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Ateiviu Priešai Nori Visai 
Susiaurini įvažiavimą

DAWES PLANAS VO
KIETIJAI GATAVAS

Uerlinas. — Ekspertų komisi
jai rengiantis paduoti savo pla
ną ir raportą apie patirtus da
lykus Vokietijoje ir naujai pa
ruoštas išlygas, Vokietija pra
deda labiau susirūpinti, kadan
gi jai reiks apsispręsti priimti

GALI SKILT REPUB- KUNIGAS NEPRIPAŽĮSTA “NEKALTO PRA- 
LIKONŲ PARTIJA SIDĖJIMO” IR “TRAICĖS” SVARBOS.

SKELBIA KAD ATPLAUKĘ MILIJONAI NE
GEISTINU RUSŲ IR ITALU TUOJ ĮSIVERŠ 
JEI NEBUS SKUBIAI ĮSTATYMAS ĮVESTA.

Priešingoji Pusė Nori kad Ateivybė Nebūtų Visai 
Suvaržyta, Liktų kaip Buvo Ikišiolei.

Malarija Mirė Penki Mi
lijonai ŽmonitĮ

Maskva. — Plėtimasis mala- 
rijos Rusijoj, patėmytas metai 
laiko atgal kaipo pasekmė bado, 
tęsiasi toliau. Sulyg valdiško 
sveikatos biuro užregistruotų

I beveik tokį pat dalyką kaip pri
ėmė karo pabaigoje Versailles 
taikos išlygas. Jau tik ir eina 
visoj šalyj kalbos “pasirašyt ar 
nepasirašyt” ant tų komisijos 
paruošimų.

Valdžios sferose nusiminimas 
[didėja. Kuomet raportas bus 
pilnai visų priimtas, mano kad

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

CIevelando tramvajų darbi
ninkai reikalauja mažiausia 33 
nuošimčių algos padidinimo, ge
resnių darbo valandų ir daugiau 
uamdkesreio už viršlaikį.

Dabartinės algos yra 55, 57 
ir 60 centų į valandą. Reika
laujama 90, 87 ir 85 centų į va
landą, imant pagal ilgumo tar- 
nytos.

Reikalauja Įvedimo astuonių 
darbo valandų, pusantro sykio 
tiek mokesties už viršlaiki, vie
ną dieną liuesą savaitėje su už- 
mokesniu, dvi savaites vakacijų 
kas metai su užmokesniu.

Algos ipeii 1923 metus tram
vajų darbininkams ir dirban
tiems prie relių užžiurėjimo bu
vo abelnoj ,sumoj $4,610,535, gi 
pakėlus ant tiek kiek reikalau
jama dabar, prisidėtų dar mili
jonas suvirs dolarių.

Geghžio 1 d. gali būti strei
kas jeigu reikalavimai nebus iš
pildyta ar kaip kitaip nesutar
ta.

ClėvelnAde buvo sustreikavę 
didžio budinko, Union Trust Co. 
geležies darbininkai ir kilnoji
mo inžinieriai. Streikeriai po 
padavimo jų unijos Į teismą su- 
gryžo prie darbo. Dalykas bus 
išnagrinėta.

Clevelande kovo pabaigoj bu
vo darbuose daugiau žmonių ne
gu pradžioj, bet balandyje jau 
daugiau beveik neima, o kitos 
dirbtuvės sako gal reiks tulus 
darbininkus atleisti. Nekurtos 
vis dar ima daugiau žmonių, 
jų darbai tik vasarą gali eiti.

' New Brunswick, N. J. — Trjs 
darbininkai sužeista chemikalų 
dirbtuvės eksplozijoj. Suvirs 
šimtas darbininkų tik buvo iš- 
ję iš darbo kaip eksplozija at
sitiko.

Pineville, Ky. — Straight 
creek kasyklų srityje, per sa
vaites pirmiau virę nesusipra- 

v Limai tarp angliakasių ir kom
panijos išsivystė į kovą, kurio
je užmušta vienas darbininkas 
ir vienas sužeista. Nukentėję 
darbininkai buvo ne-unijistai. 
Nuo 1917 metų nesusitarimo už 
algas tose kasyklose dirbo ske- 
bai.

Valstijos militare sargyba li
ko pasiųsta į kasyklų sritį. Iš 
kalnų pradėta šaudyt į sargybą.

Pittsburge sustreikavo 1.000 
medžio apdirbėjų delei nesusi
tarimo su budavojimo kontrak- 
1 oriais.

Washingtone rengiamasi pa
siūlyti kongresui sumanymą pa
kelti pašto darbininkams algas. 
Abelnai pakėlimas algų per vi
sus butų $43,000,000 metuose.

Cawnpore, Indijoje, streike- 
rių riaušėse su policija nušauta 
keturi darbininkai ir 34 sužeis
ta.

SKUBINA SU ATEI
VIŲ VARŽYMO BI- 

LIAUS ĮVEDIMU
Washington. — Milijonas Ru

sų ir Italų jau stovi gatavai už 
vartų laukdami kada jie bus ati
daryti kad galėtų ineiti į Suvie
nytas Valstijas, — taip buvo 
pareikšta Kongresui kuomet pa
duota apkalbėjimui naujas at- 
eivystės suvaržymo bilius.

Dabartinis trijų nuošimčių įs
tatymas baigiasi birželyj. Nau
jasis bilius siūlo numažinimą 
imigracijos iki 2 nuošimčio ant 
metų imant 1890 metais buvusi 

(gyventojų skaičių. Taipgi rei- 
I kalauja kad ateivių išvažiavimo 
i teisę duotų. Amerikos konsulai 
užrubežiuose, ir visiškai uždrau- 
džia įvažiavimą Japonų, Chinie- 

jčių ir Indusų.
Jeigu tas bilius nebus laiku 

įvestas įstatymam biliaus suma
nytojas Johnson. Rcpublikonas, 
iš Washing! ond valstijos, sako 
jog tuoj pradės plūsti Amerikon 
visokie negeistini ateiviai ir už
pildys šalį naujais milijonais.

Kiti laivai atgabenę ateivius 
laukia progos išleisti juos ant 
kranto kaip tik imigracijos bi
lius pasibaigs su birželio 30 die- 

j na 1924 m., o nebus naujas įs
tatymas pagaminta.

Johnson sako kad. jo bilius su
laikys perpildymą kvotų, laivų 
lenktyniavimą, perskyrimą šei
mynų. Begyj kitų šimtų metų, 
sako Johnson, musų pačių pri
augs j 200,000,000 žmonių.

Biliaus priešininkai jį atkak
liai atakuoja. Daug gaunama 
protestų prieš bilių iš įvairių 
miestų piliečių svetimšalių.

Nekurie nori kad šis Johnso- 
no bilius butų įvesta “neapribo
tam laikui”. Tas galima supra
sti dvejaip: kad ant labai ilgai 
įvedamas, arba visai trumpam 
laikui, nes neapribojus laiką, 
galima bile kada tą klausimą 

(pakelt pernaują ir įstatymą pa
keist. Kiti sako kad reiktų at
eivius įleisti dar liuosiau negu 
dabar, kadangi darbų jau yra 
daug, nekurie darbai negauna 
užtektinai žmonių.

Kongresmanas C. Mooney iš 
CIevelando, kuris gavo šios sri
ties svetimtautiškų laikraščių 
protesto rezoliucijas, kovoda
mas prieš bilių sako jog butų 
nuodėme dar labiau varžyti at- 
eivybę.

pranešimų bėgyje 10 mėnesių
1923 metų buvo apie 4,890,000

I taigi iki galo tų metų buvo pil- 
] nai penki milijonai.

Tvanai Latvijoj
Ryga. — Duna ir Aa upės už

tvindė! kelis miestus pašoniais ir 
grasina Rygai. Daug nuosavy
bės sunaikinta ir taikoma žuvę 
keliolika ypatų.

25,000 Mirė Indijoj
Indijoj, Punjab provincijoje, 

kovo mėnesio bėgiu mirė apie 
25,000 žmonių nuo plėgos.

Italijoj Fascistai Varosi 
už Laimėjimą Rinkimų

iRųma...— Balandžio 6 d. atsi
būvą Italijos seimo .rinkimai. 
Fascistai dėjo visas pastangas 
laimėti rinkimus. Kolei kas 
tikrų žinių neatėjo kas laimė
jo, bet menama jog pergalė bus 
fa-scistų pusėje.

Nėra ko abejoti, nes fascis
tai į valdžią inėjo su ginklų pa
galba, ir dabar rinkimuose pa
vartojo visas galimas įmones 
versti žmones balsuoti už jų pu 
sę.

Anglijos Socialistų Val
džiai Nesiseka

Londonas. — Atstovų bute 
Premjero MacDonaLio, socialis
to premjero, pasiūlymas įvesti 
rendų nustatymą bedarbiams li
ko atmestas.

Darbo partijos, arba socialis
tų, atstovų yra mažuma, jie su 
pagalba kitos partijos inėjo į 
valdžią. Dabar bile kada gali 
prisieiti MacDonaldui rezignuo
ti iš premjerystės ir taip pasi
baigtų socialistų valdžia socia
lizmo neįvykdinus.

Southamptone, Anglijoj, su
streikavusiems laivų darbinin
kams grasinama lokautu arba 
nepriėmimu atgal į darbą. Jie 
atmetė savo unijos vadų pata
rimą užbaigt streiką.

Bari, Italijoj, parako dirbtu
vėj, nuo eksplozijos užmušta du 
darbininkai.

Vokietijoj grasia generalis 
gelžkelių streikas. Nekuriuose 
miestuose tūkstančiai gelžkelie- 
čių jau streikuoja.

aliantai varu vers ir Vokietiją 
ant to sutikti. Aliantų komisi
jos nariai susitaikė visame, da
bar tikima kad bus raportas pri
imtas kitų šalių, ir reiks apsi
spręsti Vokietijai priimti jį ar 

j ne.
j Vokietija beveik širsta ant 
[Francuzijos, nors jai reikėtų ge
ruoju laukti Francuzu susimy- 

I Įėjimo. Francuzija iš savo pu
sės jieško priežasčių panaudo
ti armiją privertimui Vokieti
jos tą planą priimti.

Į Prancūzai sako jog šito pla- 
; no pasekmingumas prigulės nuo 
Anglijos. Tuomi jie nori pri
vesti kad Anglija prisidėdama 
prie Francuzijos galėtų privers
ti Vokiečius planą priimti. An
glai sako jog daugumoj pri
klausys nuo Francuzu, tai yra 
Prancūzai įurį apleisti Reinlan- 
<lą ir Runrą, atjrrąžint Vclaeti- 

Ijai tų sričių gelžkelius ir indus- 
[ trijas, tada Vokietija gal pri- 
i ims tą planą.

Dawes, komisijos pirminin- 
[kas, Amerikietis, sako jog pri- 
| gulės ir nuo Suv. Valstijų, tai 
yra kad Suv. Valstijos duotų di- 

Į džiausią dali paskolos reikalin- 
Į gos Vokietijos finansų sustipri
nimui.

Nėra vilties kad Francuzija

Washington. — Aliejaus ir 
kiti skandalai inpainioję Respu
blikonų partijos administraciją 
grasina net suskilimu tos par
tijos sekančioj konvencijoje ku
ri įvyks Clevelande birželyje.

Vieni skelbia kad apie balan
džio 22 d. bus jau tikrai žino
ma ir priduota užtikrinimas no
minacijos dabartiniam preziden
tui Coolidge. Kiti skelbia jog 
jeigu Coolidge bus nominuotas 
iš Republikonų partijos ant pre
zidento, Senatorius La Follette 
iš Winconsin su savo šalininkais 
atsiskirs iš Republikonų ir su
darys trečią partiją. Ra'dikališ- 
kesni Republikonai pažada visą 
paramą La Follettei jeigu tik 
jis sutiks statyti kandidatūrą.

Išsisukimui iš to viso nesma
gumo, kiti Republikonų parti
jos vadai išrodinėja kad sekan
čiuose rinkimuose agitacijoj už 
savo partiją suversti visą bėdą 
už skandalus ant Hardingo, mi
rusio prezidento.

Demokratų partijoj varžyti
nių nesimato. Iš jų kolei kas 
stipriausiu kandidatu yra Mc
Adoo, buvęs iždo sekretorius ir 
gelžkelių administratorius laike 
Wilsono administravimo.

Šiuo tarpu paskirose valstijo
se eina rinkimas! delegatų į vie
nos ir kitos partijos konvenci
jas ir bandomieji balsavimai už 
tą ar kitą kandidatą. McAdoo 
daiigelyj valstijų ima viršų ant 
kitų Demokratų partijos prezi
dentystės jieškotojų.

Clevelande kalbėdamas, Bap
tistų kunigas, Gilkey, iš Chica- 
gos, pareiškė jog doktrinos apie 
nekaltą prasidėjimą Kristaus, 
krauju atpirkimą nuodėmių, fi
zišką prisikėlimą ir sugryžimą 
Kristaus yra negalimos prie re
ligijos tikrumo. Kun. Gilkey 
pasakė: “1924 metas yra tik 
pasakoje. Tikėti kad kožnas 
kas dabar yra gyvas gyvena 
1924 metuose butų juokinga. 
Mes visi žinom apie tokius žmo
nes kurie gyvena dar 18-to am
žiaus gyvenimu politiškai. Taip 
pat yra ir krikščionių kurie gy
vena 14-to amžiaus gyvenimu, 
kuomet manyta jog žeme yra 
plokšti.” šis kunigas taipgi ne
priduoda daug svarbos traicei 
arba trejybei. Jis sako kad ne
kaltas prasidėjimas Kristaus 
neturi nieko su tikyba, nors jis 
tiki į Kristaus dieviškumą.

23,000 Žmonių Žuvo 
1923 M. Nelaimėse

Chicago. — Visokiuose dar
buose nelaimės 1923 m. S. Val
stijose padidėjo ant 20 nuošim
čių. Bėgyje 1923 metų nelai
mių buvo 3,000,000, kuriose už
mušta 23,000 žmonių, 115,000

Washington© Skandaian 
Sutraukiama Naujos 

Ypatos
Washington. — Kongreso ka- 

nuolės tapo atsukta ant karo 
sekretoriaus Weeks. Ar irgi 

i bus reikalaujama jo rezignaci
jos dar nežinia.

Weeks atsisako duoti tyrinė
tojams skandalo tūlas popieras 
esančias jo žinioje.

Burns, teisių departmento tyį 
l rinėjimų viršininkas, kalbėda
mas apie rezignavusi Daugher
ty papasakojo jog Daugherty 

‘ užstodavo jam kelią dayrti ty- 
| nuėjimus tam tikruose degti
nės platinimo atsitikimuose.

Naujai numatomas teisių dė- 
1 partmento sekretorius Stone šil
ko kad jeigu jis bus patvirtih- 

į tas, jis užimdamas tą vietą pa- 
[ darys kratą visame teisių de- 
parrmente ir išvarys daugelį 
valdininkų kuriuos Daugherty 
įsisodino.

Eina kalbos apie dideles sti
rnas pinigų išleistas nominavi- 
mui Hardingo, ir dabar tyrinė
tojai jieško visus tokius kurie 
ką nors apie tuos gandus žino 

[ arba dalyvavo komitete laike
sužeista ant visada. Hardingo rinkimų.

sutiktų ištraukt savo kariume- 
nę iš Ruhro. Poincare sako jog 
Ruhre šiais metais bus naudos
už 4,000,000,000 frankų. Nu
imant iš to 1,000,000,000 fran
kų išlaidų armijos užlaikymui, 
lieka dar trjs bilijonai frankų 
mokesnių mokėjimui. Tie pini
gai eis aliantams. Jeigu Poin
care matytų kur jis kitur gali 
tiek gauti tai jis sutiktų paleis
ti iš savo nagų Ruhrą ir eitų 
ten.

Įšmugeliuota $30,000,- 
000 Vertės Degtinės 
Amerikon nematomai 1923 

metais importuota arba įšmuge
liuota įvairių prekių už bilijoną 
dolarių, kurių skaičiuje in'eina 
$30,000,000 vertė degtinės.

Pernai ši šalis sunaudojo Už 
$10,000,000 daugiau importuo
tos degtinės negu metai prieš 
tai.

Toledo Mirtis nuo Nuo
dų Siekia apie 20

Toledo, O. — Pereitos savai
tės apsinuodijime nuo dėžėse 
pirkto alkoholio mirčių skaičius 
pasiekė jau 17, dar keletas ser
ga,. gal mirs.,

CIevelando darbininkų tarpe 
eina referendumas apiba'lsavi- 
mui ar reikia darbininkams už
vesti politišką mašiną, tai yra 
kad darbininkai ne tik savo rei
kalais rūpintųsi, bet sykiu už
siimtų ir politikos eigos nusta
tymu.

Chicagoj pereitą savaitę bu
vo laidotuvės vieno pasižymėju
sio plėšiko nušauto mūšyje su 
pčstuziniu detektivų. Jo drau
gai nusiuntė jam laidotuvėms 
vainikų už apie $20,000 vertės.

Suv. Valstijų iždas kovo mė
nesyje taksų nuo gyventojų ga
vo $483,000,000 už pirmą ket- 
virtdalį 1923 metų. Suskaitykit 
kiek per metus bus. Kad Lie
tuva nors vieną dalį tiek taksų 
gautų!

Prezidentas Coolidge vėl ra
ginamas šaukti pasaulinę taikos 
konferenciją.

Washingtonas Blogesnis 
už Europos Miestus

District of Columbia, taip va
dinamas plotas žemės kuriame 
randasi Suvienytų Valstijų sos
tinė Washinton, yra 300 nuo
šimčių girtesnė negu Paryžius, 
ir 2,000 'nuošimčių žmogžudiš- 
kesnė negu Londonas, skelbia 
atstovas Tinkham, Republiko- 
nas, iš Massachusetts. Pagal 
dabartinių sausųjų įstatymų tai 
yra labai negražu kad valdžios 
lizde iš 'kur turėtų išeiti įstaty
mai ir tvarka, išeina tik žemi 
'darbai.

Londone 1922 metais, su as
tuoniais milijonais gyventojų, 
žmogžudysčių buvo tik 28, kuo
met tais pat metais Washingto
ne ir apielinkėse, su mažiau pu
se milijono gyventojų, žmogžu
dysčių buvo 38.

Suimta 29 Ypatos už Ku 
Kiukseriu Riaušes

Lilly, Pa. — Johnstowne su
imta 29 vyrai už riaušes tarp 
ku kiukseriu ir miestelio žmo
nių kuriose dvi ypatos užmušta 
ir daug sužeista. Suimta žmo
nių iš tų abiejų miestelių.

Amerikonai Praleidžia 
Europoj Šimtus Mili

jonu Dolarių
Washington. — Amerikonai 

turistai praleido Europoj 1923 
metais $500,000,000, arba po 
apie $1,250 nuo kožno keleivio, 
gi Europiečiai praleido čia tik 
$100,000.

1923 m. 14,000,000 svetimša
lių pasiuntė iš čia saviškiams 
Europon $350,000,000. Labda
ringos įstaigos praleido ten 70 
milijonų.

Ar gali geriau Amerika pa
gelbėt Europai?

Daugelis manot apsilankyt šią vasarą savo gimtiniame kampelyje Lietu
voje ;— kiti net turit svarbius reikalus — bet nežinodami kaip kelionė gali 
pasisekti vis atidėliojat važiavimą. Kožnam užeina Į mintį: “AR GALĖ
SIU SUGRYŽTI . . .” Kurie yra Amerikos piliečiai tie pargryš čia kaip 
Į savo namus — apie tai nereik abejoti. Kurie nėra piliečiais tiems “DIR
VOS” Agentūra pagamins visas reikalingas sugryžimui popieras ir sugryš 
kožnas kada tik matys jog nenori daugiau Lietuvoj būti. Laivakortes čia 
gausite ant geriausių laivų. Kelionė be jokių keblumų. Kurie manot va
žiuoti pradėkit rūpintis iškalno. Klauskit informacijų ir laivakorčių kainų.

)i------- lt

Ispanas išrado naują kulko
svaidį kuris iššauna 3,500 kul
kų į minutą. Jį operuoti reikia 
penkių vyrų.

“Dirvos" Agentora 
Siunčia Pinigus į Lietuvą ir Parduoda Laivakortes 
Padaroma Doviernastįs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai.

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Hillsboro, Ill., sudegė šeimy

na iš penkių ypatų kuomet no
rėta gasolinu pasikurstyt ugnį 
ir gąsdinąs eksplodavo. 2E ]E=Į[
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| Iš Lietuvių Gyvenime |
BROOK.LYNO ŽINIOS

T.M.D. 3 kuopos vakarienė. 
Nedėlioj, kovo 30 d., vietos Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 3-čia 
kuopa surengė taip garsintą 
Grybų Vakarienę. Viskas pui
kiai pavyko. Svečių dalyvavo 
netoli šimto, ir visi jautėsi la
bai užganėdinti skaniu valgiu 
ir gražiai papuošta svetaine, 
ypač paveikslu musų tautos bu
dintojo Dr. Vinco Kudirkos. Jis 
kaip tik buvo pakabintas prieš 
visus svečius, gražiai papuoštas 
žaliu vainiku su baltomis rožė
mis ir juodu kaspinu primenan
čiu 25 metų Kudirkos mirties 
sukaktuves. Kudirkos paveiks
las rodės kaip gyvas ir kalba į 
Lietuvius: Dirbkit, nesustoki!, 
broliai-sesutės, nes dar daug 
darbo yra del Tėvynės neatlik
ta; jus dirbkit, o aš jums padė
siu jūsų sunkiose valandose. — 
Taip ir jautė visi svečiai stipry
bę. J. Vaičkus, dramos drau
gijos “Angos” vedėjas, labai 
jausmingai pakalbėjo apie Ku
dirką, ir svečius paprašė atsi
stoti jo pagerbimui. Visi su
stojo ir galvas nulenkę atidavė 
gilią pagarbą tam didžiam mu
sų tautos veikėjui ir Lietuvys
tės kovos vadui, pasižadėdami 
sekti jo takais. '

Buvo ir programas su daino
mis ir deklamacijomis. M. Mil- 
takiutė gražiai padeklamavo ši 
■dvi poemas: “Gryžk į Tėvynę” 
ii? > “Sudiev, Tėveli” — taip gra
žiai atliko kad net ašaros kai 
kuriems per veidus riedėjo, už 
ką verta pagyrimo jos motina. 
Operetės Choras, vedant K. B. 
Kriaučiunui, padainavo “Išėjo 
Urėdas su Pačia Grybauti” — 
nusisekė labai gražiai; kada plo
jimais vėl choras iššauktas, su
dainavo V. Kudirkos kompozi
cijas: “Ant Kalno Karklai” ir 
“Sėjau Rūtą”. Užbaigę valgy
ti, visi sustojo, ir vedant ope- 
retiečiams sugiedojo Lietuvos 
Himną.

Vakarienei užsibaigus, atim
ta stalai, ir prasidėjo tautiški 
ir kitokie šokiai. Ant galo už
vesta žaislas — pridurimas asi
lui trūkstančios kimo dalies. 
Buvo nupieštas didelis asilo pa
veikslas, bet asilas be uodegos; 
su užrištom akim dalyviai turė
jo ištolo prieidami pataikyti uo
degą prisegti atatinkamoj vie
toj. žaislas buvo gana juokin
gas, o laimėjusieji gavo dova
nas kurias patiekė TMD. 3-čios 
kuopos pirmininkas V. Sirvy
das.

Vakarienės surengime dar
bavosi šios TMD. narės: K. šir- 
vydienė, O. Litvaitienč, O. Šir- 
vydienė, U. Kriaučeliuniutė; pa
gelbėjo laike vakarienėj M. Šir- 
vydaitė, K. Karpiutė, M. Milta- 
kienė, K. Kručas, Adv. R. J. Ju
revičius, Pr. Narvydas, P 
liekas ir stud. M. Sirvydas, 
siems kurie darbavosi ir
čiams už dalyvavimą TMD. 
čia kuopa taria širdingą ačiū

Prie kuopos prisirašė keletas 
naujų narių, kiti žadėjo prisi
rašyti susirinkime kuris bus 11 
d. balandžio Vienybės svetainė
je. Rodos liks kuopai ir pelno 
iš šio vakaro.

Labai butų gerai kad ir kitos 
TMD. kuopos padarytų kokius 
nors parehgimėlius paminėji
mui 25 metų V. Kudirkos mir
ties sukaktuvių, tuomi sujudin
tų Lietuvius prie darbštumo Tė
vynės Mylėtojų Draugijos la
bui. Tas labai reikalinga, nes 
ši Draugija yra tik vienintelė 
Amerikos Lietuviu kultūros or
ganizacija kuri kėlė žmonėse 
apšvietą; ji yra ir bus garbin
ga, jos vardas visados skambės 
musų istorijoj. T. M. Draugi
jos bendrumas su Dr. V. Ku
dirka yra tas kad T. M. D. iš
leido, kaipo didžiausią paskirą 
leidinį keletas metų atgal, Dr.

didžiausias pasaulinis veikalas i 
kokį Lietuviai drysta imti leis
ti, tai “Pasaulio Istorija”.

Metinė mokestis į Draugiją 
yra tik $1, įstojimo 40 centų.

Koncertų atbalsiai. Brookly- 
no Lietuviai mėgsta rengti kon
certus, ir jų tankiai yra.. Iš jų 
eidami, žmonės visaip šneka— 
vieni giria, kiti peikia. Kitaip 
ir negali būti, nes visiems vie
nas nepatiks. Bet reikia paste
bėti Lietuviams daininkams kad 
jie patįs save daugiau gerbtų, 
ir kada save gerbs tada ir pub
lika juos pagerbs.

Reikia prisiminti atsibuvusį , 
čia “Laisvės” koncertą. Garsi- j šiku i 
no jį Lietuviškai, tįkietus par- d 
davinėjo Lietuviams; 
si Lietuviai; gražu 
į Lietuvius — gražus, linksmi. 
Laukia pradedant dainuoti. Iš
eina dainuoti žydą: 
žino

DETROIT, MICH.
Darbai, šis miestas daugiau

sia pagarsėjęs automobilių iš- 
dirbystėmis, ir čia daugiausia 
išdirbama automobilių negu ki
tame kokiame paskirame mies
te pasaulyje. Bet darbai dabar 
tai sumažėję. Darbas sunku 
gauti. Ir garsus Fordas savo 
darbus sumažino nuo pereitų 
metų liepos mėnesio, ir dabar 
dar nepradeda dirbt pilnai; li
kitės dirbtuvės nedirba kaip tu
rėtų. Daugumas žmonių pribu- 
na čia darbo j ieškoti, bet apsi- 
vilia. Kurie turi už ką tai va
žiuoja atgal iš kur pribuvo; o 
kurie ne tai turi vaikštinėti pa
kampėmis, 
ne kad nežino nei ką pradėt.

WATERBURY, Conn.
Del šaliuno ir Neo-Lithuani

jos atstovu kivirču. Neo-Lithu
anijos atstovai, Marčiulionis ir 
Banaitis, atvažiavo j Waterbury 
vasario 9 d. Ant rytojaus ar 
vėliau jie susitiko su P. šaliunu, 
kuris užkvietė juodu dalyvauti 
principaliais kalbėtojais Nepri
klausomybės šventėje, vasario 
17 d. Jie sutiko dalyvauti jei 
pusė inplaukų bus paskirta del 
Korporacijos namo, ant ko p. 
galiūnas ir vedė darybas. Vė
liau kada aš susipažinau 
Neo-Lithuanijos atstovaus 
jie pradėjo klausinėti apie
priklausomybės apvaikščiojimą, 

ir tūli taip nusimi- į jiems buvo paaiškinta kad šis Į 
i apvaikščiojimas yra rengiamas 1 
; vienų klerikalų, panaudojant 
vardą “visų vietinių Lietuvių”. 
Dažinoję kame dalykas, jie bu
vo manę visai atsisakyti kalbė
ti, bet apsvarstę šį klausimą, 
nutarė dalyvauti prakalbose jei 
p. galiūnas sutiks paskirti $100

S“ GERB. C .l
PRAGILO KAMPELIO^ |
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niekas 
ką jis dainuoja; išeina 
išeina Lietuvis —- ir to 
niekas kokia jo daina. Pub- gryžo 
šnekas, nori eiti lauk, 
ir koncertas. Publika

žmogžudystė. Pastaru laiku 
Detroite priviso labai daug plė- 

ir žmogžudžių. Kovo 17 
atrasta Jonas Juozaitis, gy- 

suėjo vi- veliantis 3C28 i— 23rd St. nu
šautas per galvą gulintis savo * _ ___  __

namuose lovoj. Jo moteris ir'ldel statomojo moksleivių namo 
16 metų duktė ir 6 metų sūnūs i Kaune. Kad neatsitiktų jokių 
išvažiavo j miestą, a Juozai- nesusipratimų mes nusprendėm 
lis, parėjęs po l iktinio darbo, Į atsilankyti pas p. Šaliuną ir iš- 

Kadu moteris su-Į gauti jo pasižadėjimą prie liu- 
atrado duris dininkų. Taigi vasario 13 d. 

Tai uždarytas, ir kada įsigavo i stu-: p. Marčiulionis, p. Banaitis ir aš 
lyg 

Lie- i 
Lie-

ne-
R li
ne-j nuėjo gulti.

iš mieste

teko daugiau su jais kalbėti ką 
jie darys su p. šaliunu. Bet aš 
sugryžęs iš stoties, nutariau, 
be jokio jų įgaliojimo, pasikal
bėti su savo advokatu, kuris ir 
telefonavo p. šaliunu. Po tam 
aš pats, manydamas kad p. Ša- 

Į liūnas susigėdins skriausti šiuos 
jaunikaičius, pašaukiau jį tele
fonu ir paklausiau ką jis mano 
daryti. Gavau nuo jo tokį pat 
atsakymą kaip pirmiau. Tuomi 
viskas užsibaigė. Taigi netie
sa kad p. šaliunas yra patrauk- 

į tas teisman del to $100 kuriuos
'/Įjis yra kalbas Neo-Lithuanijos 
11 ] atstovams. Jiedu netraukė p.

į šaliuno teisman ir nieko neįga
liojo tą daryti. Aš kreipiaus

■ prie advokato be jokio jų įgalio
jimo, imdamas atsakomybę ant 

Į savęs, kadangi aš pats buvau 
I liudytoju jų sutarties. Labai 
nustebau p. šaliuno drąsa ir na- 
chališkumu išnaudoti ir 
skriausti Neo-Lithuanijos 
stovus, kurie per trumpą laiką 
dar nespėjo susipažinti su sto
ka ne vien idealizmo be ir tei
sybės t etikos ne vien tarp pa
vienių ypatų, bet ir daugumoj

nu- 
at-

BROLIS MARTYNAS SA
KO KAD ROJUS TUOJ

bą atrado savo \yrą jau negy- nuėjome pas p. šaliuną į krau- 
vą. Pasklido baisus riksmas, tuvę, ir jam buvo pareikšta kad 
Kaimynai išbėgo iš stubų, ir iš- | Neo-Lithuanijos atstovai daly- 
girde tokias žinias nekurie per-1 vans kaipo svarbiausi kalbėto- 
sigando. Tuoj M. L. M., irgi I jai jei p. šaliunas sutinka pa- 
Lietuvis, pašaukė policiją. Tuo-| skirti $100 del Korporacijos 
jau atvažiavo penki vežimai po- i bendrabučio, ant ko p. šaliunas 
licistų, ir ant galo liko paimtas į sutiko. Užkalusias ką jis darys 

[tardymui M. L. M., kuris pra-ljei ant prakalbų nebus surink- 
j buvęs kelias dienas po areštu, I ta $100, atsakė kad tas jo daly-

Ir butų la-1 su pagalba J. P. Uviko, Lietu- 
advokato, tapo paleistas.

Lie- Eina tyrinėjimai apie tą baisią

žino 
lika 
tau 
beprote laiko, garsina kad
tuvių koncertas, sukviečia 
tuvius klausyti, o dainuotojai 
kažin ką rėkauja. Tegul jie su 
tokiomis dainomis eina pas Žy
dus ir Rusus, o ne pas Lietu
vius. Mes norim girdėti savoj 
kalboj dainų.

Gerai kad jau Lietuviai pra
deda šitaip kalbėti.
bai gerai kad Lietuviai neitų j į vio 
tokius koncertus kur nėra
tuviškų dainų. Tas butų pamo-1 žudystę.
ka musų dainininkams. Į Pagal kitų pranešimų, sako- 

Operetės Choras savo koncef-; ma kad keli metai atgal Juozai- 
te irgi buvo pasikvietęs dainuo- [ tis buvo pastotas ant gatvės, 
ti Vokietį; jie sako kad Lietu
vių tarpe hera gerų dainininkų.

štai ir išeina aikštėn —.mes 
neturim gerų dainininkų. Tas 
tiesa, dėlto neturim kad nėra 
gerų mokytojų.

Bet ir tie kurie išsimokina 
per didelį savo pasišventimą, ir

bet vėl paleistas, ir jam buvę 
pasakyta kad eik namon svei- 

I kas, dar tau laikas neatėjęs.
Kitas vėl buvo atsitikimas, to
kia: vieną kartą Juozaitiene bu- 

i vo užpulta stuboje ir pradėta 
j smaugt. Bet Juozaitis tuom 
i tarpu parėjo į stubą tai pikta- 

atsistoję prieš savo brolius i baris pabėgo. Dar pirmiau ke
li motai, Juozaičio brolis buvo 

Lietuviams įkaitintas ušmušėjystėje, bet po 
Publika ta- kelių mėnesių buvo paleistas.

žmonės kalba kad Juozaičio 
nenori dai- Į nužudymas yra atkeršijimas už 

! ką tai. Juozaitis prigulėjo prie 
1 Susivienijimo Lietuvių Ameri- 
i koje, buvo ramus žmogus.

M. L. Daukintis.

nedainuoja Lietuviškai bet sve
timomis kalbomis, 
nesuprantamomis.
:1a neploja, na o tuomi daini- j 
ninkas įsižeidžia ir 
giau dainuoti.

Lošimuose teatrų irgi tas pat. 
Rengiant lošimus, visai nėra 
aktorius mokinti, ir nuėjus ant i 
Lietuviško perstatymo net sun- j - 
ku daros žiūrint kaip aktoriai [ 
apsieina, kaip kalba, kaip vei- į 
kia.

Reda, žinoma, ir tame kad 
musų lošimus atlieka vien tik: 
darbo žmones, kurie tik liuosu I 
nuo darbo laiku gali šiek tiek į 
ant atminties žodžius pramok- [ 
ti. K. š,

S. K. GRISIUS
Agentas “Dirvos” iš Cleveland, 
Ohio, ir “Vienybės” iš Brooklyn, 
“Varpo” iš Chicagos —tautišku 
laikraščių. Norint užsirašyti 
meldžiu kreiptis šiuo adresu:

1822 So. Halsted St.
111. Phone Canal 4730.

kas, ir jisai savo prižadą išpil
dys. šiuomi ta sutartis ir pa
sibaigė.

Vasario 17 d. po pietų Mar
čiulionis ir Banaitis turėjo pra
kalbas Manchester?/j, o vakare 
sugryžo Į Waterbury, kaip bu
vo sutarta kalbėti Nepriklauso
mybės apvaikščiojimo šventėje. 
Kada prakalbos pasibaigė, p. 
Šaliuno nebuvo svetainėje, taigi 
ant rytojaus, vasario 18, d., mes 
trjs nuėjom į krautuvę pas p. 
Šaliuną. [Kadangi jo krautuvė
je nebuvo, jo žmona mums pa
aiškino kad jei mes jo jieškom 
del pinigų tai ji gali mums duo
ti čeki, ir paraše čekį ant $15. 
Mes nusistebėjom, nesuprasda
mi kame dalykas. Sugrąžinom 
jai čekį ir nutarėm laukti paties 
p. šaliuno. Kada vėliau jį su
radom jis pasakė kad sulygtą 
šimtą dolarių negalįs mokėti, 
kadangi visi rengėjai ant jo už
sipuola sakydami kad jie ne del 
Lietuvos moksleivių dirbo. Sa
ko jis sutinka duoti $15. Mes 
jo $15 neėmėm, ir išeinant iš 

Į krautuvės aš pasakiau kad jis 
j turės užmokėti kiek sulygta.

Kadangi tą pačią dieną kal- 
i bėtojai turėjo išvažiuoti, mes 
I tiesiog nuvažiavom į stotį ir aš 
| su jais persiskyriau. Man ne-

Bic-
Vi-

in

Sykai 10 Dienu Bandymui
cio remi 
pastebėt

turėtų pasinaudoti proga iš šio 
pasiūlymo. Tokio pigumo nie- 
ninkč kaip ir kožnas šio laikrąš- 

katl dar nebuvo jums pasiūlyta iki šiolei.
Tik įsivaizdinkit kad galit gaut Tikrą 26 Šmotu 

Stalinių reikmenų setą susidedanti iš 6 peilių, 6 ša- 
kačių, 6 šaukštų, G šaukštukų, 1 sviestui peilio, ir 
cukrui šaukšto, kaip parodo paveikslas, viską už 
$2,99 tik bėgyje šio didelio išpardavimo. Kožnas tų 
daiktu padarytas iš kietos medegos storai panike- 

keliuotos, gerai sidabruotos ir GARANTUOTAS ANT 10 MFTIJ. Tai yra nepaprasta proga. Pirmutinę dieną 
lain tik emčm pardavinėti pardavėm 1200 setų ir išpar-davimą tęsime neilgai, kadangi turime tiktai 15,000 setų 
už tą kainą ir tos rūšies daiktai parsiduos tuojau grcitulaiku. TAIGI NEATIDĖLIOK IT. Nesiųskit pinigų iš
kaliu?. Tiktai išpildykit kuponą tuoj, o užmokėsit $2.99 kada tos gražus setas bus atvežtas Į namus. Mes garan
tuojant pilna užsiganėdinimą arba pinigus grąžinsim jeigu nepatiks.

Iš’Kanados ir Meksikos reikia prisiųsti visus pinigus, $2.99, sykiu su užsakymu daiktų.
Union Sales Co., Inc., Dept. 529,_____ 15 So. Desplaines Street Chicago, Illinois.

10 Dienu Bandymui
DYKAI

KUPONAS No.'UOO

TIKTAI VIENAS SETAS SU KIEKVIENU KUPONU
UŽ SPĖČIAU' KAINĄ............................................ $2.09

BE KUPONO ŠITŲ PREKIŲ UŽ TA KKAINA 
NIEKAM NEPARDUOSIM.

Vilniaus
žingeidi! žinoti iš Vilniaus 
tų

Kaslink p. šaliuno pabrėžimo 
kad visos aukos tapo paskirtos 

našlaičiams tai butų 
kiek

aukų jie gavo, nes po pra
kalbų buvo paskelbta vietos An
glų laikraščiuose kad visos su
rinktos aukos yra skiriama sta
tymui vietinės parapijinės mo
kyklos. (P. Grigaičiui bus ma
lonu girdėti kad jo "draugai” 
bus turtingesni viena parapiji
ne mokykla, nežiūrint to kad 
Kaunas gali nubiedneti vienu 
tautišku namu.)

P. šaliunas prisidengęs ne
kaltybės skraiste, nusiskundžia 
kad “gadynė idealizmo jau pa
sibaigė” ir kad “su atvykstan
čiais įvaikiais patriotais btiš at
sargesnis ir elgsis taip kaip tu
rėtų paprastą biznio' transakci
ją”. šis p. šaliuno, nusistaty
mas labai pagirtinas ir aš 'jam 
pilnai pritariu; tada p. šaliunas 
neturės progos išnaudoti ir pas
kui apšmeižti atvažiavusius iš 
Lietuvos inteligentus. Atsilan
kantieji į, Waterbury turi turė
ti omenyje šį p. šaliuno nusista
tymą, nes kitaip, nęturėdajnąs 
su juo jokios biznio transakci
jos, nevienas gali būti nuskriau
stas ir apšmeižtas.

Iš kur p. šaliunas turi tiek 
drąsos kvosti patriotizmą Neo- 
Lithuanijos atstovų? Kas ge
rai pažįsta p. šaliuną ir jo dide
lį savo naudai “patriotizmą” 
tas tik nusišypsos del jo paskel
bto karo “už idealizmą” ir “pa
triotizmą”.

“Naujienų”) neužginčys to fak
to kad pp. Marčiulionis ir Banai
tis tarnavo Lietuvos kariume- 
nčj, aktiviai dalyvavo mūšiuose 
ir tapo sužeisti. Sugryžę iš ka
ro prisirašė prie šaulių ir paskui 
dalyvavo Klaipėdos išvadavime. 
Įstoję į Universitetą matydami 
pasiryžimą svetimų gaivalų pa
vergti Lietuvių kalbą ir viską 
kas Lietuviška, jie buvo priver
sti kovoti su Lenkais, žydais 
ir kitais svetimtaučiais už Lie
tuvių kalbą Lietuvos Universi
tete. Jeigu šitų vyrų negalinta 
pavadinti patriotais tai kitokių 
patriot ų pas mu^. nėra.

Turėtų turėti gėdą visi tie 
musų “quasi patriotai” kurie pi
la pamazgas ir purvais drabsto 
ant niekam blogo nedarančių 
Neo-Lithuanijos atstovų. Juk 
apart gerumo jokio blogumo ne
bus jei Kaunas praturtės vienu 
tautišku namu. Taigi jau butų 
laikks mesti tą juodašimtišką 
taktą ir klaidinti visuomenę 
skelbiant neapikantą ir nepasi
tikėjimą. Diduma šmeižikų ir 
agitatorių prieš Neo-Lithuani- 
jos atstovus nenori nei žinoti 
apie Lietuvą, jie greičiau norė
tų matyti 
cionalizmo 
gu laisvą,

ją rankose interna- 
arba bolševizmo ne- 
neprigulmingą.
Petras M. Devenis.

Kudirkos Raštus.
Visuomenės bendrumas su ta 

Draugija turi būti del to kad 
dabar jau spausdinama kičas

UNION PALES COMPANY, Inc., CHICAGO.
Gc-rbinmieji: Meldžiu prisiųsti man jūsų Tikrą 26 
Šmotų Stalini Setą už jūsų speciali kainą, bėgyje šio 
didelio išpardavimo, už ką aš užmokėsiu $2.99 kada 
ūį iiujZūjS nr[uS su npĮp’vdau nfliay •u^siųspi saq 
gauti atgal savo pinigus.

Name _________ .-------- - -----------------------------------------
Address __ ______________________________________
Town ---------------------- -------------- - -------------------------
Stale ------------------------- ---------------------------------------

Už $3.00 metams pralinksmin- 
šit visą kaimą. — Užrašykit 
saviškiams į Lietuvą “Dirvą”

ATEIS ANT ŽEMSĖ
— Labo vakaro, broli. Ar 

nerustausi kad aš pas jus 
vėl ateinu ir atsinešu bibli- 

j ją, ba aš noriu prirodyt tau 
kad jau prisiartino Dievo 
Karalystė.

— Meldžiu, Martynai, pas 
mus ta duris neuždarytos. 
Tik man gaila tavęs kad su 
ta biblija vargsti; ji tave 
ka prislėgs, ir nesulauksi se
kančių metų nuo kada “mi
lijonai žmonių dabar gyve
nančių nebemirs”.

— Broli, biblija mane ap
švietė ir palengvino mano 
jirotą. Aš dabar kai pamis- 

i linu koks aš1 buvau pirmiau 
tai stebiuosi kaip dar mane 

! žemė atlaikė.
— Martynai, gaila man 

tavęs, nes ištiesų turiu pa
sakyti kad tau protas tuoj 
sumiš jeigu dar ilgiau su ta 
biblija varginsies.

— Ne, broli, aš daugiau 
proto gavau iš jos, ir dabar 
norių skelbt visam pasauliui 
kad Dievo karalija prisiar
tino ir milijonai žmonių da
bar gyvenančių nebemirs. Ir 
tu, 'broli, jeigu klausytum 
mano žodžių sulauktum tos 
palaimos kokia ant. žemės 

' ateina.
— Martynai, išklausyk iš 

manęs šitą teisingą pavyz
dį: jeigu tu pirma buvai pri
sigėręs Rusiškos monopol- 

jkos arba svajojai tik apie 
'bolševikų rojų, buvo vistiek.

— Palauk, palauk, broli, 
aš tave noriu pastatyt ant 
tikro kelio. Rusijos bolše
vikai ir kiti tokie yra tai tie 
apie ką šventas raštas sako 

(kad bus sumišimas ir eis 
žmogus prieš žmogų. Ale 
kaip toliau šventas raštas 
sako, vienu sykiu ateis Išga- 

Inytojas ir sulaikys tą viską, 
i — Taip, Martynai, tikrai 
tu tą dabar šventam rašte 
matai kaip pirma matyda
vai tik bolševikiškose bro
šiūrėlėse: ir anos tau priro
dinėjo kad bus revoliucijos, 
nuvirs 'karaliai, ir užvaldys 
pasauli proletaras, kuris tu
ri 'būti tikrasis žemės valdo
vas. Dabar lauki išganyto
jo kuris užimtų viską val
dyti. Dabar jau prisigėrei 
Žydiško vyno arba Žydų se
noviškų užrašų. Mano išve
dimas tekis: ar žmogus pri
sigeria tokiu vardu degtinės 
ar kitokiu, bet kada jo pro
tas yra užnuodintas jis vis
tiek yra girtas ir palinksta 
prie nesąmonių.

— Ale, broli, aš daugiau 
negeriu, nuo ano sykio kaip 
parsivežęs tą.iš Lietuvos su 
žirgvaikiu išgėrėm. Aš pri
silaikau 'blaivybės, todėl ne
vadink mane girtu.

— Verčiau but girtu nuo

tojo ir likt jo karalijos dali
ninke.

— Martynai, tu gerai at
simeni kad ir girtas nuo 
degtinės būdamas gindavai- 
si ir sakydavai 'kad nesi nu
sigėręs, nors tavo apsiėjimai 
ir kalbos tai aiškiai liudijo. 
Žmogus kai yra po intekme 
degtinės, narkotikų arba ir 
kokių raštų jis visai save 
laiko normaliu, nes jis tada 
pergyvena tą stovį nežino
damas nieko apie kitą, blai
vą stovį. Delko su katali
kais šiandien sunku susikal
bėti? Dėlto kad jie pilni už- 
pilti tai maldaknygių tai 
kunigų nuodų. Tas pats ir 
su tavim. Tu pasigėrei iš 
biblijos.

— Broli, tu esi bliuzny'to- 
jas ir nepripažintojas to ką 
seni laikai pranašai išpra- 
šavo. štaikur žiūrėk Mat- 
jošiaus 4:17 pasakyta: “At- 
gryžkite, nes Dangaus Ka
ralija arti yra.”

— Martynai, tu užsidaryk 
tu tą savo bibliją ir imk pa- 
protaut smegenimis. Tie vi
si “ženkali Viešpaties atėji
mo” rodėsi apie pora tūks
tančių metų atgal, ir tie ku
rie tuos “ženklus” matė gy
veno tais laikais. Tais am
žiais Žydų tauta buvo pa
vergta Romėnų jungan, tai
gi Žydai, ne taip kaip mes 
Lietuviai dabar, laukė išga
nymo arba išiluosavimo iš 
Romėnų vergijos per Dievo 
pagalbą. Mes Lietuviai iš 
po Rusijos stengėmės išsi- 
liuosuot fiziška spėką, kova 
ir pasišventimu. Nors ir 
tai yra visokių dainų šau
kiančių prie Dievo kad su
minkštintų caro širdį, ka'd 
Dievas išvaduotų mus iš po 
caro tironijos. Anais lai
kais tironija buvo žiaures
nė, o žmonės tik ant dievų 
valios teatsidėjo, todėl Žy
dai tik ir laukė Mesijaus, iš- 
liuosuotojo, atėjimo, o jų 
kunigai naudodamiesi pro
ga skelbė apie Dievo galybę. 
Kiekviena 'kalba apie atsi
radimą naujo .vado kurs iš- 
liuosuotų juos buvo su vil- 
čia priimta. Na ir atėjo 
Kristus. Žmonės jo klausė, 
nes norėjo laisvės, o tuo tar
pu Kristus irgi pasinaudojo 
ir skelbė žmonėms dangaus 
karalystę. Visos tos prana
šystės buvo 'lik aniems lai
kams, Žydų tautai, bet vė
liau jas tikybos pranašai iš
kreipė ant savo kurpalio, o 
dabar ir jus, biblistai, tuos 
pačius nuosenusius prana
šavimus naudojai viliojimui 
žmonių sekti paskui jus ir 
tikėti vėl karalystės atėjimo 
ant žemės, 'kada kunigų ka
ralystes 'danguose žmones 
negali sulaukti, o bolševikai 
vietoj rojaus tik peklą įveda. 
Žmonės niekad nėra paten
kinti, jie vis nori ko naujo, 
ypač tie kuriems visada vis
ko trūksta. Kiekvienas pri
žadas jų neišlavintam pro
tui yra už tikrą dalyką, ir 
kiekvieno naujos gadynės 
pranašo 'pažadai prastiems 
žmoneliams yra lyg; rudžiui 
dešra pakabinta ant galo 
lazdos ir nešama pirma jo: 
jis vis nori dešrą pasiekti ir 
nepaliauja ėjęs paskui.

— Ale va čia parašyta 
kad žmonės meldėsi “Ateik 
Karalystė tavo”, tai ta .ka
ralystė jau ir ateina.

— Ateina taip kaip ta de
šra prieš margio nosį: am-

degtinės negu nuo kokių te
orijų ar raštų. Nuo degti
nės ant rytojaus išsipagirio- 
ji, o nuo raštų kailiais metų 
eiles girtas vaikščioji.

— Ne, broli, nesakyk taip. 
Aš pažinau Dievo žodį, ir jo 
laikysiuos. Aš- ir tave no
riu atvesi prie musų išgany-

žiais žmonėms buvo kalba
ma apie .tos karalystės at
ėjimą, ir buvo daug biblistų 
pirma jūsų, bet kad karalys
tės neatėjo, žmonės tuos pa
mokslininkus ir viliotojus 
pametė, ir vėl ėjo prie kitų, 
kurie tas pat pasakas skel
bė tik kitais žodžiais.

i
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Nuo Redakcijos
KAS GALI IŠEIT IŠ PREZIDENTO RINKIMU? LENKIŠKUMAS DAR
CUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

prezidento rinkimai atei
nanti lapkričio mėnesi bus 
audringiausi gal but visoj 
šios šalies rinkimų istorijoj. 

'Buvo audringų pirmiau, 
ypač audra buvo kuomet iš
rinkus prezidentu Linkolną 
pietinės valstijos atsimetė ir 
suskaldydamos valstybę iš
sirinko sau kitą prezidentą. 
Po to sekė Amerikos nami
nis karas, negrų vergų iš- 
liuosavimas, Linkolno nu
žudymas ir kitos to pasek
mės. .

Kitais tarpais buvo kito
kių audringų prietikių. Bet 
jie visi turėjo koki nors-tik
slą, principą.

Šįmet vietoj principų, vie
toj kokių kitų tikslų vedan
čių Į varžytines, seks jau at
sibuvęs kyšininkystės, šmų- 
gelystės ir Įstatymų laužy
mo ar jų pagaminimo pagal 
tūlų šmugelninkų reįkalavi- 
mo rekordas.

Su „ tomis visomis dėmė
mis Į rinkimus išeina Repub- 
li'konų partija, kuri turi sa
vo rankose dabartinę šalies 
administraciją ir kurios au- 
gštieji nariai yra* susitepę, 
kaip tai: laivyno sekreto
riai vienas po kitam, teisių 
■departmento sekretorius, ir 
dalbar bandoma prikibti prie 
iždo sekretoriaus bei karo 
sekretoriaus.

Miręs prezidentas Hard
ing priskaitytas mirimo lai
ku prie didvyrių. Dabar tū
li iškelia aikštėn kad jo no- 
minavimą nupirko tūli biz
nieriai kad paskui sudary
tas iš jiems patinkamų ypa-

kada į Susivienijimą susiskver- 
l:ę bolševikai patenka ir kandi
datais i Seimą, tada TMD. Sei
mai buna maži, nes SLA. dele
gatai veik vieni sudarydavo ir 

ITMD. Seimą.
- " ’ ’

“Sandaros Byla
Prasidėjus “Sandaros” redak

cijos teismui su Kun. Garmum 
— klerikalų keikimų kunigaikš
čiu — visuomenė turės progos 
daug ko pamatyti iš klerikalų 

I darbelių.
'I Daug ko naujo paaiškės apie 
I kunigėlių pasielgimus, apsiėji
mus ir nuveikimus su visuome
nės pinigais.

“Sandaros” redakcija nieko 
kito prieš save neturi kaip tik 
kaltinimą apšmeižime to ne
praustaburnio kunigėlio.

Kunigėlis Garmus turės iš
rodyt visus savo žygius Ame
rikoje: rinkimą pinigų, kiek jų 
surinko, kada išvažiavo, kur pi
nigus padėjo jis ar jo partija; 
kur jis išbuvo tuo išvažiavimo 
laiku; ką jis vienoj ir kitoj vie
toj darė; turės pristatyt liudy- 
mus kad jis to nedarė ir ką da
rė tuo ir tuo laiku kada inta- 
riamas kalbų jog Berlino gyve
no.

Atsidarys tautininkams ir ki
tų srovių klerikalų priešams 

Į šaltiniai medegos išrodymui vi- 
Isuomenei visų kunigėlių apsiėji- 
njų su žmonių pinigais. Juk jie 

'visą 'laiką rinko ir viliojo vie- 
I nekietus tikslams, o išąikvojo 
[kitokiems, ir net išmokino sa- 
| vo katalikus tylėti ir neklausti į 
| kur pinigai dingo.

tų kabinetas jiems pasitar
nautų milijonus darytis.

Už tai kad prezidentas 
Coolidge greitai neatstaty- 
dino 'prasižengusius kabine
to narius, daugelis net jo 
partijos žmonių eina prieš 
jį ir žada skaldyt Republi- 
konų partiją.

Demokratų partija savo 
užpakalyje, suteptų rekordų 
šiems rinkimams neturi, ir 
ji dar turi Įrankį Republi- 
konams pliekti.

T. M. D. Centro Valdy
bos Nominacijos

Trečia didžiausią Amerikos 
Lietuvių vidurinės srovės orga
nizacija, Tėvynes Mylėtojų Dr- 
ja, irgi šįmet turi savo valdy
bos rinkimus ir Seimą.

Kitos dyi organizacijos r— Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko
je ir Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sandara — yrą dvi pirmiau 
minėtos.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
Centro Vaklybon šiais metais 
nominacijose stovi šie:

Ant Prezidento
K. S. Karpavičius, Cleveland, 
Jonas Sekys, Lawrence.

Ant Vice-Prezidento
P. Ą. Dėdynas, Worcester,
V. J. Budrikas, Now York,
K. šnuolis, Detroit.

Ant Sekretoriaus
V. Sirvydas, Brooklyn,
Jonas Kerdiejus, So. Boston, 
K. J. Paulauskas, So. Boston.

. Ant Iždininko
A. B. Strimaitis, New York,
B. Bernotaitė, Worcester, 
A. Mikalauskas, New York.

Ant Knygiaus
J. Solis, Chicago, Ill.
Balsavimai jau dabar eina.
Šiais metais Tėvynės Mylėto

jų Draugija daro pirmą bandy
mą pasikreipti nuo savo taip il
gai turėto papročio. Seimą, vie
toj laikyt sykiu su SLA. Seimu, 
kaip darė iki šiolei, laikys su 
Sandaros Seimu Worcesteryje, 
gegužio 10, 11 ir 12 d.

Šitaip pasirodė praktiškiau;

SIAMO DRAMBLIU 
MEDŽIOKLE

TNlDŽIAUSIA pasaulyje me- 
džioklė ir viena iš Įstabiau

sių išlikusių iš senų laikų kara
liškų ceremonijų—dramblių ar
ba slonių nedžiokle Siam vals

tybėje — panaikinta.
j “Siamo šimtmečių senumo 
| pavasarinė iškilmė užsileidžia 
modernizmui kuris priėmė nau- 
donėn mašinerijas, ekonominę 
tvarką, ir net literatūrą iš Va
karų, nes Shakespearo veikalai 

! išversti i Šiauliečių kalbą ge- 
Iriausia parsiduoda”, sako bule- 
tinas iš Washington, D. C., Na
tional Geographic Society rašti
nės.

“Kitados ta medžioklė dra
matizavo militarišką reikalą ir 
Karaliaus kas metinis apsilan
kymas Į senovinę sostinę, Ayu- 
th’ia, buvo su tikslu surinkti ka- 

i ro dramblius kurie buvo pirmos 
eilės apsigynimas naujam Bang- 
kokui. .

“Paskesniais metais dramblis 
buvo komercijos padaras, ypa
tingai rąstų nešiojime, bet da
bar motorai užėmė tų gyvulių 
vietą, ir ryžių laukai išplėsta 
tose pelkėse kur drambliai buvo 
varoma per daugeli mylių į ka
rališką staldę. Svarbiausia prie- 

ižastis panaikinimo pavasarinės 
• medžioklės gal but buvo milži- 
Iniški nuostoliai kokius turėjo 
' valstybės - iždas atmokėti ryžių 
augintojams kuomet dramblius 
vaikant jų pasėjai buvo išmin- 
džiojama.

“Keliomis savaitėm pirm Ka
raliaus pribuvimo i maldna- 

imiais nustatytą Ayuthia nedi- 
I lede armija ‘ginikų’ išsisklaido 
I i visas puses per daugybę mylių 
j aplink užleisto miesto ir prade- 
ida savo lėtą darbą varymo slo
nių arba dramblių į vieną dide
lę bandą.

“Apie tą laiką kaip gyvuliai 
jau suvaryta į pakraščius Me 
Nam upės Karalius buna jau 
atvykęs, atplaukei intas upe lai- 

j vu, ir užima karališką ‘skyrių’

VIS TURI VIRŠŲ 
KAI KUR TĖVYNĖJ
Tūlas Patriotas iš Lietuvos 

rašo dar iš tos pačios Trakų 
srities kaip dabar telpa nesenai 
sugryžusio iš Lietuvos, p. Ari
manto, “Trakų Batariada” ant 
pusk 7-to. Patriotas štai ką ra
šo:

“Tamsiais debesiais apsiniau
kė Lietuvos padangė'. Partijų 
vaidai neaprašomi, viens kitą 
tik intaria Tėvynės išdavystėje 
svarstant nūdien Klaipėdos li
kimą Tautų Sąjungoje. Spau
dos spėliojimai, ypač šiandieną 
uždaryto Smetonos laikraščio 
‘Vairo’, kad šių dienų musų val
dovai veda veidmainingą politi
ką vien tikslu pavesti Lietuvą 
Lenkams. Iš esmės, keno tei
sybė gal tik vieni dievai težino. 
Tik viena matoma kad klerika
lai mažai tesirūpino Lietuvos 
likimu; prarado Vilnių, praras 
ir Klaipėdą.

“Pažvelgus Į Lietuvą keno ji 
šiandien valdoma, išrodo kad 
tik Lenkų.... Imu Trakų ap
skriti — tiltą Į Vilnių. Visi at- 
sakomingi valdininkai yra ar tai 
Lenkai ar Lenkų orientacijos 
pakalikai. Kad ir Trakų Miškų 
Urėdas, Kaišedorių Miško urė
dijoje girininkas židanavičius— 
jis yra aiškus peoviakas, kuris 
tiek neapkenčia Lietuvos jog ir 
kalbėti 'Lietuviškai nemoka, ir 
savo pavaldinius medinčius bei 
darbininkus verčia Lenkiškai 
kalbėti ir mokintis tos kalbos. 
Moka tankiai tyčiotis iš Lietu
vių. Juk tas ponaitis yra arti
mas draugas Juzviko, žinomo 
peoviako, kuris ištupėjęs kalėji- 
pabudavotą augštai ant šiauri
nės sienos gardo, kur susiren
ka ir publika žiūrėti.

“Visi Siamiečiai kurie tik ga
li pribuna tenai.

“Taip jie nori toje medžiok
lėje dalyvauti kad iš visų šalies 
pusių užsikemša traukiniai, už
sipildo upe važiuoją laivai, ir 
dar didesniais būriais sueina ki
li pėkšti dulkėtais keliais.

“Ypatingiausias vaizdas viso 
to pasilinksminimo ir pasižiū
rėjimo yra tai varymas tų ne
skubių gyvulių skersai upę į 
gardą arba kraal, muro sienom 
apmūrytą. Jie taškosi ir var
tosi vandenyje, iš savo šnervių 
tuščia vandeni ir maišo ji savo 
siubuojamom nosim, o prie to 
triubų pūtimas visokiais balsais 
sudaro tokį subruzdimą ir ter
mą kad vargu kur kitur rastum 
ką panašaus pasiekiančio žmo
gaus ausis.

“Vadovavime laukinių dram
blių yra naudojama prijaukinti 
drambliai, kurie eina pirma ki
tų ir į vilioja juos, nekaltai su
eidami į kraalą kad paskui juos 
sektų dalyko nesuprantanti jų 
draugai.

“Kada jau sueina Į gardą ir 
buna užtveriami, prasideda rin
kimas besidaužančiu, sumišu
sių, ausim pliauškančių gyvulių. 
Siamiečiai renkas dramblius pa
našiai kaip musų žmonės ark
lius. Oda turi būti čiela, svei
ka, ir šviesios spalvos. Juodo
mis kanopomis yra tinkamesni, 
ir tos kanopos turi būti čielos. 
Daugybė jų yra išbrokuojama 
kadangi jų uodegos yra nu
trauktos kokiame nors mūšyje 
su kitais žvėrimis. Eisena turi 
būti tvarki ir vienoda.

“Išrinktieji drambliai pririša
mi prie kuolų, nuo ko daugelis 
jų induksta, ir kartais vienas 
kita sjų pasiliuosuoja ir užpuo
la ant savo draugų. Tokių ko
vų labai mėgsta matyti žiūrėto
jai.

“Kuomet medžiotojai išrenka 
kelis šimtus geriausių gyvulių 
kiti šimtai tampa paliuosuoja- 
mi ir paleidžiami jieškotis savo 
senų guštų.”

i
. me keli metai tam atgal, dabar 
paleistas, išdūmė į Lenkus. O 
kiek jų kitose vietose! Ko lau-> 
kiama, prie ko einama?

“Šaulių Sąjungos Centro Val
dybos Pirmininkas V. Krėvė- 
Mickevičius, iš didelės Tėvynės 
meilės, matydamas Lietuvai pa
vojų esant, nesenai prabilo ‘Tri
mite’, šaulių Sąjungos organe, 
apie Tėvynės pavojų, bet šių 
dienų valdovais liko apšauktas 
Tėvynės išdaviku. Kam tikė
ti? Juk V. Mickevičius-Krėvė 
yra žymus Lietuvos poetas, ra
šytojas, profesorius, patriotas, 
Šaulių Sąjungos pirmininkas, o 
štai išdavikas!

“Negerai darosi Lietuvoje! 
Gal artinasi pražūtis musų ne- 
prigulmybei? O gal tik ponų 
valdovų sportas viens kitą pa- 
smerkinėti, Tėvynės išdavystėj 
kaltinti? Kas juos žino?

“Bet ir maža suprantančiam 
politikos painiavoje matosi kad 
negerai darosi.... štai simp
tomai: augštesniame laipsnyje 
išponėjimas valdininkų bei jų 
išnaudojimas liaudies, kuri var
gsta delei stokos pinigų. Pasi
elgimas ponų valdininkų verčia 
žmones neapkęsti valdžios, ir 
neremti ’jos, bei duoda progos 
platinimuisi bolševizmui, kuris, 
matydamas nesutikimus viduje, 
nesnaudžia, stengiasi išnaudoti 
laiką savo labui. Lietuvoje tie
du priešai — 'Lenkai ir bolševi
kai — nesnaudžia. Lenkais jau 
senai Lietuva valdoma bei iš
naudojama. Lenkai jau drysta 
pačioje Lietuvoje, smurto keliu 
užgrobti Lietuvą, nes Įvairiose 
vietose buvo smurtų bažnyčio
se už Lenkų kalbą. Bolševikai 
trina rankas iš džiaugsmo ir 
kursto žmones ir jaunimą nu
versti esamą tvarką Lietuvoje.

“Vis tai vaisiai klerikalų val
dymo krašto. Butų kiti žmo
nės prie valstybės vairo, gal ne
būtų Lietuva patvinus Lenkų- 
bolševikų dumblu.

“Paduodu čia vieną-kitą vaiz
delį.

“Pernai rudenyje Trakų ap
skrityje vietos valdininkai su
ruošė medžioklę, kurioje daly
vavo visi viršininkai, priešaky
je su Bajorais, Batorais, Miškų 
Urėdais, girininkais; bendra 
kalba Lenkiška tarp tų ponų 
vartota. Ir reikėjo tokiai “lai
mei” kad koks ten buvęs pilko 
šlėkto jaunikaitis, padainavo 
Lenkų patriotinę dainelę.... 
Ponai medžiotojai taip nustebo 
Lenkų dainos skambėjimu jog 
kai kurie apsiašarojo kad “w 
przeklętej chamskiej Litwie” 
suskambėjo jiems patriotinis 
motivas, Lenkų daina. Sako, 
židavičius, Kaišedorių apie- 
linkės girininkas, apsiašarojęs 
nežinojo kaip apdovanoti šį did
vyrį dainuotoją. Mat, tas jau
nikaitis pridavė ponams valdi
ninkams gero ūpo, priminė jog 
jie yra ne vieni, dar yra Lietu
voj daugiau išgamų kurie pri- 
jaučia valdininkams židavi- 
čiams.... čia paaiškinimų ne
reikia kiek tokiems žJdavi- 
čiams rupi valstybės turtai. Gi 
verkia musų girios tokių išga
mų valdomos!....

“Priešakyje visų valdininkų 
stovi Trakų apskrities viršinin
kas p. Stasiūnas, kuris yra iš 
tikimas draugas Lenkų bernų 
Lietuvoje, šis ponas pernai me
tu prieš rinkimus į Antrą Lie
tuvos Seimą terorizavo visus 
pažangos žmones. Buvo su
ėmęs du mokytoju, kurie perei
tą vasarą kalėjime išsėdėjo, iš
kratė butą Miko židanavičiaus 
žinomo apskrityje Valstiečių 
Liaudininkų veikėjo, ir pridarė 
eibes kitų niekšysčių.

“Eina gandų kad ryt-po-ryt 
šis uolus viršininkas bus pava
rytas už blogus darbus pridirb
tus su buvusiu Karo Komen
dantu gadynėje pernykščios re
akcijos dūkimo Trakų apskrity
je. Jo ištikimas draugas Bato
ras už niekšystes jau pavary
tas. Dar liko du: Bajoras iš 
Paškauskas, kuris pastaras bu
vo Lenkų partizanų vadas.”

Amžinajai Žydas
(Eugene Sue — Vertė K. V.)

(Tąsa iš pereito num.) 
SKIRSNYS XXV.

Audra.
JURA buvo Įsiūtus.

Baisios vilnjs daužėsi žalios, apsiputo
jusios. Kilo aukštyn ir puolė žemyn, kai 
kokie galiunai-milžinai, užstojamos hori
zontą.

Pabalusios pultos daužė uolas pakran
tėje tokia galybe ir tokiu įnirtimu, kad, ro
dos, išvers jas ir prarys....

Ant jurų, tai pasikeldamas aukštyn, 
tai puldamas žemyn, tarp vilnių, tarytum 
i kokią bedugnę, kovojo laivas, vardu Juo
das Erelis, priklausęs Anglams. Jis plau
kė iš Aleksandrijos, kur buvo priėmęs ke
leivius nuo laivo Ruyter, atėjusio į Suezą iš 
Javos. Jis, neto! pakraščio, vėjo mėtomas 
ir daužomas, užšoko ant kito laivo, vardu 
William Tell, priklausiusio Vokiečiams ir 
plaukusio Į Havrą....

Susimušus laivams, William Tell pra
dėjo skęsti. Susirinkę ant denio keleiviai, 
vyrai ir moteris, buvo pagauti didžiausios 
panikos. Ant laivo Juodas Erelis buvo jau
nas keleivis, apie dvidešimts penkių metų 
amžiaus, labai dailaus veido. Jis stovėjo 
ant denio, lyg laukdamas momento, kad 
šokti Į jurą, skęstančius gelbėti. ...

Vilnis pakėlė aukštyn jo laivą ir, ro
dės, tuoj mes jį ant William Tell laivo. Nuo 
savo laivo denio tas jaunas keleivis pama
lė, kad ant kito laivo denio buvo dvi jaunos 
merginos, tiesdamos ištolo rankas į ji, lyg 
prašydamos pagalbos. Jos, rodos, pažino jį 
ir žiurėjo, kai į kokį stebuklą, dideliausiu 
maldingumu akyse ir veiduose.

Vienai sekundai, rodos, prieš patį lai
vų sudužimą, jis pamatė jų žvilgsnį.

Šalę tų merginų stovėjo senas ūsuo
tas vyras, — bet štai, griuvo šmotas stie
bo ir perbloškė senį ant denio.... Ir vis
kas pražuvo, lyg bedugnėn pasinėrus!

Baisaus smarkumo vilnis metė vieną 
laivą ant kito.

Agonijos ir baimės klyksmas buvo toks 
kurio niekas nepajėgtų aprašyti ir atpasa
koti.

Ir nieko daugiau! Viskas dingo ir žu
vo !

Už kelių valandėlių ant vilnių matei 
vienur-kitur šmotai medžių, lentų ir rąstų 
— tai visa, kas beliko iš tų dviejų laivų.

SKIRSNYS XXVI.
Skenduoliai Kardovilės Rūmuose.

pRAĖJO kelios valandos. Rodinas be
veik ir užmiršo apie netoli nuo kran

to atsitikusią nelaimę su laivu: jis išžiuri-
nėjęs buvusius dėžutėje raštus, pats į save 
šitaip kalbėjo, palikęs vienas kambaryje:

— Viskas eina kuogeriausiai. Visi raš
tai buvo palikti čia, apsaugoti nuo tos Ad
rianos Kardoviliutės, kuri viską žino, net 
ir apie tokius dalykus apie kuriuos, rodos, 
niekas negalėjo jai papasakoti. Bet jau 
prisiartina valanda, ka la nebeturėsime ko 
jos bijotis. Teisybė, jos likimas bus labai 
žiaurus, bet taip ir turi būti: tokio, kaip 
jos, budo žmonės yra aršiausi musų prie
šai.... Be pasigailėjimo, be susimylėji- 
mo! Su ta Kolombą jau apsirūpinome,
jos tarnas mums visvien, kad ir prisibijo
damas ištikimai tarnaus. O kai ji pateks 
į mano proteguojamo Ruavilės kunigo ran
kas, tai jau ji 'bus visiškai mano rankose. 
Tų kvailų pasaulinių moterų kelias visados 
ir visų yra vienodas — jaunos būdamos 
jos tarnauja velniui; suaugusios jos kitus 
gundo tarnauti velniui; pasenusios jos bai
siai bijosi velnio; tai ir ši reikia gerokai 
įgąsdinti, kad ji užrašytų mums šiuos Kar
dovilės rumus, kur galima bus įrengti pui
kiausią kolegiją! Taigi kol kas viskas se
kasi. Gi kas liečia tuos medalius, tai mes 
greit jau susilauksime tryliktos dienos va
sario mėnesio. Džalma, anot Jošuos pra
nešimų, yra dar Anghi kalėjime Indijoje; 
generolo Simono dukrelės bus dar kokiam 
mėnesiui sulaikytos Leipcige.... Tikrai, 
nėra tobulesnio dalyko, kaip musų organi
zacijos užsienių santikiai....

Čia jį pertraukė Dupontienė, inėjusi

kambarin su tarnu, kuriam liepė:
— Pakurk ugnį ir pašildyk vyno....' 

ponas bile laiku gali sugrįžti.
— Ar tamstele manai, kad bus kiek 

išgelbėtų iš to laivo keleivių7 — paklausė, 
nuduodomas rūpestingumą, Rodinas.

— Žinoma, sunku pasakyti. Spren
džiant iš to, kad vyras per keletą valandų 
negrįžta, reikia manyti, kad kas nors bus ,- 
išgelbėta. Jis dažnai labai pasišvenčia,; 
pats savęs nepaisydamas....

Dar šį-tą pasakęs, ponas Rodinas pa
prašė Dupontienės, kad lieptų parūpinti jo 
arklius ir vežimą.

— Tuojau, pone, — ji atsakė, eidama 
lauk.

— Dar žodelį, poniute, — sustabdė ją 
Rodinas. — Tamsta esi protinga moteris, 
taigi gali pasakyti, kokį kelią nurodžiau’ 
tamstos vyrui, jei jis nori pasilikti dabar
tinėje savo vietoje.

— Ar tai galima? — sušuko apsidžiau-i 
gusi moteris. — Ak, kaip mes privalome' 
būti tamstai dėkingi! Kas gi atsitiktų su 
mumis, jei mes, šio amžiaus sulaukę, liktu
me be vietos?....

Rodinui 'pradėjus aiškinti, apie ką bu
vo su Dupontu kalbėta, Įbėgo tarnaitė, 
šaukdama: :

— Ponia! Ponia! Ponas sugrįžo!
— Ar daug žmonių su juo?
— Nei vierfo, poniute. Jis pats vie

nas. ...
— Pats vienas? Visai vienas?
— Taip, ponia; visai vienas.
Už kelių sekundų inėjo vidun ir pats > 

Dupontas, — peršlapęs ir, matoma, labai- 
nuvargęs.

— Ak, kaip džiaugiuosi tave gyvą ma
tydama ! — tarė jo žmona, apkabindama jį 
meiliai. — Tikrai aš buvau labai susirupi- 
nus.

— Mes išgelbėjome ikišiol tiktai tris 
žmones.

— Ačiū Dievui, mano geras Duponte, 
— pratarė Rodinas, — visgi jūsų darbas 
nebuvo bergždžiais.

— Tris, tiktai tris! Viešpatie, kaip 
baisu! — aimanavo Dupontienė. -

— Aš kalbu tiktai apie tuos, kuriuos 
aš pats mačiau. Gal kitur, toliau, ir dau
giau išsigelbėjo.

— Kur gi yra tie vargšai, kuriuos tam
sta tokiu pasišventimu išgelbėjai? — pa
klausė Rodinas.

(Toliau bus)

Ar Beždžione buvo 
mums Giminė?

ŽMOGAUS ATSIRADIMAS
Ar žmogus paeina iš beždžionės? Kas yra 

Darvinizmas — ir kiti mokslo klausi
mai surišti su prirodymu kad žmogus 
atsirado daug pirmiau negu pasaulis 
pažino Dievą kuris anot biblijos žmogų 
nulipdęs iš molio.

Straipsnyj “ŽMOGAUS ATSIRADIMAS” 
ir tilps per kelis numerius toliau.

GITANDŽALI
Garsiausias pasaulinis Indijos rašytojas— 

Rabindra Nath Tagore šiame veikale 
aiškiai atspindės. Susipažinkit su juo.

Taipgi telpa tąsa iš Sausio num: 
HIPNOTIZMAS

Kaip žmogus savo mintimi gali užvaldyt ki
tą ir prisakyt jam daryt viską pagal 
savo noro. Kaip užhipnotizuotas žmo
gus gyvena ne sau, ir kaip su užhipno
tizuotu galima viską padaryt.

IR KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.

UŽSIRAŠYKIT DABAR!
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.

“ARTOJAS ” 
3352 Superior Ave. Cleveland, O.
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VIS DAR ŽMONES TEBETIKI 
BURTAMS
Rašo K. D.

(Tąsa iš pereito num.) 
Pinigu jieškojimas.

Kaimiečiai nemažai turi vargo ir pa
sakų apie žemėje paslėptus pinigus, kurių 
valdovais, jų supratimu, yra piktos dvasios, 
velniai; šiems pinigus valdyti pavedęs tas 
kas pinigus užkasęs.. Juos galima iškasti 
tik. tada kai pataikysi paslaptį užkasėjo už
burtą. Vienus pinigus galima tik iškasti 
su keliais tai gaidžių snapais; 'kitus su nu
mirėlio ranka, trečius kokia paskirtame lai
ke, ir tt. Kolei nepataikysi to užkerėjimo 
tol velnias pinigų neatiduos....

Kašti pinigų iš kaimiečių eina daug, 
bet mažai kas jų teiškasa. Kasti eina nak
tį: dieną bijos valdžios kad ji neprisikabin
tų prie iškastų pinigų ir savininko kurio 
žemėj pinigai yra paslėpti. Bet tas dar
bas jiems pavojingas iš vaidcklių pusės, 
nes iškasti pinigus galima tik tuomet kai 
vaidokles kokiu nors budu prigausi — ar 
tai tvirti ir nepei įtraukiamu kasimu ir i 
vaidokles nežiūrėjimu ar tai šventenybė
mis jas išgąsdinant.

Man pasakojo geras pažįstamas kai
mynas apie nuotikį kurs Įvykęs jam su 
draugu kasant pinigus.

“Mudu, išgėrę po kelias burneles degti
nės. pasiėmę jiešmą ir porą kastuvų, užsi
kabinę ant kaklo brostvas — rąžančių ir 
škaplierius — apie 10 valandą vakaro iš
ėjome. Naktis buvo žvaigždėta. Tik ne 
mėnesiena: mėnuo buvo jau nusileidęs. Ei
dami viens antrą drąsinome nebijoki bai
dyklių; tarėmės kasti ir nesižvalgyti, o jei 
pamatysime vaidokles netyčia tai nebėgti. 
A tėję paskirton vieton ėmėm jiešmu smai
gyti žemę. Po ilgo vargo mums pasisekė 
uždurti kietą daiktą, kurio skambėjimas 
nebuvo tai akmens skambėjimas, bet turė
jo panašumo geležiniam puodeliui. Uždu
sę, nesidairydami, šokom kasti, nes bijojo
me pamatyti vaidokles, ‘kurios tuoj pavilk
tų. pinigus. Kasdami manėme pralobsiu, 
nors taip manydami apsivylėme. Atkasė
me jau veik visai, net galėjome rankom pa
liesti. Buvo puodelis. Bet dar tvirtai lai
kėsi žemėje. Jau butume ir išėmę jei mano 
draugas, nei iš'šio, nei iš to, nebūtų pa
kreipęs akių pušynėlio link, kur ir pamatė 
baidyklę. Pamatęs pakumštelėjo alkūne 
man šonan. Aš, supratęs kame dalykas, 
apsipyliau šaltu prakaitu, ir pažiūrėjęs 
pamačiau didelį šunį iš kurio nasrų ėjo liep
sna. Mums bežiūrint slenkanti į mus bai
dyklė išnyko. Mes atsipeikėję grobėmės 
prie pinigų puodelio. Bet labai nuliūdom 
ir nustebom, nes pinigų neberadom. Aš 
‘išdurninau’ draugą už žvalgymo® ir už ne- 
atydų darbą ir sakiau vėl smaigyti išnau- 
jo, bet tas nieko negelbėjo — pinigų iš ant
ro sykio nebesuradom. Ir taip nuliūdę gry- 
žom namo be pinigų vien dėlto kad neišlai
kė draugas nepažiūrėjęs į šalis, kuo pasi
naudojo velnias ir atėmė iš musų pinigus.”

Jis man tai nupasakojo rimtai ir in ti
kinančiai. Žinoma, aš netikėjau, bet dau
gelis kaimiečių tam tiki ir nelaiko didele 
naujiena. Tokiems melams ir niekams, ro
dos, gali tikėt senos bobutės: negalimas 
daiktas kad velnias yra žemės turtų val
dovas. Kadangi kasėjai buvo įkaušę, len
gvai galėjo jiems iš krūmokšnio iš baimės 
pasirodyti ta vaidokle, o akmenukas pinigų 
puodu. Kad čia ne faktas tai aišku, bet 
svarbu tai kad žmonės, daugelis kaimie
čių, į tai tvirtai tiki, ir indomu tas kad ir 
musų laikais žmonės moka sukurti pasaką 
apie velnią žemės turtų valdovą.

Kerai arba “Čėrai”

avįs sergančios, esančios liesos, dvesiari- 
čios; antram — veislingos, riebios. Kad 
taip avis kerpa tai faktas, nes aš pats ap
kirptas mačiau. Bet kad iš to butų naudos 
ar nuostolio to nepastebėjau, nes tai yra 
negalimas dalykas. Jei avims nekenkia kai 
jas visai nukerpa į metus po kelis sykius tai 
ką gali kenkti kad galvą ar kojas apkerpa. 
Žmonės nenorėdami savo avių nustoti sau
goja nuo kirpimo. Avinis į kaktas įkerpa 
kryžiukus, kurių ištikrųjų kerėtojos ven
gia ir tų avių nekerpa.

Liaudis kryžiukais labai daug pasitiki. 
Jais saugojas kaip nuo gerų taip ir nuo 
blogų dvasių.

Aš anksčiau kalbėjau apie kryžiukus 
kurie saugoja nuo perkūno ir griausmo na
mus, bet nepaminėjau kryžiukų kurie yra 
kalama prie trobesių durų, tik ne iš lauko 
pusės, bet iš vidaus. Mano tėviškėje juos 
prikalo prieš didįjį karą prie tvartų, darži
nių ir svirnų durų vidaus pusėje vienas 
burtininkas, kurs atsilankė kaipo žynis ir 
pranašavo žiūrėdamas rankon ir mesda
mas kortas. Žmonės kalbėjo buk jįs galįs 
velnią pakviesti, vagį už kelių mylių su pa
vogtu daiktu stebuklingai sulaikyti, ir daug 
kitokių gudrybių atlikti.

Tas burtininkas ir šiandien atsilanko 
į musu apielinkę, bet jo autoritetas suma
žėjo: mat, žmonės šiek tiek po karo išgur- 
rėjo. Tečiau mano tėvelio ir kitų kaimynų 
trobesiuose jo prikalti kryžiukai tebėra 
gerbiami. Tiki buk jie saugoja nuo nelai
mių galvijus, o aruoduose javus nuo pelių, 
žiurkių ir kitų gyvių.

Paminėjęs peles ir žiurkes, neužtylėsiu 
nepaminėjęs dar vienos to burtininko sa
vybės — išvedimo pelių ir žiurkių 
ūkininko trobesių į kito. Varė ir 
tėveliui prašant, — bure, kerėjo 
nieko tas negelbėjo: nemažiau jų

KAS LAUKIA TĖVY
NĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJOS NA

RIU Š|MET
Gegužio pradžioje Tėvynės 

Mylėtojų Draugijos Centro Sek
retorius Jonas Sekys keliauja 
Lietuvon su biznio reikalaus. 
Išvykdamas jis pasiima su sa- 
vimo $1,000 Draugijos pinigų 
kaipo rankpinigius padavimui 
spaustuvei kuriai Valdyba pa
veda spausdinti nauja dideli pa
saulinės svarbos veikalą, “Pa
saulio Istorija”.

Galime pasitikėti, laivas ne
nuskęs, p. Sekys pasieks Lietu
vą laimingai, ir štai trumpu lai
ku užves darbą kurio T. M. D. 
nariai jau senai laukia.

Tikriau sakant, nariai laukia 
ne darbo bet knygos. Jie nesu
pranta koks didelis darbas yra 
toki veikalą paruošti, kiek
ma tūkstančių pinigų jį išleis
ti. Jie tik nekantrauja ir lau
kia knygos. Gerai kad laukia, 
o tuo

/KUDlKlbX
GEROVĖS skYRIUS

j Į DEL APRŪPINIMO 
\ MOTINŲ IR JŲ 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

R

Sbrac skyriuj* tnes laikas 
šuo kilto gvildensime rei
kalus (aemiua būsiančioms 
motinoms ir motinonu Jau
nų kūdikiu

Kūdikių aprūpinimas Ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad Ui 
yra dalykas, kur) men tu
rime regullarUkals taiko
te rpiab atvirai Ir laisvai 
P'.rgvUdcnU. a
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įpi

tarpu paaiški jiems daly- 
Labiau apvertins jie vei- 
labiau su ‘’Pasaulio Isto- 
svarba apsipažins ir vi- 

ir kiekvienas žinos

Miegas vaikams yra svarbus. Tik 
del penėjimo reikėtų vaikas išbudin
ti. Jie tuoj įgauna paprotį keltis tik 
del reguliariški.i penėjimų, ir yra pa
prasta kad kūdikis miega ištisą naktį 
nuo šešių iki šešių, pradedant su tre
ciuoju mėnesiu. Jie turi būti laikomi 
šiltame, gerai išvėdintame kambary
je. Yra paprasta kad normalis kū
dikis išmiega 20 ir 24 valandas. Po 
pirmo meto jiems reikėtų snūstelti 
kiek paryčiais ir po pietų, vieną ar 
dvi valandas. Rytinį pogulį jie patįs 
savaimi atsipratina po dviejų metų. 
Bet popietinį reikia palaikyti iki še-

Šviežias Oras
Šviežias oras yra tiek reikalingas 

kaip miegas. Kūdikis turi jo gauti 
nuo gimimo. Kambaris tyri būti ge
rai išvėdintas, bet tas nereiškia šal
tas. Dviejų savaičių kūdikis vasa
rą, o keturių iki šešių žiemą, turi bū
ti taip sakant supratinamas su lau
ku. Vasarą jokių prisirengimų ne
reikia, bet žiemą yra gerai kūdikį 
apsupti lyg išėjimui ant oro, tada 
reikia atidaryti langus plačiai kokiai 
valandai ar ilgiau, nededant kūdikį 
Į vėją. Tą padarius keletą dienų, kū
dikis gali būti išvežamas lauk. Kū
dikis turi kasdien gauti šviežio oro, 
ar šluboje ar lauke, žiūrint koks oras. 
Geriausias laikas yra nuo 10 ryto iki 
3 po pietų. Jis turi būti 
saugotas nuo vėjų, šalčio 
Kūdikiui augant, reikia jis 
kyti ore, o prie gero oro, 
laikyti tenai visą dieną.

Mankštininias
Mankštinimas yra tiek svarbu kaip 

šviežias oras ar miegas. Labai jau
nas kūdikis gauna tiek mankštinimo 
kiek reikia, spardydamas, voliodamas 
ir verkdamas maisto. Devynių ar 
dešimts menesių paprastai prideda 
rėplinėti, ir prie to reikia ji akstin- 
ti. Paprastai kūdikis bando vaikšti
nėti metą amžiaus, bet čia kūdikiai 
skiriasi. Kūdikį nereikia ragint vai
kščioti ar stovėti ilgiau negu jis 
pats nori.

Sveiki kūdikiai yra tautos turtas. 
Jei negali žindyti savo kūdikio, ne
imk jokią šansų. Duok jam Borden’s 
Eagle pieną, maistą kuris pasekmin
ei išauklėjo šimtus tuksiančiu ku-

dikių bėgyje pastarų 62 metu. Tūk
stančiai gydytoju no visą šalį reko
menduoja Eagle Pieną dėlto kad jis 
lengvai suvirškomas ir maistingas. 
Eagle Pienas yra grynas ir sveikas 
maistas. Jis lengvai suvirškomas, 
ir jo visados gali gauti groresnėse, 
nežiūrint kur eisi.

iš vieno 
iš musų,

li'

Po karo mažiau pastebiama kad žmo
nės užsiimtų kokiais ten kryžiukais ir pelių 

l'iei žiurkių vaikymais, bet spėjimų iš kortų 
! labai daro. Taip pat tiki jog pranašavimas 
' kortomis labai dažnai atsipildąs.

Nemažiau kaip burtams tiki ir pasa
koms. Kaimietis nemoka įsivaizdinti kad 

i pasakos yra tai melas perduodamas iš kar
tos karton per lupas. Jie sako kad tas jo- 

i kiu budu negali būti melagyste, “nes man 
| pasakojo tikra koki tai bobulė, kuri savo 
'akim mace tai” (velnio bendravimąsi su 
j žmonėmis ar kitką).

Šiandien apšvieta yra pasiekus augštą 
išsivystymo laipsnį; gaila tik kad ji mažai 

' tėra išsiplėtojus. Kas yra kaltas kad mu
sų liaudis taip mažai tėra susipratus? Ma
no matymu tie apšviestieji žmonės kurie 

! arčiau liaudies gyvena ir dažnai su ja turi 
progos susidurti. Bent iki šiol tokiose api- 
stovose gyveno dvasiškiai-kunigai, kurie 
turėjo tat savo tikslu. Jie kasmet kalėdo
dami aplanko visus, neaplenkdami nei vie
nos sukrypusios bakūžės. Taip pat lanko
si prie ligonių, ir kas šventadienis per iš
pažintį ir pamokslus su baudžia kalba, mo
kina ją. Liaudis turi dvasiškiams palinki
mo ir seka visame kame juos. Sugryžus 
man iš bažnyčios, pirmiausia tėvelis klaus
davo: Koks kunigėlis sakė pamokslą; ką 
naujo bepasakė? Kaip matyti, žmonės la
bai mėgsta pamokslus, kuriuos atkartoja 
ir namuose ’po kelis sykius; gaila tik kad^ 
tie pamokslai mažai turi švietimo reikšmės.

Katalikų dvasiškija jau mus, Lietuvius 
•auklėja ir mokina nuo 1387 metų, bet savo 
tikslo jie mažai teatsiekė. Dar ir šiandien 
musų liaudis, nepaliesta gryno mokslo, te
beklaidžioja tamsybėse ir burtuose kuriuo
se prieš keletą šimtmečių gyveno musų bo
čiai stabmeldžiai.

Tokį apgailėtiną gyvenimą liaudis bai
gia gyventi, šiandien kaip grybai po lie
taus (lygsta pradžios mokyklos, liaudyj pa
stebima apšvietus kilimas. Mokyklos, gry
no mokslo įstaigos, geriau varys apšvietus 
darbą negu regresinė dvasiškija. Mokyk
lose jaunimas nuvalys visus per tiek laiko 
siautusius tamsius rukus ir žvelgs į dan
gaus skliautų mėlynę, perkūną ir įvairius 
burtus gryno mokslo akim.

rijos' 
suomenė, ir kiekvienas 
kur kreiptis tą veikalą gauti.

“Pasaulio Istorija” bus trijo
se knygose, po apie 400 suvirs 
puslapių kiekvienoj knygoj. Iš
viso knyga yra virš 1300 pusla
pių.
nuo $5 vienoj knygoj iki $11 ke
turiose knygose, šitas parodo 
“Pasaulio Istorijos” svarbą.

Antra svarba to veikalo yra 
tame kad jis rašyta vieno gar
siausio pasaulinio istoriko II. G. 
Wells’o. Parašyta labai aiškiai 
ir populiariai, ir tik sudėta kny- 
gon tas kas svarbiausia mums 
reikalinga žinoti.

Trečia svarba tos istorijas 
yra. tai turėjimas jos. Neužten
ka žinoti kad ji išleidžiama, kad 
kiti (T. M. D. nariai) ją gaus. 
Reikia kožnam stengtis ją gau
ti. Gauti galima palikus T. M. 
D. nariu. Kainuos tik metinė 
mokestis, $L00 metuose. Ki
taip tą istoriją norint gauti kai
nuos apie $10.

Kaip jau nariai žino, didesnė 
darbo dalis atlikta. Veikaals 
beveik visas išverstas, piešiniai 
jau gatavi, spaustuve jau su
rasta, sutartis baigiama, na o 
kai spaustuvninkai suims dar
bą, neilgai truks kaip Amerikoj 
pasklis toks veikalas kokio šiais 
laikais niekas nepasikesintų lei
sti kaip tik Tėvynes Mylėtojų 
Draugija.

“Pasaulio Istorija” nebus pa
duota nąriams visos trįs knygos 
ant syk, ir daugiau nieko. Ko
lei spaustuve suspės pagaminti 
pirmą knygą, dar nariams bus 
duodama kita knyga gaunama 
iš Lietuvos. Protarpiais kolei 
išeis kita ir trečia knygos, vėl 
bus duodama po knygą.

Tokių knygų jau yra nužiū
rėta ir daroma sutartįs parsi- 
gabenimuj Amerikon. Pirmuti
ne turbūt bus “Princas ir Elge
ta”. Antra, “Iš Tamsios Pra
eities”. Trečia knyga bus .arba 
“Raštas” arba kita kokia jeigu 
atsiras dar geresnė.

Gerb Sekvs bandys dar susi
tarti su Lietuvos išleistuvėmis 
kad butų galima gauti mainais 
ten leistų knygų ant musų pir
miau išleistų Reikalų, taigi bus 
dar daugiau knygų nariams.

Ir'TMD. nariai neturės' mokė
ti už jas nei kiek daugiau kaip

Anglų kalboj parsiduoda

gerai ap- 
ir dulkiu, 
ilgiau lai- 
galima jį

Tiktai nuolatinis saugojimas iš tė
vų pusės palaikys kūdikius nuo ne- 
dapenėjimo ir apsaugos juos nuo li
gos užpuolim’ų bei užtikrins jiems 
jaunystės vikrumą ir stiprią sveika
tą, kurie yra busineios laimės ir pa
sisekimo pamatai. Užganėdintiniau- 
si rezultatai gaunama penint nede. pe
nėtus kūdikius su Eagle Pienu. Mo
kyklų vaikai kurie kentė nuo silpnu
mo maisto, stebėtinai pasitaiso su 
Eagle Pienu, kuomet tas indedama į 
jų paprastus valgius. Visi vaikai 
turėtų gauti vieną sykį į dieną Eagle 
Pieno, apart paprastų valgių. At- 
miešk du šaukštu 7agle Pieno su tri
mis kotvirtdaliais puoduko šalto van
dens. Kiti vaikai geriau jį mėgsta 

u ginger ale, vaisių sunkomis, su
plaktu kiaušiniu ir skanskoniu.

Talcum Paudcriai nėra vieno- 
norit žinot kad 

ant savo kūdikio 
isiškai tyras ir saugus. 

Colgate’s Baby Tale sutinka tuos 
reikalavimus kadangi jis yra padary-

mulos žyma i • Gydytojo.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

Be to trumpai užkliudyšiu kerėjimą ir 
kerėtojus: tas taip pat liaudyj atsispindi 
charakteringų naivu bruožu.

Veik kas žiemą apie grabnyčias (sausio 
ir vasario mėnesyje) nekurtoms ūkinin
kams nepadtebiamai apkerpa avis. Iš to 
darbo matyti kad kirpta ne tam jog iš vil
nų pasinaudoti, nes nupirkta tos avies vie
tos kut vilnų mažai auga — 'kojos, galva, 
papilvė — su kerėjimo tikslu. Tuo darbu 
užsiimančios moterjs žmonių vadinamos 
čėrauninkės. Aš kelias tokias moteriškas 
pažįstu, kurias žmonės taip vadina. Kal
ba kad kirpėjos tas vilnas degina ir pelė
nus duoda savo avims. Toks darbas esąs 
pragaišting'as ūkininkui 'kurio avių vilnas 
nukerpa, ir naudingas kirpėjai. Pirmajam

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Papai 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa..................................................................... 10c

3002 Aritmetika ........................................ p. 104 40

5126 Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60
Užtekanti Saulė. Patriotiškumo, meilės ir mokslo

paveikslėliai. Tame ineina daugelis atskirą ap
rašymų, labi žingeidus ir pamokinanti, astrono
mijos ^srityje ir tt. Parašė. K. S. Karpavičius.
94 puslapiai, su paveikslais ....................................35

5331 Albumas “Laisvosios Minties”......................... 50
Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame

rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Fr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi.....................35

3055 Prancūzų Kalbos Rankvedėlis .... p. 110 50
81 Gyvenimas Genovaitės ..................... p. 225 75

5330 Albumas Lietuviu Parodos Paryžiuje 1900 
metais (didql oknyga apdaryta) . 1.00

88 Granatų Pavėsyje — pasakos .......... p. 150 50
92 Guiivcro Kelionė po nežinomas šalis .......... 50

Reikalaukit “Dirvoje”

tik tą patį dolarį metams kaip 
jau augščiau minėta.

Ar reikia ilgiau abejoti ir ri- 
zikuoi i netapus Tėvynės Mylė
tojų Draugijos nJriu?

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
kuopos yra beveik kiekvienoje 
didesnėje kolonijoje; kitur yra 
ir po dvi. Visuomenė gali pasi
rūpinti pristoti i sau artimiau
sią kuopą. Kur kuopos jau su
iro, _ veikėjai gali pasistengti at
gaivinti. Kur nėra kuopų, pen
kios susidėję ypatos gali kuo
pą sutverti. Kur negalima nei 
kuopos sudaryti, galima prigu
lė! prie Draugijos pavieniais. 
Visi yra geri nariais likti kurie 
to pageidauja.

Tveriant kuopas arba kitokių

-(Lithuanian 3)

Nebraižyk 
Savo Danty 
Stiprus ir žvyruotas 
(Janių valytojas ga
li parodyt greitas 
pasekmes — tečiau 
jis gali sužeist dan
tų palivą.
Jeigu nubrozdysi sa
vo odą, Gamta gali 
ją atauginti. Betgi 
net Gamta neatau
gina dantų palivos 
sykį ji buna nune
šiota stipriu, žvy
ruotu dantų valyto
jų.
Saugiausias ir ge
riausias būdas už
laikymui dantų šva
riais ir gražiais yra 
vartojant Colgate’s 
Ribbon Dental 
Cream reguliariai. 
Daktarai ir Dentis- 
tai visur rekomen
duoja Colgate'

Geri Dantis 
(Jera Sveikata

informacijų jieškant, rašykit į 
Centro Sekretorių, 101 Oak St., 
Lawrencę, Mass., arba į Centro 
Pirmininką

K. S. Karpavičius, 
3352 Superior A v. Cleveland, O.

ISGARUGDINTAS PIENĄ S
nekainuoja daugiau kaip kit 
paprastos rūšies pienas, bet tu
ri už savęs tyrumo, šviežu 
gerumo garantiją, kurią 
palaike nuo 1857 metu.

lojime Borden’s Išgarno- 
dinto Pieno yra tas kad 
galit pirkti bile skaičių 
blokinių ir turėt vartoji
mui kada norit. Ncsu- 
rugs atdaroje blekin?je, 
nepaisant koks oras.

ininq seu.iąl si.|uiporui;.y 
lengviau užlaikyti negu 
paprastas pienas, het vis 
jis nebūna šviežus per ii- 

laika po atidarymui

Del paprasto kepimo 
pienu, atskieskit Bord 
Išgai uodintą (R»ap< 
cd) Pieną lygia da 
andens ir vartokit 1

noril d.izmot kaip

ruodinti’ Pienu, išpil- 
I it kuponą paženkli
ni kokią pamoką norjt 
nies prisiusi"1 v,sa< de-

THE BORDEN COMPANY 
Borden Buildfog, New York

KUPONAS
puona 
Saldainiai 
žuvis 
Padažalas

Mesa
Pyragai

Pajai
Pudingai

Vardas _
Zupė

-
Adresas

UNSWEETENED
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KAROLIS DIDYSIS
Kaip Karolis, Frankų Karalius, Pradėjo 
Naudotis Imperatoriaus Titulu ir Bandė

Atgaivinti Senąjį Pasaulio Imperijos 
Idealą.

į^/ĮUŠIS ties Poitiers išgelbėjo Europą
1 nuo Mohamedanizmo. Bet vidujinis 

priešas dar pasiliko, ir tuo priešu buvo 'bai
si betvarkė, prasidėjusi po to, 'kaip griuvo 
Romos Imperija. Teisybė, naujai priėmu- 
sios Krikščionių tikybą Žiemių Europos 
tautos labai aukštai gerbė galingą Romos 
Vyskupą. Bet tasai Vyskupas nesijautė 
saugus, pasižiūrėjęs Į tolimus 'kalnus. Die
vai vieni težino, kokios naujos barbarų gau
jos gali persikelti per Alpų 'kalnus ir pulti 
Romą! Taigi buvo labai reikalinga, kad 
dvasinis pasaulio vadovas rastų sau talki
ninką su tvirtu kardu ir galinga kumštini, 
pasiryžusi ginti Jo Šventenybę pavojaus 
valandoje.

Taigi Papa, buvęs netik šventas as
muo, bet Ataip pat ir praiktingas, pradėjo 
dairytis draugo. Visųpirmiausia atkreip
ta domesio i Germanų tautas, kurios po to, 
kai žlugo Romos Imperija, Įsiviešpatavo 
žiemių-vakarų Europoje! Jos 'buvo vadi
namos Frankais. Vienas jų senovės kara
lių, vardu Meroveč’as, gelbėjo Romėnas 
Katalauno mūšyje, 451 metais, kuomet jie 
Įveikė Gunus. Jo ainiai, vadinami Mero- 
vingais, vis sau ėmė šmotų šmoteliais bu
vusios imperijos teritorijų, iki 486 metais 
vienas jų karalius Klovis (senovės Prancū
zų žodis vardui “Louis”, arba Liudvikas) 
pasijuto gana tvirtas atvirai kovai prieš 
Romą. Bet jo Įpėdiniai buvo silpni žmo
nės; jie palikdavo visus valstybės reikalus 
savo premjerui, “Major Domus”, arba Rū
mų Valdytojui.

Pepinas Trumpasis, garsaus Karolio 
Martelio sūnūs, paveldėjęs iš savo tėvo Rū
mų Valdytojo vietą, nedaug teišmanė apie 
tai, kaip reikia reikalai tvarkyti ir vesti. 
Jo ponas karalius buvo geras teologas ir 
visai nesirūpino politikos reikalais. Pepi
nas kreipėsi i Papą, klausdamas patarimo. 
Papa, praktingas ir prityręs politikoje vy
ras, atsakė, kad “valstybėje jėga priklauso 
tam, kas ją faktinai turi.” Pepinas Įsidė
mėjo atsakymą. Jis prikalbinio Kilderiką, 
paskutinį Merovingų kilmės, likti vienuo
liu, gi pats apsišaukė karalium, pritariant 
kitiems Germani] vadams. Bet gudriam 
Pepinui to dar neužteko. Jis norėjo būti 
kuo nors didesniu ir vyresniu už šiaip sau 
barbarų vadą. Jisai surengė labai dideles 
iškilmes, kuriose garsus Europos žiemių 
misionierius Bonifacas patepė jį ir apšau
kė “Karalium iš Dievo Malonės”. Ne-gi 
sunku buvo, apvainikavimo apeigose, pra
tarti du žodžiu, “Dei Gratia”. Bet perėjo 
beveik penkiolika šimtų metų, iki pasisekė 
tuodu žodžiu iškrapštyti lauk iš apeigų.

Pepinas buvo labai dėkingas bažnyčiai 
už jos suteiktas jam malones. Jisai dviem 
atvejais keliavo į Romą, kad gynus Papą 
nuo priešų. Atėmęs iš Longobardų Rave
na ir keletą kitų miestų, visus juos pado
vanojo Papai, kurs Įjungė tas dovanas i 
taip vadinamą Papos Valstybę, užsilaikiu
sią nepriklausomu kraštu iki kelisdešimts 
metų tam atgal.

Pepinui pasimirus, santikiai tarp Ro
mos ir Aix-la-Chapdle (Aks-la-Šapele), ar 
Nymvegenu, ar Ingelheimu (mat, Frankų 
karaliai dažnai keitė gyvenimo vietas, 
kaskart ėjo geryn ir draugingyn. Paga
linus Papa ir Karalius padarė tokį žingsnį, 
kurs turėjo labai gilios įtakos i Europos 
istoriją.
. Karolis, paprastai vadinamas Karoliu 
Didžiuoju, paveldėjo Popino sostą 768 me
tais. Jis užkariavo Saksų žemes rytų Ger- 
manijoje ir daugelyje žiemių Europos vie
tų statė miestus, vienuolynus ir bažnyčias. 
Kaikuricms Abdar-Ramano priešams pra
šant, jis Įsiveržė į Spaniją, kad kariavus

prieš Murus. Bet Pyrenėjų kalnuose ji 
užpuolė laukiniai Baskai, ir jis buvo pri
verstas grįžlti atgal. Šituo laiku tūlas Ro
landas, Bretanijos margrafas, parodė, kiek 
ištikimas gali būti Frankų vadas, prižadė
jęs savo karalių ginti: jis, drauge su buriu 
savo draugų, gindamas .paties karaliaus ar
mijos traukimąsi atgal, žuvo mūšiuose su 
Baskais.

Paskutiniu aštuntojo amžiaus dešimt
mečiu Karolis buvo priverstas visai pašvęs
ti save išimtinai Pietų reikalams. Papą 
Leoną III-jį užpuolė Romos gaujos; jis bu
vo sumuštas ir paliktas gatvėje, kaipo ne
gyvas. Atsirado bet gi geros širdies žmo
nių, kurie apraišiojo jo žaizdas ir pagelbė
jo jam pabėgti pas Karolį pagalbos prašy
ti. Frankų armija bematant padarė taiką 
ir nulydėjo Leoną į Laterano Rumus, kurie 
nuo pat Konstantino laikų buvo Papos na
mais. Tai buvo gruodžio mėnesy 799 me
tais. Per Kalėdas sekančiais metais Ka
rolis Didysis, buvęs tuo laiku Ęomoje, klau
sė pamaldų senoje Šv. Petro bažnyčioje. 
Kai jis pasikėlė, poterius Nukalbėjęs, Papa 
uždėjo ant jo galvos vainiką, apšaukdamas 
jį Romos Imperatorium ir suteikdamas se
novės titulą “Augustus”, kurio per ilgą lai
ką jau niekas nebevartojo ir negirdėjo.

Dar kartą Žiemių Europa liko Romos 
Imperijos dalimi, ir gaubė teko Germanų 
vadui, kurs truputėlį mokėjo skaityti, bet 
visai nemokėjo ii- niekados neišmoko rašy
ti. Bet jis galėjo muštis ir, ačiū tam, per 
kurį laiką buvo taika, net jo konkurentas, 
Konstantinopolio imperatorius, parašė jam. 
kaipo savo “Mylimam Broliui”, pagyrimų 
laišku.

Šitas puikus senis pasimirė 814 metais. 
Jo vaikai ir jo vaikų vaikai tuojaus pradė
jo peštis už didžiausias dalis imperijos pa- 
veldyboje. Karolingų žemės buvo du kar
tu dalijamos, — vieną 'kartą Verduno su
tartim, 843 metais, antru kartu Merseno 
(ant upės Meuze) sutartim 870 metais. Pa
staroji ’sutartis perdalijo Frankų karalys
tę į dvi dali. Karolis Narsusis gavo va
karinę dalį. Čia buvo senovės Romėnų 
provincija Galija, kur gyventojų kalba il
gainiui, taip sakant, visiškai suremėjo. 
Greitai ir Frankai išmoko tos kalbos, ir tas 
paaiškina, delko buvosi grynai Germanų 
šalis, ko^ia yra dabartinė Prancūzija, iš
moko vartoti Romėnų kalbą.

Kitas anūkas gavo rytinę dali, tą kraš
tą, kurį Romėnai praminė Germania. Ši
tie kraštai niekados nebuvo senovės Im
perijos dalimis. Augustas buvo bandęs už
kariauti šituos “tolimus rytus”, bet 9-tais 
metais jo legionai pražuvo Teutoburgo Gi
riose, ir gyventojai niekados nepasidavė 
aukštos Romėnų civilizacijos įtakai. Jie 
vartojo Germanų kalbą. Teutonų kalboje 
“žmonės” buvo vadinami “thiot”. Ir del 
tos priežasties Krikščionių misionieriai 
praminė Germanų kalbą “lingua theotis- 
ca”, arba “lingua teutisca”, t. y. “žmonių, 
liaudies kalba”; ilgainiui tasai žodis “teu
tisca” pasikeitė į “Deutsch”, iš ko vėliau 
atsirado ir žodis “Deutschland”.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

AR ILGAI?!
Ar ilgai dar taip bus — 
Tamsybėj žmonės žus?
Ąr ilgai dar kentės,
Savo prakaitu penės

Savo skriaudikus ?
Tuos ką augštuos romuos sėdi, 
Ik soties visko priėdę, 
Ant vargdieniu sprando joja 
Ir jų spėkas išnaudoja

Del savo naudos?
Ar ilgai reiks jų bijoti,
Tie siaubimai mums godoti;
;Ar ilgai dar tylėsim,
Priespaudą, vargus kentėsim, 

Darbininke, pagalvok?
Darbininko pagalvok, 
Kovotojų eilėn stok;
Jau pasaulis kruta, juda, 
Darbo žmonės jau atbudo, 

O tu vis dar miegi!
Laika pabust, akis pakelti, 
Laiks ir tau pirmyn pažvelgti, 
Laiks kovoti ir kariauti, 
Vargo pančiai laiks nutraukti,

Laisvai pakvėpuot!
Balk. Darb. Draugas.

svę prarado, ir kad kiek patįs 
butų išnykę'vienk tik žydus pa- 
likdąm isavo vietoj. Tai tokia 
pasekme kas savo vaikų neap
kenčia. Ir toks McDonald, toks 
Poincare nebūtų taip tvirti pat
riotai jeigu jų tėvai butų jiem 
gerai kaulus apnarstę. O kur 
daugiąu tokių didvyrių!'

P. S. Meldžiu patalpinti, ši
taip buvo rašyta “Dirvos” num. 
8-mę, Juokų skyriuje.

Jeigu gerb. Jurgis Išalkęs ai
škiau norėtų suprasti tą kas bu
vo pasakyta, šito nebūtų rašęs. 
Jis daro savo išvadas apie tėvų 
nekentimą savo vaikų. Daug 
sykių iš meiles reikia vaikui ge
rai nugarą išvelėti, nes tas ga
li nustatyti jo ateities laimę.

Silpnadvasiai tėvai kalba kad 
reikia leisti vaikui pasirinkti 
pačiam tą. ką jis mėgsta, na ir 
nepriverčia vaiko nei mokytis, 
nei lankyti mokyklos, nei nieko 
kito kas gyvenime bus reikalin
ga. Vaikai palinkę visada nie
ko gero nenorėt, o tik blogus 
darbus daryt ir išdykaut. 
vaikų pasirinkimas. Retai 
rasi toki išsigimėlį kad i.;

1592. Socialistai. Kas jie? Iš kur atsirado? Ko no
ri? Paraše d-ras A. Civinskas. Shenandoah, 
Pa., 1908, pusi. 124 ...................................... 25c

1146 Apsireiškimai Ath osferoje .... ... p. 238 1.00
Ta pati apdaryta ................... 1.75

49 Darbas — gražus romanas . .. . . .. . p. 219 75
35 Badas — Dailus vaizdelis ........ .... p. 260 1.00

1901 Daktaras Kišcniuje ............................. p. 167 1.00
913 Eilėmis ir Proza ................................ p. 85 35

Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais, 
virš 200 pusi........................................................ §1.00

Istorija Abelna — svarbus istorijos ruožai ir tą 
knygą kiekvienas privalėtų turėti susipažinimui 
su abelnaja istorija. Puslapių 498-------- §2.00
Su tvirtais apdarais__ __________________ 2.75

895 Dainos Vasaros Grožybių ................. p. 33 25
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 

nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00

3212 Gyvenimas šv. Tėvo Benedikto IX .............. 25
>157 Gyvenimas Išganytojo Svieto ..................... 75
1925 Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 50
3640 Humoras ir Satyra (Juokai) apdaryta p. 158 1.00

121 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių, Velnių p. 470 1.75
3232 Edgaras, Nuo ateizmo prie teisybes . . p. 214 75
3500 Elementorius .......................................... p. 46 25
3540 Elementorius (kitos laidos) ................. p. 85 30

76 Fabjolė, Katalikų Ražnyčia Katak. .. p. 353 1.00
620 Farmazonai (3 akų komedija) .... p. 131 50

1366 Mažoji arba Prūsų Lietuva. Dr. J. šliupo 10
2200 Techniko; Stebuklai — TMD. leidinys, 142 p. 45

Ta pati apdaryta ...'.................................. 75
Teisybės Pasakos. Raukius įvairių gražių apsakymė

lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67..... 25

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

teršia, dar daugiau negu “Nau
jienos” teršė Sandariečius. Ar 
ne laikas butų “Naujienoms” 
“užsimiršus siaurus partivišku- 
nius” ir kviesti “Draugą “prie

bendrų reikalų”?
Klerikalai nenori Lietuvos 

Lietuviams, ir socialistai to pat 
nepripažįsta. Taigi reikalai yra 
labai bendri.

PATOGYBE IR GREITYBE AMERIKOS LAIVAIS
Jei manot apie 
kelionę į Lietuvą . 
pasiteirauki! pir
miausia apie di
delius Suv. Vąls- 
tijn keleivinius 
laivus.

Greitas kelias Į Plyni (fcth, Southampton, Cherbourg ir Berrhen, iš 
kur susisiekiama su visais Europos kraštais. Del kainų, informa
cijų ir laivakorčių kreipkitės prie vietinio agento.
Unito ! States Linijos Laivuose yra dideli privatiški kambariai del 

4 ar 6 ypatų. Didelė įvairybė geriausių valgių duodama švariose
valgyklose. Rūkymo kambaris, moterų kambaris, dideli deniai pa
sivaikščioti Bonai koncertams ir kitokį pasilinksminimai.

IŠ ŠIŲ LAIVŲ: 
GEORGE WASHINGTON 
AMERICA 
REPUBLIC

LIETUVON

KELIAUKIT ANT VIENO 
LEVIATHAN S. S.
PRES. HARDING S. S.
ROOSEVELT S. S.

EKSKURSIJA
Ponas John IV. Luth, vedėjas musų Lietuviško Skyriaus, lydės 
Lietuvių Ekskursiją laivu LEVIATHAN išplaukiančiu iš New 
Yorko Liepos .l-tą dienų į Klaipėdą. 
Ar tesi ai * '' '

Nuo Juokų Red.: Mes neno
rėtume tikėt kad darbininkų 
draugas to, darbininkams linkė
tų, bet gerb. Darb. Draugas to 
darbo žmoneliams trokšta — tik 
sukilkit, sugriauki! viską, o iš 
dvasios šventos gims laisvė ir 
užeis geras oras pakvėpuoti.

Ko reikia darbininkams tai 
pagalvojimo apie svarbumą ir 
reikalingumą mokslo, o ne apie 
stojimą Į kovotojų eiles. Ko
votojų eilėse darbininkai žūsta 
jau per tūkstančius metų — ne 
dabar tas prasidėjo, o vienok 
laimėjimas yra tik tose darbi
ninkų eilėse kurie geriau apsi
švietę, kurie pažįsta mokslą, 
kurie supranta svarbą mokėji
mo amalo ar profesijos.

Visi tėvai kurie gimdo vaikus 
tik del to kad jie paskui stotų 
į kovotojų eiles, yra neverti tė
vais būti. Reikia iš pat ma
žens mokint vaiką ko nors — 
reikia leist Į mokyklą, o ne na
mie slapstys, arba sakyt kam 
“man mokslas nieko nedavė, ne
duos nei mano vaikui”, ir neleist 
vaikui mokytis.

Yra tėvų kurie neišgali leisti 
vaikų į mokslus, bet tokie kurie 
gali leisti turi leisti, tada ir ne
galintiems mokytis bus leng
viau, nes pasaulyje bus daugiau 
gero, tų mokytesnių įsteigto ir 
Įgyvendinto.

Miegot visą gyvenimą ir lai
ką praleist ant nieko, tik užsi
dirbant ant duonelės kad dūšia 
iš kūno nepabėgtų, o paskui 
budintis į kovotojų eiles stot 
yra prastas šin pasaulin atėji
mo tikslas.

Yra tokių kurie ir mokyti 
stovi kovotojų eilėse ir budina 
miegalius stot į eiles, bet jie 
yra tik del to kad yra kitoj pu
sėj kiti tokie mokyti kurie vis
ko turi, o šie kokiu nors budu 
neįstengė Įsigyventi. Jie mato 
kaip anoj pusėj vieni naudojasi 
minių prakaitu ir valdo tamsu- 
nėlius, jie irgi traukia prie sa
ve minias kad turėtų ką valdyti 
ir su minių pagalba atimti iš 
anų gerą.

Istorija parodo daug tokių at
sitikimų kur vieni atėmė iš ki
lų viską minias vadovaudami, 
žadėdami minioms viską, o mi
nios ir po šiai dienai nieko ne
turi, nes padėjo vadams atimti 
viską iš kitų ir pavedė vadams 
valdyti ir laikyti sau.

Minios, jums reikia to ko iš 
jūsų nieks neatims — tai mok
slo, ir mes norėtume kad apie 
tai poetai kuodaugiausia dai
nuotų, o ne apie stojimą. į eiles, 
o kiti — apie mėšlo bokštus.

Tai 
kur 
ma

žens pasirinktų būti advokatu,
ar daktaru ar muzikantu. Tie
sa, kalba ir svajoja apie tai, bei 
•kai reikia eit Į mokyklą jie pa
sislėpę kur nors 
laiką praleidžia.

Paskui, suaugę 
kie vaikai niekur 
tik Į kovotojų eiles stoti ir jau
nystėje žūti, vietoj dirbus nau
dingą žmonijai darbą.

Jurgis Išalkęs (iš Paryžiaus) 
rašo: “Kvaili tie tėvai”: Taip, 
Juokų Skyriaus Red. norėtų 
matyti kad visi tėvai muštų sa
vo vaikus. Tas sportas jau nuo 
seno viešpatauja pas Lietuvius. 
Dėlto ten žmonės buvo taip nu
slopinti protiškai kad net ir lai-

išdykaudami

Į žmones, to- 
netinka kaip

Nekurie pasaulio garsiausi 
vyrai, tarpe jų Newtonas ir Edi
sonas, vaikystėj buvo tokie ne
tikę prie mokslo kad jiems ver
čiau butų buvę i mokyklą neiti 
ir apleidus viską eiti kur bulvių 
sodinti, jie rodės ten bus nau
dingesni. Bet tėvų užsispyri
mu jie buvo varomi j mokslą, o 
išaugę jie paliko garsiausiais 
žmonėmis. Newtonas jau keli 
šimtai njetų kaip žmonijos gar
binamas kaipo matematikas ir 
atradėjas gamtos teisių, kaip 
gravitacijos, t. y. kad kiekvie
nas kūnas traukia prie savęs 
kiekvieną kitą kūną (čia kalba
ma apie dangiškus kimus, ne ki
tokius), ir tt.

Edisonas išrado elektros švie
są ir spėką, iš ko pasaulis turi 
neapkainuojamos naudos.

Tokius vaikus būtinai reikė
jo užžiurėti ir panaudoti prie-

“Naujienos” su “Draugu’’
i jau ėdasi ir vieni k

PA.IIEŠKOJIMAS Iš LIETUVOS
Pajieškau savo pusbrolių: Petro, 

Juozo ir Kazio Paugonių, ir pussese
rių: Pranės, Onos, Jievos ir Elenos 
Paugonyeių — visi Miklušenų kai
mo. ,,Rumbonių pašto, Alytaus apsk. 
Pajieškotoja norėdama susirašinėti 
prašo atsiliepti šiuo adresu:

Alytus, Vilniaus g. 27, 
AGOTAI MIGLINAITEI.

Atlankykite Lietuvą!

E K S K U R S 5 J A 
Į LIETUVĄ 

Šia Ekskursiją vadovauja
C. G. LUKS1S 

plačiai žinomas Lietuvis kalbė
tojas ir keliautojas.

Gegužio (May) 28 d. 
pagarsėjusiu visame sviete 
EKSPRESINIU LAIVU

AQU1TANIA
DEŠIMTIES DIENŲ LAIKU

per 
malonios

Southampton^
dienos kelionės jurom
KAINOS

TRECIA KLESA
. . . . S109.60
. . . $106.50
) ..$107.00

5 muito (taksų)
Pilietis Lukšis lydės pkskursantus 
stačiai j Lietuvą ir aprūpins visus 
pasežierĮūs visoj kelionėj.

Kiti Išplaukimai kas Sereda
Cunard Line I '
Hotel Cleve- Fl t! -,-v r
land Bldg. , JjN-v. 
Cleveland, O Ejęvt-1 '

Klaipėdą (M 
Virš to

r nesi Amerikos pilietis, bet gali važiuoti su p. Luth 
luos jums liudymą taip kad galėsit saugiai sugryžti j 

bėgyje šešių mėnesių. Tuoj klausk savo vietinio 
apie kelionės smulkmenas.

UNITED STATES LINES
Hotel (’leveland, Cleveland, Ohio

45 BROADWAY, NEW YORK
Valdantieji Operatoriai del

UNITED STATES SHIPPING BOARD

ČIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
, J motina pareiškė, kad jis negaus nė 

, trupučio.

ĮPalauk, kuomet jį sugaus motina!
Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji- 
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei- 
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria- 

. vimą—duokite jiems Bambino be jokio 
Kaina 35c. atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
aptiekoso taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas ne- 

*“"■ — pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas. 
Į KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGI AUS! 

{ F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St., BROOKLYN, N. Y.

Kaina 35c. aptiekoso

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS I TAUPYMŲ BANKĄ’

FINANSINIAI BURBULAI NEfGYS 
JUMS P4AMO

1’ čia Clevclande yra tuksiančiai 
laimingų šeimynų gyvenančių 

-se namuose tik del to kad jos 
turėjo bankuose taupymo paprotį.

Taupumas ir taupymas, prigelbstint 
gal dar su mortgečio paskola iš šio 
banko, padare galimu turėt namus.

D

Kode! nępradėt dūli pinigus čionai ir 
taupyt savo locnain namui?

tnconorafeč ISn

in the City of Cleveland 
PUBLIC SQUARE

Dhidendai išmokėti depozitoriams 192; 
buvo laipsnyje 4‘/z % per metus.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
L-ViUvEikite tikrų Specialistų, o ne 

čir-—Al lį\ prie kokių neišlavintų daktarų,, Tik- 
L-Ažjii, v/VAV ras Specialistas arba profesorius no- 

siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta-
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa 

3# tyrimo bei neišrado jūsų tikros li^os 
‘.'•A I Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X 

j Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte 
į‘ riojogiškas egzaminavimas kraujo ati 
i.y|/ dengs man tikrą jūsų ligos pnešaev, 
'įj ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jumo 
/ 'I tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ii 
lįfl tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuaius 

nervus ir kenčiate nuo užnuodijusio 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant vibo kūno ir burnos, žai
zdas užsisenejusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, c. 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 
10106 Euclid Av, Kampas E. 105th St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofioo valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki S valesne. 

Nedšldieniaią nuo 10 iki 1.



e D I R V A

LITHUN1AN TYPES
AND CHARACTER
In the opinion of Šalkauskis, 

much of the seeming paradox in 
Lithuanian character may be 
explained by the meeting of 
East and West on Lithuanian 
soil. Lithuania has passed1 
through both, the active and 
passive phases. Provoked by 
the invasions of her neighbours, 
she, so to speak, emerged' from 
herself and from her passivity 
to come into contact with diver
se .nations, - jovė all the Rus
sian, the ‘ish and the Ger
man. Th she acquired the 
active t/mperament hitherto 
lacking. Then, yielding to the 
return wave, her national spirit, ( 
now capable of creating, enters 
again into itself and works cn • 

of the primitive | 
the Occi- 
acquired. I 
Saikaus-1 

‘that (he Lithuanian!

national intellect differ 
latter is subjected to the 
arid influence of one or 
of the above-mentioned 

In relation with Rus-

the symthesi
Oriental elements and 
dental elements thus 
“It is in this period” 
kis adds,
people find themselves to-day; 
their renascence dates from the 
day when they entered into it.”

Further:
The productions of the Lithu

anian 
as the 
action 
other
nations.
sia and in the domain of Greco- 
Russian civilization, Lithuania 
endeavoured to establish bet
ween the Orient and Occident a 
material and political equilib
rium.
pended itself in the 
against Tartars 
and her internal 
fested itself in 
function by the
the famous Lithuanian Statute, 
superior to anything that the
Russian people had attempted 
till then in that line.

Her external activity ex- 
truggle 

and Teutons, 
activity mani- 
the legislative 
elaboration of

At critical moments in Lithu
anian history the Lithuanian 
temperament has shown itself 
capable of amazing effort, in 
the Xlth century, for example, 
when the pressure of neigh
bouring peoples provoked on the 
part of the Lithuanians an en
ergetic resistance which, from 
legimate defence, soon trans
formed itself into an expansion 
of conquest; and again in the 
XIXth century, when the crush
ing weight of an alien yoke 
stimulated the impetus of the 
national renascence and gave it 
an irresistible vitality. When 
reacting on the first-named oc
casion the Lithuanian genius 
prepared the creation of a 
strong and powerful State; to
day the momentum of its ener
gy has led it into a path on 
which it will not stop until it 
has assure I its national inde
pendence. Although 'several 
centuries divide the two epochs, 
and although the present-day 
activities of the Lithuanians is 
taking a different direction, Šal
kauskis detects a very clo-e 
link between them:

It is because in their efforts 
to create for the assistance of 
the State a national civilization 
the Lithuanians were obliged 
not only to give way, 'but even 
to submit at first to the in
fluence and subsequently to the 
domination of the foreigner, 
that we see them to-day, in or
der to reebver their independen
ce, working with ardour in the 
acquisition of a superior intel
lectual culture.

—oo---- —-
Them Right
Wife—Wake 
burglars in

up! 
the

it?

Serve
Minister’s

There are 
house.

Minister—Well, what of 
Let them find out their mis
takes themselves.

-------- o--------
A soap mapufactr.irinlg com 

pany advertised a contest for 
slogans. They alio made per
fume. Here is a slogan that 

. came (in which they could, not 
use. It read: “If you don’t use 
our perfume, for Heaven’s sake 
use our soap!”

B.

ra
Knygos už Pusę Kainos! Paskutinis Knygų Nupiginimas!

Prisiųskite Aušros Knygynui TIK $10-00
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Pasirinkite Knygų už $20.00
Šitas bus paskutinis toks istoriškai didelis knygų nupiginimas. Todelgi, nepraleiskite progos, Įsigykite reikalingiausių 

Jums knygų. Peržiūrėkite šitą visą knygų sąrašą atidžiai, o nėra abejonės, Jus susirasite sau daug reikalingų knygių Šitame 
sąraše yra parinktos visos geriausios knygos ir visos reikalingiausios knygos. Šitas didelis knygų nupiginimas bus paskutinis ir 
jis tęsis tiktai iki birželio-June 1 dienai. Todelgi, pasirinkite tuoj iš šito sąrašo knygų už $20.00 pilna kaina, o Aušros Knygy
nui prisiųskite tiktai $10.00, jei imsite ir daugiau knygų, mokėkite už visas knygas tiktai puse kainos. Jei imsite už mažiau 
knygų negu $10.00, prisiųskite už kiekvieną knygą tiktai tiek, kiek yra pažymėta prie kiekvienos knygos. Bet geriausia išeis 
Jums jei imsite knygų nemažiau $10.00, tada gausite visas per pusę pigiau. Jei vienas neįstengiat Įsigyti knygų už didesnę su

mą, tai kvieskitės kitus į talką, su draugais susidėkite bendrai. Knygų galite imti po kiek kurių norite.

Meilės Laipsniai
Knygoje parodoma kaip meile vystosi pas 

vyrus ir moteris ir kaip ta meilė reiškiasi pas 
Įvairias tautas. Knyga nepaprastai žingeidi 
visiems kaip vyrams, taip ir moterims. Pusi. 
216, didelio formato, apdaryta. Kaina $3.00, iki 
•birželio 1 dienai tik $2.00. Knygų randasi ga
na mažai norintiems įsigyti šitą knygą vertėtų 
pasiskubinti, nes jų niekur daugiau nebus gali
ma gauti.
Kaip Rašyti Laiškus Lietuviškoje ir 
Angliškoje Kalboje.

Šita yra viepintėlė knyga pas lietuvius, kuri 
pamokina kaip rašyti laiškus angliškoje kalboje 
į visokias firmas, pas draugus, gimines, vaikus, 
tėvus ir t.t. šitą knygą turėdami by kur lengva 
laišką parašyti anglų kalba. Pusi. 293, apdary 
ta. Kai na $2.00, iki birželo 1 dienai tik $1.75 
Lietuviškas Sapninykas

Šitas Lietuviškas Sapninykas yra sutaisytas 
pagal tikrą persiškai egiptišką sapninyką ir net 
su 300 paveikslų. Taipgi randasi ir planetos 
atspėjimui ateities, šitas Sapninykas geriausiai 
išguldo visokius sapnus, kokius "----
sapnuoti gali. šito Sapninyko 
vo niekur galima gauti, buvo 
dabar mes vėl jį atspausdinome, 
ninykas lietuviškam pasauliui y 
kaipo Olszewsl- o Sapninykas. Ir 
nio nėra ir bi ti negali. ~ 
Kaina $1.50, ii < 
Neapdaryto ka.n;

Lietuvos Įstatymai
Sistematizuotas Įstatymų, Instrukcijų Rinki 

nys. Sutaisė teisininkas A. Merkys, redagavo 
Vyriausio tribunolo pirmininkas — Krikščiūnas. 
Knyga yra labai didelė, turi net 1031 puslapių. 
Kad geriau pažinus Lietuvos tvarką, Lietuvos 
teises, kurioms Lietuvos žmonės naudojasi, rei
kia būtinai perskaityti Lietuvos Įstatymus, ši 
toje knygoje yra aiškiai parodoma sulyg kokiais 
įstatymais Lietuvos žmones tvarkosi. Kaina 
$4,00, iki birželio Į dienai tik $3.00.

Pilnas Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių Kalbų Žodynas
šitame žodyne randasi visi angliški ir lietuviški žodžiai. Prie kiek

vieno angliško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, kaip žodžius angliškai 
tarti, taipgi žodžiai paženklinti kursyvomis litaromis prie kokio gramati
kos skyriaus jis priguli. Knyga labai didelė, formatas 6x9. Pusi. 1274, 
apdarai labai drūti, šitas žodynas, lai yra tikras narni; žinynas, tai yra 
knyga be kurios negali apseiti nei vienas inteligentiškas lietuvis, nes jis 
reikalingas kiekvienam mokytam ar paprastam. Greitu laiku žodyno kai
na bus pakelta iki $12.00, dabartinė jo kaina yra $10.00, bet jei užsisaky
site iki birželio 1 dienai gausite tik už $7.00._________________________

Lazdynų Pelėdos Raštai
® Keturi tomai, apdaryta į dvi knygas. Tilž

ėje, 1922. Pusi. 950. Kaina $5.00, iki birželio 
1 dienai tik $4.50. ________________________

tik žmonės 
jau nebu- 

išsibaigęs, 
Šitas Sap- 

ra žinomas 
už ji geres- 

Pusl. 205, apdarytas, 
birželio 1 dienai tik $1.25. 
a 75 centai._______________

Pažinkite Mus!
Paruošė Vasiliauskas ir J. Janušonis. Įžy

miausiąją pasaulio gyvulių ir augalų chrestoma
tija. Tilžėje, 1923. Pusi. 270, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.50.
Lietuviškieji Raštai ir Raštininkai.

Šitą knygą prirengė Lietuvos Mylėtojas da 
1890 metais. Išleido tais laikais gyvavusi Bal- 
ti movėję, Md., M. D. M. Draugystė, šitų kny i 
gų randasi Aušros Knygyne gana mažas skait
lius, norintis jas įsigyti pasiskubinkite. Pusi.1 
234, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai 
tik $1.00.___________________________________
Lietuvių Kalbos Sintaksė

Paruošė P. Klimas. Kaunas, 1921. Pusi. 
56. Kaina 35c., iki biržežio 1 dienai tik 30c. 
Žodynas Angliškai-Lietuviškos Kalbos

(Dalis II). Sutaisė A. Lalis. 
angliški išguldyti į lietuvių kalbą, 
nudaryta. Kaina $G.50, iki birželio 1 dienai tik 
$4.00.
Žemaičių Vyskupystė

Šitą garsią knygą parašė Vyskupas Motie
jus Valančauskas. Knygoje galima rasti tą. ko 
nei vienoje Lietuvos istorijoje nesiranda. Kny
goje parodoma yra kaip žemaičiai likosi ap
krikštyti, kokias dovanas jie gavo, kaip ir kada 
steigės Įvairus miestai ir bažnyčios Žemaitijoje, 
kaip atsirado klioštoriai, bernadinai, barniai ka 
talikų su kalvinais, jėzuitai Varniuose, karalius i 
ties Šatrijos kalnu, dominykonai, karmelitai, ra-' 
kitai, Telšiai, Plungė, Kretinga, Raseiniai, Ke-1 
dainiai ir t.t. Tai yra svarbus istoriškas doku-1 
mentus, vertas kiekvienam lietuviui žinoti, šitų 
knygų turime gana mažai ir niekur gauti jau ' 
nėra galima, užsisakę pirma, laimės. Pusi. 247, : 
apdaryta ir didelio formato. Kaina $8.00, iki I 
birželio 1 dienai tik $5.00.
Lietuviškai-Latviškas, Lenkiškai-Rusiškas 
Žodynas

šitą garsų keturioms kalboms žodyną, sutai
sė kun. M. Miežinis, Tilžėje, 1894 metais ir kito | 
žodyno, kuriame rastųsi keturios kalbos ir tiek į 
daug žodžių, pas lietuvius nėra. Norintiems 
pažinti paminėtas kalbas būtinai verta įsigyti 
šitą žodyną. Musų patarimu yra pasiskubinti, j 
nes mažą skaičių turime, pavėlavę negausite. 
Pusi. 293, apdarytas, didelio formato. Kaina 
$4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.__________

Visi žodžiai
Pusi. 835,

Kun. Tumo-Vaižganto Raštai
Vaižganto raštuose randasi visko kas reika 

linga žinoti literatiškam žmogui. Stylius rašto, 
kalbos gražumas ir gyvus įvairių dalykėlių api
budinimas, tai Vaižganto dovana. Knyga labai 
didele, nes susideda iš 5 tomų, bet apdaryta į 
vieną knygą. Pusi. 1142, gražiais apdarais. 
Kaina $8.00, iki birželio 1 dienai tik $5.00.__
Svarbus Tautos Dokumentai

1. Vyskupo Antano Baranausko — laiškai 
profesoriui Baudouin de Courtenay.

2. Kun. J. žiogo — Archanologiški tyrinėji 
mai Gaidės apylinkėje, su paveikslais.

3. Dr. Basanavičiaus ir Dr. K. Griniaus — 
Seinų Vyskupystės Istorija.

4. Kaz. Būgos — Medžiaga lietuvių, latvių 
ir prūsų mytologijai.

5. Dr. Griniaus — Medžiaga L. Ivinskio 
biografijai.

G. M. Biržiškos — Antanas Klementas lietu- 
viit rašytojas pradžioje XIX amžiaus.

7. Kunigo A. Sabaliausko — Apie žeimių- 
rytiečių lietuvių tautinę muziką.

šitos visos knygos yra apdarytos i vieną, 
“Lietuvių Tautos” leidinys. Kaina $7.00, iki 
birželio i dienai tik $5.00.

B Tiesų Vadovas ir Patarėjas ®
Knygoje parodoma įvairios teises, šitą Kny

gą turėdamas nereiks kiekvieną sykį bėgti pas 
advokatą, bet atrasi joje įvairius patarimus— 
legališkus su įvairiomis legališkomis teisėmis. 
Pusi. 142, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 

dienai tik $1.75.____________________________
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Ben-Hur
Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. 

Paraše Lew Wallace. Pusi. 472, apdaryta. Kai
na $2.00, iki 1 dienai birželio tik $1.50.______

Pajauta
Pajauta arba Lizdeikos duktė XIV šimtme

tyje. Istoriškas romanas M. Bernotavičiaus. 
Sulietuvino Jonas Montvilas. Pusi. 468, apda
ryta. Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2.50.

Botanika
Botanika arba Taislius Auguminis. šitą 

svarbią knygą parašė kun. Ambraziejus Pabrie- 
ža. Knyga naudinga, tik deja jų gana maža 
turime, pertai norintis šitą knygą įsigyti pasi
skubinkite. Pusi. 1G6, didelio formato, apdary
ta. Kaina $3.50, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Apsakymas Kelionės į Palestinos Žemę.

Knyga pilna žingeidumo iš kelionės po Jeru 
zolimą ir kitas šventas vietas, kaip tai: Naza- 
ret, Beirut, Smirna, Kalną Kalvarijos, Kalno 
Tabaro, Kalną Kaimelių, šv. Juozapo Grabą, šv. 
Jokūbo šulini, Trijų karalių žvaigždę, Erodo 
dvarą, Judošiaus pasikorimo vietą, upės Jeriko, 
Jordono ir kitas žymias vietas, šitas vietas ap 
lankė ir tą viską surašė kun. P. Gonkus. Pusi. 
302, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 die
nai tik $1.50.
Moteris ir Socializmas

šitą svarbią knygą parašė garsus socializmo 
žinovas August Bebel, į lietuvių kalbą vertė 
žinomas literatas V. K. Račkauskas. Pusi. 429, 
apdaryta. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik 
$2.00.
Augalų Fiziologija

Paruošė M. Stankevičius. Vilniuje, 1920. 
Pusi. 134, apdaryta. Kaina $1.50, iki birželio 
1 dienai tik $1.25.
Raktas Pažinti Augalams

(Kurie žydi pavasarį, vasarą ir rudenį). 
Paruošė J. Avižius. Kaunas, 1921. Su pa
veikslais. Pusi. 250. Apdalyta. Kaina $1.75, 
iki birželio 1 dienai $1.50.
Rašto Istorija

Aprašo kokiu budu žmonės rašyti išmoko, 
kokiu budu sau rašto išsidirbo, kokios tautos pir
miau ir kokios paskiau. Raštai įvairių tautų 
vartojami senose gadynėse ir t.t. Knygą sutaisė 
šernas. Pusk 304, apdaryta. Kaina $2.50, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00.
Gamtos Istorija

Paruošė Dr. A. Bacevičius. Su paveikslais. 
Pusi. 209. Apdaryta. Kaina $1.50, iki birže
lio 1 dienai tik $1.25.
Mažvydas

Seniausis Lietuvos rašytojas. Gjwenes pra
džioje 16-to šimtmečio. Jo darbai ir veikalai. 
Pusi. 592, apdaryta. Kaina $4.00, iki birželio 1 
dienai tik $2.50.
Buhalterija

Paruošė Ilgūnas. Tilžėje, 1921. Pusi. 184.
Kaina $1, iki birželio 1 dienai tik 90c.
Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika

Pagal Stuobrį sutaisė S. P. Tananevičius. 
Chicago, Ill., 1909. Pusi. 102. Kaina 50c., iki 
birželio 1 dienai tik 40c.
Lietuvių Protėviai

Parašė Dr. Jonas šliupas. Knyga istoriška 
ir gana didelės svarbos. Pusi. 283, apdalyta. 
Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.75.
Geometrija

Sutaisė M. šikšnys. Trečioji dalis. Kau
nas, 1922. Pusi. 124. Kaina 90c., iki birželio 1 
dienai tik 75c.
Algerbros Uždavinynas

Sutaisė Pr. Mašiotas. Dalis I ir II. Apda
rytos i viena. Kaina $1.75, iki birželio 1 dienai 
tik $1.50.
Chemijos Vadovėlis

Sutaisė V. Rūkas. Kaunas, 1922. Pusi. 
192. Apdaryta. Kaina $1.75, iki birželio 1 die
nai tik $1.50.
Rusiškai-Lietuviškas Žodynas

(Kišeninis). Paruošė A. Vėgėlė ir Straz
das. Puslapių 252. Kaina $1.00, iki birželio 1 
dienai tik 80c.
Naujas Lietuviškas Kalbamokslis

Prirengė Petras Gražbylys. Tilžėje, 1903. 
Pusi. 115. Kaina 45c., iki birželio 1 dienai 40c.
Zoologijos Sistematikos Terminų
Žodynėlis

Paruošė J. Elisonas. Kaunas, 1920. Pusi.
144. Kaina 75c., iki birželio 1 dienai tik 60c.

Trumpa Senovės Istorija
Pagal prof. Vipper. Su daug paveikslų iš 

senoviškų liekanų ir 5 spalvuotais žemlapiais. 
Gražiais apdarais. Pusi. 305. Kaina $2.50, iki 
birželio 1 dienai tik $1.75.

Rankvedis Angliškos Kalbos
Sutaisė J. Laukis. Iš jo galima mokintis be pagelbos mokytojo. No

rintis išmokti anglų kalbą būtinai išnykite šita rankvędį. Pusi. 310, ap
dalytas. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00.___________________
žinynas.

Tai garsi knyga, ji turi rastis kiekviename name, pas kiekvieną lie
tuvį. čia randasi rinkinys visokių patarimų apie sveikatą ir -budus gydy
mosi, čia yra patarimai ūkininkams, daržininkams ir kitiems. Čia randas 
daug dalykų iš astronomijos, mitologijos, istorijos, aritmetikos, geografijos 
ir medicinos. Namai be Žinyno, namai be mokyklos. Nauja laida. Pusla
pių 392, gražiais apdarais. Kaina $4.(M), iki birželio 1 dienai tik $3.00.
Naujas Pilnas Orakulas.

Knyga pilna visokių paslapčių. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia 
monų knygii visame pasauly, šitoje knygoje yra daugybė paveikslų, ku
riuose atvaizduojama visi pasaulio mbabonai ir monai. Nauja lai
da, gražiai apdaryta. Kaina $5.00, iki birželio 1 dienai tik $4.00.
Lietuvių Kalbos Gramatika.

Parašė Rygiškių Jonas, šita gramatika, tai geriausia lietuvių kalbos 
gramatika. Sykiu šitoje gramatikoje randasi ir Sintaksė. Knyga naujai 
parašyta. Pusi. 280, gražiais apdarais. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai 
lik $2.00.

Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas.
šita knyga yra reikalinga kiekvienai gaspadinei, kuri nori pagamin

ti gardžius valgius. Pusi. 162, apdaryta §1.75, iki birželio 1 dienai tik 
$1.45.
Žemės Globusas.

Pirmas lietuviškas globusas, darytas Lietuvoje, šitame globuse ran
dasi visi pasaulio kraštai, mapes. šitą globusą turėdami savo namuose ma
tysite visą pasaulį kada tiktai norėsite ir sykiu papuoši savo namus. Glo
busas didelis, bet tinkamas laikyti pastačius ant stalo. Kaina $20.00, bet 
iki birželio 1 dienai tik $10.00.
Geografija arba Žemės Aprašymas,

Knyga su daugeliu paveikslų, su daug mapų, gražiais apdarais. Pusi. 
469. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00. Knyga žingeidi, verta 
visiems įsigyti.

Lietuvių Tauta Senovėje ir Šiandien.
Parašė Dr. Jonas šliupas. Tai pilna Lietuvos Istorija nuo 13 iki 16- 

tam šimtmečiui. Svarbus dokumentas ir verta žinoti visiems, kurie intere
suojasi Lietuvos Istorija. Pusi. 563, apdaryta. Kaina $3.00, iki birželio 1 
dienai tik $2.50.
Lietuvos Istorija nuo Gedimino iki Liublino Unijos.

Parašė Simanas Daukantas. Puslapių 531, apdalyta. Kaina $2.75, 
iki birželio 1 dienai tik $2.25.

Lyties Mokslas.
Parašė Dr. A. J. Karalius. Knyga labai žingeidi ir daug pamokinanti, 

su daug paveikslų, kuriuose atvaizduojama lyties organai. Pusi. 400, ap
daryta. Kaina $7.00, iki birželio 1 dienai tik $4.00.

Istorija Abelna.
Parašė Dr. A. Bacevičius. Pusi. 498, apdaryta. Kaina $2.75, iki bir

želio 1 dienai tik $2.00. Svarbi knyga apie viso pasaulio kraštus.
Etimologija arba Istorija Apie Žemės Tautas.

Knyga su daug paveikslų. Pusi. 667, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tik $3.00. Knyga pilna žingeidumo, verta ją įsigyti vi
siems.
istorija Amerikos.

Prie galo knygos telpa S. V. konstitucija. Pusi. 364, apdaryta. Kaina 
$2.25, iki birželio 1 dienai tik $1.75.

Sekretai Monijimo, Arba Kaip
Likti Burtininku

Pirma knyga pas lietuvius, kuri parodo kaip 
daryti monus bei visokias štukas. Knyga su 
daug paveikslų. Pusi. 174, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.50.__________
Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoje. 
Ir Lietuviškas Statutas Zigmonto 1

Šitą istorišką knygą parašė Dr. Jonas Šliu
pas. Knygoje aprašomi nuotikiai Lietuvoje nuo 
1569 metu iki 1795 metų arba nuo Liublino uni
jos iki Rusijos pasidalinimo. Norintiems susi
pažinti su Lietuvos istorija verta įsigyti šitą 

_ knygą. Pusi. 552, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
zį birželio 1 dienai tik $3.00.

Žmonių Poezijos Antologija
(Įvairių dainų rinkinys). Binkio tekstas, 

šęmonio piešiniai. Leipcinge, 1923. Pusi. 196, 
didelio formato. Kaina $3.00, iki birželio 1 die
nai tik $2.50.

Iš Gyvenimo Veliu Bei Velnių.
Parašė Dr. Jonas Basanavičius. Labai žingeidžios apysakos apie vel

nius, dūšias ir t.t. Pusi. 470, apdalyta. Kaina $2.75, iki gegužės 1 dienai 
tik $2.00._________________________________________________________
Sveikata.

Šita knyga turėtų rastis kiekvieno lietuvio name, nes joje randasi 
tokie dalykai, kokie reikalinga žinoti kiekvienam. Knyga pilna paveikslų, 
atvaizduojami visi žmogaus sąnariai, taipgi tuose paveiksluose parodo
ma kokie vabalai užkrečia žmogaus kūną. Kaip nuo visokių ligų saugotis 
ir kaip gydytis. Pusi. 339, gražiuose apdaruose. Kaina $2.00, iki birželio 
apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.75.
Žmogaus Pareigos.

šitą knygą parašė garsus italų revoliucijonierius Giuzeppe Mazzini. 
Knyga nepaprastai žingeidi ir pamokinanti, vertėtų ją kiekvienam lietu
viui perskaityti. Lietuviu kalbon vertė V. K. Račkauskas. Pusi. 245, 
apdalyta kaina $2.00, iki birželio 1 d. tik $1.75.
Kada ir kokiu Budų Svietas Sutvertas?

Paraše profesorius Meyer. Knyga maža, bet svarbi. Pusi. 140, apda
lyta. Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25.
Lietuviškos Pasakos Įvairios.

Surinko Dr. Basanavičius. Visos apysakos randasi 4 knygose ir visos 
4 knygos apdarytos atskiroj. šitose 4 knygose randasi virš 700 apysakų, 
šitos apysakos \yra svarbios, nes musų tėvų-tėveliai jas yra pasakoję ir 
jos taip ėjo iš gentkartės į gentkartę, kol garsus tėvynainis Dr. Jonas 
Basanavičius surinko ir surašė tokia tarme, kaip jos kad buvo pasakotos. 
Šitos apysakos liks nemirtinos, nes jose slepiasi lietuvių praeitis, lietuvių 
vargai ir nelaimės, jų kovos, jų narsa. Pusi. 1300, visos apdarytos. Kaina 
$9.00, iki birželio 1 dienai tik $7.00.________________________________
Žvėrys ir Žmogus

Šitą knygą sutaisė šernas. Knygoje randasi paveikslai vaizduojantis 
įvairius žvėris. Parodoma kaip senai ant žemės kokie gyvūnai atsirado ir 
koks yra giminingumas tarp žmogaus ir gyvulio ir t.t. Pusi. 313, apda- 
ryta. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00._____________________
“Gyvenimas”

Mėnesinis žurnalas skiriamas mokslo gvildenimo reikalams. Leidžia 
Mokslo Draugai. Redaguoja Dr. A. J. Karalius. “Gyvenimo” bendradar
biai — visi lietuviški mokslininkai. Kaina metams $2.00, kurie iki 1 die
nai birželio užsirašys “Gyvenimą” ir prisius $2.00, gaus dovanų naują 
knygą parašytą Dr. A. J. Karaliaus — “Venerinės arba Slaptosios Ligos 
—Kaip Nuo Jų Apsisaugoti”.

Pinigus malonėkite siųsti sykiu su knygų užsakymu ir geriausia money orderiais, čekiais arba 
“cash”, bet registruotame laiške. Jei neturite knygų katalogo, reikalaukite, prisiusime. Jei no
rite muzikalių dainų katalogą, mes turime atskirą, — reikalaukite muzikalių dainų katalogą. Jei 
reikalas prisiusime ir abu katalogu. Laiškus siųskite šituo adresu:

SS

verta įsigyti šitą
AUSROS KNYGYNAS

Chicag'o, Illinois.3210 So. , Hals ted St

Ivanhove
Parašė Walter Scott. Romanas dviejose = 

knygose, apdaryta į vieną. Tilžėje, 1922. Pusi. 
450. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00. ■
Vienuolio Raštai B

Dvi knygos apdarytos j vieną. Tilžėje, g 
1922. Pusi. 560. Kaina $3.00, iki birželio 1 die- g 
nai tik $2.50.
Šventas Petras Ryme š

Parašė H. Sinkevičius. Vilniuje, 1908. § 
Pusi. 230, apdaryta. Kaina $1.25, iki birželio g 
1 dienai tik $1.00.
Karo Takas ?

Parašė Mayne Reid. Išeiviai iš Transvali- = 
jos. Tilžėje, 1923. Pusi. 192, apdaryta. Kaina B 
$1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25. g
Rymas g

Parašė Emil Zola. Pusi. 432, apdaryta, g 
Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00. ------------------------- - u
Iš Mano Atsiminimų

Parašė Dr. V. Pietaris. Su autoriaus pa- = 
veikslu. Telpa gana daug žingeidžių apysakų. S 
Pusi. 301, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 g 
dienai tik $1.50. gg
Putino Raštai §

Dviejose knygose, apdaryta i vieną. Tilže = 
je, 1922. Pusi. 480. Kaina $2.50, iki birželio 1 = 
dienai tik $2.00.
Skalpų Medžiotojai B

Parašė Mayne Reid. Tilžėje, 1922. Pusi. B 
219, apdaryta. Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai g 
tik $1.25. y
Pampėjos Galas g

Parašė Eug. Turo. Romanas. Tilžėje, = 
1922. Pusi. 200, apdaryta. Kaina $1.75, iki " 
■birželio 1 dienai tik $1.50. ■
Bedieviu šventraštis B

Knyga sudaryta iš senų “Kardų”. Daug g 
gerų pasiskaitymų, daug paveikslų ir juokingų = 
dainų. Pusi. 900, apdaryta. Kaina $4.00, iki = 
birželio 1 dienai tik $2.00. ■
Lietuvos Kariuomenė f

Knygoje aprašoma ir paveikslais parodoma A 
Lietuvos kariuomenė ir jos vadovai. Knyga g 
žingeidi, ypač tiems; kurie interesuojasi Lietuvos = 
padėtim. Knyga didelė 7x10, gražiais apdarais. B 
Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2.50. jįj
Abrozdai §

Keturi abiozdai — didžių Lietuvos kuni- g 
gaikščių: AĮgirdo, Gedimino, Vytauto ir Keistu- = 
čio. Paveikslai tinkami papuošti namus, ofisus, ■ 
svetaines ir t.t. Kaina $2.00, iki birželio 1 die- g 
nai tik $1.50.
Naujųjų Amžių Istorija

Paruošė V. Zakševski. Dvi knygos. Tilžė- = 
je, 1922. Pusi. 330. Kaina $1.25, iki birželio 1 B 
dienai tik $l.Q0. įįį
Rytai ir Mytai g

Parašė K. Ivanovas. Karaliaučiuje, 1922. B 
Pusi. 125. Kaina 75 centai, iki birželio 1 dienai » 
tik 50c. =
Christomatija—Dalis 1 ir II.

“Vargo Mokykla”. Kalbos mokslo reikalui, = 
paraše J. Jablanskas. Kaunas, 1922. Pusi. B 
540. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $2.00. g
Vokiečių Okupacija Lietuvoje g

Paveikslai ir aprašymai. Surengė J. šilie- g 
lis. Knyga turi 190 paveikslų iš vokiečių oku- = 
pacijos laikų ir tiek pat puslapių su lietuvišku " 
ir anglišku aprašymu. Knyga didelio formato. ■ 
Kaunas, 1922, pusi. 190. Kaina $6.00, iki birže g 
lio 1 dienai tik $4.00.
Vokiečių Kūryba

Parašė prof. Heinemanas. Vokiečiu literatū
ros istorija. Berlyne, 1922. Pusi. 550;’II tomai 
j vieną knygą, apdaryta. Kaina $3.50, iki bir- 
želip 1 dienai tik $2.75._____________________
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai

Sutaisė Šernas. Knyga su daug paveikslų. 
Pusi. 370. JDrutais apdarais. Kaina $2.50, 
iki birželio 1 dienai tik $2.00,________________
Krėvės Raštai

Trijuose tomuose, apdaryta vienoje knygoje. 
Tilžėje, 1922. Pusi. 700. Kaina $4.50, iki bir- 
želio 1 dienai tik $4.00,______________________
Biblija Kunigo Bimbos

Kurie myli juokus patys ir myli juokinti ki
tus, verta šitą knygą įsigyti. Knygoje randasi 
pamokslai ir giesmės kunigo Bimbos. Taipgi 
daugybe paveikslų iš kunigų, davatkų ir minyš- 
kų gyvenimo. Abelnai sakant, knygoje yra pa
juokiama dvasiškija. Pusi. 59, labai didelio 
formato. Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik 
$2.00. šita knyga yra “šakės” laidos ir jų 
randasi gana mažai norintis įsigyti pasiskubin
kite.
Gyvulių Protas

Parašė Dr. T. Želi. Pusi. 212. Kaina $1.25, 
iki birželio 1 dienai tik $1.00.________________
Psichologijos Vadovėlis *

Paruošė prof. Čelpanov. Vilniuje, 122. B 
Pusi. 242. Apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio g 
1 dienai tik $1.75.___________________________ =
Mažosios Lietuvos Politikos Veidrodis Į

šitoje knygoje vaizdžiai nupiešta abelna pa- = 
dėtis Mažosios Lietuvos. Parašė A. B. Klaipė- B 
diškis, Kaune, 1923 m. Pusi. 190, didelio forma g 
to. Neapdaryta. Kaina $1.75, iki birželio 1 = 
dienai tik $1.25.____________________________  B
Fizikos Dalis I, II, III w

Visos trys dalys apdarytos j vieną knygą. B 
Paruošė K. šakienis. Vilniuje, 1923. Pusi. 470. ■ 
Su daug paveikslų. Kaina $4.00, iki birželio 1 = 
dienai tik $3.00.__________________________ ~ =
Lietuvių Kalbos Gramatika

Naujas pertaisytas leidinis. Sutaisė J. Da- = 
mijonaitis. Kaunas, 1922. Pusi. 126. Kaina B 
75c., iki birželio 1 dienai tik 60c. ■
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| ŽINIOS IŠ LIETUVOS
TRAKŲ BATARI- 

JADA
(Tąsa iš pereito num.)

V-
Kas nepažįsta Trakų ^apskri

ties, Avinėlių kaimo Miką — 
Mykolą židanavičių ? Visi jį 
pažįsta! Gerai pažįsta ir Ame
rikiečiai iš Trakijos kurie liki
mo atvaryti Lietuvon, bet pa
ragavę “krikščioniško chamiz
mo” atgal išvyko Amerikon. At
mins tie Miką kuriems jis cla
ve sveiką patarimą kaip išsi
gelbėti nuo išnaudojimų musų 
profesijonalų kyšininkų, ypatin
gai mylinčių Amerikiečių su do- 
lariais kišenius. ...

Trakų apskrities Avinėlių 
Mikas yra lygiai kas Suvalkie
čiams buvo Kudirka, Basanavi- 
vičius ir kiti.

Avinėlių Mikas pirmasis pra
dėjo Trakų apskrityje žadinti 
užsnudusią Lietuvių sielą anais 
žiąuriais musų tautai vargo lai
kais prie Rusų satrapų. Pats 
būdamas apsišvietęs žmogus, 
jis apsigyveno kaime vien tik
slu Lietuvius šviesti ir žadinti 
jų sąmonę — nepriklausomais 
tapti.

Perdrąsus sumanymas jo tuo
met buvo, bet jo geležinė valia 

' laikydavo jame tą drąsą. Daug 
jaunimo jis išauklėjo Lietuvių 
dvasioje; daug jau nūdien pase- 

. no ir mirė, bet Lietuviais.... 
Užtat nekęsdavo jį Rusų žanda
rai. Kasmet tankiai pas Miką 
lankydavosi, darydajvo kratas, 
bet Mikas kaip ir visuomet lai

darų viršininkui"kad Miką su
imtų ir ištremtų Sibiran kaipo 
pavojingą asmenį Rusų galy
bei. Vienas iš daugelio skundų 
to kunigėlio teko ir man nese
nai matyti nuoraše, sekantis:

“Vilniaus Rėdybos žandarų 
Viršininkui

Žiežmarių Klebono ,Kun. Juo
zo Auguno bei Avinėlių Kai
mo Kazio Tauro Pranešimas.

Šiuotri pranešama Jūsų Ma
lonybei kad pas vietos kurs- 
tytoją-Litvomaną Miką žida
navičių tankiai lankosi nepa
žįstamas mums jaunas vyru
kas be priešakinių dantų, ro
dos vardu Juozas Pažerskis, 
kuris židanavičiui gabena iš 
Kauno uždraustus Lietuviš
kus spaudinius, kuriuos tas 
kurstytojas musų apielinkė- 
je platina” (ir tt. Parašas). . .
Tai dokumentas jog ir kuni

gėliai uoliai kovojo Lietuvai ne- 
prigulmybės iškovoti, kuo ku
nigėliai nūdien myli tankiai pa
sigirti kad, girdi, ir mes buvo
me kovotojais.

Miko ne mulkio butą, mokė
davo visuomet išsisukti, net pa
vyko kartą viršminėto doku
mento iclaeiti, kaipo įrankio ku
nigų kovos už Lietuvos laisvę.

Su Miku, Trakų pionierium, 
susipažinau pereitą pavasarį, 
nors jisc manęs' iki šiai dienai 
gerai nepažįsta.

Susipažinova^ gan poetiškai, 
ypatingai!

Mat atvažiavus iš Amerikos 
pas draugus pasiviešėti, vieną

mingai išsisukdavo iš jų žaban
gų. Mokėjo Lietuviškus spaus
dinius laiku paslėpti kad nei sy
kio nebuvo suimtas. Idėjos dar- 

' bą pasekmingai varė. Ypatin- 
’ gai Miką kunigai neapkęsdavo.
Mat Mikas visuomet keldavo aį- 

“ kštėn kunigų parsidavusią Ru
sų satrapams dvasią.

Taip vietos Žiežmarių klebo
nas, Kun. Juozas Augunas, be 
galo prirašydavo skundų, pra
nešimų Vilniaus vedybos žan-

kartą pasiūlė man draugai su
sipažinti su Miku. Pirm to bu
vau daug gero girdėjęs apie jį, 
todėl pasinaudodamas proga, nu
ėjau su draugais į Strėvos upę, 
kame tui-ėjome Miką surasti.

Buvo tai pavasarį. Radome 
Miką vienoje iš salų Strėvos — 
gražiai jau žydinčios gėlėmis — 
sėdintį su meškere žuvis meš
kerioti. Pamačiau apysenį vy
rą, energingo veido išvaizdos, 
su žila, patriarkine barzda, tik-

EXTRA!

3352 Superior Ave. Cleveland, O.

Kas Slepiasi uz Žinomu Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
į tai. Su daugeliu paveikslu senovės rašytojų ir 
dievų. Paraše K. S. Karpavičius. 156 pusi......
Drūtuose audimo viršeliuose ................................. !
Buvo 75c.—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkareva. jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Verte K. S. K. Tu
ri 295 puslapius ................................................... $1.!

Buvo $1.25—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

Kandidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotojų po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė, keliones po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių. 
Kaina 50c. Audimo viršeliai.....................  $1.25
Buvo $1—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

Vienuolyno Slaptybės. Indoniua ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A. 
152 puslapiai ..................................................

Buvo $1—dabar 50. Apdarytu nėra

ras Lietuvis, Lietuvos atgimi
mo pionieriaus tipas.

Tūli pasakojo kad Mikas, ne
priklausomai Lietuvai atgimus, 
verkė lyg mažas vaikas džiaug
smo ašaromis. Mat, už ką ko
vota jau gauta.... “Bet neil
gai iLietuvos atgimimu tepasi- 
džiaugė kaip Mikas taip ir ki
ti patriotai. Gražu vien tik bu
vo 1918—19 metais kol prie val
stybės vairo nebuvo Kademų. 
Kol kunigai nevaldė Lietuvos, 
vis pusėsinai ėjo. Nors ir (di
džiai pavargę buvo Lietuviai, 
Vokiečių okupacijos žiaurumus 
iškentėję, vis tik džiaugėsi.

Lietuvai atgimus visi entu
ziastiškai giedojo Tautos Him-1 
na kuone su ašaromis akyse: Į

Lietuva Tėvyne musų,
Tu didvyrių žeme.... 

bet nūdien su šypsą ir pašaipa 
satiriškai girdėti skambant žo
džius y

Lietuva Tėvyne musų.
Tu kunigų žemė. .. .
Ištikrųjų Lietuva nūdien yra 

vien kunigų žemė. Kunigai 
nors kadaise nekovojo už Lie
tuvos nepriklausomybę, bet tik 
jie sulaukė sau laisvės žmones 
mulkinti; jie nūdien kiek nori 
išnaudoja žmones pasikinkę Ba
torus, Stosiunus....

Kunigai Lietuvoje ministe
rial, valdovai! Kunigų yra ir 
Lietuvos žemė.... Kiekvienas 
tą gali paliudyti kas buvo Lie
tuvon atvykęs ir paregėjęs šių 
dienų valdovus.

Nepatiko ir Mikas musų val
donams. Už jo tiesos žodžius 
įvairiais budais ėmė jį perse
kioti.

Už karštą jo Lietuvybę bei 
žadinimą Lietuviu dvasios sun
kiausiais laikais Rusų gadynes 
ir mylėjimą tiesos žodį tarti, 
apielinkės kunigėliai iškeikdavo 
jį iš sakyklos. Nepasibaigė iš- 
keikimu. Imtasi demagogijos 
— mylimiausio kunigų įnagio; 
pradėta kartoti Kun. Auguno 
niekšiškus metodus....

Ne ilgai laukta.
Pavasarį 1923 m. balandžio 

110 d. sulyg initiatives Stosiuno 
padaryta Miko grytelėje Avinė
lių kaime krata vietos milicijos 
Nuovada Batoru. ’Dalyvavo kar
tu ir jo pakalikas Mockus. Nė
rėsi abudu iš kailio kad kaip 
nors suradus priežastį Miką su
imti. Prikalbinėjo vieną vyru
ką kad tas demagogiškai liu
dytų prieš Miką; gyrėsi Savo 
galybe jog jis esąs veik Dievu 
toj apielinkėj. Darant kratą 
Batoras begėdiškai tiek iškone
veikė nekalto žmogaus jausmus, 
tiek prisityčiojo jog Rusų sat
rapai niekuomet, pasak Miko, 
taip žemai nepasielgdavo kaip 
pakinkytas Stosiuno vargonin
kas Batoras. Neradęs nieko in- 
tartino jo bute, pradėjo žodžiais 
užgaulioti kam jo rankos juodos 
bei apgailestauti kad, girdi, jam 
(Batorui) labai gaila jog nega
lįs Miką suimti; jeigu butų su
ėmęs, pasak jo žodžių, tai jis 
(Batoras) “savo kalėjime butų 
Mikui plaukus iš galvos ir barz
dos išrovęs”, kai darydavo Is
panijoje inkvizicijos gadynėje. 
Ar šis niekšas nuo savęs kalbėjo 
ar gal buvo įgaliotas Stosiunu 
taip pasakyti. .. .

Ėjo gandų kad Batoras ištik
rųjų inkvizitoriškai kankino ka
linius kurie turėjo “laimės” “jo 
kalėjime” pabūti, (žinoma, ne 
kriminalistus, tik politiškai in- 
tariamus.)

Visos pinkles-žabangai Sto
siuno nuėjo niekais. Senas pie- 
nierius liko neįžeidžiamas, o Ba
toras su Mockum jau gavo ‘šuns 
biliet us’; toks likimas ateityje 
laukia ir Stosiuno.

Apie Kruonio Vaicekauską.
Daug kas Lietuvoje savo lai

ku spėliodavo jog pas mus in
kvizicija gyvuoja. Čia ne pro 
šalį paminėti (Batoro apgailes
tavimą bei Kruonio gyventojų 
pasakojimą apie viešpatavimą 
Batoro padėjėjo J. Vaicekausko 
Kruonyje, šis padėjėjas gir
dėt irgi pavarytas iš milicijos, 
bet ačiū Stosiunui, jo protek
cija J. Vaicekauskas tarnauja 
Kruonio valsčiaus valdyboj raš
tinėj raštvedžiu ir po senovei 
kyšininkauja bei nemandagiai

su žmonėmis elgiasi. Taigi na
muose kokio tai Ruso Kruony
je, jam dar nesugryzusiam iš 
Rusijos,. Vaicekauskas buvo įsi
rengęs “savo” kalėjimą. Savi
ninkui pargryžus, kalėjimas iš
sikraustė į valsčiaus butą, bet 
Ruso bute liko ir dabar keistų 
sienose geležinių kriukių, keis
tų inkvizicijos įrankių kokiais 
Vaicekauskas kankindavo nelai
mingus suimtuosius. Gyvenan
tieji netoliese žmonės girdėdavo 
iš kalėjimo buto to Ruso na
muose neapsakomus riksmus. .. 
Viena žydės net buvo mačiusi to 
didvyrio darbus, kai jis vieną 
kartą kankino suimtą kalinį, 
kuris po tam vežamas į Kaiše- 
dorius kelyje mirė.

(Bus daugiau)

Klaipėdos Uosto Bruz
dėjimas

Klaipėdos uostas šiuo metu 
Saro gana gyvo įspūdžio. Prie 
kratnto pagal muitinėls barakų 
guli mažiausia astuoni iš dalies 
labai dideli garlaiviai. Didžio
ji jų dalis krauna anglis, kiti 
kitas prekes, treti rodos laukia 
sąu krovinių. Didysis sunkumų 
kilnotojės-kranas kilnoja į veži
mėlius didėles dėžes po šešias 
greta ii- vieną viršuj. Dėžių šo
nuose užrašyta žcdžiaL “Ford”, 
vadinasi kraunama automobiliai 
arba garinių plūgų motorai. 
Greta sukrauta kuliamųjų ma
šinų serijos, kaip matyt, Švedų 
fabrikatai. žiemos uostas už
šalęs. Jame Įsižiemavęs Lat
vių laivas “Meteoras”. Prie Su

ėjimo guli žibalo tankų garlai
vis, jau išsemtas ir pasiruošęs 
išiptaukti. šiandien laukiama 
dar keleto garlaivių .ateinant. 
Toli marių, sąsiauroj prie uosto 
žočių Baltijos jūrių angoj karts 
nuo karto girdėti duslus tarškė

jimas — tai ledgaudžiai, vers
dami juodų dūmų kamuolius 
laužia ledą, platina inėjimą į uo
stą. Iš tolo atrodo lyg žąsis 
gužiu kabirrtųs ant ledo ir vėl 
grimsta gilumon, ledui įlužus. -

“Kl. ž.”
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Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

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

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.
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SKAITYKIT IR ŠVIESKITĖS!
Skaitykit šias Tėvynės Mylėtojų 

Draugijos išleistas knygds:

1. KEISTUTIS. Tragedija V aktuose. Iš 
Ansvk’o vertė Vincas Kudirka. Tilžėje, 
1897, psl. 101............................................

5. VANDUO ANT ŽEMĖS, PO ŽEME IR 
VIRŠUJE ŽEMĖS. Parašė Rubakin’as, 
vertė Daugys. Chicago, Ill., 1900. 52 psl.

G. BAUDŽIAVA LIETUVOJE. Parašė Žmo
gus. Chicago, Ill., 1901, pusi'. 76........

9. PRANO VAIČAIČIO EILĖS. Plymouth, 
Pa., 1903 m., pusi. 165 .......................
CHEMIJA. Parašė Roscoe, vertė- S. M. 

Su paveikslais. Plymouth, Pa., 116 pusi. 
ŽEMĖS ISTORIJA. Su paveikslais. Pa
rašė S. M. Chicago, Ill., 1904, pusi. 54.. 
KAIMIEČIU KOVA SU PONAIS. Iš isto

rijos. Parašė Varguolių Bičiuoliai. Ply
mouth, Pa, 1905 m., pusi. 60 .....................
SOCIALIZMAS IR DARBININKŲ KLAU
SIMAS. Parašė Kun. Th. McGrady, iš An
glų kalbos vertė F. M. Philadelphia, Pa., 
1906 m., pusi. 39 ......................................
ŽIVILĖ, Duktė Karijoto. Tragedija V ak
tuose. Parašė V. Nagarnauskas, Plymouth, 
Pa., 1905. 118 pusi....................................
REVOLIUCIJA Jos prasmė, priežastis 
ir pamatas. Parašė J. Baltrušaitis. Ply
mouth, Pa., 1907 m., pusi. 44 .................
VINCO KUDIRKOS RAŠTAI. šešiuose 
tomuose. Su daugybe paveikslų ir piešinių. 
Tilžėje, 1909 m.....................................  $10.00
PASKAITOS Iš BIOLOGIJOS IR BAK
TERIOLOGIJOS. Su paveikslais. Parašė 
Dr. A. Garmus. Brooklyn, N. Y., 1912 m., 
pusi. 172 ...................................................... 35c
Gražiuose audimo apdaruose ..................... 75c
JONO JONY LOS (Kun. Jono Žiliauš) RA
ŠTAI. Trijuose tomuose. Tilžėje, 1912 m.
Audimo gražiuose apdaruose .............. $1.50
A. STRAZDO RAŠTAI. Su autoriaus au
tobiografija ir paveikslu. Chicago, 111., 
1914. pusi. 77 ...................  25c
Gražiuose audimo apdaruose ................. 50c
ŠIRDIS. Itališkai parašė Edmundo de 
Amici. Vertė Matas .Grigonis. Su dau
gybe paveikslų. Chicago, Ill. 1915, p. 362 $1.00 
Auksuotais ir spalvuotais audimo viršais $1.50 
DVASIOS GYVENIMO MEKA NIKĄ. Pa
rašė Prof. Dr. Max Ver worn, vertė, litera
tūros sąraša pridėjo ir svetimus žodžius pa
aiškino Dr. A. Garmus ir A. Rimka. Su pa
veikslais. Chicago, Ill., 1916, pusi. 148 
TEKNIKOS STEBUKLAI. Su daugybe 

paveikslų. Dviejose dalyse. Sulietuvino J. 
A. Chmieliauskas. Chicago, Ill., 916 m., 
1 12 pusi. Gražiuose audimo apdaruose. . 
DEŠIMTIES METU TAUTINĖ KULTŪ
RA LIETUVOJE. Parašė M. šalčius.... 
Gražiuose audinio apdaruose .................
KULTŪROS ISTORIJA. Trijose knygose 
su daugybe paveikslų. Vertė J. A. Chmie
liauskas. Chicago, 111., 1918, pusi. 505.. $3.00 
Gražiais audimo apdarais visos 3 knygos $4.00 
LIETUVOS ISTORIJA. Parašė M. Šal

čius. Brooklyn, N. Y., 1918 m. p. 97.... 50c 
Gražiuose audimo apdaruose . ................ /5c
LENKU APAŠTALAVIMAS LIETUVO

JE. Lenkiškai paraše Kun. Kaz. Prapuole
nis, vertė V. K. Račkauskas. New York, 
N. Y. 264 pusi. (Išparduota)............. $1.00
LENKŲ SĄMOKSLAS LIETUVOJE. Su 

dokumentais, žemlapiu ir fotografijomis. 
Parašė M. Šalčius. Chicago, Ill., 1921 m., 
pusi. 94 ........................................................ 60c
KITAS KARAS. Atsišaukimas į žmonių 
protą. Parašė Will Irwin, vertė V. K. Rač
kauskas. New York, N. Y., su paveikslais 
ir braižiniais. 142 pusi............................. 75c
PSICHOLOGIJOS VADOVĖLIS. Parašė 
Prof. G. čelpanovas, verte J. Gedminas. 
Mokykloms ir savamoksliams. Su pieši
niais. Kaunas, 1922, pusi. 164 ........ $1.00 

Knygas užsisakant reikia sykiu siųsti ir pinigus. 
Knygas galima užsisakyti tiesiai iš T. M. D. Kny

gyno arba nuo T. M. D. Serketoriaus.
Knygynai, skaityklos, knygų perkupčiai, taipgi ir 

T. M. D. kuopos užsisakant didesnį skaitlių 
knygų gauna didelius nuošimčius.

J. SEKYS
101 Oak Street Lawrence, Mass.

JUOZAS SOLIS, Knygius 
903 West 33rd Street, ----- Chicago, Ill.

30c

10c

10c

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19

20

26.

27.

29.

30.

31.

32.

60c

25c

10c

10c

10c

25c

10c
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50c
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50c
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VIENINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR PROGRESIVĖS 
MINTIES DIENRAŠTIS: ,

“LIETUVOS ŽIBIOS” gina Lietuvos liaudies reikalus, tvirtai 
sto^i už žemes reformą ir stovi sargyboje obalsio: “Lais
va nepriklausoma, deniokratinga Lietuva su Vilnium ir 
Klaipėda.”

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas dieną naujausių žinių ir 
nesibijo tarti teisybes žodį.

“LIETUVOS ŽINIOS” yra lienintelis Lietuvoje dienraštis ku
ris gina Amerikos Lietuvių reikalus, ir paduoda naujau
sių žinių is gyvenimo musų išeivių Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo laiko yra papuošiama kari
katūromis ii paišiniais.
Kaina: Lietuvoje menesiui 4 litai, užsienyj 5 litai.

“LIETUVOS ŽINIŲ” ADMINISTRACIJA
KAUNAS, LAISVĖS ALĖJA Nr. 60 LITHUANIA.

i
§

I

I

g
V

Chicago, Ill51 So. Halsted St

$2.00
1.00 

.3.00

I

EINA KAS ŠEŠTADIENIS
Metams Suv. Valstijose - - 
metu - -

H

::

I “VIENYBE

Numeris pažiūrėjimui dykai

Adresuoki

Naujas Savaitinis Am. Lietuvių Laikraštis 
U

Kaina
Pusei ___
Užsienyj ir Lietuvoj metams
Pusti metų 1.50’
Jeigu norit pasiskaityti tikrų ir teisingų žinių, skai

tykit “VARPĄ”, kuris, nieko neužkabindamas, paduoda 
ir nušviečia tik įvykius. Indėk į konventą dvidolarinę 

7.00) ir pasiųsk “Varpo” Administracijai, o gausi jį.

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo
nėms.

NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 
kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
■tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill

Dabar uzsirasyk
AMERIKOS LIETUVI

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užslirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų užrašinčt “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo- 
kit pinigus ir laiškus siųsdami;

“AMERIKOS LIETUVIS”
Worcester, Mass.1 5 Millbury Street

eina tris sykius j savaitę, ir nuo Sausio 1 die
nos, 1924, prenumerata yra $4.00 metams 
Amerikoje, $5.00 metams Lietuvoje.

rašo žmones is visų pa- 
patingai Lietuvos augš- 

tųjų mokyklų studentai, straipsnius, 
apysakas, poezijas, juokus.

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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Įį Kas Girdei Clevelande-Apielinkese |
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

“NEO-LITHUANUOS” SVE- 
ČIAI-STŲDENTAI JAU 

CLEVELANDE. K. Marčiulionis ir V. Banaitis

AKRON, OHIO
“Lapkus” bus Akrone. Saba

las vakare, balandžio 26 d., su- 
bato.j po Velykų, Akroniečiai 
sulauks nabago “Lapkaus”, ku-

Balandžjo 8 d. iš Pittsburgh 
pribuvo į Cleveland^ p. K. Mar
čiulionis, “Neo-Lithuania” Kor
poracijos bendradučio aukų rin
kėjas. Už poros dienų atvyko 
ir p. V. Banaitis, antras atsto
vas, kuris dar aukų reikalais bu
vo pasilikęs Pittsburge.

Jiems prakalbos rengiama se
kančios seredos vakare, nuo 8 
v., Lietuvių svetainėje, kur ren
giasi daugybė eiti pasiklausyti.

Abu jiedu yra smarkus vyrai; 
ir geri kalbėtojai — galima sa-1 
kyti retai tokių Amerikos Lie-, 
tuviams pasitaiko girdėti. Prie 
to dar jų naujos žinios apie Lie-' 
tuvą, ypati'ški patyrimai laike i 
kovų už atvadavimą,Lietuvos iš 
priešų rankų, kovos mušiu lau
kuose — visa tai bus labai žin
geidi! išgirsti.

Aukas jiedu renka ne politi-

Lietuvos Universiteto Studentai iš Kaunp

V. BANAITIS

kai ir ne kokiai partijai ar par
tijos moksleivių palaikymui ir 
padarymui jų partijos įran
kiais. Renka bendrabučiui ku
riame galės mokslo metu turė
ti prieglaudą iš visų Lietuves 
kraštų suvažiavę Kaunan moks
leiviai, vietoj kaip dabar turi 
gyventi kur pas žydus palėpėse 
ii- brangiai mokėti, o skursti lyg 
paskutiniai žmonės.

K. Marčiulionis šįmet baigs 
advokatūros mokslą, jis nepa
siliks valdyti to bendrabučio, 
nepasiliks vėliau ir kiti jame 
amžinai, bet prie Lietuves Uni
versiteto liks namas kuriame 
vis galės rasti prieglaudos tokie 
moksleiviai kurie kitur nepri
tiks del griežtos partijų discip
linos.

V. Banaitis turi su savim se
noviškas Lietuviškas kankles, 
ant užbaigos prakalbose jis pa
skambins Lietuviškas’ liaudies 
daineles.

Neužmirškit, jų prakalbos at
sibus sekančio j seredoj, balan
džio 16 d;, Lietuvių salėj.

SLA. 14 kuopos rinkimai. Ba
landžio 3 d. SLA. 14 kuopa lai
kė susirinkimų, kuriame tarp 
kitų reikalų buvo balsavimai už 
Centro Valdybą. Balsų kandi
datai gavo sekančiai:

Ant prezidento: Gegužis 30; 
Dundulis — 24; Dr. Graičiunas 
— 2. Ant vice-prez.: Kamarau
skas 35; Metelionis — 18; Ma- 
žiukna— 1; ant ižd.: Paukštis 
30; Salaveičikas — 20; Kaspa
ras — 3; ant sekr.: Jurgeliutč 
33; Steponavičius — 20; Les- 
nauskas — 2; ant dr.-kvotėjo: 
Dr. Klimas 32; Dr. Biežis —16; 
Dr. Montvidas — 6. Iždo glo
bėjai: Danielius 27; žemantau- 
skas — 27 ; Jočionis — 17 ; Ra- 
ginskas — 16; Kazakevičius — 
6; Ovcraitis — 4.

Abelnai imant, bolševikų sta
tyti kandidatai kožnas gavo ma-
žiau negu tautininkų, šiame 
susirinkime tautininkų mažai ir 
buvo, vienok bolševikus viršijo.

Delegatu į SLA. seimą išrink
ta A. Praškevičius prieš bolše
vikų kandidatą kuris irgj ma
žiau balsų gavo kaip ir Centro 
Valdybos jų kandidatai.

Sandarcs 18 kuopos susirin
kimas laikyta balandžio 8 d., ka
me buvo balsavimai ant Centro 
Valdybos, rinkta delegatas, ir 
buvo atsilankęs svečias, p. K. 
Marčiulionis.

Valdybos balsavimuose pa
sekmės tokios:

Ant prezidento: Liūtas — 6; 
Dr. Graičunas — 11; ant vice- 
prez. : N. Rastenis 15, Valančius 
1, Katkus— 1; ant sekr.: Sida
brą 6; Kriaučelis — 8; and ižd.: 
Iras 16; Mockus — 1; ant glo
bėjų — Virbickas 17 ; Rauktytė 
— 10; Jankauskas — 14; Sa
piega — 1; Kronkaičiutė — 3.

Delegatu į Seimą išrinkta A. 
Praškevičius.

Prie to dar buvo rinkta dar-

Kalbės Sekančios Seredos. vakare, nuo 8 vai.

Balandžio-Apill 16 d. 1924 m,
Lietuvių Salėje 6835 Superior Ave,

rio pati susibičiuliauja su senu 
jo draugu ir paskui ant sprando 
jodinėja iki Lapkus suseka kad 
tas jo liežuvninkas draugas bi
čiuliaujasi ir su daugiau kitų 
moterų ir merginų. Tada gerai 

'išsitraukęs Agnieškos namie da
rytos, Lapkus pareina, drąsiai 
pasako savo draugui ką jis apie 
jį žino, ii- iškrausto iš savo na
mų. Ale kad Lapkaus giminai
tė mergina tą barškalių pamyli 

1 tai Lapkus sutinka leist ją už 
jo, bet nuo tos dienos baršku
lius palieka Lapkaus pastumdė
liu. Ta puiki juokinga kome- 

’ dija bus vaidinama 772 Ray
mond st. salėj nuo 7:30 vakare. 
Loš garsus Clevelandb artistai. 
Kurie neateisit, niekad daugiau 

| nematysit “Lapkaus”.
Kovo 29 d. Lietuviai bolševi

kai buvo surengę balių-šokius. 
Tame jų baliuje vyčiai grajino, 
šoko ir dainavo. Vyčiai sakosi 
esą katalikai, o gavėnioje šoka 
yra užginta. Bet vargu iš jų

GERAS BARGENAS
Parsiduoda 2 šeimynų namas, 

po 5 kambarius, su maudynėm ir 
visais kitais parankumais, netoli 
Lietuviu bažnyčios. Klausk* 

’6510 ĖDNA AVĖ.

kokie katalikai išeina. Tarp vy
čių ir bolševikų skirtumo nėra, 

j jie abeji graužia Lietuvių kūną 
ir čia veikdami kenkia Lietuvai.

Akrono vyčiai ne tik su bol
ševikais šokius rengia, bet ir jų 
laikraščius skaito; Neveltui vi
suomenė nuo jų šalinasi! kaip 
nuo kokių zdraicų. Jie tik mo
ka šnipinėti, kunigus iš bažny
čių mėtyti ir kartu su bolševi
kais Lietuvai kenkti, štai kaip 
dirba vyčiai tautai ir bažnyčiai, f

Akrono Lietuviams žinomas' 
Ignas Puišis atsidarė ofisą po I 
No. 653 Rhodes Aye. Jisai pa-1 
tarnaus namų pirkime bei par-i 
davime. Pasitikima kad Lietu-' 
viai jį rems.

Šiose dienose iš Columbus, O. 
biznio reikalais lankėsi Akrone I 
Jonas Ruika.

Alice Verbiutė; 16 metų am
žiaus, už nesilaikymą tvarkoj 
pas tėvus likos valdžios paimtą) 
neapribotam laikui į pataisoj 
namus. Sako yra ir daugiau' 
Lietuvaičių kandidačių į tą vie- 
tą. Tėvai, nemokinkit savo vai-:

kų gero užsilaikymo iš mažens, met jau gali duoną pelnytis, tu-
ir jų sulauks toks pat likimas, ri eiti į pataisos namus.
Kada per vargą paauginai, kilo- Meiženis.

Draugystems |
Biznieriams

“Dirvos” Spaustuvė Įsigijus automa
tiškas spausdinamas mašinas atlieka 
spaudos darbus pigiausia už kitus:

bininkai businčiam perstatymui 
“Dvikojis Katinas”, taipgi su
dėta aukų gynimuisi nuo Kun. 
Garmaus ir kitu klerikalų kurie 
patraukė “Sandarą” teisman, ir 
įsteigta Gynimosi Komisija .au
koms rinkti.

prie kokio ten taikos teisėjo, 
kuris be tardymų žmogų nubau
džia didele pinigine bausme, o 
paskui su gaudytojais dalinasi.

Persekiot tokius agentus ir 
taikos teisėjus susigriebė vals
tijos senatorius Bender.

Didelis Bargenas
5 kambarių namas, maudynė, elek

tra, gazas. Kaina $4,500. Reikia 
Įmokėti $2,000. (16)

GEO. KAUPA & COMPANY
6603 St. Clair Ave. Cleveland, O.

Delegatai i TMD. ir Sandaros i 
seimus. Iš Clevelando šįmet Į, 
Worcester) vyksta tris delega-1 
tai kurie atstovaus Tėvynės My-' 
lėtojų Draugijos kuopą ir San
daros kuopą. Delegatais yra: 
K. S. Karpavičius, Ona Karpa- 
vičienč, A. Praškevičius.

Rodos dar Ohio, Penn, ir Mi
chigan Sandaros Kuopų Apskri
tis rinks delegatą, kurio suva
žiavimas įvyksta nedėlioj, ba
landžio 13 d., Pittsburge.

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
bus laikoma sekančiam utarnin- 
ke; balandžio 15 d., nuo 7:30 v. 
vakare, Lietuvių salėj. Nariai 
kviečiami susirinkti, nes bus 
balsavimai ant Centro Valdy
bos. Taipgi yra kiti svarbų;; | 
reikalai. Dalyvaus svečiai, pp. 
Marčiulionis ir Banaitis.

“Sausieji” agentai vaikomi. 
Clevelande priviso visokių tai
kos teisėjų kurie su savo agen
tais užtaisydavo pinkles ir gau
dydavo žmonelkis visai net ne-' 
kaltus neva už degtines parda
vinėjimą. Tokie teisėjai turėjo’ 
ir Lietuvius agentėlius kurie to
kiu bildu pinigavosi: sušnipinė- į 
.ja kur kas turi degtinės, arba 
sakoma kaip kur patįs atnešę 
paslepia, paskui padaro kratą, 
randa degtine, suima žmogų ir 
gabena ne į miesto teismą, bot

C. J. Benkowski, plačiai Lie
tuviams ižinomas Lenkas advo
katas, 46 m. amžiaus, pereitą 
savaitę petnyčioj eidamas laip
tais iš miesto rotužės, ant laip
tų nualpo ir mirė. Jis prieš po
ra metų laiko buvo miesto sek
retorium per keturis metus.

VISI LIETUVIAI ateiųa į savo 
šita geriausią maudynę. Abru- 
sas ir muilas viskas tik už 25c. 
921 St. Clair Av., arti E. 9th St.

Tėmykit, Ūkininkai
Pirkit ukes nuo savininko, gausit 

daug pigiau. Parduodu 40 akrų ūke 
su gerais budinkais, labai pigiai, ant 

j lengvo išmokėjimo. Randasi tarpe 
dviejų miestų. Daugiau informacijų 
klauskit laišku.

J. J. KOMPIK
Route 2, Pentwater, Michigan.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po pist 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 4
Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

Reikalinga Pardavėjai
Keli gabus vyrai ar moterįs i Real 
Estate biznį. Gali padaryti daug pi
nigų. Nuolatiniam ar vakarais dar
bui. Duodama didesnės išlygos negu 
kitur. Atsišaukite (19)

GEO. KAUPA & COMPANY
G. Kaupas Vedėjas 

6603 St. Clair Ave. Cleveland, O.

KYLA
Žmogus kuris išrado šią sistemą 

buvo du sykiu operuotas nuo patrū
kimo. Taipgi bandė vartoti įvairius 
diržus, kokie tik šiandien randasi. 
Bet vislias buvo veltui, pakol per 

i daugeli metų ligos kankinamas išra
do naują sistemą išsigydymui nuo 
patrūkimo, šita sistema yra gera vy
rams, moterims ir Vaikams, šimtai 
žmonių kurie vartoja musų sistemą 
džiaugiasi sveikata ir rekomenduoja 
ta sistemą savo pažįstamiems. Delei 
išbandymo atsišaukite ypatiškai arba 
laišku. Atsakymui indėkit už 2 c. 
štampą. Rašykit šiuo adresu: (36)

J. F. RICHARD
131 Walnut St. Holyoke, Mass.

Lietuviams Žinotina
| Per daug metu dirbęs ir veikęs 
j Clevelande ir apielinkėj p. Benis Ra
kauskas su draugų Vali Lietuvių ko- 

j lonijoj arti Lietuvių bažnyčios atida- 
! re ofisą kuriame apart patarimų pa- 
I tarnaus statyme namų, pirkime ir 
I pardavime ūkių. Priima mainais lo- 
i Lus Newton Falls, Lorain ir Salem, 
Ohio. Apdraudžia nuo ugnies namus 
bei rakandus. Kadangi p. Rakaus
kas yra architektu ir gerai žino sa
vo amatą tai ir darant su juo kokį 
biznį busi užganėdintas.

Kviečiame kaip vietinius taip ir iš 
kilų miestų Lietuvius ypatiškai ar 
per laiškus kreiptis šiuo antrašu:

ROCKWELL REALTY AND 
BUILDING CO.

6605 Wade Park Ave Cleveland, O. 
Telephone Randolph 908 J-X.

Ofiso valandos nuo 8 ryto iki S vak.

Telefonas Main 6111
P. J. KERŠIS

| baigęs Teisių Mokyklų Cuniber- 
I land Universitete, darbuojas su 
I Teisiu Ofisu advokato
I C. D. AINGER
J 307 WILLIAMSON BLDG.
| kur su visais teisių reikalais 
| Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
| Rusai draugai kreipdamiesi tu- 
| rėš teisingą patarnavimą.

PUIKIAUSIA STUDIO
Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
į Generališki perkranstytojai, vinduotojai ir staty- 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 
P kuojam, išlaidžiam ir sukraunam.

ii 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
__ _______ .................. ..............

NAMŲ IR 
GYVENIMO 

REIKMENYS
užlaikėm visokių pe
čių, gazu ir anglimi 
kūrinamų; drapanų 
skalbimui mašinų; 
torielkų, puodukų ir 
visokių alumino dai
ktų. Taipgi užlaiko
me po senovei api-
nių, sirupą ir milte-
liūs pasidarymui sauįB^^^g 
namie skaniu gėri-gKs|Sgg| 
rimų, ir tam reika-^^gS” 
lingus prietaisus.

G101 SUPERIOR
8707 BUCKEYE

CLEVELAND,
RD.
O.

Visada j asų pavei
kslai išrodys artis
tiškai jeigu fotogra
fuosi tęs musų stu
dijoje. Darbas pa
daroma atsakančiai 
ir pritaikoma gra
žios pozos. Trau
kiama vestuvių ir 
kitokios grupės, ir 
pavieniai ir vaikai. 
Artistiški rėmai vi
sokiems paveiks
lams.

ANTANAS BARTKUS 
1197 East 79th Street

LIETUVIŠKA MAUDYNĖ
Geriausia vieta Clevelande — abru- 
sas ir muilas duodama tik už 25c.— 
921 ST. CLAIR AVE., arti E. 9th St.

National Cash Registers
Nauji ir Vaitoti — Visokių 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjimais. — Procpect 
2650 — 1314 Huron Road.

Ekstra
Du namai ant vieno loto, po 4 kam

barius, maudynės, skiepai ir atikai. 
Geriausiame rezidencijų distrikte. 
Rendos į metus neša $1680. Kaina 
$14,800. Cash reikia $5,000. (16

GEO. KAUPA & COMPANY 
6603 St. Clair Ave. Cleveland, O.

BIZNIO PROGA 
čeverykų Krautuvų randasi vei
kliam kampe, netoli Šv. Jurgio 
Lietuvių bažnyčios. Nėra kom- 
peticijos. Dabar įsteigta taisy
mo ir valymo rankiai. Telefo
nas Randolph 7444.

GERAS BARGENAS—kas nori įsi
gyti bučernę ir grosernę. Geras 

biznis, geroj vietoj. Pardavimo prie
žastis, turiu kitą biznį, negaliu apei
ti abudu. Atsišaukit: (17)

955 E. 78 St. Cleveland.

PAVEIKSLAI RODOMA DOVANAI
Bus rodoma kaip Napoleonas at

lankė popiežių ir kaip su popiežium 
buvo pasielgta. Bus rodoma kaip 
Krikščionis buvo deginami ant laužo 
už tai kad jie atsisakė kloniotis po
piežiui. Bus parodyta ta baisioji na- j 
litis, vadinama šv. Baltramiejaus I 
Naktis. Suvirs 50,000 protestonų bu- , 
vo išžudyta toje naktyje, o tai po- ; 
piežiaus darbeliai, nes tie protesto- j 
nai tikėjo Biblijai, o popiežius buvo į 
prakeikęs (Biblijos skaitytojus.

Ateinanti Nedėldienį bus rodyta ' 
įvairių paveikslų. . Pradžia 3 po p. j 
7017 Superior Avenue.

EKSTRA! DONORA, PA., LIE
TUVIAMS.

Prakalbos atsibus balandžio 12 ir 
13 d., 1924, temoj “Kada Bus įsteig
ta DIEVO KARALYSTĖ čia. ant že
mės”. Subatos vakare, 7:30 v., bus 
Polish Hall, Tompson Av. ir 2nd St. 
Nedėlioj 2:15 po pietų Lyric Teatre, 
tema bus “Visos Tautos Marsuoja Į 
Armogeddoną, o vienok milijonai į 
žmonių nebemirs!” Kalbės Biblijos j 
Studentas F. J. Diglis iš Cleveland, > 
O. Inžanga dovanai, kolektu niekad 
nebus.

GELEŽINIŲ DAIKTU 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos, Stiklai. Variusiai, 
įrankiai. Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenis. 

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55 th STREET

Dr. T. A. Hanlen
tSt DANTISTAS gt'.

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1895 E. 9 Street
Cleveland* Ohio.

ČEVERYKAI

PLAKATU 6x9 colių didumo kainos
500 plakatu_____ __$2.ŠO

1000 ” ________ $3.50
1500
2000
PLAKATAI 9x12 didumo
500 plakatu _______ $3.50

1000 ” ‘________ $5.00

$3.50
$5.00 . ,
-6.50

Ir kitos kainos taipgi pigesnės.

Jeigu norit turėti dailius, 
tvirtus ir gerus čeverykus, 
vyrai, moterįs ir vaikai, at
eikit pas Lietuvį, B. Joku- 
bėną.

The
Parisian Boot Shoppe

6014 BROADWAY

į LOUIS EISENBERG < 
įlYiri Geležinių Daiktų, Pečių,5 
S Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, J 
5 Lieja ir Stogams dangalų ? 
į 1169 East 79th St. N. E. į 
g Princeton 1387-K 4
■JAV.VAA'.W.W.VAW-.VA

KAM DUOTI KITUR IR MOKĖTI 
BRANGIAI?

H1

EI E

UŽ PADĖTUS TAU
PYMUI PINIGUS

APSAUGOKIT SAVO BRANGIAS 
POPIERAS IR DOKUMENTUS

Nuo Vagies — Ugnies — Pametimo

I

Pasidėkit musų Saugiose Dėžutėse di
delėje naujai Įrengtoje Bankinėje Šė
poje (Vault) — neprieis nei vagis, nei 
ugnis, ir nerizikavosit pametimu ne
šiojantis su savimi.
Tinkamiausia vieta laikyti bondsus — 
Amerikos ir Lietuvos — ir apdraudos 
popierius, Šerus, pomirtinius užrašus.

Tiktai $3.00 ant visų Metų 
arba mažiau negu po 1c i dieną.

Atdara dienomis ir vakarais — 
galit ateiti ir prieiti. - Ateikit

kada norit 
pasiteiraut.

g

THE A. B. SAVINGS & LOAN CO.
3354 Superior

Banko vai.: 9 iki 3 dieną. 
Vakarais — Utarninkais, 
Ketvertais ir Subatomis 

nuo 6 iki 8.
□ E=^=l E

s

Pavasaris jau čia pat — daugeliui reiks nau- į 
įų rakandų i namus ir visokių kitų reikmenų į 

— ir to visko rasit musų krautuvėje. £
Jaunavedžiai kurie rengiat kurtis sau namus < 
ši pavasari arba vasarą, ateikit Į musų krau- 
tuvę apžiūrėti rakandų pirma negu pirksit % 

kitur — persitikrinkit musų kainas. į

The Ouo-Vadis Furniture Co į
Kampas Superior Ave. ir East 65th Street < 

. M SACEVIČIUS, Vedėjas. į


