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udavojimas nebus tiktai už- z 
iuvusių sistemų ir jos tnr- J 
i naujos ir teisingos tvarkos I 
ono Kristaus Jėzaus, to Ku- j 
paštalas Petras dienoje Sek- J 
jis buvo vadautas Sv. Dva- l| 

o laiko, pasakė: “Ateis lai- s 
buvimo Viešpaties; ir jis at- z 
pirmiau buvo jums apsako- S 

o (užlaikyti) paimti iki lai- į I 
tų, apie ką Dievas buvo kai- 2 
ivo šventų pranašų nuo pra- 9 
>aštalų 3:19-21. (y
avimų nuo Možiešiaus iki ai 

pranašų apsakė apie atei- 91 
o palaimų. Atbudavojimas B 
» pati dalyką—t y., sugrą- a 
Į daiktų kas buvo p ra laimė- X 
mas danguje nėra ką žmo- © 
st yra duodamas kaipo didis n 
ną Viešpačiui, bebūnant po A 
ir apistovų. Atitaisymas į? 
bus duota visai žmonijai H 

, kur žmogus bus sugrąžin- A 
aisvės ir laimės ant žemės, x 
tulasis žmogus, Adomas; ir (j
įdėjimą kuris buvo duota d 
uri ateiti ant pasaulio per J 
ir išrinktą klesą, kuri yra 8

O kad pirm to iškilmingo 2 
vargų laikas. Tie vargai ® 
lis Mikelis žemiau paduo- (a 
■is 'kaip Dievas”, arba tą A 
ristų Jėzų, tą didį kapito- w 
sntras atėjimas ir steigi- fl 
ką Krikščionis geidė jau 2 

ašas Danielius, nurodyda- » 
itais žodžiais: tuom laiku 81 
tis Mikelis, kuris užstoja A f 
s toks vargų laikas kokio T t 
žmonių buvo: ir tuom lai- 8 |

Ibėti, kiekvienas kuris bus n 
e. Ir daugel iš tų kurie Z j 
abus; nekurie ant amžino J t 
ižino paniekinimo”—Danie- 8 | 
t. Apr. 21:4. A
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Belgai - Francuzai Dar Labiau 
Smaugs Vokiečius

POINCARE IR THEUNIS SLAPTAI NUTARĖ 
IMTIS NAUJU PRIEMONIŲ PRIVERST 

VOKIETIJĄ NUSILENKTI.
Anglijos Atstovas Tariasi Paryžiuje apie Perdavi

mą Reinlando Tautų Sąjungos Kontrolei.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Francuzai-Belgais Slo
pins Vokiečius dar 

Sunkiau

AUDROJ ŽUVO 900 
ŽMONIŲ

Tokio, Japonija.'— Praneši
mai iš Korėjos sostinės , Seoul 
skelbia jog ten praėjusi pajūriu 
baisi audra padarė daug nuos
tolių. Oficialiai žuvusių skai
čius paduodama i .900 žmonių. 
Tik 50 lavonų pirmose dienose 
teatrasta.

"Dim" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS f
Leidžia kas savaitė Clevelandc, Ohio

Olpo Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ..................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje .................... $2.50
Lietuvoje ir kitur .. ...... ......... .. $3.00
Prenumerata apmokama iškalno ir skaito
si nuo dienos užsirašymo, ne nuo Naujų 
Metų. Apgarsinimų kainų klauskit laišku.
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AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠTININKŲ 
VI-TAS SUVAŽIAVIMAS

Balandžio 7 ir 8 d. Brooklyn, N. Y.

Chicago, III. — Apie 200,000 
■daibininkų dirbančių mėsiny- 
čiose gavo algų pakėlimą lygi
namai ant 10 nuošimčių, nore tū
li gauna daugiau, kiti mažiau.

šalip to, mėsinyčių darbinin- 
Tcams bus duodama apmokamos 
vakncijos.

Youngstown, O., pakėlus ge
ležies ir plieno darbininkams ai- 
gas, jokių kitokių permainų čia 
neįvyko išskyrus dėjimą pastan
gų kuodaugiausia pagaminti tų 
produktų, kadangi reikalavimai 
■dideli. Trukdymas daugiausia 
.yra del stokos darbininkų.

Hocking kasyklos, pietinėj da- 
lyj Ohio valstijos, užsidarė dė
lei nesiradimo vietos anglį iš- 
,-gabenti.

New Yorke buvo sustreikavę 
300 kompresuOto oro darbininkų 
tunelyje tarpe New Yorko ir 
New Jersey. Pakėlus jiems al- 
•gafe, daibin inkai sugryžo.

Lynn, Mass., Sustreikavo gu
minių avalų dirbėjai, reil^alau- 
<dami algų pakėlimo ant 30 nuoš.

Clevelande, keletas didesniųjų 
išdirbysčių pakėlė savo darbi
ninkams taigas.

Londone, pirmu kartu per 288 
metus neišėjo “The Gazette”, 
•oficialia Anglijos valdžios orga
nas, sustreikavus spaustuvės 

‘darbininkams. Laikraštis buvo 
sulaikytas vienai dienai; ant ry
tojaus, po didele sargyba, palei
sta presai dirbti.

Boston, Mass., Walworth ge
ležies dirbtuvė pakėlė 1,200 sa
vo darbininkų algas iki 10' nuoš.

Anglijoj darbo krizis didėja. 
"Visoj šalyj pradeda apsireikšti 
bruzdėjimas. 500,000 budavoji- 
mo amatų darbininkų laukia lo
kauto. 20,000 tikiu darbininkų 
streikuoja.

Praėjusios vasaros gelžkelių 
dirbtuvių darbininkų streikas 
Kansas valstijoj kainavo virš 9 
milijonų dolarių. Streikuojanti 
darbininkai neteko 6 milijonų 
dolarių algomis.

Memphis, Tenn., sustreikavo 
700 tramvajų darbininkų reikia- 
Jaudami „pakėlimo aglų.

Suv. Valstijose biznis ir dar
bai atbudo. Metai laiko atgal 
apie 4,000,000 darbininkų rado
si be darbo; šiuo laiku beveik 
visi dirba.

Nuo įvedimo Suv. Valstijose 
prohibicijos įstatymo degtinda
riai ir jos' platintojai užmušė 33 
valdžios blaivybės užžiurejimo 
agentus.

Amritsar, Indijoj, įvyko dide
li stikilfrnai delei Mohametonų ir 
Indų neapikantos. Daugelis su
žeista.

Lewes, Del., pakraštyje nu
skendus laivei prigėrė 5 žmonės.

Burlington, N. J., sudegė 60 
geriausios veislės kumelių, ver
gės apie $1,000,000.

Evansville, Ind., sūnūs užmu
šė savo 73 metų amžiaus tėvą 
sakydamas jog norėjo jam pa
gelbėt atsiliuosuat nuo- skausmų 
buriuos jis kentė nesveikauda- 
rpas. Sūnūs areštuotas.

Suokalbis prieš Raudo
nuosius Susekta

Kopenhagen. — 150 žmonių 
•areštuota Maskvoje kaipo daly
vių suokalbyje prieš sovietų val
džią. Slaptais ginklų sandais

Dusseldorf. — Susekta ir 
suardyta Vokiečių suokalbis 
Ruhre terorizavimo visų Bel
gų ir Francuzų okupacijos vir
šininkų.

Paryžius. — Taikos karvelis, 
kuris buvo beplasnojąs virš quai 
d’orsay pėr keletą dienų, nuskri
do šalin. Pirmiau buvo manyta 
jos bus galima pradėti taikytis 
su Vokietija, bet dabar, po kon
ferencijos Francuzijos premjero 
Poincare su Belgijos premjeru 
Theunis, paiškėjo jog Vokietija 
gali tikėtis padidinto slėgimo
Ruhre, vietoj taikos. Praneši
mai jog Belgija ir Francuzija 
susitarė ant naujų išlygų iš Vo
kietijos ir kad Anglija gal stos 
į eilę su savo dviem sąjungie- 
tėm tokiu budu greitai išsiblaš
kė.

‘ Užrubežinių Reikalų ministe-
rija skelbia jog liko nuspręsta
padidinti spaudimą Ruhre ir to 
laikytis tolei kolei Vokietija iš;l
eis su savo pasiūlymais atlygi
nimų už karę.

Kokių būdų bus imtasi tuom
tarpu nežinoma, juos bandoma 
laikyti slaptoje.

Anglijos valdžia atsuko kur
čią ausį ant Francuzų prašymų 
dalyvauti Ruhro spaudime ir iš
gavime atlyginimų iš Vokiečių.

Pasklidęs gandas apie Anglų- 
Francuzų susiartinimą tame rei
kale pradingo.* * «
Siūlo Ruhrą Tautų Sąjungos 

kontrolei
Paryžius. — Kaip Francuzi

jos pasiuntinis andai į Londoną, 
dabar Anglijos pasiuntinis at
silankė Paryžiuje ir pasimatė uu 
prezidentu Millerand, premjeru 
Poincare, maršalu Foch ir šu tuo 
buvusiu pasiuntiniu 'Loucheur. 
Jo tikslas yra įkalbėti Prancū
zams sumanymą nuginklavimo 
Reinlando ir pavedimo po Tautų 
Sąjungos kontrole. Vienas gi iš 
Reinlando separatistų vadų, no
rinčių atsimetimo nuo Vokieti
jos, su žemesniaisiais Francuzų 
vadais kalbasi kad Francuzija 
turėtų greičiau sufrancuzinti tą 
srftį, iki nepervėlai.

Apie Klaipėdos Streiką 
ir Sumišimą Mieste

Washington (Elta). — Nau
dodamiesi neaiškia Klaipėdos 
padėtimi Vokiečių nacionalisti
nės organizacijos kursto strei
kus. Bal. 6 d. buvo sustreika
vę pačto, telegrafo ir telefono įs
taigų ta rnautojai, kur buvo pa
likę daug senų Vokiečių valdi
ninkų.

Balandžio 7 d. nakčia provo- 
katoriškam protestui buvo nu
versta seni Vokiečių paminklai. 
Balandžio 8 d. po pietų Smelo 
priemiestyje susirinko Heimat- 
bundininkų kurstoma Vokiečių 
minia. Atkartotinu reikalavi
mu jiems neišsisklaidžius ir mi
niai pradėjus grąsinti prisiėjo 
pavartoti ginklą. Vienas užmuš
ta, Šeši sužeista.

Šilutėj prasidėjo streikas. Vi
sų riaušių vadai yra svetimi kra
štui* gaivalai Heimatbundinin- 
kai, kurie kursto Vokiškų laik
raščių gandais buk Lietuviams 
Paryžiuje įsiūloma pasidalinti 
Rytprūsius su Lenkais. Heim- 
atbundininkai lyderiai: Pirmi
ninkas Orlowski, sekretorius Kū
no, taipgi “Memelrundschau” 
redaktorius išsiųsti Vokietijon: 
vietiniai suimti.

. -* Streikas likviduota
Balandžio- 11 d. šuviu iš mi

nios sužeidus vieną kareivį prieš 
demonstrantus pavartota gink
las. Streikuose dalyvauja Vo
kiečiai išvien su komunistais. 
Komunistai reikalauja paliuosa- 
vimo savo vadų. Darbininkai 
pareiškė buvę vadų suklaidinti, 
ir gryžta prie darbų. Pertrak- 
tacijos eina sumažinimui lyde
riams bausmės. Fabrikai dar 
nedirba — krautuvės, nors ko
munistų trukdomos, atsidarinė
ja. Elektros stotis dirba ne vi
są laiką, vandentraukis veikai; 
telegrafistų-pačtininkų streikas 
jau užsibaigė. Brauningo šuviu 
sužeistas kareivis tikimasi pa
sveiks. Vakaro žiniomis, strei
kas galutinai likviduojasi.

(L.I.B.l

Sumišimas Anglijos
Atstovų Bute

Londonas. — Balandžio 11 d. 
atstovų bute kilo Sumišimas ir 
reikėjo posėdį paleisti. Darbo 
atstovai pradėjo smarkiai ata
kuoti valdžios kalbėtojus ir ėmė 
dainuoti “raudonas dainas”.

Betvarkė kilo tarp darbiečių 
atstovų ir valdžios rėmėjų laike 
debatų už valdžią. Vienas dar- 
bietis ir valdžios palaikytojas 
net buvo susigriebę už plaukų.

Airių Kovos
Londonas. — Suėmus daugelį 

dokumentų pas Airių respubli
konų vadus paaiškėjo kokius di
delius pianus jie turi sudarę vi
suotinam naikinimui nuosavy
bės ir gyvasčių, skelbia Angli
jos dėtektivų biuras daręs kratą 
nužiūrėtų Airių respublikonų rė
mėjų namuose.

Tarp kitu planų’esą buvę už- 
sibrėžimas sunaikinti Londono 
šviesos ir spėkos įstaigas.

Trįs pažymus Aįrftj respubli
konų vadai, tarpe jų dvi mote- 
rįs, buvo suimta laidotuvėse vie
no iš kovotojų. De Valera, ku
rį irgi' ftttHma sugauti, sakomi1 
dar slapstosi. Kartais buna pa
leista gandai kad ir jis suimtas, 
nuslopinimui dvasięs kitų.

Anglas pasiuntinis, Gen. E. O. 
Spiers, siūlo šitaip: Ar Francu
zija sutiks ant Tautų Sąjungos 
kontrolės Reinlande jei ji gaus 
kitokios naudos, kaip tai panai
kinimą jos skolų ir sumą sie
kiančią 86,000,000,000 auk. mar
kių atlyginimo?

To program o dalis yra kad 
Francuzija kuogreičiausia pasi
trauktų iš Ruhro ir Reinlando. 
Tą dalyką žymiai remia Fran
cuzijos militariai vadai, kurie 
matyt supranta negalimumą iš
laikymo Okupacijos neapribotą 
laiką be užtraukimo karės.

Gen. Spiers taipgi 'savo plane 
turi nuginklavimą zonų ir kitų 
pavojingi) sferų, Lenkų 5r ma
žosios ententes rubežių.

Varo Angliakasius iš 
Namų

Berlinas. — Sulyg gautų ži
nių, 1,500 streikuojančių ang
liakasių iš jų šeimynų Saar klo
nyje' tapo Francuzų išvaryti iš 
gyvenamų butų kuriuos užlaiko 
kasyklų kompanijos.

* • •
Berlinas. — Gąsdinančios ži

nios ateina iš Augš. Silezijos dė
lei Francuzijos maršalo Foch iš
vykimo j Lenkiją daryt apžval
gą. Iš Gleiwrtz, Augš. Silezi
jos, ateina gandai jog Lenkai 
planuoja daryti militarį žygį 
prieš Vokiečius Silezijoj kaip 
Francuzai padarė Ruhre.

Premjeras Poincare silpsta sa
vo užsispyrėlio pozicijoj akivai
zdoje Klemenc.ištų irmonarchis- 
tų atakų jo politikos. Jeigu jis 
žlugtų, tikima pakils Loucheur’o 
ministerija.

Vėl Tarptautinis Suju
dimas del Aliejaus

Washington. — Amerikai ga
vus Turkijoje aliejaus koncesi
jas tam pradėjo prieštarauti 
Francuzai, ir eina gandai kad 
gali kilti nauja karė, žinoma 
Francuzų ir Anglų prieš Turkus, 
o gal kartais turėtų ir Amerika 
įsikišti.

Norima tą nesusipratimą pa
vesti tarptautfriiam teismui.

Kėsinimaisi Nužudyt 
Mussolini >

Paryžius. — Dviem atvejais 
kėsintasi nužudyti Italijos fas- 
cistų premjerą Mussolini, tiktai 
tos žinios buvę cenzūros sulai
kytos. Vienu atveju karališkos 
sargybos kareivis šovė į jį iš re
volverio. šovikas nepataikė, jį 
tuoj kiti sugriebė, bet sakoma 
Mussolini tuoj liepęs šoviką pa- 
liuosuoti.

Antru atveju premjerui gryž- 
tant automobiliu namon kelyje 
paleista į jį šūvis, nušauta šo
feris, tuo tarpu Mussolini išsi- 
tratikė revolverį ir sužeidė už
puoliką, bet jis pabėgo.

Rusų Nauji Siūlymai 
Kapitalistams

Maskva/ — Rusija dabar, ka
da daugelis valstybių grasina 
atsisakymu turėti bent kokius 
reikalus-su sovietų valdžia delei 
nužudymo generalio vikaro But- 
kevičraufe. daro pasiūlymus sve
timų šalių kapitalistams prisi
dėti prie atgaivinimo ir vysty
mo Rusijos industrijos. Tasai 
siūlymas paskelbta paties Troc
kio, kuris iki šiolei dar Leninui 
j akį šokdavo jeigu tas ką sve
timiems kapitalistams siūlyda
vo (savi kapitalistai visi iššau
dyti). Anot to priežodžio: Su- 
gryš paršas prie lovio. Sugryš 
Žydelis Trodkls prie pinigų.« • •

Markva. — Darbininkai ko
munistai savo demonstracijoje 
šukavo reikalaudami mirties Ru
sų bažnyčios pattriarkui Tikho- 
nui.

Jo teismas atidėta toliau.
Aštuoni šimtai komunistų su

sirinkę Maskvoj iš visų Rusijos 
federacijos kraštų iškilmingai 
apvaikščiojo dvyliktą metinę 
komunistų partijos konvenciją. 
Delei ligos, Leninas susirinkime 
nedalyvavo.

paimta. Daugelis sovietu vai- y \
tižios darbininku tame dalyva-1 ./^omun!st“ partija Amerikoje 

‘ | Ištižo, o jos nariai persivertė į
Darbininkų Partija.

Kalamozoo, Mich., 'kum. Dil
lon, prisipažinęs nužudęs kitą 
kunigą, nuteistas visam amžiui 
kalėjiman. Advokatai norėjo 
tėvelį padaryti bepročiu 'kad tik 
iš bausmės išgelbėjus.

Sacramento, Cal., Japonų mo
kyklai užsidegus gaisre žuvo 9 
vaikai.

New Yorke, bal. 12 d. auto- 
mobilkums suvažinėjus penkis 
žmones, imtasi varžyti važinėji
mo greitumą.

Sesija I
Subatoj, balandžio 7 d., suva

žiavus būreliui redaktorių ir jų 
laikraščių bendradabrių, Tony’s 
Hotel, 145 Broadway, Brooklyn,
N. Y., apie 10 vai. ryte prasidė
jo Amerikos Lietuvių Laikrašti
ninkų VI-tas Suvažiavimas. Be
laukiant kitų laikraštininkų ir 
bendradarbių atsilankant, J. O. 
Sirvydas, S. E. Vitaitis ir V. K. 
Račkauskas pagamino suvažiavi
mui dienotvarkę. Po to eita prie 
rinkimų suvažiavimo prezidiu
mo.

Pirmininku išrinkta V. J. šlia- 
kys,

Pagelb. — A. B. Strimaitis,
I sekr. — K. S. Karpavičius,
II sekr. — Pr. Bajoras, 
Rezoliucijų komisija — V. K.

Račkauskas, A. S. Trečiokas, J.
O. Sirvydas.

Prezidiumą išrinkus, posėdis 
pertraukta ant 12 vai., nutarus 
susirinkti ant 1:30 po pietų.

Sesija II
1. Posėdį atidarė suvažiavi

mo pirmininkas V. J. šliakys. 
Visa išrinktoji vaidyba irgi ra
dosi prie stalo. Pirmininkas sa
vo įžanginėje kalboje plačiai iš
dėstė Amerikos Lietuvių laikraš- 
tiininkų-redaktorių sunkias ap
linkybes, ilgas darbo ’ valandas 
ir kitus trukumus kokiuose laik
raštininkams tenka gyventi.

Užsiregistravo sekanti redak- 
toriai-leidėjai nuo šių laikraš
čių :

“Vienybės” — J. O. Sirvydas, 
V. Sirvydas,

“Sandaros” — V. J. šliakys,
“Dirvos” — K. S. Karpavi

čius,- ' .
, “Amerikos Lietuvio” — M. 

Paltanavičių, »
“Artojo” — V.. Sirvydas, 
“Tėvynės” — Š. E. Vitaifis 

(jis dalyvavo neofiejaiiškai).
Užsiregistravo ir pridavė- sa

vo mandatus kaipo žurnalistai^ 
bendradarbiai šie:

Just, žižis, A. S. Trečiokas,
P. Bukšnaitis, P. Mi'kolainis, J.
Mikolainienė, V. Lazdynas", K. 
Sirvydienė, P. Sakatauskas, Pr. 
Bajoras, Kun. S. Gritenis, J. V. 
Baltrukonie, J. Liūtas, A. Ivaš
kevičius, V. K. Račkauskas, M. 
Vasiliauskas, A. B. Strimąjtis, 
pp. Griniai, pp. Karbonskai, P. 
Narvydas, J. Šiaučiūnas, P. Am- 
brozaitė. I. <■

Svečiai: Ona Jaskevičiutė, A. 
Karpavičius, J. M. Danielius, J. 
Ambraziejus, K. Norkus (iš Lie
tuvos), A. žemaitis-žmuidzina- 
vičius (kuris laikė kalbą apie 
Lietuvos šaulius sąryšyje su 
Seimo paleidimu), St. Pauža, C. 
Masaitis, J. Ambrozaitė, V. Pau- 
žienė ir kt.

2. Skaityta pirmame posėdy
je pagaminta dienotvarkė, 'kuri 
su keletu d adė j imu liko priimta. 
Einant prie svarstymų:

3. Imta apkalbėjimui dieno
tvarkės punktas 1: “Vidurinės 
srovės laikraščių nusistatymas 
sulyg politinių partijų Lietuvo
je ir Amerikoje”.

Tame klausime referuoja J. O. 
Sirvydas, V. K. Račkauskas, A. 
Ivaškevičius.

Nutarta: šiame suvažiavime 
dalyvaują laikraštininkai rems 
Amerikoje, A. L. T. Sandarą, o 
Lietuvoje •— Lietuvos Valstie
čių Liaudininkų Partiją.

4. Punktas 2: “Nusistatymas 
i Lietuvos Informacijų Biurą 
Washingtone”:

Tame klausime suvažiavimas 
priėmė sekančią rezoliuciją:

(ši rezoliucija telpa V. K. R. 
straipsnyje “Liet. Informacijos 
Biuras Washingtone”, ant p. 2.)

5. Punktas 3: “Atsinešimas 
linkui Lietuvių Politinio Iždo 
Amerikoje”: Nutarta: Laikraš
tininkai visomis galėmis rems 
jį, kaipo įstaigą vidurinės sro
vės .politikas paštumėjimo.

6. Išreikšta taipgi pageidavi
mas kad prie Politinio Iždo butų 
įsteigta Informacijos Biuras ga
vimui tinkamų ir teisingų žinių 
iš Lietuvos, ir tt.

Sesija užsidarė 6 vai. vakare, 
nutarus susirinkti ant rytojaus, 
bal. 8 d., 9:30 vai. yrte.

Sesija III
Sesiją atidarė pirmininko pa- 

geibminkas A. B. Strimaitis ant 
10:30 vai., nepribuvuis pirminin
kui.

7. Skaityta bendradarbių laiš
kai su pasveikinimais ir linkėji
mais, tų kurie negalėjo į suva
žiavimą atvykti.

Laiškų suvažiavimas gavo iš 
sekančių visų tų laikraščių ben
dradarbių kurie suvažiavime ne
galėjo dalyvauti:

J. J. Nienius (telegramas), iš 
Wilkels Barre, Pa.; laiškai su 
įvairiais patarimais: V. Berno
tas, Utica, N. Y.; Dr. A. L. Grai- 
čunas, Chicago, Iii.; J. Stelmo
kas, Binghamton, N. Y.; A. A. 
žalpys, So. Omaha, Neb.; D. Di- 
Skevičius, Torrington, Conni; K. 
Adomaitis, Baltimore, Md.; A. 
A. Tulys, Gary, Ind.

Laiškai su sveikinimais: J. V. 
Žilinskas, S. Boston, Mass.; V. 
Radzvilas, Detroit, Mich.; P. J. 
Lalas, Amsterdam. N. Y.; Ch. 
S. Urbonas, Grand Rapids, Mich. 
A. Daniunas, Herkimer, N. Y.; 
A. šablinskas, Worcester, Mass.; 
Wm. B. Frank, Spokane, Wash.; 
P. Kapickas, Brockton, Mass.; 
P. Binkis, Greenport, N. Y.; P. 
Jaras, Baltimore, Md.; P. Sto
nis. Laęania, N. H.; M. Orintu- 
kė, Scranton, Pa.; J. Baltaitis, 
So. Fork, Pa.; V. Vitukinas, N. 
jlritain, Conn.; A. Kurelaitis, 
Baltimore, Md.

8. Skaityta pereitų sesijų’ 
protokolas, ir su mažais patai
symais priimta. , *

9. Eita prią tolimesnio svar
stymo dienotvarkės, įr paimlia 
klausimas : “Dalyvavimas vidu
rinės srovės laikraščių atstovų 
(po vieną) A. L. T. Sandaros 
seimuose ir Centro valdyboj. 
Beferavo J. O. Sirvydas ir J. 
Liūtas.

Nutarta: Kreiptis Į sekantį 
Sandaros Seimą su prašymu kad 
butų leista vidurinės srpvės laik
raščiams dalyvauti Sandaros sei
muose su sprendžiamuoju balsu, 
tik toks laikraštį atstovaująs 
delegatas turi būti Sandaros na
riu. <>•’

9. “Rašybos suvienodinimai?'* 
— tame klausime referavo J. O. 
Sirvydas plačiau pajudinadamas 
musų laikraščiuose naudojimą 
svetimų žodžių ir vardų, ir kąįp 
juos’'geriau būtų rašyti, ar 'pa
gal jų ištarimo ar kaip jie rašo
si. Toliau referavo V. J. šliakys 
ir kiti. Nutarta ir išrinkta ko
misija iš trijų redaktorių -t— J. 
O. Sirvydas, V. J. Šliakys, S. E. 
Vitaitis — kuri išdirbs tam tik
ras taisyklas kaslink paprastų
jų svetimų ir savų žodžių rašy
mo. Svetimų vardų rašymas pa
likta ta'ip kad butų rašoma kaip 
jie yra.

Sesij'a pertraukta 12:30 vai. 
po pietų ir nutarta susirinkti ke- 
tvirton sesajon 2 vai. po pietų.

Sesija IV
Sesiją atidarė V. J. šliakys, 2 

vai. po pietų.
Šioje sesijoje atsilankė Lietu-

vos šaulių Atstovas A. žemai
tis, ir pasiprašęs žodžio davė pa
aiškinimų apie gandus buk Lie
tuvos šauliai ką nore turėjo su 
klerikalais laike Seimo išvaiky
mo. Tokius gandus išrodė esant 
nepamatuotais, ir to akivaizdoje 
išsireiškė vilties jog šiame su
važiavime dalyvaują laikrašti
ninkai pasiliks su šaulių Sąjun
ga kaip ir iki šiolei buvo.

10. Pavardžių gryninimo rei
kale suvažiavimas priėmė sek. 
rezoliuciją:

Delei pavardžių gryninimo
Laikraštininkų suvažiavimas 

randa reikalingu įvesti laikraš- 
tijon sistematinę agitaciją kad 
Lietuvių pavardės butų grynina
ma nuo Slavizmo, Germanizmo 
ir kitokių svetimųjų kalbų inta
kų, atmetant pavardžių galūnes 
“vič”, “(ski” ir kitokias, ir palie
kant pavardes grynai Lietuviš
kas. Taipgi aiškinti spaudoje 
nenormalų apsieriškhną tarpe 
Lietuvių Amerikiečių, kurie sa
vo pavardes be jokio reikalo vi
siškai permaino kad atrodytų 
buk jie yra svetimtaučiai.1

11. Nutarta įsteigti laikraš
tininkų ir bendradarbių organi
zaciją. Komisija pagaminimui 
rašytojų-redaktorių organizaci
jai įstatų išrinkta: V. J. šliakys, 
V. Sirvydas, A. B. Strimaitis.

Statutas nutarta paleist nu- 
balsavimui redaktoriams ir re
daktorių nurodytiems bendra- 
darbiąms.

12. “Santiarbininkal ir kores
pondentai ir jų sentikiai su re
daktoriais”, kaip tai raštų siun
tinė i imas tų pačių į kelis laik
raščius. Tame klausime priim
ta sekanti rezoliucija:

Suvažiavimas randa reikalin
gu reikšti pageidavimą kad mu
sų bendradarbiai savo parašytus 
Straipsnius siuntinėtų tik vie
nam kuriam laikraščiui tamę 
klai^sime straipsnį; siunčiant jį 
keliems laikraščiamlS’, pažymėti 
kad siustą ir kuriems kitiems to- 
kis straipsnis pasiųsta.

(Tąsa ant pusi. 7-to)

Francuzų Tauta Mažėja
Paryžius. — 1922 metais gi

mimų skaičius Francuzijoj bu
vo 46,434 mažiau negu 1921 m.
1921 metais apsivedimų buvo 
456,220, o 1922 m. buvo 383,220. 
Gimimu 1921 m. buvo 813,398,
1922 m. — 759,846.

KLAUSYK 
GERO PATARIMO — 

NESIGAILĖSI
(Del Kelionės Amerikon)

žmonės norintieji atvažiuoti 
Amerikon daro visa kad jų troš
kimas išsipjldytų. Giminės iš 
Amerikos siunčia jiems pinigus 
kelionei ir laivakortes, daro raš
tus pasižadėdami užlaikyti čia 
atvykusius savo giminaičius; no 
to laukia, ilgisi, rūpinasi. Ano
je pusėje gavusieji pakvietipią. 
ir laivakortes irgi rūpinasi, ei
na per visas įstaigų įstaigas iki 
gauna reikalingus liudymus, rei
kalingus raštus, pasą, vizą, ir tt. 
Pagal taus ir vieni ir kiti«užino 
kad reikia laukti, nes Amerikon 
tuo tarpu jau nebeįleidžia, Lie
tuviams skiriamoji kvota išsi
baigusi! Tikrai, Amerikon įlei
džiama iš Lietuvos 2,310 žmonių 
per metus. Tuo tarpu Amerikos 
Konsulas Kaune kovo mėnesyj 
šių mėtų turėjo 18,000 aplikaci
jų vizoms. Iš tų 18,000 Lietu
vos piliečių norinčių įvažiuoti 
Amerikon, pirmybę gaus: turin
tieji pirmas pilietybės papieras, 
moterįis važiuojančios pas vyrus, 
tėvai pas vaikus, vaikai pas tė
vus, ir tik po to jau bus leidžia- n 
mi kiti, šiaip 'jau emigrantai.

Lietuviams čia ir Lietuvoje 
Sįics' keleiviai tu
ri laukti savo eilės, kad kitaip 
negalima įvažiuoti Amerikon. 
Bet yra žmonių kurie tam. neti
ki, — tokie “nevierni Tamošiai” 
greičiau patiki žydeliams agen
tams Kaune ar Amerikoje. To
kių lengvatikių keleivių padėtis 
yra baisi, — apie tai jau buvo 
musu spaudoje rašyta ir dar 
bus rašyta.

Geriausiai išlošia tie kas pa- 
klauiso musų patarimo, nes 
mums ne tiek rupi komisas už 
parduotąją laivakortę kiek tai 
kad jie ir jų giminės butų mu
sų draugais ant visados.

Todėl visiems kas nori' atsi
traukti Amerikon savo gimines 
iš Lietuvos mes patariame:

1. Tuojau siųsti laivakortę ir 
“affidavit of support”, nelau
kiant ilki Amerikos Konsulo raš
tinėje susirinkt antra tiek apli
kacijų vizoms, Kas anksčiau 
užsiregistruos pas Konsulą tas 
greičiau gailės išvažiuoti. Kas 
lauks tas gali ir visai nepama
tyti Amerikos!

2. Prisilankant tų patarimų 
kokius mes ir musų atstovas 
Kaune (K. Norkus, Laisvės AL 
No. 9) duoda, mes patariame 
taip kad keleiviui butų kuoge- 
riausia. Paklausius kokių žy
dukų agentukų kurie tik pelno 
jieško, vyrai keleiviai •gali pa
tekti į vergiją Pietų Api etikoj e, 
o merginos ir moterįs — į palei
stu vystės namus Kuboje.

3. Pirma negu kur pirkaite 
laivakortę, atsikreipkite pas mus 
— mes duosime teisingą ir gerą 
patarimą. Jei negalite ateiti, 
rašykite: į laiškus atsakome 
skubiai ir aiškiai.

4. Atsiminkite kad jūsų laik
raštis yra tai jūsų draugas ir 
kelrodis, — todėl galite juo pa
sitikėti, jr nesigailėsite.

Per musų įstaigą galite atsi
traukti savo gimines, galite iš
sipirkti laivakortes sau, galite 
pasiųsti pinigų Lietuvon, galite 
pasidaryti visokių legalių raštų.

Visais reikalais kreipkitės į.

“D I R V A‘
7907 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.
(Vietiniams: Agentūra atdara 
ir vakarais.)
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PITTSBURG, PA.
Kalendorius. Balandžio 12 d. 

atsibuvo prakalbas North Side, 
kuriose kalbėjo K. Noricus ir A. 
Ivaškevičius, abu iš Lietuvos.

Balandžio 13 d. jų prakalbos 
įvyko LMD. name, Soho daly j.

Subatoj, balandžio 14 d., at
sibuvo LMD. name balius.

Subatoj, balandžio 21 d., ba
lius rengiama Sandaros 43 kuo
pos, North Side>

Bibliška meilės drama. Ge
gužio 5 d., sufoatos vakare, ant 
South Side, Pittsburgiečiai ir 1 
ąpielinkių Lietuviai turės progos I 
pamatyt tokį teatrą kokio dar 
Lietuvių scenoj čia nebuvo pa
statyta. Tai yra garsi bibliška 
meilės drama iš Egipto laikų, 
Juozapo patekimas į Egiptą, su 
kuriuo prasidėjo žydų vergija 
para on ų žemėj, kuriuos paskui 
Maižiešius turėjo išvesti į Paža
dėtąją žemę.

ši garsi bibliška istorija at
vaizdinama dramoje “Juozapas 
ir Zelbora” (akta I)' ir “Farao
no Sapnas” (aktas II). Veika-,

LUCKY 
STRIKE. 
X cigarette/

Geriausi
Cigarietai!

las yra’ ištisinis ir yra septynių 
atidengimų;,-”>Vaizdina Juozapo 
patekimą pas Potjparą už ver
gą ir sykiu patekimą į Potipa- 
ro žmonos. Žeiboros pinkles, iš 
kurių tik paįšBaraonas jį išgel- 
bsti paskiau, ‘kada Juozapas iš
aiškina Partbno' Sapnus apie 
septynias- riebias ir septynias 
liesais karvėj, ir septynias pil
nas bei septyniąs tuščias varpas, 
kas reiškia užeinančius septynis 
bado ir neužderliaus metus.

Vietoiš JSahdariečiai pasitarę 
su Clevelando TMD; 20 kuopos 
artistais, kurie pirmu kartu tą 
dramą ^Olevelande .statė ir kuri 
sutraukė .dideles minias žmonių, 
sumanė duoti progą pamatyt tą! 
veikalą ir" vietos Lietuviams.

Egiptišk'ų veikalų mušti teat
ro srityje dar viski nebuvo, ir 
ši drama, yra- žingeidžaajusia vi
soj biblijoj, romantiškoje temo
je. Egiptiški .kostiumai, Egip- 
tiški senų amžių papročiai, ap- 
siėjimas, Egiptjsld. tipai — ku
nigas, vaidelytė, karalius, ver
gai, moterįs, kareiviai, kariume- 
nės vadai — viskas tas atskleis 
žiūrėtojų akims anuos piramido- 
se užkastus laikus, kuriuos tik 
šiose dierioėe Egipto liekanų j ie
škotojai iš po smėlyno atidengė 
saulės šviesai. Betiviena ką nu-r 
stebinančio publika pamatys — 
tai kad meilė, viliųgystė ir veid
mainystė visada ir visur tokia 
pat yra kaip ,'bųvo nuo svieto 
pradžios.1 ;

Visas Pittsburgas ruošiasi ant 
tos dienos — ir nėapsiyils.

Vietinis.

'JM. Kučinskas $10.50
P. Greičaatis ' 6.50

' A. kernotas. 5.00
J. Kirvelis 1 4.00
Po $2: E. Mdtelionienė, M. 

Aleksiuinas, M. Rušinskas, P. 
Grigaliui, D. Graičaitis.

po $11 K. Šuitkaitis, K. Pa- 
j šluostą, A. Kruskas, K. Urbai- 
tis, J. Metelionis, J. Bračiriis, A. 
Dubinikas, P. Kruskas, S. Nau
džius, A. Baltrušaitienė, ’ O. Bar- 

Ičauskienė, O. Bareauskienč, A. 
Jėselunas. ’ Smulkių $5. Viso 
pasidaro $53. Skyriaus Narė.

LAWRENCE, MASS.

JUOZAS VinmM..ę , 
Plačiai žinomas Pittsburgh ir apie-: 
linkčse vietos organizacijų darbuo
tojas. Dabar yra ALT. Sandaros 
36 kuopos finansų sekrl ir organi
zatorius, SLA. 10 kuopos iždinin
kas ir organizatorius, Birutes Cho
ro iždininkas, TMD. 9 kp. iždinin
kas, Lietuvos Laisvės Paskolos Sto
ties finansų sekr., ir ALTS. Centro 
iždo globėjas.

GRAND RAPIDS, MICH
L. M. G. Komiteto prakalbos. 

Balandžio 5 d. čia lankėsi Lietu
vių Moterų Globos Komiteto at
stovė D. Šleževičienė iš Lietu
vos, kuri laikė prakalbas apie 
Lietuvos našlaičius. Susitvėrė 
čia skyrius L. M. G. Komiteto, 
pirmininkė M. Bernotienė, raš
tininkės E. Metelionienė ir M. 
Pašliuostukė, iždininkė A. Bal
trušaitienė. Jos prakalbų ren
gimu rūpinosi.

Gerb. Šleževičienė apipasako
jo apie Lietuvos našlaičių padė
tį, jų vargingą gyvenimą, skur
dą. Publika jos jausminga kal
ba buvo labai sujudinta. Gaila 
tik kad mažai atsilankė, mat čia 
Lietuviai išsiskirstę į srovės ir 
nemoka atjausti našlaičių bėdų.

Kovo 20 d. čia ’atsibuvo įspū
dingos A.- Ivaškevičiaus prakal
bote. Publikos prisirinko pilnu
tėlė salė. Gerb. Ivaškevičių®; 
kuris tik ką yra sugryžęs iš Lie
tuvos, taip giliai tavo kalba su- 
indomėjo klausytojus kad visi 
tik gėrėjos. Jis apipiešė Klai
pėdos užėmimą ir dabartinį to 
miesto stovį, ir ant pabaigos 
prašė kad publika atsistojimu 
atiduotų pagarbą žuvusiems to 
seno Lietuvių miesto atvaduoto- 
jams.

Antras kalbėjo K. Norkus, ir
gi tik ką pribuvęs iš Lietuvos. 
Jis davė pipirų musų šun-bolše- 
vikėliams ir pasakė kad “jus 
čionai bliaunat kai veršiukai ne
sučiaupdami savo burnelių, bet 
katras tik nuvažiuoja! i Rusi
jos rojų tuoj jieškot kaip žiur
kės skylės smukti Lietuvon ar 
kur kitur”. ‘ Vienas komunistė
lis pradėjo duoti klausimus, bet 
turėjo nutilti gavęs gražių paiš- 
kinimų. Norkus toliau pasakė 
kad kuris iš komunistų nori pa
duoti klausimus turi pirma au- 

I kauti penkinę- šauliams. Pas-
Kunigėlio avelių visai beveik' nė-| kui buvo rinkta aukos, bet kiek

Donorą, Pa. Balandžio 28 d? 
L. U. Klubas „savo, salėje, ant 
Thompson Av’., rengia gražų ba
lių. ■ Kl.

pasirodė prakalbose, nes kuni- 
gelils. neužsakė bažnyčioje, d ka
da jis to nepadaro tai avelės bi
jo kur nors eiti. Aukų surink
ta per prakalbas $53. Aukavo:

surinkta neteko sužinoti, nors 
galima spėti sudėta gerokai.

Patartina kad kožna koloni
ja rengtų jiem prakalbas.

Lawrencietis.

LIETUVIŠKI namai Amerikoje natūraliai trokš
ta savo tautinių valgių, ir yra teisinga ir natūra.-- 
liška kad. taip butų.- Daugelis.gerų,pobūdžių tarp 
"Anienkonų* paeinančių iš Lietuvių galima susek-'" 
■ti paėjusių nuo iii 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 natarn'avimą atsakančių virėjų ir pa
vedė jiems išdirbti del geriausio patogumo -Lietu
vėms šeimininkėm,s .nurodymus daugybės žymių 
valgių kaip juos galima padaryt iš Amerikoniško 
maišto 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, 27
KAIP TĄ PAGAMINTIŽEMUOGIŲ PYRAGAS

SUDĖTINIAI

PLEN'M ;ŠŪ. PALIK-

Vardas.

Adresas..

% puoduko Borden’s 
Evaporated Pieno

J? puoduko cukraus 
2 puodukai miltų

2 šaukštukai kepamos 
pudros

2 pilnu šaukštu sviesto 
arba i jo '.pavaduotojo 
puoduko vandens

Supilk visus sausus" dalykus į vieną, sumai
šyk sviestą kaip darant pajui lukštą, dadėk 
pieną ir vandenį," suplak su šaukštu (tešla 
biiš 'labai tiršta). Kepk 20 minutę pailgoje 
skaryadoj. Perįkelk pyragą, karštu peiliu. 
Ištepk sviestu jei nori. Dadėk 2 kvortas 
žemuogių, supjaustytų į šmotelius, apsaldy- 
tų ir palaikytų tūlą laiką pirm dėjimo į py
ragą.. Užteks del 6 žmonių. Duok su ’Bor
den’s Evaporated Pienų, suplaktų jei patinka.

Bprden’a Evaporated Pienas yra dusyk riebesnis 
kaip paprastas pienas. .« Vartok pusę vandens ir pu
sę Borden’s Evaporated' vietoj* paprasto- pieno. Jei
gu jūsų turimi receptai .valgiu gaminimui nurodo 
reikalingumą grietinės vartokit to yięton tokią dalį 
Borden’s Evaporated.

Joj, norit žinot kaip garnint su Bor
der’s Evaporated Pienu," išpildykit sj 
kuponą įr mes prisiųsinj dykai bile 
kurį šiŲ receptų: * *
DUONAI AISKRYMUI PAJAMS 
.SALDAINIAMS ŽUVIAI MĖSAI 
PUDINGAM ZUPĖM PAŠTETAM

TYRAS ŪKIO
TA JAME "GRĮEtiKEi; j ,

Visokiame namų reikale naudojant Borden’s 
Evaporated Pienas duoda." geriausias pasek
mes^ Jis yra riebus ir su griėtijre-^juomi 
galima padaryt gardžius dalgius*-.' Jį; galima 
naudoti’kasdien kaip virimu; taip’ ir kavai, 
su tikrumu jo rūšies, su ’tik'rUmb1 jo’tyrumo.
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Lietuvos infor-’
MACUU BIURAS

WASHINGTONE
Nesenai buvęs BrooMyrię Lie

tuvių Laikraštininkų VI-tas Su
važiavimas svarstė Tdausimą 
■kaip laikraščių redaktoriai turi 
atsinešti į Lietuvių Infromacijų 
Biurą Washingtone. Suvažiavi
me dalyvavo “Dirva”, “Viepy-. 
bė”, “Tėi'ynė’*, “Amerikos Lie-’ 
tuvis”,’ “Sandara” ir “Artojas”, 
Referentai išaiškino kad Inf. 
Biuras yra ne kas kita kaip tik
tai vieta Kun. Fabijonui Keme
šiui kad jisai "gautų iš Lietuvos 
valdžios algą (bene $200 mėne
siui). To Biuro darbas Lietu
viams Amerikoje! reikalingas 
tiek pat kaip ir šuniui penktą 
koja. Visa ką tas Biuras dabar 
daro tai siuntinėja Lietuvių lai
kraščiams vertimus iš straips
nių, “ką Amerikos spauda sailed 
apie Lietuvą”.... Ar gi tas 
Biuras nežino to kad Lietuvių 
laikraščių redaktoriai Angliš
kai skaito neblogiau už Kun. Fa
bijoną? Jie patįs’gali sau tuos 
vertimus pasidaryti.

Patį tą Būrą suorganizavo 
Amerikos Lietuviai savo inicia- 
tiva, dar tuo laiku kuomet Ame
rikoje nebuvo Lietuvos- oficialių 
asmenų, kuomet Amerikos Lie
tuvai nesigailėjo transo ir pini
gų propagandai už Lietuvos rei
kalus. Tuokart toks Biuras bu
vo labai reikalingas. ' Ačiū jo 
pasidarbavimui Amerikos visuo
menė ir Amerikos valdžios sfe
rose apripažinta su Lietuva ir 
jos klausimu. Po metų to Biu
ro darbo jau Amerikos vice mi
nisterial neklausė Lietuvių dele
gacijų, d kur, girdi, ta Lietuva 
yra, ar ant Balkanų puisiausa- 
lio?.... Bet dabar, jei Biuras 
apsirubežiuoja tiktai darbu tarp 
Lietuvių, kurie to darbo nesiti

nki ir neprašo, ir jei, tas Biuras 
Anglų spaudoje jau nuo pemai- 
užpernai nei GU-GU nebesako, 
tai kokiems galams Lietuvos 
valdžia turi leisti savo pinigus 
tam Bintui išlaikyti ir Kun. Key 
mėšh»i algą mokėti ? Klaipėdos 
sukilimo meta, Ambasadorių 
Konferencijos sprendimą del ru- 
bežių skelbiant, Amerikos spau
da buvo pilna neteisingų žinių 
apie Lietuvą, o Biuras, kuriam 
Lietuvos valdžia išdeda pinigus, 
nei pusę lupų nereagavo į tuos 
šmeižtus kuriuos pylė ant Lie; 
tuvos Lenkų propaganda per An
glų spaudą. Tat kam gi tas Biu
ras reikalingas?

Visa tai apsvarsčius,. Laikraš
tininkų .suvažiavimas priėmė se
kančią rezoliuciją:

“Imant domėn kad Lietuvos 
Informacijos Biuras Washingto
ne, pačių Amerikos Lietuvių ini- 
ciativa įsteigtas ir dabar Lietu
vos valdžios užlaikomas —

“1-o—teikia Lietuvių laikraš- 
I čiams paprastus vertinius strai- 

■ psnių iš Anglų laikraščių ką ir. 
patįs tie laikraščiai gali atlikti ; 
dažnai teikia tokių žinių kurios 
teturi asmenįnės. ar partinės 
reikšmės.

“2-o—^visu vėlęsniųoju laikų 
nereaguoja Amerikos Angliško
je spaudoje į tiksliai Lietuvos 
priešų vedamą propagandą prieš 
Lietuvą ir jos užsienių politiką 
ir neinformuoją. Anglų .spaudos 
įvairiais Lietuvos Mausimais;

. “3-o—Amerikos Lietuvių re
gistracijos įstatymą, tarp kitko, 
taip interpretavo- kad. .Amerikos 
Lietuvių tarpe sukompromitavo 
Lietuvos , autoritetą,^ pakenkę 

. pravedimui registracijos ir vi
siškai nupuldė Amerikos Lietu-’ 
vįuoB.ę jų pasiryžimą.remti Lie
tuvą;
/‘4-o—to /Biuro ątliekąmąsai 

darbas visiškai (nepateisiną iš
laidų Lietuvos valdžios skiria
mų jam išlaikyti,'.— TODĖL

“"Amerikos Lietuvių Laikraš
tininkų VI-sis Suvažiavimas ran
dą reikalingu atkreipti Į tai Lie
tuvos Užsienių Ministerio dpihę. .

“.šitos rezoliucijos nuorašai 
pasiųsta Lietuvos Užsienių Mi- 
nisteriui, Lietuvos Atstovybei 
Washin£tone, visiems Lietuvių 
laikiaščiams Lietuvoje ir Ame
rikoje.”

Lauksime dabar ką tars 
tuvos Užsienių Mim!steri< 
ilgai dar mutns bus iš L, 

;Biuro skelbiama, kaip p. Čarnec
kis iš Washingtono nuvyko į 

[ Baltimore, arba kaįp jis absiže- 
nijo, arba kaip daug svečių bu
vo jo vakarienėje?".... O apie 
Lietuvos vargus ir nelaimes ten 
kur reikia nieko nerašoma.. ..

V. K. R.
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Lie- 
Ar 

Inf.

Vardan “Raugo”, “Dar
ko”, “Barškalo” ir “Vyžio”. 
Amen. « ,

O dabar aš gerb. Spragi
las, vyriausia -galva Slaptos 
Spragilų Sąjungos kuri yra 
prasiplatinus po visą pasau
lį ir turi savo. ąugščiausią 
sostinę ‘Kifevlande, pasaky
siu jums-^pį4f tai kaip Lie
tuvoj bedieviai susišaukę vi
sas pekliškas galybes — Žy
dus iš Jeruzolimo, .Lenkus iš 
Varšavos ,(if bolševikus iš 
Maskvos — . visą jų milijo- 
ninų milijonų armiją susi-, 
rinko į Kauno Seimo rūmus 
ir nugriovė klerikalų minis
teriją ir suardė valdžią pa
likdama viską klerikalų ran
kose ir klerikalų nelegališko 
prezidento malonėje.

Slapti Spragilaičiai iš Je- 
ruzolimo, ir iš Varšavos ir 
iš Maskvos mušė bevielinius 
telegramas Į .gerb. Spragilo 
sostinę pranešdami kad Lie
tuvos bedieviai slaptai su
sitarė su Žydais, Lenkais ir 
bolševikais ir užkvietė jų 
armijas nuverst klerikalų 
valdžią.- Orlaiviais iš visų 
tų trijų kraštų suplaukė mi
lijonai nuo viršugalvio iki 
padų .apačių apsiginklavusių 
Lietuvos neprietelių ir ‘apie 
desėtkas milijonų urmu-«su- 
sigrudo į Seimo Ritinus ir 
pasakė:, “Nuo dabai’ jus ne
sat jus, ba mes nenorim kad 
jus butumet"jus, ba jus no
rit mūs valdyt," o mes patįs 
norime valdytis.”

Tada kristaus-ratai arba 
t. v. dievokratai arba krik- 
ščionįs demokratai, persi
gandę visi griebėsi už revol
verių ir visą milijonų armi
ją iš Seimo išvijo, paliko tik’ 
vieni dievokratai giedodami 
karunką už stebuklingą iš
sigelbėjimą (nuo tokių baisių 
užpuolikų kokių Lietuva ne
matė nuo Timurlano /dienų.

0 dabar aš pasakysiu ką 
dievokratai nori padaryt su 
Lietuva kad liktų jiems ro-. 
jus ir ramybė ant žemės ko 
nuo Kąri Markso dienų įieš
ko raudoųp^įąi ąr,. raudon
kakliai. .... '

Slapti" Spragilų Sąjungos 
SpragilaiČĮ^į-y^ ,bęvieliriiu 
telegramų p-rjartešą iš .Rymo 
ir iš yąršavos, ,ir ,iš j Kauno 
ir iš kitų ‘kampų kur yrą. 
kristaus-ratų kad jie -.dabar 
rengiąsi prie didelės rugia-. 
pjutės, ir išleido į. visus, dię- 
vokratus šitokį dekretą: .'

“Mes nuo. dabąr ’pasilikr 
sim valdovai. nuo dangaus 
iki žemės. Mes turim išnai
kint., yišųs, bedievius taip 
kaip sunaikinom milijonines 
Žydų, .Lenkų ir bolševikų ar
mijas .kurias bedieviai buvo 
į Lietuvą sukvietę Seimą su
griaut. Kadangi Seimo, rū
mas dar liko, .mes turim jį 
užpildyt . kristaus-ratų . at
stovais 0 sienas iškabmą- 
sim papas iš Rymo, Pilsuę-. 
kio iš Vąršavos, ir kitų gar
sių musų didvyrių paveilįs^ 
lais kaipo ženklu musų nų=, 
sileįdimo papos linkėjimui 
kad Lietuva gražiai su po
nia Polščą sugyventų ir kad 
nereikalautų Vilniaus ba te
nai yra Matka Boska Ostro- 
bramska ir. labai brangi.po
niškiems ubagams ir ponai, 
labai to Vilniaus nori.

“Darbar mes kristaus-ra
tų partija atsišaukiam į viso 
pasaulio katalikų kišenius, 
o ypatingai į Amerikiečių

kišenius, ba mes norim yėl 
juos aptustiht. Dabar dart 
baisesnė valanda užstojo iię-' 
gu tada kada , ponai norėjo 
ūžgrbbt Lietuvą, ba po, ponų 
skvernu mes knstaus-ratai 
tupėtume gerą gyvenimą, o 
Lietuvųs bedieviai nori 
skirt bažnyčią , nuo" valsty
bės. Taigi vardan Kristaus 
ir Varšavos, Amerikos kata
likai, nakratykit savo kiše
nius ir padekit,, mums pri- 
pirkt Lietuvos šarlatanams^ 
kriminaiiptamš ir vaikėzamą' 
revolverių, ba mes norim vi
sus. juos padaryt ‘fašistais’,, 
ir su jų pabažna pagalbą v 
blagaslovintu atsidavimu iš
laimėt rinkimus. Ba, bedie
viai gali vėl užtraukt Jeru- 
zolimo . Barzduotą Batalijo- 
ną, Vąršavos Driskių; Skad- 
roną ir Maskvos Baduplių 
Gvardiją ir laimėt rinkimus 
ir užimt Seimą ir, valdyt -vi
sa Lietuvą Lietuviškai.

“Devobaimingi ir minkš-. 
taplaučiai Amerikos Lietu
viai katalikai! Atminkit kas 
jūsų laukią jeigu mes .savo: 
atstovus į Seimą už jūsų pi
nigus išrinksim! Atminkit' 
ko, sulauks Lietuva jeigu į 
Seimą pateks Vėl bedieviai! 
Jie vėl neleis mums kryžei
vi jos įvest ir Lietuvą surišt 
amžinu moterystės ryšiu su 
ponu Liublinu.

“Pinigų! Pinigų. Kartu
vių dar mes neipastatėm, ba 
permažai aną sykį aukayot 
musų auksaburniui! Dabar 
jis jau baigia tuos pinigė
lius pragert ir prauliavot su 
peoviakų pačiomis kurių vy
rus dar prezidentas Stulgin
skis kalėjime laiko! Duokit 
daugiau katalikiškiems vęjų 
vajams 1 Mes per eilės mėtų 
jau tiek vėjų privaikėm ir 
vis jūsų minkštos širdis ir 
ištižę smegenis nesigailėjo 
mums duoti! Duokit ir dau
giau,, ba bė jūsų pinigų mėjs 
negalim sau gerų laikų tų-’ 
rėt n'e"i*Sėiifio išsirinkt kuris 
viską nutartų atiduot kuni
gėliams ! Atminkit' ką pa
darys bedieviai jeigu jus Ne
duosit mums pinigų! Jie iš^ 
dalins ponų žemes, pradės- 
duot žmonėms medžius na
mų statymui, sulaikys šmū-: 
gelystes, ir dar gali atimt. 
Vilnių iš" Lenkų! Tik pažiū
rėkit ką jie padarė! • Atėmė 
Klaipėdą iš bambizų ir nėt 
nori jų atštovūs į Seimą įsi-' 
leist! Artai ne Velniškas iš-' 
misiąs! Kas atšitiks ■ kada' 
Seime ims sėdėt tie bamltn- 
zai iš Mažosios LietuvosI Jie. 
nei’ žegnoitis nenori; nei mū
sų Tėve musų nekalbės! Ir 
kaip męs" galėsim viską ati
duot Varšuvai per Rym^ 
kad tie bambizai ų Rymą ne
tiki ? į G vol tas! Gvoltas • ko- 
kio .nuo tvano laikų Lietu
va neturėjo! ” •

“Amerikos katalikai"! pa
dėkit tempti "kristaus-ratų 
kraitį į Varšavą ! Sudekit 
tūkstančius dolarių, o jums 
už tai kaip ir .iki šiolei .— 
bus suteikta, papos pabiaga.;. 
slovinįa špygą! į.

, (-Pasirašo}.-. -; . -ų., - 
KriStaus-ratų Partijos !-f

A-blavukų’Komitetas”/ 
•Tokia tai yra Idievokratų 

proklamacija" į viso pasaulio'! 
minkštaplaučius Lietuvius* 
katalikus kurią gerb. Spra
gilas išrašė iš kristaus-ratų^ 
partijos"organų ir kokią, sa
ko Slapti 'Spragilaičiai, die-’" 
vokratai" platina Lietuvoje*-"’' 

- SU tais žodžiais- baigiasi 
geri).- Spragilo pamokslas;- ■

Vardan" (v&kas kaip vir- .
! ■

DR J ŠEMOLIUNAS • 
r -Akių Gydytojas

Ofiso valnn8o» 
10 ryte iki 
2 iki & po pilt'

NedelIoiiiPl'
- ouo 10 iki -U 

Vakarais ofisas atdaras., nuo 7 iki S 
E. 79 ir St. Clair (yirš Aptiekos) 

Ineiga iš Ė.’79th Street
Telefonas Randolph 1006

Neužmirškit saviškių Lietuvoje":
■ Užrašykit jiems ‘'Dirvą”
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Visų savo 
mę afceipdai 
kolą meldžiau

Svečiai ii
Nuo pat pradi 

egzistuoja, ją lai 
ėjimai iš danai), 
jie astronomiška

Meteoritai yn 
lės, lydinant juo 
giškais kūnais, i 
yra po keliolfta 
tu sunkumo.

Kaip tik žmon 
patėmytį meteoi 
Utiniam 'bombai 
visados pasirenka 
antis. Nėra beve 
dy kad meteorite 
8 dausj) birtų užm 

Biblijoje rods ra 
nėjimy apie ugnį 
tas ff yra meteorii 
tenės, kurie krisda: 
■naiku per žemės ąl 
tiipsta ir sudega jo 
sudega, kiti nukrinti 
apdegusio akmens 
pavidale.

Baisy sunaikinimą 
traukti didesnis met 
Pydamas viduryje di 
t®. Negalima liet jsiv 
bs sumiamas įvyktų 
Pirate šeši ų tonų : 
Mknsdamas sukruštų 
ddį budinką bile mice
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LAIKRAŠT1NINKU SUVAŽIAVIMO DARBAI
Pereitą savaitę Elgin, Ill., nu

puolė du akmenį® iš dangaus, 
abu nėra užtektino didumo kad 
butų gailimą vadint meteoritais. 
Nupuolė jie vienos dirbtuvės 
kieme ir sulindo į žemę prie di
delio kamino pamato, ant kurio 
aptaškė dumblu net 25 pėdų au- 
gščio. šie svečiai iš dangaus 
jau nupuolė beveik perarti žmo
nių, ant kiek kada meteoritai 
yra prisiartinę prie žmogaus pa
darų. Tik kelių sidksnių truko 
kad tie dangiški svečiai užneš
tų didžiausį sunaikinimą, suar
dydami pačią dirbtuvę su dau
gybe žmonių.

Daugybė meteoritų supuola į
. Bet ne-

'l^AUTINĖS-vidurinės sro-
* vės laikraštininku - re

daktorių ir'bendradarbių su
važiavimo .protdkole, kuris 
telpa ant pusi. 1-mo, skaity
tojai matys apimta daug di
delės svarbos dalykų.

Tarimai įkartais esti tušti 
nors garsus, nes visuomet 
tik darbas arba įkūnijimas 
skaitosi, o ne garsus pareiš
kimai. Tečiau šio suvažia
vimo tarimai visi yra tokie 
kurie nenueis vėjais. Laik
raštininkų nusistatymas Į 
partijas Amerikoje ir Lietu
voje yra taip kaip kirviu
kirtimas. Jų nusistatymas I 
į Amerikoje esančią Lietu- . 
vos Atstovybę, į Lietuvos In- P™ "epat<£Lyth 
formacijų Biurą (lems dau-|ZIuWnt « daugybą nupubhmų 
gumoje tų įstaigų likimą, j

Rezoliucijos įvairiais poli- srta?ę ™u 
tikos klausimais yra tik pa-'Jie ką nors butų uzgavę’ 
kartojimas musų taiitos rei- i'-------------------------------------
kalavimų, ir negalės nebūti 
pildoma. - > . _

Kultūriniai darbai savai-1 KAM .TYRINĖJIMUI 
mi turės .kūnytis, imant jų Į 
vadovybę tokioms organiza
cijoms kaip Sandara ir Tė
vynės Mylėtojų Draugija, 
laikraštininkams pastūmė
jant

Daugiau pačius laikrašti
ninkus ir laikraščius palie
čių klausimai, kaip tai rašy
bos vienodinimas, straipsnių 
nepriėmimas (išskyrus pla
čios visuomeniškos vertės) 
keliuose laikraščiuose tų pa
čių, sutvėrimas redaktorių- 
bendradarbių organizacijos, 
ir tt., taipgi yra įkūnijami 
dalykai, o ne svajonė.

Klausimas straipsnių pri- 
' .ėmimo ar ne tokių kurie ra- 
'soma keliems laikraščiams 

antsyk turi dvejopą reikš- 
' mę: Viena, tokie straipšniai 

sunuobodindavo laikraščius 
skaitytojams, kurie daugu
moje prenumeruoja visus 
vidurinės srovės laikraščius. 
Vietoj < rasti kožname^ ką 
naujo, skaitytojas ta pačia 
savaite užeina keliuose laik
raščiuose tuos pačius ilgus 
straipsnius. Tokie straips
niai daugiausia' nebus talpi
nama nei viename. Kad tas 
yra įkūnijamu faktu reikia 
paimti domėn ką tautinin
kai redaktoriai padarė su 
L. I. Biuro “raštais”. Rašy
tojams tas klausimas svar
bus iš tos pusės, kad jeigu 
jie norės matyti savo raš
tus telpančius bent kuriame 
ląikraštyje, turės tam tikrą 
straipsnį siųsti tik vienam 
kuriam laikraščiui. Pasiun
tus jį keliems, labai gali bu- 

. ti kad toks straipsnis nors 
labai svarbus netilps nei vie
name laikraštyje, arba bus| 
labai suvėlintas.

Visų savo skaitytojų do- 
mę atkreipdami j tą proto
kolą meldžiame jį skaityti.

PAMATAS ISTORIŠ-

ŠEMOLIUNAS 
Gydytojas

OfisovalanJot
■ 10 ryte- iki Bį 

2 -iki 5 po piet
Nedčllomu

r nuo 10 iki ‘ U
>fisas atdaras, nuo 7 iki * 
t. Clair (yirš Aptiekos) 
;a iš E. 79th Street 
fonas Randolph 1906

ikit saviškių Lietuvoje: 
ykit jiems ‘'Dirvą"

Svečiai iš Dausų
Nuo pat pradžios kaip žemė 

egzistuoja, ją lankė h- lanko at
ėjūnai iš dausų, meteoritai kaip 
jie aritromomiškai vadinama.

Meteoritai yra erdvių dulke
lės, lyginant juos su kitais dan
giškais kūnais, nors nekurie jie 
yra po keliolika tūkstančių sva
rų sunkumo.

Kaip tik žmonija pradėįo juos 
patėmyti, meteoritai savo nuo
latiniam ‘bombardavime žemės 
visados pasirenka neapgyventas 
sritis. Nėra beveik tikrų rekor
dų kad meteoritas nepuldamas 
iš dausų butų užmušęs žmogų.

Biblijoje rods randama pami
nėjimų apie ugnį iš dangaus, 
kas ir yra meteoritai įkritę ant 
žemės, kurie krisdami su baisiu 
smarku per žemės atmosferą su
tirpsta ir sudega joje. Ne visi 
sudega, kiti nukrinta ant žemės 
apdegusio akmens ar geležies 
pavidale.

Baisų sunaikinimą galėtų už
traukti didesnis meteoritas nu
purdamas viduryje didėlio mies
to. Negalima net Įsivaizdini ko
kis sumišimas įvyktų jeigu tris
dešimts šešių tonų meteoritas 
nukrisdamas sukruštų kokį di
delį budinką bile mieste.

KENO KALTE
Amerikos laikraščiai pranešė 

kad Suv. Valstijų valdžia Wa
shingtone paskelbė pripažinimą 
rytinių Lenkijos rubežių, tai 
yra Amerikos valdžia pripažino 
tuos rubežius kuriuos nuskyrė 
Lenkijai Ambasadorių Konfe
rencija atiduodama Lenkijai 
Vilnių ir visą Vilniaus kraštą. 
Del to fakto Lenkų spauda Var- 
šavoje “jubilejų” kelia ir džiau
giasi. Ji mano ’kad tasai pri- 

i pažinimas jau, uždarė duris gin
čui už Vilnių tarp Lietuvos ir 
Lenkijos.

Amerikos Lietuvis, kurs per 
keletą metų vedė intensivę ko
vą už pripažinimą Lietuvos Ne
priklausomybės, turi nusistebė
ti iš’ šitokio netaktingo Ameri
kos valdžios žingsnio. Ta Ame
rika kuri skelbė tautų apsi
sprendimo principus, kuri reiškė

IZUKURUZOS grudai, užlaiko-
■ šX. m i aruoduose' prie Tibeto- 
, Burmos rubežiaus Chinijoje, gal 
' bus botaniški Rosettos Akmenįs

ankstyviausios Amerikos isto-
■ rijos kokia yra užrekorduota.

Kaip šmotelis juodo bazalto 
atrakino užrašus paslėptų Egip-

■ to amžių, taip kukuruzos grūde
liai tyrinėjami National Geo
graphic Society ekspedicijos gal 
atidengs pėdsakus paėjimo 100 
nuošimčio Amerikonų daug pir-

! miau negu Kolumbas atvyko į 
šią šalį, ar net pirm negu neži
nomai išnyko įnamiai Chaco Pa
kriaušės milžiniškų komunalių 

’ skalose kaltų ben'dranamių.
Tie faktai kurie turi savyje 

šią didelę, bet galimą, viltį yra 
' šie.

Indijonų kukuruzos yra ne- 
! abejotinai Amerikos augmenįs.

i Tečiau Chinų rekordai parodo 
kad kukuruzos buvo auginama 

iChinijoj pirm Kolumbo laikų. 
(Marco Polo to nepaminėjo; bet 

. | tuomet jis taipgi nepatėmijo ar- 
I batos. Chinų rekordai — rekor- 

.Idai kurie šiandien galima butų 

. pavadinti ineigų taksų lakštai— 
h parodo kad daug pirmiau 1492 

metų kukuruza ibuvo priimama 
. kaipo mokestis ir dovana kaip 
. vėlesniais laikais mokėta šilku. 
, Taip esant, ji net buvo pavadin

ta “imperialiai kviečiai”. Vie
nas mokesčio lakštas turi užra
šą, “Kviečių vadinamų Mayz, 
dvidešimts milijonų du šimtai ir 
penkiasdešimts tūkstančių ha- 
negų”, 'kas buvo apie 30 milijo
nų bušelių (bušelis aštuoni 
čiai).

Ypatingas pėdsakas kurį 
itional Geographic Society’s 
pedicija imasi tyrinėti yra tai 
paslaptingumas vaškuoto lakšte
lio. Pievukėj viduje grūdo iš 
Amerikos laukų kukuruzoj ran
dasi krakmolo; o saldžioje ku
kuruzoj yra cukraus? Keletoj 
vietų Chinijoj, vakarinė Yunnan 
yra viena iš tų, ta plėvelė ran
dama esanti vaškuota.

Tą skirtumą taigi studijuos 
botaniškas Sherlock Holmes. 
Pasižymtėjant vietas kuriose tos 
kukuruzos randasi arba auga jis 
gal galės pasakyti kokiu keliu 
ji inėjo į Chiniją. Galima net 
sakyti jog jis galės išskaitliuoti 
kaip ilgai ėmė produktui taip pa
prastam Amerikoje kaip bulvė 
išsivystyti naujose aplinkybėse.

Kukuruzos jieškojimas yra 
tik viena iš misijų tos Draugi
jos ekspedicijos į mažai žinomą 
Yurmaną. Mokslininkai tyrinės 
žievę kaštanų medžių ir apžiūri
nės augalus vieno iš parinkti- 
niausdų daržų pasaulyje. Auga
lų gyvenimo aplinkybės vakari
nė j'e Chinijoje pasirodė abelnai 
pritinkančios Suvienytoms Val
stijoms; ir todėl viltingai pasiti
kima jog naujos rušįs geliu ir 
vaisių bus importuota h* kurie 
bus išskirstyta tarp šios šalies 
augalų dr daržų 'gyventojų. •

Tyrinėjimas Chiniškos kuku
ruzos gal praplatins kukuruzos 
auginimo plotus gan žymiai Su
vienytose Valstijose. Kadangi 

(vaškuotasai augalas turi pobū
džius kuriuos lyg taiko prie sri- 

j čių kur esti sausumos. Jų tie-

sus peilių pavidalo lapai, jų au
gimas viename šone stiebo, ir 
jų išdavimas šilkų pirm varpos 
išlindimo susideda sulaikymui 
tų šilkų išdžiūvimo pirm prinoki- 

Imo.. Pietų link nuo Yunnano, 
Burmoje, vaškuotos kukuruzos 
lapai naudojama vyniojimui pi
giųjų cigarų.

Didžiausios ekonominės svar
bos, turbut, bus tyrinėjimas kaš
tanų. Amąras kuris išnaikino 
kaštanus rytinėlse Suv. Valstijo
se pasirodo yra daug senesnis 
Chinijoje; tuo gi tarpu tam tik
ros rušįs kaštanų medžių išliku
sių tenai tikima yra amarą per- 
kenčiančios veislės.

Vakarinis Yunnan yra sykiu 
ir Balkanų-žemė ir Belgija Azi
joj. Atimtzi, vienas iš kaimų 
kuriuos ta ekspedicija aplankys, 
buvo užimtas ir atimtas penkis 
sykius pirm Chiniečių jo atėmi
mo iš Tibetiėmų. Nekuriems gy
ventojams stačiai odos nulupta; 
daugybei moterų ir vaikų gal
vos nukapota.

Keisti papročiai apsireiškia li
kučiuose veislių kokios ten hai- 
šosi. Vienas keliauninkas pasa
koja kaip įvairiausi keisti svei

II
i
I
i

Į
kinimai yra tarpe jų pritaikiiiti 
visokiems atsitikimams. Kuo

gor-

Na- 
eka-

met Chinas-Tibetėnas iš Tsu- 
Kou srities nori pasakyt “Svei
kas” susitikęs kelyje praeivį jis 
išskečia savo rankas, delnais au- 
gštyn. Ta gestura duoda min
tį apie draugiją kur nusiginkla
vimo užtikrinimas yra pirmiau
sias principas. Pasitik jį jo kai
me ir tas pats žmogus iškiš sa
vo liežuvį i tave savo stačiati- 
kišku Tibėtėnišku budu. Kuo
met jis prašys kokios nors ma
lonės, arba rodys savo pagarbą, 
jis iškels augštyn savo nykščius 
kaipo pavyzdį savo nuolankumo.

Yunnan ir vakarinė Szech
wan, į kurią ekspedicija taipgi 
•vyks, yra taip skirtingi nuo Chi- 
nijos savo žmonėmis, savo geo
grafija, ir savo reikalais jog jos 
sudaro “nepriklausomą Chiniją” 
visais atvejais išskyrus politiš
kos kontrolės.

Trįs upės, Sulwin, Mdkomg ir 
Yangtze, teka per paraleliai gu
linčius klonius kalnuotoje augš- 
t ūmo j e turinčioje kalnų čiuku
rus tbkius augščio, jei neaugš- 
tesnius, kaip šioje šalyje Kal
nas Whitney.

Gamta ir žmogus atskleidžia 
nuostabumus visomis pusėmis— 
lapus ėdančios beždžionės, snie
gu padengti 'kalnai, virvių tiltai 
kuriais baimingai vedama mu
lai per gilias sroves, žalios pa
pūgos mintančios raudonomis 
uogomis, puosningi kloniai ir 
skaisčios gėlės, žmonės apsika
binėję gražiais auskarais, ir pa
šiūrės kur žmonijos purvas, ap
sileidimas ir ligos pasiekia jų že
miausi laipsnį.

Joseph F. Rock, garsus bcrta- 
nistas, kuris atrado chauhnoo- 
gra medžius, kurio aliejus da
bar naudojama gydymui lepro- 
įsijos, vadovaus tą ekspediciją. 
Mr. Rock pirmiau buvo ištyrinė
jimuose visų salų Hawaiiškoje 
grupėj, vadovavo botaniškas ek
spedicijas Siame ir Javoj, ir jau 
yra pergabenęs ne tik tūkstan
čius pavyzdžių iš tų šalių paro
doms čionai, bet ir perkėlęs dau
gybę gyvų sėklų ir augalų į 
Wašhingtoną.

simpatijos mažosioms ir paverg
tosioms tautoms, suteikė pripa
žinimą rubežių už kurių gyvena 
vergijoje ir persekiojime sveti
mą. Lenkams tauta, Lietuviai. 
Už kitų rubežių gyvena taip, pat 
svetima Lenkams tauta, nuo 13 
ir 14 amžiaus aršiai kovojanti 
prieš Lenkų agresivumą, tai yra 
Ukrainiečiai. Mes stebimės iš 
Amerikos valdžios. Ir mes pro
testuojame prieš jos šį pasiel
gimą.

Bet tas atsitiko per musų pa
čių kaltę. Kas kaltas? Kam 
galima pasakyti tiesiog kad jis 
šituo klausimu yra nusidėjęs 
Lietuvos Respublikai?

Mes išdaiies matome kad 
Amerikos Lietuviai galėjo ne
prileisti prie tokio netikėto ru
bežių pripažinimo jei jie butų 
tuoj po Ambasadorių Konferen
cijos paskelbimo pradėję kelti 
protestus, daryti reikalingų žy
gių valdiškose įstaigose kur mu
sų balsas butų girdimas. To
kiame klausime butų labai daug 
pagelbėjęs Amerikos Lietuvių 
Seimais, apie kurį mes jau 'kal
bėjome. Bet mums atrodo kad 
didžiausi kaltė puola ant Lietu
vos atstovo p. Čarneckio. Jis, 
būdamas Lietuvos reikalų sargy
boje, turėjo daryti visa kas tik 
buvo galima kad prie tokio pri
pažinimo neprileidus. Jis turi 
žinoti kad Amerikos balsas Eu
ropos klausimais yra sprendžiąs, 
— prieš Amerikos nusistatymą 
tais klausimais nedrys išsireikš
ti nei Ambasadoriij. Konferenci
ja, nei Tautųs Sąjunga. Jei p. 
Čarneckis ką nors yra daręs tuo 
klausimu tai mums, Lietuvių vi
suomenei, butų indomu žinoti ką 
jis darė kad Washingtorras taip 
greitai pripažinimą tų naujų ru
bežių paskelbė ? Mes esame tik
ri kad p. Čarneckis neatsakys į 
musų klausimus, bet tegul vi
suomenė žino kad tie klausimai 
yra jam pastatyti:

1- o—Ar Amerikos valdžia bu-i 
vo laiku painformuota kad Lie
tuvos vyriausybė nepriėmė Am
basadorių Konferencijos iš
sprendimo Lenkijos ir Lietuvos! 
rubežių klausimu?

2- o—Ar Amerikos valdžia yra 
painformuota kad Lietuvos Res
publika Tautų Sąjungos nuos
prendį del neutralės zonos atme
tė ir kreipėsi į Tarptautinį Tei
smą?
3-o—Ar buvo pranešta Ameri
kos valdžiai kad ji skelbdama I 
pripažinimą Lietuvos-Lenkijos 
rubežių, kuriuos nustatė Amba
sadorių Konferencija, pamina po 
kojų Lietuvių teises prie tos te
ritorijos kuri Lenkų smurtu iš
plėšta iš Lietuvos

4-o—Delko ‘Lietuvos Atstovas 
Washingtone nepranešė Ameri
kos Lietuviams ir jų centrinėms 
organizacijoms apie Amerikos 
Vyriausybės pasiryžimą pripa
žinti tuos rubežius? Jei musų 
Atstovas to nežinojo tai delko 
jis nežinojo?

Šitie klausimai veržias ne tik
slu užgauti p. čarneckį bet tam 
kad sužinojus (jei jis teiksis at
sakyti) ar gi jau mes negalėjo
me nei žodžio tarti tais klausi
mais kurie apeina musų visą 
tautą ir valstybę. Jei gi sa
kėm, ir musų nepaklausė tai rei
škia kad su mumis Amerikos 
valdžia nesiskaito. Jei nesiskai
to tai reiškia kad Atstovas ne
gali Įgyti autoriteto kad skaity
tus!.

Mes žinome kad po to kuomet 
Amerikos valdžia paskelbė Lie
tuvos Respublikos pripažinimą, 
p. Čarneckis pasiuntė Lietuvos 
prezidentui rezignaciją tikėda
masi būti paskirtu Lietuvos Mi- 
nisteriu Washingtone. Dabar 
susilaukėme antro etapo jo kar
jeroje: dabar jis privalo pasių
sti savo rezignaciją, kuri turi 
būti priimta ir jo vieton turi at
vykti asmuo kurs galės ir mo
kės apginti Lietuvos interesus 
Washingtone. Tokios kompro
mitacijos kokios susilaukė Lie
tuvos Respublika iš Amerikos, 
ir didžiausia p. Čarneckio drau
gas negalės užmiršti.

V. K. R.

Carter serga. Egipte susirgo 
antras atradėjas Tuterikhameno 
kapo, Amerikietis Carter. Lor- 
dar Carnarvon mirė nuo įkan
dimo vabalo. Vėl pakilo kalbos 
buk pildosi Senas paraonų užkei
kimas kad kas palies tą grubą 
turės mirti.

Indijoj nuo plėgos kasdien 
miršta šimtai žmonių.

[ Kodėl Atsirado “Auszra”
4?' -,4QMętų Sukaktuvėms Paminėti

Č EŽIAS DEŠIMTIE JI praėjusio .amžiaus 
metai buvo vieni reikšmingiausių visa

me Ilgaamžiame Lietuvių tautos gyvenime. 
Tai buvo baudžiavos panaikinimas didžio
joj Lietuvos dalyj, sukilimas 1863 metais, 
ir spaudos uždraudimas.

Baudžiavą panaikinus, susidarė Lietu
vos valstiečiams galimybė įsitraukti į ben
drąjį savo krašto darbą. Nors valstie
čiams nelengvos buvo baudžiavos panaiki
nimo sąlygos, vienok jas plačiai sunaudojo 
ukiui plėsti. Pradėjo kurtis savarankus 
vidutinis ir smulkusai ūkis, atsirado gali
mybė naudotis tomis kad ir siauromis poli
tinėmis ir kultūrinėmis teisėmis ‘kuriomis 
naudojosi ir kiti gyventojų sluogsniai. Ūki
ninkų vaikams atsidarė ikšiol jiems stip
riai uždarytos mokyklų durįs, atsirado ga
limybė pasirinkti tinkamą sau darbą. Lie
tuvių ūkininkų vaikai, jau nebeprisideng
dami, kaip ik tol, bajorų kauke, pradėjo 
traukti į gimnazijas, iš ten į universitetus. 
Ėmė darytis užmazgas tai liaudies šviesuo
menei, kuri didėjo iš metų į metus ir suda
rė galop Lietuvių politinio ir kultūrinio ju
dėjimo branduolį.

Visai kitas pasekmės turėjo pralaimė
tas 1863 metų sukilimas prieš Rusų val
džią. Tai buvo paskutinis bajorų bandy
mas tik padedant valstiečiams, atstatyti to
kią Lietuvos valstybę kuri butų su Lenkais 
sujungta ir bajorų vadovaujama. Bet su
kilimą pralaimėjus, nutrūksta tie ryšiai ku
rie vis dar iktol jungė Lietuvos likimą su 
Lenkais, išnyksta ir tas pasitikėjimas bajo
rų galybe, kuris buvo anksčiau giliai įsi- 
smėgęs Lietuvio-ukininko sąmonėn. Ikšiol 
bajorų vedami ir valdomi Lietuvių ūkinin
kai, sukilimui užsibaigus, liko lyg be vado
vo, ir jiems atsidarė keliai; ar eiti sava
rankiu tautinės politikos keliu, ar pasiduo
ti Rusų vyriausybės globon ir intakon. 
Baudžiavos panaikinimas lyg ir sudarė pa
lankias apistovas Rusų intakai Lietuvių 
’tarpe padidėti, nes žmonės., manė kad tai 
Rusai nutraukė baudžiavos retežius. Te
čiau Rusų valdžia nesubegėjo tos jai palan
kios valandos išnaudoti ir pati atstūmė nuo 
savęs Lietuvių naujai iš vergijos paleistą 
visuomenę, ir savo nuožmia politika tik 
Įstūmė Lietuvą Į Lietuvišką vagą.

Mat, sukilimas ištraukė aršiausius per
sekiojimus Lietuvių. Muravjovas korikas 
kartuvėmis apstatė visą Lietuvą ir savo 
persekiojimais sudarė bendrą skausmo ir 
neapikantos frontą Lietuvoje. Jo sukilė
lių malšinimas palietė ne vien bajoriją bet 
ir daugybę valstiečių, ši skriauda iškarto 
nuslopino buvusiojo baudžiauninko palan
kumą Rusų vyriausybei delei atleidimo iš 
baudžiavos.

Rusų vyriausybei maža buvo sukilimą 
numalšinti. Ji norėjo galutinai išrauti ir 
jo šaknis, visuomenės nepriklausomybės 
troškimą. Rusų valdžią pradeda plačią ko
vą su jos taip vadinama “Lenkų intriga” 
ne tik Lenkijoję bet ypatingai Lietuvoje. 
Toji “intriga” tai buvusios mokyklos, tai 
krašto valdymas, kuriame iktol nemaž ba
jorų dalyvavo, tai spauda, galop katalikų 
bažnyčia. Vyriausybė pradėjo naikinti ne 
tik tą kas šiek tiek Lenkiškąjį pobūdį ne
šiojo, bet ir visa kas galėjo atskirti Lietu
vį arba Lenką nuo Rusų. Iš kovos su ta
riamąja ar tikrąją Lenkybe augo Rusini
mas, brukimas Lietuvai vieton Lenkų, Rusų 
kultūros.

Viena tokia kovos su Lenkyste priemo
ne pasidarė ir Lietuvių spaudos uždraudi
mas. Mat negyvosios raidės galėjusios 
Lenkų intaką Lietuvoje palaikyti. Lietu
viai tuolaik vartojo tokį pat raidyną kaip ir 
Lenkai. Lenkai Lietuvoje turėjo didelės 
intakos. Rusai padarė iš to išvadą jog Len
kiškos raidės Lietuvių knygose tą intaką 
palaiko. Reikia, manė Rusai, tik pakeisti 
I^enkų raides Rusų raidėmis ir Lenkų in
taką pasikeis Rusų intaka. Spaudos už
draudimo sumanytojai pradžioje savo dar
bo mėgino tik konkuruoti su, Lotynų raidė
mis spausdindami Rusų raidėmis Lietuvių 
knygeles, bet nedrausdami senų Lietuviš- 
'kųjų knygų. Vienok konkurencijoj neišlai
kydami 1865 metais galutinai uždraudė ne 
Rusų raidėmis spausdintas knygas. Ir tuo
jau pradėta Lietuviškas knygas visur gau
dyti, gi tuos žmones pas kuriuos jas rasda
vo įvairiais budais baudė. Tečiau valdžios 
gerokai apsirikta, nes pas Lietuvius jau bu
vo nemaža rašytojų kurie tuo laiku dirvo— 
Vyskupas Valančius, ką tik prieš tai miręs 
S. Daukantas, Ivinskas, Akelaitis ir nema

žas būrelis jaunesnių.. Ir tas jų parašytas 
knygas skaitė kaip tik daugiausia kaimas.

Galop buvo dar viena karti Rusų inta
kos kliūtis, tai tikyba. Rusai pravoslavai, 
Lietuviai daugiausia katalikai. Rusų val
džia kreipė žymiausios domės į katalikų 
bažnyčią matydami joje vieną svarbiausių
jų Lenkybės židinių. Ji pradėjo smarkiau
siai persekioti kunigus, uždarinėti bažny
čias ir vieton jų steigti cerkves, mėgino 
įvesti bažnyčion Rusų kalbą, varžė katali
kų apeigas. Ir čia iškarto kilo Lietuvių 
liaudyje mintis kad Rusų raidės Lietuvių 
knygose tai vienas kelių ne tik surusinti 
bet ir supravoslavinti. Visa tai iškarto su
kiršino Lietuvišką-katalikišką visuomenę 
prieš Rusų raidėmis spausdintas knygas. 
Ji iškarto šias naujas raides pasmerkė, ten
kinosi ar seniau Lietuvių išleistomis knygo
mis ar net iškarto bandė uždraudimą apei
ti spausdindama knygas Mažojoj Lietuvoj, 
už Rusų sienų.

Vienok pradžioje šis darbas ėjo silpnai. 
Maža buvo tų kas galėjo šias knygas rašy
ti ir leisti. Lietuvių šviesuomenės būrelis 
žymiai sumažėjo, senieji dalinai išmirė, da
linai nusigando persekiojimų, dalinai buvo 
ištremti už Lietuvos sienų. Naujoji karta, 
iš buvusiųjų baudžiauninkų išėjusi, dar mo
kėsi, brendo.

Vienok praėjus 15—20 metų nuo bau
džiavos panaikinimo paaugo ir naujoji kar
ta. įvairiose mokyklose susispietė nema
ža Lietuvių jaunimo, kuris svajoja savo 
tautai, savo kraštui padėti. Pradeda mė
ginti legaliai išleisti vieną kartą Lietuvių 
knygelę, pradeda vesti nė Lietuvių spaudoj 
agitaciją už Lietuvių kalbos grąžinimą. 
Vienok visi tie bandymai buvo išsisklaidę, 
neš nebuvo* to centro aplink kurį galėtų 
spiestis visos tos pastangos. Lietuviai savo 
laikraščių dar neturėjo, o vienok tik laik
raščiai tegalėjo padėt tautiniams siekimams 
pręsti. Tiesa, Mažojoj Lietuvoj Lietuviai 
turėjo savo laikraščius jau nuo 1832 metų. 
Viendk tie laikraščiai buvo neprieinami Di
džiosios Lietuvos Lietuviams ir del savo 
Vokiškų raidžių kuriomis jie buvo spaus
dinami, ir dęl skirtingumo tų tikslų kuriais 
sau statė Vokietinami Maž. Lietuvos Lie
tuviai. Vienok ir čia mėgina toji jaunuo
menė šiek-tiek įgyti intakos siųsdama į tuos 
laikraščius vieną-kitą Lietuviško nusista
tymo straipsnelį. Tik tie straipsniai Di
džiojoj Lietuvoj atgarsio rasti negalėjo. 
Bręsta tat mintis savo laikraštį leisti. Ir tą 
mintį pagauna ir vykdina Daktaras Jonas 
Basanavičius su keletu kitų Lietuvos švie
suolių.

Jisai sausio mėn. 1883 metuose, pirma
me laiške į Jurgį Mikšą, paduoda mintį lei
sti laikraštį Mažojoj Lietuvoj, bet Didžia
jai Lietuvai skiriamą.

Vasario mėnesyj rašo to laikraščio pra
kalbą; Kovo (Kovinio) mėnesio pažymėji
mu išeina pirmas “Aušros” (“Auszros”) 
nuinėris. Ir su tuo numeriu prasidėjo nau
jas Lietuvos gyvenimo laikotarpis.

“Auszra” buvo tat pirmas platesnis 
Lietuvių darbas kuriame pradėjo reikštis 
Lietuvių tautinio savarankumo mintįs. Kai
po pirmas darbas jisai tik labai siaurus tik- 
sųls sau statė. Kur čia buvo svajoti apie 
nepriklausomybę, jei Rusinimo banga grę- 
sia užlieti visą Lietuvių tautą ir ją paskan
dinti. Ir “Auszra” nesvajoja, bet stiprina 
ir žadina tautinį jausmą, tautinį atsparu
mą. “Auszra” Jono Basanavičiaus ir jo 
bendradarbių lūpomis- gaivino tautinį jaus
mą, ištraukdavo iš po užmaršos priedangos 
Lietuvių senovę, sustiprindavo sviruojan- 
čius, nupeikdavo atsimetėlius. Ji žadino, 
nerodydama tolimo kelio ir tolimo tikslo, 
tik sakydama Lietuviui ūkininkui, Lietu
viui šviesuoliui, gyvenk ir neužmiršk kad 
Lietuvis esi. Ir ji ruošė visuomenę, ir sėk
mingai ruošė.

“Auszros”'pasirodymas, kadir tylus ir 
kuklus, lyg perkūnu trenkė į pačius Lietu
vius, ir į jų kaimynus. Tie jau buvo Lietu
vių tautą palaidoję. O čia staiga ta tauta 
pasirodė ne tik gyva esanti bet pasiruošu
si dtoti kovon. Ir visi trįs kaimynai: Ru
sai, Lenkai, ir Vokiečiai, bando tą naują 
judėjimą užslopinti, bet veltui: “Auszra” 
Lietuvių visuomenę išsiūbavo, ir jos ban
gos, Mažojoj Lietuvoj gimusios, užliejo vi
są Lietuvą ir davė Lietuvių tautai naujas 
pajiegas, nes tik nuo to laiko prasideda 
sąmoninga tautinė Lietuvių kova. Ir tą ko
vą Lietuviai laimėjo. Kap. B.

(‘‘Karys”)
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VIRGO ARBA MOTERIŠKE
ASTRONOMIŠKUOSE rekorduose visų 

amžių ir rasių randame paminėjimus 
konsteliacijos Virgo arba Nekaltos Mer- 

. gos, ir yra priežasčių tikėti jog ši grupė 
buvo viena iš pirmutinių žvaigždžių gru
pių gavusių vardą.

Ant senoviškų piešinių, Virgo persta
tomą daugiausia kaipo moteris su spar
nais, einančioj pozoj. Savo kairėje rankoje 
ji turi kviečių varpą, ar varpą kitokių javų, 
kurią pažymi skaisti pirmojo didumo žvaig
ždė Spika.

Brown paduoda sekantį apibudinimą 
tos konsteliacijos: “Virgo yra tai ženklas 
j kurį saulė ineina rugpjūčio mėnesyje ir 
buvo atvaizdinama zodiake laikanti savo 
rankose pjūties emblemas. Subendrinimas 
Ceros, laukų derliaus dievės, su šia žvaig
ždžių grupe yra aiškus. Šis pavidalas tos 
vaisingos Mergos buvo ipatalpiritas zodiake 
kaipo atvaizduoto jas pjiities sezono kadan
gi saulė tuo laiku yra tarp tų žvvaigždžių. 
Žodis ‘Virgo’ originaliai reiškė ne Mergelę 
bet padorią moterį abelnai. Astronomiška 
alegorija, Virgo patapo dieve kuri nužen-

Chiniečiai Pieno arba Paukščių Kelią 
vadina “Geltonas Kelias”/ kaipo panašų į 
taką kuriame išmėtyta išnokę javai.

Egiptėnai atsivaizdino sau Isisą lai
kančią rankoje tris javų varpas. Zodia
kuose Denderoj ir Theboj Virgo randama 
bė sparnų, rankoj laikanti dalyką kuris sa
koma esąs varpstė, pažymėta žvaigždėmis 
Comma Berenices 'grupėj.

Indijoj Virgo buvo žinoma kaipo “Mer
gelė”, o Cingaliečių zodiake ji yra persta
toma kaipo moteris laive su sauja javų ran
koje.

Eufrato klonyje Virgo perstatė dievę 
Ištar, dukterį Dangaus, žvaigždžių kara
lienę. Ištar buvo taipgi subendrinta su 
Venera, šeštojo mėnesio ženklas Akkadų 
kalendoriuje turėjo reiškmę “Ištaros pa- 
siuntinis”. Sulyg Brown’o, šis pasiuntinis 
turėjo jieškoti jos dingusio vyro požemi
niame pasaulyje.

Chinijoj Virgo buvo vadinama “Rūsti 
Mergaitė”, ir Chiniečiai padarė žvaigždžių 
grupę vedamą žvaigždės Spikos Pavasario 
grupe.

Arabai, kurie griežtai buvo priešingi 
perstatymui žmogiškų pavidalų bile kame, 
Virgo konsteliaciją vadino “Varpos”, delei

gė ant žemės, užžiurėjo laukų augi, išmoki- javų, varpų kurias ji laikė savo rankoje, o
no žmoniją žemdirbystės, ir buvo garbina
ma įvairiais vardais.” '

Maunder nesutinka su Brown’o išrodi- 1 
nėjimu jog Virgo persltato javą pjūtį. Jis 1 
prirodinėja jog žvaigždė e Virginis yra ži
noma kaipo “pranokėjas vynuogių rinki
mo”, o vynuogių rinkimas atsibuna daug 
vėliau rudenyje negu pjūtis. Aratos tik
rina jog Leo pirmiausia pažymėjo pjūties 
mėnesį-, ir šis prirodinėjimas remia Maun- 
der’o argumentą.

Sulyg poetų, ši Virgo' buvo Astraea, 
duktė Astraeaus ir Auroroš, ir dieve tei- 
singystės. Netoli jos randasi žvaigždžių 
grupė vadinama Vogomis kuriose, sakomą, 
ji svėrė 'blogus ir gerus žmonių darbus. 
Auksinėje Gadynėje ji gyveno ant žemės, 
bet tankiai paniekinama niekšingais žmo
nių darbais ji sųgryžo Į dangų. Hesiodas 
išrodinėja jog ji buvo duktė Jupiterio ir 
Themisos, o Aratos pašvenčia daugiausia 
vietos istorijai šios konsteliacijos savo gar
sioje poemoj -negu jis ėmėsi aprašymui kitų 
'konsteliacijų.

Virgo taipgi buvo sakoma esanti Eri- 
gona, duktė Ikariaus, kuri pasikorė sužino
jus apie savo tėvo mirtį. Klasiškoje gady
nėje ji buvo subendrinta su Ceres, arba jos 
duktere Proserpina. Proserpina, kaip le
genda pasakoja, vaikščiojo laukuose pava
sario laiku ir buvo pavogta 'požemių dievo 
Plutono ir nugabenta į tamsybės karaliją 
būti jo žmona. Cęres kreipėsi prie Jupite
rio prašydama įsikišti į tokį dalyką, ir to 
pasekmėj Proserpina išgavo sau da'limą lai
svę, protarpiais galėdama ateiti ant žemės.

Šis mitas laikoma tik 'kaipo alegorija. 
Proserpina- perstato sėklą kuri pasėjama į 
žemę, o laikui atėjus ji iškįla į viršų ir pra
žydi.

Egipte Virgo buvo bendrinama su Isis, 
ir buvo sakoma jog ji sudarė Pieno Kelią 
suklodama nesuskaitomą daugybę javų var
pų danguje.

Kita pusė šitos pasakos yra ta kad Isis 
numėtė kuli javų bėgdama nuo Tifono no
rėdama nuo jo ištrukti, ir kuomet jis dar 
vis ją vijosi,1 Varpos išsidraikė^po dangų ir 
taip susidarė tasai Kelias, kuris turi išvaiz
dą žibančių grūdų.

Allen sako jog ankstyvieji Arabai buvo pa
darę iš nekuriu šios konsteliacijos žvaigž
džių milžinišką pavidalą Liūto danguose, 
o iš kitų Šunų Kampą su Šunimis lojančiais 
ant Liūto.
minėjo šią 
Mergelę”:

Brown, 
sako jog Virgo 'buvo laikoma dieve Rhea ir 
buvo garbinama po tuo vardu. Ši dieve 
buvo atvaizdinama, sulyg Bryant’o, kaipo 
graži moteriškė su karūna ant galvos iš
kaišyta javų varpomis, jos dešinė ranka pa-, 
remta ant akmeninio stulpo, o kairėj ran
koj turėjo irgi keletą varpų. Javų" varpos 
karūnoje ir rankoje dievės Rheos yra kaip 
tos ką laiko Virgo, ir perstato sezoną kuo
met saulė ineina į tą ženklą.

Rhea 'buvo duktė dangaus ir žemės, 
motina Jupiterio, ir žmona Saturno, taip
gi žinomo vardu “Kronos”, arba “Laiko”:

Subendrinimas Virgos su Rhea yra ne
mažos svarbos ir Masonams; kadangi die
ve Rhea yra emblema Masonų Trečiojo 
laipsnio.

“Ankstyvieji krikščionįs manė”, sako 
Maunder, “suradę sąryšį prižadėtos ‘mote
riškos sėklos’ minimos Genesio iii, 15, ‘javų 
varpoje’ kurią Virgo turi savo rankoj, o 
Shakespearo veikale ‘Titus Andronicus’ iš
sireiškime ‘gerasis kūdikis ant Mergos ke
lių’, yra tai viduramžių atvaizdiniinas Ma- 
doniios ir Kūdikio.”

(Bus daugiau)

Vėlesnieji Arabai astronomai 
konsteliaciją kaipo “Nekaltą

savo “žvaigždžių Teologijoj’’
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laiko tiktai ateivystė iš Europos. 
Pereituose metuose (1922) prie 
suvaržyrrto ateivystės Ameriko
je už gimusius mirimų buvo 
daugiau 322,932.
Gelbėkime Arki-Vyskupą. 
Cieplaką

žydiškas Tarybų teismas nu
teisė minėtą arki-vyskupą ir jo 
vietininką mirtin, ir dar apie 15 
kunigų ilgam katėjimui už ap
gynimą bažnytinių rykų kuriuos 
bolševikai norėjo atimti neva 
baduoiių naudai. Paskelbus tei
smo nuosprendi daugelis val
džių ir sektų suskubo protestuo
ti tai melsti žydelių palikti ar- 
ki-vyskupud gyvybę ir kitiems 
nuteistiems kunigams paleng
vinti bausmę. — Ir mums, tau
tiečiams, reikėtų suruošti pro
testo rezoliuciją ir nusiųsti tam 
žydų tribunolui kad nežudytų 
neprasikaltusio žmonių, nes de
lei tų rykų apgynimo Rusija 
neprapuolė, o baduoiių delei te
gul tie “darbininkų”, sovietai 
tiktai sunaudoja tuos pinigus 
ką išleidžia p rapa gandai sveti
mose šalyse, tai bus visi baduo- 
liai aprūpinti.

■Bet kažin kur dingo musų 
Amerikos “katalikų” pederacija 
su savo protestu? Lygiai pa
sigendamą ir “katalikų prezi
dento” Stulginsko su panašiu 
veikimu. Gal dėlto kad ten nėra

1 Sleževičiaus, ar Natkevičiau^ 
1 kuriuos katalikai laibiau daboja 
i negu kas reikia daboti.

Demokratas.

[DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRAIPSNIS XVI.

Mane skyriuje nei blku 
nuo hlko gvfMinrim rok 
kalno jdomluu bOrianSIoms 
motinoms Ir motinoms Jau
nų kūdikių.

Kūdikių aprūpinimu Ir p*-
S JĮ // 1 nčjlmas yra dalykas gyrus

urarbos Mmjmal Ir tautai 
Ir mca jaučiame, kad Ui 
yra dalykas, kurj mes tu- 
rime regulbrilkals laiko- 
tarpiais atvirai ir laisvai 
persvlJdenlL

Kudkio Svoris ir Miera
Tėvai turėtų reguliariškai pasverti 

savo kūdikį ir užsirašyti skaitmenis. 
Per pirmus šešis mėnesius rekomen
duojama sverti sykį Į savaitę, b pas
kui du sykiu Į mėnesį laike antrųjų 
metų. Silpnesni kūdikiai reikia sver
ti dažniau. Sveikas, normalus kūdi
kis praranda dešimtį ar vienuolika 
nuošimčių savo svorio dvi dienos po 
gimimui, ir neatgauna iki dešimtos 
dienos.

Tolimesnis slugimas svorio po an
trajai dienai parodo kad kūdikis rei
kalauja daugiau maisto negu jam 
krūtis suteikia.

Abelnai kūdikis pabaigoj pirmų me
tu sveria tris sykius daugiau negu 
svėrė gimęs. Kas savaitę sveikas, 
normalus kūdikis, paprastai, įgyja 
nuo keturių iki šešių uncijų svorio. 
Abelnas augštis gimusio kūdikio svy
ruoja tarp 16 ir 24 colių, o svoris tarp 
šešių ir astuonių svarų. Vyriški pa
prastai sveria puse ar tris ketvirtda- 
liais svaro daugiau negu mergaitės.

Kūdikio svoris ypatingai didėja bė- 
gyj pirmųjų dviejų savaičių. Po to, 
iki penkto mėnesio ūgio didėjimas ei
na laipsniškai, kuris tęsiasi nors jau 
ne taip sparčiai, iki metų galo. Bė- 
gyj antrų metų kūdikis paaugėja ke- 
turis-penkis colius; bėgyje trečių, nuo 
trijų iki keturių colių; bėgyj ketvir
tu. nuo dviejų iki trijų, o nuo šitų iki 
vienuoliktų kūdikis veik kasmet pa
augėja vien? ar du coliu

Laikotarpis kuriame kūdikis labiau
sia auga yra pirmieji penkti jo gyve
nimo mėnesiai, ypatingai jis didėja 
antrame mėnesyj, kuriame kūdikis tu
rėtų gauti po šešias ar astuonias un
cijas svario.

Sekanti lentelė parodo vidutinį svo
rį svorį kūdikio nuo pat gimimo.

maišytas ir prirengtas. Bordetfr. 
Eągle Pienas yra maistas budavoją*: 
stiprias kojas ir sveikus kunūs. jįt , 
kūdikiui suteikia svorio kuris reiks-- 
lingas sveikatai ir normališkumul 
Jis paremtas ir rekomenduojamas gy
dytojų per 65 metus delei jo augštos 
kokybės. Motinos ras kad ir norma- 
liškai sveiki kūdikiai' nuolatos augs 
ir plėtosis su Eagle . Pienu. Jei ne- į 
žinot'kaip vartoti Borden’s Eagle Pie
ną, iŠkirpkit kuponą paskelbimo kuria 
telpa musų laikraštyje, ir prisiųsk jį 
į The Borden Company; o gausit vi- S 
sai dykai savo kalboje instrukcijas’ 
kaip penėti kūdikį, bei kitokių raštų 
duodančių informacijų kaip prižiūrė
ti savo kūdikį.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai

CUNARD
LIETUVOS PER 10 DIENU

Vienintelis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southampton? ant milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New York? kas Utarnink? 
Greitas persėdimas Southamptone.

Lietuviai ypatiškai lydima.
Į (2ra kl. $150:00) Karės tek- 

.Piliav? (3čia k). 106.50) sai ekstra. 
'KELIAUNINKAI Iš LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj, važiuoja i 
.Southampton? ir ten persėdą ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų kaslink kainų ir rei

kalingų dokumentų del atitrauki
mo keliauninkų galite gauti pas 
bile agentą. Pareikalaukite. Yra 
vienas jūsų mieste arba apielinkej.
Cunard Line 

’ Hotel Cleve
land Bldg. 
Cleveland, O.

-ATGAL I MET
(TĮACKTO meth

Parašė Bernard

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raitei ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuętojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_
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Didesnes ir didesnės Artojų eiles seka “Artoją”, kuris pasekmingai 
plėšia velėnas ąpžlusio musų liaudies tamsumo. Lietuvos ir Ame- 
kos žmonės jį pamėgo, ir pamėgimas didinasi, Su tuomi didinasi 
ir "Artojo” energija toliau veikti. Vienas kas nepadidėjo tai jo kai
na: “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 viršeliais1.

Amerikoje Metams $1 Lietuvon $1.25. Pavienis numeris 10c.

ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Okie.

1.00
50
60 

1.00
75
50

75c
1.50

šventa Apolonija yra Papos 
pasikarta patranka kuriems dan
tis skauda. Suskaudus dantį 
pasimelsi žmogus prie Apoloni
jos, ir jau neskauda; Bet dabar 
tie neprieteliai, Londono dentis- 
tai, pasisavino sau Apoloniją už 
patranką, nes ji esanti mulia- 
vojaona su replėmis dantis trau
kti. Dentisltai nori kad žmo
nėms tik skaudėtų dantis, ir už 
taisymą ar ištraukimą jiems ge
rai mokėtų. Su velionėj Apolo
nijos pagalba, dantistai mano 
pagerinti savo bizni.

The New York Times iš kovo 
18 d. rašo jog Lietuvai paėmus 
Klaipėdą tuojau tapo panaikin
ti policijos leidimai duoną pirkti 
Klaipėdoje. Toliaus dadeda kad 
Lietuva pereituose metuose ga
lėjo j užsieni parduot 20,000,000 
bušelių javų ir 4,000,000 buše
lių bulvių. Ir nedyvai kad tą 
matydami Tilžės ir Įsručio ap
skričių gyventojai išreiškė Klai
pėdiečiams linkėjimus su geis
mu prie jų prisidėti, nes ir jie 
Lietuviai, tiktai suvokietinti, 
bet 'Lietuviškai .juk tik galima 
išsimokinti. Ir dabar jau dau
gelis Vokietėlių perka Lietuvių 
gramatikas ir mokinasi Lietu
viškai kad galėtų Lietuvoje gy
venti, nes ten yra “genuch zum 
essen” — pavalgyti iksoties.
Lenkijos Turtai

Ant praėjusių naujų metų 
Lenkijos Skolos buvo:
Suv. Valstijoms $186,434,339 
Francuzijai, frankų 912,455,000 
Anglijai 
Italijai, lirų 
Holandijai 
Norvegijai 
Danijai 
Švedijai 
Šveicarijai, fr.
Francuzija vėl davė 400,000,000

Lenkija skolintus! ir daugiau, 
bet niekas neškoli-na. Kaip pa
prastai (pas prasiskolinusius nė
ra pinigų taip ir pas Lenkus yra, 
ir del tos priežasties net Vil
niaus 'burmistras, Bankovskis, 
atsisakė niuo urėdo delei “brak 
pieniędzy”. — Taigi Lenkija yra 
bagota skolomis, kurių ji neiš
mokės iki egzistuos ant šios aša
rų pakalnės. į Viskas ką Lenki
ja turi 'pardavimui, tai medžiai 
iš Vilnijos miškų, kurių išveža 
į Vokietiją po 2,000 vagonų mė
nesyje.
Šventinimas Laivo

Red Star Line pasistatė nau
ją laivą, vardų Belgenland, 27 
tūkstančių 'tonų didumo, 670 pė
dų ilgumo, 78 pėdų platumo, ga
lintį sutalpint 2700 gyventojų 
nuo New Yorko iki Antverpeno 
ir atgal. Balandžio 2 d; — an • 
trą dieną Velykų — Belgijos 
kardinolas šventino tą laivą, o 
Belgijos karalius Albertas per
žvelgė idant kokiame kamputy
je neliktų koks velniūkštis.
Atlaidai ir Markės

Du vyrukai svarstė naudą iš 
atlaidų kuriuos gali laimėti už 
mažą ką. Vienas kuris jau daug 
atlaidų turįs ir vis daugiau jų 
kraujasi luž nieko neskaitymą, 
tvirtino kad per atlaidus žmo
gus gali pelnyti net dangų, ypa
tingai, už zupėlriuis atlaidus.

Vaikas 12 metų tai girdėda
mas palsakė: Iš atlaidų yrą tiek 
naudos kaip ir iš Vokiškų mar
kių. Tūli pirkosi tų markių no
rėdami pralobti; jos pastojo be 
vertės, ir dabar tie pirkėjai lau
kia ir tiki į mariau pakilimą kad 
pralobtas. Tikįs į atlaidus mano 
turįs dangų. Tikįs į marikes ma
no esąs turtingu, kada jo $1000 
už 100,000 markių sumažėjo ant 
$4.80. Tikėkite ir laukite.

FARMOS FARMOS
Šįmet Farmos yra dideliai atpigę, 

todėl nesiduokit apsigauti miestu 
agentėliams. Aš kaipo Seniausias 
ūkininkas šios apielir.kės ir jau devy
ni metai kaip prigelbsčiu Lietuviams 
sigyti geras Ukes, ir šįmet surinkau 
63 Farmas pardavimui.

štai vienos aprašymas: 
farma, budinkai nekokį bet 
ra, lygi, ir prie pat miesto, 
lihi, 2 karvės, ir veršiai, 40 
si ūkiški padargai, žieminiai javai, 
sėklos ir pašaras; viskas parsiduoda 
už $2,200, reikia įmokėt $1,200.

Kita farma 40 akrų, dideli budin
kai, žemė sunki, molis, puikus sodnas, 
kaina $1,900, įmokėti reikia' $1,200.

Tai yra ekstra geri bargenai.' ~ 
šykit tuojau.

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

Danų, ir švedų (šiau- 
Eurapos gyventojai) 
užaugindavo po 5 iki 
dabar daugelis šeimy-

Amerikonai Nyksta
Pirmųjų Amerikonų veislė, 

vadinamą Nordic, žymiai mažė
ja ir Amerikonai yra susirūpi
nę kad gerosios veislės vietą tu
rės užimti prastesnė veislė — 
pietinės ir rytinės Europos. Kur 
pirmiau Velžių, škotų, Anglų, 
Vokiečių, 
rfe-nord 
šeimynos 
10 vaikų,
nu užaugina po vieną, taipgi 
daugelis .ir visai neturi vaikų 
delei išsilėpinimo ar per-moks- 
lo. Mat vaikai neduoda turtuo
lėms motinoms po visą svietą 
lakstyti.

Kada tie “čystieji” Ameriko
nai mažėja, kitos veislės didėja:

Murinų ant 1000 gema 42 
Airių 41
Kanadiečių 47

40 akrų 
žeme p?e-

Du ark-
vištų, vi-

Ra- 
dP)

SAVI*0* 
^COUHL

Lentele rodanti kūdikio vidutini 
svorį

Gimus—
Berniukas - -
Mergaitė - - -

Trijų mėnesių —
Berniukas - - -
Mergaitė - - -

Šešių mėnesių —
Berniukas - - -
Mergaitė - - -

Dvylikos mėnesių —
Berniukas - - -
Mergaite - - -

18 mėnesiu — ,
Berniukas - - -
Mergaitė - - -

24 mėnesių —
Berniukas ------ 26.5
Mergaitė - ■? - - . - 1 - ‘25.5
Toms motinoms kurios turi kūdi

kius bet negali jų žindyti, rekomen
duojama Borden’s Eagle Pienas bon-, 
kūtėms. Tai yra puikiausias pienas 
ir geriausias cukrus, moksliškai su-

7:16

- 12.10
- 11.60

16 00
- 15.5

- 20 5
- 19.8

- 22.8
- 22.0

O nelaimei Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto 1 
Tačiau geras draugas patars 
.naudoti

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per koki? j 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir. 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
•savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65e. aptiękose, arba prisius- 
kitę <5o. tiesiai į labaratoriję.

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

Brooklyn, N. Y.

np UKSTANČIAI motinų liudijo naudą Borden’s 
* Eagle Pieno kaipo maisto kūdikiams. Gydy

tojai išrašo ir rekomenduoja Eagle Pieną dėlto, 
kad jis saugus, švarus ir 
kūdikių penėjime.
Jei nežinai kaip vartoti 
Eągle Pieną, prisiūsk 
mums šitą paskelbimą 
ir mes jums pasiusime 
penėjimo instrukcijas, 
Kūdikių Knygą ir kito-, 
kias brangias informa- 
cijas dykai.

stiprinantis maistas

“Bėk
Savo
Pinigus 
i
'I’anPym?
Bank?

%inu

GERIAUSIA 
PASAULYJE KNYGELE 
yra tai taupymų bankinė knyge
lė. Ji skiriasi nuo paprastų “ge
riausia mėgiamų” tuomi kad ji nei' 
kainuoja nieko išskyrus pasiryži
mo.

Dalykai kokie buvo atsiekti su “ga
tavais pinigais” padėtais ant tau
pymų knygelių kartais rodos •nu
stebinanti.

Jūsų kopija “geriausios pasaulyje 
knygos” laukia jūsų čionai. Po
dėlis bile didumo priimama — su 
4% pelno.
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Marcas Gaukas

itaktfDa Boran Cao*1
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įveikus kūnus. Jį 
svorio kuris reik*, 
ir normaliJkumti. 
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IARD
PER 10 DIENO 
ieniu kelias Lietuvai 
>ną ant milžinų laivų

MAURETANIA 
ENG A RIA
Yorką kas Utaminką 
limąs Southampton*, 
apatiškai lydima.
. $150.00) Karės tik- 
d. 106:50) sai ekstra 
LAI Iš LIETUVOS 
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“ATGAL Į METUZELĮ”
(“BACK TO METHUSELAH”, 

Parašė Bernard Shaw.)

D ERNARD Shaw,, senas ir žymus Angli
jos rašytojas, prirašė daug veikalų vi

sokiais klausimais; bet jo “Back to Methu- 
šelah” pralenkė pirmuosius pabrėžtinu sa
votiškumu. Kaip Maeterlinck’o “Mėlyna
sis Paukštis” taip Shaw’o “Atgal Į Metuze- 
li” stovi išsiskyręs naujenybe. Tatai įtik 
del to vieno jis vertas atkreipti minties, jei 
daugiau jame ir nieko, nebūtų. Vienok jis 
talpina daug gražių minčių, kurių nemaža 
atatinka gyvenimui ir kurios vietomis labai 
gražios. Todėl ir pašvenčiu truputį laiko 
supažindinimui skaitytojų su kalbamuoju 
veikalu, nors šiame darbe nesu pilnai kom- 
•petentiškas ir nejaučiu smagumo.

Neturiu tikslo išgirti arba išpeikti tą 
veikalą: Vien noriu perduoti svarbesnes 
jo mintis ir ąbėlnai kurinio dvasią. Savo 
minties čia neduosiu, nes tas veikalas man 
ir tinka ir ne,

“Atgal Į Metuzelį” yra keturių šimtų 
puslapių veikalas, kurio pirmą šimtą užimą 
įžanga; kurioj Shaw stengiasi neva faktais 
prirodyti tai ką savo dramoj perstato. Vei
kalas padalintas į penkias dalis, arba kny
gas: “Pradžioje”, “Brolių Bemabų Moki
nimas”, “Dalykas Įvyksta”, “Senyvo- Džen- 
telmano Tragedija”, ir “Taip Toli kaip Min
tis Gali Pasiekti”.

I 
PRADŽIOJE

Pirmas Veiksmas: Rojus, 4004 mėtai 
prieš Kristų. Adomas pamato-negyvą gul- ■ 
bę ir šaukia Jievą. Jiedu nesupranta kas 
su ta gulbę galėjo atsitikti. Ima bijotis ; 
kad su jais tas pats nepasitaikytų. Jiedu 
besikalbėdami kartas nuo karto pagimdo 
naują .žodį.,-- taip jų, kalba pilnąja. Nesi- 
kėnčia faktu kad jiem reikės visados taip 
gyventi ir gyventi; tečiau taip pat bijo mir
ti,'ypač bijo kad tas ar tas vienas nepasilik
tų pasitaikius į gulbės panašiai nelaimei. 
Vėliau prislinksta prie Jievos Žaltys, kuris 
išmokina ją naujų žodžių ir atveria gimdy
mo Slėpinius. Po to jiedu nutaria mirti už 
tukstanties meti).

Antras Veiksmas: Atsitinka Mesopota
mijoj, keliais šimtais metų vėliau. Adomas, 
kaip paprastas sodietis, kapsto žemę, o Jie- 
va verpia. Abudu nepasitenkinę gyveni
mu: nuolatinis darbas, rūpesniai,' nesmagu
mai paeinantis nuo vaikų. Palūkėjus pa
sirodo Kainas,; Brolio Ablio užmušėjas, ku
ris viskuo išroįo šaunūs — geras šių dienų 
medžiokles sportas. Jam žemė knisti ne
patinka: jis niekina tėvo Adomo-gyvenimą. 
Tėvą priėjęs jis Sako: “Dar tebekapstai? 
Visada kapstyk, kapstyk, kapstyk. Smeigk 
į.seną dirvą. Bępažangos! Be pirmyn ve
dančių minčių. Be žygių! Kas aš bučiau 
jei bučiau laikęsi prie kapstymo, kurio, .tų 
mane mokei ....?■ Jus nieko nežinote apie 
gyvenimą. Jus tik paprasti Sodiečiai.... 
Einu aš prieš tubs gimdymus, kuriais tu ir' 
motina taip didžiuojatės. Jie verčia mus 
būti lygiais gyvuliams. -Jei tasai butų pas
kutinių daiktu, kaip buvo pirmutiniu, tai 
težlunga žmonija.”

venimas — beveik visi klausimai pajudina-: 
ma. Tečiau daugiausia dedama svarbos 
ant to 'kad žmonės privalo gyventi tris šim
tus metų jei nori pasaulį išgelbėti nuo žlu
gimo. Konradas Barnabas turi parašęs 
'knygą 'kurioj jis pranašauja jog jis išradęs 
kemikalų kurie pagelbės žmogui gyventi 
tris šimtus‘metų. O 'gyvendami tą laiką - 
žmonės galėsią prašalinti visus negeistinu- 
mus kurie dabar pasikartoja. Del to vėl ir 
vėl nurodoma blogi musų darbai. Rekto
rius Haslam pastebėtas jog bažnyčią, tokia 
kaip dabar ji yra, turės neužilgo žlugti,' ra
minasi tuo kad jinai vistiek dar išlaikysian
ti jo laiką; ant ko Franklynas Barnabas sa
ko: “Ir vėl! Matai, Konradai. Ji išlaiky
sianti jo laiką. Gyvenimas yra pertrum- 
pas imti jį rimtai.” Toliau:

Konradas: Veltui' ginčytis. Dabar vi
sai persitikrinta jog politinės ir socialės 
problemos, musų civilizacijos pakeltos, ne
gali būti išspręsta tikrų žmogiškų lepšių, 
kurie supuva ir miršta tik pradėję turėti 
truputėlį išminties ir žinijos, kas reikalin
ga jų pačių santikiams. (Truputį toliau:) 
Mes nekalbiname tavęs kalbama į Lubi
ną.) Tu negyvenai užtektinai ilgai. Nei
gi mes. Ar negali suprast kad septyniasde
šimtis metų amžiaus, nors ir būtų pakanka
mai ilgas labai atsilikusiam sodžiaus gyve
nimui, yra pertrumpas komplikuotai civi
lizacijai kaip mūsiškė. Flinders Petrie su
skaitė devynis žmonių padarytus ant civi
lizacijos bandymus neskirtingus nuo musų; 
ir kožnas jų žlugo kaip dabar mūsų žlun
ga,, Jie žlugo del to kad piliečiai ir valsty
bininkai mirė nuo seno amžiaus arba per
sivalgymo pirma negu jie išaugo iš mokyk
los vaikų žaismių ir laukinių sportu ir ci
garų ir. šampano. Pabaigos ženklai visada 
tie patįs: Demokratija, Socializmas, Mote- 

. rų Balsavimas. Mes turime pakrikti dar 
: šiai kartai tebegyvenant, jei mes nepripa- 
. žinsime kad reikalinga gyventi ilgiau.

Lubinas: Man linksma kad tamista su
tinki su manimi jog Socializmas ir Moterų 
Balsavimas yra ženklai puolimo.

Franklynas: Visiškaj ne: jie tėra keb
lumai kurie viršija musų pajiegą. Jei ne
galima suorganizuoti socializmas tai reiš
kia negalima sutverti civilizuotas gyveni
mas ; o esant taip męs puolame atgal į bar
barizmą. . .' ■

Ilgokai šitaip jie pasikalbėję, pasitarę, 
išsiskirsto be aiškaus išvado. Tik rodos po
litikieriai persitikrina negausią iš Barna
bų paspirties savo politiniams reikalams.

(Bus daugiau)

II
BROLIŲ BARNABŲ MOKINIMAS
Barnabų studija, Anglijoj, Pasaulinei ka

rei pasibaigus. Broliai Barnabai, biologi
jos mokslininkai, turintys gerą vardą, visoj 
Anglijoj. Del to politikieriai .prieš balsavi
mus stengiasi gauti jų intakes kad butų iš
rinkti j viršininkus. Čia apart brolių Bar
nabų (Franklyno ir Conrado) maišosi Sav- 
,vy, Franklyno duktė, jauna ir be ypatingo 
užsivedimo, kaip matai paprastą Amerikie
tę; Rektorius Haslam ir politikieriai: Bur
ge ir Lubin, kuriuodu aštriai pašiepiami

* Pastorius daugiau flirtuoja šu Savvy ne ko 
žingeidaujasi politika, o Lubin ir Burge; 
stačiai susirūpinę politiniais klausimais, 
ypač rinkimų pasekme; kuomet Barnabai 
kalba ir kalba kad žmogus privalo gyventi 
ilgiau negu dabar gyvena jei nori palaiky
ti civilizaciją. Žodžiu, čia norimą persta
tyti beveik visas komplikuotas šių dienų gy-

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

PASAKYK .
—Pasakyk, miela mergaite, 
Vargo tikroji dukraite, 

Kodėl tu liūdna?
Kodėl iš tavo krutinės

I Neiną balsas sidabrinis, 
Neskamba dainą?

Ko ,parpuolusi amt kapo, 
Kaip muo vėjo žalias lapas

Apušies drebi, 
Ir jieškodama paguodos 
Apkabinus kapą juodą

Su vėju kalbi?

—Kaip nebūti ašarota,
Mano laimė išsvajota

Dingo kaip sapne;
Visa laimė ir paguoda. 
Ką varge stiprumą duoda, 

Jau šaltam kape....
Tėvas, motina kapeįyj,
O aš dideliam vargelyj

Viena palikau.
Tarp gyvenimo verpetų
Savo amžiaus ryto mėtą

Aš jį sutikau....
Kad mylėjau aš jį vieną,
Jis žavėjo mano sielą, 

Bėt 'kurgi jisai?
Jau (praslinko laimės diena, 
6 aš likau vienų viena

Vargti amžinai....
Aras.

svarstyti tikros meilės jausmą 
tai žinosite ant kiek yra teisin- 
gi mano žodžiai. Meilė kuri va- 
dovaujafii pavydu ir kerštu nė
ra tikra meilė, tai yra bjauri-že- 
ma -saumylystė.

Meilė tenai negyvena
Kur su ja rūsčiai apsieina;
Ji be švelnių žodžių peno 
Skubiai (būvio vietą maino. 
Kas meilės nenori nustoti 
Turi jos aukurą daboti.

Audra.

SKAITYKIT IR PLATINKIT “DIRVĄ” 
'Kas platina ‘Dirvą’ — tas platina Apšvietą”

Budu
Dentistai žino jog stiprus vaistas 

Žinovai sutinka jog atsakan-

Colgate s Valo 
Dantis Tikru

Prierašas: Gerb. Audra išde
da savo pažiūras apie Meilę, ir 
verčia mus tam tikėti. Gaila 
tik kad mažai tos vietos, mes 
pasakytume ką nors daugiau. 
Bet vistiek netylėsime, netylėsi
me ....!

SUSTOK, DRAUGUŽI!
(Skiriu J. M—skui) 

Sustok, drauguži, paklausyk! 
Kur tu keliauji, pasakyk; 
Ką mano tavo širdužė 
Kad traukia tave prie jų — 
Prie tų prakeiktųjų rujų, ' 
Kur viešpatauja vien naktužė?

Kur viešpatauja kunigai, 
Kai plėšrus, pikti vanagai, 
Draskanti laisvąsias mintis 
Žmonių varguolių, nekaltų, 
Ir ryja trusą prispaustų — 
Niekad 'nepilna jų širdis. 

Juk ten, drauguži, vien vargai, 
Sekios tave pikti sargai — 
Pakliuvęs jų naguos raudosi’; 
Bet tavęs niekas negailės, 
Išsiliuosuoti nepadės. 
Tada suprasi ir gailėsies.

Kad nereikt’ verkti bei raudot, 
Pamesk paikystes tas galvot/ 
Žinok, jų blogas idealas.
Nors jie' vadinasi šventais, 
Bet mes juk 
Jų darbus...

Nuo Juokų Red:: šios gerb. 
Aro eilės yra perdaug rimtos į 
šį kampelį talpinti, bet jas de
dame norėdami pasidžiaugt nau
ju savo bendradarbiu, kuris su 
laiku gal parašys ką nors tikrai 
tinkamo šiam ypatingam kam
peliui iš kurio vieni tikisi daug 

j.juokų, o kiti semia karčios tik
renybės. Prie pastarosios pri
guli ir šios geri). Aro eilės.

Gerb. Aras yra naujas musų 
poetas, iš Lietuvos, ir vienas iš 
tokių kuris nesiuntė pasisiūly
mų su žadėjimais rašyti 'bet tie
siog atsiuntė savo eiles. Tas 
tai mus lalbiaušia džiugina.

šios eilės vienu kuo skiriasi 
nuo kitų čia tilpusių ikšiolei: 
Pirmiau būdavo vienas ar viena 
poetė apgaili savo nelaimės ka
da “saulė” ar ‘‘žvaigždė” užgęs
ta, at “gyvybės šaltinis” išdžių- 
sta, ar kuris ar kuri nors pamo
kinimų duoda, ar ką kitą pasa
koja. čia matome atpasalkojant 
pašalinio tėmyftojo liūdną 'liki
mą mergelės kuri netekus tėve
lių, o ir (bernelis jos kur tai din
go. Jeigu ir jis žuvo karėj tai 
jos rauda verta ko nors, bet jei
gu jią taip sau dingo ją raudoti 
palikdamas (ko (iš šių. eilių ne
suprantame) tai jis butų tikras 
šelmis....

DAVATKŲ TEOLOGIJĄ 
Sulyg Voltaire.

Absurdai
Tikėjime, kurį dfavė žodis, ar

ba Dieviškoji Išmintis, negali 
'buiti nieko tokio kas, kaip visi 
žinome, nesutiktų su sveiku pro
tu. Tiktai netikėliai drysta sa
kyti kad tikėjime yra absurdų, 
gi tuo tarpu pati stoka tikėjimo 
yra augščiausis absurdas. Krik
ščionių tikėjime nėra jokio ab
surdo jei tik tasai tikėjimas yrą 
tinkamai indiegtas į žmogaus 
sielą nuo pat jo kūdikystės ir 
priimamas be jokio paklausimo 
ir be abejonės. Juo labiau da
lykas pasirodo žmogui absurdin- 
gu juo labiau tinkamu ir teisin
gu jis pasirodo dieviškajam pro
tui, arba, kitaip sakant, tikėji
mui.

ADOMAS
Jis buvo pirmutinis žmogus. 

Dievas sutvėrė jį dideliai kvai
lu: jis, norėdamas intikti savo 
žmonai suvalgė obuolį kurio jo 
ainiai ikšiol dar negali suvirš
kinti.

Lazdijai, rugs. 21,

žinom nerimtais
. Ir galas.

Ant.-Ferd. Max, 
1922.

. GERI

DANTIS

GERA 

SVEIKATA

Šiandien moksliški 
sužeidžia burnos plėves. ...... ______
tis saugus dantų valytojas turi būti naudojama valy
mui dantų be pavojaus.
Colgate’s Ribbon Dental Cream neturi savyje jokių 
blėdingų vaistų ar kieto šiurkštumo. Daktarai ir Den
tistai visur rekomenduoja Colgate’s kadangi jis nuva
lo dantis saugiai ir visiškai.

į
DOVANAI

Jeigu norit gauti svarbių informacijų kurios bus di
delės vertės jums rašykit į
ANAC, Bpx 141, Trinity Station, New York, N. Y.

Vardas

Adresas

Miestas
.y.w.w/.v.v.wav/.’.wa

C96

AITRUMAS
Tobulų Krikščionių išrastas 

genialia būdas kad patikus visų- 
geriausiajam Dievui per begali
nį kankinimą savęs, per pasnin
kus, ir per plakimą savo kūno. 
Dievui, žinoma, visados patinka 
tokie Jo sutvėrimų išradomai Jo 
garbei. Be to toksai žmonių ai
trumas yra ir labai pelningas, 
nesą jis sukelia didelį žingeidu
mą ir pelno jieškojimą tarpe tų 
kas rengia pasninkus, atlaidus 
ir kitką. Paprastoms davatkė
lėms visa tai atrodo augšta ir 
šventa.
AKYS

Kūno organai, labai naudingi 
visiems geriems Krikščionims, 
kurie privalo jas užmerkti jei 
nori eit tiesiai išganymo keliais. 
Akys net turi būti išluptos jei 
kartais kunigėlio elgęsis papik
tina davatkos sielą.

Mes matėme "Naujienų.” met
raštyje apgarsinimą su paveik
slu vieno žmogaus po kuriuo pa
dėta toks parašais': "G. Beno- 
sis”. Visapusiai apžiūrėję tą 
apgarsinimą šiuomi pareiškiame 
jog jis yra neteisingas, nes tas 
.žmogus yra su čieia, sveika ir 
gražia nose.

E*?’ NAUJAUSIOS DAINOS 
Iš Lietuvos ... )

KURIAS DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE LIETU
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:

OI NEVERK, MOTUŠĖLE — Basso Solo, smuiką ir 
pianas, žodžiai Maironio, Muzika Naujalio. ........$1.00

STASYS — Solo, žodžiai Liudo Giros, Muzika A.
Vanagaičio ...........,.........................50c 

DŪL DUL DŪDELE — solo, žodžiai Liudo Giros,
Muzika A. Vanagaičio ......................... 50c

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 pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas;

, 2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienus šventinycia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais, 
virš 200 pusi.................../ ■. .v.. $1.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Gerb. Audra rašo: Audra nors i 
kartą prisirengė paleisti savo j 
gaivalą darban. Ir iškalno mel- i 
džiu atleidiinfo jeigu kartais už- ; 
kliudyčiau kokią vožną ypaitą, 

i duokim sau kad ir gerb. Juokų 
Rėd. Keletas ’savaičių atgal, 
nepamenu kuriame ‘'Dirvos” 
num., tilpo gerb. Svajonės eilės 
apie meilę, ir žemiau po jų gerb. 
Juokų Red. kritika tų eilių. Tai
gi matote, gerbiamieji, čion ir 
radosi mėdegos Audrai pūstel
ti.

Gerb. Juokų Red. matyt yra 
didelis -meilės priešas kad buti
niai nori surasti blogą pusę mei
lėje. Ne, gerb;, aš prieš tai pro
testuoju, meilėje nėra blogos 
pusės, vien tik gera. Tikrai tei
singai tos gerb. (Svajonės eilės 
sako. O kaip gerb. Juokų Red.

: prirodinėja kad kas ten kariavo 
ir kiek metų ir kad kur yra mei- 

' lė ten yra apgavystė, melagys
tė, ir tt., tai atleiskite gerb. už 
mano drąsą — aš kaip tie Bib
lijos1 studentai pasiūlysiu Jums 
$500 jeigu prirūdysite kada ir 
kur meilė kariavo, melavo ir ap
gaudinėjo. Du yra meilės prie
šai kurie ją nuolat persekioja: 
pavydas ir kerštas, ir jie tą mai
štą kela del meilės, bet meilė 
yra tyra kaip krištolas, nieko pa
našausi ji nedaro. Meldžiu ap-

Speciališka Ekskursija į

SYKIU SU LIETUVIŲ BURIU 
VISAS KELIAS VANDENIU, PER 

KLAIPĖDĄ ir KARALIAUČIŲ 
Visa Kelionė į Klaipėdą $107, į Piliau $106.50

Karės Taksai Atskirai 
SEKANTIS IŠPLAUKIMAS Iš NEW YORKO: 

LAIVAS “ROTTERDAM”, 
Gegužio 12 d. 11 vai. ryte.

PATOGUMAI — APSAUGA —' PARAN'KUMAI 
Tuoj po pribuvimui j Rotterdam^ Lietuviai-kelciviai drauge su 
bagažais yra persodinami į patogų ir greitą laivą, kuris plau
kia be suvėlinimn j Klaipėdą ir Karaliaučių.

HOLANDIJOS VIZOS NEREIKALAUJAMA 
Uždaromi kambariai del 2, 4 ir 4 Ypatę 

Mandagus Patarnavimas — Geriausias Valgis! 
UŽSISAKYKIT LAIVAKORTES TUOJAU PAS

HOLLAND,-AMERICA LINE;;
24 State Street New York, N. Y...

Arba pas bile autorizuotą agentą. “ ■ < ■ t,; :

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
ALMUŽNOS arba Išmaldos >

Išdalinimas turto — savo ar- > 
ba keno kito — tuo tiksiu kad ; 
geriau ir skaisčiau galėtų kuni- j 
gai, zokoninkai ir kiti tingybės 
šalininkai, kurie yra įsitikinę 
kad daug maloniau yra melstis 
negu dirbti darbą.
AMŽINYBĖ

Dalykas kurs neturi nei pra-1 
džios nei galo. Kadangi leng
viau yra tą žodį ištarti negu su
prasti, \tat geros davatkos iš-, 
mintingai daro apdumodamcs 
amžinybę, su pagalba kunigėliu, 
kurie moka labai greitai išaiš
kinti ' joms amžinybės prasmę., 
Tuo tarpu kad žmogus nenorėtų 
būti kepamas ugnyje jie moki
na kad ir pragaras yra amžinas. 
Jėzus Kristus niekados nėra to 
pasakęs, bet Bažnyčia daug to
liau už Jį nužengė, tat taip ji

■ sakė ir sako didesniam surami
nimui jos vaikučių, nežiūrint to

i kad bent devyniasdešimts devy-į
■ nį iš šimto jų bus prakeikti.

ĄNATAI, arba Pirmieji Vaisiai
Katalikai valdonai išmintin

gai leidžia svetimžemiams ku
nigams išnaudoti jų valstybės 
kunigus; Nesą kitaip, tų kara
lių kunigai neturėtų užtektinai 
progos panaudoti dieviškąją tei
sę išnaudoti savo krašto pilie
čius.
ANATEMA

Tam tikras doras iškeikimas 
kurį atlieka Taikos Dievo Inpė- 
diniai prieš bile vieną kas nepa
tinka jiems. Tokiu budu jie pa
veda iškeiktuosius amžinoms 
pragaro kančioms ir daro taip 
jų sielų, arba dūšių, labui jei 
negali prieiti prie jų kūnų ir 
nukankinti juos.

Didžiausia Lietuvių.Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekią 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 “Te-'‘ 
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.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS •
Eikite- pus tikrą Specialistą, o na 

prie kokių neišlavintų daktarų.- Tik
ras Specialistas arba profesorius na- 
sįklausinės kokią liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakyi, 
po išegzaminavuno. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinūno ir pa
tyrimo bei neišrado -jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užhuodijimo

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir nėaikvo- 
kit 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. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4;
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakar* 

Nedėldieniaiš nuo 10 iki L

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunanti.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.



125,00(1 Rekordų 4 už $1.00
M E R I K O N I ft K I

A2662 Mickey ......... .
99 Mickey—Medley

A2687 How Ya Gonna
° When Yankee Doodle Sails .,

A2762 Can’t You Heah Me Callin ..
•’ Smilin’ Through ............

A2770 Carolina Sunshine ..........
” Give Me a Smile and a Kiss .

................. Muzukilis Trio 
............. Prince’s Orkestrą 

KeepJThem Down ........Daina 
....... Daina 
.... Kvartetas 
Vyriška Daina 
. Muzika Trio 
,. Vriška Daina

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

A2772 Tell Motehr I'll Be There ... A ..... Vriška 
*' Mork for the Night is Coming .... Vyriška

A2773 Yearning .................... Šokiams
” Karavan * ...... ............... šešių 

A2783 Tell Me ..................... Orkestro
* Breeze, Blow My Baby Baek ........ Beno

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

Muzika 
Muzika 
Muzika 
Muzika 

A2784 forever Blowing Bubbles .. Saksofonų Sekstetas 
“ Sekstetas 

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

.. Xylofono Solo 
Vyriškas Duetas 
,. Vyriškas 
.. Vyriškas 
. Vyriškas 
.. Vyriškas 
. Vpriškas

" 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 
A2849 The Moon Shines on Moonshine .... Vyriškas

” Somebody ........................ Vyriškas 
A2901 Oh! Reighn ...................

*' Most Done Traveling ........... 
A2954 Venetian Moon ................

" My Isle of Golden Dreams ...... 
A2966 After You Get What You Want

Solo 
Silo 
Sold 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 

........ Choras 
........ Choras 
Vyriškas Duetas 
,. Vyriškas Solo 
............... Duetas

99. 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 

M Drifting ..... ......................i Kvartetas 
A2987 Repasz Band March .............. Beno Muzika 

" American Legion March .......... Beno Muzika

M A I d T T I
E334

E337

E338

E343

E368

£433

B558

E 560

E595

E696

E701

E704

E742

E876

E881

E883

E884

E885

........ Orkestrą 
.............. Daina 

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

. Xylo Muzika 
Vyriška Daina 
............  Muzika 
......... Orkestrą 
........ Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

.... Vyriška 
.... Vyriška 
.... Ukrainų 
•. •. Ukrainų 
........ Lenkų
... Benas Mazurka 

Armonikos Muzika 
. Armonika Maršas 
... Ukrainų Duetas 
....................... Benas 
,... Ukrainų Daina 
................ Orkestrą 
iŠ operos, Baritonas 
........... Rusų Daina 
................ Orkestrą 
... Ukrainų Daina 
>|. Kvartetas 

Duetas 
Duetas 
Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai

Armonikų 
Koncertinų 
Koncertinų

.' Lenkiški
. Lenkiški
. Lenkiški
• • Lenkiški
l Lenkiški
. Lenkiški

. • Lenkiški Juokai
• Lenkiški

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

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

Paika pogotowie .......... 
Marsz Warszawsky ....... 

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

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

Kozak ................... 
Ktory mnie zechce ......... 
Chlopecka ... ............. 
Tęsknota za krajem ....... 
Ne Čužoho m y bažajem.......
Balova lezginka .....................
čy ty mylyj .............. 
Marš čerkesov ............ 
Nieplač Ditia ..............
Aria Oniegina ....... .

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

Polskie tance, I ........... 
Polskie Tance, II ......... 

Bal na Wawelu ........... 
Michas Silbergrin ...........i

Sposoby poznawania .......
To i owo ................. 

Wojtek, I . ............... 
Wojtek. II ................ 
Jeszcze po kropelce ....... 
Ach, powiedz luba mi .....

E888 Wino i kobieta ............ 
" Elektryczne maszyny .......

K898 Steirsche Tanze I ........... 
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Mandolinų Orkestrą 
Mandolinų Orkestrą 
... Lenkiška 
,... Lenkiška 
... Lenkiška 
... Lenkiška

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 

............ i.. Orkestrą 
....... .. Ispanų Orkestrą 

................. Ispanų Benas 
Rusų Balalaikų Orkestrą 
.... Rusų Balalaikų Ork.

Benas 
Benas 
Benas 
Benas

’ * fllpiSka Daina 
... r. laišką Daina 
.. Ukrainų Choras 
.. Ukrainų Choras 
»........... Benas 
........... Benas 
...‘ ...... Benas 
.......... Benas 
. Akordeonas Solo. 
.. Akordeonas Solo 
.......... Benas 

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

... Gitarų Duetas
,.. .* Gitarų Duetas 
Ispaniška Orkestrą 
. čigonų Orkestrą 
... M. Petrauskas 
... M. Petrauskas 
.. Lenkiška Daina 
.. Lenkiška Daina 
......... Orkestrą 
......... Orkestrą 
......... Orkestrą 
......... Orkestrą

Gražinkime Lietuvą! ?
Lietuvai Pakražanti Draugija 

į jau pernai kreipei su savo kvie
timu į visą tautą ir į savobro^ 
liūs ir seseris Amerikoje prašy* 
dama padėti Draugijai pasiek*. I 
ii -taip svambų kultūriniame 
venime tiksią, šitas atsišauki
mas rado gerą dirvą. Dabar jij 
— Draugija — ve! kreipiasi į 
visą tautą ragindama visuome
nę organizuoti medžių sodinimo 
šventę kaipo savotišką Lietuvių 
kultūros

Broliai 
kit prie 
šventės,
su mumis kad turėtumėt gyvą 
žaliuojantį sąryšį bu savo Tėvy
ne.

ši Draugija yra pakviesta da
lyvauti švedų Gotenburgo jubi- 
lejaus šventėj. Draugija paro
dys ten (Lietuvos miestų planus. 
Draugija nutarė imtis inidaiti- 
vą atgaivinti Lietuvos istorines 
vietas: piliakalnius, griuvėsiu^ 
ir tt.

Broliai! Jei jus Amerikoje 
mylite savo Tauta, savo Tėvynę, 
padėkit mums, gelbėkit atgai
vinti Lietuvos istoriją, jos bran
gias vietas ! Atsiminkit kad is
torinės vietos yra kiekvienos 
Tautos brangiausias turtas.

Sudarykit Lietuvai Pagražin
ti Fondą, arba Istorinėms Vie
toms Atgaivinti Fondą, arba 
Centraliniam Lietuvos Sodui Įs
teigti Fondą. Kaip jus norit. 
Turėkit omenyj kad tokiu budu 
statote Sau amžiną ir gyvą par 
minlklą. Padėkit mums padary
ti iš musų Tėvynės kulturinį 
kraštą. Koks sūnūs, kokia duk
tė gali užmiršti savo motiną? 
Ar galit jus užmiršti savo Tė
vynę? Todėl sudarykit' Lietu
vai Pagražinti komitetus ir dirb
kit energingai. Atgaivinta ir
žaliuojanti Tėvynė bus dėkinga.

Lietuvai Pagražinti Dr-jos 
Centro Valdyba.

Kaunas.

E3630 Kometa Haleja .......... 
’’ Majchėi^ek ,ų adwokatowej .'. 

E3634 Iž pod kamuška, Mazurka .. 
99 Gusarskaja polka .......... 

E3661 Ein Herz und ein Sinn ..... 
” Kartner Madeln, Maršas .... 

E3736 Parobecek ei ja ..... ...... 
” Polak nie sluga .. . ........ 

E3766 Elęktryczny Tramwaj, Polka 
” Mazur Wilanowskiego ...... 

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

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

E384 J Atėjo žiemelė ............. 
” Vai kad aš išjojau . ........ 

E3842 Sveika Marija . -.......... 
99 Avė Maria, Lotyniškai ...... 

E3855Kacheli .................... 
99 Bajuški baju ............... 

Ę3885 Od sela, do sela ........... 
” Oj, na hori teren ...... ..

E3900 Pareniok ............»,.... 
” Zviety ...................... 

E4028 Kuba Jenera1 ............ 
” Hosa Dyna .... ........... 

E4039 Hungarų šokis No. 14 ...... 
” Penktas Hungarų Šokis ..... 

E4061 Marys moja, Valcas ................
” Wesoly mazur ............. 

E4062 Zwycięstwo, Mazurka ....... 
” Elektryka ........ 

E4077 Testča ....... 
” Dunya ..........

E4078 Nowy Drug .. .. 
” Uz ty niwa moja 

E4098 Gerkit šalty šia i .
” Oi kas sodnai, do sodneliai 

E4099 Referatas apie nosis ...........Lietuviškas Monologas
” Jaunystės atminimai ...... Lietuviškas Monologas 

.... Orkestrą 
. Klarnetą Solo 
Lenkiška Daina 
Lenkiška Daina 

E4118 jčto zatumanilas zorenka^ jasnaja Rusų Kvartetas 
Katedralis Kvartetas 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina i 

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

...... .. Orkestrą 
,........... Benas 
Muzikalia Kvartetas 

E4181 Elvito ežero bangos, Polka mazurka .... Orkestrą 
,.. *........ Benas
. Muzikalia Kvartetas 
Muzikalia Kvartetas
............. Benas 
.............. Benas

Daina
Daina
Daina
Daina
Daina
Daina
Daina
Daina

Rusų
Rusų

E4115 Taniec w gorach. Mazurka 
" Figlama Zosia, Polka ... ,

E4117 Na wsi, I...............................
99 Na wsi, II .......................

" Presmiešno ..............    ]
E4152 Modlitwa Panska ..........
\ ” Ludu moj ludu .... .... 

E4153 Owczareczek ....;........
” Nie wydrzecie.................

E4165 Rusų L i uos y bes Maršas 
” Pity me .......................

E4173 Circus Clowns, .............
” Over the Waves, Valcas

Rusų
Lenkiška
Lenkiška
Lenkiška
Lenkiška

" Pilviškių valcas ..........
E 4185 Pieęnosci wiejskie, Mazurka

” Czarujące Oczy, Valcas ... 
E4238 Rūtų Darželis, Mazurka .

" Jaunimo Polka ....... ... 
E4241 Na fijarce k........... *..

’* Žyczenie ..................
Lenkiška Daina 
Lenkiška Daina

E3190 Trįs berneliai
” Vakarinė daina

E3192 Giedu dainelę ,
" Gegužinė daina ........

E3242 Oželis ........... ......
" Mes padainuosim ....

E3243 Saulelė Raudona ...
" Beauštant! aušrelė ..

E3245 Gimtinė šalis .......
99 Sunku gyventi . ....

E3249 Hop, hop, mazur ..
E4479 Pokusa, Oberek .....

” Mazur ..........
E4483 Solnedgąng i Sverige

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

On Tip Toe ..................
E4504 Y oung and Old, Mazurka ..

” Home Again, Mazurka ..... 
E4510 Polski przemysl niech nam

” Spiew wloscian Krakowskich 
E4534 International March .....

" Riviera March ......... 
E4539 Jestem sobie ulan žwawy

" Zamknij Kaska wrota . 
E4562 Khaki Boys March ....

” _ Among Flowers, Valcas

.... Lietuviškas 

.... Lietuviškas 
,... Lietuviškas 
... Lietuviškas 
J. čižauskas. Baritonas 

J, čižauskas, Baritonas 
.. , .... Orkestrą
... Akordeonas Solo 
,. Akordeonas Solo 

, Skandinavų Benas 
. Skandinavų Benas 
............. Benas 
,..... ...... Benas 
... Smuikų Duetas 
.... Smuikų Duetas 
,... Lenkiška Daina 
.... Lenkiška Daina 
Muzikalia Kvartetas 
Muzikalia Kvartetas 
.. Lenkiška Daina 

... Lenkiška Daina 
Varpas Solo ir Orkestrą 
......... Meksikonų Benas 

E4563 Piesn wolnosci ................ Lenkiška Daina 
” Jedzie ulan lašeni .............. Lenkiška Daina 

E4614 Red Heart Sweetheart, Polka .. Klarnetų Orkestrą 
” One' Evening With a Jolly Bunch Klarnetų Ork. 

E4615 Girls from the West .......... Akordeonas Solo 
_ ” Peasant Feast, Valcas ........ Akordeonas Solo

.. Orkestrą 
II, ...... Orkestrą 

........  Rusiški Juokai
.... Rusiški Juokai 

.... čigonų Orkestrą 
... čigonų Orkestrą 
.... Lenkiška Daina 
,..-. Lenkiška Daina 
........... Orkestrą 

...... Orkestr 
.. Orkestrą 

........... Orkestrą 
, Balalaikų Orkestrą 
. Balalaikų Orkestrą 
Muzikalia Kvartetas 
Muzikalia Kvartetas I 
Muzikalia Kvartetas i 
.......... Orkestrą 
........... Orkestrą 
......t..... 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

E4639 Happy Hours in Golden West I, 
” Happy Hour in Golden West ” 

E4654 V gostiah .............
99 Komičeskaja smies

E4658 Gypsy Love, Valcas .... 
” Don Juan, Valcas ......

E4683 Gdzie to jedziesz, Jasiu 
99 Spiewki oddzialu Beliny

E4694 Country Fair ..........
” Evergreen, Polka ......

E4722 Homeward Bound, One Step 
” American Beauty, Fox Trot

E4723 The Bride ............... . 
” Peace and Liberty, Valcas ...

E4724 Victory Dance ...
• ” Everybody’s Gallop . ......

E4751 Golden Youth ...........................
” Lights Out ......... ......

E4753 Cupid’s Dream ...... ..... 
” Colibri, Valcas .............

E4761 Piesn dziadowska 1 ........
” Piesn dziadowska 2 .......

E4790 Rosemary, Polka.....................
” Hop sa-sa, Šokiui muzika ... 

E4921 Stražacka Polka .........
” Na Rozgrewkę, Oberek .....

E6036 Choma pjanyj ......... . . 
” Oj ehodyla divčina berižkom .

E6040 O Bože Jezu, Palestrina .... 
” Hei bracia, czy wy spicie ....

E6041 Chlopakie wesele .......... 
” Jak wiesz že nie potrafisz .

E6042 Kuba Jurek, Mazurka ....., 
” Bialy mazur ............ ....

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

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

E6045 Piękna Warszawo ......,...
” Slowianin, Mazurka ’........

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

1!

............... uricezira
Lenkiškas Duetas

Lenkiški Juokai
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiška Daina 
........... Orkestrą 
...... Orkestrą 
........... Orkestrą

Juokai
Juokai

Medžių Sodinimo Šventė
Lietuvai Pagražinti Draugija 

ragina Lietuvos visuomenę kad 
ji visuose miestų miesteliuose ir 
kaimų kaimeliuose organizuotų 
iškilmingą medžių Sodinimo 
Šventę. Kas metai, ne vieną tik 
kartą, kad tas gražus paprotis 
pavirstų tautos papročiu ir pa
minėjimui

Kad šitas sodinimas butų sim
bolinės reikšmės busimajai kar
tai, nutarta šių metų gegužio 1 

' d. sodinti “Laisvės Medį”: ar- 
žuolą, skroblą, liepą, beržą — 
kas kurj patvarųjį medį arti 
ras, ir jį laikyti paminklu penke- 
rių metų Lietuvos nepriklauso
mybės.

Bile kurios vietos žmonės su
sitarę išrenka savo numanymu 
patogiausią tam medžiui sodin
ti vietą — sodne, šventoriuje, 
galgatvėje, kalnelyje, piliakal
ny], pakelėje, kryžkelėje, gra
žiausioje ar istorinėje vietoje.

Pasodintam medžiui apsaugo
ti padaro augštoką tvartelį kad 
gyvuliai nepasiektų ir nenukąs
tų. Lietuviams tai geriausia se
kas padaryti kai medį indiegia 
šalę jau esamo kryžiaus. Tada 
ir medis gauna lyg didesnės ne
liečiamybės.

Mums didelis laikas reikšti 
kad esame grožės išmanytojo! ir 
mėgėjai, duoti savo Tėvynei sa
votišką išvaizdą, apželdinti ją. 
Laikas atgaivinti atminimą isto
rinių ar pasakinių vietų, žymėti 
jas jei ne paminklais, rašytais 
akmenimis, tai bent medžiais.

Laikas apsivalyti kur dvokia, 
apželdinti kur nuplikę keliai, 
kalneliai. Tegul visi kaimynai 
mums pavydi musų krašto gro
žės 
tos

ir tvarkos, musų (kulturin- 
dvasios!

Lietuvai Pagražinti Dr-jos 
Centro Valdyba.

$125 Columbia Grafonolos už $75
Kreipkitės į Kauno Krautuvę

2271 St. Clair Ave Cleveland, Ohio
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Apie Istorines Vietas
Paragrafas 72 skelbia: Dva

ruose esamieji piliakalniai, pi- 
Ijs, rūmai ir parkai imami vals
tybes giobon; pria jų gali būti 
palikti reikalingi žemės plotai. 
Tokios istorinės ar šiaip Lietu
vos pagražinimo vietos esamos 
nusavinamuose dvaruose, Meis
terių Kabineto nutarimu gali 
būti arba pačios valstybės laiko
mos, ariba perduodamos visuo
meninėmis įstaigoms, arba mok
slo bei švietimo draugijoms.

VILNIAUS. LIKIMĄ 
W JO PAMOKA

įgu Anbasadorių Tmj 
Jjįdimu atiduoti . Vi 
įįjįL Srata- tiesiog su 
Ak^.SKtorvės Valat 

^.ęridankios Lėni 
ųai neėmė domėn Liet

Santai mitai 
! ^vienpusiškas; gal todėl 

imteadorių TarM 
yitor, sprendžiamą baisą 1 
pjujcuni. Bet ne viską 

į pilėticai, tenka suverst 
| svetimą Paprastomis i 
I jin galima pastebėti kad 
į sėdome Vilniaus kiaušiu 
į kaita ir musų diplomatij; 
I tį pashdai skundės kai 
I įi šmeižia Lietuvius, ka< 
I oai Lietuvių priešai, bi 
I stengė nei atremti šmei 
I patraukti savo pusėn Fr 
I nors abejuose atvejuos 
B galima padaryti.

Mes pagauti sentimei 
I ir idealės meilės ramint 
į jog Lietuva amžinai ir 
Į nio, o Vilnius Lietuvą 
Į nito nepajiegs išskir 
I draugu. Musų diploma 
I uėtai po užsienius i 
ff davo jog laiminga sus 

i diena nebetoli. Bet 
taip nebuvo. Jau pasl 

Į Tautų Sąjungos posėt 
I buvo padalinta neutr 
f jautėsi kad Vilnius slyj 
1 ku rankas. Musų atsl 
Į toj apeliuoti į teisingai 
į syti neišnešti nutarim 

akiai skriaudžia Lietu 
lūs, išdidžiai pabrėžė 
tuva priešinas visom 
mis Tautų Sąjungos 
ir po ginčo apleido 1 
gą posėdį. Toks d 
reikalingas žingsnis 
kios juodos neatn 
parodė jog 'Lietuva 
prieš Lenkus bet n 
Tautų Sąjungą, kuri 
beveik visas pasaulit 
Lenkai, žinoma, iš t 
kas trynė ir džiaugė 
Tautu Sąjungą su 

Nebuvo reikalo Si( 
grasinti Lenkams kare 
gos tribūnos ir apleis 
Tą.galėjo darytiBrit 
bet ne Lietuvoj kuri 
tmę gįĮ.aigauti tk i 
vdsįrbių pagalba.

Bet Vilniaus prar 
pasekmė musų kelii 
vykusios polit&os. 
guri ar turim gerą < 
ištikus, reikalui mu 
Buvusieji Seimai ir 
josi artintis su Erai 

. del kad jie yra Len 
kratėsi .niro Anglų už 
skaitomą istoriniai kai 
nyčios priešai, nors ii 
galva-popiežius nėra 
draugas. Ir tokiose a 
se nenuostabu jei Ledi 
išsisuko i bausmės už 
mą Suvalkų .sutarties b 
soįšė prieš Lieįuviufi 
Sąjungą. Vilniiis neat 
turėjo-tekti Lietuvai,; 
^buMąBkuriejšąiškira 
qdijta^jos.sflpnuqu, 
tikffo t Lenką • rankas, 
fddūoą pralošė .sostinę, 
pačioskartos, turbut 

. didelėmis, aukomis mpaį 
mu tegalės grumti. .

Mes privalėtume suprai 
dwg DĮEtotnlo .buyoįree v 
įkąrąs MėpjnMs į.

litinanaiĮose 
muoe .rtąįįiies rinkti 

kurie dutįj liįįyjj 
pažinimą, mokesuąJu 

a^sylŲ.'jr. padarytąją 
k gząžįntŲ munB

^rirsum.-mfljjono. pusq 
kjme įdaiįa 

su mpriiy už sayt 
R Lietuvą, patėvi 

užtektinai jęmo 
^ępbinniisjnrėjo Ii 

ir diplomatija^ 
norime atsiekt

.nt^emontsip 

Anglu 
®Wiu prielanki

(■ .'lr Vokiečiai pilims ma

Lito 

usinas,

HV-k



LIETUVOS^
,i 1 * ' ~ a f *P t

linkime Lietuvą! F 
vai Pagražinti Draugi j, 
laikreip&isusavokvie.; 
visą tautą irj savo U 
leserra Amerikoje prejj.' 
adėti Draugijai pasieti 
svarbų kultūrintame
tiksią. Šitas atsišauki. ;

10 gerą dirvą. Dabar ji į 
ugija — v3 kreipiasi j Į 
itą ragindama visu®*, 
nizuoti medžių sodinimo 
kaipo savotišką Lietuviu
3 apsireiškimą.
11 Amerikiečiai, prisiriš-
e šitos Tautos-garata 

, švęskite ją Amerikoje 
lis kad turėtumėt gyų 
ntį sąryšį su savo Tėvy-

augija yra pakviesti da- 
švedų Gotenburgo jubi- 
veiitėj. Draugija pen. 
(Lietuvos miestų pinu*, 
a nutarė imtis inkiati 
livinti Lietuvos istorines 
piliakalnius, griuvėsių

ii! Jei jus Amerikoje i 
avo Tautą, savo Tėvynę, 
mums, gelbėkit atgal 

etuvos istoriją, jos bran- : 
tas! Atsiminkit kad iš
vietes yra kiekvienai i 

brangiausias turtas, 
ykit Lietuvai Pagražin- j; 
ą, arba Istorinėms Vie- į 
Ctgaivinti Fondą, arti 
niam Lietuvos Sodui Į&- k 
'ondą. Kaip jus norit i 
omenyj 'kad tokiu būdu įi 

sau amžiną ir gyvą pa- ,
Padėkit mums padary- i 

lusų Tėvynės kulturinį j 
Koks sūnūs, kokia dūk- i 
užmiršti savo motiną! f, 

t jus užmiršti savo Tė- į 
Todėl sudarykit Lietu-1 

•ažinti komitetus ir dirb-1 
'gingai. Atgaivinta ir 
iti Tėvynė bus dėkinga 
tavai Pagražinti Dr-jos

Centro Valdyba
3.
i

į Sodinimo Šventė
ii Pagražinti Draugija 
iėtuvos visuomenę kad 
* miestų miesteliuose ir 
šimeliuose organizuotų 
;ą medžių Sodinimo 
Kas metai, ne vieną tik 
ad tas gražus paprotis
tautos papročiu ir pa-

iUj.
litas sodinimas butų sim- 
reikšmės busimajai kae 
arta šių metų gegužio 1
iii “Laisvės Medį”: ar- 
fcroblą, liepą, beržą - 
rį patvarųjį medį arti 
į laikyti paminklų penke
tų Lietuvos nepriklauso-

kurios vietos žmonės su- 
išrenka savo numanymu į 
usią tam medžiui sodin- 
ą — sodne, šventoriuje, į. 
ėję, kalnelyje, piiiakal- i 
akelėje, kryžkelėje, gn- 
je ar istorinėje vietoje. I 
dintam medžiui apsaugo 
ro augstoką' tvartelį kad 
ii nepasiektų ir nenukąs- I 
etuviams tai geriausia te
įdaryti kai medį indiegia | 
iu esamo kryžiaus. Tada 
ris gauna lyg didesnės ne- į 
lybės.
ns didelis laikas reikšti 
įame grožės išmanytojai ir 
ai, duoti savo Tėvynei n- 
ą išvaizdą, apželdinti ją i. 
i atgaivinti atminimą isto- 
ar pasakinių vietų, žymėti . 
ei ne paminklais, rašyti* 
lirnds, tai bent medžiai, 
kas apsivalyti kur dvokia, 
lindi kur nuplikę keliai, 
Idai. Tegul visi kaimynai 
i pavydi musų krašto gro- 
r tvarkos, musų kuĮtariu- 
vasiots!
Lietuvai Pagražinti Dr-jos 

Centro Valdyba.

>ie Istorines Vietų 
ragrafas 72 skelbia: Dva- 
: esamieji piliakalniai, pi- 
ūmai ir paikai imami vab- 
i globom; prie jų gali būti, 
ti reikalingi žemės plotai 
m istorinės ar šiaip lietu- 
pagražinimo vietos esamos 
vinamuose dvaruose, Minis- 
i Kabineto nutarimu gali 
arba pačios valstybės laiko- 

arba perduodamos visuo- 
inėms įstaigoms, arba mei
lei švietimo draugijoms.

Vilniaus' likimas
IR JO PAMOKA

Daug yraneaiškių dalykų su
rištu' su Ambasadorių Tarybos 
nusprendimu- atiduoti Vilnių 
Lenkijai. Sunku tiesiog supra
sti- kodėl - Santarvės Valstybės 
į ivo pririamkios tik Lenkams 
ir .visai neėmė -.domėn -Lietuvos 
Tei'kalų. Santarvės-. nutarimas 
yra vienpusiškas; gal todėl kad 
Ambasadorių Taryboj, kaip^įr 
kitur, sprendžiamą balsą turėjo 
Prancūzai. Bet ne viskas, ap
gailėtinai, tenka suversti- ant 
svetimų. Paprastomis akinus 
jąu galima pastebėti kad nepa
sisekime Vilniaus klausimo yrą 
kalta ir musų diplomatiją, kuri 
tik pasiviai skundės kad Len
kai šmeižia Lietuvius, kad Pran
cūzai Lietuviu priešai,, bet nesi
stengė nei atremti šmeižtų nei 
patraukti savo pusėn Prancūzų, 
nors abejuose atvejuose buvo 
galimą padaryti.

Mes pagauti -sentimentalizmo 
ir idealūs- meilės raminom save 
jog Lietuva amžinai myli Vil
nių, o Vilnius Lietuvą, ir jog 
niekas nepajiegs išskirti tuodu 
draugu. Musų diplomatai važi
nėdami po užsienius- patvirtin
davo jog laiminga susijungimo 
diena nebetoli. Bet ištikrųjų 
taip nebuvo. Jau paskutiniame 
Tautų Sąjungos posėdyje, kur 
•buvo padalinta neutralė zona, 
jautėsi kad Vilnius slysta į Len
kų rankas. Musų atstovas, viš
toj apeliuoti į teisingumą ir pra
šyti neišnešti nutarimo kurs ai
škiai skriaudžia Lietuvos reika
lus, išdidžiai pabrėžė kad Lie
tuva priešinsis risomfe pajiego- 
mis Tautų Sąjungos nutarimui, 
ir po ginčo apleido tą reikšmin
gą posėdį. Toks drąsus ir 
reikalingas žingsnis mums 
kios .naudos neatnešė bet 
parodė jog Lietuva eina ne 
prieš Lenkus bet ir prieš Visą 
Tautų Sąjungą, kuri .atstovauja 
beveik visas pasaulio valstybes. 
Lenkai, žinoma, iš to tik ran
kas trynė ir džiaugės suerzinę 
Tautų Sąjungą su Lietuviais.

Nebuvo reikalo Sidzikauskui 
grąfainti Lenkams kare iš Sąjun
gos tribūnos, ir apleisti posėdį. 
Tą galėjo.-darytį Britų atstovas 
bet,nę ..Lietuvoj kuręi. savo sos
tinę gali.atgauti tik su didžiųjų 
vaĮstybių. pagalba..

Bet Vilniaus praradimas yra. 
pasekmė musų kelių metų ne
vykusios politikos. Mes var
giai ar turim gerą draugą kurs, 
ištikus, reikalui mums padėtų. 
Buvusieji ...Seimai ir valdžios bi
josi artintis su Prancūzais to- ! 
del kad jie yra Lenkų sėbrai; 
kratėsi nuo Anglų už- tai 'kad jie ] 
skaitoma, istoriniai katalikų baž- j 
nyčios priešai, nors ir katalikų i 
galva-popiežius nėra Lietuvai 1 
draugąs;.- Ir tokiose alplinkybė- 
se nenuostabu jei Lenkai ne tik • 
išmauko .;iš bausmės, už sųlaužy- rl 
mą Suvalkų sutarties bet dar gi 
sukėlė' jprieš Lietuvius . Tautų-' 
Sąjungą. .-Vilnius neabejotinai ' 
turėjo .tėkti Lietuvai,-, bet tik . 
stebuklais, ‘kurie-išaiškinanū mu
sų diplomatijos silpnumu, jis pa-, 
■kliuvo į . Lenkų rankas. Musų 
valdžios; pralošė sostinę,;. kurią 
ateinančios 'kartos turbut tik 
didelėmis, aukomis ir. pasišventir 
mu. tegalės grąžinti..

Mes privalėtume suprasti, kad 
daug netobulo .buyo-žpse valdžio
se kuriąs, iškėlė pirmas ir antras . 
Seįmas,. ir -ateinančiuose linki-, 
rmiose-rtengkįmes rinkti žmo
nes kurie .duotų Lietuvai ne tik 
stUĄažįnimąmokesnių, ir page- 
riųimą. darbo sąlygų bet kurie 
atitaisytų dr ..padarytąsias klai
das ir -grąžintų mums Vilnių. 
Neiairpįngas jo. Ūkimas, tuomet 
su.,rirš.um -milijono- musų.brolių 
Lietuvių, kurie kadaisia kovojo 
draugę'su. mumis už sayo bran-, 
gią Lietuvą," pateki) Svetimai 
valdžiai, užtektinai .pąr.odo ko
kius; gabumu^ turėjo Lietuvių 
valdžia -ir diplomatija^.

Jei mes norime atsiekti per
žiūrėjimo Amibawldpri!ų.iraiyjj|a&. 
nutarimo .privalom • tą. daryti ne 
grąsiniigaįs, .n.e.^emontsrącij.ę;. 
mis,.prieš, Francuzuš, Anglus ir 
kitus,, bet įsigyti jų prielankumo 
%r užuojautoje ypač pas Anglus. 
Rusai ir Vokiečiai.mums mažai 
tepadės, 61 vieniems bus laibai 
sunku grąžinti Vilnius, kuriam 
Lenkai dedą paisltangas įsigalėti. 
Bet pirmas darytinas žingsnis 
yra —• ištobulinimas Lietuvių 
valdžios, ką aiškiai pasako Vil
niaus likimas.

bė
jo- 
tik 
tik

Iš Laikraštininkų Suya- 
.4 ‘ ‘. žiavimo

- (Tąsa nuo pusi. l-«no) t 
Pamokųrimas ;;nekurių kores

pondentų rašybos ir- kiti su tuo 
Surišti- dalykaf nutarta palikt 
redaktorių nuožiūrai.

Plagijatas arba nekuriu rašy
tojų panaudojimas lutų autorių 
straipsnių — klausimo išrišimas 
palikta redaktorių-žurnaiistų są
jungai kuri įsikurs.

13: "Prikyjetimas inteligenti
jos į laikrašti jos gyvenimą”. — 
Suvažiavimas išnešė pageidavi
mą kad .musų inteligentija daly
vautų laikraštijos darbuose, ra- 
šinėjant straipsnius, ir tt. ,

14. Vilniaus ir Lietuvos šie- 
nų-rubežių klausimas:

Referavo A. Žemaitis paaiš
kindamas kokių sienų. Lietuva 
sau reikalaują — tai yra nusta
tytos su Rusais ir Vokiečiais sie
nos., 
. Priimta sekanti rezoliucija':

Nusistatymas apie Lietuvos 
šienas

•Suvažiavimas' reiškia savo nu
sistatymą apie atgavimą Lietu
vos sienų sulyg padarytosios su
tarties pirmiau su Vokietija ir 
paskui tarpe Lietuvos ir Rusi
jos liepos 12, 1920, ir šitą savo 
nusistatymą imasi visuomet ak
centuoti mūsų spaudoje ir visuo
met kovoti iki tas bus atsiekta.

15. Del neteisėto Aliantų iš
sprendimo Vilniaus klausinio iš
nešta sekanti rezoliucija-:'

Vilniaus protesto rezoliucija 
Lietuvos^aikraštininkų VI su

važiavimas,-laikytas balandžio 7 
ir 8 d. 1923-m. Brooklyn, N. Y., 
apsvarstęs Amba&adorių Tary
bos išsprendimą Vilniaus klau
simo ir atidavimą jo Lenkams, 
randa jį visiškai vienpusišku ir 
neteisingu aktu laužančiu Ver- 
salės traktatą ir neigiančių Lie
tuvos suverenitetą. Todėl var
dan daugelio tūkstančių Ame
rikos Lietuvių savo skaitytojų, 
daugybės jų Amerikos piliečių, 
šis suvažiavimas reiškia griežtą Į 
protestą prieš, šitą Tarybos ak
tą ir inteikia šitą portestą San- j 
tarvei ir Taikinėms Valstybėms.

Taipgi nutarta šitą protestą 
inteikti Suv. Valstijų Preziden- | 
tui Hardingui ir Valstijos Sek- 1 
retoriui Hughes Jr įspaudai. ■ 

šį protestą suvažiavimas nu
tarė pasiųsti kablegramu, ir ten 
pat tam reikalui sudėta $17 au
kų, Taipgi nutarta pajsiųst pa
sveikinimą ir' padrąsinimą Klai
pėdiečiams, akivaizdoje kįlančių 
naujų neramumų iš priešų .pu
sės Klaipėdoje, ką laikraštinin
kai isuvažiavimo laiku patyrė.

Suvažiavimo pirmininkas V. 
J. šįiakys, turėdamas gryžti į 
Bostoną»iapleido posėdį 4:30 v. . 
po pibtų/pavesdamas suvažiavi
mo vedimą baigti savo pagelbi-

i ninkui A. B. Starimaičiui.
16. Jaunuomenės švietimo ir 

organizavimo reikale — suva
žiavimas nutarė užgiri Sanda
ros Sėime priimtą nutarimą ku
ris buvo sekantis: Steigimas va
karinių mokyklų mokinimui ra
šybos ir Lietuvos istorijos, ir tt;

17; Kultūros klausimais pa
reikšta pageidavimas kad Tėv. 
Mylėtojų' Draugija aprėptų prie 
save visą kultūros darbą,J šelpi
mą moksleivių, ir tt., ir kad lai
kraštininkai ir bendradarbiai tą 
viską remtų. Taipgi padaryta 
atsikreipimaš į T.M.D. Centro 
Valdybą kad ji aktiviai tuose 
.reikaluose darbuotųsi.

18. Išgavimui teisės S. Vaisi,
mokyklose įvesti Lietuviu kal
bos ir .rašybos pamokąs Lietu
viams'— išreikšta pageidavimas 
kad tuo reikalu pasirūpintų San
daros Centras ir per savo kuo
pas.' pragintų, paskirų kolonijų 
Lietuvius ..daisyti. .atatinkamus 
žygius vietose į mokyklų tary
bas/ ‘ • J .

19, Užgirta sumanomas stei
gimo paSlpTioafuiolohijose Lie- 
tuviškų knygynui ir platinimas 
spaudos, ir'ImJcttho užsiimtų T. 
M. D. gaudapna; ''laikraštininkų 
ir. bėiįdrądaiblų ’’paramos.

■ |2Q. . Suvažiavimas išnešė p.a- 
.geidavimą kad butų rengiama 
.Lietuvių Meno Parodos kur‘.tik 
galimą. ■' j . ;

r—. Sveikatos klausimas-vi
suomenėje — laikraščiai agituos 
už -tai:
-. 22.1'migracijosklausįme — 
suVdžiavImas. išraiškia ' pągeidą- 
vimo kad .laivakorčių agentūros 
rūpintųsi ateivių ir išeiyių rei-

kalari, h* kad stengtųsi nušvies
ti Spaudoje keleivių reikalus, ir 
nelaimingus atsitikimus. Pata
ria agentams sutverti organikai 
ei ją •užžiurėjijnui imigrantų? ir 
emigrantų' reikalų.

Taipgi patarta kad butų'su- 
siaritinlta Su 'Lietuvoj esančia 
tam tikra Lietuvos Imigracijos 
ir Susiartinimo Draugija.

23. Priimta sdeančios rezo
liucijos patiektos A. "Ivaškevi-

. čiaus:. ? ■ > ■
a) Laikraštininkų Vintas su

važiavimas ■ vienbalsiai nutaria 
'remti Lietuvos, šaulių Sąjungą 
ir ginti jos ‘idealus. .

b) 'Laikraštininkų, suvažiavi
mas vienbalsiai nutaria remti 
visomis išgalėmis Vyriausi Ma
žosios Lidtuvos Gelbėjimo Ko
mitetą ir rems visus Maž. Lie
tuvos Lietuvius, kurie nedaieis 
Lenkams ir kitiems musų prie
šams apsigyventi Klaipėdos kra
šte.

ė) Laikraštininkų suvažiavi
mas rems Lietuvos kariumenę 
per Krašto Apsaugos Ministerin- 
ja- '' ' .

d) Laikraštininkų suvažiavi
mas vienbalsiai nutaria remti 
pilną blaivybę Amerikoje ir Lie
tuvoje.-

24. Atsinešimas J Lietuvos 
Atstovybę. Washingtone: Priim
ta sekanti rezoMuėija:

Delei Lietuvos Atstovybės
Suvažiavimas apsvarstė ikšio- 

Įei vedamą Lietuvos Atstovybės 
Washin'gtone darbuotę čionai 
Amerikoje, randa ją visai neat
sakančia- Amerikos Lietuvių 
idealui; bet demoralizuojančia 
musų visuomenę, nes Lietuvos 
Atstovybė ikšiolei darbavosi 

- daugiausia tiktai 'krikščionių de- 
mokratų partijai, o mažiau Lie- 

’ tuvos Valstybės naudai. Todėl
■ suvažiavimas reikalauja, kad
■ Lietuvos valdžia reformuotų, są- 
• statą Atstovybės Amerikoje.

25. Sekantis, suvažiavimas — 
> laikas dr vieta bus paskirta pa

gal redaktorių-rašytojų organi
zacijos nuosiprendį.

26. — Oganizacijos vardą pa
rinks įstatų komisija.

27. Tvėrimas Amerikoje Lie-

tuvos Kraštams Vaduoti komite
tų šio suvažiavimo užgirta-.

Suvažiavimas užsibaigė -6 vai.
vakare, balandžio'8 d. ;t - 4 '

K. S. KarpaVĮČius,
. ’Sekr. - Y

Prasidėjus Laušannos artimų 
rytų 'konferencijai sekančią sa
vaitę, Suv. Valstijos vėl turės 
savo tėmy-ioją.

Amerikoj dabar randasi apie 
20 milijonų automobilių vąžinė- 
jamų.

“Nebus PienoM Nebus 
Žmogaus”

“Nebūtų pieno, nebūtų žmogaus” 
yra. platus tikrinimas.

žmogus turi apsistoti pamislini- 
mui apie tą reikšmingą tikrinimą.

Tečiau šioje serijoje pasikalbėjimų 
mes nesvarstysime moksliškų' priro
dymų, bet imsime faktus kurie yrą 
jums.žinomi šiandien ir kuriuos žino
jot iš pat kūdikystės.

Jus turit suprasti teisybę pasaky
mo “Nebūtų Pieno, Nebūtų' žmogaus”.

Jūsų pirmutinis maistas buvo pie
nas. Be pieno nebutumęt galėję tin
kamai išsivystyt ir patapt 'tvirtas, 
pilnas žmogus.

Ir kuomet pasitaiko liga, vienas iš 
pirmutinių dalykų ką gydytojas pa
tars jums valgyti lengvo",1 maistingo 
ir lengvai suvirškinamo, 
maistas bus daugumoje, 
kai, PIENAS.

Kodėl pienas ? Dėlto' 
yra tikriausias maistas 
suvirškinamas kuomet' 
maistas netinka.

Mes žinome jog tai yra teisybė— 
kadangi pienas buvo naduojamas nuo 
pat istorijos pradžios—ii" tečiau pats 
faktas kad jis yra dalimis musų gy
vybės yra pražiūrėtas ir užmiršta jo 
svarba kaipo musų kasdieninio mai
sto. ' -

Dauguma mlisų nenaudoja pieno 
užtektinai. Ar ne geras dalykas mu- 
tų matyt kad mes sunaudojam kvor
ta gero, tyro pieno kasdien namuose 
ant kiekvienos ypatosl Nes,pienas 
yra tikriausias maistas ir .reiškia au
gimą kūdikiams, sveikatą suaugu
siems.

Pasirenkant pieną naudojimui, pil
numas. švarumas ir tyrumas yra na
tūraliai svarbiausi reikalavimai.

Nuo 1857 metų, šimtai tūkstančių, 
net milijonai žmonių pasirėmė ant 
vardo “Borden” kaipo garantijos ge
ram pienui. Borden’s Evaporated 
Pienas yra pagarboje ęriilijonų žmo
nių šiandien, tyriausias ir saugiausias 
pienas kokį tik galima gauti. 

ir tai tas 
jei nevisiš-
kad pienas 
ir £ah būti 
jokis kitas

M. V—la.

D. Šleževičienės ir 
V. Vencienės
^M&ęrsrutas

Balandžio mėn.:
6 iki 30—Chicago ir apiel.

Gegužio, mėnu
;1—Pitfšbbrgh, Pa.

. ‘ 3—Shenandoah, Pa.
5- ̂ Mahanoy City, Pa.
6— Tamaqua, Pa.
8—Wilkqs. Barre, Pa,

10—Pittston, Pa.
12 ir 13—-Philadelphia, Pa.
151—Baltimore, Md.
Visais prakalbų reikalais ir 

siunčiant ąukas, prašoma adre
suoti : -

L. M. GLOBOS KOMITETAS
St. Pauža, Maršruto Ved. 

131 Grand St., Brooklyn, N. Y;

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;

XXPAUDOSČ$arbiis '®»- 
™ rai padaro toki spau

stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
<11 ‘Dirvos’ spaustuvė at- 
ul lieka visokius spaudos 

darbus, kaip . tai - visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietub, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo' Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas^., , j;

Biznieriams darome—. 
□1 Laiškus,' Konventus ir 

įvairios rųšles jKorteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso- 
□Ikiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausiu iki' di
džiausiai.

Musų užduotis atlikti
G Ė1 R''A 1 ”-»> 

G R A ŽIAI.1 ' 
G R E I T A J

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKOS 
KLUBO CENTRO VALDYBA: ■

. GARY, IND. ' .
DR. A. Ti SMITAS - - . Prezidentas į 

1336 Jackson St.
F. JONAITIS - - Vice-Prežidentas ;

, , 11 th & Madison St.
ED. J. ŽUKAUSKAS - Prot. Rast ' 

1624 Polk Street
ZIGMAS KIELĖ - - Susin. Rašt. 

1336 Jackson St.
K. ŠVAIKAUSKAS - Karterius 

1550 Jackson St.
.Iždo Globėjai: Anna. J. Smitas, t>PH. . "
J. Malinauskienė, Kat. Sakalauskaitė.
Revizoriai: K. Sakaalnskaitė, G. šer- ' 

1 kšniutė, F. Jonaitis.
Direktoriai: Jos.' žatahiskis, C. Saka-■' 
lauskas, Wm. Kalinauskas, Ed. J; Žu
kauskas, F. Jonaitis, Anna J. Smitas, 
Ben Trakšelis, Jos. Vamagis, Stan.

Kuchis, Vladas Bartkevičius.
Visi . skyriai' ir norintieji sutverti 

naujus skyrius ar įstoti pavieniai na
riai, del platesnių informacijų kreip
kitės sekančiu adresu:
AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKOS 

KLUBAS
133ff’ Jackson St. Gary, Ind.

Z. P.-KIELĖ, Susinėsimų Rašt.

Gydytojas ir Chirurgas j
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

982 E. 79 St.. Cleveland, O. 3
— Telefonai — J

Rosedale 5758, Princeton 431 3
Valandose tik vakarais nuo 7 3 

iki 9 vai. 4
Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al j

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXju

PASARGA LIGONIAMS!
.Chiropęaktikų sveikatos bū
das ’duoda geras pasekmes 

. kur.- kiti- neįstengia. Svar- 
; bitiosė atsitikimuose ji pa-
flaip stebuklus. Persitikri- 

i himui nueik pas

iįEhfi Albert Ivnik, D .C;
[į 5^06 St. Člair-Ave. «-.j

v Kampas E. 55th St.

Tel. Main 2068 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja Visuose 
teismuose. -

Of is&s
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland; Ohio

I
 ANTANAS BARTKUS

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Kainas už paveikslų traukimų numažinau pusiau 
kaip pirma buvo, nes dabar turiu liuosesnio laiko, 
nėra vestuvių. Aš noriu supažindinti Lietuvius su 
savo gerti darbu. Kurie turite paveikslų iš Lietu
vos mažų, juos padidinu ir pritaikau geriausius rė
mus. Nesvarbu .ar paveikslai seni ar sulaužyti,' bet 

% padarau puikius naujus. Darbas yra garantuotas .ir 
į viskas gražiai padaroma. ■ Ateikit tuojau, turėkit 
5 puikių savo paveikslų Velykoms pasiųsti į Lietuvą, 
į 1197 E. 79TH STREET Tarp Superior ir St. Clair

SKAITYK IR 
PAGALVOK

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsuū< 
pint senatve. Bet “pasiryžifriaĄ’ 
vieni niekur nenuveda.
Su bile diena gali padėt savo pinigus

• taupymui šioje ištaigoje ir už juos nuo- 
šiiptis eis miio -dienos padėjimo iki iš-

• traukimu;' ne kaip kitose įstaigose kur
. nuošimtis, pradeda skaityti nuo mėiiė- 
sio pradžios ar dar rečiau.
Ir nuošimtis nuošimčiui nelygus —-čia 
mokama PENKTAS (5%) NUOŠIM- | 
,T1S arba 25%.-.daugiau negu gaunant 
ketvirtą nUoširiitį.

‘ Perkelkit savo pinigus čionai — viskas 
ko .reikia tik atsineškit čia savo knyge
lė, ir jūsų pinigai bus permesti čia.

P Atvažiavusiems- iš kitų mieštų patari 
; naujame pertraukime pinigų iš bankų 

teų kur, jie buvo palikta.

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

: “VIENYBĖS” '
\ ' AGENTŪRA'

- ’ KELIAUK LIETUVON
'' ' 1R IŠ UET^V0S

‘VIENYBĖS’ AGENTŪRĄ
« VIENYBĖ parduoda laivakortes 

ant visų greitų laivų ir," parūpina 
,a k̂eleiviamš reikalingus’;popierius

. sugryžimui Amerikoiix^ " ■> 
VIENYBĖ prigelbės jums atsiimti savo gimines iš tėvynės ir su
teiks reikalingą patarnavimą kelionės reikaluose.
VIENYBĖS Agentūra siunčia pinigus į visas svieto dalis; parduo
da čekius, draftuš ir "išmoka' pinigil’s'kablegramais Lietuvoje, i- ' 
mo,Xąųztoąu----r-šūstojimo^-G. ...SLAIVASLL , . .

.Reikalaukit Vienybės Kelionės Knygelių 
kuriose rasite aprašyta kelionės reikalus ir smulkiai nurodyta kaip 
Salimas Atsiimti gimines iš Lietuvos.

. ".KELIONĖS-KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI.
Adresuokit:

193 Grand Street Brooklyn, N.' Y.

? Vyriški ir Moteriški t 
ČEVĖRYKAI

T .Gerbiami /Lietuviai ir Lietuvai- ? 
T tęs, . Naudokitės šita proga — T 
X Lietuvių išdirbystės Over-Globe X 
T Čeverykai drūtai padaryti ir T 
X gražiai, tinka ant kojų, šitas X 
•f yra fik>. vienas Lietuviškas što- 4* 
T ras čeverykų Clevelande. T

| Meier miller į
6311 St. Clair Ave. |

V.WAW.VA'.'.W.'.V.'.'.WA 
į LIETUVIŠKA 5
j: VALGYKLA I
j; 1419 E. 21 Street į 
!; Patogi Lietuviams Ūžęiga. 5 
;• Jurgis Garmus.:.; S

f BUČERNė IR | 
■: GROSĘRNE į
I 1417 Ė. 2.1 Street < 
;■ čia galima gaut'visų reik- S 
•I menų • vaigymiii.. į
■! Jurgis Garmus.- į

| Sanitariškos 1 
į MAUDYNES 25c. J
4. 546 Lietuviai lanko šitų geriau- X 
T šių maudynę. Čia jiems geriau- į 
X šia patarnaujama ir yra visoki X 
J patogumai. Užkviečiam ir dau- S 
T giau atsilankyti pas mus. Kai- T 
X na 25 centai. X
X 921 ST. CLAIR, Netoli E 9 St. I
* "..į

1
 LOUIS EISENBERG į 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,5> 

Kvaibų, Vamišlų, Cinuoja, s
Lieja ir Stogams dangalų <J 
1169 East 79th St. N. E. !;

Princeton 1337-K J ■

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašykit. jiems “Artoją”

fii . Prospect 202.

I
 Dr. T. A. Hanlen

tSt DANTISTAS tX”
;0fWO'’ valandos: Nuo 8 ryto 

iki 7 valandai vakaro
1895 E. 9 Street 

m ■ * Ckvolande Ohio.

DR. FELANAS
; Akių, Specialistas 
i-2,86 Norwood Rd, 
(įydo įvairias Akių Li
gas, ir prirenka Akinius 
kas ketverge vakarą 

nuo 7 iki 9.

dr: J T. VITKUS 
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 
Ofjao valandos: L—3 ir 7—-8 

TĄęfonaš: Randolph 188 

1286 NORWOOD ftd^D 
Kampas" Superior prie E. 65

Virš Aptiskos

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
užsakymo. — darbas

pirmos klesos.

-1377-E.- 9th Street
' CLEVELAND, OHIO

Per gerus laikus
ir blogus laikus
TEįLING’S
Nesulyginamos Rūšies

AISKRYMAI
I per daugiau trisdešimts metų nustatinėjo 
| Clevelahdo rūšį, ir vis tebėra svarbiausias 

aiskrymaš iš visų naudojamų —-

į <0DEL?|į
T? Todėl, -kadangi iš priežasties nuoširdaus 

naudotojų priėmimo, šis aiskrymaš visa* ‘ 
da perviršijo^/kompeticijos lenktynes tvir
čiau- negu pirmiau, visada stengiasi;dnie-. 
kad nesustojai; pasiryžęs savo gerumu iš- - 

I lošti /.nuclatįiįį; .visuomenės palankumą.

Mes d'^tikrinun -savo draugams piliečiams.
nuolątįnę..pirmenybę-paremtą ant ilgo pa- ■ 

■ tyrimo kaipo aiskrymo dirbėjai; taipgi jbjg 
I į ' Telling's Nesulyginamos Rūšies Ąiskryr 

mai ątlaikyš prieš visokius techniškus mė
li I ginimus,-kaigįlaboratorijos taip ir perso

nalius. kaipa naudingas maišto produktas.
• t-’

* ■ •••į'* ‘,’V ’. .’4: flS’I • ' ' #

Mes ^taipgi--Užtikriname Aptiekorius ir 
Saldainių krautuvių užlaikytojiis kad nie
kad jokiš kitais aiskrymo išdirbėjas negali 
parduoti' jurrts;'ko nors geresnio rušyjė’.ar-

■ ba. patarnavime kas ;butų padaryta geres
nio kritiškai X31evelando Publikai už Tel-



D I R V A

Telefonai Princeton 2727
Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese į

Randolph 6153

Nepraleiskit progos nepamatę 
gražaus veikalo “Salome”, ku
rį stažo Sandaros 18 kuopa ne- 
dėlioj Lietuvių salėj, (žiur. apa
čioj skelbimą), šis veikalas tu
rinyje, scenos ypatingumu ir ak
torių ru'bais atvaizdins žiūrėto
jams senovę dar kuomet Kris
tus vaikščiojo ant žemės. Nu
kirtimas šv. Jono galvos yra žy
miausia dalis šios bibli'škos tra
gedijos.

jos reikalavimą. Ta rezoliucija 
yra prieš nekuriu valstijų agita- 
vimą įvesti biblijos mokymą į 
viešąsias mokyklas ir uždraudi
mą evoliucijos mokymo.

Gatvių taisymui šį pavasarį 
miesto taryba paskyrė $800,090. 
Taigi bus darbo daugybei kurie 
nenorės dirbtuvėse rūkti.

“Juozapo ir Zelboros” aktoriai 
kviečiama susirinkti “Dirvos” 
redakcijon ketvergo vakare pa- 
naivjinimui praktikų prisirengi
mui lošti PittSburge, kur atsi
bus gegužio 5 d. Direkt.

Cnkrus pakilo iki tiek kad ta
po brangesnis negu bėgyje pas
tarų trijų metų. Valdžia neva 
jieško kaltininkų cukraus pa
branginimo, bet vargu ką patla- 
'rys iki jų pačių malonė nepasi
rodys.

TMD. 20 kuopa gegužio mėne
sį pasiskyrė narių vajui. Ka
dangi Draugija tuoj išleis dide
lį veikalą “Istorijos Braižiniai”, 
kiekvienas Lietuvis turėtų pri
sidėti prie TMD.

Clevelande yra dvi kuopos — 
pasirinkit kurią norit.

Pereitą nedėldienį mieste au
tomobiliais sužeista 24, iš tų 3 
mirė padarydami mirčių skaičių 
32 nuo pradžios šių metų nuo 
užmušimo ar sužeidimo automo
biliais.

Seredoj, balandžio 18 d. Cle- 
velande atidaryme “base ball” 

! sezono buvo suėję 23,000 žiūrė
tojų. Amerikoj niekad netrūk
sta galvų ir pinigų ant kokių 

j paikų dalykų.

Daytone, O., Kariški lakūnai 
išsilaikė ore per 36 vai. 5 min. 
20 sek., išsisukinėję raitu, pa
darydami 2,541 mylių kelio.

Čia eina varžytinės už rekor
dą greito skridimo, ilgiausį iš
buvimą ore ir kitokius pasižy
mėjimus ore.

Clevelande buvo sustoję 300 
daktaru važiavusių j rytines val
stijas tyrinėti medikalių mokyk
lų.

REIKALAVIMAI
GRINDERIAI

PRIE MAŽŲ DARBŲ. 
ŠVARUS DARBAS.
DIENINĖ IR NUO 
ŠTOKŲ MOKESTIS.

THE CHAMPION MACHINE 
& FORGING CO.

3695 E. 78TH STREET.

Pinigai per “Dirvos” 
Agentūrą nueina 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.

MALIAVŲ IR VARNIšIŲ 
KRAUTUVĖ,

Maliavojant stabas pavasarį ar 
kitus daiktus, arba kontrakto- 
riai kurie tuo užsiima gali už
pirkti abelnai maliavų, nes aš 
turiu parduot dar likusių iš ma
no biznio. (19)

J. ŠILINIS
6302 White Av. Cleveland.

SVARBUS
LDYMAS ŠV 
RAŠTO

irM 

(THEFIEl 
fteody UthuamanPubli 

Weekly at Clei 
OMo Lithuanian Pul 

Yemly Subscriptio

Prie garsintų aukų surinktų 
Lietuvos našlaičiams laike gerb. 
Šleževičienės atislankymo aplei
sta tūlas XX kuris davė $5.

“Dirvos” krautuvėj galima 
gauti Lietuvos valdžios organas 
“Lietuva”, 5c. numeris.

Teatrališkas Choras rengiasi 
prie gražaus vakaro. Balandžio 
29 d. Lietuvių salėj bus statoma 
komedija "Gyvieji Nabašnin- 
kai”, dainuos choras, ir bus pa
rodyta magiškų štukų.

Gatvekarių darbininkų reika
lavimas 25c į valandą algų pa
kėlimo atmesta, ir buvo svars
toma kokis pakėlimas bus, jeigu 
bus, duota iki 15c į valandą.

Gazo klausime derybos pa
naujinta. Manoma jog bus ga
lima susitart su kompanija, jai 
nusileidus nuo 50c. ant 45c. už 
pirm uis 5,000 kubiškų pėdų ga
zo, ir miesto tarybai pakėlus nuo 
40c. iki 45c. už tą pačią mierą.

Kurios įstaigos sunaudos iki 
50,000 ar viršaus kubiškų pėdų 
gazo joms tūkstantis pėdų kai
nuos po $1.

Moteriškų drapanų siuvėjai 
[stengiasi iškovot nuo 15 iki 25 
[centų algų pakėlimą. Per tris 
i metus siuvėjų unija kovojo su 
.miesto išlaukiu siuvėjais kurie 
ėmė darbus iš miesto ir kenkė 

[miešto darbininkams.
Pe'tnyčioj atsibus visų siuvėjų 

susirinkimas Engineers’ audito
rium.

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
GERA MOKESTIS 

FISHEL & MARKS 
Krakow Ave. už E. 17st 
55th through karų linija.

Bus išaiškinta Danieliaus I
12 Perskyrimas ' I 

Nedėlioj Balandžio 22 d . I 
WM ABĖL SALĖJ |I 

7017 Superior Ave.

2:45 po pietų 
dykai. Kolektų nėn.

I„ the United States .......
rwda and Mexico Xsnin and other corn

Advertising ratas on 
»0IRV

jjO7 SUPERIOR AVE. CI

Birutės Duonos Bendrovės šė- 
rininkų susirinkimais šaukiama 
seredoj, baland. 24 d., nuo 7:30 
vai. vakare, Lietuvių salėj. Su
sirinkimas svarbus, nes bus ren
kama nauja valdyba 1923 me
tams. šėrininkai kviečiama da
lyvauti. Vald.

Clevelande susidarė komitetas 
dirbėjimui už tai kad Suv. Val
stijos prisidėtų prie Tautų Są
jungos. Ta organizacija platin
sią visoje šalyje.

Nauja medicinos mokykla prie 
Western Reserve Universiteto 
jau pradedama statyti. Ji kai
nuos $2,000,000. Tuos pinigus 
tam tikslui padovanojo Samuel 
Mather. Prof. William T. Cor- 
lett, iš Londono, Anglijos, sakė 
įžanginę kalbą prie kampinio ak
menio padėjimo.

DARBININKŲ 
PIRMOS KLESOS ALGOS 

TAIPGI BONUS 
FISHEL & MARKS 

Krakow avė. už E. 71 St. 
55th through karų linija.

ir E. 
na- 

fur- 
,500.

FOUNDRY PAGELBININKŲ 
PAPRASTŲ DARBININKŲ 

DROŽĖJŲ 
MAŠINŲ MOULDERIU 

WEST STEEL CASTINGS' CO. 
805 E. 70th St.

Mvron Avė.
79th St., 

mas, 7 
nasas, didelis 
$2,000 įnešimo.
Superior Through, 2 šehn. na

mas, 5 kambariai augštai ir 5

SVARBU AKRONO LIETUVIAMS 
PAVEIKSLAI RODOMA DYKAI, Biblijos Istorija 49,000 Metq 

Bus rodoma per 5-kis Nedėldienių Vakarus 
NEDĖLIOS VAKARE, BALANDŽIO 22 d., Pradžia 7:15 vai.

SVETAINĖJE 46 HOWARD ST. AKRON, OHIO 
INŽANGA DYKAI—KOLEKTŲ NEBUS. Rengia T. B. S. S. 

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

Kreipkitės j “Sargybos Bokštas” 18 Concord St. Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
20 metų šioj pat vietoj yra už

tektinas liudymas musų atsa- 
kant.umo; klaust savo Bankierio 
apie mus.

Pasakykit mums ką turit par
duoti. Pasakykit ko jums rei
kia. Mes tuirme. Pavieniai na
mai; 2 šeimynom; 4 suites.
McKENNA, 1383 East 554 h St. 

Atdara vakarais.

kambarius suites ir 6 kambarių 
pavienis namas užpakalyj. In- 
eigos $175 į mėn. Kaina $14,500. 
Ant išmokesčio.
Netoli E. 70 ir Superior, 4 šeim. 

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

namus. Ateikit pasikalbėt.

Rusijos
tteč

i

KUNIGŲ NUTEI
TnuNčiuosn

ŽYDIŠKI

Desėdcais Tuksi
Bolševiką

Našlaičių vakaras. Moterų 
komitetas Lietuvos našlaičiams 
šelpti, susitveręs čia pirm atsi
lankymo gerb. Šleževičienės, su 
didesne energija įima darbuotis 
surinkimui daugiau pinigų parė
mimui tų musų varguolių liku
sių be tėvų ir globėjų.

Gegužio 27 d. rengiama labai 
ypatingas vakaras kokio dar 
Clevelandas nematė. Apie tai 
toilau bus daugiau.

Seredoj Gordon parke nuo til
to nušoko į ežerą tūla 24 metų 
moteris norėdama prisigirdyt. 
Du vyrai ją patėmiję spėjo at- 
bėgt ir išgelbėt. Nugabenta į 
ligonbutį sakosi paeinanti iš Ro
chester, N. Y. Policija patyrė' 
kad jos nesutikimas su vyru ją 
prie 'kėsinimosi nusižudyt prive
dė.

Atsibuvus Religiškojo Moks
lo Draugijos konvencija Oleve- 
lande priėmė rezoliuciją pareiš- 
kiančią kad valstija nesikištų į 
religijos ir mokslo reikalus ir 
kad paliktų tai pilnoje laisvėje, 
pagal Suv. Valstijų konstituci

Buvęs Ohio valstijos guberna
torius ir kandidatas ant prezi
dento pereitais rinkimais, Ja
mes M. Cox, vėl jo draugų ra
ginamas statyti kandidatūrą ant 
prezidento 1924 metais. Jis yra 
demokratas. 1.. v‘“

Tūlas Levine pereitą savaitę 
iššoko per langą nuo 3 augšto 
iš Warrensville kalėjimo norė
damas ištrukti. Puldamas taip 
susižeidė kad neužilgo mirė.

biuras turi vietų del 2,000 amat- 
njnkų ir paprastų darbininkų, 
-bet jų jau negauna. Metai bu- 
virš atgal po tiek darbininkų 
stovėdavo prie to ofiso laukda
mi darbo.

Amerikoj užėjo kvailystė il
gų šokių. Keliuose miestuose 
tūli vyrai ir mergos be perstojo 
šoka po porą ir daugiau dienų. 
Baltimorėj vienais vyras steng- 
damaisi ilgiau išlaikyti, išėjo iš 
proto. Jis šoko per 44 valandas. 
New Yorko valstijoj bandoma 
uždraust tokius “ilgus” šokius.

Clevelande, viena mergina iš
šokus 66 vai. 6 min. manė sumu
šus visus rekordus, bet sekančią 
dieną (seredoj) kita užbaigė šo
kimą 73 valandų. Ją vejasi ki
ta, kuri mano dar tą .pralenkt.

Kurie šokikai ar šokikes il
gai laikosi, tie pasimaino tik as- 
vo pagelbininkus. >

MERGINOS 
operavimui drill presų. . 

Gera mokestis. Nuolatinis 
darbas.

ALTAS BOLT & SCREW CO. 
1130 Ivanhoe Rd.

METALO
FINIŠERIAI

Patyrę and fenderių ir 
. visų viršų apdirbimo;

gera mokestis nuo štu
kų ir garantuota nuo
latinis darbas.

STATE-CITY 
EMPLOYMENT OFFICE

City Hali 
Matykft Mr. Roudebush, 

Room 109.

žemai, dideli porčiai, gėrėtas, 
skiepas, furnasas, elektra, ir tt. 
Kaina $10,500. $4,000 įnešimo.

V. GREIČIUS 
8014 Bellevue Avenue.

GERAS INVESTMENTS!
Du namai ant vieno olto už $13,- 
500, įnešti $5,000. 2 šeimynų, 
12 kambarių, elektra, furnasas, 
1051 E. 68 St. ir 2 šeim., 4 kam. 
elektra, 1052 E. 69 St. Kreip
kitės 1051 E. 68 st. (17)

TIKRAS NAMAS
Nieko šiame mieste geresniame 
stovyj. Pirma gatvė šiaurėj nuo 
Superior, ir tik kelios durįs į va
karus nuo E. 79th; 7 dikti kam
bariai, visi intaisymai, sleitų 
stogas, akmens pamatai, po visu 
skiepas. $7,500. aGlima gaut 
ant išlygų, šaukit savininką: 
Rand. 4619 W. ar Mr. Graham,

Main 17. -

Netoli E. 90 ir Superior, 2 šeim. 
šonas-šonu namas, 6 kamba

riai kožnam, kaina $11,000. Rei
kia įmokėt $3,000. ■
Netoli Addison ir Wade Park, 

2 šeimynų namas, 5 dideli 
kambariai kožnai, garažius, iš 
šono įvažiavimas. $8.500. Ant 
išmokesčio.
10 kambarių pavienis namas, 

ant E. 91 ir Superior, gara- 
džius, didelis lotas, karšto van
dens šiluma. Proga už $8,500.
8 kam b. pavienis namas, ant E.

81 ir Superior. Proga pirkti 
už $7,300.
6 kambarių pavienis, su 2 gara- 

džiais, ant E. 85 netoli Supe
rior. $6,200. Reikia $1,000 įmo
kėt, likusius po $50 mėnesyje.
E. 80 ir Superior, 4 po penkis

7907 SUPERIOR AVE.
Rand. 6153.

DARB/
ik darbininkų

Nuvyk skaus
mą šalin!

Raidas petys, meS- 
lungiškas trauky- 
m a s muskulų, ifi- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai padalintas. Pain-Exp dieni ir 
akanwnai yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonką Šiandien 
pas savo aptiek orių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamčgzdžiojim ų.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 South 4th St.
Brooklyn. N. Y.

Bibliška Tragedija

“Salome”
Herodienes Duktė, 

arba
NUKIRTIMAS ŠV. JO

NO KRIKŠTYTOJO 
GALVOS

Stato scenoje
A. L. T. Sandaros

18 kuopa
Nedėlioj 

Balandžio-April 
22 d. 1923

Lietuvių Salėj
6835 Superior Avenue

Salė atdara nuo 4:30.
Lošimo pradžia 5:30.

Inžanga ant teatro 
75c. ir 50c.

Ant šokių 50c. ypatai.

GARSUS 
PETNIČIOS 
BARGENAI Duodam Merchants Red Stamps 

su pirkiniais 10c. ar augčiau

vertės.

VEIKĖJAI:
H erodas.. A. Lapinskas 
Herodienė

L. Banionienė 
Salome

J. M. Baltrukoniultė 
šv. Jonas Krikštytojas

Ant. Zdanis 
Sirietis .... Ant. Žukas 
Kareiviai

V. P. Banionis
Iz. Samas 

Tarnas A. Praškevičius 
žydai.... J. P. Garmus 
Tame .... A. Grigienė 
Romietis

J. Baltrukonis 
Nazariečiai

Ant. Kukštys
J. Vidulgirils 

Kapadokietis P. štflcaJs 
Niibas .... K. Grinius 
Budelis ..........................

BARGAIN 
Valandos 

1 iki 2 
42c PLONAS 29c 
GINGHAM ... .

Ploni gingham vie
nodi ir margi. 32 co
lių pločio. Jardas 29c.

Skiepe 
VYRŲ UNION QQc 
SIUTAI ..

$1 ir $1.25
Vatos union siutai; pa
vasariui. Pirmieji.

Žemės grindvs 
19 LANGINĖM 1 Qc 
AUDIMAS, ...

Likučiai tinkamų il
gumų jardo pločio. Po 
10c jardas.

Penktos Grindys 
VYRŲ $3.45 $2.89 
KELINĖS *

Taipgi vaikams il
gos kelinės. Cassimc- 
ro ir vilnonės. 
28 iki 42.
MOTERŲ 
DRESĖS ......

Be rankovių mados. 
Gražiose spalvose. Pa- 
parstų pavyzdžių.

Penktos Grindys 
VAIKŲ $12:95 $0.95 
SIUTAI ....

Vilnoniai melsvi. Al- 
pica pamušalu; dviem 
kelinėm. Miera 7 iki 17. 

Antros Grindys 
$1.00 SAUGIOS Cfic 
BRITVOS ....

Auto strop saugios 
britvos, su diržu ir ge
ležtėm; Žemės Grindys^ 
$1.98 ŠILTI $1 
SVETERIAI .....*

Per galvų užsimau
nami. Vilnoniai, ploni. 
Moterim ir -mergoms.

Skiepe. 
$2.95 ŽOLINIAI $1.97 
PATIESALAI

Storos rūšies; mie
ros 4.6x7.6. Spalvuoti. 
Gražiais apvadais.

Penktos Grindys 
49c TURKIŠKI 33c 
ABRUSAI

Baltinti; 19x36 mie
ros; geros rūšies. Ap
ribota pirkėjui iki 6. 

žemės Grindys 
$1.50 DUONAI Q8c 
DĖŽĖS ............

Savory duonai dėžės 
baltos spalvos. Apva- 
lais kampais.

Septintos Grindys 
KŪDIKIŲ į 9c 
KELNAITĖS ..

Taipgi apvalkalai ir 
o-ero muslino, 
no 19c. 5-toe 
75c VAISIŲ 
lėkštės

Gražiai išmargintos 
vaisinis. Po 25c.

Septintos Grindys

Mieros 
Skiepe.
29c

Kožnas 
Grindvs.

25c

BARGAIN 
Valandos 
2 iki 3

$1.25 VILNOS QQ- 
ŠLUOSTUVAI v

Avių vilnos šluostu- 
vai, valymui sienų ir 
grindų. 7-tos Grindys 
$1.39 STALAM 7Qr 
KLIJONKOS

Mieros 68x58. Gra
žių Marseilles margi- 
ginių. Mažų neregulia
rių nuaudimų.

Žemės Grindys 
$18.75 9x12 «12-75 
PATIESALAI *

Spausdinti Brussels 
patiesalai. Gero darbo. 
Siūlė per vidurį.

Penktos Grindys 
69c IR 79c 49-
DRESĖS ..........

Gražių perkelių ir 
lino. 100 paimta iš re- 
guliario sandėlio.

Skiepe.
VAIKŲ $6.95 $%45 
RAINKOTAI ***

Rudi neperlyjami ap
valkalai, su pritaikin- 
at kepure. Mieros 10 
iki 16. 2-ros Grindys. 
59e MOTERŲ O<Jr 
ŽIURKŠTAI ..

Nebaltinto muslino, 
gražių pavyzdžių. 
59c iki $1 Jar. 29r 
MEZGINIAI

Venise, Oriental, fi
let, metai, ir kitokie 
mezginiai. 2 iki 4 colių 
pločio. Žemės grindys 
19c LANGAM i 1 Lc 
DARINIAI XA2V

Apvedžiojimai prie 
užtiesalų; jardo pločio. 
Balti. Kerpama iš ka
muolio. 5-tos Grindys 
$1.50 iki $2 77c
MARŠKINIAI

Vyrų minkšti marš
kiniai. Geros materi
jos. Maišytų mierų.

Žemės Grindys 
45c PADUŠKŲ 
IN PILA I ....

Plunksnoms impilam 
audeklas. 42 colių plo
čio. Be siūlių.

Skiepe
$4 89 IKI $8.59 $2-50 
SKRYBĖLĖS

Moterims ir mergi
noms. Juodose, melsvo
se, ir įvairiose spalvo
se. Penktos Grindvs 
$2.50 METALO $1.59 
DĖŽUTĖS ..

Valgiui darban neš
tis. Puskvortės mieros; 

žemės Grindvs 
VAIKŲ 19c ’ 1 2c
PANČIAKOS .. •

Juodos, storos, -vati
nes pančiakos. Mieros 
6 iki 9. Su brokumais.

Žemės Grindys

BARGAIN
Valandos

(3 iki 4
29c PLONAS 22c 
PERKELIS ...

Geras perkelis, jar
do pločio; bryžiuotas 
ir gvietkuotas. Namų 
dresėm. Skiepe. 
75c ir $$1.00 . . EĖr 
PETNEŠOS ...
75c RUPLĖTI 4Qc 
UŽTIESALAI

Langams; 25 colių 
pločio. Geros rūšies.

Penktos Grindys 
$1.10 OVERALLS AR 
ŽAKIETAI 89c 
SPECIALIAI

Vyrams. Unijos dar
bo. Mėlyni. Mieros iki 
46.
GEROS
PAKLODĖS

Nebaltinto
Francuziškų 
Tėra tik 50. 
tės. Penktos Grindys 
REG. 95c 59c
LINOLEUM

Korkinis linoleum, 2 
jardų pločio. Gražiais 
marginiais. Ketv. jar
das 59s.

Penktos Grindys 
$1.50 STALUI «1 
NAPKINAI ........

Siulėti, mieros 18x 
18. Keletoj įvairių au
dinių. Apribota iki 2 
tuz. Žemės Grindys. 
69 IR 89c 39c

Bramley kalnierių, ir 
kapsų setai baltų arba 
spalvuotų. Organdie ir 
Swiss, žemės Grindys. 
75c SKALBIMO 4Q_ 
LENTA ......

Skalbimui reikalinga 
trynimo lenta, sudėti
nė su zinku. 
mieros. 
VAIKŲ 
APVALKAI

Vieno šmoto, Ilgom 
kojom ir rankomėm, iš 
tvirto audimo. Mieros 
3 iki 7. 2-ros Grindys 
25c MAIŠYMO Ific 
BLIUDAI ....

Stikliniai, 6 colių di
dumo. ■ 7-tos Grindys 
PRINCE ALBERT TA
BAKAS $1 40 
SVARO, IND.

Svaro stiklinis in
das. Apribota. Kolei 
yra, po $1.40 svaras.

Žemės Grindys
MERGOMS «1 7C 
ANDAROKAI* ■‘°

Gražus sportiški an- 
darokai Prunella bry- 
žiais. Pavasario spalvų. 
Mieros 26 iki 31.

Skiepė

Skiepe. 
$1.45 
muslino; 

marginių. 
$1.95 ver-

Didelės 
7-tos Grindys 

59c

BARGAIN 
Valandos 
4 iki 5

$1.75 NEŠIMO $1 :15 
LĖKŠTĖS .....

Nerimui j stalų. Iš 
medžio rėmų ir stiklo 
vidaus. Didelės mieros.

Septintos Grindys 
48 PADUŠKŲ 29c 
UŽVALKAI ...

Mieros 45x36. Ge
ro audeklo gražiais iš- 
marginimais. 
ta iki 4. 
VELVETO 
ŠMOTAI ....

Patiesalams, 
iki $1.95 vertės. Ilgio 
iki lt4 jardo. Yardas, 
98c. Penktos Grindys 
STALAMS 
KLIJONKOS ..

Baltos; 1 1-4 jardo 
pločio; 39c rūšies, bis- 
kj antrarankiai.

Penktos Grindys 
PLAYERIO 7C 
ROLIAI..............

Daugybė plejer pia
nui rolių, specialiai nu
piginti. 6-tos ~ 
22c 36-COL. 
PAKLODĖS

Nebaltintas 
paklodėms, lengvai iš- 
sibaltina. Skiepe. 
$1.75 THER- Cl 
MOS BUT.

American thermos 1 
puskvortės mieros.

Žemės Grindys 
MOTERIŠKI 4Qr 
AUTUVAI

Juliet mados su sku- 
ros padais, kailiu ap
siūti. Mieros 3 iki 5.

Antros Grindys 
PADUŠKOMS 4<2C 
UŽVALKAI ...

Apsiulėti ir išsiuvi
nėti. Pora $84c.

Penktos Grindys 
MOTERŲ 19c ] Cr
PANČIAKOS .

Vatinės ir cordovan 
pančiakos, 9 iki 10 Vr 
mieros. Žemės ~ 
69c SATINO 
JEKUTĖS ....

Juodo satino; 
pavyzdžių. Su 
niais.
28c CRYSTAL 
MUILAS ........

Krištolo Balto Muilo 
druožlės, pakelis 19c. 
Apribota iki 6 pakelių.

Žemės Grindys 
DĖ2žyiuTV $L62

Tvirti Par Po ranki
niai čemodanai: khaki 
audimu padengti. 
. Septintos Grindys

ĖXV kaCrystKkŲĄ

Apribo- 
Žemai.
98c
$1.50

19c

Grindys
161c

audimas

Grind.
33c
naujų 
kiše- 

Sklepe.
19c

Yonngslowhe, 0.,: 
plieno industrija veil 
mingai ir beveik pi 
įdėtas apibaigūni 
stovi delei stokos pli( 

Reikalavimai pilei 
ties jiotviu yra lai 
suriku juos išpildyti, 

Didėsės dirtituvė 
sirąpinę gavimu rei 
čiaus daririninką.

E.' Liveipool, 0., 
ninkystės įstaigos 
priedines dirbtuves, 
sididino reikalavim: 
kalingu indį.

Akrone, 0, gumt 
\ eina smarkiai, teči
į jog gegužio mėnesy
j TMfinį 0., 500 dar 

banfiu Webstar gelt 
t - vėj gavo pakėlimą 
11' nuoš. Nuo įegužio' 

jiems pakelta 5 nud
Taipgi Seneca pn 

tuvėp&ėlė 1 Vi, savi 
algas ant 10 nuok.,

Cincinnati, 0. - 
geižkeliy darbinio! 
Four gavo pakėlimi 
veik tide kiek gavo 
pirm numažinimo.

Warren, 0., plien 
rinko darbininku ui 
ja algų parėjimo n 
nuošimčiu. ‘

Clevelande, 0., 
amatą geležies ir -ei 
bimnkai reikalauja i 
mo iki ?1.37į6‘ į vali

Elevatorią-keltuvu 
jai reikalauja po 87^ 

■ dą.

Chicago'. — Peimsyl 
[ kdio šiaurvakarinės i
į bininkams pakeliama 
į po 114 iki 3 su puse < 
i landa. Tas padidinu 

čia apie 40,000 pajra 
bininku prie gelžkdiy 
&į dirbtuvėse.

Dar 20,000 tos ki 
dabinmką kitoje sritj 

i už algą pakėlimą.

Boston and Maine 
padidino 4,000 savo di 
^Įas nuo 37c. iki 40c. į

Chitago. - Kelią t 
ir gelžkeliu dirbtuv, 

r rinką uni ja pareikalavo
tu atpažinta darbininką 
tūriais gauta alga. R( 
»as paliečia 28 nėlžki 
175.W0 darbininku

Tampa, Fla, lentą pj 
’aplodavus garo kabiui 

į ta 4 ir keliolika darbinii 
■ žeista. •

' New Yorke, sustreikai 
Astor teatrotai 

’ fe streikas vėl 
tap Amerftos 

h S - frac'i* * Mm 
[ ^tarpinės Apaugos U 
iY!rM.w. W.

' B*1“
’^Hvi!r,enu(ilik3

j sužeista nuo e

^onWis.

8ildanl ^’ ^ndu darbo dien 
'''^'irsiri0711 — n‘

streikll ir I

*nt toff?11]3- Šiuo i 
Miniuką m


