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S. GOMPERS IR KITŲ DIDŽIŲJŲ ORGANI
ZACIJŲ VADAI SPIRIA KONGRESĄ PA

LENGVINT BLAIVYBĖS ĮSTATYMĄ.

“Slapieji iš Visu Su v. Valstijų Sričių Ragina At
stovus Pervaryt Laisvą Alaus Naudojimą.

DARBAI
IB DARBININKŲ ŽINIOS

Anglijos streikas pasibaigė. | 
Apie 100,000 Anglijos laivu bū
da votojų ir taisytojų nuspren
dė gryžti atgal i darbus. Jiems 
buvo paskelbta lokautas jeigu 
negryš prie darbų be jokių iš
lygų.

Youngstown, O. — Plieno ir 
geležies industrija laukia toles
nio apmažėjimo darbų. Bet ap
dirbtų, užbaigtu produktų dar
bai gerinasi. Labiausia apslu- 
gimą jaučia tarpinimo dalis.

Plieno plotvių dirbtuves iš 
119 pradėjo šią savaitę veikti 
94# kuomet pereitą savaitę vei
kė 85. . •

Akrone paprastų darbininkų 
yra perviršis, bet šiaip darbai, 
kaip guminėse ir budavojimo, 
eina labai gerai.

Išlaimėjo prieš uniją. Cleve
lande atsibuvo teismas darbi
ninko prieš Metalo Apdirbimo 
Darbininkų Uniją kuri atsisakė 
duoti jam unijos kortelę po pri
buvimo iš Pittsburgo. Jis gavo 
$3,075 už nuostolius. Jis buvo 
unijos nariu Pittsburge per 12 
metų, o čia buvo be darbo per 
metus laiko del unijos pasielgi
mo.

Clevelande subankrutijo vie
na geležies liejykla, ir 500 dar
bininkų likę be užmokesnio su
ėjo prie federalio viršininko už- 
žiurinčio bankrutus ofiso reika
laudami savo užmokesnio už 
darbą. Jiems užtikrinta jog sa
vo algas gaus.

Clevelande, Baldwin pumpa- 
vimo stotyje, buvo pametę dar
bus unijistai medžio apdirbėjai, 
pleisteriuotojai ir cemento dar
bininkai'delei to kad budavoji- 
nid kompanija buvo paėmus į 
darbą neunijistus darbininkus. 
Kompanija sutiko pripažinti tik 
unijistus, ir streikas pasibaigė.

Clevelande atsibuvo spaustu
vių darbininkų unijos visos Ohio 
valstijos konferencija, kurioje 
dalyvavo 200 delegatų. Buvo 
kalbama apie steigimą darbinin
kų politiškos partijos. Kitas 
svarbus klausimas buvo tai ko
va prieš spaustuvių savininkų 
pastangas atmesti unijų darbi
ninkus ir Įvesti liuosą darbą vi
sokiems.

Abelnai visuose darbuose no
rima ignoruot unijas ir Įvest 
liuosą darbą Clevelande ir apie- 
linkėse. Tas nepasiseks, nes 
unijos gana tvirtai stovi. Kom
panijos sako kad darbas su uni- 
jistais yra kenksmingas, nes jie 
gaišina darbą, nedirba kaip pri
dera. Unijistai sako kad atvi
rose dirbtuvėse kompanijoms 
atsieina brangiau, nes reikia už
laikyti dar “šiaudinius užvaiz
das”.

Užvedama Kova Gavi
mui Alaus

. Washington. — S. Gompers, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, atvykęs į Washing- 
toną su speciale misija reika
laujant leidimo išdirbti Ameri
koje ir viešai leisti naudonėn 
alų, atstovų buto teisių komite
te pareiškė jog jo nuomone 2.75 
nuošimčių alus “perkeistų Suv. 
Valstijų gyventojus nuo deg
tinės gėrimo žmonių ant alaus 
gėrimo žmonių”, ir ne svarbu 
“kiek alus turi turėti stiprumo, 
bile tik butų galimas gerti.”

šalip Gomperso, suvažiavo de
legacijos iš visų Suv. Valstijų 
nuo tūlų darbo uniją ir šiaip Įs
taigų pajudinti atstovų butą ir 
parodyti jog būtinai reikalinga 
pakeisti Volsteado draudimo įs
tatymas ir leisti naudoti alų.

Gompers ir kiti salto jog 2.75 
Nuošimčių alkoholio alus nėra 
svaiginantis ir kenksminigas, 
kuomet dabartinis grynas už
draudimas veda “prie baisių pa- 

| sėkmių”. Pilna blaivybė, sako, 
yra pavojinga jauniems vyrams 
ir moterims. Turėtų būti pa
keista įstatymas ir leista išdir
bti .alų.

Pilnos blaivybės, kaip jau ai
škiai pasirodė, negalima įvykin
ti, aiškina kovotojai už alų, nes 
vienaip ar kitaip žmonės turi 
turėti svaigalų, ir vieni patįs 
sau darosi, kiti perka visokiau
sius nuodus. Alų įvedus, mažai 
kas tejieškotų degtinės, ir visi 
tuoj imtųsi už lengviau gauna
mo ir pigaus gėrimo.

Anti-Prohibicijonistų dedama 
didelės pastangos prieš pilnos 
blaivybės laikymą. Daugelis at
stovų Washingtone jau patiekė 
bilius, remiamus iš savo valsti
jų tam tikrų organizacijų reika
lavimais, kad butų leista alaus 
darymas ir pardavinėjimas.

Šis klausimas bus didžiausias 
kokis pastarais laikais Kongre
se pakįla, ir susidurs dvi galin
gos spėkos — “sausieji” ir “sla
pieji” — reikalaudamos kožna 
savo. Kiti tvirtina kad “slapie
ji” nieko nelaimės.

Kels Vokiečių Laivus
Londonas. — Anglijos valdžia 

rengiasi iškeldinti iš vandenio 
nuskandintus Vokiečių laivus. 
Septyniasdešimts keturi kariški 
laivai guli nepergiliai vandenyje 
Scapa užlajoj. Juos Vokiečiai 
užžiurėtojai paskandino tuoj po 
pralaimėjimo karo kad nepatek
tu svetimiems. Tų laivų iškėli
mui reiksią devynių metų.

V okieti jos Tyrinėtojų
Pasiūlymai

Paryžius. — Svarbiausi Vo
kietijos tyrinėjimo komisijos 
punktai, vadovaujant Amerikie
čiui Dawes paruošti, yra sekan
ti :

1— Sustiprinimas pinigų yra 
pirmiausias reikalas Vokietijos 
atgaivinimui kad galėtų pasilai
kyti ir pildyti reikalavimus tal
kos išlygų. Tam tikslui steigia- 
giama naujas bankas.

2— Suvedimui biudžeto inei- 
gų su išlaidomis reikalinga to
liau laikinas paliuosavimas nuo 
išlygų pildymo, bet toks paliuo
savimas negali būti nuo mokėji
mo medega (išskyrus pinigais).

3— Vokietija turi mokėti kiek 
tik daugiausia gali savo išlauki
nes taikos obligacijas. Tam pa
ruošta kilnojamas mokesnio pla
nas, prasidedant su 1,000,000,- 
000 aukso markių pirmais me
tais.

4— Vokietijos gerovei kįlant, 
turi teisę naudotis ja jos kredi
toriai. .Tas bus apsaugota tam 
tikru sužymėjimu kilimo šalies 
turtų.

5— Vokietija mokės sutarčių 
atlyginimus iš trijų šaltinių — 
taksų, gelžkelių ir industrialių 
pelnų.

6— Rekomenduojama užrube- 
žinė paskola iš 800,000,000 auk
so markių sudarymui rezervo 
naujam bankui ir tūliems mo- 
kesniams apmokėti.

7— Rekomenduojama kontro
lės organizacija, kuri susidėtų j 
iš užžiurėtojo gelžkelių ir in- j 
dustrijų bondsų; trijų gelžkelių Į 
komisijonierių, banko ir kontro
liavimo ineigų, taipgi agento 
atlyginimų mokėjimui.

Nekurie Amerikonai dalyvavę 
sykiu su Dawes’u sako jog Vo
kietija sunkiai galės mokėti jei 
nebus prie to plano dadėta ko
kie priedai.

Tą planą Vokietija priėmė su 
rezervavimais teisių apkalbėti 
ir persvarstyti.

Amerikoje busią galima gau
ti $100,000,000 paskolos Vokie
tijai, sako Amerikos komisijos 
nariai.

Francuzijoj viskas ko bijoma 
tai kad businčiuose Vokietijos 
seimo rinkimuose nesugryžtų j 
valdžią tokie žmonės kurie yra 
priešingi tam ekspertų ištyrinė
jimui ir jų raportams.

Sykiu su šiuo atsilankymu, 
Dawes padarė sutartis su Itali
ja ir Belgijai atmokėjimui Suv. 
Valstijoms skolų.

UŽMUŠTA APIE 10 
UGNIAGESIŲ

Chicago. — Apie desėtkas 
ugniagesių pereitą subatą už
mušta ir daugelis sužeista ka
da gesinant gaisrą ant Blue Is
land avenue, ekšplozija išvertė 
keturių augštų-''sieną ant apa
čioj besitrusiančių ugniagesių. 

| Nelaime atsitiko vakaro laiku, 
kas tramdė gelbėjimą. Prie to 
buvo pavojinga Užgriūtų jieš- 
kot, nes grasė -‘griuvimo kitos 
dvi sienos.

Worcester, Mass. — Du dar
bininkai užmušta griaunant se
ną budinką kada nugriuvo sie
na ant jų.

Nesusitaikymai del 
Ateivių Kvotos

Washington. — Senate atsi
rado kelios siūlomos kvotos at
eivių įsileidimui į Ameriką.

Vienų bilius suilo įleisti pagal 
1890 metų 2 nuošimčiu, kitų 
tik 1 nuošimtį. Kitų balius siū
lo 1910 metų skaičiaus 2 nuo
šimčiu, kitų 1 nuošimtį. Dar 
kitų norima palik4:' 1910 metų 
3 nuošimtį.

Del visiško uždarymo ateivy- 
bės iš Azijos. Japonijos amba
sadorius Washingtone pasiuntė 
protestuojantį pareiškimą, kurį 
Amerikos valdžia suprato kaipo 
Japonijos grasinimą. Japonietis 
pasiaiškino jog tai buvo tik jo 
pareišktos pastabos apie ‘'keb
lias pasekmes’?

Iš Japonijos gauta žinia jog 
Amerikos ambasadorius iš . To
kio kabeliavo prezidentui Cool
idge nepasirašyti ant .imigraci
jos biliaus.

Prof. Gilman, iš Pittsburgo 
Universiteto, kalbėdamas Cle
velande, pareiškė jog imigraci
jos klausimas yra pamatinai 
ekonominis, todėl jį reiktų tvar
kyti tam tikrai įsteigtai imigra
cijos tarybai tokiu pat budu 
kaip dabar valdžia reguliuoja 
kreditus. Darbdaviai iki šiol 
prijautė nesuvaržytai imigraci
jai; kam leisti Kongresui dabar 
varžyti? Lai ateiviai būna lei
džiama kada matysis reikalas, 
o kada darbai apiblogės, juos 
neįsileisti taip labai. — Tokia 
yra Prof. Gillmano nuomonė.

IŠ WASHINGTON©
ŠMUGELYSČIŲ

Washington. — Senato komi
tetui toliau varant tyrinėjimus 
apie atstatyto teisių departmen- 
to sekretoriaus Daugherty vei
kimus su to department© galė- 
mis, tūlas buvęs pirmiau to de- 
partmento agentas davė paaiš
kinimus kad degtinė atimta pa
siremiant uždraudimo įstatymu 
būdavo nugabenama į teisių de
partment sekretoriaus ‘namus 
ir iš tenai ji “prapuldavo”.

Vienam žmogui buvo atimta 
net 128 dėžės degtinės, po 12 
kvortų dėžėj, ir kada jis teis
mo keliais išsiprovojo kad jam 
butų degtinė grąžinama, susi
radus tuos kas atėmė, jie pri- 
liudijo kur degtinė nugabenta, 
o iš ten jos negalėjo atgauti, nei 
vienos bonkos. Tada sutiko ko
kį tai žmogų kuris pasisiūlė at- 
gausiąs jo degtinę jeigu jis duo
siąs jam pusę to. Prie ta, paai
škėję kad degtinė būdavo išda
linama tarpe artimiausių drau
gų teisių sekretoriaus.

i 1
I
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ELEONORA DUSE, GARSI ITALĖ AKTORĖ, 
MIRĖ PITTSBURGE, KELIONĖJ PO S. V.

Filipinų Kova
Manila. — Filipinų salų lais

vės kovotojai sudėjo $800,000 
varymui tolimesnės propagan
dos Suv. Valstijose už savo salų 
nepriklausomybę nuo Amerikos.

Cox ir McAdoo už Ohio 
Valstijos Kandidatūrą 
Columbus. — Ohio valstijoj 

bus daroma pirmlaikiriiai bal
savimai. (kurie nieko nereiškia, 
yra tik pabandymas kuriam 
kandidatui daugiau publika pri
taria) už du kandidatu norin
čiu prezidentystės iš Demokra
tų partijos — buvusį iždo sek
retorių laike Wilsono adminis
tracijos, William ®ibbs McAdoo 
ir buvusį Ohio valst. guberna
torių, pereitais rinkimais buvu
sį nominuotą prezidentu iš tos 
pat partijos, J. M. Cox. Kandi
datai bandys gauti pritarimą 
Ohio valstijos delegatų į parti
jos konvenciją New Yorke (kas 
reiškia labai daug, nes jie no
minuoja kandidatą ant prezi
dento). Balsavimai bus balan
džio 29 d.

McAdoo stovi geriau už Cox. 
Jeigu jis laimės Ohio valstijos 
delegatų pritarimą, pilnai tiki
ma jog jis bus nominuotas ant 
prezidento. Kitose valstijose 
McAdoo žymiai laimėjo už ki
tus norinčius kandidatūros.

Wisconsin valstijoj 'pirmlai- 
kiniuose balsavimuose McAdoo 
gavo daugiau balsų negu tos 
valstijos gubernatorius Smith, 
kuris irgi mano kandidatuoti 
ant prezidento.

Pittsburg, Pa. — Bal. 21 d. 
čia mirė Eleonora Duse, Italijos 
garsi tragiška aktorė. Ji bus 
išgabenta į savo gimtinį kraštą 
Italiją. Duse tik šią žiemą at
keliavo Amerikon paskutiniu 
kartu atlošti, ir atlošė. Daly
vavo perstatymuose keliuose 
miestuose; savaitė prieš Vely
kas ir per Velykas ji turėjo loš
ti Clevelande, bet susirgus pasi
liko Pittsburge. Mirė nuo plau
čių uždegimo. Kaip gyva bū
dama ji nenorėjo susidurt su 
publika, taip ii- jai mirus nelei
džiama publikos prie jos lavo
no. Tik jos aktorių grupė te
lanko ją.

Eleonora Duse gimė 1859 m , 
taigi buvo G5 metų amžiaus, 
bet turėjo labai jauną išvaizdą 
ir gabiai lošė. Prieš 29 metų 
tam atgal, ji nors jau buvo pa
garsėjus, bet po susivaidijimo 
su garsiu Italu poetu-rašytoju 
ir kareiviu D’Annunzio, kurio ji 
buvo meilužė, ji pametė sceną 
ir per penkiolika metų niekur 
nesirodė. Ji pirm to lošė tulus 
D’Annunzio veikalus parašytus 
jos garbei. Ji buvo keletu me
tų senesnė už D’Annunzio.

Jos tėvas ir diedukas buvo 
Italijos aktoriai. Jos diedukas 
įsteigė Padvoj Garibaldi teatrą.. 
Ji pirmiausia pasirodė scenoje 
būdama 12 metų amžiaus. Po 
to augdama vis gavo žymesneš 
roles. 1887 m. apsivedė su sa
vo grupės aktorium, nuo kurio 
po keleto metų atsiskyrė Pietų. 
Amerikoj, kuomet jis apleido 
sceną ir paliko Italijos konsulu 
Argentinoj. Po to ji vadinosi 
savo mergišku vardu.

Ji turėjo tulus apsiėjimų kei
stumus. Sakoma jog ji vėliau 
nenaudodavo jokių veidui dažų

1893 m., ir turėjo geras pasek
mes. Bet už kelių metų vėliau 
kada apsilankė lošdama tik D’
Annunzio veikalus, nebuvo pri- 

! imta taip plačiai kaip pirmiau. 
| Paskiau, nuo 1907 iki 1921 
įmetu ji niekur nesirodė.
) Jos mirtis sujudino visą Ita
liją ir Europą kur ji buvo la
biausia žinoma.

Po Klaipėdos Klausimo 
.Išsprendimo

1 (Lietuvos Konsulato Pra
nešimai)

Klaipėdos Krašto ir Klaipė- 
I dos uosto amžinais ryšiais su- 
1 r,įjungimas su Lietuva teikia 
! Lietuvos prekybai plačiausios 
(galimybes vystytis dabar ir at- 
jeityje. Lietuvos ekonominiame 
gyvenime prasidėjo nauja ir 
vaisinga gadynė. Klaipėda yra 

j puikus portas su reikalingais 
j sandėliais, gelžkelio platformė- 
Į mis ir kitais patogumais be ku- 
į rių prekybininkai negali apsiei- 
įti. Iš kitos pusės, eksporto ga- 
I limybės Lietuvoje yra neabejo- 
; jotines. Yra dalykų (prekių) 
i1 actv.voje kurie su garu pelnu 
I lengvai gali būti parduoti čia 
l Amerikoje, kaip va: linai, dro- 
! Lės, šeriai, gintaras ir daug ki
lta ko; yra prekių čionai Ame
rikoje kurios yra jieškomos Lie
tuvos rinkoje (ūkio mašinos, 

: mir.efaliriuii tepalai, etc.). Pn- 
I sirenkant tam tikras eksporto- 
1 importo prekes, o ne viską kas 
[ papuola, pasisekimas užtikrin- 
| ta. Vis tatai Amerikos biznio 
žmonėms žinotina., šių svarbiu 

i reikalu užinteresuotiems žmo- 
: nėms Lietuvos Konsulatas Chi- 
cagoje teiks žinių ir visokiario- 

! pos paramos.
lošti eidama.

Vienas didžiųjų Duse’s pasi
žymėjimų buvo 18.85 metais ka
da garsi Francuzų aktorė Sarah 
Bernhardt pakvietė ją į Pary
žių ir pavedė jai savo teatrą pa-

Akioriu Naudai Teatras
New York. — Aktorių drau

gija, kurios nariai rengiasisu- 
streikuoti nuo birželio 1 d. de
lei nesusitaikymo su teatrų sa-

statymui jos veikalų kuriuos j vininkais už naują kontraktą, 
iki tolei statydavo Italijoj. Ne-, nusinuomavo Manhattan Opera 
susipratimui kilus tarp tų dvie- House birželio mėnesiui, kuria- 
jų aktorių, jų draugiškumas su-,me Įnikę streiko, los ir darys pi- 
iro, nors po to jos kožna atvirai, r.igus pagalbai aktorių.
sakydavo apie viena kitą kaipo ] 
geniales aktores. (Sarah Bern- | Montclair, N. J. — Du ugnia-
hardt mirė apie pora metų at-1 gesini norėdami prašalint “gy- 
gal.) j va” elektros vielą nuo tvoros

Suv. Valstijose ji apsilankė kuri tvorą uždegė, užmušti.

Australijos Valdžia 
Darbininkiška

Perth. Vakarinė Australija.—>' 
Philip Cottier, vadas Darbo par
tijos parliamente, sudarė darbo 
atstovų ministeriją vakarinėje 
Australijoj, po to kaip buvusi 
valdžia atsistatydino.

Orlaivininkai Skrenda 
Azijos Link

Suv. Valstijų lakūnai kurie 
mėnuo laiko atgal išskrido ke
turiais orlaiviais kelionėn ap
link pasaulį, jau randasi Alas- 
kos salose, nuo kurių perskris 
per audringą Beringo pertaką į 
Aziją. Jie skrenda prisitaiky
dami prie oro ir laukdami vie
nas kito kada kuriam pasitaiko 
sugesti.

Bridgeport, Conn. — Gaisrui 
apėmus namus, sudegė penki 
vaikai kurie miegojo naktį lo
vose.

Oklahomos gubernatorius J. 
C. Walton, kuris pereitą rudenį 
pakėlė kovą prieš ku klukserius I 
ir kurie po to išrado įvairiausių 
kaltinimų prieš jį ir privertė 
atsistatydinti, liko išteisintas 
nuo visų jam darytų užmetimų.

Chicagoj teisme vienas tė
vas nušovė savo sunaus nužu- 
dytoją belaukiant prasidėjimo | 
tardymų.

Texas valstijoj balandžio 23 
d. prasidėjo balionų lenktynes 
už ilgiausį išbuvimą ore. Pa
kilo septyni balionai.

New Yorke, laikraštininkų 
suvažiavime dalyvaudamas pre
zidentas Coolidge pasakė jog jis 
pritaria šaukimui kitos konfe
rencijos aptarimui ginklų ma
žinimo, taipgi sako Amerikonai 
privalėtų duoti privatines pa
skolas Vokietijai.

S. Valstijų advokatas Bern-i 
steen Clevelande pasakė kad 1 
svetimtaučiai daugiausia laužo, 
prohibicijos įstatymą darydami 
degtinę ir parduodami, tokius 
įstatymų laužytojus esą reikia 
deportuoti j jų 1 kraštą.
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| Iš Lietuvių Gyvenimo, |
PITTSBURG, PA.

Apskričio suvažiavimas. Ba
landžio 13 d. čia Įvyko A. L. T. 
Sandaros Kuopų Ohio, Pennsyl
vania ir Michigan Apskričio su
važiavimas L. M. D. svetainėje, 
prasidėjo nuo 10 vai. ryte, kur 
dalyvavo Apskričio pirmininkas 
A. Žukas iš Clevelando ir Pitts- 
burgo kuopų atstovai: nuo 36- 
tos kuopos — J. Virbickas, P. 
Savickas, P. Pikšris, E. Paura- 
zas, G. Dičius ir B. Lapeika; 
nuo 43-čios kuopos — J. A. Kat
kus; nuo 79-tos — A. Akelaity- 
tė ir O. Bernotaitienė; nuo 84- 
tos — A. žemaitis.

Iš raportų pasirodė kad Ap
skritis darbuojas kiek galėda
mas sukėlimui kuodaugiau ka
pitalo Sandaros fondai), ir kad 
pilna atskaita ir keletas tuks-

mas kad 'Sandaros apskričiai 
butų skaitoma po numeriais del 
sutrumpinimo vardo.

Apskričio valdyba palikta ta 
pati iki sekančio suvažiavimo, 
nes reikia pirmiau užbaigt lai
mėjimas, ką manoma daryt ba
landžio 27 d. Clevelande, jeigu 
visos kuopos pasirūpins susiųs- 
ti pirm tos dienos savo išpar
duotus kvitelius ir pinigus.

Delegatas.

ter”, ir daugumas iš jų laiko 
žymias vietas valdžios įstaigose, 
ir šiaip yra pasižymėję žmonės. 
Tatgi jei kokiems vyrukams pa
buvusiems Valparaise bertainį 
ar du nesiseka redaktoriauti, 
kaip “A. L.” primeta, tai ar ga
lima už tai mokyklą kaltinti. 
Tečiau “A. L.” nemini vardų tų 
“nevykusių Valparaiso auklėti
nių”. Jeigu žinotume juos, gal 
surastume kad jų nepasiseki
mai priklauso ne nuo Valparai
so, bet nuo kitų priežasčių; o 
gal jie ir labai geri redaktoriai 
buvo, arba yra, bet tik “A. L.” 
netikę.

“Amerikos Lietuvio” priekai
štas Valparaiso Universitetui 
yra tik nepamatuotai juodini
mas tos įstaigos ir moksleivių 
lankančių tą universitetą, visuo
menės akyse.

V. U. L. M. L. D-jos Kom.

L. T. SANDAROS 
SEIMAS JAU

ARTI

VALPARAISO, IND.
Del “Amerikos Lietuvio” pa

stabų. “Amerikos Lietuvis” N. 
15, diskredituodamas tūlą per
šamą kandidatą į “Sandaros” 
redaktorius, nepamatuotai rašo 
ant Valparaiso Universiteto Lie
tuvių mokinių. Apart kitko jis 

įsako: “Mes atmename ka toki
tančių dolarių butų galima pa- vyrukai gyvenime reiškia, dar 
siųsti į Sandaros Seimą. Nu-|gi Valparaiso išauklėti (musu 
tarta kad Apskritis nepasilik-1 pabl.aukta). Tokiu vyruku Vai
tų sau jokio nuošimčio, bot vi-. paraisas sav0 laiku yra davęs 
są pelną pasiųstų Sandarai. |Dorai Lietuviškll iaikrageiu, ir

Ne- 
Val-

i paraisas 
porai Lietuviškų laikraščių 

Buvo pakelta klausimas siun-ikokjos pasekmės buvo?. .. .’ 
limo delegato į Sandaros 
mą, bet del menko Apskričio 
kapitalo nutarta delegato ne
siųst.

Prie kitų dalykų, nutarta su- 
rengt šią vasarą piknikas Ap
skričio naudai, kur apie Cieve- 
landą.

Priimta keletas nutarimų pa-' matė esant reikalinga padaryti 
siuntimui Sandaros Seimui, k. Į viešą pastabą per spaudą, 
t.: 1—Kad Sandara įvestų lai
vakorčių pardavimo ir p-'"-’--- 
siuntimo skyrių, nes vistiek or-! kykla neatsako asmens nepasi- 
ganizacija turi užlaikyt ofisą, o' sekimui savo šakoj, tat nei Val- 
turint agentūrą be abejo butų paraiso Universitetas tos atša
li-pelno. 2—Kad Seimas nutar-į komybės neima; antra: kad 
iii pakviest kalbėtoją iš Lietu- Valparaiso Universitetas yra 
vos kuris galėtų pervažiuot ko- j davęs Lietuviams daugiau ga- 
lonijas ir sukelt kapitalo į Po- į bių profesionalų, veikėjų negu 
litinį Iždą. Pinigai bus reika-įkita kokia mokykla šioje šalyj, 
lingi pagelbėt rinkimams i se-'j ii- kad tūkstančiai Amerikonų, 
kauti Lietuvos Seimą 19Ž5 m. (baigę mokslą šiame universite-

Taip pat padaryta sumany-įtc didžiuojasi savo “Alma ma-

------ nuniuo uuvu ; . . . .

Sei- j minim vardų tų nevykusių 
paraiso auklėtinių. ...”

Toks užsipuolimas ant 
kyklos ir bendrai Lietuvių 
kinių yra nevykęs. Tą patėmi- 
jus, Valparaiso Universiteto L. 
Moksleivių Literatiška Draugi
ja, susirinkime balandžio 11 d.,

mo-
mo-

! Mes pareiškiame Lietuvių vi
ii- pinigų' suomenei, pirma: kad jokia mo- 
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NEW YORK, N. Y.
Baltic States Bankas New 

Yorke, suorganizuotas keletas 
metų atgal išimtinai veik Lie
tuvių pinigais, nuo balandžio 21 
d. pakeičia savo vardą ant The 
Pennsylvania Exchange Bank.

Dabar banke pradeda rastis 
daugiau stambesnių Svetimtau
čių dalininkų. Valdyboj dabar 
yra tik du Lietuviai, A. B. Stri
maitis ir M. W. Bush. Banko 
kapitalas ir šaltiniai yra virš 
$2,000,000.

Vardas perkeista dėlto kad 
bankas yra tarp svetimtaučių, 
o svetimtaučiai anam vardui 
nesimpatizavo ir banką laikė 
lyg svetimos valstybės įstaiga.

Nuo Balandžio 21 d., visais 
reikalais kreipiantis Į tą banką? 
reikia jau rašyti The Pennsyl
vania Exchange Bank.

K 
M

1

M

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuviu Apdraudos ir Pašaipos 

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta 8248,587.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “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. .

H
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Didelis Artistiškas Veikalas — 10x13 colių 
didumo knyga su 195 Paveikslais ir dviem 
žcmlapiais Vilniaus miesto istoriškų ir visų 
turinčių bent kiek indomuma budinkų — baž
nyčių, vienuolynų, Gedimino Kalnas iš kelių 
pusių, Griuvėsiai Pilies, ir tt. ir tt. Paveiks
lai albume yra spalvuoti ir fotcgrafiškos 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

BROOKLYN, N. Y.
Moterų darbuotė. Pastara

me laike, besidarbuojant vietos 
moterims tautininkėms, Lietu
vių Moterų GI.‘Komiteto sky
riaus narėms, nemaža teko pel
no Vilniaus®!!- Lietuvos našlai
čiams. Per pereitus metus Vil
niaus našlaičiams pasiųsta $230, 
o Kaunan L. M. Globos Komite
tui $55. Taigi graži pašalpa iš 
Brooklyno Lietuvių, ačiū mote
rų pasidarbavimui.

Taipgi nutarta rengti ant ge
gužio 7 d. koks pokilis vėl naš
laičių naudai, ir išrinkta tam ko
misija. Visada ką moterįs čia 
rengė turėjo pasisekimus, nes 
jos labai stropiai darbuojas ir 
stengiasi publiką užganėdinti. 
Yra vilties kad ir dabar, gegu
žio 7 d., bus surengta geras va
karėlis, kuris publikai tikrai pa
tiks. Moterįs nori sukviesti vi
sus grynai Lietuviškus muzi
kantus ir duoti jiems sudaryti 
to vakaro programą. Pamaty
sim kaip tas publiką patrauks ir 
kaip nusiseks.

Kovo mėnesio susirinkime, 
kame buvo apkalbėta našlaičių 
reikalai, paaiškėjus jog skyrius 
savo ižde dar turi pinigų, nu
tarta dar pasiųsti Vilniaus ir 
Kauno našlaičiams po $25 kad 
jų globėjai galėtų iškelt jiems 
Velykcse pietus kokius galės iš
kelti už $25, vardan musų sky
riaus ir visų Brooklyno Lietu
vių kurie moterų komitetą rė
mai. Pinigai išsiųsta negaišuo
jant kad ant Velykų tikrai butų 
nuėję.

Valdybos rinkimams atėjus, 
visos narės sutiko palikti sky
rių vadovauti senai valdybai, ir 
jos yra šios: Pirmininkė — K. 
širvydienė; pagelbininkė — M. 
žimantauskaitė; sekretorė — J. 
Mikolainienė, padėjėja — M. 
Danielienė, iždininikė — E. Vi- 
žienė. Visos pareiškė kad ir vėl 
darbuosis kiek jiegos velys.

K. širvydienč,
L. M. G. K. Pirmininkė.

A. L. T. Sandaros metinis Sei- ■ 
mas yra svarbus įvykis organi-| 
zacijos gyvenime. Seime per- j 
žiūrėsime atliktus darbus ir nu-į 
statysim maždaug veikimą pro- ’ 
gramą sekantiems metams.

Gal jokia partija arba orga
nizacija Amerikos Lietuvių tar
pe neneša ant savo pečių tokios 
atsakomybės už Tėvynės ateitį 
kaip Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sandara. Ji daugiau už ki
tas skleidė Lietuvybės obalsius 
ir laužė ledus stovinčius ant ke
lio į nepriklausomybę. Ateityj 
jai irgi teks vaidinti svarbiau
sią rolę atstatyme vidujinio Lie
tuvos gyvenimo.

Klerikalai yra nepatikima 
srovė. Jie greitai gali pakeisti 
savo obalsius ir del tam tikrų 
išrokavimų, neturinčių nieko 
bendro su Lietuvos gerove, pa
statyti kraštą į pavojingą pa
dėtį. Klerikalizmas jau atgyve
no savo amžių ir jo vėliavos ka
binamos ant sienų kaipo istori
nė liekana. Apsišvietusioj vai-1 
stybėj jis traukiasi iš politikos 
ir gyvenimo verčiamas slepiasi 
už šventoriaus sienų.

Socialistai, nors ir turėdami 
gerus siekius, šiandien atrodo 
dalimai utopistai, bet ne prak
tikos veikėjai. Jaunajai Lietu
vai jų valdžia butų akmuo už
verstas ant žolės.

Tautinio atgimimo ir (progre
so dvasią gali geriausit sustip
rinti Sandaros idėjos, kurios 
Lietuvai bus reikalingos tol kol 
ji norės gyventi nepriklausomu 
gyvenimu. Mums šiandien ne
reikalinga nei Romos nei Mask
vos internacionalizmas.

Turėdami omenyj tuos augš- 
tus uždavinius kurie mums in- 
teikti, rengkimės į Seimą. Jo 
tarimai privalėtų būti atlikti 
šaltai ir nuoširdžiai apsvarstant 
dalyką. Neišileiskim į begali
nius ginčus, kurie retai kada at
neša naudos. Skirtumai pažiū
rose gali pasirodyti, bet jie ne
turi sutrukdyti 
kurs laukia mus 
Tėvynėj. Butų 
statyti klausimą 
arba remti ar, nerenti porą at
važiavusių studentų. Tokie da
lykai reikėtų išskirti visai iš 
oficialės Seimo dienotvarkės. Jų 
svarstymas butų nerimtas ir 
nieko gero neatneštų. Kitaip 
žmonės pasakytų jog mažas kel
melis apvertė didėlį vežimą.

Vikt. Bart.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
PAJIEŠKOJIMAI

3352 Superior Avenue Cleveland, Ohio

iwwaoeies
PAJIEŠKOJ1MAS Iš LIETUVOS
Pajieškau savo pusbrolių: Petro, 

•Juoko ir Kazio Paugomų, ir pussese
rių: Pranės, Onos, Jievos ir Elenos 
Paugonyčių — visi Miklašėnų kai
mo, Rumbonių pašto, Alytaus apsk. 
Pa j ieškotoja norėdama susirašinėti 
prašo atsiliepti šiuo adresu:

Alytus, Vilniaus g. 27,

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie net prašo daugiais! 

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne- 
ęąli kalbOti, tuomet jų akys kalba už 
litas—vk pastebėki t kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonką

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

1822* So. Halsted St.
Chicago, III. Phone Canal 4730.

T.M.D. Seimas

PAS

T

Lie-

miau
1.

mas;

yra 
vie-

visuomenę su 
jai registravi- 
pranešant apie 
atsakant i že-
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šiais metais Tėvynės Mylėto
jų Draugijos Seimas atsibus 
Worcester, Mass., gegužio 11 ir 
12 d.

Kuopos kviečiama rengtis į 
Seimą su delegatais ir jneši- 
m'ais. Kur viena kuopa negalės 
siųsta delegato, gali susidėjus 
su Sandaros kuopa siųsti, nes 
abu Seimai bus vienu sykiu.

Seimo Rengimo Komisija: 
Dr. Birute Bernotaitė, 
Juzė Rauktytč, 
P. A. Dėdynas, 
M. Kaselis.

LIETUVOS ISTORI
NIU VIETŲ SU
TVARKYMAS

S GERB.
PRAGILO KAMPELIO^ I

KZ

Lietuvai Pagražinti Draugi
ja rūpinasi istorinių vietų su
tvarkymu. Populiarizavimui ši
tos minties yra priruošta tam 
tikras plakatas, bet delei truku- 
ko lėšų dar neatspausdintas. 
Žemes Reformos Valdybai yra 
paduota prašymai perdavimui 
Draugijai piliakalnio Kupiškyje 
i)' Gedimino Kalno Veliuonoje. 
Taip kad sąryšyj su D. Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino įkū
rimo Lietuvos sostinės Vilniu
je 600 metų sukaktuvėms butų 
galima Veliuonoje suruošti di
delę tautinę šventę.

Kadangi trūksta žinių apie 
visas esamas Lietuvoje istori
nes vietas, Draugija šiųomi ir 
kreipiasi į gerb. 
prašymu padėti 
mo darbą dirbti, 
kiekvieną vietą,

tilpstančius klausimus.
Istorinės vietos pavadini-

bendro da^bo 
čia ir senojo- 

neišmintinga
su kuom eiti.

DETROIT, MICH.
Svečių prakalbos. Balandžio 

20 d., per Velykas, čia atsibuvo 
Lietuvių svetainėje prakalbos 
surengtos Lietuvos Universite
to Studentams, Marčiulioniui ir 
Banaičiui. K. Marčiulionis kal
bėjo labai jausmingai apie mok
slo reikalą, apie dabartinį Lie
tuvos stovį, apie tai ką Lietuva 
turi ii\ ko dar reikia. Jis yra 
labai .smarkus oratorius ir pilnai 
klausytojams patiko.

Pertraukoje buvo renkama 
aukos. Po to kalbėjo V. Banai
tis apie Lietuvių senovinę muzi
ką, kankles, ir gailaus paskam
bino kanklėmis keletą liaudies 
dainelių. Prakalbomis ir muzi
ka publika buvo patenkinta.

Išviso Detroite aukų surinkta 
8300. Dr. J. Jonikaitis davė 
stambiausią auką — $50.

Iš čia svečiai išvyko į Grand 
Rapids balandžio 25 d., kur ant 
ant bal. 26 d. surengta jiem 
prakalbos.

Sekantis jų punktas bus Chi- 
caga. Chicagos apielinkej ma
no apsibūti ilgesnį laiką. Dau
gelis Chicagos ir apielinkės ko
lonijų jau suruošę jiems prakal
bas. Vėliau bus suruošta dau
giau. Verta apsilankyti jų pra
kalbose ir pasinaudoti jų svar
biomis žiniomis. Kor.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirva”

Neužmirškit savo brolių artojų 
j užrašykit jiems “Artoją”

2. Kur ji randasi? (kaimas, 
valsčius, apskritis.)

3. Kas yra šios vietos savi
ninkas?

4. Kas tą vietą dabar' valdo? 
kokiomis sąlygomis ir kokiam 
laikui.

5. Kokiame stovyje viršmi-

GERB. SPRAGILAS 
TETULE ANT VE

LYKŲ.
— Aleliuja! vaikeliai! ale

liuja ! Sveikinu jus su mar
gučiais! — pasveikino tetu
lė mus kaip tik inėjom Į jos 
namus.

— Sveika gyva, tetule; at
ėjom padėt tau Velykas nu- 
švęst.

— Aleliuja! vaikeliai, ale
liuja! Te po marguti muš- 
kim, keno drūtesnis! Matai 
kaip gražiai išmarginau! 
Vakar išvakaro vargau iki 
pusiaunakčio. Aleliuja!

— O šiandien ryte turbūt 
buvai bažnyčioj, gi dabar 
vietoj miego norėjimo šū
kauji sau! Kibą jau gerai 
prisitraukus.

— Vaikeli, aš beveik ne
užmigau per naktį bijodama 
kad nepramigčiau “Prisikė
limo”, o dar patamse išbė
gau Į bažnytėlę. Aš links
ma, ba šiandien šventos Ve
lykos.

— Nebūtum tokia links
ma iš Velykų jeigu neturė
tum toliriksminančio raugo.

— Vaikeli, kodėl aš nega
liu tui’et, kibą nemoku pasi
daryt. Te, tik paragauk, 
matysi kad mano daryta ge
resnė už aptiekoj pirktą. O 
ant tokių vožnų švenčių iš
sigert ne griekas. Tai nors 
jautiesi kaip Lietuvoj.

— Tetule, man smagu kad 
tu Lietuvą mini, neniekini 
jos kaip kiti pagyvenę kiek 

i Amerikoj ir užmiršę kokiais 
patįs buvo. Bet negerai kad 
ne taip ją mini kaip pride
rėtų. Degtine minėti gali ir 
Afriką, dėlto kad visur deg
tinė apsuka žmonių protus, 
ne tik Lietuvoj. Ne su deg
tine galvą užsipylus turė
tum Lietuvą prisiminti, bet 
gerais darbais, paaukavimu

6. Kas rūpinosi vietos užlai
kymui iki šiolei?

7. Kokie asmenis vietoje 
užsiindomavę pasirūpinti 
tos sutvarkymui?

8. Ar mano jie sudaryti
tuvai Pagražinti Draugijos ko
mitetą ar Skyrių vietai užlai
kyti ?

9. Su kuo galima tame reika
le toliau susirašinėti?’

10. Del ko šią vietą Verta pa
laikyti ir puošti?

H. Kokios reikšmės'turi vie
ta vietiniams gyventojams?

12. Kur randasi vietos apra-

' Kas turi istoriniu žinių apie | Jlašlaičiains tų kebų dolarių 
bile kokias minėtas vietas, ar-|ką išlaidi ant degtines dary
ba jų fotografuotų vaizdelių, 
prašoma prisiųsti arba apie tai 
malonėti pranešti Lietuvai Pa
gražinti Draugijos Centro Val
dybai Kaune.

sai jį velnias apsėdo.
— Blogai, tetule, kada ne

tenka žmogus proto. Bėda 
su visais. Blaškosi iš vienos 
pusės į kitą, laukia visokių 
nebūtų dalykų, ir jieško ne
žino ko.

— Ir tu, vaikeli, esi pakly
dęs; gailėsies kada nors už
savo griekus, ale bus pervė- 
lai. Negalėjai šiandien nu
eit į bažnytėlę ant “prisikė
limo”, pamatyt kaip keliasi 
iš numirusių musų atpirkė 
jas. Nei velykines niekad 
neini... .

— Tetule', nei tave velyki
nė, nei matymas “prisikėli
mo” neduos tau naudos ir 
neišgelbės tavęs nuo peklos 
jeigu šitaip minėsi šventes. 
Ir tas “atpirkėjas” nelabai 
džiaugiasi matydamas jus 
jį erzinančius savo blogais 
apsiėjimais, girtuokliavimu 
ir bliuznijimu, kuomi manot 
neva apvaikščioją jo prisi
kėlimo šventę.

— Nesirūpink apie mus, 
ba mes turim išėjimą, mes 
išsišpaviedojam ir liekam 
vėl geri. Prieš smertį gau
sim paskutinį patepimą ir 
išrišimą visų griekų, ale 
kur tavo dūšia atsidurs už 
tokį griešijimą, bliuzui j imą 
ant .Dievo, išnevožijimą ti
kėjimo ir išjuokimą viernų 
krikščionių.

— Tiek jau to, tetule, kad 
tu turi tokią didelę viltį pa
tekti tarp šventųjų. Bet ar 
tu nors kada pamislinai kad 
gali nuo tų savo nuodų kris
ti negyva ir nespėti nei atsi- 
pakutavoti nei gauti pasku
tinio patepimo?

— Vaikeli, aš darau gerą 
ir nebijau nuo jos apsinuo- 
dyt. Ale jeigu ir taip atsi
tiktų tai aš vistiek į peklą 
neisiu, ba aš tankiai užper- 

1 ku mišias šventas prie savo 
’ patronės, kuri meldžiasi už 

mane.
. — Daug geriau tam žmo

gui ir ant žemės, ne tik lau- 
[ kimas pomirtinio gyvenimo 
: kuris moka čia tvarkiai už- 
: silaikyti, godoja save ir sa- 
j vo kūno sveikatą. Kas liks 
J iš tavęs kada visai susensi 

šitaip begirtuokliaudama?
— Ką tu čia, vaikeli, da- 

. bar užvedei? Nepasakok
man savo pamokslų! Te, 

. muškim kiaušiniais! Ale- 

. liuja! Šiandien šventos ve- 
: iykos!
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RED. ATSAKYMAI
J. Urbonui (Dayton, O.). — 

Marijavitai buvo bebaridą įsi
steigti tokią pat organizaciją 
kaip turėjo Jėzuitai. Šiųjų var
das paeina nuo Jėzaus, o Mari
javitų nuo Marijos. Bet Mari
javitams pradėjus savo organi- 
jacinį darbą, paprastoji dvasiš- 
kija ėmėsi kovoti prieš juos, ir 
jų zokonas nepasiekė tikslo.

Marijonai yra kita zokoninkų 
šaka, kaip Pranciškonai, Domi
ninkonai, ir kt.

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 
daugeli metų ligos kankinamas išra
do naują sistemą išsigydyhiui nuo 
patrūkimo. Šita sistema yra gera vy
rams, moterims ir Vailęams. Šimtai 
žmonių’ kurie vartoja musų sistemą 
džiaugiasi sveikata ir rekomenduoja 
ta sistemą savo pažįstamiems. Delei 
išbandymo atsišaukite ypatiškai arba 
laišku. Atsakymui indėkit už 2 c. 
štampą. Rašykit si^o adresu: (36)

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

mo.
— Kas jau butu, vaikeli, 

kad nei ant švenčių nega
lėtum pasilinksmint. Te ir 
tau, išsitrauk, geriau jau
sies ir nebarsi manęs.

— Ne pasigert atėjau pas 
tetulę, o tik apsilankyt kaip 
prašei. Taigi nei nesiūlyk- 
man to savo raugalo.

— Ale kad tu, vaikeli, tik 
prikištam lupas, tuoj užsi
norėtum ir visą stikleĮĮ iš
gert. Te. x

— Ačiū, tetule, pasidėk, 
manęs tas netraukia. Gir
tuokliui nereikia nei lupų 
prikišt, jo inpratintas kū
nas pats reikalauja degti
nės. Ir šis tetulės linksmu
mas nėra linksmumas, bet 
apsvaiginto proto veržimą
si prie veikmės.

— Tu čia man neimk aiš
kint savo mokslų, ba aš ge
riau už tave išmanau. Ei
kit ya prie stalo ir pasilink
sminki! sykiu su visais.

— Kas tai kad Martyno 
nėra ?

— Vaikeli, aš jo visai ne
kviečiau! Bijau jo. Kolei 
dar buvo bolševikas tai ga
lėjau nors per barnius su 
juos susikalbėt, ale kaip da
bar pavirto į biblistą tai vi-

Kauna 35c. 
aptieko*e

Ircg. S. V. Pat. Biure.
PastcbSkit jtj p&sfinffaa nuryti šitą «ka- 
niausj Uduriu pa'iuosuotoiij, kokis tik 
kuomet r.o:;j Buvo įdaryta?. Ir |is yr* 
lengviausi*, vienok veikla pasekmingiou- 
siai I JJotinos-^jųa oef.inr.te to smagumo 
jausti malacrimii. pasitikę j imą ir užsi- 
ganfidinimą, jei jus nenaudojate BambimO/ 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer
zintu. piktu—-tai yra tikri tekiai viduriu 
užkietėjimo. Miegok šiąnakt ramiai, nes su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linXaiW 
kai visuomet. Bambino atliks savo, darbą 
ir atliks ęvrai!

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N.Y
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KAIP SUKAMA AMERIKOS POLITIKA 
pREZIDENTAS Coolidge, 
1 vėl statantis kandida
tūrą ateinančio rudenio rin
kimams, gavo užtikrinimą 
jog jis bus nominuotas iš 
Republikonų partijos busin- 
čioj Clevelande birželio mė
nesyje konvencijoj. Tada 
visuomenei liks tik pasirin
kti kurį nori, Demokratų 
ar Republikonų partijos na
rį už prezidentą.

Nominacijų užtikrinimas 
galimas del to kad iškalno 
diduma Republikonų kon
vencijos delegatų pareiškė 
balsuosią už Coolidge.

Delegatai nėra renkami 
kokios nors grupės žmonių 
ar organizacijos, bet patįs 
gauna tam tikrą skaičių bal
sų savo valstijoj ir paskui 
užsiregistruoja pas valsti
jos sekretorių, šituo budu 
ir atsibuna visos suktybės 
ir šmugelystės. Į delegatus 
spraudžiasi su tam tikrais 
mieriais .žmonės, ir jeigu 
gauna prižadą kurio nors 
delegato jog jų mierius pa
rems ir duos valdiškas vie
tas, už tą konvencijoj bal
suoja. Pereitais rinkimais 
patekęs į prezidentus miru- 

’sis Harding tik tokiu budu 
liko nominuotas. Kas dėjo
si jo valdžioj dabar paaiškė
jo. Kokiais mieriais suėjo 
į kabinetą politikieriai 
bar visi mato.

da-

Pasiaiškinimas su 
“Tėvyne”

Ant musų pastabos kad “Tė
vynės” redaktorius susidėjo su 
“Naujienomis”
nenusistovėjusių Sandariečių į 
Grigaičio bučį.
daktorius No. 16-me duoda pla-

pastumėjimui

“Tėvynes” re-

su mažiau svetimo gaivalo in- 
tekmės. Niekad “Naujienos” 
netarė doro žodžio už teisingą 
Lietuvių kovą su svetimais gai
valais savo šalyje. “Naujienos”, 
kaipo internacionalizmo šalinin
kės, visada pasmerkė Lietuvius j tų pasiaiškinimą kad taip visai 

. nėra, ir tą musų priekaištą pa
vadina esant jam “gerai žinomu 
tikslu” musų išėjimo prieš “Tė
vynės” redaktorių “su šitomis 
savo tiradomis”.

P. Vitaičio gali būti du spė
jimai apie tą musų ‘ 
kaip jis sako, prieš jį.
tikriname p. Vitaičiui kad nei 
vienas iš tų spėjimų netikras. 
Be jokių išvedžiojimų pasakysi
me jog mums labiausia norėtųsi 
kad p. Vitaitis pasiliktų “Tėvy
nės” redaktorium ir po šio SLA. 
Seimo, kaip buvo iki šiolei, ne
gu kuris nors kitas iš 
žinomų mums Amerikoje 
vių tinkamų ton vieton, 
labiau, geriau negu koks 
vikas, kurie jau iš senai taikosi 

(prie “Tėvynės” už redaktorius.
i ir užsibaigia p. Vitai- 

; čio nužiūrėtas mumyse tikslas, 
o savaimi pranyksta ir to tikslo 
siekimo įnagis.

Patėmijimas kad p. Vitaitis

už pasijudinimą atsikratytu ki
tų intekmių.

Socialistų ir klerikalų užsto- 
jimas ir globojimas Lietuvoje 
visokių svetimo kraujo gaivalų 
yra tik didesnis padrąsinimas 
jiems Lietuvystę engti. Kodėl 
uždaryta Kaune viena bažny
čia? Užtai kad perdaug pakan
tos turėdami, Lenkai jau pradė
jo ir antroje musų sostinėje po
nauti. Ar parodo tos pakantos 
Vilniuje Lietuviams Lenkų dva- 
siškija? Ar parodė 
Lietuviams Vokiečiai 
je, už kuriuos nei iš 
to “Naujienos” stoja?

žodžiai už Lietuvystę stovi 
toli nuo darbų už Lietuvystę, ir 
todėl “Naujienų” pasigyrimas 
kadaise tai socialistų pareika-, - 
lavimu Lietuvai “apsisprendi- j Tuomi 
mo” lieka bevertis kuomet po f”n nl™ 
to apsisprendimo norima kad 
Lietuviai vėl butų engiami sve
timais po senovei.

pakantos 
Klaipėdo- 
šio nei iš

THUR1NGIJA

išėjimą”,
Bet už-

dabar 
Lietu- 
o dar 
bolše-

i kandidatuoja ant “Sandaros” 
redaktoriaus yra ne iš “Dirvos”- 
redaktoriaus piršto išlaužtas. 
Kaipo Sandaros Apšvietos Ko
misijos narys, “Dirvos”, redak
torius gauna rekomendacijų iš 
paties p. Vitaičio draugų už p. 
Vitaitj į “Sandaros” redakto
rius, ir tai ne iš tokių kurie gal 
patįs norėtų p. Vitaičio vietos. 
Tas neduoda abejonėms vietos 
kad jie apie p. Vitaitj kalbėtų 
be jo žinios. Jeigu taip, tai vis
gi nebūtų musų ‘prasimanymas’ 
paminėti p. Vitaitj kandidatuo
jant j “Sandaros” redaktorius, 
o tik toks susibėgimas musų 
srovės reikalų eigoj.

Užbaigsime šį pasiaiškinimą 
su pradžia “Tėvynės” redakto
riaus straipsnio “Tarpe Kūjo ir 
Priekalo”.

Ant gerb. ‘Tėvynės’, redakto
riaus pasiaiškinimo kad jis pir
miau už “Naujienas” buvo pa
kėlęs sumanymą reikalingumo 
Amerikos pažangiųjų Lietuvių 
bendro veikimo, apsištOsim pla
čiau. “Tėvynės” redaktorius 
sako:

“....jei ‘Dirvos’ redakto
riui butų rūpėję pasakyti tei
sybę, tai jisai butų suradęs 
kad tą klausimą ‘Tėvynė’ pa
kėlė daug anksčiau už ‘Nau
jienas’, ir tuomet nebūtų rei
kėję jam nesąmonių pasako
ti. ...” ir tt.
Tos “nesąmonės” užsiveria 

štai kame. Kuomet “Tėvynės” 
redaktorius kalbėjo apie reika
lingumą pažangiečių bendro su
siartinimo, “Naujienos” visai 
tai ignoravo, ir “Tėvynės” re
daktoriaus norai ąujungti į ben
druose klausimuose darbą tauti
ninkus su socialiątais nuėjo nie
kais. Bet kada “Naujienų” Gri
gaitis, aplaistęs purvais Sanda- 
riečius, juos savitarpyj supju- 
dęs paskui pradėjo šaukti “pa
žangiuosius” prie “bendrų tik
slų” su socialistais, “Tėvynės” 
redaktorius paminėdamas kad 
taip “Naujienos” geidžia, irgi 
ragino .pažangiuosius prie cto 
p. Grigaičio sumanymo.

Kitokia kalba butų jeigu ne 
tas “Naujienų” sudrumzdimas 
Sandaroje vandens, kuriame jos 
paskui bandė mesti kabliuką ir 
meškerioti. Tada butų p. Gri
gaičio nuoširdus tikslas, ir jį ar 
tas laikraštis ai- kitas jei pare
mia tai jo valia. Ir Grigaitis ir 
p. Vitaitis aiškiai matė kad jau 
Sandariečiuose vanduo buvo su
drumstas. Reikėjo tik dar dau
giau jį pamaišyti, ir prasidėtų 
p. Grigaičio žvejonė.

Visiems aišku kad p. Vitai
čio paraginimas pažangiųjų dė
tis su socialistais nebuvo tai ra
ginimas Susivienijimo bolševikų 
šlietis prie “Naujienų”, bet San
dariečių, tautininkų, kurie turi 
savo organizaciją ir kuriems 
reikia labiau tą organizaciją 
stiprinti, o ne einant į talkas ki
tiems, save silpninti.

Tas mums iš p. Vitaičio ne
patiko, kaipo iš žmogaus kuris 
iš seniau ir dabar yra veiklus 
vidurinės srovės narys, nors da
bartinėj savo pozicijoj oficiališ- 
kai turi būti bepartivis.

Kaip bolševikai gali pešioti 
“Tėvynės” redaktorių už nepa- 
taikavimą bolševizmui, taip ga
lim ir turim teisę mes, Sanda- 
riečiai, už piršimą musų į kokią 
tai vienybę su socialistais, ku
rie savaimi sudaro mums tokią 
opoziciją kaip bolševikai, kleri
kalai ir kiti.

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

jis ištraukė beskęstančias iš audringos ju
ros.

— Sesytės, pakilkite. Tik prieš Dievą 
reikia klaupti.

Mergaitės tuoj pakilo.
— Jus, matoma, žinote mano vardą, — 

pratarė misionierius, meiliai nusišypsoda
mas.

— Taip, mes negalėtume, kad ir norė
tume pamiršti tavo vardą.

—Bet kas jums pasakė mano vardą?
— Tu pats.
— Aš? •
— Pasakei, kad esi vardu Gabrielis kai 

mums atnešei žinelę nuo musų matušės, kai 
pranešei, kad ji siuntė tave pas mus, kad 
mus globotum ir nuo pikto saugotum.

— Aš? — stebėjosi jaunas misionie
rius. — Jus klystate, sesytės. Šiandien pir
mu kartu jus pamačiau!

— Bet tu lankei mus sapnuose.
— Pirmu kartu buvai aplankęs mus 

Vokietijoje, kokie tris mėnesiai tam atgal. 
Tik gerai pasižiūrėk į mudvi, ir tuoj atsi
minsi !

Gabrielis negalėjo susivaldyti neprasi
juokęs iš mergaičių naivumo. Dar labiau 
nustebęs, paklausė:

— Tai aš jus lankiau sapnuose?
— Žinoma, ir davei mums labai gerus 

patarimus, raminai mus ir liepei būti kan
triomis ir drąsiomis.

— Ar ne tu išgelbėjai mus iš Leipcigą 
kalėjimo?

— Aš?
— Kas gi kitas, jei ne tu, butų pagelbė- 

jęs mums ir anam musų brangiam ir se
nam draugui?

— Ir šįryt, kai audra ūžė, mes nesibi
jojome, nes žinojome, kad tu ateisi mums 
pagalbon....

(Toliau bus)

(Tąsa iš pereito num.)
— Ką tas žmogus sakė? — klausė Ro

dinas. — Aš girdėjau jį suminėjus princo 
Džalmos vardą.

— Taip, pone. Princas Džalma buvo 
ant to Anglų laivo, kurs sudužo; laivas bu
vo sustojęs prie Azoro salų, kur aš buvau. 
Mes visi plaukėme dabar' į Portsmutą, iš 
ten gi aš ketinau vykti Prancuzijon.

Rodinas klausė. Jo mintis visai susi
painiojo. Pagaliaus jis užklausė:

— Ar tamsta žinai kas yra tas princas 
Džalma?

— Geras ir drąsus jaunikaitis, sūnūs 
Indijos karaliaus, kurio valstybę pagrobė 
Anglai.

Atsigryždamas į kitą vyrą, misionie
rius paklausė: «

— O kaip su princu? Ar jo žaizdos pa
vojingos?

— Ne mirtinos, 'betgi pavojingos.
— Dievui garbė! — atsiduso misionie

rius. Atsikreipdamas gi į Rodiną, pridė
jo: — Taigi matai, tamsta, dar vienas iš
sigelbėjo !

— Gerai! —piktai ir trumpai pastebė
jo Rodinas.

— Aš eisiu jo pažiūrėti, — tarė misio
nierius, — jei tamsta neturi man kokio ki
to darbo.

— Ar galėsi vykti iš čia už kokių dvie
jų ar trijų valandų?

— Taip, jei tai reikalinga.
— Reikalinga. Važiuosi drauge su ma

nim.
Gabrielis nusilenkė Rodinui ir išėjo iš 

kambario, palikdamas Rodiną ir tą kitą 
senai čia inėjusį vyrą.

Rodinas, didėlio piktumo apimtas, 
dėjo užsimąstęs, kramdydamas nagus,
nepastebėdamas mulato, kurs, prisiartinęs 
prie jo, palietė už peties ir paklausė:

—..Ąų.tąmstos vąrdas yra Rodinas, ar
■ — O kas tamsta esi? — vietoj atsaky

ti' užklausė Rodinas, greitai pakėlęs galvą.
— Ar Tamstos varda syra Rodinas, ar 

ne?
— Taip, tai kas?
— Tamsta gyveni Mille-des-Ursin gat

vėj, Parise, ar ne?
— Taip. Bet ko tamsta nori iš manęs?

— Tuo tarpu nieko nenoriu, brolau; bet 
paskui daug norėsiu.

Tai pasakęs, jis išėjo iš kambario.
Tai buvo Paringas, mulatas, vienas iš 

Smaugikų vadų. Jisai, nužudęs kontra
bandininką Magalą, iš to laiško, kurį Ma- 
galas gavo nuo Jošuos, sužinojo apie Rodi
ną. Ištrukęs iš Javos, su Magalo raštais jis 
pateko ant laivo Ruyter ir čia suėjo su 
Džalma ir Gabrielių.

jdasį Thuringija. Bet nežiūrint 
jos didelės daugybės supintų ir 
suverstų vardų visa Thuringijos 
sritis yra maža, kažin ar dides
nė už New Jersey, ketvirtą ma
žiausią valstiją Suv. Valstijose.

“Thuringijos valstybėlės, lyg 
prietikingai, yra kaip atspindin
tis negativis pavyzdis kodėl di
duma monarkijų senovėj buvo 
nusistatę ant principo pirmgi- 
mystės paveldybos, ir paleisda
vo jaunesniuosius sūnūs Į svie
tą sau laimės jieškotis. Jeigu 
to principo butų laikytasi ank
styvuose laikuose ir Saksonų, 
Saksonija o ne Prūsija gal bu
tų patapus vadovaujanti galybė 
Vokietijoj, ir butų nueita į to
li skirtingą Vokietijos Imperi- 

I ją. Thuringija ir Saksonija pa- 
i teko vienai paveldybai 1482 me
tais, bet 1485 metais buvo pa-

KURI GAL PATAPS VOKIE
TIJOS “NAUJA SILEZIJA”

UFARPTAUTINĖ politika stu-
1 mia Vokietiją prie subuda- 

vojimo sau naujo industrials 
distrikto, kaip pranešimas skel
bia, nes anot jų Vokietijos dirb
tuvių savininkai, palikti Lenki
joj po padalinimo Augštutinės 
Silezijos, perkelia savo įstaigas 
į Thuringija. Ta nauja dirbtu
vių sritis sekančiai aprašoma 
buletine iš Washington, D. 
National Geographic Society 
štinės:

“Keletas Amerikonų kurie 
galėtų įvardint pirmiau buvu
sias karalystes, did-kunigaikš- 
tystes, kunigaikštystes ir prin- į cĮaiįnįa_ Kuomet dabartinė Sak- 
cipalitetus kurie sudaro lopuo-1 sonija pasiliko beveik pilnoj sa. 
tą Vokietijos žemlapį, tikrai su-' tvirtybėj 
simaišytų su Thuringija. ka- j Thuringijos 
dangi oficialiai ji neegzistuoja. įcja]inama jr 
Ji yra žinomas vardas Vokie-Ikaj pasidar§ 
eiams, tečiau, ir arčiausia pri- jos p. koįnas iopas priskirta po 
lygtų musų pačių Naujajai An-į kįįokjy titulu jaunesniems su- 
glijai’, kuris vardas nors nėra ____
politiška vienute, turi savo isto
rišką priežastį egzistavimui, ir 
savo tam tikrą grupę oficialiai 
užvardintų sričių.

“Thuringija yra skersai se
nos (Saksonijos karalystės nuo . 
Silezijos ir sudaro pačią širdį 
Vokietijos — sritis saugioj at- j 
šilimoj nuo rubežių, kurie pas
tarais metais Europoje pasirodė • 
nėra galimi palaikyti kaip pada
ryta. Tenai, taipgi, yra didelė 
daugybė darbininku, toli nuo Į 
turtingumo ir trokštą dirbti.i ’os. rubežius Eislebene,

ne-

“Naujienų” Lie
tuvystė

“Naujienų” Grigaitis pasitie- 
šina gaudamas progą pavadinti 
“Dirvą” ir “Vienybę’”atžagarei- 
viškomis už tai kad tie du laik
raščiai ‘nušnekėjo kad ‘socia
listai nenori Lietuvos Lietu
viams’.”

Sako: “Kažin tečiaus kam 
nori Lietuvos tuodu (kodėl ne 
tiedu?) atžagareiviškųjų tauti
ninkų laikraščiu? Tos partijos 
programe, kurios ‘idėjas’ juodu 
(kodėl' ne jiedu?) skelbia, juk 
dar ii- šiandie reikalaujama 
Lietuvai tiktai autonomijos.”

Pirmiausia, ‘Naujienoms’ ga
lima pasakyti kad geriau ma
žiau norėti, o daugiau gauti, ne
gu daug norėti, o nieko negauti.

Tautininkai reikalavo autono
mijos Lietuvai tada kada dar 
Rusija buvo perstipri ir nebuvo 
vilčių nuo jos atsikratyti. At
siekta, tečiau, nepriklausomybė 
netikėtais įvykiais pasaulio is
torijoj. Tuo pasibaigia Sanda
riečių reikalavimai autonomijos 
ar nepriklausomybės, nes ji at
siekta. Nėra iš ko daugiau ko 
nors Lietuvai reikalaut kaip tik 
pačioj Lietuvoj žiūrėt kad gy
venimas butų tvarkoma pride
rančiai, demokratingai.

Tas ‘autonomijos obalsis’ pa
lieka Sandariečių užrašuose kai
po praeities atmintis, ir geriau 
ją turėt tokią ir žinot kad atsie
kei daugiau, negu vaduotis ne
pasiekiamais ūbaisiais ir turėti 
tuščias rankas.

Visi kiti Sąndariečių progra- 
mo punkteliai dėlto nėra “Nau
jienų” išvadinami netikusiais ir 
“atžagareiviškais”. Tie stovi 
dar vykinimui, ir jie atstoja sa- 

•vo. kuomet “Naujienų” socialis- 
tiškos svajonės jau senai ■ 
pripažintos nusidėvėjusios 
galimybės.

Sandariečiams užtenka 
jie nepasiliko prie savo seno 
sistatymo kada matė progos iš
kovoti daugiau — arba pilną ne
priklausomybę. Nešaukė: “Lie
tuvai nei cento!” kada reikėjo 
kovą už nepriklausomybę rem
ti, bet su pasišventimu dėjo. 
Tas sveria daugiau negu turėti 
tuščią obalsį.

“Naujienos” prie kiekvienos 
progos pasmerkia Lietuvius už 
jų norėjimą tyresnės Lietuvos, I buvusių karalysčių viduje ran

visu
ne-

C., 
ra-

te-

padalinimo laiku, 
porcija vėl buvo 
perdalinama taip 
tik lopai teritori-

nams.
“Kolei buvo įvesta pirmagi

mio sūnaus teisės dalinimas ėjo 
ir ėjo iki kartais tuzinas ar dau
giau principalitetų radosi. Iš
irus nekurioms šeimynoms ir 

! suvienijus vėl žemes, padalini- 
; mų skaičius laipsniškai sumažė- 
I jo; bet kuomet viena pusė se- 
jnosios Saksonijos pasilaikė sa
vo galybėje, kita pusė turėjo 
prigulėti nuo Vokietijos tarybų.

“Liuteris gimė prie Thuringi- 
trokšta dirbti, i,os rųbežiqs Eislebene, lankė 

Dar’svarbiau, dideli geležies ru- mokyklą pačiam Thuringiškiau- 
dos sluogsniai buvo nesenai toj įame Thuringijos miestelių, 
srityj atrasta.

“Thuringija galima butų api- 
piešti, ant kiek jos politiški 
paskirstymai liečiasi, kaipo Vo
kietijos visokių atlaikų maišas. 
Čionai yra didžiausia koncen
tracija mažyčių ir daug kartų 
sujungtų kunigaikštysčių ir pa
valdinysčių 
desperacija 
nantiesiemska d 

nu- i gentkartes.

kurios buvo tikra 
geografijos moki- 
per gentkartes po 

Saxe-Coburg-Gotha,
Saxe-Weimar-Eisenach, Saxe- 
Altenburg, Schwarzburg-Rudol- 
stadt, Saxe Meiningen, Schwar- 
zburg-Sondershausen, Reuss- 
Greiz ir Reuss-Schleiz yra tai 
neprigulmingos Thuringijos di
vizijos; ir prie to dar tas var
das padengia atplėštus ir arti
mus trupinius Prūsijos, Sakso
nijos ir Bavarijos, kuriu trijų

j Eisenach, ir gavo savo mokslo 
Į laipsnį Erfurto Universitete.
Kuomet jo deklaracija Wormse 
pastatė jo gyvastį pavojun, 
Frederikas Protingasis, Sakso
nijos karalius, paslėpė Liuterį 
netoli Eisenacho garsingoj Thu- 
ringijos tvirtovėj Wartburg kur 
jis išbuvo per apie metus laiko, 
kuomet jo tikslai rado visuome
nėje daugiau ir daugiau prita
rėjų. i

“Kad Thuringijos tradicijos 
vis daro tą sritį svarbia visuo
meniškai pasirodė kuomet po 
Pasaulinio Karo ten buvo su
šaukta konvencija sudarymui 
naujos Vokietijai konstitucijos. 
Weimar, pačiame Thuringijos 
viduryje, buvo parinktas kaipo 
vieta iš kurios pakilo šis nau
ją epochą sudarantis dokumen
tas.”

Castle, Pa. — Mokyklų 
pareiškė mokytojoms 

nusikirpo plaukus kad

New 
taryba 
kurios 
jos turi leisti plaukams augti,
nes sekanti rudenį jeigu bus 
dar kirpinėję, prasidėjus mok
slo metui negaus nutarto S100 
algų padidinimo.

* *
Alliance, 0. — Miesto ligon- 

bučio valdyba nusprendė nepri
imti merginų į slauges ir už
draudė senoms slaugėms karpy- 
tis plaukus.

Maskva. — Kubano distrik- 
te Rusijoj siaučia malarija. Du 
milijonai žmonių ta liga serga.

sė- 
nei

SKIRSNYS XXVII. 
Kelionė į Parisą.

IZELE1VIAMS sugulus, Rožė ir Blanšė 
1 išėjo pirštų galais iš savo kamaraitės, 
Dagoberto jieškoti. Dideliame kambaryj 
jos pamatė mieganti kedėje Gabrieli. Ker
tėje ant sofos miegojo senis Dagobertas.

— Jis miega, sesyte, — pratarė Rožė 
tylutėliai, rodydama Gabrieli.

— Tai ir gerai. Galėsime geriau jam 
prisižiūrėti. Ir jis išlaikė savo žodį, duotą 
mums aną tamsią naktį Leipcige, atėjo mu
dvi išgelbėti....

— Toks pat, kaip sapnuose jį kad ma
tėme ....

— Žiūrėk, štai jo ranka sužeista.
— Bet juk angelai nesusižeidžia....
— Kažin delko jis nieko dabar neužsi

minė mums apie musų močiutę?
— Gal dėlto, kad mes nebuvome su juo 

vienos....
Jos atsiklaupė prie jo 'kėdės ir tyliai 

ėmė šnabždėti:
— Gabrieli, pasakyk mums apie musų 

matušę!
Jis pabudo ir nustebo pamatęs, kad dvi 

jaunos mergaitės klupoja sale jo kėdės.
— Kas mane šaukia? — paklausė 

stebęs.
— Tai mudvi — Rožė ir Blanšė.
Gabrielis tik dabar pažino, kad tai

tos pačios gražiosios mergaitės, kurios

nu

bu
vo

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 anoit biblijos žmogų 
nulipdęs iš molio.

Straipsny j “ŽMOGAUS ATSIRADIMAS” 
ir tilps per kelis numerius toliau.

Taipgi telpa tasa 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.
KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.IR

UŽSIRAŠYKIT DABAR! 
Užrašyki! jį saviškiams Lietuvoje. 

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.

3352 Superior Ave. Cleveland, O.

Doviemastįs
Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

“DIRVA"
3352 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio
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SUNKUS AMERIKON ĮVAŽIAVIMAS - IR 
REIKTŲ DARYTI

žinoti. “Tegul laukia progos I 
kad taip nori atvažiuot”, sako.

ALGIS ir GIEDRUTE
Penkių Aktų, 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 mokslišku 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 
pagonjs 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
giuos! 'savo brolių pagonų, nes kitur tie pa
gonis užpuldinėjo ii’ 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 liuesu norų — tose srityse kur 
Krikščionybės skelbėjai buvo jau Įsigalėję.

Taigi veikalas apima dvi priešginybes — 
Pagonų tikėjimą j senoviškus dievus, ir 
Krikščionių tikėjimą Į naujai išrinktą pa
saulio valdytoją Dievą. Apima dvi milži
niškas kūniškas galybes — amžių seną Lie- 
tuviu-Prnsų tautą ir naujai iškilusią Krik
ščionišką galybę 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. Liet-Prdsijoj 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, išžndyt pagonų kunigus.

Kristijonas'.jau tufų pafengęš jam vestu
ves su Sodrekio duktei’e Lade, kad sustipri
nus tame krašte Krikščionių galybę. Algis 
(am priešingas, nes ne jo pasirinkimu da
roma. Jų apįelinkėj 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 Kergaila. Kristijonas su Algiu ir 
keletu vyru 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 Kergailų 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 jdiodii skiria.

Už keliu 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 žemes, susitinka girioje 
einant Giedrutę su palydovu. Jiedu vėl su
siginčija už-savo tikėjimus. Algis prisime
na Giedrutei apie apsikrik'štijimą, 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 Innocentas III šaukia 
jaunus vyrus Į Kryžiaus Karą prieš Saracė
nus išvaduot Jeruzalį. 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.

Giedrutė jau vaikštinėja į Žinyčių ir tuoj 
paliks Vaidilute, vienok Algio neužmiršta.

Už trijų metų Al
gis, kuriam su kry
žeiviais nepasisekė 
nuvykti j 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 Kartinai, 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 ’.o 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 
motu pas Kristijoną ir apsikrikština prašy
dama ant rytojaus tą žinią pranešti Algiui, 
nustebinti jį. Dieną ji neturės progos pas 
Kristijonų 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 dievusį 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
te, iv 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. .. .

T aip jiedu vėl tikėjimais pasimaino. Su- 
sigraužę, pasitolina vienas nuo kito, Giedru
tė suklumpa ant žemės, o tuo tarpu patyriai 
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 žemės gulinčią, pa- 
styrusią. Mano kad čia ir daugiau Kristi
jono šnipų buvo kurie vieni jį suėmė, kiti 
Giedrutę nužudė. Iš susigraužimo, matyda
mas kad ja'm nieko kito pasaulyje neliko, 
Algis savo kardu nusižudo šrile Giedrutės.

Palengva atsipeikėja Giedrutė. Apsidai
rius pamato gulintį Algį, ir bečiupinedama 
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 ryte tori scenon Kristijono su savo vy
rais ir Vaidilos Meruno su savo merginomis. 
,Keriu vaidijasi už savo tikėjimus. Kristi
jonas pasako kad Giedrute jau apsikrikšti
jus, ir sako jog šiame krašte tuoj liks Kry
žiaus galybe, Meninas aiškina kad ta galy
be ateina her ugnį ir kraują ir kad ją pa
saulis minės su pasibjaurėjimu, o ateities 
amžiai gražiai vis minės se'ną Lietuvių ti
kybą. Dabar Kristijonas su saviškiais pa
siima Giedrutės lavonų, o Merunas rengia 
laužu sudeginimui ir atidavimui dievams Al
gį. " ~

Paskaitykit ta.ipgi kas seka 
apačioj—

Pernai rudenyje, man pakė
lus mušu ateivystės klausimą, 
bendrai imant nuo agentų ir lai
vų kompanijų pelniau visokių 
komplimentų už gadinimą biz
nio. Tiktai vienas agentas per 
“Sandarą” išreiškė savo mintį 
link sutvarkymo musų ateivys- 

I tęs’,' ir “Tėvynės” Redakcija. 
1 Kitų visų laikraščių redaktoriai 
i nutylėjo, nors reikalas yra de
gančiu ir apeinančiu visus Lie
tuvius be skirtumo. Ir tikrinu 
kad kiekvienas Lietuvis-agentas 
gerai mato ir supranta kad pa
gal dabartinius Amerikos Įsta
tymus didelė dauguma .Lietuvių 
Amerikon neatkeliaus nepaisant 
kad kviečiantieji yra ir Ameri
kos piliečiai — apart pirmos ir 
antros kategorijų, šeimynų na
rių ; žmonų, vaikų, tėvų ir uoš
vių, kurių sykiu gali atkeliauti 
tiktai 2,629 per metus, į kurią 
tai skaitlinę dar telpa ir Lietu
vos žydai; kiti visi Amerikiečių 

i broliai, sesers, ir kiti giminės 
; neatkeliaus, tečiau visi agentai 
I po senovei garsinasi vis “par- 
j traukią gimines iš Lietuvos be 
klupai ų, ir net nevieną paskirtą

I keleivį grąžinimui išprašė (A- 
Į merikos valdžios) įleisti Ameri
kon”.

Visų agentų troškimas yra 
tiktai parduoti laivakortę ir 

įgauti savo uždarbį, o paskui pir- 
i kojas ir jo giminė Lietuvoje ga
lą gaukit. Kad taip yra, tą pa
tvirtina paskutinių dienų pra
nešimai laikraščiuose kad perei
tuose metuose pas Amerikos 
konsulą Kaline Lietuvių užsi
rašė— padavė aplikacijas viza- 

jvimui pasų—net 12,000, o “Vie
nybe” skelbia nbt 16,000, kad 
aplikantai samdosi krautuvių 
grindis pernakvoti Kaune kad 
išryto galėtų greičiaus-areiaus 
konsulo raštinės atsistot naduo- 

Iti pirmiau aplikaciją su dolariu 
ir paskui laukti, nieko nesulau
kti.

ŠJ 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, dvieili spalvom spausdinta; rausva ir purpurinei Su dau
geliu iliustracijų ir specialiais viršeliais, 6x9 colių didumo. — Pavieniai užsi- 
sakykit, užsakyki! saviškiams Lietuvoje. Užsisakykit Teatralės Draugijos— 
gausit visą setą — 12 knygų — už 85. Paskui kainuos apie $10. šis veikalas 
labai patraukiantis skaityti, tindamas ir lengvas pastatysi scenoje.

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

—.—_——————-

Tokia žinia yra tiesiog tragiš
ka, ir niekas nieko nesako-ne- 
daro tojo tragizmo pašalinimui. 
Lietuvos valdžia tame reikale 
yra užsimerkus, ir rodos yra tik 
tam kad surinkti dideliausias 
sumas už užsienių pasus (po 48 
litus) ir paskui kas 6 mėnesiai 

laiba kas metai vėl po tiek imti 
i už vizų pailginimus. Tvarky- 
; mas išsivystęs lyg butų ne Lie
tuvos valdžios reikalu, ir viskas 
yra palikta “specialistams agen
tams”, ir eis taip iki minia su
sipratus imsis savotiškos tvar
kos, nes daugelis yrą praradu- 

1 siu savo turtelį vis tikėdami 
tuojau išvažiuot į Ameriką, kur

1 niekad neatvažiuos.
Pagal laikraščiu skelbimo jog 

16,000 aplikantų buvo pas Ame
rikos konsulą užsirašyti kelia
vimui Amerikon tai reikia ma
nyti kad ir visi turėjo iš Ame
rikos prisiųstas laivakortes, vi
dutiniškai skaitant po $161, kas 
sykiu sudaro sumą $2,624,000 
sumokėtą laivų kompanijoms be 
palukų, kurios tų keleivių nie
kad neatveš, leidžiant po 2,621 
Į metus. O kiek dar tūkstan
čių keleivių yra nuo pirmesnių 
met ų ?

Pačios laivų kompanijos gar
sinasi kad Lietuvių kvota jau 
pasibaigus, ir kad laikas prisi
rengti prie naujos kvotos, kuri 
prasidės su liepos 1 d., 1924 m., 
ir nieko nesako apie tuos tuks
iančius laukiančiųjų laikydamos 
jų pinigus be procentų.

Visai kitaip yra sutvarkyta 
išeivyste iš Lenkijos, kurios lei
džiamą skaitlinę iki 31,000 me
tuose užima vien pirmoji ir an
troji kategorijos, tai yra:

Amerikiečių žmonos ir vai
kai ;

Amerikiečių tėvai ir-uošviai, *
Amerikiečių sužieduotinės,
Ąmerikiečių vaikai ik 18 me

tų.
Kitokių — kad ir piliečių — 

giminių Amerikos konsulas ne
priima aplikacijų, valdžia ne
duoda pasų, ir laivų kompani
jos tokiems neparduoda laiva
korčių. Taip (urėtų būti ir Lie
tuvoj idant tie kurie nebus, įlei

džiami į Ameriką visai nesikeltų 
iš namų ir neaikvotų sunkiai 
sutaupytų centų, negriautų sa
vo gyvenimo tikėdami nuva
žiuosią Amerikon.

Musų žmonės irgi “gudrus”
Bet reikia atkreipti atidą ir 

ant musų žmonių “mandrumo”, 
kurie išsiklausinėja visokių ži
nių pas Lietuvius agentus, ir 
paskui eina pas žydus užbaig
ti, kuriems žydai viską pažada, 
tik laukite. . . . Todėl ir mane 
tikslu yra paskelbti šitą raštą 
visuose Lietuvių laikraščiuose 
kad visi žinotų ir nemokantiems 
skaityti pasakytų kas gali at
keliauti Amerikon ir kas nega
li. Kad Amerikiečiai nori savo 
giminėms pagelbėti, net ir pa
žįstamiems, už tai juos reikia 
pagirti, bet toji pagalba nega
lima yra įvykini delei dabarti
nių Amerikos įstatymų. Todėl 
vietoj siuntimo laivakorčių, nu- 
siųskit savo giminėms laivakor
čių sumą pinigais pašalpai, kuo
mi tikrai jiems pagelbėsite, ir 
tegul tie giminės Lietuvoje rū
pinasi ant vietos sutvarkyti sa
vo gyvenimą, tegul negriauja 
savo gyvenimo nepasiekiamais 
tikslais.

Daugelis vyrų ir merginų net 
rizikuoja ir keliauja net į Kubą, 
lai Meksiką iš kur, pagal Kauno 
agentų įmelavimų, galės “leng
vai’’ įvažiuoti Amerikon — įsi- 
šmugeliuoti, ir visi kurie tiktai 
paklausė Kauno agentų tų me
lagysčių skaudžiai apsigavo ir 
inpuolė Į neapsakomą vargą, 
prapuldė visus savo pinigus, ir 
šaukiasi giminių pagalbos kad 
galėtų Lietuvon sugryžti.

Faktu reikia skaityti kad 
Lietuvoje yra perviršis žmonių, 
ir valdžia lengvai duoda pasus 
iškeliavimui svetur, bet be tvar
kos — keliaukite kur norite. 
Prie geros tvarkos turėtų būti 
paskirta komisija apžiūrėjimui 
kolonizuojamų vietų Kanadoje, 
kur Lietuviai didelėmis grupė
mis galėtų apsigyventi kaipo 
naujakuriai. Tečiau tokiam ti
kslui reikalinga yra didesnis 
kapitalas ir kantrybė iišdirbi- 
mui dar neartų laukų. Papras
tas keliavimas į Kanadą uždar
biauti yra apsunkintas kaip ir 
į Suvienytas Valstijas, kur be 
afidavitų, iš kalno paruoštų, ne
nukeliausi. Prie to kiekvienas 
keleivis turi turėti parodymui 
$250 ir tikietą iki keliaujamos 
vietos.

Antgalo, visus Lietuvius ragi
nu kreiptis vien tiktai prie Lie
tuvių agentų reikaluose parsi- 
kvietimo savo giminių pirmos ir 
antros kategorijos, o tuomi su
taupysite daug rūpesčiu ir pi
nigų — nors ir čionai yra būti
na radikališka reforma.

P. Mikolainis.

AMERIKOS LAIVAI 
del Greitumo/Saugumo, Patogumo 

A del Greitumo, Sau 
Nuo New Yorko į 

1 q fĮįįy y\ Plymouth;,!, Soulh- 
/hįjygag įįsL amptoną. Cherbour- 

%% ii’ Bremeną su- 
sijungimas su viso- 
mis dalimis Euro- B; 

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

Geriausis valgis su dideliu Įvai
rumu, paduodamas dideliuose šva- ! 
riuose valgymo kambariuose.

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

EKSKURSIJA LIETUVON ' 
Ponas John W. Luth, vedėjas | 

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

Ar ėsi, ar ne Amerikos piliečiu, | 
važiuot gali su p. Luth ir jis iš- I 
duos jums liudymą taip kad gal ė- || 
šit saugiai sugryžti į Ameriką gė- 
gyj 6 mėnesių. Klauskit tuoj savo I 
vietinio agento smulkmenų.

Pasitark su savo agentūra apie Į 
pirkimą apmokėtos laikavortės iš Ei 
Lietuvos. Partraukit savo gimines į | 
UNITED STATES LINE’S įj 

45 Broadway New York f
Hotel Cleveland Cleveland, O. į

Valdantieji operatoriai del E
UNITED STATES SHIPPING BOARD

CSJNARD
Atlankykite Lietuvą!

Trečia Vasarinė
EKSKURSIJA 

Į LIETUVĄ
Šią Ekskursiją vadovauja
C. G. LUKSIS 

plačiai žinomas Lietuvis kalbė
tojas ir keliautojas.

Išplaukia iš New Yorko 

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

AQUITANIA 
(45,647 tonų) 

DEŠIMTIES DIENŲ LAIKU 
l LIETUVĄ 

per Southamptoną
6 malonios dienos kelionės jųrėni

KAINOS 
TREČIA KLESA

I Kauna .....................$109.60
I Piliavą .....................$106.50
I Klaipėdą (Memel) . .$107.00

Virš to $5 muito (taksų)
Pilietis Lukšis lydės ekskursantus 
stačiai i Lietuvą ir aprūpins visus 
pasažierius visoj kelionėj.

Kiti Išplaukimai kas Sereda
Canard Line 
Hotel Cleve
land Bldg. 
Cleveland, O

VEIDO PUČKAI GALVOS PLEISKANOS 
Vokietijos Laboratorijų vėliausias išradimas žmonių -sveikatai. 
Tūkstančių Europiečių išbandyti Vaistai. Amerikoj tik dabar jie 
plečiasi. Atvežiau tuos receptus, ilgai dirbęs Vokietijos Laborato- 
jose. Pasinaudokit čia proga. Pleiskanos galvoje ir Pučkai ant 

kaklo ir veido pana iki iri hv.-. tuojau su siu is vaistais.
VULKAN milteliai tuoj panaikina pučkus ant veido ir kaklo: va

kare užded), ryte atsikėlus nesimato žymių kad pučkai buvo. Vie
nos dėžutes užteks ant ilgaį. Kaina tik $1.00.

LUKRETIA pleiskanų naikintojas. Savaitės laiku pranyks visos 
pleiskanos, galva liks švari, plaukai gražus; apsaugos nuo nupli- 
kimo. Kaina $1.50. Imant ■gykiu su Vulkan Milteliais, už abu $2.00.

Pinigus siųsk laišku. Rašyk Lietuviškai.
1499 East 71st Street 

Cleveland. Ohio.

E“
kėjo
bino
Dier
džia

Nuo Redakcijos: Šį sflaipsnį 
turėjome sutrumpinti. Trijų 
špaltų aprašymui beveik retas 
kuris laikraštis turi vietos. O 
kadangi visi p. Mikolainio strai
psniai yra tokie ilgi ir visiems 
lakraščiams siunčiami, jie ne 
visada ir telpa, nes laikraščiai 
nelabai nori talpint tokius vi
siems siunčiamus raštus.

Kaslink laivakorčių pardavi
mo, sąžiningi Lietuviai agentai 
jau senai prisilaiko to nusista
tymo kad norinčių pirkti lai
vakortę į Lietuvą pirmiausia 
nuodugniai išklausinėja siuntė
jo pilietystę, businčio pasažierio 
giminystę, išaiškina pirkėjui į 
kokią klesą jo pasažieris inei- 
na, tada duoda pačiam pasirinkt 
ar verta siųsti laivakortę ar ne.

Kiti visokie-agentai— Žydai 
ir Lietuviai — stengiasi įkalbė
ti žmogui kad tik duok pinigus 
ir tavo pasažieris atvažiuos' į tą 
ir tą laiką.

Yra ir tokių žmonių kurie 
siunčia laivakortes nepaisydami 
kada jų pasažieris galės atva-
PA.JIEŠKAU brolio Gasparo Saka-

lauslcw, paeina iš Liaudiškių kaimo, 
Radviliškio vai., Šiaulių ap. Tris me
tai tam atgal bir-o North Dakotoj, 
nuo. to laiko hieko nežinių apie jį. 
Jis nata ar kas apie ji žino meldžiu 
atsiliepti. (17)

Vladas Sakalauskas
980 E. 76 Street Cleveland, O.

Pristatymas j 3—5 dienas.

L. Vulkan

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, o ne 

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

‘ tyrimo bei neišrado jūsų (ikros ligoe.
Mano aparatas Radio-Scopa-Raggi-X- 
Spindulių Roentgcno ir pilnas Rakte- 

* nelogiškas egzaminavimas liraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos pneiaet] 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnejusiui 

e nervus ir kenčiate nuo užrtuodijiino
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant-yiso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenčjusias kojose — negaišinkit' ilgiau laiko ir neaifcvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų (iga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sąžinin
gai'. Egzamitaavimas ir patarimai' dovanai, jeigu atsinešit ši ap
garsinimą.'

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
OfĖso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 ’— nuo 6 iki 8 vakare. 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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FEUDALIZMAS . / 
Kaip Vidurinė Europa, Užpuldinėjama iš 

Trijų Pusių, Butų Pražuvusi, Jei Ne
būtų Turėjusi Profesinių Kareivių ..

ir Administratorių, Buvusių 
Feudąlio Sistemo Dalimi.

JT UROPOS gyvenimas apie 1,000 metuose 
buvo taip nelaimingas kad žmones ti

kėjo, jog jau, ateina pasaulio galas ir sku
binosi j vienuolynus, idant, Dievo Teismo 
Dienai atėjus, Dievas rastų juos besimel
džiant ir tikybos pareigas einant.

Neatmenamais laikais senovėje Ger
manų tautos apleido savo buveines Azijo
je ir ėjo Europon, vakarų linkui. Jų buvo 
labai daug, tad ir nebuvo sunku įsiveržti 
i Romos Imperiją. Jie sunaikino didžiąją 
Vakarų Imperiją, bet rytinė dalis, buvusi 
ant pat kelio to milžiniško žmonių kraus
tymosi, kažkaip išliko ir, nors silpnai, šiek 
tiek palaikė Romos senobinės garbės tra
dicijas.

Didžių betvarkių metu (tikrieji “tam
sybės amžiai” buvo šeštasis ir sekmasis 
musų gadynės šimtmečiai) Germanų tau
tos priėmė Krikščionių tikybą ir pripažino 
Romos Vyskupą kaipo Papą, arba dvasine 
pasaulio galva. Devintame amžiuje genia- 
lis Karolis Didysis buvo atgaivinęs Romos 
Imperiją ir sujungęs didesnę vakarų Euro
pos dali Į vieną valstybę. Dešimtajame 
amžiuje visa ta imperija subirėjo Į šmotus. 
Vakarinė dalis išsiskyrė Į atskirą valstybę 
Prancūziją. Rytinė dalis liko žinoma var
du Šventos Romos Imperijos, Germanų tau
tos valdomos; šitos valstybių sąjungos val
donai sakėsi buvę tiesioginiais. Cezaro ir 
'Augusto paveldėjais.

Prancūzijos karalių galybė nesiekė la
bai toli už pačių karalių rūmų. Gi Švento
ji Romos Imperija būdavo ne kartą savo 
galingų pavaldinių draskoma ir plėšiama, 
jeib tik kada pasitaikydavo proga.

Dar labiau didino žmonių vargą ir tai, 
kad vakarų Europa buvo nuolat užpuldinė
jama iš trijų pusių. Pietuose gyveno pa
vojingi Mohametonai. Vakaruose pakraš
čius teriojo Nordai. Rytuose sienos buvo 
neapsaugotos, išskyrus nedidelį tarpą kur 
yra Karpatų kalnai, — čia kraštą dažnai 
puldinėjo Gunai, Vengrai, Slavai ir Toto
riai.

feodalizmą, nes tai buvo gera tiems laikams 
Į ir reikalinga įstaiga. Ponas ir valdonas gy
veno dideliuose mūro ar akmenų rumuo- 
se, pastatytuose kur nors ant aukštos sta
čios'uolos, ar klonyje,'bet taip kad pavaldi
niai galėtų juos matyti. Pavojui ištikus, 
jie rasdavo ' užveją baronijos tvirtovėje. 
Del tos tad priežasties jie ir stengdavo?) 
gyventi kuoarčiausia tvirtovės; todėl ir 
daugelis Europos miestų prasidėjo aplink 
feodalę tvirtovę.

Bet vidurinių amžių pradžioje ritieris 
buvo ne vien tiktai profesinis kareivis. Jis 
toje gadynėje buvo ir valdininkas. Jis bu
vo savo apielinkės teisėjas ir policijos vir
šininkas. Jis gaudė plėšikus ir saugojo 
keliaujančius kromininkus, kurie buvo ir 
pirkliais vienuoliktame amžiuje. Jis pri
dabojo ir upes, kad potvyniai neužlietų klo
nio, taip lygiai, kaip tai darė pirmieji di
džiūnai Nilo upės slėnyje, keturi tūkstan
čiai metų pirma to. Jisai vaišindavo ir 
trubadurus, kurie keliaudavo iš vietos vie
ton, sekdami pasakas apie senovės didvy
rius, kariavusius didžiausiais migracijos 
karais. Be to jis saugodavo savo teritori
joje bažnyčias ir vienuolynus; nors jis ir 
nemokėjo nei skaityti, nei rašyti (šitie da
lykai'buvo skaitomi nepriderančiais vyrui), 
jis visgi laikė buri kunigų, kurie .'vesdavo 
jo raštus, užrašydavo gimimus, mirimus ir 
jungtuves šitoje baronijoje arba kunigaikš
tijoje.

Penkioliktame amžiuje karaliai ir vėl 
tiek sutvirtėjo, kad jau galėjo naudotis to
mis teisėmis, kurios jiems priklausė, kaipo 
paties “Dievo pateptiems”. Taigi ir feoda- 
liai ritieriai nebeteko savo nepriklausomy
bės. Nusmukę iki žemos apskričių, virši
ninkų rangos, jie jau nebebuvo reikalingi. 
Bet tamsybės amžiuose Europa butų žlu
gusi, jei nebūtų turėjusi šitos feodalinės 
tvarkos. Teisybė, buvo daug ir netikusių, 
nelabų ritierių, kaip ir šiandien kad yra 
daug nelabų žmonių. Bet, bendrai kalbant, 
dvylikto ir trylikto amžiaus kietakumščiai 
baronai buvo sunkaus darbo administrato
riai ir valdininkai, nemaža prisitarnavę 
progreso reikalais. Šitoje gadynėje moks
las ir menas, skaisčiai švietęs pasauliui 
Egyptęnų, Graikų ir Romėnų laikais, buvo 
nupuolęs labai žemai. Be tų ritierių ir be 
jų gerų draugų vienuolių civilizacija butų 
visiškai žlugusi, ir žmonių padermė butų 
priversta dar kartą išnaujo pradėti gyven
ti nuo to laipsnio, ant kurio buvo urvinis 
žmogus.

Bus: RITIERIAI.

w

Romos ramybė ir taika jau buvo tik 
senovės priminimas, sapnas apie “Geruo
sius senovės laikus”. Dabar reikėjo rišti 
klausimas, — “žūti ar kovoti”, ir žmonės 
pasirinko kovoti. Sąlygų ii’ aplinkybių 
spaudžiama, Europa virto lyg kokia apsi
ginklavusi tvirtovė, ir reikalingas buvo 
tvirtas, galingas vadas. Ir Karalius ir Im
peratorius buvo toli. Pasienių gyventojai 
(gi 1000 metais didesnė Europos žmonių 
dalis vis buvo pasienio gyventojai) turėjo 
patys sau pagelbėti. Jie su noru pasives- 
davo Įvairiems karaliaus atstovams, kurie 
būdavo siunčiami valdyti tolimąsias sritis; 
gyventojai klausydavo tų valdytojų, jei jie 
tik galėdavo apginti juos nuo priešų.

Neilgai tetruko, ir vidurinė Europa 
buvo pilna nedidelių principalitetų; tie 
principalitetai buvo valdomi kunigaikščių, 
ar grafų, ar baronų, ar vyskupų, ir jie bu
vo suorganizuoti į vieną karo vienatą. Ši
tie kunigaikščiai, grafai ir baronai prisiek
davo ištikimybę karaliui, kurs davė jiems 
jų “feudą” (nuo to kilo ir žodžiai “feoda- 
lis” ir “feodalizmas”) už jų ištikimą tarny
bą ir už šiokius tokius mokesnius. Kelio
nės toje gadynėje buvo labai vargingos, ir 
susisiekimas buvo labai apsunkintas. Tai
gi karaliaus ir imperatoriaus valdytojai, 
arba administratoriai, jausdavosi labai ne
priklausomais, ir savo valdomos provinci
jos sienose jie dažniausia naudodavosi to
kiomis teisėmis, kurios priklausė tiktai pa
čiam karaliui.

Vienuoliktojo amžiaus žmonės nei ne
protestavo prieš tokią valdžią. Jie rėmė

Jei nori kad tavo gyvenimo takai butų 
saulėti — turėk saulę širdyje. Verpetas.

Jeigu nori sieloje laimę. Įgyvendinti, ne
pavydėk kad ji tavo brolyje įsiviešpatauja.

Verpetas.
Jeigu nori pasaulio slaptybes Įžiūrėti — 

įžiūrėk savo sieles gelmes. Verpetas.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi 
•4>. •.< w i 5 •'
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JAUŠMAS VASARIOMęN.
Qras Vasario gaivus, 
Jauties lengvas ir guvus,

Rods tik aųgštyn kilti 
Su spūrnūęčiais skrajot ore, 
Su žuvytėm’s nardyt nori,

Turi drąsą, viltį.
Kelies ik’ padebesų,
Ir skrajoji tarp dausų,

Taip linksma ir gera. 
Protas, Širdis nenurimsta, 
Vistik naujos mintis gimsta,

Nauja jiega varo.
Jau pavasaris arti, 
Gamta daro sutartį

Tarp saulės ir žemės.
Saulė gryžtanti galinga, 
Žemė iš.jos stebuklingai

Naują jiega semia.
Užtai gyvija visa
Turi linksmumą, drąsą,

Ir traukimo jiega;
Meilę reiškia jiega toji 
Ką gamtoj atsikartoja

Pavasario bėgiu.
Audra.

Nuo Juoku Red.: Taigi, gavo
me eiles ir nuo gerb. Audros, 
kuri seniau čia siausdavo tan
klap ir smarkiau. Ji pereitame 
num. daug pasakojosi apie bijo
jimą eiles mums siųsti už tai 
kad kitus akėjome už jų netik
slų rašymą eilių. Taip yra su 
kitais poetais. Jie turi žodžių, 
bet neturi minties; jie žodžius 
sušluoja, lyg sąšlavas Į kampe
lį, ir mano kad tai eilės. Kiti 
turi žodžių ir minčių. Bet tų 
minčių perdaug. Vienose eilė
se kelias mintis sudeda ir apie 
kelis nesirišamus dalykus dai-

.nuoja.
Kiti turi minčių, bet neturi 

žodžių. Tokių poezijos pasau
lis niekad nemato. Jo mintįs 
ir gražus vaizdai pasilieka tik 
jų smegeninėse.

Laimingiausi yra tokie žmo
nės kurie turi mintis ir randa 

įtinkamus žodžius jų ant popie- 
|ros išdėjimo.

Bet paskui, eina dar tvarkus 
tų žodžių sudėjimas, sudailini- 
mas, ir tt., ir taip Į poetus pa- ' 

; tekti yra sunkus-akmenuotas | 
'| kelias.

Bet kad apsilenkt to vrsko, 
kiti užsispyrę poetais but deda 
nesutaikomus žodžius į nesutai
komas mintis ir apie nesutaiko
mus dalykus — ir padaro maka- 
lienę tokią kuri lekia keturiais 
vėjais. Kad jų niekas paskui 
Į skiltis neįsileidžia, jie ima lei
sti savo laikraščius.

O tikra poezija vis pasiliks 
tyra ir nesutepta visokiais vė
javaikiais ir ji bus žmonių mė
giama ir gerbiama.

Tokios poezijos mes norime, 
tokią tik ir priimsime. .

A. Praškevičius (vietinis) sa
lto, kalbėdamas- apie atsibuvusį 
aną nedčldienj bažnytinį koncer
tą: Tai gudrumas tų smertel- 
nų žmogeliu! štai va tas pa- „‘Y v . . . . .etas šventas giesmes bažnyčioj 
žmonės girdi už 25 centus įžan
gos, o nunešus jas į tos pačios 
bažnyčios skiepą nabagai turi 
mokėti po 50 ir 75 centus už pa
siklausymą. . . .

Gerb. Svajonė, iš (Lietuvos, 
rašo: “Dirvos” ' num. 48; 1923 
m., gerb. Juokų Red. džiaugiasi 
kad tik iš Lietuvos poetų tegau
na raštus, o Amerikos dainiai 
beveik išnyko. Bet norėčiau ži
noti ką darys gerb. Juokų Red. 
kai Lietuvos dainiai paliaus dai
navę juokų kampeliui?”

Nuo Juokų Red.: Nusigąst 
nėra ko, ir del to mes šio kam
pelio neuždarysime: jis bus kaip 
buvo. Jeigu ,jaų negausime nei 
iš Lietuvos poetų eilių, rašysime 
patįs. Imsime bandyt savo poe
tiškus gabumus. Nežinai kas 
užsiveria žmoguje iki neišban- 
dai. Gal dar per tokią prievar
tą mes patapsime garsiu poetu. 
Kas gali žinoti....

“Vargas yra išradimų tėvas”, 
sako priežodis. Vargas priver
čia žmogų mąstyt ir išrast kas 
reikalinga. Gal ir mus vargas 
privers tapti poetu.

Bet taip nebus. Lietuvos po
etai nesustos dainavę. Jų gims 
naujų ir daugiau. Poezijos liga 
eina nuo gentkartės ant gent- 
kartės. Amerikos poetų nyki
mas yra todėl kad dabar neat
važiuoja naujų į Ameriką, o se
nieji kaip ir visur išsibaigia.

A'
Gerb. Svajonės prašome sa

vo eiles siunčiant surašyti visas 
ant vienokio didumo popiečio. 
Gabalėlių gabalėliai įvairiausio 
didumo jau dasičde.

Taipgi , kitu Lietuvos poetu ir 
rašytojų prašome rašyti ištisai 
per visą lapą, nedaryti siaury- 
čių sąsiuvinių iš platesnių lapų. 
Eiles rašyti galit ant to paties 
lapo padarę dvi kolumnas jeigu 
eilutės trumpos. Rašymas vie
nos kolumnos ant vieno lakšto 
šono, o kitos ant kito nekaip at
siliepia į musų nervus. Pikta, 
teisybe pasakius. Kitame lak
što šono taipgi galit daryt dvi 
eilių kolumnas, bet kad tęstųsi 
viena po kitos, ne viena kolum- 
na iš vieno lakšto šono ant ki
to, ir taip toliau.

Siunčiant raštus, nesuki! jų į 
siauras triubeles. Sulenki! lak
štus pusiau jeigu mažesni, į ke
turias dalis jeigu didesni.

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

Siame skyriui-) mca laikas 
vuo kito gvildensime rei
kalus (nouilus busiančioms 
r.iotlnomr. ir motinoms jau
nų LCdiklg.

kUDIKIv
GEROVes SKYRIUS

iif DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

įĮĮĮį KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Borden’s Eagle Brand Pieną, maistą 
kuris išauklėja vikrias kojas ir svei
kus kūnus. Jis remiamas - ir reko
menduojamas gydytojų dėlei jo aug- 
štos kokybes ir vienodos- sudėties. 
Milijonai ir milijonai kūdikių išaugo 
į-vikrius berniukus bei itfcTgaitPs' del 
motinų ,-cros priežint’oš'ib maistin
gumo kurį suteikė Borden’s Edgle 
Pienas. ' • jJ- ’ ‘ : t';

EQdikiy aprūpinimas Ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai Ir tautai 
Ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kuri mes tu
rime rcgullarl&kate laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pcrgvildcnlL

Priežiūra kūdikio akių, ausų, nosies 
ir gerklės.

Yra pirmos svarbos dalyku užlai
kyti kūdikio akis, ausis, nosį ir ger
klę švariai. Kiekvienas menkutis au
sų uždegimas arba tekėjimas iš ausų, 
nors ir manytum nesvarbus, reika
lauja tuoj gydytojo apžiūros. Grei
tas gydymas gali išvengti apakimo 
ar apkurtjmo. Priprastas ir geras 
vanduo del akių plovimo yra borak- 
so rūgštis (bcracic acid). Jos pusę 
šaukštelio reikia induti į puskvortę 
vandens.

Dantįs
Sveikas kūdikis turi prasikalti dan

tis tarp šešto ir septinto mėnesio. 
Dvidešimts dantų sudaro pirmą se
tą, arba “pieninius”, ir jų pasirody
mas labai įvairiuoju. Priežiūra šitų 
laikinų dantų yra labai svarbu. Juos 
reikia du sykiu Į dieną apvalyti švel
niai trinant su minkštu audeklu arba 
vata pavilginta su boraksinės rūgš
ties mišiniu. Kūdikiui augant didyn, 
reikia jį pamokinti vartoti dantų še
petuką, nes svekuma antrųjų dantų 
priklauso žymiai nuo priežiūros “pie
ninių”.

Antrieji arba amžini dantįs pasiro
do apie Šeštus arba septintus kūdikio 
metus. Sete buna 32 dantįs. Pirežiu- 
ra šitų dantų yra pirmaeiles svar
bos. Yra saugus paprotis kas šeši 
mėnesiai duoti geram dentistui apžiū
rėti kūdikio dantis.

Visada savo kūdikiui duok geriausį 
maistą. Jei negali žindyti savo kū
dikio, neeksperimentuok su įvairiais 
dirbtinais, bet pradėk tuoj gerai— 
duok jam tą maistą kuris padarė 
daugiau sveikų ir vikrių vyrų bei mo
terų negu visi kiti kūdikių preparatai 
sudėjus į vieną—duok savo kūdikiui

Tuoj kaip tik jūsų kūdikio dantįs 
pasirodo, pripratink kūdikį užžiurėti 
dtfmis. Valyk kūdikio dantis siti pirš
tu padengtu minkštu audimu ir Col
gate’s Ribbon Dental Cream. Vėliau 
mokink jį šveisti dantis reguliariai 
po kožho valgio su Col£aters.' Jis la
bai patinka vaikams. • '

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
1st DANTISTAS tSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro,

1305 E. 0 Street 
Cleveland, Ohio.
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Šviežias Ukes Pienas, Smetona Nugriebta
DEL VARTOJIMO NAMUOSE

šešiasdešimts penki metai atgal, Gail Borden 
užtikrino kiekvienai šeimininkei visur, užtek
tinai visai šviežio pieno, sterilizuotose bloki
nėse . Yra ketuiarsdešimts išdirbysčių prie 
ganyklų, kur ganosi geriausios karvės, kurio
se yra priruošiamas pienas pagal formula iš
dirbtą žmogaus kurio parašas ant kiekvienos 
blokines yra garantija geriausios rūšies pie
no produkto.

Del smetoniniu sriubų ir virime, del pudingų, 
pajų ir kepimo, yra daugiau pageidaujamas 
negu šviežias pienas, ir daug pigesnis. Ka
dangi jis nesimaino kokybėje, maistingume, 
ir skonyje, galima remtis ant jo del gerų pa
sekmių.

kupony paženklinant kokias painokas 
ir mes prisiusim jas dovanai.
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KUPONAS
Susai t Pa i «i
M ėsos Pudingai

Pyragai Sriubos

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK
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LITHUNIAN TYPES 
AND CHARACTER
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action nothing will turn him 
from his purpose. At the pres
ent day these traits, sometimes 
degenerating 
manifest 
ordinate 
which is 
tablished

The Lithuanian considers 
that his own penetration and 
decision have a 
to any money, 
no sacrifice for 
deems good and 
himself completely to the thing | 
or the person that he honours. Į 
If he is deceived he floes not j 
take vengeance. His attitude i 
is rather one of shame mingled 
with contempt—shame for the j 
unworthiness of the erstwhile 
object of his respect. In one of 
his stories Wichert has made 
good use of this characteristic. 
He does not make the lover slay 
the betrayer of his fiancee; in
stead the lover himself com
mits suicide. In real life, how
ever, suicide is very rare among 
the Lithuanians, who through
out the centuries have remain
ed singularly immune from the 
phenomena of degeneracy.

Forbearance and a too trust
ing disposition are typical Lith- 

run

Some of the chief causes of 
winter swearing: (1) frozen 
radiators; (2) ditto water- 
pipes; (3) the plumber; (4) oil 
burners; (5) cold feet; (6) 
women; (7) collar buttons; (8) 
the weather man. Add as many 
more pet grievances to the list 
as you care to; we won’t object.

into obstinacy, 
themselves in an in- 
love for litigation 

keeping the newly-es- 
courts decidedly busy. 
Lithuanian

Particularly marked is the 
Lithuanian’s passion for trees. 
In his eyes there is something 
sacred in the forest, and he 
loves to live in a home surround
ed by woods. Practical needs 
seem a secondary consideration. 
That is why in his songs and 
legends he returns constantly 
to the forest.

• That a race possessing these 
distinguished characteristics 
should have excersised compa
ratively so little influence upon 
European civilization, Vi.dunas 
explains that by its relatively 
numerical weekness, by the 
lack of national organization 
absolutely necessary for the 
development of internal forces, 
anil above all by the fact that 
Lithuanian intelligence has

■ been constantly at the service 
of other nations, and has ap
parently never had a proper 

■- chance of asserting itself. But 
study of the proverbs and say
ings of the Lithuanians, of their 
popular tales and poems, will 

T convince one of their quite ex
ceptional sagacity.

A very refreshing Lithuanian 
trait is a freedom of attitude 

_ which makes no distinction bet
ween classes; a typical Lithu- 
apjan will bear himself the same 
in the presence of a lord or a 
beggar. The Lithuanian is a 
man of his words. The head 
or father of the family gives 
his orders in the fewest words, 
but without appeal.

One can have entire confi
dence in the promise of a Lithu-

* anian. Even today’ large sums 
pass from hand to hand on the 
simple word without 
acknowledgement.

Despite of centuries of poli
tical dependence, the Lithu
anian has not lost a certain 
masterful tempCTament. This t 
has nothing in common with ■ mentally religious, 
the wish to enslacc others, but "c
is rather a feeling of pure per
sonal dignity. With this is com
bined another trait less strong
ly marked in other races. He 
does not fear solitude, which 
for him is often a kind of re
fuge from which perhaps em
anates the primitive “atomic” 
character of the (Lithuanian 
national life, the want of har
mony which one may even ob
serve today, although the suf
fering of recent decades has 
urought 
tion.

In his 
gers fhe 
ly reserved and chary of speech. 
Although the language lends it-: accompanied by their own wiv- 
self admirably to eloquence, | 
the Lithuanian, i 
you well, is laconic, and rarely 
disposed to mingel in conver
sation unless this touches upon 
a subject Interesting to him as 
a Lithuanian, while a momenta
ry outburst is often succeeded 
by relapse into contemplative 
calm.

Other impressive 
are boldness,* tenacity 
pose and an iron /will. 
Lithuanian has resolved to em
bark upon a given course of intelligently.

value superior 
He will neglect 
that which he 
just. He gives

išvalyt. Pilni 
skustuvas, su c 
stra ašmenim,

Aštrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo.

ne subraižys 11

I 
I 
I

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

dantis su

COLGATE'S

BOB’S FAREWELL
You can keep every kis 

gave you,
You can keep every golden

You can keep ail the tricks 
I taught you,

And the stories you made 
me confess;

You can keep whatso’er you 
care to,

My loving—and the parties 
we threw;

But—please—give me back 
what I’m missing,

The cold cash I wasted on 
you.

uanian qualities which __
through history. It was thus Į 
that Keistutis fell into
hands of Jagellon. It was thus|built the first fleet, the humble 
that Vytautas lost his great 
battle against the Tartars. And 
this disposition was largely res
ponsible for the fatal union 
with Poland which the Council 
of the League of Nations would 
fain have the Lithuania of to
day repeat. On the other hand, 
the Lithuanian does 
forget a betrayal of 
donee, as the Poles 

writton 1 finding to their cost.

the 1

-------- o--------
‘Twas ever thus, thinks P. 

Akšis. He says when Noah

marvels in thia direc-

intercourse with stran- 
Lithuanian is general

Complete in Itself

VISI LIETUVIAI ateina į savo 
šita geriausią maudynę. Abru- 
sas ir muilas viskas tik už 25c. 
921 St. Clair Av.^ arti E. 91 h St.

Reikalinga Pardavėjai
Keli gabus vyrai ar moterjs j Real 
Estate biznį. Gali padaryti daug pi
nigų. Nuolatiniam ar vakarais dar
bui. Duodama didesnės išlygos negu 
kitur. Atsišaukite (l‘J)

GEO. KAUPA & COMPANY 
G. Kaupas Vedėjas

6603 St. Clair Ave. Cleveland. O.

Gėrėtis Patn-ExpellerioTrynimn
Nelauk ligi to, kuomet jau busi pri

verstas atsigulti. Po sunkiam dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
suteik palengvinimų !

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, nega’i būti sergančiu. Pamėginkit 
Pi in-Eipcllcriu išsitrinti skauduliui< vietas.

Kvengkite skaudamų pečių ir diegian
čių sąnarių. Pain - Expelleris palaiko 
sveikus žmones geroje padėtyje!

35c. ir 70c. už bonka apt jukose.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.

| DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 

; Vakaran? ofisas atdaras nuo 7 iki b 
Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

k Trindamas su Ruffle 
Ištrins! Pleiskanas Lauk.

rii ilotiiuno i.i' kvit n;.m 
čiuni, ir vis nea|>sakon>ui

prašalins. Ruffles

j elelonas
P. J. KERŠIS 

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

C. D. A1NGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisiu reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tū

NAMŲ IR
GYVENIMO 

REIKMENYS
užlaikėm visokių pe
čių, gazu ir anglimi 
kūrinamų; drapanų 
skalbimui mašinų; 
torielkų, puodukų ir 
visokiu alumino dai
ktų. Taipgi užlaiko
me po senovei api- 
nių, sirupą ir milte
lius pasidarymui sauįjg^
namie skaniu geri-SS^^^q- 
rimų, ir tam reika-^^jSK 
hngus prietaisus.
Superior Home

Supply
6101 SUPERIOR AVE.ftSSg 

8707 BUCKEYE RD. , W?, 
CLEVELAND, O.

not easily! 
his confi- 
are now | 
The hit

ler’s flagrant breach of the Su
valkai agreement has from the

i first proved a stumbling-block
1 to any modus vivendi.

The Lithuanian is tempera-
. He is much 

[ given to acts of devotion in 
which singing largely figures. 
In many homes a verse is* sung

■ before every meal. And before 
I the commencement of a reli
gious service, those who have 
assembled will sing with extra
ordinary fervour hymns which 
they themselves have selected. 
One or two will begin, others 
will join, and soon the entire 
company will be singing to
gether. Hymns set to some an
cient popular melody are gen
erally preferred.

| taxpayer got soaked.
-------- o--------

A hick town, according to 
J. Bindokas, is a place where 

j everybody is suspicious of the 
; man who won’t join four or 
five things.

-------- o--------
Laugh and you learn—for 

tear-filled eyes see nothing but 
I sadness.

-------- o--------
A. Žukas destribes the lone

liest feeling as being when the 
telephone operator repeats your 
number and then completely dis
appears off the line, as it were 

no—no ring, no busy signal, 
answer, no nuthin’.

-------- o--------
Pete Brazauskas says he nev

er will believe in dreams again. 
One of them assured him he 
wasn’t married.

-------- o--------
Good or bad, says P. Šimkū

nas, a person’s reputation usual
ly precedes him to new fields.

-------- o--------
■ For John Henry McFlynn, 
Weep, you nephews and nieces. 
He played with some dynamite,

į And now rests in pieces.
-------- o--------

| Correct this sentence: I like 
Old-Fashioned Folk jthis suit, John, said friend wife, 

H. J. Barne and E. F. Bristol, ^nt afraid jfs a little too
i expensive.

es, were Cleveland visitors last i1’1

until he knows j 7 ucstday and Friday.—Albion,
Pa.. News.

r than a Mustard Plaster

Skauilojimu,

35c and 65c, jars and tubes 
Hospital size, $3.00

W.\W/.%V.V/nV?.WAW;%V,W.’a,<W.W.V.V.WA’lW?/J
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Rakandų Krautuve

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

Musų kainos žemos, prieinamos kožnai Liesai.

Furniture Co.

Prospect 2420 Central 1766

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

, kuojam, išlaidžiam ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

u Vienybes” Savaite
NUO

BALANDŽIO 20 IKI BALANDŽIO 27, 1924
LANKYKIT prakalbas,'įjaskaitaš, vakarėliais 
kolonijose rengiamus tą savaitę paminėti spau
dos atgavimą!
UŽSIRAŠYKIT kas antradieni laikraštį “Vie
nybę” (kaina metams $4), kurio nuomones vi
si Amerikos laikraščiai pastebi.
KURIE ................ — ’ “ '
savaites 
$1.50.

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

193 Grand Street Brooklyn. N. Y.

6412 Superior Avenue
M. Sacevičius ir J. Choinackąs, Savininkai.
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Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos
ir Angllškai-Lietuvlfikaa

turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam t

S‘“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos šaulių 
Sąjungos leidžiamas. Jamę gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir klausiniai. “Trimitas” drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bės 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
tą, ir tt.

“TRIMITAS” rašoma lengva ir mažamoksliams aiškiai supranta
ma kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti tikru 
draugu ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynės 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 /Vir.erikoje ir 
savo giimnėms bei pažįstamiems Lietuvoje.

Amerikoje “TRIMITĄ” galima užsisakyti per:
L. Šaulių Atstovą — A. Žemaitis, 3251 S. Halsted St. Chicago, Ill. 

Pr. 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.

=■

LietuvHkai-AngliSkaa
Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia,
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kūpi čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. .Kurie patįs nsai- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus:.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

o--------
Congressmen jnay not 

' in favor of tax reduction, 
! if they value their jobs, they’d 
I better be, snaps T. Neura. 

-------- o--------
After several weeks’ study of 

j Mah Jong Gladys has broken 
| down and confessed that she 
prefers draw poker. 

-------- o--------
Terrible news from London. 

Doctor has a serum to make 
men tireless. P. šūkis says these 

1 serums make him tired.

be 
but

į

V^V^^VAW.V.V.W.V^.V.V.WAV.W.V/.VV.'.V.W.VAA

t- Į less you work industriously and

Mr. li Knowitt Of course, the porter brought It upl No doubt’

qualities 
of pur- 
Once a

310^0 
sii.ue

Hello! is this 
THE Hotel DESK- V/E 
where s Box i 
ORDER6.D BPOUCHr 

TO My CiOOHP 1

the
un-

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

pitcher’s dream, 
batter’s nightmare, 
rolling pin’s duty, 
miner’s habit.
-------- o--------

A dozen horseshoes over 
door won’t prevent bad luck

INTERNATIONAL CARTOON CO^ N. Y.

i

-------- o-------- |
STRIKES

—The bowler’s delight, 
—the 
—the 
—the 
—the

By Thornton Fisher

’ CHIET PoftrER- 
\ SaHS • r vvaS

VIENINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR PROGRESIVeS 
MINTIES DIENRAŠTIS:

“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos liaudies reikalus, tvirtąi 
slovi už žemes reform® ir stovi sargyboje obalsio: “Lais
va nepriklausoma, demokratinga Lietuva su Vilnium ir 
Klaipeda.”

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

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

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo laiko yra papuošiama kari
katūromis ir paišintais.
Kaina: Lietuvoje mėnesiui 4 litai, užsienyj 5 litai.
LIETUVOS ŽINIŲ” ADMINISTRACIJA

KAUNAS, LAISVĖS ALĖJA Nr. 60 LITHUANIA.
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DIRVA

Trumpins Kareiviavimą
Lietuvos Seimas turi pasiūly

mą įstatymo kuriuo einant ka
reiviavimo laikas busią sutrum
pinta tokiu budu: naujokai pri
imti 1924 m., tarnauja pėstinin
kuose 23 mėnesius, specialinė- 
se dalyse 35 mėnesius; priim
tieji 1925 metais, tarnauja pės
tininkuose 22 mėn., spec. 34 m.; 
priimtieji 1926 metais tarnauja 
pėstininkuose. 21 mėn., specia- 
linese dalyse 30 mėn.; priimtie
ji 1927 m., tarnauja pėstinin
kuose 18 mėn., spec. 24 mėn.

(“L. U.”)

į Knygos už Pusę Kainos! Paskutinis Knygų Nupiginimas?
B ' __ !

Nubaudė Šelmi
Krakenava. — Panevėžio tai

kos teisėjui nagrinėjant Elzbie
tos Ppvilaūskaitės bylą prieš A. 
Adomaitį už prisigyvento kūdi
kio išlaikymą, skundėja mergi
na staiga savo buvusiam jau
nikiui vitrijolu apipylė ' veidą., 
Viena akis išdeginta, visas vei
das žaizdose. Povilauskaitė su
imta, nes tokis atkeršijimas tai 
negirdėtas atsitikimas teismo 
rūmuose. Gi vyrukas gaus il
gai kentėti už savo nedorą pa
sielgimą su mergina. (“K.Ž.”)

Keršto Žudynės
Narviliškės (Ašmenos aps.). 

-— Čia gyveno Krupavičių šei
myna, kuri gana ilgai bylinėjo
si del žemės, bet galų gale lai
mėjo. Priešingoji pusė norėda
ma atkeršyti tą jų laimėjimą 
atvažiavo j Krupavičius sve- 
čiuosna. Gerokai nugirdę sve
čiai šeimininkus visi sugulė 
miego. Bet vaišingi svečiai pa
rengė namiškiams visiems jau 
amžiną poilsi. Nužudyta penki 
gyvi asmens ir šeštas turėjęs už 
savaitės gimti kūdikis. (‘L.R.’)

▼▼▼▼▼▼▼
Indomi Byla

Kauno II-os nuovados Taikos 
Teisėjas nagrinėjo Šaliamoro 

; bylą, kuris išstatė Kąuno Mie
sto Muzejuje ąntspaudas su už
rašu “Purickis su sacharinu ir 
kokainu”. Kaltintojas Polici
jos atstovas pabrėžo kad tai yra 
pasityčiojimas iš valstybės žen
klo, ir prašė jį nubausti einant 
įstatymu, šaliamoras savo kal
boj pareiškė kad jis nemanęs iš 
valstybes ženklo tyčiotis, bet 
turėjęs omeny j tik Purickio 
spekuliaciją, apie kurią visi ži
no. Teismas jį pripažino kaltu, 
bet einant amnestijos įstatymu 
nuo baudos paliuosavo.

.(“L. U.”)

&

■
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Pasirinkite Knygų už $20.00 Prisiųskite Aušros Knygynui TIK $10.00
Šitas bus paskutinis toks istoriškai didelis knygų nupiginimas. Todelgi, nepraleiskite progos, Įsigykite reikalingiausių 

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

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

Meilės Laipsniai
Knygoje parodoma kaip meilė vystosi pas 

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

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

šitas Lietuviškas Sapninykas yra sutaisytas 
pagal tikrą persiškai egiptišką sapninyką ir net 
su 300 paveikslų. Taipgi randasi ir planetos 
atspėjimui ateities, šitas Sapninykas geniausiai 
išguldo visokius sapnus, kokius tik žmonės 
sapnuoti gali. Šito Sapninyko jau nebu
vo niekur galima gauti, buvo išsibaigęs, 
dabar mes vėl jį atspausdinome. šitas Sap
ninykas lietuviškam pasauliui yra žinomas 
kaipo Olszewsl .o Sapninykas. Ir už jį geres
nio nėra ir bi ti negali. Pusi. 205, apdarytas. 
Kaina $1.50, ii i birželio J dienai tik $1.25. 
Neapdaryto ka.na 75 centai.________________

Lietuvos įstatymai
Sistematizuotas Įstatymų, Instrukcijų Rinki 

nys. Sutaisė teisininkas A. Merkys, redagavo 
Vyriausio tribunolo pirmininkas — Krikščiūnas. 
Knyga yra labai didele, turi net 1031 puslapių. 
Kad geriau pažinus Lietuvos tvarką, Lietuvos 
teises, kurioms Lietuvos žmonės naudojasi, rei
kia būtinai perskaityti Lietuvos Įstatymus, ši 
toje knygoje yra aiškiai parodoma sulyg kokiais 
įstatymais Lietuvos žmonės tvarkosi. Kaina 
$4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.

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

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

Lazdynų Pelėdos Raštai
• Keturi tomai, apdaryta į 

oje, 1922. Pus]. 950. Kaina 
1 dienai tik $4.50.

dvi knygas. Tilž- 
$5.00, iki birželio

Ivanhove
Parašė Walter Scott. Romanas - dviejose 

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

Pažinkite Mus!
Paruošė Vasiliauskas ir J'. Janušonis. Įžy

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

Šitą knygą prirengė Lietuvos Mylėtojas da 
1890 metais. Išleido tais laikais gyvavusi Bal- 
timorėje, Md., M. D. RL Draugystė. šitų kny 
gų randasi Aušros Knygyne gana mažas skait
lius, norintis jas įsigyti pasiskubinkite. Pusi. 
234, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai 
tik $L00._________ _________________________

Degtukų Gamyba
Lietuvoje šįmet yra keturi 

degtukų fabrikai, jų tris Kau
ne, vienas Jonavoje. Pereitais 
metais visuose fabrikuose buvo 
pagaminta 48,056,610 dėžučių, 
kurių .17,899,320, t. y. daugiau
sia, pagamino Kauno fabrikas 
“Etna”. (“Kl. Ž.”)

Dar Ne Galas?!
Šiauliuose atsirado daug vy

riškų ir moteriškų “siuvyklų”. 
Reiktų atatinkamoms įstaigoms 
susirūpinti kad perdaug nepri- 
siutų. Kad nebūtų be reikalo 
kalbama, privesime keletą pa
stebėtų faktų Dvaro gatvėj — 
“Siuvėjas Kariškiu ir Civilių, 
Nochimoves”, paskiau, Višins
kio gat., — “Vyriškų Siuvėjas, 
L. Spiz”, be to Varpo g-vėj — 
“Viriškas Siuvėjas, I. Mana
nas”, o Pagižių gatvėj — “Mo
teriškų Siuvėja”. Ne vien tik 
“kriaučiai” tokie griešninkai su 
savo keistomis iškabomis, bet 
kur tik pažiūrėsi visur patėmy- 
si* kalbos darkymų. (“š. N.”)

(Nuo “Dirvos” Red.: Ameri
kos Lietuvių tūli laikračšiai dar 
aršiau darko musų rašybą, sa
ko: “Kriaučių siuvykla”, arba 
“Kriaučių šapa” (fabrikas).

Šelps Ūkininkus
Ministerių kabinetas nutarė 

tiekti pašalpos nukentėjusioms 
nuo lietaus ūkininkams, aprū
pinant juos grūdais paskolos 
pavidale. (“Tr.”)
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Lietuvių Kalbos Sintaksė
Paruošė P. Klimas. Kaunas, 1921. Pusi. 

56. Kaina 35c., iki biržežio 1 dienai tik 30c.__
Žodynas Angliškai-Lietuviškos Kalbos

(Dalis II). Sutaisė A. Lalis. Visi žodžiai 
angliški išguldyti į lietuvių kalbą. Pusi. 835, 
apdaryta. Kaina $6.50, iki birželio 1 dienai tik 
$4.00.
Žemaičių Vyskupystė

Šitą garsią knygą parašė Vyskupas Motie
jus Valančauskas. Knygoje galima rasti tą, ko 
nei vienoje Lietuvos istorijoje nesiranda. Kny
goje parodoma yra kaip žemaičiai likosi ap
krikštyti, kokias dovanas jie gavo, kaip ir kada 
steigės Įvairus miestai ir bažnyčios Žemaitijoje, 
kaip atsirado kl ioštoriai, bernadinai, barniai ka 
talikų su kalvinais, jėzuitai Varmuose, karalius 
ties Šatrijos kainu, dominykonai, karmelitai, ra- 
kitai, Telšiai, Plungė, Kretinga, Raseiniai, Kė
dainiai ir t.t. Tai yra svarbus istoriškas doku
mentas, vertas kiekvienam lietuviui žinoti, šitų 
knygų turime gana mažai ir niekur gauti jau 
nėra galima, užsisakę pirma, laimes. Pusi. 247, 
apdaryta ir didelio formato. Kaina $8.00, iki 
birželio 1 dienai tik $5.00.
Lietuviškai-Latviškas, Lenkiškai-Rusiškas 
Žodynas

Šitą garsų keturioms kalboms žodyną, sutai
sė kun. M. Miežinis, Tilžėje, 1894 metais ir kito 
žodyno, kuriame rastųsi keturios kalbos ir tiek 
daug žodžių, pas lietuvius nėra. Norintiems 
pažinti paminėtas kalbas būtinai verta įsigyti 
šitą žodyną. Musų patarimu yra pasiskubinti, 
nes mažą skaičių turime, pavėlavę negausite. 
Pusi. 293, apdarytas, didel'O formato. Kaina 
$4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.
Kun. Tumo-Vaižganto Raštai >

Vaišganto raštuose randasi visko kas reika 
linga žinoti literatiškam žmogui. Stylius rašto, 
kalbos gražumas ir gyvus įvairių dalykėlių api
budinimas, tai Vaišganto dovana. Knyga labai 
didelė, nes susideda iš 5 tomų, bet apdaryta i 
vieną knygą. Pusi. 1142, gražiais apdarais. 
Kaina $8.00, iki birželio 1 dienai tik $5.00.
Svarbus Tautos Dokumentai

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

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

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

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

5. Dr. Griniaus 
biografijai.

6. M. Biržiškos — Antanas Klementas lietu
vių rašytojas pradžioje XIX amžiaus.

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

šitos visos knygos yra apdarytos į vieną, 
“Lietuvių Tautos” leidinys. Kaina $7.00, iki 
birželio 1 dienai tik $5.00.

Medžiaga L. Ivinskio

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

gą turėdamas nereiks kiekvieną sykį bėgti pas 
advokatą, bet atrasi joje įvairius patarimus— 
legališkus su įvairiomis legal iškomis teisėmis. 
Pusi. 142, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 
dienai tik $1.75.____________________________
B e n - H u r ?

Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. 
Parašė Lew Wallace. Pusi. 472, apdaryta. Kai- 
na $2.00, iki 1 dienai birželio tik $1.50.

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

senovišku liekanų ir 5 spalvuotais žemlapiais. 
Gražiais‘apdarais. Pusi. 305. Kaina $2.50, iki 
birželio 1 dienai lik $ 1.75.

Pajauta
Pajauta arba Lizdeikos duktė XIV šimtme

tyje. Istoriškas romanas M. Bernotavičiaus. 
Sulietuvino Jonas Montvilas. Pusi. 468, apda
ryta. Kaina $3.į)0, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Botanika

Botanika arba Taislius Auguminis. šitą 
svarbių knygų parašė kun. Ambraziejus Pabrie- 
ža. Knyga naudinga, tik deja jų gana maža 
turime, pertai norintis šitų knygą įsigyti pasi
skubinkite. Pusi. 16G, didelio formato, apdary
ta. Kaina $3.50, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Apsakymas Kelionės į Palestinos Žemę.

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

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

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

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

Aprašo kokiu budu žmonės rašyti išmoko, 
kokiu budu sau rašto išsidirbo, kokios tautos pir
miau ir kokios paskiau. Raštai Įvairių tautų j 
vartojami senose gadynėse ir t.t. Knygą sutaisė 
iscrnas. Pusi. 301, apdaryta. Kaina $2.50, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00.
Gamtos Istorija

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

į Mažvydas
Sen iausis Lietuvos rašytojas. Gyvenęs p lan

džioje 16-to šimtmečio. Jo darbai ir veikalai. 
Pusi. 592, apdaryta. Kaina $4.0Q, iki birželio 1 
dienai tik $2.50.
Buhalterija

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

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

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

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

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

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

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

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

Paruošė J. Elisonas. Kaunas, 1920. Pusi.
__L14. Kaina 75c., iki birželio l dienai tik 60c.

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

rintis išmokti anglų kalbą būtinai Įsigykite šitą rankvedį. Pusi. 310, ap
darytas. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00.
Žinynas.

Tai garsi knyga, ji turi rastis kiekviename name, pas kiekvieną lie
tuvį. čia randasi rinkinys visokių patarimų apie sveikatą ir budus gydy
mosi, čia yra patarimai ūkininkams, daržininkams ir kitiems. Čia randas 
daug dalykinis astronomijos, mitologijos, istorijos, aritmetikos, geografijos 
ir medicinos. Namai be Žinyno, namai be mokyklos. Nauja laida. Pusla
pių 392, gražiais apdarais. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.
Naujas Pilnas Orakulas.

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

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

Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas.
Šita knyga yra reikalinga kiekvienai gaspadinci, kuri nori pagamin

ti gardžius valgius. Pusi. 162, apdaryta $1.75, iki birželio 1 dienai tik 
$1.46.
Žemės Globusas.

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

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

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

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

Paraše Simanas Daukantas. Puslapių 531, apdaryta. Kaina $2.75, 
iki birželio 1 dienai tik $2.25.

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

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

Parašė Dr. A. Bacevičius. Pusi. 498, apdaryta. Kaina $2.75, iki bir
želio 1 dienai tik $2.00. Svarbi knyga apie viso pasaulio kraštus.
Etimologija arba Istorija Apie Žemės Tautas.

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

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

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

nius, dūšias ir t.t. Pusi. 470, apdaryta. Kair.a $2.75, iki gegužės 1 dienai 
tik $2.00.
Sveikata.

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

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

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

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

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

Vienuolio Raštai
Dvi knygos apdarytos j vieną. Tilžėje, 

1922. Pusi. 500. Kaina $3.00, iki birželio 1 die
nai tik $2.50.________________________________
Šventas Petras Ryme

Parašė H. Sinkevičius. Vilniuje, 1908. 
Pusi. 230, apdaryta. Kaina $1.25, iki birželio 
1 dienai tik $1.00._____________ ’______________
Karo Takas

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

Parašė Einil Zola. Pusi. 432, apdaryta.
Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00.
iš Mano Atsiminimų

Parašė Dr. V. Pietaris. Su autoriaus pa
veikslu. Telpa gana daug žingeidžių apysakų. 
Pusi. 301, apdalyta. Kaina $2.00, iki birželio 1 
dienai tik $1.50. ____ ' 
Putino Raštai

Dviejose knygose, apdaryta Į vieną. Tilže 
je, 1922. Pusi. 480. Kaina $2.50, iki birželio 1 
< 1 ienai tik $2.00._____________________________
Skalpų Medžiotojai

Parašė Mayne Reid. Tilžėje, ^1922. Pusi. 
219, apdaryta. Kaina $1.50, iki birželio 1 diehdi 
tik $1.25._________________________________ ___
Pampėjos Galas

Parašė Eug. Turo. Romanas. Tilžėje, 
1922. Pusi. 200, apdaryta. Kaina $1.75, iki 
birželio 1 dienai tik $1.50._______________
Bedievių šventraštis

Knyga sudaryta iš senų “Kardų”. Daug 
gerų pasiskaitymų, daug paveikslų ir juokingų 
dainų. Pusi. 900, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00._____ ______________ _
Lietuvos Kariuomenė
'll Knygoje rtprašoma ir paveikslais parodoma. 
Lietuvos kariuomenė ir jos vadovai. Knyga 
žingeidi, ypač tiems, kurie interesuojasi Lietuvos 
padėtim. Knyga didelė 7x10, gražiais apdarais. 
Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Abrozdai

Keturi abrozdai — didžių Lietuvos kuni
gaikščių: AĮgirdo, Gedimino, Vytauto ir Keistu
čio. Paveikslai .tinkami papuošti namus, ofisus, 
svetaines ir 1.1. Kaina $2.00, iki birželio 1 die
nai tik $1.50.
Naujųjų Amžių Istorija

Paruošė V. Zakševski. Dvi knygos. Tilžė
je, 1922. Pusi. 330. Kaina $1.25, iki birželio 1 
dienai tik $1.00.
Rytai ir Mytai

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

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

Paveikslai ir aprašymai. Surengė J. Šilie-
• t is. Knyga turi 190 paveikslų iŠ vokiečių oku- 
I pači jos laikų ir tiek pat puslapių su lietuvišku 
; ir anglišku aprašymu. Knyga didelio formato.
Kaunas, 1922, pusi. 190. Kaina $6.00, iki birže 
lio 1 dienai tik $4.00.________________________
Vokiečių Kūryba

Paraše prof. Heincmanas. Vokiečių literatū
ros istorija. Berlyne, 1922. Pusi. 550; II tomai 

i į vieną knygą, apdaryta. Kaina $3.50, iki bir- 
Į žclip 1 dienai tik $2.75.______________________
Senų Gadynių išnykę Gyvi Sutvėrimai

• Sutaisė šernas. Knyga su daug paveikslų. 
Pusi. 370. Drūtais apdarais. Kaina $2.50, 
iki birželio 1 dienai tik $2.00.
Krėvės Raštai

Trijuose tomuose, apdaryta vienoje knygoje. 
Tilžėje, 1922. Pusi. 700. Kaina $4.50, iki bir
želio 1 dienai tik $4.00. _________________

■

Sekretai Monijimo, Arba Kaip
Likti Burtininku

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

Šitą istorišką knygą paraše Dr. Jonas šliu
pas. Knygoje aprašomi nuotikiai Lietuvoje nuo 
1569 metu iki 1795 metu arba 
jos iki Rusijos pasidalinimo, 
pažinti su Lietuvos istorija 
knyga. Pusi. 552. apdaryta, 
birželio 1 dienai tik $3.00.

nuo Liublino uni- 
Norintiems susi- 

verta įsigyti šitą 
Kaina $4.00, iki

Žmonių Poezijos Antologija
([vairių dainų rinkinys). Binkio tekstas, 

šemonio piešiniai. Leipcinge, 1923. Pusi. 196, 
dideliu formato. T’ ' 
nai tik $2.50.

“Gyvenimas”
Mėnesinis žurnalas skiriamas mokslo gvildenimo reikalams. Leidžia 

Mokslo Draugai. Redaguoja Dr. A. J. Karalius. “Gyvenimo” bendradar
biai — visi lietuviški mokslininkai. Kaina metams $2.00, kurie iki 1 die
nai birželio užsirašys “Gyvenimą” ir prisius $2.00, gaus dovanų naują

- “Venerinės arba Slaptosios Ligos
. luCip< HIJ4U, 1.74.0. * UOI. A./W, 1ICJ.I uiinvuv j ■............. r

Kaina $3.00, iki birželio 1 die- > knygą parašytą Dr. A. J. Karaliaus — 
1—Kaip Nuo Jų Apsisaugoti”.

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

AUŠROS KNYGYNAS
3210 So.tialsted St Chicago, Illinois

Biblija Kunigo Bimbos &
Kurie myli juokus patys ir myli juokinti ki

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

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

Paruošė prof, čelpanov. Vilniuje, 122. 
Pusi. 242. Apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 
1 dienai tik $1.75.
Mažosios Lietuvos Politikos Veidrodis

Šitoje knygoje vaizdžiai nupieštą abelna pa
dėtis Mažosios Lietuvos. Parašė A. B. Klaipė
diškis, Kaune, 1923 m. Pusi. 190, didelio forma 
to. Neapdaryta. Kaina $1.75, iki birželio L 
dienai tik $1.25.
Fizikos Dalis I, II, III

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

Naujas pertaisytas leidinis. Sutaisė J. Da
mijonaitis. Kaunas, 1922. Pusi. 126. Kaina 
75c., iki birželio 1 dienai tik 60c.
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Ką Mano Daryti Lietu- ■ 
vių Taupymo ir Pa

skolos Draugijos
Valdyba?

Kovo 10 d. ryte Clevelando 
Angliški laikraščiai paskelbė 
apie nuopuolį The Municipal 
Savings and Loan Co., ir tos įs
taigos durįs užsidarė ant visa
dos sulaikant išėmimą 'ir inde- | 
jimą pinigų. Daugybė Lietuvių j 
kurie turėjo pasidėję pinigus jos 
skyriuje paneš nuostolius, nes

įlos Bendrovės. Jiems tada Įt
iko liuosos rankos elgtis kaip pa- jdentų prakalbos, 
tinka, ir šiandien matot kaip! J; / 
jie pasielgė.

Tiek turiu pasakyti kad jei aš 
iki šiol bučiau buvęs šios Įstai
gos iždininku tai tos klaidos ne
būtų įvykę. Bet turi būti tam 
padaryta pagalba.

Patarimas Visuomenei
Reikalinga tuoj šaukti ekstra 

susirinkimas šėrininkų ir depo- 
zitorių ir reikalauti nuo musų 
direktorių pasiaiškinimo, duoti 

ten jūsų malonybė Lietuvis kai- įstaigos vedėjams patarimus ir 
bino visus sakydamas: Aš jums užlaikyti visuomenę nuo pavo- 
užtikrinu kad bus gerai. jaus pinigų žlugimo.

Bet šiandien malonybės nėra' Bukim rūpestingais žmonė- 
ant “sosto”, ir Angliški laikraš-!mis ir galvokim apie gerovę sa- j 
čiai kasdien rašo straipsnius Į'° Liet- laupymo ir Paskolos, 
kaltindami tos įstaigos vedėjus. Ben^vės. Stokim visi išvieno

Bet ‘ svarbiausias klausimas j 
yra tame. Ant metinio susirin- Į 
kimo Lietuviškos Taupymo ir 
Paskolos Bendrovės šėrininkų 
buvo pakelta klausimai ir tei
raujamasi šios Lietuviškos įs
taigos vedėjų kodėl jie padėjo 
$50,000 į The Municipal Savings 
and Loan Co., ar nėra pavojaus 
pinigams? Pirmininkas ir sek
retorius atsakinėjo kad pinigus 
mes galim gauti atgal bile die
ną ant musų pareikalavimo, ir 
viskas esą, gerbiamieji, kuoge
riausia, mes žinom ką mes da
rom.

Cuyahoga County turi padė
jus į The Municipal Savings and 
Loan Co. $1,490.000. ir už jų 
pinigus yra uždėta apsaugos ar
ba užtikrinimo bondsai, bet Cu
yahoga apskrities valdyba kož- 
ną dieną rūpinasi ir jieško bū
dų kaip atimti tuos pinigus iš 
uždarytos įstaigos. Clevelando 
laikraščiai kasdien rašo apie pa
vojų pinigams, ir politikierius 
traukia iš kampo prirodymui 
kodėl jie dėjo ten pinigus. Po-, 
litikieriai matydami atsakomy
bę pradeda rezignuoti iš savo 
vietų.

Bet 
riai ir 
m o ir 
lim, ir valdyba nieko neužsime-1 
na....

Gana to. Turim pradėt gal
voti, imtis darbo, rasti kalti
ninkus musų politikierių tarpe. 
Politikieriai kalti del padėtų pi
nigų, $50,000; bet tas dar ne 
viskas. Tegul jie mums paro
do kiek daugiau pinigų jie yra 
paskolinę kitoms bendrovėms1 
kurios turi ryšius su The Muni
cipal S. and Loan Co, Mums j 
neturi būti gana kada jie vis I 
sakė: Gerbiamieji, viskas kuo
geriausia. Antras sakė: Vyrai, 
prie tvarkos; ką jus mums pa
tarsi!, tą mes darysim; mes tik 
biskį paskolinom, viskas yra ge
roj padėtyj. Trečias sako: Vis
kas . kuogeriausia, ką dauguma 
ir žino, bet.... O vice-pirmi- 
ninkas dar dadėjo: Mes su ka
sos globėjais nuėjom, pinigus 
perskaitėm, knygas peržiurė
jom, radom viską tvarkoj. Plo- 
kit rankom ir fain.

Taip valdyba bandė užglostyt 
reikalus. Bet mums svarbu ži
noti keik musų pinigų yra išvi
so sudėta į tas įstaigas kurios 
sykiu su The Municipal nupuo
lė ant visados. Mes šėrininkai 
ir depozitoriai turim pagalvoti, 
atkreipti atidą į musų įstaigos 
vadovus kurie ją savaip tvarko, 
atrasti kaltininkus.

Aš būdamas vienas iš pirmu
tinių prie organizavimo Lietu
viškos įstaigos ir būdamas iždi
ninku per 12 metų, visados rū
pinaus gerove visuomenės, gy- i 
niau kiek galėjau įstaigos rei-j 
kalus nuo politikierių ir darba- I 
vaissi kuogeriausia; visuomenė 1 
visados mah davė garbę balsa
vimuose išrinkdami į valdybą. 
Bet 1923 metais po išrinkimo, 
pirmame direktorių susirinki
me pamačiau vienpusišką dau
gumos direktorių pasielgimą ir 
rezignavau iš direktorių musų 
Lietuviškos Taupymo ir Pasko-1

1 Bendrovė;
į ir apsaugokim savo teises.

Visi Clevelandiečiai žinot ma
ne, aš nesu politikierius, tik esu 

I prityręs biznierius ir permatau 
. dalykus iškalno. Mano noru vis 
(yra patarti kaip butų geriau.

žodis gerbiamieji, gerbiamie- 
’ ji, negali mums šitame reikale 
pagelbėt. Aš noriu paklausti 
jūsų, šėrininkai ir šėrininkės 
L. T. ir P. B-vės, ką jus žinot 
apie viršminėtus musų įstaigos 
vedėjų pasielgimus?
šėrininkas A. B. Bartoševičius.

Birutes Duonos Bendrovė pa
baigė savo veikimą. Pati ben
drovė daugiau duonos nekeps, 
keptuvę išnuomavo kitiems.

Nors daug buvo dedama pa
stangų keptuvę išlaikyti, ir tūli 
dirbo su pasišventimu, bet vis 
šio tai to stokavo, ir galiaur ’ 
siejo kepyklą likviduoti ir 
baigti duobelę kepti.

U Z-

mes Lietuviai akcijonie- 
depozitoriai Liet. Taupy- 
Paskolos Bendroves ty-

“Dvikojo Katino” juokinga 
tragedija prisiartino. Nabagą 
katinėlį matysit švėnoj nedė- 
lioj, balandžio 27 d., nuo 5 vai. 
vakare, Lietuviškoj salėj.

Rengia A. L. T. Sandaros 18 
kuopa, loš gabus artistai po va
dovyste A. Lapes. Po perstaty
mo bus šokiai. Nepraleiskit 
šio linksmo, gražaus ir juokin
go vakaro.

“Lapkus” nulapatojo Į 
na. Subatoj, balandžio 
būrelis Clevelandiečių — 
Banionis, 
gienė, 
ėienė, 
pū ir 
žiuoja . 
mediją “Lapkus”.

Akro-
26 d.

L. Banionienė. A. Gri- 
Grigiutė, O. Ka’rpavi- 
S. Karpavičius, A. La- 
Vasiliauskas — išva- 

Akroną perstatyti ko- 
Perstatymas 

prasidės nuo 6 ;30 vakare, Ray- 
mont St. salėj.

E.
K.

Lietuvos Universiteto Stu- 
Balandžio 16 

Clevelandiečiai gavo progos 
' išgirsti prakalbas K. Marčiulio- į 
I nio ir V. Banaičio, apie kurių , 
[ atsilankymo pasekmes daugiau 
reikia paminėti. [

Prakalbos prasidėjo biskelį 
po astuonių vakare, kuomet A. 
Praškevičius perstatė kalbėto-1 
jus, ir pirmutinis kalbėjo p.. 
Marčiulionis, “Neo-Lithuania” 

[delegacijos pirmininkas. Mar- Į 
čiulionis yra gabus oratorius ir 

I pasekmingai praveda savo už- 
' briežtą kalbą, todėl per visą jo 
j kalbą buvo žingeidi! klausytis.į 
1 Jis turi labai puikią iškalbą ir j 
gerą balsą — galima sakyt vie- Į 
nas iš geriausių prakalbininkų 
kokie mus Amerikiečius aplan- j 
ko. Po jo kalbos buvo renkama i 
aukos. Pertraukoj, paraginda-1 
mas publiką prie aukavimo, kal
bėjo “Dirvos” redaktorius Kar-, 
pavietus. Po to sekė kalba V. I 
Banaičio, kuris nuosekliai apsa
kė. Po jo kalbos buvo renkama ‘ 
ką, muzikalius instrumentus, ir ' 
kaip dabar bandoma Lietuvoje 
atgaivinti naudojimas kanklių, 

į Paskui kanklėmis skambino ke- ....
lėtą liaudies dainų, plačiai vi- dingą acfu 
suomenei žinomų. Muzika pub
likai labai patiko, nes kelis sy
kius buvo iššauktas pakartoti.

Clevelande surinktos aukos:
J. V. Mičiulis 
Dr. J. T. Vitkus 
A. Kranauskas 
J. Bindokas 
J. Zvalskis

P. Baltrukonis
N.
B. Bartoševičius
S. Karpavičius 

Bronius Šukys 
Jonas Žibąs 
J. Brazys 
T. Neura 
Adv. P. J. Keršis 
Dr. J. šemoliunas 
J. Miliauskas 
A. Lapė 
J. -BlaškeviČius 
A. Praškevičius 
A. Jankauskas
O. Karpavičienė 
Iz. Samas 
St. Kreezef 
V. P. Banionis 
M. Kaminka 
J. Bartkus 
S. Banis 
A. Slavinskas
P. Vasiliauskas 
P. Dabulis

I. šeštokas 
K. Grigalius
J. Gudas 
A. Sidabrą
L Palubinskas 
A. Zdanis 
P. Mikalajūnas 
O. Peėiulaitė
O. Dagilis
Ip. Stasiulionis 
V. Zorskis
P. Erkihanas 
F. J. žiuris 
F. J. žiurienė 
J. W. Bendler 
A. Jankauskienė 
J. Šukys
J. P. Garmug 
M. Lisius 
J. Plerpa

A.
J.
P.
A.

Ip. Stonis
J. žiuris
J. Miščikas
V. žibąs
M. Sacevičius
J. Lazickas
A. Janilionis

Gudinąs 
Bartkus 
Brazauskas 
Kaminskas 
čerkesas 
Kirvelaitis

Nuo įžangos
Su smulkiomis, viso
Už parėmimą Lietuvos Uni

versiteto “Neo-Lithuania” Stu
dentų Korporacijos bendrabučio 
visiems aukautojams taria šir- 

i TMD. 20 Kuopos 
Prakalbų Reng. Kom.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
I. 00
J. 00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 ! , . v.j qq ' Matjosuis Citavicius ............ 50
1.00 Jugasė šniurevičienė.......... 100
1.00 Stanislovas Vezevičius ........ 50
i.OOj
1.00 I Visiems siuntėjams paleido-
1.00 •- -■ ■ -
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

13.00
$198.00

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos
Kazė Nevedomskailė . ...L135 
Ona žihuriutė ..................... 200
Barbora Gedzienė .............. 101
Stasys Juška ..................... 300
Baltrus Urbanavičius ....■•50 
Jieva Giegužienė ................100
Marijona Dirginčienė .........100

ine priėmėjų pasirašytas 
kvitas.

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra 
3352 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.

Frank Albrecht
MALIAVOJA NAMUS Iš VIDAUS 

IR Iš LAUKO
Darbas atsakantis. Kainos prieinamos 

Lietuvis Vedėjas. 
Randolph 5121.

1135 E. 55TH ST. Cleveland, O.

A.
K.

$25.00 
25.00 
10.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.60 
1.40 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

CHARLES MELEVIN, notaras, 
sudaro kontraktus, dytus, ir tt., 
pagamina visus legalius dokumen
tus, dabar susijungė su

HENRY LEVINE 
ADVOKATU.

Atsargiai veda visokias provas. 
1009-07 Schofield Bldg.

Cherry 730 Main 1261

Už Mažiau Negu Išdirbimas Kainuoja!

RAINKOTAI

Mrs. M. Krompolcenei yra lai
škas iš Šilalės, Lietuvos. Gali 
atsiimti bile diena ar vakare.

Jus galit užsidirbti gerus pinigus, be 
sugaišinto iš dabartinio savo darbo, 

suteikdami man vardus žmonių kurie 
norėtų pirkti naujus arba važinėtus 
automobilius. C. C. STANGE, 2000 
Euclid Ave., 2nd floor.

NUO REDAKCIJOS
Del suėjusių didesnių skelbimų 
ant šio puslapio, kitų prisiųstu 
ir priduotų vietinių žinių ne
galėjome šin numerin sutalpin
ti. Tilps sekančiame.

Pranešimas gefb. Lietuviams. 
C. Melevinas per septyniolika 
metų buvęs architektu ir kon- 
traktorium, dabar susivienijo 
su H. Levine, advokatu, kur at
liks visokius dalykus, kaip tai 
padarymą raštų ir tt. kurie rei
kalauja notaro paliudymų, taip
gi visokiais apdraudos reikalais.

Prie Melevino galit ateit viso
kiais teismų reikalais, ii' čia H. 
Levine duos patarimus ir atliks 
viską kuoteisingiausia.

H. Levine yra' žinomas vi
siems advokatas per daugel me
tų užsiimantis teismų reikalais.

Taipgi mes atidarėm ofisą va
dinamą Euclid Investment Co.,1 
kur parduodam visokius biz
nius, namus, didelius ir mažus. 
Jeigu norit pirkt ar parduot na
mą, biznį, farmą ar mainyt ką, 
jeigu turit kokį teismo reikalą 
atsišaukit į musų ofisą ant pa
sitarimo, o busit užganėdinti. 
Ofisas randasi 1009-1007 Scho
field Bldg., prie Euclid ir East 
9th st.

PARSIDUODA
2 Šeimynų namas parsiduoda; 5 kam

bariai ir maudynes viršuj ir apa
čioj; du furnasai, anglimi ir gazu de
ginami. Pigiai parsiduos jei tuojau 
pirksit. Netoli Lietuviu bažnyčios. 
Ateikit pamatyt, 6510 Edna Ave.

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ, ant Su
perior, arti E. 80 St., ties karų su

siėjimu; renda $55 su trimis kamba
riais; ineigos $250; greitam 
mui, už $900.
SALDAINIŲ Krautuvė, St.

E. 69 St. Parsiduoda už 
metų lysas, renda $30 men.

Kreipkitės Mr. Melevin 
Euclid Investment Co.

1009 Schofield Bldgį
Cherry 730 • Main

pardavi-

Clair 
$700. 2

AKRON, OHIO
Tula palaida moteris su pri- 

laidiniu atvažiavus iš Pennsyl- 
Ivanijos norėjo netiesotu budu 
[ iš S. Rodavičiaus gauti daug pi
nigų. šiose dienose atsibuvo 
teismas. Moteris ne tik daug 
advokatų, bet ir visokius pa
daužas susisamdžius atsivedė į 
liudininkus. Kokia ji pati to- 
kis ir teismas buvo. Rodavičių 
gynė labai prieinamas ir darbi
ninkų prietelius, Advok. R. A.

atsilankyti, nes matysit labai 
puikų perstatymą. “Lapkus” 
turi daug bėdos su savo pačia il
su savo draugu, kurie ji uja to
lei iki jis’ įsidrąsinęs pareina ir 
viską paverčia taip kaip jam 
patinka. Reng.

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

Doak, 308 Central Trust Bldg.J
kuris teisme plačiai išdėstė tos į LOUIS EISENBERG 
moteries gyvenimą iš svetimų 
darbų.

Balandžio 14 d. pasimirė E. 
Antanavičienė palikdama vyrą 
ir vieną sūnų. Laidotuvės bu
vo su bažnytinėmis iškilmėmis, 
kurias atliko vietinis klebonas, 
Kun. M. Cybelis.

Akronan vėl atplaukė tgauja 
padaužų, kurie užsiima žmonių 
plėšimu. Jie yra Lietuviai. Pa
tartina nuo jų apsisaugoti. Jie 
yra prie to ir kortų gembleriai 
bei šiaip žmonių apgaudinėto
jai. Meiženis.

lįruri Geležinių Daiktų, Pečių,> 
J Kvaihų, VarniJių, Cinuoja, 'i 
į Lieja ir Stogams dangalų % 
į 1169 East 7*Jth St. N. E. į 
į Princetort 1337-K į

GELEŽINIU DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plttmberiams ir Stogams Reikmenis. 

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55th STREET

“Lapkus”. Šios subatos va
kare, balandžio 26 d., Raymond 
St. svetainėj Clevelando artis
tai statys scenoje gražų veika
lą, trijų atidengimų komediją, 
“Lapkus”. Kviečiame publiką

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

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.

ČEVERYKAI ’a-i

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

The 
Parisian Boot Shoppe 

6014 BROADWAY

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

ANTANAS 
1197 East

ir vaikai, 
rėmai vi-

BARTKUS 
79th Street j

MES perkame ir parduodame ma
žas ir dideles savastis, visokius 
biznius, padarome apdraudas, etc. 
Jeigu norit pirkti ar parduoti, jei- 
n-u norit mainyti, kreipkitės prie 
Melevin'o, į„

EUCLID INVESTMENT Co. 
1009 Schofield Bldg.

Cherry 730 Mai» 1261.

JOKIAS BALUKON8S
------ -Advokatas ----- --  

Naujas ofisas 921 Engineers Bldg. Tei. Main i įso

UŽ PADĖTUS TAU
PYMUI PINIGUS |L

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.Jaikyti bondsus — 
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 dieni), ę Vakarais — Utarninkais,
Ketvergais ir Subatomis 

nuo G iki 8.

“DVIKOJIS KATINAS”
Puiki trijų aktų komedija — Stato 

A. L. T. SANDAROS 18 KUOPA.

Atsibus
NED. BALANDŽIO 27, 1924

LIETUVIŲ SALĖJ
6835 Superior Ave.

Pradžia lygiai 5 vai. Durįs atdaros 4

ĮŽANGA YPATAI ANT TEATRO 50c.
Ant šokių merginoms 35c.

Tai yra naujausia komedija, dar 
išleista knygoje. Juoko bus daugiau 
gu tikitės. Kiekvieną pralinksmins 
laimės Dvikojo Katino.

Po perstatymo bus balius. Bus taip
gi skanių užkandžių ir gardžių gėrimų.

širdingai kviečia RENGĖJAI.

ne-
ne-
ne-


