos visai neturi, 
jie be abejo persistatė jog trįs žvaigždės 
Meškos uodegoje yra tai trįs medžiotojai 
vejąsi tą žvėrį.

Finai Ursa Major vadino “Otawa”, pa
našiai į Indijonų “Okouari”, ir sakoma = 
jog ta konsteliacija perstatė jiems Mešką. 
Mešką. <

TOkiu tai budu, paskirose tolimose vie
na nuo kitos žemės dalyse, nuo Eufrato 
klonio iki Didžiųjų Ežerų srities Šiaurinėj 
Amerikoj, randame tas žvaigždes suben
drinamas su vienodu gyvunu, kas gal but 
yra relikvija-liėkana kokio nors pirmpradi-1

tyniais Galvočiais ar Poetais Indijoje, Sep
tyniais Protuoliais Grekijoje, Septyniais 
Miegančiais Broliais Efeze, ir Septyniais 
Krikščionybės Kariauninkais. Senovės In- ’ 
dai tikėjo jog tos septynios žvaigždės per- 
stato septynis svarbiausius turtuolius ar 
šventuosius kurie buvo manoma gyveną už 
Saturno, vienok šiaurinės Azijos gyvento
jai, Foinikai, Persai, ir kiti, visi kurie tik 
tas skaisčias žvaigždes šiaurėje matė, per
sistatė jose didelės meškos pavidalą.

Ant garsingojo'zodiako Denderoj prie 
Niliaus, tos žvaigždės atvaizdina gyvulio 
koją. Tas žinovą sutaikoma su konstelia
cija žinoma vardu “Kulšis”, kuri be abejo 
yra tas pats pavidalas kuri mes dabar žino
me vardu Ursa Major. Egiptėnai vadino 
tą konsteliaciją “Hippotamus”, “Seto Šuo”, 
o vėliau “Osirio Vežimas”, kas arti supuola 
su Lietuviu užvardžiu “Grižulio Ratai”.

Grekai vaidino tą grupą “Archtos me- 
ga'li”, iš ko ir paeina žodis “arctic” šiauri
nei žemės sričiai vadinti.

Taipgi buvo išvedžiojama jog žodis Ur
sa paimta iš “versus”, kadangi ta konste
liacija matosi sukantisi aplink Polių.

Homer pamini jog ta Meška tėmija iš 
; savo šiaurinio guolio Į milžiną Orioną bijo- 
. dama jo staigaus užpuolimo ant jos. Jis 
į skaitė tą konsteliaciją susidedančią tik iš 

septynių žvaigždžių kurios sudaro visų ge
rai žinomą pavidalą vežimo su dyseliu nu
sisukusiu tolyn nuo Poliaus, ir savo apra
šyme Achillio šydo, jis rašo, po paminėjimo 
tų žvaigždžių, “apie Mešką pervardintą Į 
Ratus”. Homero du sykiu paminėjimas jog 
“Meškos konsteliacija tik viena niekad ne
nuskęsta ar nenusileidžia Į jūres” duoda 
mums išsiaiškint jog jo laikuose Grekų pa
saulis dar neturėjo konsteliacijų Draco, Ke- 
fejau's, Kassiopejos, ir Ursa Minor, kurios 
irgi niekad nenusileidžia.

(Bus daugiau)

Nesenai Pragoję išėjo Pitiri- t 
mo Sorokino pamfletas apie da- i 
■bartines sąlygas Rusijoje. Au- < 

j torius buvo Pėtrogrado Univer- J 
isiiteto profesorium; pernai ru- i 
denį jis liko iš ten ištremtais. 
Išeidamas užsienin, jis išsinešė 
su savim nemaža statistinės me- 
degos Rusijos padėčiai nušvies- 1 
ti. Medega yra semta iš pačių 
Sovietų valdžios dokumentų, tai- ' 
gi ji yra patikėtina, šito pamf- • 
lėto peržvalgą paskelbė “N. Y. 
Eveningo Post”, geg. 5, 1923, 
Vassar Kolegijos profesorių^ 
Henry Noble MacQracken.

Turėdami omenyje kad rimta 
Rusijos gyvenimo sąlygų apžval
ga nušvies ne vieną ir musų 
spaudoje ginčijamą klausimą, 
čia paduosime kelias ištraukas.

Rusijos gyventojų dikčiai su
mažėjo, ačiū karei, revoliucijai 
ir jų palsekm'ėtms. 1914 m. Ru
sija skaitė 176 milijonus gyven
tojų, gi 1920 m. ■— 129 milijo
nus, t. y. 47 milijonais mažiau. 
Iš to skaičiaus 26 milijonai rei
kia skaityti išsiskyrusiose iš Ru
sijos naujose valstybėse, — tai
gi lieka 21 milijonas žuvusių 
nuo karės ir revoliucijos. So
rokinas apskaitliuoja kad karės 
metu žuvo 5 milijonai, 'gi 16 mi
lijonų žuvo revoliucijoje.

Karė ir revoliucija padarė tai 
kad žmonių mirtfriumas padidė
jo. 1913 m. iš 10,000 gyvento
jų mirdavo per metite 214; gi 
1919 m. iš 10,000 'gyventojų mi- 

. rė 726. '
Kiek Rusija pražudė savo tur- 

. tų pinigais ir kitokiomis verty- 
tybėmis, ačiū karei ir revoliuci
jai, sunku yra nuspręsti. Soro
kinas sako kad 672 bilijonai au-

• kso frankų (arti 135 bilijonai
• dotarių) nebusianti peraugėta 

skaitlinė.
j Kaipo mokslo vyras, jis ir į 
j žmonių nuostolius žiuri giliai, 

apskaitliuodamas jų vertybę. 
Anot jo, Rusija, ačiū padidėju-

• šiam mirtinumui, netenka 211 
- trilijonų kilogramų žmonių ener

gijos jiegos kas metai. Nors 
tas nuostolis yra fizinis, bet rei
kia nepamiršti kad žmonės turi 
ir dvasihę reikšmę visuomenėje, 
.žuvusieji Rusijos .gyventojai bu
vo,' biologiniu atžvilgiu, sveikes
ni už likusiuosius, —- tai buvo 
inteligentingi, energingi ir pra
moningi individumai. Moraliniai 
ir fiziniai netikę, tai yra silpna
pročiai ir silpno 'kūno, nėjo ka- 
rėn, — jie liko namie, jie veisė 
naująją genticartę (ir kėlė re
voliuciją).

Rusija visados turėjo daugy
bę karių, įtodel visas jos gyve
nimas atsiliko, šioje gi karėje 
Ruteija labiausia nukentėjo'. Anot 
Sorokino, Petrogrado mokyklų 
vaikai, sulyginus su tuo kas bu
vo įprieš karę, fiziniai imant, yra 
daug silpnesni ir mažesni, — tai 
vis pasekmės bado, ligų, sunkių 
gyvenimo 'sąlygų.

smarkyn. Kaimidtis nei neno
ri klausyti gražių komunistinių 
obalsių; jis žiuri tik kaip įsigyti, 
kaiip valdyti ir kaip ginti nuo
savybę !

Ekonominės skaitlinės ir čia 
parodo kad vargui galais dar toli. 
1922 metais Rusija išleido api- 
vartoto 3,000,000,000,000,000 (3 
kvadrilijonUs) rublių. Tikroji 
tų rublių vertė, sulyginus su au
ksu, yra aipie 50 ilki 100 milijonų 
popierinių rublių už 1 aukso ru
blį. Prie naujos ekonominės po-’ 
litikos (Nep), prekyba pradeda 
atgyti, bet ji dar silpna — jos 
yra nedaugiau kaip penkta (la
ite 'to kas buvo prieš karę. Gruo
džio mėnesyj didesniuose cent
ruose buvo suvirš milijonas be
darbių, dr Sovietų Darbo Tary
ba nežinojo kas daryti kad tų 
bedarbių reikalavimus patenki
nus.

jau 
mo.

tų.

žmonių moralybę ir užsilaiky
mą. Jis prirodo faktais kad ka
rė visur sutvirtina tiktai gyvu
liškus žmonių instinktus, visur 
panaikina tuos moralybėm dės
nius kuriais remiasi civilizacija. 
Rusijoje, ačiū karei, pastebąiti- 
nai padidėjo kriminalybė, sadiz
mas, žmogžudybės, jaunimo iš
tvirkimas, ir laipsniškai nyksta 
visi moralybės ryšiai.

1918 m. 30% visų Petrogrado 
.gyventojų buvo vagis ir vogė 
duonos korteles; Maskvoje 70% 
gyventojų vogė duonos korte
les. Ant kiekvieno 100 vagys
čių, buvusių Maskvoj 1914 me
tais, 1920 m. buvo 28,500 ir 
2,700 žmogžudysčių. Net pats 
Leninas 1920 m. pripažino i visiš
ką sugedimą Rusijos teisdary- 
bės; gi Petrogrado komisaras 
sveikino darbininkus kad val
džios įstaigose vagia tiktai 20% 
to viso kas per tas įstaigas per
eina ....

Jaunimo ištvirkimas jyra ne- 
intikėtinas. Jaunimo susirinki
mų vietos, Komunistų priežiūro
je, yra ne kas kita kaip papras
čiausi paleistuvavimo urvai. Net 
ir maži kūdikiai paleistuvauja. 
Autorius sako kad nėra vilties 
bepasveilkti doriniu atžvilgiu tai 
grupei kuri perėjo šį socialio 
griuvimo etapą. Tą patvirtina 
Skaitmens apie persiskyrimus ir 
apie venerines ligas.

Suinku yra tikėti, bet Soroki
nas tvirtina kad už pasikėsini
mą ant Lenino gyvybės1 buvo 
nužudyta 30,000 žmonių. Jite 
taip jau sako kad už nužudymą 
vieno valdininko ar valdžios 
agento valdžia nužudo 10 žmo
nių ; už vieną kaltą šeimynos na
rį valdžia sušaudo visą šeimy
ną. Paties Gorkio žodžiais, Ru
sijos kalėjimuose praktikuoja
ma senovės, viduramžių kanki-

nimai kalinių: sutru Skinama ka
linių pirštai, išlupama akįs, ka
lama vinįs į kūną, gyvais- užka- 
teaka’ į žemę. Visa tai dedasi 
del to kad žmonės, iš priežas
ties bado ir karės, doriniai nu- , 
puolė iki žiaurumų laipsniui.

V. K. R.
(Bus daugiau)

t

rime reffulUrtAkih Ūko-

kūdikiu
GEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

KMQda •prtpbdsM tr

STRAIPSNIS XXIV 
Išvėdinkite sergančio kambarį

Užtektinai šviežio oro gerai vėdi
namame kambaryje, arba ant porčių 
kur vasarą galima sergančio lovą pa
statyti, yra reikalinga gydant bile li
gonį. Žiemą, sergančio kambaryje 
temperatūra turi būti vidutiniškai 
šilta (60 iki 68 laipsnių F.) dieną Ira
da kūdikis budi; bet naktį galima lai
kyti kiek vėsiau, arba kada jis miega.

Kūdikis kuris tapo pralavintas tin
kamų sveikatos inpročių ir kuris pri
pratęs kad tinkamai jo tualetas yra. 
prižiūrima, yra lengviau prižiūrėti, 
ligoje. Pagelbsti jei kūdikis inpra- 
tintas parodyti savo liežuvį bei ger
klę ir pavelija save apžiūrėti. Kūdi
kio niekad nereikia gąsdinti nubau
dimu.

Komfortas ir laimė kūdikio arba, 
jauno vaiko daug prigelbsti prie išgi
jimo, bet Teikia prisilaikyti griežtos 
disciplinos slauginant ir pildant gy
dytojo įsakymus. Budas kuriuo kū
dikis prižiūrima sudaro daug svarbos; 
tame kas su juo galima padarytu 
Net jauniausias kūdikis pažįsta skir
tumą tarpe ramaus, gabaus prižiūrė
jimo ir kemeriško, trukšmingo, ir grei
čiau paklauso malonaus, susilaikan
čio budo.

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbus mok- 

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabūdavo j imu. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievčs Dienos šventinyčia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas.’ Is Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais,

I virš 200 pusi.................... ./...... $1.00

X-Ray Egzaminavimas $1.00
Jeigu sergi, nežiūrint kokia liga butų, arba jei likai be vilties ir nu

siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. A.Š gydau 
visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL
VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ; ŠIRDIES, GERKLES, 
NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN-

DULIŲ, ELEKTROS ir savo modernių paskiausių MEDIKALIŲ ir ELEKTRIŠKŲ gydymų pasveik
si greičiausiu galimu laiku.

Paslaptis mano pasisekimo yra mano atsargus tyrinėjimo metodos kas tau kenkia. Aš vartoju 
X-SPINDUI.IUS,, MIKROSKOPĄ ir CHEMIKALIŠKĄ analizavimą ir visus MOKSLIŠKUS metodus 
atradimui kame yra ligos priežastis. PAS MANE NĖRA JOKIŲ SPĖJIMŲ.

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUS1Ų LIGŲ vyrų ir moterų duoda man progos jų pagydy
mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienam.
Ar esi suiręs sveikatoje? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu tau. Aš vartoju gar

sųjį Kraujo Vaistą 606 ir 914.
Visokis gydymas yra visiškai BESKAUSMIS. Jus galit pasitikėti ant teisingos opinijos, teisin

go apsiėjimo ir geriausio gydymo už KAINĄ KURI BUS JUMS PRIEINAMA. Jeigu jūsų liga nė
ra PAGYDOMA, aš tai jums pasakysiu. Jeigu PAGYDOMĄ jus pasveiksit visai trumpu laiku.
Aš pats ypatiškai prižiuriu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje. Moteriška yra patarnavimui.

DOCTOR BAILEY, “SPECIALISTAS”
811 Prospect Avenue. Room 302

CLEVELAND. OHIO 
OFISO- VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:30 VAKARE. 

Imk Elevatorių prie ineigos į Standard Teatrą ir važiuok ant Trečių Grindų.

Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.

ADV0KA1

Politiniu žvilgsniu, Rusijoje 
nebetiko partijų išsidaimi- 
Yra tiktai dvi parti j i, tai 

Komunistų ir ne-Komunis- 
Komunistų partija turi,

anot Sorokino, 600,000 tikrųjų 
marių ir apie 700,000 prijaučian
čių jiemb, — kitais žodžiais sa
kant, 1% visų Rusijos gyven
tojų valdo Rusiją. Likusieji 99 
nuošimčiai visai neegzistuoja le
galiai kaipo partijos, yra visiš
kai nesusiorganizavę ir, žino
ma, prie bolševikų absoliutizmo 
jie negali bent dabar susiorga
nizuoti. Kitą kartą buvusių 
Menševikų nebeliko, neš pats 
žodis “Socializmais” sukelia tarp 
ne-Komunistų tokį apmaudą kad 
jo niekas ir nebevertoj a.

Kad masės ir yra neorgani
zuotos, bet jose jaučiama yra 
taip didelė neigiamoji jiega jog 
Komunistai turi labai su ja skai
tytis. Komunistai tiek bijosi 
masių kad turėjo pakeisti savo 
programą sulyg Rusijos bažny
čios ir leidžia kalbėti net to
kiems žmonėms kaip Sorokinas.

Kalbėdamas apie Rusijos at
eitį, Sorokinas sako kad geriau
sia yra palikti Rusiją pačią sau1, 
nesikišti į jos. vidurinius, reika
lus, nepu'lditaėti jote su ginklu. 
Intervencija gali labiau dar su- 
drutimti bolševikų padėjimą. 
Juo tvirčiau Įsiviešpataus Rusi
joje taika tuo greičiau bolševiz
mą pakeis kitokį, tinkamesnė, 
valdžios forma. Anot jo, ta 
naujoji valdžios forma turėsian
ti būti kalniečių valdžia, kontro
liuojama tvirtos kaimiečių par
tijos, demokratinės krypties, bet 

i gi linkusi prie smukliosios bur- 
; žuazijos.
i Indomios yar autoriaus pasta- 
- bos apie karės ir bado intaką,-i

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Viri Aptiekei

Nesikankink su
Reumatizmu

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį bu

Pain-Eipelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuo jaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

Visada savo kūdikiui duok geriau
si maistą. Jei negali savo kūdikio- 
žindyti, nedaryk bandymų įvairiais, 
maistais, bet stok tuoj ant,gero ke
lio — duok maistą kuris padare dau
giau stipriu bei vikrių vyrų bei mo
terų negu kiti visi dirbtini maistai 
sudėjus į vieną — tai yra, duok Eagle: 
Brand Pieną, maistą kuris daro stip
rias kojas ir sveikus kunus. Jį pa
tvirtina ir išrašo gydytojai del jo au- 
gštos kokybes ir vienodo sudėjimo. 
Milijonai ir milijonai kūdikių išaugo 
į stiprius berniukus ir mergaites su
kombinavus gerą motinos priežiūrą 
su sotumu Borden’s Eagle'Pieno.

Bėgiojantis vaikas turi gaut tą pa
čią gerą priežiūrą kaip ir kūdikis ant 
rankų jei norima kad jis pasiektų pil
ną amžį if sveikatą. Karo metu "An
glijoje patirta kad iš penkių vyrų trįs 
netiko tarnybai. Ekeprimentuose ku
rie buvo daroma mokyklose 1918 me
tais, tiktai 18 nuošimtis kūdikių bu
vo pirmaeilėje padėtyje. Kitiems ue- 
dapenėjimas, pradėtas pirm mokyk
los lankymo, buvo priežastis. O ne- 
dnpenėjimas dažniausia pakįla iš ne
tinkamo arba prasto maisto. Pride
dant Eagle Pieno kasdien prie jūsų 
kūdikio valgių, gali būti tikra kad jis; 
gauna visus reikalingus gyvybės ele
mentus jo apsaugai. Jaunas vaikas 
turėtu gauti du šaukštu Eagle Pieno, 
trijuose ketvirtdaliuose puodelio van
denio. Duok paryčiu arba po pietą. 
Kiti vaikai jį labiau mėgsta su gin
ger alum, vaisių sunkomis, suplaktu 
kiaušiniu ir skąskoniu.

Skaityk, šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

Sorokinate betgi randa kad ka
rė ir revoliucija, eidami socio
loginių įstatymų keliate, Rusi
jai davė ir daug gero. Tikimo- 
si kad visa socialė tvarka turės 
persikeisti, nors dar nesimato 
to persikeitimo. Vienete klasės 
išnyko, jų vieton atėjo kitos, — 
persikeitė, taip sakant, aktoriai, 
bet scena kol kas pasiliko dar ta 
pati.

Prižadėta buvo darbo žmo
nėms kad jie turės dirbti trum
pesnį laiką. Pasirodė gi kad 
jie yra priversti dirbti po 12 ir 
po 14 valandų Į parą. Vietoj 
gavus algos bent 25 aukso rub
lius į mėnesį, kaip jie gaudavo 
seniau, dabar jie gauna tik tris 
rublius. Jei pirma' jie buvo iš
naudojami ir eksploatuojami ka
pitalizmo tai dabar jie yra kitos 
formos kapitalizmo, valstybės, 
vergijoje. Rusijos sudarytoji 
įsu Vokiečiais taika atgabeno 
naują karę; Rusijos industrijos 
idemokratybė uždarė dirbtuves. 
1922 mėtų biudžeto du trečdaliu 
pajamų skiriama militarizmui. 
Vietoj duonos Rusijoj darbo 
žmonės valgo medžių žievę, mo
lį ir žolę. Prižadėtoji apskričių 
ir provincijų autonomija yra tik
tai amt popieros; tikrenybėje gi 
yra kelių asmenų tironybė. Su
naikinimas kapitalo privedė prie 
to kad kad sunaikinta išdirbys- 
tės įnagiai, ir žmonės susilau
kė žiauriausios valstybinio ka
pitalizmo formos. Individualiz
mas kasdien auga smarkyn ir

MAISTAS, kad duotų Kūdikiams stiprius kau
lus ir drūtas kojas turi būti stiprinantis ir 

lengvai suvirškomas. Eagle Pienas buvo gydyto
jų išrašomas kūdikiams per 63 metus ir duos jū
sų kūdikiui stiprinančio peno, kurio jis reikalauja.

Jei nežinai kaip vartoti 
Eagle Pieną, prisiūsk 
mums šitą paskelbimą 
ir mes jums pasiūsime 
penėjimo- instrukcijas, 
Kūdikių Knygą ir kito
kias brangias informaci
jas dykai.

THE BORDEN COMPANY
BOLDEN BUILDING HEW YORK

each

borde

Didesnės ir didesnės Artojų eilės seka “Artoją”, kuris pasekmingai 
plėšia velėnas apžlusio musų liaudies tamsumo. Lietuvos ir Ame- 
kos žmonės jį pamėgo, ir pamėgimas didinasi. Su tuomi didinasi 
ir “Artojo” energija toliau veikti. Vienas kas nepadidėjo taijokai-

Artojas” tebėra tik $1.00 į metus Amerikoje, o Lietuvon tik
$1.25. “Artojas” yra mėneisinis, 28 pusi, žurnalas, didelio for
mato, talpina paveikslus ir spausdintas dviem spalvom viršeliais.

na:

Amerikoje Metams $1 Lietuvon $1,25. Pavienis numeris 10c.

7907 Superior Av. Cleveland, O
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Vertė Birutė M.
UO savaitės laiko sėdėjo vienas prieš ki
tą prie vieno ir to paties stalo Malbur- 

I no liaudies bibliotekoj. Ji vienu perlekian- 
: čiu žvilgsniu pastebėjo kad jis (studijavo 
I teisių dalykus, kada -pati dirbo ant kokios 
i tai temos dailės srityje. , Labai dažnai, ka

da kilnojo storas ir sunkias “Enciklopedija 
Britannika” knygas, jis jai pagelbėdavo, ir 
greitai priėjo prie to kad sutikime ar persi
skyrime tylėdami keitė kloniojimus. Kitų 

I žodžių, kaip “Nuoširdžiai ačiū”, arba “Ačiū 
• tamistai”, niekuomet neištardinėjo. Kas
■ teisybė, kalbėjimas buvo negalimas, nes 

Malburno skaitykloj tas griežtai buvo už
drausta.

Dideles skaityklos grindis dengė mink- 
Į šti kilimai, kurie stelbė žingsnių atbalsį. 
Į Ugi, dengti žalia gelumbe stalai ir patogios 
Į kėdės, daro į svečius patogumo įspūdį, o vi- 
i sas knygynas skaitomas 120,000 tomų kny- 
; gų, yra kiekvienam atdaras. Už svarbio- 
. sios knygyno salės yra viso pasaulio laik

raščių skaitykla; iš tos priežasties, judėji
mas ateinančių ir išeinančių yra labai dide- 

' lis.
Artinasi šešta valanda vakaro. Ji už- 

I vertė sąsiuvinį, vadovėlius nunešė savo vie-
■ ton, ir, lengvai nusilenkusi savo “vis ei vis”;
■ išėjo. Ji turėjo nedaugiau dvidešimts me

tų; šviesiaplaukė, mėlynakė, ir taip graži 
kokia tik gali būti gyventoja Australijos 
kolonijoj Viktorijoj, pagarsėjusioj gražiau
siu klimatu ir gražiausiomis pasaulyje mer-

' gaitėmis.
1 Jis taip pat užvertė knygą ir ėjo išei

gos link. Turėjo vos dvidešimts aštuonis 
metus, stiprus ir augšto ūgio, kokiu abelnai 
atsižymi Anglų 'padermės Australiečiai. 
Buvo rūpestingai apsirengęs. Paėmęs iš 
prieškambario skrybėlę, inėjo į gražų dide
lį prieangį, h’ dar ją čia rado. Stovėjo ji 
bejiegė, akivaizdoj prapliupusio lietaus, be 
lietsargio; kadangi ir jis jo neturėjo, stojo
si šalę jos, ir po valandėlės, juokaudamas!, 
atsiliepė:

— Tikrai esame blogame padėjime, nes, 
kaip matyt, lietus negreitai nustos.

— Bet aš būtinai turiu būti namie, 
Brunsvike, — tarė ji susirupinusi.

— O aš dar blogiau, — nusijuokė jis,— 
gyvenu už Brunsviko, Koburge.

Melburnas susideda iš dvylikos 'tarp sa
vęs susijungusių plantacijų. Tiktai viduris 
miesto turi pavadinimą “Melbourne”; ap
link jį išmėtyta priemiesčiai, iš kurių to
liausiai nutolęs yra Koburgas. Tiktai kad 
Melburnas pasižymi savo geru susisiekimu: 
apart elektros tramvajų, yra dar taip pat 

į omnibusai.
— Omnibusas ateina! — sušuko ji.
— Sulaikysiu jį! — atsakė jis ir išbėgo 

nežiūrint į baisų sušlapimą.
Omnibusas sustojo: tada ir ji perbėgo 

platumą gatvės ir drauge su juo įšoko į va- 
: goną, kur, jų laimei, buvo dar dvi liuosos 

vietos.
— Jurgis Bradas, — persistatė jis.
— Margarita Tipper, — prašnabždėjo 

į tyliai ji.
Paskui jis altsisuko į vežėją ir per už- 

[pakalini langelį indavė jam priklausantį už 
į dviypatas mokestį, du pensu. Tuose auto- 
! mobiliuose nėra konduktorių. Bradas in- 
I dėjo bilietus į kišenių, o Margarita Tipper 
r išsiėmusi piniginę norėjo jam sugrąžinti 

pensą, ir nors jis labai prašė kad ji nekreip- 
: tų domės į tuos mažmožius, 'bet ji nei klau- 
I syti apie tai nenorėjo, ir galop jis turėjo nu

sileisti. Po kiek laiko pradėjo kalbėtis: ji 
į sužinojo 'kad jis yra teisių kandidatas, kad 
[ tuojau turi laikyti kvotimus į advokatus. 
! Ji jam apipasakojo kad ji studijuoja dailės 
; istoriją, kad visuomet gyvena Sandhurste; 
i o jis — kad iki 15 metų gyveno Anglijoj,
■ paskui su motina persikėlė į Australiją.

Tuo tarpu omnibusas privažiavo Brun- 
sviką. Margarita. Tipper išsėdo. Jos lai- 

; mei, lietus truputį nustojo. Omnibusas nu- 
- važiavo, o kad Jurgis Bradas pažiurėjo pro 

langelį, ji atsisveikinimui linktelėjo galva, 
j Sekančią dieną Bradui reikėjo dirbti 
■C Parliamento Knygyne kur yra teisių veika- 
I lų, o dar paskiau, per kelias dienas išeilės,

naudojosi Teismo Knygynu; tuo budu, vos 
šeštą dieną atsirado Didžiajam Knygyne. 
Ir, iškarto, patyrė nemalonų jausmą, radęs 
seniau užimamą Margaritos vietą tuščią. 
Kas valandėlę žiurėjo į duris laukdamas 
gal ateis. Bet be pasekmių — ji neatėjo. 
Anksčiau negu paprastai, užvertė knygas 
ir išėjo.

Ir vėl savaitė praėjo, o jaunieji niekur 
nesusitiko. Tada Bradas išėjo pajieškott 
Nes matyt turėjo ką tai svarbaus Margari
tai pasakyti. Tikėjosi greičiausia ją rasti 
neltoli universiteto prieš pietus. Ir neapsi
riko. Išeidinėjo ji iš universiteto rūmo 
jaunos draugės lydima. Bet kada toji atsi
skyrė, Bradas prisiartino:

— Kokios nelaimingos kliutįs neleido 
mums susitikti, — prakalbėjo jis nusilen
kęs: — bet aš būtinai turiu su panele pakal
bėti, ir tuo budu net čia leidau sau tamiėtos 
jieškoti.

Ji pažiurėjo į jį su nusistebėjimu. Jis 
išsitraukė piniginę, išėmė keturis penkia- 
svarius popierėlius ir, rodydamas juos Mar
garitai, tarė:

— Turime atsiskaityt kaslink šių pini
gų. Gal žinoma panelei, omnibusų drau
gija išduoda bilietus, kurių numeriai yra 
drauge lioterijos numeriais. Kas ketvirtis 
juos išlošia. Tuo budu paskatina į važinėji
mą omnibusais. Kada dvi savaitės tam at
gal turėjau garbės su tamista drauge va
žiuoti omnibusu, abu musų bilietus indėjau 
į kišenių. Ir dabar, prieš tris dienas, iš 
laikraščių sužinojau kad ant vieno iš musų 
bilietų puolė augščiausias išlošimas — dvi
dešimts svarų sterlingų. Nežiūrint kad aš 
esu teisininku, negaliu susekti kuris iš dvie
jų bilietų priklausė panelei, kuris man. Kas 
iš musų turi teisę į išlošimą? Gal turėsime 
procesuot iš priežasties to sunkaus klausi
mo?

Margarita nusijuokė.
— Ne. ne! Visai jau aišku kad'tamis

ta turi užsilaikyti pinigus, nes 'tamista už
silaikei tuos bilietus. Kad aš bučiau pasi
ėmus savo bilietą, bučiau, kaip paprastai, 
po pabaigos kelionės išmetus ir lošimas bu
tų prapuolęs.

— Ne, tamista. Ant to aš negaliu su
tikti, — teisinosi Jurgis. — 'Tamista turi 
pilną teisę į pusę išlošimo, ir turi juos pri
imti.
,,,, .Bet Margarita likosi prie savo prirodi- 
nėjimo kad būtinai butų suplėšius bilietą, 
tai ir taip nepasinaudotų išlošimu. Ir il
gai, ilgai taip priešinosi, ir galų gale pri
ėjo prie kitos temos. Jie vaikštinėjo už 
universiteto, karališkame parke, gyvai kal
bėdamiesi kad vasara Malburne yra graži, 
kad tas parkas yra puikus ir kad, bendrai, 
gyvenimas yra toks užimantis; trumpai sa
kant, taip buvo užimti kalba kad laikas 
jiems bėgte bėgo. Tik staiga Margarita 
su persigandimu prisiminė sau kad jau gal 
senai prasidėjo pamokos apie Italijos atgi
mimą. Paskubėjo jiedu žingsnius, ir ka
da priėjo universitetą, Margarita greitai 
pratiesė Jurgiui ranką ir atsisveikinus pra
nyko rūmo viduryje. Ilgai žiurėjo jis pas
kui ją, o vėliau bumbtelėjo:

— Taip, bet mes del pinigų nesusita- 
rėm.

Bet tuose jo žodžiuose nebuvo liūdnu
mo. Buvo tai priežastis tam kad kitą die
ną matome juos visą valandą drauge vaik
ščiojant. Ir dabar negalėjo sutikti kaslink 
išloštų pinigų. Jurgiui netgi rodėsi kad 
Margarita pati nenorėjo galutino nuspren
dimo ir išrodinėjo ginčui kas kart naujus 
pamatus. Taip diena iš dienos tęsęsi tie jų 
susitikimai, ir Jurgis jau senai butų išpaži
nęs Margaritai savo meilę kad jo finansinis 
stovis butų kiek geresnis; taip drąsos ne
turėjo.

Kas teisybė, jis buvo gan blogame pa
dėjime. Nuo senai jau pabaigė teisių stu
diją, perbuvo aplikaciją ir išlaikė egzami
nus kaipo advokatas; galėtų jau praktiką 
pradėti. Bet Australijoj veikia įstatymas 
kad reikia išsipirkti patentas, kuris kaina
vo 50 svarų sterlingų, o Bradas jų neturė
jo. Buvo visai neturtingas. ’ Jaunas būda
mas neteko tėvo, atvažiavo su motina Aus
tralijon pas dėdę jaunikį, gyvenantį šiaurė- 
rėje, nuosavoje ukėje. Dviem metam pra
slinkus numirė motina, o tuojau ir dėdė, po 
kurio mirčiai Jurgis apturėjo mažą vietą. 
Pardavęs ją, su maža pinigų suma nuvažia
vo į Malburną. Vienok tuojau pinigai iš
sibaigė, ir 'kad nebūtų apturėjęs pašalpos iš 
karo mokyklos, kurioje dėstė vakarines pa
mokas, nežinia kas su juo butų atsitikę. 
Labai pasitikėjo savo ateitimi, bet turint 
tik pasitikėjimą, nepanašu vestis — tai ga
na aišku.

(Bus daugiau)

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi
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IR GERAI IR NEGERAI

Kada Caras viešpatavo 
Plačioj Ma^kalijoj, 
Pa'ku'ždomis tekalbėjo 
Maušiukai žydijoj.

Tuomet buvo negerai.
Caras žuvo. Laisvės laimė 
Rusuos viešpatauja, 
Visi Chackeliai, Maušiukai 
Mužikams ponauja.

Dabar viskas jau gerai.
Caras šaudė darbininką 
Kam j streiką ėjo, — 
Jo ministerial, tironai 
Tam darbe padėjo.

Tuomet buvo negerai.
šiandien valdo Bolševikai, 
Bet kas to nežino
Kad už streiką darbo žmonės 
Visvien gautia švino.

Ar ten viskas jau gerai?
Jonas Groznas bausdams Pskovą 
Daug žmonių pražudė.
Šėlo Petras, Aleksandrai, 
Mikolos pabludę —

Tuomet buvo negerai.
Šiandien tūkstančiai ir žųva 
Bolševikų Rojuj,
Ir upeliais kraujas teka 
Kai vanduo Dunojuj.

Dabar viskas jau gerai! 
K. Vairas.

Nuo Juokų Red.: Ja, viskas 
yra taip kokiomis akimis Į ką 
mes žiūrime, žmonių akimis, 
Rusija yra pragaras, o bolševi
kų akimis — rojus. Bet gaila 
kad mutsų bolševikai negali ten 
nukeliauti ir persitikrinit. Ado
mą ir Jievą Dievulis iš rojaus 
varu turėjo išvaryti, bet iš so
vietų rojaus patįs bėga kurie tik 
jame pabūna.
. Tokia tema galima parašyt ei
les ir apie Lietuvą. Jeigu ten 
valdytų bolševikai ir butų so
vietų sistema, jeigu bolševikai 
tūkstančiais kalėjimuose laikytų 
ir šaudytų už kitaip pami'^Kji- 
mą, muSų “kovotojams” butų 
viskas gražu ir darbininkiška; 
bet kada dabar keli desėtkai ne- 
dakepėlių komunistų uždaryta 
Lietuvds kalėjimuose, Amerikoj 
jų “draugai” gatavi stogus nu
keli bešaukdami apie Lietuvos 
buožiškumą ir "kankinimus”.

Dar mes neužbaigėm ginčų su 
gerb. Jurgiu Išalkusiu (iš Pary
žiaus) apie eiles tūlo Chicagie- 
čio su keturiomis raidėmis, apie 
“Lietuvon Kariumenę” ir aficie- 
rių žvaigždes. Gerb. Jurgis Iš
alkęs prirodinėja kad Lietuvoj 
viskas negerai, kad tos eilės la
bai teisingai Lietuvos ministe- 
riits ir ponus apipiešia.

Ir žiūrėkit ką padaro aplin
kybės. Jeigu jis butų pasirašęs 
“Jurgis Sotus” (arba neišalkęs) 
jis kitaip butų pažiūrėjęs į tas 
eiles: butų pasakęs kaip ir dau
gybė neišalkusių sako: Lietuvos 
kariumenė yra tik pasigerėjimo 
verta, valdžia gerai sutvarkyta, 
ministerial eina savo pareigas 
patriotiškai; ponai jokių tiesų 
Lietuvoje neturi. Ir tt. Ir tt.

Aplinkybės kuriose gerb. Jur
gis Išalkęs gyvena yra ne Lietu
vos priežastimi bet Francuzijos. 
Kam tada Lietuva kalta už tai 
kad jis išalkęs? Amerikos So
tus Jurgiai su pasigerėjimu į 
Lietuvą žiuri, o Išalkę Jurgiai 
taip pat atsineša kaip ir anas 
Jurgis Paryžietis.

Bet labai gerai kad visi daik
tai ir dalykai turi dvi pusi: vie
ną gerą, kitą blogą. Tik labai 
bloga kad visi Į gerąją pusę žiū
rėdami ne vienaip ■ malto: vieni 
mato ten blogą, kiti gerą; o Į blo
gą žiūrėdami vieni mato ten ge
rą, o kiti blogą.

4/
Gerb. Jurgiui Išalkusiam mes 

burnos užčiapti negalima. Lai 
jis daugiau parašo ką matė Lie
tuvoj. Gerb. K. Vairas mato 
blogą tame kur visi mufeų bol
ševikai užsimerkę mato tik ge
rą. Ir labai gaila kad jiems akių 
neatidarysim tolei kolei patįs 
rojaus komisarai jiems kailių 
neišplieks.

Gerb. J. A. Katkus (iš Pitts- 
burgo) sako, kad jeigu mes esam 
Dievo vaikai, arba dulkelė to vi
so ką Dievais yra sutvėręs, ko
dėl tas Dievas reikalauja iš mu
sų aukų kada mes viki su kūnu 
ir dūšia esam jo?

Kiti teoretikai išvedžioja kad

Dievas priima tik tokias aukas 
kurios kunigams susigadija.

g

Pereitame num. vietinėse ži
niose, pranešime apie balių, pa
sitaikė tokia zeceriška klaida ko
kių nesenai dar “Dar-kas” iš
skaitė gana daug.

Bet kas keisčiausia, net devy
ni žmonės (ir moterįs) parašė 
mums pašaipas apie tą klaidą, 
stengdamiesi parodyt kas pasi
taikė blogo. O nei vienas nie
kad neatrašė pasidžiaugimo jei
gu kada tilpo kas tikrai gražaus 
ir patinkančio. Tokia mat pri
gimtis: jei kas blogo kam pasi
taiko, šnekam kitiems, rodom vi
siems ir džiaugiamės, o jeigu 
kas ką gero nuveikia — tylim.

Daugelis laikraščių, supras
dami kad skaitytojams tik tas 
patinka, prideda svolačių, šmo- 
■kų, žuiikų, razbaininkų, bedie
vių, kiaulių, ir tt. ir tt.

Ir mes misiiname sau: Visa
da taip buvo, kas kūmo, į save 
žmones patraukia, o protingo — 
šalin stumia.

Kokie paiki tie smertėlni žmo- 
nėliai.

Iš daugelio žadančių o niekad 
neprisiunčiančių straipsnių, o iš 
keleto nieko nesakančių tik la
šančių, šiose dienose gavome po 
vaizdelį iš gerb. Birutės M. ir 
A. Maknio, iš Lietuvos.

Meilės klausimo išrišimui ei
lių ir pasižadėjimų turime nuo 
šių musų gerb. poetų: Gerb. Bi- 
rutos, geib. Aukos, gerb. Aud
ros, gerb. Svajonės, ir dar lau
kiame nuo kitų iš LiėtuVos, ku
rie neįspėjo savo prisiųsti kadan
gi kontestas paskelbta dar nevi
sai senai.

Kaip jau sakėme, bus priima
ma eilės rašytos jei ne apie ge
ras tai apie blogais meilės puses, 
ir bus duodama dovana jeigu ne 
už išrišimą klausimo tai nors už 
gražiausias eiles ir miritiis ar pa
žiūras apie tai išreikštas.

Artyn einant prie kontesto, 
mes vis labiau imame abejoti ar 
yra pasaulyje kas nors kas ga
lėtų mumis tą klausimą išrišti, ir 
ar mes galėsime tikrai žinoti 
jog išrištą jei kas imtų ir iš
rištų ....

Bet vistiek, rašykit, poetai ir 
poetės, rašykit; gal kuriame 
nors ta žiniją slepiasi! O pa
saulis senai to laukia.

Kuomet jauti norą ką nors tu
rėti, — sako Jonas Planas, — 
vietoj geidimo to 'sitengkis dirbti 
jo įsigijimui.

U
Gerb. Astromylis (iš Akrono) 

skaitęs musų ginčus su gerb. 
Svajone apie tai kad negalima 
ant žvaigždės nulėkti, o gerb. 
Svajonės išrodinėjimą jog .ga
lima, jisai paremia gerb. Sva
jonės svajonę ir įsako jog galima 
ant žvaigždės nukeliauti. Jis 
sako t “Duokim sau tegul iki Ve
gos buna keli desėtkai šviesos 
metų. Tegul atsiranda koks 
mekanikas, tegul padaro maši
ną kuri galėtų skristi daubomis. 
Tegul sėda jon tėvas, motina ir 
keli vaikai, ir iškeliauja. Tėvas 
su motina numirtų, bet jo vai
kai galėtų kelionę toliau tęsti; 
jie apsivestų (brolis su sesere) 
ir jų vaikai toliau kelionę tęstų 
jiems numirujs.. Ir taip toliau. 
Per milijonus metų keliaujant, 
ekspedicijos pradėtojo vaikų", 
vaikų, vaikų, vaikų, vaikų, vaikų 
vaikai visgi žvaigždę pasiektų.”

Nuo Juokų Red.: Net jeigu 
taip ir galėtų būti, tai visgi negai
lėtų būti. Jų mašina sudiltų jei 
nieko kito neatsitiktų. Prie to, 
atminkit kad reikia kelionėj ir 
pavalgyt, ir apsirengt. Taigi 
reikėtų ant tokio orlaivio turėt 
laukus bulvių ir rugių augini
mui, fabrikus audimui, visokius 
kitus įrankius. Paskui, atmin
kit, vaikų vaikai gims ne po du 
bet po daugiau, ir jų giminė 
prasiplatins tokia kaip prasipla
tino dabar ant žemės iš Adomo 
ir Jievote. Orlaivyje savaimi su
sitvertų naujas pasaulis. Taigi 
tokios svajonės yra tuščios.

Dar bereikalingos ir dėlto kad 
musų saulė ir žemė ir taip ke
liauja linkui Vegos, ir už kele
to desėtkų šviesos metų musų 
vaikų, vaikų, vaikų, vaikų, vai
kų, vaikų, vaikų, vaikų vaikai 
į Vegą atsimuš.

N. "B. šviesa keliauja 186,000

mylių į Sekundą greitumu, iš to 
galit išskaityt kiek mylių per
keliauja per metus, o tada atra- 
sit kiek mylių yra iki Vegai, ku
ri yra, vieni sako, aštuoniolika

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomii 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

šviesos metų riub musų, kiti — 
kad dvidešimts devyni šviesos 
metai tolumo.

Nevedusios Moterįs — 
Tėmykit!

Daugybė jaunų ir vidurinio am- 
amžiaus turtingų, nevedusių vyrų no
ri surasti sau tinkamą pačią; butų 
mums malonu tamistas su jais supa
žindinti. Prisiųskit mums savo var
dą ir adresą, o mes jums prisiusime 
progą kuri atneš jums linksmas va
landas, o gal ir tinkamą bagotą vy
rą. Jūsų laiškai čia bus laikoma aš
trioj slaptybėj nuo neinteresingos vie
šos publikos. Adresuokit laišką ši
taip: (50)

L. K. KLUBAS
P. O. Box 382 Rockford, DI.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiekojo šiandie už 65o., arba prisiųskite 75o. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

P. AD. RICHTER & CO.
10-4-114 So. -4th St. Brooklyn, N.Y.

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
N AUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

SANDARA
GERIAUSIAS DARBO ŽMONIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

LEIDŽIA A. L. T. SANDARA
“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius ir svarbius politinius 

straipsnius, gindama laisvos demokratijos idealą. “Sandaroje” 
telpa daugiausia visokių apysakų, eilių, juokų, ir svarbiausių ži
nių iš viso pasaulio. “Sandarai” bendradarbiauja įžymiausi Ame
rikos ir Lietuvos literatai-rašėjai. “Sandara” kainuoja: Ameri
koje metams $2.50; pusei metų $1.25. Lietuvoje metams $3.00, 
pusei metų $1.50. Vieną numerį pažiūrėjimui siunčiame dykai. 
“Sandara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 Metams, su daugybe 

visokių žinių ir informacijų — Parsiduos tik po 25c.

“SANDARA”.
327 Ė Street . :: Boston 27, Mass.

BALTIC STATES BANK
Liet. Finansų Ministerijos Korespondentas.

Banko Resursai — $1,700,000.00.
PARDUODA Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus ir išmo

ka nuošimčius už jų Kuponus.
PRIIMA depozitus ir moka 4%, priskaitant prie sumos 

kas mėnuo. Depozitus galima prisiųsti ir per paštą.
SIUNČIA pinigus į Lietuvą ir visas pasaulio šalis, su- 

pilna garantija, greitai; teisingai ir pigiai.
PARDUODA laivakortes kelionei į Europą ir iš Euro

pos ant visų linijų.
Turi savo korespondentus-Bankus: Kaune, Rygoje, Vil

niuje, Berlyne ir kituose Europos miestuose.
Baltic Staltes Banke savo depozitus laiko New Yariko 

Valstija, New Yorko miestas, Lietuvos Finansų Ministe
rija, Lietuvos Blankas; Lietuvos Kredito Bankas, Prekybos 
ir Pramonės Bankas, Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
ir kitos įstaigos.

Kad ir trupučiuką iš kelio, bet apsimoka kreiptis 
Visais bankiniais reikalais į

BALTIC STATES BANK
294 Eighth A ve.,. Kampas West 25th Street
NEW YORK, N. Y. Telefonas: Watkins 2142.

Bankas atdaras kašdien nuo 9 ryte iki 5 vai. po piet.
Subatomįs — iki 7 vai. vakarė.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas* knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunam,
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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E2710
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E2714 E4251
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E3093
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Vokiška

su 
su
su 
su

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

... Lenkiška 
.’. Lenkiška 
... Lenkiška

. Lenkiška 
Jaza rimbą

E4441 'Trans-Atlantic March 
” Flag Parade March

Akordeonų Trio 
Rusiška

Akordeonas Solo 
. Ukrainų 
. Ukrainų 
. Ukrainų 
. Ukrainų

.. .. Orkestrą | 
Vokiška 
Vokiška 
Ukrainų 
Ukrainų
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125,000 Rekordų 4 už $1.00
AME RIKONIŠKI

A2662 Mickey ........................ Muzukilis Trio 
” Mickey—Medley .............. Prince’s Orkestrą

A2687 How Ya Gonna Keep Them Down ........Daina 
” When Yankee Doodle Sails ............. . Daina

A2762 Can’t You Heah Me Callin ............ Kvartetas 
” Smilin’ Through ................ Vyriška Daina

A2770 Carolina Sunshine ................ Muzika Trio 
” Give Me a Smile and a Kiss ........ Vriška Daina

A2771 You Can’t Get Lovin’ .......... Moteriška
” Pickaninny Don’t You Cry .... Moteriška

A2772 Tell Motehr I’ll Be ‘There .......... Vriška
Mork for the Night is Coming .... Vyriška

I Yearning ................
Karavan . .............

1 Tell Me ....... ......................
Breeze, Blow My Baby Back

A2784 Forever Blowing Bubbles .. Saksofonų
* Beautiful Ohio ............ Saksofonų

A2802 Down by the Meadow Brook 
” Enid—Valcas .......

A2806 Ida and Dot Polka ...
’* Four Little Blackberries

A2809 Casey Jones ..........
” Steamboat Bill ........

A2821 Tell Me ............
” Wonderful Pal ........

A2835 I Gave Her That .....
” Don’t Take Advantage

A2773

A2783

Daina
Daina
Daina
Daina

Muzika
Muzika
Muzika
Muzika

Šokiams 
.. Sesijų 
Orkestro 
.•. Beno

Sekstetas 
Sekstetas 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

.. Xylofono Solo 
Vyriškas Duetas 
. Vyriškas " 
.. Vyriškas 
. Vyriškas 
.. Vyriškas 

I ! Vyriškas
A2849 The Moon Shines on Moonshine .... Vyriškas

Somebody ........................ Vyriškas Solo 
Oh 1 Reighn ........................... Choras 
Most Done Traveling .................... Choras 
Venetian Moon ................ Vyriškas Duetas 
My Isle of Golden Dreams ........ Vyriškas Solo 

A2966 After You Get What You Want ........ Duetas 
” You Tell ’Em .......................... Duetas 

A2979 Save a Little Dream for Me ...... Vyriškas Solo 
” Lonesome Alimony Blues ........ Vyriškas Solo 

A2984 You’re the Only Girl That Made Me Cry Solo 
. Kvartetas 
Beno Muzika 
Beno Muzika

A2901

A2954

” Drifting ..... ......... 
A2987 Repasz Band March ...

” American Legion March

Solo 
Šilo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo

MAIŠYTI
Oj ra i Rach-ciach—Polka .. 
Trzeci Maj ................. 
Monte Cristo—Valcas ....... 
Amerykanski Patrol ........, 

Krakowiak .................. 
Cztery chame jagodki ..........

Polka pogotowie ............. 
Marsz W arszawsky ........ 

Hymn do Bogarodzicy .......
Nie Opuszczaj nas .......... 

Hej na hori tam ženci inut .. 
Divčia v siniach stojala ...... 

Kozak ..................... 
Ktory mnie zechce ........... 
Chlopecka .. ...............
Tęsknota za krajem ......... 
Ne čužoho my bažajem ..L..’.. 
Balova lezginka ............. 
čy ty mylyj ............... 
Marš Čerkesov .............. 
Nieplač Ditia ................ 
Aria Oniegina .......c.....* 

Krakoviak ................... 
Vylitaly orly ................. 
Ciesz sie Matko Polski 
Gwiezdisty marsz ........... 

Polskie tance, I ............. 
Polskie Tance, II ............ 
Bal na Wawelu ............. 
Michas Silbergrin .......... 
Sposoby poznawania ......... 
To i owo ................... 
Wojtek, I ........ .
Wojtek, II ................... 
Jeszcze po kropelce .........
Ach, powiedz luba mi ....... 

Wino i kobieta ............... 
Elektryczne maszyny ......... 
Steirsche Tanze I ............ 
Steirische Tanze II ......... 

Zillertaler, Postillion Marsch . 
Blaue Augen ...... 
Rody my j kraju ..... 
Ridna mova ........ 

Die veranglueckte I .
’ Die verunglueckte II 

E1033 Hejze ino fijoleczku 
” Usnij že mi, usnij . 

E1036 Marsz-Polka ...... 
” Polka ............. 

E1066 Alle Leute tuen as ____
” Mach’ Dich dran! .................. Akordeonas 

E1145 Po francuski i po ruski ...... Rusiškas Monologas
” Nahaika moja ............. Rusiškas Monologas 

EI 188 Goiserer Schuhplattler II ............... Benas
” x Goiserer Schuhplattler II .............. Benas 

E1247 Ungarų šokis .................... čigonų Benas 
” O kur buvai, dieduk mano ...... Lietuviška Daina 

E1248 Velnias ne boba I ........ Lietuviškas Monologas 
” Velnias ne boba II ........ Lietuviškas Monologas 

E1266 Žyd przy telefonie ............. Lenkiškas Monologas
” Więgierka ..........,................. Orkestrą 

E1270 Santa Lucya . ......................... Daina 
Lenkiškas Monologas 
Rusiškas Monologas 

............. Duetas 
Daina 
Daina

i Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 

Monol1. 
Monol.
Benas 
Benas 

...... Orkestrą 
...... Orkestrą 
... Akordeonas 
Lenkiški

E334

E337

E338

E343

E868

E433

E558

E560

■E595

E596

E701

E704

E742

E876

E881

E883

E884

E885

E888

E898

E900

E954

E984

E1623

E1683

E1686

E1711

E1791

EI 886

E1888

E1910

E2004

E2018

E2129

Medžių Sodinimo Švente
Kaune ta šventė buvo nutar

ta švęsti gegužio 1 d„ bet tą 
dieną pasitaikius lietui atidėta 
iki gegužio 6 d. Pastaroji die
na pasitaikė puiki, kaip tik iš
kilmėms.

13 vaQ. dieną, Kauno orgalniza- 
cijos, mokyklos nešinos savo vė
liavomis; valdžios atstovai, įs
taigos susirinko Vytauto Kalno 
Aržuolyne, kur planuojama nau
jas miesto tęsinys ir parkas. 
Iškilmingai pasodinta pirmoji 
naujo mieteto parko alėja, kuri 
prasidės parodos aikštėje ir .(tę
sis Mickevičiaus slėnio link. 
Naujoji alėja pavadintą “Gegu
žės Alėja”. Atvykus alėjos pra- 
džion Valstybės prezidentui, ka
ro orkestrais užgrojo jam pa- 
sveikinimą “Prezidento Sutiki
mas”. Prezidentas pirmas pa
sodino 'siavo medelį, paskiau ki
ti iškilmių dalyvfai-įgaliotieji 
sodino save medelius. Kun. Tu
mas pašventino naująją Alėją. 
Pasibaigus prakalboms, Vytauto 
Aržuobnie — atviroj gamtoj — 
Valstybinio Teatro Operos ir 
Dramos suvienytomis pajiego- 
mite atlikta tautinė misterija, 
Liudo Giros ‘Stebuklo Valanda’. 
Vaizdelis labai gražus, iš musų 
senovės gyvenimo ir šių dienu 
atgijimo. Publikai ypač patiko 
(senovės Lietuvių kareiviai-rai- 
teliai šarvuose. (“Karys”)
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......... Orkestrą 
.. Akordeonas Solo 
. Akordeonas Solo 
...... . Orkestrą 
......... Orkestrą

..... Rusų
Rusų 

.. Ukrainų 
Ukrainų

. Lenkiška 
Lenkiška

. Muzikalis 
Muzikalia

Columbia

Majcherek u adwokatowej .. 
Iz pod kamuška, Mazurka .. 
Gusarskaja polka .......... 
Ein Herz und ein Sinn ..... 
Kartner Madeln, Maršas .... 

Parobecek ei ja ...... .......
Polak nie sluga ..........

I E3766 Elektryczny Tramwaj, Polka 
” Mazur Wilanowskiego ...... 

73798 Kur vėjai pučia .............
” Esu garbingas vyras ......., 

E3833 Smiech, Polka ............... .  ....
” Halina, Mazur .............. 

E3841 Atėjo žiemelė .............

E3900

E4028

E4039

E4061

E4062

E4077

E4078

E4117

E4118

E4152

E4158

E4165

E4173

E4181

E4185

E4238

.... Rusiška 
..... Rusiška 
.... Ukrainų Choras 
... Ukrainų Choras 
............. Benas 
............. Benas 
....... ...... Benas 
... •........ Be nas 
... Akordeonas Solo 
... Akordeonas Solo 
. ........... Benas 
............. Benas 
..... Gitarų Duetas 
.?... Gitarų Duetas į 
. Ispaniška Orkestrą 
... Čigonų Orkestrą
.... M. Petrauskas 
..... M. Petrauskas 
... Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 
.......... Orkestrą 
.......... Orkestrą 
.......... Orkestrą 
.......... Orkestrą

” Ach ty rošča ............, 
E4448 Divča w siniach stojala .. 

” Oj o luzi ................ 
E4456 Pod Polską chorągwią .... 

” Zbior Polskich .......... 
E4458 Jednosc, Polka ........... 

” Na Polskiej sali .......... 
E4458 Bliznięta, Mazur ......... 

” Od dworu do dworu . .... 
E4467 Our Boys of 69th ......

” Doughboys to the Front .., 
E4469 ,My Loving Star ........, 

” Edelweiss and Violets .... 
E4470 Spanish Gypsy Dance ..

” Night of Love .. . . ............
E4474 Mielaširdystė ............

” Vai verčia, laužo ......... 
E4477 Krakowskie wesele ......

Ulan .......... ............. .
Marsz Wolnosci ......... 
W dzien swiateezny, Polka 
Dziennikarski mazur .... 
Pomnikowy mazur ....... 
Hoheit tanzt Walzer ............ Vokiškas Duetas 
Vogeri fliagst in d’Welt hinaus .. Vokiška Daina 
Oberek ............... ...... Akordeonas Solo 

Radosc, Mazurka .............. Akordeonas Solo 
______ _ ______  E3152 Wiosenny kwiat, Valcas .............. Orkestrą 
Lenkiškas Duetas ” Dziewcze wschodu, Mazurka .......... Orkestrą 
Lenkiškas Duetas į E3157 Nčo ....................... Rusiška Daina Solo 
...... Akordeonas j “ Ego už niet .............. Rusiška Daina Solo 
...... Akordeonas E3189 Oi Motule •. ....*... Lietuviška Choro Daina 
. . .. Akordeonas ” Motus, Motuše ............ Lietuviškas Choras 
..... Akordeonas E3190 Tris berneliai .. Marės ir Jonas Čižauskai, Daina 

/•:. . Rusų Dania ” Vakarinė daina ......... Marė ir Jonas čižauskai1 
.... Marė čižauskienė Solo i 

Marė čižauskienė, Solo
Choras 
Choras 
Choras 
Choras 

... J. čižauskas, Baritonas 
.. J. Čižauskas, Baritonas | 

... .... Orkestrą

.... Akordeonas Solo 
.... Akordeonas Solo 
.. Skandinavų Benas 
.. Skandinavų Benas 

.Benas 
.......... . . .......... Benas 

Young and Old, Mazurka ...... Smuikų Duetas 
Home Again, Mazurka .......... Smuikų Duetas 
Polski przemysl niech nam ..... Lenkiška Daina 
Spiew wloscian Krakowskich ... . Lenkiška Daina 
International March ........ Muzikalis Kvartetas 
Riviera March ............ Muzikalis Kvartetas 

E4539 Jestem sobie ulan žwawy ... .. Lenkiška Daina 
” Zamknij Kaska wrota .......... Lenkiška Daina 

E4562 Khaki Boys March ...... Varpas Solo ir Orkestrą 
” Among Flowers, Valcas ...... Meksikonų Benas 

E4562 Piesn wolnosci ................ Lenkiška Daina 
” Jedzie: ulan lasem .............. Lenkiška Daina

E4614 Red Heart Sweetheart, Polka .. Klarnetų Orkestrą 
Klarnetų Ork.

Akordeonas Solo 
Akordeonas Solo 
...... Orkestrą 
...... Orkestrą 

. Rusiški J uokai 

. Rusiški Juokai 
čigonų Orkestrą 
čigonų Orkestrą 
Lenkiška Daina 

... Lenkiška Daina 
Orkestrą 
Orkestr 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

i Orkestrą 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Orkestrą 
Orkestrą 

.................. Orkestrą 

.... Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 
.... Alpų Kvartetas 
. ... Alpų Kvartetas 
.......... Orkestrą 
.......... Orkestrą 
... Ukrainų Choras 
.... Ukrainų Choras 
Lenkiškas Kvartetas 
......... Lenkų Choras 
. Lenkiškas Duetas 
... Lenkiški Juokai 
.... .... Orkestrą 
.......... Orkestrą

Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Daina 

.. Orkestrą 
.. Orkestrą 
.. Orkestrą

” Vakarinė daina ...
E3192 Giedu dainelę . ...

” Gegužinė daina ..
E3242 Oželis .........

” Mes padainuosim . 
E3243 Saulelė Raudona .

” ■ Beauštant! aušrelė 
Ė3245 Gimtine šalis.......

” Sunku gyventi . . 
E3249 Hop, hop, mazur 
E4479 Fokusą, Oberek ..

” Mazur .. .......
E4483 Solnedgang i Sverige ....

” Eko fram Skandinavien ..
E4503 Queen of the Mountains ..

On Tip Toe .............. .. 
E4504 "

Lietuviškas 
Lietuviškas 
Lietuviškas 
Lietuviškas

E4510

E4534
...A.

a.

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas

Muzikalis Kvartetas 
Muzikalis Kvartetas 
>............ Benas 
............. Benas 

Daina.. Lenkiška
... Lenkiška Daina

” One Evening With a Jolly Bunch 
E4615 Girls from the West ..........

” Peasant Feast, Valcas.................
E4639 Happy Hours in Golden West I, 

” Happy Hour in Golden West II, 
E4654 V gostiah ..................

” Komičeskaja smies _. ....... . 
E4658 Gypsy Love, Valcas ........

’’ . Don Juan, Valcas ........... 
E4683 Gdzie to jedziesz, Jasiu ..... 

Spiewki oddzialu Beliny .... 
Country Fair ............... 
Evergreen, Polka ..........a 
Homeward Bound, One Step .... 
American Beauty, Fox Trot .... 
The Bride ................. Balalaikų 
Peace and Liberty, Valcas .... Balalaikų 
Victory Dance .. .......... Muzikalis : 
Everybody’s Gallop ...... Muzikalis : 
Golden Youth . ............ Muzikalis : 
Lights Out ............. 
Cupid’s Dream .......... 
Colibri, Valcas ............ 
Piesn dziadowska 1 ............
Piesn dziadowska 2 ...... 
Rosemary, Polka .......... 

Hop sa-sa, šokiui muzika .. 
Stražacka Polka ..............
Na Rozgrewkę, Oberek .... 
Choma pjanyj .........

Oj chodyla divčina berižkom 
O Bože Jezu. Palestrina ... 
Hei bracią, czy wy spicie .. 
Chlopskie wesele ......... 
Jak wiesz že nie potrafisz 
Kuba Jurek, Mazurka . ... 
Bialy mazur ............. 

E6043 Niewinna panna .......... 
” Smieszna sztuka ........... 

E6044 Zgadzasz šie? ........... 
“ On byl dūžy, ona mala .....

E6045 Piękna Warszawo ......... 
” Slowianin, Alazurka .......

E6056 Kirka am Land ..........,
” Bierpolka .. . .............

E4694

E4722

E4723

E1724

E4751

E4753

E4761

E4790

E4921

E6036

E6040

E6041

E6042

Lenkiškas 
Lenkiški 
Lenkiški

. Lenkiški 
Lenkiška

Grafonolos už $75
Kreipkitės j Kauno Krautuvę

2271 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio

‘Trimitas’ apie Rinkimus
šaulių Sąjungos organas, be- 

partivis “Trinri'tas” šitaip apie 
rinkimute (praneša:

Gegužio 12 ir 13 dienomis pra
ūžė Seimo rinkimai. Dar mažai 
yra žinių kaip vyko rinkimai 
provincijoje. Kaune balsavo apie 
70 nuošimčių rinkikų. Ir tuos 
30 nuošimčių nėbalsavusių su
daro, neabejojamai, dau'gumoje 
Lietuviai. Nes tautų mažumų 
blokas ir Lenkai labai uoliai čia 
varė propagandą; gautasai bal
ls u skaičius rodo kad mažumos 
•balsavime dalyvavo gausiai. Pa-j 
stebėtinas dalykas kad Žydai au-1 
tomobiliais važiojo balsuoti M-1 
gonis ir senius iš ligoninių ir 
prieglaudų. Kalbama kad žydai 
pirkinėjo balsus po 10 litų!... . 
Iš Lietuvių paritljų Kaune dide
lę daugumą balsų suėmė social
demokratai ir bolševikai!

Kai kurie daviniai iš provin
cijos rodo kad balsavime dalyva
vo žymus rinkikų nuošimltis.

Tuo tarpu iš esamų davinių 
galima tik slpelioti apie busimo- • 
jo Seimo 'sudėtį, 
nės kad tautinės 
Lenkai, žydai ir kiti — turės 
daugiau atstovų (negu pereitam 
Seime). (Socialdemokratai xturi 
taip pat didelio pasisekimo. Iš 
konkuruojančių didžiųjų parti-į 
jų krikščionių bloko ir valstie
čių liaudininkų, /odos, žymiai | 
bus pralaimėję vaitetiečiai liaudi
ninkai. Kiti visi sąrašai bus 
gavę mažą balsų skaičių. '

Maty<t kad dabar išrinktojo 
Seimo sudėtis žymiai skirsis 
nuo praeitoje, bet abejotina ar 
nuo to šis Seimas bus daug dar- ] 
bingesnite.

Nėra abejo- 
m ažūruos —

Mokytoju Kursai Vilniuj
Lietuvos švietimo dr-ja “Ry

tas” steigia Vilniuje ir šįmet 
vasarinius mokytojams kursus.

Skirsnemunė
’Čia iš kur tai atsirado siuvė

jais Jurgis Narjautekas. ' Tuoj 
nuo atsiradimo dienos jis pra
dėjo varyti komunistinę propa
gandą tarp Skfii’snemunieeiu. 
Tik nekaip jam sekėsi, nes vie*‘ 
tos žmonės susipratę, ir naujo į 
“paukščio” dainų neklauso. Mari 
tydamas kad jam vietoje nekaip] 
sekasi, 'sniaukęs gegužio 1 die-i 
nos Narjauskas nuteibaldo į Leo
no ra vos dvarą, Raud. vai., kur] 
buvo sukviesta darbininkų susi-į
rimkimas. e Jis ten pradėjo agi
tuoti darbinitfkus kad jie bal
suotų už “Darbo kuopos” Isąra- 
šą. Jei ne vietos šauliai ir mo
kytojai, kurie paaiškino kas tos 
“Darbo kuopos” yra tai 'gal ta
sai siuvėjas ir bu'tų suklaidinęs] 
darbininkus. Darbinirjkai suai-: 
noję kad agitatorius kuris pri-l 
kalbinėjo rinkti “darbo kuopą” 
atstovus yra parsidavėlis žydo | 
Trockio tarnas, su didžiausiu t 
trukšmu išgujo jį lauk.

(“Trimitas”)

ta Prusą Lietuviai, Am 

Lietuviai ir kituose vakari, 

tabse. Rytuose pas Rusu 

tuviai labai dažnai gauna 

b'ifeiŲ vietų ir yra žinomi 

geri, sumanąs organizator 
; admmisltratoriai. Dauguma 
4tautos geniją tai juk iš! 

io Lietin'iai, tik sulenkėję, 

nydami savo sieloje tas dvi • 
Liausiąs ypatybes, mes nes 

didžiausią neišnaudota 
.Mą.

| Ir tas kame plakasi tikrai 

Mka širdis jaučia kad ta
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Kas tai yra potencija? Kiek
viena tauta, taip kaip ir kiekvie
nas žmogus, susideda iš dviejų 
pasaulių. Vienas realus, tai tas 
kas yra dabar; antras nemato
mas, tai tas kas gali būti, o dar 
nėra, tai tos neišnaudotos, lau
kiančios savo dienos, jiegos, 
kaip pasėtas, o dar neišdygęs 
grūdas, kaip tas kalnas kurio 
Įnirtai dar nėra iškasti.

Apie tokią tai potenciją (ga
lę) aš manau. Tokių neišnaudo
tu potencijos jiegų Ir galimybių 
turi kiekvienas žmogus, kiekvie
na tauta.

Kiekviena turi dar neiškartų 
turtų kalną.

Taip tikrai yra. Kiekviena 
turi potenciją, bet nelygią, oi 
labai labai nelygią.

Gabus vaikai turi tos poten
cijos begalo daug. Iš jo, tinka
mai išaukl'ėjus, gali išeiti ir ge
ras inžinierius, ir tautos gynė
jas, ir talentas. Negabus vai
kas turi mažesnę potenciją, 
žmogus gyvenimu suvargęs ir 
kietai nusistatęs gali turėti dar 
mažiau tos potencijos, o (mirš
tantis senis gal turi tik mažą 
trupinėlį, beveik nieko;

Taip pat ir tautos.
Svarbu yra pažinti potencija 

to žmogaus ar tautos kurios at
eitį (norime atspėti.

Juo didesnė potencija tuo gra
žesnė gali būti ateitis, tuo ge
riau apsimokės kultūros ir vys
tymosi darbas, tuo maloniau ši
tą darbą yra dirbti.

Mums, Lietuviams, ypač svar
bu yra suprasti savo potenciją; 
Ar dideli yra turtai kurių mes 
dar neiškasėm mūsų tautos kal
ne? ' .

Norėdami tinkamai atsakyti 
turime truputį įsigilinti į tau
tos sielą ir krašto ekonomines 
išlygas, nes sielą tai yra tas ne
iškasamas kalnas, o nuo ekono
minių išlygų pareina ar galima 
bus tą turtą patiekti. Mat, ma
ža yra turėti tik didelę potenci
ją-. Reikalinga dar yra tinka
mos/išlygos tai potencijai išnau
doti. Blogose išlygose gali žū
ti gražiausia potencija, tiek at
skiro žmogaus, tiek ir tautos.

Mes gyvename ant sųėnos-tarp 
Europos rytu ir vakarų, tarp 
dviejų atskirų kultuvų, tarp 
dviejų pasaulių. • Rytų, daugiau
sia Rusų, kultūra tai ne realaus 
gyvenimo ir ne realaus darbo 
kultūra-.

Rusai darbe vaikai. Jų siela, 
jų tautos genijų žodžiais, paro
do savo au-gštą idealizmą, plačius 
sumanymus, daug iniciativos, 
gan platų ir kritišką protą.

Vakarų kultuvą tai ne tiek 
dvasinė kaip materialinė kultū
ra. Ten augšta teknika, ten sis- 
tematingas, tvarkingas realu® 
daūbas. Ir ten realiame gyve
nime daugiau pasiekta, (nors 
žmonių sielos ten yra sausesnės, 
siauresnės.

■Prie kurių kaimynų esame 
daugiau linkę mes, Lietuviai ?

Pajieškokitne pavyzdžiu tarp 
tų Lietuvių kurie yra patekę į 
Svetimą intaką nuo seno lais- 
vesniuose kraštuose.

Mes negalime imti pavyzdžio 
iš dabarties Lietuvos kultūros, 
nes ji rodo tik realybę, o nedaug 
rodo savo potencijos, kuri gali 
būti šimtą kartų didesnė negu 
esamoji realybė, kurios negalė
jo tinkamai išvystyti po sveti
mu jungu.

Sekdami tuos pavyzdžius, pa
stebėjome stebuklingai gražų 
dalyką. Būtent, kad Lietuvio 
sielai prieinama yra abiejų kul
tūrų gražiosios pusės. Lietuviai, 
patekę vakaruosna iki Amerikos 
turi gerą vardą kaipo tvarkingi 
ir geri žmonės kurie moka sis- 
tematingai dirbti.

čia galima paimti ir tuos Lie
tuvius kurie pateko intakon Vo
kiečių kultūros — tai bus Lat
viai ir Mažosios Lietuvos ir Ry
tu Prūsų Lietuviai, Amerikos 
Lietuviai ir kituose vakarų kraš
tuose; Rytuose pas Rusus Lie
tuviai labai dažnai gauna augš- 
ėiuteių Vietų ir yra žinomi kaipo 
geri, sumanus organizatoriai ir 
administratoriai. Dauguma Len
kų tautos genijų tai juk iš krau
jo Lietuviai, tik sulenkėję. Vie
nydami savo sieloje tas dvi svar
biausias ypatybes, mes nešioja
me didžiausią neišnaudotą po
tenciją.

Ir tas kame plakasi tikrai Lie
tuviška širdis jaučia kad tai ne

tušti žodžiai. Tai mums rodo 
ir atskiri pavyzdžiai tų Lietuvių, 
ypatingai ūkininkų, kurie išėjo 
šokiute tokius mokslus. 'Tai ro
do ir nusistebėjimas Vokiečių 
okupacijos metu.

Kas kalbėjo su Vokiečiais gy- 
nu&iais 'anais baisiais laikais 'Di
džiojoje Lietuvoje, ne kartą iš
girdo iš doresnių jų tarpe nusi-
stebėjimo ir pagyrimo žodžiui?:

— Ištie's, jie palsta'tė naują 
geležinkelį per Tauragę ir Kel
mę kad -išvežtų Lietuvos javus 

' ir mėsą; per metus gelžkeiis ne
įspėjo išvežti. Kiek buvo 'ūkių 
tris kartus sugriautų ir -tris kar
tūs atsistačiųtelų. Viskas buvo 
suvaržyta, atimta, surekvizuota, 
o vis tik Lietuvis turėjo. Pa
skirta buvo tada norma, neleis
ta sočiai valgyti, kiekvienas bi
čių avilis, kiekviena višta buvo 
surašytą. Lietuviai slapstė, ken
tėjo, dirbo, o lašinių šmotelis vis 
•buvo ir buvo.

Kokiai tautai teko pradėt nau
ją gyvenimą sunkesnėmis ‘išly
gomis ?

Naujos kultūros atžvilgiu vi
sų jauniausia, su inteligentų iš
blaškyta saūjale, Lietuva tečiau 
išlaikė, ačiū savo nepaprastai iš
tvermei, prikibusi prie žemės 
kaip žolė;

Ir ne tik išlaikė bet sugebėjo 
dargi šiek tiek kilti ir tvarkyti®, 
nežiūrint kad tūrėjo daug prie
šų, o nei vieno draugo. Juk ir 
dabar dar yra sunkiausias fron
tas ir dar nevisai išvalyta prie
šai viduryje, dar iki šios dienos 
nebuvo atilsio nuo kariumenės 
laikymo. O vis tik Lietuva ei
na pirmyn!

Taigi Lietuvio siela turi jau
ną galingą neišnaudotą potenci
ją, kuri iki šiol buvo prislėgta 
vergijoje ir miegojo nealtsibudu- 
si. Vieną kartą atsibudus, ji 
nesėtos ir neliks užpakalyje ki
tų abudusių tautų, bet, turėda
ma tokią potenciją, pralenks ja's. 
Vokiečiai vadina tai ‘kultutfa- 
higkeit”.

Kalbant apie ekonomilnets iš
lygas, reikia pirmoje eilėje im
ti galvon žemės ūkio išlygas. Be
šališkam žmogui aišku kad šitos 
išlygas Lietuvoje ytra nebloges
nės negu Danijoje ir Holandijo
je, panašios kaip Latvijoje ir 
Estijoje, geresnės negu Suomi
joje.

Lyginant Lietuvą su Danija, 
pažymėsim kad Danijos plotas 
yra beveik dviem milijonais hek
tarų mažesnis už Lietuvos, o 
produktu© j a nepalyginamai dau
giau. Tai jnra labai suprantama 
tam kals buvo aplankęs abi šąli. 
Danijoje augšta žemės kultūra, 
Danų ūkininkas laiko iki dvie
jų galvų galvijų ant vieno hek
taro,- gauna apie 70 centnerių 
grudų Iš hektaro. Lietuvoje plo
tų plOtaa geros bet dar neapdirb
tos žemės. Ant ha užauga tik 
20—25 cent, grudų, o galvijų 
laikoma daugiausia vienas gy
vulis' ant dviejų hektarų.

Gryžtant normaliam gyveni
mui nepriklausomoje Lietuvoje 
ii- smarkiai augant- -apšvietimui, 
LiOtuvote ūkite greit susilygins 
savo našumu su Danija. Bet juk 
ir Danija ir apskritai ūkio mok
slas nestovi vietoje, tik 'smar
kiai auga. Au'gs ir Lietuva tai
pogi, nete nėra tam jokių kliū
čių.

Jeigu gerai naudojamos žemės 
plotais Lietuvoje padidės du kar
tu, o produkcija tris kart, tai 
bute išproduktuota jau šešis kart 
daugiau negu dabar. Dabar ek
sportuojama (išvežama) nedau
giau 10 nuošimčių pagamintų 
produktų. Jeigu bute gaminama 
šešis kartus daugiau tai vidaus 
vartojimas tiek pat nepakils. 
Tegul kraštas suvartos du kartu 
tidk kiek dabar, vis paliks eks
portui už auksą 52 kartus dau
giau negu dabar.

Bet ir dabar jau, eksportuo
jant tik 10 nuošimčių esamojo 
deriiaute, turime aktivų užsienio 
prekybos 'balanteą, tai kiek galėls 
praturtėti kraštas padidinus ek
sportą 52 kartus ?

Didžiausi užmetimą daro Lie
tuvai Lenkuojantieji už tat kad 
Lietuvoje nėra savo geležies, an
glies ir drutekos kasyklų, ir dėl
to siūlo vienytis su Lenkija.

Na, ne ką padarysi, neturime 
tai neturime, kaip neturi visa ei
lė kitų mažų valstybių gyvenan
čių kur kate geriau negu Lenki
ja. Toks klausimo statymas tai

yra paprastas minties švindeliš.
Ištiesų, jeigu Lietuva liks

Lenkijos provincija, tai bene
Lenkai duos mums geležį, drus
ką ir anglį dykai arba bent pi
gesnėmis kainomis ?

Nieko panašaus! Jie muitų 
sistema alttvers mus nuo 'kon
kuruojančių kraštų ‘kurie irgi 
turi parduoti tų pačių dalykų, 
dar geresnių ir dar pigiau.

Juk ramiu laiku kiekvienas 
nori kuodaugiau parduoti, o los-
ką daro kas perka.

Pūtį s Lenkai piliečiai už (savo 
druską moka daug brangiau prie 
pat kasyklos būdami negu už
sienis. Taip pat buvo Rusų lai
kais. Rusų piliečiai du kart 
brangiau mokėjo už savo krašte 
padarytą cukrų negu užsienis.

Jeigu mes busime laisvi tai 
galėsime laisvai imti geležį ir 
tt. iš to konkurento kurs pasiū
lys pigiau. Gausim pigiau tuos 
tavorus ir iš tų pačių Lenkų, neš 
jeigu busim laisvi tai jų kasyk
los nepabėgs toliau, o jeigu pa- 
siduoteim jiems tai tos kasyklps 
neatvažiuos arčiau.

Kad nepratęsus rašinio, mes 
jau nekalbėsime apie puikinusį 
Lietuvos padėjimą prekybos at
žvilgiu tarp rytų ir vakarų Eu
ropos ir taipogi politiniu atžvil
giu, palikdami 'kitam kartui.

Jau tik paviršutiniai apsvar
stę Lietuvos neišnaudotą poten
ciją matome kad ji yra didžiau-
sia palyginus su tuo kas yra da
bar. Skirtumas tarp to kas yra 
ir tarp to kas gali ir turi būti 
yra mi'lžiniškai-begalinia'i dide
lis.

Delko taip yra ?
Dėlto kad iki šio laiko Lietu

vos progresas (pažanga) buvo 
stabdoma. Lietuvos siela ver
gijoje miegojo.

Didžiausiu slogučiu stabdyto
ji! musų tautos nuo pat unijos 
laikų buvo Lenkai.

Jie sugebėjo užvaldyti pačiam 
Lietuvos viduryje geriausius že
mės platus, sulenkino Lietuviu® 
bajorus, baudžiava apkaustė 
liaudį. Maža to, jie neišmokino 
Lietuvį nei ūkio vėsti. Lehkas 
yra fantazioras, tinginys, pavir
šutinis žmogus, kiekvienam dar
be diletantas. Jų tautos neiš
naudota potencija yra labai ma
ža. Tomis blogomis savo pusė
mis jie per šimtmečius slėgė 
Lietuvius.

. O kad begalinėmis pastango
mis Lietuvis ėmė iš tos intakote 
liuosuotiS ir kurti savo kultūrą, 
nerado jis didesnio priešininko 
negu Lenkas.

T,aimin-gi tie Lietuvos pakraš
čiai kurie nepatyrė Lenkų jun-

go, kurie nebuvo intako j e -gar
saus iš blogosios pusės Lenkų 
ūkio “Polnische Wrrtschaft”.

Lietuva panaši 'buvo į sugau
tą jauną paukštį kuriam kas 
mėnuo vis pakarpo sparnus kad 
nelėktų. Tas paukštis jaučia 
savo .potenciją, kuri turėtų pa
kelti jį iki debesų, o tuo tarpu 
negali peršokti nei per menką 
tvorą.

Dabar tas paukštis ištruko 
nuo nuožmauls karpytojo ir jau 
pradeda bręsti, pradeda baigti 
jam augti sparnai, jau jis .pra
deda kilKri.

Jau netrukus kils iki debesų. 
O tas paukštis yra tai naujas 
•pasaulio tautų brolis sakalas—

Tai yra Lietuva!
(“Trimitas”.) Senas šaulys.

Smulkius
Lietuvos Žemlapius 

šų sodžiais (.1:100,000) Vokiečių lai
dos, atskiromis dalimis galima įgyti 
“Šviesos” Knygyne Ukmergėje (Lie
tuva) po 1 litą egz. Užsakant rei
kia nurodyti kokių vietų žemlapiai 
norima įgyti, nes visa Lietuva susi- 
deda iš anie 100 atskirų dalių.
PARDUODU FARMĄ

Iš priežasties nesveikatos esu pri
verstas parduoti savo gerai apdirbtą 
40 akrų farmą sykiu su gyvuliais ir 

(mašinomis. Parduosiu viską už visai 
mažą kainą, todėl atsišaukite tuojau, 
o aš suteiksiu tolesnias žinias per 
laišką. (24)

J. PUKEL
P. O. Box 15 Oscoda, Mich.
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| Didžiausiu Pasaulyje Laivu | 

1“LEVIATHAN”[ 
I Išplauks Liepos-July 4 d. j 

| Iš Amerikos i Klaipėda ir Lietuva | 
= (Su persėdimu Southamptone Į 'kitą — ir Klaipėdon) =

Važiuoti gali visi kas tik nori — Amerikos piliečiai ir ne- 
piliečiai. Piliečiai gali gryžti kada jiems patinka savo čia 
gautais valdžios pasportais, o ne-piliečiams mes pagami
name visus reikalingus sugryžimui popierius. Su jais ga
lima išbūti Lietuvoj 6 menesius laiko ir sugryžti i Suvie
nytas Valstijas kaipo šios šalies gyventojui.
Ruoškitės ant Liepos 4 dienos — ir kreipkitės į “DIR
VOS” AGENTŪRĄ, parengimui jums laivakortės ir vi
sų popierių. Kam važiuoti kokiu prastu laivu ir turėti 
vargingą kelionę kad šiuo laivu keliaudami galit jaustis 
kaip gyveną kokiame puikiausiame kotelyje, o tik už tuos 
pačius pinigus kaip ir kitais laivais važiuojant.

LAIVAKORTE per vandeni 3-čia Klesa - $107.00
Tai yra iš New Yorko iki Klaipėdos.

Reikalaukit informacijų. Visais reikalais adresuokite: == 

| “Dirvos” Agentūra | 

§ 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio ■

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI 

IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS GĖRIMUS: 
Orange Clcraoy, Ginger Ale, Root Beer, 

Cherry, Strawberry, Grape, Lemon, 
Cream Soda, Loganberry, 

Cream Cola.
Pristatome ant bile pareikalavimo į Krautuves, Namus, 

Sales, Piknikus ir visur kur reikia.
2047 Hamilton Ave. Cleveland, Ohio

“Lietuvos Kariumene”
Kas iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę?

Lietuvos Kariumenė
Kas saugoja Lietuvos rubežius?

Lietuvos Kariumenė
Kas palaiko Lietuvoje tvarką?

Lietuvos Kariumenė
Ka reiškia “LIETUVOS KARIUMENĖ”?

Veikalas “LIETUVOS KARIUMENĖ” turi 100 gražių 
paveikslų; yra tai pirmutinis paminklas kokį pastatėme 
pirmutiniams Lietuvos 'karžygiams aukojusiems Lietuvos 
Laisvei savo kraują ir gyvatetį.

Lietuvos Kariumenė
Atrasite aiškiausius aprašymus visų tų sunkenybių kokias 
pergyveno Lietuva kurdama savo Valstybę ir organizuo
dama savo kariumenę.

Lietuvos Kariumenė
Taip kaip veidrodis parodo musų žmonių kovą su Lietuvos 
laisvės priešais: Vokiečiais, Rusais, Lenkaite.

Lietuvos Kariumenė
Didelio formato, 7x10 colių, labai graži popiera taip 

•kad paveikslai patalpinti tarpe teksto daro įspūdį kaip 
kokio brangaus albumo. Tuose paveiksluose rasi nevieną 
pažįstamą sau asmenį ar tai Lietuvos veikėjų tarpe, arba 
tarpe Lietuvos kareivių ginančių Lietuvos Laisvę ir Ne
priklausomybę nuo Lietuvos priešų.

Lietuvos Kariumenė
J Labai pigus veikalas palyginus su daugeliu kitų veika- 
g lų, su prisiiuntimii kainuoja .................... $1.50 
H Ta pati odos apdarais ........................ 2.50 
p Ta pati odos apdarais, paauksuotais kraštais .... 3.50

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“DIRVOS” KNYGNAS
I 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Pranešim, as

THE

GREAT NORTHERN

STEAMSHIP COMPANY
(Incorporated) ,

BOSTON, MASS.

Praneša jog jau Rengiama Viskas 
Reikalingo Mėnesiniams

$110 Į Abu Galu Pasivažinėjimams Europon
Boston—Southampton

SI 10
VIENAN GALAN $65 

Sujungiant j
London, Liverpool, LęHavre

Boston—Gothenburg
$138

VIENAN GALAN $75 
Sujungiant į 

Christiania, Stockholm, Danzig 
Riga, Hellsing, Copenhagen

VIRŠMINĖTOS KAINOS APIMA GELŽKELIO LĖŠAS IKI 
PUNKTŲ šIAURhN TAIP TOLI KAIP STOCKHOLM

Ši Kompanija planuoja pergabenti apie du tūkstančiu pasažierių 
kas mėnuo. Pasirengk pasivažinėjimui šios vasaros bėgiu.

Pašažieriu gyvastis bus apsaugota 
VISAD-ŠILTAIS SAUGIAIS SIUTAIS 

kurie sulaiko nuo nuskendimo ir apsaugoja nuo peršalimo
Kelionė į abu galu, su visais ap
mokėjimais ant laivo, nėra išįai- 
desnė kaip vakacija čia pat na
mie! Sutikimui žmonių reikalavi
mų nebrangių išlaidų ir tuo pa
čiu sykiu patogaus ir linksmo va
žiavimo per Atlantiką, yra tiks
las Great Northern Steamship 
Company. Suorganizuota progre- 
sivių biznio žmonių kurie perma
tė išimtiną progą esančią dabar ne
brangiam pasivažinėjimui Euro
pon, Kompanija pasitarnaus tūk
stančiams inteligentiškų žmonių

kurie nori aplankyti mūšių laukus 
Francuzijoj, aplankyt Shakespeare 
šalį, Skandinavimą, Žemę Vidur
nakčio Saules, etc. Tai gyvenimo 
proga! Taip tai rodos; bet dar 
yra daugiau, ši kompanija buda- 
vojasi nuolatiniam bizniui, prade
dama naują laipsnį augštos klešos 
jūrių keliavimo vienos klesos pa
matais? Kad taip galima padary
ti su pusėtinu dar uždarbiu jau 
paaiškėjo ir toliau išrodoma mu
sų knygelėje. Pamatysit kad ji 
yra labai žingeidi.

MES TAIPGI JUMS PARODYSIME KAIP GALIT 
PASTOTI DALININKU PLAČIAUSIA KALBAMOS 

ĮSTAIGOS NEGU IKI ŠIOLEI.
Iškirpk ir pasiųsk mums su savo vardu ir adresu ”^£5

A. Wikstrom 
Information Dep’t 
Edmunds Bldg., Suite 54 
Boston, Mass

I am interested in securing full 
information regarding a trip to: 
Erigalnd _ ___ _ ______
France ______
Germany _____ _____
Sweden _____ ______
Norway _____ ____ -
Denmark _____ ____ -
Baltic Provinces ______ ______ 
Finland . _____ ,_____
Russia _____ _____
Name__ _______ __
Street or R.f.d.j __t_______ :.___
City or Town ________________
State _________ ____________

A. Wikstrom
Information Dep’t 
Edmunds Bldg;, Suite 54 
Boston, Mass. IHli

I am interested in becoming part- 
owner in the Great Northern 
Steamship Company.

Please send me prospectus and 
full particulars.

Name________________________
Street or R.f.d________________
City or Town ________ ___ _—
State
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: Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
;! Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

JUODAŠIMČIO DARBAS

Ir develande yra juodašim
čių. Dar kokių!

žinote kad čia rengiama kon
certas. Vietos žmonės taip ne
daug turi progos palsigerėti dai
nomis ir tautine muzika. deve- 
ląnde tėra dvi dainininkės, — 
tai poni S. Greičienė ir p-lė Ju
lė Baltrukoniutė. Rodos, turė
tume jas ant rankų nešioti ir 
mylėti: jos savo balsiais, savo 
pamėgimu dalios mums širdis 
pasmagina, inus j svajonių šalis 
nugabena. O vienok yra žmo
nių kurie nori joms kelia pasto
ti!

štai “Dirvos” redakcija bir
želio 6 d. gavo sekančio turinio 
laišką:

“PASAKYKIT GREICIUVIE- 
NEI IR BAUTRUKONUTEJ 
JEIGA JIA DAJNOS AN STEJ- 
ŽAUS TAI BUS NUžUDITE.”

Po laišku, vietoj parašo, yra 
nupiešta kaukolė ir kryžium su
dėti kaulai. -Laiškas, kaip ma
tote, parašytas su klaidomis. 
Tur būti tyčia taip parašytas 
kad supainioti pėdas, 
išsiųsta iš Stoties Nr.
6 d., 4:30 vai. ryte.

Mes nei nemanome 
bjaurus grąslbimas 
musų gerbiamąsias dainininkes 
■nuo dalyvavimo koncerte. Jos 
žino ko verti yra tokie purvini 
jųdošių darbai. Jos nepaisys ir 
d'aniubs. O tais kurs šitokį grą- 
sinimų laišką parašė pasigailės 
ir gal dar už savo darbą šaltojoj 
pakutavos: laiškas bute paduo
tas policijai ir rankraščio eks
pertai greitai suseks kas jį pa
rašė. Mes spėjame kad tas ra
šytojas gailisi savo kvailą dar
bą atlikęs. Ir mums jo gaila už 
jo kvailystę — tat mes esame 
pasirengę duot jam progos pasi
taisyti: jei jis užeis į Redakciją 
20 d. birželio, 6 vai. vakare, ir 
pasiaiškins tai mes laišką Sulai
kysime. Kitaip — tegul paskuti 
nerugoja: už tokį darbą turės 
atsakyti....

Mes iš reiškiam 'širdingą užuo
jautą musų gerbiamoms daini
ninkėms ir užtikriname jas kad 
su jomis yra musų miesto visuo
menė it musų laikraštis, o mes 
jas apginsime nuo užip’uldinėji
mų !

Nebūtume apie tai ir rašę jei 
ne tai kad laikas mumis apsiva
lyti nuo tokių sportų kurie ne
žino kaip reikia sunaudoti mokė
jimą rašyti ir savo plunksną pa
naudoja kenkimui kultūringiems 
darbams.

Laiškas
2 birželio

kad toks
Nulaikys

Svečiai redakcijoje. , Birželio 
7 d. lankėsi “Dirvos” redakcijoj 
Lietuvos šaulių atstovas gerb. 
A. Žmuidzinavičius. Birželio 9 
d. jis buvo atsilankęs su savo 
žmona ir dukrele. Jie visi va
žiuoja į Chicagą.

Panedėlyje gerb. Žmuidzinavi
čius irgi buvo atsilankęs atsi-

“Dirvos” Agentūra pa
daro reikalingas popieras 
įvaižiavimui tėvų, vaikų, 
brolių, seserų ir šiaip gi
minių, taipgi parduoda 
laivakortes jų kelionei.

Padaro taipgi popieras 
tiems keleiviams kurie 
turi savo pinigų laivakor
tei. Jiems tik reikia afi- 
davito įleidimui jų į šią 
šalį.

Kolei kvota dar neuž
pildyta; kurie norit par
sitrauki savo gimines iš 
Lietuvos ateikit į “Dir
vos” Agentūrą bile dieną 
ar vakare, ir čia gausit 
visas informacijas apie 
atitraukimą saviškių iš 
Lietuvos.

Traukti gali savo arti
mus gimines Suvienytų 
Valstijų piliečiai ir kurie 
turi pirmas pilietybes po
pieras.

Pinigai per “Dirvos” 
Agentūrą nueiną į Lietu
vą ir į Lenkų užimtas da
lis labai greitai. Žemiau
sias kursas negu kitur ir 
greitas patarnavimas yra 
dvi piežastįs delei ko vi
si siunčia pinigus per 
musų ofisą.

Atsilankvkit ypatiškai 
arba kreipkitės laišku to-

7907 Superior Ave.
(Vietiniams: Ofisas atdara iki 9 vak.)

AKRON, OHIO
Bolševikas J. Palis nebuvo 

ganėdiritas dirbtuvės darbu, 
rėjo padirbėti viršlaikį nakties 
laiku: jis atplėšęs gelžkelio va- 
gonb duris griebė binsus (ša- 
'bal'bonus) nešti namon zupei vir
ti, Policija jį nustvėrė. Teis
mas už vogimą binsų patupdė jį 

Įpusei metų kalėjimam
Akroniiečiai katalikai la'bai yra 

susirūpinę S. L. R.-K. A., kuris 
į farmele L. A. P. B-vės varde, 
per J. Vasiliauską iš Baltimorės, 
sukišo $40,000. Ta farmele sto
vi apleista tarsi Saharos pusty- 
nė. Subivienijlino valdyba nie- 

“Dirvoje”. Išvažiuot (reikia vi-1 *s to sau nedaro. Preziden- 
siems susirinkt prie Lietuvių Į tas Milius iš Pįtts'burgo pasibu-

sveikint. Papasakojo apie orga
nizuojamą Amerikoje Lietuvos 
šaulių Rėmėjų Pulką, prie kurio 
kviečiama visi patriotai Lietu
viai.

Utaminke redakciją aplankė 
poni Lukoševičienė iš Brooklyn, 
N. Y., kuri čia atvyko pas savo 
dukterį Birutą žiuirienę.

Sandariečių draugiškas išva
žiavimas. Birželio 24 d., nedė- 
lioj, Sandaros 18 kuopa rengia 
draugišką išvažiavimą 'ant Ba- 
čiuiio ūkės, už Hudson, O. Ga
li dalyvauti kas iškalno užsisa
kys pals komisijos narius arba 
“Dirvoje”.

už- 
no-

EKSTRA PIGUMAI
4 šeimynų namas, 22'kambariai, 4 

maudynės, 4 garadžiai; didelis lotas. 
Netoli Lietuviškos bažnyčios. Kaina I 

I $1.7,500. Reikia {mokėt $4,500. Inei- 
gos $191 j mėnesį.

2 šeimynų namas, 10 kambarių, 
garadžiai, furnasas, maudynės, dide
lis lotas. Kaina $8,000. Reikia įmo
kėti $2,000.

1 šeimynos namas, 6 , kamabariai, 
| elektra, garadžius. Kaina tik $4,500. 
Geo. Kaupa & Company

6603 St. Clair.Avenue
Atdara vakarais iki 8 vai. (24)

DAYTON, OHIO
Vietufe Lietuviai šiek tiek ju

da. Nors. ,nę perdaug, bet vis 
darbuojasi, čia yra SLA. kuo-| 
pa, dvi T. M. D. ku'opos Ir A. L. 
T. Sandaros kuopa, šalip 'ki
tų organizacijų. Nesenai dar 
čia susitvėrė antroji TMD. kuo
pa iš .vien moterų, po vadovyste I 
gerb. Mockevičienės. Kuopa ne- 
palsižymi narių skaitlingumu, 
'bet gana gyvai veikia. Paren
gia tai vakarėlius, tai aukauja 
Lietuvos reikalams. Nesenai ta 
moterų kuopa surinko $50 Lie- PAJIEŠKAU SESERS, Zuzanos 
tuvos našlaičiams ir pridavė L. | 
M. G. Komiteto atstovėms.

Biržplio 17 d. SLA. 105 kuopa 
rengia pikniką.

Sandarofe kuopa nesenai jau 
savo vasarinį išvažiavimą atlai
kė. Narys.

PAJIEŠKOJIMAI

šlikčiutės. iš Gaigalų kaimo, 
I Vilkijos vai., Kauno ap., apie 18 
Įmetu kaip Amerikoje. Ji pati 
ar kas apie ją žino praneškit 
šiuo adresu: (25)

Olesė šlikčiutė-Samuoliene
2382 Professor A v.. Cleveland, O.

>IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠTO
[ wr I Atsibuna kas Nedėldienis 2:45 po pietų 

Wm. Abel Salėj 7017 Superior Avė.
Įžanga Dykai — Kolektų Niekad Nebus

Svarbių knygų galima gauti pasiskaitymui:
MILIJONAI ŽMONIŲ NEBEMIRS - - - - - - - - - 2fie 
DIEVIŠKAS PLANAS AMŽIŲ --------- T - 25c 
KĄ ŠV. RAŠTAS SAKO APIE PEKLĄ -------- 15c 

Kreipkitės į “Sargybos Bokštas" 18 Concord St. Brooklyn, N. Y.

LIETUVIAI ATEINA
Kasdien savo senon sanitariškon mau
dynėj kur jiems geriausia patinka, 
nes 
šia 
jus

yra visokį patogumai ir geriau- 
patarnaujama. Taigi ateikit ir 
kurie dar nebuvot. (30)

KAINA TIK 25 CENTAI.
921 St. ČIair Avė.

Netoli E. 9th Street
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7907 SUPĘ

čiavo su Vasiliausku ir dabar 
dėknus trina kad mužikus apra
mino. štai vėl “Garse” S. L. 
R.-K. A. 4-tas Apskritis Wil- 

. , kes Barre, Pa., pakėlė klausimą 
doma krutanti paveikslai Idai- .ką valdyba dato įsu $40,000 ir 

J Rodė gerb. A. ta farmele? Tas klausimais ir
liks klausimu.

Juk arti Akrono yra Cleve- 
landas, You'ngsitownas, Alliance, 
Daytonas, kame randasi Susivie
nijimo kuopos, ir jei centro val
dyba nebūtų gausiai apmokėta 
nuo Vasiliausko, ji atvažiuotų 
apžiūrėti ir tiesą Susivienijimo 
nariams pasakytų. Wilkes Rar- 
riečiai jeigu nori teisybės suži
noti teparenka keletą narių ir 
atsiulnčia Akronan, tada sužinos 
Susivienijimo stovį. Akronie- 
čiai maltydami apsileidimą Susi
vienijimo narių ir vaidybos kad 
jų pinigai yra dingę, liustatija.

Birželio 24 d. šv. Juozapo Dr- 
stė turės Lietuvių darže didelį 
pikniką.

Geri amatoriai rengiasi, orui 
atvėsus, sulošti "Klebonas Kal
tas”. Nekurie įsako kad j.ei 'tą 
veikalą loš, eidamas ant persta
tymo negailės už ti'kietą penkių 
•dolarių. Laukiam visi, ten yra 
parodyta šelmystės bendrovės ir 
jų vadų. Męiženis.

salės nuo 7:30 vai. ryte.

Nedė-Klaipėdos paveikslai, 
lioj- bažnytiniam ‘skiepe buvo rp-

Rodė gerb. A.
Publikos bu- 

Aulkų šauliams

pėdos užėmimo. 
Žmuidzinavičius, 
vo ganai daug, 
liko apie $70.

Vyčiai vieni 
darė ir turbut 
pinigų šauliams neliktų, nes nie
ko apie rengimą pašaliniams ne
pranešė.

šitą parengimą 
bijojo kad daug

Sandariečių susirinkimas. 8 
d. birželio “Dirvos” redakcijoj 
Įvyko Sandaros 18 kuopos susi
rinkimais. Buvo plačiau aptarta 
rengiamas išvažiavimas ir kiti 
reikalai.

Prie 18 kuopos persikėlė gerb. 
V. K. Račkauskas, kuris nuo tos 
dienos pradėjo darbuotis “Dir
voje”.

Sandariečiai turėjo gražų pa
sikalbėjimą su naujai atvyku
siu darbščiu musų veikėju, da
vė užklausimų apie Lietuvos 
reikalus ir šiaip politiką, 'ir btivo 
patenkinti' jo aiškia, nors ne for- 
mališka kalba.

Išvogė bagažą. Cievėlandan 
atvykusio p. V. K. Račkausko 
bagažą ant gelžkelio kažkas “pa
tvarkė”: iš vienos valizos išvog
ta plieninė dėžė (“safety box”), 
kurioje buvo svarbių dokumentų 
ir mumizm'aitikos ran'kius (se
novės pinigų). v Nuotolių, sa
ko. suvirs $300.

P-as Račkauskas sako: “Ke
liavau Europoje du kartu, ir nie
kur niekas neįsilaužė į valizas, 
nors daugelis sako kad Europo
je bagažą išvarto.... Ir štai 
civilizuotoje Amerikoje išlupo 
čemodaną ....’•

Turėkit atmintyje kad 22 d. 
liepos yra rengiama didžiausias 
piknikas ant Chestnut Grove, 
State Road. Yra paimta geriau
sias orkestras šokiams. Minėkit 
tą dieną visi! Reng. Kom.

Kun. M. Mikšis, buvęs vietos 
Lietuvių parapijoj vikaru prie 
klebono Vilkutaičio, apleido Cle- 
velandą ir išvažiavo į Pennsyl
vania valstiją. Jis čia išbuvo 
keletą mėnesių. Jis dar neper- 
senai kaip iš Lietuvos, bet jau 
senas kunigas.

Savo, trumpu laiku klebonavi
mo Kun. Vilkutaitils jau trečią 
ar ketvirtą vikarą paleidžia — 
kažin kode!: ar perb&truls bosas, 
ar alga permaža?

“Dirvoje” galima gauti viso
kių laikraščių iš Lietuvos.

PARDAVIMAI
MĖSINYČIA ir Grosernė parsi

duoda, geroj vieloj, apgyven- 
toj Lietimais ir Lenkais. Par
duodu dėlto kad nemoku tų kal
bų. Ateikit pažiūrėt.
Mr. Miller, 4220 Superior Ave. 

Tel. Rand. 5348.

RAKANDAI 5 kambarių parsi
duoda, ir Haynes 1918 auto

mobilis. Gera proga kam reika
linga, nes išvažiuoju Į Lietuvą. 
Ateiki tpažiurėt. 13609 Har
vard Ave. Cleveland. (25)

SKUTYKLA ir Pulruimis parsi
duoda, geroj vietoj, apgyven- 

toj Lietuviais; biznis geras. Iš
važiuoju iš Clevelando, turiu 
padruoti. Sel. če&nevičiuB. 
6930 Superior Ave.

SA LIŪNAS PIGIAI parsiduoda 
arba ir galima renduot. 2402 

St. Clair Ave. Klauskit infor
macijų pas A. Valento (24) 
2402 Št. Clair. Td. Pros. 901

11 kambarių namas, 1200 E. 74
Št.. del 2 šeim. Karšto van

dens šiluma, maudynės, elektra, 
sleitų stogas, garadžius, didelis 
lotas, reikia įmo'kėt tik $3,000. 
Kaina $11,600. Kreipkitės 1200 
E. 74 St. (24)

Kf Prospect 202.
| Dr. T. A. Hanlen I 
| DANTISTAS t=t! |

Ol'Uo valandos: Nuo 8 ryto 
<ki 7 valandai vakaro

1395 E. I 9trsot 
Cleveland, Ohio.

nBSSMHHWWlAKfiMBP

Planelio Siutai
VYRIŠKI VILNONIAI 2 ŠMOTŲ

STEBĖTINAI PIGIAI
Gražus sportiški arba vieneile

guzikų krutinę modeliai; skeleto- 0 g| AP 
no pamušalu; pasiūti su apvedžio-M g U H 
tom siūlėmis; yra pilkų, rusvų, B B |UV 
rudų spalvų su bryzeliais ir mar
giniais. Micros 32 iki 44. Tinka- ■ ®
miausi vasaros nešiojimui. Base- 
mente specialiai po $17.95.

VYRIŠKI VĖSUS MOHAIR IR 
PALM BEAČH SIUTAI 

pilki, mėlyni, ir juodi bei baltais 
siūleliais; mieros 34 iki 44. Vie
natiniai siutai karštam ore. Ba- 
semente po $11.95.

.95

VAIKŲ 2-KELINĖM SIUTAI
Tamsių vyrišku pavyzdžių su perjuosimais ir su 

kvolduotais užpakaliais; kiti su diržais aplinkui; 
visi pilnu pamušalu; su apvedžiotomis siūlėmis; at
sargiai pasiūti; mieros 8 iki 18; Bargain Basemen, 
te specialiai po $9.98.

$5$

NAMAI NAMAI NAMAI
6 kambarių pavienis, su 2 gara- 

džiais, amt E. 85 netoli Supe
rior. $6,200. Reikia $1,000 įmo- 
kėt, likusius po $50 mėnesyje.
E. 61 st. arti Superior — 3 šei

mynų namas, su garo šiluma, 
didelis iotas. Kaina $8,600. Rei
kia įmokėti $4,000.
Netoli E. 70 ir Superior, 4 šeim. 

niūras su 2 .eimynu medine.
$25,000. Inmokėt $5,000.
Giddings Rd. netoli Superior, 3 
šeimynų, lotas 37x170. $13.500. 
Ant išmokesčio.
Mes taipgi mokam cash už jūsų 

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE.

Rand; 6153.

PA.TIEŠKAU savo vyro Jurgio
Višniausko, pirmiau gyveno 

Clevelanlde, dabar turbut kur 
Pennsylvanijoj. Aš buvau išva
žiavus Lietuvon. Dabar pagry- 
žau Amerikon ir nežinau kur 
jis randasi. Jis pats arba kas 
apie jį žino prašau pranešt.

K. Višniauskienė 
1421 E. 89 St. Cleveland, O.

PAJIEŠKAU brolių Adomo ir
Klemento Vidžių; Klementais 

yra viena ranka, užsiima su real 
estate; Adomas laiko garage. 
Jie paeina nuo Panevėžio. Taip
gi jleškau brolienės Marijonos 
Goddiauskiutės. Jei kas lapie 
juos žino meldžiu pranešti. Jie 
visi gyvena Chicago, Ill. (25) 

Mrs. Darata Jarus 
1421 E. 89th St. Cleveland, 0.

NAMAI IR LOTAI
PARSIDUODA PIGIAI.

Naudokitės šita proga — aš tu
riu ant East Side daug namų ir 
500 Lotu visai nebrangiai par
duoti. Pas mane pirkdami su
taupysite sau pinigu.

J. A. PEČIULIS 
1219 Ė. 83rd Street

Tei. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS 
advokatas!

1 Praktikuoja Visuose 
teismuose.

Of i&ss
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

3

T 
i

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS . 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE.
Kamp. E. 55th St. Cleveland.

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po pietų. Atdara 
subatomis ir kitais vakarais.

I
 LOUIS EISENBERG | 
Turi Geležinių Daiktų, Peflf,] 

Kvaibų, Varnišių, Cinnoja, j 
Lieja ir Stogams dangalų i 
1169 East 79th St. N. E. I 

Princeton 1337-K j 
WW.W.W.WAV.VMVM1

No. 25

PERŠU

Italijoj 3
butų, bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas.
Superior Home 

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, Q.
STIKLAI, MOLINIAI 
INDAI IR PUODAI
Raugas ir Apinės 

Speciališ kūmas.
8707 BUCKEYE RD.

i

t

Vyriški ir Moteriški 
ČEVERYKAI

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai
tės. Naudokitės šita proga — 
Lietuvių išdirbystės Over-Globe 
Čeverykai drūtai padaryti ■ ir 
gražiai tinka ant kojų. Šitas 
yra tik vienas Lietuviškas Sto
ras čeveryku develande.

MEYER MILLER
6311 St. Clair Ave.

Žen

D/
IR DAB

NAUJIENA Clevelando LIETUVIAMS
Atidarė naują Paveikslų Studiją Lietuviams patogiausioj 
vietoj, šalę Lietuvių Salės. Darbą atlieka tikrai artistiš
kai, nes fotografijos mokslą baigė vienoj iš didžiausių New 
Yorko mokyklų, taipgi dirbo puikiausiose paveikslų Studi
jose New Yorke. Darbą padaro gražiai nž numažintas kai
nas. Padidina paveikslus iš mažų, spalvuoja riaturalėmis 
spalvomis. Viskas garantuojama.

J, J. STANKUS
New Yorko Fotografijų Artistas

6,905 SUPERIOR AVE. Trįs durįs nuo Lietuvių Salės

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

4>
Oi
<>
4> IŠPARDAVIMAS
X Nuo 2 iki 3 vai.

Youngst 
■oras ir sb 
daa gelež 
vans veiki 
užsakymų 
dirlanių.

Ziriko>< 
md algos

East Li 
niukystės 
išdirbėjai 
lis menes 
įšildyti i 
ją krautu

p.)

SKAITYK IR 
PAGALVOK

Kiekvienais žmogus ryžtasi apsirū
pint senatve. .Bet “pasiryžimai” 
vieni niekur nenuveda.
Su bile diena gali padėt savo pinigus 
taupymu1’ šioje ištaigoje ir už juos nuo
šimtis eis nuo dienos padėjimo iki iš
traukimo, ne kaip kitose įstaigose kur 
nuošimtis pradeda skaityti nuo mėne
sio pradžios ar dar rečiau.
Ir nuošimtis nuošimčiui nelygus — čia: 
mokama PENKTAS (5%) NUOŠIM
TIS arba 25% daugiau negu gaunant 
ketvirtą nuošimtį.
Perkelkit savo pinigus čionai — viskas 
ko,reikia tik atsineškit čia savo knyge
lę, ii' jūsų pinigai bus pervesti čia.
Atvažiavusiems iš kitų miestų patar
naujame pertraukime pinigų iš bankų 
ten kur jie buvo palikta.

THE A. B. SAVINGS & LOAN GO
3352 Superior Av. Cleveland, O.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba 'profesorius no- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. ‘Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentggno ir pilnas Bakte- 

iSnr r)°l°Siškas egzaminavimas kraujo ati- 
JĮfiJ dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
Ahm 'r le*Su paimsiu jus gydyt, jums 
i'Bwl tuoj augryž senoji jūsų sveikata ir 

tvirtybe. Jeigu turite nusiipnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnupdijimo 

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St.

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.

Cleveland
4.
iki 8 vakar*

YS1.25-1.25 UNION SIUTAI (Im
g 79c
Y Vyriški vatos audimo; biskj ne-
4z reguliariški. Žemės Grindys. 
4> 25c RANKŲ ŠEPETUKAI
X 17c
4/ Geri pirštams valyt. Visokių ru
ošiu ir dydžių. žemės Grindys.
X 98č MAIŠYMUI BLIUDAI
4> 55c

Tyro kristalinio stiklo; 11 co- 
4>lių mieros. Šią valandą už 55c. į 

žemės Grindys.
Y 39c PADUŠKOMS VIRŠ AI PO
X 26c
X Baltinti, 45x38% mieros. Gerai
Y stori, apvalių siūlų rūšies ir lai-
4zkys ilgai. Žemės Grindys.
4>5c APSIUVINĖJIMO KRAŠTAI
X 2*c
4/ Suktiniuose, 2 ir 3 colių pločio. 
4>Gerų pavyzdžių. Jardas po 214c.

1
 Žemės Grindys.

VAIKŲ $1.25 KELINĖS
79c

Khaki Jim arba kitokio audimo 
kelinės, plačios prie kelių. Mieros 
10 iki 16. Antros Grindys.

19c LANGINIU APVADAI Jar.10c
Išmarginti; su stučkos kraštais.Jardo pločio, balti arba eeru. Iš 

Ivolo kerpama. Penktos Grindys
$12 IKI $15 PATIESALAI

$8.50

8 vilnoniai ir siūlų 8.3x10.6; 10 
vien kanapių 8.3x10.6; 50 vatinės 
žolės patiesalai 8x10; 20 vilnoniai 
ir siulu 7.6x9. Penktos Grindys

S1.50 DARBINĖS KELINĖS

96c

Vyriškos tamsių bryžių audimo.

Mieros 32 • • * • |porųVAIKŲ

$3.95 ŽOLINIAI PATIESALAI <9
$2.97

Mieros 6x9 pėdų. Vienodi ir iš-Y 
marginti. Penktos GrindysO
60c TUZ. VANDENIUI STIKLŲ.A

40c 3
Koloniąlio aptiško stiklo. Sta-A 

lui naudoti. Septintos GrindysA 
$1.50 MAUDYNMĖS SĖDYNĖS A

98 c A
VAIKŲ MAUDYMOSI SIUTAI/i

$1.69 <►
Baltai nudažytos; su sturo gu-^ 
mo galais. Septintos Grindys^.

VAIKAMS ČEVERYKAI X
86c . A

Maišytų mierų rudi ir juodi; 
gražiais viršais. Guzikais suse-yT 
gami. Sklepe.jf

25c PLONAS PERKELIS
16c Y

Priprastos rūšies garžiai mar-\F 
gintas. Suknioms ir žiurkštams.O 
Jardas 16c. Skiepe^

$3.75 IKI $4.75 SKRYBĖLĖS /L
$1.00 4

200 moteriškų ir merginoms ap-A 
dabintų skrybėlių mėgiamose spal-X 
vose. Skiepe. X

IŠPARDAVIMAS |

Nuo 4 iki 5 vai. A
VYRIŠKI ČEVERYKAI Y

$1.98
Darbui arba pasirėdymui juodiY 

ir rudi. Skiepe, y
ARBATINIAI ŠAUKŠTUKAI S’ėtV

37c $
Sidabruoti, gražių pavyzdžių;^ 

reguliarūs mieros. Setas iš šešių, 
37c.
VAIKŲ

Akron, 
žeti auto 
išdirbima 
tūlos išdi 
kainas u 
jas.

Denver 
dirbtuvių 
šimnkas 
‘streiką i 
nepSdyn 
sutarties

New ? 
zdaskuči 
algų iki 
tų nuo H 
duba vi 
bti ilgiai 
re, subat

Suvirš 
gptbinffnk 
Iro dtabta 
pakel ti ai

iki 36. Apribota iki 2 
Skiepe. 

ŽEMI ČEVERYKAI
$1.73

English vasariniai; geros 
Maišyti; mierų pasirinki- 

Sklepe.
BATES’ GINGHAM AI

17c
Bates' suknioms audimai; 27 co

lių pločio. Ružavu marginių. Jar- 
> 17c. Skiepe

DRAPANOMS KAŠĖS

4> Rudi
^rūšies.
4\mas.
< 29c
O

Snų piui
dus po

90c
69CV Iš balanų, apvalaus pavidalo. Vi- 

Vdutiniško didumo. 7-tos Grindys

IŠPARDAVIMAS 
Nuo 3 iki 4 vai.
VYRŲ 35c PETNEŠOS 

a 22cY Policijos petnešos; pilno ilgio.
5z žemes Grindys
<> $1.00 STALUI UŽTIESALAI
1 77c
4^ Baltinti; 64, colių pločio. Gerai 
d^mercerizuoti. Ružavais, mėlynais 
Xir auksiniais kraštais.
X Žemės Grindys
Y Grynos vilnos; andąrokų mados;
Y vienodi ar bryžiuoti. Mieros 28 iki
4/32. Antros Grindys
4>$10 IKI $30 BALTOS SUKNIOS
O $3.904z* Merginoms 12 iki 17 metų. Bal- 
4>t oorgandie, voile arba net. Ap- 
Xciupinetos. Trečios Grindys X MERGINŲ SI.IPERIAI, PORA
X $2.63X Taipgi vaikams. Gražaus dar- 
Ybo, skųros padais, gurno kulnai.
Y Mieros 8*4 iki 2. 4-tos rGindys.
<> 39s FILET AUDIMAS
£ 29c

Setas iš šešių,' 
žemes Grindys^ 

PANČIAKOS (Import), 
5c

vatinės pančiakos; mie-< 
7%. žemės Grindys,

'Juodos 
ros 5 iki

$1 VACUUM BONKOS ’ X
59c X

Puskvortės mieros. Gražiai ap-X 
dirbtos iš vidaus ir išlaųko. Y 

Žemės Grindys^ 
$1 MAUDYNEI ABRUSAI <> 

66c v
Gražus baltinti abrusai; 22x44.0 

Gražiais kraštais. Žemės GrindysO 
VYRIŠKI SCOUT ČEVERYKAI A 

$1.83 0
Briedžio odos su šniūrais. GerosA 

ruies. Mieros 6 iki 11. A
Antros Grindys a 

$1.69 IKI $2.29 SIUTUKAI Y 
89c X 

Skalbiami,, vaikams nuo 3 iki 8. Y 
Vienodų spalvų ir maišytų, geraijf 
nešiojasi. Antros GrindysO
MEGSTINI.4I UŽTIESALAI Po O

39c 4
Langams užtiesalai, iki 2^ jar-0 

do ilgio. Atliekami galai. O
Penktos GrindysA 

$1.50 KARPETŲ ŠLAVIKAI X 
88c .4

Bailey’s Cleanwell šlavikai. Vi-A 
si garantuoti. Penktos GrindysY 

10c LEMONAMS SPAUDIKAI Y
. . AŠvaraus stiklo. Specialiai po 7c. Y 

Septintos GrindysY 
$3 00 ARBATINIAI KATILUKAiO 

$1.98 . t
Variniai nikeliuoti. No. 8 miera.v 

Stori. Septintos GrindysO
25c NEBALTINTOS PAKLODĖSA

17c 4
Gražaus audimo, nebaltintos pa-A 

klodės. 40 colių pločio. Jardus 17c.A
SklcpeA

MERGINŲ MUSLINO APAT. X 
7C X.;

Geros rūšies ■* C •vCti<> Filet langinėms tinklai, jardo „„Geros rūšies muslino; apsiulėUAf ■ 
^pločio. Balti. Penktos Grindys 200 porų. Skiepe, a W

San Fi 
hiilo vežil 
mitijonier 
motinos ] 
Anglo did 
buvo į Ai 
su -savo r 
Anglo didž 
tmą. atgav 
nuB tuo ne; 
motinos m 
nieko nežii 
gyveno An 
tai atgal.

Marion, 1 
panija kuri 
mušta 26 
man Willia 
Jaudam a $1' 
niKBtolius i 
ko riaušių.

Chicago. - 
žkelio ikomj 
mx iš valdi 
tarybos už i 
Hą metodą i 
lio dirbtuvių 
sdaužymą į 
pakymų iš 1

Chicago. - 
patarnautoji 
jų ir stočių i 
vedė taryba: 
pakėlimui it 
algų kurios 
metuose per 
265,000 darbi 
gaut mokesti 
metų humaž

Chicagoj g 
kai nutarė rti 
mi algų paki 
Iskeiko, užve 
taikymui be 
jų veikimo.

Vokietijoj, 
tikos ordo jo 
gūžio, mėnesiu 
liko didžiausi; 
m» Vdkietijo 
metų.

E. Pittšbur 
mghouse ele 
kmipamja n 
^STtiniiikams 
Ws laidos, kiij 
•^mokesčio ir1 
•mnpanijoB d;


