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Militaristas Poincare
Sumuštas Rinkimuose

VOKIETIJOJ UŽMUŠ- ŽUVĘ AMERIKONAI 
TA 10 KOMUNISTŲ LAKŪNAI ATRASTA

FRANCUZIJOS GROBIKAS PREMJERAS NE
TENKA SAVO VIETOS - RINKIMUS 

LAIMĖJO KAIRIŲJŲ BLOKAS,

Laimėjusi Pusė Kalba apie Santaiką ir Pagalbą 
Vokietijai Atsipeikėti ir Susistiprint.

D A R B AI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Poincare Pralaimėjo 
Rinkimus

Apie 44 įvairus gelžkeliai va
karinėse valstijose pakėlė savo 
darbininkams algas bendroj su
moj apie $5,000,000. Dar šeši 
gelžkeliai vakaruose nuo Missi
ssippi upės prie to neprisidėjo.

New Yorke yra mažiausia 
3,500 teatrų chorų dainininkių 
merginų be darbo. Užsidarius 
teatraliam sezonui tokių bedar
bių liks kokie 5,000.

Fordo automobilių dirbtuvė 
Detroite ir skyriai kitose vals
tijose padaro po Isuvirš 7,000 
automobilių į dieną.

Prie to dar pagaminama po 
500 nesustatymų automobilių 
eksportavimui į kitas 'šalis.

Kratančiųjų paveikslų indus
trijoj Kalifornijoj dirba apie 
13,000 aktorių.

Iš to skaičiaus apie 3,000 yra 
žymesnieji kurių vardai matosi 
paveikslą pradedant rodyti.

Kiti 10,000 yra tik minios ku- 
’rių reikalinga. prie įvairių pa
veikslų.

Apie 1,000 daugiau dar dirba 
prie gaminimo krutančių pavei
kslų New Yorke.

Priešingi minimum mokesčiai. 
Ohio valstijos pirklių sąjunga 
skelbia jog nustatymas mini
mum arba žemiausios mokes- 
ties del moterų ir vaikų yra ne
geras dalykas ir neduos reika
lingų pasekmių. Tas sumany
mas jau pereitą žiemą buvo pa
duotas svarstymui, bet liko at
mestas. Už jį stoja moterų or
ganizacija Olevelande.

Streikų nuostoliai. Sudėjus i 
vieną nuostolius streikų ir lo
kautų bėgyje pastarų astuonių 
metų darbininkų ir darbda
vių nuostoliai pasidaro 'šitokie: 
$10,303,188,865, arba apie tiek 
kiek Europa turi skolų Suvie
nytoms Valstijoms. Tas statis
tikas skelbia dirbtuvių savinin
kų draugija.

Nuo 1916 iki 1923, 401,121,- 
681 dienos nuėjo ant nieko per 
streikus, 23,207,327 dienos nu
stota per nokautus, darbininkai 
nuostolių turėjo nuo tų streikų 
$1,647,119,082; darbdaviai pa
nešė $452,975,748 nuostolių, o 
publika $9,750,944,982.

Lokautai tuo laiku atsiėjo: 
darbininkams $93,284,440; fab- 
Iriika.ntams $25,653,221; publi
kai $552,243,883.

Dideli nuostoliai buvo 1919 
m. kuomet skaitlinės siekė: al
gų nuostoliai iper streikus $57,- 
000,000; darbdavių nuostoliai, 
$158,000,000; publikos nuosto
liai $3,391,000,000. Lokautų tą 
metą nuostoliai buvo $25,000,- 
000,’$7,000,000 ir $150,000,000.

Antras dalykas, skelbia tos 
statistikos, 1923 metais buvo 
24 nuošimčiais mažiau unijistų 
darbininkų negu 1910 metais.

Paryžius. — Gegužio 11 d. 
Francuzijos seimo rinkimuose 
didumą atstovų gavo kairiųjų 
partijų blokas, sumušdamas tą 
partiją kurią atstovavo Poinca
re valdžioje, būdamas premje
ru.

Kairiųjų partijų laikraščiai 
rašo maždaug sekančiai, rinki
mus laimėjus jų pusei:

“žmonių tokis pasirinkimas 
parodo norą gyventi taikoje ir 
leisti taikoje gyventi be geidimo 
viešpatauti ant kitų žmonių. 
Francuzija reikalauja teisingų 

i atlyginimų iš Vokietijos, bet no
ri ištiesti Vokietijai ranką pa
gelbėjimui jai atgaivinti savo 
politinę ir ekonominę nepriklau
somybę. Taipgi yra noras ati
daryti Vokietijai duris į Tautų 
Sąjungą.”

Poincare laikėsi nusistatymo 
.slopinti Vokietiją, reikalauti di- 
deliausių atlyginimų, ir neįleis
ti į Tautų Sąjungą kolei negaus 
užtikrinimų apie atlyginimus, o 
prie tų užtikrinimų nedasileido.

Naujai laimėjusi pusė stovi 
už teisingą tiiksavimą, sumaži
nimą militates tarnybos, teisin
gumą ir taiką visiems.

Rinkimuose pasekmės buvo 
maždaug tokios: Republikonų 
sąjunga, susidedanti iš trijų 
partijų, gavo abelnai 137 vietas; 
suvienyti Socialistai turės su
virs 100 vietų; radikaliai socia
listai turės 127 vietas, arba sy
kiu su kitais socialistais suvirs 
225 vietas prieš 137 Poincares 
pusės. Komunistai dėjo dideles 
pastangas, bet gavo vos apie 30 
vietų.

Poincare rezignuoja ir pasi
trauks nuo premjerystės birže
lio 2 d. Nauju premjeru mano
ma bus Briand, Herriot ar kuris 
kitas.

Planuotas Poincares pasima
tymas su Anglijos premjeru Mc 
Donaldu del Dawes’o plano apie 
Vokietijos atlyginimus atšauk
ta del Poincares pralaimėjimų.

Sovietų Vadai Vėl Buo- 
žiškai Rėdysis

Maskva. — Anglijos, Italijos 
ir Norvegijos pripažinimas so
vietų Rusijos valdžios vėl pa
stato Maskvą į augštų skrybė
lių rinką. Bolševikų diploma
tai, kurie iki Genoos konferen
cijos pašiganūdinę buvo vilkėti 
paprastais marškiniais ir'jų to 
paties audeklo kalnierium, bei 
išsipūtusiom ties keliais keli
nėm, pradėjo dėvėt.baltus kie
tus kalnierius oficialiams tiks
lams. Priėmimui ambasadorių 
iš kitų šalių, sovietų komisarai 
pasirengia tikrai buožiškai, su ( 
juodais frakais, baltais kalnie-1 
riais, šilkinėm skrybėlėm. Ne- j 
kurie griežti proletariato apaš-1 
falai priešinasi bolševikų dėvė- ( 
jimui tokių parėdų, ir del to bu
vo kilę daug ginčų valdžioje ko
kiais tikrai apvalkalais komisa
rai turėtų dėvėti. Kiti rėmėsi 
ant Lenino pareiškimo jog bol
ševikai turi taip daryti “kaip 
Romėnai daro kada atsilanko į 
Romą”. Tai yra, kokioj šalyj ir 
prie kokių žmonių nebusi, reikia 
taikintis. Leninas sykį pavagi- 1 
no M. Joffę, kuriam reikėjo eitiį 
prie kaizerio dėvint trumpas iki 
kelių kelines, ir kitais tam pri
taikintais papuošalais, sakyda
mas: “Apsivilk kad ir andaro- 
ku kur reikia; svarbiausia yra į 
kaip dasigauti Į palocius.”

Airijoj Vėl Neramumai
Londonas. — Anglijai jstei-( 

gus Laisvą Airijos Valstiją da- j 
bar dar tebesitesia padalinimas 1I Laisvos Valstijos ir Ulsterio. 
Niekaip neprieina prie susitari
mo už nustatymą rubežių. Uls- 
teris pripažinta atskirtas nuo 
visos Airijos jau senai, kaip 
Vilniaus kraštas nuo Lietuvos. 
Airijos Airiai nori daugiau sau, 
Ulsteriečiai, kurie eina išvien 
su Anglija, nori daugiau sau.

Manoma jog gali kilti krizis 
ir pasinaujinti karas.

Eina tarybos už paliuosavimą 
iš kalėjimo buvusio Airių res
publikos prezidento De Valeros 
ir kitų žymių Airių vadų.

Halle, Vokietija. — Imperia
ls Vokieti ja pakalė savo baidyk
lišką galvą. Kaizerio sūnūs Os
kas ir Gen. Ludendorff gegužio 
11 d.' buvo žymiausios ypatos 
akivaizdoj 100,000 Nacionalistų 
surengtos militates parodos. Tie 
du senosios' garbės vyrai darė 
peržvalgą lyg but anose dienose 
savo armijų.

Tą pat dieną surengė demon
straciją ir komunistai protes
tuodami prieš nacionalistus. Už 
miesto ant kelio kuriuo turėjo 
ateiti komunistai buvo pastaty
ta tvirta policija sulaikymui ko
munistų. Komunistai buvo ap
siginklavę. Policijai pastojus 
komunistams kelią jie pradėjo 
šaudyti; šaudymais atsakė ir 
policija. Devyni komunistai už
mušta, penki policistai sužeista.

Nacionalistai savo ceremoni
jas pradėjo su pataisymu Von 
Moltke’s paminklo, kuri komu
nistai apgadino Naujų Metų pa
rodoje. Prie šių ceremonijų 
plevėsavo senoji Vokietijos im- 
perialė vėliava ir miestas buvo 
tomis vėliavomis iškaišytas.

Kalbėtojai karštai šaukė apie 
atgaivinimą kaizerizmo.

Halle yra drūčiai komunistiš
kas miestas, bet jame komunis
tai neveikė; jie, susitarę atmar- 
šavo iš Boebergo, bet prieš Hal
le buvo sutikti policijos ir ne
galėjo į miestą įsiveržti.

Breškovskaja Vargsta 
Ištrėmime

Praga, čeko-Slovakija.,— Ka
tarina Breškovskaja, pagarbin
ta iš senų caro laikų kaipo re- 
voliucijonierė, šiose dienose ap
vaikščiojo savo 80 metų sukak
tuves šiame mieste. Ji yra ži
noma vardu “Rusijos Revoliuci
jos Močiute”, ir laikė paskaitas 
beveik visuose didesniuose pa
saulio miestuose. Ji dabar ne
gali sugryžt Į Rusiją, nes yra 
uždrausta. Jos pažiūros bolše
vikams nepatinka.

Breškovskaja turėjo audrin
gą ir tragišką gyvenimą. Ji ki
lus iš didžiūnų šeimynos, vedė 
būdama 24 metų amžiaus, bet 
apleido savo vyrą atsiduodama 
revoliuciniam ddrbui. Ji buvo 
draugė Kropotkino, geriausia 
žinomo Rusijos anarkisto, ir 
pirmiausia buvo areštuota caro 
valdininkų 1878 m. ir ištremta 
penkiems metams Sibiran. Ji

Cordova, Alaska. — Gegužio 
11d. gauta žinios jog Suv. Val
stijų armijos orlaivių vadas ke
lionėj aplink pasauli, Majoras 
Martin ir jo mekanikas, Har
vey, kurie dingo balandžio 30 d. 
be žinios, išvykdami kelionėn 
tolyn link Azijos, atsirado dar 
gyvi. Jie nukrito dykumose su 
orlaiviu, atsimušdami Į kalną. 
Nors orlaivis visai sudužo jie li
ko sveiki, todėl pėkšti visur jie- 
škojo kelių pasiekti žmones, ir 
po kelių dienų- klaidžiojimų pa
siekė bakūžėlę. Gegužio 7 d. 
jie rado žvėrių gaudytojo stu- 
bele, rado maisto ir atgavo už
tektinai spėkų išgyventi iki pa
siekė pavandenį, kur juos j ieš
kotojai atrado.

Nežinia ar Martin dar daly
vaus kelionėj, nes jam visu lai
ku nesisekė.

Prigėrė 70 Žmonių 
Laiveliui Apvirtus

Tokio. — Apvirtus Japoniš
kam laiveliui netoli Formosa sa
los manoma jog prigėrė 70 žmo
nių. Ant to laivo buvo apie 100 
ypatų, sykiu su darbininkais.

Rusijoj Atrasta Platino
Maskva. — Gauta žinių jog 

Biela upėj atrasta žemės kurioj 
yra 76 nuošimčiai platino, me
talo kuris yra brangensis už 
auksą. Ta vieta randasi Ul'- 
moj šiaurėj, Sibire, netoli Kam- 
čatkos.

Draudžia Turkijoj ir 
Religijas

Konstantinopolis. — Kemal 
Paša, Turkijos diktatorius, pa
varęs nuo vietos kalifą arba Mo- 
hametonų popiežių, dabar užgi
na mokyklose mokymą religijos 
ir uždarys visas svetimtaučių 
mokyklas kuriose mokoma reli
gijos.

Prezidentas Coolidge nesiren
gia atkeliauti Į Clevelandą Re
publikonų partijos konvencijon 
birželio mėnesyje, kame jis bus 
nominuotas ant prezidento an
tram terminui. Bus iš Washing- 
tono jo kalba atvesta per radio 
į svetainę pasveikinimui delega
tų. Ją galės girdėt visi kurie 
turi didesnius aparatus.

Iš Sandaros ir L1 D. Seimų
AUKU SANDARAI SUSIŲSTA $889.26.

Sekantis Sandaros Seimas Bus Clevelande, Ohio.
Tėvynės Mylėtoju Draugijos organu Išrinkta 

‘“Dirva”.

Nauja ALTS. Valdyba
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros Centro Valdyba už
tvirtinta Seimo Worcesteryje, 
pildymui pareigų iki sekančių 
rinkimų 1925 metais, yra ši:
Jonas W. Liūtas — Prezidentas 

! N. Rastenis — Vice-Prezidentas 
| V. M. Čekanauskas — Sekr.
A. Ivas — Iždininkas
P-lė J. Rauktytė ir Jankus — 

Globėjai.
Komisijos išrinkta sekančios: 

Įstatų Komisija
S. E. Vitaitis,
A. B. Strimaitis
V. J. šliakys.

Apšvietos Komisija
K S. Karpavičius,
J. O. Sirvydas,
V. S. Jokubynas.

Kontrolės Komisija
M. Bėkša,
J. Lėkys,
S. Norkūnas.

Politinio Iždo Valdyba
Jonas Sekys — pirmininkas
A. J. Gotautas — sekretorius 
A. Ivas — Iždininkas.

Vice-Prezidentai Distriktams:
Z. Neviackienė —■ So. Boston.
A. Kurelaitis — Baltimore.
J. Ambraziejus — Brooklyn, 
A. Praškevičius — Cleveland,
K. Vilkas — Chicago,
M. Kasparaitis — Racine.

Organo Redaktorius
Kadangi “Sandaros” redakto

rius V. J. Šliakys jau pereitais 
metais rezignavo iš savo vietos 
ir tik laukė kolei bus parinkta 
naujas redaktorius, taigi šiame 
Seime redaktorium išrinkta A. 
A. Tulys, kuris buvo vienas iš 
trij ų kandidatų.
Sekantis Seimas bus Clevelande

1925 metų Seimui rekomen
duota tris kolonijos, sekančios,
kurios gavo balsų šitaip:

Cleveland 24 balsai
New Britain 14 balsų
Brooklyn 2 balsai

Tokiu budu sekantis seimas at
sibus Clevelande, Ohio, apie ge
gužio vidurį, 1925 metais.

Amerika Atnaujino su 
Japonija Sutartį

Washington. — Suvienytos 
Valstijos ir Japonija atnaujino 
penkiems metams sutarti beka- 
rinio sutaikymo nesusipratimų. 
Jeigu kiltų kivirčiai, abi pusės 
privalo kreiptis į Hagos Teismo 
tribunolą, o nesigriebti ginklo.

Fordas Veržiasi Vckieti- 
jon su Fordukais

Berlinas. — Du laivai prilio- 
duoti Foido automobilių pribu
vo į Hamburgą ir laukia leidimo 
iškrauti prekes. Tai yra pra
džia Užplūdimo Amerikos au
tomobilių išdirbėjo Europon. 
Tie nugabenti Fordai bus susta
tyti į čielus' tenai pat, iš parsi- 
duos po 1,800 aukso markių ar
ba $450, ant išmokėjimo.

Vokietijos automobilių išdir
bėjai susirūpino, sako jie nega
lės lenktyniuoti su Amerikos iš- 
dirbėjais.

bandė pabėgti, po ko liko su
gauta ir bausme pailginta, dar 
keturiems metams. 1896 m. ji 
sugryžo Rusijon, ir po 14 metų 
darbo vėl liko ištremta Sibiran. 
1917 metų revoliucija paliuosa- 
vo ją iš Sibiro, bet jos kovų 
laimėjimas buvo trumpas. Ji 
nesutiko su bolševikais ir turė
jo pasišalint iš Rusijos.

Rengiasi Krisi: nuo Nia
gara Vandenpuolio, 

167 Pėdas Žemyn
Niagara Falls, N. Y. — Tūlas 

Leach, kuris liepos 25 d. 1911 
m. nusiplukdino nuo žemesnio 
Niagaros vandenpuolio plieni
nėje bačkoje, dabar tariasi su

Garlaivių Kompanijos 
Pralaimėjo

Washington. -— Svetimų ša
lių laivų kompanijos pralaimėjo 
trijų metų kovą išvengimui mo
kėjimo taksų už ineigas gautas 
nuo transportacijos paeinančios 
iš Suvienytų Valstijų. Apie 50 
milijonų dolarių metams susi
daro ineigų iš tokių taškų.

Taksuoja ir Senmerges
Saksonijoj, Vokietijoj, viena 

sritis uždėjo taksus senoms ne
vedančioms mergoms, kaip ly
giai ir vyrams, šeimynų galvos 
turi mokėti tam tikrus mokes
nius palaikymui valdžios, dėlto 
nutarta kad lygiai turi mokėti 
ir pilnai suaugusieji pavieniai.

guminių produktų kompanija 
padirbdinimui jam didelio gumi
nio skritulio kuriame jis mano 
nuplaukti augštuoju vandenpuo- 
liu, 167 pėdų augščio, žemyn šį 
birželio mėnesį. Skritulio vi
duryje bus intaisyta tinklinė su
pynė kurioje jis gulės. Jis ma
no įsėsti skrituliu keli šimtai pė
dų atstu nuo briaunos vanden
puolio ir plaukti iki ateis laikas 
kristi.

Nauja TMD. Valdyba
Tėvynes Mylėtojų Draugijos 

Seimas atlaikyta viena diena, 
nedėldienyj, gegužio 11 d., kur 
užtvirtinta 1924-1926 metams 

j sekanti visuotinu balsavimu iš- 
| rinkt:: valdyba:

Prezidentas—K. S. Karpavičius, 
, Vice-Prez. — P. A. Dėdynas, 
į Sekretorius — V. Sirvydas,
Iždininkas — Dr. B. Bernotaitė, 

Į Knygius — J. Solis, 
| Globėjai —,J. Krasinskas,

A. Kriaučialis.
Lileratinė Komisija:

I Seime išrinkta Literatinė Ko
misija parinkimui ir tvarkymui 
Draugijos leidžiamu raštų yra 
ši:

Jonas Sekys,
S. E.*Vitaitis,
J. O. Sirvydas.

“Dirva” Liko Organu
Seimas taipgi rinko organą 

sekantiem dviem metam, kuriuo 
I paliko “Dirva” sekančiai:
I “Dirva” gavo 19 balsų
i “Sandara” 2 balsu

“Vienybė” 2 balsu
“Am. Lietuvis” 1 balsą
“Varpas” 0
Organo redaktorius išrinktas

| K. S. Karpavičius.
1926 Metų Seimas

Sekančio Seimo vietą ir laiką 
(paskirti palikta Centro Valdy- 
I bai, su ta minčia kad Seimas 
Į atsibūtų gegužio mėnesyj, 1926 
i metais.

Leidžiamas Veikalas
Seime paaiškėjo jog jau pra

dėta darbas leidimo naujo dide
lio veikalo, “Pasaulio Istorijos”, 
kuri bus išleista trijose knygo
se, po apie 490 puslapių knygoj, 

' su daugeliu paveikslų, ir ją gaus 
Į nariai užsimokėję už šiuos me
tus. Taipgi pasirodė jog jau at- 
į siunčiama iš Lietuves naujas
1 veikalas kaipo priedas už šiuos 
įmetus, tai “Iš Tamsios Praeities 
į i šviesią Ateiti”, paveiksluota 
į 229 puslapių didumo knyga.

Daugiau žinių apie Seimus 
telpa ant pusi. 2-ro.

a
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Dirvos” Agentūra
Siunčia Pinigus į Lietuvą ir Parduoda Laivakortes
Padaroma Doviernastįs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai.

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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D I R V A

Sandaros Seimas
A. I . T. Sandaros Seimą pra

dėjo V. S. Jokubynas, “Ameri
kos Lietuvio” redaktorius, pa
kviesdamas Centro Sekretorių 
K. J. Paulauską oficialiai Seimą 
atidaryti, kadangi Centro Pir
mininkas dar nepribuvo. K. J. 
Paulauskas pradėjo su prakal
ba. Dvi mažos mergaitės atne
šė Seimui kasę gėlių, dovaną 
nuo Worcesterio 16-tos Sanda
ros kuopos.

A.

K.

Sesija Vl-ta. Čia buvo pa
kelta klausimas Centro Valdy
bos narių dalyvavimo “Neo-Li- 
thuanijos” Studentų Prakalbų 
Rengimo Komitete, (Sekreto
riaus pagarsinimas kablegramo, 
ir kiti su tuo surišti dalykai.

Po pasiaiškinimų vienos ir ki
tos pusės, prieita prie išvedimų 
maždaug tokių:

Kad Centro Valdyba susineš
tų su Valstiečiais Liaudininkais 
nustatymui rimtesnių ryšių;

Kad Valstiečių Liaudininkų 
Centro Valdyba duotų oficialius 
ir teisingus pranešimus apie sa
vo veikimą ir įvykius Lietuvoje;

Kad tokius savo pranešimus 
siųstų tiktai Sandaros Centro

Sandarą antsyk

Kad Valstiečiai Liaudininkai 
savo pranešimus siųstų tiesiog 
Sandarai, o ne kitoms srovėms 
sykiu;

Kad 'Sandaros Centro Valdy
ba nekreiptų domės j paskiru 
Valst. Liaudininkų partijos na
rių rašinėjimus ir skundus ant 
vienų ar kitų.

Geresniam dalykų išrišimui 
jgaliojama Centro Pirmininkas 
J. W. Liūtas ypatiškai pasikal-

nimo ir patarimų laiškas nuo 
V. K. Račkausko iš Londono.

Po kitų smulkių svarstymų ir 
nutarimų, paimta klausimas ati- 
dalinimo Sekretoriaus ir Admi
nistratoriaus rangų, pagal tam 
tikros Seimo parinktos komisi
jos rekomendacijos. Adminis
tratoriaus vieta Sandaroj pa
naikinama, Sekretorius bus vi
sų reikalų vedėjas, kuris sam- 
dysis sau pagelbininką. Visuo
tinu balsavimu rinktas Sekreto
rius K. Sidabrą rezignavo ir jo 
vieton Seimas išrinko V. M. če- 

ikanauską. Pagelbininku reko-
Sekanti buvo paprašyti kalbė- menduota K. J. Paulauskas.

ti, ir pasakė po trumpą prakal
bą, A. B. Strimaitis ir. K S. 
Karpavičius.

Ponia Kriaučialienė prisegio- 
jo delegatams ženklelius.

Delegatų Sandaros Seime bu
vo apie 50.

Seimo vedėjais išrinkta: 
B. Strimaitis — pirm., 
S. Jokubynas — pagelb., 
J. Paulauskas — sekr., 
Mockevičius — pagelb.

Įnešimų tvarkymo ir Rezoliu
cijų komisija:

K. S. Karpavičius, 
St. Mockus, 
V. M. Čekanauskas. 
Antroj sesijoj pribuvo Centro 

Pirmininkas J. W. Liūtas, kuris 
pasakė karštą kalbą į delega
tus, ir eita prie reikalų.

Pirmiausia skaityta pereito 
seimo protokolas, paskui sekė 
valdybos ir komisijų raportai.

Apkalbėta reikalas palaikymo 
imigracijos Komiteto rupini- 
muisi padidint Lietuvių kvotą į 
Suv. Valstijas. Komisija palik
ta ant toliau.

Nutarta pagamint aplikacijų 
blankas įstojantiems į Sandarą.

Mokestis
nustatyta $1; mažiau įmokėję j bčti su Lietuvos veikėjais ka- 
negaus organo iki heįmokės $1. daugi jis šią vasarą vyksta Lie- 

Gegužio 9 d., III sesijoj, nu- tuvon su reikalais.
tarta įsteigti Sandaros ofise pi i Po to buvo linkimai, skyri- 
nigų siuntimo ir laivakorčių | mas sekančio seimo vietos, re- 
pardavimo agentūrą bei real es- į daktoriaus rinkimai, ir tt.

Naujieji 'Sandaros įstatai nu
arta .perleist per Organą narių 
psvąrstymui.
Nutarta pra varyt 

vajų su dovanomis už 
šia narių prirašymą.

Sekė užtvirtinimas 
ir kitos smulkmenos, i 

rei- j užsibaigė anie 6 vai. vakare, 
tt. I —į~

Prie to padaryta ki-! 
tarimai. Ant.. įnešį- į t: 
Centro Sekretoriaus a

T. M. D. Seimas

tate biznį, 
ti smulkus 
mo atsaukt 
rinkimus ir panaikint adminis
tratoriaus rangą, išrinkta komi
sija išdirbimui pilnai plano.

IV-ta sesija užsipildė ■ smul
kiais svarstymais ir nutarimais 
organizacijos viduj iniuosa 
kaluose, organo klausime, ir

Gegužio 10 d. V-ta sesija pra- į Anglu Laikraščiai apie Seimus 
dėta su ’Centro Pirmininko ra- [ Visu seimų bėgiu, per ketu- 
portu, paskui skaityta Valstie-1 rias dienas, kasdien Worceste- 
čių-Liaudininku laiškas sveiki-, rio Anglų laikraščiai talpino ži
nantis Seimą ir išdėstantis ne- ; nias apie nutarimus ir veikimą 
kuriuos dalykus Lietuvos gyve- įSandariečių, Tėvynes Mylėtojų 
ilime bei kalbantis apie bendrą Draugijos, ir apie redaktorių ir 
veikimą jų su Sandara. Laišką | bendradarbių konferenciją, 
pasirašo: M. Sleževičius, J. Stri-j “Worcester Telegram” indėjo 
maitis, F. Bortkcvičienė, Prof, i net ’du paveikslu, vieną dieną 
V. Lašas, J. Vileišis, B. Žygelis,: Sandaros Seimo vedėjų, nedčl- 
A. .Sugintas, A. ToiT.au, Stau-i dieninėj laidoj net visų Seimo 
gailis. Taipgi gauta pasveiki-! delegatų paveikslą.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
11-tą Seimą atidarė Centro Pir
mininkas K. S. Karpavičius 9 v. 
ryte, gegužio 11 d. Mandatus 
pertikrino J. Krasinskas, P. M. 
Kasiulis ir A. Kriaučialis. žen- j 
klelius delegatams prisegė O. 
Sekienė ir O. Karpavičienė.

Seimą atidarant, dvi mažos 
mergaitės, gražiai baltai parė
dytos, atnešė Seimui gražų di-, 
delį vainiką, dovaną nuo SLA. 
57 kuopos WorcesterVjc.

Seimo pirmininku išrinkta A. 
Praškevičius, pagelbininku P. 
A. Dėdynas; sekretorium — V. 
Sirvydas, Centro Sekretorius, 
pagelb. — O. Karpavičienė.

Įnešimų sutvarkymui paskir
ta P. M. Kasialis, J. Januškevi
čius ir F. Skliutas.

Sekė pereito seimo protokolo 
skaitymas, kurį skaitė J. Sekys, 
senasis Centro Sekretorius; po 
to ėjo raportas Centro pirminin
ko, sekretoriaus, iždininko, vice
pirmininko, knygiaus, globėjų 
ir Literatinės Komisijos.

Aukų Seimui suėjo $46 
šių:

TMD. Moterų kuopa 
Dayton, Ohio

24 kp. Pittston, Pa.
22 kp. Chicago
Z. Jankauskas, Phila.
M. Mockienė, Dayton 
36 kp. Norwood 
Svarstymus pradedant, 

kta rezoliucijų komisija 
Sekys, J. Ambraziejus, 
Karpavičius — kuri pagamino 
rezoliuciją del Lenkų žiaurumų 
Vilniaus krašte. Ta rezoliucija 
perduota Anglų laikraščio re
porteriui ir priimta Seime, ragi
nanti TMD. kuopas ir abelnai 
Lietuvius gelbėti ir padėti Vil
niaus Lietuviams jų kovoje už 
išsiliuosąvimą.

Tarp įvairių vidujinių organi
zacijos reikalų tarimų pažymė
tina šie:

Mokestis į Draugiją palikta 
$1 metams, o už knygų apdary- 
mą užsimokės patįs nariai. Už 
1924 metus “Pasaulio Istorijos” 

valdybos i pirmą knygą senieji nariai gaus 
ir seimas su apdarais be primokėjimo.

Klausime susidėjimo knygų 
leidime su “Kultufos” Bendro- 
ve Šiauliuose, dalykas, palikta 
po senovei: Draugijos valdyba 

| galės rinktis išleistuvės ar įs- 
' taigas kuriose spausdins, ar pa- 
!pirkinės jų.išleistas knygas kur 
J ras tinkamiausias išlygas.

“Geležiniame kapitale” nu
barta palikti tik $1,000, o kitus 
j pinigus naudoti ant knygų lei- 
i dimo jeigu bus reikalinga.

Įsteigtą prie Draugijos Kul
tūros Fondą, kuris šelpia mok

iną einančius jaunuolius Lietu-

voje ir čia, nutarta palaikyti ir 
judinti kaip kuopas taip ir vi
suomenę aukauti jin.

Nutarta pavaryti agitaciją 
' už sukėlimą kapitalo aukai Dr.
V. Kudirkos paminklui.

TMD. Knygiui alga numažin
ta pusiau su ta minčia kad jis 
galės pasidaryti daugiau pinigų 

Į labiau platindamas TMD. leidi
nius, už kuriuos gauna komisą.

Po to sekė skundai, organo 
rinkimas, algų Centro valdybai 
nustatymas, redaktoriaus ir Li- 

I tematinės Komisijos rinkimas ir 
Įriti 1’1 A GJ za 1 zx 11'tIah 1 n <1 <> 1kiti prie Seimo užbaigos daly
kai, kaip prisaigdinimas valdy
bos, kito seimo vietos nuskyri- 
mas, ir tt.

Seimas pasibaigė apie G vai. 
vakare. Šis Seimas buvo vienas 
iš nuosekliausių, kadangi kitais 

i Seimais tie patįs reikalai tarta 
per kelias sesijas, čia užbaigta į 
dvi sesijas. Delegatais taipgi 
buvo skaitlingesnis už kelių pa
starų metų seimus.

nuo

$5.00
5.00

25.00
1.00

$5.00
5.00 

išrin-
- J.
K. S.

Sandaros 
daugi.au-

4Artojo’ liaudies Damų Kontestas
RINKIT LIAUDIES DAINAS- GAUKITE DOVANAS!!

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

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

“Artojo” Redakcija skiria dova
nas už Liaudies Dainas.

Tai bus kontestas-lenktynčs 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, paišelį, ir gražiai su
sirašyki! sau.

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

Kontesto laikas duodama ilgas 
—iki gaio 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 neperrašinekit dainų 
iš knygų, nes redakcijoj yra visos 
knygos kokios tik išleista, galima 
bus persitikrinto Galit rašyti ir 
tokias kurios manytumėt yra jau 
atspausdintos, bet tik nekopijuokit 
iš knygų.

Ejlės bus renkamos į dovanas 
tos kurių bus daugiausia pilniau
sių. Galima siųst ir ne pilnas ku
rių pabaigos nežinot.

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

“ARTOJO” REDAKCIJA.

Dalyvauki! Konteste! Skaitykit “Artoją”

i
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SEIMŲ VAKARAI
Worcesterio Sandaros ir Tė

vynes Mylėtojų Draugijos kuo-Į 
pos seimų pasmaginimui ir pa
įvairinimui, bei delegatų supa- į 
žindinimui surengė vakarienę, I 
prakalbas, balių, ir koncertą.

Gegužio 8 d., vakare, Lietu
vių salėje atsibuvo graži vaka
rienė, kurioje dalyvavo apie 150 
svečių. Laike valgio buvo kal
bos ir kiti pamarginimai. Va
karo vedėjas V., S. Jokubynas 
pirmiausia perstatė kalbėti J. 
W. (Liūtą, Sandaros prezidentą; 
po jo kalbėjo K. S. Karpavičius, 
TMD. prezidentas; paskui gan 
energingai kalbėjo P. A. Dėdy- 
nas. J. Dirvelio vedamas cho
ras sudainavo keletą gražių dai
nų, po kelis sykius iššauktas pa
kartoti.

Antroj vakarienės dalyj kal
bėjo A. .Kurelaitis iš Baltimorės, 
po to pianą' skambino Ona' Gl'iš- 
kiute is Providence. Ji buvo iš
šaukia net pakartoti.

Gegužio 9 d., vakare, viršuti
nėj salėj buvo prakalbos. Delei 
labai prasto ir lietingo oro pub
likos suėjo nedaugiausia? Kal
bėjo J. O. Sirvydas, A. Ivas ir 
J. W. Liūtas.

Gegužio 10 d. vakare buvo 
balius, kuriame irgi nedaugiau- 
sia publikos dalyvavo delei lie
tingo oro.

Gegužio 11 d., vakare, T. M. 
D. kuopos surengtas koncertas

$10.00 buvo pasekmingas visapusiai — 
5.00

10.00
10.00
10.00 mas Lietuvių Orkestras sugrie-
5.00 | žė “Poetas ir Kaimietis”, ir at- 

10.00 liko taip puikiai jog' turėjo dar 
10.00 ' pagroti. Po to dainavo Elena
5.00 | Endzeliutė, jauna mergaitė, bet 

25.00
2.00
1.00

■ 1.00
2.00

ir publikos buvo pilna sale, ir 
programas atlikta puikiai.

Pirmiausia J. Dirvelio veda-

ji. net . du sykiu, buvo1 iššaukta 
plojimais vėl dainuoti. Po jos 
dainavo Dr. Biruta Bernotaitė, 
kuri taipgi turėjo antrų kartų 
išeiti del publikos plojimų. . V.

GERB s
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— Ką tu kalbi! Tokia (di
delė kelionė, tiek kainuos 
dviem važiuojant! — sakau ' 
aš.

— Aš taupysiu! labai tau
pysiu kelionei! — sako ji.

— Bet vistiek daug kai
nuos, —■ sakau aš.

— Aš pusiau nevalgysiu, 
taupysiu del kelio, tik veskis 
ir mane, — sako ji.

— Tau reiks naujų dra
panų, čeverykų, skrybėlės j 
tokių parinktų žmonių sei
mą, o neturi, — sakau aš.

— Man nereikia, nešiosiu 
pernykšte šlebe, pernykšte- 
skrybėle, senais čeverykais, 
tegul tie pinigai liks kelio
nei, — sako ji.

— Ale tada nebus slaptas 
mano važiavimas, — sakau 
aš.

— Ar tu nežinai kad aš 
esu tavo antroji pusė, taigi 
kas paslaptis vienai pusei 
tai bus paslaptis ir antrai,— - 
sako ji.

— Ale kad Slaptam Spra- 
gilaičių seime nebus mote
rų, — sakau aš.

— Mes atlaikysim savo / 
slaptą seimą ir be .jūsų, — 
sako ji.

— Tai kas jus tokios ir 
koks bus jūsų slaptas sei
mas? — sakau aš.

— Mes irgi susiorganiza- 
vom, ba dabar lygios tiesos 
moterims su vyrais, — sa
ko ji.

Nėra kas daryt. Išsisukt 
negali. Gauni užtikrinimą 
kad nedavalgys, nepirks jo
kių parėdų važiavimui, ne
šios senais, ir sutinki vežtis 
sykiu - i seimą. Dar mėnuo 
laiko iki seimo buvo kaip 
sužinojo, įgalės sutaupyt ke
lionei nedavalgydama. -■ i

Ir 'praėjo tas mėnuo, su
kako pabaiga ir reikėjo va
žiuot i seimą. Trūkis išei
na naktyje, taigi parbėgęs 
iš darbo rengtis, randu sa
vo šonkauli besirengiant: 
žiūriu, nauja skrybėlė ant 
galvos, nauji čeverykai ant 
kojų, nauja šlebė ant pečių, 
dvi naujos šlebės skrynutėj. 
Visa pasirengus Į seimą!

— Na kas čia dabar, sa
kei nešiosi senais, o dabar 
viskas natija! — sakau aš.

— Juk negali su senom 
drapanom i žmones važiuo
ti. Nusipirkau, — sako ji.

— Bet kam net tris suk
nias? — sakau aš.

— Ba seimai bus tris die
nas, tai kaip išrodys visada 
su ta pačia! — sako ji.

Mano pralaimėta: važiuot 
išsiprovojo mėnuo atgal, ti- 
kietai nupirkti išvakaro,-o 
ji dabar prisipirko ko jai 
reikia, ir taip išvažiavom i 
seimą. '

Kaip viskąs ėjosi seimuo
se pasakysiu kitą sykį.

OH’
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GERB. SPRAGILO KE
LIONĖ Į SEIMĄ

Bėda 'kai žmogus palieki 
garsus, ba tada tave visi ži
no, visur laukia ir visada 
nori matyt. Taip va ir aš, 
gerb. Spragilas, kai pagar
sėjau nuo ano meto (A. D. 
šeši metai atgal) kada pra
dėjau šonkaulio jieškot ir 
po visus seimus važinėt tai 
ir -po šiai dienai be gerb. 
Spragilo jau ne seimas, be 
jo ne konferencija ir ne su
važiavimas slaunių galvų 
tekių kaip rašytojai ir re
daktoriai.

Ir politiškų partijų sei
muose, ir slaptuose Slaptos 
Spragilų Sąjungos Spragi- 
laičių posėdžiuose visur tu
ri but gerb. Spragilas, 'ba 
kur jo paties nėra, kur tik 
Slaptus . Sjpragilaičius pa
siunčia', ten ‘ nėra kermo-

' šiauš.
• Taigi bėda, bėda žmogui 

' kuriam tenka 'pragarsėto
Ale dar blogiau kai žmo

gus surandi sau šonkauli.
Vargsti kolei susijieškai, 

afe kai surandi, atsiveria ki
tas lapas amžinos Bėdų 
Knygos. Ir,vėl reikia skai
tyt po senovei ir meditavot, 
ba jau taip palikta nuo Jie- 
vos ir Adomo dienų kad vi
si žmonės prakaitu kaktos 
savo turi rūpintis ir nešti 

' gyvenimo kančias.
Štai va kad dabar Įvyks

ta Vusteryj Sandariečių sei
mas, Tėamdiečių seimas, re
daktorių seimas, tai ir Slap
tos Spragilų Sąjungos vy- 
siausia galva gerb. Spragi
las suvadina slaptą savo or
gijos susirinkimą ir nutaria 
sušaukti slaptą visos Ame
rikos ir viso pasaulio Spra- 
gilaičių seimą toj pat vie
toj. Išsiuntinėja slaptus už- 
kvietimus Slaptos Spragilų 
Sąjungos Slaptiems Sky
riams kad suvažiuotų j savo 
slaptą seimą.

Vyriausios galvos sosti
nėj Klyvlande slaptas Spra- 
gilaičių skyrius užtvirtina 
sumanymą ir nutaria kad 
gerb. Spragilas slaptai va
žiuotų į seimą.

Viskas eina slaptai ir ge
rai, ir tik rodos lauki dienos 
kada- slaptai išvažiuosi.

Ale slaptybė ima ir išby
ra pet' kažin kur, ir pasie
kia gerb. Spra'gilienės ausis. 
Ir va kas atsitinka:

— Girdėjau išrinktas va
žiuot Į seimą, — sako ji.

— Tai paslaptis, — sakau 
aš.

— Ale aš jau tą paslaptį 
žinau, — sako ji.

— Kas gi tau pasakė? — 
sakau aš.

— Tai paslaptis, — sako 
ji-

— Tai ko tu dabar nori?
— sakau aš.

— Aš tau busiu labai-la- 
bai gera.... — sako ji.

— O kas tada bus? — sa
kau aš.

— Ar tu nesupranti? — 
sako ji.

— Čia tai tikra paslaptis,
— sa'kau aš.

— Ar vešies ir mane į sei
mą? — sako ji.

[ Jankauskas (iš So. Bostono) 
10.00 sudainavo “Di Provenza” iš “La 

Traviata”. Jo balsas.nėra toks 
aiškus ir priimnus, bet dainuoja 
gerai, ir jis publikai patiko. Jis 
du kartu pakartojo ant plojimų. 
Sekanti dainavo Adelaidė Dir- 
velienė (Frąncuze), bet ji dai-, 
navo Lietuviškai, ir buvo išplo
ta pakartoti. Korneto solo, su 
Dirvelio orkestru grojo. J. Na-, 
šukaįtis, atliko labai gražiai, ir 
ant iššaukimo dar sugrojo vie
ną gražų dalyką.

O. Krapkaitięnė pasirodė ga
na smarki dainininkė kuomet ji 
sudainavo “H Bacio” gaida vie
ną Lietuvišką dainą; po to ji 
buvo iššaukta plojimais ir pa
dainavo daugiau. Po to sekė 
“trio” Angliškai, ką atliko Julia 
Mitrikaitė, Dr. B. Bernotaitė, 
Adelaide Dirvelienč. Antru iš
šaukimu jos dar sudainavo vie
ną dainą Angliškai. Elena En- 
dzeliutė vėl dainavo dvi dainas, 
ir už tai susilaukė gausaus plo
jimo. V. Paltanavičaitū skam
bino pianu Beethoveno sonatą, 
ir nors buvo iššaukta antru kar
tu pakartoti, ji tą' atliko neper
geriausia, ypač dar del to -kad 
veikalas liaudžiai nesupranta
mas, pianas prastas, mergaitė 
jauna, o publika nemoka muzi
kos klausytis. Jei dainuoja ar 
triubomis ūžia tai publika, klau
so, o pianą skambinant tuoj ima 
zurzėti, kalbėtis, ir viską gadi-

45,00
16.50
10.00
25.00

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.50

7.00
25.00
27.00
25.00

5.00

25.00

Aukų Sandaros Seimui 
Susiųsta $889.26

10-tasis A. L. T. Sandaros 
Seimas atžymėta gausiomis au
komis. Senai jau buvo tokie 
laikai kad aukų sueitų apie tūk
stantis dolarių. šiame Seime at
ėjo šios aukos iš šių ypatų ir 
vietų:

G. Parčcvškaš, McKees 
Rocks, Pa.

ALTS. 9 kp. Cambridge 
67 kp. Amsterdam 
46 kp. Hertford 
75 kp. Chicago • 
40 kp. Lynn, Mass. 
12 kp. Lawrence 
18 kp. nariai Cleveland 
St. Valančius, Chicago 
5 kp. Baltimore 
Zubrickai, Bristol, Ct. 
Z. Jankauskas, Phila. 
S. Griškus, Brooklyn 
A. Veskaitisi
J. Kalinauskas,Baltimore 1.00 
23 kp. Chicago 
25 kp. Chicągo 
ALTS. Chicągos Apsk. 
Dr. E. G. Klimas, Phila.
11 Kp. Waterbury
36 kp. Pittsburg nariai:

J. Kavaliauskas 
B. Lapeika 
P. Savickas 
J. Kazlauskas 
F. Pikšris' 
A. Vainorius
J. Blažaitis
K. Gutauskas 
J. Mikeška 
M. Gurevičius

A. Sapiega, Bridgeport
J. K. Urbonas, Sheiland. 
S. K. Grisius, Chicago 
Šventakuprių Partija,

Brooklyn
33 kp. Norwood, Mass. 
7 kp. So. Boston
N. Anglijos Apsk.
82 kp. Brighton, Mass. 
ALTS. 78 Moterų Kp.

So, Boston
New Haven Sandariečiai 4.00 
A. M. Augimas, Brooklyn 2.00 
A. B. Stankevičius ” 
57 kp. Union City 
36 kp. Pittsburg
S. Burokas, Newark 
35 kp. Racine, Wis.
P. M. Andrius, Brooklyn 
17 kp. Grand Rapids
K. J. Semeška, Chicago 
27 kp. Pittston 
ALTS. 79 Moterų

Pittsburg, Pa.
K. šnuolis, Detroit
T. A. Bakaitis, Dayton 
J. Sadauskas, Worcester
J. Virbickas, Pittsburg
K. S. Karpavičius, Clev.
O. KaVpavičienė ” 
A. Ivas, So. Boston
J. -W. Liūtas, N. York
K. J. Paulauskas, 

So. Boston
Su keletu dolarių smulkių su

rinktų salėje Seimą uždarant 
pasidaro viso $889.26

1.00 
10.00 
10.00
2.00 

15.00 
i 5.00

6.00 
2.00 
5.00

kp.

2.00
2.50
5.00
5.00
3.00
1.00

270.00 
120.38

20.00

Tyras Bičių Medus
Labai žema kaina—5 svarų viedru- 

kšs $1.50. 400 porų visokių karve- 
lių-balandžių, $2 pora, verti po $6.

Visiems žinomi Airdale šuniukai, 
registruoti, kitur pars'duddn po $50. 
čia gausit po $8. Pasiskubinkit su 
reikalavimais dabar. (21)

FARMERS ASSOCIATION 
Pentwater, Mich.

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

Julia Mitrikaitė dainavo “Oi 
Augkit,-Bujokit”, ir dar vieną 
ant bis. Po to rriišras kvartetas 
gražiai padainavo prie Johanno 
Strausso muzikos. “Melsvas Du
nojus” pritaikintą Lietuvišką 
dainą, ir tuom programas užsi
baigė.

Vakarą vedė vietines TMD. 
kuopos pirm. A. Kriaučialis.

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

VilelAito^jirop Razor

PARMOS
IR VĖL BARGAINA^

81 akras geros žemės, 3 akrai sodo, 
16 akrų storų klevų ir beržų girios, 
2 akrai žuvingo ežero, 4 mailės mies
tan, ant gero kelio; stuba 8 kamba
rių, didelis tvartas ir geri kiti 4 bu
dinkai; vanduo šluboje; mašinos ir 
padargai; visi laukai užsėti; gyvuliai 
ir viskas už $6,100. Reikia įmokėti 
$3.000 ar kiek mažiau.

1'lOiakrų, 20 akrų girios, 4 mailės 
į miestų; 2 namai, 16 kambarių; ge
ra žente; 2 dideli sodai; Ož $3,300; 
įmokėti reikia $1,700. Verta $6,000. 
Turi būti greit parduota.

80-akrų, gera žemė, geri budinkai, 
upe bėga pro tvartą; 4 akrai soda; 
miškas; 3 mailės į miestų, ant ce
mentuoto kelio, Kaina $2,500; įmo
kėti reikia $1,100.

40 akrų, vidutiniai budinkai, gera 
žemė,'arti miesto; kaina; $600 reikia 
įmokėti $200.

40 akrų, geri dideli budinkai, že
mė moliuota; kaina $2,000; reik įmo
kėti $1.500.

40 akrų, gera žemė, maži budin
kai, kaina $400; įmokėtį $200.

Klausk: P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich. (21)
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I Nuo Redakcijos
GIMDYMU KONTROLIAVIMAS

OHI° Valstijos Gydytojų 
konvencija, atsibuvusi 

Clevelande, utarninke, sere- 
doj ir ketverge šią savaitę, 
tarp kitų dalykų svarstė ir 
vieną — tūlų labai propo- 
nuojamą, kitų labai negeis
tiną — klausimą, tai gimdy
mų kontroliavimą. Valdžia 
ir tam tikri visuomenės 
sluogsniai gimdymų kontro
liavimui labai priešingi, ir 
sugautas taip darąs gydyto
jas yra baudžiamas.

Radikališkų pažiūrų žmo- 
nės-vadai bei nekurie moks
lo žmonės stovi už kontro
liavimą.

Ir viena ir kita pusė turi 
•savo argumentų, kuriuos ir 
šioj 'konvencijoj gydytojai 
išstatė. Diduma gydytojų 
nepritaria gimimų varžy
mui.

Gimdymų kontroliavimo 
skelbėjai sa'ko jog tėvai tu
ri teisę nuspręsti ar jiems 
reik turėt vaikų ar ne, vie
toj leisti aklai gamtai veik
ti savu keliu. Jie sako jog 
geriau yra turėti mažai vai
kų ir išauginti juos pridera
mai negu skurde augint di
deles šeimynas.

Priešininkai kontroliavi
mo išvedžioja savo. Jie sa
ko jog žinojimas būdų su
laikyti gimimą padidintų 
jaunuomenėj paleistuvystę. 
Jie išrodinėja jog keletas 
garsių pasaulyje vyrų paėjo 
iš vėlesnių vaikų didelių šei
mynų. Tūli garsingi žmo
nės yra buvę net penkiolik
tais ar aštuonioliktais paei
liui gimusiais vienoj šeimy
noj vaikais. Tarp tokių yra 
miręs garsus dainininkas 
Caruso ir Napoleonas.' *

Priešininkai sako jog gi
mimų kontroliavimas 'paei
na nuo geismo tureli savo
tiško ’smagumo ir gyventi 
išvengiant tėvų pareigų.

Bet visą bėda su tais ar
gumentais yra ta kad tie 
kurie gali puikiai išauginti 
kad ir daugiausia vaikų ir 
turi kuo juos išauginti ir iš
mokinti, daugiausia žino bu
dus sulaikymui gimimų, ir 
jų gydytojai tai paaiškina 
ir pagelbsti. Darbininkų gi 
klasė, kuriai yra sunkiausia 
išauginti šeimynas ir kurių 
vaikai skursta sykiu su tė
vais, visai veik neturi pagal
bos išvengimui sulaukimo 
didelių šeimynų. Per tai ta 
klasė daugiausia ir vargsta 
ii' neįstengia išauginti atsa
kančiai vaikų.

Ohio gydjdojų suvažiavi
me gimdymo dalykas palik
ta sekančiai: kad tik gydy
tojai gali suteikti pamokini
mus ar informacijas tokiuo
se atsitikimuose kur gimdy
mas butų pavojingu moti
nos gyvasčiai, kaip tokių at
sitikimų yra.

Jievos Kapas
Sulyg vienos labai ’ senos le

gendos, Jieva, pirmoji motina 
žmonijos rasės, yra palaidota 
punkte apie mylia į šiaurę nuo 
Jedda Arabijoj. Jos pagarsėjęs 
kapas yra nepaprasto ilgio, ne
toli 40 pėdų ilgio ir dešimts pė
dų pločio. Jis dabar yra Mo- 
hametonų globoj, kurie nelei
džia krikščionims jį lankyti.

Visiems kurių korespondenci
jos ir šiaip pranešimai netilpo 
šiame numeryje del užpildymo 
vietos Seimų aprašymais prane
šame jog tie rašteliai tilps se
kančiame numeryje. Atsipra
šome kad taip pasitaikė.

Laikraštininkų ir Ben
dradarbių Pasitarimas

Gegužio 10 d., nuo 8:30 vaka
re, “Aušrelės” salėje prasidėjo 
redaktorių pasitarimas, kuria
me dalyvavo:

V. S. Jokubynas nuo “Ame
rikos Lietuvio” (Worcester),

J. O. Sirvydas ir V. Sirvydas 
nuo “Vienybės” (Brooklyn),

S. E. Vitaitis (ne oficiališkai) 
nuo “Tėvynės” (New Yorke),

,K. S. Karpavičius nuo “Dir
vos” ir “Artojo” (Clevelande),

J. W. Liūtas, Sandaros prezi
dentas, nuo “Sandaros” (South 
Boston, kadangi V. J. šliakys 
buvo išvažiavęs i S. Bostoną).

Nuo “Varpo” iš Chicagos bu
vo prisiųsta laiškas.

Redaktorių sutarimų ir nuta
rimų kopijos bus išsiuntinėta 
visiems tautinių pakraipų laik
raščių vedėjams-redaktoriams. 
Laikraštininkų pasitarimas

Pasinaudojant, Sandaros ir T. 
M. D. seimais, kur suvažiavo 
beveik visi tautinių laikraščių 
redaktoriai, atlaikyta redakto
rių posėdis, kitas posėdis atlai
kyta sykiu su bendradarbiais.
Pasitarimas su Bendradarbiais

Gegužio '11 d. įvyko antras 
laikraštininkų posėdis sykiu su 
bendradarbiais ir kitais veikė
jais. Tas pasitarimas irgi bu-

BIZERTA, FRANCU 
GIBRALTARAS 

BIZERTA, Francuzijos mažai 
žinomas Gibraltaras pačia

me šiauriausiame punkte Afri
kos, kur buna Prancūzų kariški 
laivai Viduržeminių jūrių sri
tyje, sekančiai aprašoma buleti- 
ne iš Washington, D. C., Na
tional Geographic Society.

“Bizerta, Tunise, yra ‘juodas 
arklys’ lenktynėse už laivyno 
stoties tvirtumą Viduržemyje. 
Drąsiai galima klausti ar ji jau 
ir dabar nėra tiek pat svarbi 
strategiškai kaip tas paprastas 
namų- žodis stiprumui, Gibral
taras, arba Britanijos patogus 
laivyno pusiaukelio uostas, Sala 
Malta. Nes Gibraltarą lengvai 
pasiekiama šūviais iš kaimyniš
kų Ispanijos teritorijų kaip Eu
ropoj taip ir Afrikoj ; o atsisky
rus vandenimis Malta pasilaiko 
tik iš kitur gaunamomis reik
menimis, ir gali lengvai būti 
badu numarinta keleto mėnesių 
bėgiu. Bizefta, iš kitos pusės, 
turi produktivę žemę užpakaly
je Francuzų kontroliuojamoj 
teritorijoj už sunkiai apdrutin- 
to ir didelio žeme užrakinto uo
sto.

Tikrenybėj yra dvi Bizertos. 
Pašaliais plataus gilaus, grys- 
tais krantais kanalo netoli jū
rių yra komercinis uostas ap- 
saugojamas pilimais ir vanden- 
laužiais. Už vidujinio kanalo 
galo, prie ‘Ežero’ Bizerta, gi
lios jūrių šakos, yra laivyno sto
tis, kurion prekybiniai laivai ne
įleidžiama. šis ‘ežeras’ užima 
platą suvirš 50 ketvirtainių my
lių ir diduma jo yra 30 pėdų gi
lumo. Giliuose vandenuose de-» 
šimts mylių pajūriu, kur mil
žinas galėtų damesti akmeniu 
nuo griuvėsių Kartagos, randas 
tvirtovės apie kokias senovės 
jurininkai Foinikai niekad ne
sapnavo. Tas punktas sudaro 
miestą savaimi, Ferryville, už
vardintą pagal Jules Ferry ku
ris didumoje buvo priežastimi 
dabartinės Francuzijos viršeny
bės šiaurinėj Afrikoj. Uoste 
visada randasi kariški laivai ir 
kreiseriai, torpediniai laivai ir 
submarinai. Užpakalyje jų ant 
sausžemio matosi didieji kranai 
krovėjai ir priestočių budavo- 
nės; o virš visų matosi durnai 
ir kaminai mašinų fabrikų.

vo labai svarbus, ir padaryta 
keletas naudingų nutarimų.

Šitokie laikraštininkų ir ben
dradarbių suvažiavimai turi di
delės reikšmės prie kėlimo Lie
tuvių laikraštijoje kultūringu
mo, sulaiko demoralizavimą vi
suomenės įvairiais negražiais ir 
šiurkščiais raštais, korespon
dencijomis, ir parodo kaip rei
kia gražiu budu polemikas va
ryti. Kurie dar to neprisilai
kys, redaktoriai padės jiems iš
braukdami netinkamas spaudai 
dalis, kuo ypatingai stengiasi 
užpildyti savo špaltas musų 
priešininkės srovės, klerikalai ir 
socialistai su bolševikais.

“Rimtas žodis vienas daugiau 
sveria negu kolionių daugybė”, 
lieka tautinių laikraščių ir jų 
bendradarbių obalsiu.

Kiek Amerikiečiai Pra- 
čiulpia Pinigėlių

Viena kramtomo gurno kom
panija Chicagoj padarė gryno 
pelno, išmokėjus taksus ir kitas 
išlaidas, pirmais trimis šių me
tų mėnesiais 152,025,562. Einant 
ta skaitline, metinis jos pelnas 
bus $8’,000,000. Tik pamislykit 
kiek žmonės už kramtomą gu
mą per metus sumoka kada to
kia suma siekia tik pelną. O 
kur dar kitos gurno kompani
jos?

“Vardas kuriuomi tas Fran- 
cuzų-Afrikos uostas plačiausia 
žinomas, Bizerta, yra Itališkos 
formos, šiaurinė Afrika per 
šimtmečius buvo veiklumo sri
tis Italams ir Sicilijos žuvinin
kams ir meistrams. Francuzai 
tą uostą vadina ‘Bizerte’. Fran
cuzai yra mažumoje to miesto 
gyventojuose. Iš visų apie 18,- 
000 gyventojų apie 10,000 yra 
Mohametonai Arabiškos ar Ber
berų kilmės ir apie 5,000 yra 
Italų ir Maltėnų. Francuzų ga- 
rizonas yra apie 7,000.

“Bizerta, žinoma Romos galy
bės dienose vardu Hippo Zary- 
tus, buvo pirmiausia Tyrijos ko
lonija amžiumi beveik lygi Kar
tagos miestui. Jo piliečiai ko
vojo su Kartagėnais už viršeny
bę per tam tikrą laiką, bet pa- 
galiaus pripažino viršenybę tai 
‘Afrikos Romai’. Kuomet Kar- 
taga liko sunaikinta Hippo Za- 
rytus patapo sostine Romėnų 
administracijos ir išaugo į reik
šmingą miestą. Vėliau jis per
ėjo į Byzantėnų rankas, o sep
tintam šimtmetyje pateko Ara
bams. Ispanai užėmė tą vietą 
1535 metais, bet tik kelis metus 
teišlaikė. Paskui užėjo šimt
mečiai apleidimo po Turkų ir 
vietine valdžia. Bėgyje šešio
likto šimtmečio jis buvo garsin
gu lizdu jūrių plėšikų.

“Kuomet Francuziia įsikišo į 
Tuniso sumišimus 1881 metais, 
Francuzų kariumenė išsodinta 
Bizertoj, ir nuo to laiko mies
tas pasiliko Francuzų valdžioje, 
nors iš vardo valdovu yra Tuni- 
sijos Bey. Francuzai išriausė 
naują kanalą ir Bizerta Ežeras 
padaryta ineinamu dideliais lai
vais.

“Bizerta turi strategišką ver
tę kadangi ji valdo abi sulygi
namai siauras pertakas ties ‘Vi
duržeminių jūrių liemeniu’, tai 
yra tarpe Afrikos ir Sardinijos 
ir tarpe Afrikos ir Sicilijos. Tik 
naminė kariškų laivų stotis Tou- 
lone, 420 mylių j šiaurę, yra 
stipresnė už Bizerta tarp Fran
cuzijos Viduržeminių jūrių lai
vyno stočių.

“Vokietija matėsi turėjo akį 
ant Bizertos kaipo galimo punk
to valdymui Viduržeminių jū
rių, ir taikos išlygų pasiūlyme 
anksti Pasaulinio Karo bėgiu ji 
pareiškė kad, kaipo pergalėtoja, 
ji reikalaus kad Tunis butų už
leista jai sykiu su kitomis Fran
cuzų teritorijomis.”

RADO 500,000 METŲ 
SENUMO KIAUŠĄ

Los Angeles mieste, Kalifor
nijoj, darbininikai kasdami bu- 
dinkui statyti žemėj vietą, at
kasė žmogaus galvos kiaušą, 
kurį apžiūrėję čia esantieji pa- 
leontologistai, tarpe jų Dr. J. C. 
Merrimian, prezidentas Carne
gie Instituto Washingtone, sa
ko jog jis bus liekana veislės 
žmogaus gyvenusios dar pir
miau negu Neanderthalis arba 
Piltdowno žmonės, kurių kiau
šai atrasta keliolika metų atgal. 
Tais vardais kiaušai užvardinta 
ne del to kad taip tie žmonės 
vadinosi, bet pagal vietos kur 
jie atrasta.

Apskaitliuojama kad šis Los 
Angeles krašto žmogus vaikšti
nėjo ten taip tolimoj praeityj 
kaip 500,000 auba pusė milijono 
metų.

Kiaušas1, kaip mokslininkai jį 
išegzaminavę sako, yra skirtin
gas įsuibudavojime nuo tipiškų 
Amerikos gyventojų kiaušų iš 
senų laikų, dar nesenai atrastų 
pietinėj Kalifornijoj. Dabarti
nis kiaušas nėra Indi jonų tipo.

Jis tąpo atrastas ledų (gady
nės smėlyje po Pleistoceniško 
molio sluogsnių tame klonyje 
kuriame keletas metų atgal at
rasta liekanos skeletų milžinų 
gyvūnų ir karda-dančių tigrų.

Kiaušas, kuomet reikėjo iš
imti iš žemės, subirėjo į šmo
tus, bet jie liko suklijuoti į vie
ną.

Kiaušo kakta sakoma sudėta 
daugiau primitiviu pavidalu ir 
žemesnė negu Neanderthalio 
žmogaus, kuri rasta Reino klo
nyje Vokietijoj. Tasai žmogus 
sakoma buvęs mažesnis negu 
Piltdown žmogus rastas Pilt- 
downe, Anglijoj.

Los Angeles žmdgus, kaip sa
vininkas to kiaušo vadinama, 
tikima gyvenęs apie 500,000 m. 
atgal, ir tikrai nearčiau musų 
laikų kaip 60,000 metų atgal.

Kolei kas oficialiai apie atra
dimą neskelbiama, kadangi de
dama pastangos surast likusią 
skeleto dalį.

Nesenai rasti skeletai 'netoli 
Santa Barbara, Kalifornijoj, sa
ko yra Indijonų protėvių, ibet 
šisai visai ne. Kaulai rasti prie 
Santa Barbara manoma prigu
lėję rasei gyvenusiai pietinėje 
Kalifornijoje 3,000 ar 4,000 me
tų atgal, kuomet Los Angeles 
žmogus, jeigu pirmiausia išrei
kšta nuomonė bus teisinga, bu
vo vienlaikis su Trinil žmogum 
kurio kaulai atrasta ant Java 
salos, ir kuris manoma esantis 
seniausiu iki šiol atrastu žmo
gaus pavyzdžiu gyvenusiu ant 
žemės.

Kurie tiki kad pasaulis buvo 
sutvertas tik 6,000 metų atgal 
turėtų apsilankyt muzejuose ir 
pamatyt kaulus tų musų protė
vių. Egipte randami mumijose 
kaulai iš 3,000 ar 4,000 metų 
atgal neparodo skirtumo tarp 
musų dienų žmogaus kaulų, tai
gi skirtumas tegalėjo pasidary
ti per desėtkus ir šimtus tūks
tančių metų. Reikia pažymėti 
kad tie kaulai nesutinka nei su 
dabartinių beždžionių kaulais — 
beždžionių kaulai nėra tiek išsi
vystę kaip tie musų protėvių 
kaulai, todėl jie yra tikriausiais 
liudytojais žmogaus išsivysty
mo ir perėjimo per daugybes 
netoli gyvulio formų, bet jau 
buvusių toliau atsiskyrusių nuo 
visų kitų.

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

f
gius, perveriančius žvilgsnius ant kareivio 
ir mergaičių.

— Kas yra tas žmogus? — tarė Dago
bertas, labai mažai širdies turėdamas ant 
Rodino, kurio išvaizda jam pasirodė ypa
tingai neprielantyi. — Kokių galų jis no
ri?

— Aš turiu keliauti su juo, — atsakė 
Gabrielis, liudnumu perimtu balsu. Pas
kui, atsikreipdamas, į Rodiną, dadėjo: —, 
Tūkstantis atsiprašymų! Aš tuojau busiu 
gatavas.

— Ką? — sušuko Dagobertas, sumai
šytas nuostabumu, — išvažiuoji tuoj kaip 
tik mes susitikom? Ne, vardan visko! tu i 
negali važiuoti. Aš turiu perdaug tau pa
pasakoti, ir taipgi daug ko klausinėti. Mes 
keliausime sykiu. Tai bus man tikras pa
mylėjimas.

— Negalima. Jis yra mano viršinin
kas, ir aš turiu jo klausyti.

— Tavo viršininkas? Žiūrėk, jis yra 
piliečio rūbuose.

— Jam nereikalinga dėvėti dvasiškus 
rubus.

— Gerai, kad jis nėra uniformoj, ir ka
dangi nėra jokio komandieriaus tavo ka- 
riumenėj, pasiųsk jį į....

— Tikėk man, aš neabejočiau nei minu
tes, jeigu butų man galima pasilikti.”

— Aš turėjau tiesą nepamėgdamas to 
žmogaus išvaizdos, — zurzė Dagobertas 
per dantis. Paskui dadėjo, su nekantrybe 
ir rastumu: — Ar galiu aš jam pasakyti, 
kad mums geriau patiks, jeigu jis malonės 
maršuoti sau vienas?

— Meldžiu nedaryti to, — tarė Gabrie
lis; — tai butų be vertės; aš žinau savo 
pareigas, ir aš neturiu savo valios, kaip tik 
savo viršininko. Kaip greitai tu pribusi į 
Parisą, aš atvyksiu pasimatyti su tavim, 
taipgi pamatyti savo augintoją motiną, ir 
mano brangų brolį, Agrikolą.

— Na, jeigu taip turi būti, lai buna. 
Aš buvau kareivis, ir žinau kas yra paklus
numas, — kalbėjo Dagobertas, labai nera
mus. — Žmogui visada reikia turėti gra
žų veidą prie blogos ateities. Taigi, užpo
ryt, Brise-Miche gatvėj, mano vaike; nes 
jie sako jog aš galėsiu 'būti Parise apie 
vakarą rytoj, ir mes išvažiuojame beveik 
tuojau. Turiu pasakyti — matyt yra griež
ta disciplina pas jus!

— Taip, ji yra griežta ir žiauri, — at
sakė Gabrielis, susipurtindamas ir pasty- 
rusiai žiūrėdamas.

— Na, duok ranką, ir atsisveikinkim 
kolei kas. Po visko, dvidešimts keturios 
valandos tuoj praslinks.

— Sudiev, sudiev! — atsakė misionie
rius, labai susijaudinęs, spausdamas drū
čiai ranką kareiviui, kuris jam taipgi spau
dė.

— Sudiev, Gabrieliau! — dadėjo naš
laitės, nusiminusios taipgi, su ašaromis sa
vo akyse.

— Sudiev, mano sesutės! — tarė Gab
rielis, ir apleido kambarį su Rodinu, kuris 
nepraleido nei žodžio ar prietikio šitos sce
nos.

Už dviejų valandų vėliau, Dagobertas 
ir našlaitės taipgi apleido tą vietą iškeliau
dami į Parisą, nežinant kad Džalma palie
ka Kardovilėje, kadangi dar perdaug silp
nas leistis kelionėn. Faringas gi pasiliko 
su jaunu kunigaikščiu, nenorėdamas, sakė, 
apleisti savo vientautį.

(Toliau bus)
Vokietija Plačiai Nau

doja Radio
Nauen, Vokietija. — Apie 12 

milijonų žodžių paleista oru be
vieliais telegrafais iš Vokieti
jos stočių į kitas šalis 1923 m. 
Taigi Vokietija daugiausia nau
doja bevielį telegrafą ir ten jis 
geriausia išvystyta. Nauen ir 
Eilvesen stotįs Vokietijoj ope
ruoja reguliariai nuo 3,600 iki 
6,600 mylių tolio aplinkui. Pa
gauta jose žinios net iš tokio 
tolio kaip Nauj. Zelandija, už 
12,000 mylių.

(Tąsa iš pereito num.)

— Kas — kas tave išaugino? — pa
klausė kareivis, su didėjančiu nusistebėji
mu.

-r- Puiki ir širdinga moteris, kurią aš 
gerbiu kaipo geriausią iš motinų; nes ji 
pasigailėjo manęs, apleisto kūdikio, ir lai
kė kaip savo tikrą sūnų.

— Pranciška Badouinienė — ar ne? — 
tarė kareivis, su dideliu susijaudinimu.

— Taip, ta, — atsakė Gabrielis, nusi
stebėdamas jau pats. — Bet kaip tamsta 
žinai apie tai?

— Kareivio žmona, ar ne? — tęsė Da
gobertas.

— Taip, narsaus kareivio, kuris, iš di- 
deliausio pasišventimo, net dabar gyvena 
ištrėmime, toli nuo savo žmonos, nuo savo 
sunaus, mano brangaus brolio — aš ir di
džiuojuos galėdamas vadinti jį tuo var
du....

— Mano Agrikola! Mano žmona! kuo
met tu juos apleidai?

— Kaip! ar tai teisybė! ’Tamsta esi 
Agrikolo tėvas? O! nežinojau aš to iki 
dabar! — šuktelėjo Gabrielis, sudėdamas 
savo rankas, — nežinojau kokią padėką aš 
turiu dangui!

— O mano žmona? mano vaikas? — 
pakartojo Dagobertas, drebančiu balsu, — 
kaip jiems einasi? turi kokių žinių apie 
juos?

— Pranešimai, kuriuos gavau tris mė
nesiai tam atgal, buvo geri.

— Ne; tai perdaug; — šaukė Dago
bertas; — tai perdaug! — Kareivis toliau 
negalėjo kalbėti; jo žodžiai pastiro, ir jis 
puolė atbulas į krėslą iš susijaudinimo.

Ir dabar Rožė ir Blanšė atsiminė tą 
dalį laiško, kurioje jų tėvas minėjo apie 
kūdikį vardu Gabrielis, kurį Dagoberto pa
ti priėmė auginti; tada ir jos persiėmė tuo 
nesuprantamu, nekaltu džiaugsmu.

— Musų Gabrielis yra tas pats kaip 
tavo — koks džiaugsmas! — šaukė Rožė.

— Taip, mano mergaitės! jis priklau
so jums, kaip lygiai ir man. Mes visi turi
me dalį jame. — Paskui, atsikreipdamas į 
Gabrieli, kareivis pridėjo, su širdingu ma
lonumu, — Duok man tavo ranką, mano 
vaikeli! duok savo ranką!

— Ak, tamsta, tu esi pergenąs man.
— Taip tai, dėkuok man! po to ką tu 

padarei del musų!
— Ar mano augytinė motina žino apie 

tavo sugryžimą?—paklausė Gabrielis, no
rėdamas ištrukti iš kareivio gyrimų.

— Aš rašiau jai penki mėnesiai tam 
atgal, bet sakiau, kad aš pribusiu vienas; 
tam buvo priežastis, kurią aš vėliau kada 
tau išaiškinsiu. Ar ji dar vis tebegyvena 
Rue Brise-Miche gatvėj? Ten tai Agriko
la gimė. :> i.. y į,

— Taip, ji ten tebegyvena.
— Tokiu budu, ji bus gavus mano laiš

ką. Aš norėjau parašyti jai laišką iš Leip
cigo kalėjimo, bet nebuvo galima.

— Iš kalėjimo? Ar tai tu tik ką išėjai 
iš kalėjimo?

— Taip; aš parvykstu stačiai iš Vo
kietijos, upe Elbe per Hamburgą, ir vis 
dar tebebūčiau Leipcige, jeigu ne prietikis, 
kuriame turbut pats velnias turėjo daly
vauti — nors tai turėjo 'būti geros rūšies 
velnias.

— Ką tas viskas reiškia? Paaiškink, 
meldžiu.

— Tai butų sunku, nes aš nei pats sau 
negaliu išsiaiškint. Šios dvi moteriškai
tės, — jis dadėjo, rodydamas su šypsą į Ro
žę ir Blanšę, — nudavė daugiau žiną apie 
tai, negu aš, ir nuolatos kartojo: “Tai an
gelas atėjo mums į pagalbą, Dagobertai, — 
tas gerasis angelas, apie kurį mes tau sa
kėme, nors tu sakei, kad verčiau lai mus 
šuo gintų.... ”

— Gabrieliau, aš laukiu tavęs, — atsi
rado griežtas balsas, kuris misionierių su
judino. Visi jie apsisuko tuoj į užpakalį, 
o šuo garsiai sulojo.

Tai buvo Rodinas. Jis stovėjo tarp
duryje vedančiame į karidorių. Jo išvaiz
da buvo rami ir rimta, bet jis užmetė stai-

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

įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
Drūtais audimo apdarais .............................. 1.50
Ta pati drūtais apdarais .................. 2.00

1590. Socializmo minties blaivumas. Paiasė
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
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ALGIS ir GIEDRUTE

Penkių Aktų, Septynių Atidengimų Tragedija 
iš Lietuvos Krikštijimo Laikų. 
Parašė K. S. KARPAVIČIUS 

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

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

Algis ir gied- .
RUTje” yra tai 

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

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

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

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

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

Kristijonas su jų pagalba platina tame 
krašte Krikščionybę.

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

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

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

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

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

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

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

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

Už trijų metų Al
gis, kuriam su kry
žeiviais nepasisekė 
nuvykti Į šventą Že
mę del susiskaldymo 
tos Krucijadbs po 
Konstantinopolio už
ėmimo ir suardymo 
ByzantijoS imperi

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

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

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

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

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

Tuo tarpu, Giedrutei nesant, negalėdamas 
nuo jos pasišalint, sugryžta prie aukuro Al
gis, Belaukdamas jos, susidvejoja ar verta 
jam būti Krikščioniu ir paniekint savo se
nus dievus, ir jis nuplėšęs nuo savęs kry
žiaus ženklus, prie aukuro šaukia Perkūno 
atleisti jam jo nusidėjimus ir priimti atgal 
prie Lietuvių tikėjimo. Jį atsekę Kristijo
no šnipai tą išgirsta, ir nutaria sugaut ir 
vest Kristijono teismui. Sugryžta Giedru- 

ztė, ir pati radus Algį, nudžiungą. Ąbų Viepas 
kitam pasiveda nežinodami apie kits kito 
tikėjimų atsimainymą. Bet tuoj Giedrutė 
pamato ant žemės Algio šventus ženklus, nu
sigandus paklausia, ir sužinojus kas atsiti
ko pasisako jam kad ji apsikrikštijo. ...

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

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

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

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

Paskaitykit taipgi kas seka 
•apačioj—
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labai patraukiantis skaityti, tinkamas ir lengvas palstatytil scenoje.

i
Prenumeratas 50c siųskit pašto ženkleliais; dolarines laiškais arba money or
deriais. Turėdami kokių klausimų rašykite šiuo adresu:
K. S. Karpavičius ( Dirvos’ Red.) 3352 Stfpėtior Av. Cleveland’, 0.

VOS NETAPO KANI
BALU KARALIUM
George W. Crossette, 87 me

tų amžiaus, gyvenantis Cleve- 
lande, kitados turėjo progos pa
likti ikanibalų-žmogėdžių kara
lium. Dabar jis pasitraukė iš 
veikimo—buvo gelžkelio kompa
nijos antruoju iždininku, ir ra
šo savo gyvenimo atsiminimus.

Tik pamislijus apie savo mo
tiną tuo laiku kada jam buvo 
proga likti su kanibalais, jis at- 

j sisvėrė atgal. Butų net likęs 
valdovas, turėjęs pusę tuzino 
pačių, sandėlius kariškų buožių 
ir laivyną kariškų valčių.

Tokia pagunda jam buvo pa- 
1 si taikius kuomet apie 55 metai 

atgal lankėsi Fiji salose kaipo 
laivo darbininkas išplaukusio iš 
Salem, Mass.

Savo knygoj jis apsako se
kančiai savo apsilankymą kani
balų karalystėj kelintu kartu:

“Laivas buvo sustojęs Levu
ką uoste. Keliolika salų gyven
tojų užlipo ant laivo ir vienas jų 
pasakė man jog tą rytą atplau- 

I kū penkios kariškos valtis nuo 
| kaimyniškos salos, buvo mušis. 
I ir kad jų vadas turį tris imti- 
į nius puotai ateinančią naktį ko- 
| kanu tų gojuje už jų kaimo. 
Į “Aš buvau gerai susipažinęs 
su vadu, nes buvau jo namuo
se kelis kartus; o kadangi nie
kad nebuvau dalyvavęs kaniba

lų puotoj nusprendžiau nuvykti 
{pamatyt. Tą naktį, būdamas 
sargyboj, mačiau dangų nušvie- 

1 stą ugnimis iš kanibalų kaimo, 
s Kada mane paliuosavo kitas 
I sargybą užimdamas, vogtinai 
pabėgau nuo laivo ir nuvykau 
pas kanibalus.

“Apie penkiasdešimts lauki- 
1 nių, savo kariškuose aprėdaluo- 
sc ir įvairiai išsimarginę odą ir 
veidus, šoko aplink uignį, Su
kaudami, šokinėdami ir švais
tydami buožėmis ir durklais. Du 

. sėdėjo ant žemes ir mušė bub- 
! mis. žiūrėjęs į juos tūlą laiką, 
pamačiau jių vadą, Tu i Levuką, 

į einant per būrį ir atsisėdant 
ant nulaužtų medžio vienoje pu- 

. sčje jų rato. Apėjau išlaukė 
aplinkui ir priėjau prie jo iš 

| užpakalio. Jų kalboj pasakiau, 
t ‘Gero vakaro, vade, ištikiu gra- 
! ži puota’. Vadas pasveikino ma
ne, dar jauną jūreivį, ir norėjo 

I pasijuokt iš manęs paduodamas 
, šmotą žmogienos ir sakydamas 
jog tai kiauliena. Supratęs da
lyką, atsisakiau, imti, ir vadas 
pasipylė juoku.

i “Orgijos tęsėsi iki ryto; puo- 
i tavo, gėrė angoną, jų tautinį 
gėrimą, ir šoko. Aš sėdėjau su 
vadu, rūkydamas, o jis pasako
jo kiek vyrų jis užmušė kare ir 
kaip sudegino priešų namus. 
Nors aš žinojau kad jis giriasi, 

. vienok turėjau tikėt kad nors 

. dalis jo pasakos yra teisybė.
“Vadas siūlė man palikti lai- 

: vą ir gyventi su juo. Sake pa
slėps mane kalnuose iš kur bus 
maty t uostas, ir kada laivas nu
plauks sau, apgyvendins mane 

. prie save, pabudavos man na- 
I mus, duos naują karišką valtį, 

J stuomenį jų audeklo, 1,500 jamų 
I ir savo dulkterį už pačią, ir pa
darys mane vadu antru po' ša- 

| vim. Aš labai tuomi buvau su- 
; gandintas, ir norėjau keisti sa
vo vargingą, gyvenimą ant laivo 

j ant lengvo, ramaus gyvenimo 
J sausžemyje. Pasakiau jam jog 

i dar apsimąstysiu ir duosiu ži- 
I noti. Tik prisiminus savo mo
tiną nenorėjau to padaryti, ir 
kuomet laivas plauke atgal aš 
išplaukiau Amerikon.”

Pietiniam Pacifike yra salos 
j kuriose dabar gyvena labai gra- 
j žalis sudėjimo nei balti nei rudi 
nei juodi žmonės, ktirie sakoma 
paeina iš mišinio baltųjų su le- 
naitinėmis moterimis. Jūreiviai 
plaukioję po tuos vandenis, pa- 

; siekę tas salas, vieni patįs apsi- 
1 liko, kiti netekę laivų, ar tai po 
audrų ten užklydę', užsiliko ant 

• visados, o tenaitinių žmonių bu- 
i vo labai noriai priimti į žentus 
i ir kuogražiausia užlaikyti kad 
■ tik nenorėtų gh-yžti atgal.

4,000 METU SENUMO 
MUMIJA IŠVYNIO

TA MUZEJUJE
Cleveland© Darios Muzejuje 

išvyniota kaulai Senbio, “kara
liaus sdkretoriaus”, kuris gyve
no ir mirė XII Egipto dinastijoj, 
apie 4,000 metų atgal. Senbio 
mumijos dėžė arba grabas yra 
išstatytas muzejuje jau, nuo de
šimties metų.

Dr. T. Wingate Todd, anato
mijos profesorius Western Re
serve Universiteto imedikalės 
mokyklos, su pagalba Rossiter 
Howard’o, muzejaus Egiptolo- 
g'isto, darbavosi išvyniojant ir 
pjaustant aptaisus ir užrišalus 
apvyniotus skersai ir išilgai kū
no, o prie jų sekretorius užraši
nėjo kiekvieną operacijos žings
nį. Kaulai, kurie visi buvo at- 
siliuosavę vienas nuo kito laiko 
begiu, paimti Dr-o Todd globon 
ir nugabenti į imedikalės mo
kyklos kolekciją, ‘kuri yra! viena 
iš didžiausių pasaulyje.

Kaulų išegzaminavimu tyri
nėtojai priėjo išvedimo jog Sen- 
bi buvo mišinis Egiptiečio ir 
Aziatiš'ko kraujo ir kad jis mirė 
būdamas 35 metų amžiaus. Kad 
jis buvo sūnūs jūreivio iš Tyro 
kuris prisiviliojo sau Egiptietę 
merginą Niliaus pakrantėj pir
ma tų dienų kuomet rašytoji is
torija pradėjo atsirasti.

Kad Senbi buvo žemo luomo 
žmogus liudija faktas jog gra
be nerasta nei žiedų nei kitų 
brangių daiktų. Rasta *ti(k šniū
relis mėlynų karolių, senai jau 
pabirusių. Ant grabo buvo to- 
kis užrašas: “šitai yra kara
liaus reiškiamas velijimas: Anu
bis ant savo kalno, gyvenantis 
Ute, Viešpats nekropolio; lai jis 
užtikrina gerą palaidojimą va
kariniuose tyruose, ir jo grabui 
nekropolyje, pagerbtam, rašyto
jui Karališkų Užrašų, Senbiui.”

Tas nereiškia kad Senbi turė
jo būti karališkos kilmės, sako 
Howard; “jis gal but buvo pa
prastas valdiškas raštininkas.

Anubis buvo dievas, o tas užra
šas yra dievobaiminga malda 
laimingam atilsiui Senbio sielai.

Kiti užrašai, sako Howard, 
mini jog Senbi buvo mylimas 
dievų Nephthys, Selket, Isis, 
Geb, Nut, Šu, ir tūlų kitų.

Kadangi bijota kad mumija 
nesubirtų del savo senumo, ne
buvo galima išimti jos iš grabo, 
medinėsi idėžės, kokių septynių 
pėdų ilgio, apie trijų pėdų augš- 
čio ir trijų pločio. Dr. Todd 
turėjo įsilenkti į dėžę ir plėšyti, 
arba karpyti žirklėmis, visą 
dvidešimts vieną eilę paskirų 
vystyklų apsuktų apie kaulus. 
Vystyklai buvo lininiai, tūli ap
siūti gražiais krašteliais. Lai
kas pavertė visus audeklus į ru
dus, ir nekurie šmotai sutrupėjo 
tik palytėjus, pripildyfni orą 
dulkėmis ir nemaloniu balzamų 
kvapu.

Kita žymė kad Senbi paėjo iš 
biednųjų yra tai kad tūli vys

tyklai buvo tik audinio g Ji ai, su 
karančiais ilgais siūlais. Matyt 
a'ptaisytojas jo mumijos nega
vo daugiau pinigų geresniems 
audimams biedno raštininko la
vonui apvynioti.

Senbio mumija buvo atrasta 
prie Meir, Egipte, ir buvo nu
pirkta į Clevelando muzejų 1914 
metais. Buvo norlėlta išstatyt 1 
parodai pačią mumiją, bet bal- 
žarnų ypatingas kvapsnis nelei
do. Tik skrynia ir mumijos 
maska įbu.vo matoma.

Dr. Todd sako jog iš Senbio ■ 
beveik nieko negalima patirti 
apie tų laikų Egiptą, kadangi 
jis paėjo iš žemosios klasės.

Suėmęs jo kaulus dėžėn, Dr. 
Todd nusigabeno kur jam rei
kia, ir turbut Senbi gyva? bū
damas. nesukėlė nei tiek žingei- Į 
durno apie save kiek dabar kilo 
muzejuje, po 3,000 ar 4,000 me- * 
tų, kur buvo suėję laikraštinin
kai ir keletas kitų pamatyti.

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašykit jiems “Artoją”

STRAIPSNIS 72.

Siame skyriuje tnca laikas 

»uo kiko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms 
tnotinomę ir motinoms jau
ny kūdiki®.

Kūdiki® aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyros 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu
rime rcguliariškals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pcrgvildentL.

| nuo trijų iki keturių colių; bėgyje 
I ketvirtų motų, nuo dviejų iki trijų, 
I nuo šitų iki vienuoliktų metų kūdikis 
veik kas met paaugo ja vieną ar du 
coliu.

Laikotai’pis kuriame kūdikisla- į 
I biausia auga yra pirmi penki jo gy- 
j veninio menesiai, ypatingai* jis didė
ja antrame mėnesnjo, kuriame kūdi
kis turėtu daaugti po šešias ar aš- . 
tuonias uncijas svorio:

Sekanti lentelė parodo vidutini ♦ 
svorj kūdikio nuo pat gimimo.

kUDIKIv 
GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR 
J^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^

Kūdikio Svoris ir Miera
Tėvai turėtų reguliariškai pasver

ti savo kūdikį ir užsirašyti skaitme
nis: Per pirmus šešis mėnesius re- 
komenduoųama sverti sykį į savai
tę, o paskui du sykiu i mėnesį laike 
antrų metų. Silpnesni kūdikiai rei
kia sverti dažniau. Sveikas, norma
lus kūdikis praranda dešimtį ar vie
nuolika nuošimčių savo svorio 
dienos po gimimo, ir neatgauna 
dešimtos dienos.

Tolimesnis slugimas svorio po

$

Lentelė rodanti kūdikio vidutinį svorį
Gimus— sveria

Berniukas 7.55 .
Mergaitė 

Trijų mėnesių—
7.16

Berniukas 12.10
Mergaitė 

šešių menesiu—
11.60

Berniukas 16.00
Mergaitė 15.5

Dvylikos mėnesiu—
Berniukas 20.5
Mergaitė 

13 mėnesiu—
19.8

Berniukas 22 8 -
Mergaitė 22.0

21 mėnesių—
Berniukas 26.5
Nervai te 25.5
Toms motinoms kur os turi kudi-

kius bet negali jų žinclyti rekomen- •

švario-

ir veik
li ūdas

Moteris kuri di
džiuojasi savo gra
žumu visada laikys 
savo dantis 
je palietyje.

Saugiausias 
mingiausias 
palaikymui dantų 
švari ais ir skais
čiais taip kad jie 
prisidėtų prie page
rinimo išvaizdos yra 
šveičiant juos regu
liariai, po kiekvie
no valgio, su Col
gate’s Ribbon Den
tal Cream.

Daktarai ir dentis- 
tai rekomenduoja 
Colgate’s, nes jis 
nuvalo dantis pilnai 
ir prisideda prie ge
ros sveikatos. Nu
sipirk triubelę šian
dien.

Gėri Dantys
Gera Sveikata

duojama Borden’s Eagle Pienas bon- 
kutėmis. Tai yra puikiausias pienas 
ir goriausias cukrus, moksliškai su-1 
maišytas ir prirengtas. Borden’s 

i Eagle Pienas yra maistas budavojąs 
| stiprįas kojas ir sveikus kunus, Jis 

______ -..n___  - . an- I kūdikiui suteikia svorio kuri sreika- 
trai dienai parodo kad kūdikiui rei-1 liriga sveikatai ir normališkiunu. Jis 
kia daugiau maisto negu jam krūtį s ' * ‘
suteikia.

Abelnai, kūdikis pabaigoj p'rmų 
metų sveria tris sykius daugiau negu 
svėrė gimęs. Kas savaitę Sveikas, 
normalus kūdikis, paprastai, įgyja 
nuo keturių iki šešių uncijų svorio. 
Aibelnas augštis gimusio kūdikio ei
na tarp 16 ir 24 colių, o svoris tarp 
Šešių ir astuonių svarų. Vyriški pa
prastai sveria puse ar trimis ketvirt- 
daliais svaro daugiau negu mergaite.

Kūdikio svoris ypatingai didėja be- 
gyj pirmųjų dviejų savaičių. Po to, 
iki penkto menesio ūgio ddiejidao ei
na laipsniškai, kuris tesiasi^nors jau 
ne taip sparčiai, iki metų galo.. Bė
gyje antrų metų kūdikis paavgėja 
keturis-penkis colius; oėgyje tr'čių,

VIV- 
dvi

remiama ir rekomfenduojama gydyto
jų per 65 metus dėlei jo augštos ko
kybės.- * '

Geri dantįs reiškia gerą sveikatą. 
Laukianti motina turi žiūrėti kad jos 
dantįs butų gerame stovyje, nes jie 
sutvarko maistą atsakančiai kuriuo 
ji priduoda kūdikiui gyvybės. Blogi 
dantįs yra priežasčia daugelio ligų 
kurių laukianti motina turi vengti. 
Ji turėtų mokintis švisti saąo dan
tis tris sykius į dieną su Colgate’s 
Ribbon Dental Cream ir apsilankyt 
pas gydytoją du sykiu į metus.

’i
Skaityk šiuos straipsnius atidžia: ir 

pasilaikyk juos ateičiai.

Ai

BORDEN
BUILDING
NEW YORK

THE
EORDEN

COMPANY

ORDEN’S Eagle
Pienas netun

kaip
tik gryna karvių pie-

ms maistas savo kū
dikiui duoti kada mo
tinos pienas jo neuž

n;| ir gryną cukrų, 
nis maistas jūsų ku
štąs kūdikiams per 63
metus ir yra vienati

ganedina.

Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą paskelbimą ir mes 
pasiusime jums penėjimo instrukcijas, 
Kūdikių Knygą ir kitokias brangias in
formacijas, dykai.

Dabar užsirašyk s;

“AMERIKOS LIETUVĮ”
“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 

pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbiu 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviai. UžsirašykJt 
jį dabar ir turėsit naudingą laileraštį.

ReikalaiijaYn agentų užrašiiiėf “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki t pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
15 Millbury Street Worcester, Mass.

$
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PAPA' IR IMPERATORIUS
(Tąsa iš pereito num.)

Vienuoliktojo amžiaus viduryje iškilo 
smarkus bruzdėjimas reformoms bažnyčio
je Įvesti. Ikišiol papų rinkimai būdavo Ja
nai netvarkiai atliekami. Šventosios Ro
mos imperatoriams, žinomas dalykas, rū
pėdavo sodinti ant Šventojo Sosto prielan
kius jiems kunigus. Užtai imperatoriai 
dažnai atvykdavo i Romą rinkimų metu--ir 
panaudodavo savo įtaką, kad išrinkus toki 
papą, kurs butų jiems naudingas.

105 J metais šitai liko pakeista. Papos 
Mikalojaus II-jo įsakymu vyriausieji Ro
mos ir apielinkių kunigai ir dekanai buvo 

> suorganizuoti į taip vadinamą Kardinolų 
Kolegiją (kardinolas reiškia vyriausiasis); 
šitai Kolegijai pripažinta liko išimtina tei
sė rinkti papas ateityje.

1073 m. Kardinolų Kolegija išrinko pa
pa kunigą, vardu Hildebrandas, šiaip sau 
žmonių Tuskanijoje sūnų; jis pasirinko sau 
Gregoro'VIT-jo vardą. Jo energijai, rodos, 
nebuvo galo ir krašto. Jis tikėjo, kad papa 
buvo netik Krikščionių bažnyčios galva, bet 
taip jau ir augščiausiasis teisėjas visuose 
pasauliniuose klausimuose. Papą, pats iš- 
keldavęs kokį paprastą Vokietijos princą į 
imperatorius, galėjo jį ir nustumti žemyn 
nuo sosto. Jis galėjo sulaikyti vykinimą bi
le įstatymo, karaliaus ar kunigaikščio iš
leistą, — ir jei kas nesutiktų su pajios nuo
sprendžiu, tai toks lai apsisaugoja, nes bau
smė už pasipriešinimą papai buvo greita ir 
smarki!

Gregoras pasiuntė vieniems Europos 
karaliams pranešimus apie šitokį naują sa
vo įstatymą, reikalaudamas, l^acl jie įsidė
mėtų jo turinį ir prasmę. Vilimas Užka
riautojas (Williams the Conqueror, Angli
jos karalius) prižadėjo klausyti, bet Hen
rikas IV, kurs nuo šeštų mteų savo am
žiaus kovojo su savo pavaldiniais, nei ne
manė pasivergti papos valiai. Jis sušaukė 
Vokietijos vyskupų kolegiją, apkaltino Gre- 
gorą visokiais budais ir įvairiuose nusikal
timuose, ir suvažiavime Vormso mieste pa
skelbė atimąs iš Gregoro papos sostą.

Papos atsakymas buvo toks, kad jis 
ekskomunikavo Vokietijos valdoną ir pa
reikalavo iš visų Vokietijos kunigaikščių 
prašalinti' šitą savo valdoną. Vokietijos 
kunigaikščiai, nuo senai norėdami atsikra- 
lyti Henriko, pakvietė papą atvykti į Aug
sburgą ir pagelbėti jiems išsirinkti naują 
imperatorių.

Gregoras apleido Romą ir nukeliavo į 
žiemius. Henriko gi nebūta kvailo. Jis pa
matė, koks pavojus jam graso. Supratęs, 
kad reikia susitaikyti su papa, jis ir pasi
rūpino tuoj tai padaryti. Viduržiemy jis 
perėjo Alpų kalnus ir nuvyko į Kanosą, kur 
papa buvo sustojęs trumpam laikui pasil
sėti. Per tris dienas, 25, 26 ir 27 d. Sausio 
mėnesio, 1077 metuęse, Henrikas, maišu ap
sisiautęs, basas, stovėjo už Kanosos vartų, 
laukdamas, kad papa susimylėtų ir priim
tų jį pas save. Pagaliaus papa įsileido jį 
ir atleido jo nuodėmes. Bet tasai Henriko 
susigraudinimas nebuvo širdingas ir nebu
vo ilgam. Kaip tik jis sugrįžo Vokietijon, 
tuoj ir vėl pradėjo elgtis savotiškai. Ir vėl 
papa ekskomunikavo jį. Vokietijos gi vys
kupai, Henrikui reikalaujant, antru kartu 
nusprendė Gregorą nebesant papa; šituo 
kartu Henrikas ėjo per Alpus nebe vienas, 
kaip anuomet, bet su didele armija; atėjęs 
Italijon, jis apgulė Romą ir privertė Grego
rą pabėgti į Salerno, kur šis ir pasimirė iš
tremtas. Šisai pirmas kruvinas susirėmi
mas neturėjo matomų pastovių pasekmių. 
Henrikui sugrįžus Vokietijon, kova tarp 
papos ir imperatoriaus ir toliau sau ėjo.

Neužilgo po to Vokietijos imperijos so
stas pateko Hohenštaunenų šeimynai. Jie 
buvo dar labiau nepriklausomi už savo 
pirmtakunus. Jie nenorėjo sutikti su Gre
goro nuomone, buk papos esą vyresni už

visus karalius,' nėsa jie turėsią Teismo Die
noje atsakyti už visų sa’vo avelių pasielgi
mus, ii1 buk Dievo akyse i? karaliai priklau
są tai pačiai papos ganomai avių bandai.

Fridrikas Hohenš'taupėnas, paprastai 
žinomas-vardu Barbarosa, arba Rudabarz
dis, paskelbė visai priešingą papai nuomo
nę, būtent kad ’“Patsai Dievas” suteikęs 
imperiją jo pirmtakunams; kadangi impe
rijai priklauso Italija ir Roma, tad jis ir 
pradėjo karą, kad Italiją prijungus prie 
savo valstybės. Barbarosa prigėrė Mažo
joj Azijoj, laike antrosios Ki'ucijatos, bet jo 
sūnūs Fridrikas H-is, jaunas būdamas pa
žinęs Sicilijos Mohamedonų civilizaciją, tę
sė' tėvo pradėtąjį karą. Papa apkaltino jį 
atskalunybėje, arba erezijoje. Teisybė, Fri
drikas nemėgo krikščioniškojo pasaulio žie
miuose, žiaurunų Vokietijos ritierių ir in
trigančių Italijos kunigų. Bet jis laikę pri
kandęs savo liežuvį, ėjo j Kruciatą (arba 
Kryžiaus Karą), paėmė iš netikėlių Jeru- 
zalemą ir teisėtai apsivainikavo Šventojo 
Miesto karalium. Bet ir tasai jo žygis ne
suminkštino papos širdies. Jis atėmė iš jo 
sostą ir visas Fridrikui priklausiusias Ita
lijoje žemes atidavė Karoliui iš Anžu, kurs 
buvo garsaus Prancūzijos karaliaus Šven
to Liudviko brolis. Šis įvykis buvo priežas
timi naujam karui. Konradas V-iS, pasku
tiniojo Hohenštaupenų šeimynos Konrado 
IV-jo' sunūs, bandė dar atgauti savo kara
lystę, bet buvo nuveiktas ir Neapolyje' bu
vo nukirsta jo galva. Dvidešimts metų 
vėliau visi Prancūzai, begalo įsipykę Sici
lijos gyventojams, buvo išžudyti; šitoji 
skerdynė yra žinoma istorijoje vardu “Si
cilijos Mišparai”.

Niekados neužsibaigė ginčai tarp impe
ratorių ir papų, tik po kurio laiko tiedu 
.priešu išmoko viens kito nebekliudyti.

1273 m. imperatorium buvo išrinktam 
Ha}bsburgų Rudolpas. Jis nei nemanė ke
liauti Romon imperatoriaus vainiką gauti. 
Papa neprotestavo, bet laikėsi nuošaliai 
nuo Vokietijos. Šitai buvo taika, bet pirm 
to per ištisus du šimtmečius karams buvo 
aikvojamoš žmonių gyvybės ir jėgos, ku
rias butų buvę galima sunaudoti geresniam 
vidujiniam susitvarkymui ir -žmonių gero
vei.

Bet nelabieji vėjai vis dar nesiliovė. 
Nedideli Italijos miestai ilgainiui sugebėjo 
įsigyti sau nepriklausomybę. Prasidėjus 
smarkioms kelionėms į Šventąją Žemę, taip 
vadinamų Kruciatų laikais, tie miestai pa
tarnaudavo karžygių vežiojimui. Ačiū tam, 
jie užsiėmė taip jau labai plačia prekyba ir, 
pasibaigus Kruciatoms, jie apsisupo tokio
mis muro ir aukso tvirtovėmis, kad jau ne- 
bepaisė ir nebeklausė nei imperatorių, nei 
papų.

Bažnyčia ir valstybė kovojo tarp sa
vęs, tuo gi tarpu trečiasis, t. y. Viduram
žių miestai, paspruko su turtais iš po jų 
įtakos. /

Bus: KRYŽIAUS KARAI.

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

Valgių Gaminimas — mažai tokių kn rgų yra, bot 
labai reikalingos kiekvienai šeini minkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 1G2 __ 1.25
Gražiai apdaryta ________________________ 1.50

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

506. Žmogus nepliuškis. Verte iš švediško Neris. La
bai graži apysakėlė, kaip turtingo prekėj o sūnūs 
apsivedė su varginga mergina ir laimingiau gy
veno už kitus, apsivedusius su turtingomis. Chi
cago Ill. 1899, pusi. 23................................ 10c

508. Ženybos Paikių Miko. Kaip jam nelemtai su že- 
nyboms atsitiko. Iš lenkiškos kalbos vertė V. K. 
Plymouth, Pa. 1896, pusi. 10 (didelio formato .. 10c

12G9 Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 75
14 Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 50

Teisybės Pasakos. Raukius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių' apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67..... 25

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

JUOKIS į 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

gir .....— -----------—gi
Gerb. Jurgis' Išalkęs (iš Pa

ryžiaus) rašo: “Juoku Sky
riaus Burbulas. Tai baisiau 
kaip žemes drebėjimas skaitant 
tokius žčdžius: "Didelė dovana 
gabiam šnipanosiui’. Nejaugi 
gerb. Juokų Red. sumanė virsti 
j ‘šnipanosius’ kad sugalvojo 
dubti dovaną už šnipinėjimą? 
Kas iš skaitytojų pasilokamins 
to pelno.... Lai jau butų kad 
‘Tarkoj’ ‘taip durnai, šlykščiai, 
negražiai rašinėja miestų Var
dus’. Bet kokiam tikslui jau 
tas juokas bebūtų kad. nedora 
yra pajuokti kitus, ir kam ta 
kolionė ‘po matuškie’ jeigu nie
kas nesikoliotų ?. .. . ĮKit i, ypa
tingai iš augštų asabų, laiko- už 
didžiausią dorą jeigu ką pava
dina negražiu vardu, arba sau 
turi bjauriausias pavardes, ar- 
ya užvardžius, kaip ‘Eglė žal
čių Karalienė’, ir tt. O tas pats 
Washington iš Prancūziško rei
škia karvė. Tik .minėk viską, 
išeis kad kiekvienas žmogus 
yra....

“Tas taip jau turi savotišką 
grožę jei daug laikfalščių var
toja ‘kvailius, žioplius, svola- 
čius, bragiadus, niekšus’. Jeigu 
to viso nebūtų tai kokiais žo
džiais žmoneliai tuomet susi
kalbėtų ....

“Jau dabar laisvos Lietuvos 
poneliai pridirbo tokių žodžių: 
menas, lakūnas, ar gal lakudra, 
provincija.... Bet prie kokių 
būdų reikia tuos žodžius suvar
toti? ‘Menas’, išvertus Fran- 
euzišką Į Lietuvišką bent bus 
valgių’ sutaisąs; ‘lakūnas’, tai 
senas Lietuviškas žodis, kuo
met šuniui paduoda atliekamų 
barščių lakti, tada sako ‘geras 
lakūnas’ jeigu viską išlaka, iš
laižo bliudą. .. . O ‘provincija’ 
ką reiškia? bent tą kad Lietu
va jau senai kaip parduota po
nelių Poliakijai, ir jų metrikuo
se įrašyta — province de Polog- 
ne; tik ko tie ‘žmudziakai’ ne
pasiduoda .... Arba dabar tas 
garsiai skambantis terminas, 
‘Neo-Lithunia’, kokiam liucipie- 
riui priklauso ?....

“Ne tuščiomis ir Lietuvis Lie
tuvį ‘ėda kad tas pastarasis ne
kartotų jokių baisesnių žodžių 
savo raštuose, nieko nekalbėtų, 
neprieštarautų ponelių civilizuo- 
čių tvarkai, o tik butų viernas 
ir ištikimas ponulių vergas-če- 
batlaižis. ...”

Gerb. Jurgiui Išalkusiam dar 
reikėjo paniekinti žodį “respu
blika”, “prezidentas”, “civiliza
cija” su kitais jo paniekintais 
žodžiais, labai reikalingais ir vi
same pasaulyje priimtais, o jų 
vieton įpiršti visus kitus pieme
nų vartojamus kelionių ir pasi- 
dergimų žodžius į musų laik
raščius.

Bet ir to užtenka. Matome 
prie ko jis palinkęs. Bolševikų 
laikraščių “svolačiai”, “bradia- 
gos” ir kiti dailos žodeliai jam 
labiau patinka negu “provinci
ja”, “menas” ir kt.

Jurgiui Išalkusiam prisimena 
dar tie gražus laikai kada bau
džiauninkas buvo ponų visokiais 
vardais vadinamas ir kovoja
mas, ir jam matosi reikalingu 
tuos žodžius po senovei vartoti. 
Prisimena kaip žandarai kėlio
jo ir dergė Lietuvius, nori kad 
Lietuviai tarp savęs taip kolio- 
tųsi. Prisimena kaip piemenu
kai tarp savęs kalbėdami viso
kius daiktus ir vardus išverčia 
i kuošlykštesnį užvardijimą, no
ri kad laikraščių redaktoriai sa
vo laikraščiuose talpintų taip iš
kraipytus miestų ir vietų var
dus. Pagaliaus, piemenukai juo
kėsi vienas kito tokius bliuzni- 
jimus girdėdami, ir jis nori tu
rėt juoko iš tokių pat niekų lai
kraščiuose.

Juoki] yra visokių. Necivili
zuotos bobelės susipykę, viena 
kitai pakelia andaroką ir eina 
sau. Pašaliniams tą matantiems

buna juoko. Bet ar tai gražus 
juokas?

Juokai", tikri juokai, yra šva
rus, turinti kokią nors išvadą, o 
ne blevyzgas. Daugelis juokų 
turi net pamokinimus, filosofi
jos grūdelius. Prie tokių juokų 
reikia siekti, tokiais visuomenę 
vaišiiitii. Tada neliks tų šlam
štų iš seniau ĮsigyvenUsių kadi 
dar žmogus žmogų už nieką lai
kė.

P-lč Levošė Vittrakiutė (vie
tinė), kuri laiko pinigus pasi
dėjusi The A. B. Savings and 
Loan barikė, nemokanti rašyt!, 
kur prireikia pasirašyt vardą ir 
pavardę, padėdavo kryžiuką.

Aną vakarą ji atėjo pasiimt 
kelis dolariūs [pinigų, ir jai pa
duota pasirašyt ant ištraukia
mo lakštelio. Ji vietoj kryžiu
ko parašė 0.

Kasierius klausia: “Tu pasi
rašydavai X, kodėl dabar ra
šai 0?”

“Tamista, aš jau apsivedžiau, 
dabar mano pavardė kitokia”, 
atsakė ji.

Vieni dalykai yra kuriuos 
reikia daryti; kiti dalykai yra 
kmduos norime daryti.

Vienus darome kaiip norime, 
kitus reikia daryt kaip reikia.

Visad daryk ką reikia ir kaip 
reikia, o ne ką nori ir kaip nori.

Klausysi — girdėsi, 
Girdėsi — žinosi; 
žinosi — darysi, 
Daryąį — laimėsi; 
Laimėsi — gyvensi.

Šiaurys.
Tai yra trumpa ir aiški gy

venimo folisofija. Jos reikia 
prisilaikyti.

Bet kad pirmiausia stovi žo
dis “Klausysi”, klausyti žmonės 
tankiai pradeda klaidingą, o 
nuo jo paskui tęsiasi visas gy
venimas ne tuo keliu — ir už
sibaigia pražūtingai.

Taigi svarbiausiu dalyku gy
venime yra mokėjimas pasirin
kti KO klausyti:-

Lietuvos paišoriams, kalbos 
ir rašybos darkytojams, pata
riame išrasti geresnį žodi “gal
vai”, nes tai yra tikrai Lenkiška 
ir Rusiška — vienų “gloiva”, ki
tų “golova”.

Gal išradus Lietuviškesnj žo
di “galvai” kitaip ir smegenis 
joje užsilaikys ir nereiks vie
niems žiūrėti i Varšavą patrio
tiniais reikalais, o kitiems į Ma
skvą literatūros kuriniams.

šL'
Mes patrinijome kad steigiant 

kokias nors organizacijas, Įsta
tus joms rašant, konstitucijų 
pabaigoj niekad neužmirštama 
pridėt likvidacijos punktelis.

Teisybę aną metą pasakė vie
nas Clevelando daktaras kalbė
damas Tėvynes Mylėtojų Drau
gijos kuopos agitacijos prakal
bose, kad “kas turi pradžią tu
rės ir pabaigą”. Lygiai kaip 
Įstatų knygelės: nors išpradžių

Kūdikiai mėgsta ji I
Jie net prašo dattglaus! 

Bet kuomet jie yra Ubai jauni ir d.ir ne
gali kalbėti, tuomet j'i kalba už 
juos—pit<’bčkit kaip jie užsidega 
džiiugsmu, kuomet ma'i.-.i p-iitna banką 

BAMBINO 
Ircg. S. V. PaL Biure.

r.ifftebč’kit j'.i pa’Hr.ra-. nuryti šita ska
niau-j tiduritj pa’iLOjuotojn, ko’.ts tik 
kuomet r.o s huto pa-larytas. Ir jis m l 
lengviausis, vienok veikla pašekraingiau- 
siai ! Mot Ino.’—i'jj u. smagumo
jausti malo:ynu:i, paiitik<';im i ir už..i- 
cinūdiniuM, •» i jus i-imloj ite Ba\i<hno, 
kuomet kūdikis [>..; ltro :■ -Timin, suer
zintu. piktu—tai yri ti ri zo'.’ii vi ior.'t 
užkietėjimo. Miegok šiąnakt ramiai, n-y ,-u 
austančiu rytu kur|ikis v?la bus linksmus 
kai visliom t. Baubino atliks cavo darb-i 
ir atliks gerai!

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

per dhugėlį puslapių kalba apie 
nuveikimą didelių darbų, gale 
paaiškina ta draugija kada nors 
turės pabaigą, ir kaip tą pabai- i 
gą įkūnyti, nors dar pradžios 
nebuvo.

PLEISKANOS
PUČKAI ANT VEIDO?

I'čisii/Hkil savo varcL? ir adresą, gau
sit dykai LidtuViii kalboj išleisti! ap
rašymų kaip išsigydyt. Tūkstančiai 
lūonii pasinaudojo. Rašykit tuoj:

L. VULKAN
119!) E. 71 St. Cleveland, O.

Auksinių Daiktų 
Krautuve

( Užlaikau visokias brangraeriąs už 
prieinama kaina, šliubinius žiedus, 
laikrodėlius, špilkas, perlus, fonlani- 
nes plunksnas, britvas ir kitką. At
lieku visokius taisymo . darbus.

j. krasničkAs
9$>9 E. 79th St. Cleveland, O.

$ LOUIS EISENBOG J 
įTuri Geležinių Daiktų, Pečių,į 
£ Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, į 
J Lieja ir Stogam? dangalų į 
į 1169 East 79th St. N. E. 5 
į Princeton 1337-K ' 5

B

RODYKLE No. 1

Rašo ISABELLE KAY
ŠEIMININKĖMS KELRODIS

šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti palan-Lietuvc ................ .. -■.... . •
nui pagerinimui jos žinojimo atlikinejant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps stfaips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptai
Tomatos yra skanios daržoves pa

darymui geros zupės. Visada laikyk 
dėžę savo namuose greitam naudoji
mui. Bandyk šį receptą gerai zupci.

SMETONINĖ TOMATŲ ZUPĖ
2 puodukai evaporated pieno
1 puodukas vandens
3 puodukai iš dėžės ar virtų švie

žių tornatų.
2 riekutės svogūno.
1 šaukštas trintų petruškų.
1 šaukštukas druskos
*/£ šaukštuko pipirų.
1 šaukštukas cukraus
Vi šaukštuko kepamos sodos
2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų.
Sudėk prieskonius prie tornatų ir 

virink penkiolika minutų. Išspausk 
per sietuką ir atšildyk. Sutarpink 
sviestą dubaltavam virdulyj, dadėk 
miltus, išmaišyk iki liks lygi.

Atmiešk pieną su vandeniu ir pilk 
i sviestą ir miltus—nuolat maišant 
iki mišinis sutirštės, dadėk sodą į te
matęs, ir sumaišyk su baltu sosu. 
Tuoj dėk į stalą.

Virtuvės Reikaluose
Kožna šeimininkė kuri pati gamina 

valgius turi padaryt virtuvę linksmą. 
Turi žiūrėt kad viskas butų vietoj 
taip kad galėtų rasti kada reikia.

Maža, gerai vėdinama virtuvė bus 
sveika ir linksma.

Jeigu dedi lemonus į pečių pirm 
naudojimo jų, sušildyk pilnai ir su- 
kočiok rankose iki suminkštėja. Tu
rėsi ne tik daugiau sulčių negu iš šal
to bet taipgi juose yra skonis kokis 
šaltame lemone niekad nesiranda.

Kuomet dengi vaisių indus, vietoj 
rišti popierą su šniūrais, įmerk ne- 
pergeriamą taukais popierą į labai 
karštą krakmolą ir tuoj uždėk ją ant 
stiklo, prispaudžiant standžiai iš šo-

Mes Rekomenduojame S

nų. Kuomet sudžius popierą bus kai 
dangtis ir oro neįleis.

Naminiai Pasigelbėjimai
Baltą langų užtiesalą galima nu

valyt naudojant labai tirštas muilo 
putas su spondžiu. Naudok baltą 
muilą ir šiltą vandenį putoms daryti. 
Spondžiu reikia išspaust beveik sau
sai kad vandeniu nepersigertų uždan
galas. Geriausios pasekmės buna iš
tiesiant uždangalą ant plokštumos.

Surūdijusį prosą galima nuvalyt su 
pumika arba bile pudra. Žiūrėk kad 
proso apačia butų slidi, nes nerpgu- 
liariškumai kliūva už materijos ir 
tankiai sugadina šilką ir vilnonius.

Gerai yra rengiant krakmolą pa- 
drožti kelis šmotelius muilo ir dadėt 
i krakmolą. Tas padarys gražų sli
dų paviršį kalnierių ir kapsų ir ne
duos prosui lipti.

Valant pintinius patiesalus, geriau
sia yra naudoti šaltą vandenį ir am- 
moniją.

Grožės Patarimai
Padidėję odoj skylutės yra nuo 

naudojimo pauderio arba stokos at
sargumo odą mazgojau t. Odą išva
lius kiek reikia, nuplauk pirma šiltu 
vandeniu, paskui šaltu. Jeigu šalto 
vandens nenaudosi skylutės pasiliks 
didelės ir didės. Numazgojus burųą 
pilnai, naudok most i (kurią gali gau
ti vaistinėj už mažą kainą) ir intrink 
ją į odą pirštų galais iki išdžiusiant.

Ypatiška Sveikata
Švarus dantis retai genda. Jeigu 

užlaikysit dantis švariai visada—ne 
tik retkarčiais, išvengsit daug skau
smo nuo dantų gėlimo. Vartokit ge
rą dantų valytoją reguliariai po val
gių ir einant gulti ir nueikit pas den- 
tistą du sykiu Į metus išegzaminavi- 
mui ir patarimui, ir turėsit švarius 
baltus tvirtus dantis kurio dadės gra
žumo jūsų išvaizdai ir sveikatai.
ekančius Produktus:

Kuomet jums reikia pieno darymui 
pudingą, zupiii, pyragaičių ir 11., ne
užmirškit naudoti Borden’s Evapora

ted Milk, kadangi jis yra geriausias 
pavaduotojas tikram pienui ir Smeto
nai reikalingiems šitokiems daiktams.

I L/Jeftcr than a Mustard Planter

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

VISOSE VAISTINYČIOSE
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

I

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ”

JISAI BUVO ATVAŽIAVĘS 
BALTU ARKIU -

'T'AIP tik galėjo pasakyt vieno Pitts- 
* b>irgo darbininko teta kuri parda

vė senu skarmalų rinkėjui už 25c. senas 
drapanas kuriose jis buvo paslėpęs sa
vo $1700 sutaupytų pinikg.
Jo nuostolis vėl mokina jog tinkaTniaū'- 
sia vieat perviršio pinigams yra tvirta
me taupymų banke.
I’er 71 metus šis bankas saugojo tau
pymus Clevelaridiecių ir mokėjo už tai 
atsakanti nuošimtį. Padarykit jį “sa- 
'o banku”.

incorporated

<5ocietg for ^ataings
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Cr.EVELANDO DIDZIAŲSIS IR SENIAUSIS 
TAUP. BANKAS



' woven into the white garments 
have always been popular.

In winter furs were worn.

” D T K V X

LITHUNIAN TYPES 
AND CHARACTER

Other Characteristics
Nearly all Lithuanian graves 

are surmounted by large wooden 
crosses, though sometimes iron 
is used for this purpose in
stead of wood. Frequently the 
tombstones are of curious shape, 
which is not without traditional 
meaning and probably associ
ated with mystical ideas. A re
production of the human body 
is often very striking; similar
ly birds are occasionally depict
ed in flaght, whilst a triangle 
finishes off the tombstone. Here 
also the Lithuanian penchant 
for lively colours (other than 
in dress) asserts itself.

A very singular article used 
in the house was the ‘ žibintas” 
— a receptacle, very often lav
ishly carved, which contained 
the chips and shavings with 
whifh the chamber of the spin
ning women was illuminated. 
As everywhere in peasants’ 
house, the spinning room was 
the hall of songs and stories. 
And every one of these old ži
bintas, with its bizarre paint
ings and motley carvings, has 
heard almost all of them, while 
lighting the labours of manj’ 
generations of toilers.

Another interesting object is 
the “kanklės”, a species of 
ziter, which is also always carv
ed. The kanklės is really an ap
pendage of the žibintas, for it 
was in the nature of a fete 
when a “kanklininkas” perform
ed in the women’s spinning 
room in much the same way as 
the peripatetic rhapsodist of the 
ancient Greeks. The kanklinin
kas sang or recited to the ac
companiment of his instrument.

Dress among the Lithuanians 
has altered with the times as 
in every other country; but 
throughout certain character
istic features have survived. Old 
drawings indicate that the prin
cipal article of clothing for 
both sexes was a long garment 
of white linen resembling a 
shirt. Over this was worn a 
robe of various colors, which 
the wearer adjusted to suit his 
own fancy. Later, towards the 
XVth and XVIth century, two 
of these upper garments were 
worn. One fend would be brought 
under the arms and fixed to 
the shoulder with a clasp. The 
two pieces of material crossed 
naturally at the back and in 
front. A belt above upper gar
ments would be simply white in
stead of coloured.

Colours were worn for joy
ous occasions, white being usual 
for graver festivals. This cus
tom has survived to our own 
day as indicated in Lithuanian 
popular songs. Engravings of 
the XVIIth century (Pretorius) 
shows that in place of wearing 
over the loose white under-gar
ment two large pieces of mat
erial, women and young girls 
often wore two small pieces 
which descended from the hips 
at the sides, another in front 
and a fourth behind. Another 
garment would also be. worn 
over these, white in hue. Em
broidery and ornamentation

. The feminine headgear called Į 
“kyką” has been retained till, 

i the present day. Young girls I 
had their hair either unplaited, 
tied with a ribbon and adorned 

i with a crown of rue which was j 
j gathered daily in the garden, ■ 
1 or plaited and coiffured in dif- j 
j ferent styles. But the last-nam-! 
ed usage did not become gen- j 
erai until recent times. On the ' 
feet shoes of leather or bark j 
were worn. Sabots were un- i 
known among the Lithuanians 
until the XVIIIth century.

At that date Lepner speaks 
about two white undergarments 

j which the Lithuanians wore in 
i the Prussian region. The lower 
part of the body was covered 
with several garments already 

I described, but over these was 
placed a sleeved coat, coloured 

! blue or green, with a broad yel
low collar, and cuffs of the 
same color on very wide sleeves. 
For ceremonial occasions this 

' coat was worn longer than in 
I ordinary life. Over this again 
j was put a linen garment entire- 
| ly white. Shoes or boots, worn 
i instead of bark slippers, were 
! of drab leather.
j Male dress has always been 
(simpler than that of women.
An upper garment with sleeves 

į formed the man’s entire equip
ment. In summer the upper 

I garment was of white linen, in 
' winter white or brown or grey 
wool. A belt encircled the body 

(and was fastened with a buckle. 
■ Later the men wore an overcoat 
Į of grey cloth with a straight 
I collar and wide skirts with 
; black borders. On the head 
was a felt hat or in winter a 

’ leather cap.

THE BROOK
By Walter R. Baublis. 

Rushing down the mountain 
side,

With a tumble and a glide, 
Leaping here and falling there, 

Ijovous, happy, free from care.
I Dancing, singing on its way 
Thru the night and thru the 

day,
'Flowing past the forest glade, 
’Neath the huge trees spreading 

shade.
On its banks the grass is green, 
Violets are also seen,
Always first the note to bring 
That it is already Spring.
On a sultry Summer’s day ... 
Children wade in it and play, 
While at night beneath the 

moon
It hears the sweet lovers’ 

croon.
But when Winter’s icy hand 
Whitens the surrounding land, 
Slowly the gay voice is stilled 
And with silence its path filled.
Oh! were I a babbling brook, 
How gay all the world would 

look—
As I leap and fall and fare, 
Joyous, happy, free from care.

--------oo--------
Early to bed /and early to 

rise and you’ll never meet any 
regular guys. Come late and 
stay early.

OFFICE CAT
TRADE MARK

BY JUNIUS

From Two Tombstones
John Smith lies here without 

his shoes.
He drove his car while filled 

with booze.
Here’s Mary Jane—but not 

alive,
She made her Ford do thirty- 

five.
-------- o--------

Civilization can progress just 
so far. T. Neura says there is 
a limit to the space that can be 
occupied by billboards.

-------- o--------
He who runs may read, and 

she who walks may powder her 
nose, and does.

-------- o--------
A. Praškevičius thinks one 

advantage of the budget system 
is (that the politicians cannot 
budge it.

-------- o--------
“A new baby is always a new 

baby”, states A. Zdanis. ”As 
: a matter of fact, a new baby is 
a good deal like a new car. You 

j don’t know how to treat one and 
Į enjoy it until you have had two 
or three.”

-------- o--------
So Say We

One sign I’d like to see on every 
mail box
Throughout these vales and 

and hills;
i A sign reading something like 

this:
“Kindly (post no bills”.

-------- o--------
Nothing left to reduce but 

the taxes. The taxpayers are 
already reduced.

-------- o--------
Definition

Mis-tle-toe, noun. An ever
green plant hung over-head so 
men can have an excuse to kiss 
a Miss.

—1-- O'------
Wouldn’t you hate to be Jack 

Dempsey, asks Tony Virbickas, 
and think of all the money 
Jackie Coogan gets away with.

-------- o--------
The hardest work, thinks A. 

Šimkūnas some bimbos do is to 
to throw bouquets at themsel
ves.

-------- o--- :—
P. Delionis was making a vi

sit to a girl who lived in the 
country, and they were walking 
through the field when they no
ticed a cow and a calf rubbing 
noses in bovine love. He spoke 
up, “The sight of that makes 
me want to do the same thing”. {

“Go ahead”, she replied, “it 
is father’s cow.”

“Aha”, cried our hero, fear
lessly. He then opened the 
window and threw out his chest.

-------- o--------
Man in Santa Rosa, Calif., 

cussed a telepone. Fined ?10. 
Probably worth $20 to him.

-------- o--------
They were seated on a cozy 

settee in her parlor. The fire 
in the grate was getting low. 
The room was nearly dark. All 
at once the girl timidly said, 
“Jack, dear, 1 can’t understand 
why you lavish your affections 
on me above all the other girls 
in the world? Why is it?”

“Hanged if I know”, he re
plied, “and all the other fellows 
down at the house say that 
they can’t make it out either.”

--------o--------
The man on the level never 

goes down hill.
-------- o--------

Mrs. Baltrukonis says: May
be most of your troubles are 
your own fault. Ever look at 
it that way?

-------- o--------
J. Kazlauskas suggests that 

you hate the rent collector 
while you can. In a little while 
you’ll need all of it for the um
pire.

-------- o--------
Life would be one grand song 

says J. Palilionis, if is was as 
easy to earn money as it is to 
spend it.

Telefonas Main Gill
P. J. KERŠIS 

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

C. D. A1NGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

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 Schofield Bldg.

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

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

HENRY LAVINE 
ADVOKATU.

| Atsargiai veda visokias provas. 
1009-07 Schofield Bldg.
prie Euclid ir E. 9th St.

į Cherry 730 Main 1261

Į PARDAVIMAI
SALDAINIŲ IR DELIKATESENŲ 

I krautuvė parsiduoda, geroj vietoj, 
i su 4 kamb. gyvenimui; renka $25; 
i lysas 3 metj; gera progra kas tokio 
! biznio nori, aš turiu kitą biznį, nega
lia to dažiurėt. Kreipkitės (20) 
7409 Superior Ave. Randolph 490.
LOCKYEAR Ave. 7202, 8 kambarių 

namas su maudyne ir garadžium, 
gerai pabudavotas gerame stovyje, 
parsiduoda. Klauskit telefonu Ran
dolph 1686. Randasi nuo 71 St. arti 
Superior avė. —
LIETUVIAMS KURIE NORI EIT 

I MOTELIO BIZNI
Mos turim geru hotelių Clevelande 

ir kituose miestuose, vietose kur ga
lima pirkt ant gerų išlygų ir kur ga
li daryt gerą gyvenimą ir gerus pi
nigus Rašykit arba ateikit pašne
kėt sava kalba, ir nesigraudinsit jei 
pribusit pasitarimui kaslink kokio 

' pirkimo, biznio arba gerų namų.
Kreipkitės prie Melevino 

THE EUCLID INVESTMENT CO. 
1009 Schofield Bldg. E. 9 ir Euclid 
Pel. Cherry 730 Main 1261.

LIETUVIAMS 
kurie turi keletą tūkstančių dolarių 

j ir nori Į nešt į gerą biznio arba apart- 
I mento budinką kur gali sudubaltavot 
savo pinigus ir kur budink:.s išsimo- 

I ka pats su 13 nuošimčiu. Mes turime 
tokių progų kur galit padaryt gerą 
investmentą ir kur džiaugsitės su 

i pirkimu. Mes taipgi turim visokių 
1 biznių ir namų, farmų kur nori mai- 
I nyt. Su visokiais pardavimais, mai- 
i nais ar pirkimais rašykit arba kreip- 
Į kitės savo kalba prie Melevino
THE EUCLID INVESTMENT CO. 
1009 Schofield Bldg. E. 9th ir Euclid 

Cherry 730 Main 12G1 •

GEROS PROGOS
2 šeimynų, ant Whitney avė. ir E. 

70 St.; $8250 greitam pardavimui; 
lengvos išlygos.

2 šeim., ant Morgan Avė., $6500; 
įmokėti $1500; likusi lengvais išmo
kėjimais G nuoš. Imkit tuoj.

Geras 2 šeimynų namas ant E. 78 
St.; po G kamb.; labai geras namas; 
įnešti tik $1500, likusi G nuoš. išly
gomis.

4 šeimynų, E. 99 St.; $18.000; di
delis lotas; įnešt reik $4,000; likusi 
G nuoš. išlygomis.

2 šeim., Decker Avė., 7 kamb. ša
limai, vienas kamb. ekstra viršuje; 
didelis tvartas, galima padaryt 3 ga- 
radžuis; Lotas 48x160; kombinacijos 
pečius, sleitų stogas, kaina $10,800. 
Reikia įmokėti $3,800.

Pavienis namas ant Utica arti E. 
G2 St., 6 kambariai ir maudynė, su 
atiku; kombinacijos pečius; kaina— 
$5200. Reikia įmokėti $1500.

Pavienis namas, Ruiscl Court, arti 
E. 70 St., 7 kambariai su ugniakuriu; 
maudynė, garadžius. Kaina $5200. 
Reikia įmokėti $2000.

ČEVERYKŲ krautuvė, taipgi ma
šinos taisymui, tavoms visas naujos 
mados, labai puiki vieta; lysas ant 
penkių metų; kaina pigi, nes savinin
kas iškeliauja. Atsišaukit greitai, 
nes tokios progos negreitai gausit.

Mes turim visokių gerų pirkinių ir 
apartnientų. Kreipkitės prie Mele
vino:
THE EUCLID INVESTMENT CO. 
1009 Schofield Bldg. E. 9th ir Euclid 

Cherry 730 Main 1261.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
ISt DANTISTAS fSI!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

y'AV.VAW.'AW/.W.V.W.VAV.VAV.Vu'AW.WAV/.'AhV

j Rakandų Krautuvė į

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

Musu kainos žemos, prieinamos kožnai klesai.

Cleveland Furniture Co.
6412 Superior Avenue

M. Sacevičius ir J. Choinaekas, Savininkai.

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Axgen- 

turą šios ypatos
Juozas Dabasinskas.......... L200
Juozas Leimonas ......... -.200
Jurgis Savickas ..................100
Jonas Lorencą ..................... 30
Ona Sabaliauskiene ............ 100
Liudvikas Milius ................700
Aleksandras Donaitis ........ 150
Jurgis Jeskelevičius ..............50
Katrė Jurgelienė ................500

DR. FRANK F. HAPPY
DENTISTAS

Visas darbas garantuojama. 
Beskausmis traukimas.

Atdara nuo 10 ryto iki 2 dieną.
. Nedėldieniais nuo 10 iki 12.

VIRŠ PAKELČIO VAISTINĖS
I Kampas E. 20t St. ir St. Clair.

GELEŽINIU DAIKTU 
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1G57 EAST 55th STREET

Kreipkitės vėl: 
“Dirvos” Agentūra 

3352 SUPERIOR AVE. 
CLEVELAND, O.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandoi 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po pi«1 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 11

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

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

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

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

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negali būti sergančiu. Pamėginkit 
Paio-Expelleriu išsitrinti skaudamas vietas.

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

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

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

Piimos Komunijos 
PAVEIKSLAI
Tegul jusu vaikučiai turi am
žiną atmintį savo Pirmos Ko
munijos — jų linksmiausio 
pradinio gyvenimo nuotikio. 
Užkviečiu visus vaikučius ir. . 
mergaites bei jų tėvus kreip-. 
tis į musų padidintą puikią fo- 
totografijų studiją nusitrau- 
kimui Pirmos Komunijos pa-, 
veikslų. Traukiame visokio 
didumo, taipgi su kiekvienu 
tuzinu paveikslų duodam vie
ną didelį paveikslą dykai.

ANTANAS BARTKUS 
1197 East 79th Street

JONAS BALUKONBS
----  Advokatas ----

Naujas ofisas 92 I Engineers Bldg. Tel. Main uso

į Ir Veil Augštos Klesos! Geriausios! < 

į Arkliu Lenktynes |
■: ANT MAPLE HEIGHTS MILE TRACK į 
į GEGUŽIO 17 j
į 13 Dienų .iki 13 Dienų % 
£ GEGUŽIO 31/ S
■4 Bus didelės laįžybos — Atidarymo Lenktynės, į-
< S N Gegužio 17 d.; The Ohio Derby, Gegužio 24 d.. The Flash į
< S> Gegužio 28 d.. The Championship, Gegužio 31 d. į
į SFPTYNIOS LENKTYNĖS KAS POPIETIS (Išskyrus į
S f
į Nedėldienius); pirmutinės lenktynės nuo 2:15. <
< A beina įžanga $2, iš ko apsimokės karo ir miesto taksai. į
5 ::

NAMŲ IR
GYVENIMO

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

8707 BUCKEYE RD.
CLEVELAND, O.

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiant ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio,

i--———...... -..................................... " ii iirr-n

/



L |di-

Turiu suvirs 60 farmų pardavimui, 
visokio didumo, su budinkais, gyvu
liais ir apsėtais laukais. Farmos par- 
siduoda ant lengvų išmokėjimų,, ir 
daugelis tų farmų parsiduoda labai 
nupiginta kaina. Atsišaukit tuojau 
reikalaudami farmų surašo: (20)

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

1 ' A -------f.r   
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GYVULIŲ VEISLĖS 
GERINIMAS LIE

TUVOJE
(Specialiai “Dirvai”)

• Niekam ne paslaptis kad Lie 
tu'voj kaip žemės taip gyvulit 
ūkis yra dar neauigštai pakilęs 
Tą suprato jau prieškarinė ca 
ro valdžia. Jau tuomet būvi 
steigiama (daugiausia stamibes 
niuose dvaruose) (kergimo pun 
k tai ariba kitaip sakant veisli 
nių eržilų, bulių vietos. Ark 
lių kergimo stotyse daugiausi: 
'buvo laikoma ar sunkiųjų arde 
nų ir bi'tingu veislės. Tos veis 
lės eržilai buvo gabenama ii 
Belgijos. Reikia pastebėti kai 
prieš karą (Lietuvoj jau nema 
ža buvo tų sunkiųjų, tvirtąjį 
aikl'ių. žmonės juos labai bran 
gina, nes jie yra nepaprasta 
tvirti ir darbui tinkamiausi.

Ši sunkiųjų arklių veislė nu 
stelbė musų žemaitišką arklii 
veislę. Kaip žinoma ntusų ‘"tau 
tiniai” Žemaičių arkliukai yr: 
nedideli ir dlaalųs. (Bet jie yr. 
(kaip sako jų dar turintieji', 
nepaprastai ištvermingi, stip 
rus, greiti. Arklių žinovai vi. 
lik šios veislės inenuneigia i 
stengiasi ją palaikyti. Tos veis 
lės yra dar Žemaitijoj, rodo:

- Plungės ir kituose dvaruose, ši 
arklių buvo ir pernai metą Kau 
no Žemės Ūkio Kooperativų Są 
jungos Parodoj. Jie daugeliu 
laibai patiko. Ir, reikia manyti 
ši veislė ir daugiau išsiplatins 
ypač mažesniuose ūkiuose. .

Bet vis Įtik idauguma ūki n ir 
. kų labiausia nori sunkiųjų arde 

nų Įsitaisyti. Tą geriausia su 
■ prato nepartinė žemės Ūkio Kc 

' ciper. Sąjunga. J'i, susitarus si 
'J musų valdžia, pereitą gruod'žii 

—16 d. išrašė pirmą veislinių gy 
vulių partiją iš Švedijos.'- Išvi 
so gyvulių atgabenki' 196 gal 
vos. šie įgyvuiiai veislės ir ru 
sies žvilgsniu taip skirstoma:

Holandų veisles, galvi jų:
Bulių ‘17 galvų, 
Karvių 19 galvų, 
Telyčių 59 galvos.

Švedų žalųjų veislės galvijų 
Bulius 1.

Išviso galvijų 106 galvos.
Ardėnų veislės arklių:

Eržilų 17 galvų, 
Kumelių 27 galvos.

švedų veislės arklių:
Eržilų 4 galvos,
Kumelių 13 galvų.

Išviso arklių 61 galva.
Jorkširų veislės kiaulių:

Kuilių 6 galvos, 
Kuilių 9 galvos.

šropširų veislės avių:
Avinų 3 galvos,
Avių 11 galvų.

Gyvuliai vežti žiemą buvę la 
bai nepatogu. Audros metu lai 
ve buvo užmuštas vienas buliui 
ir viena kumele. Bet tas pirkę 
jams nepadarė nuostolio, ne. 
gyvuliai buvo apdrausti.

žmonės 'gyvuliais labai paten
kinti, dėkoja draugijai už pa 
Tirpinimą. Reikia pastebėti kac 
prie dabartinės pinigų štoko: 
vargiai kas galėtų tokių gyvu 
lių įsigyti. Bet čia Lietuvos vy 
riaus-yfcė padeda. Darant Ž. U 
K. Sąjungai sutartį su Švedai: 
musų vyriausybe davė garanti
jų Švedams ir, kas svarbiausia 
perkamiems gyvuliams nemažas 
subsidijas teikia. Pav. veisli
niams kergimo punktų gyvu
liams valdžia užmoka pusę kai 
nos, gi šiaip gyvuliams save 
reikalams perkamiems, ketvir
tą dalį. Be to, gyvuliai kredi
tan imama. Perkantieji gyvu
lius turi tuoj tik 10 nuošimt;’ 
sumokėti gyvulio kainos, aštun
tą nuošimtį už atgabenimą, o 
likusius 32 nuoiL (atmetus 50 
nuo. valdžios sumokamus) rei
kia sumokėti per 4—-5 metus. 
Tai žmonėms labai prieinama.

Antra gyvulių partija jau da
bar vėl ruošiama. Tikimasi 
•kad šiuo kartu ūkininkai dau
giau gyvulių gabendins. Ųžsa-j

kymai priimami Kaune, ž. U. K. 
Sąjungoj. Tarp kitko galima 
priminti kad čia ir Amerikonai 
gali prisidėti, savo namiškiams 
Lietuvoj geros veislės -gyvulių 
užsakydami. Tai svarbu ypač 
rems kurie mano namoų gryžti 
rkininkauti.

Baigiant reikia pastebėti kad 
tors 'Lietuvos ūkininkai dabar 
kandžiai visokių reikalų spau

džiama, bet_vis tik ūkis Lietu
voj kila, ir tas ypatingai apsi- 
■eišlda gyvulių veislės germi
ne. Berniokas.

lugpjučio Mėn. Kaune 
Bus Didelė Iškilmė

(Specialiai “Dirvai”)
Nuo rugpjūčio 22 d. iki rūg

ėjo 1 d. Kaune rengiama že- 
nės Ūkio Kooperativų Sąjun
gos Paroda. Ir tuo pat laiku 
nanoma padaryti pirmoji Lie- 
uvių Dainos Šventė. Šių me- 
ų paroda bus nesulyginamai di- 
'esnė už pernykštę. Pernai da- 
yvavo tik Lietuvos žemės dir- 
>ėjai, pramonės, prekybos įs- 
aigos ir kai kurios užsienio Ur
nos, pav. Vokietijos. Šįmet gi 
alyvaus Kauno parodoj su pil
tais savo paviljonais Suomija, 
Is'tija, Latvija ir Lietuva. Tos 
returiosi Pabalti jos valstybės 
rra padariusios sutartį, kuria 
emiantis jos visos dalyvaus tų 
ceturių valstybių parodose. 
Taip susitarta kad pirmiausia 
>us bendra paroda Suomijoj, 
>askui Estijoj, Latvijoj, ir pa
nirau Lietuvoj. Tų parodų tik
tas yra pažinti kiekvienos tau- 
os kultūrinį, ekonominį ir ben- 
rą tautos pakilimo laipsnį. Pa- 
odose bus išstatoma ne tik že- 
nės ūkio dirbiniai bei pramo- 

. šs-prelęybos pavyzdžiai, bet ir 
vairus- ministerijų statistiniai 
'aviniai, diagramos, liaudies iš- 
idbiniai, spaudos leidiniai, dar
ės dalykai, ir tt.

Prie parodos jau dabar ruo- 
iam-asi. Ir reikia tikėtis kad 
ių metų paroda duos nesulygi- 
amai didesnių vaisių už per- 
ykštę. Bet labai apsiriktų jei 
as manytų kad pernai buvo 
renka paroda. Kai kurie ma- 
ę užsienių parodas sako kad 
fauno paroda nei kiek ncblo- 
iau pavykus už Karaliaučiaus 
r Rygos parodas.

Tuo pačiu laiku rengiama ir 
urmoji Dainų Diena — dainų 
vente. Lietuviams tai dar vi- 
ai naujas dalykas, o Pabaltju- 
io tautoms — Estams ir Lat
rams — jau tradicinis dalykas, 
let sakoma, geriau vėliau negu 
iekad. Tai ir musų Dainų šven- 
š nors kitiems ir nebenaujie- 
:a, mums begalo svarbu suruoš- 
i. Jau dabar yra užsiregistra- 
’usių daugiau kaip šimtas cho- 
■ų. Kai 'kurie chorai siekia iki 
189 asmenų. Taigi reikia lauk- 
i didtelės Dainų šventes.

Čia reikėtų priminti Ameri
kiečiams Lietuviams jei kas ma
tytų šią vasarą važiuoti Lietu
von, kaip pav. pernai viena eks
kursija, kad pasirūpintų tuo lai
ku atvykti. Studentas.

Alytus
Daug buvo “Dirvoje” rašyta 

rpie įvairias Lietuvos vietas, 
bet neteko matyti kad kas butų 
palietęs šį kraštą, — Dzūkų kra
štą.

Alytus, tariamoji Dzūkų sos
tinė, yra tai nedidelis apskričio 
niestelis Nemuno pakrantėje.

Svarbiausia kultūros įstaiga 
ha yra gimnazija, kurion susi
spietę dauguma Dzūkų jaunuo
menės. Apie ją aš ir noriu pa
minėti.

Gimnaziją įkūrė ir jai vado
vavo p. K., pažangios minties 
žmogus. Bet “krikščionįs” pa
matę šios gimnazijos intaką Į 
tinio švietimo centro ir mokslo 
Dzūkijos kampelį, kaipo viena-

svarbos savo naudai, sumanė 
panaudoti šią gimnaziją savo 
ateities politiniams tikslams, 
būtent, siiklerikalihti mokinius. 
Tas jiems išdalies Sektųsi jeigu 
mokykloj nebūtų mokytoju ku
nigo Žigo, kuris beklerikalinda- 
mas pasidarė mokiniams nepa
kenčiamas ir afgtęšė juos nuo 
savęs.

Nerasdami prie vedėjo prie
kabės jį prašalint, griebėsi prie
monės, kurią ir įvykino, būtent 
atidarė čia penktą klasę (anks
čiau čia tik keturios buvo) ir 
senąjį vedėją, kaipo su stoka 
cenzo, paliuosavo ir pagadino jo 
vieton savo žmogų-kunigą.

Kad norima suklerikalinti šią 
gimnaziją lankančius mokinius 
matyti iš to jog viršminėtą ku
nigą,. Žigą, paskyrė penktos kla
sės ir čia esančių mokytojų kur
sų auklėtoju, nors jis apie auk
lėjimą nusimano tiek kiek kiau
lė apie debesis; pavedė jam ti
kybos ir Lietuvių kalbos moky
mą, trumpai sakant, padavė 
jam vyriausias klasių vadžias.

Kas liečia jo asmenį, reikia 
paminėti kad tai yra baisus ego
istas, despotas, nei kiek nesi
skaitantis su mokiniais. “Pa
prašysiu lauk”, “Aš čia ponas”, 
“Nežinai tai nezaunyk”, ir daug 
kitų tokių išsireiškimų tai mė
giamiausi jo sakiniai, be kurių 
retai kada apsieina.

Žinoma, mokiniai turi tylėti, 
kitaip žinotų kas su jais pada
ryti. Bet mokiniams užtektų 
žodžio, ir jie pamokytų kunigė
lį kaip reikia elgtis.

Prilips liepto galą.
Kursistas.

Pasai ir Vizos
.Piliečių Apsaugos Dep-to ži

niomis, kitašaliams vasario mū- 
-nesyj buvo išduota '206 vizos: 
Už jas gauta 7,365 litai 89c. šis 
judėjimas yra daugiausia pre
kybinio pobūdžio.

Užsienio pasų išduota Lietu
vos piliečiams vasario mėnesyj 
989. Užduos gaiuta 48,577 li
tai. Pailginta senų pasų 411, 
gauta 28.418 litai; išduota 254 
vizos, gauta 13,486 litai. Dau
giausia išduota dokumentų- iš- 
eiviams-emigrantams. Važiuo
jama į Kanadą (daugiausia), 
Afriką, Ameriką ii- kitus kraš
tus. Emigrantai sudavo 50 nuo
šimčių visų važiuojančių užsie
nin; kita pusė tai važiuojantie
ji prekybos ar sveikatos patai
symo reikalais. (“Tf,”)

Mokyklos Kaune
Kaune pradinių mokyklų yra 

sekančiai: 24 Lietuvių, 11 Len
kų, 11 žydų, 3 Vokiečiu, 2 Ru
sų, kuriose mokinasi: 2332 Lie
tuviai, 1346 Lenkai, 1381 žydai, 
-134 Vokiečiai ir 266 Rusai.

.. Kurie turit lotuš Newton Falls, O., 
dabar laikas 1<q nors su jais daryti. 
Mes galini ant jūsų loto pigiai pa
statyt koki tik norit nanui, medinį ar 
mūrinį, arba galit savo lotą išmai
nyti į gatavą namą. Mes turim na
mų Newton Falls, Akrdne ir Cleve- 
lande. Turim maži) farmelių įprie 
pat miesto. Pasiimk keletą akrų že
mes, laikyk karvę, vištų, o patsai 
dirbk dirbtuvėj tai tūrėsi lengvą gy
venimą su savo šeimyna. Rašyk Lie
tuviškai, arba atvažiuok, viską paro
dysim. Nemokėk dykai taksų už sa
vo lotą, nelaikyk žemės dykai. Kas 
neaišku klausk adresu: (21)

STAR REALTY CO.
P. O. Box 977, “Newton Falls, O.

Frank Albrecht
MALTAVO.JA NAMUS Iš VIDAUS 

IR JŠ LAUKO
Darbas atsakantis. Kainos prieinamos 

Lietuvis Vedėjas.
Randolph 5121.

1435 E. 551H ST. Cleveland, O.

REIKALINGA NAMŲ IR BIZNIU 
PARDAVĖJAI. Kreipkitės prie

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

PIRKIT FARMAS
Norinti apsigyverit ant gerų žemių 

ir tarpe savo tautos žmonių kur jau 
yrą suvirs 100 Lietuvių apsipirkę far- 
mas, pirkit ir jūs. čia Lietuviai tu
ri penkias draugystes, dvi svetaines 
ir naują bažnyčią, tai yra didžiausia 
Lietuvių ūkininkų kolonija' Amerikoj

I EUROPA
S. S. Leviathan
S. S. Geo. Washington
S. S. America
S. S. Pres. Harding
S. S. Pres. Roosevelt
S. S. Republic

Savžudystes Kaune
Kaune '1923 metais nusižudė 

viso 23 žmonės (15 vyrų ir 8 
moteris). Daugiausia (11) nu
sižudę del blogos padėties; sep
tyni iš meilūs.

7 Trindamas su Ruffles 
I) Išlrinsi Pleiskanas Lauk.

t

imasi

malonumo kiekvienam arti jna esan
čiam, ir vis neapsakomai niežti!

Ra^ffJes
Lt i prašalins. Ruffles vra tonikų 
galvos odai ir plaukams. Ruffles \ ra 
pleiškam! naikintojas su puikiomis 
pasekmėm ir.

!r tame nėr.i jokios paslapties 
Ruffles yra sudalytas ';ibi\: ir pat .- 
rusi keniiiut, kurie išdirbo fornujl i 
spe-.ialiai paskirta sunaikinimui p’ci/- 
kanu perų — ir Ruffles atlieka savo 
darbą.

Pamėginkit bonką ! Įtrinkit truputi 
Ruffles j savi -aivos odą kasdien 
apie per >ii\ait<? laiko. O kuomet 
pleiskanoti jau išnyks, tuomet naudo
kite karts nuo karto ir pleiskanos itj.i 
daugiau niekuomet nekankins! Tik 
G5c. už bonkn. Galima gauti uptiekose.

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

K
S

PAJIEŠKAU savo tikrą brolį Joną 
Grigaliūną. Turiu svarbų reikalą. 

Meldžiu atsišaukti.
Anelė Buividienė

6505 Bonna Ave. Cleveland, Ohio.

Automobilis
Parsiduoda Chandler Chummy Seda
nas 1923, beveik visai naujas. Par
duosiu visai pigiai ar net ant išmo- 
kesčio. Matykit

DR. VITKUS, 1286 Norwood Rd.

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

Kampas Superior ir E. 65 St.

KYLA
Žmogus kuris išrado šią sistemą 

buvo du sykiu operuotas,nuo patrū
kimo. Taipgi bandė vartoti. įvairius 
diržus, kokie tik šiandien randasi. 
Bet viskas (buvo veltui, pakol per 
daugelį metų ligos kankinamas išra
do naują sistemą išsigydymui nuo 
patrūkimo. Šita sistema yra gera vy-4 
rams, moterims ir vaikams. Šimtai 
žmonių kurie vartoja musų sistemą 
džiaugiasi sveikata ir rekomenduoja 
ta sistemą savo pažįstamiems. Delei 
išbandymo atsišaukite ypatiškai arba 
laišku. Atsakymui indėkit už 2 c. 
štampą. Rašykit šiuo adresu: (36)

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

PĮgį šių laikų trečia klesa ne- 
W ra tai tarpdenis. Ruimingi, 
M oru išvėdinami kambariai del 2, 
M 4 arba G žmonių su vandeniu 
igB ir kitais patogumais. Švarios, 
K' smagios lovos. Dideli sueigos 
U kambariai ir ganėtinai denių 
TįA vietos. Geras valgis, daugybe jo 
UI ir kokybė. Beno koncertai at-

sibuna kiekvieną dieną.

Suvienytų Valstijų Linijos ||g 
duos jums certifikatą su kuriuo 
lengvai galėsite sugryžti į šią gĮg 
šalį bėgyje šešių menesių. Su- H 
žinok apie šią privilegiją. Pa- |gĮ 
tirk Amerikos laivus pirmiau- ® 
šia.

United States Lines

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

The
Parisian Boot Shoppe

6014 BROADWAY
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SKAITYK IR 
PAGALVOK

,.i

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsirū
pint senatve. Bet “pasiryžimai” 
vieni niekur nenuveda.
Su bile diena gali padėt savo pinigus 
taupymu’ šioje Įstaigoje ir už juos nuo
šimtis eis nuo dienos padėjimo iki iš
traukimo, ne kaip kitose įstaigose kur 
nuošimtis pradeda skaityti nuo mėne
sio pradžios ar dar rečiau.
Ir nuošimtis nuošimčiui nelygus — čia 
mokama PENKTAS (5%) NUOŠIM
TIS arba 25'; daugiau negu gaunant 
ketvirtą nuošimtį.
Perkelkit savo pinigus čionai — viskas 
ko reikia tik atsineškit čia savo knyge
lę, ir jusu pinigai bus pervesti čia.
Atvažiavusiems iš kitų miestų patar
naujame pertraukime pinigų iš bankų 
ten kur jie buvo palikta.

THE A. B, SAVINGS & LOAN CO.
3354 Superior Av. Cleveland., O.
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, o no 

prie kokių neišlavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiuš 

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

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

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

Nedėldicniaia nuo 10 iki 1.

P

J5 BROADWAY, NEW YORK 
arba pas jūsų vietinį agentą

HOTEL CLEVELAND BLD CLEVELAND, O.
Managing Operators for

UNITE!.* STATES SHIPPING BOARDKALENDORIUS
jįj Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra reikalingas 

Kalendorius kart turėti kaipo informaciją: apie šven
ti . tcs’ KLminius įvykius, ir šiaip gerą pasiskaitymą. 
W SANDARA šiais metais kaip tik išleido tokį Kalen- 
j dori i, kuriame telpa daug eilių, informaciją ir šiaip , 
jį naudingą skaitymą. Kalendoriaus kaina tik 25 et.

Prisiąsk pašto ženkleliais 25c., o Kalendorius bus 
įjį tuoj prisiųstas. l‘jrl

“Sandaros”, savaitinio laikraščio, prenumerata me- ■ 
tams Amerikoje 82.50, Lietuvoje $3.00. Kas užsira

ki šys “Sandara” gaus Ka’end'oriu kaipo dovaną.
“SANDARA” |

327 E Street :: Boston 27, Mass, ’j

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtiniu. Pašalpą išmokėta $247,687.15.

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

S

Disn'os Spaustuve įsigijus automa
tiškas spausdinamas mašinas atlieka 
spaudos darbus pigiausia už kitus:

PLAKATŲ 6x9 colių didumo kainos
500 plakatu

1000 
1500 ”
2000
PLAKATAI
500 plakatų 

1000 ”
Ir kites kainos

_______ $2.50
_______ $3.50
_______ $5.00 ..
_________ 6.50
9x12 didumo
______ $3.50

_______ $5.00 
taipgi pigesnes.

KAM DUOT! KITUR JR MOKĖTI
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KUDIRKINĖS REIKALAI
Gegužio 4 d. mėnesiniam su

sirinkime tarp kitų tarimų ta
po nutarta neimti dar Draugi
jos pinigu iš Lietuvių Taupymo 
ir Paskolos Banko, kadangi tai 
įstaigai negresia joks pavojus.

Liko nutarta rengti didelį pik
nikų ant Chestnut Grove birže
lio 15 d., su žaislais, dovanomis 
ir paminėjimu Dr. V. Kudirkos 
25 metų mirties.

Susirinkime buvo skaityta 
laiškas iš Kauno nuo “Varpo” 
Bendrovės apie rengiamą “Var
po” numeri paminėjimui Dr. V. 
Kudirkos mirties, prie ko ir ši 
draugija yra nutarus prisidėti. 
Laiškas priimtas.

Suspenduoti nariai už užvilki
mą savo mokesnių yra šie: F. 
Leškauskas, K. Varakojis, P. Ži
linskas, J. Baltrušaitis, J. Pės

tininkas, J. K. Alekna. J. Petrai
tis, K. Kairukštis, Z. Matonis, A. 
Valatkevičins, V. židžiunas, J. 
Bagdonas, J Narijauskas, J. 
Juškaitis, A. Kudaba, A. J. Ker
šis, J. Kiliuškas.

Sekr. K. Rugienius.

Sandaros ir TMD. Seimų de
legatai jau sugryžo. Karpavi- 
čiai sugryžo panedėlo vakare, 
A. Praškevičius utarninke.

Plačiau apie seimus rasit ant 
pusi. 1-mo ir 2-ro.

Mirė Selvestras česnavičius, 
savininkas poolruimio ant 6930 
Superior Ave. Jis gegužio 9 d. 
buvo mieste, gryždaras ant gat
vei nualpo, pargabentas nomoii 
už keleto valandų tą pat naktį 
mirė. Palaidotas panedėlyje. 
Buvo apie 50 metų amžiaus.

Amerikos Liet. Ukėsu Klubas 
rengia dideles visuomeniškas 
prakalbas ketverge, gegužio 22 
d., Lietuvių salėj, nuo 7 vai. 
vakare. Kviečiama kalbėti ke
letas pažymių miesto ir valsti
jos viršininkų, kurie kalbės An
gliškai. Kalbės Teisėjai Bayer 
ir Corlett, kuris sunkiai baudžia 
automobilistus, taipgi Senato
rius Bendler ir užkviesta Kong- 
resmanas Crossier iš Washing- 
tono. Lietuviškai kalbėti ir
gi pakviesta tūli įžymesni vie
tos asmenis. Patartina mote
rims ir vyrams atsilankyti, nes 
bus daug ko svarbaus išgirsti, 
ypač kad dabar ateina preziden
to rinkimai.

Sandaros 18 kuopa laikė su
sirinkimą utarninke, gegužio 13 
d., Lietuvių salėj, kame buvo iš
duota seimo delegatų raportas 
ir padaryta keletas tarimų.

Nutarta surengti išleistuvių 
vakarienę Jonui Plerpai, veik- ( 
liam vietos tautininkui Sanda- Į 
riečiui, kuopos iždininkui, kuris | 
išvažiuoja Lietuvon ant keleto! 
mėnesių. Jo viteon iždininku 
išrinkta V. P. Banionis. Aps
kričio iždininku jo vieton liko j 
Iz. Samas.

Birželio 8 d. nutarta rengti 
draugiškas išvažiavimas ant ko-! 
kios nors farmos.

Išrinkta komisija del rengi-i 
mosi prie sekančio rudenio vei
kimo. Užsiprenumeruota visas j 
setas naujai rengiamo veikalo ■ 
“Algis ir Giedrutė”.

Sandarietis. | 

Tarp Clevelando ugniagesių ir 
miesto tarybos eina dideli nesu
sipratimai. Miesto valdyba ne
nori pripažint ugniagesių uni
jos. Pora metų atgal buvo su
organizuota unija, prieš kurią 
miesto valdyba išėjo priešingai: 
ir suspendavo unijos pirminin

ką K. Urbanovičių. Kiti ugnia
gesiai prie unijos nenrisideda. 
Miesto valdyba grasina atstaty
mu Urbano.ičiaus jeigu jis ne
pames savo unijos.

Teismas laikinai išleido už
draudimą gatvekarių kompani
jai apmažinti karus ant Detroit 
avenue, Lakewoode. Kompani
ja sumanė beveik pusiau suma- 

Į žinti karus, taigi važinėtojams 
butų prisiėję dusyk tiek laukti 
karų. Dabar eina kas keturios 
minutos dienos laiku. Rytinį ir 
vakarinį važinėjimą darbo va- 

' landomis norėjo apmažint ket- 
virtdaliu.

Moteriškų drapanų siuvėjų 
unija pasiuntė į Bostoną šešioli
ka delegatų dalyvauti tarptauti
nėj konvencijoj nutarimui vi
suotino organizavimosi ir pri
vertimo darbo garantijų siuvė
jams per tam tikrą' laiką. De
legatai prašo konvencijos kad 

butu atkreipta ypatingai dome į 
Clevaiands.

T. M. D. nariai gaus naudin
gą paveiksluotą knygą “Iš Tam
sios Praeities į šviesią Ateitį”. 
Tokia knyga, kaip paskutinės 
žinios pasiekė, jau pasiųsta del 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos iš 
Lietuvos. Knvga yra 220 pus
lapių, su daugeliu paveikslų vi
sokių veislių žmonių, gyvūnų it 
tt. Ją gaus visi nariai kurie užĮ- 
simokėio pilnai už šiuos metus.

Ta knyga yra kaipo priedas 
prie “Pasaulio Istorijos” (trijų 
knygų), kuri jau pradedama 
spausdinti.

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
įvyks utarninke, gegužio 20 d., 
Lietimų salėje, nuo 7:30 vaka
re. Senieji nariai ateikit užsi
mokėti, naujieji taipgi neatsili
kit. Norintieji prisirašyti pa
siskubinki!, nes paskui negau- 
sit šios knygos, nes siunčiama 
tik apribotas knygų skaičius.

Teatrališkas Choras gegužio 
18 d. stato scenoje gražų veįK?.-« 
lą, keturių aktų, vardu “Vagys”. 
Veikalas yra labai patraukian
tis ir juokingas. Vaidins pa- 
rinktesni atkoriai. kaip Mockai- 
tis, Sutkus, E. Urbšaitienė, A. 
Slavinskas ir kiti.

Teatrališkas Choras auga ge
rai, nuolat prisirašo po keletą 
naujų narių. Choras mokinasi 
gražių dainų ant paminėto va
karo. Narys.

Vėžio liga 1923 metais Cleve- 
lande mirė 792. 1922 metais 
mirčių nuo tos pat ligos buvo 
709.

Clevelande bėgyje pirmų tri
jų šių metų mėnesiu daugiau 
automobilių pavogta negu per 
tą pat periodą 1923 ir 1922 me
tais.

Šįmet per sausį, vasarį ir ko
vą automobilių net 413, kuomet 
pernai pavogta 302, o 1922 me
tais 396.

Kitokie prasižengimai bėgyje 
•tu trijų šių metų mėnesių ne- 
neperviršijo 1922 metus.
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Union Trust Atsidarys Panedelyje, Gegužio 19 d.
Tūkstančių tūkstančiai žingeidžių vyrų ir moterų tikima užsiginsiant j milžiniška angą The Union Trust 

Company, kuomet Union Trust Buildingas oficialiai atsidarys publikai pirmu kartu.
Bankinis butas, kuris atidarys duris nuo 9 vai. Panedėlio ryte, Gegužio 19 d., yra didžiausia paskiras ban

kinis kamparis pasaulyje.
Jis yra pabudavotas pavidale raidės “L”—taupymų dalis eina visu East 9th st. nėr 224 pūdas ir komercinių 

reikalu priemene tęsiasi per 304 pėdas Chester gatvės pusėje.
Šis didis kambaris yra 50 pėdų platumo tarp marmuro piliorių kurie pakyla iki keturių gyvenimų augščio 

jo pašonėmis ir padengti išlenkt u permatomu stogu penki augštai virš bankinių grindų.
Antros, trečios ir ketvirtos grindys žiuri į šitą milžinišką priemenę kaip nuo balkono.
Prie išsilenkimo priemenes rasis nepaprasto žingeidumo dalykas Clevelandiečiams. Tai yra didele stiklinė , 

klčtka padėta ant platformos, kurioje randasi skelbėjas W-JA-X. Union Trust Radio Stoties, iš kur kasdien iš
leidžia W-J-A-.X programas, susidedantis iš biržos žinių, finansinių žinių, oro raportų, ir tam panašiai. Spe
cialūs vielos neš žodžius iš skelbėjo iš šios stiklines klėtkos per mikrofoną Į pačią Radio Stotį ant 20-to augšto 
Budinko, iš kur žodžiai išeina į orą, jie pasiekia visoj valstijoj ūkininkus, hankierius, pirklius, galvijų augintojus 
ir visus kitus, kurie pasinaudoja žiniomis savo dieninuosn reikaluose.

Specialiai prisiruošta del apvedžiojimb atsilankiusių po visą bankini užvedimą. Iš paties milžiniško banki
nio kambario svečiai apsilankys j didžiuosius Vaultus ant žemės grindų, paskui ant antrų, trečių ir ketvirtų lubų.

Šis genoralis atidarymas visuomenei apsilankyti bus per Panedūli ir Utarninką.
Ketverge ir Pūtnyčioj budinkas bus pavestas specialiam pokiliui svečių iš kitų miestų, abnkierių, biznierių ir 

jų šeimynų bei draugų. Subatoj po pietų bankas bus pavestas Clevelando mokyklų vaikams apžiūrėti.
The Union Trust skiria speciales dovanas už obalsius pareiškiančius “Kodėl The Union Trust Company yra 

geriausia vieta dėti pinigus”, su pilna eile dovanų vaikams nuo 7 iki 16 metų. Tikima jogtukstančiai Clevelan
do vaikų lenktyniuos už dovanas, nes jie žino jog The Union Trust Company “yra ta kuri turi radio stotį”.

The Union Trust Company atsidarys bizniui Panedėlyj ryte, Gegužio 19 d., ir šalip atidarymo apeigų regu- 
liaris biznis tęsis jo naujuose bankiniuiose kambariuose per visą tą savaitę.

Clevelando Didžiausias Budinkas
Kadangi jis randasi viduryje Clevelande, apstotas mažiau ar daugiau kitais budinkais, sunku persistatyt tik

rai milžinišką didumą šio naujo Union Trust Building o. ,
Jeigu Union Trust Building butų patalpintas ant vandens linijos Niagara Upėj, tnoj už Niagara Vandenpuo- 

lio, jis viršytų su 100 pėdų augščiau viršaus Krioklio, ir jis prasitęstų pusiau ilgio Goat Salos Amerikos pusėj.
Budinkas tęsiasi per 146 pėdas ant Euclid, 258 pėdas ant East Ninth street, ir 513 pėdų ant Chester avenue, 

priskaitant priedinį darbininkų budinką. Jis yra 20 gyvenimu augščio iš Euclid Pusės.
Radio bokštas iškįla virš stogo su antenna ištempta, tarpe stiebų, 375 pūdų augščiau gatvės, sudarydama 

augščiausią punktą Clevelande.
Budinkas turi 1,178,000 ketvirtainių pėdų, arba vię£ 30 akrų griųdų ploto. Jeigu išdėtum ant vieno platumo, 

jos plotas užimtų Clevelando Publik Skverą, sykiu ir gatves, suvirs tris sykius. Budinkas tiesioginai uždengia 
95.000 ketvirtainių pūdų žemes.

Vieta užimta budi^iku yra 20,000,000 kubiškų pūdų! Jeigu 20,000,000 kubų, kožnas kubiškos pėdos mieros, su
dėtum galą su galu, jie pasiektų nuo New Yorko skersai Atlantiko Okeaną į Londoną.

The Union Trust Company užima beveik visus pirmus penkis augštus ir žemutines grindis, arba skiepą. Tai
gi pats bankas užims išviso apie 220,000 ketvirtainių pėdų vietos.

Galima pažiūrėt į tai kiek materiolo sunaudota jo pabudavojimui. Bankinis kambaris naujo Union Trust 
Budinko yra didžiausias paskiras bankinis kambaris pa-saulyje. Jis yra pabudavotas pavidale raidės “L”. Pi
lioriai yra importuoti iš Italijos. Virš piliorių, permatomas išlenktas stogas 82 pėdos viršuje apima priemenę.

Komercialiam skyriuje palikta 77 vietos su klėtkomis žmonėms atlikti reikalus su atėjusiais, o taupymų 
skyriuje yra 33 klėtkos priėmėjams pinigų.

Iš lauko budinkas padarytas iš Indianos akmenio. Išlaukis priemenių padaryta iš baltų žibančių plytų.
Marmuras bankiniam kambaryj ir priemenėj yra baltas tabernnllc, išskyrus grindis ir apačias kurios yra iš 

Tennessee marmuro. Ramstinis marmuras koridoriuose ofisų budinko yra Alabamos marmuras. Bankinio kam
bario geležinės dalįs ir omamentalis metalas susideda iš kjrunzos, o durs, apačios ir paveikslams lištvos, išski
riant specialius kambarius, susideda iš kiauro metalo su degintos palivos viršum.

Bankinio ploto grindis yra apdengta korko patiesalais kur marmurą^ nesinaudoja.
Ęudinkan yra trįs ineigos ir keturios ineigos į banką. Pagerinimui ineigų ir išeigų į ofisus viso budinko 

ir banko departments, yra išviso 35 elevatoriai. Budinko nuomuotojų naudojimui yra 22 elevatoriai ir du pre
kių kilnojimui. Prie to bankas turi penkis elevatorius jo kostumerių naudojimui, trįs arti Euclid ir du prie kam
po East 9th ir Chester, o šeši elevatoriai yra banko darbininkų naudojimui.

The Union Trust turi išviso septynis įvairius vaultiis, kurie užima išviso 9,793^6 ketvirtkinių pėdų.
Apskaitliuojama jog to budinko naudotojų ir dirbėju ofisuose pasieks skaičių nuo 7,000 iki 8,000 ir kad jį 

aplankys kasdien po 50,000 žmonių.
Architektai naujo Union Trust Building yra Graham, Anderson, Probst & White, iš Chicago, o kontraktoriai, 

The Thompson-Starrett Company. - * ”

Atsilankyki! Musy Naujam Name
Atidarymas bus Panedėlyj ir Utarninke 

Gegužio 19 ir 20 d., nuo 9 ryte iki 9 v. 
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A tekit savn šeimyna ir draugus pamatyt
Didžiausia Bankine vielą pasaulyje
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Radio išleidimą Musų priemenėje
Ir neužmirškit musų specialę Vaikų Dieną 
Subataj po pietų, Gegužio 24 = Specialiai da= 
lykai vaikams kurie ateis su savo tėvais.

Naujame dvidešimties augštų Union Trust 
Building, E. 9th ir Chester, Clevelando did= 
žiausiame Budinke ant Clevelando veikliausio 
kampo.
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Jus maloniai busit sutikti.

UNION TRUSTco.
» Saugi Vieta Pasidčjimui Taupomų Pinigų


