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120 Užmušta, apie
500 Sužeista Audroje

DEŠIMTS MILLION V DOLARIŲ NUOSTOLIU 
padaryta SUGRIOVIMAIS IR IŠVAR- ■ 
TYMAIS BUDINKU, TELEGRAFU, IR TT.

Sužeistiems ir Likusiems be Pastogės Pribuvo j 
Pagalba Amerikos Raudonasis Kryžius ir Kiti.

D A R B A 1
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Automobiliu industrija Ame
rikoje auga. Paprastai važinė- 
tojai nei nepamano kas stovi už
pakalyje jo važinėjamo automo
bilio. Tiesioginai ir netiesiogi- 
nai automobilių ’ industrija pa
laiko suvirs 7,000,000 ypatų Su
vienytose Valstijose. Tai kaip 
kokia iš didesnių Europos vals
tybių.

Automobilių išdirbėjai šįmet 
gauna daugiau reikalavimų ne
gu kitados kada. Skaitlines pa
rodo kiek maždaug žalios mede- 
gos bus sunaudota šiais metais 
automobiliu išdirbimui:

;. 3,000.0001 tonų geležies it plie
no bus sunaudota šiais metais;

75,000,000 svarų alumino;
110,000,00 svarų vario;
30.000,000 ketvirtainių pėdų 

stiklo;
20,000 tonų švino;
9,000,000 svarų nikelio;
4,000,000 tonų anglies;
9,000,000 galionų maliavos ir 

lakerio;
40,000,000 svarų plaukų ir 

vatos;
500,000,000 pėdų lentų;
130,000,000 ketvirtainių pėdų 

dirbtinės odos;
15,000,000 jardų apdengiamo 

audeklo ir
100,000,000 pėdų apdengimui 

odos.
Visą tą medegą pirmiausia 

pagamina kiti darbininkai, pas
kui ji patenka į automobilių fa
brikus.

Veik visokios įstaigos ir or
ganizacijos Amerikoje pritaria 
kad butų pakelta laiškų išnešio
tojams ir abelnai pašto darbi
ninkams algos. Generalio paš
tų departmento sekretoriaus pa
kelta kalba apie pakėlimą mo
kesnio abelnai per visus ant 43 
milijonų dolarių metams. Yra 
kitas sumanymas siūlantis pa
didint algas ant $150.600.000. 
Amerikos Ūkių Biuras apie ši
tą sumanymą sako jog tai esą 
gudravojimas politikierių kalbė
ti Washingtone apie tokį didelį 
algų padidinimą kad ateinant 
rinkimams laiškų išnešiotojai 
eidami nuo durų prie durų ra
gintų žmones balsuot už Repub- 
likonus.

Nors politika užsiimi valdžios 
darbininkams draudžiama, bet 
kas gali sulaikyti tokius kurie 
eina nuo namų prie namų?

Havanoj, Kubos saloj, strei
kuoja 30,000 darbininkų, tarpe 
jų 23,000 cigarų ir cigaretų iš- 
dirbėjų. Streikuoja taipgi gat- 
vekarių darbininkai, laivų prie
plaukų darbininkai ir automo
bilistai pasažierių vežiotojai. 
Neišėjo jokis laikraštis išskyrus 
tris Anglų laikraščius; alaus iš- 
vežiojimas sutramdyta, gazoli
nas nepristatoma į stotis, nuo 
ko alus ir gazolinas pabrango.

Baisios Audros Pasek
mės Pietuose

Atlanta, Ga. — Iš nepilnai 
| surinktu žinių apie praėjusią 
] pietines valstijas baisią audrą, 
sužinota jog užmuštų ir žuvu
sių yra apie 120 ypatų, ir ko
kie keturi šimtai sužeistų.

Daugelis mažų miestelių ir 
kaimų išgriauta ir išnaikinta.

Iki galo pereitos savaitės vis 
( ėjo pranešimai apie naujus at
rastus negyvus, apie dingusius, 
ir apie nuostolius audros.

Septynios valstijos šios baisy
bės paliesta. Vienoj tik Pieti
nėj Karolinoj užmuštų siekia į 

j 60 ypatų, šalip 100 sužeistų.
Audros kelyje suardyta nuo

savybės ir padarytą nuostoliu i 
$10.000,000.

Audra, savo naikinimo Spėka, 
buvo nesulyginama su kitais at
sitikimais kokie čia žinoma, ir 
paliko nužymėjus liūdną kelią 
apie 1,000 mylių ilgio.

Audros sūkuryje buvo mėto
ma augštai Į orą suaugę ir maži 

I vaikai; nekurie išmesta po šim
tą pėdų augščio; namai, tvartai 
ir budinkai sutrupinta ir šmo
telius kuomet pakelti nuo pa
matų krito atgal į žemę; daugy
bė galvijų užmušta; medžiai iš
laužyta, šimtai mylių telefono 
ir telegrafo vielų nuplėšta, stul
pai išvartyta.

Audra ėjo nuo Tennessee-Ar
kansas linijos per Tennessee, 
Georgia, Alabama valstijas pa
liečiant Louisiana ir Mississippi, 
ir visu smarkumu uraganas pa
lietė Pietinę Karoliną sekančią 
dieną.

Horrell Hill., S. C., suardyta
mokykla, kur užmušta šešiolika 
ypatų.

Amerikos Raudonasis Kry
žius ir kitos organizacijos pasi
skubino nukentėjusioms su pa
galba.

♦ ♦ ♦

Tokio, Japonija. — Audroms 
siaučiant Japonijos juroj, žuvi
ninkų kaimeliai pakraščiuose li
ko sunaikinti, apie šimtas ypa
tų dingę. Kariški laivai pasių
sta į pakraščius j ieškoti lavonų.

Sovietų Rusija Impor
tuoja Mėsą

Londonas. — Rusijos .valdžia 
importuoja mėsą iš Pietų Ame
rikos. Pirmas užsakymas pa
imta 1,500,000 svarų. Bolševi
kų tikslas yra kovoti su mėsos 
brangumu pačioje Rusijoje.

Tai tau ir bolševizmas ir ly
gybė ir brolybė. Rusijoj jau 
neturėtų būti išnaudojimo, po 
septynių metų vykinimo komu
nizmo — kur kožnas savo pro
duktą duoda kitam mainais už 
jo produktą.

Bet — tai tik žodžiai. Komi
sarai liko didesniais vagimis ir 
kyšininkais, taigi mėsa turi bū
ti brangi jeigu nori atsiimti da
lį už kyšius.

RAUDONA VĖLIAVA 
ANT POLIAUS?*

Maskva. — Sovietų Rusija li
ko be laimėjimų išlaukėj savo 
ru'cežių. Bolševikų troškimai 
raudono pas’aulio neišeina to
liau iš Rusijos sienų. Taigi da
bar jie pasiryžo užkariaut šiau
rinį polių.

Rossinsky, Rusas aviatorius, 
drąsiai pareiškė kad ;),i pirmos 
dienos rugsėjo šių męlų jis iš- 
statys raudoną vėliavą ant že
mes skritulio viršūnes. Desėt- 
kas mokslininkų vyksiu sykiu 
su juo specialiai parengtu hyd- 
roplanu. Jeigu bolševikai dar 
jaučia kad kas nors liko neuž
imta, šiaurės ledų tuštuma ge
riausia jiems užimti, žinoma, 
Amerikos vėliava jau buvo pa
statyta ant šiaurinio Poliaus, 
kurį pasiekė keliolika metų at
gal Admirolas Peary, bet apie 
šį laiką ją vėjai turbut bus iš
vertę. taigi bolševikams nereiks 
ją ištraukti ir į jos viestą kišti 
savo. , šiaurinis polius galinta 
laikyti Amerikos nuosavybe, tė
čiai! Amerika neis j karą už 
ją. Jeigu tam narsiam bolše
vikų lakūnui pasisektų nuke
liauti ant poliaus, lai jis jį pa
siekia. Pasauliui butų daugiau 
naudos iš Rossinskio žygio ne
gu iš desėtko Trockių.

Miego Liga Anglijoj
Londonas. — Anglijoj pradė

jo siausti miego liga. Vasario 
mėnesyje sirgo ja tik 55 ypa- 
tos, kovo mėnesyje daugiau, o 
balandyje net 649 ypatos.

Naikina Amuniciją
Washington. — Milijonas to

nų amunicijos ir 170,000 tonų 
nuodingų gazų, ko butų užtekę 
vedimui pusėtino -karo, liko su
naikinta, Anglijos valdžios nu
sistatymu likviduoti karo reik
menų perviršį. Tą žinia gavo 
Amerikos valdžia iš Londono.

Daugiausia amunicijos tapo 
paskandinta okeane, o gazas ar
ba padegta arba taip pat paleis
ta į juras. Pirm to jau buvo li
kusios karo medegos parduota 
už $3,000,000,000.

Organizuos Vokietiją
Paryžius. — Aliantų atlygini

mų rinkimo komisija paskyrė 
narius į tris komisijas kurios or
ganizuos Vokietijos industriją, 
finansus ir gelžkelius pagal Da
wes plano. Komisijos ragina
ma tuoj imtis darbo, nes mano
ma kad juo greičiau prasidės 
darbas tuo. greičiau bus galima 
suvesti aliantus į susitarimą at
lyginimų klausimu.

Atrado Visus Žuvusius
Benwood, W. Va. — Nenuo- 

alsiu kasimusi į eksplozijos už
griūtą antgliakasyklą gelbėtojai 
atrado likusius iš 114 darbinin
kų pereitą savaitę užgriūtų. Nei 
vieno gyvo nesirado.

Kasyklos apielinkėj sumiši
mas per visą jieškojim > laiką 
buvo neapsakomas; vaikų verk
smas tėvų, žmonų rau lojimas 
vyrų, brolių ir giminių apgau
bė kasyklos išeigas.

POLITIKIERIŲ REN
GIMAS! RUDENIUI

. Washington. — Gavus Ohio 
valstijoj didumą Republikonų 
partijos delegatų savo pusėn, 
Prezidentas Coolidge dabar tik- 
rai turės būti nominuotas iš sa

lvo partijos ant prezidento, ir 
nesimato progos jokiam kitam 
įsiskverbti. Rengdamiesi į su
važiavimą, delegatai iškalno pa
reiškė savo poziciją. Visoj Re
publikonų partijoj nuo delegatų 
dalyvausiančių 'Clevelands kon
ferencijoj jis gavo 825 pasiža
dėjimų. O reikia tik 556 kad 
sudaryti dviejų trečdalių didu
mą. Matyt geros politikos va
roma kad Coolidge taip daug 
šalininkų gavo.

Buvęs Ohio valstijos guber
natorius Cox, ir 1920 metų rin
kimais buvęs Demorkatų parti
jos kandidatę ant prezidento 
prieš Hardingą, šįmet vėl loš ne
mažą rolę konvencijoj. Nors 
nei vienas prezidentystės nomi
nacijos jieškaneių Demokratų 
partijos narių didumos delegatų 
pasižadėjimų neturi, bet už ku
rį nors turės diduma paskui su
sidaryti.

McAdoo iš Kalifornijos, Cox 
Į iš Ohio ir Smith iš New Yorko 
[yra kolei kas stiprinusi kandi
datai. Jeigu Cox vėl laimėtų, 
Ohio valstija vėl turėtų kandi
datą ir gal prezidentą nuo sa- 

Įvęs.

Karalius B;-tiras Darbi
ninkes Pasimatymui 

j Londonas. — Anglijos kara- 
; liaus dvaras padarė didžiausi 
i žingsnį tolyn nuo senų papročių 
I savo palociuose. Dabar galės 
apsilankyti karališkam dvare ir 

I darbo klesos moteris. Iki šiol 
i vyras arba tėvas moteries per
statomos prieš karalių turėjo 
but kokiame nors laipsnyje ar 
tai universiteto, ar kariumenės, 
ar parliamento narys, arba tu
rintis svarbius šeimyniškus ry
šius. Ta taisyklė visiškai ne
įleido darbininkų klesos mote
ris. Karalius dabar davė privi
legijas darbo kabineto nariams 
tokias kokios pirmiau buvo duo
ta tik ambasadoriams, kurie ga
li perstatyt prieš karalių šiaip 
svetimų šalių žmonės nežiūrint 
jų luomo. Kabineto narių žmo
nos gales perstatyt bile moterį 
ar merginą iš savo luomo.

Darbai Toliau Pagerėsią
New York. — Plieno karalius 

Teis. Gary plieno korporacijos 
susirinkime pasako jog prastas 
dalykų tėmytojas gali būti tas 
kuris negalėtų matyti jog atei
na geresni laikai. Susitramdy- 
raas šiuomi tarpu yra tik laiki
nas.

Nuo įvedimo 8-valandų dar- 
dienos tos korporacijos dirbtu
vėse, sako Gary, kompanija tu
rės nuostolių po $35,000,000 į 
metus. Reiškia, tiek mažiau 
pelnys kada darbininkai trum
piau dirba.

Du Nušauta Unijos Su
sirinkime

Chicago. — Darbininkų uni
jos svetainėj nežinomų priežas
čių delei prasidėjo šaudymas, ko 

(pasekmėj du nušauta, septyni 
sužeista. Menama jog šaudy
mas kilo iš pažiūrų skirtumo.

Sakoma jog Amerikoj yra į 
25,000 apmokamų agitatorių ir 
611 radikališki laikraščiai agi
tuoją prieš valdžią. Darbdaviai 
turi darbininkus šviesti nuo te
kių dalykų, tada žmonės geriau 
mokės suprasti kame pavojus.

GERIANTIEJI ILGIAU 
GYVENA

Washington. — Metiniam su-
atrinkime nacionalės mokslinin
kų akademijos Washingtone Dr. 
R. Pearl, iš Johns Hopkins uni
versiteto, pasiremdamas įvai
riais tyrinėjimais ir statistiko
mis, pareiškė prie kitų moksli
ninkų jog nuolatiniai naudoto
jai svaiginančių gėrimų turi ge
resnę progą ilgiau gyventi po 
trisdešimties metų negu tie ku
rie visai svaigalų nenaudoja. Jo 
išvedžiojimai, sakė jis, paremtai 
ant tikrų rekordų surinktų iš I 
tūkstančių ypatų kurios naudo-' 
ja svaigalus. Skirtumas, dak-' 
taras sakė, tarp amžiaus nėra 
labai didelis vienų ir kitų, bet 
visgi viršija blaivųjų gyvenimo 
ilgį. Tikrieji alkoholikai, jo iš
rodymu, turi prasčiausią progą 
gyventi, nes jie alkoholio sukda
mi.

Dr. Nichols, iš Clevelando, 
vienas iš pažymiausių pasaulio 
fizikų, tame pačiame mokslinin
kų susirinkime, staiga mirė iš
ėjęs pradėti savo paskaitą apie 
savo ištyrimus elektros srityje. 
Posėdis staigu pertraukta ir vi
si pasijautė apimti liūdnumo ne
tekę vieno iš tokių žymių ypa
tų kuris buvo gatavas atidengti 
pasauliui apie bendrumą šilu
mos su radio elektra.

$20,900,030 Ohio Vals
tijos Keliams

Ohio val.-'-rija pasirengus pra
leisti $20.000,000 darymui nau
jų gerų kelių šiais metais, ir 
darbas jau tuoj pradedama. Bus 
daroma 1,1000 mylių naujo kie
tu viršum žvyro kelių, ir patai
som asuvirš 5,600 mylių senų 
gerųjų kelių.

Naujiems keliams daryti ap
sieis $11,000,000, iš kurių $5,- 
000,000 duos valstija, apskri
čiai sudės $6,000,000, federate 
valdžia daVis $3.000,030. Senų 
keliu užžiurėjimui bus sunaudo
ta $6,000,000; valstija duos $5,- 
000,000, apskričiai $1,000,090.

Kelių darymas, plytinių, sma
liniu arba cemento atsieis nuo 
$45,000 iki $25,000 už mylią, 
pagal gilumo, platumo ir budo 
darymo.

S. V. laivyno denartmentas 
įsakė septyniems kariškiems 
laivams atvyki i į Clevelando 
pakraščius laike Republikonų 
partijos konvencijos birželyje.

per ją savo tautai. Akivaizdoj 
šio visko, tokie mažmožiai kaip 
korporantų klausimas, nuein i ir 
pasislepia visai iš akių. Te ku

lną man leista pasakyti jog ir

Siunčia Pinigus į Lietuvą ir Parduoda Laivakortes 
Padaroma DoviernastĮs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai.

3352 Superior Ave. Cleveland., Ohio

NE AP LEISKIM KELIO DEL 
TAKELIO

Prieš patį A. L. T. Sandaros 
Seimą muąų oficialus organas 
paskelbė dar keletą ilgų laiškų 
ir pašventė visą įžanginį straip
snį tiems nelaimingiems studen
tams apie kuriuos nevertėjo net 
užsiminti. Ne vienas iš to ga
lėtų padaryti išvadą jog tas da
lykas norima pastatyti Seimo 
diskusijose pirmon vieton.

Tas vienok bereikalinga ir ne
rimta. Taip atsiduoti jaus
mams nėra subrendusių žmonių 
taktika. Mes turim svarbesnių 
uždavinių aptarti, ir j tokias 
tokias smulkmenas neapsimoka 
kreipti domės.

“Dirvos” redakcija išmintin
gai paskelbė jog ginčai del stu
dentų baigti. Ir ji laikosi savo 
žodžio. Ar irgi jų nekelsiu iš 
kapų, bet kaipo Sandaros narys 
tik prašysiu kad Seime tas da
lykas nebūtų keliama. Rodis, 
niekas nesiūlo pagrindiniu re
formų musų organizacijoj; nie
kas nemano kelti revoliucijų. 
Sandariačiai kaip seniau taip ir 
dabar yra ištikimi savo princi
pams, ir jų nemes. Paviršuti
nis nuomonių skirtumas yra pa
prastas apsireiškimas skaitlin
gos partijos gyvenime. Tiktai 
apmirusioj organizacijoj, kurioj 
nesireiškiama gyvybės, nariai 
apsnūdusiai seka vienas kitą.

Turime daug kitokių dalykų 
kurie laukia musų apsvarstymo. 
Jaunuomenės auklėji irtas laisvoj 
ir okupuotoj Lietuvoj; tautinio 
susipratimo skleidimas liaudy
je ; kova už žodžio ir spaudos 
laisvę, ir šimtai kitokių dirvo
nų laukia Sandaros arklo. Be
siginčydami del smulkmenų mes 
veikiai išleisim iš akių tuos di
džiuosius tikslus del kurių dar
bavos pirmieji musų tautos did
vyriai. Lietuvos gyvenimas dar 
ne tiek pagerėjo kad pamiršti 
bendrus reikalus ir paskęst gin
čuose del garbės, ambicijos, ir 
tam panašiai. Neužmirškim kad 
į mus žiuri visa Lietuvių tauta 
laukdama paspirimo sunkioj ki- 
voj už galutiną laisvę; kad Vii- se dirba 23,396 'darbininkai, ir 
nius, Lietuvos sostinė, prašositiki jog tuoj reiks skaičių padi-
paramos. Mes gyvenam ir dar- dinti.
buojamės ne vien Sandarai, bet I Akron, O. — Nežiūrint kalbų

Iparėmimas jų nėra toks didelis 
! nusidėjimas kaip norima paro- 
j dyti. Korporantai, nors gal tu
ri kitokias pažiūras įkvėptas ne- 

I patyrusios jaunystės ir studen- 
(tijos laikų, bet visgi jie yra Lie
tuviai. Prie progos pasakysiu 

f jos tuos studentus priėmė vie
name mieste ir užlaikė kelias 

[dienas šeimyna prigulinti prie 
pačių kairiųjų. Nekuriems gal 

; sunku tai suprasti, bet visgi 
tas parodo kad Lietuviai parti
jų kovoj neseka Lenkų keliais.

Bukime ištikimi savo princi
pams ir idėjoms; bukime išti- 

jkimi toms tradicijoms kurias 
[paveldėjom iš seniausių darbuo- 
1 tojų i;' neužmirškim jog per sa
vo organizaciją mes tarnaujam 

(Tėvynei ir musų tautai. Seimas 
užsiimdamas smulkmenom gai- 
šiiis tik brangų laiką. D. š.

Dingo V ienas Amerikos 
Lakūnas

Chignik, Alaska. — Amerikos 
I orlaivininkų skridimo aplink 
pasauli vadas, Maj. Martin, ba- 

' landžio 39 d. išsileidęs kelionėn 
i prastame ore 4CO mylių keliui, 
Į nežinia kur dingo. Jeigu nebus 
'kur nusileidęs saugioj vietoj tai 
[greičiausia bus prigėręs su savo 
draugu. Jeigu orlaivis nusilei- 

I do kur ant sausžemio tai gerai, 
nes jo nerasta niekur jurose, o 
ay’c s.laivj ivękur nežino. Kiti 
fry orlaiviai jau hulėkę į Dutch 

, Harbor, ir Martin norėjo, juos 
I pasivyti.

---------------------
Chicago j yra tris vyrai del 

kiekvieno darbo ■— taigi dikčiai 
yra bedarbiu, užtai ir algos pa
prastų darbininkų yra žemos. 

lAmatninkų nekurtose industri- 
ijose net stoka, ir jų mokesniai 
dideli.

Euick automobiliu kompani
jos prezidentas (Flint, Mich.) 
sako jog Suv. Valstijose biznis 
kjla, ir toliau dar geriau bus. 
Dabar tos kompanijos dirbtuvė- 

kad Detroite ir kitur automobi
liu kompanijos atleidinėjo darbi
ninkus, čia guminių automobi
liams ratų dirbtuvės sako jog 
dabar nemažins savo darbų.
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Už $3.00 metams pralinksmin- 
šit visą kaimą. — Užrašykit 
saviškiams į Lietuvą “Dirvą”
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Neužmirškit savo broliu artojų 
užrašykit jiems “Artoją”

“Naujienų” 
kuris kal- 
Ar nebuvo 

nebuvo ra- 
prie

kuri 
ateiti 

Betgi ne viskas 
“Dirvoj” kaip turėtu

Lietuvos liaudis labiausia

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

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

Wilkes Barre, Pa. — Diduma 
iš 20.000 angliakasių Glen Al
den Coal Co., kurie sustreikavo 
del atstatymo Woodward kąsyk- 

jibi lokalo prezidento, dabar su-

PROVIDENCE, R. I
Lietuviai čia bruzda visai

nimo. .
pakišti.

Spaudos Kom. Narys A. S. (UVOs Universiteto studentu

NEW HAVEN, CONN. -vra ne musų, o sau nieko nepa- i 
Apskričio suvažiavimas. Ba- slatfn\ Neturim svetainių kur 

landžio 20 d. čia atsibuvo San-H aPkalbetl savo tal>ti- 
ros Kuopų Conn. Valstijos Ap-l1111’ ,clva'->- 
škrities suvažiavimas. Daly va-! Dabai Opeietės Choras su- 
vo delegatų skaitlingai nuo visti 'Minavo keletą gražių dainų, 
šios valstijos kuopų, ir Apskri- Paskui seko kalba dramos ar- 
ties valdyba, pirm. — J. Miką-p*8**0 dono Dikinio. Jis atrodo 
lauskas, pagelb. — V. Alksni-|jaunas’ bet įkalbus ir pilnas 
nis, raštininkas — A. Orentas. f!nerglJ0S ir vilties kasHnk 
Susirinkimą atidarius, delegatai tautos. Jis tarė širdingus 
pareiškė pageidavima kad Aps- žodžius Amerikos Lietuviams [ 
krities valdyba vadovautų susi- kad padė'0 Lietuvos Lietuviams | 
rinkimą. Taipgi liko paskirta j kŲot’ ®u PrieSais kurie 
reikalingos komisijos. Manda- u^gn.’au^ mums bumas 
tų ir įnešimų komisijon paskir- dalll‘ niusų spaudą, 
ta A. Sapiega ir B. Griškevi
čius, Spaudos komisija — A. Sa
piega ir V. Alksninis.

Aptarta Apskrities bėgantis 
reikalai, kaip tai pardavinėji
mas laimėjimo kortelių Penn., 
Ohio ir Michigan valstijų San-, 
daros kuopų Apskrities. Dele
gatai pareiškė kad kuopose par-: 
davinėjimas vyksta pasekmin
gai, ir nutarta kad Apskrities 
raštininkas pasirūpintų surink
ti likusias korteles ir galūnes ir 
sugrąžintų į Cleveland:} nevė
liau balandžio 30 d.

Apskrities rengiamas vasari
nis išvažiavimas, paaiškėjo, at
sibus birželio 22 d. Hartforde, 
rengia Sandaros 46 kuopa pri- 
gelbstint Apskrities valdybai. 
Iš raportų pasirodo kad rengi
mas eina pasekmingai, iš ko ti-1 
kima daug naudos.

Prieita prie klausimo teismo 
bylos “Sandaros” su Kun. Gar
mum. Iš delegatų paaiškėjo 
kad kuopos jausmingai remia 
“Sandaros” apsigynimo fondą i. . ,, . , . , ,. , ‘Ituviu spaudo:aukomis Kiek tik isgah. Aps- , , ... . . įkas gerai pavkrities suvažiavimas taipgi pa- j 
reiškė atjautimą ir nutarė rem- ' 
ti visomis galėmis,

Musų priedermė yra apginti 
musų idėjas ir laisves žodį ku-. ____
rj kunigija nori sutrempti, nors smarkiai. Retkarčiais kaip ką 
ne teisybe bet kapitalu, deda- visuomeniško surengia, bet 
ma visas- Savo tamsias pastan-1 apsieina be trukdymų. Trukdy- 
gas. tojas čia yra kunigėlis, kuris *

Suvažiavimas užsibaigė pada- nepasitenkina savo bažnyčia ir 
rydamas daug svarbių nutari
mų ir su pilnu atsidavimu pa- reikalus 
siryžęs darbuotis. Delegatai pil- j<q 

ni gero ūpo veikti Sandaros ge
rovei.

Po jo kalbėjo 
kils, dramos tėv 
plačiai suminėjo 
gus perleistus be 
Jis : 
taut

i R’iama surengti, nes nėra tam 
tinkamų žmonių. Yra jaunų 

Į spėkų, ypač muzikantai Ona ir 
j Jurgis Oriškai, kurie paren
gimuose pagroja pianu ir smui
ką pasmaginimui, bet tai ir vis
kas. šiaip 'Lietuviai didumoje 
susnudę patįs ir vaikus apleidę, 
mažai kurie pramokina savo 
vaikus ko daugiau negu reika
lauja pradines mokyklos.

Pilypas.

Juozas Vaič- 
is. Jis labai 
Lietuvos var- 
savo spaudos,

akė kad nebuvo nei viena 
taip nuskriausta kaip Lie- 

i, tik nuo Lietuvių atimta 
I laisvės žodis ir spauda, už pra- 
sitarimą arba už skaitymą Lie

ji uviškai musų žmoneliai buvo 
kankinami ir ištremiami. Jis 
toliau sakė: Nieko nėra amžino, 
viskas mainos, taip ir galingas 
caras, spaudęs visus kurie po jo 
buvo; perkūno trenksmui užėjus 
ištaškė jo g:
ko pėdsakų to galingo caro gi
minės.

Reikia paminėti kad J. Vaič
kus yra labai prakilnių minčių 
ir permalantis gyvenimą žmo- 

Įgus. Jis niekam netiki kaip tik 
I žmogaus protui ir tobulybei.

Ant galo Jonas Dikinis pasa- 
į kė juokingą monologą, iš kurio 
[turėjom gardaus juoko. Tai 
įgalius artistas.

Taip tai mes paminėjom Lie
tuviu spaudos atgavima. Vis-

DETROIT, MICH.
Balandžio 20 d. čia kalbėjo 

j Lietuvos Universiteto studen- 
i tai, Marčiulionis ir Banaitis. 
Prakalbos jiems surengta visai 
bepartiviškų žmonių kurie 
priklauso jokiai partijai.

“Naujienose” man teko pa- 
tėmyt perdaug užsipuolant ant 
Sandariečių, kurios ir tuos stu
dentus išvadino ubogais. Sako 
jog Lietuvos Universiteto stu
dentai yra kaip Lietuvos uba
gai, vienas kalba, o kitas kank
lėmis skambina ir renka aukas.

Na bet pažiūrėkim j pačius 
socialistus ir patį 
redaktorių Grigaitį 
bėjo čia kovo 23 d. 
renkama aukas, ar 
ginimo publikos prisidėt 
socialistų ? Aukos rinkta par-

Dailininiko A. Žemaičio
Išvažiavimas Lietuvon
Dailininkas-tapytojas A. že- ...... ...

maitis, Lietuvių meno tvėrėjas tat kuri daug suteikė man mok- 
ir auklėtojas, apleido Chicagą ir sk) žinijos. Perskaitęs ją lei- 
išvažiavo Lietuvon. Gaila buvojdžiu tarp žmonių, taip kad pas 
skirtis su tuo žmogum kurio mane “Dirva” gryžta jau gero- 
siela iki pačių gelmių yra Lie- kai apiplysus. 
tuviška, kurio kuriniai pašvęs
ti tautinei musų dailei ir kuris 
taip malonus ir draugiškas. 
Daugelis jaute liūdesį persisky
rimo valandoj, ypač kuomet jis 
parašė atsisveikinimą Chicagie-1
čiams. Aš negaliu susilaikyti1 mėgsta Dirvoje matyti cEti- 
nepadavęs jo platesnei Ameri-jg'aus‘a poezijos, 1...... 
kos Lietuviu visuomenei. A. I' p*kalų, kaip panašiai 
žemaitis rašė: [“Juozapas ir Zelbora”

[ panašus, o 
žodis Lietuviams Chieagicčiams ' mokslo srities.

Aušt aušrelę,
Tek saulelė,
Jau man laikas išvažiuoti...
Kaip rudens lupą audros blaš

komą, atnešė mane likimas į 
tolimą Chicagą. čia radau jus, 
Brangus Lietuviai,. ir patyriau 
nuo Jūsų to gero Lietuviško 
priėmimo 
tinkamo

Kokie Raštai “Dirvoj” 
Geriausia Mėgiami

Skaitau “Dirvą” jau treti me-

Kaip aš manau, Lietuvon par
eina nemažai "Dirvos”, 
skina kelią Į šviesesnę 
musų Tėvynei, 
dar yra 
būti.

teatrališkų 
buvo 

ir .tam 
taipgi apisaku iš 

Bet dabar ra- 
| somas ilgas rasinis iš astrono- 
mijos mokslų, “Musų Kaimynai 

į Dausose”, tai Lietuvos liaudžiai 
yra visai nesuprantamas ir lai
komas kaipo benaudis.

Tai tiek apie “Dirvos” tarinį. 
J. Gogelis.
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šingtone, ir niekad jie dau
giau iš atstovybės algų ne
begaus. ' jį,1

Bolševikėliai niekad neuž-
valdys Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje ir niekad jo 
pinigus negalės Raudondva
riui atiduoti pragerti.

Kemėšis niekad daugiau 
iš Taukuoto Puodo pinigėlių 
nekrapštys, ir Pederacijos 
nevaldys.

Varlamušių prova prieš 
“Dirvą” niekad neišsipildys 
ir jie niekad negaus batali- 
jono dolarių iš tų sau ne
kenčiamų bedievių.

Didvyriai niekad nesusi
lauks kad juos visi garbin
tų, ir niekšai nesulauks kad 
juos visi smerktų.

Poetai nesulauks kad juos 
gyvus žmonės garbintų, ir 
rašytojai nesulauks kad jų 
raštus visi skaitytų.

Kalbėtojai nesulauks kad 
jų prakalbos visiems patik
tų, ir advokatai nesulauks 
kad juos visi vagimis neva
dintų.

Biznieriai nesulauks kad 
juos apgavikais nelaikytų, 
daktarai nesulauks kad visi 
žmonės juos girtu.

Ir—
Vyrai savo šonkauliii nie

kad nepaliaus jieškoję ir no
rėję tokių kokių negali gau
ti.

Vyrai sau pačių niekad 
neras gražių, ir darbščių, ir 
turtingų, ir išmintingų, ir 
mokytų, ir gerų šeimininkių 
ir visokių kitokių sudėjus i 
vieną kokių visi nori.

Mergos sau vyrų neras to
kių kokių nori kurie butų ir 
narsus, ir garbingi, ir gra-' 
žus jr mokyti, ir meilus, ir 
darbštus — su visomis ge-' ' 
rybėmis viename kūne.

Senberniai niekad nepa
liaus norėję jaunų mergai
čių, o senmergės nepaliaus 
geidę gaut jaunus berne
lius.

Tėvai niekad nesulauks 
kad vaikai butų tokie kaip 
jie, ir vaikai niekad savo tė
vų nemylės taip kaip tėvai 
mylėjo juos.

Nesą jau toks palikimas 
nuo svieto pradžios — nuo 
tada kada Dievulis paėmė 
šmotą molio ir inputęs Į ji 
dūšią padarė ji ant savo pa
veikslo ir su visais dieviš
kais troškimais kokius tik 
pats turėjo.

Ir Dievui niekad negana 
maldų nors nuo pat sutvė
rimo žmonės jam meldžiasi; 
negana bažnyčių nors jų be
galės jau supuvo; negana 
aukų nors žmonės paskuti
nį skatiką atiduoda; nega
na pačių žmonių pakutavo- 
jimo, dar pats juos baudžia; 
negana visko tP ko jis gau
na ir to ko žmoneliams sun
kiausia duoti.

Su tais žodžiais baigiasi 
gerb. Spragilo graudi evan
gelija ir turi paliaut plunks
na tą karčią teisybę kalbė
jus.

MILIJONĄ f ŽMONIŲ DA
BAR GYVENANČIŲ NIE

KAD NESULAUKS TO 
KO LABIAUSIA 

TROKŠTA.
Gėrb. Spragilo Evangelija 

ant paskutinės dienos prieš 
išvažiavimą Į seimus Wus- 
ter, Mes., parašyta pagal 
biblijos tampytojų persky
rimo pirmo Maižiaus Kny
gos I, iki Apreiškimu Šv. Jo- 
no_22-21.

Šitai aš, vyriausia galva 
Slaptos Spragilų Sąjungos 
S'pragilaičių, šonkaulio at
radėjas, apsakysiu jums tą 
liūdną ir graudų gyvenimo 
dalyką kuris prasidėjo nuo 
Rojaus dienų ir baigsis tik 
tada kada ant žemės išnyks 
žmonių dūšios ir liks tuštu
ma, nesą žmonės kolei bus 
gyvi jų dūšios vis trokš to 
ko neturi ir niekad negaus 
to ko nori, ii- milijonai žmo- 

, nių dabar gyvenančių nie
kad neturės to ko jiems rei
kia.

Adomas ir Jieva norėjo 
uždrausto vaisiaus, bet ne
sulaukė .to , ko žaltys jiems 
žadėjo.

Darbininkai niekad nute
pęs pinigų tiek kiek kapita
listai, nes ir ten kur kapi
talizmas panaikinama sykiu 
panaikinama ir pinigai, ir 
niekam nevalia turėt pini
gų del kurių stokos prolet- 
riatas nuverčia buožių ka
ralystes.

Kapitalistai niekad nesu
lauks kad jiems darbininkai 
vergais pasiliktų, ir kurie 
labiau darbininkus paverg
ti norės tie pirmiau nuken
tės nuo savo prispaustųjų.

Kunigai niekad negaus 
pačių, nors jie kitiems jas 
duoda ir reikalauja kad kiti 
jų pavelijimą pripažintų.

Bedieviai niekad nesu
lauks išnykstant tikėjimų, 
nesą kada vieną imą smaug
ti i jo vietą išdygsta keli.

Dievobaimingieji niekad 
nesulauks išnykimo bedie
vių, nesą jie nuolat daugina
si ir jų pasekėjai platinasi?

Bolševikai niekad nesu
lauks rojaus ant žemės, ne
są jo vykintojai pasidaro 
sau rojų, o žmonelius pri
verčia ji užlaikyti jiems.

Biblistai niekad nesusi
lauks Dievo Karalystės ant 
žemės, nesą jau perarti at
einanti 1925 metai kada vi
si pamatys jog jų skelbiami 
biblijos išrodymai Karalys
tės atėjimo skirta dar ku
riai kitai gentkartei ateity
je, kaip ėjo iki šiolei.

Lietuvos žmoneliai niekad 
nesulauks kad kunigėliai iš
sižadėtų patįs savo noru iš
naudoti ir smaugti juos.

Musų bolševikėliai niekad 
nesulauks kad Lictyva susi
dėtų su Sovdepija ir paliktų 
komisarų vergė.

Klerikalai niekad nesu
lauks kad Sandariečiai nu
stotų kovoję prieš juos, ir 
socialistai nesusilauks kada 
Sandariečiai liks jų drau
gais ir rėmėjais.

Mastauskas su Kemešiu 
niekad nesulauks progos pa
likti Lietuvos atstovais Va-i

ir kiekvieno mano 
žingsnio parėmimo.

Nuoširdžiai tą visa atjausda- 
mas, negaliu nepasididžiuoti 
kad ne kas kita bet tiktai musų j 
giliai kultūringos motinos Lie-j 
tuvės Jus ant savo rankų išne
šiojo.

Gryžf.u Lietuvon ir džiaugiuos 
kad Jus aplankiau. Jus davėt 
man daug jiegų ir gero ūpo to
liau dirbti. Taigi dirbsiu ir jus 
gražiai minėsiu.

O kuomet poilsio valandą ten, 
musų tėvų šalyj, vaikščiodamas 
po Baltijos juros pakraštį ran
kiosiu aukso gintarus, kiekvie
na atbėganti vilnis neš man apie 
Jus brangų atminimą.

Taigi pasilikit visi sveiki, 
Brangios Sesės ir Broliai Chi- 
cagiečiai. Norėčiau kiekvieną 
jūsų atskirai pažymėt ir tart 

Į gerą žodį, bet siauroje laikraš- 
įčio skiltyje sunku butų tai pa
daryti, taigi visiems sujungtais 
žodžiais tariu ačiū ir sudie, taip 
taip sujungtai Tėišket prielan
kumo man ir mano šeimynai ir 
teikėt domės mano kuriniams.

A11 i ance, Oh io.—Sustre ika vo 
tarpmiestiniu tramvajų darbi
ninkai, delei ko sutramdyta va
žinėjimas tarp keturių aplinki
nių miestų. Jie reikalauja algų 
padidinimo.

11 h > li Ulmaniui ------------- • • .................. ............................ .....

lalybę ir dabar neli-|*'.ios reikalams, o tiedu studen- 
■ j tai renka aukas visuometniš- 

kam darbui.
Pats Grigaitis nuolat nurodo 

kad Lietuvai reikia apšvietos, 
reikia mokytų žmonių, o kada 
atvažiuoja žmonės aukų parėmi
mui mokslą einančių biednų mo
kinių Grigaitis per savo “Nau
jienas” tiek rašinėja ant tų jau
nų vyrų, kurie pasišventę dirba 
Lietuvos labui ir gerovei, kad 
net koktu darosi Grigaičio laik
raštį paėmus.

Toliau dar “Naujienų” kores- 
Ipondentas patėmija kad prakal- 
[ bose žmonių buvo nedaug, bet j 
aukų surinkta daug, ir priduria Į 
štai ką: kad musų Sandariečiai 
nesigaili ir dešimtines me$t — 
mat, sako, kokia organizacija 

ae~ j tokie ir nariai. Supraskit, ko- 
irespondentui ir pačiam redak- 

Ų’s toriui labai pavydu kad per Gri- 
11 gaičio prakalbas žmonių buvo (Baldomis, bet dar kišasi į kitų!r1?ug 0 au].ų RUrjnko Wf. šešig 

dolarius, o per šių Neo-Lithua- 
rengia be jo uztvirti- njjos studentų prakalbas surin- 

bando koją ]{ta neį $300.
i Pažiurėjus į socialistų ir San- 
|dariečių partijas matome didelį 
skirtumą, Sandariečiai daug au- 
gščiau stovi susipratime.

Patarčiau tik “Naujienų” ko
respondentui rašinėt apie daly
kus teisingai, o ne su melais.

M. L. M. Daukenlis.

Marčiulionio ir Banaičio — pra
kalbos. Tą vakarą jis rengė 
savo prakalbas. Ir taip visuo
se kituose reikaluose trukdy
mus daro.

Balandžio 26 d., subatoj 
Velykų, Lietuvių Amerikos 
liečiu Klubas turėjo gražų

ant Olney-

BROOKLYN, N. Y.
Spaudos atgavimo paminėji

mas. Balandžio 22 d. buvo su
rengta prakalbos paminėjimui 
20 metų nuo atgavimo Lietuvoj 
spaudos. Publikos susirinko la
bai skaitlingai. Programą vedė I Irons svetainėj 
A. Mikalauskas. Jis paaiškino > ville. Šiaip ko kito čia neįsten-
kas ir delko surengė šias prakal-. 
bos, ir pirmutinį pakvietė J. O. £ 
Sirvydą, “Vienybes” redaktorių, ' £ 
su referatu. Sirvydas nuodug- I į 
niai išdėstė Lietuvių kovą už ai - Į 
gavimą spaudos. Klausytojai \ įį 
net graudinosi sužinoję kaip i 
sunkiai musų pirmtakunai ko-lį 
vojo ir darbavosi už atgavimą Į £
musų tautiškos spaudos.

Paskui sekė kalba J. W. Liū
to. Jis kalbėjo jausmingai apie 
musų gyvenimą ir kaip gali bul i 
ateityje. Jis davė vėjo' abiem 
internacionalam; jis pajudino I”! 
ir vieną visai naują klausimą są
ryšyje su musų bažnyčiomis — 
kad jos vietoj svetimų paveik
slų turėtų iškabinti paveikslus 
Lietuvių, kaip va: Vyskupo Va- 
lančausko, Baranausko, Simano 
Dauganto ir kitų. Sako: kodėl 
nepadaryti Lietuvių šventais 
kurie yra verti to?

Po jo kalbėjo senas Lietuviu 
J. Tareila iš Waterbu- 

nupiešč 
sunkias 
Jis pri- 
motorįs

I %

SKAITYKIT “KARĮ”
Kam rupi nuolatos sekti mu

sų Tėvynės gynimo reikalas tas 
tegul užsirašo karių lavinimo 
laikraštį “Karį”.

“Karys’’ rašo įvairiais Lietu
vos kariumėnės reikalais ir duo
da daug žinių iš visos Lietuvos 
ir iš užsienio.

“Karys” spausdinti bendrdi' 
lavinančių raštų, kurie svarbu 
skaityti visiems šviesesniems 
žmonėms.

“Karyj” esti daug pranešimų 
iš kariumėnės švietimo Komisi-

Štai jo atsisveikinimo žodžiai, 
puikus ir nuoširdus. Kas nepa
jaus Tėvynes meilės išlietos ta
me dailininko atsisveikinime ? ' 
A. Žemaitis yra Lietuvių dva
sios gaivintojas, ir kaipo tokis 
yra brangus kiekvienam tautie
čiui. j. C.

‘Artojo’ Liaudies Daiftlį Kontestas
RINKIT LIAUDIES DAINAS - GAUKITE DOVANAS!!

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

Kontesto laikas duodama ilgas 
—iki galo 1924 metų. Pirm Sau
sio 1 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 persitikrini. Galit rašyti ir 

’tokias kurios manytumėt yra jau 
atspausdintos, bet tik nekopijuokit 
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,

A/5 ŪSŲ liaudyje yra begalo daug 
dailių ir svarbių iš senų se

novės užsilikusių dainų, niekur ne
surašytų, niekelio nesurinktų, dai
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.

“Karyj” randasi paveikslų, 
reginių, apisakų, eilių, juokų, 
ir tt. ’

“Karys” rūpinasi jaunuome
nes kimo lavinimu, paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio ir todėl jis būtinai rei
kalingas kiekvienam sportinin
kui. 'Sporto skyrių “Karyj” ve
da sportininkai-specialistai.

“Karys” savo skaitytojams 
atsako į klausimus.

“Karys” savo metiniams pre
numeratoriams duoda davonai 
priedą gražų, spalvuotą sieninį 
KARIŲ KALENDORIŲ. Ka
lendorius 1924 metų yra daili
ninko Jomanto iliustruotas, pa
puoštas D. L. K. Vytauto por
tretu, kitais paveikslais, ir su
rašyta jame žymesnieji Lietu
vių ginklo nugalėjimai nuo pat 
senovės iki šių dienų.

“Karyj” bendradarbiauja di
dokas skaičius rašytojų, moks
lininkų, poetų, sportininkų, ir tt.-

“Karį” redaguoja. Majoras P. 
Ruseckas.

“Kario” kaina Amerikoj me
tams $2.50., pusei metų $1.50.

Adresas: “Kario” Redakcija, 
Nepriklausomybes Aikštė, 

Kaunas, Lithuania.

Gera— Knyga —Gera 
“Namine Muse ir Uodas”., 
Mes visi matėm musę ir uo

de, bet kiek rasis žmonių kurie 
žinotų apie muses ir uodo gyve
nimą,

j! Kam reikalingi tie sutvėrimė
liai; kokią naudą ar žalą jie su
teikia žmonijai — tą retas iš 
musų žino. O verta susipažjn-

veikėj:
ry, Conn. Jis plačiai 
spaudos svarbumą ir 
kovas už jos atgavimą. 
minė kad kovojo visi:
ir merginos ėjo per rubežių ir 
nešė knygas, ir jos mokėjo slėp
ti; ir pirmutinė suimta su kny
gomis per rubežių einant buvo 
mergina. Toliau sakė: Mes esa- 
tne labai geri katalikai, prista
tėm bažnyčių tiek daug, bet da
bar prie jų neprieinant, nes jos '^WavAW.'VW7.v.v«vavav^.%%VAWAW.’JWaV.w.,Ai'aW.%v»’.W7.w.".swjvI’.VJ,.,’A

5
į musų zmo. u verta susipazin- 
£lti ir dasižineti ar tie vabzdžiai 
į j yra žmonių priešai ar prieteliai. 
į' Visas tas reikalingas ir nau- 

dingas žinias apie musss ir uo- 
dus surinkus išleista gražiai ap-' 

į prasytoj 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. GRAICUNAS 

3310 S. Halsted St. Chicago, Ill.

p t' 
t
i
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NaudojantaB m:o diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję ir pečiuose.
Kuomet reumatizmas j"Bų muskului 

sutraukia j muzgą.
Nuraminimui d eban’-i-.j, darančių 

nei i r a 1 g i jos gnu i1 >yn- ų.
, Nuo išnarinimu ir m.mt.Simų. 

Nno dieglių ir skausmų.
Patrink i t juomi—Pravys skausmą 

šalin.
VifUQtnet laikykite lionką po ranka— 

’niekuomet negalit Žinoti, kada jis 
jums bus rvikalingąs.

SBc. ir 70c. už bonkj aptiekose.
F. AD. RICHTEft & CO.

104-U4 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.

Wa 
stituc 
reguli 
rinčių 
rėš a 
ma v. 
derali

rLACI.lt
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Nuo Redakcijos
MUSU SEIMAMS WORCESTERYJE

CVEIKINAME Amerikos’ 
Lietuvių pirmaeilių pat

riotinių organizacijų seimus 
atsibunančius šią savaitę 
Worcester, Mass. —

Sveikiname Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sandaros 
Dešimtmetini Seimą,

Sveikiname Tėvynės My
lėtojų Draugijos Seimą,

Taipgi sveikiname tauti
nių laikraščių redaktorių ir 
jų bendradarbių suvažiavi
mą.

Niekas neįvyksta be rei
kalo. Tėvynės Mylėtojų D- 
ja gimė apie 30 metų atgal, 
kuomet Lietuva nešė caro 
jungą, kuomet buvo uždrau
sta Lietuvoj spauda. 
D. rūpinosi patiekti 
viškų knygelių nors 
įgabenant į Lietuvą, 
darbas buvo varoma 
gavimo spaudos. Taigi kad 
šiuo laiku išpuola ir dvide
šimties metų sukaktuvės 
nuo atgavimo spaudos, Tžv. 
Mylėtojų Draugija privalo 
tą tinkamai atsižymėti ir 
pasidžiaugti kad jos trusas 
vėjais nenuėjo. Net po at
gavimo spaudos, Draugija 
nenuleido rankų bet ėmėsi 
šviesti Amerikoje gyvenan
čius Lietuvos išeivius — nes 
jų švietimas buvo labai-la- 
bai reikalingas. Draugija 
be paliovos leido knygas, ir 
tas tikslas pasekmingai sie
kta, nes jau po spaudos- at
gavimo ji yra išleidus tulus 
didžiausius ir verčiausius 
raštus musų knygų istorijo
je. -Ji ir dabar neapleidžia 
savo darbo, ir neužilgo vėl 
pradžiugins mus patiekda
ma vieną iš pažymiausių pa
saulyje veikalų, Wells’o Is
toriją.

Sandaros darbuotė politi
koje per visus jos gyvavimo 
dešimtį metų buvo žymiai 
svarbi. Kaipo organizacija 
ji apima į save dalį Ameri
kos Lietuvių visuomenės ir 
vadovauja ją prie geresnių 
tautinio gyvenimo tikslų, o 
savo finansine ir morale in- 
tekme lošia nemažą rolę ir 
Lietuvos gyvenime.

Kad ta rolė ateityje didė
tų, nieko kito šiam seimui 
ir nereikia jieškoti kaip tik 
būdų geresniam ir pasek- 
mingesniam savo intekmės 
auginimui Amerikos Lietu
viuose, didinimui savo rė
mėjų ir pasekėjų skaičiaus, 
ir toliau aktiviai arba per 
savo įgaliotus žmones ar 
partiją dalyvauti Lietuvos 
gyvenimo tvarkyme.

Redaktorių suvažiavimas 
turės savus reikalus. Šis su
važiavimas yra antras pa
eiliui, ir kadangi sumany
mas sutverti laikraštininkų 
organizaciją gimė Sandaros 
Seime Pittsburge 1923 m., 
labai pritiks kad ateityje ir 
bus laikoma suvažiavimai 
sykiu su Sandaros seimais.

Pirmas laikraštininkų su
važiavimas laikyta gegužio 
7 ir 8 d. 1923 m., todėl šis 
suvažiavimas įvyksta lygiai 
už metų laiko, ir vėliau be 
abejo išpuls metiniais tar
pais, išskyrus specialių su
važiavimų kurie gali prisi
eit šaukti.

Linkėtina abelnai abiem, 
seimam ir laikraštininkų su
važiavimui pasekmingai iš
vesti tuos reikalus del kurių 
suvažiavo.

S

T. M. 
Lietu- 
slapta 
ir jos 

iki at-

NAUJI LEIDINIAI
Dainos — didelio formato, ar

tistiškai išleistas, spalvuotais 
viršeliais veikalas, žmonių Po
ezijos antologija. Tekstas Ka
zio Binkio, piešiniai Kazio ši- 

Imonio. Išleido “Kultūros” B-vė
Šiauliuose, 1922 m.

Veikalas inimti daug senų po
puliarių ir retesnių dainų. Kiek
vienas puslapis gausiai išdabin
tas įvairiomis vignetėmis, tūli 
puslapiai turi pilnas iliustraci
jas. 194 puslapiai.

“Keleivio” Kalendorius 1924
m. — 113 puslapių kalendorius, 
su daugeliu įvairių pasiskaity
mų. Bet kaina — 50c. — yra 
perbrangi.

“Vienybės” Metraštis 1924 m.'
— 92 puslapių kalendorius, su 
bažnytinėmis tautinėmis šven
tėmis, su daugeliu informacijų| 
ir šiaip pasiskaitymų. Kaina 
nepažymėta.

L. D. K. S. 1924 metų Kalen- ]js į
dorius. — 60 puslapių kalen- Jonas šimkus. 
dorius, su bažnytinėmis šventė- versiteto 
mis ir
da “Darbininko”, 
Mass.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos švyturys —Naujoji Proleta- 
Tikslai ir Darbai — Kultūros ; rinė Poezija — 280 puslapių, ke- 
Fondas — Knygų Katalogas. —j lėto proletarijošių-svajotojų ei

tūlais rašteliai. Spau- Leidinis.
So. Boston, puslapių, 

l “Varpo”

YEMEN

Lie-

TMD. Leidinis No. 36. 16 pus
lapių, su informacijomis apie 
TMD., agitacinis pamfletas da
linamas dovanai. Spauda “Dir
vos”, Cleveland, O. 1924.

“Naujienų” Metraštis,
tuvių biznio rodyklė 1924 m. — 
Su daugybe apgarsinimų ir in
formacijų.

Muzikos Menas — N. 1. 1924. 
Mėnesinis Muzikos Meno reika
lams skiriamas laikraštis, 16 p. 
Leidžiamas Kaune, Vilniaus g. 
18. “Varpo” B-vės spauda.

Krivūlė No. 1. (ir No. 2) — 
paveiksluotas žurnalas talpinan
tis paveikslus įvairių Lietuvos 
veikėjų, vadų, ir vietų. 40 pusi, 
kožnas. Su žingeidžiais pasi
skaitymais. Kaunas, Maironio 
g. 3. Atskiro numerio kaina 
2 litai.

Parinktosios Eilės -— Jovaro, 
jubilejinis leidinis paminėjimui 
20 metų poetiško darbo. Telpa 
daugelis senesnių Jovaro eilių. 

: “Kultūros” B-vės leidinis, šiau- 
! liai, 1923 m. 48 puslapiai.

Cheminė Technologija — Da- 
Vanduo, Kuras. — Prof.

Lietuvos Uni- 
Technikos Fakulteto 
Kaunas, 1923 m. 212 
iliustruota. Spauda 

B-vės.

i lės apie blogumą dabartinių lai
kų ir gerumą businčių. Spau
da “Laisvės”, Brooklyn, 1923 
m.

Kunigo Palaikai ir Jo Gaspa- 
dinės Laikai — Parašė J. V. Ži
lis. 32 puslapių knygelė su ke
letu vaizdelių ir eilėmis. Spau
da “Varpo” B-vės, Chicago, Ill., 
1924 m. Kaina 50c.

Pramonines Demokratijos Pa
grindai. — Parašė ir išleido Uo
sis (Kun. Kemėšis). Spauda 
“Darbininko”, So. Boston, 1923 
m. 146 pusi. Kaina 75c.

Lietuvos Universiteto Medici
nos Fakultetas — jo uždaviniai 
ir išgalės. Parašė Prof. Dr. P. 
Avižonis, Medicinos Fakulteto 
Dekanas. Kaunas, “Varpo” B- 
vės spauda, 1923 m. Angliškai 
ir Lietuviškai aprašymas. 19 p.

Lietuvos švietimo Vinco Ku
dirkos Vardu Draugijos Įstatai 
— 12 pusi., “Varpo” spauda, 
Kaunas, 1923 m.

Amžinasai Žydas
» (Eugene Sue — Vertė K. V. j

(Tąsa iš pereito num.)

Washingtone, prie S. V. kon
stitucijos priimta priedas apie 
reguliavimą darbo vaikų netu
rinčių 18 metų amžiaus. Jį tu
rės apibalsuoti ir priimti didu
ma valstijų, tik tada jis bus fe- 
deraliu įstatymu.

KAVOS IR KHATO ŽEMĖ 
(^KERDYNĖS Žydų Yemen že- 
3 mėje privedė prie išsipildy

mo to kas jau per daug metų 
virė ir kunkuliavo ir privedė 
prie žymios emigracijos žydų 
iš pietvakarinės Arabijos į Pa
lestiną”, sako buletinas iš Wa-, 
shington, D. C., National Geo
graphic Society.

“Yemen žemėje Žydai kentė
jo ypatingos rūšies persekioji
mus. Jie negalėjo statydintis 
budinki] augštesnių kaip dviejų 
augštų, jiems buvo uždrausta 
atvykti į miestą raitiems, ir net 
susitikus Moslemą ant kelio jo
jant per laukus turėjo nulipti 
nuo arklio ar asilo iki tas pra
jojo..

“Jiems melstis nebuvo drau- ; 
džiama, 
statytis 
las. Iš 
daugiau 
ma esant mažiausia 75,000. Jie 
gyveno arba miesteliuose savo 
pačių vienų išstatytuose arba 
dalyse didesnių miestų.

“Yemen’o pasižymėjimas A- 
merikoje guli svarbiausia ant 
gerai žinomo ir beveik visai ap
leisto miesto, Mocha, per kurį 
daugiau kava jau neateina, kur 
griuvėsiai išsidraikę gatvėse, 
kur tik moskos-maldnamiai dar 
stovi čielybėj.

“Kava dar vis yra didžiausias 
išdavinis iš Yemen, bet ji eks
portuojama svarbiausia per Ho- 
deida, ir dar didesniais saikais 
per Aden, Anglijos protektorate 
esantį uostą į pietus, kuris šian
dien yra komercinis kaklas Rau
donųjų Jūrių bonkos.

“Užsisakyk puoduką kavos 
Yemen’e, ir daugiau to nepa
kartosi. Nes Arabai pačioje 
kavos žemėje labiau mėgsta ka
vą darytis iš lukštų negu uogų, 
ir tas skystimas iš jų turi sko- 

j nį nelyginant karštas miežių 
I vanduo. Tas skystimas rytie
čių supratimu nepriduoda jokio 
skonio nei stimulanto. Yemeni- 
tai. stimulantų j ieško kitame ka
me — iš khat — visai mažai ži
nomo lapo kuris turi labai smar
kų atsiliepimą ant smegenų ir 
yra vartojamas beveik visų šio
je srityje.

“Kuo vynas yra Europiečiui, 
aguonų padaras Chinui, bhang 

I Indui ar kola Vakariniaim Af-

nors buvo uždrausta 
sinagogas bei mokyk- 
Yemen’o milijono ar 

gyventojų žydų mano-

rikonui, khat yra Yemenui Ara
bui.

“Khat nėra gėralas, jo tik ža
lius lapelius žmonės kramto, 
žemėje kur ligos ir skausmai 
yra gausus, augalukas kuris su
ramina ir yra mažiau kenksmin
gas už opiumą arba alkoholį iš
rodo didele palaima iki medici
nos mokslas kiek pažingėja pir
myn.

, “Yemenų žemė susideda be
veik iš kavos krūmų sodybų. 
Pas juos vanduo labai brangus, 
ir jie jį užlaiko cementiniuose 
šuliniuose; augštos sritįs kurio
se kava geriau auga ten tan
kiai nepatogu yra ją parduoti ar 
atgabenti į rinką. Asilai klam
poja nešini visai mažus rišulius 
kavos apvalų kalnų pašonių ta
kais. Asilų takai prieina 
prie karavanų kelių ir tada 
vos augintojas susiduria su 
gšta mokestimi už kelią ir 
turi rizikuoti užpuolikų atėmi
mą.

“Pastarais metais Yemen val
džia turėjo daug nesmagumų su 
gaujomis plėšikų. Ypatingai at
sižymėjo Zaranih gentė trum- 
pabarzdžių tirštų, juodų plaukų, 
kurių užpuldinėjimai privertė 
visai sulaikyti veikimą ant ne
kuriu karavanų kelių.

“Moslemai valdovai nemėgsta 
Žydų, ir daugybė Arabų genčių 
priešingi valdžiai Immano, ku
rio skeptras sakoma paeinąs, 
tiesiogine linija, nuo Fatimos, 
dukters paties Pranašo. Sey- 
yidų gentė, kuri yra praanukė 
tiesiog nuo Mohammedo, tiki 
jog Immam yra neklaidingas ir 
priduoda jam šventumo galy
bę. Pietiniai Arabai, arba bas
tūnų gentės, nelaiko jo tokia
me religiškame pagerbime. Jie 
yra didžiausia dalis viso gyven
tojų skaičiaus, ir jie vaikšto ap
siginklavę.

“Yemen’o žemumose šie pu
siau bastūnai žmonės naudoja 
palapines ir ištiesia jas ten kur 
yra ganyklom žolės ir gero van
dens, bei nenaudoja jokių ra
kandų kurie apsunkintų sų grei
tą persikėlimą. Augštumų kai
meliai yra tvirtovės, stovinčios 
tankiausia ant briaunos nuogos 
skalos, ir turi įsirengę apsigyni
mo bokštus.

“Yemen’ų žemės kailiai da
bar lenktyniuoja su kava kaipo 
brangus eksportas. Jos taipgi 
gabenamos kupranugarių kara
vanais į Adeną išsiuntimui į vi
sas šalis.”

kur 
ka- 
au- 
dar

Lietuvai Pagražinti Dr- 
jai Reikia Paramos

Lietuvai Pagražinti Draugijos 
svarbus kultūros darbas vysto
si plačiame maštabe. Kasmet 
tas darbas eina platyn ir didyn.. 
Lietuvai Pagražinti Draugija 
pernai met parodė Goeteborgo 
miesto jubilejaus parodoje kelis 
iš Lietuvos miestų išplanavi
mus kartu su kitomis pasaulio 
valstybėmis. Draugija ruošia
si perimti savo globon Lietuvos 
istorines vietas ir piliakalnius 
ir juos tvarkyti. Ji šįmet sklei
dė ir platino per mokyklas ir ki
tas viešas įstaigas Lietuvoje 
speciali plakatą — kovoti su 
barbarišku ir sauvališku medžių 
naikinimu.

Draugijos veikimas reikalau
ja nuolat' nemažai išlaidų. Ki
tose šalyse tokius svarbius kul
tūros darbus remia prekybos ir 
pramonės įstaigos ir šiaip visuo
menė, skirdamos kasmet subsi
diją.

Nuolankiai prašome Lietuvius 
Draugijos darbą remti įsirašant 
Draugijos nariu ir skiriant tam 
tikrą subsidiją, sulyg savo nuo
žiūros.

Medžių sodinimo šventei, ge
gužio 1 d., bus išleista specialis 
turiningas, iliustruotas žurna
las “Vilniaus Medis”. Jei no
rite susipažinti su Lietuvoje va
romu kultūros darbu šioje sri
tyje prašome jį užsisakyti. Kai
na su prisiuntimu 50c. Kas įsi
rašo Draugijos nariu tam žur
nalas prisiunčiama veltui.

Pinigus galima įnešti į Uni
versal State Bank, 3252 S. Hal- 
sted St., Chicago, Ill., Lietuvai 
Pagražinti Draugijos sąskaitom 
Lietuvai Pagražinti Draugijos

Centro Valdyba:
Pirm Kan. J. Tumas, 
Ižd. Inž. J. Skripkus, 
Reik. Vedėjas E Kubilis.

Europoj Gegužinė Pa
marginta Kraujais

Berlinas. — Karaliaučiuje de
monstracijose ir komunistų Su
simušime su policija du komu
nistai užmušta ir sužeista.

Vokietijoj prezidentas Ebert 
uždraudė gegužinę darbinin
kams rengti.

Dar du užmušta ir penki su
žeista demonstracijoj Hinde- 
burge, Silezijoj.

Anglijoj šįmet pirma gegu
žio praėjo rami, nes čia leista 
darbininkams liuosai apvaikš
čioti.

Tokio, Japonijos sostinėj, de
monstravo 10,000 darbininkų, ir 
buvo pastatyta 3,000 policijos 
apsisaugojimui nuo riaušių. Iš
ėjo viskas gražiai ir tvarkiai.

Japonų demonstracija priėmė 
rezoliuciją pasmerkiančią Ame
rikos imigracijos uždraudimą.

Suvienytose Valstijose komu
nistų šventėj niekas niekur de
monstracijų nerengė, tik atsi
buvo paminėjimai radikalų su
rengtomis prakalbomis ir pasi- 
šukavimais prieš kapitalistus.

Chesapeake & Ohio gelžkelis 
nuskyrė $28,000,000 savo gelž- 
kelio reikalu pagerinimui.

SKIRSNYS XXVII.
Dagoberto Žmona.

CEKANTI scena atsitiko Parise, sekančią 
dieną po to kaip skenduoliai kaleiviai 

buvo priimti Kardovillės rūmuose.
• Nieko negalėtų būti liūdnesnio kaip 
Brise-Miche gatvė, kurios vienas galas nu
eina į Rue Saint-Merry, o kitas į mažą aik-1 
štę prie klioštoriaus, netoli bažnyčios. Ši
tame gale gatvė, arba geriau, alejukė, ka
dangi ji nėra daugiau kaip aštuonių pėdų 
pločio, apstatyta iš abiejų pusių juodomis, 
purvinomis, apipelėjusiomis sienomis, la
bai augštomis, per kurias j gatvę neineina 
šviesa nei oras.

Buvo jau apie aštunta valanda vakaro; 
prie silpnos, rausvos gatvės lempos šviesos, 
vargiai įmatomi ūkanoje, du vyrai, stovė
dami netoliese vienos tų milžiniškų sienų 
pasikeitė keletu žodžių.

— Taigi, — sakė vienas, — tu jau su
pranti viską. Tau reiks tėmyti gatvėje, 
iki pamatysi juos ineinant po No. 5.

— Gerai! — atsakė kitas. ’ ■
— Ir 'kuomet pamatysi juos,ineinant, 

kad persitikrinus visame kame, užeik pats 
ir ineik į Pranciškos Baudoinienės kamba- .

— Neva norėdamas paklausti kur gy
vena ta kuprota moteris — sesuo linksmos 
mergaitės, Bakkanalų Karalienės.

— Taip, ir tu turi stengtis išgauti jos 
adresą taipgi, nuo jos kuportos sesers, jei 
galima, nes tas ’labai svarbu. Moteris to
kių plunksnų kaip ji maino savo lizdą tan
kiai, ir mes pamėtėme jos pėdsakus.

— Buk ramus; aš darysiu viską ge
riausio su Kupriuk", kad patyrus kur jos 
sesuo užsilaiko.

— O už tavo tokį drąsumą, aš lauk
siu tavęs užeigoj skersai Klioštoriaus, ir 
mudu turėsim gardaus karšto vyno tau su- 
gryžus.

— Aš neatsisakysiu, nes naktis pašė
lusiai šalta.

— Na, tai geros laimės tau! Neuž
miršk numerio penkto, mažoj gatvelėj gre
ta kailiadirbio.

— Gerai, taip, — ir tie du vyrai persi
skyrė.

Vienas nuėjo link Vienuolyne aikštės; 
kitas linkui tolimesnio galo gatvės, kur j! 
ji vedė į Rue Saint-Merry. Jisai tuoj rado 
reikalingą namo numerį, mažą siaurą bu- 
dinką, turintį, kaip visi kiti toj gatvėj na
mai, prastą ir nuskurusią išvaizdą. Kuo
met jis numeriu persitikrino, jis pradėję 
vaikštinėt vienan galan ir kiton prie nu
merio 5 durų.

Tų prastų išlauko namų vidujinės iš
vaizdos negalima nei aprašyti. Namas No 
5 buvo ypatingai purvinas ir apipelėjęs.

Šioje miesto dalyje, vienoje iš tirščiau
sių Parise, tokiuose namuose kaip šis, nu
skurusiuose, nelinksmuose ir nesveikuose, 
gyvena darbininkė klasė. Tame name kuri 
čia minima, apačioje buvo kailiadirbis, iš 
kurio buto kilo smarvė Į viršų ir užteršė 
visą budinką. Ant viršutinių grindų gy
veno keliolika meistrų su savo šeimynomis. 
Augštyn keturiais laiptais gyveno Pran
ciška Baudoinienė, Dagoberto žmona. Jos 
namai susidėjo iš vieno kambario, su ka
maraite prie jo, ir dabar buvo apšviesta 
žvake. Agrikola miegojo pačioje budirikc 
palėpėj.

Sena ruda popiera, vienur ir kitur su- 
plyšus ties molio perskilimais, dengė sie
ną, prie kurios stovėjo lova; menkutės už- 
dangelės 'kabojo ant langų; molinės grin
dys, tankiai mazgojamos, išlaikė savo na- 
turalę spalvą. Viename gale kambario bu
vo apvalas geležinis pečius, su dideliu puo
du virimui. Ant medinio stalo, geltona! 
nudažyto, apvedžioto rudai, stovėjo mažy
tis namelis iš geležies — kurinis pakantos 
ir gabumo, darbas Agrikolos Baudoino, 
Dagoberto sunaus.

Molinis kryžius, prikabintas prie sie
nos, apdėtas keliomis šakutėmis pašventin-

tų medelių, ir įvairus paveikslai šventųjų, 
rodė palinkimus Dagoberto žmonos.- Pa
šaliais stovėjo įvairių baldų kurie sudarė 
visą namų intalpą. Kamaraitėj buvo kele
tas kitų daiktų ir indų sukrauta.

Nors tai prasta išrūdytų, bet Daboger- 
tienė gyveno geriau už kitus darbininkus, 
galėdama turėti kambarį sau viena; ji bu
vo 'labai darbšti ir švari moteris.

Pranciška Baudoinienė sėdėjo prie ma
žo pečiuko, šaltame ir drėgname ore, kuris 
mažai tedavė šilumos; moteris skubinosi 
ruošdama Agrikolai vakarienę.

Dagoberto žmona buvo apie penkias
dešimts metų amžiaus; ji dėvėjo ankštą je- 
kutę mėlyno vatinio audimo, išsiūtą gėlė
mis, ii’ platų andaroką; balta skepetaitė bu
vo aprišta apie galvą ir sumegsta po sma
kru. Jos veidas buvo išblyškęs ir nuvar
gęs, visa išžiūra paprasta, išreiškianti pasi
šventimą ir didelį širdingumą. Butų sun
ku rasti geresnę, drąsesnę motiną. Netu
rėdama jokių kitų ineigų kaip tik iš savo 
darbo, ji įstengė, nenuoalsia energija, iš
auginti ne tik savo sūnų, bet ir Gabrieli, 
biedną apleistą kūdikį, kurį, su dideliu at
sidavimu, ji paėmė savo globon.

Per dvylika metų ji, dideliu atsidavimu 
ir beveik saužudišku pasiryžimu dirbo pra
gyvenimui. Naktų nemigus, nuolat trus- 
damosi, užsidirbdavo po apie penkiasde
šimts sousų į dieną, kuriais ji galėjo išmo- 
rninit savo sūnų ir augytini vaiką.

Gale šių dvylikos metų jos sveikata 
suiro ir jos spėkos beveik išsibaigė; bet, 
ačiū tam, jos vaikams nieko netruko, jie 
gavo tokį mokslą kokį žmonių vaikai gali 
pasiekti. Tuomet ponas Hardy paėmė Ag
rikolą sau už pagelbininką, o Gabrielius 
rengėsi pastoti kunigų seminarijon, po ak- 
tive parama Rodino, kurio susinėsimai su 
Baudonienės išpažinties klausytoju kunigu 
buvo tankus apie 1820 metus.

(Toliau bus)
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Ar Beždžione buvo 
moms Giminė?

ŽMOGAUS ATSIRADIMAS
Ar žmogus paeina iš beždžionės? Kas yra 

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

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

Taipgi telpa tasa 'š Sausio num:
HIPNOTIZMAS

Kaip žmogus savo mintami 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.

IR KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.

UŽSIRAŠYK1T DABAR!.
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, O.

Valgių Gaminimas — mažai tokių knrgų yra, bet 
labai reikalingos kiekvienai šeimininkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162_  1.25
Gražiai apdaryta ________________________ 1.50

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys dideles atminties musų pirmųjų 

įvairių nesmagumų. Knyga yra didele, su
Drūtais audimo apdarais ..................................... 1.50

Ta pati drūtais apdarais .................. 2.00

1590. Socializmo minties blaivumas. Paiašė 
John Spargo. Autoriaus leidimu vertė A. Lalis. 
Pluoštas laiškų rašytų darbininkui Jonatanui 
Edvardui, Pittsburge. Puikiais audekliniais ap
darais .......................................................... $1.00

3335 Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 25

512. žiemos Vakaras. Parašė EI. Oržeškienė. Vertė 
K. Puida. Chicago, Ill., 1912, pusi. 32............ 15c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

KIMfiMKisBasaEBflaB______
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T. M. D. VĖL SUKRUTO, RENGIANT LEISTI VILNIAUS VEIKĖJU 
DIDELĮ VEIKALĄ—“PASAULIO ISTORIJA” LAIŠKAS

Po karo, po susimaišymo vi
so musų gyvenimo, po išvažinė- 
jimo kolonijų veikėjų tai Į ki
tus miestus, tai Į Lietuvą, Tė
vynės Mylėtojų Draugija dali
niai apsilpo, kaip dėjosi ir su ki
tomis musų organizacijomis.

Brangumas medegos, stoka 
gerų rankraščių knygų leidimui 
buvo kita priežastis atšalimui 
dar likusių T. M. D. narių nuo 
savo organizacijos. Daugumas 
laukė ko tai didesnio, bet Drau
gija neįstengė duoti.

Nariai gavo vieną, kitą, tre
čią svarbesnės ar mažesnės ver
tės knygelę, bet kaip tai su ne- 
pasiganėdinimu laukė daugiau 
ir geresnių veikalų.

Pereitas TMD. 'Seimas buvo 
labai neskaitlingas jau ir ačiū 
tam kad laikyta sykiu su Susi
vienijimo Seimu, kurio delega
tų daug jau buvo bolševikų. Jie 
nedalyvavo TMD. Seime. Ne- 
dyvai kad po pereito Seimo bu
vo net tokių nuomonių kad “šis 
TMD. Seimas buvo paskutinis, 
dalyvavau jame palaidojimui 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos”.

Taip kalbančių upas paėjo iš 
to kad Seime ne tik nedalyvavo 
pats TMD. Prezidentas, bet nei 
savo raporto neprisiuntė. Iš ki
tų valdybos narių irgi nesima
to daug noro Draugijai pasi
švęsti.

Bet šitokie “paskutinių die
gi dabar Draugijoj daugiau bu
vo gyvybes. Pirmesni jos slu- 
matyti. Ir jie, reikia pripažin
ti, ne pirmutiniai. TMD. isto
rija pirmesniais dviem ar trimis 
atvejais visai merdėjo.

Bet lemta buvo išlikti seniau, 
o dar daugiau gyvybės Draugi
joje buvo dabar. Pirmesni žlu
gimai buvo užėję del stokos pi
nigų. Dabar Draugija liko iš 
prieškarinių dienų su pusėtinu 
iždu. — su tūkstančiais dolarių 
darbams vesti. Tik reikėjo pra
dėti.

duos Draugijos nariams savo 
išleistų svarbių knygų.

Nebuvo geresnės progos Lie
tuviams gauti tokių puikių mok
sliškų knygų kaip dabar, ir tik 
už $1.00 metinės mokesties. 
Sukruskit visi, imkitės tverti 
TMD. kuopas kur jų nėra, o kur 
yra, neprigulintieji rašykites.

Informacijų reikalaukit pas 
Sekretorių, J. Sekys, 101 Oak 
St., Lawrence, Mass., arba pas 
Pirmininką

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

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

38 Park Row 
New York, N. Y.

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, Ill.
Lietuvos Atstovybes Antrašas: 

Lithuanian Legation 
1925 F. Street, N. W. 

Washington, D. C.

Pradėta, ir darbas eina.
Po Detroito Seimo 1922 me

tais, man likus T. M. D. Prezi
dentu, prisiėjo dvejopas darbas 
varyti: ir judinti Draugiją iš 
miego, atgaivinti kuopose ūpą, 
ir rūpintis leidimu knygų. Se
noji valdyba, su Literatine Ko
misija, jau turėjo pasirašius 
kontraktą rankraščio “Pasaulio 
Istorijos”. Bet dar toli buvo 
viskas nuo darbo pradžios.

Dar reikėjo rasti prieinama 
kaina piešėjas paveikslams at
plėšti, reikėjo rasti tinkamomis 
sąlygomis spaustuve, reikėjo ki- 
1 i dalykai apsirūpinti.

Viskas tas, ačiū valdybos na
rių įsitempimui, ėjo pirmyn ir 
pirmyn, nors ne sparčiais šuo
liais.

Du metai laiko truko iki pri
eita prie padavimo spaudon 
“Pasaulio Istorijos”. Per tą lai
ką nariai gavo “Psichologijos 
Vadovėlį”, “Kandidą”, “Emo
cijos ir Jų Kultūra”, dabar ne
senai mažą 16-kos puslapių bro
šiūrėlę apie Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją. Tie visi leidiniai bu
vo tik palaikymas Tėvynės My
lėtojų Draugijos nuo snaudimo.

Atbudimo — tikro atbudime 
— valanda jau atėjo, štai da
bar Draugija atsistoja ant ga
na tvirto pamato galėdama na
riams duoti jau ne mažas kny
geles, bet didelius veikalus.

“Pasaulio Istorija” yra tai di
džiausias leidinis po Vinco' Ku
dirkos Raštų, išleistų 1908 m.

Šiose dienose iš Lietuvos iš
siųsta kita didele knyga, kuria 
nariai gaus dar prieš išėjimą 
“Pasaulio Istorijos”, tai yra 
“Iš Tamsios Praeities į Šviesią 

. Ateitį”. Taip pat ruošiama iš
siųsti ir “Princas ir Elgeta”. 
Pirmiau buvo minėta apie tas 
knygas, bet imama “Iš Tamsios 
Praeities”, kaipo svarbesne ir 
t urinti mokslišką verte.

Ta ir kitos knygos, šalip Is
torijos, gaunama ne už pinigu's, 
ne su apsilpninimu Draugijos 
iždo, bet mainais su spaustuve 
už “Pasaulio Istoriją". Spaus
tuve Lietuvoje atsispausdins 
sau daugiau Istorijų, o už tai

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurna las.
Reikalaukite numerio 

rčjimui prisiųsuami I5c.
“GYDYTOJAS”

4154 So. Western a ve. 
Chicago, in

Vilnius, kovo 25, 1921.
Laikinasis Vilniaus Lietuvių 

Komitetas, kaipo Vilniaus kraš
to Lietuviu atstovybė, pildyda
mas mus išrinkusios visuome
nės valią, šiuomi taria širdingą 
ačiū Amerikos Lietuvių visuo
menei už tą užuojautą Vilnie
čiams kurią mes matome apsi
reiškiančią Amerikos Lietuvių 
spaudoje, draugijų veikime ir 
įvairiuose piliečių susirinkimuo- 

[ se. Tuo labiau esame dėkingi 
kad ta užuojauta 'reiškiasi ne 
vien tik moraline parama musų 
tautiniam ir kultūriniam dar
bui, kurį varome sunkiausiomis 
sąlygomis ir aplinkybėmis, bet 
dar suteikiama mums dideles 
materialės pagalbos našlaičių 
šelpimui, .neturtingųjų vaikų 
švietimui ir kitiems reikalams. 
Pastaru laiku tiesiai iš Ameri
kos gauname aukų gana daug; 
siunčia atskiri asmenis, organi
zacijos ir viešų susirinkimų ren
gėjai ir komitetai. Labai žymiai 
pakilus brangenybei musų kraš
te, tik ta Amerikiečių pagalba 

Į ir padeda mums sumažinti skur
dą labdarybės ir švietimo įstai
gose.

Iš vietinės visuomenes daug 
j materialės paramos reikalauti 
negalime, nes ji dar tebėra eko
nominiame skurde ir prislėgta 
įvairiais mokesniais. Ta visuo
menė ateityje tautiniai, kulturi-

niai ir ekonominiai pakilus atsi
lygins Amerikos Lietuviams ir 
visai tautai už jos paramą.

Vilniaus krašto Lietuviai gy
vi, ir jeigu juos ir toliau rems 
visi laisvieji musų broliai ir se
sers, nieks tas jų gyvybes ne
galės apmarinti, musų gyveni
mas plėtosis ir mes turėsime 
Įgyti visas priderančias kultū
riniams žmonėms teises.

Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Komiteto Nariai:

Dr. D. Alseika, Pirm.
Kun. K. Čibiras, Vice-pirm.
Kun. Dr. V. Zajančkauskas,

Iždininkas, 
Mokyt. St. Kairiūkštis, sek. 
Kun. Pr. Bieliauskas, 
Ukin. K. Gaigalas, 
Kun. Kl. Maliukevičius, 
Mokyt. St. Matijošaitis, 
Dr. Al. Rymas, 
Dr. J. šlapelis.

Poetų-Rašytcjų Tarp
tautinė Konferencija
New York. — Gegužio mėne

syje čia įvyks šešiolikos tautų 
pažymių rašytojų tarptautinis 
suvažiavimas, kuris susidės iš 
poetų, dramatistų, redaktorių ir 
novelistų.

Sakoma yra kad rašytojai yra 
apvienėję vilkai, kad jie nėra 
draugingi vienas kitam, ir ne
moka prisitaikyt tarp žmonių. 
Matysim kaip jie dabar susiti
kę vienas į kitą žiūrės.

Suv. Valstijų Turtas
Suvienytų Valstijų visas tur

tas abelnai, kiek statistikų biu
ras galėjo surinkti, siekia šito
kią sumą — $320,803,862,000. 
Kiekvienam gyventojui —• vai
kui ir suaugusiam — išpuola to 
turto po $2,918, jeigu ant lygių 
padalinus.

t<UDIKlb''X
GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRAIPSNIS 71

■ S1
šfome skyriuje mes laikas 
•no hlko gvildensime reU 

kalus įdomius būsiančioms 
motinom.*; ir motinoms jau
nų kūdikių. 8 jį
Kūdikių aprūpinimas Ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 
Ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurj mis tu
rime rcguliariSkals laiko- 
tarpiais atvirai ir laisvai 
pcrgvUdentL.

y r
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Kūdikio Drapanos

Kūdikio drapanos turi būti padary
ta atsižvelgiant į šilumą ir patogu
mą. Reikalinga dažnas mainymas, 
ypatingai palų, idant kudikis butų 
švarus. Kudikis patogiai aprėdyta, 
kada jo drapanos yra šiltos, bot ne 
pcršiltos. Jei kūdikiui pelšilta, jis 
prakaituoja; o jei ne—jo kojos ir ran-

NENUSIGĄSKIT —
JIS‘TIK IEŠKO BAMBINO

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo neri. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas’iš šėpos skanios ' '

saldaus skonio

Kainu 35c. 
aptickcso

Alaskoj per žiemą nereikėjo 
taip vargti su sniegu kaip į pa
vasarį. Gelžkelių reles nuvaly
davo tam tikri lokomotivai, o 
dabar reikia sniegus sprogdinti. I 
kitaip negali, nes jo labai daug 
užvirto iš kalnų ant gelžkelių. j
---------------------- ----------------

PAJIEšKOJIMAS
Pabėgėlis iš Rusijos Vasilas I 

Anatzky po adresu Gabrovo, ' 
10th Street Radzensky No. 2,, 
Bulgaria, pajieško žinių arba ad- j 
reso Vincento Mutinio, kuris J 
1907-8 metais išvažiavo iš Vii-1 
niaus Į Suvienytas Valstijas.

vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo davgįaus. 
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptraukta liežuvį, 
negali rainiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinaninas, tat išvalykite jo sistemų su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip 
ims su noru ir daug geriau jausi 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.'

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

PIRKIT FARMAS
Norinti apsigyveni ant gerų žemių • 

ir tarpe savo tautos žmonių kur jau • 
yra suvirs 400 Lietuvių apsipirkę f ir
mas, pirkit ir jus. čia Lietuviai tu
ri penkias draugystes, dvi svetaines 
ir naują bažnyčią, tai yra didžiausia 
Lietuvių ūkininkų kolonija Amerikoj, i

Turiu suvirs 60 furniu pardavimui. ! 
visokio didumo, su budir.kais, gyvu- j 
bais ir apsėtais laukais. Farmės par- Į 

’siduoda ant lengvų išmokėjimų, ir 
daugelis tų farmų parsiduoda labui 
nupiginta kaina. Ats.išaukit tuojau 
reikalaudami flirinu surašo: (20)

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

Tevai neturi pavelyt vai
kams užleisti įu dantis, 
kadangi taip darant, jie 
pakenkia savo sveikatai.

Tėvai turi mokinti juos 
valyti ju dantis su Col
gate's Ribbon Dental 
Cream, nes Colgate's ne
turi savyje jokiu kenks
mingu vaistu, ir todėl 
nuvalo dantis saugiai ir 
pilnai. Pirkit jiems trin
kelę jiems šiandien.

:. -tsi..’ 
kos bus šaltos, arba pamėlynuos bur
na. Taigi aprėdant kūdikį vartokit 
savo paprastą sveiką protą visados 
laikant mintyse tikslus kuriuos rei
kia siekti; būtent, apsaugojimas nuo 
oro, ir palaikymas vienodos tempe
ratūros. * 'ygaH

Drapanos taipgi turi būti liuosoi 
kad augantis kudikis turėtų užtekti
nai vietos vystytis ir kvėpuoti. i;

Palos
Pala yra įkyriausia dalis kūdikio 

drapanų. Jas turi pagaminti iš min
kštos, lengvai sugeriančios materi- 

|jos, ir reikia turėti jų daug kad bu
tu galima greitai permainyti jei jos , 
susipurvina ar sušlampa. Jas reikia £ 
perpąluti karštame vandenyje su to
kiu muilu kuriame nėra nieko ėdan- \ 
č:o odą, paskui išgręžti gerai, išdžio- < 
vinti ir pravėdinti pirm vartojimo. 
Palų ir kitų drapanų niekad nereikia 
džiovinti kūdikio kambaryje, kadangi, 
nekalbant jau apie pagaminimą dre- v 
gnumo, dar pakįla nesveikas ir prik- 
lus kvapsnis.

Kūdikio aprodymas
Aprėdant kūdikį reikia paguldyti 

ji ant motinos kelių, ir drapanos vil
kti augsiyn per kojas ant kūno, o ne 
per galvą. Naktį reikia visas kudi- i
kio drapanas permainyti. Naktiniai 
marškiniai turi būti ilgesni už dieni
nius, laisvi ii liuosi kad kudikis ga
lėtų judinti savo sąnarius. Žiemos 
metu jie turi būti iš minkšto, leng
vo flanclio, arba panašios materijos, 
apačioj suraukti su siulu. Vasarą 
geriausia materija yra minkštas mu
slinas, ir naktiniai gali būti atviri 
apačioje.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos (lomos metuo
se tarp keturių ir šešiolikos. Jiems 
reikia maisto kuris ypatingai drūti- 1 
iri. Jiems reikia maisto kuris pada
rys juos stipriais, vikriais ir pagel- 
b; kovoti su ligomis Tėvams šito-' 
kių vaikų stipriai rekomenduojama 
Borden’s Eagle Pienas. Jis yra pa- 
darytas iš moksliškai sumaišyto pui- • 
kiaušio pieno ir geriausio cukraus, 
jis nedapenėtą kūdikį greitai surie- 
bina ir išaugina, bei padaro jį svei
ku ir stipriu. Tėvams bus didelis 
su taupymas prižiūrėti kad jų kūdi
kiai tinkamai subudavoti butų, nes 
tada jie geriau kovos: su ligomis, ir 
yra pigiau palaikyti kūdikį sveiku 
regu išgydyti ji sveikai. Šitiems vai
kams rekomenduojame duoti po du 
šaukštuku Eagle Pieno atmiežlo tri
mis ket virtualiais šalto atvirinto van
dens. Gali šitą formulą jiems duo
ti arba paryčiais arba po pietų. Se
nesni vaikai kai kada mėgsta j ge
riau su ginger ale. vaisių sunkomis, 

i arba suplaktu kiaušiniu ir skansko-
niu.

Kiekviena laukianti motina kuri 
neri pasilaikyti geroje sveikatoje, tu
ri valyti savo dantis po kožno valgio 

j su Colgate’s Ribbon Dental Cream. 
Dantis prirengia maistą viduriams 
kuris duoda stiprumą motinai ir jos 
kūdikiui. Colgate’s išvalo dantis .at
sargiai Ir pilnai.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.©ei Jus Cleveland© Moterįs, kuriosesat namų šeimininkėmis

Pienas kin is yra visai saugus ir švarus! Pienas ukkuris yra rie
bus ir turi daug Smetonos! Pienas kuris yra visuomet gatavas 
vartojimui.

.Jeigu jus namų šeimininkės norite tokio pieno, gaukite Borden’s' 
E va p orą tėti Pieną.

Borden s Evaporated Pienas sutaisytas pagal taisykles didžiau
sių pieno išdirbysčių Amerikoje. Tas užtikrina jums apsaugą 
labai svarbiame maisto pirkime. Kiekviena karvė Borden ban

doje yra peržiūrima reguliariai per ekspertus. Kiekvienas Car
mens kuris atveža Borden’s pieninėms pieną turi reikalavimus 
kad prisilaikytu kuodidžiausio švarumo. Kiekvienas kampelis 
pieninės yra nuolatinėj inspekcijoj,
Pienas yra imamas ir maišomas visokių karvių veislių, kad da
vus geriausi pieno maistą. Kiekviena statinė Borden’s Evapora
ted Pieno yra peržiurim? išnaujo pakol buna išsiųsta jūsų gro- 
serninkui. Ir jis dasickia jusli namą tampriai uždarytas, kuris 
laiko pieną geroj apsaugoj.

TIKRAS FARMŲ PIENAS SU PALIKTA JAME SMETONA
Kiekviename namų maisto reikale vartokit Borden’s Evaporated Pieną, kuris duoda ge
riausius rezultatus. Yra Kebus ir turi daug Smetonos—padaro gardų valgį. Jus gaili var
toti ji kiekvieną dieną del valgio ir kavos, jo gerumas ir švarumas yra užtikrintas, ų

Taipgi jis nekainuoja jums daugiau!
Specialia Borden’s’nusistatymas, kuris yra priimtas 
dastatyme saugiai turtingo pieno, natūraliai padaro 
išdirbystę brangesne. Bet jeigu ir kainuoja jūsų 
groserninkųi biskį daugiau, jis parduoda jums šį 
pieną tokia pat kaina kaip, ir kiti pieno išdirbėjai.

Mat JIS ŽINO KAI) GERUMAS PIENO UŽGANĖ- 
DIN V KOSTUMERIUS. Jis pasitiki Borden’ui tu
rėjimui gero tavoro.savo biznyje. Papraskite pra
šyti savo groserninko Borden’s Evaporated Pieno. 
Kiekvienas groserninkas Cleveland© gali jums duo
ti “gryną” farmų pieną su Smetona jame.

JŪSŲ GROSERNIKAS TURI JI

998 iii

UNSWEETENED

EVAP01ATED
MILK

■% DGYUMM
EVAPORATED

MILK

1
1

1
(
]
1

(
1
(
1

I 
c 
1 
f 
1 
c 
£
5

1 
c
c

1 
1 J
C
C

1
£ 

1 
j

£

C

J 
į 
f c

1



r.
Tiuos bur- 
į vartoki t 
ą visados 
riuos rei- 
jimas nuo 
0's tempe-

ti 1 luošo 3 
j užtckti- 
?uo(i.

is kūdikio 
ti iš min- 
5 materi- 
į kad bu
rti jei jos 
Jas reikia 
yje su to- 
eko ėdan
ti, išdžio- 
rąrtojimo.
i nereikia 
, kadangi, 
aimą dre- 
s ir prik- 

paguldyti 
oanos vil- 
:uno, o ne 
isas kudi- 
Naktiniai 
už dieni-

idikis ga-
Žiemos 

što, leng- 
materijos,

Vasarą 
kštas mu- 
tuti atviri

ii kūdikių 
•s metuo- 
s. Jiems 
jai drūti- 
iris pada-
ir pagel- 
ams šito- 
nduojama 
5 yra pa
išyto pui- 

cukraus, 
tai surie- 
o jį svei- 
is didelis 
jų kudi- 

)uty. nes 
igomiš, ir 
šį sveiku 
iems vai- 
;i po du 
icžlo tri- 
rinto vari
ems duo
bėtų. Se
sta j ge- 
sunkomis, 
skansko-

Bet dažniausia papa būdavo tvirtesnis 
už karalių. Tokiame atvejyje karalius ir 
visi jo pavaldiniai būdavo ekskomunikuo- 
jami (t. y. iškeikti). Tai reiškė, kad visos 
bažnyčios buvo uždarytos, kunigai nekrik
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PAPA IR IMPERATORIUS 
Keista Dvilypė Viduramžių Žmonių Ištiki

mybė, Ačiū Kuriai Buvo Begaliniai
Ginčai Tarpe Papų ir šventosios 

Romos Imperatorių.
j^ABAI sunku yra suprasti senovės laikų 

žmones ir jų būdą. Juk ir tavo senu
tis, tėvo tėvas, kurį matai kasdien, atrodo 

. tau slaptingas, gyvenąs visai kitokiame, 
negu tu pats, idėjų, drabužių ir papročių 
pasaulyje. Čia kalbėsime apie tokius mu
sų senučius, pratėvius, gyvenusius bent 20 
ar 25 geritkartės tam atgal. Nebus proša- 
li, jei ši skirsni atkartotiriai sau išnaujo 
persiskaitysi, kad gerai suprastum. t

Šiaip sau Viduramžių žmogus gyveno 
ląbai paprastai ir ramiai. Net jei jis buvo 
laisvas pilietis ir galėjo kur norėdamas ei
ti ar važiuoti, jis labai retai teištrukdavo iš 
savo apielmkės. Spausdintų knygų nebu
vo; rankraščių, t. y. perrašytųjų knygų, il
gi nedaug ir ne visur tebuvo. Vienur, kitur 
būrelis darbščių vienuolių mokė skaityti, 
rašyti ir skaitliuoti. Bet mokslai, geogra
fija, istorija—visa tai buvo palaidota Grai
kijos ir Romos griuvėsiuose.

Visa, ką žmonės žinojo apie praeitį, jie 
išmoko, klausydami pasąkų ir legendų. To
kios žinios, kurios pareina nuo tėvų tėvų jų 
vaikams ir vaikų vaikams, labai dažnai ne 
visai tėra smulkmenose teisingos, bet vis 
gi jose su pastebėtinu tikrumu užsilieka vy
riausias istorijos faktas: Po dviejų tūks
tančių metų su viršum Indijos motinos vis 
dar gąsdina savo vaikus, sakydamos, “Is- 
kanderas pagaus”, — gi tas jų Iskanderas 
yra ne kas kitas, kaip'tik tas pats Aleksan
dras Didysis, kurs apsilankė Indijoje 330 
metais prieš Kristaus užgimimą, bet jo var
das ir pasakos apie jį pasiliko Indijos žmo
nių atmintyje iki musų gadynės.

Viduramžių pradžioje žmonės neturė
jo knygų apie Romos istoriją. Jie nežinojo 
apie daugelį tokių dalykų, kuriuos šiandien 
išmoksta berniukai ir mergaitės pradinėse 
mokyklose. Bet Romos Imperija buvo 
jiems labai didelis ir svarbus dalykas. Jie 
jautė ją. Jie mielu noru pripažino Papą 
savo dvasiniu vadovu, nesą jis gyveno Ro
moje ir jame, jų supratimu, išsireiškė Ro
mos augščiausi galybė. Jie buvo dėkingi 
Karoliui Didžiajam, paskui ir Otonui Di
džiajam, už pasaulinės imperijos sukūrimą 
ir už atgaivinimą Šventosios Romos Impe
rijos tuo tikslu, kad visa vėl butų taip, kaip 

, buvę.
Ta gi aplinkybė, kad Romos tradicijų 

paveldybos siekdavo visados du skirtingi 
asmenis, ne kartą sudarydavo 'keistą išti
kimam Viduramžių miestiečiui padėtį. Vi
duramžių gyvenimo politinis sudorojimas 
buvo ir aiškus ir paprastas. Pasaulinis val
donas, imperatorius, rūpindavosi pasauline 
savo pavaldinių gerove; dvasinis gi valdo
vas, papa, ntpinosi jų sielos reikalais.

Ištikrųjų gi šitokį tvarka buvo labai 
netikusi. Imperatorius dažnai stengdavo
si įsikišti į bažnyčios reikalus, ir papa, at
simokėdamas už tai, norėjo mokyti impe
ratorių, kaip šis privalo valdyti imperiją. 
Ne kartą, žinoma, viens kitam pripasako
davo įvairių dalykų, nesiskaitydami su žo
džiais, ir iš to kildavo karas.

Kas gi buvo žmonėms daryti prie to
kių sąlygų? Geras krikščionis norėjo klau
syti ir papos ir karaliaus. Bet papa su ka
ralium buvo priešai. Kurioje pusėje turė
jo sustoti paklusnus ir sąžiningai einąs sa
vo pareigas krikščionis?

Ir niekados nebuvo lengva atsakyti i 
šitokį klausimą. Jei imperatorius buvo 
energingas vyras, turėjęs užtektinai pini
gų armijai suorganizuoti, tai jis lengvai 
galėjo pereiti Alpų kalnus, pulti Romą, ap
gulti papą ir jo paties rūmuose priversti 
Jo Šventenybę klausyti imperatoriaus įsa
kymų, arba pakelti pasekmes.

— trumpai tariant, pusė Viduramžių vals
tybės funkcijų būdavo sulaikoma.

Prie to, žmonės būdavo paliuosuojami 
nuo jų priesaikos karaliui ir būdavo kurs
tomi sukilti prieš jį. Bet jei jie sekdavo 
tolimo papos patarimą ir būdavo pagauti 
besirengiant prie maišto prieš karalių, tai, 
aiškus dalykas, jie būdavo bematant karia
mi.

Aišku, kad vargšai gyventojai būdavo 
tuokart baisioje padėtyje. Bene blogiausia 
jiems buvo antroje vienuoliktojo šimtmečio 
pusėje, kuomėt Vokietijos imperatorius 
Henrikas TV ir papa Gregoras VII turėjo 
du karu, kurie sudrumzdė Europos taiką 
bent penkisdešimčiai metų.

(Bus daugiau)

ATBUSKIT, JAUNUOLIAI!

Atbuskit, jaunuoliai,
Iš tamsos gilios,

Jieškokite mokslo
Iš knygos meilios!

Jau švinta aušrelė
Gadynės naujos,

Kelkis, atsibuski
Iš miegų žiemos.

Žiūrėki kaip saulės
Spinduliai šviečia,

Jūsų jaunas spėkas
Padirbėti kviečia.

Ilgai pramiegojot
Jau daugel metelių,

Daugel prikeritėjot
Didelių vargelių.

Tamsybės retežius
Traukit ir naikinkit,

Prie mokslo ir knygos
Draugus pavadinkit.

Kuomet diena aušta,
Laisvės saulė teka,

Jau tamsi žmonija
Apie šviesą šneka.

Tat ir jus, jaunuoliai,

'“Dirvos” Rengiamam Konteštui 
Juokų Kampelyje.

Poetu būti reikia gabumo, 
Ritmus ir rimus mokėt laikyti, 
Minčių, svajonių, proto didumo 
žvaigždes dausose kad suvaiky

ti.
Meilės saldumą, gamtos gražybę 
Čia be gabumo nieks nenupieš, 
Rimtų ir rimų, eilių dailybę 
Bei tikro mokslo neištesės. 
Vieno ir kito man gausiai trūk

sta,
Eilių rašyti aš negaliu;
Gražiausios mintįs iš galvos 

dūksta,
Žengiu aš liudnu takeliu.
Vieniems poetams galvas tik 

puošia
Laurai, vainikai, gėlės, garbe; 
Kitiems dar mūza tą patį ruošia 
Būti garbingoj poetų eilėj.' 
Man gi to laukti tai nėra verta, 
To jau pasiekti aš negaliu: 
Mano galvelė ne tam sutverta, 
Negaliu skinti garbės gėlių. 
Man tiktai gaila vieno dalyko 
Ką “Dirva” skelbia skyriuj 

juokų —
Kas sugabumu konteštui tinka 
Gaus puikią knygą be pinigų. 
Dovaną tokią gauti norėčiau, 
Musų kaimynus dausos’ matyt, 
Nes litų stoka, pirkt negalėčiau, 
O butų gera ją paskaityt 
Dar ką pamiršęs čionai pridėsiu. 
Raštų rašyti taipgi nemoku, 
Knygos negavęs aš apgailėsiu 
Kad mokslo, litų visko man 

stoka.
Bet vieno mažo aš paprašysiu 
Kad “Dirva” manęs tiek pagai

lėtų,
Ką šiandien čionai aš pai ašysiu 
Į juokų skyrių tikrai indi tų. 
Taipgi patartų dar kokiu budu 
Asai galėčiau rašyt išmokti, 
Gal gamtoj yra kokių nors 

“eudų”
Gražiom’s eilutėin’s “Din on” 

įšokti.
Pilnas aš jausmo, minčių gra

žumo,

dynės — Maskvos ir kitų mies
tų žymesnius bųdinkus. O su 
kokiu pasigerėjimu revoliucijos 
dienose musų bolševikėliai lau
ke tų buožiškų budinkų išgrio- 
Vimo!

Lai ši.; buna pamoka bolševi
kams arba kitokiems revoliuei- 
jonieriams ateityje: negriauki! 
nieko ką nuo kitų pairhat kad 
vėliau galėtumėt pasirodyt ki
tiems ką pasigrobėt.

Ay
Mes patėmijome tūluose mu

sų laikraščiuose vieną naujeny
bę. Nesidrovime paminėti ir 

tuos laikraščius: pirmiausia tą 
pradėjo “Draugas”, paskui pa
sekė “Naujienos”, o dabar įve
dė ir “Vienybė”. Tai yra pačių 
redaktorių, o ne bendradarbių

darbas — tai jų editorial!] ra
šymas su daugeliu paskirstymų 
vieno ištisinio straipsnio apie

vieną arba kelis dalykus. Mat, 
tokius skirstymus darant re

daktoriai gali kad ir daugiau
sia mažniekių sudėti ir neišro- 
dys kad jie rašo be jokio takto. 
Jų editorialuose telpa brūkšne
liai per tarpus ne taip kaip šia
me musų rašinėlyje, tik, žinoma

mes taip dedam pasijuokimui iš 
jų.

Gera sėkla visada atranda sa
vo dirvą, sako priežodis. Taigi 
mes norime pasakyti skaityto

jams kur ta sėkla pirmiausia 
musų laikraščiuose išdygo. Ne 
kitur kaip “Dirvoje”.

“Dirvos” skaitytojai mato šį 
juokų kampelį jau per penketą 
metų. Netoli jau to, nes birže

lio mėnesyje mes rengiame ap

vaikščioti Penkių Metų Sukak
tuves nuo šio kampelio užvedi
mo. čia matėte visko, trumpus 
ir ilgus aprašymus apie vieną 
dalyką arba daug dalykų paju
dinant su viena mintimi, ir vi
sada, vietoj ištiso vieno ilgo ir 
nuobodaus straipsnio ėjo kele-

Pirmyn prie šviesos, 
Griaukit pasiryžę

Tvirtoves tamsos!
Svajonė.

Su pagarba lieku lyg kad poetas. 
Laukiu kontesto visu greitumu, 
Nes tai indomu kas man žadė

tas.
Bemokslis.

Kurtavėnai.

tas trumpų, padalintų į paski
rus, perskirtų kregždute. Tas, 
mes jaučiame, palengvina skai
tytojui. Bet musu kožnas nau
jas straipsnelis po kregždutės

Į ALBUMĄ
(I. Lie—tei.)

Man dovanok, skaisti saulute, 
Kad taip karštai tave myliu. 
Neklausk kodėl, šviesi žvaigždute, 
To pats žinoti negaliu.

Tavo žaringos gal akutės 
Man širdį sužeidė giliai, 
Kurios dažnai it dvi žvaigždutės 
Mirgėjo man kaž ką tyliai.

Ir taip tave aš pamylėjau,
Kaip jautri širdis gal mylėt, 
Dievams nekartą nors žadėjau 
Tave pamiršt ir neliudėt,

Bet negaliu, nes tu — laimužė 
Kurios išsilgo taip širdis...
Tu jauna deivė, tu aušrinė, 
Gražioji nimfa, paslaptis.

J. Hel.

NAUJAUSIOS DAINOS
Iš Lietuvos

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

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

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

Pulkim Ant. Kelių — Nauja maldaknygė, 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

506. Žmogus nepliuškis. Vertė iš švediško Nėris. La
bai graži apysakėlė, 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

Nuo Juokų Red.:
Graudu tik daros šitą skaityti, 
Bemokslio raudą ausys’ girdėti, 
Ir todėl tarėm: reik išklausyti, 
Eiles šias jojo “Dirvon” indėti. 
Daugel ant svieto žmonelių yra 
Kurie poetais būti norėtų, 
Vienų net prakait’s del garbės 

byra,
Kiti nors gali, bijo pradėti.
štai gerb. Bemokslis, nors t< kiu 

sakos,
Geriau neg’ kitas rašyti ga i, 
Už tuos ką save poetais štai os, 
Užtai neeiki mūzoms pro šalį. 
Dovaną geisti gauti daug rasis, 
Bet gauti knygą nėr’ ką tikėti, 
Tik tų ji laukia ką darbu 

sprausis,
Kurie nebijo daug padirbėti. 
Praėjo “eudų”, burtų gadynė 
Kada iš nieko viskas įvyko, 
Dabar kas dirba net prisimynę, 
Tik tie sulaukia garbes vainiko. 
Nereik bijoti, nereikia slėptis, 
Jei gerą tikslą sau užribrėži, 
Eik su juo aikštėn, bandyki 

veržtis,
Pasekmes darbo vis paregėsi.
Nei viens iš sykio plunksną pa

ėmęs,
Eiles padrožęs, lai nesivyli 
Laukti pagarbos sau išsirėmęs. 
Kada užsnūsta ir vėl sau tyli. 
Daugel pasaulyj buvo žmonelių 
Kurie išsykio tik apsiriko, 
Vėliau, panešę sunkių dienelių, 
Visų akyse garbingais liko.
Dirbkim kiekvienas kol spėkos 

leidžia,
Nelaukim už tai garbės vainikų, 
Lai pats likimas su mumis 

žaidžia,
Jjs atiduos mums kad del mus 
liko.

Bolševikų “Vilnis” dabar tal
pina įvairius vaizdus iš carų ga-

prasideda su keletu juodom rai
dėm žodžių. Kiti musų pamėg
džiotojai dar to nepersiėmė.

Neužilgo ir ta mada jie užsi- 
krės, kaip nekurie užsikrėtė tal
pinimu Angliškų raštelių po to 
kaip “Artojas” užsėjo “Dirvą” 
ir išdygo nauda.

A?
Dar vieną dalyką norim pa

minėti — tai tą kad mums labai 
nepatinka tūluose musų laikraš
čiuose tokie antgalviai, kaip 

“NETURINT KĄ VEIKTI” 
“DANTIS BEKRAPšTANT”, 

ir taip paikiau.
Kurie rašo dantis krašptyda- 

mi ir tik neturėdami ką veikti, 
mažai naudos gali skaitytojui iv 
duoti. Kuris ne su pasišventi
mu rašo (arba ką nors dirba),

o tik kad neturi kuo kitu užsi- ' 
imti, nieko gero neparašys. Ir 
teisybė, gero tuose rašiniuose i 
neužtinkame.

Visame turi būti tikro pas i-j 
ryžimo. O kuris tikrai pasiry
žęs, niekad taip savo raštų ne- j 
užvardins.

Vyčiai džiaugiasi kad K. Mar
čiulionis pasakė jog Čarneckis 
su Kemešiu neišleido registraci-' 
jos įstatymo. Niekas jiems to 
ir neužmetė, tik visi juos smel
kė už reikalavimą $10 mokesnio j 
su grąsinimais netekti Lietu-' 
vos pilietybės ir kitų tčvoniškų I

Pučkai? Pleiskanos?;
Prisiuskit savo vardą ir adresą, Rau
si! dykai Lietuvių kalboj išleistą ap
rašymą kaip išsigydyt. Tūkstančiai 
tuomi pasinaudojo. Rašykit tuoj:

L. VULKAN
149!) E. 71 St. Cleveland, O. į

KYLA
Žmogus kuris išrado šią sistemą 1 

buvo dyi sykiu operuotas nuo patru- ' 
kimo. Taipgi bandė vartoti Įvairius 
diržus, kokie tik šiandien randasi. 1 
Bet viskas (buvo veltui, pakol per 
daugelį metų ligos kankinamas išra- ! 
do naują sistemą išsigydymui nuo ' 
patrūkimo. Šita sistema yra gera vy- : 
rams, moterims ir Vaikams. Šimtai I 
žmonių kurie vartoja musų sistemą 1 
džiaugiasi sveikata ir rekomenduoja j 
ta sistemą savo pažįstamiems. Dėlei ' 
išbandymo atsišaukite ynatiškai arba i 
laišku. Atsakymui indėkit už 2 c. 
štampą. Rašykit šiuo adresu: (36) i

J. F. RICHARD 
131 Walnut St. Holyoke, Mass. |. -=—.-7 ‘
Complete in Itself

teisių savo krašte kurie neužsi
mokės.

|CUNAStO 

j Atlankykite Lietuvą!
Trečia Vasarinė

EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

Šią Ekskursiją vadovauja *
C. G. LUKSIS 

plačiai žinomas Lietuvis kalbė
tojas ir keliautojos.

Išplaukia iš New Yorko 

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

AQUITANIA
(45,647 tonų) 

DEŠIMTIES DIENU LAIKU 
J LIETUVĄ

per Southamptona
6 malonios . dienos kelionės jūrėm

KAINOS 
TREČIA KLJČSA

I Kauną ..................... S 109.60
I Pilįavą ...................... $106.50
I Klaipėdą (Mėmei) ..$107.00 

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

Kili Išplaukimai kas Sereda

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

Vilet/dūtcrStrop Razor
COLGATE’S

Valyk daniis tikru bū
du—su danfvaisčiu ku
ris nes u b raižys ir nu
trins. “Mazgok” savo 

dantis su

BIUDŽETAS YRA PIRMAS ŽING
SNIS PRIE EKONOMIJOS

T /T ŪSŲ Namu Ekonomijos Biuras
1V1 noriai pasitarnaus jums paskirs
tymui jūsų išlaidų sulyg šių dienų kai
nų stovio. Tas’pagelbės jums sutaupy
ti tai kas dabar “pabėga”.

Šis dovanai patarnavimas prieinama vi
siems ar esat kostumeriu čia ar ne.

IncorporafeH IS'fa

in the City of Ctevclonil 
PUBLIC SQUARE

Dividendai išmokėti depozilorianis 1923 
buvo laipsnyje 4'/z% per metus.



LITHUNIAN TYPES
AND CHARACTER

Buildings are of wood
The Lithuanian house, pro

perly speaking, and also the 
other buildings are for the most 
part constructed of wood, which 
is only natural in so heavily 
timbered a land as Lithuania. 
Through a large doorway one 
enters a spacious apartment at 
the opposite end of which is 
another door. This room might 
perhaps be regarded as a sort 
of vestibule, although its fur
nishing gives it /another signi
fication. The walls are hung 
with all kinds of household 
utensils. In the middle of one 
of the side walls is a huge fire
place surmounted by a chimney 
—the “dumlakis”, from “du
rnas”, smoke, and “lakinti”, to 
cause to fly-. Besides the cent
ral apartment there are two 
others which occupy the extre
mities of the building, and these 
again arę often divided into 
two. The windows are small, 
as in nearly all farmhouses of 
every nation. The frames are 
generally painted white, the 
shutters in green and blue, but 
this again is not peculiar to the 
Lithuanians.

But originally this division 
into three apartments did not 
obtain in Lithuania. Descrip
tions of past centuries agree in 
declaring that formerly Lithu
anian houses consisted of but 
the one room, which may help 
to explain why even today the 
same word is often used to sig
nify both the chamber and the 
house.

The oldest part of the house 
divided into three is the “na
mas”, home. It is the site of 
the .hearth or fireplace which 
formerly was in the middle of
the room: a fire was kept cons
tantly burning. This house was 
the centre of the farm where 
all the members of the family 
who had their lodging outside 
assembled. Vidunas opines that 
the old hearth may possibly 
have been copied from the scene 
of Lithuanian fire-worship, and 
adds that certain religious rites 
used to be practiced by the

[Lithuanian almost always 
terms his home “namai”, the 

[ plural form of “namas”, pro- 
I bably because several houses 
j are now joined into one.
i The interior of a peasant’s 
cottage does not reveal so easi- 

I ly as a more pretentious house 
1 its Lithuanian character, be
cause it is often in almost im- 

I perceptible details that history 
manifests itself. The roof and 
walls are planked, and the earth 

[ is flagged. Wooden benches 
' are ranged against the walls 
' and in one corner is a well 
[ scrubbed table. Near the en- 
I trance is a large stove sur
rounded by a ledge or in lieu 

I thereof a bench. From the ceil- 
| ing, attached to a branch, hangs 
[ an elongated basket made of 
I birch boughs. This is the “lop
sis”, the baby’s cradle. Thanks 

I to the elasticity of the branch 
this cradle can be very easily 

| rocked. The depth of the “lop
sis”, as well as the large am
ount of cord with which it is 
tied to the branch make it im
possible for the child to fall.

Most of the articles in the 
room are carvings or pictures 
of various kinds. The Lithu
anian has always been celebra
ted for this sort of work. As 
far back as the XVIIth century 
a writer, speaking about the 

' skill of the Lithuanian, quotes 
) the proverb, “The Lithuanian 
] rides on horseback into the for- 
I est and returns back therefrom 
' in a coach”.

NATURES CALL
By Walter R. Baublis.

Hasten to the woodland, 
[ Hasten there to play, 
[ Come out in the open, 
j Be happy and gay.
Underneath the branches 
Of a spreading tree,

hearth until modern times, al
beit not in Russian Lithuania.

The other rooms of the Lith
uanian dwelling serve for work
ing and sleeping. These were 
formerly situated in separate 
buildings but are now united 
under one roof. The working 
house, for example, where the 
women did their needlework 
and weaving, and the men kept 
their tools, has become the 
chamber most frequented uy 
the members of the household. 
By the side of the stove was a 
niche in the wall where cooking 
was done in the winter on a 
portable hearth, the smoke es
caping by a hole through the 
wall. The former sleeping 
house in many cases has become 
a convenient reception room.

A tendency still further to 
subdivide these rooms may 
sometimes be observed. The old 
desire to build many houses has 
given place to the multiplica
tion of small rooms. Today tne

All Nature is calling
I To be gay and free.
[ Roundabout the flowers
I With their colors bright
i Bespeak of great beauty 
iTo the .heart’s delight.
High above the blue sky

• Banks of floating clouds
| Envelop the heavens 
[With a thousand shrouds.
Birds are gaily singing 
Their most joyous tune, 
Dwellers of the woodland 
Answer with their croon.
Come out in the open 
Underneath a tree, 
All Nature is calling 
To be gay and free.

If, aš the editor of a beauty 
magazine predicts, all the young 
girls who now have bobbed hair 
will be bald before they are 
thirty, baldness will be the style 
of the general herd, so no harm 
will be done.

-------- o--------
The man who is willing to 

take the bull by the horns, says 
A. Zdanis, some day will have 
the world by the tail.

-------- o---- '■—
— Say, pop, what’s the differ

ence between vision and sight?
— Well, son, you could call 

a woman a vision, but don’t call 
her a sight.

The way to make an ideal 
husband, thinks Jennie Viš- 
niauskas, divorcer, is to begin 
spanking him for selfishness at 
the age of three.

-------- o--------
Girls and billiard balls kiss 

each other, thinks A. Žukas, 
with about the same amount of 
real feeling.

-------- o--------
Ratt:—See that couple. They 

are man and wife and have nev
er quarreled.

Pump :—Really ? It hardly 
seems possible. How long have 
they been married ?

Ratt:—Oh, they’re just leav
ing the parsonage now.

-------- o--------
The way of the transgressor 

may be hard but he can find 
better going by turning to the 
right.

-------- o--------
iL. P. Baltrukonis things its 

no use arguing with the man or 
woman who has read all the 
books on bridge whilst.

-------- o--------
Elmer, get the ammonia, 

father is going to cut his toe
nails.

-------- o--------
It sure beats the deuce

How quickly months go by.
Can you realize that it’s

’Most time to swat the fly?
—Cincinnati Enquirer.

~ DIR V X ’
T

Fashion men say nightshirts 
are back, but we’ll have to wait 
until a hotel fire to see if it’s 
true.

-------- o--------
A. Šimkūnas says it usually 

happens that a cereer is what 
a girl has while waiting for the 
right man.

-------- o--------
The Right to Bare Arms

Jim—Wha’t her constitution 
like?

Jam—Same as Uncle Sams, 
except for the eighteenth am
endment.

----- -—o--------
Confidence Wavers

Our faith in statesmen’s on the 
wane,

Now when they send us seeds, 
From planting them we do 

refrain,
For fear they’ll grow up 

weeds.
-------- o--------

Question of Material
Five-year-old Elizabeth was 

visiting her uncle in the coun
try.

“Just think, dear,” he said to 
her, “God made all those beauti
ful mountains. Isn’t it wonder
ful?”

“So could I if I had the dirt.” 
said Elizabeth.

The time does really fly,
At that—

It’s darn near time
For the old straw hat.

-------- o—----- -
Skill may build a house but 

it takes love to make a home.
-------- o--------

P. Akšis says there’s lots of 
synthetic religion, being hand
ed out from the pulpit as “the 
real stuff”.

-------- o--------
What, queries A. Kranaus- 

kas, has become of the time- 
tried ruling that a man wasn’t 
drunk so long as he could hit 
the ground with his hat?

-------- o--------
Assuming there are a few 

heads remaining to be bobbed, 
this from A. Urbšaitis, the bar
ber, should finish the job. “In 
selecting students for a plan 
recently a teacher chose the 
only unbobbed girl in the crowd 
for the role of spinster.”

-------- o--------
Contrary to the current ru

mor, it was not an apple that 
started all the trouble in the 
Garden of Eden, but a green 
pair.

-------- o--------
Golf is gaining in favor in 

Japan. John Virbickas wonders 
what a Jap says when he misses 
a six-inch putt.

-------- o--------
A. Urbšaitis says success is 

largely a matter of buying ex
perience and selling it at a pro
fit.

Who’s who is never determin
ed till after marriage.

-------- o--------
The Coolidge tomcat was stol

en from home, but so far as 
has been reported, nobody has 
got the White House goat.

--------o--------
Fool afloat.

Rocket boat, 
Wooden coat!

Speed increases,
Breath ceases, 

Rest in pieces!
Gas escaping,

Matches scraping, 
Mourners gaping! 
--- •—o--------

He: “Elmer is quite musical, 
isn’t he?

She: “Oh, yes. Even when 
he was two years old he used 
to play on the linoleum.”

-------- o--------
Work, not talk, brings pro

motions.

Cold weather in itself is not 
so hard to bear, but it always 
brings the fellow who says, 
“I’ve lived out in North Dako
ta, and 50 below out there isn’t 
as cold as zero is here.”

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

Second Steno: Neither would 
I. It was the boss that thought 
of it.

--------o--------
Working is all right, says J. 

Muliolis, if a person has enough 
spare time to do it.

The wages of sin must be 
very satisfactory, remarked J. 
Brazauskas, judging by the 
number of enthusiastic laborers 
in this locality.

-------- o--------
Not Guilty

First Steno: The idea of your 
working steady eight hours a I 
day! I would not thing of such ’ 
a thing!

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
ĮSI DANTISTAS I=t!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 0 Street 
Cleveland. Ohio.

Į CHARLES MELEV1N, notaras, 
Į sudaro kontraktus, dytus, ir tt., 
| pagamina visus legalius dokumen- 
i tus, dabar susijungė su

HENRY LAVINE 
ADVOKATU.

1 Atsargiai veda visokias provas.
1009-07 Schofield Bldg, j 

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

NAMŲ IR 
GYVENIMO 

REIKMENYS 
užlaikom visokių pe
čių, gazu ir anglimi 
kūrinamų; dirapanų 
skalbimui mašinų; 
torielkų, puodukų ir 
visokių alumino dai
ktų. Taipgi užlaiko
me po senovei api- 
nių, sirupą ir milte
lius pasidarymui sau 
namie skanių gėri- 
rimų, ir tam reika
lingus' prietaisus.
Superior Home 

Supply
6101 SUPERIOR AVE. 

8707 BUCKEYE RD. 
CLEVELAND, O.

DR. J. ŠEMOL1UNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryto iki 12 
2 iki 5 po plot 

Nedėliomls 
nuo 10 iki 11

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

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

y.W/.W.VAVZAV.V.W.-.W.'.WA'.V.VAV.V.W.W.'AVA;

Rakandų Krautuve
5

s

%

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. Ciair Avenue Cleveland, Ohio.

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

£ Ši krautuvė jau atsiskyrė nuo The Quo-Vadis Co. 
į ir veda reikalus savaimL Bet vedėjas lieka tas 
? pats, M. Sacevičius. Taigi Clevelando Lietuviai at- 
I; silankykit musų krautuvėn, kur rasit nusipirkt sau 
į visokių rakandų. Jaunavedžiai, ateikit musų krau- 
į tuvėėn apžiūrėti rakandų pirma negu eisit kitur, 
į Musų kainos žemos, prieinamos kožnai klesai.

i- Cleveland Furniture Co.
■I 6412 Superior Avenue
;■ M. Sacevičius ir J. Choinackas, Savininkai.

s

s

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 — 

" T R. I M 1 T A S" 
‘“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos Šaulių

Sąjungos leidžiamas. Jamę gvildenama visu tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas” drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bės priešus.

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

—mų ir moksliškų išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tą, ir tt.

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

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

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

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

Pr. Narvydas, 38 Park Row (Room 816) New York City.
Lietuvos Šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarę.

ŽODYNAS
ir Angllškai-LietuvUlku

turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbės lė
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam |

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

r. I. Kriowitt’M'Swrona By Thornton Fisher

5

Lietuviškai-Angliškai
Didžiausias 
vendamas.
Lietuviškai, 
džio reikia, _ .
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršue AnglU- 
ios kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jie bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negales apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patjs neai- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Liutuvoje žmonas 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas puta, gera morokko oda, labai (hutai

318.M
Sii.irt

Reikalaukit “Dirvos” K: y gynė

V.VAV.VAW.W.VA'AVAW.V.VAW.A’.VAVA'.VAW.VI.
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LIETUVOS ŽINIOS
VIENINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR PROGRESIVĖS 

MINTIES DIENRAŠTIS:
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos liaudies reikalus, tvirtai 

stovi už žemės reformą ir stovi sargyboje obalsio: “Lais
va nepriklausoma, demokratinga Lietuva su Vilnium ir 
Klaipėda.”

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas dienų naujausių žinių ir 
nesibijo tarti teisybės žodj.

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

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

“LIETUVOS ŽINIŲ” ADMINISTRACIJA
KAUNAS, LAISVĖS ALĖJA Nr. 60 LITHUANIA.
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Statistikos Žineles
Mišku plotas. Bendras nepri

klausomos Lietuvos miškų plo
tas siekia 869,875 hektarų, iš 
kurių 828,482 ha yra valdžios, 
o likusieji 41,393 ha privačių as
menų. Administracijos žvilgs
niu visi miškai padalinta Į 34 
urėdijas ir 300 girininkijų.

Klaipėdos krašte miškų plo
tas siekia 36,000 ha, iš kurių 
kasmet iškertama 78,000 -ket- 
metrių. Visame krašte yra še
šios urėdijos ir 38 girininkijos.

Deguto, terpetino ir kitos ga
myklos. Statistiniais daviniais, 
Lietuvoje yra 50 plytnyčių, 70 
deguto bei medinių anglių ga
myklų, viena terpetino ir 18 
smalos gamyblų.

Lent pjūvių Lietuvoj yra 160, 
kurių 10 randasi Kaune, o kitos 
įvairiose provincijos vietose.

(“Trimitas”)
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I Knygos už Pusę Kainos! Paskutinis Kitygų Niipigiiiimas!

Pasirinkite Knygų už $20.00. — Prisiuskite Aušros Knygynui TIK $10.00

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

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

. kaip meilė vystosi pas
vyrus ir moteris ir kaip ta meile reiškiasi pas 
įvairias tautas. Knyga nepaprastai žingeidi 
visiems kaip vyrams, taip ir moterims. Pusi. 
216, didelio formato, apdalyta. Kaina §3.00, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00. Knygų randasi ga
na mažai norintiems įsigyti šitą knygą vertėtų 
pasiskubinti, nes jų niekur daugiau riebus gali
ma gauti._____  __________

Provincijų Laikraščiai
Be anksčiau ėjusių Biržuose 

“Biržų Žinių”, Šiauliuose lei
džiama “Šiaulių Naujienos”, 
Telšiuose — “Telšių žinios”, 
Ukmergėje — “Ukmergės Gar
sas”. Panevėžyje pasirodo “Pa
nevėžio Bąlsas”, ir netrukus ža
da išeiti Tauragėje “žemaičių 
Balsas”. Tokiu budu beveik vi
si Lietuvos didesnieji miestai 
turi savo vietos laikraščius. Vi
si, tečiau yra Kauno krašte..Ko
dėl šiuo žvilgsniu atsiliko Su- 
valkiniai miestai, kur nėra nei 
vieno laikraščio?

i
Kaip Rašyti Laiškus Lietuviškoje ir 
Angliškoje Kalboje.

Šita yra vienintelė knyga pas lietuvius, kuri 
pąmokina kaip rašyti laiškus angliškoje kalboje 
į visokias firmas, pas draugus, gimines, vaikus, 
tėvus ir t.t. šitą knygą turėdami by kur lengva 
laišką parašyti anglų kalba. Pusi. 293, apdary 
ta. Kaina $2.00, iki birželo 1 dienai tik 81.7■'>

Lietuvos Įstatymai
Sistematizuotas Įstatymų, Instrukcijų Rinki 

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

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

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

S

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

ėje, 1922. Pusi. 950. Kaina §5.00, iki birželio 
1 dienai tik $4.50.__________________________
Ivanhove

Parašė Walter Scott. ' Romanas dviejose 
knygose, apdarvta i vieną. Tilžėje, 1922. Pusi. 
450. Kaina §2‘.5O, iki birželio 1 dienai tik §2.00.

5 Lietuviškas Sapninykas
Šitas Lietuviškas Sapninykas yra sutaisytas 

pagal tikrą persiškai egiptiską sapninyką ir net 
su 300 paveikslų. _ Taipgi randasi ir planetos 
atspėjimui ateities, šitas Sapninykas geriausiai 
išguldo visokius sapnus, kokius tik žmones 
sapnuoti .gali. Šito Sapninyko jau nebu
vo niekur galima gauti, buvo išsibaigęs, 
dabar mes vėl jį atspausdinome. šitas Sap
ninykas lietuviškam pasauliui yra žinomas 
kaipo Olszewsl <o Sapninykas. Ir už jį geres
nio nėra ir bi Ii negali. Pusi. 205, apdarytas. 
Kaina $1.50, ii . birželio 1 dienai tik $1.25. 
Neapdai-yto ka.na 75 centai.______
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Gydytojai Lietuvoje
Dantų taisytojų ir gydytojų 

skaičius praeitais metais siekė 
233s Iš to skaičiaus 51 yra Lie
tuvis, 178 Žydai, 1 Lenkas ir 3 
nežinomų tautybių.

Medicinos gydytojų skaičius 
sausio 1 d. Lietuvoje buvo 4'42, 
kurių 215 yra Lietuviai, 179 Žy-Į 
dai, 19 Lenkų, 13 Vokiečių, 13 
Rusų, 2 Ukrainiečiai ir vienas 
Gudas. Iš jų 428 yra Lietuvos 
piliečiai, o likusieji kitašaliai.

Feldšerių skaičius siekė' 802, 
ir gailestingųjų- seselių 110.

Matininkų skaičius, žemės 
Tvarkymo ir Matavimo depart
ment žinioje dirba 191 mati
ninkas ir 10 hidrotechnikų. Tau
tybėmis jie šiaip skirstosi: 158 
Lietuviai, 3 Latviai, 5 Vokie 
čiai, 2 Gudai, 16 Rusų, 5 žydai 
ir 2 Lenkai. Iš pažymėto skai
čiaus 199 yra Lietuvos pilie
čiai, o likusieji 2 kitašaliai.

(“Trimitas”)
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Išdarkytos Iškabos
Pajėgiai, Klaipėdos Kraštas. 

— Kaip visame Klaipėdos kraš
te taip ir Pajėgiuose visi pilie
čiai stengiasi visa kas buvo Vo
kiška, visas iškabas, parašus pa
keisti Lietuviškais parašais.

Taip padare Keletas Pajėgių 
biznierių. Iš jų tik'vieno Kle
mo yra taisyklingai padarytas j 
parašas. Kitų gi su Uideliau- 
siemis klaidomis. Pav., vienas j 
stalių dirbėjas pasidarė sau ši
tokią iška'bą: “Staluis-I-mos- 
rošes Dirba ir Pąrdavoli gata
vos Grabus visokius boldus tai
pogi dirbu narnos klementus”. 
Policija vaikščioja pro . šalį, tą 
parašą mato, bet nieko nedaro. 
Jeigu jau nėra tokio įstatymo 
kad priversti tokį pilietį 'taisyk
lingą parašą pasidaryti, tai bent 
turėtų padaryti tam tikrą spau
dimą kas priverstų tdkią šlyk
ščią iškabą nuimti.

Pats vardas Pajėgių irgi turi 
painiavos. Apsidairai Pajėgiuo
se ir pamatai daug 'keistų regi
nių. Kad ir iškabos: muitine 
raišo “Pagėgiai”, gelžkelio sto-: 
tis rašo “Pajėgiai”. Raštuose, 
susirašinėėjimuosc ir tas pats: j 
čia Pajėgiai, čia Pagėgiai. Rei
ktų gi galų gale nustatyti šio ’ 
miestelio ir apskritas pavadini- į 
mą. Kaip bus teisingiau?

Vieni pasakoja kad bus tei
singiau vadinti Pajėgiai, nes ne
toli nuo miestelio tekanti upelė 
yra vardu Jėga. Nuo to esą pa
ėjęs miestelio vardas. Kiti pa
sakoja kad pavadinimas paei
nąs nuo žodžio “gegė”, arba ge
gutė, ir per tai teisingiau busią 
vadinti Pagėgiai. “Kl. ž.”
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Pažinkite Mus!
Paruošė Vasiliauskas ii- J. Janušonis. Įžy

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

Šitą knygą prirengė Lietuvos Mylėtojas da 
1890 metais. Išleido tai.s laikais gyvavusį Bal- 
timorėje, Md., M. D. M. Draugystė.' šitų kny
gų randasi Aušros Knygyne gana mažas skait
lius, norintis jas įsigyti pasiskubinkite. Pus). 
234, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai 
tik $1.00.___________________________________
Lietuvių Kalbos Sintaksė

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

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

šitą garsią knygą paraše Vyskupas Motie
jus Valančauska.-. Knygoje galima rasti ta, ko 
nei vienoje Lietuvos istorijoje nesiranda. Kny
goje parodoma yra kaip žemaičiai likosi ap
krikštyti, kokias dovanas, jie gavo, kaip ir kada 
steigęs įvairus miestai ir bažnyčios Žemaitijoje, 
kaip atsirado klioštoriai, bernadinai, barniai ka 
talikų su kalvinais, jėzuitai Varniuose, karalius 
ties Šatrijos kalnu, dominykonai, karmelitai, ra- 
kitai, Telšiai, Plungė, Kretinga, Raseiniai, Kė
dainiai ir t.t. Tai yra svarbus istoriškas doku
mentas, vertas kiekvienam lietuviui žinoti. Šitų 
knygų turime gana mažai ir niekur gauti jau 
nėra galima, užsisakę pirma, laimes. Pusi. 247, 
apdaryta ii- didelio formate. Kaina §8.00, iki 
birželio 1 dienai tik §5.00,
Lietuviškai-Latviškas, Lenkiškai-Rusiškas 
Žodynas

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

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

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

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

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

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

5. D r. Griniaus 
biografijai.

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

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

šitos visos knygos yra apdarytos j vien-.. 
“Lietuvių Tautos“ leidinys. Kaina §7.00, iki 
birželio i dienai tik $5.00.

Medžiaga L. Ivinskio
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Tiesų Vadovas ir Patarėjas ®
Knygoje parodoma įvairios teisės, šitą Kny

gą turėdamas nereiks kiekvieną sykį bėgti pas 
advokatą, bet atrasi joje įvairiu.-, patarimus— 
legališkus su įvairiomis legališkomis teisėmis. 
Pusi. 142, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 
dienai tik $1.75,___________________
Ben-Hur

Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. 
Parašė Lew Wallace. Pusi. 472, apdaryta. Kai- 
na $2.00, iki 1 dienai birželio tik §1.50.
Sekretai Monijimo, Arba Kaip
Likti Burtininku

Pirma knj-ga pas lietuviu.-, kuri parodo kaip 
daryti monus bei visokias štuka.Knyga su 
daug paveikslų. Pusi. 174, apdaryta. Kaina 
§2.00, iki birželio 1 dienai lik. 31,50.
Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoje.
Ir Lietuviškas Statutas Zigmonto 1

šitą istorišką knygą parašė Dr. Jonas šliu
pas. Knygoje aprašomi nuotikiai Lietuvoje nuo 
1569 metų iki 1795 melu arba nuo Liublino uni
jos iki Rusijos pasidalinimo, 
pažinti su Lietuvos istorija 
knygą. Pusi. 552, apdaryta.
birželio 1 dienai tik §3.00.

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

somonis piešiniai.'. .Leipcjnge, 1923. Pųsl.^ 196, 
didelio formato. E_L...

Pajauta
Pajauta arba Lizdeikos duktė XIV šimtme- 

ivjc. istoriškas romanas M. Bcmotavičiaus. 
Sulietuvino Jonas Montvilas. Pusi. 468, apda
ryta. Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Botanika

Botanika arba Taislius Auguminis. šitą 
svarbią knygą paraše kun. Ambraziejus Pabrie- 
ža. Knyga naudinga, tik deja jų gana maža 
turime, pertai norintis šitą knygą įsigyti pasi
skubinkite. Pusi. 166, didelio formato, apdary
ta. Kaina §3.50, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Apsakymas Kelionės į Palestinos Žemę.

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

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

Paruošė M. Stankevičius. Vilniuje, 1920. 
Pusi. 134, apdaryta: Kaina §1.50, iki birželio 
1 dienai tik § 1.25.__________ _________ ______
Raktas Pažinti Augalams

(Kurie žydi pavasarį, ■ vasarą ir rudenį). 
Paruošė J. Avižius. Kaunas, 1921. Su pa
veikslais. Pusi. 250. :Apdaryta.. Kaina §1.75, 
iki birželio 1 dienai $1.50.__ ■ _____ _
Rašto Istorija. . . . . .....

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

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

Seniausia Lietuvos rašytojas. Gyvenos, pra
džioje 10-to Šimtmečio. Jo darbai ir veikalai, 
pusi. 592, apdaryta. Kaina $4.00, iki birželio 1 
dienai tik $2.50.
Buhalterija

Paruošė Ilgūnas. Tilžėje, 1921. Pusi. 184. 
Kaina §1, iki birželio 1 d ienai t i k 90c.________
Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika

Pagal Stuobrį sutaisė S. P. Tananevičiu.. 
Chicago, 111., 1909. Pusi. 102. Kaina 50c., iki 
birželio 1 dienai tik 40c.
Lietuviu Protėviai

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

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

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

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

(Kišeninis). Paruošė A. Vėgėlė ir Straz
das. Pu-lapių 252. Kaina $1.00, iki birželio 1 
dic’iai tik 80c.
Naujas Lietuviškas Kalbamokslis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parašė Simanas Daukantas. Puslaphj 531, apdalyta. Kaina §2.75, 
iki birželio 1 dienai tik §2.25.

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

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

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

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

Knyga su daug paveikslų. Pusi. GG7, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tik §3.00. Knyga pilna žingeidumo, verta ją įsigyti vi
siems.
Istorija Amerikos.

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

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

nius, dūšias ir t.t. Pusi. 470, apdaryta. Kaina $2.75, iki gegužes 1 dienai 
tik $2.00.
Sveikata.

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

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

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

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

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

Vienuolio Raštai
Dvi knygos apdarytos i vieną. Tilžėje, 

1922. Pusi. 560. Kaina §3.00, iki birželio 1 die- 
nai tik §2.50,______ _________________________
Šventas Petras Ryme

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

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

Parašė Emil Zola. Pusi. _ 432, apdaryta. 
Kaina §2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00,_____
Iš Mano Atsiminimų

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

Norintiems susi- 
verta įsigyti šitą 
Kaina $4.00, iki
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Putino Raštai
Dviejose knygose, apdaryta j vieną. Tilžė 

je, 1922. Pusi. 480. Kaina §2.50, iki birželio 1 
dienai tik $2,00._____________________
Skalpų Medžiotojai

Parašė Mayne Reid. Tilžėje, 1922. Pusi. _ 
219, apdaryta. Kaina §1.50, iki birželio 1 dienai g 
tik $1,25. _________________________________
Pampėjos Galas

Parašė Eug. Turo. Romanas. Tilžėje, 
1922. Pusi. 200, apdaryta. Kaina §1.75, iki 
■birželio 1 dienai tik $1.50.___________________
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Bedievių šventraštis
Knyga sudaryta iš senų “Kardų”. Daug 

geru pasiskaitymų, daug paveikslų ir juokingų 
dainų. Pusi. 900, apdaryta. Kaina §4.00, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00.
Lietuvos Kariuomene

Knygoje aprašoma ii- paveikslais parodoma 
Lietuvos kariuomenė ir jos vadovai. Knyga 
žingeidi, ypač tiems, kurie interesuojasi Lietuvos 
padėtim. Knyga didelė 7x10, gražiais apdarais. 
Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Abrozdai

Keturi abrozdai ■—- didžių Lietuvos kuni
gaikščių: Algirdo, Gedimino, Vytauto ir Keistu
čio. Paveikslai tinkami papuošti namus, ofisus, 
svetaines ir t.t. Kaina §2.00, iki birželio 1 die- 
nai tik §1.50._______________
Naujųjų Amžių Istorija

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

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

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

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

Parašė prof. Heincmanas. Vokiečių literatū
ros istorija. Berlyne, 1922. Pusi. 550; II tomai 
į vieną knyga, apdaryta. Kaina §3.50, iki bir
želio 1 dienai tik §2.75.____________________
Senų Gadynių išnykę Gyvi Sutvėrimai

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

Trijuose tomuose, apdaryta vienoje knygoje. 
Tilžėje, 1922. Pusi. 700. Kaina §4.50, iki bir
žei io 1 dienai tik $4.00.______________________
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“Gyvenimas”
Mėnesinis žurnalas skiriamas mokslo gvildenimo reikalams. Leidžia 

Mokslo Draugai. Redaguoja Dr. A. J. Karalius. “Gyvenimo” bendradar
biai — visi lietuviški mokslininkai. Kaina metams $2.00, kurie iki 1 dic- 

„___________ ____ _ ,, nai birželio užsirašys “Gyvenimą” ir prisius $2.00, gaus dovanu naują
Kaina §3.00, iki birželio 1 die- knyga parašyta Dr. A. J. Karaliaus ■— “Venerinės arba Slaptosios Ligos 

1—Kaip" Nuo Jų Apsisaugoti”.

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

AUSROS KNYGYNAS
Chicago, Illinois.3210 So. rlialsted Si

Biblija Kunigo Bimbos ®
Kurie myli juokus patys ir myli juokinti ki- 
verta šitą knygą Įsigyti. Knygoje randasi 

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

Parašė Dr. T. želi. Pusi. 212. Kaina §1.25, 
iki birželio 1 dienai tik $1.00.

tus,

B

Psichologijos Vadovėlis
Paruošė prof. Čelpanov. Vilniuje, 122. 

Pusi. 212. Apdaryta. Kaina §2.00, iki birželio 
1 dienai tik §1.75.___________________________
Mažosios Lietuvos Politikos Veidrodis

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

Visos trys dalys apdarytos į vieną knygą. 
Paruošė K. šakiėnis. Vilniuje, 1923. Pusi. 470. 
Su daug paveikslų. Kaina §4.00, iki birželio 1 
dienai tik §3.00.___________________ ____ _____
Lietuvių Kalbos Gramatika

Naujas pertaisytas laidinis. Sutaisė J. Da
mijonaitis. Kaunas, 1922. Pusi. 126. Kaina B 
75c., iki birželio 1 dienai tik 60c. g
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Kas GŠrdet Cževeiande-Apieiinkėse
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Į darbininkų vadų sukoneveiki- 
[ mą. Unijistas.

Apskrities balsavimai. Perei- 
[ tą savaitę utarninke buvo Ohio 
[valstijos, apskrities ir miesto 
reikaluose balsavimai. Skaitli
nes pasekmių tik pabaigoj sa
vaitės surinkta.

Cuyahoga apskrities balsavi
muose buvo tarimas paskyrimui 
$5,500,000 del statymo naujo 
apskrities-miesto budinko ir ka
lėjimo. Pasekmėse pasirodė jog 
sumanymas atmesta nežiūrint 

tris pašalinės ypatos tramva-Į smarkių laikraščių agitacijų už 
juje kuris tuo tarpu artimai tai. šitaip dalykui virtus, pra
važiavo. sidejo reikalavimas kad rezig-

Sužeisti unijos viršininkai n uotu apskrities komisijonieriai 
W. M. O’Brien, sekretorius į ir keturi piliečių nariai iš bu i 

naujai suorganizuotos budavoji-I dinko rengimo komisijos. Ša
mo amatų tarybos. [koma jog žmonės balsavo prieš

Joseph Nester, metalo apdir-[tą planą dėlto kad apskritis tu- 
bėjų unijos biznio agentas. ri padėjęs $1,400,000 pinigų į 

Carl Desch, unijos viršinin-1 The Municipal Savings & Loan 
kas. Co., kuri dabar užsidarius.

W. W. Clements, unijos vir- 1 Taigi ne tik ant Lietuvių Tau- 
šininkas. Ipymo ir Paskolos Draugijos at-

C. W. Frank, unijos viršinin-Į siliepė The Municipal bankų už
darymas, bet ir ant Cuyahoga 
apskrities.

Lietuvių bankas privertė re
zignuoti P. Muliolį iš direktorių, 
kuris dirbo Municipal skyriuje, 
dėlto kad Lietuvių bankas pa
dėjo $50,000 į The Municipal 

au- į taip lygiai kaip ir Cuyahoga ap
skritis.

Susprogdinta Automo
bilis, Sužeista Penki 
Unijos Viršininkai

Pereitą savaitę, seredos va
kare, ties Labor Temple ant Eu-1 
did Ave., kokių tai piktadarių [ 
— kapitalistų ar bolševikų —! 
tyčia surengta eksplozija suar
dė Metalo Apdirbėjų Unijos au
tomobili ir sužeidė penkis uni
jos viršininkus. Laimė dar kad ' 
neužmušė, bet du miršta.

Prie tų penkių sužeista dar į

šinio kilusio tarp Representati- 
ce ir Municipal.

Municipal receiveriai teirau
jasi kas atsitiko su $2,101.250 
paskola duota del Representati
ve Co. ant budavojimo namų, 
kurių budavojimas nepradėta, 
ir tt.

Sandaros mėnesinis susirin
kimas bus laikoma gegužio 13 
d., antradienio vakare, nuo 7:30 

Nariai teiksis atsilankyti, 
išgirs svarbių žinių iš sei- 
Tai bus ankstyviausios ži-

nes
mo.
nios, nes dar laikraščiuose ne
bus paskelbta.

Yra taipgi kitų svarbiu rei- [
kalų aptarimui. Vakl. I

Sako Bolševikai Suklai
dino Moteris

Clevelande Amerikoniško pla
no darbdavių draugija, kuri ne
pripažįsta unijų ir daugiausia 
laiko skebus unijistų vietose, 
skelbia jog Moterų Taryba Ko
vojimui prieš Karą esanti klau- 
dinama komunistų ir socialis
tų, kurie stengiasi per tokias 
organizacijas Įsiveržti i Ameri
kos gyvenimą kad galėtų pas
kui geriau savo propagandą va
ryti. Ant to. tarybos sekretorė 
atsako jog tie užmetimai joms [ 
yra ‘lojimas prie ne to medžio’. [

Taikos demonstraciją rengia j 
moterų taryba veikianti už pa
naikinimą karų. Demonstraci- Į 
ja bus gegužio 18 d. Tas ant į 
moterų užsipuolimas gal but ir 
ne vietoje. Taikos parodoje ga
les dalyvauti visos draugijos ir 
organizacijos Clevelande.

Gavo Puiki Studija

----------------- [ Vienas Vengrų kunigas
Ohio Valstijos Medikų drau-j(a uį pardavinėjimą savo 

gija laikys savo suvažiavimą pjjonams bažnytinio v yno 
Clevelande nuo gegužio 13 iki rvma sau gero biznio iš to. 
15 d, Tarp kitko bus apkalba- ( 
ma vertybė naujo vaisto, pho- 
noltetrachlorphthaleino, anglių 
smalos padaro.

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrų šios ypatos
Marijona Motiejūnienė . . .L100 
Robertas Alenčikas ..............50
Jonas Lasavičius ................120
Juolijona Čepienė ..................54
Juozas Buragas ................... 50
Antanas Jankauskas ..... -500 j 
Ona Žukauskaitė ................300
Jurgis Vinciunas ................300

Visiems siuntėjams paleido
me priėmėjų pasirašytas 

kvitas.
Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
3352 SUPERIOR AVE.

. i CLEVELAND, O. stum- i,

ANTANAS BARTKUS
Dabar atlieka paveikslų trau
kimą puikioj padidinto] ir 
pagerintoj galerijoj, su 
visais naujausio išradi

mo aparatais. Trau
kia paveikslus vi
sokių rusiu ir 
visokių gru
pių ir pa

vienių. Pada- 
daro puikiai pa

veikslus vaikų, kū
dikių ir mokslus pa

baigusių bei komuniją 
priėmusių. Taipgi vestu

vių, draugijų, teatrų gru
pių ir šiaip visokių kitokių.
1197 East 79th Street

Frank Albrecht
MALIAVOJA NAMUS Iš VIDAUS 

IR Iš LAUKO
Darbas atsakantis. Kainos prieinamos 

Lietuvis Vedėjai:.
Randolph 5121.

1435 E. 55TH ST. Cleveland, O.

National Cash Registers
Nauji ir Vartoti — Visokių 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjimais. — Procpect 
2650 — 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, į

EUCLID INVESTMENT Co. 
1009 SchofieM Bldg.

prie Euclid ir E. 9th St. 
Cherry 730 Main 12G1.

ČEVERYKAI

Jie visi buvo belipą, kiti jau 
sėdėjo automobilyje, važiuoti.

Pirmieji du gal mirs, nes su
žeisti mirtinai.

Eksplozija Įvyko nuo dinami
to indėto automobilin ir, kaip 
policija spėja, sujungto su 
tomobilio batareja, kuri, palei- [ skritis, ir deito kad Lietuvių 
dus motorą suktis, uždegė di-| bankas sutiko duoti paskolas Į 
paimtą tuo laiku kai jau vyraisuMunicipalbankaissubendrin- 
buvo susėdę, kiti lipo jin. tą kompaniją ant būdavojamų

Menama kad dinamitas pri- namų, 
taisyta kuomet tie vyrai 
budinko ir žiurėjo unijos

Operų savaite. Metropolitan 
Opera Co. iš New Yorko, viena 
iš pažymiausių operų kompani
jų pasaulyje, lankėsi Clevelande 
su puikiu repertuaru savo ope
rų, duodama progos desėtkams 
tūkstančių Clevelandiečių ir ap-1 
linkinių miestų gyventoju ma-

REIKALINGA NAMŲ IR BIZNIŲ 
PARDAVĖJAI. Kreipkitės prie

Mr. Melevin į
T. , . v. ... i THE EUCLID INVESTMENT CO.Is kumguzio atimta 125 gor- ]ll09 Schofield Bldg., Cor. 9th Street 

čiai vyno ir daug degtinės ir jis [ir Euclid Avenue.
pastatytas po kaucija iki teis
mo.

Teisybė, pirmiau degtinės bu
vo galima gauti karčiamose, iki 
šiol galima buvo gauti vaistinė
se, o dabar ir klebonijos atsida
ro šinkavima.

ir da-

LIETUVIŠKA MAUDYNE 
Geriausia vieta Clevelande — abru-

921 ST. CLAIR AVE., arti E. 9th St.

Telefonas Main Gill
P. J. KERŠIS 

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimų.

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

buvo i Apskrities komisijonieriai ne- 
kny- Į žada rezignuoti iš savo vietų. 

Jie mano tos sumos balsavimą 
vėl paleisti reguliariuose rinki
muose lapkričio mėnesyje.

Republikonų ir Demokratų 
konvencijoms delegatų parinki
mas (tų kurie jau iškalno patįs 
pasirenka būti delegatais ir už
siregistruoja pas valstijos sek
retorių) taipgi šiuose balsavi
muose daryta, ir Coolidge gavo 
didelę didumą delegatų remian
čių ji iš Republikonų partijos, o 
Cox, buvęs Ohio valstijos gu
bernatorius ir pereitais rinki
mais buvęs Demokratų partijos 

Nestero moteris sako ji [ kandidatu ant prezidento prieš 
, gavo daugiau delega-

veži-O’Brien, kuris 
ko vieton rengėsi leistis važiuo
ti paleido spėką, tuoj pasigirdo 
baisus trenksmas. Balsas buvo 
girdimas net artimuose teat
ruose, beveik jau žmonėms be; 
siskirstant laukan.

Automobilis liko suardytas ir 
apverstas, jame buvusieji iš
mesta gatvėn, automobilio dalis 
išnešiota už desėtkų pėdų Į ša
lis.

Tuoj pribuvo ambuliansai ir 
paėmė sužeistuosius į ligonbu- 
čius 
tikėjosi ko nors negeistino jau ; Hardingą. 
tūlas laikas, ir sako žinanti kas Į tų iš savo partijos, negu Mc- 
galejo dinamitą automobilin in- Adoo.
dėti. Ohio valstijos Republikonų

Ši metalo apdirbėjų unija, partijos delegatų tarpe yra ir 
kurios nariai dirba prie budinkų 'atstatytas teisių sekretorius 
apibaigimo, yra narė naujos Daugherty, kuris gavo mažiau- 
amatų tarybos neturinčios ben-, šia balsų negu kitas kuris pasi- 
dro su Amerikos Darbo Federa
cija.

Vienas žmogus kuris buvo ar
ti nelaimūs vietos ir matė, ir 
pats vos išliko gyvas, pasakoja 
kaip tas atsitiko. Jis buvo at
muštas atgal nuo eksplozijos ir 
oro sutrenkimo. Matė kaip ar
timų krautuvių langai suhižo ir 
kaip vienas išmestas iš automo
bilio nukrito prie jo kojų; kitus 
girdėjo vaitojančius po apvers
tu automobiliu.

O’Brien ir Nester neišliks gy
vi, gydytojai sako, 
mušta viena akis, kairėji koja 
sulamdyta, dešinė išlaužta, ir 
vidujiniai sužeistas. Nester ne
teko abiejų akių, kiaušas suar
dytas, kairėji koja sulamdyta, 
ir kūnas supjaustytas stiklais. 
Užpakalyje sėdėję vyrai dikčiai 
sumušti ir sužeisti, bet ne mir
tinai.

Kas tą žiaurią nelaimę uni
jos viršininkams surengė sunku 
pasakyti. Eina smarkus turi- 
nėjimai. Galėjo surengti kapi
talistų agentai, nes jau ilgas lai
kas kaip Clevelande eina kova 
tarp budavojimo amatų unijų ir 
budavojimo kontraktorių. Eina 
kova ir tarp pačių unijų skyrių 
už tai kad nekuriuose budinkuo- 
se medžio apdirbėjai apdirba ir 
metalo darbus. Galėjo taipgi už
taisyti ir bolševikai paminėji
mui savo gegužinės ir padary
mui jos raudonesne. Gal mane 
kad ant rytojaus, gegužio pirmą 
dieną, supykę darbininkai ims 
ir sukils prieš buožius už tokį

žadėjęs už Coolidge.
Republikonų partijos konven

cija atsibus Clevelande biržely
je, Demokratų partija savo kon
venciją laįkys New Yorke sa
vaite vėliau po Republikonų.

Pirmojo iš-

The Municipal Savings and 
Loan Co. receiveriai rengiasi pa
siekti j mišinį finansinių reika
lų susidėjusių iš tos kompanijos 
veikimo sąryšyje su kitais tų 
pačių žmonių vestais bizniais ir 
kitokiais vardais užvardintomis 
firmomis, kurių buvo apie pusė 
tuzino. Receiveriai nori atgau
ti $5,862,300 del Municipal pri
klausančių pinigų kurie buvo 
sudėti į Municipal skyrius.

Užvedama teismai prieš The 
Representative Realty Co. suse
kimui kur ji padėjo paskolintus 
iš Municipal pinigus ir kad butų 
prie tos kompanijos turtų pir
menybė del Municipal.

Paskui vėl, bus tyrinėjama ar 
Municipal yra dar tvarkoj su 
perviršiu $2,427,773, kaip kny
gos parodo, ar tas tik knygose 
pažymėta, o už nuostolius depo- 
zitoriams turės atsakyti šėri- 
ninkai.

Du šimtai namų pirkėjų iš 
Representive Realty Co., kuri 
skolino pinigus iš Municipal na
mų statymui ir pardavinėjo pu
blikai, dabar susiorganizavo ir 
stengiasi kad receiveriai neat
imtų jų namų į kuriuos jie turi 
dikčiai sumokėję. Pirkėjai rei
kalauja iš receiverių kad jų in
teresai butų apsaugoti iš to mi-

metų metus savinosi. Tiesa, 
čia lankėsi kitos operų kompa
nijos, bet jos neprilygsta prie 

Metropolitan kompanija turi 
savo teatrą tuo vardu New Yor- 
savo operos namą tuo vardu 
New Yorke, ir jos nusistatymas 
buvo tik

Vienas žydas, 62 m. amžiaus, 
j buvęs Rusijoj turtingas vilnų 
j prekiautojas, bet netekės visko 
I del sovietų valdžios konfiskaci- 
[jos, pribuvęs Į Clevelandą, ne- 
Į rasdamas tinkamo užsiėmimo, 
[papjovė savo pačią ir pats sau 
[ gerklę persipjovė.

c Detroito Lietuviams
Neturėdami Lietuvio muzikos ir dai
nų mokytojo pertraukę augštą mok
slą arba nauji nepradėjo mokytis. Aš 
čia gyvenu keletas metų tarp sve
timtaučių, dar busiu mėnesį. Kas 
norit pasinaudot augštu mokslu mu
zikoj ir dainavime su prieinama iš
lyga atsišaukit kol čia esu, aš jums 
parašysiu kokiu gatvekariu arčiaus 
atvažiuot ant East Side.

G. A BARONAS
R. F. I). 2, Box 193 1) Warren, Mich.

The
Parisian Boot Shoppe

6011 BROADWAY

JONAS BALUKONIS
—— Advokatas -----

Naujas ofisas 92 1 Engineers

New' Yorke vaidinti, 
i Clevelandą buvo pir- 
kompanijos istorijoje 
kojos iš New Yorko.

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

PA J IEŠKAU savo tikrą broli Joną 
Grigaliūną. Turiu svarbų reikalą.

Meldžiu atsišaukti.
Anelė Buividienė

6505 Bonna Ave. Cleveland, Ohio.

mas tos 
iškėlimas

Bet kaip operos tarybos pir
mininkas, bankierius Otto Kahn. 
pareiškė, ta opera gal atsilan- j 
kys nuo dabar Į Clevelandą kas 
metai.

Ši galimybė esanti dėlto kad j 
Clevealndas turi tam atsakančią 1 
vietą — trįs metai atgal pabu-j 
davotą puikią auditoriją kurion 
sutelpa bent 12,000 žmonių.

Savaitės laiku atvaizdinta ši
tos didelės operos: “Aida”, 
“Carmen”, “Rigoletto”, ‘Faust”, 
“Boris Godunov”, “Romeo et 
Juliette”, “11 Trovatore”.

Daugelis Lietuvių\pasinaudo- [ 
jo šia proga ir atlankė net po 
kelias operas.

Clevelande ir abelnai šiauri
nėj Ohio dalyj šiuo tarpu ran
dasi daugiau darbininkų negu 
darbų, .išskyrus ant ūkių. Vi
si miestai turi atsišaukimų kad 
darbininkai važiuotų ant ūkių.

Pereitą savaitę Gordon parke 
ežere nusiskandino vienas Len
kas iš susikriktimo kad negali 
atsitraukt savo šeimynos Ame
rikon delei to kad Lenkijos kvo
ta jau išsibaigus. Matęs jį šo
kant i vandenį, vienas vyras ku
ris netoliese žuvavo, tuoj pašau
kė policiją, bet žmogus jau bu
vo prigėręs.
Reikalinga Pardavėjai 

Keli "abijs vyrai ar moterįs į Real 
Estate biznį. Gali padaryti daug pi
nigų. Nuolatiniam ar vakarais dar
bui. Duodama didesnes išlygos negu 
kitur. Apsišaukite (19)

GEO. KAUPA & COMPANY
G. Kaupas Vedėjas

6603 St. Clair Ave. Cleveland, O.
PARSIDUODA

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.

Automobilis
f Parsiduoda Chandler Chummy Seda- 

v Inas 1923, beveik visai naujas. Par-
GELEŽINIU DAIKTŲ duosiu visai pigiai ar net ant išmo- 

kesčio. Matykit
DR. VITKUS, 1286 Norwood Rd. 

Kampas Superior ir E. 65 St.
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos, Stiklai, Varnišiai,

Elektriški Reikmenis.
Phimberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55th STREET
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JEWETT 1924 METŲ
Visai naujas automobilis, važiuotas 
tik 2000 mylių; su visais įrengimais, 
5 Miller cord tires. Parsiduoda visai 
nebrangiai. PAUL VASILIAUSKAS 
1372 Russell Rd. (užpakalinis namas)

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

"DIRVA''
3352 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio
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$ LOUIS EISENBERG į I 
ITuri Geležinių Daiktų. Pečių,

Kvarbų, Varnišių, Činuoja, į 
Lieja ir Stogams dangalų į 
1169 East 79th St. N. E. į

Princeton 1337-K į

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pAi tikrą Specialistą, 

prie kokių Aeišlavintų daktarų, 
ras Specialistas arba profesorius n»- 
siklausines kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats ta jums pasakys, 
po isegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipazinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggr-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos prieiaatj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiua 
nervus ir kenčiate nuo užnuoaifimo 

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

> na 
Tik-

Teh Main LI80

Mokama 5 nuošimtis nuo dienos Padėjimo 
iki Ištraukimo. V. ,

UŽ PADeTUS tau
pymui PINIGUS

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.

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

€j Pinigai padėti i 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.

APSAUGOKIT SAVO BRANGIAS 
POPIERAS IR DOKUMENTUS

Nuo Vagies — Ugnies — Pametimo

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

Tiktai $3.00 ant visų Metų / 
arba mažiau negu po lė Į dieną.

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

The A. B. Savings and 
Loan Company

3354 SUPERIOR AVE. Kampas E. 34 St.

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

nuo G iki 8.


