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DARBAI
IK DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstown, O. — Plieno ir 
geležies išdirbystės dalintai ap- 
letejo darbais delei sumažėjimo 
reikalavimų.

Zinko plotvių, plieno štangų ir 
plieno dūdų išdirbystės veikia 
gerai. Daugelis nujaučia page
rėjimą nuo pusmečio.

Koksų deginimo darbuose ma
žinama algos.

Lorain, O.. National Tube 
darbai eina gerai.

East Palestine, O., puodinin
kystės darbai pasididina viena 
nauja dirbtuve. Apie 200 dar
bininkų turės darbo.

Ohio angliakasyklos tikisi ge
resnių dienų kada dabar' prasi
deda laivų plaukiojimas ežeruo
se. Daugiau bus reikalaujama 
anglies i paežerinius miestus.

Angliakasiai nedirbs. Kansas 
City. — Šios srities angliakasy- 
klų darbai liko pertraukta nuo 
balandžio 1 d. ir neprasidės to
lei kolei nebus padaryta nauja 
algų sutartis.

Tennessee valstijoj apie 7,000 
angliakasių liko be darbo užda
rius tūlas didžiausias kasyklas 
iki bus susitarta su unija nauju 
algų klausimu. Kontraktas pa
sibaigė balandžio 1 d.

Clevelande, po dviejų metų 
neveiklumo, vėl atsinaujino ug
niagesių unijos lokalas No. 93, 
ir ugniagesiai vėl kalba apie 
reikalavimą geresnių algų. Da
bar unijon priguli 300 miesto 
ugniagesių, arba trečdalis visų 
esamųjų tarnyboje.

Anglijoj, delei sustreikavimo 
laivų darbininkų, kompanijos 
susitarę apskelbė nepriimsią jų 
atgal į darbus. 100,000 darbi
ninkų kolei kas lieka išmesti iš 
darbų. Išmetimas buvo delei 
Southamptono streikerių atsisa
kymo priimt darbdavių išlygas.

Kentucky valstijoj apie 10,- 
000 angliakasių kietosios ang
lies kasyklose liko be darbo ka
da automatiškai išsibaigė unijos 
kontraktas su kompanijomis; 
po balandžio 1 d. dar buvo su
tarta dirbti porą savaičių, bet 
toliau naujų sutarčių nepadary
ta.

Honolulu saloje, Suv. Valstijų 
armijos trokui važiuojant su 15 
kareivių apvirtus, penki vyrai 
užmušta, keletas sužeista.

Senatas rengiasi vėl imti ap
kalbėjimui mokėjimą bonų Su
vienytų Valstijų kareiviams da- 
lyvavusiems'kare.

[Vokietija Priima Dawes 
Išlygų Planą tik iš 

Principo
Berlinas. — Vokietijos val

džia balandžio 14 d. formaliai 
priėmė iš principo ekspertų ko
misijos raportą apie atlyginimus 
kokius Vokietija turės mokėti 
aliantams.

Jeigu tas planas, pagamintas 
pirmininkaujant Amerikiečiui 
Dawes, liks pilnai įkūnytas, Vo
kietija galės išsimokėti į apie 
60 metų jeigu bus verčiama mo
kėti ir didžiausias sumas kokių 
iš jos reikalaujama.

Balandyje, 1921 m., atlygini
mų komisija nustatė Vokietijai 
mokėti sumą iš 132,000,000,000 
aukso markių — apie $32,000,- 
000,000 — arba mažiau negu ji 
iki šiol jau yra išmokėjus. Tą 
pat metą gegužyje Vokietija su
tiko ant tos sumos.

Vienok Baldwin, tuo laikinis 
Anglijos premjeras, pasiprieši
no tokiai sumai, pasiūlydamas 
apie 50,000,000,000 aukso mar
kių — apie $12,000,000,000 — 
kaipo pakankamą sumą iš Vo
kietijos reikalauti, ir kad nebū
tų reikalaujama iš Vokietijos 
net to iki ji pati negalės mokė
ti. Premjeras Poincare griež
tai atsisakė sutikti net ant nu
mažinimo vienu centu pirmiau 
paminėtos sumos. Bėgyje gin
čų tarp Anglijos ir Francuzijos, 
Vokietija užtęsė nekuriuos mo
kėjimus ir pildymą išlygų, kas 
davė Francuzijai priežastį įsi
veržti į Ruhrą.

Dawes’o raportas paliuosuoja 
Baldwina ir Poincare. Baldwin 
laikėsi jog Vokietija negali mo
kėti iki jos finansai nesutvir- 
tės, o Poincare sakė jog Vokie
tija pilnai gali mokėti jeigu tik 
turėtų norą.

Dawes’o planas dabar yra at
lyginimų komisijos rankose, ir 
kritikai sako jog Vokietija da
bar stovi toj vietoj kur ji pir
miau buvo, tai yra, nėra žinios 
kiek ji turi mokėti. x

Šis ekspertų komitetas netu
rėjo teisės nustatyti mokėjimų 
sumą. Negalėjo nei pasakyti 
j kiek laiko mokesniai turi bū
ti užmokėta. Bet planą tyrinė
jant galima išvesti jog Vokieti
ja pasiliuosuos nuo skolų ilgiau
sia bėgyje 60 metų, trumpiau
sia Į 25 metus.

Suv. Valstijos dar dabar te
bemoka už savo karus su Mek
sika ir Civilį Karą, kurie pasi
baigė 75 ir 60 metų atgal. Už 
dalyvavimą pasauliniam kare S. 
Valstijų gyventojai turėsią mo
kėti taksus per apie 100 metų.

Kivirčiai Tarp Preziden
to ir Senato

Washington. — Tarp senato 
ir prezidento kilo karšti ginčai 
už teisę senato komitetui tyri
nėti valdžios departmentus, ir 
abi pusės stengiasi viena kitą 
priversti pildyti jų .nusistatymą.

Senatas dabar turi aptarti 
užvedimą tyrinėjimų iždo de- 
partmente taksų skyriuje.

Prezidentas Coolidge, maty
damas kad toliau ir daugiau jo 
kabineto narių darbų aikštėn iš
keliama, reikalauja kad tyrinė
jimai pasiliautų.

Politikieriai šitaip mato pre
zidento pastangas:

Pirma—Nukreipt visuomenės 
domę nuo augančio skandalų 
skaičiaus, atidengtų kaip tūli 
valdininkai išnaudoja valdžią.

Antra—Numesti j šalį tyri
nėjimą iždo sekretoriaus apsi
ėjimų su mokesnių rinkimu.

Trečia—Laimėti visuomenės 
užuojautą besiartinant rinki
mams, kadangi tuomi pasirody
tų labai tvirtos valios žmogus 
ir tinkantis į prezidentus.

Stinnes Laidotuvės
Berlinas. — Pereitos savaitės 

pabaigoj mirė Vokietijos pini
guočius, fabrikantas Hugo Stin
nes. Laidotuvės atsibuvo pa- 
nedėlyje, balandžio 14 d., daly
vaujant Ruhro angliakasiams jo’ 
darbininkams. Angliakasiai ne
šė jo grabą iš jo privatinės vi
los Grunewalde į kapines, gro
jant darbininkų orkestrui ir pa
tiems lydėtojams pasimainyti- 
nai giedant. Jo kūnas sudegin
ta. Laidotuvės buvo paprastos. 
Nebuvo matyt gėlių, ir tik ofi- 
cialė jo (prekybinio laivyno vė
liava buvo matyt ant paprasto 
aržuolinio grabo.

Trockis Sugryžo Mask
von

Maskva. — Trockis, Sovietų 
armijos vyriausias komisaras, 
po pasitaisymo sveikatoje, su
gryžo i Maskvą.

Pirm gryžimo Maskvon, Tif- 
lise, ant Kaukazo, kalbėdamas 
komisarų konferencijoj, Troc
kis pasakęs jog dabar Rusija 
esanti tvirtesnė nėgu kada ki
tados buvo. Kaslink Rumuni
jos, Trockis pasakė jog Rusija 
nelaukinės. Esanti proga dar 
susitaikyt su Rumanija už Be
sarabiją, nors netikrino kad ne
gali kilti karo. Rumanija tuo 
tarpu gretinasi prie Turkijos 
apsigynimo tikslams.

Francuzija, sulyg Trockio, lo
šė blėdingą rolę remdama Ru
manija ir Lenkiją prieš Rusiją 
ir bandydama sukiršint Rusiją 
su Turkija. Bet, anot jo, Poin
care pamatys kad apsiriko.

Kaslink tarybų tarp Anglijos 
ir Rusijos, Trockis sako jog Ru
sų delegacija padės sutvirtint 
darbininkų poziciją Anglijos 
valdžioj užveriant ekonominę 
sutarti su ta valstybe.

|
RUSŲ-ANGLŲ DERY

BOS PRASIDEDA
Londonas. — Šiose dienose į 

Londoną atvyko Rusijos dele
gacija pradėjimui derybų ir už- 
vėrimui prekybinės sutarties tų 
dviejų valstybių tarpe. Prieš 
konferencijos prasidėjimą, try
lika didžiųjų Anglijos bankie- 
rių pagamino memorandumą į 
Anglijos premjerą, nurodydami 
žygius kuriais, sulyg jų opini
jos, Rusijos kreditas gali būti 
atgaivinta. Jų nuomonė tokia:

1— Turėtų būti pripažinta vi
sos privatinės ir valdžios skolos 
kokias Rusija turi, sutinkant 
abiem pusėm.

2— Kad butų padaryta taisy
klės atgrąžinimui svetimšaliams 
privatinės nuosavybės.

3— Kad butų užvesta atatin
kami civiliai įstatai ir Įvykdin- 
ti veikmėn, neprigulmingi teis
mai Įsteigti, ir vėl įkūnyta tik
rumas ir pagarba privatinių su
tarčių.

4— Kad Rusijos valdžia už
tikrintų jog ateityje privatinė 
nuosavybė bus liųosa nuo palie- 
čiamybės ir konfiskavimo.

5— Kad bankininkai, indus- 
trialistai ir prekybininkai šioje

Į šalyje galėtų laisvai, be trukdy
mo iš Rusų valdžios pusės, su 
tokiomis pat Įstaigomis Rusijo
je, vesti reikalus.

6— Rusijos valdžia ‘turi pa
liauti su savo propaganda prieš

[įstaigas kitų šalių ir ypatingai 
tų iš kurių ji i^ori-gauti l’inan-

1 sinės pagalbos. ,
Memorandumas toliau sako 

jog dabartiniu laiku galimas su
teikti Rusijai kreditas Anglijo
je yra apribotas. Manymas jog 

I tuoj bus galima gauti dideles 
. sumas yra klaidingas, kadangi 
pagalba Rusijai galės būti vie
na iš dviejų formų; tai yra ar- 

Iba tiesioginiai investmer.tai į 
i daugiau ar mažiau nuolatinas 
produktives pramones, arba da
vimas laikino bankinio kredito 
finansavimui eksportų ir im
portų. Bankai negali sudėti sa
vo pinigų į nuolatinius invest- 
mentus, todėl Rusija turės žiū
rėtis privatinių investorių, ku
rie eis Į Rusiją tik tada jeigu 
galės bolševikais pasitikėti.

Taigi Anglijos pripažinimas 
Rusijos valdžios dar toli neduo
da naudos Rusijai. Ji turės su
tikti ant to ko iš jos seniau bu
vo reikalaujama.

Du Imigracijos Biliai
Washington. ■— Atstovų bu

to imigracijos klausimas perlei
sta vienaip, senate kitaip. At
stovų bute priimta bilius siūlan
tis Įsileisti imigrantų iš Euro
pos 2 nuošimčiu pagal 1890 me
tų ateivių skaičius šioje šaly
je. Senatas priėmė kito atsto- 

| vo paduotą bilių kuris reikalau- 
Ija įleidimo tik vieno nuošimčio 
[ateivių, bet pagal 191C metų 
cenzo.

Azijos imigrantams kelias vi
sai uždaroma po senovei. Taigi 
Japoniečiai, Chinai ir Indai ne
gali Įvažiuoti į Suvienytas Val
stijas apsigyvenimui. ,

Kaip galutinai prezidentas su 
bilium pasielgs dar nežinoma.

KELETAS BRUOŽŲ IŠ PASTARU DIENŲ 
POLITIKOS LIETUVOJE

Kaišedorys, Trakų Apsk. 
(Specialiai “Dirvai”)

Kas darosi nūdien Lietuvoje 
sunku ir apsakyti; ypač spau
doje intužimas pasiekė augš- 
čiausio laipsnio. Partijų orga
nai vien tik žmeižia Smetoną, 
kuris savo redaguojamame lai
kraštyje “Vaire” iškėlė aikštėn 
daug klerikalų netikusių darbų. 
Ypač tas intužimas pasiekė au- 
gščiausio laipsnio Klaipėdos 
klausimą rišant. Smetonos ‘Vai
rą’ uždarė...... Vietoj “Vairo”
pradėjo eiti vienkartiniai laik
raščiai, kuriuose toliau nurodo
ma “Tėvynės išdavystės”’ dar
bai. Smetona su savo draugais 
tvirtino jog dabartinė klerikalų- 
Liaudininkų valdžia daug Len
kams nusileidžia, nuo ko, žino
ma, gali nukentėti musų nepri- 
gulmybės egzistencija; bet val
džia ginasi buk eina tikru ke
liu. Kas juos žino? Bet tas 
aišku kiekvienam Lietuviui kad 
jeigu valdžia prarastų Klaipėdą 
musu neprigulmybei vien mir
tis skirta.

Kažin kuo pasibaigs tas gin
čas. Juk aiškus dalykas kad 
pasaulio galiūnai vien Lenkus 
palaiko. Net spėliojama kad iš 
to konflikto karas galėtų prasi-

likimu, atrodo lyg esama dide
lio skirtumo programose dviejų 
didžiųjų musų partijų, Krikš
čionių-Demokratų ir Valstiečių- 
Liaudininkų. Abi partijos tarp 
savęs nuolat ginčijasi tikybos, 

1 mokyklos, savivaldybės, žemės 
reformos, darbininkų ir kitais 
klausimais. Kiekviena iš jų 
per rinkimus stengiasi kuodau- 
giausia sukurstyti ir patraukti 

| savo pusėn piliečių žadėdamos 
j padaryti Lietuvą laiminga. Kož- 
na iš jų stengiasi įrodyt, einan- 

jti tikru keliu, ir vieni esanti 
musų tikra geradarė.

“Kartais kova jų tarp:* aštrė
ja, ir nuošaliai nuo politikos 

j stovinčiam žmogui atrodo jog 
tiltai tarp jų sudeginta ir nėra 

[vilties,kad kuomet besikalbėtų. 
iTečiau reikia tik iškilti kuriai 
kombinacijai kaip tų partijų 

[draugavimas vėl prasideda, gin- 
Ičai išnyksta, pareiškia viena ki
tai pasitikėjimą, ir vėl drauge 
žygiuojama.

“Kai kada norėdamos patei
sint savo nevykusius žygius vi
suomenės akyse ir ją paruošti 
smogiui, partijos savo laikraš- 

| čiuose labai intikinamai pataria 
nusileisti patiektiems projek
tams. Kaip nenusileidus! Len-

dėti su Lenkais. Kuo baigsis | kų 59 divizijos gali mus pulti 
šis intužimas, parodysiu pasku- j ir į miltus sumalti, o 39 valsty- 
tinių dienų įvykiai Įbes reikalaujančios kad mes pa-

Vien galima pątėmyti . kacLjukąrtume. Kai kada savo stjvr- 
Lietuvos liaudis liko vienų vie-|psniais partijos taip smalkiai 
na, nes klerikalai apgavo, o [mus nugąsdina kad net man, 
Valstiečiai-Liaudininkai tiek su-Į senam kareiviui, dalyvavusiam
dešinėjo jog vargu atskirti kur [didžiojo karo mūšiuose ir isti- 
baigiasi klerikalų programas, sus metus kovojusiam su Ber- 
kur prasideda Liaudininkų.... montininkais ir Vokiečiais prie 
Imant šių dienų Lietuvoje ei- j Šiaulių, baisu pasidaro. O ką 
nančius klerikalų bei Liaudiniu-| besakyti apie ramius piliečius? 
kų laikraščius, visai jau negali-| Kiek baimės jie, vargšai, išken- 
ma pažintų Liaudininkų kokiais j čia! Tiesa, puolant Želigovskiui, 
jie buvo dabartinį Seimą ren-1 Krikščionių-Liaudininkų galvos 
kanL Kam tikėti? Smetonai? šaukė mus griebtis šakių, dal- 
Bet šis vyras griežtas priešas'gių ir kitų žemės ūkio Įrankių 
žemės Reformos ir kitų žmonių į ir eiti mušti to nevidono.
laimėjimų, dešiniųjų šulas, j “Ponuliai, be abejo mes eisi- 
Šiandien vien matoma kad liau- [ me, bet tik ne su šakėmis, o su 
dis visų išnaudojama, spaudžia-| šautuvais, kuriu juk turėtume 
ma iš jos mokesčius renkant,Į kuodaugiausia įgyti. Mes eisi- 
bet jai nieko neduodama. i me ir pasistengsime, jeigu jus

Interpsiu čia nuomenę tūlo [ nespėsite sprukti užsienin, pa- 
Majoro A. ,Bironto apie dabartį- imti jus drauge ir paguldyti 
nį musų valdovų elgėsi: [jus grandinėn kad ir jus turė-

“Paprastam musų inteligen- tumet progos parodyti ne fo
tui provincijoje, susirūpinusiam j džiais bet darbais kad esate tik- 
daugiau savo šeimynos ir as-Iri Lietuviai. Mes eisime ir be 
mens reikalais negu Lietuvos jūsų pakvietimo, ypatingai mes,

buvusieji kariai, kadangi mes 
žinome jog atvykus čia Len
kams mes butume suregistruo
ti, patupdyti belaisvių stovyklo
se ir sudžiovinti kalėjimuose. 
O iš musų tėvų ir broliu butų 

j atimta paskutinis gyvulėlis, ir 
j Lietuva taptų Lenkų armijos 
i intendantūros maisto sandėlis.

“Reikia pripažint kad ne visi 
j Krikščionis su Liaudininkais 
| yra vienodos nuomonės; daugu- 
ima jų iki šiol dar negali perma
inyti ir nesupranta Paryžiaus ir 
Romos politikos — Lietuvos in

korporavimo Lenkijon.
| “Dauguma j u šventai tiki kad 
partijų viršūnės, susidedančios 

I iš kunigų ir į juos pašlijusių pa- 
! taikunų, esančios rūpestingos ir 
| išmanančios politiką. O mums 
'paprastiems piliečiams senai ži
noma kad ne tautos gyvenimas 
jiems rupi, bet jų siauros ambi
cijos ir savo biznio reikalas.

“Gerbiami vikarai ir klebo
nai, paklausykite manęs, seno 
kareivio, meskite blogą politiką 
ir eikite geriau melstis už savo 
ir musų nuodėmes! Gryžkite į 
bažnyčią, imkitės tiesioginių 
savo pareigų, o už tai visuome
nė bus jums labai dėkinga. Po
litika teužsiima tie kurie turi 
išmanymo.

“išmintingesnieji iš jūsų se
nai jau jūsų darbus pasmerkė 
ir sako: ‘Privirs jie mums ko
šes, kurią turėsime išvalgyti, 
bet kažin ar valiosime.”

Taip tai atsiliepė “Vaire” se
nos veteranas-karys, kurio ama- 

,'tšš yra tjen tik..Tėvynė., giųtj..
Patriotas.

Nuo Redakcijos: Šis Patrio
to straipsnis išsiųsta dar pirm 
negu buvo žinoma kas padaryta 
su Davis’o Klaipėdos planu. Da- 

Ibar jau kitokios kalbos ir raš
tai Lietuvoje skleidžiasi.

šokimo iš orlaivio rekordas. 
Selfridge Field, Mich., kariškas 
lakūnas Webb darė bandymus 
šokimo iš orlaivio ir nusileidimo 
žemyn su paračiutu. Jis su ki
tu lakūnu iškilo iki 24,000 pė
dų augščio, kur buvo labai šal
ta, ir iš ten norėjo šokti žemyn, 
bet kol išsiruošė orlaivis nusi
leido žemiau, ir jis iššoko nuo 

122,500 pėdų augščio. Tai yra 
! augščiausia iš oro šokęs žmogus 
[ pasaulyje. Jis nusileido už de- 
I vynių mylių atsimušdamas į 
j tvorą, už dvidešimties miliutų 
j po nušokime.

West Lebanon, Ind., automo
biliui važiuojant per gelžkelio 
reles, užlėkęs ant jo traukinis 
užmušė šešias važiavusias ypa
tus.

Ebensburg, Pa. — Po anos 
savaitės piliečių ir ku klukserių 
kovos Lilly miestelyje, kame 
buvo užmušta keturi žmonės, 
jau paimta po areštu 40 žmonių 
tardymams.

Honduras respublikos sostinė
je, Tegucigalpa, sukilėlių susi
mušime su valdžios kariumene 
abiejose pusėse užmušta 140 
vyrų.

Grekija Nusibalsavo 
Respublika

Atėnai. — Grekijos gyvento
jai yisuotinu balsavimu balan
džio 13 d. išsirinko savo šaliai 
respublišką valdžią. Visuotina
me balsavime tame klausime di
dumą balsų žmonės atidavė už 
respubliką. Taigi karaliaus ga
dynė Graikijoj pasibaigia.



DIRVA

| Iš Lietuviu Gyvenimo |
CHICAGO, ILL.

“Samsonas ir Delila”. Vasa
rio 24 d. čia buvo statyta bibliš- 
ka tragedija “Samsonas ir De
lila”, pastangomis Keistučio Pa- 
šalpinio Klubo, vadovaujant M. 
Dundulienei. Pasisekė gerai, 
šis klubas yra subolševikėjęs, 
užtai bėda kokį nors geresni 
veikalą paimti, nes bolševikai 
stengiasi įspraust savo kokius 
propagandises. Vienok dailės 
mylėtojai iškovojo “Samsoną ir 
Delila”.

Tas pats veikalas buvo antru 
kai tų statoma kovo 30 d. Rose
land dalyje, artistės Dundulie
nės pastangomis, su prigelbėji- 
mu klubo dramos skyriaus. Iš
ėjo gražiai, tik finansiškai ne
kaip, kadangi tą vakarą buvo 
dauk kitų parengimų ten pat.

SLA. 36 kuopos darbuotė, ši 
kuopa irgi turi bėdos su bolše
vikais. Bet daugiau bėdos pri
sidaro sau patįs tautininkai. Ją 
tarpe eina nerimtas skaldymąsi.

Centro valdybos rinkimuose 
į prezidentus gavo: St. Gegu
žis 30 balsų; Dr. Graičunas — 
26; Dundulis — 43. Vice-prezi- 
■dento vieton: Kamarauskas — 
42; Metelionis — 45. Sekreto
riaus vieton — Jurgeliu te 62, 
Steponaitis -— 34. Iždininko vie
ton — Paukštis 43; Soloveičikas 
— 42.

Čia pasirodo kad tautininkai 
nebuvo nusistatę balsavimuose: 
savo balsus suskaldė ir leido 
bolševikų kandidatui gauti dau
giau balsų.

SLA. Seiman į Wilkes Barre 
išrinkta irgi bolševikai delega
tai net tris, tautininkų nei vie
no, užtai kad tautininkai be su
pratimo lindo į kandidatus per
daug ypatų.. Tarpe jų balsai 
susiskaldę ir nei vienas negavo 
kiek reikia. Tai labai geras pa
mokinimas musų politikieriams 
kurie nemoka politikų varinėti.

Chicagiečiai Sandariečiai pa
matei savo didelį prasišokimą — 
draugavimąsi su ‘Naujienomis’.

Koks reikalas buvo nebuvo, 
jie vis į “Naujienas” lindo su 
savo reikalais. Atsidėkavoda- 
mos už tai, “Naujienos” visą jų 
organizaciją purvais aptaškė.

Dabar lyg pirštus nudegę ne
žino tūli ką daryt, ar tikėt tam 
socialistų organui, ar atsukus 
Į jį pečius eiti iš vien su prin
cipo prisilaikančiais Sandarie- 
čiais. Pasibaigė laikas laikymo 
“Naujienas” sau “artimu” laik
raščiu.

Sandariet is.

LAWRENCE, MASS.
Jau senai buvo matyti žinu-

DETROIT, MICH.
Lietuvos studentų prakalbos. 

Balandžio 20 d., Velykų dieno-' 
je, čia rengiama prakalbos Lie
tuvos Universiteto Studentams 
iš Kauno, K. Marčiulioniui ir1 
V. Banaičiui (Žiur. p. 4.—Red.), 
kurie renka aukas baigimui sta
tyti studentams gyventi ben
drabučio. Prakalbos įvyks Lie
tuvių salėje, kampas Dix Avė. 
ir 25 St., nuo 2 vai. po pietų.

Atsilankiusieji išgirs puikias 
kalbas tų gabių kalbėtojų, kurie 
Lietuvos atgimimo metu karo 
laukuose ginklu, kovojo už Lie
tuvos gyvenimą. V. Banaitis : 
taipgi paskambins kanklėmis' 
gražių dainelių. Geistina kad 
kuodaugiausia susirinktų į jųl 
prakalbas. Vietinis.

Perstatymai. Kovo 30 ir ba-; 
landžio 6 d., Lietuvos Dukterų 
Draugija statė scenoje K. S. 
Karpavičiaus milžinišką veika
lą, “Juozapas ir Zelbora” (pir-j 
mas aktas) ir “Faraono Sap
nas” (antras aktas). Lošimas 
pasisekė labai puikiai abu va- ■ 
karu. Ypatingai ilgosios ir sun
kiosios roles buvo atlikta labai j 
gerai, ir beveik visi lošėjai šia
me veikale dalyvavę yra jau iš j 
seniau pasižymėję musų sceno- i 
j e.

Veikiančios ypatos buvo šios: 
Juozapas—P. Krikščiūnas; Zel-i 
bora — O. Meldažiutė; Potipa-| 
ras — J. Dambrava; Asenata— 
P. Bandzienė; Minėt — L. šim-j 
kiutė; Faraonas — K. Daunys; 
Kunigas — A. šalasevičius; 
šinkorius — J. (Stankus; Masid 
— J. Vėnskus. Vergai —K. Sen
kus ir J. Liepoms; Kareiviai— 
J. Kascvičius ir J. Bundza.

Publikos pirmą vakarą buvo 
atsilankę daug; antrą vakarą 
mažiau. Ir nors iškaščių buvo I 
labai daug prie pastatymo to1 
veikalo, bet kaip girdėti dar ir ■ 
pelno draugijai iš parengimo j 
lieka.

Taipgi teko girdėti kad Lie-1 
tuvos Dukterų Draugija rengia- i 
si statyti antrą K. S. Karpavi
čiaus veikalą, “Samsonas ir De
lila”. Taigi Detroitiečiai vėl su- j 
rilauks ko nors naujo pamaty
ti. Vėjo Sesuo.

Sugavo munšainerj. Balan
džio 9 d. ant gatvės kampo prieš I 
Šv. Jurgio Lietuvių bažnyčią,! 
polici ja darbavosi nešdama ver-; 
daneius katilus, rišdama bačkas I 
raugo, ir apie 40 galionų gata- ■ 
vos progos, ir visokius instru
mentus, ir krovė į policijos ve- į 
žinią. O ant viršaus visu tų ge- į 
rybiu pasisodino vyriausią vy-, 
čių štabo generolą, K. Abyšalą, i 
ir ta “procesija” nuo bažnyčios .

nuvažiavo tiesiai į policijos nuo
vadą..

Ką dabar veiks musų vyčiai, 
bene turės užsidėti ekstra mo- 
kestimis kad užmokėjus baus
mę ir paliuosavus iš kalėjimo 
savo vyriausį vadą.

Pora metų atgal K. Abyšala 
buvo pagarsėjęs kaipo Sinkulos 
agentas pardavinėdamas spe- 
šelus, Sinkulo Šerus, su kuriais 
įkliuvo daugybės žmonelių pini
gai. Iš kitų žmonelių buvo iš
kaulinta net paskutinis centas.

Nenuorama.

BROOK LYNO ŽINIOS
Iš TMD. 3 kuopos veikimo. 

Beveik per du metu ši kuopa 
ne kaip veikė, retkarčiais net 
visai Užsnūdo. Dabar subruz
do darbuotis, ir net tris delega
tus į Worcesterio Seimą išrin
ko. 'Kuopa susirinkime pareiš
kė padėką Draugijos pirminin
kui K. S. Karpavičiui už tvar
kų vedimą reikalų, ir balsavi
muose ant sekančių metų vėl 
kuopa atidavė savo balsų didu
mą už tą patį pirmininką.

K. š.
Dramos Draugija “Anga”

Prieš kelis mėnesius iš Lietu
vos Brooklynan atvyko Lietu
vių dramos tėvas, artistas Juo
zas Vaičkus. Jo kelionės užjū
riu tikslas daug kuo skiriasi 
nuo daugelio musų išeivijoj vie
šėjusių svečių. Iki šiolei pas 
mus atvykdavo tai vienam tai 
kitam reikalui aukų pasirinkti. 
Ir tokie aukų rinkėjai, dažnai, 
idant saviškiuose įgijus dau
giau užuojautos, savo prakal
bose erzino mus vienus priešais 
kitus, sėjo neapikantos sėklą 
neatsižvelgdami kaip mums vė
liau reikės tą įkaitintą neapi- 
kantą sugromuliuoti. Apie mu
sų gyvenimą, musų kulturinį 
stovį, tautinį krikimą jiems ma
žai rūpėjo. Dar ne vienas tokių 
“misijonierių” vėliau mus ap
juokė, aptvojo Tėvynėn sugryžę 
buk mes nekultūringi,. įmes bai
giame tirpti svetimtaučių ban
gose. žodžiu, jiems smagu bu
vo bi tik atsiekė savo tikslo — 
prisirinko ganėtinai Ameriko
niškų dolarių.

J. Vaičkaus misija pas mus 
daug kuo skiriasi nuo augščiau 
minimų “misijonierių” tikslų. 
Artisto Vaičkaus svarbiu tiks
lu yra pastatyti ant atatinka
mos papėdės Lietuvių Teatrą. 
O vėliau, su teatro pagalba, pa
dėti mums kovoti su arčiausiu 
musų priešu — ištautėjimu — 
ir kelti į augštybes kaip kultū
ros taip ir Lietuvybės vėluką 
bei juo stipriau cementuoti mu
sų Lietuvių abelną gyvenimą.

Atvykęs, p. Vaičkus neprašė 
aukų, nusigriebė priemonių tuo
jau iškilti j padanges ar prisi- 
žerti kišenius dolarių. Ne. Jis 
ramiai ėmėsi savo darbo. Šil
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rado būrelį artistų-mėgėjų, už
žiebė juose scenos meilės ugne
lę, suorganizavo Dramos Artis
tų Studiją ir jau pusėtinas lai
kas kaip, galima sakyti, užsida
ręs, mažai kam žinomas, dienų 
dienas darbuojasi, prakaituoja 
kad juotinkamiau pradėjus tik
rą darbą — vaidinimą.

Nekurie Brooklyniečiai-dar- 
buotojai numatydami p. Vaič
kaus gerus tikslus ir trasą la- j 
bai mums pageidaujamais, su
manė stoti jam pagalbon. To j 
delei ir sutverta Dramos Drau
gija “Anga”, kurios pamatiniu 
tikslu ir yra teikti p. Vaičkui 
arba jo suorganizuotai Dramos 
Studijai moralės ir materialės 
paramos.

Šis tikslas yra kilnus ir gra
žus. Mes stengsimės ne vien p. 
Vaičkui gelbėti. Musų užduoti-1 
mi bus ir vėliau, jei kuomet p. 
Vaičkus Amerikiečius apleistų, 
dirbti Lietuvių dramos srityj: 
auklėti juodidęsnį Lietuvių vai- 
dylų skaičių, plėsti p. Vaičkaus 
pradėtą darbą.

Organizativis Komitetas:
K. širvydienė, Pirm. 
Pr. Bajoras, Sekr.
M. Kičas, Iždininkas.

Norinčius kolonijose tverti 
“Angos” kuopas meldžiame pa
tarimų kreiptis pas: Pr. Bajo
ras, 193 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

T.M.D. Seimas
Šiais metais Tėvynės Mylėto

jų Draugijos Seimas atsibus 
Worcester, Mass., gegužio 11 ir 
12 d.

Kuopos kviečiama rengtis į 
Seimą su delegatais ir įneši
mais. Kur viena kuopa negalės 
siųsta delegato, gali susidėjus 
su Sandaros kuopa siųsti, nes 
abu Seimai bus vienu sykiu.

Seimo Rengimo Komisija: 
Dr. Birute Bernotaitė, 
Juze Rauktytč, 
P. A. Dedynas, 
M. Kaselis.

SOERB.
PRAGILO KAMPELI
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čių iš musų miestelio “Dirvoj”, 
lyg čia nieko nebūtų veikiama. 
Bet judėjimas šiokis tokis yra:
balandžio 6 d. Sandaros kuopa 
turėjo susirinkimą, kuriamo de
legatai išdavė raportą iš buvu
sio Sandaros kuopų Apskričio 
suvažiavimo Cambridge, Mass., 
ir kuopa po išklausymo rapor
tų užgyrė Apskričio darbavimą- 
si. Vietos Sandariečiai ir San- 
darietės sukruto darbuotis kiek 
išgalint. Nutarta jau ruoštis 
prie ateinančio rudens sezono, 
rengti koncertus, teatrus ir tt. 
Taipgi nutarta parengti tuojau 
kaip greičiausia galima prakal
bas apsigynimo fondui teismui 
su Kum Garmum.

Musų kuopa turi keletą ga
bių darbščių merginų, kurios ir 
stengiasi sutraukti į kuopą dau
giau jaunimo.

Dabar gavėnios laike musu 
bažnytėlėms yra geras biznis— 
viena ir kita dirba išsijuosusios 
— Romiška ir tautiška, nepasi
duodamos viena kitai. Viena 
savo skiepe statė scenoje vei
kalą “Piloto Duktė”, o kita ro
dė paveikslus iš Kristaus gyve
nimo. Iš tų Kristaus vargų 
žmoneliams buvo skaudu, o mu
sų kunigėliams yra nauda ir ge
ras biznis. Bambizas.

Dideles Artistiškas Veikalas — 10x13 colių 
didumo knyga su 1S5 Paveikslais ir dviem 
žemlapiais Vilniaus miesto istoriškų ir visų 
turinčių bent kiek jndomuma budinkų — baž
nyčių, vienuolynų, Gedimino Kalnas iš kelių 
pusių, Griuvėsiai Pilies, ir tt. ir tt. Paveiks
lai albume yra spalvuoti ir fotografiškos re
produkcijos. Popiera labai puiki. Kožną la
pą galima laikyt rėmuose po stiklu.

Šitie Albumai tik ką atsiųsta iš Lietuvos —■ 
kožnas norėsit turėt sau atminčiai musų gar
singos Gedimino sostinės vaizdus. Reikalau
kit siųsdami ir pinigus. Kaina tiktai _ .$4.00

“REIKALAUKIT “DIRVOJE”

3352 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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GARY, IND.
Nepaprastas Lietuvių judėji

mas. Metai laiko atgal Ameri
kos Lietuvių Politikos Klubas 
pradėjo aktivišką darbą tarpe

DRAUGAS STEPAS APIE 
BUOŽIUS

YOUNGSTOWN, O.
Marčiulionio ir Banaičio pra

kalbos. Balandžio 13 d., pasi
darbavimu J. Sabelio ir kitų I 
vietos tėvynaičių, čia surengta 
prakalbos Lietuvos Universite
to studentam — Marčiulioniui 
ir V. Banaičiui. Prakalbos įvy
ko Liet. Progres. Klubo salėje. 
Aukų surinkta viso $69.90.

Aukavo šios ypatos:
J. Sabel $25.00
K. Kučinskas $5.00 [
J. Rudžinskas $5.00
K. .Stųpinkevičius 2.00
B. Vaitiekūnas 2.00
J. Bukana 1.50
Po $1: Fr. Galdus, P. Gaidie

nė, J. Povilionis, M. (Lukoševi
čius, J. žimberis, P. Rudzinskie- 
nė, P. Daubaras, S. Pauliukonis, 
J. Margelis, J. Jasiulionis, F. 
Navardauskas, J. Trinka, F. 
Paltanavičius, M. Šiulionis, J.' 
Erentas, F. Aurila, J. Cibulskis, į 
J. Klečkauskas, J. Saročka, R. i 
Madison, J. Adomavičius.

Smulkių aukų $1.40. Viso 
$62.90.

Pirmininkaujančio K. Stupin- 
kevičiaus rupesniu sumesta iš
laidoms už salę ir (plakatus vi
so $7.

Taip pat susitvėrė komitetas 
iš J. Sabel, P. Česnulio ir K. 
Stupinkevičiaus rinkti aukų 
Korporacijai “Neo-Lithuania”.

Prakalbos publikai labai pati
ko. Buvęs.

PITTSBURG, PA.
Kauniečių prakalkos. Perei

tą savaitę musų mieste lankėsi 
Korporacijos, '“Neo-Lithuania” 
delegacija, K. Marčiulionis ir V. 
Banaitis, aukų tikslu moksleivių 
bendrabučiui Kaune statyti.

šiame mieste per prakalbas 
surinkta $256.45. Prakalbų ruo
šėjas ir šiaip daugiausia pasi
darbavęs p. J.' A. Katkus nuo 
savęs paaukojo Korporacijos 
knygynui vertingomis knygo
mis (k. t. Lalio Pilnasis žody
nas ir kt.) vertės $115.

Pittsburgo mieste ir apielin- 
kėse dar neteko jiem visur ap
silankyti, ir dėlto gryžtant iš 
Chicagos Korporacijos delegatai 
yra užkviesti į keletą vietų kal
bėti. Koresp.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

38 Park Row 
New York, N. Y.

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street

Lietuvos Atstovybes Antrašas,;
Lithuanian Legation 
1925 F. Street, N. W.

Washington, D. C.

Lietuvių, bet užėjo tokia fiauri 
šalna ir bandė sunaikinti tą di
delį ir svarbų darbą, naudingą 
musų tautai ir kiekvienam Lie
tuviui. iRaššja šių žodžių ne
turi tiek minčių išreikšti savo 
jausmą, tik tiek galima pasaky
ti kad viršminėtas klubas yra 
labai brangus del musų tautos 
gerovės.

Istorija parodo kad Lietuviai 
buvo garsus ir narsus senovėje, 
jie buvo galinga tauta. Šian
dien Gary Lietuviai matydami 
kad diena iš dienos ant Lietu
viu krinta epidemiška migla ir 
naikina gerus tautos piliečius, 
tai yra girtuoklybė ir tamsybė, 
to klubo pastangomis griebiasi 
tą blogą prašalinti, sulaikyti.

Klubo susirinkime buvo svar
stoma apie vietinių Lietuvių pa
dėtį. Kostantas švaikauskas 
davė sumanymą kad būtinai yra 
reikalinga Klubui turėti savo 
namas ir knygynas. Tas suma
nymas priimta vienbalsiai. Klu
bo knygynas bus ne tik del klu
bo narių bet ir del visų Ameri
koje gyvenančių Lietuvių. Dar 
prie to bus įsteigta mokykla 
Lietuviams mokytis Angliškai.

Po susirinkimo tuojau pradė
ta darbas. Finansiškai klubas 
buvo gana silpnas. Pradėta 
rinkli aukas. Aukavo sekanti 
asmenis: Ponia Martinaitiene, 
senutė, pareiškė, “Aš perma
tau svarbą šio klubo ir aukauju 
divaną $26 vertės”. Martinai
tis aukavo medžio $25 vertės; 
K. švaikauskas maliavos apie 
$15 vertės; šlopikevičius, Lietu
vis kontraktorius, Ižalios raede- 
gos $25 vertės; B. Trakšelis sta
lą apie $26 vertės; Dr. A. T. 
Smitas knygą, lempą ir stalą, 
viso $39 vertės; J. Turleškis 
elektros medegos už $15; Tony | 
Parota, Italas, matydamas kad 
Lietuviai taip vargingai ir kar
štai dirba, aukavo laikrodį ir kė
dę vertės $20; Ona Šmitienė, 
Dr. Smito moteris, studente 
Chicago Academy of Fine Arts 
paaukavo du pieštus paveikslus 
ir taipgi nupiešė Washington, 
D. C., Kauno miestą ir kitus 
paveikslus. Klubo sienos išpie
šta visokiais istoriškais paveik
slais. Klubui gana didelis pini
gas atsieis už tokius puikius 
piešinius. Ona (Šmitienė taipgi 
dirbo suvirs savaitę laiko veltui 
del klubo labo. Į klubo kamba
rius inėjus jautiesi kaip butum 
Lietuvoj. Labai dailu, viskas 
pagal Lietuviško skonio. Tik 
dar trūksta Lietuviškų knygų.

Balandžio 5 d. buvo klubo, na
mo atidarymas. Ant atidary
mo atsilankė miesto ir valsti
jos viršininkai. Jie pagyrė Lie
tuvius už jų gerą darbą. Vals
tijos senatoriams labai patiko 
išdabinimas, kur tik pasisuko 
visur matėsi sudėtos į porą Lie
tuvos ir Amerikos vėliavos. Sta
lai buvo nuklota Lietuviškais 
laikraščiais.

Patartina kad ir kitų koloni
jų Lietuviai atkreiptų daugiau 
atidos į tautiškus laikraščius, o 
mažiau į girtuoklybę. Tą syk 
pamatytume nepaprastą judėji
mą po visas Lietuviškas koloni
jas, ir pakeltume savo tautos 
žmones ant augštesnio civiliza
cijos laipsnio. Tautietė.

— Gerą vakarą, Stepai! 
Kaip tu čia ant šių Lietu
vos Universiteto studentų 
prakalbų atsilankei ?

— Ggerą vavakarą, drau
ge. Aš atttėjau papapasi- 
klausyt |tų kakakaibėtojų ir 
atėjau užduot jiems kkkk- 
klausimus apie bbuožių val
džią ir kkkaip kunigai žžž- 
žmones ten smaugia.

— Bet jau senai po pra
kalbų, o aš negirdėjau ta
vęs jokių klausimų paduo
dant.

— Dddrauge, aš tututurė- 
jau llllabai gggerų klauusi- 
rnų jiems, ale sssakau, tuš
čia jųųųų.

— Tai tavo iškalno supla
nuota rrrrevoliucija šiose 
prakalbose neįvyko, ką?

-— Dddrauge, aš ne atėėė- 
jau rererevoliucijos kkkelt, 
ale papapaduot tiems popo- 
naičiams kkkkelis kkklausi- 
mus apie bbbuožių valdžią 
Lietuvoj.

— Bet vistiek, aš nema
čiau tave atsistojant su tais 
tavo klausimais, o kada au
kas rinko, mačiau davei ke
lis dolarius.

— Aš ir tttada nononorė- 
jau pppaklaust jų kai atėjo 
riririnkdami aukas, ale ne- 
neneklausiau.

— .Vietoj klausimų, sakai, 
padarei naudingesni darbą 
paaukaudamas moksleivių 
namui kelis dolarius.

— Dddrauge, aš nebubu- 
I bučiau davęs, ale kkkad jie 
' tototokie geri kakakalbėto- 
jai ir daug tttteisybės pasa
kė tai dadadaviau, ba to
kiam tititikslui reikia.

—• Labai gerai kad pano
rėjai išklausyt teisybės ir 
pasiėmei sau Į galvą ką gir
dėjai. Nevisada fanatiški 
žmonės nori teisybės girdė
ti.

— Ale aš, vvvistiek, 'ddd- 
drauge, netikiu kkkad Lie
tuvoj taip yra kkkkaip jie 
pppasakoja, 'ba laikraščiai 
rašo kkkad bbbuožės ir ku
nigai lalalabai išnaudoja ir 
skkkkriaudžia ddadarbinin- 
kus ir jau ttten tuoj bubus 
rererevoliucija.

— Paiki tie žmoneliai ku
rie revoliucijos laukia. Re
voliucija darbininkui yra tai 
kaip užsinėrimas pačiam 
sau virvės ant kaklo.

— Ale, dddrauge, kkkaip 
kakakapitalistai neria dar
bininkams vvvirves ant ka- 
kakaklo dabar tai gggerai?

— Negerai nei taip nei 
taip, ir užtai vietoj kapita
listų, pačiam darbininkui 
labai nepritinka rištis sau 
virvę ir smaugtis. Kolei ka
pitalistas užriš dar gali ko
voti, bet kada pats sau riši 
tada jau viltis žuvus.

— tu, dddrauge, vivivisa- 
da eini už bbbbuožius ir no
ri kkkkad darbininkai butų 
išnaudojami. Ale jjjjau ta 
gagagadynė pppraėjo ka<da 
kakakapitalistai gali darbi
ninkus vvvvaldyt. Juo grei
čiau dddarbininkai nuvers 
kakakapitalistus tuo ggrei- 
čiau papapasibaigs jų vver- 
gija.

— Stepai, apgailėtinas ta
vo ir kitų tokių “susipratu
sių darbininkų” supratimas. 
Gerai butų kad darbininkai 
nuvertė kapitalistus imtų ir 
apturėtų geroves — pavers
tų viską ant gero sau, ir už
silaikytų lygybėj ir tvarkoj. 
Bet kiek sykių darbininkai 
kėlė revoliucijas ir nuvertė 
karalius ir išžudė buožius, 
vistiek jiems iš tų revoliuci
jų nieko neliko tik nauji re
težiai, o senų buožių vietas 
užėmė nauji buožiai, ir tęsė 
anų pradėtą darbininkų iš
naudojimo darbą.

—- Tttai tu, ddrauge, no
ri kkkad dddarbininkai tik
vvvergautų ir nieko nedary
tų, o bbbbuožiai tegul juos 
sssmaugia.

— Stepai, jeigu tu pažiū
rėtum istorijon, rastum ten 
paminėta baisių revoliucijų, 
rastum aprašyta garsingą, 
baisią Francuzijos revoliuci
ją kada sugriauta Bastilija, 
kada nukapota didžiūnų ir 
valdovų galvos kai kopūs
tai, kada išvaikyta dvasišką
ja, Įsteigta komunizmas. O 
kas iš to darbininkams li
ko? Vėl tik skurdas, var
gas, ir šiandien vėl Franeu- 
zijos proletariatas rengiasi 
kelt revoliuciją, o turtai ir 
geras gyvenimas perėjo tik 
kitiems valdovams ir išnau
dotojams.

— Ttttai anot tatatavęs, 
dddrauge, mums dadadar- 
bininkams nenereik kkovot 
su kakakapitalizmu?

■— Kovot reikia, ir reikia 
kovot už savo būvio pageri
nimą, o ne ant komisarų ir 
kitokių padaužų naudos. Ką 
Rusijoj darbininkai padarė, 
liko nauda tik saujelės ko
misarų, o darbininkai po 
senovei darbininkų eilėse 
stovi. Kova reikia pradėt 
su mokslo Įrankiais. Žinai 
tu kad dvidešimts keturios 
alfabeto raidės gali sukelti 
didžiausias revoliucijas. Ir 
rašomoji plunksna yra di
džiausias ginklas pasaulyje. 
Kodėl darbininkai nesirūpi
na daugiau šviestis, moky
tis, o tada pamatyt kad ne 
revoliucija yra laimėjimas, 
ir ne nuvertimas kapitalis
tų yra pergalė jų. Visi gi
mę yra lygus vienas kitam; 
tik vieni mokinasi ir naudo
ja savo protą gyvenimo ge
rinimui, o kiti neleidžią savo 
vaikams nei abėcėlės išmok
ti, arba mažyčius leidžia Į 
darbą kad tik parneštų pi
nigų ant pragėrimo. Tokis 
tamsus darbininkas apsun
kina darbe ir kitus geres
niam darbininkui. Ir tas 
turi su juo sykiu skursti. 
Kurie tėvai nors ir nemo
kyti, jei supranta mokslo 
svarbą, leidžia vaikus Į aug- 
štesnius mokslus, tokių vai
kai išmokę amatus ar pro
fesijas apie revoliucijas ne
svajoja. Tokie moka ir su 
kapitalistais apsieiti, ir ka
pitalistai su jais skaitosi, o 
tame ir prasideda susilygi- 
nimas vienų su kitais.

— Dddrauge, tu kkkalbi 
kad visi turėtų pppavirst į 
bbbuožius. Aš tam priešin
gas. Aš eieieisiu vvverčiau 
namon. Lalalabanakt.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJ IEŠKOJIMAS IŠ LIETUVOS 
Pajieškau savo pusbroliii: Petro, 

Juozo įr Kazio I’augonių, ir pussese
rių: Pranės, Onos, Jievos ir Elenos 
Pau^onyčių — visi Miklušonn kai- 

Rumbonių pašto, Alytaus apsk. 
Bajieškotoja. norėdama susirašinėti 
prašo atsiliepti šiuo adresu:

Alytus, Vilniaus g. 27,

PAJIEŠKAU brolio Gasparo Saka
lausko, paeina iš Liaudiškių kaimo, 

Radviliškio vai., Šiaulių ap. Trįs me
tai tam atgal buvo North Dakotoj, 
nuo' to laiko nieko nežinau apie ,iį. 
Jis pats ar kas apie ji žino meldžiu 
atsiliepti. (17)

Vladas Sakalauskas
980 E. 76 Street C-leveland, O.
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rių niekšystes Lietuvoje?
Ką darėt su Viniku per kelis 

metus tik del to' kad jis bpvo 
Atstovybės sekretorius? Ar ne
verta jums buvo tylėti, o rū
pintis tik apie savo biznio rei
kalus kaip dabar “Darbininkas”

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

DU ATE1VYBES VARŽYMO biliai
A TEIVYBeS suvaržymo 

biliai Washingtone atsi

kad jis buvo geriausias Dievo 
akyse.

rado jau du. Vienas perei
tą savaitę priimtas atstovų 
bute, reikalaujantis Įleis
ti 2 nuošimčiu ateivių pagal 
1890 metų cenzo. Senatas 
priėmė bilių turinti pamate 
1910 metų cenzą, ir nori kad 
Įvažiuotų tiktai 1 nuošimtis 
"(kiti laikraščiai sako kad 2 
nuoš.).

Kaip ir 'kuri bilių pasira
šys prezidentas dar nežinia. 
Bet jau tas skirtumas tarp 
atstovų ir senato rodo jog 
tūlų musų laikraščių šūkau
janti nusiskundimai ir skai
tytojų gąsdinimai kad Lie
tuvius visai neįleis buvo •be
reikalingi.

Prezidentas tą ir tą bilių 
gali atmesti. Arba ginčams 
einant gali priėmimas užsi
tęsti iki po birželio 30 die
nai, o per tą plyšį iki naujas 
bilius bus priimtas gali su
važiuoti Amerikon visi ku
rie dabar pagal kvotoslau-

Pateisinimas Savųjų
“Darbininkas” pliekia juodo

mis raidėmis editorialą apie val
diškus skandalus, šmugelystes. 
vagystes ir tt., išvedžiodamas 
tai tokiais žodžiais kad skaitan

tieji jį žmoneliai suprastų jog 
tame visai nėra nieko blogo.

Negana to, dar privedžioja 
kad laikraščiai kurie aprašo tai 
aprašymams pašvenčia bereika
lingai daug vietos, laiko ir spė1- 

I kų. Verčiau, sako, rašytų apie 
! ką kitą, sau daugiau naudos tu
rėtų.

Lietuvos skandalus sumaišo 
su Amerikos skandalu, na ir iš- 

! veda kad visi tie rašymai ir iš- 
rodinėjiniai valdininkų sukty
bių yra tik dėlto kad rašantie
ji arba jų partijos bendrai no
ri ineiti į tas vietas ir patįs pa
siplėšti.

Nieko sau kunigiška dora — 
juk už pinigus net didžiausį nu
sidėjėlį kunigai Į dangų nusiun
čia, Prie laidotuvių išranda

Visi Lietuvos šmugelninkai ir 
valdžios pinigų sunaudotojai, 
kaip visiems žinoma, dabar yra 
tų pažiūrų žmonės kokių prisi
laiko “Darbininkas”. Ar gali 
tas laikraštis kitaip Išvadas da
ryti? Kitą ką jis giedotų jeigu 
valdininkų butų kitos partijos. 
Visai kitaip visuomenei rašytų, 
bubnytų jei bent vienas iš tų 
sugautų šmugelystėse ir kyši- 
ninkystėj butų buvęs ne-krikš- 
čionis-demokratas.

' Daugiau butų klerikalų spau
da prilėkus apie tuos “bedie
vius” negu dabar pripasakojo 
ne jų spauda apie jų žmonių ne
gerus darbus ir suktybes.

Mažas pavyzdis yra šiai šis. 
Atsimenat, ponai kleriL-Jai, ką 
darėt kada Vileišis či' buvo? 
Jis nei šmugelystėmiš nei kuo 
kitu neužsiiminejo, tik buvo ne 
jūsų partijos žmogus. Kas da
rėsi jūsų spaudoje apie jį? Kur 
čia “Darbininkui” vieta veid
mainiauti kalbant apie dabai' 
rašančius apie jūsų partijos na-

pataria kitiems kada Lietuvoje 
suktybės ir vagystės pildoma 
jų partijos žmonių?

Prisilaikyk it nors kiek eti
kos. Vardan savo tamsių pa
sekėjų, neveidmainiaukit.

kia jau ilgas laikas. Neku- 
rie tą nujaučia. Bet ant to 
remtis nėra ko. Dar yra du 
suvirs mėnesiai biliaus 
ėmimui.

Ne visi Amerikonai 
nusistatę prieš ateivius, 
visi ju bijo. Labiausia 
nori ju įsileist unijos,

pi'l-

PIETINE RHO- 
DESIJA

rąl ETINĖ Rhodesija, kuriai 
1 . pereitą rudenį Anglija savi
valdybes teises, sekančiai apra
šoma buletino iš National Geo
graphic Society Washington, 
D. C., raštinės:

ne vien bloga pusė tame už- Dabarumu laiku Pietine 
siveria. Daugiau bus čia I;Rhodef?jja turi vaIdžl4 tokią ko- 
žmonių, daugiau reiks me-• 003 ,nera ■iltur Pasayb’.ie. Ji 
degos ju gyvybei palaikyti, Parodo vienatinį nuotikį kur di- 
kuinu padengti, ir pastogei.

Lauksime prezidento žo

yra 
Ne 
ne
neš 

ateiviai sugadintų augštai 
iškeltas unijistų algas. Bet

džio.

‘Viehybė’ ‘Naujienoms’ 
Šitaip —

“Naujienos” sako buk “Vie
nybė” neturinti pastoviu prin
cipų. Išeina, anot jų, kad tik 
tas žmogus geras kuris turi pa
stovius principus. Bet ir pami
šėliai turi pastovius principus. 
Biurokratai turi pastovius prin
cipus. Tironai turi pastovius 
principus. Cenzoriai taipgi. Tik 
ta klesa kurią, visi pripažįsta 
ąugščiausia, neturi pastovių 
principų: tai mokslininkų klesa, 
ir tie kurie stengiasi protauti. 
Jie žino kad pastovių principų 
nėra: vieną sykį taip apie daly
ką manoma, kitą sykį nauji fak
tai visai kitaip manyti verčia. 
Tie žmonės kurie prisilaiko mo
ksliškų metodų yra pakantus 
žmonės. Jie nėra nei dogmatiš
ki socialistai, nei išsipalaidavę 
komunistai, nei suakmenėję kle
rikalai.

▼ ▼ ▼

V ely kos
Velykos buna už 4G dienų po 

Užgavėnių. Užgavėnės šįmet bu
vo kovo 4 d., Velykos Įvyksta 
balandžio 20 d.

Mažai kas žino kodėl ketu
riasdešimties dienų pasninkas 
tęsiasi per 4G dienas.

Išaiškinimas yra toks kad ne- 
dėldieniai laike gavėnios nesi
skaito gavėnios dalimis. Ne- 
dėldieniai yra kaip salos jūrė
se, arba kaip kitaip tą neprily
ginti.

Velykos įvyksta ne kas metai 
ta pačia kalendorine diena del 
to kad tą šventę nustatant gau
domas! mėnulį. Yra priimta nu
statyti pagal “velykinio mėnu
lio”. Mėnulis nesilaiko kalendo
rinių mėnesių periodų, nes jis 
apeina aplink žemę Į beveik 28 
dienas, kuomet mėnesiai skai
tosi po 30 ir 31 dieną.

Kas metai “velykinis mėnu
lis” buna kitokią dieną, ir Ve
lykos nustatoma pirmą nedėl- 
dienį po jo, tik ne anksčiau kovo 
20 dienos.

dėlė korporacija, Britiška Pietų 
Afrikos Kompanija, valdo dide
lę ir tirštai gyvenamą šalį ku-

| rioje Mikčiai baltųjų gyventojų 
I aktiviai užsiėmę bizniu, politi- 
|ka ir ukininkyste. Iki šiol ir vi
sur kitur tas buvo palaikoma 
del tų kraštų gyventojų, kurie, 
paprastai, esti atsilikę.

“Šios šalies ateities likimas 
inėjo galėn automatiškai perei
tą rudenį pagal teisiu užtikrin
tų karalienes Viktorijos pagal 
palikimo Cecilio Rhodes, kurios 
teisės parodė kad gale 25 metų, 
arba pabaigoj kiekvieno sekan-| 
čio desėtko metų periodo, tos 
teisės gali būti atnaujinamos, 
pakeičiamos arba panaikinamos. 
Dvidešimts penki metai pasi
baigė 1914 metais, kuomet se
nos tiesos liko užtvirtinta. Kal
boms kilus apie pakėlimą klau
simo vėl 1924 metais, padaryta 
nutarimas jog ta šalis prisidės 
prie šeimynos Anglijos valsty
bių.

“Sunku persistatyt kaip to
lima Pietų Afrika iškilo iš ‘tam
saus kontinento’ stovio; ir Pie-1 
tinės Rhodesijos iškilimas bu
vo taipgi pastebėtinas. Sosti
nėje Bulawayo yra viskas mo-1 
derniškai įrengta ir gyvenimas 
eina mums panašiu budu.

“Einant plačia, išgrysta, elek- į 
tra apšviesta gatve, vienok, su
sitiksi daugybę tenaitinių juo
dukų, ramių ir beveik nuogų. 
Mažiau negu 50 metų tam atgal. 
kraugeringi Lobengulai turėjo 
čia viršų ant karingų Matabelų. 
Valdovas tada turėjo tokį su
pratimą kad galvos skaudėjimą 
galima išgydyt nukertant gal
vą pirmiausia sutiktam praei
viui. Ir jis matyt turėjo tiek 
skausmų kaip bile kuris augštai 

I civilizuotų didžiūnų.
“Panaudodamas gudrumus 

į kaip William Penn, Cecil Rhodes 
nusipirko kasyklų teises Loben- 
gulų šalyj už mėnesinę pensiją, 
tūkstantį šautuvų ir kiek amu
nicijos. Bet to imperijos buda- 
votojo garsiausias nuotikis įvy
ko daug metų vėliau šioje jo 

j vardu kolonijoje. Kuomet te- 
Inaitinių žmonių sukilimas liko 
j numalšinta Lordo Plumero ir 
800 kareivių sukilėliai nusidan- 

Įgino į Matopos kalnynus. Te-

Į nai numaršavo Rhodes, tik su 
: dviem draugais, neapsiginklavę, 
j ir vaikštinėjo po kalnus iki pa
simatė ir pasikalbėjo su kiekvie
nu svarbiausiu vadu ii' užvėrė 
taiką. Per du mėnesiu jis iš
buvo tarp žiaurių, kraujo trok
štančių laukinių.

“Būdamas tuose kalnuose to
je pavojingoje misijoje Rhodes 
sakoma pasirinkęs vietą savo 
laidotuvių vietai, kuri dabar ži
noma visam pasauliui, pavadin
damas ją ‘pasaulio vaizdas’. 
Tarpe dviejų milžiniškų akme
nų ant kalno viršūnės jo kapo 
yra šitokis paprastas parašas, 
‘Čia Guli Likučiai Cecil John 
Rhodes’.

“Antras kapas, Dr. Jameso- 
no, primena atsitikimą kuomet 
šis ‘vikrus, drąsus švelnus ma
žas žmogus’ vedė savo narsių 
vyrų saujelę prieš Matabelus 
buvusius Bulawayoj. Tenai lau
kinių gauja turėjo paskutinį sa
vo mūšį po daugelio užpuldinė
jimų ant atėjūnų baltųjų. Jame
son telegrafavo pas Rhodes pa
tarimo ir gavo tokį lakonišką 
atsakymą, “Skaityk Luko, ke
turiolika, trisdešimts vienas.’

“Jameson susirado misijonie- 
rių su Biblija ir rado joje tokį 
punktelį. ‘Arba koks karalius, 
eidamas Į karą prieš kitą kara
lių, neatsisėda pirmiausia, ir ne
pasitaria ar jis galės su dešim
čia tūkstančių sutikti tą kurs 
ateina prieš jį su dvidešimčia 
tūkstančių.’ Jameson telegra
favo atgal, panašiai, ‘Taip, aš 
perskaičiau tą’, ir paskui įsmei
gė Britišką vėliavą tvirtai į že
mę Bulawoyoj ir sutriuškino 
Lobengulo galybę.

“Kiekvienas žino iš knygų 
apie Pietinės Rhodesijos dideli 
naturalį spektaklį, Viktorijos 
Vandenpuolis. Paviršutinai jų 
apmatavimas yra — mylia plo
čio ir nuo 250 iki apie 350 pėdų 
augščio.

“Daug-pusis Cecil Rhodes tu
rėjo palinkimą garsintis. Prie 
to vandenpuolio, skersai didelę 
gilumą, yra tiltas kuris stovi 
apie 400 pėdų augščiau vandens 
linijos. Rhodes spyrėsi kad til
tas butų pabudavotas taip arti 
vandenpuolio kranto kad taš
kantis! vanduo sušlapintų trau
kinio vagonus kada tiltu važiuo
ja. Inžinieriai spyrėsi ne, bet 
jis gavo savo.

“Tik savo noruose del Pieti
nės Rhodesijos ateities Rhodes 
apsiriko. Ta kolonija pakilo ne 
vien tik iš kasyklų, kaip Rho
des tikėjosi. Vietoj kasyklų, 
ūkiai ir ganyklos buvo magnetu 
kuris sutraukė 33,000 baltųjų 
žmonių į tą tolimą žemės dalį; 
jų buvo gana, ir jie, nežiūrint 
800,000 tenaitinių gyventojų, 
paėmė valdžią į savo rankas.”

Stinnes ir Vailokaičiai
“Draugas” stebisi kaip Hugo 

Stinnes, dabar miręs Vokietijos 
kapitalistas, iš paprasto žyde
lio išaugo j milijonierių po karo.

“Draugas” žino kaip jis susi
krovė milijonus, žino kaip jis 
elgėsi.

“Draugas” žino taipgi kaip 
elgiasi broliai Vailokaičiai, vie
nas kurių yra kunigas, Lietuvo
je: jie vejasi šitą mirusį žydą 
pinigų auginime. Lietuvą glo
boja kunigija, jie ir leidžia Vai- 
lokaičiams lupti iš žmonelių pa
našiu budu kaip leido Vokieti
jos valdžia tam žydui. Broliai 
Vailokaičiai jeigu paskolina pa
prastam žmogeliui 100 litų, at
siima iš jo net apie 380 ar 400 
litų, sumą su palukais. Matot 
kaip dori krikščionis myli savo 
artimą. .. .

Katalikų spauda turėtų apie 
tai plačiau kalbėti.

Maximilian Harden — 
Perkrikštą Žydas

Maximilian Harden, pagarsė
jęs pasaulyje Vokietijos rašyto
jas ir kritikas, pažymiausia fi
gūravęs prieš karą, yra Žydas, 
nors neištikimas savo žmonėms. 
Sakoma jog kaizeris jo labiau
sia bijojo dar kuomet sostą val
dė.

Jo tėvai buvo žydai, Witkow- 
skiai. Jaunystėje jis pirmiau
sia pasižymėjo kaipo aktorius. 
Paskui norėdamas paversti visą 
Vokietiją savo scena, jis ėmėsi 
žurnalizmo. Pagaliau persikrik- 
štino ir priėmė vardą Maximi
lian Harden. Jis tuoj pateko 
po intekme Vokietijos vado Bis- 
mai'cko ir patapo vienu iš di
džiausių jo rėmėjų. Kuomet 
Bismarcko galybė pasibaigė ir 
visi jį apleido, Harden vis buvo 
jo geras palaikytojas.

Harden tolyn labyn išsivystė 
gabus ir galingas rašytojas. Jis 
atkakliai atakavo augštuosius 
Vokietijos valdovus, ir už tai 
turėjo daug sykių susidurti su 
įstatymais. Kada jis patapo re
daktorium laikraščio “Die Zu- 
kunft”, ir laikraštis, kaip ir jo 
redaktorius, paliko nekenčiamas 
visoj Vokietijoj. Karo laiku 
buvo nusamdyta net žmogžu
džiai Hardeną nužudyti, vienok 
jis išliko gyvas ir atkakliai va
rė savo pirmesni valdžios kriti
kavimo darbą. Sakoma kad jo 
visi nekentę del to kad jis buvo 
žydų kilmės, o ne del jo atkak
lumo kaipo redaktoriaus ir ra
šytojo.

Klaipėda Rengia Žemes 
Ūkio Parodą

Šį pavasarį, gegužio 25 ir 26 
d., rengiama pirmutinė žemės 
ūkio paroda Lietuviškame Klai
pėdos Krašte. Klaipėdos lauki
ninkai (ūkininkai) lošia didelės 
svarbos rolę ekonominiame gy
venime ne tik tame Krašte, bet 
ir visoje Lietuvoje. Parodoje 
laukiama skaitlingai atsilankant 
svečių iš kaimyninių Baltijos 
valstybių, o taipgi iš Skandina
vijos. Amerikos svečiai, kurie 
prie progos tarp 20 ir 26 d. ge
gužio norėtų atsilankyti pagar
sėjusio j Klaipėdoj ir pamatyti 
vienintelį Lietuvos uostą ir pir
mutinę Klaipėdos Krašto Lietu
vių ūkininkų žemės ūkio paro
dą, gaus palengvinimų visos rei
kale.
Adresas: Lithuanian Consulate, 
608 S. Dearborn St., Chicago.

(Tąsa iš pereito num.)
— Jie ateina pakraščiais, musų žmo

nių vedami ir lydimi. Vargšai!' Jie taip 
pailso, kad vos tegali paeiti. Aš parsisku
binau namo, kad pampinus jiems nakvy
nę ir maisto. Pirmučiausia, — atsigrįžda
mas Į savo žmoną, pridėjo, — pampink 
kiek nors moteriškų drabužių.

— Ar yra motėm tarp išsigelbėjusių?
— Yra dvi jaunos mergaitės, penkioli

kos ar šešiolikos metų amžiaus, beveik kū
dikiai !

— Vargšės, vargšės, — gailėjosi ponia 
Dupontienė.

— Vargšės, — pridėjo ir ponas Rodi
nas.

— Jų gyvybę išgelbėjo jų draugas są- 
keleivis! Tikras didvyris!

— Didvyris?
— Tikrai, tik klausykit....
— Paskui papasakosi, — pertraukė 

žmona, — eikš susišildyk ir atsigerk ko 
nors šilto.... Visas drebi....

— Ir viena kitai panašios, kai du lašu 
vandens, — nesiliovė pasakojęs Dupontas. 
.. — Tur būti dvynukės, — pastebėjo 
Dupontienė.

— Viena jų drūčiai suspaudusi ran
kytėse, pati visai nualpusį, Vilnių j krantą 
išmesta, laikė bronzinį medalį, užkabintą 
ant jos kaklo ant grandinėlio....

Rodinas, išgirdęs tuos žodžius, smar
kiai krūptelėjo, bet susivaldė. Priėjęs prie 
užvaizdos paklausė:

— Ar nematei, koks buvo parašas ant 
to medalio? Gal koks šventas?

— Kur čia žiūrėsi! Juk aš gelbėjau iš 
mirties nasrų skęstančius kūdikius,' man 
nei galvoj nebuvo to medalio parašas....

— O kaip jos apsirengusios,
— Juodais gedulių rūbais.
— Ak kaip gaila! — dūsavo ponia Du

pontienė, braukdama nuo akių ašaras....
Rodinas taip susimąstė, kad jau ne

begirdėjo, ką pasakojo Dupontas. Jis ne
abejojo, kad tos dvi mergaitės yra gene
rolo Simono dukrelės. Bet kaip jos galėjo 
patekti ant laivo? Kaip jos ištruko iš Leip
cigo? Ar jos pačios pabėgo, ar liko keno 
nors rupesniu išsiųstos laivu? Bet delko 
jam apie tai nebuvo laiku pranešta?....

— Bet klausyk, — baigė savo pasako
jimus Dupontas, — aš girdžiu, kad jie jau 
ateina!

Netrukus vidun inėjo grupė išgelbėtų 
keleivių. Tai buvo jaunas vyras, kokių dvi
dešimts penkių mėtų amžiaus, ir kartu su 
juo — dvi mergaitės, Blanšė ir Rožė. Jų 
išgelbėtojas buvo Joks dailus, kad, rodos, ir 
didis dailininkas Rafaelis nebūtų galėjęs 
išsvajoti dailesnio veido. Jis atrodė kaip 
šventas kankinys.... Tai buvo jaunas ku
nigas Gabrielis. Ir jis buvo kankinys, nes 
ir musų laikais yra kankinių, kaip ir tais 
laikais, kuomet Cezarai liepdavo atiduoti 
pirmuosius krikščionis liūtams ir tigrams 
sudraskyti.

Musų gadynėje žmonių sunai eina, di- 
deliausiu pasišventimu, į įtolimus ir sveti
mus kraštus skelbti savo tikėjimą ir pasi
tikti vargus, nelaimes, net ir pačią mirtį.

Kiek jų, nuėjusių į tolimus laukinių 
žmonių kraštus, yra jau žuvę, ir niekas 
apie juos nieko jau nežino! Ir šitie kry
žiaus kareiviai, turėdami su savim tikėji
mą ir drąsą, niekados neturi pelno iš savo 
drąsos, retai Itegauna “duonos ir žuvies” iš 
savo bažnyčios, kuriai tarnauja. Nei mit
ra, nei purpuriniai rubai nepuošia jų kū
no ; jie, kaip ir šiaip armijų kareiviai, žūs
ta ir miršta apleisti, nežinomi ir užmiršti.*

Nuo juodų Rožės ir Blanšės drabužėlių 
lašėjo vanduo; jų išblyškusiuose veideliuo
se matėsi daug išgąsties, susirūpinimo ir 
skausmo. Jos manė, kad jau niekados ne
bematys savo gero globėjo senio Dagober- 
to, — Gabrielis bandė jį išgelbėti, bet ne
pasisekė: vilnis jį numušė tolyn.

Rodinas labai nustebo paregėjęs Gab
rieli. Reikia nepamiršti, kad Rodino pla
nuose buvo atkviesti Gabrieli į Parisą try
liktai vasario dienai.

Užvaizdą ir jo žmona, pamatę mergai
tės, prisiartino prie jų, rankas išskėtę.

— Pone, pone, geros naujienos! — su
šuko įbėgdamas tarnas. — Dar du išgelbė
jome !

— Ačiū Dievui! — atsiduso misionie
rius.

— Kur jie? —klausė užvaizdą.
— Antai vienas eina, Justino vedamas, 

kitas gi sunkiai sužeistas. Jį neša ant naš
tų.

— Aš bėgsiu paruošti jiems kambarį, 
— atsakė užvaizdą, — o tu, žmonele, pri
žiūrėk mergaitei....

Nepoilgam prie durų pasirodė vyras; 
negalėdamas ištarti iš nuovargio žodžio, 
prisiglaudė prie sienos ir nuslinko žemyn, 
ant grindų. Rožė su Blanše pribėgo prie 
jo, dideliai apsidžiaugusios, nes tai buvo 
jųdviejų Dagobertas: čia pat buvo ir KiL 
žojas, jų mylimas šuo, jų vienintelis išti
kimas sargas ir draugas.

Kareiviui šičionai pasirodžius, Rodino 
veidas apsiniaukė ir susiraukė, kai spazmų 
pagautas, nes ikišiol jis vis dar manė, kad 
generolo Simono dukterų globėjas yra žu
vęs jurose. Misionierius, nuovargio apim
tas, nematė Rodino veido. Prie misionie
riaus prisiartinęs kažkoks vyras, pratarė 
Prancūziškai, su svetimšalio akcentu:

— Tuoj atneš čia princą Džalmą. Jo 
pirmi žodžiai buvo apie tamstą.

— Ką jis sako? — suriko Rodinas. Iš
girdęs Džalmos vardą, kai žaibas prišoko 
prie Gabrielio ir pagriebė jį už rankos.

— Ponas Rodinas; —sušuko nustebęs 
misionierius.

— Ponas Rodinas! — sušuko nustebęs; 
stebėjo ir tas nesenai inėjęs vidun vyras.

— Tamsta čia? — pratarė Gabrielis, 
su pagarba ir baime balse.

"Nesenai vieno kaimiečio iš Beauce sū
nūs išėjo misionierium j Japoniją. Jis, ra
šydamas savo motinai, šitaip sakė viename 
savo laiške:

“Sudiev, mano brangioji matuše. Sa
ko, kad ten, kur aš dabar einu, yra daugy
bė pavojų. Melskis už mane ir pasakyk vi
siems musų geriems kaimynams, kad aš 
juos visus myliu ir dažnai apie juos atsi
menu.”

Šitas paprastas posakis, persiųstas kai
miečiams iš tolimos Azijos, labai sujaudina 
skaitytojo sielą.

(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 anolt 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 ji saviškiams Lietuvoje.

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, O.
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ŽIUPSNELIS ŽINIŲ APIE “NEO-LITHUANIA” 
ATSTOVUS

V. BANAITIS.

ALGIS ir GIEDRU! E
renkii) Aktu, Septynių Atidengimų Tragedija 

iš Lietuvos Krikštijimo Laikų.
Parašė K. S. KARPAVIČIUS

Autorius
“Juozapas ir Zelbora” ir “Paraono Sapnas”, 

“Samsonas ir Delila”
ir kitų dramatiškų ir moksliškų veikalų.

ILGIS IR GIED
RUTE” yra tai 

kruvinas romansas 
iš Lietuvių-Prusų gy
venimo, 13-to šimt
mečio pradžios (apie 
1200— m.), kuomet 
pradėjo į tą kraštą 
skverbtis Krikščio
nybė — zokoninkai-pamskolininkai su Kris
taus mokslu, su Dievo žodžiu, su pamok
slais apie garbingumą Krikščioniškojo pa
saulio, kuomet Lietuviai-Prusai dar buvo 
pagonįs ir nežinojo anų “pasaulio gerybių” 
ir “palaimos po mirties”.

Kada šis veikalas nutinka. Krikščionybės 
skelbėjai dar su baime po Liet-Prusių kraš
tą vaikštinėjo, ir tik gražiais žodžiais pasa
kojo apie Romos popiežių tikėjimą. Vienas- 
kitas apsikrikštijusių Lietuvių dar irgi bau- 
ginosi savo brolių pagonų, nes kitur tie pa
gonis užpuldinėjo ir užmušinėjo krikščio
nis, naikino jų bažnyčias ir žudė Kristaus 
mokslo skelbėjus.

Bet ne be baimės buvo ir tie kurie neno
rėjo priimti Krikščionių tikėjimo. Jie gir
dėjo gandus kaip žiauriai buvo kankinami ir 
žudomi tų sričių pagonis kurie nesutiko ap- 
sikrikštyt liuosu noru — tose srityse kur 
Krikščionybės skelbėjai buvo jau Įsigalėję.

Taigi veikalas apima dvi priešginybes — 
Pagonų tikėjimą į senoviškus dievus, ir 
Krikščionių tikėjimą į naujai išrinktą pa
saulio valdytoją Dievą. Apima dvi milži
niškas kūniškas galybes — amžių seną Lie
tuvių-Prusų tautą ir naujai iškilusią Krik
ščionišką galybe kuri Europoj viešpatavo 
su visu baisumu; kuri norėjo nubausti Azi
ją už pasipriešinimą Krikščionims lankyti 
JeruzalĮ, kur radosi Kristaus Grabas.

Veikalo tipai — Zokoninkas Kristijonas, 
jo apkrikštyti Liet-Prusių didžiūnai — Sod- 
rekis, ir Mangatis — yra paimti iš istorijos.

Kristijonas su jų pagalba platina tame 
krašte Krikščionybę.

ALGIS yra sūnūs Mangačio, jaunas nar
sus vyras, su tėvais apsikrikštijęs. Jis jo
dinėja su Kryveižiais po kitas sritis kuriose 
jau Krikščionis ginklu ir krauju pagonis, 
perdirba Krikščionimis. Lict-Prusijoj dar 
jie bijo ginklu pradėti, nes neturi tam spė
kų. Taigi Algis yra kryžeivis.

Algis pargryžta iš vienos tokios Kryžei- 
vos iš Kelinių krašto kur padėjo Mozūrų Ku
nigaikščiui Konradui “apkrikštyt” Kelmijos 
žmones, išžudyt pagonų kunigus.

Kristijonas jau turi; .parengęs jam vestu
ves su Sodrekio dukter'e Lade, kad sustipri
nus tame krašte Krikščionių galybę. Algis 
tam priešingas, nes ne jo pasirinkimu da
roma. Jų apielinkėj yra pagonis kaimynas 
Kergaila. kuris yra galingiausias už visus 
apsikrikštijusius didžiūnus. Jis savo globoj 
užlaiko Perkūno žinyčių kur tarnauja Me
ninas kaipo Vaidyla, ir prie žinyčios yra 
kelios Vaidilutes.. Kristijonui rupi kaip ap
krikštyt Kergailą. Kristijonas su Algiu ir 
keletu vyrų vyksta pas Kergailą kalbint ap- 
sikrikštyt žadėdamas .statyt bažnyčią ant jų 
žemės, kaip žadėjo ir kitiems kad tik privi
liojus krikštytis. Nuvykę tenai, gauna at
sakymą kad jiems yra geri senieji Lietuvių 
dievai — naujų nereikalauja. Nieko nepe
šę, Kristaus mokslo nešėjai gryžta.

GIEDRUTĖ yra Kergailą duktė, taigi ji 
yra pagonė. Atsilankius Kristijonui, ji spy
rėsi prieš Krikščionybės pranašus, ir jos di
deliu noru yra palikti Vaidilute, kuria ji vė
liau palieka. Algiui ji išsykio patiko, ir jis 
jai, nors tikėjimai juodu skiria.

Už kelių dienų nuo to, iškeikus visus Krik
ščionis ir savo krikštą, po to kai girdėjo nuo 
tėvo Kaip Krikščionis elgėsi Kelmijoj, pa
bėga pas pagonis Sodrekio duktė Ladė. Tai
gi vienas Kristijono planas su Algiu neišsi
pildo.

Medžiojant girioje, Algis nuėjęs toli miš
ku, prie Kergailų žemės, susitinka girioje 
einant Giedrutę su palydovu. Jiedu vėl su
siginčija už savo tikėjimus, Algis prisime
na Giedrutei apie apsikrikštijimą, bet ji at
rėžia nepageidaujanti. Vienok jų širdis vei
kia savo darbą. Abu brenda gilyn Į meilę 
prie viens kito. Tą jų susidraugavimą su
seka Algio tėvai ir Kristijonas. Jie susirū
pinę nežino ką daryt, bet Kristijonas, gud
rus visame kai lape, sumano išsiųst Algį į 
Romą kur popiežius Innoeentas III šaukia 
jaunus vyrus Į Kryžiaus Karą prieš Saracė
nus išvaduot Jeruzali. Algis priverčiamas 
išeiti, ir taip jis nuo Giedrutės atskiriamas.

Ji ilgisi jo name būdama, nežino kur jis, 
o Algis apie ją vis svajoja nors svetur mato 
daugybę gražių ir apsikrikštijusių mergelių.

Giedrute jau vaikštinėja į žinyčių ir tuoj 
paliks Vaidilute, vienok Algio neužmiršta.

Už trijų metų Al
gis, kuriam su kry
žeiviais nepasisekė 
nuvykti į šventą že
mę del susiskaldymo 
tos Krucijados po 
Konstantinopolio už
ėmimo ir suardymo 
Byzantijos imperi

jos, dar buna popiežiaus pasiunčiamas su 
kitais Į Prancūziją Albigensų krikštyti ir 
žudyti. Iš tenai, per daug garsių Europos 
miestų, jis sugryžta Į savo tėvynę.

Tuo tarpu Liet-Prusių krašte baisybių de
dasi Krikščionims veikiant, o kitur pago
nims sukįlant ant apsikrikštijusių. Meni
nas tas žinias apipasakoja Giedrutei, Egli- 
tei ir Kadinai, savo Vaidilutėms, Visi su
sirūpinę ar Krikščionįs neužpuls jų žinyčios.

Algis nerimsta be Giedrutės, bet nežino
damas kur ją sutikti, eina nakties laiku ant 
piliakalnio, nes atminė kad ji pirmiau ten 
vaikštinėjo. Jo laimei, Giedrutė tą naktį 
Amžiną Ugnį sergsti. Netyčiomis jiedu su
sitinka. Susieina, išsipasakoja vienas kitam 
pasiilgimus; Algis kalbina ją krikštytis ir 
pasakoja kaip ji bus laiminga būdama Krik
ščione ; apsako jai Krikščionių pasaulio gra
žumus kuriuos jis matė svetur būdamas; bet 
ji atmesdama meilę pavaro jį. nes jau pasi
žadėjus dievams tarnauti. Jam nuėjus, ji 
vėl jo geidžia. Jis už kelių vakarų vėl atei
na pas ją. Bet dabar vėl jį pradėjo sekiot 
Kristijono šnipai, nes pajuto kad Algis ne
apsieina be Giedrutės.

Kitą naktį susiėję, jiedu dar labiau kan
kinasi meilės traukimu, bet vėl susikivirčija 
del tikėjimų ir persiskiria.

Po to Įvyksta tas be ko Lietuva negalėjo 
apsieiti (Giedrutė yra tai Lietuva) — Gied
rutė susidvejoja ar verta jai pasilikti Vai
dilute, ar jos tikėjimas geresnis už Krikš
čionių, ir štai palikus aukurą nubėga nakties 
metu pas Kristijoną ir apsikrikština prašy
dama ant rytojaus tą žinią pranešti Algiui, 
nustebinti jį. Dieną ji neturės progos pas 
Kristijoną nueiti, nes jos žmonės ją mato.

Tuo tarpu, Giedrutei nesant, negalėdamas 
nuo jos pasišalint, sugryžta prie aukuro Al
gis. Belaukdamas jos, susidvejoja ar verta 
jam būti Krikščioniu ir paniekint savo se
nus dievus, ir jis nuplėšęs nuo savęs kry
žiaus ženklus, prie aukuro šaukia Perkūno 
atleisti jam jo nusidėjimus ir priimti atgal 
prie Lietuvių tikėjimo. Jį atsekę Kristijo
no šnipai tą išgirsta, ir nutaria sugaut ir 
vest Kristijono teismui. Sugryžta Giedru
tė, ir pati radus Algį, nudžiunga.' Abu vienas 
kitam pasiveda nežinodami apie kits kito 
tikėjimų atsimainymą. Bet tuoj Giedrute 
pamato ant žemės Algio šventus ženklus, nu
sigandus paklausia, ir sužinojus kas atsiti
ko pasisako jam kad ji apsikrikštijo. .. .

Taip jiedu vėl tikėjimais pasimaino. Su- 
sigraužę, pasitolina vienas nuo kito, Giedru
tė suklumpa ant žemės, o tuo tarpu patyliai 
Kristijono šnipai sugauna Algį ir nusitem
pia į girią. Giedrutė atsipeikėjus ima dai
rytis. Algio nėra. Mano kad dievai juodu 
nubaudė ir jį skradžion žemės nutrenkė už 
tokį pasielgimą. Ji baisiai susigraužia, nu- 
sikankina iki nualpimo. Puola ant žemės 
ir prie aukuro guli lyg negyva.

Algis ištrūksta-iš savo nevidonų rankų, 
atbėga atgal pas Giedrutę ją pasiimti ir pa
bėgti, bet pamato ją ant žemes gulinčią, pa- 
styrusią. Mano kad čia ir daugiau Kristi
jono šnipų buvo kurie vieni jį suėmė, kiti 
Giedrutę nužudė. Iš susigraužimo, matyda
mas kad jam nieko kito pasaulyje neliko, 
Algis savo kardu nusižudo šalę Giedrutes.

Palengva atsipeikėja Giedrutė. Apsidai
rius pamato gulintį Algį, ir bečiupinėdama 
pajunta jo kraują ant krutinės. Nežinoda
ma kodėl jis sugryžo pas ją numirti kada 
pirma pasaulį žadėjo, ji irgi, netekus nieko 
šiame gyvenime kas ją ramintų, Algio kar
du nusižudo....

EPILOGAS—Veikalas užsibaigia susiėji
mu ryto ton scenon Kristijono su savo vy-. 
rais ir Vaidilos Menino su savo merginomis. 
Jiedu vaidijasi už savo tikėjimus. Kristi
jonas pasako kad Giedrute jau apsikrikšti
jus, ir sako jog šiame krašte tuoj liks Kry
žiaus galybė, Meninas aiškina kad ta galy
bė ateina per ugnį ir kraują ir kad ją pa
saulis minės su pasibjaurėjimu, o ateities 
amžini gražiai vis minės seną Lietuvių ti
kybų. Dabar Kristijonas su saviškiais pa
siima Giedrutės lavoną, o Merunas rengia 
laužą sudeginimui ir atidavimui dievams Al
gi-

Paskaitykit taipgi kas seka 
apačioj—

K. MARČIULIONIS.
Kazys Marčiulionis gimė va

sario 1 d. 1896 m., kaime Pa- 
šventupyj, Pakuonio parapijos, 
buv. Mariampolės apsk. Pradi
nį mokslą ėjo Prienuose, gimna
zijos mokslą Mariampolėj. Lai
ke didžiojo karo buvo Rusų ka- 
riumenėj karininku (oficierium) 
ir skaitėsi prie 56-to pėst. divi
zijos štabo. Fronte buvo ir da
lyvavo mūšiuose be atvangos, 
vėliau sužeistas pateko Vokie
čių nelaisvėn. Nelaisvėje, mo
kant Vokiečių kalbos, K. Mar
čiulionis buvo valdininku Rusų 
karo belaisviu ligoninėje Ham- 
mersteine. Būdamas ligoninė
je nemaža nelaimingų vargšų 
belaisvių! ’ ypač Lietuvių, išgel
bėjo nuo Vokiečių žiauraus kan
kinimo-kalėjimuose už pabėgi
ma, pasiųsdamas pasveikusius 

Tie atgal į kalėjimą, bet Į kai- 
; mus — į darbą. Iš tos priežas
ties K. Marčiulionis buvo gerai 
žinomas belaisvių tarpe, ir ka-

■ da Kerenskio laikais mėginta 
gerinti belaisvių padėtį Vokie
tijoje, leidžiant patiems bc'.ai-

I sviams tam tikrus savo atsto- 
j vus-komitetą išrinkti, susineši- 
■jmui su Vokiečių administracija, 
į K. Marčiulionis buvo išrinktas 
I i tą komitetą skaičiuje penkių 
' asmenų, kurs atstovavo dau- 
'giau 1'50,000 belaisvių.

Iš Vokiečių nelaisvės K. Mar- 
eiulioniui pavyko pabūgti per- 
sisergus Vokiečiu ir dar keletą 

i Lietuvių belaisvių su savim per
vesti Lietuvon.

; čia, Lietuvoje, nuo pat pra
džios jis dalyvauja (Lietuvos 
nepriklausomybes gynime. Iš 
priežasties sunkaus sužeidimo 
paliuosuotas nuo kariumenės 
tarnybos, jis vis dėlto dalyvauja 
visose kovose su Lietuvos prie
šais, daugiausia šaulių eilėse.

i K. M,ai'čiųlionis yra vienas iš 
i pirmųjų Lietuvos šaulių Sąjun- 
Igos įkūrėjų ir buvęs pirmas 
į Šaulių Sąjungos Revizijos komi
sijos pirmininkas.

Jis tarnavo ir valdžios įslai- 
! gese užimdamas atsakomingas 
ir augštas vietas. Pirmiausia, 
Valstybės higienos Institute ad
ministratorium, vėliau, kaipo 
buvęs karininkas, Valstybės 
Kontrolės Krašto Apsaugos Re
vizijos Departments, kurs kon- 

į traliavo viso karo įstaigas Lie-
■ tuvojė. To dęphrtmento p. Mar
čiulionis buvo atstovu-kontro- 
iierium prie didesnių ir svarbes
nių karo įstaigų Kaune. 1920 
m. laike tarybų Rusų-Lenkų ka
ro, įsikūrus Vilniuje Lietuvos 
karo komendantūrai, Valstybės 

' kontrolė paskiria p. Marčiulio- 
'nį savo atstovu Vilniaus mies
tui.

Paskutinis p. Marčiulionio 
veikimas fronte tai buvo Klai
pėdos vadavimas, čia jam pir
mam pasisekė su Šaulių (dau
giausia studentų, buvusių kari
ninkų) saujele prasimušė gelž- 
kelis (nuo Deutsch-Krottingen

Vytautas Banaitis gimė ge
gužio 2 d., 1900 m., Vaitiekupių 
k.. Sintautų par., šakių apsk. 
Nuo 6 metų amžiaus persikėlė 
ir augo Kaune, čia kartu su 
savo broliais išėjo pradinį mok
slą, lankė gimnaziją iki pat ka
ro. Pirmuosius karo metus pra
leido tėviškėje, patirdamas vi-

ŠI PUIKI ISTORIŠKA DRAMA LEIDŽIAMA PRENUMERATOS 
KELIU. Kurie iškalno užsisakys gaus už 50c, Vėliau bus 75c. ar $1.

Knyga bus gatava vasaros pabaigoj. Bus apie 200 puslapiu, gražios Euro- 
piško stiliaus laidos, dviem spalvom spausdinta, rausva ir purpurine. Su dau
geliu iliustracijų ir specialiais viršeliais, 6x9 colių didumo. — Pavieniai užsi- 
sakykit, užsakykit saviškiams Lietuvoje. Užsisakykit Teatralės Draugijos 
gausit visų setų — 12 knygų — už $5. Paskui kainuos apie <$10. šis veikalas 
labai patraukiantis skaityti, tinkamas ir lengvas pastatyti scenoje.

Prenumeratas 50c siųskit pašto ženkleliais; dclarines laiškais arba money or
deriais. Turėdami kokių klausimų rašykite šiuo adresu:
K. S. Karpavičius (‘Dirvos’ Red.) 3352 Superior Av. Cleveland, O.

Bet ir valdininkaudamas K. 
Marčiulionis dalyvauja fronte., 
kovoja su Lietuvos priešais. Iš 
to mes matome kaip sunkiai bu
vo įkurti Lietuvos valstybė: tie 

I patįs žmonės turėjo būti valdi
ninkais, ir kada kraštui pavojus 
gręs-3, pertraukus valdininko 
darbą Iranian vykti.

Taip 1919 m. jis organizavo 
šaulių burius kovai su Bermon- 
to kariumene ir dalyvavo vi
suose mūšiuose išvarant iš Lie
tuvos Vokiečių geležinę divizi
ją. čia .jis veikė kaipo šaulių 
Sąjungos ir goneralio štabo įga
liotinis, be to buvo Vyskupo Ka
revičiaus leidimu įgaliotas per 
bažnyčias rinkti aukas šaulių 
Sąjungos naudai.

1920 m. jis vėl randasi fron
te, šį kartą prieš besibriaunan- 
čius Lietuvon Lenkus, čia jis 
buvo Valkininkų-Varėnos, Dau- 

i gų-Merkinės fronto bare ir skai- 
. tesi to fronto baro vado Pulk.
Džiuvės padėjėju. Tą fronto 

; dalį laikė apie šių laikų (moder
ninė) divizija žmonių, veik visi 
šauliai, reguliarinės kariumenės 
buvo tik keletas inžinerijos ir 
teknikos burių. Vėliau p. Mar- 
čiulioniui ■ teko būti IV-to lauko 

j šaulių štabo viršininku, kada 
(dauguma Šaulių jo būrio nuim
ti nuo to fronto ir paleisti na- 

jmon, nes jų vietą užėmė regu- 
| barinė kariumene.

sius mokslus eiti ir tęsia mok
slą toliau.

V. Banaitis yra “Neo-Lith.” 
Studentų Korporacijos narys- 
steigėjas, išrinktas valdybon 
ėjo sekretoriaus pareigas. Pra
ėjusį rudenį Korporacija dele
gavo jį kartu su Stud. Marčiu- 
lioniu Amerikon aukų rinkimo 
reikalu.

Kanklėmis skambinti p. Ba
naitis išmokęs 1916 m. patekęs 
Kaunan. Tuo metu Saliamono 
Banaičio ir Juozo Puskunigio, 
“kanklių tėvo”, pastangomis 
buvo suruošta kanklių orkes- 

i tras, kuris pirmą kartą koncer
tavo Kaune tuo pat metu.

Viešai su kanklėmis V. Banai- 
|čiui teko pasirodyt Karo Mo
kykloje per du jos vakaru kon
certu.

Amerikon vykdamas atsivežė 
su savim ir kankles kad davus 
progos čionykščiams Lietuviams 
išgirsti kanklių muziką — są- 
niausią Lietuvių kultūros pa- 
laiką. ’
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K. MARČIULIONIS 
st.) fronto gilumon ir užimti vi
sas gelžkelių stotis iki pat Klai
pėdos miesto. Paskutinėje pa
lei Klaipėdą stotyje (Forsterei) 
po atkaklios kovos minėtam jo 
burini pavyko paimti nelaisvėn 
Francuzų-Vokiečių traukinį su 
pilnu aptarnavimu. Tas trau
kinis ir jo tarnautojai vėliau bu
vo panaudoti Šaulių, imant pa
tį miestą, prieš Francuzus ir 
Vokiečius.

Bet p. Marčiulionis moka ko
voti už savo Tėvynę ne vien 
apkasuose. Jis tai daro ir per 
laikraščius, nes jis yra ir gabus 
laikraštininkas. Daugiausia yra 
rašęs “Lietuvai”, tame skaičiu
je vedamųjų straipsnių. Rašęs 
vienam-kitam ir Amerikos laik
raščiui.

Lietuvos Universitetan Mar
čiulionis įstojo kaip tik jis bu
vo atidarytas, jau į ketvirtą se
mestrą teisių fakulteto. Būda
mas Universitete, jis aktingai 
dirba ir studentų gyvenime. Jis 
yra vienas iš steigėjų ir pirma
sis pirmininkas Lietuvių Stu
dentų Tautininkų (patriotų) 
Korporacijos “Jaunoji Lietuva”, 
taip pat tos korporacijos laik
raščio redaktorius. Jis yra ir 
Lietuvos Universiteto visų Lie
tuvių studentų Draugovės At
stovybės pirmasis pirmininkas. 
1923 metų pradžioje siunčiant 
nuo Lietuvos. Universiteto stu
dentų delegaciją į Pabaltės Val
stybių (Lietuvos, Latvijos, Es
tijos ir Suomijos) studentų 
konferenciją Dorpate (Estijo
je), K. Marčiulionis buvo išrin

ktas tos delegacijos pirmininku. 
Dėka jo pastangoms, konferen
cijoje pasisekė sudaryti Pabal
tos Valstybių Studentų Sąjun
gą be Lenkijos studentų, kurie 
taip pat buvo kviesti ton konfe
rencijom

Šiais metais p. Marčiulionis 
baigia Universitetą, ir jau yra 
praktikavęs teismo ir adminis
tracijos bylose. Nežiūrint di
delių asmeninių nuostolių mok
slo atžvilgiu, pertraukus tokiu 
laiku mokslų, jis sutiko būti 
savo organizacijos delegacijos 
Amerikai atstovu, sutiko apsi
imti tą sunkią misiją kad pagel
bėjus mokslo trokštantiems ne
turtingiems Lietuviams studen
tams, ypač dabar paleidžia
miems iš kariumenės, kurių 
vargą jis gerai pažįsta, nes pats 
jį vargo.

V. BANAITIS
sus Vokiečių okupacijos prie
spaudos “malonumus”.

1916 m. pradžioje vėl atsidū
rė Kaune, kur jau lankė Lietu
višką gimnaziją, “Saulės”. 1919 
m., lapk. 6 d., apleidęs gimnazi
jos 8-tą klcsą, pastojo Lietuvos 

j kariumenen savanoriu. Sekan
čiais metais jau jis lanko Karo 
Mokyklą, baigė ją lapkričio 17 
d. trečios laidos leitenantu.

Puolant Lietuvą Želigovskiui 
Karo Mokykla buvo Vilniuje. 
Besiartinant Lenkams prie Vil
niaus, Karo Mokyklai buvo pa
vesta saugoti Vilniaus miestas 
ir jo evakuacija. Pačiam raie-

Siame okyriuje mes laikas 
wo kio gvildensime rei
kalus |ou*niu3 būsiančioms 
motinoms ir molinoms jau
nų kūdikių.

ste ir apielinkėse Karo Mokyk
los mokiniams nuolat reikdavo 
arčiau susidurti su Lenkų par
tizanais.

Tapęs Lietuvos kariumenės 
leitenantu, V. Banaitis pateko 
tarnauti į Pirmąjį Savanorių 
Pulką, kurį organizavo Majoras 
Škirpa, energingas, pasižymėjęs 
vienas iš pirmųjų Lietuvos kA- 
riumenės organizatorių ir pul
kų vadų.

Vėliau tarnavo 7 pešt, žemai
čių Kunigaikščio Butegeidžio 
pulke, kuris savo įstabiais žy
giais ties širvintais sunaikino
visą Lenkų divizi ją vedamą Ge
nerolo įMakšeckio, pačiam Želi
govskiui besėdint savo štabe ir 
belaukiant pralaužimo Lietuviu 
fronto ir vėliau paimant paties 
Kauno, laikinos Lietuvos sosti
nės.

V. Banaitis Lietuvos kariu- 
menėj ištarnavo tris su puse 
metų. Tiek Savanorių Pū ke 
tiek 7-me Pulke prisiėjo jam 
būti ištisą laiką kulkosvaidžių 
kuopos vadų. Pastarais melais 
jis darbavosi prie Generalio 
Štabo, Karo1 Mokslų Skyriuje,
Kaune. x *

1922 m. rudenį išlaikęs kvo
timus iš aštuntos klesos gimna
zijos kurso pastojo Lietuvos. 
Universiteto teisiu fakultetam

1923 m. pavasarį tapo atleis
tas nuo karo tarnybas augštuo-
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STRAIPSNIS 68.

Kūdikių npnJpinlnus ir pe
rėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra oalykas, turj mes tu- 
rir.-c regu! tari Įkala laiko
tarpiais o t virai ir laisvai 
pcrgvildeulL

kŲDIKIv
GEROVes skYRIUS

APIiUPiNIMO
MOTINŲ IR. JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS

T y
Maudymas.

Kūdikį reikia ka-dien Įirau.uli, lai- 
kę nustatant pagal penėjimo ir pra- 
vč'Jinimo. Geriausia ryte, bet galit ir 
vakare. Nemaudykit po penėjimo, ar
ba prieš nešimą lauk. Iki bamba ne
užgis, reikia jį maudyt tik šlapinant 
kempine. Po to vai tot vonelę. Pir
mą mėnesį vanduo lai būna apie 95— 
100 laipsnių F., ir mažink iki bus 90 
iaip. gale metų. Ausis ir nosį reikia 
išvalyti su vata. Seilių gleive pas ku- 
dfkk plona kad trmarft gali in- 
dreksti ir atvert kelią užsikrėtimui. 
Patariama kad motina neleistų bur
nelei apsipurvint ir nereiks plaut. Po 
šeštam menesiui kūdikio gerklė gali
ma valyt su minkštu audeklu, o kada . 
pasirodo dantis, galima vartot švelnų 
šepetuką Kaip užkaugs tiek jog gali 
meikntis. reikia jį pratint vartot še-, 
petuką dantims valyti.

Maudymai.
Seda prausimus. Prausimas su so- 

da patarnauja gerai tada kada šilta, 
ypač vasarą. Prie galiono vandens 
rcilc dėti du ^ankšteliu sodos. Van
duo turi būti tos šilumos prie kurios . ! 
kūdikis jau pripratęs. Užtenka lai
kyt vandenyj dvi iki keturių minutų. 
Odoje neturi būti jokio nušutinto. Kū
dikį reik nušluostyt šVelniu abrusu.

Skrudų prausimas. Skrudo? irgi . '^Į 
naudingos nuo karščių. Vandenin in- 
dėkit vieną puodelį skrudų ir daryti 
taip kaip prausiant su soda.

Muštardos prausimas. Muštnrdos /Šį 
prausimai naudingi nerviškume ir ne- 8 
migėj. Prirengiant maudynę, dūk pil
na šaukštu muštardos i šešis galionus 
vandens. Kudik laikyk vandenyj dvi , | 
ar tris minntas, o išėmus nutrink ge
rai odą ir guldyk.

Jusiį kūdikio mažas kūnas ir kož- 
nas skudurėlis kuris susiliečia su jo 
kunu turi būti grynas ir švarus. Ge
ras muilas kūdikių odai ir drapanoms 
skalbti yra Colgate’s Baby^Castile 
Soap. Tyra medega vartojama jo 
išdirbimui, išvalo saugiai ir pilnai. '

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juosf ateičiai.

jumi
kitokias brangias

the
BORDEN 

COMPANY

BORDEN 
BUILDING 
NEW YORK

./GYDYTOJAI išrašo ir rekomenduoja Eagle 
Pieną kūdikiama penėti kada molinos pie

nas išsenka, dėlto i;::d jis yra saugus ir lengvai 
savirškomas maistas.

Bajlo Ploną, prisiusi: suims šitą, 
paciūsimo penojimo instrukcijas, 

iaformacijast dykai,

Eagle Pienas paganūntas iš gryno karvių pieno 
ir cukraus, ypatingai paruoštas, kad teiktų kūdi
kiam^ sustiprinimo, kurio jie reikalauja. Per 63 
metus jiS'buvo priimtas maistas kūdikiams penėt 
Jol nožlnci kaip va: 
paskolbiiaį ir nes 
Kūdikiu Knygį ir .
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DIRVA

KAROLIS DIDYSIS
(Tąsa iš pereito num.)

Garsusis Imperijos Vainikas, netrukus, 
nupuolė nuo Karolingų galvų ir atsirito at
gal i Italijos slėnius, kur jis buvo lyg koks 
žaislas tarpe mažų valdonų, kurie vogė tą 
vainiką nuo vienas kilto, apsčiai liedami 
žmonių kraują, ir nešiojo ji (su Papos lei
dimu, ir be Papos leidimo), iki vėl jį koks 
gudresnis ir tvirtesnis kaimynas atmušda
vo iš jų. Papa, ir vėl užpultas savo prie
šų, šaukėsi į žiemius pagalbos. Šituo kar
tu nebesikreipė Į vakarų Frankų valdonus. 
Jo pasiuntiniai perėjo Alpų kalnus ir atsi
kreipė Į Otą, Saksų Kunigaikšti, kurs tuo
kart buvo pripažintas Įvairių Germanų 
tautų vyriausiu vadu.

O'tas, pamylėjęs mėlyną ir skaidrų Ita
lijos dangų ir jos dailius žmones, pasisku
bino pagalbon. Papa Leonas VlII-is, atly
ginimui už jo patarnavimus, padarė Otą 
“Imperatorium”, ir nuo to laiko rytinė se
nosios Karolio imperijos dalis pavadinta 
liko “Šventoji Germanų Tautų Romos Im
perija”.

nėti jo valstybės. Rolas 'priėmė šitą pasiū
lymą ir liko “Normandijos Kunigaikščiu”.

Bet geismas naujų užkariavimų buvo 
dar galingas jo vaikų kraujuje, Už ka
nalo, tik keliomis kelionės valandomis, ne- 
tol nuo Europos kontinento, jie matė auk
štas balsvas uolas h’ žaliuojančius Angli
jos laukus. Anglijai prisiėjo pergyventi 
daug vargo. Per du šimtu metų ji buvo 
Romos Imperijos kolonija. Pasitraukus 
Romėnams, Angliją užkariavo Anglai ir 
Saksai, — dvi Germanų tautos iš Šlezvigo 
(Schleswig). Paskui Danai užvaldė didelę 
salų dali ir Įkūrė Knuto karalystę. Danai 
liko išvyti lauk, ir vienuoliktame amžiuje 
(pačioje pradžioje) ant sosto buvo kitas 
Saksų karalius, vardu Edvardas Išpažinto
jas. Bet Edvardas nesitikėjo ilgai gyven
ti ir neturėjo vaikų. Šitos sąlygos kaip tik 
ir tiko Normandijos Kunigaikščiui.

Edvardas pasimirė 1066 metais. Tuoj 
po to Normandijos Vilimas (William) per
sikėlė per kanalą, sumušė ir nukovė Ve- 
sekso (Wessex) Haroldą, kurs buvo jau 
užvaldys Anglijos sostą, mūšyje ties Raš
tingu, ir pats apsišaukė Anglijos karalium.

Kitoje vietoje mes jau minėjome, kaip 
vienas Germanų vadas buvo likęs Romos 
Imperatorium. Dabar, 1066 ml, Nordų plė
šiko anūkas liko Anglijos karalium.

IŠtikrųjų, kam reikia skaityti visokias 
išgalvotas pasakas, jei tikroje žmonių is
torijoje yra taip daug Įdomiausių dalykų?

(Bus daugiau)

Šitas keistas politinis padaras visgi su
silaukė žilos senatvės, astuonių šimtų ir 
trisdešimts devynių metų amžiaus. Tik 
1801 metais, be jokių ceremonijų ta impe
rija liko padėta senų baldų istoriniu ar
chival!. Žiarunas, panaikinęs Germanų Im
periją, buvo Korsikos notaro sūnūs, pasi
daręs sau puikią karjerą Prancūzijos Res
publikoje. Jisai valdė Europą iš malonės 
garsiųjų savo Gvardijos Regimentų, bet jis 
geidė likti kiek didesnis. Jis pasišaukė iš 
Romos Papą, ir Papa stovėjo, kai Genero
las Napoleonas užsidėjo sau ant galvos im
peratoriaus vainiką ir apsišaukė Karolio 
Didžiojo tradicijų paveldėju. Mat, istorija 
yra kaip gyvenimas. Juo labiau dalykai 
keičiasi^ juo labiau jie tokiais kaip buvę 
pasilieka!

ŽIEMIU ŽMONES ARBA NORDAI
Delko Dešimtojo Amžiaus Žmonės Prašė

Dievo Apsaugoti Juos nuo Žiemių 
Žmonių, arba Nordų.

'KREČIAME ir ketvirtame amžiuose vi
durinės Europos Germanų tautos Įsi

veržė Imperijon, 'kad galėjus plėšti Romą 
ir naudotis jos turtais. Aštuntame gi am
žiuje jau kiti puldinėjo ir plėšė Germanus. 
Jiems tai visai nepatiko, nežiūrint ir to, 
kad tie puolikai buvo jų pačių pusbroliai, 
Žiemių Žmonės, kuriuos mes čia vadinsi
me Nordais, — jie gyveno Danijoje, Švedi
joje ir Norvegijoje.

Kas privertė tuos jurininkus virsti 
plėšikais, nežinome; bet kai tik jie pamatė, 
kad plėšimas yra pelningas amatas, jų jau 
jau niekas ir negalėjo besuvaidyti. Bema
tant, jie užpuldavo ramų Frankų ar Frigų 
kaimą, kur nors netoli jurų ar upės. Išžu- 
dę visus vyrus, moteris jie pasivogdavo ir 
su savim išsigabendavo. Po to jie skubi
nai pabėgdavo, kad karaliaus kareiviai jų 
negalėtų pasivyti ir nubausti už užmuštuo
sius ir už kaimų griuvėsius.

Laike tų betvarkių, kurios iškilo po 
Karolio didžiojo Mirties, Nordai apreiškė 
daug veiklumo. Jų laivynai užpuldavo be
veik kiekvieną kraštą, ir jų jurininkai 
steigė sau mažas valstybes jurų pakraš
čiais Olandijoje, Prancūzijoje, Anglijoje 
ir Vokietijoje, pasiekę net pačią Italiją. 
Tie Nordai buvo labai protingi. Jie grei
tai išmokdavo kalbėt savo pavaldinių kal
ba- ir atsisakydavo necivilizuotų Vikingų 
(Jurų Karalių) papročių, kurie rods buvo 
gana įdomus, bet drauge ir žiaurus.

Dešimtojo amžiaus pradžioje Vikin
gas vardu Rolas keliais atvejais užpuldinė
jo Prancūzijos pakraščius. Prancūzų ka
ralius, negalėdamas atsiginti nuo tų plė
šikų, bandė papirkti ir padaryti juos ge
resniais. Jis pasiūlė jiems visą provinci
ją Normandiją, jei tik jie sutiks nebepuldi-

AUGŠTAI
Augštai Danguje, kai mėnulis patekės 
Ir žvaigždutė vilinga tolumoj sumirgės, 
Skubėsiu Į Tave ir klausysiu minties, 
Ko rauda rami siela be vilties....

Kapų Kalnas.

w
Ežero bangos putoja,
Mažuti laiveli kilnoja;
Vanduo taško, neria,
Juodą bedugnę tveria.

Sudiev žeme numylėta! 
Amžina man čia vieta.
Nuo audros laivas svyra, 
Paskutinė ašara byra.

Kapų Kalnas.
w

RAŠYBA
Sąsiuvinis ir aš — tai du,
Prisidėk plunksna ir tu, 
Rašyk dideli raštą t
Apie pasaulio kraštą.
Nerašyk apie mergelę,
Jai tik rupi apie lėlę;
Kur jos dabinas grože,
Ir darželiai pilni rožių,
Ten vyras nori suprasti, 
Pasaulio kraštą surasti.

Kapų Kalnas.

1146 Apsireiškimai Atmosferoje ................ p. 238 1.00
Ta pati apdaryta ........................................ 1.75

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

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

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

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

Istorija Abeina — 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

3242 Gyvenimas Šv. Tėvo Benedikto IX .............. 25
5157 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 teisybės .. p. 214 75
3500 Elementorius ...............................  p. 46 25
3540 Elementorius (kitos laidos) ................. p. 85 30

76 Fabiolė, Katalikų Bažnyčia Katak. .. p. 353 1.00
620 Farmazonai (3 ak’<ų komedija) .... p. 131 50

1366 Mažoji arba Prūsų Lietuva. Dr. J. Šliupo 10
2200 Technikos Stebuklai — TMD. leidinys, 142 p. 45

Ta pati apdaryta ........................................ 75
Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

f ' ' ............. 1

JUOKIS
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
Bu ------- -i....................■■fssa.-.il

ILGĖJIMAS
Tavęs aš išs’ilgaų.

Mergele jaunoji,
Verkia be tavęs

Širdužė manoji.
Išs’ilgaų aš tavęs

Kaip skaisčios saulelės, 
Kaip senai nebūtos

Blaivutės dienelės;
Išs’ilgaų aš tavęs

Kaip rasos gėlelė, 
Skubėki prie manęs,

Jaunoji mergele.
Jau mano krūtinė

Kaip uola atšalo,
Nuo ilgesio didžio

Jau veidai nubalo....
Skubėki, mergele,

Man širdį sušildyk,
Sieloje audringą

Karionę nutildyk, 
Nes aš taip gyventi

Toliau negalėsiu
Jeigu tavo veido

Skaistaus neregėsiu.
Išgirski, mergele,

Tu mano dejonę, 
Supraski ir sielos

Audringą karionę.
Ar tau yr’ malonu

Į kančią žiūrėti,
Ar jau nebenori

Tu manęs mylėti?!
Klausyki ką sako

Tau mano krūtinė, 
Nujauski kaip auga

Sieloje kankynė.
Eik arčiau prie manęs, 

Tau dainas aš pinsiu,
Puikią meilės gėlę

Del tavęs nuskinsiu.
Tave padabinsiu

Žiedeliais gėlelių, 
Raminsiu sau sielą

Aidužiais dainelių!
Svajonė.

Nuo Juokų Red.: Kaip išro
do, mes meilės reikalus paversi
me Juokų reikalais, ir apvaikš
čiodami Penkių Metų Sukaktu
ves nuo įsteigimo šio Juokų 
Kampelio turėsime bent kuo pa
sigirti, parodyti kad norint vis
gi galima ką atsiekti, žinoma, 
ima laiko prie ko nors siekti, tė
čiai! kada laikas praeina nejun
ti koks jis buvo didelis, ir visai 
kitaip atrodo negu į tą laiką iš- 
kalno žiūrėtum.

Gerb. Svajonė ir kiti poetai, 
vietiniai ir iš 'Lietuvos, turėda
mi kokias meilės eiles siunčia į 
Juokų Kampelį. Tai nėra mu
sų pačių pastanga grūsti tokias 
eiles čia, bet patįs poetai ant 
lakšto kampučio pažymi, “Juo
kų Red.”

Tik vėl, mes liekame suklai
dinti tokiomis eilėmis: negalime 
žinoti ar poetas tikrai meilės li
ga sirgdamas eiles rašo, ar tik 
juokus nori krėsti iš meiles.

Kad meile yra juokas, liudija 
daugelis atsitikimų. Jaunikai
tis pamylėjęs mergelę, arba 
mergelė nusižiuifėjus sau jauni
kį, atsiduoda visa širdžia, visais 
jausmais mylėti jį arba ją, ir 
vargsta, kankinasi mylėdami ir 
trokšdami. Ne visada ta meilė 
gauna atbalsių, pasilieka tiktai 
vienos pusės pripažinta, na ir 
tai vienai pusei prisieina verkti, 
kankintis, jieškoti, gaudyti, ne
migti naktų ir nerasti ramybės 
dienomis — bet ką mes čia pa
sakojame, tą matėt visų poetų 
meilės eilėse, o kiti praktikoje 
pergyvenote. Taigi, vargsta, ne
miega, sapnuoja, jieško, gaudo, 
stengiasi sueiti, kankinasi, ir 
myli bevilčiai tolei kolei — iš
skyrus keletą tragiškų atsiti
kimų kur pats nusižudo arba ki
tam galą padaro — toks meile 
vargęs ar vargusi pradeda juok
tis iš savęs.... Taigi teisin
gas buvo pasakymas senai se
nai gerb. Cirineušo eilėse (jeigu 
gerai atsimename kad jo):

“Aš juokiuosi kad verkiau
“Tavęs kitą kartą. .. . ”

Taip su visais. Ir daugiausia 
poetai arba ir šiaip smertelni 
žmoneliai abiejų lyčių verkia ir 
guodžiasi tolei kolei kito arba

kitos meilės ranka jų ašaras nu
šluosto. Tas reiškia, kolei su
tinka kitą ii- gauna paguodos ir 
meilės kito.

Gerb. Audra (iš Roseland, 
Ill.), atsiuntė eiles vardu “Jaus
mas Vasario Mėn.”, ir prideda 
■tokį priedą: “Nori žmogus kai 
ką pabrėžti ir bijai kad kartais 
tavo darbas nenueitų niekais. 
Gerb. Juokų Red. taip skaudžiai 
pradėjo kritikuoti visus poetus 
kad ir nenorėtus! jų eilėn pa
pulti. Perskaitau Juokų Kam
pelyje eilutes, jos rodos dailiai 
skamba, dailesnės už manasias, 
o žemiau pažvelgus ką gerb. 
Juokų Red. sako, matai: tai be 
reikšmės, tai be pradžios, tai be 
pabaigos. Na ir atidžiai prisi
žiūrėjus matau kad ištikro taip 
yra. Tada turiu savasias nu
mesti, bijodama tą patį išgirs
ti.

“Galvoju kodėl taip yra, ko
dėl nesivaizduoja senovinė min
tis? Nagi atsiminiau kad tur
būt užsikrėčiau nuo kitų, nes 
dabar tokia mada, o mada tai 
yra užkrečiama liga. Prie ma
dos reikia priprasti; kartais ji 
pasirodo ir netikus, bet vėliau 
apsipranti.

“Keista kad gerb. Juokų Red. 
neužsikrečia mados liga. Aš 
jau senai nemačiau jo eilučių, 
gal ir jam nesivaizduoja senovi
nė mintis, o naujos nekenčia, 
užtai nerašo.

“Tiek to, reikia bandyti, tik 
baugu kad neišeitų kaip tų ke
turių vėjų eiles. Vargiai tokią 
madą ilgai kas seks; manau kad 
ji nei vienam neprilips, neišro- 
do užkrečianti.

“žinotina tamstai, gerb. Juo
kų Red., kad tai mano pirmos 
šių metų eilės; jos atplaukė iš 
giedro dangaus, pabaigoj Vasa
rio men., dvelkiančio vėjelio ne
šamos, švelniai pakuteno mano 
širdį ir mano mintis nulėkė 
drauge su tuo vėju, bet su vie
nu vėju, ne su keturiais.

“Matau ‘Dirva’ ateina, reikia 
pažiūrėti kas joje naujo. Ką 
aš matau! nagi gerb. Juokų Red. 
užsikrėtė keturių vėjų mada, 
net man lengva pasidarė. Da
bar nebijau gerb. Red. kritikos. 
Tik ta baimė mane sulaikė taip 
ilgai, o juk eiles parašiau Vasa
rio mėn. Tiek to, siunčiu, ge
riau vėliau negu niekad.”

“Jausmas Vasario Mėn.” ei
les gavome jau suvirs savaitė 
tam atgal, bet dar netalpiname. 
Tilps jos kada vėliau. Nors ir 
vėliau, bet bus geriau negu nie
kad netilptų. Dabar turime ei
lių kiek pirmiau prisiųstų.

Užsiminę apie “pirmiau pri
siųstas” eiles prisipažinsime jog 
turime dar eilių nuo pereitos 
vasaros. Jos yra vasarinės ei
lės, bet netiko spaudai tuo sy
kiu. žiūrėsime, gal šią vasarą 
jos bus geros.
lių kitų kiek pirmiau prisiųstų, 
su vynu: su amžiumi darosi ge
resnės. Jeigu tos nuo pereitos 
vasaros eilės pasirodys geros 
kada jas paimsime vėl peržiū
rėt vasarai atėjus, tai jos bus 
geros amžinai. Nes kitos eilės 
jei ir geros išsykio pasirodo, su

laiko bėgiu iškįla jų blogoji pu
sė ir pasidaro netinkamos spau-

• dai.
Mes žinome kad mažai-mažai 

i poetų paliko garsus gyvi būda
mi. Ėmė desėtkus ir šimtus 
metų iki žmonės atrado jų raši
niuose puikumą ir vertybę.

Kurie poetai pragarsi gyvais 
būdami, panašiai kaip “Keturių 
Vėjų” gaudytojai, jie tuoj lieka 
užmiršti ir jų raštus daugiau 
niekas nenori nei matyti.

Mes jau keli metai laiko at
gal sakėme: jeigu parašytos ei
lės ar straipsnelis tuo laiku iš
rodo geras ir tinkamas, o pabu
vęs mėnesį kitą pas autorių, pa
sirodo ir pačiam autoriui dar 
geresnis, tada tikrai bus geras. 
Šiaip gi, karštu upu parašyti da
lykai nors tuo tarpu išrodo la
bai puikiais, bet jeigu už kelių 
mėnesių paėmęs pats autorius 
paskaito, jis pats atranda savo 
raštų netinkamumą.

Kam tokiais raštais vargint | 
redakcijas?

Parašę eiles, laikykit jas nuo

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

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

1822 So. Halsted St.
Chicago, Ill. Phone Canal 4730. I

------------------------------------------- >|

Nuo Kosulių ir Peršalimų, Galvos 
Skaudėjimų, Neuralgijos, Reuma
tizmo ir Visų Skausmų ir Gėlimu.

VISOSE VAISTINYčlOSE
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

CUNARD
AR MANOT KVIEST > 
GIMINES I AMERIKĄ į 

Į Lietuvos kvota jau yra pasibai-5 
igus, bet dabar laikas prisirengtį 
prie naujos kvotos, kuri prasidėsi 
[Liepos 1 d., 1924 m. ?
| Musų ofisas Kaune pagelbsti iš-? 
įgauti pasportus, vizas ir priren-J 
[gia žmones tuojau kelionėn. ? 
[ Nėra reikalo laukti tiems kurie? 
įturi Cunard tikietus. Musų lai-\ 
[vai išplaukia iš Europos kiekvie-į 
,ną savaitę. ?
[ Cunard laivakortės- yra geros? 
'keliavimui ant AQUITANIA. BE-5< 
[RENGARIA, ir MAURETANIA.? 
įGreiciausis jūrių patarnavimas pa-J 
■ Del smulkesnių informacijų S 
, malonėkite susižinoti su musų į 
i vietiniu agentu arba musų ras- 5» 
Į tinėje. c
i Cunard Line 
'Hotel Cleve
land Bldg. 
■Cleveland,

W.'.VAV.'.S'.WA’.'.WAW,

šio pavasario iki kitam, nuo šios 
vasaros iki kitos, ir tada per
skaitykit?

■Patįs pasakysit ar jos tiks ar 
ne, nereiks žiūrėt redakcijų kri
tikų ir raust iš gėdos, nors ei
lės po slapivardžiais parašytos 
ir visuomenė nežino kad tai jū
sų darbas.

AMERIKOS LAIVAI 
del Greitumo, Saugumo, Patogumo 

y del Greitumo, Sau 
«/\ Nuo New Yorko į 

Plynioutnų, South- 
jįžk amptoną. Cherbour- 

gą ir Bremeną su- 
si jungimą s su viso- 
mis dalimis Euro

pos. Privatiniai kambariai del 2, 
4 arba 6 ypatų Rūkymo kamba
riai, Moterims salonai, dideli pa
sivaikščiojimo deniai ir Beno kon
certai ant visų laivų.

Gcriausis valgis su dideliu Įvai
rumu, paduodamas dideliuose šva
riuose valgymo kambariuose.

Del kainų, išplaukimų ir kitų in
formacijų kreipkitės prie vietinio 
jūsų mieste agento.

EKSKURSIJA LIETUVON 
Ponas John W. Luth, vedėjas 

musų Lietuviško Skyriaus, vyks 
su Lietuvių Ekskursija laivu LE
VIATHAN, išplaukiančiu iš New 
Yorko Liepos 5 d. į Klaipėdą per 
Southamptoną.

Ar esi, ar ne Amerikos piliečiu, 
važiuot gali su p. Luth ir jis iš
duos jums lindynių taip kad galė
sit saugiai sugryžti į Ameriką go- 
gyj 6 mėnesių. Klauskit tuoj savo 
vietinio agento smulkmenų.

Pasitark su savo agentūra apie 
pirkimą apmokėtos laikavortės iš 
Lietuvos. Partrauki t savo gimines
UNITED STATES LINES

45 Broadway New York
Hotel Cleveland (’leveland, O.

Valdantieji operatoriai del
UNITED STATES SHIPPING BOARD

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ”

MUSU DVI PIRMUČIAUSIOS 
FUNKCIJOS

pER 75 metus buvo tikslu The Society
1 for Savings apsaugoti taupymus 
Clevelancliečių ir juos skolinti ant sau
gių bondsų ir mortgečių.
Tokiu bildu ji buvo naudinga visuome
nei šioje srityje ir pagelbėjo desėtkams 
tūkstančių paskirų žmonių.
Mes tikim jus pamėgsit tokią rūšį ban
kinio patarnavimo kokį ji duoda kitiems 
85,000 taupytojų.

Incorporated

godely for •Tantngs
in the City of Cleveland.

PUBLIC SQUARE

Dividendai išmokėti depozi toriams 1923 
buvo laipsnyje 4/z% per metus.

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius n»- 
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 apsipažintmo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Seope-Raggi-X- 
Spindulhj Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priešasti 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, juma 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnejusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
\________________________________



TJ I R V 'A

If you 
one.

Sleeping is a gentle thing but 
it sometimes gives rise to aw
ful noises.

--------o--------
leaving the church, 

mother was criticising

--------o--------
would have friends, be

I, and exclaimed: 
Look at all the

L1THUN1AN TYPES ^rument of toil; it iš also a 
AND CHARACTER !friend t0 ™n-. H fiws the im- 

, pression of having learnt to suf- 
fuming from these to mere I ler anc; rejoyce with man.

or less philosophical aspects of The idea that Nature is an 
the question to rather more con- \ intermediary between men, that 
crete considerations, I will quote ishe tal‘ 
what Vidunas has written about i 
the .physical characteristics of 
his countrymen and women:

The true Lithuanian type (he 
says) is slender and above ra
ther than ‘below the medium 
height. It has blue eyes, fair 
hair, a fresh and healthy com
plexion. To designate this there 
in Lithuanian 
sions. It is 
iplexion of 
women that particularly strikes 
one. It is white, delicate, With i wi,h •v0llr departure, Arthur dear, 
a beautiful rose colour in the 1’eparted that which I held near; 
cheeks. The lips are excep
tionally fresh. Women in good 
health, who have not been guilty 
of excesses, preserve all this 
splendour till a ripe age, whe-1 
ther they are married or not . i 

. Persons witli black hair 
eyes also .possess this white 
delicate skin. The stran- 
is often inclined to thing

part in their joys and 
I sorrows, is very strong amnog 
; the Lithuanians. The forests 
land the thickets sigh with him; 
i the flowers and the sun’s rays 
j rejoyce with him, and the light 
of the stars accompanies him 
for consolation.

While
Bobby’s 
the sermon. Bobby finally turn
ed and said: “Gee, mom, what 
do you expect for a dime.” 

-------- o--------
The two year old daughter 

of an employee, according to 
P. Urbšaitis, looked out of the 
window the morning after our 
recent snowfall 
“Oh, Mama!

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prisiųsdami 15c. 
“GYDYTOJAS” 

4454 So. Western Ave. 
Chicago, Ill.

several expres-| 
above all the com- 
young Lithuanian

TO MY FRIEND—
(Whom the Gods love die young.) 

By Walter R. Baublis.

Both day and night 1 think of you. 
I seem to hear your pleasant voice, 
Ali, how it makes my heart rejoyce

and 
and 
ger 
artificial colour has been ap
plied, whereas the true Lithu
anian woman, in place of all' 
that, relies upon fresh air, good 
water anti her own clean and 
pure blood. The face is long, 
'with a broad and prominent 
./row, the lower part of file 
tjften small and narrow; 
jaws, on the other hand, 
projecting. Here probably 
characteristic resulting from a 
Mongolian strain. A remark
able thing, which one frequent
ly encounters, is the classic pro
file with the straight line from | 
•brow to ‘nose. The limbs are 
long and ‘thin, the foot very1 
arched, the Lithuanian having! 
a light and easy step, to des-į 
cribe which The language pos
sesses a series of expression's.' 
He is also naturally skilful in į 
all sorts of work, thanks un
doubtedly to a special disposi
tion in muscles and limbs, with-! 
out which this skill of 
Lithuanian would not have 
come proverbial.

Vidunas also remarks on 
absence of grossness 
Lithuanian speech, in contrast 
to the German of corresponding 

. social position;
It is,'above all, in his rela

tions with the Nature that one 
can note the sensibility of the 
Lithuanian. Everything alive 
is for him connected with man, 
and he moulds his line of con
duct on this idea. In his songs 
he treats the trees as if they 
were his brothers. The song of 
cuckoo is a greeting from loved 
beings, so much so that he will 
even imagine that his mother 
or little sister has assumed the 
form of the bird which is flut
tering above his, head. Among 
animals the horse is above all 
the object of his tenderness. 
Preference for the horse is cer
tainly something innate in him. 
It can be remarked among the 
children of both sexes. And 
many persons claim to be able 
to tell merely by seeing whether 
horses have been bred and cared 
for by Lithuanians. The Lithu
anian horse is not only an in-

You who had been to me so dear;
You who had been so brave and

strong
(And had not done a single wrong;
Beloved by all, hated by none, 

i Who had a smile for everyone. 
! A shadow o’er me seems to fall,

I heed not to the birds sweet call,

face 
the 
are

the 
be-

the 
from

The brightness of the sunny day
1 Brings not to me the joy of May.
The clouds above are dark 
Clothed in their mourning
The stars that glittered in
Have vanished from my
The moon so tender and serene
Beneath the dark clouds mourns

and gray.

the night 
earthly sight;

All Nature seems to grieve with me, 
Mourning for thee—mourning for 

thee.
All earthly treasures would I give 
if with you again 1 could live, 
Yet tho I will not see your face 
Upon this dreary living-place. 
Deep dov.n within my mortal frame 

be your most beloved name; 
hen the last trumpet shall

sound
And the high 

ground,
Each
And 
That 
Who

skies meet with the

embrace 
placelive forever in that

God has set aside for men 
truly love their own brethren.

Peter Petkus says, “I’m here 
to tell you that alimony keeps 
a man hustling. That’s why 
I’m getting to work so early.” 

-------- o--------
Knowledge, to some people, 

is like water gliding off a duck’s 
back, in one ear and out of the 
other.

-------- o--------
Jobs We Would Like 

Brakeman on an ocean liner. 
Pork inspector of Palestine. 
Selling Eskimo Pies 

land.
Lineman for KDKA.
Valet to the Czar of 
Picking blooms on a 

plant. 
-------- oo-----

A Think of Beauty is always 
a great expense.

-------- o--------
A. Zdanis thinks if some men 

would conceal what they know 
they would be more popular.

A check on your living ex
penses can always be cashed. 

-------- o--------
P. Akšis says they don’t have 

sleeping cars on the road to 
success.

-------- o--------
“So you won the $100 prize 

for a slogan to boost your home 
town. What are you going to 
do with the money?”

“Use it to move away!” 
-o--------

Never throw away anything, 
says P. Stapulionis. There may 
be another war and you can sell 
it to the government.

-------- o--------

An Essay on Relatives
Uncles are your parent’s bro

thers who have promised to 
help you along some day. Neph
ews are your brother’s and sis
ters’ boys who won’t work. 
Aunts are your parent’s sisters 
who come to your house and 
just stay on and on. Nieces are 
your brothers’ and sisters’ girls 
who expect a wedding present 
when they marry.

Friends are people who will 
listen to your troubles if you 
will let them tell theirs. Neigh
bors are people living near you 
who 
own

L.

had better ’tend to their 
business.

--------o--------
P. Baltrukonis says Milady

wants the latest wrinkles in 
everything but her face.

between 
town istwo Ohio towns one 

willing to give a hero medal to 
all the people who have lived 
for twenty five years 
other.

in the

-------- o--------
J. Brazauskas thinks 

something good about 
man—even if it’s his own opi
nion of himself.

-------- o--------
Wonder who the new attor

ney general will be. There’ll be 
a new one soon.

-------- o--------
The widow’s mite is 

! surance money she has 
Iter taking the advice 
' friends.

there’s
every

the 
left 
of

in-
af- 
her

-------- O--------
John Zaborskis says mistakes 

when recognized and anallyzed 
are the richest pay dirt a man 
can pan.

-------- o--------
We read just the other day’ 

of a fence that was so 
that every time a pig 
through it came out 
same side.

crooked 
crawled 
on the

---------------0---------------

It’s the overdraft that knocks 
you cold.

-------- o—-----
That is reducing the over

head, said the young scalawag 
as he used the scissors on his 
father’s toupee.

-------- o--------
F. Kazlauskas thinks a jane 

is as strong as her 
wink.

PUIKIAUSIA STUDIO
Visada jasų pavei
kslai išrodys artis
tiškai jeigu fotogra
fuosi tšs musų stu
dijoje. Darbas pa
daroma atsakančiai 
ir pritaikoma gra
žios pozos. 1 rau
kiama vestuvių ir 
kitokios grupės, ir 
pavieniai 
Artistiški 
šokiems 
lams.

ANTANAS 
1197 East

ir vaikai.
rėmai vi-
paveiks-

BARTKUS
79rh Street

ČEVERYKAI

National Cash Register
Nauji ir Vartoti — Visokių 
mierj — Parsiduoda Mažai-, 
Inmokėjimais. — Procpect 
2650 — 1314 Huron Road.

GELEŽINIU DAIKTU 
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenis.

120 E. 16th St., New York (Dept. S.

1395 E. 0 Street 
Cleveland. Ohio.

Ofiso valandos: Nuo 3 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

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

Nemo Nutukusioms No. 3 
yra tikras pirkinis. Jis turi žemą 

ir vidutinišką apačia. Iš tvirto ru- 
žavo arbo balto coutil; micros 24 iki 
ki; kaina tik S3. Jeixu krautuvėj 
nėra, pasiuskit m«mn varda, adre
są mierą ir 93. Mes pasiųsime jums

S. J. Woyshville & Son
1657 EAST 55th STREET

prospect 202.

Dr. T. A. Hanleii

Complete in Itself

The
Parisian Boot Shoppe

6011 BROADWAY

Aštrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai Patogiai. Lengva 
išvalyt. Pilnas setas —

stra ašmenim augs.

ViletAilcrStrop Razor

Telefonas Main 6111
P. J. KERŠIS 

baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisiu Ofisu advokato

C. D. A1NGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisiu reik įlais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu-

(J

St

-

ZA I '

Columbia Rekordų V. 
ir Grafofonų A

Krautuve IH

NAMŲ IR
GYVENIMO 

REIKMENYS

AVE.wO 
RD.
o.

užlaikėm visokių pe
čių, gazu ir anglimi 
kūrinamu; drapanų 
skalbimui mašinų; 
torielkų, puodukų ir 
visokiu alumino dai
ktų. Taipgi užlaiko
me po senovei upi
nių, sirupą ir milte- 
liūs pasidarymui sauH&i 
namie skanių gėri- 
rimų, ir ta 
1 ingus priet
Superior

Supply
G101 SUPERIOR

8707 BUCKEYE 
CLEVELAND,

Prospect 2420 Central 1766

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

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

Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainą, Muzikos 
ir kitokius Rekordus, 
čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Graf ono- 
Jos kiekvienam priei
nama kaina, visokią 
didumą ir pavidalą.
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai. .75c

A ŽODYNAS

KAUNO
K R A U T U V Ė

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos

į

COLGATE’S

ir Angliškai-LiotuviSkaa
turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- 
Telpn jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos šo- 
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j

Lietu viškai-Angliškafl
Didžiausias 
renčiamas.
Lietuviškai, 
džio reikia,
Lietuvą būtinai reikėti) jj turėti, kad neužmiršua Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų bu 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs neš- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonas 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. • Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

JIOJM)
Sli.iti

S

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

‘“TRIMITAS" yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos šaulių 
Sąjungos leidžiamas. Jamę gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir klausimai. ‘'Trimitas’' drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bes priešus.

“TRIMITE” dedama šiaip gražių apisakėlių, istorinių įvykių ir įžy
mių žmonių gyvenimo aprašymų, straipsnių, eilių, retų atsitiki- 

__mų ir moksliškų išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tų, ir tt.

“TRIMITAS" rašoma lengva ir mažamoksliams aiškiai supranta
ma kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti tikru 
draugu ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynes gynime, visuo
meniniam ir kultūriniam darbe.

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Lietuvoje metams 7 litai 50 centų; pusmečiui 4 litai. Amerikoje 
metams $1.50, pusei metų 80c. Atskiras numeris 5c.

Amerikos Lietuviai! Užsirašykit “TRIMITĄ" sau Amerikoje ir 
savo giimnems bei pažįstamiems Lietuvoje.

Amerikoje “TRIMITĄ" galima užsisakyti per:
L. Šaulių Atstovą — A. žemaitis, 3251 S. Halsted St. Chicago, III. 

l’r. Narvydas, 38 Park Row (Room 816) New York City.
Lietuvos šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarę.

“TRIMITO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA 
KAUNAS, LAISVĖS AL. No. 26.

*WOW.V.,.VA%%W.,.V.’.V."|.V.’AW.V.W»W.V.,.,.WW.VA,J1A

NENUSIGĄSKIT—
’ TIK IEŠKO BAMBINO

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

JIS
Kaina 35c.
aptiekoae

weakest

in Green-

ro

By Thornton Fisher
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VIENINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR PROGRESIVeS 
MINTIES DIENRAŠTIS:

‘LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos liaudies reikalus, tvirtai 
stovi už žemės reformą ir stovi sargyboje obalsio: “Lais
va nepriklausoma, demukratinga Lietuva su Vilnium ir 
Klaipeda.”

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

LIETUVOS ŽINIOS” yra vienintelis 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 mėnesiui 4 litai, užsienyj 5 litai.

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

-------- o--------
Gossipy item, merging 
from a;i Ohio paper: 
sent for the plasterer to repair
a crack in the newly tinted wall 
in her house, and the plasterer 
found the crack to be a cobweb.

-------- o--------
One dairyman was so stingy 

that he fooled his cows by feed
ing ’em sawdust. They gave 
wood alcohol, which he drank, 
and he died.
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Ircg. S. V. Pat. Biure, 
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. 
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvį, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuosi'.otoju, tokiu kaip Bambino. Jis jį 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. į kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER &. CO., 104.114 So. 4th Street, BROOKLYN, N.Y.



DIRVA 7I ŽINIOS IS LIETUVOS
1,
TRAKŲ BATORIJA- 

DA
(Tąsa iš pereito num.)

Miko židanavičiaus Teismas.
M. židanavičiaus priešai ne- 

nuilsta. Gruodžio 5 d. 1923 m. 
Trakų Apskrities Kaišedorių 
Nuovados Taikos Teisėjas nag
rinėjo Miko židanavičiaus bylą 
iškeltą Batoro, kuris balandžio 
10 d. 1923 m. darydamas pas 
Miką kratą terado daug senų 
perskaitytų laikraščių, “Lietu
vos Ūkininką” bei nuorašą raš
tų rašytų įvairioms Įstaigoms 
skundų nukentėjusiems žmo
nėms delei netikusių elgesių val
dininkų, kokiu dr pats Batoras 
buvo.

Ši byla, matyt, ne vien Bato
ro sugalvota, nes bylai nagrinė
jant liudytojais Batoras atsi
vedė Stosiuną bei dar vieną 
niekšą, Kademų pataikūną, sto- 
raįiilvj Apskrities Valdybos pir
mininką D. Kudzinavičių, kuris 
pataikaudamas Kademams su
ardė visą savivaldybų darbą 
Trakų apskrityje.

Visas Trakų apskritis subėgo 
tos bylos paklausyti, Miką pa
matyti, ir neveltui, nes turėjo 
progos gardžiai pasijuokti iš 
paikų darbų Stosiuno ir Ko.

Teisėjas, kaip paprastai, pa
šaukė abi pusi. Prie stalo tei
sėjo prisiartino iš vienos pusės 
išsipenėjęs žmonių skriaudomis 
kyšininkas Batoras, puikiai ap
sirėdęs brangiuose rūbuose, iš 
kitos — menkai apsidengęs, su
vargęs, senelis Mikas, 70 metų 
amžiaus.... Atsistojo, naba
gas, Trakų pionierius kovotojas 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
akivaizdoje blizgančių, išsipe- 
nėjusių žmonių krauju ponų 
viršininkų, lyg Galileo-Galilejus 

•Tas tomo ma&) prieš, šventos, in
kvizicijos teismą už skelbimą 
jog žemė sukasi aplink savo ašį, 
bei akivaizdoj daugybės atsivil- 
kusių paklausyti Miko teismo 
bei pasidžiaugti savo didvyriš

kais darbais Tėvynės labui.
Bylos eigoj, Batoras nėrėsi iš 

|<ailio kad apkaltinus Miką, no
rėdamas atsižymėti akyse savo 
principai© Stosiuno. Bet Trakų 
Teisėjas išklausęs Batoro pra
nešimų, prirodymų, paklausė 

! vieną-kitą žodį Miko, ir pareiš
kė: “Byla numarinama, kadan
gi įstatais nėra ginama laikraš
čių skaityti bei del netikusių 
elgimąsi valdininkų skundą ra
šyti”. Tuo protingu pasielgimu 
Taikos Teisėjas Batorui ir Ko. 
padare didelę gėdą. Augštieji 
liudytojai matydami bylos eigą 
pasiskubino greit i sinešdinti 
iš teismo buto, Ya’m ir nebuvo 
lemta užgirsti t v storapilvių 
juokingų prirody’.tų.

Ko Laui /a Kiti
Nešė vilkas — nusinešė ir 

vilkas! Minimą Batorą už va
gystes bei kyšininkystes nuo 
sausio 1 d. 1924 m., kaip sa
kiau, pavarė, Mockus atsidūrė 
kalėjime. Dabar tik laukia te
kis likimas “augštųjų liudinin
kų” netolimoje ateityje. Jau 
didelis laikas ir Stosiuną tuo 
keliu pasiųsti, nes sunkiai pasi
darbavo Tėvynės labui — laikas 
paleisti jį atilsėti. ...

Mikas akyse vietos nuskriau
stų žmonių užaugo išgelbėtoju. 
Šiandieną iš viso apskrities ei
na žmonės į Avinėlius vien tik 
Miką pamatyti.

Taip tai “krikščioniškas biz
nis” Batoro bei Stasiūno nepa
vyko. Batoras, Vaicekauskas, 
Bogdanavičius pavaryti, tokis 
pat likimas laukia ir Stosiuno. 
Neilgai ir tam ponaičiui čia vie
špatauti ; jo darbeliai vis aišk- 
tėn labiau išeina.

Žiežmarių miestelyje yra vi
durinėj! keturių klasių mokyk
la, kurioje mokinosi iš apielin- 
kės valstiečių vaikai. Ačiū bu
vusiam bei dabartiniam jos ve
dėjams mokslas mokykloje pa
statyta tinkamai ir kasmet iš 
jos išeina gerokai prasilavinu
sio jaunimo. Ta mokykla ilgai

iMtlVJVJVJVį

EXTRA!

3352 Superior Ave. Cleveland, O.

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

Buvo $1—dabar 50. Apdarytų nėra.

I

Kas Slepiasi uz žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
j tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi......
Drūtuose audimo viršeliuose ................................. $1.25
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. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius .....................................................$1.25

Buvo $1.25—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

. Kanoidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik bloga. Jo karionės, mei
lė, kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daurr 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.

buvo terorizuojama Stosiuno. 
Pora nietų atgal jis demagogiš
kai išėdė pirmą mokyklos vedė
ją A. Serbentą, po tam daryda
vo vėl įvairių niekšysčių kas 
tinka tik Stasiūnams daryti.

Apie Kun. Vaitiekūną.
Likimas žaidžia žmogumi! 

Aįenam, kunigėliui, didžiausiam 
Miko šmeižikui, Kruonio klebo
nui J. Vaitiekūnui, irgi siūloma 
“laukan eiti”, šis tamsybės šu
las kitus šmeiždamas pats įkri
to balon.

Rudenyje, 1923 m., Kun. J. 
Vaitiekūnas buvo pašauktas pas 
ligonę, senmergę N., A—kų kai
me. Senmerge jausdama arti 
niirtį, kaip tikra katalikė, ant 
mirties patalo per išpažintį pri
sipažino jog kitą sykį, dar jau
na būdama, su vienu jaunu vai
kinu prarado “rūtų vainikėlį”. 
Kunigėlis atleido juos nuodėmes 
bei parengęs “į amžiną kelionę”, 
atlikęs pareigas užėjo pas kai- 
myhą K. tame kaime gyvenan
tį, kuris, gerbdamas kunigėlį, 
pasiprašė pas save ant pietų. 
Pietus valgant,'kunigėlis “die
vobaimingai” degtinėlės prisi
siurbęs, papasakojo linksmą is
toriją apie tą senmergę ir jos 
“nuotikį” — paslaptį girdėtą 
per išpažintį. Tokiuose atsiti
kimuose, žinoma, tik linksmai 
prisijuokta.

Ir reikėjo tokios nelaimes kad 
nepoilgam ta senmergė.... pa
sveiko! Nuėjus jai prie šulinio 
vandens, kaimo bobos pradėjo iš 
joS juoktis primindamos tą “pa
slaptį” kurią kunigėlis iš jos su
žinojo. Net, toliau, kaimo pie
menis senmergę pirštais rodi- 
nėjo... .

Užgauta senmergė, nuvykus 
pas vyskupą pasiskundė. Kiek 
tas gelbės nėra žinios, bet pras
tiems žmonėms pamokinimas 
jog patįs kunigėliai į skelbiamas 
dogmas patįs jau netiki, nieki
na ir pajuokia tikybinius žmo
nių jausmus. Jie vien tik kitų 
pažiūrų žmones su atsidavimu 
moka šmeižti. Eina gandų jog 
vyskupas tą “uolų” kunigėlį vi
sai ketina pavaryti. Jeigu tas 
neįvyktų, kfttalikybės autorite
tas Lietuvoje amžinai butų pa
žeistas.

Iš to matyti kiek jau kunigė
liai prisišmukleriavo Lietuvoje 
su savo pakalikais Stasiūnais, 
Batorais. Iš jų jau “prastieji” 
žmonės juokiasi lyg iš pamišė
lių, o kunigų pakalikus prade
da varyti iš tarnystės už niek- 
šystes ir kyšininkystę. Taip 
pasielgta su Batoru, Vaicekaus
ku, Černiausku ir Bogdanavi- 
čium. Liko kandidatais Stasiū
nas, Bajoras ir kiti, kurie irgi 
susilauks , savo eilės, nes žmonės 
jau pradeda suprasti ir randa 
išėjimą valdininkų blogiems 
darbams aikštėn iškelti.

Pavarius Stosiuną ir Bato
rą neims jų bala. Jau jiedu pa
sirūpino savo likimą bei būvį 
pagerinti; būdami valdininkais, 
pasinaudodami savo autoritetu 
gavo žemes plotus, žinoma, su 
skriauda bežemių žmonių ir 
ūkininkų. . . . Puikiai žemės re
forma Lietuvoj irgi vydkoma. 
Pilvočiai, kyšininkai valdinin
kai gauna liūto dalį žemes, o be
žemiai varguoliai turės eit tiems 
ponams kumečiauti.

Pavarytas Batoras bemaž ne
padarė kitos karjeros, bet ne
pavyko :

Batoras, ačiū protekcijai sa
vo “augštų rėmėjų”, nors be 
mokslo cenzo būdamas, nesenai 
buvo paskirtas į Žiežmarių mo
kyklą. .. . mokytojauti. Nors 
tėvai prieš Batorą be kepurių 
stovėjo ir drebėjo iš baimės, bet 
jų vaikai — naujoji karta — 
kitaip su Batoru pasielgė. Prie 
pirmos pamokos mokiniai “mo
kytoją” sukritikavo ir parodė 
jog jam vien tik kyšius imti bei 
suktybes daryti tinka, bet ne 
mokytojauti, nes, girdi, “mes 
vogti nenorime iš tamstos išsi
mokinti”. Gavęs tokios kriti
kos, “ponas mokytojas’ daugiau 
mokykloje akiu neparodė.

Mat prie ko klerikalai griebė
si: pavarytą valdininką už ky
šininkystę, bemokslį žmogų ski
ria į mokytojus..... Vien tik

Stosiunai gali panašiai išgalvo
ti....

Pernai metais Trakų apskri
tyje abelnai patriotinius moky
tojus persekiota. Girdėt pana
šiai pasielgta su žinomu apskri
tyje mokytoju, nuo Rusų laikų 
varančiu atkakliai Lietuvystės 
darbą Trakų apskrityje kaimuo
se ir ne sykį Rusų žandarų su
imamu už slaptą mokinimą Lie
tuviškai, jau Kun. Augimo pra
nešime Vilniaus žandarų virši
ninkui pažymėtu, Juozu Pažer- 
skiu. Iškrėsta jo butas, išar
dyta, išmėtyta knygynas.... 
J ieškota, bet j ieškotojai nežino
jo patįs ko įieško....

Stosiuno “Nuopelnai” Tėvynės 
Labui.

1) Visame apskrityje už k'y-

šios paliuosuota nuo kareivia
vimo stambiųjų ūkininkų sūne
liai. .,.

2) Peoviakų draugas, rėmė
jas, jų kūmas.

3) Persekiotojas laisvos min
ties žmonių; inkvizitorius.

4) Skriaudikas mokytojų, ne
žmoniškai ypač įkandęs S. Šiup- 
šinską ir V. Liutkų.

5) Puikus jo susidraugavi
mas su Lenkų partizanų vadu, 
Peškausku, kuris Kaišedoryse, 
ačiū Stosiuno protekcijai, Nuo
vados viršininkėliu tarnauja.

6) Bajoro rėmėjas, kuris pra- 
šišmukleriavęs iki galo, storoką 
tomą bylų turįs....

Istorija, Ižinoma, neužmirš 
Stasiūnų, Batorų ir Bajorų dar
bų “Tėvynes labui”. Esant ki-

tai tvarkai Lietuvoje, t. y. val
dant pažangesnei srovei, tiems 
ponaičiams gal prisieitų prieš 
teismą atsakyti už tokius savo 
“prakilnius” darbus.

pžiąugiuosi šiandien jog ne
gyvenu Lietuvoj, Trakijoj, Sto
siuno karalystėje, bet kartu su
spausta širdimi turiu pasigailė
ti draugų bei giminių kad iki 
šiai dienai švesių laikų nemato 
kademams valdant Lietuvą.

Mano Batorijada nebaigta. 
Neužilgo parašysiu antrą dalį, 
kuri specialiai bus pašvęsta nu
švietimui darbų (Stosiuno-Bajo- 
ro. ' Arimantas.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po pis* 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12 

vakarais onsas atdaras nuo 7 iki 8 
Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)
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Tėmykit, Ūkininkai
Pirkit ukes nuo savininko, gausit 

daug pigiau. Parduodu 40 akrų ūkę 
su gerais budinkais, labai pigiai, ant 
lengvo išmokėjimo. Randasi tarpo 
dviejų miestų. Daugiau informacijų 
klauskit laišku.

J. J. KOMP1K
Route 2, Pentwater, Michigan.

Žmogus kuris išrado šią sistemą 
buvo du sykiu operuotas nuo patrū
kimo. Taipgi bandė vartoti Įvairius 
diržus, kokie tik šiandien randasi. 
Bet viskas (buvo veltui, pakol per 
daugelį 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. Dėlei 
išbandymo atsišaukite ypatiškai arba 
laišku. Atsakymui indėkit už 
štampą. Rašykit šiuo adresu:

J. F. RICHARD 
131 Walnut St. Holyoke,

2 c. 
(36)

Mass.

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

Nuo susiorganizavinio iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtiniu. Pašaipu 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.

,WAWiWW.W.VA,VWWlW,.TOV7/W,.W/JW.V. 
s

SKAITYKIT IR ŠVIESKITĖS!
Skaitykit šias Tėvynės Mylėtojų 

Draugijos išleistas knygas:
KEISTUTIS. Tragedija V aktuose. Iš 
Ansyk’o vertė Vincas Kudirka. Tilžėje, 
1897, psl. 101.................................................
VANDUO ANT ŽEMĖS, PO ŽEME IR 

VIRŠUJE ŽEMĖS. Parašė Rubakin’as, 
^erte Drugys. Chicago, Ill., 1900. 52 psl.
BAUDŽIAVA LIETUVOJE. Parašė Žmo
gus. Chicago, Ill., 1901, pusi. 76.............
PRANO VAIČAIČIO EILĖS. Plymouth, 
Pu., 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..
KAIMIEČIŲ KOVA SU PONAIS. Iš isto

rijos. Parašė Varguolių Bičiuoliai. Ply
mouth, Pa, 1905 m., pusi. 60 .....................
SOCIALIZMAS IR DARBININKU 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, priežastįs 

ir pamatas. Paraše 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 Žiliaus) RA
ŠTAI. Trijuose tomuose. Tilžėje, 1912 m. 
Audimo gražiuose apdaruose .
A. STRAZDO RAŠTAI. ~ 
tohiografija ir paveikslu. 
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 MEKANIKA. Pa
rašė Prof. Dr. Max Ver.vorn, 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., 
112 pusi. Gražiuose audimo apdaruose.. 
DEŠIMTIES METU TAUTINĖ KULTŪ

RA LIETUVOJE. Parašė M. šalčius.... 
Gražiuose audimo apdaruose .................
KULTŪROS ISTORIJA. Trijose knygose 
su daugybe paveikslų. Verte J. A. Chmic- 
liauskas. Chicago, 111., 1918, pusi. 505.. $3.00 
Gražiais audimo apdarais visos 3 knygos $1.00 
LIETUVOS ISTORIJA. Parašė M. Šal

čius. Brooklyn, N. Y., 1918 m. p. 97.... 50c 
Gražiuose audimo apdaruose ................. 75c
LENKU APAŠTALAVIMAS LIETUVO

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

dokumentais, žcmlapiu ir fotografijomis. 
Parašė M. Šalčius. Chicago, Ill., 1921 m., 
pusi. 91 ........................................................ 60c
KITAS KARAS. Atsišaukimas į žmonių 
protą. Paraše Will Irwin, vertė V. K. Rač
kauskas. New Y’ork, N. Y., su paveikslais 
ir braižiniais. 142 pusi................. .... 75c
PSICHOLOGIJOS VADOVĖLIS. Parašo 
Prof. G. čelpanovas, vertė 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
1 0 I Oak Street Lawrence, Mass.

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

6.

9.

11.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

26.

27.

29.

30.

32.

10e

60c

10c

$1.50
Su autoriaus nu-

Chicago, III.,

u5c

<1 Naujas Savaitinis Am. Lietuvių Laikraštis |

EINA KAS ŠEŠTADIENIS
Metams Suv. Valstijose - - - $2.00 
metų ...... 1.00

Užsienyj ir Lietuvoj metams ... .3.00
Pusei metų ...... 1.50
Jeigu norit pasiskaityti tikru ir teisingų žinių, skai

tykit “VARPĄ”, kuris, nieko neužka'bin'damas, paduoda 
ir nušviečia tik įvykius. Indėk į konventą dvidolarinę 
(S2.00) ir pasiųsk “Varpo” Administracijai, o gausi jį.

“VARPAS
3251 So. Halsted St

Kaina

Chicago, Ill

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 užsirašyk
AMERIKOS

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

Reikalaujam agentų užrašinei “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki! pinigus ir laiškus siųsdami:

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

NUO
BALANDŽIO 20 IKI BALANDŽIO 27, 1921

LANKYKIT prakalbas, paskaitas, vakarėlius 
kolonijose rengiamus tą savaitę paminėti spau
dos atgavimą!
UŽSIRAŠYKIT kas antradienį laikrašti “Vie
nybę” (kaina metams $4), kurio nuomones vi
si Amerikos laikraščiai pastebi.

užsirašys “Vienybę” laike Vienybės 
tie gaus DOVANŲ — knygų vertės

KURIE 
savaitės
$1.50.

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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i Kas ®šrdet Cievelande-Apieiinkese s
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K. Marčiulionio ir V. Banaičio 
prakalbos. Korporacijos “Neo- 
Lithuania” atstovai, K. Marčiu
lionis ir V. Banaitis, išbuvo Cle
velande keletą dienų, plačiau ap- 
sipažindami su miestu, su mu
sų veikėjais, su biznieriais, ir 
daug indomaus papasakodami 
publikai prakalbose balandžio 
16 d., Lietuvių salėj.

Plačiau apie jų prakalbas pa
minėsime kitame numeryje, ir 
ten tilps aukavusių vardai.

P. Marčiulionis atvyko Cleve- 
landan balandžio 8 d., ir čia pa
sitarus su “Dirviečiais” dar su
skubta surengti prakalbas ir 
Youngstowne, kurios įvyko ne- 
dėldienyj, balandžio 13 d. Ten 
p. Banaitis nuvažiavo tiesiai iš 
Pittsburgo, o p. Marčiulionis iš 
Clevelando tenai nuvyko. Pra
kalbos, nors į tris dienas suren
gtos, buvo pasekmingos, nes su
rinkta į $70 aukų.

Panedėlyje jiedu abudu par
vyko į Clevelandą.

Iš Clevelando jiedu išvažiavo 
Į Detroitą, kur prakalbos su
rengta balandžio 20 d., per Ve
lykas. Iš tenai trauks į Chica
gos pusę, kur daugelis jų jau 
laukia, kitos kolonijos jau turi 
paėmę prakalboms dienas.

Jau užmušta 30 ypatų! Dar 
automobiliais nepradėjus pilnai 
kaip reikia važiniti, pradžioje 
metų, jau Clevelande per pus
ketvirto mėnesio užmušta gat
vėse 30 ypatų. Pirmieji du mė
nesiai buvo žiemos mėnesiai ir 
mažai dar automobilių važinė
jo. Kas bus kaip vasara ateis!

Daug iš suvažinėtų yra vai
kų. Tėvai turi mokinti vaikus 
kaip gatvėse žaisti, kaip saugo
tis, kaip eiti skersai gatvės. Ki
taip sunku išsisaugoti neatsar
gių ir tankiai girtų važinėtojų, 
kurių ypač yra mažesnėse gat
vėse, gyvenamuose distriktuo- 
se.

Pereitos savaitės gale ketu
riolika ypatų liko automobiliais 
sužeista.

Prakalbos Western Reserve 
Universitete. Panedėlyje musų 
svečiai buvo užkviesti j tarptau
tinį studentų vakarėlį Western 
Reserve Univ. Case Praktiškų 
Mokslų Mokyklon, kur tarp ki
to ko p. Marčiulionis kalbėjo Į 
mokinius Vokiškai, gi profeso
rius Theodore F. Kotz vertė jo 
kalbą į Anglišką. Moksleiviai, 
tarpininkaujant to klubo sek
retoriui J. Bendleriui, svečius 
priėmė labai maloniai, na o pa- 
dėkon iš jų sužinojo daugiau ko 
apie Lietuvą.

M. Sacevičius, plačiai Cleve
land iečiams žinomas tautietis, 
iki šiol vedėjas Quo-Vadis ra
kandų krautuvės ant Superior, 
kampas E. 65th St., su draugu 
nupirko tą krautuvę iš pirmes
nių jos savininkų ir dabar val
dys ją patįs. Krautuvė per
vardinta “Cleveland Furniture 
Co.”

Visi vietos Lietuviai privalo 
paremti savo tautietį. Dabar 
ateina vasara, daugelis perka 
tai rakandus tai šiaip reikme
nis, tai ledams šėpas, tai viską 
kas tik reikalinga į namus. Vi
sose krautuvėse į pavasarį dai
ktai paprastai pabrangsta. Nei
kit kitur neapsilankę pas p. Sa- 
cevičių, nes jų krautuvė norė
dama pasitarnauti Lietuviams 
ir plačiau susipažinti palaiko že
miausias kainas.

Jaunavedžiams ypatingai ši 
krautuve yra geriausia pasirin
kimui savo “lizdeliui” gražių ir 
prieinama kaina namams reik
menų.

Iš T. M. D. 20 kuopos susirin
kimo. Balandžio 15 d. buvo ne
skaitlingas TMD. 20 kuopos su
sirinkimas, nors savu keliu ga
na svarbus. Buvo balsavimai 
ant centro valdybos ir apkalbė
ta kiti kuopos veikimo reikalai, 

į taipgi įnešimų komisija skaitė 
j savo pagamintus įnešimus Sei- 
Imui kuris įvyks gegužio 10—11 
d. Worcester, Mass.

i Balsavimuose ant centro val- 
i dybos balsai teko šitaip:

Ant Prezidento:
K. S. Karpavičius 12

Ant Vice-Prezidento:
P. A. Dėdynas 11
K. šnuolis 1

Ant Sekretoriaus:
K. J. Paulauskas 12

Ant Iždininko:
Dr. Bernotaitė 5
A. B. Strimaitis 3
A. Mikalauskas 4
J. šolis ant knygiaus 12 
T. M. D. 20 kuopa pradėjo žy

miai augti. Atgis ji kaip buvo 
I senesnėse dienose, pirm karo, 
kada skaitė virš šimto narių.

Šiame susirinkime prisirašė 
net dešimts naujų narių, šie:

V. žibąs,
P. Paliulionis,
I. Matejaitis,
A. Šimkūnas,
J. Vaitkevičius,
A. Sidabrą
F. J. žiuris,
Adv. V. J. Pugher,
J. Ulozas,
Ona Karpavičienė.
Aštuonis naujus narius šiam 

susirinkimui pridavė A. Praš-
I kevičius.

Pereitą mėnesį prisirašę yra 
šie:

A. Zdanis,
J. Miščikas,
J. Brazauskas,
J. žuris,
J. Brazys,

P. Žlibinąs,
K. Rugienius,
J. Polteris,
C. F. Petraitis,
V. Tirva,
A. Samuolis.
Ne dykai Clevelandiečiai ra

šosi prie Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jos. Draugija paduoda spaudon 
naują svarbu veikalą, “Pasaulio 
Istorija”, kurį šiaip perkant pri
sieis mokėti 810 ar daugiau, o 
TMD. nariai gaus tas tris kny
gas už metinę mokestį tik 81.

Dar vis proga prisirašyti ir 
gauti pirmą knygą, nes paskiau 
įstojantieji turės už pirmą kny
gą mokėti pilną kainą. N.

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrų šios ypatos
Antanas Degutis .............. L200
Marcele Jenkevičienė......... 100
Julė Pečiuliutė..................... 250
Marcelė Urbanavičiene . .. .200 
Uršule Skeivaite ..................300
Petras šutris ............. -..ŽGO
Antanas Višniauskas ....■-50
Elzbieta Burienė .................56
Kostas Dainius ..................... 20

Visiems siuntėjams paleido
me priėmėjų pasirašytas 

kvitas.
Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra 
3352 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.

LIETUVIŠKA MAUDYNĖ
Geriausia vieta Clevelande — abru- 
sas ir muilas duodama tik už 25c.— 
921 ST. ( LAIR AVE., ar1i E. 91h St.

Reikalinga Pardavėjai
Keli gabus vyrai ar moteris į 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.

AKRON, OHIO
Akrone pasirodė plakatai su 

užkvietimu ant puikaus teatro, 
“Lapkus”, kurį loš Clevelandie- 
čiai subatos vakare, balandžio 
26 <1., Raymond salėj.

Labai apsirgo du vietos Lie
tuviai, Vincas Liaukevičia ir p. 
Bartkienė. Abu randasi ligo
ninėse.

Iš Chicagos svečiuosna pas 
savo tėvus parvažiavo p-lė A. 
Vertelaitė.

A. Maukis užsimokėjo sūrią 
bausmę už pardavinėjimą bal
takės.

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

Agnieška nusišpicavo bedirb
dama ir pardavinėdama pilkąją 
jog turėjo nueiti dirbti. Biznis

pasirodė ne koks: turėjo dau
giau užmokėti bausmių negu 
iš to turėjo pelno. Meiženis.

Didelis Bargenas
5 kambarių namas, maudyne, elek

tra, gazas. Kaina $4,500. Reikia 
įmokėti $2,000. (10)

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

Pavieniais Numeriais 
“Dirvą” Galima Gauti 

Ketvergo vakarais 
sekančiose vietose

7901 Superior Ave., kampas E. 
79th St., Kopecny’s vaistinėj, 
greta senosios “Dirvos” bu
veines (tos srities žmonėms).

6502 Superior Ave., kampas E. 
65th., pas J. Pilveli.

1063 E. 79th St., arti St. Clair, 
pas A. Kazlauską.

6602 St. Clair Ave., pas Langą.
6603 St. Clair Ave., pas Kaupą. 
2271 St. Clair, Kauno Krautuvėj 
2026 St. Clair, pas Shaker.
1417 E. 21 St., pas G. Garmų.

Auksinių Daiktų 
Krautuvė

Užlaikau visokias brangrrienas už 
prieinamą kainą, šliubinius žiedus, 
laikrodėlius, špilkas, perlus, fontani- 
nes plunksnas, britvas ir kitką. At
lieku visokius taisymo darbus.

J. KRASNICKAS 
999 E. 79th St. Cleveland, O.

Gavėnios koncertas. Verbų 
nedėlios vakare, pobažnytinėje 
salėje, p. J. čižausko pastango
mis, su bažnytiniu choru ir so
listais, buvo surengta gražus 
koncertas. Visas programas su
sidėjo iš bažnytinių giesmių, ša
lip J. Naujalio “Kad Skausmas 
Tau širdį Suspaus”, kurią atli
ko p. čižauskas, ir antrą, iš ‘Ka
me Išganymas’, karalienę, išpil
dė p. čižauskienė. Karalienės lo
šimas padaro gilų įspūdį mal
dingumo, pakėlimą dvasios aug- 
štybėsna dangiškų erdvių prie 
nesuprantamo tvėrėjo visatos 
pasaulių.

V. Bukauskienė gražiai sugie
dojo “Avė Maria”, Jasinskas ir
gi gražiai sugiedojo Lotinišką 
giesmę. Užvis gražiausia buvo 
tai trijo, sugiedota Lotiniškai, 
kurią atliko pp. čižauskai ir Bu
kauskienė.

Bažnytinis choras taip pat 
puikiai sugiedojo keletą gies
mių, k. t. “Dieve Didis”, čiur- 
linio kompoziciją, ir keletą ki
tų, ir ant užbaigos, “Credo in 
Unum Deum”. Buvo du šmo
teliai sugrota smuikais su paly
dėjimu piano, ir pora giesmių 
dvigubu kvartetu. Prie dainų 
pianu akompanavo p-lė Jasins- 
kaitė.

Koncertai kuriuos p. čižaus
kai rengia, iškalno gali žinoti 
jog bus ko pasiklausyti. Gar
bė už tai p. Čižauskams už jų 
darbavimąsi dailės srityje.

P. Čižauskas ne tik chorus 
mokina, bet ir publiką pamoki
na kaip apsieiti svetainėje laike 
koncertų. Kada atsisėda prie 
piano, arba stoja dainuoti, o pu
blikoj dar vis trukšmas, jis per
veda akim per publiką, ir ji tuoj 
nutyla. Tas yra pagirtina, nes 
pripratins publiką prie manda
gumo ir ramaus užsilaikymo to
kiuose vakaruose.

Tik kažin kodėl vietinis vyčių 
choras šiame koncerte nedaly
vavo, juk čia buvo bažnytiniai 
reikalai. Tokiame vakare labai 
pritiko ir vyčiams dalyvauti iš
vien. Ramus Klausytojas.

Ignas Grakauskas atsidarė 
šals “Dirvos” biznį, valymo, tai
symo ir prosijimo vyriškų ir 
moteriškų drapanų, taipgi turi 
pardavimui vyriškų marškinių 
ir 'kitokių parėdalų.

Jo adresas — 3348 Superior 
avė.

J. W. Bendleris, nesenai lan
kęs sociologijos kursus Western 
Reserve Universitete, šiose die
nose laikė kompeticinius egza
minus Civilės Tarnybos Komi
sijoje kaipo Mokyklų Tarybos 
perdėtinis mokinių užžiurėjimo. 
Apie 85 buvo pasidavę ant eg
zaminų į tas pozicijas, ir iš ke
lių reikalingų Bendleris laimėjo 
trečias sąraše. Jis dabar yra 
fakultete trijų augštųjų mokyk
lų Clevelande, šalip žemesniųjų 
mokyklų.

Tėvai kurie turi nesusiprati
mus su mokyklomis del vaikų 
gali kreiptis prie p. Bendlerio, 
kuris visame galės pagelbėt. Jo 
antrašas yra 1213 E. 71 St.

“Dvikojis Katinas” artinasi 
vis artyn ir artyn. Jis tikrai 
užsilips ant scenos Lietuvių sa
lėje, nedėlioj, balandžioj 27 d., 
apie 5 vai. vakare. Tada visi 
gausit ji pamatyti, tik neatsi- 
neškit šautuvų su perdidelėmis 
kulkomis jį šaudyti, ba tai bus 
toks kat/nas kurį visi jieškos, 
gaudys ir norės nušauti, ale na
bagas vistiek išliks gyvas ir 
pasigaus tą peliukę kurios no
rėjo. Po perstatymo bus links
mas balius.

Ekstra
Du namai ant vieno loto, po 4 kam

barius, maudynės, skiepai ir atikai. 
Geriausiame rezidencijų distrikte. 
Rendos į metus neša $1080. Kaina 
$14.800. Cash reikia $5,000. (1G

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

į LOUIS EISENBERG | 
į furl Geležinių Daiktų, Pečių,? 
5 Kvarbų. Varnišių, Činuoįo, J 
į Lieja ir Stogams dangalų S 
S 1169 East 79th St. N. E. 5 
į Princeton 1337-K 5
VAVAVAWA'AV/AWAW

OALAIKYMAS visų dalykų—įstaigos ir prietaisų 
1 —pernešimui kalbos žodžio iš miesto j miestelį ir 
iš ūkio į rinką yra daugiau negu biznis—tai yra vi
suomenės pasitikėjimas.

Kiekvieną valandą dienos ir nakties, visa 11,500 vy
rų ir moterų The Ohio Bell šeimynoje yra užimti ta 
minčia atsakomybės prieš publiką kuriai jie tarnau- 
Reikalavimai pakelti visokiuose atsitikimuose suvie
nija juos bendru ryšiu draugingumo vardan gerovės 
visų žmonių. Jie save pašvenčia tarnybai. Jie visa
da žino tą faktą jog šis patarnavimas, sutikimui rei
kalavimu naudotojų, turi būti nepertraukiamas ir 
nuolatinis. Nežiūrint kas kitas nepajiegtų, telefono 
patarnavimas negali pertrukti. Tai yra jų tikyba.

Atsakomybė kuri guli ant perdėtinių kurie išdirba 
planus sutikimui šitų visuomenės telefono-reikalavi
mų, ir atsakomybė kuri guli ant tų vyrų ir moterų 
kurie tuos planus įvykdo—yra bendra. Visas darbas 
sykiu varoma del gerovės visų naudotojų. Jie yra su
sivieniję del patarnavimo.

Draugystėms
Biznieriams

Ir kitos kainos taipgi pigesnės.

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

PLAKATU 6x9 colių didumo kainos 
500 plakatu 

1000 ”
1500 ”
2000 ’’
PLAKATAI 
500 plakatu 

1000 ”

_______ $2.50
_______ $3.50
_______ $5.00
_________6.50
9x12 didumo

______ $3.50
_________$5.00

KAM DUOTI KITUR IR MOKĖTI 
BRANGIAI?

PYMUI PINIGUS
]□[

APSAUGOKIT SAVO BRANGIAS 
POPIERAS IR DOKUMENTUS

Nuo Vagies — Ugnies — Pametimo

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 bondstis — 
Amerikos ir Lietuvos — ir apdraudos 
popierius, Šerus, pomirtinius užrašus.

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

Atdara dienomis ir vakarais — kada norit 
galit ateiti ir prieiti. Ateikit pasiteiraut.

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

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

nuo 6 iki 8.

į Rakandų Krautuvė

Ši krautuvė jau atsiskyrė nuo The Quo-Vadis Co. 
ir veda reikalus savaimij Bet vedėjas lieka tas 
pats, M. Sacevičius. Taigi Clevelando Lietuviai at- 
silankykit musų krautuvėn, kur rasit nusipirkt sau 
visokių rakandų. Jaunavedžiai, ateikit musų krau- 
tuvėėn apžiūrėti rakandų pirma negu eisit kitur.

Musų kainos žemos, prieinamos kožnai klesai.

Cleveland Furniture Co
6412 Superior Avenue

M. Sacevičius ir J. Choinackas, Savininkai.


