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Amerikonai Nori kad
Butu Ruhn Apleistas

SENATORIAUS LAFAYETTE ŠALININKAI 
NORI KAD PRANCŪZAI APLEISTU RUHRĄ.

Ohio Valstijos Bandomuose Balsavimuose Dau
giausia Prijautimo Gavo Coolidge iš Republi- 

kenu Partijos Šalininkų, ir Cox iš Demo
kratų Partijos Šalininkų.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Žuvo 114 Angliakasių
Benwood, W. Va. — Eksplo

zijai kilus kasykloje užgriuvo 
114 darbininkų, iš kurių 14 la
vonų jau išnešta. Manoma kad 
visi bus žuvę. Pribuvo gelbė
tojai iš Pittsburgo ir kitų aplin
kinių sričių. Užgriūta darbi
ninkai apie 4,200 pėdų gilumoje.

Pittsburge, tramvajų darbi
ninkams nesusitariant su kom
panija už naujas algas, 3,200 
darbininkų gatavi išeiti strei
kam

Schenectady, N. Y. — Ban
dant 120-tonų garini motorą, 
katilui sprogus užmušta vienas 
darbininkas ir sunkiai sužeista 
trįs.

Gallipolis, Ohio. — Virš 1,800 
gelžkelio darbininkų neturi dar
bo delei uždarymu Kanawha ir 
Pomeroy Bend angliakasyklų.

Newark, N. J. — Septyni su
streikavę omnibusų kieravotojai 
nuteista po šešis mėnesius kalė
jimo už sumušimą dviejų ske- 
bų streiko riaušėse. Arti 100 
busų negalėjo vaikščioti del ki
lusio streiko, kuomet darbinin
kams numažinta algos 12 nuoš.

Scranton, Pa. — Seneca ka
sykloj 1,000 darbininkų pametė 
darbus ir išėjo ant streiko del 
nesusitaikymo su kompanija už 
algas.

Youngstown, O. — Geležies ir 
plieno liejyklos dar toiiaus ap- 
mažina savo veikimą. Kadangi 
dabar paprasta geležis yra pi
gesnė negu jos išliejimas atsiei
na, liejyklos negali gaminti. Ki
tos kompanijos kurios pačios iš
silieja geležį ir daro iš jos reik
menis, jos veikia gerai.

Nekuriose vietose darbininkai 
reikalauja algų pakėlimo nuo 43 
iki 56 centų į valandą.

E. Liverpool, O. — Šio distrik- 
to puodininkystės darbai aplėtė- 
jo. Bet statoma naujų dirbtu
vių ir joms reiks darbininkų.

Clevelando gatvekarių darbi
ninkų unija, nubalsavo pavesti 
tarpininkų tarybai susitaikyt su 
kompanija už naujas algas. Vi
so Clevelande yra 3,300 darbi
ninkų dirbančių prie gatvekarių 
ir ant jų. Jeigu greitu laiku ne
būtų susitaikyta, tolimesnis da
lyko rišimas bus paduota darbi
ninkų referendumui: streikuoti 
ar vėl pasiduoti deryboms.

Clevelando policistai ir ugnia
gesiai reikalauja padidinimo al
gų. Bet miesto taryba savo po
sėdyje tą reikalavimą atmetė. 
Norima abelnai pakėlimo po du 
šimtu dolarių metams policis- 
tui ir ugniagesiui. Miesto tary
bos nariai sako jog miestas su- 
bankrutytų iki galo šių metų 
jeigu algos ant tiek butų padi
dinta.

Senate Reikalavimai kad 
Prancūzai Apleistų

Ruhrą
Washington. —Kairysis spar

nas Kongrese — tas kuris žiuri 
i vadovybę senatoriaus La Fol
lette — išėjo prieš visas pastan
gas pardavinėti bondsus sukėli
mui Suvienytose Valstijose pa
skolos Vokietijai sulyg reko
mendacijų Dawes’o plano, ir sa
ko jog savo nusistatymo laiky
sis iki Francuzų armija neapleis 
Ruhro ir Reino sričių.

Tas žygis padaryta po atlai
kyto susirinkimo kairiųjų sena
to ir atstovų buto narių.

Columbus, O. — Prezidentas 
Coolidge Ohio valstijos bando
muose balsavimuose ir pasirin
kime tarp jo ir Johnsono (irgi 
Repubilkono) gauna 7 balsus 
prieš Johnsono vieną.

Cox, Demokratų partijos na
rys kandidatuojantis ant prezi
dento, iš Ohio valstijos, gauna 
apie du su puse balsų daugiau 
už McAdoo iš Kalifornijos.

Coolidge tikima tikrai liks no
minuotas ir savo partijos.

Demokratų partijoj kolei kas 
pirmoj vietoj stovi Williams G. 
McAdoo iš. bet neturi dar reika
lingos didumos delegatų kon
vencijai New Yorke.

Prigėrė 200 Korėjiečių 
Studentų

Tokio, Japonija. — Du šim
tai Korėjiečių studentų prigėrė 
vandenuose netoli Korėjos pa
kraščio kuomet laivas vežęs 
juos apsilankyti ant kariškų Ja
ponijos laivų apvirto susimušus 
su vienu karišku laivu. Moks
leivių garlaivis staiga apvirto ir 
tuoj nuskendo audringose jūrė
se. Tik mažas skaičius studen
tų teišgelbėta.

30 Užmušta Gelžkelių 
Susikulime

Berne, Šveicarija. — Trisde
šimts žmonių užmušta ir pen
kiasdešimts sužeista susimušus 
Zuricho-Milano linijos ekspresi
niams trūkiams netoli Bellinzo
na.

* *
Londonas__ Šiaurinėj Angli

joj, netoli Euston, susimušus 
traukiniams užmušta keturi ir 
40 žmonių sužeista.

Skridimas Aplink Pa
saulį

Anglijos lakūnas MacLaren, 
kuris išsileido kelionėn aplink 
pasaulį orlaiviu, išskrisdamas Į 
rytus, jau pereitą savaitę bu
vo Indijoj, netoli Bombay. Jis 
tuoj pasieks Japoniją, iš kur per 
Aleutiškas salas ir per Alaska 
skersai Kanadą gryš Anglijon.

Suv. Valstijų keturi kariški 
orlaiviai lėčiau keliauja, nes jie 
dar tebesiranda Alaskos salose, 
iš kur turi perlėkti Sibiran, Ja- 
ponijon, Chinijon, paskui Indi
jon.

Kurie lakūnai greičiau apke
liaus žemės skritulį sunku spėti.

Morganas Kalba apie 
Vokietijos Paskolą

Paryžius. — J. P. Morgan, 
Amerikos multi-milijonierius, 
turėjo ilgą pasitarimą su Fran- 
euzijos atstovu ir Anglu, atlygi
nimų komisijos bute, ir pietavo 
su Francuzijos banko direkto
rium ir su finansų ministeriu.

Manoma kad Morgan kalbėjo 
su atlyginimų komisijos delega
tais apie paskolą Vokietijai iš 
800,000,000,000 markių, bet tik 
dar smulkmenų neaptarė. Me
nama jog Morganas nori kad 
ta Amerikos paskola butų tikrai 
dalimi Vokietijos mokesnių at- 
mokėjimo aliantams, o antra, 
kad butų pilnas užtikrinimas už 
skolintus pinigus. Jo nuomone, 
Dawes planas dar neišveda da
lykų taip toli kad butų galima 
kalbėti apie technišką paskolos 
pusę.

Morganas dar palieka alian- 
tus su tokiu įspūdžiu kad jeigu 
visos aliantų valstybės priims 
Dawes’o planą be didelių per
mainų, New Yorkas paims pusę 
sumanytos paskolos.

Gali Kilti Karas
Budapeštas. — Prasidėjus ne

sutikimams tarp Jugoslavijos ir 
Rumanijos, pastaroji valstybė 
įsakė visiems vyrams keturias
dešimtis dviejų metų amžiaus 
būti gatavais mobilizacijai.

Suardė Airių Suokalbį
Belfast. — Susekta Airių suo

kalbį susprogdint Maryborough 
kalėjimą, kur yra daug Sinn 
Feiniečių, Airių nepriklausomy
bės kovotojų, nuteistų ant ilgų 
terminų. Norima juos paliuo- 
suoti išardžius kurią kalėjimo 
sieną.

Napoleono Laikų Vyną 
Pavogė

Berlinas. — Nesenai pavogi
mas iš vienos vietos seno vyno, 
išlaikyto nuo 1811 metų, suju
dino žmones labiau negu butų 
pavogta deimantai arba papil
dyta kokia žmogžudystė. Vy
nas priklausė vienas turtingai 
šeimynai, kuri seniau turėjo vy
no dirbyklą ir nuo prodiedžių iš
laikė tą gėrimą iki šių dienų.

Bolševikai Šaudo Tūks
tančiais Žmones No

rinčius Laisvės
Paryžius. — Gautomis žinio

mis iš tolimųjų rytų, kur Sibire 
ėjo gyventojų sukilimai prieš 
bolševikų valdžią, bolševikai su
kilėlius gaudo ir šaudo ne tik 
šimtais bet tūkstančiais. Rau
donoji armija, su pagalba čekos 
šnipų, gaudo žmones, ir suėmę 
be teismo šaudo. Suimtieji pri
verčiama išsikasti sau duobes, 
prie, kurių pastatomi ir žudomi. 
Vieną dieną tokių imtinių buvo 
sušaudyta į tris tūkstančius.

Utica, N. Y. — Vienas žmo
gelis nusipirkęs už 25c seną bib
liją, rado joje vieną $100 popie- 
rį, kita $2. — Ot ir žinok tu 
žmogus kur laimę rasi.

I ! -
SAKO COOLIDGE SU
TARĘS SU FORDU 
Washington. — Pereitą rude

nį, kuomet plačiai buvo kalba
ma apie Fordą ant prezidento, 
pats Ford pranešė kad jis ne- 

Įstatys kandidatūros, ir tuomi 
[pat sykiu pareiškė jog jis stoja 
už Coolidge šiems rinkimams.

Dabar nekuriu senatoriai da
ro išvedimus kad ar tik ne už 

j tai Fordas atsisakė kandidatuo
ti kada gavo nuo Coolidge suti
kimą jog Fordui bus pavesta 
Miteli1 Siutais, kurį Fordas senaiI 
nori nuo valdžios nupirkti, bet 
nei senatas nei atstovų butas 
nepritaria

Ccolidge tą prižadą užginei-1 
ja kada dabar kilo skandalas su ■ 
aliejum ir kitomis šniugelystč-j 
mis jo kabineto narių tarpe. Tė
čiai! tos sutarties iškėlėjas aik
štėn antru kartu telegrafavo į 
Vv’ashingtoną sakydamas jog jis 
“teisingai pranešė ką preziden
tas pasakė. Tik gal preziden
tas jau pamiršo’’.

«
Cincinnati, O. — M. Daugh

erty, brolis atstatydinto teisių 
sekretoriaus, už atsisakymą pa
rodyti senato tyrinėjimų komi
sijai savo banko knygų, kur sa
koma sekretorius Daugherty 
padėjo dideles sumas pinigų, li
ko areštuotas ir, po $5,000 pa
rankos paleistas iki teismo, ku
ris bus 10 gegužio. M. Daugh- 

lerty bus teisiaijias už priešgi- 
I niavimą- taismCi.

Harry M. Daugherty, atstaty
tas teisių sekretorius, būdamas 
Columbus, O., sugryžęs jau kai- j 
po paprastas pilietis, draugų i 
parengtoj vakarienėj pasakė jog j 

Ijo netekimas vietos buvo dau- 
i ginusia nuo “raudonųjų” takti
kos. Jis sako jog tai esą giliai 
’’skverbti komunistų vadų pla
nai, kurie nori nuversti valdžią. 
Jisai nemini apie savo darbus 
kuriuos jam senato komitetas 
užmeta. Jis lieka vistiek vadas 
Coolidge delegatų iš Ohio vals
tijos sekančioj konvencijoj.

Mcterįs Priešingos Gim
dymo Kontroliavimui 
Buffalo, N. Y. — Moterų Bal

suotojų Sąjunga laikė savo pen
ktą metinę konvenciją apkalbė
jimui savo veikimo programo.

Drė R. Yarros iš Chicagos 
patiekė rezoliuciją apie reikalin
gumą stumėti pirmyn gimdymų 
kontroliavimo, bet moteris tą 
rezoliuciją atmetė nepripažinda- 
mos kontroliavimo reikalo.

Groversville N. Y. — Tūlas 
Italas irgi rado laimę netikėtoj 
vietoj. Jis nusipirko vištą už 
$2.04. Parsinešus namon, ka
da moteris papjovė vištą, jos vi
duriuose rasta didokas deiman
to gabalas, vertės apie $500. Iš 
kur ir keno ta višta buvo niekas 
nežino, nes į turgų atvežta su 
daugybe kitų vištų iš toli.

Chicagoj pereitą savaitę Ru
sė advokatė, Vanda Stopa, išdy
kusio gyvenimo moteris, vedusi 
ii- pasimetusi su savo vyru, my
lėjusi kitą vyrą ir norėjusi kad 
jis pamestų savo pačią ir vestų 
ją, po neatsiekimo savo tikslo I 
nuvykus į to vyro namus keliais 

[šūviais sužeidė jo sergančią pa
čią, nušovė namų užvaizdą, ir 
išvažiavus į Detroitą pati nusi- 
nuodino viešbutyje.

Indianapolis. — Indiana vals-l 
t.ijos gubernatorius McCray pa-i 
teko kalėjiman už naudojimą 
pašto klastingiems tikslams. Jis 
rezignavo nuo gubernatoriaus. !

ANTRA “VILNIAUS 
MEDŽIO” SODINI

MO ŠVENTĖ
Kovo 18 d. Garrttos Tyrimo 

stotyj Kaune įvyko Lietuvai 
Pagražinti Draugijos centro 
valdybos posėdis nustatymui 
minėtos šventės programo ir 
kompetencijos.

Dalyvavo centro valdybos na
riai ir įvairių organizacijų at
stovai, būtent: “Dainos” Drau
gijos įgaliotinis Nekvidavičius, 
studentų iš šaulių Sąjungos or
ganizacijų atstovai.

Svarstyta šventės darbų pro
gramas.

Pernai met sudarytas medžių 
sodinimo komitetas, kurio pir
mininkas L. Pagr. Dr-jos val
dybos narys Prof. Ivanauskas, 
ir vice-pirmininkas, L. P. D-jos 
valdybos narys, Panemunes Mi
škų urėdas Merkelis, organizuo
ja “Apželdinimo Savaitę”. Pla
čiau apie tai jau Lietuvos spau
doj buvo pranešta.

Leidžiama šventei žurnalas 
pavadintas vardu “Vilniaus Me
dis”.

Posėdyje balandžio 4 d., nu
tarta sudaryti “Vilniaus Ug
nies” ir “Rinkliavos” komitetus. 
‘Vilniaus Ugnies’ komitetas su
sideda iš šaulių Sąjungos, Stu
dentų organizacijų ir Meno Mo
kyklos atstovų. “Vilniaus Ug
nies” komitetas susirinko ba
landžio 5 d. šaulių Sąjungos bu- 
tei Pirmininku išrinkta Kauno 
šaulių skyriaus Vadas Vyr. Lei
tenantas Švažas. Nariai: Stud. 
L. Puodžiūnas “Neo-Ųithuania’ 
korporacijos atstovas. Rapolas 
Žukas .— studentų Ateitininkų 
atstovas, ir Alf. Vaškevičius — 
Meno Mokyklos atstovas.

Nutarta, sulyg bendros šven
tes programo, “Vilniaits Ugnį” 
deginti visoje Lietuvoje ant pi
liakalnių ir kitų augštų vietų 
vakare prieš Medžių Sodinimo 
šventę, būtent balandžio 30 d., 
sutemus; apie Kauna, ant aug- 
ščiausių punktų uždegti “Vil
niaus Ugnį”, ir komitetas pasi
skirstė tarp save pareigas.

Rinkliavos Komitetas susirin
ko balandžio 6 d. Pirmininku 
išrinkta p. Meižys, kuris pernai 
metą .Medžių Sodinimo Šventė
je daug pasidarbavo lėšų rinki
me. Vice-pirmininku išrinkta 
stud. Jurgis Kuprevičius, Neo- 
Lithuania atstovas; sekretoriu
mi — p. Raslauskienč. Komi-

LIETUVOS KONSULATO CHICAGOJE
PRANEŠIMAS

Lietuvos Atstovybei pavedant, 
Lietuvos Konsulatas Chicago- 
je šiuomi praneša suintere
suotų asmenų žiniai:

Reguliario Lietuvos Užsienio 
Paso Gavimas

Kiekvienas Lietuvos pilietis 
ar pilietė pervirš 17 metų am
žiaus privalo turėti asmens liu- 
dymą. tai yra pasą (pasportą). 
Mažamečiai iki 17 metų įrašo
ma į tėvo arba motinos -pasą. 
Lietuvos piliečiai gyveną užsie
nyje (Amerikoje ar kitur) sa
vo pilietybės įrodymui išsiima 
Lietuvos Užsienio pasus Lietu
vos Atstovybėje ar Konsulate. 
Seni Lietuvos Atstovybės išduo
ti pasai (baltas lapas) pakeičia
mi naujais reguliariais pasais 
(žalios spalvos knygutės). Šiuo 
laiku, naujų Lietuvos Užsienio 
Pasų išdavimas, senųjų pakeiti
mas, “leidimų” išdavimas pa
silieka žinioje Lietuvos Respub
likos Atstovybės Washingione, 
kur ir reikia kreiptis adresu:

Lithuanian Legation, 
1925 F Street, N. W. 

Washington, D. C.
Lietuvos Užsienio Pasų 

Galiojimo Pratęsimas
Gaunami iš Vidaus Reikalų 

Ministerijos Kaune, ar iš At
stovybės Washipgtone užsienio 
pasai galioja tik vienus metus, 
ir tas yra žymima pačiame pa
se. rašo galiojimo terminui 
baigiantis, kiekvienas tokio pa
ša savininkas privalo pasirūpin
ti jo galiojimą pratęsti toles
niam laikui. Nuo šių metų ge
gužio 1 dienos Konsulatas darys 
reguliarį Lietuvos Užsienio Pa
sų galiojimo pratęsimą. Galio
jimo pratęsimas duodama vie
niems metams, po ko vėl gali 
būti pratęsiama. Laikinai iki 
naujo paskelbimo, mokesnis už 
reguliarių pasų galiojimo pratę
simą bus imama 1 dolaris. Bet 
pasivėlinus daugiau negu septy
nias dienas pristatyti pasą kon- 
sulatan del jo galiojimo pratę
simo, laikinai bus imama lygus 

' mokesnis kaip kad už naują pa
isą, tai yra 5 dolariai.

Važiuojant į Lietuvą reika- 
ilinga gauti viza, kuri yra gau- 
I narna Konsulate. Bet viza duo
biama tik pristačius reguliarį 
[Lietuvos pasą kurio galiojimas 
nėra išsibaigęs arba tas galioji
mas yra pratęstas.

Pristatant reguliarius pasus 
! Konsulatan del pratęsimo galio- 
Ijimo reikia siųsti registruotame 
laiške ir pridėti pašto ženklelis 

I del sugrąžinimo taipgi regis- 
i truotame laiške.

Konsulato adresas:
Lithuanian Consulate
6C3 So. Dearborn St.

Room 1538
■ Chicago, Ill.

Ccolidge už Dawes’o1 
Planą

Prezidento Coolidge kalba pa
sakyta Associated Press spau
dos agentūros susirinkime lyg 
įrodo kur link Amerika krypsta 
ir kiek reikšmingas yra Dawes 
planas išgavimui karo atlygini- 

[ mil iš Vokietijos. Prezidentas 
| išsireiškė jog kuomet tas pla- 
I nas bus pradėtas vykinti, jis 
I sutiks šaukti kitą tolimesnio 
I ginklų apmažinimo konferenci- 
jją, kaip siūlo ir ragina senatas 
lir atstovų butas.-

■!p' .ginimų klausimas 
pasiliks neišrištas ir nesutari
mai tarp Europos valstybių tę- 

I sis, tokios konferencijos šauki- 
į mas neturės reikšmės.

Taigi, Coolidge pareiškė kaip 
jis remiasi ant Dawes plano ku
rį išvien Amerika ir aliantai iš
dirbo. Prezidentas taipgi pasa
kė kaip toli Amerikos valdžia ei
tų užtvirtinimui ir parėmimui 

J to plano, šalip pasakymo kad 
jis šauktų kitą nusiginklavimo 
konferenciją, jis dar išreiškė 

[ vilties kad Amerikos finansie- 
1 riai gelbėtų sudaryti paskolą 
sustiprinimui Vokietijos finan- 

j su ir atgaivinimui Vokietijos in
dustrijos.

tetas nutarė keletą būdų aukų [ 
rinkimui.

Vilniaus Jiibilejaus auka bus i 
renkama naudai šventės iškil- j 
mes ir misterijos, medžių sėdi- j 
nimo komiteto reikalams ir is- [ 
torinėms vietoms sutvarkyti. I

Erie ežere užtikta degantis 
žuvininkų laivas, ant kurįo su
degė šeši vyrai. Laivas paėjo 
iš Erie, Pa.

Tikima kad laivas užsidegė 
nuo eksplozijos gazolino.



| Is Lietuvių Gyvenimo,, |
BROOKLYNO ŽINIOS

Kaip kas sako kad Brookly
no Lietuviai apsileidę ir mažai 
veikia. Tas labai netiesa. Jau 
“Dirvos” skaitytojai žino ką 
veikia Brooklyno Lietuviai.

Štai ir vėl visa eilė atsitiki
mų.

Balandžio 10 d. buvo Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos 3-čios kuo
pos susirinkimas. Tai buvo pir
mas taip skaitlingas kuopos su
sirinkimas po ilgo laiko. Mat, 
“Grybų Vakarienė” (nesenai čia 
tos kuopos rengta) paskatino, 
ir daug narių suėjo j susirinki
mą, taipgi keletas naujų narių 
prisirašė. Vakarienės atskaitą 
išdavus pasirodė jog liko pelno 
i$15. Po apkalbėjimo, nutarta 
paskirti $5 “Vienybės” bendra-i 
darbių moksleivių fondan; visi' 
ant to sutiko.

Nutarta įnešti TMD. Seimui 
Worcesteryje, kad tuoj po išlei
dimo “Pasaulio Istorijos” butų 
padėta leidimų programai! iš
leidimas seno Lietuvos istoriko, 
Teodoro Norbuto, veikalas “Lie
tuvių Tautos Atsitikimiai”, ku
ris yra viena iš didžiausių Lie
tuvos istorijų, susidedąs iš de
vynių tomų. Po to padėti leidi
mų programai! šerno ir Dr. J. 
Šliupo raštus. Visi ant to su
manymo sutiko.

Sandariečių prakalbos. Ba
landžio 13 d., “Vienybės” salė
je, įvyko A. L. T. Sandaros 1-os 
kuopos prakalbos, kuriose kal
bėjo Sandaros Vice-Prezidentas 
N. Rastenis iš Bostono. Susi
rinko klausytojų nelabai daug, 
veik visi seni veikėjai. Raste
nis kalbėjo apie “Sandaros” by
lą su Kun. Garmum; jis apsa
kė kaip kunigai nori užsmaugti 
liberalų spaudą čia Amerikoj, 
kaip smaugia Lietuvoj. Antras 
kalbėjo Sandaros Prezidentas J. 
W. Liūtas, kurio kalba < taipgi 
buvo žingeidi ir naudinga.

Buvo taipgi rinkimas aukų 
bylos vedimui. Rinko K. Kar- 
piutė ir N. Rastenis. Surinkta 
$34.24.

Noriu pridurti kaįp musų ku
nigai supranta artimo meilę 'ir 
religijos gerbimą. Juk visi ži
nome Kun. Garmų kaipo kei
kūną ; jo prakalbos susideda iš 
vienų keiksmų; tokios jo pra
kalbos buvo Brooklyne. Taip 
jis supranta artimą ir padoru
mą. Bet pats drysta skųsti ki
tą. Kodėl nesilaiko Kristaus 
mokinimų jeigu religijos laiko
si: juk Kristus pasakė: Jei tau 
suduos per vieną žandą, atgręžk 
ir kitą. O Kun. Garmui dar 
niekas nesudavė per veidą, tik

sirinkime buvo balsavimai ant 
Sandaros centro valdybos, pa
duodama įnešimai seimui, ir iš- 

į rinkta delegatai į seimą Wor- 
[ cester, Mass., sekanti: J. O. šir- 
[ vydas, Pr. Bajoras ir J. Ambra- 
I ziejus.

Taipgi nutarta šaukti New 
jYorko ir New Jersey Sanda- 
Iros kuopų konferencija, kuriai 
taipgi išrinkta šeši delegatai.

K. š.

CHICAGO, ILL.
Moksleivių vakaras. Balan

džio 23 d. Liet. Moksleivių Su
sivienijimo Amerikoje 1 kuopa 
iš Valparaiso surengė koncertą 
su šokiais Meldažio salėj. Buvo 
garsinta kad programas prasi
dės nuo 7 vai., bet publikai ne
susirinkus ant paskirto laiko, 
programas negalėjo prasidėti 
anksčiau kaip nuo 8 vai.

Pirmiausia, programo vedėjas 
S. Spuda davė įžanginę kalbą, 
įkuri buvo gana pavykusi, žin
geidi ir tvarki.

Po tam buvo perstatyta pa
skambint piano solo jauna mer
gaitė, Felicija Juškaitė. Ji jau 
gerai prasilavinus skambinti, 
publikai jos muzika patiko, ir 
ji buvo iššaukta antru kartu.

Antras ant programo buvo 
Prof. Lesinskis. Jis buvo pub
likos iššauktas ir antru sykiu.

Trečias ant programo buvo 
W. C. Watkin, kuris padainavo 
tris dainas. Jam publika labai 
plojo.

Paskui sekė piano skambini
mas, skambino H. Folger.

Po juom išėjo Ignas Permi
nąs. Publikai buvo žingeidi! iš
girsti Perminą, nes teko kai ku
riems daug girdėti apie tą vy
rą spaudoj, ypač prieš šį kon
certą. Perminąs dainavo dvi 
dainas, vieną Lietuviškai, kitą 
Angliškai. Geras is jo dainuo
tojas. Linkėtina jam pasirody
ti ir kitose kolonijose.

Paskutinė ant programo pa
sirodė p-lė Ona Krasauskaite, 
antra “Mariutė” Chicagiečiams. 
Ji taip sakant, yra pilna daini
ninkė ir gali prilygt geriausioms 
dainininkėms tarp Lietuvių čia 
Amerikoje. Bet p-lė Krasaus
kaitė dar toliau lavinasi. Ji su
dainavo tris dainas, dvi Angliš
kas ir vieną Lietuvišką. Pas
kui buvo dar porą kartų iššauk
ta daugiau padainuoti.

Programui pasibaigus, prasi
dėjo šokiai, kuriems grojo Val
paraiso orkestras.

Valparaisiečiai gražiai pasi
rodė. Jonas P.

GARY, IND.
A. L. P. Klubo prakalbos. Ba

landžio 13 d., 7 vai. vakare, at
sibuvo Amerikos Lietuvių Po
litikos Klubo susirinkimas. Pa
prastai kožname susirinkime 
Klubas turi svečių. Taigi ir šį 
kartą susirinkime atsilankė du 
studentai iš Valparaiso Univer
siteto — Ignas C. Perminąs ir 
A. A. Tulys. Ig. Perminąs me
tai atgal užbaigė bakteriologi
jos mokslą Gary State Kolegijoj 
ir muzikos mokslą Valparaiso. 
Jis buvo perstatytas pirmu kal
bėtoju, bet pasirodė iš jo silp
nas prakalbininkas, bet jis yra 
geras dainininkas ir muzikos 
mokytojas, ir jau sutvėrė kele
tą kompozicijų.

Antras kalbėjo A. A. Tulys, 
baigęs gamtos mokslą, o dabar 
mokinąsi vaistininkystės-chemi- 
jos, kurią baigs šįmet. Pik A. 
A. Tulys pasakė trumpą prakal
bą, kuri buvo labai jautri ir pat- 
triotiška. Tulys savo gabia ir 
gera iškalba publikai labai pa
tinka. Jis kalbėjo apie Lenkų 
užėmimą Vilniaus ir kitais tam 
panašiais klausimais. Vienoje 
kalbos dalyj Tulys šitaip pasa
kė į klausytojus: “Jus esate 
žmonės darbininkai, dirbat sun
kiai del duonos kąsnio kad iš
auklėti jūsų kūdikius tautiškoj 
dvasioj; taigi mes moksleiviai 
prašome prisidėti prie sunkaus 
darbo dar daugiau, ir atgauti 
nuo Lenkų Vilnių. Valanda yra 
labai trumpa ir liūdna, bet sau
lutė apšvies Vilnių ir plevėsuos 
ten Lietuvos vėliava.” Publika 
tai jo kalbai gausiai plojo, ir 
gėlės pradėjo skristi ant jo kaip 
paukščiai iš publikos. Kalbė
tojas pasisukęs į vieną ir antrą 
pusę pamatė kad puikiausi ro
žių bukietai apie jį stovi. Ta
da patėmijo: “Aš nesu vertas 
tokios dideles pagarbos kokios 
šiandien čia susilaukiau.”

Toliau kalbėdamas, Tulys nu
rodė kas Lietuvą dabar valdo — 
tai kunigai, ir kaip reikia juos 
prašalint iš valdiškų vietų. Ji
sai privedė kaip Amerikos val
džia yra surėdyta be kunigų pa
galbos. Kunigai reikalingi tik 

■bažnyčioj, sako kalbėtojas, o ne 
[Valdžioje. Kunigai veda Lietu- 
■ vą į pražūtį ir varžo piliečių lai- 
I svę. Toliau nurodė svarbumą 
! kiekvienos partijos. Sulygino 
į Amerikos ir Lietuvos politiką, 
Į iš ko paaiškėjo koks yra didelis 
skirtumas. Lietuvos valdžia už- 

1 daro tautiškus laikraščius kurie 
priešinasi klerikalų pratijai, ir 
nurodo jos blogus darbus.

Toliau privedžiojo kad San
daros organizacija Amerikoje 
ateityje valdys Lietuvą. Taip
gi kalbėtojas išsireiškė jog ne- Į 
reikia naudoti ginklą-spėką, bet 
mokslą, nes mokslas yra tvir
čiausias argumentas.

Tiek galiu pasakyti kad A. A. 
Tulys turi didelius kalbėtojaus 
gabumus, tinka didelėms orga
nizacijoms kaipo agitatorius.

Vienas Lietuvis pasakė: Kad 
ir nenorėtum priklausyti prie 
tos organizacijos, bet jo kalba 
ir agitativiški gabumai liepia 
man prisirašyti. Taigi štai pa
lieku nariu A. L. Politikos Klu
bo. Aš nepamiršiu Tūlis įspū
dingų išsireiškimų apie Vilnių 
ii’ Sandaros partiją.

■ Prakalbos užsibaigė apie 10 
v., ir visi linksmai keliavo na
mon. Svečiai buvo palydėti į 
stotį ir iškeliavo Valparaisan.

Vilniete.

WORCESTER, MASS.
Rengimais! prie seimų. Sei

mų belaukiant, čia eina didelis 
subruzdimas. Sandariečiai ruo
šia viską prasidėjimui Sanda
ros 10-metiniam Seimui, kuris 
tęsis dienomis, gegužio 8, 9 ir 
10. Seimas įvyks Lietuvių sa
lėje, ant Endicott street.

Šalip seimo posėdžių, dar bus 
tokie paįvairinimai:

Gegužio 8 d., 8 vai. vakare, 
bus iškilminga vakarienė susi
pažinimui abiejų seimų delega
tams. Vakarienė bus Lietuvių 
salės kambariuose.

Gegužio 9 d., 8 vai. vakare, 
bus prakalbos, kurios įvyks ir
gi Lietuvių salėje. ė

Gegužio 10 d., subatos vaka
re, Lietuvių salėje bus balius.

TMD. kuopos komisija ruo
šia viską del Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos Seimo, kuris tęsis per 
dvi dienas, šiame seime Tėvy
nės Mylėtojų Draugija turės la
bai svarbių dalykų aptarti.

Gegužio 11 d., nedėlioj, bus 
TMD. seimo koncertas, kurio 
program e dalyvaus daugelis pa
žymių vietos ir apielinkės ar
tistų: Dr. B. Bernotaitė, J. Mi- 
trikaitė, A. Ęndzeliutė, Krap- 
kaitienė, Dirvelienė, I. čižaus- 
kaitė, V. Paltanavičiutė, Jan
kauskas (iš Bostono), P. Skric- 
kis, J. Dirvelis, F. Stanton ir 
kiti.

Redaktorių konferencija atsi
bus protarpiais sesijų šitų dvie
jų seimų. Redaktorių ir bend
radarbių suvažiavimo sutvar
kymu rūpinasi V. S. Jokubynas, 
“Amerikos Lietuvio” redakto
rius.

Gegužio 1 d. vietinė SLA. 57 
kuopa statė scenoj dramą “Mei
lės Paslaptybės”. Viet.

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. Halsterl St.
Chicago, Ill. Phone Canal 4730.

PATERSON N J @inii!iiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiKiiiiHiiiuui>0BiiniiuMUuiiuiMmiiiiH

Patersono L. M. G. Komiteto 
darbuote. Balandžio G d. tos 
kolonijos moteris parengė va
karienę su programėlių, pakvie
tė K. širvydienę iš Brooklyno 
kad ji sustiprintų vietos L. M. 
G. Komiteto skyrių, kas ir pa
vyko, ir vakarėlis visapusiai pa
sisekė,
šakojo kaip reikia 
šviestis ir darbuotis sykiu

SGERB.
PRAGILO KAMPELI

Kalbėtoja plačiai nupa- 
moterims 

su 
vyrais ir kovoti su gyvenimo
tamsybėmis, nes tamsios jiegos 
nori viską atimti iš musų. Ji 
priminė Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoj, kurį, sako, musų vy
rai organizavo, dirbo per nak
tis ir užauklėjo iki keliolikos 
tūkstančių narių, o dabar jį no
ri musų gyvenimo tamsi jiega 
atimti iš musų ir sunaudoti pi- 

reikalams ir Rusų 
Ji prašė bu- 

organizuotis, 
mo-

DRAUGAS STEPAS RA
GINA PASAULIO PRO

LETARUS SUKILTI.
— O, sveikas-gyvas, Ste

pai, kas tave čia atnešė?
— ššš, ddrauge, nekkkal- 

bėk taip 'gagagarsiai, bbba 
gali popopolicija pamatyt.

— Policija? Tai ką, ai
tu kur vogt taikeisi ar ką 
kad patamsėj čia apie tvo
ras sukinėjiesi?

— Dddrauge, aš tau papa- 
pasakysiu jeigu sutiksi ma
nę neneneišduoti....

— Keistas sutvėrimas iš 
tavęs? Na sakyk ką tu čia 
patvoryj veiki: gal kaimy
nų vištas manai gaudyt?

________________ ____ __ i — Ne, dddrauge, aš tik 
vo tamsumo vedamos parsidavę : pppproklamacijas lililipinu. 
svetimiems. Radosi ir čia vie- _ Kckias proklamacijas? 
na bolševike,■ kuri atnešė savo Kas tau užėjo Į g'alvą ? 
laikraštį ir pradėjo kaišioti pu- ' — DdddraU'ge, rytoj pipi- 
blikai, bet ji buvo sulaikyta su (pirma gsgegegužės, pppro- 
paaiškinimu kad pelnas turi bu- letariato Šventė. Aš lipipi- 
ti L. M. G. Komitetui; ji ant to pinu proklarnamacijas kad 
nesutiko, užtai neleista ir laik- dddarbininkai papapakeltų 
raščio pardavinėti. Supykus ji! rerererevoliuciją 1-ytoj. 
zurzėjo visą vakarą, ypač kada | — Šitaip? Aš visai ir už
kalbėtoja aiškino apie Susivie- j mirsau kad rytoj proleta- 
nijimą. Mat, jai nepatiko ragi-1 rijošiška Šventė.
rimas tautininkų budėt kad bol
ševikai nepasijungtų Susivieni
jimo. K. š.

mgus savo 
tautos palaikymui, 
dėti ir moterims 
veikti labdarybės darbus,
kintis pažinti gyvenimo reika
lus ir juos ginti, gelbėti varg
dienius Lietuvoje ir čia Ameri
koje. Kalba dalyvavusiems pa
tiko, kas išreikšta delnų ploji
mu. Prie L. M. G. Komiteto 
skyriaus prisirašo keletas nau
jų narių.

Labai linksma matyti kad ir 
vyrai pradeda padėti moterims 
darbuotis, ir šiame vakarėlyje 
savo veiklumu pasitarnavo Va- 
raškevičius, Danielius, Sakatau- 
skas ir kiti. Jie taip darbavos 
kad negali atsidžiaugti.

Tarp visų gražių pavyzdžių 
randas ir liūdnų — tai musų 
bolševikės moterėlės, kurios sa-

pasakė ką apie jį žino, ir jis 
tuoj šoko savo artimą smaug
ti. Rodos Garmus neturėtų pyk
ti, juk didesnio keikūno Ame
rika nematė — jis pralenkė ir 
Bimbą, bolševikėlį, savo keiks
mais.

Labai butų gerai kad visi ku
rie girdėjo Garmaus keiksmus 
ii- įžeidimus kad imtų skųsti 
teisman Garnių, pasidarytų ant 
jo skundų tūkstančiai, ir Ame
rikos teisėjai pamatytų su kuo 
reikalą turi.

Kaip ten nebuvo, teismai ne
nuvalys Kun. Garmaus sąžinės. 
Jeigu jis tiki kad yra Dievas, 
jis vistiek nesijaus ramus. Tas 
keikūnas siuntė visus pragaran 
kurie jam aukų neduoda. Bet 
baisu kad pats jis pragaran ne
patektų už tokius savo darbus.

Iš moterų judėjimo. Jau vi
si žino kad Brooklyne Liet. Mo
terų Globos Komiteto skyrius 
•'erai darbuojas labdarybės tik
slams, ir joms tas sekas. Jau 
raskambėjo jų rengtos “Seno- 

novės Vestuvės”, našlaičių nau
dai, iš ko buvo gero pelno, ku
ris paskirstyta: Vilniaus naš- 
“ičianis $70, Kauno našlaičiams 

$50, ir po $25 buvo pasiųsta ve
lyki] pietums Vilniaus ir'Kauno 
našlaičių prieglaudoms.

Delegatai seimam Balandžio 
24 d., Sandaros 1-os kuopos su-
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"Artėjo’ Liaudies Dainų Kontestas
RINKIT LIAUDIES DAINAS - GAUKITE DOVANAS!!

A/I ŪSŲ liaudyje yra begalo daug 
1V1 dailių ir svarbių iš senų se
novės užsilikusių dainų, niekur ne
surašytų, niekeno nesurinktų, dar 
nuo senesnių kartų atėjusių per 
lupas ant musų kartos.

Tas dainas kuostropiausia dabar 
rūpinamasi surinkti ir sudėti kad 
jos neišnyktų.

“Artojo” Redakcija skiria dova
nas už Liaudies Dainas.

Tai bus kontestas-lenktynės už 
daugiausia surinktų dainų. Dova
nų skiriama daug, knygomis, bet 
pirmutinė dovana bus $5.00 pini
gais (arba 50 litų).

Kitos visos dovanos už vertas 
dainas bus duodama geromis mok
sliškomis knygomis.

Šiame Konteste gali dalyvauti 
kaip Lietuvos taip ir Amerikos 
Lietuviai: Visi kurie tik žinot ko
kias dainas, kokias atsimenat ar
ba iš kitų galit surankioti, paim
kit popieros, paišeli, ir gražiai su- 
sirašykit sau.

Rinkit kiek daugiausia jų ga
lit. Rinkit visokias, meiliškas, ka
riškas, vargų-džiaugsmų, vestuvių 
ir laidotuvių.

Kontesto laikas duodama ilgas 
—iki galo 1921 motų. Pirm Sau
sio J d. 1925 metų dainos turi būti 
susiųsta.

Konteste gali dalyvauti visi, ir 
studentai, ir valdininkai, ir darbi
ninkai. Geistina kad rankraštis 
butų aiškus ir taisykliškas.

Saugokitės neperrašinėkit dainų 
iš knygų, nes redakcijoj yra visos 
knygos kokios tik išleista, galima 
bus persitikrint. Galit rašyti ir 
tokias kurios manytumėt yra jau 
atspausdintos, bet tik hekopijuokit 
iš knygų.

Eilės bus renkamos Į dovanas 
tos 'kurių bus daugiausia pilniau
sių. Galima siųst ir ne pilnas ku
rių pabaigos nežinot.

Po dovanų išdalinimo, visos dai
nos bus spausdinama “Artojuje”.

“ARTOJO” REDAKCIJA.

Dalyvauki! Konteste! Skaitykit “Artojo”
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— Vivivisi bbbbuožės už- 
mimimiršta dadadarbininkų 
šventę, ba jie bibibijo kad 
dadadarbininkai nesukiki- 
kiltų, ba tada jiems bus ga- 
gagaias!

— Ha! ha! ha! Gudrus 
iš tavęs revoliucijonierius, 
Stepai, kad proklamacijas 
sukilimui lipinėji ant tvorų 
užpakalyj kiemų, kaip štai 
ir prie mano tvoros. Kodėl 
nelipdai iš gatvės?

—- Dddrauge, aš bibibijau 
pcpopolicijos, užtai nelilili- 
pinu gatvėse. Čia papapa- 
tvoriais eidamas iš kiekie- 
kiemų prilipipipinu ir vivi
visi gagagalės pasiskaityti.

— Bet kaip galės kad čia 
darbininkai nevaikščioja — 
kožnas ineina j namus 
priešakį iš gatvės, o ne 
kiemo tvoras laipioja iš 
pakalto.

— Dddrauge, mes tą 
nom, ale rrrreikia saugotis 
popopolicijos. Ale mes ge- 
gegeriau sugalvojom ir tą: 
štai ir tu, dddrauge, dada- 
bar išnešei pepepelenus iš
pilt i bbbbačką, kuri stovi 
ppprie užpakalinės kikikie- 
mo tvoros. Išneša ir kiki- 

!kiti dadadarbininkai, na ir 
ijjjie tas proklamacijas ma- 
įmamatys ir pepeperskaitys. 
j — Kaip matau, jus viso- 

1). š. — Gaila kad tamistos |įjų išradimų turit. Bet kas

Gera— Knyga —Gera
“Naminė Musė ir Uodas”.
Mes visi matėm musę ir uo- 

dę, bet kiek rasis žmonių kurie 
žinotų apie musės ir uodo gyve
nimą.

Kam reikalingi tie sutvėrimė
liai; kokią naudą ar žalą jie su- 

j teikia žmonijai — tą retas iš 
(musų žino. O verta susipažin- 
I ti ir dasižinoti ar tie vabzdžiai 
[ yra žmonių priešai ar prieteliai.

Visas tas reikalingas ir nau
dingas žinias apie muses ir uo- 

I dus surinkus išleista gražiai ap- 
rašytoj knygoj, kurią galima 
įsigyti labai pigiai — dvi kny
gos tik už $1.00.

Vieną sau pasilaikysi, kitą 
pasiusi savo giminėm Lietuvon.

Užsakymus ir pinigus siųski
te sekančiu adresu:

Dr. A. L. GRAIČUNAS 
3310 S. Halsted St. Chicago, Ill.

RED. ATSAKYMAI
Ch. Z. — Ačiū už žinutę, bet 

ji nors žingeidi, yra svetima. 
Netalpinsime. Meldžiame pa-1 
rašinėti ką nors iš Lietuvių gy-' 
veninio, iš draugijų veikimo j u-j 
sų apielinkėje.

straipsnelis nepaskubėjo šiam 
numeriui. Tilps sekančiame. A- 
čiu.

M. L. M. Daukentis. — Ačiū 
už pranešimą, tilps sekančiame 
numeryje.

Kaina. 35c. 
aptickosc

per 
per 
už-

butų jeigu ir policija žinotų 
kad" darbininkai gali rasti 
proklamacijas ant užpaka
linių tvorų? O dar aršiau, 
jeigu taip kaip dabar mane,

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

. trupučio.

Matai ką jis daro!
Palauk, kuomet jį sugaus motina!

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji- 
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip ęreitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.

KŪDIKIAI MĖGSTA JI! JIE NET PRAŠO DAUGI AUS! 
F. AD. RICHTER & Co\, 104-i 14 So. 4ih St., BROOKLYN, N. Y.

Moky

t

prie kitos tvoros tu sutik
tum išnešusi pelenus arba 
sąšlavas policistą?

— Dddrauge, del idedede- 
jos aš viviviską darau. Kk- 
kad mane ir sususuimtų, ale 
dddarbininkai gali išsiliuo- 
suot sususukilę prieš bbbuo- 
žius ir jvyvyvykinę dadar- 
bininkų diktatūrą.

— Kad tu perdaug vilčių 
turi, Stepai. Jau senai kaip S 
tokias proklamacijas lipi
nai, mėtot po visus kampus 
kas metai, o revoliucijos ne
matyt ir nematyt. Kaip su
gaus tave tai bus tau puiki 
revoliucija.

— Dddrauge, jeigu vvivi- 
si taip kakakalbėtų kaip tu 
tai nnniekad rererevoliuci- 
jos neįvyks. Ale yra jau 
dddaug dadadarbininkų ku- 
kukurie gatavi sukilt. Pa- 
papamatysi kkkkkas rytoj 

, bbbus.
— Tai ar tu vienas manai 

sukrųtint visus darbininkus 
Į sukilimą? Ar tu nežinai 
kad labai 'mažai yra tokių 
paikų galvų kurios nori su
kilimo?

— Ne aš vivivienas, mu- 
mumusų yra daug tokių ku
rie ššššianakt prieš darbi
ninkų švvvventę šššias pro- 
klalalamacijas lipipipinam.

— Stepai, klausyk, mesk 
tu tas savo proklamacijas į 
bačką čia kur aš supyliau 
pelenus, ir peršokęs per tvo
rą užeik pas mus į stubą. 
Aš turiu keletą gerų ‘knygų 
su aprašymu revoliucijų iš 
senovės. Pamatysi ką dar
bininkai atsiekė revoliucijas 
keldami, o ką atsiekė tie ku
rie užsispyrė mokytis ir la- 
vint savo protą.

4— Dddrauge, nemimimis- 
lyk kad aš koks svovovola- 
čius kad eisiu papapametęs 
savo idededejos darbą pppas 
tave

— Protingas būdamas vi
sai nebūtum užsiėmęs tokiu 
darbu. Kas tai matė per 
tvoras karstytis ir laiką ant 
nieko leist. O jei dar kur 
už vinies užkliuvęs sudras
kysi Relines tai ir pamatysi 
savo idealo naudą. Pasi
juoks tik iš tavęs tie kurie 
tave su šiais popiergaliais 
išsiuntė. Kodėl jie patįs 
neneša ir nelipinėja? Jie 
žino kaip gerai bus Į šaltą
ją atsisėdus arba užsimo
kėjus kelis desėtkus dolarių 
baudos. O tokius, paikšius 
kaip tu grūda į pačią ugnį, 
Jie žino kad nors tu nuken
tėjęs jų daugiau neklausy
si, bet jie ras daugiau tokių 
nedakepėlių.

— Dddrauge, vivisi bbuo- 
žės bijo rererevoliucijOs, ir 
tu bibibijai, užtai taip sasa- 
sakai ir vadini mamamane 
į stubą kad dadadarbininkai 
nenenesukiltų.

— Protingesni darbinin
kai neklausys tokių prokla
macijų, jie neis paskui viso
kius pramuštgalvius kurie 
neturėdami iš ko misti ragi
na darbininkus paimt jiems 
valdžią. O tokie kaip tu, ir 
sukilę ne ką laimės.

— Ale, dddrauge, aš tutu- 
turių skubėti, ba čia stovė- 
vėvėdamas gaišinu tik rere- 
revoliuciją.

— Eik laimingai, jeigu 
kitur neturi kur dėtis. Tik 
dabokis kad kur patvoryj 
nepataikytum ant šunies — 
jis tau iškels tokią revoliu
ciją kad nespėsi per tvoras 
verstis.

sėsėsedet.

Pučkai? Pleiskanos?
I’risiųskit savo vardą ir adresu, gau
si! dykai Lietuviu kalboj išleistą ap
rašytu!} kaip išsigydyt. Tūkstančiai 
tuomi pasinaudojo. Rašykit tuoj:

L. VULKAN
1199 E. 71 St. Cleveland, O.
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jdininkai tą parodė? Kodėl, po 
Grigaičio atsilankymo Lietuvoj 
ir aiškiai dalykų išdėstymo, jie 
dar vis mus Sandariečius su so
cialistais grupuoja?

Visai nešiką rščiuodamas da
lykus dėsto L. Natkeviįius, B.

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

SPAUDOS ATGAVIMO SUKAKTUVES neatsako vieni už kitų darbus 
nei įstatymiškai nei kitaip, jei- 

itas tautas”. Tiems musu re- ndra rb®ndrai suinteresuoti 
imiamiems “vienminčiams" yra “ ^’^luose O garlaivių 
i smagiau kad po pat ju akill! bendrove dar neoankrutijo, me- 
iKaune ir visoj Lietuvoj skiepi-Tas ned,ng0’ ir P- ^ge'nu re- 
liama neapikanta prieš Lietuva ; bejo tą mums pammeti. Kam 
j ir Lietuvius. Bažnyčiose kaip ^sdlntl mus V. Banaičiu dėlto 
Ikur del poros lenkpalaikiu eina|J0E "quslį P^igai sudėti garla.- 
ILenkiškos pamaldos, o Kaune vių bendrovėje kur jie. jeigu 

c- T , . , .. , netikusiai dalykai nueitu, gali. Lenkai net peštynes pakele uzl J ■i-i žūti?
,B. žygelis ir dabar neparašo 

i nieko apie Lietuvos .vidaus rei- 
i kalus, o bando “korporantus” 
i— moksleivių grupę — persta- 
jtyti didžiausiu pavojum Lietu- 

! iš Lenku Vilniaus, jeigu negali-1 vaI' Kur visi Krikščionįs-Demo- 
raa savo' krašte griežčiau laiky-1 kratai kurie Lietuvą smaugia, 

nesiduoti kllr bolševikai kurie jai pražūtį 
vilioja? Tie visi pavojau pra
dingta prieš du studentu — K. 

meurnas v. ^auiuuiui. Marčiulionį ir V. Banaitį.
Keli metai atgal Amerikoje! D. žygelis tik “už poros mū- 

Dr. šliupas pardavinėjo Garlai-J nešiu” prieš rinkimus Lietuvoje 
vių Bendrovės Šerus. Paskiau, vėl prabyla į mus, šapo “vien- 
V. Banaičio tėvas pastojo prie minčius”. 
tos bendrovės ir yra jos reikalų žodelio, 
vedėju dabar. B. Žygelis kalti
na V. Banaitį už tai kad Ameri
kiečiai kada tai pirko Šerus iš 
Dr. šliupo rankų. Ragina pa
klausti V. Banaičio atskaitų, įs
tatų ir tt. tos garlaivių bendro
ves.

Mes Amerikiečiai žinom tą 
kad jeigu kokia įstaiga ir nuei
na vėjais tai vaikai-arba tėvai

BALANDŽIO 30 d. 1904 
metais, po 40 metų var

gų, Lietuviai atgavo savo 
spaudos teises. Tai buvo, 
linksmiausias nuotikis mu-’ 
sų dienose, kurį perviršija 
tik 1918 metų Lietuvos ne- 
prigulmybės atgavimas.

Šįmet viso pasaulio Lie-į 
tuviai tėvynainiai mini dvUsaV0 ka]b Tas ]abai -k ir 
Rimties metų sukaktuves j nei vienag m <.vienminčiu„ 
nuo spaudos a.cgavimo. _ lto neprisimeiia. Negerai tiktai

Ką per tuos dvidešimts ; kad Lietuviai savam krašte n0. 
metų su teisėta spauda nu-Įri ka(] viskas butu Lietuviška. 
veike Lietuva reikia tik pa-. ,. t-, , . , . 1 Fasistika vra ir reikalavimassidziaugti. Po teisybei, ne l 
per dvidešimts metų reikia 
sakyti, bet per keturiolika, 
nes šeši pastari metai pri
gulėjo jau mums, ne Rusi
jai. 'Vistiek su pasauliniu 
karu ir su nepriklausomy
bės pasiskelbimu Lietuva 
butų atgavus, ir spaudą jei
gu iki tol nebūtų turėjus.

Taigi šįmet mes galime 
’ minėti 60 metų sukaktuves 
nuo to baisaus meto kada 
caras užgynė mums musų 
raštą naudoti, savo raidė
mis maldaknyges spausdin
ti, musų laikraščius leisti.

Bet caro dienos jau pasi
baigė, o musų jau gerokai 
įsisiūbavo.

Ne nuo spėkos galiūnų 
gyvenimas priklauso, ir ne 
amžinai išlieka tie kurie ki
tus vergia.

Mokslas yra visa gale.
Dabar tik reikia Lietuvą 

mokinti, liaudį šviesti, ir 
musų tauta gyvuos kaip ki
tos mažos ’tautelės kurios 
augštai kultūroje stovi.

tis Lietuviškumo ir 
svetimiems uitis.

Labai nevykęs p. žygelio už
metimas V. Banaičiui.

, vėl prabyla į mus, šapo
O per du metu nei 

Dabar reikia pinigų tai 
vėl reikia į mus kreiptis. Mat, 

! socialistai, su kuriais jie bend
ra vosi, yra čia persilpni, iš jų 
nieko negausi. Aną metą mes 

į davėme apie desėtką tukstan- 
; čiu, dabar vėl to tikima iš mu- 
' su.

Mes visu laiku manėme kad 
nebuvo skirtumų tarp Sandaros 
ir Liaudininku. Bet kodėl Liau-

gegužio menesio
DANGUS

Į krutėjimas, lyg liepsnosimas, o 
planetos ramiai spingso.

j Pirm užtekėjimo Jupiterio, 
j Virgo konsteliacijoj matosi kita 

i, Saturnas, gelsva, rytų 
nuo baltos Spikos. Abi

žygelio sąkeleivis aną metą po 
Ameriką. Natkevičius nori pa
likti rėmimą ar nerėmimą tų 
Neo-Lithuanijos atstovų kiek
vieno asmens pasirinkimui, ir 
del tų atstovų, sako, manąs jog 
neverta ergelio kelti.

L. Natkevičius net nenusigąs
ta — kaip B. Žygelis — kad iš 
tos Neo-Lithuanijos išeis kokie 
baisunai-fašistai-monarkistai ar 
kitokie istai. Natkevičius ma
no kad jeigu ir tokių yra, jie su 
laiku gali išaugti, pasikeisti, nes 
juk daug žmonių nuomones pa
keitė.

Ir mes taip manome. Ypač 
dabar, patyrę kąs juos geriau
sia remia, korporantai Lietuvo
je, per savo čia dabar esančius 
atstovus, plačiau susipažinę su 
Amerikos tautininkų siekiais, 
juos pamėgę, daugiau prie jų 
prisitaikys ir stengdamiesi atsi- 
dėkavoti už paramą padės vy- 
kint Lietuvoje tas idėjas už ku
rias mes jau senai pinigą ir 
energiją dedame.

Labai smagu kad np. žygelis 
ir Natkevičius, vienas nuo kito 
paskirai, išreiškė savo nuomo
nes toje pačioje “Sandaroje”, ir 
gerai kad jų nuomonės nėra su
tartinai vienodos, kuomi pasi
naudodami mes galime daryti 
savo išvadas ir patarti tauti- 
ninkams-Sandariečiams nenusi
gąsti, o rėmimą ar nerėmimą tų 
moksleivių tikslo pasilikti savo 
sąžinei.

(Tąsa iš pereito num.) lą kambario, žemu balsu, žiūrėdamas j ku-

Mokytojo Žygelio Laiš
kas

“Sandaroje” B. žygelis, kurs 
pora metų atgal važinėjo Ame
rikoje su prakalbomis su Kapt. 
L. Natkevičium, kurs pora mė
nesių atgal prisiųstame kable- 
grame pasirašo prieš “Neo Li
thuania” Korporacijos atstovus 
renkančius aukas biednų moks
leivių bendrabučiui prie Lietu
vos Universiteto, dabar prisiun
tė ilgą laišką Sandaros sekreto
riui K. J. Paulauskui, kuriame 
daugiau kalba apie K. Marčiu
lionį ir V. Banaitį, nurodydamas 
jų “griekus”. O didžiausiu nu
sidėjimu jiems primeta ‘grieką’ 
kito kokio ten moksleivio!

Mok. Žygeliui, gyvenančiam 
Lietuvoj, neturėtų būti dyvo 
kad vienur vieni savaip agituo
ja, kitur kiti; kad vienur vie
nus užpuola už agitaciją laike 
rinkimų, kitur kitus. Vienur 
Krikščionįs-Demokratai nuken-1 
tėjo, kitur Liaudininkai, kitur 
bolševikai, kitur dar kitokie.

Paskui p. žygelis kaltina laik
raštininkus Amerikiečius kam 
neseką Lietuvos spaudos, žino
tų, sako, apie viską.

Amerikiečiai laikraštininkai 
štai ką gali pasakyti. Ne mu
sų priedermė sekti smulkučius 
kaimų ir miestelių nuotikius, 
nes jų perdaug yra. Musų prie
dermė yra tik reikalauti kaip p. 
Žygelio taip ir kitų, kuriuos mes 
čia vaišinom, bubnijom, kėlėm 
į padanges, davėm pinigus, kad 
nors atsidėkavojimui už tai pa
rašymų mums nors po straips
nelį į menesį apie Lietuvos rei
kalų — nors svarbesnių — bė
gį. Bet to niekas nesulaukė, iš- | 
skyrus gal “Naujienas”, kurio
se rodos ir p. žygelis ir kiti mu
sų neva “vienminčiai” bendra
darbiauja. Kita, nei tuose Lie
tuvos laikraščiuose nėra jau 
taip pilnai dalykai nušviečiama 
išskiriant partiviškumais va
duojantis.

B. žygeliui, kaip ir “Naujie
noms”, baisu kad “korporantai” 
“skiepija neapikantą prieš ki-

GEGUŽIO menesio naktų dan- planet:
gus turi daug patraukian- PUR®j

Ičių vaizdų, nors neperviršija di- J°s -vrfl veik vienodo didumo, 
džiųjų žieminių, kurių keletas 
dar tebesimato, kaip tai Oriono 
konsteliacija pietvakariuose, ir 
Ijiskį šiaurėj nuo jos kitos ke
lios konsteliacijos. (

Apačioje telpantis piešini: 
vaizdiną visas šiuo tarpu mato
mas žvaigždes iki devintai va
landai vakaro. Paskiau kitos, 
vakariniame dangaus krašte, iš
nyksta nusileisdamos, o rytuo
se pasirodo naujos. Nors į va
karus nulydim Orioną ir kitas 
jo kaimynes, bet iš rytinio šo
no nesulaukiam ko nors daug ir 
žymaus iki po pusiaunakčio.

Vakare dar ilgai buna mato
ma planeta Venus vakaruose, 
kuri nėra šiame paveiksle, nes 
ji nepriklauso prie pastoviųjų 
žvaigždžių, ji yra planeta, ke
liaujanti. Ją ir be paveikslo 
galima atrasti, nes kitos tokios 
didelės žvaigždės danguje nėra.

Kada jau nusileidžia Venus, 
apie vidurnaktį, žemai pietryti
niame dangaus kampe pasirodo 
kita tokio pat didumo žvaigždė. 
Tai yra Jupiteris, ir ne žvaigždė 
bet planeta. Venus yra balta, 
gi Jupiteris yra gelsvas, nety
ros baltos spalvos. Bet jo di
dumas neduos apsirikti ir kitą 
žvaigždę paskaityti už Jupiterį.

Dar yra palengvinantis būdas 
atskyrimui planetų nuo žvaigž
džių tai žvaigždžių mirgėjimas-

nt-

bet Spika mirksi, o Saturnas 
ramiai žiba.

Daugelis jau laukia Marso, 
kuris ši rudenį prisiartins ar
čiausia prie žemės. Apie 2 vai. 
nakties matyti ir Marsas, lipan
tis per stogus toli pietryčiuose, 
labai rami, raudona žvaigždė. 
Marsą pamačius, prisimena kas 
tai baisaus, liūdno. Lyg kokia 
baisūno akis atkreipta i žemę 
tėmija be pasijudinimo.

Tik temijant nepadarykit ap
sirikimo. Už Jupiterio, žemiau 
pietuose yra Vėžio konsteliacija 
su raudona žvaigžde Antares. 
Ta konsteliacija kabo ant dan
gaus lyg išskėstas lietsargis. Jo 
koto liepsnoja rausva Antares, 
Antaras labai keičiasi liepsno
mis. Nuo raudonumo virsta Į 
žalią. Gražu ją tėmyti. Ji yra 
vasarinė, ir geriau matysime ją 
vasaros mėnesiais.

Marsas yra dar toliau Į rytus 
nūs jos. žemė ji vejasi, ir ru
denio metu ji sustos su Marsu 
vienoj eilėj nuo saulės.

Tiesiai rytuose anksti vakare 
galima matyti graži didelė žvai
gždė Arkturas iš Bootes konste
liacijos. Ji irgi labai liepsnoja 
tekedama ir nusileisdama.

Radimui žvaigždžių tikrose jų 
vietose šį piešinį reikia turėt 
virš galvos, stovint veidu į šiau
rę.

tauti-

Seimai
Šįmet turėsime seimus net 

keturis musų vidurines srovės 
organizacijų.

SLA. Seimas įvyks birželio 
pabaigoj, Wilkes Barre, Pa.

T. D. M., Sandaros, ir Tau
tinių Redaktorių s.eimai bus vie
na savaite visi, gegužio 9, 10, 11 
ir 12 d., Worcester, Mass.

Svarbu paminėti laikraštinin
kų suvažiavimas. Jis bus at
stovaujamas didžiausia paski
ros srovės laikraščių dalimi — 
net astuoniais laikraščiais, ko 
neturi jokia kita paskira musų 
srovė Amerikoj. Tie laikraš
čiai yra:
“Amerikos Lietuvis” Worcester 
“Artojas”, Cleveland,
“Dirva”, Cleveland, 
“Gydytojas”, Chicago, 
“Sandara”, So. Boston, 
“Tėvynė”, New York, 
“Vienybė”, Brooklyn, 
“Varpas”, Chicago.

Šie laikraščiai sudaro
ninkų-liberalų spėką Ameriko
je-

Klerikalai rodos turi irgi tiek 
savo pakraipos laikraščių, bet 
jų tik trįs — “Draugas”, “Gar
sas” ir “Darbininkas” yra laik
raščiai, o kiti visi žurnalukai-le- 
peliai, neskaitant “Vytį”, kuris 
yra dusyk-mėnesinis, pilno žur
nalo formato.

Prieš tuos tris klerikališkus 
laikraščius tautininkai turi net 
šešis savo laikraščius, kurie vi
si, išskyrus “Artoją” ir “Gydy
toją”, yra visapusiai didesni už 
klerikališkus.

Socialistai tegali pasigirti po
ra laikraščių — “Naujienomis” 
ir “Keleiviu”; taip pat ir bol
ševikai — “Laisve” ir “Vilni
mi” ; dar kitokie bolševikai — 
kokiu ten mėnesiniu “Apsišvie
timu”.

Pažymėtina tas faktas kad 
šitan laikraštininkų suvažiavi- 
man nepakviesta “Naujienos”.

Jas nekurie Sandariečiai lai
ko sau “vienmintėmis”, ir Lie
tuvos Liaudininkai neskiria mu
sų laikraščių nuo “Naujienų”.

Lai anie šį faktą įsitėmija, ir 
lai musų Sandariečiai pasimoki
na kad nereikia bile priešą del 
nebūtų priežasčių, nežinomais 
jausmais, apsirokuoti ir laikyti 
savo draugu kad tas “draugas” 
galėtų arčiau prieiti ir pasinau
dodamas proga įkąsti.

— Ši rytą? — tarė Gabrielis, kalbėda
mas i mergaites, vis nesuprasdamas kaip 
jos ji atsiminė ir kur matė, — ŠĮ rytą, ma
no sesutės, turbut dangus pats pasiuntė 
mane jums Į pagalbą. Aš gryžau iš Ame
rikos, bet aš niekad nesu buvęs Leipcige. 
Todėl aš negalėjau nei paliuosuoti jus iš 
kalėjimo. Pasakykit man, sesutės, — pri
dėjo jis, besišypsodamas, — už ką jus ma
ne laikote?

— Už gerą angelą sargą, kurį mes jau 
esam matę sapnuose, pasiųstą musų moti
nėlės iš dangaus apsaugoti mus.

— Mano brangios sesytės, aš esu tik 
paprastas-vargšas kunigėlis. Gal tik pasi
taikė, be abejonės, kad aš turiu panašumo 
Į tą angelą, kurį jus matėt savo sapnuose, 
ir kurio jus nebūtumėt galėję matyti jokiu 
kitokiu budu — nes angelai nesirodo mir
tingoms akims.

— Angelų negalima matyti? — prata
rė našlaitės, liūdnai pažiūrėjusios viena į 
kitą.

-— Nesvarbu, mano brangios sesytės,— 
tarė Gabrielis, paimdamas jausliai joms už 
rankų; — sapnai, kaip ir viskas kitas, pa
eina iš dangaus. Ir kadangi atminti sjusr 
motinėlės yra sujungtas su šiuo sapnu, jis 
yra dusyk šventesnis.

Šiuo tarpu prasivėrė duris ir Dagober- 
tas inėjo į tą kambarį. Iki šio laiko, našlai
tės, savo nekaltame troškime būti angele 
apsaugotos, buvo visai užmiršusios tai, jog 
Dagoberto žmona buvo paėmus auginti ap
leistą kūdikį, ir kad jis dabar yra kunigas 
ir misionierius.

Dagobertas, nors laikėsi griežtai kad 
jo sužeidimas yra tik paprastas užgavimas 
dasileido kad jo žaizdą atsargiai apžiūrėti 
ir apraišiotų kaimelio gydytojas, kuris bu
vo pavadintas pas skenduolius. Dabar jc 
pusė kaktos buvo perrišta juodu rišuliu 
kas prisidėjo prie padidinimo jo naturalk 
šiurkštumo. įdėjus į kambarį, jis nema
žai nusistebėjo, pamatęs nepažįstamą sve 
timą vyrą, laikant Rožės ir Blanšės rankas 
taip kaip jis laikydavo.

Jo nusistebėjimas buvo naturalis, net 
Dagobertas nežinojo, kad tas misionierių 
išgelbėjo tas našlaites nuo nuskendimo, i: 
kad stengėsi išgelbėt ir patį seną kareivį.

Audrų sūkuryje, bangų daužomas, i 
tuščiai stengdamasis prisikibti prie uolos 
kareivis tegalėjo pamatyt Gabrieli visa 
neaiškiai, tuo laiku, kada, išgelbėjęs ta. 
dvi, seseris nuo mirties, jaunas kunigas be 
pasekmingai stengėsi priplaukti jam į pa
galbą. Ir kuomet, po išgelbėjimo, Dago 
bertas rado mergaites namuose tų kurk 
juos vyko gelbėti, jis įpuolė, kaip jau buve 
paminėta, į apsilpimą, nuovargio ir susiju 
dinimo delei, ir iš priežasties skausmo žaiz 
dos, — taigi vėl jis neturėjo pogros įsižiū
rėti į tą misionierių.

Kareivio kakta pradėjo rauktis po jc 
juodu aprišalu, pamačius svetimą vyrą tai] 
draugingai apsieinantį su Rože ir Blanše 
bet seseris tuoj šoko prie Dagoberto ir su 
puolė į jo glėbį, pradėdamos širdingiausia 
glamonėti. Jo piktumas tuoj išsiblaškė, de’ 
jų atsidavimo jam, nors jis, laiks nuo laiko, 
vis mėtė nuožvalgius tėmijimus ant misio
nieriaus, kuris pakilo iš savo sėdynės, bet 
kurio išvaizdos jis negalėjo gerai pažinti

— Kaip tavo žaizda? — paklausė jos 
Dagoberto. — Jie sakė mums, kad ji nėra 
pavojinga.

— Ar dar vis skauda? — pridėjo Blan- 
šė.

— Ne, mergaitės; miestelio gydytojas 
Lik mane taip apraišiojo. Jeigu mano gal
va butų kardais sukapota, man nebūtų rei
kėję daugiau užrišalų. Jie mane laiko už 
kūdikį; tai yra tik paprasta žaizda, ir man 
norisi tik----- ” — Ir jis pakėlė vieną savo
ranką imdamas už aprišalų.

— Nerušiok jo! Lai buna aprišta! — 
riktelėjo Rožė, pagriebdama jo ranką. — 
Kaip gali taip manyti—tokiame amžiuje?

— Na. na jau, nesibark! Aš darysiu 
kaip jums patinka, ir lai aprišalai buna. — 
Baskui, nusivesdamas mergaites į kitą ga-

nigą, paklausė jų: — Kas yra tas ponaitis, 
kuris laikė jūsų rankas kuomet aš inėjau 
į kambarį? Matot, mergaitės, judvi turit 
saugotis; kadangi....

—TIS? — sušuko mergaitės staiga, at- 
sisukdamos į Gabrielį. — Be jo, mes nebū
tume jau daugiau čia tavęs bučiavusios!

— Kaip tai? — riktelėjo kareivis, stai
ga sudrutindamas savo augštą figūrą, ir 
plačiai žiūrėdamas į misionierių.

— Jis yra musų angelas sargas, — pa
reiškė Blanšė.

— Be jo, — pridėjo Rožė, — mes bū
tume dingę šį rytą laivų sudužime.

— A! tai jis yra tas, kuris...: — Da
gobertas negalėjo daugiau ištarti.

Su sugraudinta širdimi ir su ašaromis 
akyse, Dagobertas pribėgo prie misionie
riaus, ištiesė į jį abi savo rankas, ir prabi
lo tokiu dėkingumo tonu, kurio negalima ir 
įprašyti:—Tamsta, tau priklauso gyvastis 
šių dviejų kūdikių. Aš jaučiu kokia yra 
itsakomybė kurią man pareigos uždėjo. 
Aš nesakysiu nieko daugiau, kadangi 'tas 
apima viską.

Paskui, lyg pagautas staigaus atsimi
nimo, jis sušuko: — Palauk! kuomet aš 
bandžiau prikibti prie uolos, kad mane ne
nuneštų bangos į jurų gilumą, ar ne tu bu
vai ištiesęs man ranką? Taip, tie šviesus 
plaukai, tas jaunas veidas — taip, tai tik
rai buvai tu, dabar aš tikrai žinau!

— Nesmagu, tamsta, kad mano spėkos 
mane apleido, ir man su skausmu reikėjo 
Žiūrėti kaip tave vanduo atgal nešė.

— Negaliu daugiau nieko atsidėkavoji- 
nui pasakyti, kaip tik tiek, ką jau sakiau,— 
irabilo Dagobertas jau paprastu balsu; — 
šgelbėdamas šias mergaites tamsta pada
žei man daug daugiau, negu jeigu būtum 
šgelbėjęs maro gyvastį. , Bet kokia drąsi 
irdis! — pridėjo kareivis, su pasigerėji- 
nu; — ir toks jaunas, su tokia mergiška 
švaizda!

— Ir taip, — pratarė Blanšė, linksmai, 
— musų Gabrielis pribuvo ir tau į pagalbą, 
;aipgi?

— Gabrielis! — tarė Dagobertas, per- 
raukdamas Elanšei, ir kreipdamasis pats 
kunigą. — Ar tamstos vardas Gabrielis?

— Taip, tamsta.
— Gabrielis! — pakartojo kareivis, su 

lidesniu ir didesniu nusistebėjimu. — Ir 
kunigas!

— Užrubežinių misijų kunigas, — pa
sakė Gabrielis.

(Toliau bus)

Ar Beždžione buvo 
mums Gimine?

ŽMOGAUS ATSIRADIMAS
\r 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 andt biblijos žmogų 
nulipdęs iš molio.

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

7 aipgi telpa tasa iš Sausio num: 
HIPNOTIZMAS

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

R KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.

UŽSIRAŠYKIT DABAR! 
Užrašykit ji saviškiams Lietuvoje. 

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.

“ARTOJAS” 
3352 Superior Ave. Cleveland, O.
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NEKURIOS ISTORIŠKOS LIETUVOS PILIS 

DABAR ESANČIOS PRIEŠŲ NAGUOSE

I’enkių Aktų, Septynių Atidengimų Tragedija 
iš Lietuvos Krikštijimo Laikų. 
Paraše K. S. KARPAVIČIUS 

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

“Samsonas ir Dclila”
ii’ kitų dramatiškų ir moksliškų veikalų.

“ Ą LGIS IR GIED- 
Zl RUTĖ” 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 
pagonį s ir nežinojo aną “pasaulio gerybių” 
ir “palaimos po mirties”.

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

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

Taigi veikalas apima dvi priešginybes — 
Pagonų tikėjimą Į senoviškus dievus, ir 
Krikščionių tikėjimą Į naujai išrinktą pa
saulio valdytoją Dievą. Apima dvi milži
niškas kūniškas galybes — amžių seną Lie- 
tuvių-Prusų tautą ir naujai iškilusią Krik
ščionišką galybę kuri Europoj viešpatavo 
su visu baisumu; kuri norėjo nubausti Azi
ją už pasipriešinimą Krikščionims lankyti 
Jeruzali. 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 Krikščionįs ginklu ir krauju pagonis 
perdirba Krikščionimis. Liet-Prusijoj dar 
jie bijo ginklu pradėti, nes neturi tam spė
kų. Taigi Algis yra kryžeivis.

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

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

GinDRUTĖ 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 juodu skiria.

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

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

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

Giedrutė jau vaikštinėja j Žinyčią 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 j Prancūziją Albigensų krikštyti ir 
žudyti. Iš tenai, per daug garsių Europos 
miestų, jis sugryžta j savo tėvynę.

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

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

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

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

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

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

Algis ištrūksta iš savo nevidonų rankų, 
'atbėga atgal pas Giedrutę ją pasiimti ir pa
būgti, 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 jam nieko kito pasaulyje neliko, 
Algis savo kardu nusižudo šalę Giedrutės.

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

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

Paskaitykit taipgi kas seka 
apačioj—

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

Knyga bus gatava vasaros pabaigoj. Bus apie 200 puslapių, gražios Euro- 
piško stiliaus Saidos, dviem spalvom spausdinta, rausva ir purpurine. Su dau
geliu iliustracijų ir specialiais viršeliais, 6x9 colių didumo. — Pavieniai užsi- 
sakykit, užsakykit saviškiams Lietuvoje. Užsisakykit Teatralės Draugijos— 
gausit visų setą — 12 knygų —■ už 35. Paskui kainuos apie $10. šis veikalas 
labai patraukiantis skaityti, tinkamas ir lengvas pastatyti 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 Av. Cleveland, O.

(MONOGRAFIJOS)
Nekalbant apie Trakų ir Vil

niaus pilis, čia paduodu eilę pi- 
lių-paminklų kaipo brangių re- 
likvijų-liekanų Lietuvių tau
tai, dabar okupuotų Lenkais, 
apie kurias kiekvienas Lietuvis 
neprivalo užmiršti:

VERKIAI — sodžius, dešinia
me Neries upės krante, septy
netas kilometrų atstu nuo Vil
niaus, gražioje vietoje rūmai 
ant stataus kalno, iš kur maty
ti visas Vilniaus miestas bei il
gos juostos žaliuojančių girių. 
Tie rūmai kadaise tarnavo va
saros buveine Vilniaus vysku
pams. Savastim vyskupų Ver
kus dar perdavė Jogaila 1337 
metais; rumus gi išmūrijo 17 
šimtmetyje Konstantas Brzos- 
tauskas, Vilniaus vyskupas.

Vytautui Didžiajam susivie
nijus su Kryžeiviais 1390 me
tais, jis laimėjo čia mūšį su 

! Skirgaila, ir paskui apgulė Vil
nių. 1659 m. Kunigaikštis Dol- 

[ goruki ir Chovanskas irgi lai- 
[mėjo mūšį ties Verkių, ir paėmė 
i nelaisvėn Lietuvių-Lenku etmo- 
■ ną Gonsiauską. Šia 1519 me
tais mirė Albrechtas Radivila, 

I pirmiau Lucko, po tam Vilniaus 
; vyskupas •— “mielaširdingu” 

1 pramintas, žinomas už savo 
mielaširdystes. Gražią šią vie- 

jtą lankę karaliai Vladislavas 
( IV ir Stanislovas Augustas; ji 
paskui tekusi Vilniaus vyskupų 
nuosavybėn. Ignas Masalskis, 
sulyg sutarties su Vilniaus Ka
pitula, 1780 metų, išmainė ją į 
Raudondvarį. Tuomet Masals- 

[ kis, šalę senovės rūmų, bire
nusių jau Į’griuvėsius, išmūri
jo gražiausiame stiliuje rumus 
sulyg plano Gucevičiaus, 1782 
metais.

Pats Verkių pavadinimas pa
eina nuo Lietuviško žodžio “ver- 

j kti” ;— reiškia “kūdikio verks
mas”, nes padavimas liudija 

įjog šitoje Vietoje atrasta voro 
į lizde kūdikį, kuris po tam stab
meldiškos Lietuvos buvo Kri- 
vių-Krivaitis Lizdeika.

KERNĄ VOS PILIS. Kerna- 
[va yra 35 kilometrai atstu nuo 
Vilniaus, nūdien paprastas kai
mas su parapijos bažnyčia, au
kštame kalne prie pat Neries' 
upes; bažnyčia įsteigta tuoj po 

[ įvedimo krikščionybės Lietuvo
je. Spėjama jog Kernavą yra 

j seniausia čia pilis stabmeldiš
kos Lietuvos, pirmiausia sosti- 

[ nė musų aųgščiausių kunigų, 
j Lietuvos kronika liudija kad 
dar 1040 metais pilį įsteigė Lie- 

Į tuvos Kunigaikštis Kernius — 
Palemono anūkas. Rods kaipo 

■sostinėje, Kernavoje viešpatavo 
[kunigaikščiai kurie valdo iki 
1230 metų, iki Ringaudo gady
nės. Pastaram kunigaikščiui 

j pastūmėjus užkariavimus Slavų 
[žemių linkui, sostinė perkeltai 
Naugarduką. Bet po tara dar 
ilgai didieji kunigaikščiai buvo 
statoma į Lietuvos sostą Ker
navoje, kaip tai 1242 metais 
Mingaudas, ir jo sūnūs Vosilka 
1265 metais, pastatyti buvo, ir 
čionai svarbieji pasitarimai bu
vo atliekama.

Net, rodos 1282 metais, pa
sidarė nuolatine buveinė didžių
jų Lietuvos kunigaikščių iki Ge
dimino, kuris 1321 metais per
nešė sostinę į Trakus, pave
dant Kernavą savo sūnui Mont- 
vidui nuosavybėn.

Jogailai viešpataujant, Kcr- 
j nava buvo atskira kunigaikšti
ja ir priklausė Aleksandrui Vi- 
gundui, Algirdo stiliui, iki 1391 
metų, t. y. iki mirties to kuni
go. Paskui ji priskirta tapo 
prie nuosavybės Didžiojo Kuni
gaikščio. Rūmai ir pilis kame 
buvo stabmeldžių bažnyčia ir 

; kalėjimas, turėjo užėmus tris 
' kalnelius, augštoj Neries ant- 
[krantėj, kur iki šiai dienai ma- 
i tomą žymių apkasų ir piltų kup- 
[stų. Iš čia labai gražu ipasi- 
[ žvalgyti po apielinkę. Patįs ru- 
[ raai, tur but, buvo mediniai, nes 
jokių žymių jų nelikę. Vieta 
iš kur kadaise valdovai išeida
vo užkariauti apsčias svetimųjų 
šeimas, kur graži kunigaikšty- 
j

tė Pojata, duktė Kerniaus, gy
veno ir visų gerbiama buvo, da
bar kadugiais bei šipšinais ap
augus, guli greta vargdienių 
kaimo su bažnytėle įsteigta 
1739 metais. Pirmutinė tvir
tovės fundacija buvo atnaujin
ta Zigmo I, 1512 metais, čia įs
teigė 16-me šimtmetyje turtin
gą altariją Jonas-Petras Dov- 
bor-Musnickas, paskutinis to 
vardo valdovas Musnikų. Zig
mas I 1522 metais Kernavą pa
vedė valdyti iki gyvos galvos 
Kunigaikščiui Semionovui Ja- 
montavičiaus Podbereskui, Ker
navės nuomininkui, už patarna
vimą tėvynei. Nuo to Semio- 
novo eina gyvenanti iki šių lai
kų Vilniaus apskrityje Podbe- 
reskų šeimyna.

Pats Kernavos pavadinimas 
gal paeina nuo žodžio keras-kel- 
mas. Pasakoja jog Vilniuje su
griovus Perkūno aukurą, čia 
pasislėpė Krivių-Krivaitis Liz
deika ir šventą ugnelę užlaiky
davo iki savo mirties. Kerna
vos apielinkėje žmones vien tik 
Lietuviškai kalba.

MAIŠOGALA (pas Dingosiu 
Mischoli) ■— bažnytkaimis, va
dinamas miesteliu, 28—.29 kilo
metrai nuo Vilniaus, prie pas 
kelią į Ukmerge, prie upeliuko 
Mosos, atidengtoje augštokoje 
apielinkėje, geroj dirvoj.

Tai turbūt seniausia Lietuvių 
apsigynimo vieta. Gadynėje 
Lietuvių stabmeldystės čia bu
tą rūmų didžiųjų Lietuvos ku
nigaikščių ; rūmai stovėjo pil
tame kalne iki šiai dienai mato
mame sodne, pasak vietos žmo
nių, “Karalienės Bone” pava
dintame, kuriuos ji nuomavo 
nuo vyro. Tuomet dvaro rū
mai dar buvo užsilaikę sveiki.

čia, sulyg seniausių padavi
mų metrašytojų (Dlugošo) gy
veno Algirdas kuomet buvo ati
davęs sostą sunui Jogailai; jis 
čia mirė gilioje senatvėje, ir 
palaidotas sulyg senovės stab
meldžių papročių 1380 m. Ka
daise netoli pilies žaliavo aržuc- 
lynas, kur tarp medžių stovėjo 
akmens stabas Kokuvąičio, ku
riam ir aržuolynas buvo pašvęs
tas; ten gi atgabenta karstas 
garsaus didvyrio ir Lietuvos 
valdovo Algirdo, brangiuose 
drabužiuose aprengtas, drauge 
su geriausiu jo žirgu bei gink
lais, ir kunigų rankom pareng
tame lauže sudeginta. Ši apie- 
linkė gadynėje Algirdo-Keistu- 
čio, ypatingai Jogailos iki Vy
tauto viešpatavimų, tankiai bu
vo atvira Kryžeivių užpuldinė
jimams, bei kovos laukais virs
davo, būtent 1365 m., Maišogą- 
ia tapo Kryžeivių visai sunai
kinta.

Priėmus Lietuvoje krikščio
nybe, Jogaila įsteigė čia 1387 
metais parapijos bažnyčią, ir 
Karaliaus Aleksandro aukomis 
padidinta jos turtai. Altarija 
įsteigta 1435 metais Stanislovo 
bei Simono Bohdanavičių, ką 
Karalius Aleksandras patvirti
no.

Pavadinimas “Maišogala” iš
eina iš žodžių “maišas” ir “ga
las” — buk tai buvę čia koks 
maišo galas. Nėra žinios kodėl 
ir kam taip pavadinta.

MEDININKAI. — Kryžeivių 
“Medeninken” vadinta, pilis 28 
kilometrai atstu nuo Vilniaus, 
prie pat kelio į Ašmeną. Yra 
tai keturkampė aikštė, apvesta 
dviejų metrų storio muru iš ply
tų ir laukinių akmenų, ilgio 121 
metrai pločio, 97 metrai; augš- 
tis apleisto, sunaikinto muro 
dar siekia aštuonis metrus. Gi
lus apkasas pilnas vandens ka
daise saugojo pilį nuo neprašy
tų svečiu, žiemių-rytų pusėje, 
kampe buvo augštas keturkam
pis trijų augštų bokštas, liek 
apstus jog kiekviename augšte 
talpinos! po du kambariu su di
deliais gotiško stiliaus langais. 
Iki musų gadynės liko nesu
griuvę senovės dar laiptai ve
danti iš apačios į pirmą augštą. 
Viduje pilies butą daug medi
nės statybos.

Nėra žinios kada ir kurio Lie

tuvos kunigaikščio ir kuriuo 
laiku ši pilis įsteigta; laikui ei
nant, ji pasikeitus į plačius 
griuvėsius. Dar iki šiai dienai 
pajuodę ir sudraskyti murai 
riogso prie kaimo trobų, esan
čio čia pat kaimelio. Nuliūdęs 
jos atvaizdas guli gilume klonies 
tarp nuogų kalnelių bei miškų 
ir vandens. Vienok griuvėsiai 
priskaitoma prie seniausių kokie 
dar Lietuvoje užsilaikė.

Svarbiausias istorijos atsimi
nimas apie Medininkus, pirm 
įvedimo krikščionybės Lietuvo
je, tėra iš 1388 metų: Konra
das Zolneris von Rotensteinas, 
Didis Kryžeivių Mistras, norė
damas perkirsti Jogailos sutar
tį su Lenkais apie sostą, nusi
gandęs del Vytauto atsiskyri
mo nuo Kryžeivių sandaros bei 
paėmimo Kauno pilies, įsileido 
į kelionę su didele kariumene 
Lietuvos gilumom šį kartą įsi
drąsino eiti giliau negu kitą syk 
eidavo. Aplankęs Vilnių, atsi
dūrė už Ašmenos, iš kur api
plėšęs visą kraštą, gryždamas 
rugsėjo mėnesyje apsistojo su 
abazu ties Medininkų pilies. Čia 
Kryžeiviams, ypač vadams, iš
kėlė puotą.

Medininkų pilis buvo tanki 
buveinė vasaros metu Algirdo

Complete in Itself
Aštrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai. Patogiai. Lengva 
išvalyt. Pilnas setas* — 
skustuvas, su diržu ir ek
stra ašmenim, $1 ir augs.

Wet AitcrSirop Razor

bei jo žmonos Juljanos. Pas
kesnių laiku lankydavosi čia ka
ralaičiai, Kazimiero IV sūnus, 
kuomet būdavo Lietuvoje po 
priežiūra savo mokytojo Dlugo-’ 
šo. šventas Kazimieras 1478 
metais tėvų paliktas Lietuvoje 
tankiai važiuodavo i Medinin
kus, kaimo oru pakvėpuoti. Ka
da 1484 m., kovo 4 diena, baise 
savo gyvastį Vilniuje, jo Kars
tas per daug metu Medinin
kuose gulėjo kol iškilmingai 
pernešta rugpjūčio 14 d. lb’36 
m. į naują koplyčią Zigmanto 
III ir Vladislovo IV lėšomis Įs
teigtą prie Vilniaus Katedros 
bažnyčios.

Mokyt. J. Pažcrskis.

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

Auksinių Daiktų
Krautuve

Užlaikau visokias brangn/enas už 
prieinamą kainą, šliubinius žiedus, 
laikrodėlius, Špilkas, perlus, fontani- 
nes plunksnas, bntva.3 ir kitką. At
lieku visokius taisymo darbus.

J. KRASNICKAS
399 E. 791 h SL Cleveland, O.

GELEŽINIU DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos, Stiklai, VarniŠial, , 
Įrankiai, Pjaustymo Daiktai.

Eiektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės.

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55th STREET

į LOUIS EISENBERG 
>Turi Geležinių Daiktų, Pečių,į

Kvarkų, Varaišių, Cinuoja, ? 
į Lieja ir Stogams dangalų 5 
įį 1169 East 7<Jth St. N. E. S

Princeton 1337-K S

U A

AR MANOT KVIEST 
GIMINES I AMERIKĄ

Lietuvos kvota jau yra pasibai-J^i 
įgils, bot dabar laikas prisirengtu 
% prie naujos kvotos, kuri prasidės’a 
^Liepos 1 d., 1924 m. įj
į Musu ofisas Kaune pagelbsti iš-? 
įgauti pasportus, vizas ir priren-jį 
įgia'žmones tuojau kelionėn. ?

Nėra reikalo laukti tiems kurie? 
C turi Cunard tikietus. Musų lai-į 
Svai išplaukia iš Europos kiekvie-? 
JJną savaitę. r'
a’ Cunard laivakortes- yra gerosį 
įkeliavimui ant AQUITANIA, BE-% 
JRENGARIA, ir MAURETANIA.į 
įGreičiausis jūrių patarnavimas pn-į 
į Del smulkesnių informacijų į 
į malonėkite susižinoti su muši; ? 
5 vietiniu agentu arba muši; raš- ?

į

įCunard Lino
% Hotel Clcve- 
5j land Bldg.
^Cleveland,

"AVwVAV-VAWAWAVaWJ

Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra reikalingas 
Kalendorius kad tureli kaipo informaciją: apie šven
tes, istorinius įvykius, ir šiaip gerų pasiskaitymų. 
SANDARA šiais metais kaip tik išleido tokį Kalen
dorių, kuriame telpa daug eilių, informacijų ir šiaip 
naudingų skaitymų. Kalendoriaus kaina tik 25 et.

Prisiųsk pašto ženkleliais 25c., o Kalendorius bus 
tuoj prisiųstas.

‘Sandaros”, savaitinio laikraščio, prenumerata me
tams Amerikoje $2.50, Lietuvoje $3.00. Kas užsira

šys “Sandarą” gaus Kalentloriu kaipo dovana.
“SANDARA”

Boston 27, Mass327 E Street

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, o m 

prie kokių ziei&lavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesorius no- 
siklausines kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išngr.aminaviino. Daugybe dalrea- 

\ n; užtai negalėjo jus pagydyt kud jia 
{neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 
) tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 

Mano aparatas Kadio-Scops-Raggi-X- 
Spindiiliu Roentgono ir pilnas Bakte- 
riologiškas cgsaminayimcs kraujo ati
dengs man tikrų jv.sų ligos priežasij 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, juros 
tuoj sugryž senoji jusų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėįusius 
nervus ir kenčiate nuo uinuoilijinso 

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

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

ANTROS GRINDYS,. KAMBAEIS ,4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 ■— nuo 6 liti S vakar®.

, Nedoldieniais nuo 10 iki 1.



DIRVA

RITIERIAI
yiSAI natūralu yra, kad profesiniai ka

riškiai Viduriniuose Amžiuose bandė 
sudaryti sau kokią nors organizaciją savo 
naudai ir apsisaugojimui. Iš to atsirado 
taip vadinama Ritierija.

Visai nedaug tėra žinoma apie Ritie- 
rijos pradžią. Bet ta jų organizacija buvo 
labai reikalinga tos gadynės žmonėms, — 
jų papročiai šiek tiek sušvelnino tų laikų 
žiaurųjį gyvenimą, kurs pasidarė kiek gy
vesnis ir malonesnis, negu buvo Tamsybių 
Amžiais. Nebuvo lengva civilizacijon ves
ti visokie pasienių mušeikos, kaip Mohame- 
tonai, Girnai ir Nordai. Labai dažnai bū
davo taip, kad ryto metą jie pažadėdavo jų 
užpultiems žmonėms visokių malonių ir ge
rybių, gi vakare imdavo ir išžudydavo vi
sus. Pažanga, kaip žinome, yra tai sun
kaus ir ilgo darbo pasekmė, tad ilgainiui ir 
visiškai besąžiningi ritieriai buvo privers
ti laikytis savo klasės taisyklių, arba pakel
ti bausmę.

Tos taisyklės Įvairiose Europos šalyse 
buvo skirtingos, bet visos jos turėjo savo 
tikslu “patarnavimą” ir “ištikimybę parei
goms”. Viduriniuose Amžiuose patarnavi
mas kitiems buvo skaitomas labai gražiu 
ir prakilniu dalyku. Nebuvo pažeminimu 
būti taniu, jei tik galėjai būti geras tarnas 
ir daboti savo pareigas. Ištikimybė buvo 
skaitoma augščiausi kiekvieno kariškio 
pareiga.

Jaunas ritieris turėdavo prisiekti iš
tikimai tarnauti Dievui ir savo karaliui. 
Taip jau jis prisiekdavo dalintis savo gery
bėmis su tuo, kas mažiau už jį turėjo. Jis 
garbės žodžiu prižadėdavo nusižeminimą 
savo užsilaikyme, žadėdavo nesigirti savo 
nuveiktais žygiais ir būti ištikimu draugu 
ir užtarėju visų, kas kenčia (išskyrus tik
tai Mohametonus, kuriuos jis turėjo muš- 
tik juos pamačius!).

Šitos priesaikos ir pažadai buvo tai 
Dešimts Įsakymų, išreikštų tokia forma, 
kuri buvo aiškiausiai Viduramžių žmonėms 
suprantama. Iš jų išsivystė gan painus sis
temas asmeninio užsilaikymo ir etikietos. 
Ritieriai stengėsi tvarkyti savo gyvenimą 
pagal Artūro ir Karolio Didžiojo rūmų pa
pročius, apie kuriuos senovės dainiai-tru- 
badurai dainuodavo arba apie kuriuos bū
davo rašoma knygose.

Šitokiu budu iš Ritierijos išsivystė vi
sa, taip sakant, gero užsilaikymo ir etikie
tos mokykla, kurios ir dabar prisilaikoma 
žmonių santykiuose. Feudalių laikų rūmai 
mokė, kaip reikia užsilaikyti, kokius dra
bužius dėvėti, ką ir kaip valgyti, kaip kvie
sti merginą į šokį, ir daugybę kitokių maž
možių, ačiū kuriems savitarpiai žmonių 
santykiai pasidarė malonesni ir „švelnesni.

Ritierija, kaip ir kitos žmonių įstai
gos, turėjo žlugti, kaip tik pasirodė nebe
naudinga.

Kryžeivių karus, apie kuriuos netru
kus pakalbėsime, sekė žymus atgijimas pre
kybos. Miestai užaugdavo netikėtai, be
matant. Miestų gyventojai krovėsi turtus, 
samdė savo vaikams gerus mokytojus ir, 
netrukus, visame prilygo ritieriams. Išra
dus paraką, jau nebereikalingi buvo sun
kiais šarvais apsiginklavę ritieriai. Ne
trukus, ritieriai liko pajuokos dalyku, nes 
idėjos, kurioms jie tarnavo, jau nebeturė
jo praktinės reikšmės. Garsus ir prakil
nus Don Kišotas iš Manšos buvęs paskuti
nis tikrasis ritieris; jam pasimirus, net jo 
kardas buvęs parduotas jo skoloms užmo
kėti ....

Bus: PAPA IR IMPERATORIUS.

mėginsiu
Iš meilės laimužę sutverti bandysiu, 
Kaip tveria poetai giliuosius vaizdus; 
Auksinių miražų pririnkti mėginsiu, 
Ir jais iškaišysiu laimužės sapnus. 
Sidabro svajonėm’s papuošiu vaizduotę, 
Kaip puošia peotas pasaulį gražiai, 
Tada jau mėginsiu laimužės jieškoti. 
Širdgėlą malšindam’s šaltaisiais jausmais. 
Bet balsas lakštutės tuoj ima žavėti, 
Poeto gabumai štai ima skaidrėti, 
Ir viskas jos sielai pavirsta sapnais, 
Taip mano miražai beribėn nuskrenda, 
Po ilgų svajonių ir spėkos išsenka, 
Ir viskas nuskamba bevilčiais aidais.

* «
Ir vėlei iš naujo reiks imti jieškoti 
Kelių tiesiųjų, jau nebevingiuoti.
Dabar jau auksinių miražų neb’rinksiu, 
Ir jaisiais laimužės sau nebedabinsiu. 
Šiandien aš laimužę lyg rūmą statysiu, 
Ir pamatau jojo vargelį guldysiu, 
Svajonėm gyvendam’s kur gausiu visviena, 
Kaip vargšas-bedalis dejuodam’s kasdieną. 
Jautringais skausmais aš jo sienas išpinsiu, 
Širdgėlas visas aplink jų sukabinsiu, 
Ir meilės tam’ rūme ilgesiuos ramiai, 
Lyg vargo našlaite žemelėj giliai. 
Skausmai tad’ sparnuoti padangėn nuskris, 
Nuo širdies šarvuotas sunkumas nukris. 
Tada laisvės žibančios svajonės 
Naikins tamsias abejones.* *
Išnyks abejonės iš mano audringų 
Minčių lengvasparnių, kaip vėjas galingų, 
Kaip nyksta rasa pasikėlus saulutei, 
Ar sunkios dejonės sučiulbus lakštutei; 
Kaip džiaugias mergaitė rūtelių darželyj, 
Ir tiki-atjojant pas jąją bernelį — 
Taip mano širdužę dar viltis vilioja, 
Auksiniais miražais vėl siela siūbuoja. 
Kaip rudenį nyksta paukščių virtinės 
Kaip rudeni nyksta paukščių virtinės. 
Išskrisdamos į tolimą, tolimą šalį, 
Kur šaltis ir speigas paliest jų negali. 
Tad’ laisvas, su vilčia aš vėlei svajosiu, 
Senųjų takelių aš vėlei jieškosiu.
Auksiniais miražais vėl sielą dabinsiu, 
IŠ meilės laimužę sutverti mėginsiu.

Verpetas.
w

PAVASARIO AUŠRELĖ
O! Dangaus mėlynė,
Kaip teisybė tyra, 
Rasa deimantinė 
Ant pievelių bįra.

Dienelė skaistesnė
Už veidą mergelės, 
Gamta meilingesnės 
Gelmėse girelės.

Kaip auksinė žvilga
Skaistutė saulelė,
Spinduliai jos mirga,
Maudos juos’ girelė,

Ir gražus šileliai,
Ir lygios lankeles, 
Ir sraunus upeliai, 
Ir žalios girelės.

It veidrodinis
Ežero veidelis,
Glosto it šilkinis
Švelnutis vėjelis!

Meilučiai paukšteliai
Daineles dainuoja, 
Dulka jau laukeliai, 
Artojas niūniuoja.

Graudžiai gegutėlė
Berže užkukuoja,
Kaip ta našlaitėlė,
Ir vėl ji dejuoja.

Ir visa gamtužė 
Iš miego atbunda, 
Žaliuoja laukeliai, 
Gyvybė sujunda.

Gerkanis. J. Gogelis.

t®- NAUJAUSIOS DAINOS
Iš Lietuvos

OI NEVERK, MOTUŠĖLE — Basso Solo, smuiką ir 
pianas, žodžiai Maironio, Muzika Naujalio......... 51.00

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

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

Pulkim Ant Kelių — Nauja maldaknyge, paranki ir 
praktiškai atspausdinta, tinka seniems ir jau
niems, vyrams ir moterims. Knygos gražiai 
tvirtai apdarytos, kiaulės oda, kraštai paauksuo
ti, kaina su prisiuntimu _____________ ?3.00

505. žmogus nepliuškis. Vertė iš švediško Nėris. La
bai graži apysakėle, kaip turtingo prekėjo sūnūs 
apsivedė su varginga mergina ir laimingiau gy
veno už kitus, apsivedusius su turtingomis. Chi
cago Ill. 1899, pusi. 23................................ 10c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

GRAŽU
Gražu kai šilelis 
Gyvybe žaliuoja, 
Smagu kai pušelės 
Lieknutės linguoja.

Gražu kai paukšteliai
Girioj sudainuoja, 
Smagu kai saulelė 
Medelius bučiuoja.

Graži yr’ eglelė — 
Kai rūta žalioji, 
Rami tu Tėvyne 
Musų mylimoji!

Gražu kai sniegelis 
Ant šilo nukrinta, 
Ramu kai aušrelė 
Pavasario švinta.

Gražu yr’ klausyti
Kai čiulba paukšteliai,
Ramu tarp šilelio
Kai ošia vėjelis....

Gražu kai gamtužė 
Raminga nutyla, 
Smagu ir audružė 
Šile kai pakyla.

Gražu diena naktį 
Musų tėviškėlėj, 
Ramu žiemos laiku, 
Meilu vasarėlėj.

Gražu kai Tėvynę 
Karžygiai vaduoja, 
Smagu kai mergelės 
Daineles dainuoja.

Gražu kai Lietuviai 
Prie darbo sujunda, 
Smagu kai varguoliai 
Iš tamsos atbunda..

Gražu pažiūrėti
Kai klėsti gėlelės, 
Ramu paklausyti 
Kaip teka upelis.

Gražu pažiūrėti 
Bangų ežerėlio, 
Ramu pastovėti 
Ant tyro vėjelio.

Gražu kai rugeliai 
Lyg jure banguoja, 
Dailu kai lankelės 
Žydi ir žaliuoja.

Nuo Juoku Red.: šios eilės 
yra be parašo, bet nenorėdami 
kad gerb. skaitytojai pamislytų 
jog jos yra musų rašytos (nes 
nėra atsakančios), pasakome 
pirmiausia kad parašo tyčia ne
dėjome, — ne su tikslu gerb. 
autorių nuskriausti, bet pasi
naudoti proga jį pamokinti ei
lių rašyme.

Anot gerb. Audros, kuri an
dai čia pasakojosi kaip jai dau
gelis eilių iš paviršiaus dailiai 
atrodo ir gražiai skamba, taip 
yra ir su šiomis gerb. nežinomo 
(jums visiems, ne mums) au
toriaus eilėmis. Paskui mes 
kalbėjome kad vieni turi daug 
minčių, kiti ko kuo. ir tik retas 
kuris pataiko imti tikru poetu.

Šis gerb. poe. as, šių eilių au
torius, turi poeto gabumo, su
pranta rimą ir dalintai ritmų, 
bet turi perdaug minčių. Gera 
yra turėti daug minčių, nes ki
taip busi poetas be eilių — ne
galėsi nieko parašyt. Bet bėda 
kad jis visas mintis sudeda į 
vieną, o jos aiškiai nesiriša vie
na su kita. Perskaitykit dabar 
tas eiles antru kartu ir pamaty
sit.

Jis pradeda su šileliu, kuris 
gražiai žaliuoja, ir Įmaišo jin 
paukštelius kurie šile dainuoja. 
Tas viskas gerai, nes paukšte
liai ir girelė yra bendri. Tinka 
dar ir saulelė kuri pušeles bu
čiuoja. Bet jau prieina prie 
vienos eglelės, visai be tikslo, 
ir pavadina ją “kai rūta žalio
ji”, ir del užbaigimo to eilių pos
melio damaišo Tėvynę mylimą
ją.... Pradėta apie šišelio ir 
gamtos gražumą, reikia toliau 
tą tikslą varyti iki galo, ir su
stoti kur reikia, o ne maišyti be 
paliovos vėl tai sniegelį, tai au
šrelę, tai pavasarį, tai vėl pauk
štelius (apie kuriuos pirmiau 
jau kalbėta, ir užtenka), tai vėl 
šilelį po kelis kartus, ir vėl su- 
gryžti prie Tėvynėlės.

Kada pasibaigia aprašymas 
gamtos — kuris turi būti tam 
tikru laiku: vasarą, pavasarį, 
ar žiemą, — reikia sustoti. Ei
liuoti apie Tėvynę galima paski
rai, kitose eilėse. Apie didvy

rius ir Tėvynę išeitų gražios ei
lės ir be viršutinės dalies šių ei
lių.

liginimas eilių, maišymas į 
jas viską kad tik ilgesnės išro- 
dytų, nepadaro žmogaus poetu. 
Poetu gali būti tik tas kuris 
išreiškia gražiai sutvarkytais 
žodžiais tam tikras mintis apie 
sau pasirinktus dalykus.

Labai norėdami kad ir šių ei
lių autorius ir kiti visi poetai ku
rie bando įsiveržti į garbės pa
saulį, prisilaikytų tvarkos, tak
to. Kaip kalboj jeigu žmogus 
nuo vieno dalyko prie kito šoka, 
graibšto naujus nepabaigęs su 
senais dalykais, tuoj kožno pa- 
tėmijamas kaipo iškrypęs iš vė
žių, taip ir poetas patėmijamas. 
Ne kitaip yra ir su' belestritikos 
rašytojais, kurie taipgi turi už
baigti su tam tikromis išvado
mis apie tą patį dalyką apie ku
rį antgalvis kalbą užveda.

Turi “Šylą”
(Tikras atsitikimas.)

Gelžkelio sargas vaišino at
vykusį paviešėti savo “gerą ku- 
mutį”. Abu gerokai įkaušę....

— žinai, bbolau, aš nors ir 
nedidelis žmogus, ale turiu šy
lą. Aš, brolau, einantį trauki
nį su visais keleiviais galiu su
laikyti! Aš, brolau..........

— Jau, brol, šito man nesa
kyki — nepadarysi!

— Nepadarysiu, sakai?! Kly
sti, broleli! Aš tau parodysiu 
ką galiu. Tegu pats preziden
tas važiuoja. .. man vistiek... 
sustok, daugiau nieko! su tami- 
stėle nori Pranas Kvedaras Šne
kėti .... ot!

— Jau, brol, meluoji....
— Statai pusbonkę?. štai ir 

traukinis ateina. .. .
— Gerai, statau!
Sargas ima raudoną vėliavu- 

kę ir eina į priešais atlekiantį 
trūkį, mojuodamas vėliavėle ir 
duodamas ženklą suprasti ke
lią sugedus esant....

Traukinis staiga sustoja....
Mašinistas, palydovai (kon

duktoriai) ir keletas keleivių 
iššoka iš traukinio ir nusigan
dusiu balsu klausinėja:

— Kas atsitiko? Kur? Gal 
pabėgės supuvusios? Sako, til
tai čia nekokie esą.... liniją 
greitomis patiesė,, ir tiek.... 
jau tie inžinieriai, kad juos ba
la....

Sargas linksmai šypsosi....
— Važiuokite, važiuokite sau 

sveiki, viskas gerai!.... Mat, 
mudu su kurnu susiginčijova iš 
pusbutelio: jis sako ant manęs: 
sylos neturi, o aš jam, vadinas, 
kad parodyti.... Važiuokite 
sau sveiki.... ko bestovėti... . 
kam gaišti.... Dar, sako, sy
los neturi....

L. žurauskas.

Bolševikų “Vilnis” pasigavo 
iš “Dirvos” du aprašymus apie 
blogumus Lietuvoje, ir taip iš
tampo kad net ji pati nusigąs
ta, o vargšai proletarijošiai tik 
purtosi iš buožiškos Lietuvos.

Kad “Dirva” tokius aprašy
mus talpina tai jos dalykas: ji 
remia Lietuvą, nori kad butų 
viskas gerai, ir smerkia tokius 
kurie nori pasinaudoti. Dar la
biau smerktų bolševikus jeigu 
jie Lietuvą valdytų, nes tada 
ir Lietuvoj taip butų kaip Ru
sijoj yra.

Tik mums stebėtina kodėl ta 
“Vilnis” niekad nepasigauna iš 
“Dirvos” aprašymų apie bolše
vikų žiaurumus Rusijoje — juk 
daug tų aprašymų buvo....

Mat, jai trefna savo skaityto
jams pranešti kad Rusijoje ko
munistai tūkstančiais žmones 
žudo, desėt.kais tūkstančių ka
lėjimuose pūdo, darbininkams 
kailius lupa kurie neklauso ko
misarų, patįs komisarai milijo
nais vagia valdžios pinigus — 
tas viskas del Rusijos labai pui
ku. Bet jeigu Lietuvoj Diske
lis negero tai jau gvoltas musų 
bolševikams!

Jeigu esat vyrais, kritikuokit 
taip blogus darbus Rusijos ko- 
misarų-sniaugikų kaip mes kri-

tikuojam netikusius apsiėjimus 
nekuriu Lietuvos valdininkų ir 
žmones spaudžiančios partijos.

Jeigu mes sakytume kad Lie
tuvoj viskas gerai, būtume me
lagiais. Bet kur jūsų drąsa pa
sirodyti atvirais, jog nesat me
lagiais ir veidmainiais? 'Jus už- 
tylit viską apie “rojaus” “gery
bes”. Pasirodykit nors viename 
numeryj!

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas. turį mes tu
rime rcguliariškals laiko
tarpiais atvirai Ir laisvai 
pcrgvildenlL

šiame skyriuj-? 0103 laikas 
•no U.’ko gvildensime rei
kalus (aonilus būsiančioms 
motinom*; ir molinoms jau
ny kūdikių.

kŲDIKIu 
GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO

STRAIPSNIS 70.

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIU SVEIKATOS.^

Užkietėjimas.
Iš visų mažiukų kūdikystės nega- 

liavimii mažai yra tiek daėdančių ir 
laikais sunkiai pataisomų kai vidurių 
užkietėjimas. Išrodyti visas priežas
tis ir paaiškinimus to negaliavimo 
užimtų perdaug vietos. Lai užtenka 
pasakymo kad veik visuose atvejuo
se tiesioginė priežastis gali būti bu
do kuriuo kūdikio maistas yra paruo
šiamas. Tinkamas nustatymas mai
sto kad jis sutiktų su kūdikio norais 
ir reikalavimais, dažniausia užkietėji
mą prašalina. Gyduolių labai negud
ru yra naudoti jei daktaras to nepa
taria.

Jei negali žindyti sa
vo kūdikio, 
jam Eagle 
maistą, kuris 
Įėjo daugiau

R

duok 
Pieną, 
išauk- 

stiprių 
ir vikrių vaikų negu 
visi kiti kūdikių mai
stai krūvon sudėti.

Tūkstančiai motinų 
liudijo jo vertę kai
po kūdikių maisto, 
Gydytojai rekomen
duoja jį dėlto, kad 
jis svarus, saugus ir 
lengvai kūdikių su- 
viiškoraas.

Nėra jokių abejonių 
apie jo grynumą ar
ba puikų rezultate 
Eagle Pieno del Kū
dikių penėjimo. Jis 
visados grynas ir 
šviežias.

Jei nežinai kaip var
toti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šilą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penejr- 
jimo instrukcijas, Kū 
dikisj Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.

I

h

TOE BOM COMPANY 
Bos-dcn 3!dg, New York

Atitaisymui šitokiu dalykų, mes 
rekomenduojam kad iki penktam mė
nesiui vartot oatmeal vandenį priren
giant maistą. Po penktam mėnesiui 
pridėk oatmeal košelę prie pieno ir 
vaisių .sunkos, ypatingai apelsinų 
sunkos. Laike antrų metų, keptą 
obuolienę arba perkoštą slyvų sunką 
galima duoti.

Svarbiausia yž viską, vienok, yra 
anksti pramokinti kūdikį prie regu- 
liariško judėjimo vidurių. Geriausias 
laikas tai tuoj no pusryčių, ir kūdi
kiui augant reikia neleisti nei jokiam 
žaidimui arba darbui trukdyti šitam 
dalykui. Jauniausi kūdikį galima pri- 
pratint prie to pasodinant tam tikro
mis valandomis kas dieną, ir galima 
tą paprotį įgyvendint, kas yra svar
bu sveikatai.

Vidurių liuosuotojai nereikia daž
nai vartoti. Jie nusilpnina vidurių 
muskulus ir išplečia pilvą. Ideališ
kas gydymas susideda iš pralavini- 
mo vidurių reguliariškai be pagalbos 
atlikti savo funkcijas.

Jusli kūdikio pirmieji metai yra 
svarbiausi. Jo pradžia gyvenimo pri
klauso nuo maisto kurį gauna per ši
tą dvyliką mėnesių. Maistas išaugi- 
nimui stiprių kaulų ir vikrių kojų tu
ri būti sveikas, maistingas ir tuo pa
čiu sykiu lengvai suvirškomas. Jei 
negali žindyti savo kūdikio, pirmoji 
mintis turėtų būti Borden’s Eįigle 
Pienas. Per daugiau kaip GO metų 
motinos ant jo atsidėjo. Gydytojai 
stipriai rekomenduoja Eagle Brand 
dėlto kad jis saugus, šviežus, lengvai 
padaromas ir lengvai suvirškomas.

Odos nutrinimai suteikia daug ne
gerumo ir rūpesčio motinoms. Jus 
rasit tikrą pagalbą su Colgate’s Baby 
Talk kuomet jūsų kūdikio oda sutru
kus arba nušutus, arba kuomet nu
trynimas vargina kūdiki. Colgate’s 
Baby Tale yra rekomenduojamas gy
dytojų delei jo puikios rūšies.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

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

Mazgok — 
Nebraižyk

Kuomet jūsų ran
kos susipurvina ar 
valot jas trindami 
su smėliu ? Lauki
niai Itaip darydavo, 
bet civilizacija į to 
vietą panaudoja 
muilą.
K a i ji ankstyvieji 
laukiniai mazgoda
vosi rankas, ir jus 
šiandien galit pa
imt stiprų, žvyruo
tą dantų valytoją ir 
nušveisti nuo dantų 
jų delikatną palivą 
—tečiau tas yra pa
vojinga,.
Colgate’s nuvalo ir 
nuskaidrina dantis 
bet netrina ar ne
suraižo jų. Dakta
rai ir Dentistai vi
sur rekomenduoja 
Colgate’s. Pirk tū
belę šiandien.

Geri Dantįs 
Gera Sveikata

Jūsų pirštų nagai 
Bet — jei jūsų gab

suprašytų siutą; Stikliniai žibančius 
iti puikiai nupaliruoti. Ir lygiai švari

<>.><’■ u z boii kų Į U

I žlaikjkit save kitu pagarboje. Tik su trupučiu patrin- 
akar.| per kokiu dešimt dienu *- ----- ■—■holo lnln l*..w m _ • . .. ,

i durvti t >i ..,.,1. ~ ’-Y"-: 1 nuiiipų i.un.|- ,1 i.ii.n, tat tetkarciais patrinti galvos oda s1 Rufflesnu.Gimnet pleiskanos jus nekankins. ’ ”• • Kut,lC3‘

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis.

♦..TxJy1 toIpam ntsitikime pamanys apie jus just] mylimoji pa
ir r °’ E“r,? impresijų, nueis niekais, jei jus pradėsite kasyti savo galva ’
ir barstyti nepurias pleiskanas po visų kambarį. Naudoki! ’ b 1 .
^Gaunama apiiekose Į

pleiskanų mirtinąjį priešą
-MiSkYvY;' ^•'kjir.'l per kokia dešimt liieiuį ir daužau m-reikfc. jums

Koks skirtumas tuomet bus!
• AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4tti Si Brooklyn, N. Y.



D Y R V A

LITHUN1AN TYPES 
AND CHARACTER

Amoni? the Lithuanians there 
still survive numerous super 
stations which are generally re
garded as heritages of their 
former Paganism. Belief in the 
supernatural is very common 
and in certain of its forms this 
belief may be an echo of the 
cult of the dead and of ances
tor worship. A rather volumi
nous collection of materials on 
this subject has been made by 
Vilius Kalvaitis and edited by 
Dr. J. Basanavičius under the 
title of Gyvenimas Vėliu bei 
Velnių (Life of Ghost;-and Dev
ils), Chicago, 1903. During re 
cent years, too, a large number 
of religious fanatics and faith
healers of various kinds have 
made their appearance in Lith
uania, as elsewhere. The names 
of some of these are still re
membered. Vidunas mentions 
one Piklaps who functioned in 
the Memel region about 1880; 
also Rodszuwcit of Kartsninkai. 
nfar Pilkallen, between 1870 
attd 188). In many villages 
zthciai, or persons capable oi' 
curing both corporal and spirit
ual maladies, are held in high 
esteem and are often consulted 
in preference to regular doc
tors.
Country Life

. In past times the inhabitants 
Were distributed in scattered 
groups dwelling each, so to 
speak, in a sort of oasis hemmed 
in by fields and dense forests 
belonging to nobody. Even to
day in many of the older villa
ges the arrangement of houses 
on either side of an intermin
able street, so favoured in Rus
sia Proper, is less in evidence.

Where the older .practice pre
vails, we find each farm abso
lutely isolated, with its own 
special entrance. The buildings 
rise in the midst of a garden 
which is surrounded with groves 
of birch, fir or oak and, in san
dy regions, pine. That is why 
these farms are termed “sody
ba”, which means plantation.

Formerly a Lithuanian farm 
comprised of a row of houses 
sometimes to the number of 
twenty. The grouping of these 
houses around the main dwell
ing was characteristic. The lat
ter was called “namas”, i.e. the 
home.

Vidunas thus describes his 
parents’ farm as it was some
what later than 1859. In the 
middle of the garden rose the 
principal building, the “namas”. 
About ten metres to the side of 
the latter was the “klėtis”, or 
storehouse, two stories high, 
with a large veranda, approach
ed by two stone steps. Around 
the klėtis were clumps of birch 
and maple. A little farther to 
the side of the klėtis was a 
building for the storage of all 
sorts of impliments. Beneath 
was a cellar into which one des
cended by steps in the wall. By 
the side of this building was a 
space enclosed with a hedge 
made of interlaced osiers. In 
the centre was a pond surround
ed by grass in summer. Here 
the poultry disported themsel-

| ves during the day, while at 
I night they took refuge behing 
in the fowl roost.

I On the Other side of the main 
building stretched the larger 
port of the orchard traversed 
by a path leading to the spring. 
Behind the latter, separated by 
a hedge, extended a large open 
space covered with turf, form

ing the farmyard, around which 
’ were grouped the various stab
les and sheds for cattle, horses, 
sheep, etc.

Near the orchard was a space
■ for hemp and hops; many bee
hives were also kept. By the 
side of the dwelling house, 
some distance outside the gar-

I den, was the thrashing floor 
Į with the baths (pirtis). In the 
(direction of the stables were 
i several additional houses where 
the families of the servants and 

(other lodgers had their quart
ers.

Į Today this arrangement of 
; buildings is rarely found. The Į 
farm in question has been gra
dually transformed into a typi- 

' cal mode! of the German farm. 
| The most interesting building 
I of the Lithuanian farm is the 
j klėtis which is also called “svir- 
i nas”. Althoug usually styled 
loosely a storehouse, Vidunas 
points out that in reality it is j 

imuch more than that, as the 
numerous wooden carvings of 

j the interior should indicate. In j 
i popular songs the klėtis is al-1 
ways the centre of sentimental 
life. The girls of the house
hold used to have their bed- [ 
rooms in the klėtis, and on the Į 
veranda they were accustomed 
to pursue their daily manual j 
tasks. Clcse by the klėtis was i 
the flower garden of the daugh
ters' of the b.ouse where they j 
grew rue throughout the sum-Į 
mer. For the Lithuanian the | 
klėtis embodies all that he has | 
acquired through the sweat of! 
his brow; it is the spot towards j 
which his thoughts ever turn,; 
whereby the farm, the “sody- j 
ba”, has its raison d'etre and ( 

| from which the farm and fam- 
' tly issue and are renewed. ,

THE FACE UPON THE 
GLASS,

By Walter R. Baublis.
I saw a face upon the glass, 
But as it came so did it pass, 
It was unknown, yet seemed to 

be
Impressed upon my memory-
When I lie in my bed at home 
And let my thoughts the 

heavens roam,
A sudden impulse my thought 

clears, ;
And to my blind her face 

appears.
When I am dejected and sad 
And feel as tho I’ll ne’er be 

glad,
Her joyous face appears to me, 
And out goes my melancholy.
Tho shrouded in deep mystery, 
Her lovely face I often see, 
Yet as it comes, so does it pass, 
The face I saw upon the glass, j

AH, LADY, LADY!
Why do I like you, lady ?

Not for your golden hair—
There are hundreds ladies

With coiffures much more 
fair.

Why do I like you, lady?
Not for your mist-blue eyes, 

They are not half so lovely
As the enchanted skies.

“Lost—A pocketbook contain
ing $50, and two circus tickets.

I Finder please return tickets.” 
This advertisement appeared in 
an Elyria, Ohio, newspaper.

--------o--------
The wisest make mistakes, 

but John Bendler says only fools! 
will duplicate them.

--------o--------
A Cleveland man who makes 

a habit of calling everybody ‘my > kimo, 
good friend”, hasn’t any.

-------- o--------
A group of college girls, giv- 

I ing a theatrical performance, 
chose one of their number nam-

ed “Faith” as scene-shifter, on 
the ground that faith could 
move mountains.

-------- o--------
“Yes,” said the beautiful 

i heiress reflectively, “I married 
for love, and I’m going to keep 

Į right on marrying till I get it.”

Žmogus kuris išrado šią sistemą 
buvo du sykiu operuotas nuo patru- 

. Taipgi bandė vartoti įvairius 
diržus, kokie tik šiandien randasi. 
Bet viskas buvo veltui, pakol per 
daugelį metą ligos kankinamas išra
do naują sistemą išsigydymui nuo 
patrūkimo. Šua sistema yra gera vy
rams, moterims ir Vaikams. Šimtai 
žmonių kurie vartoja musų sistemą 
džiaugiasi sveikata ir rekomenduoja

Valyk dantis tikru bū
du

išbandymo aU išaukite ypatiškai arba 
laišku. Atsakymui indekit už 2 c. 
štampą. Rašykit šiuo adresu:

J. F. RICHARD

dantvaisčiu ku- 
subraižys ir ne- 

“Margok” savo 
dantis su

\ COLGATE'S

~ Prospect 202.
i Dr. T. A. Harden
I dantistas 1=::

Let’s Make Merry (Mary)
Mary was a little flapper, 

' She didn’t do so well!
But since Mary has bobbed her 

hair,
Now she looks like.........

The Dickens!!!

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 (19)

GEO. KAUPA & COMPANY 
G. Kaupas Vedėjas

6603 St. Clair Ave. Cleveland, O.

Niuuu»i>uuii>uu«ui>iuuuiii>iuiiiuuimiuu<u«>>m».......

Telefonas Main 6111
P. J. KERŠIS

! baigęs Teisių Mokyklą Cumber- 
1 land Universitete, darbuojas su 

Teisiu Ofisu advokato
C. D. AINGER 

307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 

į Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandoa 
10 ryto iki 12 
2 iki 5 po plot 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12

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

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

Why do I like you, lady ?
Why should I fall for you? 

I don’t know why I should, lady,
But the fact is that I do!

-------- o--------
Dropping a sock is a signal 

to bootleggers in Washington, 
P. Akšis finds. Another thing 
that is dropped is caution. 

-------- o------ r-
How the horses must laugh, 

says John Brazauskas, as they 
watch the procession or frozen 
ears being hauled into the serv
ice stations a few weeks ago.

-------- o--------
The first real talking machine , 

was made of a rib. A. Kra- 
nauskas says later on inventors 
made one that you could shut | 
off.

-------- O------ ' *t
Correct this sentence “Don’t j 

urge me, please,” said the white- 
haired lady. “I’m getting too 
old to dance.”

-------- oo-----—
A day of experience is worth 

a year of advice, opines A. B. 
Bartoszewicz.

---------o--------
Clarice has a married brother 

who is a real martyr. When his 
little girl has to take castor oil 
he takes a dose first to prove 
to her that it isn’t such bad 
stuff after all.

-------- o--------
FAVORITE SAYINGS

The flivver owner: “Wouldn’t 
that jar you?”

The radio orator: “I’ll tel! 
tho world.”

The murdered: Well, I’ll be 
hanged.”

The Judge: “Fine.”
The flapper: “No one has 

anything on me.”
The telephone girl: “I got 

your number.”
The sausage maker: “Dog 

gone!”
The fisherman: ‘I’ll drop a 

line.”
The author: “All write.”
The seamstress: “Darn it!”
The hydro-electric engineer: 

“Dam it!”

It’s better to have loved and 1 
lost—yes, snaps Steve šemoliu- j 
nas, very much better.

Ofisu valandas: Nuo 8 ryta $ 
iki 7 valandai vakaro

Pain - Expelleris tikrai p:

F. AD. RICHTER & CO,

TIK PATRINKU JU0M1 “
Kuomet jus kankina skaudus atakas 
........ .. n ■< nr it-’t 11.<11.1 11111- *1

NAMŲ IR
GYVENIMO 

REIKMENYS

skaudami

U Ircff. S. ».

užlaikėm visokiu pe
čių, gazu ir anglimi 
kūrinamų; drapanų 
skalbimui mašinų; 
torielkų, puodukų ir 
visokių alumino dai
ktų. Taipgi užlaiko
me po senovei upi
nių, sirupą ir milte
lius pasidarymui sau 
namie skanių geri- 
rimų, ir tam reika
lingus prietaisus.
Superior Home ■

Supply
GfOl SUPERIOR

8707 BUCKEYE
CLEVELAND,

AVE.WJS3 
oD-1895 E. 9 Street 

Cleveland, Ohio.

tiznio ir \ įsų Skausmų ir («tn 
V ĮSOSE VA i STI X Yč IOS E 

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

Prospect 2420 Central 1766

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

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

Rakandu Krauto

s
i
i

Ši krautuve jau atsiskyrė nuo The Quo 
ir veda reikalus savaimij Bet vedėjas

i-Vadis 
lieka 

pats, M. Sacevičius. Taigi Clevelando Lietuviai 
silankykit musų krautuvėm, kur rasit nusipirkt

tas 
at-

sau 
visokių rakandų. Jaunavedžiai, ateikit musų krau- 
tuvėėn apžiūrėti rakandų pirma negu eisit kitur.

Musų kainos žemos, prieinamos kožnai Liesai.

©ieveSarsd Furnto®
6412 Superior Avenue

M. Sacevičius ir J. Choinackas, Savininkai.
V.WW.V.V/ZAfArtW.VAI’.V.W.WWV.WlVWyAVAV.
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“Vienybe”
Tas kuris turi 37 metų “VIENYBĖS” kompletus, tu
ri namuose turtą kurio kultūrinė vertė atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

Ir kiekviename numeryje “Vienybės” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ži
niomis iš visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi dolariai ant metų reiškia truputį daugiau 
kai centas Į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas 
antrą dieną ir džiaugsitės kas dieną.

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos —
"TR1MITĄS”

‘“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis. Lietuvos Šaulių S 
Sąjungos leidžiamas. Jame gvildenama visu tikrų Lietuvos pi- ; 
liečiu bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas” drąsiai kovoja j 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy- j 
bes priešus.

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

_ mų ir moksliškų išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor- j 
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- 1 
meniniam ir kultūriniam darbe. !

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

Amerikos Lietuviai! Užsirašykit “TRIMITĄ” sau Amerikoje ir 
savo giimnėnis bei pažįstamiems Lietuvoje.

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

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

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

ŽODYNAS
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Angllikai-LiotuTiikaa
turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos lo
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam |

irLietuviškai-Angliškae
Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia,
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad noužmiršus Angliu
kus kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bua 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tonai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patja neaj- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje ixuon£s 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

tiodm

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Igį . _ _____ _ ______ ' X, , _ . „ „ - 1

B
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VIENINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR PROGRESIVĖS 
MINTIES DIENRAŠTIS:

“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos liaudies reikalus, tvirtai 
stovi už žemės reformą ir stovi sargyboje obalsio: “Lais- 
vi nepriklausomą, demokratinga Lietuva su Vilnium ir. 
Klaipėda.”

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

“LIETUVOS ŽINIOS” yra vienintelis Lietuvoje dienraštis ku
ris gina Amerikos Lietuvių reikalus, ir paduoda naujau
sių žinių iš gyvenimo musų išeivių

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo laiko 
katuromis ii paišintais.
Kaina: Lietuvoje menesiui 4 litai.

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

Amerikoje.
yra papuošiama kari-

užsienyj 5 litai.

31
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Numatoma Dvary Dalinimas 1924 m.
KAUNO APSKRITYJE:

Cebeliškių, Vaitiškių palivar
kai — 73 hektarų žemės.

Ilgakiemio, Pajėsio, Pagirių, 
Stanaičių, Raišnavos, Cvieko- 
riškių kaimų karšiamų laukai— 
31 hektaras.

Pavytę — 75 ha.
Noreikiškių — 250 ha.
Apnarų — 248 ha.
žiegždrių -— 250 ha.
Makiliaus — 220 ha.
Račkininkėlių — 477 ha.
Patamulšio — 200 ha.
Samapolio — 240 ha.
Aštuonėlių — 200 ha.
Pačtuvpš — 220 ha.
Stanislovavos — 150 ha.
Padauguvos —- 181 ha.

. Gaižuvos — 220 ha.
Padubysio — 320 ha.
Piliakalnio — 1 ha.
Vimborių _ 217 ha.
Vigių — 180 ha.
Kokonių — 220 ha.
Vendžiogalos — 150 ha.
Valera vos, Skorulių— 270 ha.
Makarovkos — 150 ha.
Kazimieravo— 300 ha.
Petromislių — 70 ha.
Barsukinės — 240 ha.
Labūnavos dvaras su pali

varkais: Gendripolio, Mlodacha- 
vo, Dasiunų, Kristijanos, Ba
čiūnų — 892 ha.

Skarulių — 141 ha.
Dranseikių — 72 ha.
Tcofanavos — 370 ha.
Pakalniškių Stara Buda — 

266 ha.
Barsuniškių — 240 ha.
Buda Marki, Lomanka — 207 

ha.
Paltiškių — 200 ha.
Eendrių, Ježiškių, Nadbudek, 

Bajoriškių, — 480 ha.
Naudvaris, Ganiunai, Rukšo- 

nys — 800 ha.
Veliuonos — 250 ha.
Machalavos — 170 ha.
Babcinos — 250 ha.
Babcinos Buda — 40 ha.
Vilčitavos — 75 ha.
Panevėžiukas — 500 ha.
Naujatrobis (Novočeba) — 

266 ha.
Kojenai — 300 ha.

'Kapitoniškių — 100 ha.
Davolgainių — 965 ha.

Viso Kauno apskrityje 11,737 
ha.

Paplėtimui Kauno miesto nu
matoma šįmet apmatuoti ir su
tvarkyti projektą parceliavimui 
Viliampolės dvaro apie 300 ha 
ir įnešti parceliacijos projektus 
Panemunėje, A. Šančiuose, VI

VII fortuose ir Aleksote.

MARIAMPOLĖS APSK.
Balbieriškio — 569 ha.
Aloksandra.vo paliv. — 84 ha.
Kištų paliv., Mariuvkos dv.

— 34'T ha.
Liudvinavo dv. — 300 ha.
Šaltupių — 224 ha.
Apušiuotų, Strielčių pasad. — 

84 ha.
Apušiuotų paliv. — 100 ha.
Išlaužęs — 368 ha.
Petkeliškių — 208 ha.
Beržynų pal. — 84 ha.
Daugirdiškių — 168 ha.
Ivoniškių -— 582 ha.
Aguonių — 95 ha.
Zigmantavo — 116 ha.
Makauskų, Podpiliakalnio — 

235 ha.
Pagriaužti — 350 ha.
Reketijos — 359 ha.
Skaisčių p. — 225 ha.
Lhicinavc — 325 ha.
Grumodziškio dalis — 200 ha.
Aleksandravo I — 280 ha.
Vengilškių p. — 103 ha.
Skersbalių — 234 ha.
Barauskų — 124 ha.
Tabūno p. •— 144 ha.
Krosnos dalis — 37 ha.
Rudaukos — 145 ha.
Liuliškių — 340 ha.
Pranciškavo — 112 ha.
Ahtanavo — 421 ha.
Viso Mariampolės apskrity?

6910 ha.

Baltplonėnn — 301 ha.
Kiburių — 346 ha.
Montvidavos — 244 ha.
Zubriškių — 480 ha.
Niurkomų — 267 ha.
Molinių — 450 ha.
Glebavos — 423 ha.
Maišelių — 140 ha.
Bliudnįekų — 120 ha.
Pažeimės — 217 ha.
Bruverių — 42 ha.
Zylių — 86 ha.
Slontiškio — 217 ha.
Jovaičių — 203 ha.
Lauksodžiu — 358 ha. 
žeimielio — 332 ha.
Viso' Biržų-Pasvalio apskrity

je 11,529.5 ha.

Viso Alytaus apskrityje — 
8,024.5 ha.

(“Trimitas”)
▼▼▼▼▼▼▼

Žiaurus Plėšikai
Karionių kaimas, Dusetų v.— 

Kovo 10 d. naktį pas ūkininką 
B. Markelį nejučiomis įslinko 
trįs nepažįstami (jų vienas bu
vo su kauke) asmenįs. Ūkinin
kui pabudus iš miego plėšikai 
prišoko prie jo su peiliais ir pa
reikalavo pinigų, bet šis būda
mas vikrus, smarkus vyras, sti
priai vieną užgavo, kuris tuojau 
parkrito, ir pats gavęs tris pei
liais smugjus pabėgo pas kaimy
nus. Plėšikai nieko nelaukdami

subadė peiliais motiną ir jau
nesnį brolį ir paspruko. Plėši
kai nesuimti. (“L.”)

Statyba
1923 m. Lietuvoje ' (neprikl.) 

pastatyta 12 maldyklų, 155 įt
varai pramonei, 85 viešojo nau
dojimo trobesiai miestuose ir 
miesteliuose, o kaimuose apitik- 
riai apie 3736 gyvenami ir apie 
4677 negyvenami trobesiai ir 
4722 tiltai. (“Tr”)

Ypatinga Rašyba
Kretingos miesto krautuvių ir 

gatvių iškabos ipas'lžymi ypatin-

ga rašyba. Pavyzdžiui, vienos 
gatvės parašas skelbia: “Viešo- 
iy Aikštė G-vė”; vieno žydelio 
krautuvės parašas (iškaba) pa
rašyt?. šiaip: “Valstybinis dek- 
tinės krautuvė — Lichtas”; ir 
daugiau tokios “literatūros” ne
trūksta. 'Turbut .neveltui pas

mus musų “mokslininkai” gal
vas ir laužo kad tik ką nors 
naujo išradus. Butų verčiau 
taisyklingos Lietuvių kalbos pa
simokinus, ne kaip apie “išra
dimus” svajojus.
Neužmirškit savo brolių artojų 

užrašykit jiems “Artoją”

. BIRŽŲ-PASVALIO APSK.
Baltpamušės — 601 ha. 
Geltonpamušės — 284 ha.
Kemėnų — 402 ha.
Žilpamušės — 257 ha. 
Kubiliumi — 233 ha. 
Saločių — 155 ha. 
Kąmardės — 239 ha.
Raudonpamušės ■— 414 ha.
Ąžuolpamūšės — 441 ha.
Taląčkonių — 626 ha.
Žadeikių — 418 ha.
Palėvenės — 1 33 ha. 
šleideriškio — 308 ha. 
Gerultiškio — 287 ha. 
Biržų — 308 ha.
Dirvoniškių paliv. su plytny 

čia — 40 ha.
N. Radviliškio — 253 ha.
Knėjos paliv. — 76 ha.
Raškuvos paliv. — 59.5 ha.
Likėnų — 339 ha.
Padaičių — 338 ha.
Kiršonių — 80 ha.
Dirvoniškių — 30 ha .
Gliaudelių — 103 ha.
Mortišiunų — 251 ha.
Egerdiškio — 234 ha.
Gedučių — 432 ha.

Puiki Edių-Dainų Knyga, 111 puslapių, tinka 
ittiųusia dovana pasiuntimui j Lietuvą jaunimu 
moksleiviams Kalėdoms. Tinka dovanoti 
ir draugams čia Amerikoje. Kaina tik

ALYTAUS APSKRITYJE
Dambavargio dv. — 100 ha. 
Spermos — 15 ha.
Kalcsnykų — 400 ha. 
Metelicos — 160 ha. 
Mergalaukio — 250 ha. 
činčiauninkų su palivarkais:

Pasiekiu, Balivčiškių ir Pasim- 
nyčio — 400 ha.

Buktininkų — 300 ha.
Alytaus — 300 ha.
Alytaus fortai — 41 ha. 
Trezantolio — 202 ha. 
Juozapavo, Veselničkos, Vin- 

entavo paliv. — 180 ha.
Balia Gūros — 100 ha.
Obelytes — 98 ha.
Metelių — 300 ha.
Obelninkų — 209 ha. 
Tamuliškių — 100 ha. 
Pitrakės — 100 ha.
Praniežio su Peršokės paliv.

— 500 ha.
Muižeiėnų paiiv. — 60 ha.
Butrimiškių — 100 ha. 
Skersnės ■— 110 ha. 
Pavertėm) k. žemes skl. 4 ha. 
Baltosios Alovės dvaras su 

palivarku — 314 ha.
Jonapilis su palivarkais — 

317 ha.
Ilgų — 500 ha.
Norkūnų paliv. — 167 ha.
Mardosų — 200 ha.
Saboliškių — 453 ha.
Kižių — 141 ha.

x Buikos su Kriaunų paliv. — 
250 ha.

Genartiškių dv. cent. — SO h. 
Stackiškių — 142 ha.
Kelionių — 138 ha. 
Vaištartonių — 100 ha. 
Pieva “Dvišakis” — 2 ha.
Junčionių dv. su Rozgardjš- 

kio pal. — 163 a.
Augšt. Liškiavos — 292 ha. 
Kudrėnų su pal. — 326 ha. 
Panemunės dvaro miškas — 

40 a.
Jokubiškio kareiamos daržas

— puse ha.
Kromykų — 153 ha.
Snaigupės — 233 ha. 
Rusingių — 341 ha. 
Bendrių — 246 ha. 
Gcistariškių pal. — 60 ha. 
Miroslavo miesto piečius — 

3 ha..
Pieva “Zembre” — 56 ha.
Karčiamų daržai Balkasodžių, 

Mankunų, Nemunaičio, Semš- 
niškio kaimų — 2 ha.

Dabriškių dv. — 188 ha. 
Krokelaukio maj. pi. — 13 h. 
Zaleskaučiznos — 167 ha. 
Burliunų pal. — 220 ha.
Gar venų karč. daržas — 1 h. 
Žagariu karč. daržas — 1 ha. 
Peludžių paliv. — 89 ha. 
Lapsiu dv. — 112 ha. 
Mankunėlių — 140 ha.
Račkaučiznos su pal. Muividų 

ir Katiniškių — 400 ha.
Sagaro — 240 ha.
Ziručiškių dv. — 300 ha.
Grarkonių kaime “škiminai”

— 13 ha. ' .
Pieštuvėnų dv. i— 191 ha.
Kelionių su pal. Morlinava ir 

Tapoluvka — 557 ha.
Jogalinos — 147 ha.
Merkinės miesto pledus — 

0.2 ha.
Zakavolų kaimo žemės skly

pas — 4 ha.
Nemaniūnų k. ž. skl. — 3 La. 
Saponių — 120 ha.

| Daugų vals. Malūno plec. 1 h. 
I Makniunų dv. — 336 ha.

Jocniunų — 200 ha. 
Nemunaičio m. plėc. — 1.5 h. 
Lesaguros — 231 ha. 
Nedzingės — 379 ha.
Pakarsią — 206 ha.
Plasnykų — 223 ha. 
Reiževos pal. — 55 ha. 
Martinavos dv. — 326 ha.

Didelis Artistiškas Veikalas — 10x13 colių 
didumo knyga su 195 Paveikslais ir dviem 
žemlapiąis 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 fotografiškos re
produkcijos. Popiera labai puiki. Kožną la
pą galima laikyt reniuose po stiklu.

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

“REIKALAUKIT “DIRVOJE”

3352 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta 5248,587.80 
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 skvriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:
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Jį 
v H n 
k r 
b

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

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

H
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“Dirvos” Spaustuve Įsigijus automs- j|| 
tiškas spausdinamas mašinas atlieka
spaudos darbus pigiausia už kitus:

PLAKATU 6x9 colių didumo kainos fe
500 plakatu_____  __$2.50

1000 ”  __$3.50
1500 ”  $5.00 , B
2000 ” ________ 6.SO • I
Plakatai 9x12 didumo
500 plakatų ____ _ _$3.50

1000 ” _______ $5.00
Ir kitos kainos taipgi pigesnės. pi,

KAM DUOTI KITUR IR MOKĖTI M 
B R A N G I A I ?

VAWAV.V.VlV.W.'.V-

EXTRA!

10

Kas Slepiasi ijž Žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
į tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi......
Drūtuose audimo viršeliuose .................................SI.25
Buvo 75c.—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius ......................................................$1.25

Buvo $1.25—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

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

Vienuolyno Slaptybes. Indonius ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Mare Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai .......................................................... 1.1

Buvo $1—dabar 50. Apdarytų nėra.

3352 Superior Ave. Cleveland, O.

Naujas Savaitinis A: Lietuvių Laikrašti:

I

g
U

(

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

Užsienyj ir Lietuvoj metams - - - .3.00 
Pusei metų ...... 1.50
Jeigu norit pasiskaityti tikim ir teisingų žinių, skai- 
t “VARPĄ”, kuris, nieko neužkabindamas, paduoda 
ušvicėia tik įvykius. Indėk i (konventą dvidolarinę 
00) ir pasiųsk “Varpo” Administracijai, o gausi jį.

“ V A R F A S ”
3251 So. Halsted St. Chicago, Ill.

Kaina
K

gi
21 fiiTjdZAt

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

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

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

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

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo
nėms.

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00; 
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill

i

2
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£ BCas Girdėt Cievelande-Apielisikese
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

“Dvikojis Katinas”. Toki tai 
perstatymą matė Clevelandie- 
čiai pereitą nedėldienio vakarą 
Lietuvių svetainėje. Komedija 
gana graži ir linksma, tik biskį 
perdaug joje “kvailių”, “asilų” 
ir kitokių tam panašiu nelitera- 
tiškų žodžių, kas turėtų būti 
vengta. Juokas galima sukelt 

[ir be tokių žodžių.
Veikalo turinis geras, mintis 

nuosekli, ir jeigu tas veikalukas 
bus spausdinama knygon patar
tina tuos neliteratiškus žodžius 
išmesti.

Komediją statė Sandaros 18 
[kuopa vadovaujant A. Lapei. 
Lošė šios ypatos: — Jono rolę 
(“Katino”) — J. Kvedaravičius, 

, Rožytės — M. Kadelskiutė; mo
kinos — p. Mišeikienė; tėvo —

Lietuvis Fotografas, Antanas J. Plerpa; senbernio — V. P. 
Bartkus, vienas iš gabiausių fo- j Banionis; Jackaus — J. Norvi- 
tografų Clevelande, padidino sa- ' Jas. Visi atliko savo užduotis 
vo paveikslų traukimo galeriją, j atsakančiai.
toj pačioj vietoj, 1197 E. 79th į Programą vadovavo J. Bra- 
St. Kaip pirmiau taip ir dabar I zauskas.
atliks darbą kuopuikiausia, tik i Publikos buvo nedaugiausia. 
su geresniais patogumais. Pa- [ Vieni sako kad pergražus oras 
turtina Lietuviams prie jo krei- buvo, kiti kitaip. Bet kitais tar- 
ptis visokiais fotografijų reika-1 
kalais.
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Lietuvių Taupymo ir Pa
skolos Draugijos Stovis

A. B. Bartoševičiaus perser
gėjimas tilpęs pereitos saavitės 
“Dirvoj”, nors nieko konkrečio 
ir gąsdinančio neturi ir nieko 
neįvardina, tik ragina valdybą 
visuomenei ką nors paaiškint, 
vienok gali būti klaidingai su
prastas. Gerb. Bartoševičius la
bai gerai žino jog jokio “pavo
jaus pinigų žlugimui” Lietuvių 
Taupymo ir Paskolos banke ne
buvo, nėra ir negali būti. Lie
tuvių bankas yra kuogeriausiam 
stovyje. Beveik visi pinigai yra 
paskolinti ant pirmųjų mortge- 
Čių, kurie yra saugesni negu 
auksas kišeniųje. To jau nie
kas ir neabejoja.

Gi tie $50,000 kurie randasi 
padėti į The Municipal Savings 
and Loan Co. kaipo depozitas, 
savo laiku bus atmokėti. Be to 
už tuos padėtus pinigus galima 
paimti iš The Municipal keletą 
visai naujų namų nors ir šian
dieną. Teisybė, The Municipa 
bankas ir skyriai užsidarė ant 
visados, bet yra aiškiai perma
toma jog kreditoriai ir depozi- 
toriai neturės jokių nuostolių. 
Toji kompanija turi užtektinai 
Šerų ir nuosavybių — namų ir 
žemės. Iš to bus atmokama 
kreditoriams ir depozitoriams.

Be to, The Realty and Reali
zation Co., susirišus su The Mu
nicipal, stato didelį murini na
mą ant Miles Ave. ir E. 131 St. 
Tą statymą finansuoja Lietuvių 
Taupymo ir Paskolos Bankas 
net iki $50,000. Kaipo garanti
ja yra duota žeme- ant kurios 
yra statoma tas namas — lota' 
58x150 pėdų didžio. Dviejų šei 
mynų mūrinis namas tuojau už
pakalyje statomojo namo. Ir. 
suprantama, patsai statomasa: 
namas. Visa paskola gal tru- 
■putelį ir perdidelė, vienok sau
gi. Pinigas indėtas į namą nie
kados nežlunga, priešingai, vi- 
suomte auga. Bankai gi negali 
paėmę iš žmonių pinigus laiky
ti užrakytus spintose ir mokėti 
nuošimčius, rendas ir kitokias 
išlaidas. Todėl pinigai esti in- 
dedami į nuosavybes, skolinami 
žmonėms, ir tam panašiai kad 
pinigas dirbtų pinigą.

Todėl ir Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Bankas dėjo kuodau- 
giausia pinigų į namus ir skoli
no Lietuviams ir kt. tautų žmo
nėms. Tie pinigai iki paskuti
nio cento yra skolinti ant pirmų 
mortgičių ir yra kur kas sau
gesni negu žmogaus kišeniuj ar 
užslėpti kur nors užkampyje.

Mes, žemiau pasirašę, tapome 
išrinkti kaipo komisija iš tarpo ( 
stambesnių depozitorių ir šeri- į, 
ninku. Lietuvių Taupymo ir Pa
skolos Banko valdyba ir direk
toriai pavedė visas bankines 
knygas musų peržiūroj imūi. Be 
to, mes peržiūrėjome mortge- 
čius ir visus namus ant kurių 
Lietuvių Bankas yra paskolinęs 
pinigų ir kurie turėjo sąryšį su 
The Municipal Savings and Loan 
Co. ar kitomis joms draugingo
mis kompanijomis. Panašų iš
tyrimą gali padaryti bile šėri- 
ninkas jeigu tik jis nori. Durįs 
ir knygos visiems yra atdara. 
Nieko užslėpto nėra.

Mes suradome jog viskas yra 
vedama kuogeriausioj tvarkoj ir 
del labo visų Clevelando Lietu
vių. Visi pinigai randasi sau
giai indėti į nejudinamą nuosa
vybę — išėmus $50,000 depozi
to.

Todėl mes patariame gerb. 
Clevelando Lietuviams visai ne
klausyti jokių neteisingų gandų 
ir kalbų ir netraukti savo pini
gų iš Lietuvių Taupymo ir Pa
skolos Banko. Ištraukdami da
rote sau skriaudą ir nuostolius, 
nes nusto.jate nuošimčių ir truk
dote normalų banko darbą.

Ypatos kurios turėjo sąryšį 
su The Municipal Savings and 
Loan Co. yra galutinai pertrau
kę ryšius su Lietuvių Taupymo 
ir Paskolos Draugija. Nors ypa
tos mažai ką gali reikšti tokio
se įstaigose kaip Lietuvių ban
kas, kur smulkiausios atskaitos 
yra išduodama kas metai laike 
šėrininkų metinių susirinkimų 
ir kur patįs šėrininkai daboja 
savo pinigus.

Be to, šiomis dienomis Valsti
jos Inspektoriai peržiurėjo Lie
tuvių Taupymo ir Paskolos Ban
ko knygas ir turtą ir rado viską 
geroj tvarkoj.

Jonas Stapulions, 
Dr. Jonas T. Vitkus, 
Dr. Jonas šemoliunas.

Prierašas I.
Savo pasirašymu aš patvirti

nu jog ši komisija ištyrė Lietu
vių Taupymo ir Paskolos Drau-

gijos stovi ir jog jos raportas 
yra .pasitikėtinas.

A. B. Bartoševičius.
Prierašas II.

Balandžio 30 d., 1924 m., Lie
tuvių Taupymo ir Paskolos Dr- 
jos valdyba, Pirmininkas J. Ur- 
bšaitis ir Sekretorius St. Zabor- 
skis, pranešė komisijai jog Pet
ras Muliolis, dirbęs The Muni
cipal Savings and Loan Co. St. 
Clair Ave. skyriuje, rezignavo 
iš Lietuvių Taupymo ir Pasko
los Draugijos banko direktorių 
iv galutinai pertraukė ryšius su 
šia Lietuviška Įstaiga, ką liudi
jame savo parašais —

J. Urbšaitis, Prezidentas, 
St. Zaborskis, Sekretorius, 
Dr. J. T. Vitkus, 
Jonas Stapulions.

Delegatai i seimus Worces
ter, Mass., išvažiuoja sekančioj 
subatoj ir nedėlioj.

A. Praškevičius apleidžia Cle- 
velandą subatoj, kiti du delega
tai, K. S. Karpavičius ir O. Kar- 
paviėienė, išvyksta nedėlioj.

Jie dalyvaus Tėvynės Mylėto
jų Draugijos ir A. L. T. Sanda
ros seimuose kurie prasidės ge
gužio 8 d.

Karpančiai prieš seimą dar 
žada apsilankyt pas gimines ir 
pažįstamus Bostone ir Provi
dence, R. L

Dailės Mylėtojui “Vilnies” 
korespondentui. — “Vilnies” N. 
32, skaitant korespondenciją iš 
Clevelando, net savo akims neti
kiu: ar galima žmogui taip že
mai nupulti? Koks tai pašlemė
kas užsivadinęs save “Dailės 
Mylėtoju”, bjaurioja Mirtiečius 
— nors senai jau tas buvo ma
toma, bet vis dar buvo paken
čiama, vis buvo galima užtylėti. 
Mirtiečiai tik nusispjaudavo ir 
tiek (nes žinojo koresponden-

Ištiesų stebėtina kad Mirtie- 
iai nusileidžia tame. Yra sa

koma kad šunies balso niekas 
neklauso. Tūlas Lietuviškas šni
pas su Rusijos dvasia ir raudo
nu kaklaraikščiu vadina Mirtie- 
čius revoliucijonieriais ir šiaip 
visokiais vardais; o pats jis tai
jau vienas iš tų karštagalvių; 
juk ne vieną ašarą išliejo verk
damas Rusijos.

Toliau jis sako: tai jau nu- 
kryžiavojo Mirtiečiai veikalą 
‘Romejus ir Julytė” (mat pas 
jį labai madoj tas žodis “nukry- 

Ižiavojo”). Sako, Mirtos artis
tai taip bjauriai lošė kad tik 
nervus jam gadino. Tur būti 
to “Dailės Mylėtojo” nervai la- 

1 bai suirę. Aš nuo savęs pasa
kyčiau kad perskaičius kores
pondenciją “Vilnyje” maniau 
sau kad “Dailės Mylėtojas” pui
kiai atlošė bepročio rolę, 
jis visur buvęs, 
(taip girdėjau), 
ir Kalamazu ?

Mirtos Choras,

daug 
O gal

Mat 
matęs 
buvęs

kaipo dailės 
draugija, eina savu keliu; jis į 
politiką beveik nesikiša, o vien 
tik dailėj dirba. Mirtiečiai dai
nuoja dainas tokias kokios pa
tinka ir kurios jiems gražesnės 
nepaisant į prasmę ar tai butų 
tautiška ar kitokia. Nors “Dai
lės Mylėtojui” labai širdį skau
da kad minėtą veikalą lošė Mir- 
tieeiai, bet ne ką padaryti, jau 
sulošė, ir žmonių buvo pilnutė
lė Lietuvių salė.

Daug kalbėti apie tą paukšti 
(korespondentą) neužsimoka — 
atkartoti jo žodžius kuriais jis 
“Vilnyje” Mirtą bjaurioja butų 
pasižeminimas savęs; tiktai tiek 
turiu pasakyti kad' būnant man 
svetainėje laike lošimo “Rome- 
jus ir Julytė” ir matant kaip 
gražiai lošimas išėjo negalima 
užtylėti prieš “Dailės Mylėto
ją”. Kad jo butų rašyta kriti
ka tai kas kita; bet tiesiai šmei
žimas (žinoma su pavydu). Jis 
užvadina “Apsišvietimo” štabu 
rengėjus ir sako buk tasai šta
bas darė vertimą. Čia žmogelis 
turi klaidą. “Apsišvietimas” 
neturi nieko bendro su veikalo 
vertimu. Patarčiau “Dailės My
lėtojui nelandžiot po susirinki
mus ir repeticijas šnipinėjant ir 
j ieškant medegos del apšmeiži
mo, nes kartais gali gali įkišt 
nosi kur nereikia.

Per savo laikraščius (šlamš
tus) jie verkė nesenai kad Mir
ta buvo pusiau tautiška, o da
bar sako kad ir visai sutautėjo.

Brolyčiai, Mirta buvo ir bus, 
o jus gal besimėtydami ir nu
smuksite. Prie užbaigos turiu 
pasakyti kad veikalas “Romejus 
.ir Julytė” yra gana gražus per
statymas, biskutį sunkus ir ga
na iškaštingas, ir jeigu nebūtų 
man matytas lošiant gal butų

patikėta “D. Mylėtojui”. Patė- 
mijau kad laike lošimo buvo 
daug ir Amerikiečių, su kuriais 
turiu pažintį, ir kalbant su jais 
vėliau pasirodė kad jie yra ma
tę tą veikalą scenoje, ir, žino
ma, anot vieno išsitarimo, ne
galima sakyti kad lošimas buvo 
pirmos klesos, bet palei darbi
ninkus tai atlikta labai gerai — 
geriau negalima norėti.

Amerikoniška Lietuvaitė.

Akromeitis Laimėjo Ba-

[pais girdima rengėjus džiau- 
[ giantis jog publikos buvo daug 
j dėlto kad gražus oras buvo.
| Taigi, svarbią rolę dabar lošia
I veikalas. Publika nesižingei- 
Idauja paprastais veikalukais.

Sandariečiai ne tik tokiais pu- 
: bliką vaišina. Šis buvo tik už
baigimui žieminio sezono.

Buvęs.

lionų Lenktynes
San Antonio. Tex. — Septyni 

balionai kurie pereitą savaitę iš
kilo lenktynėsna vėjų nešami, 
jau savo keliones užbaigė. Il
giausia išbuvo ore Akron, Ohio, 
Goodyear kompanijos balionas, [ 
nusileisdamas trečioj dienoj, už I 
1,100 mylių tolumo nuo pakili- Antanas Dreikša, ir Juozas Ša
mo vietos. Jis atsidūrė Ro-Įveikis. 
Chester, Minn. Kitų pora nusi-, sikėlę į kitas vietai 
leido kiek pirma jo.

Akroniškis gavo pirmą dova
ną. Jam truko tik apie 73 mylių . d gegužio, nedėlioj 
iki pirmesnio Amerikos balionų | pietų, Flynn salėj, 
lektynių rekordo.

KUDIRKINĖS REIKALAI
Narai kuriu antrašu visai nė-

AKRON, OHIO
Balandžio 26 d., šv. Juozapo 

Draugystė surengė vakarą, ku
riame statyta komedija 
kus”. Artistai buvo iš 
lando, sulošė labai gerai, 
lika buvo patenkinta, 
susirinko pilna svetainė.

“Lapkų” atliko šie: Lapkaus 
rolę — A. Lapė; jo žmonos — 
L. Banionienė; Katrytės — E. 
Grigiutė; Vingilio— V. P. 
nionis; Plepaitienės — A. 
gienė.

Tarp aktų kalbėjo TMD. 
mininkas K. S. Karpavičius ra
gindamas prisirašyti prie Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos, ir tą 
patį vakarą nekuria susirašė ir 
mano sutverti TMD. kuopą. Jis 
taipgi paragino užsirašyti “Dir
vą” ir “Artoją”, kurius keletas 
užsirašė, kiti žadėjo užsirašyti.

Kitoj pertraukoj deklamavo 
Vebrio mergaitė ir vaikiukas 
po eiles.

Daugiau reiktų tokių vakarų 
surengti mušti kolonijoj, tuojau 
čia bolševikėliai pranyktų.

Bolševikai baigia iš proto 
kraustytis kad tautiečiai bei 
katalikai pradeda darbuotis. 
Mat, bolševikai ten smarkus kur 
Lietuviai yra apsileidę.

Valdžia tarp Lenkų pagavo 
ir vieną Lietuvį iš Detroito vo
gime pinigų iš gumų dirbtuvės. 
Juos patupdė kalėj iman. Jie 
darbininkų algų dienoje nuo ka
sininko atėmė $17,000. Jie vi
si yra kazirninkai, gembleriai ir 
girtuokliai. Sako, jų šaika turi 
artimus ryšius ir su vietiniais

knygoj: Juozas Kalakauskas, I Lietuviais gembleriais.4.. .... ta__ :i_* • t____ r, 1 Dfli’hoi rrnmn rl ivRfiix

Kiti visi kurie esat per- 
ts, nepamirš

kite priduoti naujus antrašus 
abiem Draugijos sekretoriam. 
Mėnesinis susirinkimas įvyks 4 

2 vai. po 
5309 Supe

rior avė. Sekr. K. Rugienius, 
810^’Bellevue Avė.

“Lap- 
Cleve- 

Pub- 
Sveėių

Ba-
Gri-

pir

Darbai gumų dirbtuvėse eina 
neblogai, bet manoma kad ims 
silpnėti toliau; bedarbės dabar 
čia nėra. Meiženis.

Youngstown, O., Liet. Pro- 
gresivis Klubas rengia balių su- 
batos vakare nuo 7 vai., gegu
žio 3 d., nuosavoj svetainėj.
PAJIEŠKAU savo tikrą brolį .Joną 

Grigaliūnų. Turiu svarbų reikalą.
Meldžiu atsišaukti.

Anelė Buividienė
6505 Bonna Ave. Cleveland, Ohio.

Automobilis
Parsiduoda Chandler Chummy Seda- ! 
nas 1923, beveik visai naujas. Par- I 
duosiu visai pigiai ar net ant 
kesčio. Matykit
DR. VITKUS, 1286 Norwood Rd. 

Kampas Superior ir E. 65 St.

PIRKIT FARMAS
Norinti apsigyvent ant geru žemių 

ir tarpe savo tautos žmonių kur jau 
yra suvirs 400 Lietuvių apsipirkę far- 
nias, pirkit ir jus. Čia Lietuviai tu
ri penkias draugystes, dvi svetaines 

i ir naujų bažnyčią, tai yra didžiausia 
i Lietuvių ūkininkų kolonija Amerikoj.

Turiu suvirs 60 farmų pardavimui, 
--- -  į visokio didumo, su budinkais, gyvu

liais ir apsėtais laukais. Farmos par
siduoda ant lengvų išmokėjimų, ir 
j daugelis tų farmų parsiduoda labai 

- - ’ nupiginta kaina. Atsišaukit tuojau 
išmo- reikalaudami farmu surašo: (20)

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

Atsakymas Meiženiui. “Dir
vos” No. 17 tilpo žinutė iš Ak- 
rono, kurioje Meiženis rašo apie 
kokią ten pasileidusią moterį 
kuri norėjusi netiesotu budu iš 
S. Rodavičiaus gauti pinigų. 
Nors giria kad smarkus advo
katas gynė jo bylą, bet Rodavi- 
čius vistiek bylą pralaimėjo, ką 
liudija Angliškų laikraščių pra
nešimai.

Kiek man yra žinoma, Roda- 
vičius čia yra šposų pridaręs li
ne kaip atsižymėjęs. Pasitai
kius progai jis paskui kitus pur
vais apdrabsto.

Patartina ir Meiženiui pradėt 
rašinėt mandagiau ir teisingai. 
Kiek laiko atgal drėbė purvais 
ant kokios tai Agnieškos, dabar 
jau kitą drabsto, o pats purvi
nas. Teisybės Mylėtojas.

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos
Antanas Stanislovaitis ...L300 
Marijona činskienė .. 
Juozapas Jusis .........
Baltrus Urbšis ..........
Marcelė Palukevičienė
Jurgis Juozaponis ...
J. Petrulis .................
Dominikas Liestus . ..
Antanina I’etrikienė .

Frank Albrecht
MALIAVOJA NAMUS Iš VIDAUS 

IR Iš LAUKO
Darbas atsakantis. Kainos prieinamos 

Lietuvis Vedėjas.
Randolph 5121.

1435 E. 55TH ST. Cleveland, O.

. .100 

. .300 

. .100 

. . 200 

. .300 

. . .20

. .400 

. .400
Visiems siuntėjams paleido

me priėmėjų pasirašytas 
kvitas.

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra 
3352 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.

REIKALINGA NAMŲ IR BIZNIŲ 
PARDAVĖJAI. Kreipkitės prie 

Mr. Melevin i
THE EUCLID INVESTMENT CO. 
1009 Schofield Bldg., Cor. 9th Street 
ir Euclid Avenue.

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

National Cash Registers
Nauji ir Vartoti — Visokių 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjimais. — Procpect 
2G50 — 1314 Huron Road.

MES perkame ir parduodame ma
žas ir dideles savastis, visokius 
biznius, padarome apdraudas, etc. 
Jeigu norit pirkti ar parduoti, jei
gu norit mainyti, kreipkitės prie 
Melevin’o, j

EUCLID INVESTMENT Co. 
1009 Schofield Bldg.

prie Euclid ir E. 9th St. 
Cherry 730 Main 1261.

-;v ČEVERYKAI

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

The
Parisian Boot Shoppe

6014 BROADWAY

kada norit 
pasiteiraut.

Iškolekluojam pinigus paliktus kituose mies
tuose visai dovanai. Atneškit mums savo 
bankinę knygutę.

Pasidėti čia pinigus yra lengva: tik ateiti pa
skirtose valandose. Perkelti iš kitų ban
kų reikia tik atnešti čia savo bankinę kny
gutę, o viską mes padarysime.

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

nuo 6 iki 8.

Mokama 5 nuošimtis nuo dienos Padėjimo 
iki Ištraukimo.

JONAS BALUKONIS 
-----  Advokatas -----

Naujas ofisas 92 1 Engineers Bldg. Tel, Main i486

"11

□ □

UŽ PADĖTUS TAU
PYMUI PINIGUS

Detroito Lietuviams ' 
Neturėdami Lietuvio muzikos ir dai
nų mokytojo pertrauke augšta mok
slą arba nauji nepradėjo mokytis. Aš 
čia gyvenu keletas metu tarp sve
timtaučių, dar busiu mėnesį. Kas 
norit pasinaudot augštu mokslu mu-1 
zikoj ir dainavime su prieinama iš- i 
lyga atsišaukit kol čia esu, aš jums j

V iiiiiin.niiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiitvoiiinniumHiiirmiiiMiiiMiuiifiiiiiiieKiiiiCHmiimiti f 
Į CHARLES MELEVIN, notaras, 
| sudaro kontraktus, dytus, ir tt., 

pagamina visus legalius dokumen
tus, dabar susijungė su

HENRY LAVINE 
ADVOKATU.

___________________________ KU1 c,H esu, as jums, ĮA^rgįai veda visoldas provas. 
^•ilri-iiniii Dir'hinvp parašysiu kokiu gatvekariu arčiaus' . 1009-0/ Schofield Bldg.bdlflainių JJirolUtC atvažiuot ant East Side. I I prie Euclid ir E. 9th St.

įsteigta 21 metas; pardavimo prie- G A BARCįNAS I i Cherry 730 Main 1261
zastis pasitraukimas is biznio; turi ] R F D 2 I!ox l93 D War Mich | j,... ................. ....... ..... .... ........ ............
980 vietų kur visada ima; užlaiko 4 ! ’
pardavėjus mieste; ineigos $150,000 ■ 
per metus; išdirba dviejų ypatingų , 
rūšių saldainius; apie $18,000 vertės i 
turi gatavo ta voro; geri rakandai ir j 
prietaisai; kaina labai patraukianti, 
$8,000 įnešti, kaina labai prieinama, 
niainyt ant nešančios pelnų nuosavy
bes.

Barzdaskuty kla
netoli E. 70 ir St. Clair, $100 sa

vaitėj ineigų, 3 skutimui krėslai; 2 
vyrai dirba; pardavimo priežastis iš
keliauju savo tėvynėn. (File 164).

Grosernė ir Delikatessen
St. Clair arti 67 St.; įrengimas 

$1000, prekės ir inventorius, ineigos 
$450 savaitėj; renda $75 su 5 kamba
riais ir maudyne; 2 metu lysas. (Filo 
1474). y

Čeveryku Taisykla
arti 70 st. ir St. Clair; kaina $500; 

ineigos $70 savaitėj; renda $30; visos 
reikalingos mašinos. (File 957).

Kreipkitės prie Mr. Melevin 
THE EUCLID INVESTMENT CO.

1009 Schofield Bldg., 
kampas 9th ir Euclid. 

Cherry 730 Main 1261.

JEWETT 1924 METŲ
Visai naujas automobilis, važiuotas 
tik 2000 mylių; su visais įrengimais, 
j Miller cord tires. Parsiduoda visai 
nebrangiai. PAUL VASILIAUSKAS 
1372 Russell Rd. (užpakalinis namas)

PARSIDUODA

NAMAI PARDAVIMUI
2 šeimynų, E. 60 arti Superior; 6 

kambariai su maudynėm; $9,800, rei
kia įmokėti $3,500.

Melrose, arti E. 79th St., 2 šeimy
nų namas, $8,800; reik įmokei $3,000.

Krautuvė ir 3 suites, arti 74 ir St. 
Clair, muro budinkas, $19,000. Rei
kia įnešti $5,000.

6 šeimynų, mūrinis; Crawford Rd. 
$26,000; reikia įnešt $9,000.

Addison arti Wade Park; 12 šei
mynų mūras, ineiga $600 mėnesyje; 
kaina $55,000; įnešti $15,000, imtų 
tuščių lotą ar gerų 2 šeimynų namų 
mainais.

Kreipkitės prie Mr. Melevin 
THE EUCLID INVESTMENT CO.

1009 Schofield Bldg, 
kampas 9th ir Euclid.

Cherry 730 Main 1261.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ parsiduo
da, geroj vietoj, biznis išdirbtas, 

pardavimo priežastis turiu kitą biz
nį. Gera proga įsigyti kas nori tokio 
biznio. Atsišaukit (19)

1563 E„ 38 St Cleveland, O.

SALDAINIŲ IR DELIKATESENŲ 
krautuve parsiduoda, geroj vietoj, 

su 4 kamb. gyvenimui; renka $25; 
lysas 3 metj; gera progra kas tokio 
biznio nori, aš turiu kitą biznį, nega
liu to dažiurėt. Kreipkitės (20) 
7409 Superior Ave. Randolph 490.

The A. B. Savings and

Antanas S. Bartkus

^llllllllllllllllllllllliillilllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllhllllllllllillllllllllliillllliii

GJ Pinigai padėti į The A. B. Savings & Loan 
Co. yra visiškai apsaugoti, visi jos pinigai 
skolinama tik ant pirmų mortgage (užstatų) 
ant geresniųjų budinkų ir namų Clevelande, 
ir patiems taupytojams ant knygelių.

1197 EAST 79TH ST. CLEVELAND, O,

siuomi savo viengen
čiams Clevelando ir apielinkių 
Lietuviams naujieną jog aš jau 
pertaisiau savo Paveikslų Stu
diją — tą pačią jums gerai žino

Loan Company |
3354 SUPERIOR AVE. Kampas E. 34 St.

APSAUGOKIT SAVO BRANGIAS 
POPIERAS IR DOKUMENTUS 

Nuo Vagies — Ugnies — Pametimo

mą, ant East 79th Street — žymiai padidi 
nau ir įrengiau pagal paskiausių Studijos rei 
kalavimų. Mano noru buvo kuogeriausia 
patarnauti visuomenei paveikslų traukime, 
ir dabar, kaip ir pirmiau, bus atliekama dar
bas artistiškai, prieinamomis kainomis, bet 
padidinto] galerijoj, kur galės sutilpti dide
lės gupės — Draugysčių, Vestuvių, šiaip ko
kių prietikių, bei teatrų lošėjai-aktoriai.

Kainos mano darbo yra prieinamos kaip 
visuomet pavieniams, šeimynoms, mokyklų 
vaikams ir prie komunijos einantiems jau
nuoliams.

Ypač numažinau kainas ant visokių pavei
kslų GEGUŽIO-MAY mėnesyje. Pasinau- 
dokit proga. Turėkit savo paveikslus sau, 
pasiuskit saviškiams i Lietuvą.

Visada Fotografijų reikalais kreipkitės tik 
pas savo vientauti

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

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

Atdara dienomis ir vakarais — 
galit ateiti ir prieiti. Ateikit


