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DARBAI
JR DARBININKŲ ŽINIOS

per dešimts
Dabar ta 

su 60 nuoš.

Co. sulaikė

Youngstown, O. — Youngs
town Sheet and Tube Co. palei
do darban savo Bessemer sky
rių kuris stovėjo 
dienų taisymams, 
kompanija veikia 
normalio.

Trumbull Steel
kokiam laikui dalį savo plieno 
kočiojimo darbų pataisymams.

Carnegie Steel Co. kuri laikė 
darbus gerai iki pastarų dienų, 
dabar dalimai apmažino.

Dikčiai apmažėjo plieno pro
duktų reikalavimas.

Paprastos geležies reiekąlavi- 
mai didinasi iš priežasties nu
mažinimo kainų.

AMERIKOS BUVĘ 
KAREIVIAI GAUS 

BONUS
Washington. — Po penkių 

metų įstatymų leidimo sferose 
kovos, po įvairių atmetimu ir 
sulaikymų, kareiviams dalyva
vusiems Pasauliniam Kare at
lyginimas inėjo galėn kuomet 
atstovų butas ir senatas, antru 
kartu paėmęs klausimą perbal- 
suoti po prezidento atmetimo, 
reikalinga diduma įstatymą per
leido. Perleidimas įvyko nepai
sant paskutinio prezidento pra
šymo ncdasileisti prie to.

Valdžia dabar imasi didžiau
sio savo 
dalinimo 
buvusių 
valdžiai

Komunistas Teisėjas 
Nužudė Merginą

Maskva. — Voronešo teismo 
pirmininkas Kniazev, atrastas 
kaltu už nužudymą savo jaunos 
stenografės kuri jam neprisilei
do jo geismams, nuteistas de
šimčiai metų kalėjimo. Sovie
tų įstatymai nebaudžia mirtimi 
už žudymus jeigu prie to nepri
sideda vagystė.

Bolševikai sako kad tik prie 
kapitalizmo gali pasilaikyt pa
leistuvystė, o štai sovietuose net 
pats įstatymų kunytojas del pa
leistuvystės žmogžudžiu liko.

Morokų Nuostoliai
Madridas, Ispanija. — Moro- 

kai sukilėliai neteko 179 savo 
vyrų kovose prie Sidi Medaud, 
užpuolimuose ant kariumenės.

šalies gyvento- 
apie $4,000,000.-

Lorain, O., National Tube Co. 
geležies tarpinimo skyrių padi
dinus ir perdirbus, pradės veik
ti viena dalis, kita bus paimta 
aptaisymui ir sustos. Kitus sa
vo darbų skyrius irgi sulaiko ap- 
taisymams. Ta dirbtuvė dirba 
su 94 nuoš. normalio.

sako jos; šio bi-

Steubenville, O., tvanams su
laikius laikinai veikimą, dirbtu
vės vėl pradeda dirbti senesniu 
saiku. Kurios geležinės buvo 
per keletą savaičių savo tūlus, 
skyrįus uždarę, dabar vėl ati
daro. Darbininkų yra gana pir
mu sykiu bėgyje daugelio mė
nesių.

Jefferson apskrityje kasyklos 
beveik stovi, bet aplinkinės ka
syklos pristato reikalingą anglį 
i Steubenville dirbtuves.

Akrone, O., gurno darbai ei
na vidutiniškai, nekurtos išdir- 
bystės rengiasi pradėti išleisti 
r.auj us dalykus.

E. Liverpool, O., puodininkys- 
dės darbai kurie mažėjo per mė
nesį laiko, dabar pradeda dirb
ti daugiau ir gryžta prie norma
li©.

Automobilių išdirbėjas Ford 
nupirko 2,000 akrų žemės Ohio 
valstijoj prie savo gelžkelio, kur 
statys dirbtuves' ir ištiesins li
niją gelžkelio per tą žemę.

Reading, Pa., gelžkelio kom
panijos dirbtuvėj išdėta prane
šimai jog darbai sumažės iki 
penkių dienų. Ten dirba apie 
4,000 darbininkų.

Gelžkelių inžinierių ir pečku- 
rių atstovai rengia konferenci
ją su vakarinių valstijų gelžke
lių kompanijų atstovais aptari
mui apie naujas algas ir naujus 
darbininkų reikalavimus.

Hazleton, Pa. — Moterjs dar
bininkės kelių departmente Le
high gelžkelio nutarta paleisti 
iš darbo. Daugelis jų bus per
kelta į kitus departmentus. Vy
rai geriau tinka tokiam darbui, 
sako kompanijos perdėtinis.

istorijoje darbo — iš
tarų suvirš 4,000.000 

kareivių bonus kurie 
arba

jams atsieis 
000.

Politikieriai 
liaus pervarymas priešingai no
rams prezidento yra aršiausias 
smūgis kokį prezidentas pakėlė 
savo politiškoj karjeroj.

Prieš bonų bilių buvo varoma 
didžiausia organizuota propa
ganda visoje šalyje ir kongrese, 
įvairios biznio organizacijos ėjo 
prieš, kurios rėmė taksų suma
žinimo bilių (kuris liko atmes
tas ir kurį prezidentas rėme).

Kareiviams buvusiems pasau
liniam kare atlyginimas nutar
ta toks: po $1 į dieną už kožną 
dieną išbūtą tarnvboj Ameri
koje; po $1.25 už kožną dieną 
išbūtą užjuryj, bet nesiskaitys 
pirmos G0 dienų prie atlygini
mo; pinigais gaus kožnas ne
daugiau kaip $50; bet užtai kož- 
nam bus duodama valdiška gy
vasties apdrauda ant 20 metų.

Buvusiems kareiviams nerei
kės niekur rašyti ir reikalauti 
aplikacijų blankų; jos bus išdė
styta viešose vietose, ten jas 
pasiims. Viską reik išpildyti iš 
atminties kiek geriausia gali, 
nesikreipt į karo ar laivyno de- 
partmentą informacijų. Grą
žinti blankas reiks tam tikruo
se sykiu duotuose konvertuose.

Niekam nemokėti už jokį pa
tarnavimą ar pasižadėjimą pa
dėti išgauti mokestį. Kuris už
mokesčio iš buvusio kareivio rei
kalaus papuls po didele bausme. 
Užmokėti reiks tik notaro mo
kestį ,už paliudymą aplikacijos. 
Taigi kareiviai saugokitės viso
kių pasinaudotojų kurie steng
sis sau naudą iš jūsų gauti.

Rusai Reikalauja iš Vo
kiečių Atlyginimo

Berlinas. — Po anos savaitės 
Vokietijos policijos užpuolimo 
ant Sovietų Rlišijos prekybos 
įstaigos Bęrline, Rusija prisiun
tė savo protesto notą Vokieti
jai, kuri dabar paleista viešu
mon. Bolševikai reikalauja pa
didinimo teritortalių teisių, nu
baudimo prasikaltusios policijos 
ir .atlyginimo už nuostolius pa
darytus tai įstaigai užpuolimo 
metu.

iš

60 Žuvo nuo Žemės 
Drebėjimo 

Londonas. — Pranešimai 
Konstantinopolio skelbia jog Er-
zerume, Turkiškoj Armėnijoj,- 
nuo žemės drebėjimo užmušta 
60 žmonių.

Italijoj vulkanas Vezuvijus 
jau kelintas mėnuo kaip ruko 
durnais ir nerimavo, bet šiose 
dienose prasiveržė iš jo ugnis 
ir viename šone išversta trisde
šimties sieksnių skylė, pasilei
do gazai ir karšti akmenai mes
ta per 300 pėdų augštyn į orą. 
Šis išsiveržimas nėra pavojin
gas, o 
do.

Ant 
kanas
jimo išsiveržimo, pašalių gyven
tojai bėga šalin. Apielinkėj vi
so kalno atsibuna žemės drebė
jimai... Vienos tik dienos bėgiu 
Kilauea apielinkėj atsibuvo per 
šimtą žemės susikratymų.

nakties laiku gražiai išro-

Hawaii salos veikia vul- 
Kilauea. Del įsismarkė-

Statys Darbininkams 
Namus

Anglijos darbi- 
valdžia planuoja statyti 
namų del 2,500,000 žmo- 
Budavojimo programas 
la pratęsti per penkiolika

Nori Naujų Kreiserių
Washington. -— Laivyno rei

kalų komitete pradėta kelti su
manymas jog Suv. Valstijoms 
reikia dar astuonių naujų karo 
kreiserių, kurie kainuoja po vie
nuolika milijonų dolarių, arba 
visiems jiems reiktų $88,000,- 
000 dolarių. Nori tą sumanymą 
paduoti atstovų butui nubalsuo
ti.

Londonas, 
ninku 
naujų i 
nių. 
manom: 
metų.

Šnipų Sistema Panaiki
nama

Washington. — Atėjus nau
jam teisių department© sekreto
riui Stone, iki šiol buvusi šnipų 
sistema su 600 valdiškų specia
lių šnipų panaikinta. Rezigna
vo Wm. J. Burns, pagarsėjęs pa
saulyje šnipas, to biuro vedėjas.

FRANCUZU POLITI- j TROCKIS BAIDOSI 
SUV. VALSTIJŲ

Washington. — Trockis, so
vietų Rusijos karo ministeris, 
skelbia jog Suvienytos Valsti
jos gamina tam tikrus nuodi
jančius gazus naudojimui prieš 
Rusus. Tą jis pareiškė Mask
vos mokslininkų konvencijoj, ir 
tuomi ragino steigti chemiškas 
dirbtuves Rusijoj. Taikos lai
ku, sako jis, tos dirbtuvės galė
tų gamint trąšas,- gi karui už
ėjus jas galima butų paversti į 
nuodų išdirbystes. “Niekas ne
žino kokius sapnus Amerikos 
buožiai sapnuoja”, pasakė Troc
kis.

Ir turbut tik Trockis tegali 
sapnuot ką sapnuoja Amerika 
apie Rusiją. Kiti bolševikai su 
pasigerėjimu žiuri į ateitį ir 
mato geroves, o Trockis vis tik 
baubus mato. Dabar jį labiau
sia pradėjo gąsdint Amerika.

KOS EIGA
Paryžius. •— Rinkimuose su

mušimas Premjero Poincare ir 
apvertimas augštyn kojom už
sispyrėlių politikos ir' kontrolės 
Francuzijoje, nekuriu permato
ma busiant žingsniu prie švel
nesnių metodų reikaluose su Vo
kietija. Taipgi busią galima su
siartinti su Darbo kabinetu An
glijoj. Tų rinkimų pasekmė pa
lengvina darbą Anglijos prem
jerui MacDonr.ldui. Tas paša
lina pinkles priėmimui Dawes 
plano ir duoda progos prieiti ko
kį nors Europos susitarimą.

Rinkimai parodė kad Fran- 
euzijos visuomenė nepritaria to
kiam nacionalistų bloko nusista
tymui kokio laikėsi Poincare ir 
kiti pirma jo buvę (premjerai. 
Ir komunistai apsivilė, nes jie 
daug tikėjosi. Pasirodė kad vi
suomenė atžala nuo jų.

Suvienyti socialistai pasiro
do turi savo rankose botagą ir 
galės tvarką daryti po savam. 
Radikalai socialistai, kurie rin
kimuose ėjo išvien su suvieny
tais socialistais, negalės turėti 
seime didumos be suvienytų so
cialistų, o šie pastarieji susidė
ję su bile kuriais kitais visada 
galės vadovauti. Radikalai da
bar suvienytųjų bijosi ir turi 
nusileisti. Tokia padėtis gresia 
abiem tom partijom. Radika
lai skundžiasi ant socialistų, o 
socialistai savo, tarpe diskusuo- 
ja ar jų vadai privalo ineiti į 
kabinetą. Nekurie tikrina jog 
jų partijai bus geriau jeigu ne- 
sikiš į valdžią. Radikalai turės 
vistiek jų klausyti, jie sako, ir 
socialistai galės veikti be jokios 
atsakomybės už administraci
jos darbus.

Republikonai socialistai, ku
rie buvo treti kairiosios pusės 
rėmėjai rinkimuose, reikalauja 
kad rezignuotų prezidentas Mil- 
lerand.

Republikonai socialistai jau 
iškalno pareiškia jog jie prie
šingi greitam pripažinimui so
vietų Rusijos. Jie prižada da
ryti viską pakenkimui radikalių 
socialistų pastangoms .pripažinti 
Maskvos valdžią.

Radikalių socialistų laikraštis 
paskelbė kad Amerikos milijo
nierius Morgan išbaręs premje
rą Poincare sekančiai: “Aš ma
niau jog atvykau pagelbėt Fran- 
euzijai, ne politikierių gaujai. 
Jeigu jus tęsit savo kvailą nu
sistatymą aš ištrauksiu savo 
pagalbą.” Mat Poincare laimė
jimui rinkimuose buvo suma
nęs iškelti franką augštai ir pa
sigirti kad išgelbėjęs pinigus ir 
užtai vertas išrinkimo. Morgan 
tą sulaikė, nes tas “pūtimas” 
butų sunkiai atsiliepęs. Fran
kas po to vėl nupuolė.

Amerikos Lakūnai 
Japonijoj

Minato, Japonija. — Trįs S. 
Valstijų armijos orlaiviai pri
buvo čia gegužio 20 d. iš Yeto- 
rofu salos savo kelionėj aplink 
pasaulį. Minato randasi netoli 
šiaurinio galo tikrosios Japoni
jos, taigi lakūnai laimingai pa
siekė Japoniją iš Alaskos salų. 
Svečiai iškilmingai pasitikta.

jau

Užpuolimai ant Žydų
Teheranas, Persija. — Mo- 

hamedonų minios darė užpuoli
mus ant žydit gyvenamų sričių 
mieste su tikslu žudyti ir plėšti 
juos. Policijai įsikišus apgin
ti, apsieita tik su šešiais sun
kiai sužeistais.

Ką Verta Pažiūrėt Lietuvoje
Kada čia taip daug prisieina 

girdėti įvairaus šnekesio jog 
Lietuvoje tai tas blogai, tai tas 
negerai, reikia tai atsiminti jog 
bloga akis viską blogai mato. 
Juk jeigu viskas butų taip blo
ga kaip nupasakojama “ten bu
vusių ir mačiusių” tai kode! 
daugelis iš tų pačių “buvusių ir 
mačiusių” vėl atsisukę norėtų 
vykti ir vyksta atgal tų “sopu
lių” kentėti? Lengva suprasti 
ir tai kad tas kuriam nepasise
kė Lietuvoje už ko nors nusi
tverti, negi pats save .kaltins; 
ne, visados bus kalta Lietuvos 
valdžia. Senuolių patarimas yra: 
Svetimų klausykis, bet ir savo 
nepamiršk, ir tai geriausia bus 
kaip viską savo akimi pamaty
si. Svečiavimasi Lietuvoje ne 
vien tam reikėtų pašvęsti kad 
savo gimines kalėdoti, bet ypač 
tam kad viską kas yra gero ir 
naujo daroma Lietuvoje pama
tyti ir kuo reikia pačiam prisi
dėti ir kitiems pranešti. Dar
bo žmones tik darbo vaisiai ir 

Į darbo progos labiausia intere
suoja. Taigi ar kas tinkamo dar- 

! bo sau jieškodamas, ar sunkiai 
__ _____ ...____ _____ __ j.s su 
nauda sau ir kraštui įvesdinti 
tesikreipia tiesiog į įvairių že- 

, . . . i mės ūkio draugijų vedėjus, nra-n, taigi iki i . , . , • , , : ._ ° įmones ir prekvbos bendrovių ir trečdaliu di- . ,. . , . . • ..' kooperativų užvaizdas ir kredi
to- įstaigų arba bankų valdyto
jus. Pagaliau, laikraščių redak
cijos, valdininkai ir ypač Seimo 
atstovai, kreipiantis, neatsisa
kys patarimų duoti.

Lietuvos svečiams norėčiau 
vietose dar Mc- i Priminti katl lyginant Lietuvos 
nauju pasižadūji-1’™“ die/us .su Amerikos .................. . ....................... ..

dele-1 mllzinlska industrija reikia ne- j Kauno, netoli Vilkijos, yra labai 
■ užmiršti jog Lietuvos įmonės' indomios durpių kasyklos: tai 
tyra musų Lietuvių rankom tve-1bendroves “Ažerai”, Inž. Jesai- 
jriamos, gi Amerikos industrija, čio vedamos; ir netoli Palemo- 
labelnai imant, ne musų rankų, no Stoties broliu Vailokaičių 
j nei musų smegenų, padaras. : durpių gamykla ir plytų fabri- 
i _ , . , , , _ . . ' kas, kuris turi moderniškiau-Tokiu budu, atvykus Lietu- .1 ... įsias masinas,von, reikia peskoti kiekvienos I
progos pamatyti: Į Norėčiau tikėti kad daugelis

... svečiu arčiau susipažinę su Lic-Klaipedoje: uosta ir jo sande-• . _ . , .... . , ‘ .. tuvos kredito ir pramones istai-lius, celuliozos fabriku, vagonu . ... . . ‘..... ... .. .• ‘ / gomis, ras įsrokavimo bendra-fabriką, baldu dirbtuve Lai- . , . .. -. . . .,, .. ‘ , .. - darbiauti; čia tai ir yra svar-ma , masinu fabriką, , . T . . . ...blausias Lietuvoje svečiavimo- 
Palangoje — gintaro dirbtu- si tikslas Tok„ Amerikcs lie_ 

' PS‘ i tuvių svečiavimasi ne kaipo tu-
šiauliuose: keturis odos fab-. ristų, bet kaipo senosios Tėvy- 

rikus, dvi saldainių dirbtuves — ?1ės rėmėjų, sustiprins Lietuvos 
“Birute” ir “Rūta”; dideli alaus' ekonominius santikius su Ame- 
bravovą “Gubernija”, ir kit ką. | rįka ir padės pamatą prekybos 

Panevėžyje: Montvilo spirito, sutarčiai.
mielių fabriką.

Rokiškio apskrityje: Trejaus 'Chicago, 
gelumbės fabriką.

Kiekviename didesniame mie-!
Syracuse, N. Y. — Acto sky-! ste randasi viena kita dirbtuvė, 

riuje Smith rašomųjų mašinėlių | o po kaimus — daug malimų, 
dirbtuvėje eksplozija užmušė I tartokų, pavyzdingų žemės ūkių Į 
vieną ir sužeidė keliolika darbi-1 kurių negalima praeiti neaplan-! 
ninku.

St. Paul, Minn., eksplodavus 
aliejaus katilui sužeista du dar
bininkai. kurie gal mirs.

Nickle Plate gelžkelio telegra
fistų streikas gali Įvykti, jeigu 
neišeis derybos taik kaip tele
grafistai reikalauja.

McAdoo Kandidatūra 
Stiprėja 

Washington. — Demokratų į 
partijoj j iešką kandidatūros ant 
prezidento, William G. McAdoo, Į 
mirusio Wilsono žentas ir bu- [ 
vęs iždo sekretorius laike Wil-I .... . . . I mi nciu j icoxwcicxiiicis, cii amšono prezidentavimo, stovi pir- VJ. . . ,. * . . ... , Iuždirbtus centus norėdama:moj eilėj visų savo partijos kan- 
didatų. Sakoma jis turįs jau I 
apie 650 pasižadėjusių už jį no- I 
minacijose balsuoti, taigi iki I 
reikalingos dviejų t. ----- ,. ...
durnos dar trūksta apie 85 bal
sų.

Kiti iškalno numatomi kan
didatai turi labai mažai pasiža-i 
dėjusių, o daug dar balsų yra 
palaidų. Jie galės arba vienon 
ar kiton pusėn nusvirti.

Nekurtose 
Adbo
mu.

gauna
Dar ne visų valstijų 
nuskirta.

Saužudyste:
Vienna, Austrija. — Preky

bos apslugimas Austrijoj prive
dė žmones vėl prie saužudystūs. 
Gegužio 14 d. Viennoj 
dė penki, 15 d. nusižudė 
Saužudystės tęsiasi.

nusižu
dė vyni.

gegužioNew Yorko valstijoj
18 d. prigėrė valtelėms apvirtus 
septyni jauni vyrai.

Suv. Valstijų ambasodorius 
Japonijoj, Cyrus Woods, rezig
navo iš savo vietos. Jam nepa
tiko griežtas Amerikos nusista
tymas prieš Japonijos ateivius.

Uždraudimas naudoti svaigi
nančius gėrimus Turkijoj pa
naikinta.

kius.
Atsilankius Kaune, v 

lias dienas praleisti, 
domu piniginiai klausimai 
turėtų atlankyti tris didžiuosius 
Lietuvos bankus: Lietuvos (E- 
misijos) Banką, Prekybos ir 
Pramonės Banką, ir Ūkio Ban
ką ; nerasi žmogaus kad apie

tuos bankus nežinotų, nes jie 
turi savo skyrius kiekviename 
didokesniame mieste. Yra Kau
ne ir daugiau bankų: Kredito 
Bankas, Komercijos, Kooperati
vų Bankas ir kiti. Pažymėtinas 
Kooperativų Bankas, kuris per 
trumpą laiką spėjo suorganizuo
ti daug įvairių kooperativų po 
kaimus ir kuris turi vieną pui
kiausių Kaune namų Laisvės 
Alėjoje, šis Bankas, kaip ir ki
ti, moka palyginamai labai aug- 
štus nuošimčius už ilglaikinius 
indėlius.

Pramonės įstaigų Kaune yra 
gana daug mažų, bet yra ir di
delių. Indomiausi yra šie fab
rikai: naujos skerdyklos ir šal- 
dyklos Fredoje. Smito mašinų 
fabrikas, “Ringuvos” aliejaus 
fabrikas, “Rozmarino” konser
vų fabrikas; mašinų fabrikas 
“Nemunas” prie Vytauto Pro
spekto ; indomios taipgi yra Ka
riumenės Centrelines Dirbtu
vės Smielių gatvėje; bendrovė 
“Rūbas” Vilniaus gatvėje ir b- 
vė “Drobė” Šančiuose yra Ame
rikiečių vedamos ir Amerikiečių 
pinigais verčiasi; vienintelis sa
vo rūšies yra bendrovė “Dabar
tis”, siropo, skarbylo, dekstrino 
ir spirito fabrikas, kuris randa
si prie gelžkelio tilto žemojoje 
Fredoje. Tame fabrike perdir
bama bulvės; fabrikas esąs su
maniai vedamas ir turįs puikią 
ateitį, tik vis dar jaučias kapi
talo steką. Be išvardytų, yra ir 
kitokių įmonių, kaip alaus bra
vorų, tabako fabrikų, ir tt.

Šalę Kauno, Petrašunų kai
me, įsisteigė indomus stiklo fa
brikas. šiek tiek toliau nuo

Povilas žadeikis.

Nepritaria Kasyklų Su- 
valstybinimui

Londonas. — Atstovų butas 
j atmetė bilių siūlantį paimti į 

žerta ke- valstybės rankas Anglijos ang- 
Kam in- i liakasyklas. Sumanymą pada

vė Valijos kasyklų darbininkas, 
atstovas iš tos srities. Prie
šingieji tam prirodinėjo jog ne
bus naudos iš kasyklų suvals- 
tybinimo. Prieš balsavo 264, už 
168 balsai.

3 Į”’”**”"] E

tas

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

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio &



DIRVA

g Iš Lietuvių Gyvenimų |
BROOKLYN, N. Y.
Kaip aš jaučiausi Vaičkaus 

teatre. Jau “Dirvos” skaityto
jai žino kad Brooklynan atva
žiavo iš Lietuvos artistai, J. 
Vaičkus ir J. Dikinis. Velyko- 
se atvažiavo P. Skrabutčnienš. 
Balandžio 26 d. Kismet Temple 
įvyko iškilmingas atidarymas 
Vaičkaus Dramos Teatro su vai
dinimu keturių veiksmų dramos 
“Per Laurus į širdį”. Pirmu 
sykiu Brooklyno Lietuviai ma
tą klasišką lošimą. Aš čia ne- 
išskaitliuosiu visų aktorių, tik 
priminsiu “žvaigždes” — tai P. 
iSkrabutčnienč, J. Vaičkus ir J. 
Dikinis. Jie lošė taip gerai kad 
augštos klesos artistai negali 
geriau sulošti. Kurie matė šį 
perstatymą jau nesakys kad tik 
publiką monijo, kaip iki šiol 
kiti darė.

Ir Vaičkaus mokiniai taipgi 
perdirbti kad reikia net džiaug
tis matant juos lošiant. Aš ne
syk; priminiau kad Lietuviai 
yra gabus prie meno, tik nėra 
kam juos mokinti. Dabar at
važiavus Vaižkui ir Dikiniui tu
rėtų tie kurie myli meną nepra
leisti progos ir eiti mokintis ir 
pastoti teatro žvaigždėmis.

Veikalas buvo iš aktorių gy
venimo Italijoj. Per visus ak
tus žiūrint ašaros birėjo. Kaip 
žmogus atsistojęs prieš veidro
dį matai viską kas yra ant kū
no taip žiūrint į perstatymą ma
tėsi žmogaus silpnybės ir tuš- 
mas, Jaksčios svajonės. Tas vis
kas yra tik tuštuma ir neįvyk
domi geismai. Paskutiniam ak
te Eugenija supranta ko ji ne-

Pastabos. Dar noriu primin
ti apie liberalus tautininkus ir 
jų spaudos galingumą. Atva
žiavus J. Vaičkui, jis aplanke 
visas partijas ir jų laikraščių 
redakcijas kvietė paremti jį. 
Teisybė, pirmą sykį susirinki
me suėjo labai daug abiejų par
tijų (tautininkų ir katalikų). 
Bot pasiklausę ir pamatę kad J. 
Vaičkus nepučia jokios partijos 
dūdelės daugiau jau neatėjo į 
susirinkimą. Liko vieni “Vie- 
nybiečiai”. Jie dėjo visas pa
stangas kad Vaičkaus Teatras 
Įsikūnytų, ir dirbo kiek galėda
mi prirengimui viso kas buvo 
reikalinga. Daug pasidarbavo 
Ks. Strumskis, Pr. Bajoras ir 
K. Čerka ir kiti.

Toliau, pasirodė kas turi dau
giausia žmonių ir labiausia pa
rėmė. Visos vietinės redakci
jos pardavinėjo tikietus ant to 
teatro, štai kokios pasekmes: 
“Vienybė” pardavė už $150; 
“Laisve” už $12; “Garsas” už 
$10. Iš to pasirodo kad tauti
ninkai gerai stovi ir jų spaudos 
sekėjai yra prakilnus žmonės.

Taigi mes turime džiaugtis 
j savais laikraščiais kad jie pri- 
i auklėjo liaudį prie susipratimo 
ir išsiliuosavo iš pinklių visokių 

I klaidingų partijų. Dėka libera
lų tautininkų spaudai, “Vieny- 

i bei”, “Dirvai”, “Amerikos Lie
tuviui”, “Sandarai” ir kitiems 
ir sykiu jau įnirusiems tautinin
kų laikraščiams, kad jie priau- 

j gino Amerikos Lietuvius prie 
prakilnumo. Taigi nepailskit, 

j tautininkų laikraščiai kurie tar
navot visuomenei iki šiolei, tar- 
r.aukit ir toliau ir veskis žmo-

teko — tai brangiausio gyveni- nes plačiu keliu link apšvietos 
mo draugo, Grigaliaus. Jam ji- valstybingumo. Liberalai tau- 
mirus, visi ją apleidžia ir pasi- tininkai yra stiprus ir jie bus 
šalina nuo jos; ji paliko užgu-j stipriais, nes jų pusėje yra Hei
lus ant Grigaliaus krutinės, ap- sybė, o teisybė visados laimi, 
gailaudama ir verkdama, kalbe-I Eikim vienybės ir santaikos ke
rtama jog jį mylėjo ir nesuprato ; liti kad jokia jiega nepadegtų 
jo; save kaltina, kada jau po j musų sudrumsti. Lai gyvuoja 
laiko. Dabar jai atbudo min-j tautininkų spauda su visais ge- 
tis kad laimė yra šeimyniniame , rais Lietuviais kurie yra tikri 
gyvenime, kurį ji pati pirmiau į savo Tėvynės sūnus, ir kovokim 
buvo suardžius ir siautė su ki- Į su išsigimėliais bei stengkimės 
tais vyrais. ; atvesti ant kelio savo suklydu-

Klausytojai sėdėdami tik ir' sius brolius. K. š.

LOS ANGELES, CAL.
Balandžio 26 d. čia Lietuvių 

moterų tautiečių kuopelė buvo 
surengus balių su pamargini- 
mais. Ji buvo surengus panašų 
vakarą ir pereitais metais, ir 
programą išpildė tie patįs dai- 
ninkai ir muzikantai, išskyrus 
vienu Rusų chorą, kuris dalyva
vo šiais metais. Per metus lai
ko ši kuopa tepajiegė pasirodyt 
su vienu balių, ir Lietuvių, ma
žiau atsilankė negu pereitais 
metais, o arti pusė publikos bu
vo svetimtaučiai — Rusai.

Kelios savaitė laiko atgal 
“darbininkų-susipratėlių” kuo
pa buvo surengus balių, kuria
me Lietuvių “apsišvietusių” 
choras, taipgi ir Rusų komuni
stų, vadinamas “Rusų-Ukrainų”’ 
choras, bet tame chore yrą vos 
keturi Rusai, o visi kiti, apie 20 
ypatų, žydai. Jie bliovė taip 
prastai kaip ir Lietuvių choras, 
ir tik “susipratę darbininkai” 
tepajiegė klausytis. Lietuvių 
moteris norėdamos parodyt 
žmonėms kad ir tautiško nusi
statymo žmonės gali draugiškai 
pasilinksmint ir laiką perleist, 
pasikvietė Rusų chorą, kuris 
puikiai sudainavo šešias dainas; 
nors tuomet buvo Rusų velyki; 
naktis, vienok jie nėjo į cerkvę, 
bet atėjo pas Lietuvius dainuoti 
ir šokti.

Ši moterų kuopelė nors pajie- 
gė per metus tik vieną balių su
rengti, bet vis gyvuoja, kruta, 
o T. M. D. ir Sandaros kuopos, 
kurios čia randasi, negali nie
kuo pasirodyt; T. M. D. kuopa 
Į metus laiko nėra turėjus nei 
vieno susirinkimo, o Sandaros 
kuopa girdėt esanti kaip ir gra- 

1 be. Taigi čia yrą vieta patart 
toms moterims prisirašyti nors 
prie vienos viršminėtų kuopų, 
kurių tikslas yra dirbt del ap
švietos ir labo Lietuvių, kadan
gi ir jų pačių nusistatymas ir 
tikslai yra panašus.

Balandžio 27 d. “apsišvietu
sių” choras surengė vakarienę, 
įžanga buvo $1, bet valgio ne
buvo nei už 10 centų. Nekurie 
rimti žmonės buvo bemaną kad 
“apsišvietę darbininkai” gal tu- 

ires kiek daugiau žmoniškumo I
negu kada jie yra turėję, bet 

' kas čia tau tokius stebuklus pa- 
!darys: “apsišvietusių” procedū
ra visiems žinoma: suėję kaip

kėlė, ir visi laukia išsižioję kad 
čia bus kokis nepaprastas orke
stras arba dainuos kas. Ir vėl 
apsivilta, nes lyg per prievartą 
pradėjo prirašinėt žmones prie 
savo choro, net ant galo pasigir
do pašalinių balsas: Kodėl jus 
neatsivedėt policistą, butumet 
galėję nusiųst į kalėjimą tuos 
kurie nesirašo.. ..

Čia kaip girdėti, žmonių atlei
stų iš darbo yra nemažai, vie
nok tarpe Lietuvių bedarbių ne
siranda, nors paprastų Lietuvių 
darbininkų mieste kaip ir nėra; 
kuria čia gyvena yra daugiausia 
amatninkai arba biznieriai ir 
profesionalai. Jeigu Lietuvių 
njra be darbo, reiškia kad Lie
tuviai yra atsakomingesni dar
bininkai. Juozas Bevardis.

S. E. Vitaitis.
32 kp. New Britain, Conn.

V. Vitukynas.
33 kp. Norwood, Mass.

S. Pauliukas.
36 kp. Pittsburgh, Pa.

J. Virbickas.
67 kp. Amsterdam, N. Y.

A. J. Lukšis.
78 kp. So. Boston, Mass.

Z. Neviackienė,
O. Palubinskienė, 
Ona Ivas.

81 kp. Hudson, Mass.
L. Valkevičius,
S. šiatas.

Nau.j. Anglijos Apskričio:
V. P. Jankus,
K. J. Sidabras.

J. W. Liūtas — Centro pirm.
A. Ivas — Centro Ižd.

BsiiisiiiiuniiiitiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiniiimKtsEiiiiiiUiuHiiiiniiuiiiniiiiiiuimrasari

S GERB.
PRAGILO KAMPELI

.. .................................................................................................. I IIIIIIIIIHHIlllIi HIIIUW

braukia asaras nuo savo veidų 
prisimindami savo gyvenimo 
klaidas, kurių šiandien netrūk
sta musų gyvenime.

Taigi sakau, pirmu sykiu mu
sų kolonijos Lietuviai mate to
kį gražų perstatymą, ir net ant 
rytojaus šnekėjo kad naktį sap
navo Grigalių ir ženutę.

Menas parodo žmogaus sielą 
taip kaip veidrodis parodo visus 
taškelius ant žmogaus kūno.

Į Redakcijos Atsakymai
O. S. (Detroit, Mich.). — Ta- 

mistos korespondencijos nega
lime sunaudoti nes perilga ir ne
aiškiai parašyta. Už prisiųstus 

|$2 “Dirva” tai ypatai jau siun
čiama. Ačiū.

Juozas Bevardis. — Meldžia- 
' me tankiau parašinėti. Ačiū.

pradės verkšlent aukų del “Lai
svės” tai ir buvo gatavi akimis 
suėsti arba prie sienos statyti 
jei kuris nedavė nieko.

Aptilo, pradėjo pinigus skai
tyti, ir jau buvo manoma kad 
bus galima išeiti namon, be.t kur 
tau, juk “apsišvietę” žmonės 
visuomet pilni išradimų. Koks 
tai pusgalvis atsistojęs prašo 
pakelt rankas tų kurie nemėgs
ta muzikos ir dainų; niekas ne-

CLINTON, IND.
“Dirvos” No. 16-me patėmi- 

jau kaip tūla Tautietė pučia di
delį burbulą išgirdama A. L. P. 
Klubą ir ragina kad kitų kolo
nijų Lietuviai prie jų dėtųsi. 
Mano nuomone, tas “garsus” 
Klubas yra tik paprasta vietinė 
organizacija, o kaslink dėjimo- 
si tai jau mes Clintono Lietuviai 
gerai išbandėme. Dėdamasi su 
tuo klubu musų Amerikos Lie
tuvių Piliečių Draugija turėjo 
daug nuostolių panešti, o kilu
siems nesusipratimams dar ne
prieita galo. Prie to, Tautietė 
aimanuoja kad tam jų klubui 
trūksta kųygų. Aš iš savo pu
sės patarčiau, jeigu nori gauti 
geru knygų, prisirašyti prie Tė
vynės Mylėtojų Draugijos ir ga
lės gauti, kadangi dabar T. M. 
D. leidžia “Pasaulio Istoriją”, 
trijuose tomuose, ir tuoj duos 
nariams naują didelę knygą, 
“Iš Tamsios Praeities į šviesią 
Ateitį”. Tai bus geriausia pro
ga gauti knygas.

Prie to, korespondentė iškelia 
į padanges nekųriuos klubo ve
dėjus, kurių kelti visai nėra ko. 
O kaip Tautietę užsimena apie 
girtuokliavimą, ir “naminę” tai, 
kiek man yra žinoma, tie jos re
klamuojami žmonės neblogiau
sia traukia munšainą kaip ir 
kiekvienas “šlapiosios” mylėto
jas.

Kiek jau žinoma, tas klubas 
yra tik Įrankis tūlų žmonių del 
pasigaudymo drumstame van
denyje žuvyčių; tiems ponams 
nerupi jokie musų nuvargintos 
tautos reikalai nei gerovė, tik 
musų tautiečių doląriai. Paro
dykit kad nors vienas iš Gary 
klubiečių yra kada dirbę tautos 
gerovei ar aukavę Lietuvos rei
kalams. Tiek naudos Lietuviai 
turės ir iš jų to klubo.

Jonas Skinderis.
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‘Artojo’ Liaudies Dainų Kontestas
RINKIT LIAUDIES DAINAS - GAUKITE DOVANAS!!
A/ĮŪSŲ liaudyje yra begalo daug

dailių ir svarbių iš senų se
novės užsilikusių dainų, niekur ne
surašytų, mekeno nesurinktų, dar 
nuo senesnių kartų atėjusių per 
lupas ant musų kartos.

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

“Artojo” Redakcija skiria dova
nas už Liaudies Dainas.

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

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

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

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

Kontesto laikas duodama ilgas 
-—iki galo 1924 metų. Pirm Sau
sio 1 d. 1925 metų dainos turi būti 
susiųsta.

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

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

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

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

“ARTOJO” REDAKCIJA.
linin’’
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Sandaros Seimo Dele
gatai

A. L. T. Sandaros Seime ge
gužio 8—10 d. Worcester, Mass, 
dalyvavo sekanti delegatai nuo 
šių kuopų:

1 kuopos, Brooklyn, N. Y.
J. Ambraziejus,
Pr. Bajoras,
J. O. Sirvydas.

5 kp. Baltimore, Md.
A. Kurelaitis.

7 kp. So. Boston, Mass.
St. Mockus,
M. Biekša,
J. Sedeleviąius,
J. Nevickas,
A. Mickevičius,
K. J. Paulauskas,
V. J. Šliakys.

8 kp. Cambridge, Mass.
V. A. Visminas. '

12 kp. Lawrence, Mass.
S. Tataronis,
J. Sekys.

16 kp. Worcester, Mass.
V. S. Jokubynas,
A- Kriaučialis,
B. Mingilas,
V. M. Čekanauskas,
J. Pileckas,
F. Skliutas,
A. J. Gotautas;

18 kp. Cleveland, Ohio
K. S. Karpavičius,
O. Karpavičienė,
A. Praškevičius.

30 kp. New York, N. Y.:
A. B. Strimaitis,

REIKALINGA FOTO
GRAFIJŲ

RENGIAMA KNYGA APIE 
AMERIKĄ IR AMERIKOS 

LIETUVIUS.
Neužilgo Lietuvoj išeis iš 

spaudos knyga apie Ameriką ir 
Amerikos Lietuvius. Knygos 
tikslas yra nupiešti dabartinę 
Amerikos Suvienytų Valstijų 
kultūrą, kuri daro intakes į vi
sus ineivius, ir aprašyti Ameri
kos Lietuvius ir jų didelį pasi
darbavimą Lietuvos labui, kad, 
vieni kitus geriau pažinus, pra
sidėtų dar santarvingesnė dar
buotė tarp abiejų tautos dalių.

Paliekonių su išeiviais artini- 
mas yra vienas svarbiausių mu
sų tautos reikalų, vienas tų bū
dų kuris galėtų žymiai padidin
ti pavojais apsuptos h’ taip su
siaurintose sienose musų vals
tybės galybę. Kad Europos Lie
tuviai galėtų geriau suprasti 
Amerikos Lietuvius, jie turi ge
riau pažinti psichologiją ir api- 
stovas tos šalies- kurioje' išva
žiavę Lietuviai gyvena, ir todėl 
minėtoje knygoje daug yra kal
bama ne tik apie Amerikos Lie
tuvius, bet ir apie Ameriką ap
skritai.

Kalbamoji knyga bus skait
lingai iliustruota paveikslais iš 
Amerikos buities ir iš Ameri
kiečių Lietuvių gyvenimo idant 
Lietuvos visuomenė galėtų vai
zdingiau suprasti kas per šalis 
via toji garsi Amerika, kokį di
delį kultūrinį ir ekonomini pro
gresą padarė Amerikos Lietu
viai ir kaip svarbi yra jų rolė 
Lietuvos Valstybės atgaivini
me.

Sąryšy j su šiuomi maloniai 
prašau turinčių indomesnių fo
tografijų iš Amerikos ir Ameri
kos Lietuvių gyvenimo, atsiųsti 
man jas indėti į minėtą knygą. 
Reikalingosios fotografijos bus 
grąžintos savininkams, klišų 
darymas jų nesugadins. Klišės 
yra daromos Londone, o knyga 
spausdinasi Kaune, ir iki rude
nio gal bus užbaigta.

Ypatingai pageidaujama yra 
sekančių fotografijų:

Iš musų išeivybės Amerikon 
istorijos, Lietuvių nuo Lenkų 
skyrimašis, ir tt.

Įvairių Amerikos Lietuvių or
ganizacijų, draugijų, susivieni
jimų, seimų, parodų, manifesta
cijų, gegužinių ir tt. fotografi
jos.

žymesnių Amerikiečių Lietu
vių veikėjų fotografijos.

Fotografijos iš Lietuvių Die
nos aukų rinkimo ir kitos tokios 
rūšies, rodančios kaip darbingai 
Amerikos Lietuviai rūpinasi 
Lietuvos šelpimu.

Amerikiečių Lietuvių žygiai 
prie Amerikos valdžios del pri
pažinimo, ir tt.

Lietuvių prie įvairių darbų 
fotografijas — fabrikuose, arig- 
liakasyklose, fanuose, ir tt. kad 
Europiečiai turėtų vaizdą kaip 
Amerikos Lietuviai dirba, link
sminasi, ir tt.

Lietuviškų bažnyčių, svetai
nių, mokyklų, žymesnių komer
cijos ir pramonės įstaigų, ir tt., 
kad parodyti kaip plačiai išsike
rojęs yra Amerikos Lietuvių 
visuomeninis ir ekonominis gy
venimas.

Tipinga Amerikiečio Lietuvio 
šeimyna, pirmos išeivių gent-

GERB. SPRAGILO PRO
TO KUOLAS IŠ SEIMŲ
Kai pajunti žmogus užei

nanti kur seimą, imi jaustis 
kad pats esi tinkamiausias į 
delegatus, ir ant susirinki
mų daug šneki kad tik iš
rinktų važiuoti. O kai iš
renka, mislini sau, ot koks 
aš veikėjas, kad net Į seimą 
išrinko! Na, tegul tik atei
na tas seimas greičiau, nu
važiavęs kad kalbėsiu tai 
kalbesiu, net visi stebėsis 
iškalbumu ir veiklumu. Ir 
per naktį važiuodamas trū
kyje neužmiegi — vis suka
si galvoj planai ką pasakysi 
ir kaip atkreipsi Į save visų 
atidą.

Ale kai nuvažiuoji, visai 
rodos užkymi, visą seimą iš
sėdi nei burbt, tik retkar
čiais ranką pakeli “už” arba 
“prieš”, arba kai kada pasi
rodai savo iškalbumu mes
damas diskusijas uždaryt.

O kai parvažiuoji tai jau
tiesi smagiausia.

Kad šj sykį buvo net trįs 
seimai tai žmogus turėjai 
progą net tris sykius dau
giau pasižymėt — tylėjimu.

Nuvažiavęs tik turi klau
syt ką kiti sako. Mat, at
vyksta ir tokių kurie iš na
mų visai nesirengia kalbėt, 
o tenai jiems prireikia kal
bas varinėt.

Buvo daug seimų, daug iš 
jų ir laukta. Tikėtasi kad 
del dviejų “ilgaskvernių pa
laimintų” moksleivių kils vi
sa revoliucija: Aeltėes skils 
Į tūkstantį šmotelių, ale iš 
to debesio lietaus visai ne
buvo. Dar labiau susivaidi
jusieji susigiminiavo ir su
sidraugavo, ir nutarė dau
giau pletkų neklausyti.

Paskui laukta išmetimo iš 
Sandaros visų “biznieriškų” 
laikraščių, ale pats sumany
tojas, Kleckonių Kranas, vi
sai seime su savo sumanymu 
nepasirodė.

Visi seimai ėjo taip gra
žiai kad tik, “buvo rytas, 
atėjo vakaras, ir praėjo vie
na diena” seimo, taipgi bu
vo rytas, atėjo vakaras ir 
pasibaigė antra seimo die
na. Taip praūžė keturios 
seimų dienos ir tiek pat va
karų ir naktų, ir tiek praėjo 
rytų, ir viskas ėjo gražiai.

Tėemdiečiai seimavo ge
riausia, ba vietoj daugybės 
vakarų kaip pirmiau, atliko 
viską viena diena. Draugi
ja liko išgelbėta iš visokių 
Kultuvių bendrovių ir kor
poracijų, ir pasiliko toliau 
varytis Į kitą tridešimtj me
tų savo gyvavimo.

kartės tipai, Lietuvių apgyven
tos gatvės, ir tt.

Lietuvių sportininkų fotogra
fijos.

Fotografijos iš Amerikos pra
monės, politinio gyvenimo, kul
tūros, ir tt.

Visiems kurie malonės pagel
bėt man šiame, atsiunčiant pra
šomų fotografijų busiu širdin
giausiai ir patvariai dėkingas.

Kazys Gineitis.
10, Palace Gate,
Kensington, W. 8.
London, England.’

Daug navatnumo buvo re
daktorių seime. Jame daly
vavo ir gerb. Spragilas su 
pilnu balsu. Ir su pilnu iš
ėjo, ba nebuvo kada ištuš
tint, ba redaktoriai nors tik 
keli, kai susiėjo tai kai ims 
augštais žodžiais kalbėt, ki
tus girt o save kaltint tai tik 
klausykis. Misliau išbarti 
redaktorius už šmeižimus ir 
užsipuldinėjimus vienų ant 
kitų, už melagingas kores
pondencijas ir kitus daly
kus, ale seime kožnas prisi
pažino ką negero padarė ir 
pasižadėjo daugiau to neda
ryt.

Vietoj bartis kaip daro 
per laikraščius, redaktoriai 
akis Į akį gražiai kalbėjo, 
vietoj užmest kitam netaktą 
ir klaidų darymą, prisipaži
no tą kožnas pats daręs.

Slaptos Spragilų Sąjun
gos Spragilaičių seimas at
sibuvo slaptomis sesijomis, 
prie uždarytų durų ir langų 
ir skiepų, slaptose valando
se, ir nutarta daug slaptų 
nutarimų, kurie užrašyta 
slaptoj knygoj, ale kad dar
bais reikia viešai pasirodyt 
tai jie turi išeit Į aikštę.

Gerb. Spragilas, vyriau^ 
šia galva Slaptos Spragilų 
Sąjungos, išrinktas už kū
mą Atstovybės Sekretoriui 
R. Abinavičiui kuris neužil
go žada priimt krikštą, o i 
pabrolius ant jo vestuvių su 
p-le Atstovybės raštininke 
nutarta kad suvažiuotų vi
so vakarinio pusiaukamuo- 
lio Slapti Spragilaičiai, kur 
gerb. Spragilas bus už svo
tą, ba turi jau gerb. Šonkau
lį, kuri bus svočia.

Nutarta prieš Dievo Sū
dą a’tnaujint Clšvelando -vy
čių provą prieš “Dirvą” ir 
išgaut vąrlamušių armijai 
batalijoną dolarių.

Nutarta surikt kun. Gar
mui aukų kartuvėms staty
tis kad jis pralaimėjęs pro
vą su “Sandara” pargryžęs 
į Lietuvą pasikartų, ba jei
gu gyvas liks tai vėl atva
žiuos aukų rinkt.

Nutarta išleist kun. Fabi
joną į advokatus, ba visi ku
rie Atstovybėj buvo liko ad
vokatais, tik vienas Fabijo
nas neįstengė išeiti.

Nutarta pasiųst “Naujie
noms” dagių bukietas už iš- 
pilimą pamazgų ant tauti
ninkų, ba tas juos dar la
biau suvienijo.

Gauta slaptas pasveikini
mas iš Slaptos Spragilų Są
jungos Spragilaičių sky
riaus iš Slabados su trimis 
litais dovanų, ir slapti pa
sveikinimai nuo Spragilai
čių iš visų žemės kampų ir 
pakaiUpų, galų ir šonų.

Sekantis Slaptos Spragilų 
Sąjungos Spragilaičių slap
tas seimas sutarta sušaukti 
Klyvlande, Ohoho, ir tuo už
sibaigė slaptas Spragilų Są
jungos seimas.

FARMOS
IR VĖL BARGAINAS

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 stuboje; mašinos ir 
padargai; visi laukai užsėti; gyvuliai 
ir viskas už $6,100. Reikia įmokėti 
$3,000 ar kiek mažiau.

119 akrų, 20 akrų girios, 4 mailės 
i miestą; 2 namai, 16 kambarių; ge
ra žemė; 2 dideli sodai; už $3,300; 
įmokėti reikia $1,700. Verta $6,000. 
turi būti greit parduota.

80 akrų, gera žemė, geri budinkai, 
upė bėga pro tvartų; 4 akrai sodo; 
miškas; 3 mailės į miestą, 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, gari dideli budinkai, že
mė moliuota; kaina $2,000; reik įmo
kėti $1.500.

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

Klausk: P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich. (21)
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Lietuvos Respublikos Atsto

vybė Washingtone šiose dieno
se perkeitė savo gyvenamą vie
tą — nuo 1925 F St. persikėlė

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

RENGIANTIS PRIE S. L. A. SEIMO
I IŽ mėnesio laiko turėsime 

didelį ir žingeidi] seimą 
Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje. Per suvirs tris 
desėtkus metų savo gyvavi
mo ši pirmutinė ir didžiau
sia Amerikos Lietuvių or
ganizacija turėjo daug bė
dų. Kentė nuo katalikų, ir 
paskui nuo socialistų dras
kymų ir kandžiojimų.

Dabar pasalingą užpuoli
mą daro musų bolševikėliai. 
Jų spauda, jų agitatoriai ir 
gizeliai visais pakampiais 
tik kuičiasi kaip Susivieni
jimą pasivergus..

Jie pradėjo žūtbūtinę ko
vą pasiekimui savo tikslo.

Laikas jau ir tautinin- 
kams-Sandariečiams S. L. 
A. nariams pamesti savo 
bepartiviškumą savo pra
kaitu išauklėtoj organizaci
joj. Bolševikai nori ją už
griebti ir padaryti savo Įna
giu. Kodėl tautininkai ne- 
sujunda ir galutinai nepa
rodo bolševikams kad Susi
vienijimas yra jų? Bolše
vikai net “Tėvynės” redak
torių žaboja dėlto kad jis 
skaitosi musų žmogum. O 
Į jo vietą pastatę savo leis
tų jam varyt jų propagan
dą. Taigi, ignoruokim jų 
visus šauksmus — žinoda
mi jų pasalingus tikslus — 
ir griebkime p'adaryti Susi
vienijimą vėl tautininkų — 
ne “bepartive” — organiza
cija.

Tautininkai delegatai, iš
eikit Seime su savo drąsa!

i
Bet Prezidentas Coolidge tu

rėjo kitą mintį. Jis stojo už 
taksų sumažinimą, kas senato 
ir, atstovų atmesta. Taksų su
mažinimo reikalavo didieji tak
sų mokėtojai kurie sumoka de- 
sėtkais ir šimtais tūkstančių 
dolarių. Jie labai priešingi ir 
bonams, nes jų taksai nesuma
žės.

Coolidge antru sykiu pralai
mėjo pataikavime milijonie
riams atmesdamas bonų bilių, 
nes atstovai ir senatas jį per
leido. Coolidge tikėjosi dideles 
paramos rinkimuose iš kapita
listų klesos prieš Demokratų 
kandidatą. Jeigu taksai suma
žinama, bonų bilius atmetama, 
kapitalistai skirtų daug pinigų 
Coolidge rinkimų propagandai. 
Jam nominacija savo partijoj

ANTWERP

Kareivių Bonai ir Po
litika

Kareivių bonų bilius liko Įs
tatymu.
Įstatymu. Nežinia kokiais pa
stiptais motivais Prezidentas 
Coolidge bilių atmetė ir kodėl 
net jo paties partijos — Repub- 
likonų — nariai taip susiskal
džiusiai baldavo vieni už kiti 
prieš bilių, ir kodėl Demokratų 
partijos nariai vieni balsavo už, 
kiti prieš.

Prezidentas viešai išdėstė sa
vo pažiūras į bilių sekančiai:

“Patriotizmo negalima nei 
nupirkti nei parduoti. Norėji
mas mokėti pinigus už tai yra

KAPITALIZMO PIONIERIUS 
OELGIJOS uostas Antwerp 
D sekančiai aprašoma buleti- 
ne iš Washington, D. C., Natio
nal Geographic Society rašti
nės:

“Antwerp^ galima paimti 
kaipo klasišką pavyzdį kaip fi
ziškas, valdiškas ir religiškas 
vystymaisi, — ir paprastas gi- 
liukis, — paliečia augimą ir ge
rovę miestų”, buletinas sako. 
“Jo istorija neturi sakmių kaip 
biednas bet teisingas kaimelis 

[kuris sunkiai trusėsi, patraukė 
' giliukingą laumę į save, išaugo 
į turtus ir galybę, paskui vėl bu
vo siaubūno nustumtas i skar
malus ir po to ‘pernaują’ atsi
peikėjo.

“Nereikšmingas toli nuo jū
rių kaimelis ant dumblino upe
liuko iki pirk dvylikto šimtme
čio, Antwerpas staiga gavo per 
jūrių audrą plačią švarpą su gi
liu vandeniu. Briauna palaidų 
smėlių, nuplauta šalin, paverta 
ilgą, netikusį kanalą į trumpą 
užlają. Per metų eiles inži
nieriai pabudavojo kraštus, pa
gerindami kanalą. Bet vis dar 
miestelis pasiliko sulyginamai 
be svarbos del kompeticijos ki
to miesto, Bruges. Paskui Bru
ges kanalas užsinešę smėliu ir 
liko negilus, o Antwerpas, du

tai pažeminimas, papiginimas ir 
panaikinimas patriotizmo. Tau
tos padėka kareiviams negalima 
išreikšti pinigais už atlikimą 
patrotiškų pareigų karo lauke.

“Mes nieko neskolingi svei
kiems veteranams. Pirma par
eiga kiekvieno piliečio yra savo 
tautai. Kareiviai tą pirmą par
eigą atliko.

“Nei turtuoliai nei pelnagau- 
dos nepadengs tų išlaidų. Visa 
•šita milžiniška suma puls ant 
visų žmonių. Netikiu kad ji 
bus naudinga veteranams.”

Kad išlaidos puls ant visų ša
lies gyventojų tai tiesa. Mes 
visi turėsim mokėt savo pini
gais bonus tiems sveikiems vy
rams. Mokės taksus ir jie pa
tįs kaip mokėjo. Bet mes to 
mokesnio nejausim, kadangi ir 
taip jau daug mokam. Jeigu 
daugiau tokių nereikalingų mo
kesnių butų panaikinta tada su
simažinus taksams jaustume.

Demokratų ir Republikonų 
partijų nariai atstovai ir sena
toriai pasidalinusiai balsavo už 
ir prieš — didumą atiduodami 
už — su tuo išrokavimu kad at
einančiuose rinkimuose gauti ir
gi pasidalinusiai kareivių bal
sus. Jeigu kuri viena partija 
eitų prieš, o kita už, tada jų bal
sai eitų tai kuri ėjo “už”. Pra
laimėt galėtų priešingoji pusė, 
nes visi 4,000,000 buvusių ka
reivių yra tikri balsuotojai, ir 
jų giminės ir žmonos balsuotų 
už bonus parėmusią partiją.

sykiu gaudamas giliukingą prie
tikį, pasiekė savo.

“1503 metais pirma svetim- 
tautiška dirbtuvė buvo įsteigta 
Portugalų. Po to sekė kiti, ir 
per beveik penkiasdešimts me
tų tas miestelis susilaukė gy
ventojų virš 100,000, ir buvo 
vienas iš pačių turtingiausių ko
mercinių centrų pasaulyje, su 
šimtu laivų Įplaukiančių ir iš
plaukiančių su kiekvienu jūrių 
vandens pakilimu. Jis tuoj at
ėmė pažymę nuo senos Veneci
jos kaipo pasaulio bankinio cen
tro, ir jin kasdien atplaukiamų 
laivų skaičius pasiekė 500.

“Europa, šiaurėj nuo Vidur- 
žeminių jūrių kraštų, niekad iki 
tolei neturėjo tokio turtingo ir 
puikaus miesto kaip Antwerp. 
Tame mieste prekybos kunigai
kščiai padarė savo milijonus 
florinų; tūkstančiai puikių gy
venimų išbudavota; bažnyčios 
ir viešieji budinkai išstatyta; ir 
pagaminta nekurie pasaulio pa
žymiausi dailos dalykai. Kated
ra, su milžinišku bokštu kįlan- 

Ičiu virš 400 pėdų, yra pavyzdis 
geriausios Gotiškos architektū
ros.

“Vienas reikšmingas dalykas 
Antwerpo smarkaus kilimo še
šioliktame šimtmetyje buvo jog 
tenai labiau kreipta domės ant 
komercinio liberalizmo, indivi
dualizmo ir kapitalizmo negu 
kituose miestuose kurie išaugo 
pirmiau. Gildijų sistema jau 
baigėsi. Senasis Antwerp ga-

; jau užtikrinta. Dabar lieka lai
mėjimas prieš Demokratų kan- 

I didata.
I

Kur Coolidge gautų daugiau 
paramos rinkimų kampanijai 
jei ne iŠ kapitalistu? Dabar ir 

' kapitalistai liks jam šaltesni ir 
[ne taip rems jo: jiems jau ma
tosi kad Demokratų partijos 

j kandidatas turi geresnę progą 
I prieš Coolidge, nes Coolidge ėjo 
prieš bonus ir už numažinimą 
taksų kurie labiau paliečia ka
pitalistus, o žemutinę klesą -— 

■ darbininkus — visai ne, nes nei 
(vienas darbininkas su šeimyna 
neuždirba tiek kad jam reiktų 
mokėti karo taksus. Pavieniai 

[ uždirbą virš $1,000 moka, tie- 
Įsa, bet jeigu keliais centais su- 
Imažintų faksus tai jie kaip ir 
'nejaustų, o kapitalistai sutau- 
Į pytų sau šimtus tūkstančių do- 
. larių kas metai.

Įima laikyti, todėl, kaipo gimi
nietis komercijos subudavotų 
miestų musų dienose ir musų 
ekonomine sistema. Svetimša
liai pirkliai, delei praeinamų įs
tatymų ir mokesnių, mažai te
buvo trukdomi savo atvykimais 
ir išvykimais ir jų įvairiomis 
prekybomis.

“Prekybinis liberalizmas pri
vedė prie religiško liberalizmo. 
Po to užėjo Ispaniškas užkaria
vimas ir Antwerpo galybė tuoj 
tapo apmažinta. Religiški ne
sutikimai privedė prie atsisky
rimo Holandijos nuo Belgijos. 
Pirmoji pasiliko sau kontrolę 
Scheldt ištakos, Antwerpo ka
nalo, ir prilaikė tą kitados ga
lingą miestą nuo liueso išėjimo 
į jūres per du šimtmečiu. Bė
gyje šio periodo politiškų ir eko
nominių permainų Antwerpas 
užtemo, gi jo lėšomis išaugo 
Amsterdamas.

“Antwerpas pirmą žingsnį at
sipeikėjimui padarė kuomet Na
poleonas, paėmęs jį, planavo iš- 
budavoti jį ir padaryti ‘pistoliu 
nustatytu į širdį Anglijai’. Jis 
mažai teatsiekė, bet Antwerpas 
palengva atsipeikėjo po Rolan
dais po Waterloo mūšio. 1830 
metais užėjo revoliucija kuri 
sutvėrė Belgiją ir vėl Antwerpo 
padėtis pasigerino. Bet Rolan
dai dar valdė Scheldto ištaką ir 
ėmė mokesnį nuo laivų į Ant- 
werpą kurie veikė neprielankiai 
jų pačių uostams. Tas ekono
minis barjeras vienas, Belgai 
jautė, laiko Antwerpa nuo at
siekime savo senovinio stovio. 
Pagaliaus sutartimi kuri galima 
priskaityti nupirkimu teisių lai
vams per Suezo Kanalą arba 
Panamos Kanalą, Belgai 1863 
metais išpirko sau teisę liuosai 
plaukti per Scheldt už 36,000,- 
000 frankų. Nuo to laiko Ant
werpas mušėsi pirmyn iki prieš 
pat Pasaulinį Karą jis buvo di
džiausias uostas kontinentalėj 
Europoj išskyrus vien Hambur
gą. Po karo paliaubų jis tur
būt pasiekė pirmą vietą tame 
kontinente, ir jį viršija tiktai 
New Yorkas, Londonas ir Liver- 
poolis.

“Pirm Pasaulinio Karo Ant
werpas buvo vienas iš stipriau
sia apdrutintų miestų Europoj 
ir buvo skaitomas neįveikiamu. 
Belgijos valdžia ir armija pa
sitraukė j jį gintis, ir jis buvo 
vienas iš pirmutinių miestų ku
rį Zepeplinai apmėtė bombomis. 
Nors miestas vėliau buvo bom
barduojamas Vokiečių apguli
mo kanuolėmis ir apgynėjai iš
vyti, padaryta patvarkymas per 
tarpininkystę Amerikos Minis- 
torio išgelbėjimui nuo sunaiki
nimo miesto katedros ir kitų ne
atstatomų monumentų.

“Kalbant apie ‘Antwerp’ mes 
imame seną Flemišką žodį. Bel
gai susirūpinę išstūmimu į pa
saulio vadovystę tą patį miestą 
visai kitokiu vardu. Jie vietoj 
‘Antwerpo’ tą miestą vadina 
‘Anvers’.”

po No. 2622 — 16th St., N. W., 
Washington, D. C.

Su visokiais reikalais nuo da
bar kreipkitės nauju paduotu 
Atstovybės antrašu.’

LIETUVOS PUOŠIMO 
REIKALE

Per nedaugelį metų Lietuvai 
Pagražinti Draugija išsivystė į 
didelę kultūrinę organizaciją. 
Jos darbas labai svarbus ir pla
tus. Draugijos idėja pagražin
ti ir kultūrinti gamtos atžvilgiu 
savo mylimą Tėvynę kiekvieno 
tautiečio širdyje iškėlė iškilmin
giausius jausmus.

Draugijos iniciativa buvo su
rengta Tarptautinės Daržų Mie
stų ir Miestelių Planų Federaci
jos, daržnamių miestų planų pa
roda pernai met Goteburgo mie
ste. Dabar eina susirašinėji
mas apie perkėlimą šios parodos 
Kaunan pritaikius prie žemės 
Ūkio Parodos.

Medžių Sodinimo šventę, su 
savo begalo įspūdinga misteri
ja, reikia išvystyti į Lietuvos 
Gamtos Šventę, reikia leisti eilę 
įvairių knygelių, reikia dėti kuo 
daugiausia pastangų kad musų 
purvini miesteliai gautų kultū
ringesnę išvaizdą, reikia sutvar
kyti gražias gamtos vietas.

Draugijos 1925 metų visuoti
nas susirinkimas nutarė sutvar
kyti brangias mums istorines 
vietas: piliakalnius, ir tt.

Draugija skelbia istorinių vie
tų registraciją. Iš visų praneši
mų matyti kad visuomenė prie
lankiai priėmė šituos sumany
mus ir būtinai reikalauja tas 
brangias vietas kuoskubiausia 
sutvarkyti.

Ar neskauda girdėti kad Ge
dimino Kalnas Veliuonoje, kur 
žuvo Lietuvos Didysis Kunigai
kštis, Vilniaus, tnušų sostinės, 
įkūrėjas, dar nepadaryta Lietu
vių Tautos Parku; kad Birutės 
Kalnas Palangoje nesutvarky
tas ; kad ant visų kitų istorinių 
vietų ganosi galvijų bandos?

Draugija pasiėmė atlikti vie
ną didžiausių kultūros darbų, ir 
gal netoli tas laikas kada ant 
gražiai sutvarkytų ir medžiais 
apsodintų piliakalnių skambės 
dainų ir dūdų orkestro aidai. 
Tautos garbė reikalauja kad tai 
įvyktų kuogreičiausia!

Vilniaus 600 metų Jubilejaus 
šventė duoda progos kiekvienam 
tautiečiui atlikti tautos kultū
ros kėlime svarbią pareigą. Mu
sų ainiai, visas užsienis težiūri 
stebėdamiesi į mažutę Lietuvių 
tautą vykdančią tokį darbą!

Teskamba! Geležinio Vilko 
kaukimas kiekvieno ausyse: 
“Jeigu Tavo tautos kultūra, jei
gu Vilnius Tau brangus, aukok 
nepaprastą Vilniaus Jubilejaus 
auką!” į

Aukas galima siųsti: 
Kaunas, Lietuvai Pagražinti 

Draugija.
Centro Valdybos Pirmininkas 

Kan. J. Tumas.
Rinkliavos Komit. Pirm.

J. Meižis.

Kokiais Automobiliais 
Daugiausia Važiuoja 
Cleveland. — Didžiausias sep

tynių pasažierių automobilis pa
saulyje yra Fordas ir didžiau
sias dviejų pasažierių automo
bilis yra Rolls-Royce, sako Jor
dan, tuo vardu automobilių iš
dirbėjai. Fordas yra pigiau
sias Amerikoj automobilis, gi 
Rolls-Royce vienas iš brangiau
sių.

Reiškia, Fordus perka darbi
ninkai ir susidėję visą šeimyną 
iš septynių ar daugiau narių va
žinėjasi. O turtingieji dau
giausia po du tris ar net viena 
yipata dideliuose automobiliuose 
važinėja.

(Tąsa iš pereito num.)

Dagoberto moteris (kuri visada buvo 
labai dievobaiminga) buvo viena iš tų gero 
budo, apdovanota dideliu širdingumu, ku
rios atsidavimas lyginosi karžygiškumui, 
ir kurios atsiduoda skurdžiam gyvenimui 
kaip kokios kankinės—tyros ir pamaldin
gos, kuriose širdies instinktai užima vietą 
proto!

Vienatinis blogumas, arba taip įvykus 
pasekmė jos tokiame paprastame gyvenime 
ir gerame bude, buvo tai jos visiškas pasi
tikėjimas ir atsidavimas savo konfesoriui 
arba dvasiškam tėvui, kurio Įtekmei ji jau 
per daug metų buvo papratus pasiduoti. Ji 
skaitė tą įtekmę kaipo labai šventą ir gar
bingą; jokia žmogiška galybė, jokis apmąs
tymas negalėjo sulaikyti jos nuo paklusnu
mo kunigėliui. Jeigu kokis ginčas kilo ta
me klausime, niekas negalėjo jos nukreipti 
nuo jos pažiūrų; ji kiekvienam argumentui 
prieštaravo ne su užsidegimu — švelniai 
kaip ir jos būdas, šaltai kaip jos sąžinė — 
bet, kaip pastaroji, nepajudinamai. Vienu 
žodžiu, Pranciška Baudoinienė buvo viena 
tų tyrų, bet nemokintų ir tikinčių sutvėri
mų, kuri kada gali, gabiose ir pavojingose 
rankose, patapti, net pati nežinodama to, 
įrankiu daugelio blogo.

Per tūlą laiką jau, del blogos sveika
tos, ypač del padidėjusio apsunkėjimo ma
tymo, ji turėjo priverstinai prisilaikyti nuo 
visko nuošaliai; negalėdama dirbti daugiau 
kaip dvi ar tris valandas į dieną, ji pralei
do likusį savo laiką bažnyčioje.

Pranciška pakilo nuo savo kėdės, pa
stūmė storus maišus, prie kurių ji dirbo, į 
kitą galą stalo, ir pradėjo tiesti stalą sū
naus vakarienei, su motinišku atsidavimu 
ir vienumu. Ji paėmė iš stalčiaus mažą 
odinį krepšį, kuriame buvo senas sidabrinis 
puodelis, dįkčiai apdaužytas, ir šaukštą su 
šakute, taip nudėvėtus ir plonus, kad šauk
štu galima, buvo pjauti kaip su peiliu. Tuos 
savo vienatinius stalinius daiktus (vestuvių 
dovano nuo Dagoberto) ji aptrynė ir nu- 
šveitus gražiai padėjo prie savo sunaus lėk
štės. Jie buvo branginamiausi iš visų jos 
turimų daiktų,., ne del jų tikrosios vertės, 
bet del atsiminimų kokius jie su savimi pa
laiko ir primena; ir ji tankiai liejo karčias 
ašaras, kuomet, laike ligos, arba neturėda
ma darbo, buvo priversta nešti tuos bran
gius dalykus į krautuvę užstatyti.

Paskui Pranciška nuo lentynos paėmė 
bonką su vandeniu, ir vieną su vynu, treč
daliu telikusiu, ką taipgi padėjo prie su
naus lėkštės; po to nuėjo pas pečių žiūrėti 
viralą.

Nors Agrikola nedaug tepasi vėlavo, 
kaip visada, motinos išvaizda rodė susirū
pinimą ir nerimastį; iš jos paraudonavu
sių akių butų galima manyti, kad ji verkė. 
Po ilgo ir skausmingo nežinojimo kaip bus, 
nabagė moteris pradėjo persitikrint, kad 
jos regėjimas, kuris nuolat ėjo silpnyn ir 
silpnyn, tuoj liks visai susilpęs, kad ji ne
galės dirbti nei dviejų ar trijų valandų į 
dieną, kaip pastaruoju laiku jai tekdavo 
dirbti.

Nors ji buvo labai gabi siuvėja, bet 
reikėjo, akims silpnėjant, imtis už prastes
nio ir storesnio siuvimo, ir jos uždarbis to- 
delei sumažėjo ; pagaliaus jais prisiėjo siū
ti tik storuosius armijai maišus, kurie bu
vo keturių uolaktų ilgio, o už pasiuvimą ga
vo mokėti tik po du sousu nuo maišo, pati 
turėjo net savo siulus duoti. Tas darbas, 
nors labai sunkus, taip kad ji galėjo pasiū
ti tik tris maišus per dieną, o uždirbo tik 
šešis sousus!

—daugiau negu du sykiu tiek, kiek gauda
vo kiti darbininkai kitose vietose. Jeigu ir 
jo motina nieko nepelnytų, jiedu galėjo ge
rai abudu pragyventi.

Bet ta biedna moteris, nors taip buvo 
ekonominga kad pavydėjo pati sau gyve
nimo reikmenų, vienok buvo labai kenks
mingai gausi savo aukomis zakristijoj, nuo 

: to kaip pradėjo kasdien lankyti bažnyčią. 
I Mažai kada praeidavo diena, kad nebūdavo 
■ jos užpirkta mišios, ar deginama žvakės, 
[tai už Dagobertą, nuo kurio ji ilgai jau at- 
• skirta, arba už išganymą savo sunaus Ag- 
•rikolo, kuris jai rodės jau stovi ant kelio 
|į prapultį. Agrikola buvo tokios geros šir- 
'dies ir taip mylėjo savo motiną, kad jis vi- 
Įsai nenorėjo priešintis matydamas kaip mu
itiną didelę dalį jo savaitinio uždarbio (ku
rį jis atiduodavo motinai kas subata) pra
leidžia bažnyčioje.

Tečiau kartais jis patėmydavo moti
nai, labai švelniai ir mandagiai, kad jam 
skaudu matant jos nepaliaujamą skurdą 

Į tokiame amžiuje, o ji pasirinkus praleisti 
pinigus tik ant bažnytinių reikalų. Bet 
kokį atsakymą jis galėjo duoti jai kada iš
girdo iš savo geros motinos, per ašaras, žo
džius: “Vaikeli mano, tai yra del išgany
mo tavo tėvo, ir tavęs taipgi.”

Ginčytis apie mišių naudingumą butų 
buvę jo nuėjimas prie tokio dalyko, kurio 
Agrikola nenorėjo, gerbdamas savo moti
ną. Jis pasiganėdindavo matydamas ją pa
sitenkinančia tuo savo apsiėjimu.

Už durų pasigirdo barškinimas. “Mel
džiu į vidų”, atsakė Pranciška. Atsidarė 
duris ir inėjo barškinusi ypata.

(Toliau bus)
w

IŠ LIAUDIES DAINŲ
Išėjo tėvelis į mišką,
Išėjo tėvelis į mišką!

Išėjo tėtušėlis,
Išėjo motinėlė,
Išėjo visi vaikai
Į mišką!

Pagavo tėvelis palėdą,
Pagavo tėvelis pelėdą,

Pagavo tėtušėlis,
Pagavo motinėlė,
Pagavo visi vaikai
Pelėdą!

(Ir taip toliau: Parnešė, užmušė, nupešė, 
išvirė, suvalgė pelėdą.)

ILGESIO DAINELĖ
Ilgesio dainelės akordas gražus,
Jausmingas jos aidas per amžius nežus.

Iš sielos išdygęs aidužis dainelės
Jausmingai banguoja kaip audrų jūrelė.

Ilgesio šakelėm’s daina vainikuota
Vargais ir karionėm’s jos gaida rokuota.

Ilgesio dainelė ką širdį paliečia,
Lyg saulės skaistumas ji sielą apšviečia.

J. Gogelis.

LAIKUI
O Laike greitasis,

Ar visad skubėsi,
Į praeitį gilią

Ar tuoj nutekėsi?
O Laike tu brangus,

Norėč’ sulaikyti,
Kad greit neišnyktum

Norėč’ pasakyti!....
Bet veltui! troškimo

Savo neatsieksiu,
Ir tavojo bėgio

Niekad neaprėpsiu!
Svajonė.

Visiems siuntėjams paleido
me priėmėjų pasirašytas

Reikia tik šiurpu susikratyti pamanius 
apie daugybę moterų, kurių sveikata su
naikinta del neturto, senatvės ar nesveika
tos, kad už visą tą darbą, kokį jos gali pa
daryti, tegauna tokį mažą atlyginimą. To
kiu budu jų pelnas nyksta sykiu su didė
jančiu neturtu ir nykstančiu amžium.

Ant laimės, Pranciška turėjo gerą pa
laikytoją savo sunuje. Pirmos rūšies dar
bininkas, pasinaudojant teisingomis al
gomis kokias Hardis įvedė, jo darbas davė 
jam nuo keturių iki penkių šilingų į dieną

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

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

?590. Socializmo minties blaivumas. Paiaše 
John Spargo. Autoriaus leidimu vertė A. Lalis. 
Pluoštas laiškų rašytų darbininkui Jonatanui 
Edvardui, Pittsburge. Puikiais audekliniais ap
darais ............................................................... $1.00
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512. Žiemos Vakaras. Parašė EI. Oržeškienė. Vertė
K. Puida. Chicago, Ill., 1912, pusi. 32...................... 15c
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T. M. D. REIKALAI
ALGIS ir GIEDRUTE

V Aktų, VII Atidengimų Tragedija H Lietuvos Krikštijimo Dienų 
Parašė K. S. KARPAVIČIUS

VEIKALO TURINIS PAGAL AKTU (Prasidės tilpti su sekančiu num,)
Aktas I: Algis sugryžta iš kryžeivių karo iš Kelmių žemės, kur jis su Vokiečiais da

lyvavo, ir randa Zokoninką Kristijoną paruošusj jam vestuves su kaimyno, irgi 
krikščionio, duktere Lade, “sustiprinimui tos srities tikėjimo”, kad galėtų pas
kiau kardu ir ugnia krikštyti pagonis vietoj kaip iki šiolei su baime ir gražumu.

Aktas II: Algis, medžioklėj girioje, sykiu cu kitais savo namiškiais, susitinka su 
kito kaimyno duktere, Giedrute, pagone, ’r nors abu vaidijasi už tikėjimus, jų 
širdyse užsiliepsnoja meilė prie viens ki.o kas labai surūpina Kristijoną ir Algio 
tėvus kad jis neatsimestų. Kristijono vyrai pradeda sekioti Algio pėdas.

Aktas III: Kaimynas atbėgęs, per verksnu > pasipasakoja kad jo duktė Ladė pabėgo i 
pas pagonis, iškeikdama krikščionybę i ,-ž jos apaštalų žiaurius darbus, ir Kristijo
no rengtos vestuvės neįvyksta, o Algis tuo tarpu daugiau ir daugiau su Giedrute 
slapta susinešinėja. Susirūpinę, Kristijonas ir Algio tėvai sumano išsiųst Algį 
su Vokiečiais kryžeiviais į Palestiną, kur jis užmirš pagonę Giedrutę, o dar la
biau susitvirtins tikėjime. Ant visų raginimų ir pasakų apie stebuklingumus to
limuose kraštuose, Algis sutinka eiti, ir išvyksta nepasimatęs su Giedrute.

Aktas IV: Giedrutė vaikštinėja į Žinyčių ir rengiasi palikt Vaidilute, nustojus valties 
Algį pamatyti, bet vis nerimsta be jo, ir skundžias kam jis išvykdamas nesakė. Ji 
jau nugirdo nuo žmonių kur Algis yra, ir liūdi kad negali jam pagelbėt jeigu ka
rionėse jį užtiktų nelaimė, sužeidimas, nelaisvė ar mirtis.

Aktas V: Giedrutė jau Vaidilutė, trokšta didesnės garbės dievų akyse, Vaidilai Me
nuliui kalbant jai ir kitoms apie garbingumą Amžinos Ugnies. Naktį jai beserg- 
stint Ugnį, atsilanko pas ją Algis, kuris sugryžo iš tolimų kraštų, ir vėl jos širdį 
sudrumsčia meilė, bet del tikėjimų skirtumo jiedu vis nesulygsta ir persiskiria. 
Algiui pasišalinus, Giedrutė vėl jo geidžia ir tik nori kad jis vėl pas ją ateitų.

Atidengimas I (aktas V): Už kelių vakarų, nors sekiojamas vėl Kristijono vyrų, Al
gis Giedrutę vėl aplanko, ir ji vėl jį karštai priima, nors bekalbindami vienas kitą 
išsižadėti savo tikėjimų, vėl susivaidija ir persiskiria. Kristijono šnipai nutaria 
Algį čia suimti ir vesti Kristijono teismui. Giedrutė susimaišius, likus viena, nu
bėga nakties metu pas Kristijoną ir apsikrikštija. Prie Aukuro sugryžęs Algis, 
neradęs jos, belaukdamas susidvejoja, ir nutaria pamest krikščionybę, akivaizdoj 
Perkūno stabo šaukia priimti jį atgal į jo bočių tikėjimą, ir nudrasko savo šven
tus ženklus. Tą viską pasiautai mato Kristijono vyrai. Giedrutei sugryžus, jis 
ir ji pasisako ką padarę, ir besitaikindami vienas kitam tikėjimais susikeičia. 
Iš to sumišimo, Giedrutė pabėgus nuo Algio suklumpa, o Algį iš pasalų sugriebia 
Kristijono vyrai ir nusiveda. Atsipeikėjus, Giedrutė Algio neranda, nualpsta iš 
sielgraužos. Algis pabėgęs iš vyrų, atbėga pas Giedrutę, radęs ją pastyrusią, nu
sižudo manydamas kad kiti šnipai ją nužudė. Prie jo lavono atsipeikėja Giedru
tė, radus jį negyvą, ir ji nusižudo, nežinodama kodėl jis atėjo pas ją numirti.

Atidengimas II: Ryte ton scenon sueina Vaidila Meninas su vaidilutėm ir Kristijo
nas su savo vyrais; taip netikėtai susitikę, jie ginčijasi už savo tikėjimų galybę, 
Kristijonas pasako kad Giedrutė yra jau krikščionė, o vyrai pasako kad Algis iš
sižadėjo krikščionybės. Giedrutę pasiima krikščionis, o Algiui Merunas ruošia 
ląužą sudeginimui jo dievams. (Su sekančiu num. veikalas pradės eiti.)

Susitvėrė Nauja Kuopa
Akron, O. — Malonu parašy

ti kelis žodžius ir apie Akrono 
Lietuvių veikimą. Čionai senai 
buvo pageidaujama ir kartu rei
kalinga Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jos kuopa, šiomis dienomis, pa
sidarbavus J. Ramoškai ir J. 
Glinskiui kuopa sutverta iš dvy
likos narių. Gegužio 16 d. tu
rėjom pirmą susirinkimą ir iš
rinkta valdyba: pirmininkas J. 
Ramoška, iždininkas L. Grins- 
kis, raštininkas V. T. Neverau- 
skas. Nutarta pinigai greitai 
siųsti Į Centrą kad greičiau ga
vęs Centras varytų darbą pir
myn su leidimu knygų.

Vertėtų visiems Akronie- 
čiams stengtis tuoj prisirašyt 
prie vietinės kuopos kad visi tu
rėtumėt progą gauti šių metų 
knygas — “Iš Tamsios Praei
ties i Šviesią Ateiti” ir “Pasau
lio Istoriją”, kuri bus trijose 
didelėse knygose. Gausit jas 
beveik dykai, nes tik už metinę 
mokesti, $1, kuomet knygos at
sieina apie $10.

Gegužio 25 d. 2 vai. po pietų 
įvyks kitas kuopos susirinki
mas pas J. Ramošką, 926 Lane 
St. Kviečiame atsilankyti kuo- 
daugiausia.

Kuopos Korespondentas.

PASAULIO ISTORIJA 
Jau Spausdinama

Seime Worcester, Mass., ge
gužio 11 d., apsireiškė didelis 
narių ir kuopų susidomėjimas 
savo organizacija: tą liudijo ne
mažai prisiųstų įne.šimų ir su
manymų Seimui, dalyvavimas 
dikčiai delegatų. šis Seimas 
buvo toli kitokesnis už pereitą 
Seimą. Kuomet 1922 metais iš
siskirstę iš posėdžių delegatai 
tik kalbėjo kad “tai jau bus be
ne paskutinis Seimas”, ir kuo-

Istoriškas Veikalui Pagrindas
(Paimta iš Dr. J. šliupo “Lietuvių Tauta Senovėje 

ir šiądien”, Tomas Ii)
KRISTIJONAS — abatas Bernardinų iš Olyvos klioš- 

toriaus, žmogus gudrus, godus garbės ir turtų, nuvyko 
1208 m. i Prūsų žemę, j apielinkę Labavos, Pomeranijoj, 
del platinimo krikščionybės. Jis dvasiškus tinklus štate 
ant žiponn manydamas kad bitės seks bitinus — ir Pha- 
let, Sodrekis ir Mangatis tapė prikalbinti krikštytis.

Popiežius Innocentas III, 1213 m. inteikė Kristijoną 
po ypatinga globa Gniezio archivyskupo Heinrikio. Nuvy
kus su apsikrikštijusiais Ijrusais j Romą,. 1215 m. popie
žius paskyrė Kristijoną Prūsų vyskupu ir liepė užkariau
ti žemes netikėlių aštriais kardais ar su slidžiais glot
niais liežuviais. Sugryžęs iš Romos, Kristijonas rado vi
są padėjimą persimainius: stabmeldžiai prikalbinti savo 
kunigų, užpuldinėjo ant naujai apsikrikštijusiųjų . . . 
(Tada Kristijonas prašė popiežiaus apgarsinti kryžeiviją 
ant Prūsų. Roma buvo užimta karu su Turkais už Šv. 
Žemę . . . Kristijonas savo gudriu meilumu buvo 
vėl apmalšinęs Prusus ir todėl ažuot kryžeivystės jis 
prašė daugiau apaštalų.

. . . Prusai susidrutinę užmanė ne tiktai nuvalyti 
nuo' krikščionių Kelinių žemę, bet ir visą Mozuriją pa
versti į stabmeldžių šalį. Per vieną tik metą jie sugrio
vė 300 bažnyčių ir koplyčių, o kunigus išmušė ir išvaikė.

. . . Kristijonas vėl ryžosi leistis pas popiežių kad 
apgarsintų ant Prūsų kryžeivystę. Popiežius garsino štai 
kokius nebūtus dalykus prieš Prusus, kurstydamas visus 
eiti ant Prūsų: “Ten yra gonte neturinti jokio tikėjimo, 
atsidavus aršiau negu žvėriškumui, kur tėvas visas duk
teris kurias motina pagimdo, išmarina iki vienai; kur be 
jokos gėdos mergos ir moterjs atsidavusios yra galvijiš
kam gašlumui, girtavimui; kur suimtinius degina kaipo 
aukas stabams . .

. . . Atsitiko taip kad vyskupui Kristijonui su skai
tlingu tuntu nuvykus j Pamežaniją platini krikščionybę, 
Prusai išmušė visus vyskupo sąkeleivius, o ji patį paėmė 
j nelaisvę. Kristijonas išsipirko iš Prūsų nevalos dide
lėmis aukomis, ir skundė Romai Rygos zokoną už tą ne
laimę, nes mat kivirčiai už pagonų žemes privedė zoko
ną ir vyskupą prie kerštavimų, ir zokono pagelbėjimo 
Lietuviams-Prusanifl.

. . . Kristijonas neatstkeršijęs užaugintai savo už- 
antyj gyvatei, t. y. zokonui, mirė 1241 m., neužsitarnavęs 
jokio pažymėjimo iš kitų vyskupų, kurių jau keli Prū
suose apie tą laiką buvo.

KONRADAS (pirm Kristijono galutino atėjimo į 
Liet-Prusiją.—Aut.) buvo užėmęs valdyti žemes Kujavų, 
Mozūrų, Kelinių ir Dobriniaus, ir toj tai gadynėj prasi
deda naujas platinimas krikščionybės tarp Prūsų. Iš- 
pradžių rods tas platinimas vyko su pagalba pamokini
mų, meilių pertikrinimų ir geni pavyzdžių, paskui gi mei

lė artimo ir tikėjimas į krikščionišką Dievą platinama 
buvo su pagalba ugnies ir kardo, žudymo ir naikinimo.

GOTFRYDAS — perdėtinis Cistersų klioštoriaus, 
Lukave, drauge su zokoninku Pilypu (irgi pirm Kristijo
no galutino atėjimo) atėjęs j Prusus antmesti neprašytą 
laimę laimingiesiems Prūsams. Išpradžių platinimas 
krikščionybės jiedviem gerokai sekėsi, bet toliau apašta
lai turėjo kuo nors nusikalsti, nes Pilypas tapė, užmuštas, 
o Gotfrydas tik pabėgimu išsigelbėjo nuo mirties.

. . . Gal but krikščionybei ir gerai butų sekėsi jei 
ne Lenkų neišmintingas pasielgimas, ypač Mozūrų Kon
rado, mažapročio valdovo, pasilcidusio kunigaikščio, kurs 
neva būdamas valdytoju Kelmių žemės skaitėsi save už 
Viešpati visų Prūsų.

(Iš šių visų suminėtų ypatų tik vienas Kristijonas in- 
cina veikale, o kiti tiktai minima, kadangi su jais Kris
tijonas turėjo reikalus, o tokiu būdu galėjau iškelti aikš
tėn tų laikų krikščionių ir pagonų dvasią.)

KRYŽIAUS KARAI
Kryžiaus Karai arba Kryžeivos čia suminima del to 

kad veikalo vadovaujamas asmuo — Algis — dalyvauja 
juose ir supažindina skaitytoją su tų laikų nuotikiais 
išlaukėje Lietuvių-Prusų rubežių. Istoriški faktai paim
ta iš “Historians’ History of the World”—Crusades.

Kryžiaus Karai už Jeruzalį ir Palestiną — Šventąją 
Žeme — tęsėsi nuo 1096 iki 1291 metų. Krikščionių ke
lionės j Jeruzalį, kur radosi Kristaus grabas, prasidėjo 
nuo ankstyvų laikų. Pradžioj gi vienuolikto šimtmečio 
paplito gandai kad ateina pasaulio galas, ir daugybė 
krikščionių Europoj ėmė pardavoti viską ir rinktis pini
gų kelionei j Jeruzalį aplankyt tą šventą vietą ir tenai 
laukti pasaulio pabaigos ir. Viešpaties atėjimo. Kolei 
Arabai globojo Palestiną viskas buvo gerai. Kuomet 
Turkai 1075 m. užėmė tą kraštą, Jeruzalio lankytojai 
krikščionįs buvo persekiojami ir niekinami. Jų skundai 
pasiekė Europą, ir tas davė pradžią romantiškam geis
mui eiti ir išvyti iš šventos Žemės tuos niekšus. Popie
žius Urbonas II paskelbė pirmą Kryžiaus Karą ir šau
kė Europą eiti ant Turkų.

1096 m. apie 2-300,000 gerai organizuotų vyrų išėjo 
įvairiais keliais prieš Turkus. 1099 m. Jeruzalis atimta 
ir įsteigta Jeruzalio Karalystė.

1122 m. užpuola Jeruzalį Saracėnai ir paima nelais
vėn Jeruzalio krikščionišką karalių.

1148 m. paskelbta antra krucijada.
1187 m. Saladinas, Saracėnų valdovas, užima Joruzalj.
1189 m. pribuna trečioji krucijada.
1195 m. — ketvirtoji krucijada.
1201 m. popiežius Innocentas III apšaukia penktą 

krucijadą prieš Saracėnus.
1217 m. Turkai vėl paima Jeruzalį nuo Saracėnų.
1229 m. Imperatorius Fridrikas II padaro sutartį su 

Turkais ir atgauna Jeruzalį ir kijtus Palestinos miestus.
(Pabaiga bus sekančiame num.)

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

gali jos negauti, nes neperdaug 
paimta.

Kuopos ir nariai, kvieskit į 
savo tarpą kiekvieną Lietuvį, 
nes gavimas ‘Pasaulio Istorijos’ 
yra įsigijimas didelio turto, ku
riam lygus vėl gal už 10 ar 15 
metų pasitaikys.

85 kp. Montello, Mass.
Stasys Baronas.

144 kp. Amsterdam, N. Y.
A. J. Lukais.

TMD. Nauj. Anglijos Apsk.
V. P. Jankauskas.

Prie to, dalyvavo J. O. Sir
vydas, S. E. Vitaitis ir keletas 
kitų be mandatų.

T.M.D. Seimo Delegatai 
šis TMD. Seimas buvo pažy

mus delegatų skaičium. Kadan
gi TMD. savo seimus iki šiol lai
kė tik su kitomis organizacijo
mis tai tik įgaliojimus duodavo 
kitų organizacijų delegatams. 
Ir šiame Seime didumoj taip bu
vo, bet vietoj apie tuzino dele
gatų kaip pereitam seime buvo, 
dabar pilnomis teisėmis dalyva
vo apie 25 delegatai, prie to bu
vo dar keletas šiaip atstovų.
Užsiregistravo šie delegatai:

3 kp. Brooklyn, N. Y.
V. Sirvydas,
J. Ambraziejus, .
Pr. Bajoras.

5 kp. Waterbury, Conn. 
Jonas žemantauskas.

7 kp. Lawrence, Mass.
Jonas Sekys, 
Ona Sekienė.

20 kp. Cleveland, Ohio
K. S. Karpavičius, 
Ona Karpavičienė, 
A. Praškevičius.

36 kp. Norwood, Mass.
P. Pauliukas.

43 kp. New York City 
A. B. Strimaitis.

50 kp. Worcester, Mass.
Dr. B. Bernotaitė,
A. Kriaučialis, 
P. A. Dėdynas, 
J. Krasinskas, 
F. Skliutas, 
M. P. Kasialis,
VI. Jankauskas, 
Pr. Bartušis,
J. Januškevičius, 
J. Sadauskas.

Del J. Sekio Pastabos
“Sandaros” No. 19, J. Sekys, 

senasis TMD. sekretorius, tarp 
kitko daro pastabą jog mano 
klaidingai buvo pažymėta “San
daros” No. 11 kad aš sumaniau 
jieškoti Lietuvoj “Istorijos” pa
veikslams piešėjų. Savo laiš
kuose į gerb. Seki jau 1922 me
tais, spalio 10 d. ir lapkričio 29

d., jam pasiūliau tą sumanymą, 
ir tada jis, kaipo Draugijos se
kretorius, apie tai parašė i Lie
tuvą Račkauskui, kuris tuo tar
pu Lietuvoj buvo. Iki to suma
nymo nebuvo kitos minties ir 
pasiūlymų kaip tik Amerikoje 
piešėją rasti, ir jų kainos buvo 
nuo $600 iki $710. Lietuvoj at
plėšė už $275.

Nesvarbu čia ta “garbė”, tik 
nenoriu kad TMD. nariai many
tų jog aš už kitų darbus jos jie- 
škau. K. S. Karpavičius, 

TMD. Pirm.

Daug d'-įunės, bent 200,000 
skrynių, Hikoma esą jūrėse už 
12 myiit; linijos, laukianti kaip 
nors įsigauti į Suv. Valstijas.
dalykas. Geriausias laikas yra po 
pusryčiu, ir nereikia paisyt jokio dar
bo ar s:’-xgumo kuris kliudytų šitam, 
priežiūra-., bet tai laimingas atvejis 
Iš pra'b' u iš motinos bus reikalauja
ma bėgti.nes kantrybės, bet pasekmė 
gerai apmokės pastangas Motina tu
rėtų sirė~-.yti valanda kada kūdikis 
pridirl.' palų. Sekančią dieną ji tą 
pačią ".landą turi palaikyti kūdikį 
ant puodo. Puodą galima laikyt ant 
kelių taip kad kūdikiui atsisėdus jo 
nugara remtųsi Į motiną. Jei reika
linga tai laikyt penkias ar dešimtį 
minutų. Paūgėjus, kūdiki galima iš
mokinti mykti, stenėti ar kitu kokiu 
buriu duoti žinią kad laikas atėjo. 
Motina turi būti kantri, bet galų ga
le bus sutaupyta daug laiko. Perdė
ti svarbą šio inpratimo negalima.

Inpratimai.
Inpratimai yra pasekmė atkartoti- 

nų veiksmų. Kadangi kūdikis neat
skiria blogo nuo gero inpratimo, mo
tinos privalumas butų daboti kad tik
tai geri inpročiai butų užvedama ant 
minties. Kadangi labai sunku atmo- 
kinti kūdikį kuomet jis jau pramo
ko kokio inpročio.

Reguliariškumas yra kertinis ak
muo, ypatingai kalbant apie kūdikio 
kūno funkcijas, valgymų, miegojimą, 
ėjimų lauk. Reguliariškumas reiškia 
sistemų, ir jei motina tikis gauti šiek 
tiek pailsio ji turi sistematizuot kū
dikio priežiūrą.

Vidurių Inpratinimas
Kūdikį galima pramokinti ištuštin

ti vidurius tinkamai gana anksti. 
Jauniausias kūdikis pramoks naudo- 
t puodu jei jis bus ant jo pasodina 
mas reguliarišku laiku kasdieną. Re
guliariškumas yra pirmos svarbos

Nors daugelį sykių normalus, svei
kas kūdikis nereikalauja gydytojo 
retai pasitaikąs. Jei kudkis nesijau
čia gerai, arba nesiplėtoja taip kaip 
reikia motina neturėtų vilkinti pasi
tarimo su gydytoju. Iš kitos pusės, 
normalus kūdikio prižiūrėjimas, rū
pestis, tinkamas maistas ar tai iš 
kratų penėjimo ar lai iš Borden’s 
Eagle Pieno, kuomet motinos pienas 
išsenka, turėtų išaugini tiesiai į svei
ką, normalų vaiką. Milijonai ir mi
lijonai kūdikių išaugo i drutus ber
niukus bei mergaites iš sukombinavi- 
nio geros motiniškos priežiūros ir 
drutinančio maisto, kurį suteikė Bor- 
den’s Eagle Pienas.

Jūsų kūdikio oda yra labai švelni 
todėl reikia atsargiai apsieiti ją mau
dant ir su kuo maudai žiūrėti. Col
gate’s Baby Castile Muilas yra pada
rytas specialiai kūdikiams per Col
gate & Company kurie yra didžiau
si išdirbėjai toiletinių dalykų pasau
lyje. Jus busit saugios kuomet nau- 
dosit jį.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

pose sugryžę išdavė, raportus 
apie Draugijos “laidotuves ir 
atlaikymą paskutinio Seimo”, 
šįmet ir delegatai išvažiavo su 
geru tipu, ir geru žinių gali pra
nešti apie Draugijos veikimą.

TMD. jau keliais sykiais pir
miau’yra buvus apsilpus del tam 
tikrų priežasčių. Kelis sykius ją 
atgaivino ir susiprino tam pa
sišventę žmonės. Ir dabar, po 
tokio “apraudojimo paskutinių 
dienų”, atsirado pasišventusių 
žmonių kurie nenuleidę rankų 
sukibo prie darbo.

Turėjo kuo išjudinti T.M.D. 
Valdyba Draugijos narius, nes 
jau pirmiau, dar prieš 1922 me
tų Seimą, buvo paimta spaus
dinti “Pasaulio Istorija”. Dar
bas ilgai tęsėsi nepradėtas. Bet 
per tą laiką iki dabar nariai vis
gi gavo po knygą kitą, taigi nei 
nerugoja. Greitas sugriebimas 
išleisti “Pasaulio Istoriją” po 
pereito seimo butų mažai teat
siliepęs ant visuomenės, mažai 
tepakėlęs Draugiją. Iki šiol be- 
jieškant ir besitariant su spaus
tuvėmis, Valdyba spėko veikalą 
išgarsinti, ir to pasekmė yra 
rašymasi naujų narių į Draugi
ją. Ir reikalinga kad jų kuo- 
daugiatt prisirašytų, nes kurie 
vėliau, po 1924 metų, prisirašys' 
tie turės už pirmą “Istorijos” 
knygą mokėti pilną kainą.

“Pasaulio Istorijos” spausdi
nimas jau pradėta, kontraktai 
abiejų pusių — leidėjų ir spau
stuves — pasirašyta; rankpini
giai meluota ir dar daugiau duo
dama; paveikslai garsaus Lietu
vių,artisto Petro Rimšos atplėš
ta. Apie pabaigą vasaros, kaip 
ateina žinios, bus gatava pirma 
“Istorijos” knyga, su apie 400 
puslapių ir daugeliu iliustracijų. 
Istorija bus suvirs 1300 pusi.

Dabar dar, kaip gautą prane
šimai, išsiųsta Draugijai, nauja 
svarbi knyga, 220 puslapių di
dumo, “Iš Tamsios Praeities į 
Šviesią Ateitį”. Kaip tik ji pa
sieks Ameriką tuoj bus kuo
poms išsiuntinėtą, kožnam na
riui užsimokėjusiam už 1924 m. 
Kurie vėliau nors ir šįmet prisi
rašys po tos knygos išdavimo,

Lith
Vardas
Adresas

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

D noria 
Said lines 
žuvį i

KUPONAS
Bosai
Mėsos

Pyragai

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

žino kad 
užtikrintas 
kuris pa-
Delto jis

Krautu vninkas 
Borden’s yra 
sveikas pienas, 
tenkina pirkėjus, 
jis jį ir laiko.

Borden’s yra lyras ūkio pienas su Smetona palik
ta. Jo maistingumas padaro jį tinkamu ir ka
vai ir virimui. Jei norit žinot kaip kept ar Tirt 
su Borden’s Evaporated Pienu, išpiidykit kupo
ną, paženklinant kokias pamokas norit, ir mes 
urisiųsim dovanai.

UNsy/SETENED 

tVAPORATEl1
MILK

Borden s Evaporated Pienas yra du syk 
maistingesnis negu paprastas pienas. Tu
rit varfot Borden’s Evaporated (Išgaruo- 
din(ą) Pieną per pusę su vandeniu jeigu 
vartosi! kaipo paprastą pieną.
Jeigu turit savo receptą kuris reikalauja Smeto
nos, vartokit tiek pat Borden’s Pieno kiek rei
kia smėliuos.
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KRYŽIAUS KARAI
Visi tie Ginčai Buvo Užmiršti, kai Turkai 

Paėmė šventąją Žemę, Išniekino šven
tąsias Vietas ir Žymiai Sutrukdė 

Prekybą Rytų su Vakarais.
Europa Išėjo j Kryžiaus

• Karą.

pER tris šimtmečius tarp Krikščionių ir 
Mohamedonų buvo šio'ki toki taika, iš

skyrus Spaniją ir Rytų Romos Imperiją, — 
tiedvi valstybi gynė Europos vartus nuo ki
tatikių įsiveržimo. Mohamedonai, užkaria
vę septintam amžiuje Syriją, valdė ir Šven
tąją Žemę, kur buvo Jeruzalemas. Redos, 
jie gerbė Jėzų Kristų, kaipo pranašą (bet 
žemesni už jų Mohamedą) ir nekliudė mal
dininkams melstis toje bažnyčioje, kurią 
pastatė imperatoriaus Konstantino motina, 
Šv. Elena, Šventojo Karsto vietoje. Bet 
vienuoliktame amžiuje Totorių padermė iš 
Azijos tyrų, vadinama Selžukai, arba Tur
kai, pamuše sau Azijos vakaruose Moha
medonų valstybes ir tuo budu atėjo galas 
ir tikėjimo pakantai, arba tolerancijai. 
Turkai pasiėmė sau visą Mažąją Aziją, už
kariavę ją nuo rytų Romos imperatorių ir 
sulaikė visą prekybą tarp rytų ir vakarų.

Imperatorius Aleiksis kreipėsi i savo 
kaimynus vakaruose, šaukdamasis pagal
bos ir rodydamas Į pavojų, kurs grąsė Eu
ropai, jeigu Turkai paimtų Konstantinopo
lio miestą.

Italų miestai, Įsisteigę savo kolonijas 
Mažojoj Azijoj ir Palestinos pajūriu, rū
pindamies apginti savo kolonijas, pasklei
dė žinių apie baisiuš Turkų žiaurumus ir 
didelius Krikščionių kentėjimus del Turkų 
įsiviešpatavimo.

Papa Urbonas II-sis, kilęs iš Prancūzi
jos miesto Reims’o, išauklėtas to paties 
Cluny (Kliuny) vienuolyno, kuriame buvo 
išauklėtas ii- papa Gregoras VII-sis, pamą
stė, kad laikas veikti. Bendra Europos pa
dėtis buvo toli gražu netikusi. Budai že
mei dirbti, nei .kiek nepasikeitę nuo pat se
novės Romos laikų, negalėjo pagaminti pa
kankamai maisto. Visur buvo bedarbės ir 
badas; delei tų priežasčių dažnai kildavo 
dideliuose miestuose sumišimai ir riaušės. 
Senovės laikais vakarų Azija teikdavo mai
sto milionams žmonių. Taigi ir dabar Azi
ja galėjo būti tinkama šalis, kurion ir reik
tų, girdi, pakreipti emigraciją, arba išei- 
vybę.

Suvažiavime Klermonte, Prancūzijoje, 
1095 metais, papa nupasakojo netikinčių 
Mohamedonų žiaurybes Šventoje Žemėje; 
nurodęs į tai, kad Mohamedonų valdoma
jame krašte nuo Mozės laikų pilna, buvo ir 
medaus ir pieno, Papa ragino Prancūzijos 
ritierius ir Europos žmones apleisti savo 
žmonas ir vaikus ir eiti Azijon, kad atva
davus Šventąją Žemę iš Turkų.

Per visą Europą perbėgo didelės reli
ginio užsidegimo vilnys. Protas, tarytum, 
liovėsi veikęs. Vyrai, metę kujus ir pjūk
lus, apleidę savo darbo vietas, ėjo rytų lin
kui Turkų mušti. Ir vaikai bėgdavo iš na
mų “į Palestiną”, kad paklupdžius ir nu- 
baudus tuos bjaurybes Turkus vienu tik sa
vo jaunų sielų užsidegimu ir karštu Krikš
čionišku tikėjimu. Bet devynisdešimts 
nuošimčių tų karžygių niekados ir nepare
gėjo Šventosios Žemės. Jie neturėjo pini
gų. Jie buvo priversti arba elgetauti arba 
virsti plėšikai^, kad nemirus iš bado. Vieš
keliais buvo pavojinga keliauti del jų, tad 
įpykę gyventojai tų vietų, kur tie karžy
giai pasirodydavo, mušdavo juos ir žudy
davo.

Pirmąjį karą, arba Kruciatą, kurin ėjo 
įsikarščiavusios gerų Krikščionių gaujos, 
visokie nusibankrutiję didžiūnai, šiaip nu
sikaltėliai, norėję pasislėpti nuo teismų, ve
dė pusprotis Petras Pustelninkas ir Valte
ris. Savo karą jie pradėjo nuo to, kad vi
sur pakeliui ėmė skersti Žydus. Šiaip taip

jie pasiekė Vengriją, ir čia jie patįs liko 
Vengrijos gyventojų išžudyti.

Šitas įvykis buvo gera Bažnyčiai pa
moka. Vienas žmonių įsikarščiavimas, vie
nas tiktai entuziazmas negalėjo išvaduoti 
Šventosios Žemės. Reikalinga buvo tvir
ta ir gera organizacija, — nedaug ko tega
lima pasiekti su viena tiktai gera valia ir 
drąsa. Per metus laiko buvo ruošiama ir 
lavinama armija iš 200,000 žmonių. Tos 
armijos vadais buvo Bujono Godfrejas, 
Normandijos kunigaikštis Robertas, Plan- 
drijos grafas Robertas ir keletas kitų di
džiūnų, gerai prityrusių karo reikaluose.

Kryžeiviai išeina j karą.

1096 metais išėjo ilgon kelionėn Antro
ji Kruciata. Konstantinopolyje ritieriai ėjo 
imperatoriaus pagerbti. Reikia žinoti, kad 
žmonių tradicijos negreit tepragaišta, tai
gi ir šis Romos Imperatorius vis dar buvo 
aukštai garbinamas, nors buvo nuskuręs ir 
bejėgis. Paskui tie karžygiai persikėlė Ma- 
žojon Azijon, išmušė ir išžudė visus Moha- 
medonus, kurie tik pasipainiojo ant jų ke
lio, paėmė Jeruzalemo miestą, išskerdė ten 
visus Mohamedo tikėjimo žmones ir, nu
ėję prie Šventojo Karsto, su ašaromis ir su 
šventomis giesmėmis meldėsi, dėkodami 
Dievui už pergalę. Bet, netrukus, Turkai 
sutvirtėjo, parinkę sau naujų kareivių. Pa
ėmę iš karžygių Jeruzalemo miestą, išžudė 
visus Kryžiaus pasekėjus!

(Bus daugiau)

W

SKLEISK ŠVIESĄ!
(Skiriu draugui P. Januliui) 

Skleisk pasauliui skaisčią šviesą, 
Skelbk žmonijai tikrą tiesą,

Nes dar liaudis tamsoj skęsta, 
Jos be laiko dvasia sensta.

Imk, drauguži, kardą kietą, 
Eik iš tamsos vaduot šviesą;

Kerštu liaudis užkerėta , 
Ir tamsybių nugalėta.

Rauki tamsą iš žmonijos,
Pančius traukyki vergijos;

Šviesos kardo nepadėki,
Be paliovos vis budėki.

Laiko srovės skubiai bėga, 
Stiprink, drauge, savo jiegą.

Kol dar jaunos spėkos veikia, 
Nenuilstant dirbti reikia!

J. G.

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 knrgų yra, bet 
labai reikalingos kiekvienai šeimininkei. 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, kiaulės oda, kraštai paauksuo
ti, kaina su prisiuntimu _____________ $3.00

J UO K IS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

SAULĖ IR ROŽĖ
Saule rožę pabučiavo
Spinduliais auksuotais savo,
Tiesiai i žiedelį baltą,
Vos pražydusį, nekaltą.

Saules meile sužavėta, 
Išbučiuota, numylėta, 
Augo skaisti ir šakojo, 
O žiedais visus viliojo.

I Džiaugėsi mergaite rože
Kad darželį puošė grože, 
Balta, laiba tarp lelijų 
Ir žydinčių pina vi jų.

Rytas, vakars iaistinėjo 
Šaltu vandenėliu. Dėjo 
Lupas prie jos žiedo, glostė, 
Ir bučiavo, godžiai uoste.

Skrido ir bitelės pilkos 
Pažiūrėti rožes: rinkos 
Žiede; maisto ir medučio 
Jos jieškojo: saldaus, sočio.

Saulė iš pavydo pyko
Kad visi ją myli. Vyto 
Rože saulės palytėta
Pykčio — vyto ji nekalta. .. .

Ventos Akmuo. 
Telšiai, 4-4-24.

Nuo Juokų Red.: Nors šios 
eiles rašyta balandžio pradžioje 
bet jau kalba apie tai kas atsi
tinka vasaros metu. Ištikro, 
būti poetu reikia tik įsiavizdini- 
nto. Mes atsimename vieną poe
tą kurs žiemos laiku, per šal
čius prie pečiaus sušalęs sėdė
damas rašė:

“Gėlelės, gėlelės,
“Kodėl jus nežydi!. ...”
Ir tt.

Rodos visai ne sezonas vasa
rines eiles rašyti žiemos laiku, 
kaip vasaros laiku rašyti apie 
sniego pūkelius ir ledu padeng
tus ežerėlius.

Niekas negali argumentuoti 
kad gerb. Ventos Akmuo gal 
matė žydinčias rožes tuo laiku 
kaip eiles rašė, nes mes žinome 
kad Telšiai nesiranda ekvatori- 
nėj srityj, kur galėtų rožės žy
dėti musų žiemos laiku.

Bet, sakome, poetu būti rei
kia įsivaizdinimo. Ir užgimęs 
poetas ne ant rytojaus rašo — 
jis praleidžia daug žiemų ir va
sarų po saule, tada tik rašo. Na 
taigi jam gali prisiminti žiemos 
metu praeitų vasarų gražumai 
ar šiaip mintis užeiti. Tas pats 
gali atsitikti ir vasarą.

Ir nors žmonės nepratę maty
ti laikraščiuose (kurie seka su 
metų laikais) žiemos laiku eiles 
apie vasarą, arba vasaros laiku 
apie žiemą, bet poetui gali pa
silaikyt tais priešingais tarpais 
parašyti puikias eiles.

žodžių. Tas neprasikalsta prieš 
eiliavimą, bet atima skaitytojui 
malonumą eilių.

Už mėnesio laiko mes ir tu
rėsime eilių kontestą. Dievai 
žino kas laimės ii- kokios eilės 
bus išrastos geriausios už kitų 
prisiuntusių. Kiti poetai jau su
si untė eiles, raštelius, kiti dar 
ne. Vis po biskį ateina. Ame
rikoj gyvenantieji suspės dar 
atsiųsti, o iš Lietuvos turbūt 
visi jau bus išsiuntę kada mes 
šitą rašome.

Dovana bus, kaip jau seniau 
paskelbta, didelė astronomišką 
knyga, su suvirs 400 puslapių, 
vardu “žemės Kaimynai, ‘Dau
sose”. Tai didžiausia knyga ko
kią mes dovanoms skynėme.

Gaus po vieną už žymiausią 
rašinį Lietuvoj gyvenantis ar 
gyvenanti, ir toks pat atsitiki
mas laukia čia gyvenančio ar 
gyvenančios. Ir mes laukiame 
jų su raštais.

“Ne visos kopūstų galvos ran
dasi darže”, atrašė Zigmas Kra- 
nauskas (vietinis), matęs tokį 
parašą .aną dieną prie gazolino 
stočių. Ir prideda:

“Kitas nešioja vietiniai vyčių 
vadai kurie norėjo išgauti iš 
‘Dirvos’ batalijoną dolarių.”

“Artojo” redakcija sumanė 
Liaudies Dainų Kontestą. Na
gi matysime. Skiria net 500 
centų arba 50 litų arba 5,000 
Lietuviškų centų už daugiausia 
prisiųstų tvarkiai surašytų gir
dėtų ir savų ant atminties žino
mų eilių. Kontesto pabaiga yra 
su galu šių metų.

Augščiausį Europoj kainą Al- 
puose, Mont Blanc, Lietuvos 
laikraščiai vadina Monblanas.

O dar mes juokiamės kad Lie
tuvos liaudis iškraipė Lenkiškus 
poterius, pav. “Tikiu į Dievą 
Tėvą Visagalintį” Vilniečiai kal-

ba: “Viaža bagaoica šikmagan- 
cagu....”

Jeigu “Monblaną” nori Lietu- 
vint gali vacįint Baltkalnįs. O 
dar kas blogiau, jie, lyg geo
grafijos nežinodami jog yra to
kiu vardu specialis kalnas, tą 
vardą prikergia abelnai augš- 
Čiausiems kalnams.

Taipgi, kaip su žodžiu iki ir 
ilki ir lygi nenusistato vienodu
mo ir teisingoj vieto jpanaudo- 
jimo, taip ir su žodžiu “nei”.

Žodis “nei” vartojamas kaip 
liaudyje priimta kalbėti vietoj 
“nė”. “Nė šis nė tas” arba 
“nei šis nei tas”. Bet klaidin
gai jį sumaišę vartoja vietoje 
žodžio “negu”. “Blogiau nei po 
Rusų žandarų ranka”, rašo vie

nas (Lietuvos laikraštis.
Jis nori pasakyti kad Lenki

joj dabar yra blogiau negu po 
Rusų valdžia.

Kitaip tariant tą sakinį su žo
džiu nei galim aišversti šitaip: 
Nei blogiau dabar po Lenkais 
nei nieko. . . .

Kada ta musų “graži kalba” 
pradės gražintis ir kada kožna 
galva (kopūsto?) paliaus savo
tiškas gramatikas naudojus?

PLEISKANOS
PUČKAI ANT VEIDO?

Prisiųskit savo vardą ir adresą, gau
sit dykai Lietuvių kalboj išleistą ap
rašymą kaip išsigydyt. Tūkstančiai 
tuomi pasinaudojo. Rašykit tuoj:

L. VULKAN
1499 E. 71 St. Cleveland, O.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLE No. 2

lĮSŠSM&asft'

Virimo Receptai
Jei mėgstat kept sekantis receptas 

yra vienas kuris jums patiks. Senes
ni žmonės ir vaikai mėgsta gerą 
spondž pyragą. Šis receptas padaryt 
kainuoja mažai ir lengvas kepti:

NAMINIS SPONGE PYRAGAS
1 puodukas evaporated pieno
2 puodukai smulkaus cukraus
2 puodukai miltų (dar nesijotų)
4 kiaušiniai
1 šaukštukas vanillos
¥2 šaukštuko lemono sulčių
2 šaukštukai kepamo pauderio
Suplak kiaušinius ir cukrų iki pu

tos sutirštūs. paskui dadėk puoduką į 
pieno kuris buvo įkaitinta iki karš-1 
čiausio laipsnio žemiau virimo punk- . 
to. Dadėk prieskonius, paskiausia gi I 
miltus ir kepamą pauderį persijotą 
sykiu 3 kartus. Kepk neperkaršta- 
me pečiuje 40 minutų.

Virtuvės Reikaluose
Actas turi būti saugojama nuo 

šviesos kada įgauna pilną stiprumą. 
Nesaugu yra laikyti vyno spiritus ar
ba actą prie medžio ant lentynų. Mo
liniai uzbonai geriausia tokiems sky
stimams laikyti. Paskui yra akmeni
niai indai. Akmeniniai indai neplyš-. 
ta šaltam ore kaip esti su stikliniais. |

Vaisių košės, sutaisytos daržovės,! 
katsupas geriausia laikyt ant grin
dų. Sudėk juos į eilę apačioj žemiau
sios lentynos. Vėsi temperatūra te
nai jiems ir tinka. Užtiesk juos ko
kiu uždangalu ant lentynos, nes švie
sa gadina juos.

Geriau užlaikyt virtuvės! grindis 
švariai negu paskui kada buna labai 
užteršta. Kuomet kepi mėsą geriau
sia turėt patiesta popierų aplink pe
čių. Taip daryk ir miltinius dalykus 
kepant. Miltai yra švarus per save, 
bet aršiausia yra tas kad jie įsiskver
bia į mažiausius plyšelius ir trau
kia prie savęs visokį purvą.

Naminiai Pasigclbėjimai
Po išmazgojimo vatinių arba šilki

nių pirštinių, perplauk jas laikant po 
šaltu vandeniu taip kad pirštai butų 
išpildyti vandeniu. Tada leisk joms 
nusivarvet ir džiūt, ir išdžius pirštai 
nesusisukinėję.

Mažiausi lašai ammonijos nulašin
ti drapanų šėpoje tuoj išnaikins kan
dis. Jos kvapas taipgi nuodingas pe
lėms, tarakonams ir kitiems namų 
vabalams. Geriausia išnaikina viso
kį bloga kvapą. Sumaišius su karštu 
vandeniu ir nupylus į sinką ar kitas 
vandens nutakas kurios atsiduoda ne
geru kvapu, ammonija geriausia iš
valo.

Sausa druska arba actas užtrintas 
ant plūtmų ant marmuro išnaikina 
juos. Nuplauk tyru vandeniu, pas
kui numazgok su muilu ir vandeniu 
nuėmimui likusio acto. •

Grožės Patarimai
Pigiausias ir geriausias dažas jau

nų merginų ir moterų veidams tai 
valgymas morkų. Valgykit jas tan
kiai prie valgių, nes jos turi daug ge
ležies ir padaro aiškią raudoną odą. 
Valgykit jas visaip pritaisytas, ar 
tai šutintas, keptas, virtas ar žalias. 
Rusijoj ir Francuzijoj, moterįs da- 
deda cukraus prie morkų kad butų 
skaniau. Jums jos tikrai patiks bile 
kaip prirengtos.

Ypatiška Sveikata
Vienas blogumas kurio reik veng

ti tai blogas kvapas. Patįs tankiau
sia negalit jausti jį. Blogas kvapas 
užmuša veik 'visokį žavėtinumą kurį 
moteris turėtų. Jo priežastįs yra vi
sokios, kaip cigaretai, punantis mai
stas, negeri dantįs, skilvio netvarka, 
gėrimai, etc. Turėtumėt, naudoti ge
rą antiseptišką burnai mazgotoją ku
ris išvalo visus negerumus esamus 
burnoje. Blogas kvapas tankiai yra 
žymė vidurių nevirškinimo. Mažas 
apsižiurėjimas iš jūsų pusės praša
lins šį nemalonų jausmą.

506. Žmogus nepliuškis. Verte iš švediško Neris. La
bai graži apysakėle, kaip turtingo prekejo 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

1269 Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 75
14 Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 50

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67.....23

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

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

Ta pati apdaryta .........................   75

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Gerb. Ventos Akmuo gražiai 
praveda savo eilėse mintį iki 
galo. Tik vardan ritmo ir ry
mo suklaidina save ir skaityto
ją štai kuomi. “Saulė ir rožė” 
tuoj puola skaitytojui į mintį 
tik kaipo musų saulutė ir vienas 
rožės žiedas. Nes poetai taip 
rože daugiausia aprašo. Saulės 
pabučiavimas irgi priliudija kad 
saulė bučiavo vieną tik žiedą. 
Bet paskui, aštuntoj eilutėj, jau 
kalbama apie “O žiedais visus 
viliojo”. Tada išeina kad saulė 
pabučiavo ne žiedą, o visą rožės 
krūmą ir jis augo ir visus vilio
jo daugeliu savo žiedų. Bet po 
to vėl gryžta prie vieno žiedo, 
kurį mergaitė “glostė ir bučia
vo”, kur “skrido ir bitelės pil
kos pažiūrėti rožės”. Ir saulės 
pavydas ir suvytinimas rožės ir
gi tik apie vieną žiedą kalba.

Tokių suklydimų eilėse reikia 
sergėtis.

Kitas dalykas. Kur eilės yra 
eilėmis o ne ‘poezija” iš vardo, 
kur joms pritaikoma skambėji
mas arba lyrika, reikia saugotis 
eilutės dalinimo, kaip pav.

“šaltu vandenėliu. Dėjo” 
ir tam panašiai kitos eilutės.

Kurios eiles iš pat pradžių su 
tokiais šokinėjimais iš vienos į 
kitą pradedama rašyti ten ta 
yda nėra taip aiški, rodos kad 
taip reikia. Dabar gi išrodo kad 
poetas aiškiai pritruko vienose 
eilutėse, o kitose perdaug suėjo

4

“Maz- 
gok”- 

Nebraižyk 
Savo Danty 

J ųs nenaudotume!; 
šiurkštų, žvyruotą 
valytoją valant sa
vo piano klevišius, 
nes žinot ką jis pa
darytą jiems. Jus 
taipgi žinot kaip 
pilnai ir greitai jie 
nusivalo švelniu iš- 
mazgojimu.
Kaulas ir dantįs 
yra giminingi—pa
daryti iš tos pačios 
pamatinės medegos.

Kas sykis brai
žant dantis nutri
na! nuo jų dalį pa
viršiu.
Colgate’s R ib b o n 
Dental Cream nu
valo dantis švariai 
be mažiausio užga- 
vimo delikatnos jų 
palšvos. Daktarai 
ir Den> istai visur 
r e k o m c n d u o ja

Gari Dantis
Gera Sveikata

Mes Rekomenduojame S ckančius Produktus:
Borden’s Evaporated Pienas yra ge- den’s Evaporated Pieną su lygia da

riausias pavaduotojas reguliario pie- limi vandenio ir naudok taip kaip 
no arba Smetonos. Tik atskiesk Bor- bonkes pieną.

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ

1?^

S ilk

KAS TURI KAPITALO 
GATAVO INVESTIN1MUI?

'IMK tas vyras ar moteris kuris turi
* gatavo kapitalo — pinigų banke —

5 ra gatavas pasinaudoti proga 
Įima pasidaryti gero pelno.

kur ga-

invest- 
dalį sa- 
pinigai

Jus taipgi galit turėo kapitalo 
mentams reguliariai pasidėdami 
v o uždarbio čionai — kur jūsų 
bus apsaugoti, uždirbt liberali nuošimtį
ir bus gatavi kada jums reikės.

/ncorporafed tStt 

garietg for ’fairings 
iu the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dividendai išmokėti depozitoriams 1923 
buvo laipsnyje 4'/j% per metus.



DIRVA

LITHUN1AN TYPES 
AND CHARACTER

In the XIXth century the 
women generally wore a robe 
instead of all the pieces of mat
erial before desribed. The name 
of these garments, which hung 
from the body or which envel
oped the latter, has been trans
ferred to the robe. They were 
in stripes or squares, bright or 
sombre in colour, and were cal
led “marginė” or “iuodinė”. 
Women now also wear a bodice 
imported by immigrants, the 
Salzbourgeois. It is often red 
or green, though in many places 
black is preferred. The taste 
for sombre colour is well devel
oped, above all in the regions 
where a certain religious spirit 
draws from the experience of 
life, and where there is less be
lief in the prolongation of that 
which is essentially Lithuanian.

It is gratifying to be able to 
state that petticoats are gener
ally short. Younger women 
wear white stockings and low 
shoes. The story that stock
ings were formerly unknown to 
the Lithuanians and that in 
their stead they were in the 
habit of wrapping their feet in 
cloth or linen is devoid of all 
foundation. The word employ
ed to designate Russian socks, 
i. e. “antas”, which means 
something which is drawn on 
lllle a boot, for example, serves 
to disprove the older report. 
But as Vidunas says, the fre
quently of such inanities at the 
expense of the Lithuanians 
suggests either a deliberate de
sire to depict the people as de
void of all civilization or is due 
simply to crass ignorapce.

Neither the bodice nor corset 
has come into general use, 
though the latter has always 
been worn in the form of a 
shirt-waist termed “papetis”, 
which is often richly embroider
ed at the collar, sleeves and 
shoulders. Vidunas denies the 
allegation that the Lithuanians 
learned their art of embroidery 
from immigrants, the Lithu
anian language being particu
larly copious in expressions 
having to do with needlework. 
Moreover, it would be impos
sible to explain the universal 
inclination for work of this 
kind by mere imitation. Be
sides, productions of the seams
tress’s art are comparatively 
more numerous in Lithuania 
than among her neighbours of 
other nationalities. Embroide
ry on white material has ever 
been held in the highest esteem 
among Lithuanians, whilst em
broidery in colours was in fash
ion for everyday use. It is only 
during the last dozen years or 
so that the latter has become 
somewhat neglected. The upper 
garment of blue or green men
tioned by Lepner was still worn 
in the XIXth century and was 
called “pamuštinė”. It was fre
quently lined with fur, the 
straipht colllar cf sable and the 
shoulders adorned with multi
coloured embroideries.

Great attention is devoted to 
the coiffure. The older practice

of wearing the hair flowing 
loose has been entirely aban
doned. The hair is now careful
ly parted and sometimes plaited 
over the ears. If the hair was 
not very thick, women until re
cently would introduce into 
their tresses, as a sort of ‘trans
formation’, some wool — red, 
yellow, green, black of white in 
colour. On the other hand, if 
the hair was abundant, a black 
or coloured band was bound 
round the head with some while 
ornament in front called “raiš
tis”. In a series of oil paintings 
Edward Gisevius has shown 
samples of the Lithuanian cos
tume and headdress. The Lithu
anian Literary Society of Tilsit 
possesses several specimens.

ARISE, O FAIR DIANA
By Walter R. Baublis.

Arise, O fair Diana,
Arise and take your place,
Lead on your faithful hunters. 
Lead on, on to the chase.
The woods will ring with echoes 
And laughter shrill and gay, 
As hunters hunt the wild beast 
From morn till end of day.
All light cf heart and merry 
Pursue the untamed beast, 
And when twilight has fallen 
Prepare for a great feast.
Then revel at the table
And on the sweet-meats dine, 
Quenching their thirst with 

many
A draught of honeyed wine.
A life so full of pleasure
Is fit but for the gods, 
No one can e’er attain it 
That on this earth still plods.
Arise, 0 fair Diana,
Lead on your hunters bold.
They who have braved great 

perils
To men as yet untold.

BY JUNIUS

“Never ye mind, young fel
ler”, replied the rustic cop, 
“Jest yew try t’ git out o’ this 
town without being’ arested.” 

-------- o--------
A KISS

A kiss is such a little thing,
A dash, a flash of joy,

A brush of lips, of finger tips, 
Pray whom does it annoy ?

If osculation is a crime,
I'd be a criminal all the time; 

A dainty Miss, a moment’s bliss,
Pray what’s the harm in 

just a kiss?

bell rang. Wouldn’t you call 
that a dog-gone sensible fly?

GELEŽINIŲ DAIKTŲ
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reik menės.

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55th STREET

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

Our stenographer, Gladys, re
ports that a fly riding on the 
carriage of her typewriter got 
off at the end of the line when

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

r-r ČEVERYKAI

COPYRIGHT 1921. DY EDGAR ALLAN MOSS, j 
_____________ ' ~ ' 1

An Ashtabula (O.) girl has 
written a song entitled “Daddy 
Stole Our Last Clean Sheet and! 
Joined the Ku Klux Klan.”

Praise John from whence oil’ 
blessings flow; praise John who Į 
owns oil here below. 

-------- o--------
Now, Willie, be a good boy, 

then on your birthday you can 
have your appendix taken out.

-------- o--------
Scandal: Rottenness pinch 

hitting for a political issue.
--------oo--------

Confession
I will give my love to a woman 
To whom I have no confidence, 

| But I must trust the woman
Whose hash I eat.

-------- o--------
Wiping your lips, says Helen 

Baltrukcnis, when leaving a 
date keeps them from chapping, | 

—----- o--------
Who can say which is the j 

shrewder—the divorced woman 
or the widow? 

---------o--------
It too often happens that a 

peach of a girl 'does not turn 
into a well preserved woman. 

| -------- o--------
; John Brazauskas says a lot! 
of folks will accept a favor but!

i won’t take a joke.
Redbirds or no redbirds. 

spring has come, carols Gladys. 
After consuming a part of her 
cafeteria luncheon the other 
day she saw a dreamy-eyed i 
young man walk off and leave 
his cherry pie a la mode. 

-------- o--------
Even in leap year a man is 

free to select the thumb he will 
dwell under. 

-------- o--------
Mount Lassen, in California, 

is haying an eruption. And of į 
course, adds John Virbickas,' 
being in California, it is the 
finest eruption in the country.

-------- o--------
Admiral (on ship speaking to 

his crew)—Not one man will be 
given liberty today.

Sailor (in the rear)—Give me 
liberty or give me death!

Admiral (wild with rage) — 
Who said that?

Saily (calmly)—Patrick Hen
ry.

-------- o--------
Gossip doesn’t lift up bad 

people and it drags down good 
people.

Trapped, by Heck!
The tourist had stopped in a ’ 

a small rural village. He was
I nrepairing to resume his jour- 

A traveling salesman of our|ney when he noticed tJ)e town I 
acquaintance was very indepen-' (;onstable watching him narrow^ 
dept—he took no orders from 1 
any one that s why he was. “What’s the speed limit 
fked. [here?” he asked, thinking it

i wise to be prepared.
A. Praškevičius believes every- I , _____ 0______
thing comes to those who wait J You don’t have to be a den- ’ 
on themselves. I (jsf, savs jony Virbickas, to get

-------- 0-------- ! on people’s nerve.
If a man were as strong as j —-----o--------

an ant in proportion to his size,! Ragson Tatters says, I kin re- j 
he could lift 240,000 pounds.— ' member when folks had the I 
Science note. What would be J children make lamplighters out 
the use of that? He couldn’t jef the old newspapers to save

An old timer, says Mrs. Gri
gas is one who can remember 
when a beauty parlor didn’t 
smell of cigar smoke.

If a man has the same friends 
now that he had in 1902, it 
simply means that he hasn’t 
grown much.

Dr. Frank F. Happy 
DENTISTAS

Ofiso valandos 
10 ryto iki 12 
2 iki 5 po pist 

Nedegiomis 
r.uo 10 iki 12

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

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

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

Vilet/Iuto-Strop Razor

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 12G1.

Jeigu norit turėti dailius, 
tvirtus ir gerus eeveryktis, 
vyrai, moteris ir vaikai, at
eikit pas Lietuvi, B.. Joku- 
bėna.

The
Parisian Boot Shoppe

6011 BROADWAY

Telefonas Main bill
P. J. KERŠIS

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

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

į LOUIS EISENBERG $ 
•"Turi Geležiniu Daiktą, Fečią.į 
S Kvarbą, Varnišią, Cinuoja, į 
j. Lieja ir Stogams dangalą 5 
į 1169 East 79th St. N. E. 5 
> Princeton 1337-K Jį 

. V,MAVIAfliY/iVJVWWWWW

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

HENRY LAVINE 
ADVOKATU.

Į Atsargiai veda visokias provas. | 
f 1009-07 Schofield Bldg. J 

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

(i! Proapect 202.

Dr. T. A. Hanlen
5 tS-t DANTISTAS 1=11
Įt Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 

iki 7 valandai vakaro
B ~ 1395 E. 0 Strošt

I ni Ckvolaad, Ohio.

.buy that much sugar, anyway. į matches.

Dr. HAPPY šiuomi praneša jog jis vėl 
randasi savo senoj vietoj prie E. 20-tos 
gatvės ir St. Clair, kur vėl jo seni drau
gai bus maloniai sutikti.

Visokis dantų taisymo darbas bus atlie
kama už prieinamas kainas ir pilnai ga
rantuotas.

Beskausmis Traukimas Garantuota.
-----------Ofiso valandos: ------------

Kasdien nuo 10 ryte iki 8 vakare.
Ncdėldieniais nuo 10 ryte iki 12 dieną.

EAST 20TH ir ST. CLAIR AVE.
VIRŠ PAKELčIO VAISTINĖS

K

n"į Rakandų. Krautuvė į

>

5

Ši krautuvė yra tikrų Lietuvių įstaiga ir ve- 
reikalus savaimi, jokis svetimtautis prie jos

S

da
dapriklauso. Taigi gerb. Clevelando Lietuviai, at- 5 
silankykit musų krautuvėn, kur rasit nusipirkt sau į 
visokių rakandų. Jaunavedžiai, ateikit musų krau- 5 
tuvėėi] apžiūrėti rakandų pirma negu eisit kitur. į

Musų kainos žemos, prieinamos kežnai klesai. į
CieveSand Furmture Co. ' j:

6412 Superior Avenue S
M. Sacevičius ir J. Voišvila, Savininkai. į

Nuo Kosuliu ir Peršalimu, Galvos 
Skaudėjimų, Neuralgijos, Reuma
tizmo ir Visų Skausmų ir Gėlimų. 

VISOSE VAISTINYČIOSE
35c andz65c, jars and tubes 

Hcspita! size, $3.00

Dcttsr than a Mustard Plaster

Puikiai
Pasirėdęs Jaunikaitis

Galit dėvėti naujai suprosytą siutą; Stikliniai žibančius čeverykus;
Jūsų pirštų nagai gali būti puikiai nupaliruoti. Ir lygiai, švariai nuskustas veidas, 
Bet — jei jūsų galva pilna jilHsi.unn— tai tas sugadinu viską.

Ką tokiam atsitikime pamanys apie jus jūsų mylimoji panelė? Visos jūsų pas
tangos, padaryti gerą impresiją, nueis niekais, jei jus pradėsite kasyti gavo galvą 
ir barstyti nešvarias pleiskanas po visą kambarį. Naudokit

Į Gaunama aptickose Į Į 65c. už bouką Į

pleiskanų mirtinąjį' priešą! Užlaikykit save kitų pagarboje. Tik su trupučiu patrili
kit galvos odą kiekvienų vakarti per kokia dešimt dienų ir daugiau nereikės jums 
gėdintis nusiimti savo skrybėle bile kur. Pleiskanos išnyks visiškai j trumpą laiką 
ir po to, viskas ką reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odą su Ruffles, 
ir daugiau niekuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus!
F. AD. RICHT ER & CO., 104-114 So. 4th St, Brooklyn, N. Y.

NAMŲ TR 
GYVENIMO 

REIKMENYS
užlaikėm visokių pe
čių, gazu ir anglimi 
kūrinamų; drapanų 
skalbimui mašinų; 
torielkų, puodukų ir 
visokių alumino dai
ktų. Taipgi užlaiko
me po senovei api
mti, sirupą ir milte
lius pasidarymui sau 
namie skanių geri
nimų, ir tam reika
lingus prietaisus.
Superior Home 

Supply
6101 SUPERIOR 

8707 BUCKEYE 
CLEVELAND, m -

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki per kraustyto  jai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir~ mašinerijų. Rakandus pa

kilo jam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

--------------------- —-------- --------------------=--------------------------------------------------------- j,!. .qj



D IR V AĮ ŽMJSlš LIETUVOS
MIRĖ SENAS AUŠRI

NINKAS SLAN- 
ČAUSKAS

Kovo 11 d. Trumpaičių so
džiuje, Gruzdžių vals., mirė se
nas Aušrininkas, žymus Šiaulių 
apielinkėje veikėjas, Mateušas 
Slančauskas. Jis buvo žmogus 
paprastas, nepilnai liaudies mo
kyklą baigęs, ir visą savo mok
slą sėmęs daugiausia iš įvairių 
knygų. Iš amato buvo siuvėjas.

M. Slančauskas gimė vasa
rio 22 d. 1850 m., iš tėvų taip 
pat darbininkų. Tėvas buvęs' 
šioks toks sodžiaus dailydė, ga
mindavęs Įvairius ūkininkams 
baldus, mokėjęs skaityti ir ra
šyti. Jauną Mateušą elemento-1 
liaus pradėjęs mokinti jo tėvas!
Lenkiškai, paskiau atidavė pas 
“daraktorių”, Radviliškio baž- 
nytkiemio vargoninką; išėjus 
tuos “mokslus”, dar mokinosi 
Joniškio pradinėj mokykloj — 
tai buvo visas jo mokslas.

Sulaukęs 15 metų, išsimokino 
rubsiuvio amato,- ir važinėjo po 
sodžius siūdamas įvairius vyriš
kus ir moteriškus rūbus. Toks 
užsiėmimas jam patikęs, nes ga
lėjo arčiau pažinti žmones. Be
keliaudamas iš sodžiaus į so
džių, susidomėjo liaudies gyve
nimu. Jau nuo 1886 metų pra
dėjo užrašinėti įvairius girdėtus 
nuo moterėlių dalykus, ligas ir 
jų gydymo burtus.

Pasirodžius 1883 m. “Aušrai”, 
jis vienas iš pirmųjų Joniškio 
ir Gruzdžių vals. didžiausiu uo
lumu ir pasišventimu griebėsi 
“Aušrą” platint, taip pat šį bei 
tą rašinėjo į ją. Juo toliau tuo 
labiau užsikrečia šviesos ir tau
tos kėlimo idėja. Greitai slapta 
sutveria “Atgajos” draugiją su 
nueriu platinti draudžiamus ra
štus, rinkti folklioros medegą, 

•.ir tt. , ,.
Sustojus “Aušrai” ir pasiro

džius “Varpui” ir “Ūkininkui”, 
jis tęsė toliau apšvietos darbą 
su savo artimais žmonėmis, k. 
t. Kelpšų, Jonu Lydeikiu iš Ra
žų sodžiaus (pastarasis dar yra 
gyvas) ir kitais. Greitu laiku 
vietos Rusų administracija at
kreipė i M. Slančauską savo bu
drią akį kaipo į “neištikimą pi
lietį” ir ėmė sekiot jo žingsnius. 
Vieną kartą, kaž keno buvo ap
skųstas platinime uždraustų ra
štų, žandarai darė kratą ir už 
rastus kelis Lietuviškus raši
nius rugsėjo 18 d. 1895 m. pa
sodino jį Šiaulių kalėjimam At
sėdėjus suvirs metus kaėljime, 
1896 m. liko ištremtas trims 
metams Rygon. Persekiojamas, 
vienok nenuleido rankų. Būda
mas Rygoj, vietoj Lietuvių tar
pe rinko pamėgtą folkliorą, pla
tino literatūrą. 1901 m. gryžo 
iš Rygos ir tęsė savo seną užsi
ėmimą. 1902 m. antru kartu 
Rusai dare pas jį kratą, ir ne
kurtuos daiktus buvo paėmę, bet 
šį kartą viskas baigėsi laimin
gai.

Po 1904 metų, atgavus spau
dą ir išėjus “Vilniaus žinioms”, 
jis ėmė rašinėti tai korespon
dencijas, tai straipsnelius. Ra
šė ir į “Naująja Gadynę”, “ža
riją”, “Skardą”, vėliaus į “Lie
tuvos Ūkininką”, pasirašyda
mas tai savo pavarde, tai pseu
donimu, Bernų Dėdė. Savo ra
šinius induedavęs Dr. P. Avižo- 
niui .(tuosyk gyvenusiam Žaga
rėj), kurs išlyginęs netobulu
mus pasiųsdavo redakeijon.

Greta kitų darbų, M. SI. daug 
nuveikė folklioro srityje. Per 
visą savo gyvenimą suriftko la
bai daug Įvairių ligų ir jų nami
nius gydymus; visų metų ūkiš
kus pastebėjimus, daugybę pa
sakų, mitų, liaudies dainų, mįs
lių, patarlių, priežodžių, niekti- 
kių burtu, ir tt. Beveik visa jo 
nedega buvo inteikta 'Lietuvių 
Mokslo Draugijai Vilniuje. (Da
lis jos buvo spausdinta “Lietu

; tai neatsižvelgė. Del to oku- 
jpantų žygio sujudo Lietuviška 
visuomenė okupuotame krašte 

vių Tautoje” ir “Musų Senovė- ir nepriklausomoje Lietuvoje, 
jo” ir Dr. J. Basanavičiaus “Lie-! Musų Universitete studentai ba- 
tuviškos Pasakos” I ir II daly-! landžio 6 d. del paskutinių įvy- 
se, ir “Gyvenime Lietuviškų (kių okupuotoje Lietuvoje išnešė

Vėlių bei Velnių”. Diduma gu
li L. M. D. arcive Vilniuje.) L. 
M. Draugija, Įvertindama M. SI. 
darbus 1907 m. priėmė jį savo 
nariu bendradarbiu.

Paskutines dienas Slančaus- 
■ kas baigė beveik visų pamirš
tas. Būdamas virš 70 mel ų, ži
lagalvis senelis savo rankom už- 
sidarbiavo sau ir savo žmonai 
duoną, retkarčiais gaudamas iš 
dukterų (gyvenančių Ameriko
je) paramos.

Velionis buvo gyvo ir links
mo budo žmogus. Jis visuomet 
buvo visukuo patenkintas; visą 
savo amželi gyveno viena min
timi: kad tik Tėvynei butų ge
ra, kad tik ji butų laisva ir lai
minga. Tų laikų jis sulaukė.

Amžinos ramybės, garbingas
seneli 1 Alfonsas Geime.

Smaugia Paskutinę Lie
tuvių Gimnaziją

Okupantai jau pradėjo nau
jas represijas prieš (Lietuvius. 
Mokyklų kuratorija pareikalavo 
tuojau pašalinti Vilniaus Lietu- 

( vių gimnazijos keturis mokyto
lius: Dr. Alseiką, O. Žebraus- 
■ kaitę, Kun. Pšemenecką ir Ka
raziją. Kitiems gimnazijos mo
kytojams okupantai darys Įvai
riausių kliūčių kad ir juos pa
šalinus. Tokiu žygiu okupąn- 

l įai mano likviduoti paskutinę 
Lietuvių mokslo įstaigą Vil-

I niaus krašte. “Tr.”

i Blogiau negu po Rusų 
Žandarais

Akai nikų kaime. Seinų apsk,. 
dvarininkas Jablonskis yra įs
teigęs Lenkų mokyklą, nors vi
si apielinkių gyventojai yra Lie
tuviai. Nesenai teismo spren
dimu, Čeplinskas iš Rubežankos 
javo užmokėti 15 milijonų mar
kių pabaudos del neleidimo vai
kų ton mokyklon. Teismo mo
tives toks: kadangi Čeplinskas 
neleido savo vaikų mokyklon tai 
tuomi davė pavyzdį kitiems ne
siųsti, ir todėl yra kaltas agita
cija prieš mokyklą. Pažymėti
na kad Akatnikų mokytojas ne
moka nei žodžio Lietuviškai, už
darinis jo aiškus — Lenkinti 
gryni apielinkės Lietuviai. Nei 
Rubežanka, nei Klevai nei kiti 
Lietuvių kaimai ikšiol negavo 
leidimų steigt pas save mokyklų 
Lietuvių kalba. Negaudami lei
dimų gyventojai- verčiami steig
ti slaptas Lietuviškas mokyk
las. Tokią mokyklą įsteigė ir 
Lumbiai. Lenkų policininkai 
suuodė ją, vaikiną kuris mokė 
vaikus (Kliučinskas iš Juodc- 
’iškių) nuvežė į Joniškę pas vy
resnį policininką tardyti, šis 
savo raštinėj tardė jį nagaiko- 
mis. Ypač rūpėjo jam sužinoti 
iš kur elementorius gavo. Pas
kui nuvežė mokytoją į Seinų po
liciją, iš ten gi pas štorastą. Ir 
vienur ir kitur vėl klausinėta 
kas steigė ir išlaikė mokyklą. 
Grasinimams nebuvo galo. Tė
čiai! nieko nepešę mokytoją vis 
tik paleido, o del mokyklos ve
da tardymą. “L.”

Barbariškas Teismas
Kovo 28 d. Vilniuje okupantų 

teismas pasmerkė sunkiuoju ka
lėjimu jau dešimts mėnesių ma
rinamus kalėjime Lietuvius mo
kinius. Jie kaltinami tariama- 

! me valstybės (suprask, Lenkų) 
Į išdavime. Mokinius Umbrasą ir 
j ir žemaitį nubaudė ašluoniems 
■metams kalėti sunkiųjų darbų 
kalėjime, Tarasovą 6 metams, 
Tamulevičių, Kumpą ir Tij unėlį 
po keturis metus. Tarpe pa

smerktųjų yra du nepilname
čiai, tečiau okupantų teismas į

protestų ir pagalbos teikimo 
klausimais eilę nutarimų. “T.”

PAJIEŠKOJIMAI
Lietuvo's Konsulatas Chicago- 

je paj ieško šių asmenų Ameri
koj:
Juozo, Jono ir Adomo Savickų, 

gyvenusių Chicagoj. Jieško 
brolis Mateušas Savickis iš 
Rygos, Latvijoj.

Juozo ir Prano Kasparavičių gy
venusių Trelent, Ohio. Jieško 
sesuo Ona Kasparavičaitė iš 
Kauno. *

Juozo Narkevičiaus, gyvenusio 
Milwaukee, Wis., iš Ginkunų 
kaimo, Šiaulių apsk., iš Karo
lio Narkevičiaus šeimynos. 
Jieško Aleksas Narkevičius iš 
Kreknavos, Panevėžio ap.
Kas žino apie čia jieškomus 

asmenis maloniai prašoma pra
nešti Lietuvos Konsulatui, 608 
South Dearborn St., Chicago, 
Ill.

ATSTOVYBĖS PAJIEŠKOJI
MAI

Lietuvos Respublikos Atsto
vybė Washingtone šiuo prašo 
žemiau įvardintų asmenų atsi
liepti arba žinančių apie juos 
pranešti Atstovybei kur dabar 
gyvena įvardinti asmenįs jieš- 
komi giminių ir pažįstamų iš 
Lietuvos:
Jonas Jočius iš Kauno jieško sa

vo brolį Dominiką Aviną, 
Seserį Jadvygą Jočytę,
Praną šušką. Visi trįs asme
nįs yra kilę iš Jokelių kaimo, 
Adatiškio v., Švenčionių ap.

Pranas Baltutis iš Liepojaus pa- 
j ieško savo brolį Juozą Baltu
tį su šeimyna: žmona Pran
ciška, ir dukterimis Konstan
cija ir Petronėle. Jis pirmiau 
gyveno Detroite, Mich.

Martynas Kryžiokas iš Kapčia
miesčio, pajieško savo dviejų 
brolių kurie 1902 m. gyveno 
Jersey City, N. J.

Jonas Jaras iš Karaliuniškio pa- 
jięško savo dviejų sūnų, Povi
lo ir‘Petro. Jie gyveno 1913 
m. Mahanoy City, Pa.

Lietuvos Respublikos 
Atstovybė.

2622 — 16th St. N. W.
Washington, D. C.

Naturalio Gazo? Klausimas
ĮęADANGI naturalio gazo klausimas priklau- 
__ so nuo industrijos kuri jx išvystė ir naudo- 
dotojų kuriems juom patarnaujama, Naturalio 
Gazo Susivienijimas Amerikoje užkviečia pub
liką atsilankyti j Nacionalę Parodą, naturalio 
gazo, Cleveland Public Auditorijoj, šiandien ir 
rytoj, po pietų ir vakare.

TA PARODA yra dalimi nacionalės konven
cijos naturalio gazo industrijos. Ji yra visada 
žingeidi, net tiems žmonėms kurie neužsiima 
išėmimu naturalio gazo ir pridavimu jo čieliems 
miestams.

NATURALIO GAZO ŽMONĖS, ir su juo su
bendrintos industrijos, atsigabeno parodon da
lykų kurie pagelbsti jiems pagerinti darbą ku
rį jie atlieka. Gazo žmonės nori kad jus, kai
po naudotojai ir tiesioginai suinteresuoti juomi, 
kaip ir jie, būtumėt jų svečiais parodoje ir pa
matytumėt, nors tiek, tuos vaizdus kuriuos jie 
visada priešakyje savęs turi.

PUBLIKAI reikalinga nors kiek pažinojimo 
šios svarbios industrijos delei galėjimo supras
ti to kas reikalinga išrišimui jo klausimų kurie 
nuolas prieš mus stovi.

SU IŠTEKLIU naturalio gazo apribotu, kuomet 
nėra padaroma jo daugiau užpildymui vietos to 
kuris sunaudojama, su ištekliu galimu gauti tik 
dikčiai sumažėjus, bet vis dar galimu gauti to
kiam dideliam ir svarbiam patarnavimui jeigu 
tik atsakančiai ji naudosi, jus galit matyt kož- 
nas sau kad absoliutiškas pirmutinė mintis apie 
nturali gazą turi būti ta KĄ jus darot su juo- 
mi. • , Lt. ■

SKAITYKIT “KARĮ”
Kam rupi nuolatos sekti mu

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

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

“Karys” spausdina bendrai 
lavinančių raštų, kurie svarbu 
skaityti visiems šviesesniems 
žmonėms.

“Karyj” esti daug pranešimų 
iš kąriumenės švietimo Komisi
jų darbų.

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

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

“Karys” savo skaitytojams 
atsako Į klausimus.

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

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

“Karį” redaguoja Majoras P. 
Ruseckas.

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

Adresas: “Kario” Redakcija, 
Nepriklausomybės Aikštė, 

Kaunas, Lithuania.

GAZO NAUDOTOJAI ir gazo industrija turi 
prieš save pirmv klausima pastačius, KAIP GE
RIAUSIA NAUDOTI NATŪRALI GAZĄ 
KURIO DAR TURIME DEGINIMUI?

SUVIENYTU VALSTIJŲ Valdžia per eiles 
metų veikė koperativiai su naturalio gazo kom- 
kanijomis mokinant žmones toje linkmėje. Ap
švietos Departmentas prie The East Ohio Gar 
Company, sykiu su liuoso patarnavimo depart- 
mentu, dirba tiems patiems tikslams.

ŠITA Nationale Naturalio Gazo Paroda pagel
bsti tame biznyje esantiems žmonėms atsakyti 
klausimus apie geriausi būdą naudojimui gazo. 
Tie klausimai paliečia naudotoją lygiai su mu
mis. Prisidėkit ir patįs prie jų atsakymo. Mes 
negalime pilnai vieni atlikti jeigu jus neprisi- 
dėsit iš savo pusės.

ATSILANKYMAS į Gazo Pa
rodą, kurion jus esat širdingai 
kviečiami, suteiks puikią progą 
patirti ką nors naudingo labai 
žingeidžių ir palinksminančiu 
budu.

THE EAST OHIO
GAS COMPANY
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soėįation. Kas apie jį žinote ar j 
jis pats lai atsišaukia į Lithua- Į 
nian Consulate, 608 S. Dear
born St., Chicago, III.

Kauno. Utarninke atvažiavo į 
Clevelandą tris žydų rabinai iš 
rytinės Europos ir Palestinos, 
rinkdami aukas palaikymui žy
diškų mokyklų Europoje. Jie 
yra: Vyriausias Rabinas A. I. 
Kook iš Palestinos, Rabinas A. 
B. Šapiro iš Kauno ir Rabinas 
M. M. Epstein iš Lietuvos (ši
taip paduoda Anglų laikraščiai).

Juos iškilmingai pasitiko žy
dai stotyje, šimtas automobi
lių su Įvairiais parašais juos ly
dėjo į žydų centrų. .Rabinas 
Kook, vyriausias kalbėtojas, sa
kė kalba grynu žydišku akcen
tu kaip kalbėta Kristaus laikuo
se. Jie nori surinkti bent mi
lijoną dolarių kad išlaikyti Žy
diškas mokyklas nuo užsidary
mo.

Kelionėje i Clevelandą, trau
kinyje jie išbuvo aštuoniolika 
valandų nevalgę kadangi valgo
masis vagonas neturėjo košer- 
no maisto.

TMD. 20 kuopai laikė susirin
kimą pereitą utarninką Lietu
vių salėje, kame buvo apkalbė
ta nekurie kuopos reikalai ir 
aptarta veikimas šią vasarą ir 
sekančią žiemą. Rezignavusio 
užrašų sekretoriaus vieton iš
rinkta V. P. Banionis. Kuopos 
pirmininkui J. Plerpai išvažiuo
jant laikinai Lietuvon, pareigas 
eiti palieka vice pirmininkas Iz. 
Samas. Buvo išklausyta seimo 
delegatų raportai ir nutarta to
liau darbuotis kuopos ir Drau
gijos labui. Prie kuopos prisi
rašė šie nauji nariai:

K. Tamkus,
A. Jankauskas,
B. Jokubenas,
St. Meižahskas,
J. Narvilas.

Teatrališko Choro vakaras. 
Nedėlioj, gegužio 18 d., Lietu
vių svetainėj, Teatrališkas Cho
ras statė scenoj keturių veiks
mų komediją “Vagis”. Pats 
veikalas ne kokios vertes, o kaip 
dar vaidinimas prastas buvo tai 
veikalas darė prastą Įspūdi ant 
publikos. Karklinio, seno ukį- 

„ninko, rolę vaizdino F. Sutkus. 
Apart savo gramozdiško judėji
mo jis vartojo baisiai kriokian
čią kalbą. Nežinau ar jo kalba 
tokia prigimta, ar tik dirbtinai 
jis taip lošė. Net baisu klausy
ti. Norėjosi net nešti jam van
dens atsigerti, gal butų prava
ręs tą sunkumą nuo gerklės.

Mortos, jo dukters, rolę tu
rėjo J. šeporaičiutė; jos išvai
zda ir judėjimas neblogas, bet 
kalba buvo silpnoka. Elenos ro
lę vaizdino M. Kadelskiutė. Ne
žinau kame priežastis, bet šiuo 
tarpu jai visko truko. Tiesiog 
netiko vaizdinamai ypatai, nes 
mat reikėjo dvigubai senmer
gės, o čia kaip tik priešingai. 
Blogiausia dar kad jos kalbos 
nesigirdėjo.

Nemečio rolę A. Kukta lošė 
prastai. Petro rolę K. Mizare- 
vičius atliko dar prasčiau. Jo
kūbo (tarno) rolę F. Mockaitis 
butų atlikęs neblogai jeigu jis 
nebūtų vartojęs tą savo papras
to tono storą kalbą. Elzbietos 
rolę lošė E. Urbšaitienė. Ji ką 
galima sakyti dabino visą vei
kalą. Tikrai naturališkai atli
ko. A. Slavinskas Abromo rolę 
atliko pusėtinai.

Veikalo užbaigos sulaukėme 
su nekantrybe. Nieko Įspūdin
go neįgijome. Patartina tokių 
beverčių veikalų nevaidinti.

Po perstatymo deklamavo M. 
Kemežiutė “Pavasario Vakarė
lis“ — atliko gana gerai, kas 
svarbiausia kad grynai Lietu
viški ištarė žodžius.

Antra dalis programe tai bu
vo dainos, kad davė gyvumo pu
blikai. Choras gan gerai su
dainavo “Ar Skauda Man šir
dį”. Duetą “Skambančios Sty
gos” sudainavo dvi pirmaeilės 
Clevelando solistės,. p-lės J. M. 
Baltrukoniutė ir E. Grigiutč, 
kuriom pastebėtinai gerai pavy
ko, ką liudijo gausus publikos 
plojimas. Jos buvo priverstos 
net atkartoti. Dar porą dainų 
sudainavo Choras — “Vasaros 
Naktis” ir “Vakarinė Daina”, 
kas irgi išėjo neblogai. Nors 
Teatrališkas Choras jau žymiai 
susilpnėjęs negu kadaise buvo, 
ypač iš vyrų nesigirdi gerų bal
sų (nors pristoja nemažai, ku
rie tyli), bet visgi Teatrališkas 
Choras yra pirmaeilis Clevelan- 
de ir vertas visapusiškos para
mos.

Po programo prasidėjo šo
kiai. Per programą žmonių bu
vo nedaugia tįsia. Žymią dalį 
sudarė vaikai, kurie (prisidėjo 
prie ramumo ardymo bėgioda-

The Union Trust Company bankinio kambario vaizdas
UNION TRUST PERSERGSTI 1NVESTORIUS 

PER RADIO
Persergėjimas investor!ų nuo ap- 

gavingu serų pardavinėtojų su pagal
ba radio pirmiausia įvesta per The 
Union Trust Company, kuri dirba 
išvien su Clevelando Butter Business 
Commission.

The Union Trust Company radio 
stotis WJAX kas ketvergas palei
džia žinių apsakančių apgavikų sky- 
mus ir jų darbus ką lik minėtas ko
mitetas patiria veikiant Clevelande ir 
apielinkėj.

Kiti miestai šioje šalyje pasek" 
Clevelandą tuo keliu ir dabar apie vi
sokių meklerių darbus žinias galima 
žodžiu išgirsti iš oro iš daugybes 
stočių visoje šalyje.

Pavyzdis kaip susekta vienos abe
jotinos Įstaigos šėrų pardavėjai Cle
velande, keletas savaičių atgal, kurie 
pardavinėjo pasišaukdami žmones te
lefonu ir Įkalbėdami, suteikdami ne
va tikrų žinių apie nekuriu Šerų nu
puolimų ir kitų pakilimų ir raginda
mi pirkti tuos kurie kils. Jie prišne
ka apie lengvus pelnus, ir žmogus 
nežinodamas tikrenybės stengiasi nu
sipirkti ‘‘žadančių kilti” sūrų.

Gavę žinių apie tokius ir tam pa
našius mekrelius, radio skelbėjai pa
leidžia gandų kad apsisaugotų nuo 
tokių pirkinių. Pirkėjus raginama 
“patyrinėt pirm negu investys”, ir 

I žmonės pradeda teirautis apie daly- 
| kus bankuose ir Clevelando Better 
Business komisijoj.

1 Taip pat persergstima Clevelan- 
diečius nuo klastingų ‘‘Darbininkų 
Pajicškojimų” skelbimų. Viena kom- 

' panija garsinos! reikalaujanti darbi
ninkų, o kada žmogus nueina darbo 
prašytis jį ragina pirkti kompanijos 
serus, tada duos darbą. Gale dviejų 
savaičių toks darbininkas pavaroma,

mi po grindis, o jų niekas ne
draudė. Jau kad patįs tėvai 
nesutvarko tai bent jau rengė
jams reikia daugiau kreipti do
mės į tvarką. Negalima reika
lauti kad viena motina galėtų 
sutvarkyti, nes atsiveda net po 

j pusę tuzino, užsodina visą eilę 
sėdynių už vieną tikietą.... 
Kiek jau buvo daryta patėmi- 
jimų kad tokiuose parengimuo
se vaikams ne vieta, bet ką tas 
gelbsti.

Laike šokių jaunimo prisirin
ko gana skaitlingai.

Dalyvavęs.

Draugijoms pasarga. Vieti
nio kairiųjų C. L. D. D. Sąry
šio sekretorius J. Žebrauskas 
siuntinėja draugijoms užkvieti- 
mus dalyvauti birželio 3 d. kon
ferencijoj rinkimui delegato į 
konvenciją Columbus, O., tvė
rimui State Farmer-Labor par
tijos (skyriaus).

Draugijos privalo žinoti tai 
kad delegatai ■ rinkti nuo šiaip 
organizacijų, o ne piliečių klubų 
neturės konvencijoj vertės, tik 
prisidarys lėšų. Politišką par
tiją tveriant turi būti piliečiai 
atstovų rinkėjai. Jeigu rinks 
pasiuntinius draugijų skirti at

Z. W. Kobylanskis užlaiko dvi 
vaistines Lietuviams prieinamo-1 
se vietose, vieta arti the A. B. j 
Savings and Loan Co. ir “Dir- i 
vos, po antrašu 3240 Superior ■ 
Ave., kita 1135 E. 79th Street. 
Jo vaistinėse yra pašto skyriai I 
kur galima pirkti štampus, re
gistruoti laiškus ir pirkti money j 
orderius. Vaistinėj 1135 East 
79th St. galima nusipirkti pa- į 
vieniais numeriais “Dirvą” ket
verge vakarais tuoj po išėjimo į

Aukautojų vardai kurie davė 
ant palaidojimo prisigirdžiusio 
bal. 28 d. Jurgio Černiausko (jį 
palaidojo gegužio 3 d.):

St. Slučinskas aukavo $10; 
K. Merkis $5; J. Krunkaitis $4; 
J. Bastis $3; M. Blezus $2; V. 
Janušauskienė $2; po $1 auka
vo: V. Kiltrakis, A. Juškevičius, 
J. Balukonis, J. Višniauskas, L. 
Pikelis, J. Blažis, A. Bacevičius, 
J. Burp, A. Baronas, A. Beržin- 
skas, K. Zingonas, J. Ikašonas, 
A. špokas, O. Ramanauskienė, 
J. Jurgonas, J. Karosas, A. Va
liūnas, S. Kratavičius. Viso su
dėta $43.75.

Jurgis Černiauskas paėjo iš 
Šakių, Suvalkų rėd., išgyveno 
Amerikoje apie 20 metų. Pats 
buvo 60 metų amžiaus.

' o kada siūlo kompanijos prezidentui 
atpirkti jo šėrus, kaip jis sutiko pir
miau, jis tik nusijuokia. Tokie su- 

. manymai yra tik vogtinas būdas iš
gauti iš nežinančių darbininkų pinigų.

• The Union Trust Company palei
džia žinias su plačiais apsakymais

I tokių skymų publikos persergėjimui.
Kitas dalykas nuo kurio persergu- i 

ta investoriai per radio lai buvo tu-i 
Jo žmogaus apsilankymas pas ščri- I 
1 ninkus vienos kompanijos ir pasako- ' 
Ijinias kad va New Yorko apivartoje 
I pasitaikė taip kad tuoj tos kompani
jos šėrai laabi pakils, ir ragino šė- 
rininkus pirkti daugiau, net priėmė 

(valdiškus Liberty Bondsus. Žino- 
' ma, tas buvo apgavyste, norėta gau- 
| ei iš žmonių tik bondsus.

Žmonės girdėdami tokius praneši
mus per radio pradėjo ir laiškais tei
rautis ir pranešinėti ką jie tokiuose 
atsitikimuose patyrė, ir to pasekmė 

' buvo ta kad ir New Yorko Better 
j But iness Komisija tokį būdą duoti 
I žinias Įvedė.

The Union Trust Company ir Cle- 
| veland Better Business Commission 
j tęs toki persergėjimo darbą per 1924 
metus, kaip sako Dale S. Brown, ve
dėjas Cleveland Better Busitiesš ko-I 
misijos. Tie pranešimai bus duoda- , 
ma kas ketvergas iš WJAX, radio 
stoties iš The Union Trust Company.

Tokis darbas yra pasekmingas, nes 
gali persergėti žmones gyvenančius 

! už 500 ir 1000 mylių nuo Clevelan
do visose pusėse.

Radio žinios nušvies žmonėms pa- 
salingus -.il čių darbus kurie sten
giasi išgauti šimtus ir tūkstančius 
dolarių savo naudai. Labai gerai 
tiems kurie turi radio aparatus ir ku
rie žingeidaujasi Šerų pirkiniu.

Pinigai Rankose
Kurie turit lotus Newton Falls, O., 

dabar laikas ką nors su jais daryti. 
Mes galim ant jūsų loto pigiai pa
statyt kokį tik norit namą, medinį ar 
mūrinį, arba galit savo lotą išmai
nyti i gatavą namą. Mes turim na
mų Newton Falls, Akrone ir Clevc- 
lande. Turim mažų farmelių prie 
pat miesto. Pasiimk keletą akrų že
mės, laikyk karvę, vištų, o patsai 
dirbk dirbtuvėj tai turėsi 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.

AKRON, OHIO
Lietuvis pramoninkas S. Va- i 

lentas apskundė apdraudos į 
kompaniją ant $5,000 už jos 
atsisakymą užmokėti pinigus | 
už sudegusį namą.

Bulevičiams ir Jonaičiams 
garnys atnešė po didelį sūnų — 
mat pavasaris.

Vietos klebonas Kun. Cybe- 
lis pradėjo pertaisyti Lietuvių 
bažnyčią.

Akrone gelžkelių kompanijos 
nutarė statyti naują stotį, bet 
tarp miesto ir biznierių eina 
varžytinės už vietą kur stotis I 
turėtų būti.

Gegužio 10 iki 13 d. L. A. B. 
Bendrovės vardu žydai iš Penn- 
sylvanijos darė viešą išpardavi
mą bendrovės nejudinamos nuo
savybės ; nors pardavimas buvo 
gan pigus, bet pirkėjų mažai 
tebuvo. Akroniečiai gerai ži
nodami J. Vasiliauską iš Balti- 
morės ir jo su sėbrais pridary-! 
tus špitokelius, žinodami kad 
ta bendrovė turi labai daug sko
lų ant lotų ir namų, prisibijo I 
pirkti. Apie tai pranešiu pla
čiau kitu sykiu.

Pardavinėjimas atrodė dau
giau į sorkes negu darbą. Grei
čiausia bus tik monai, mat ben
drovė turi S. L. R.-K. A. skolos 
$40,000 ir nuošimčius už kelis 
metus nemokėjus. O- dabar at
eina Susivienijimo (katalikiš
ko) seimas, tai prezidentas Mi
lius, per du metu miegojęs, vėl j 
norėdamas likti prezidentu ma
tyt sutarė su Vasiliausku pada- | 
ryti “darbą”, gauti pinigus at-1 
mokėti skolą, ir vėl jį išrinkit į 
valdybą.... Meiženis.

Pranešimas apie susitvėrimą 
TMD. kuopos telpa ant pusi. 4. 
Kiti pranešimai tilps sekančia
me num. Dabar stoka viteos.

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

Frank Albrecht
MALIAVOJA NAMUS Iš VIDAUS 

IR Iš LAUKO
Darbas atsakantis. Kainos prieinamos

Lietuvis Vedėjas.
Randolph 5121.

1435 E. 55TH ST. Cleveland, O.

PAJIEŠKAU savo tikrą brolį Joną 
Grigaliūną. Turiu svarbų reikalą.

Meldžiu atsišaukti.
Anele Buividicnč

(>505 Bonna Ave. Cleveland, Ohio.

Automobilis
i Parsiduoda Chandler Chummy Seda
nas 1923. beveik visai naujas. Par
duosiu visai pigiai” ar net ant išmo-

1 kesčio. Matykit
Į DR. VITKUS, 1286 Norwood Rd.

Kampas Superior ir E. 65 St.

Pirmos Komunijos j 
PAVEIKSLAI!
Tegul jūsų 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 nusitraū- 
kimui Pirmos Komunijos pa
veikslų. Traukiame visokio 
didumo, taipgi su kiekvienu 
tuzinu paveikslų duodat# vie
ną didelį paveikslą dykai.

ANTANAS BARTKUS 
1197 East 79th Street 

i

JONAS BALUKOmS
_______ —— Advokatas ----
Naujas ofisas 92 1 Engineers Bldg. Tel. Main 1180

stovai toj sąryšio konferencijoj 
jie atstovaus ne vienu piliečių 
organizacijas, ir todėl kad ir pi
lietis kaipo organizacijų atsto
vas bus bevertis.

* Bažnytinio choro vakarienė. 
Gegužio 14 d., J. Čižausko va
dovaujamas bažnytinis choras 
turėjo draugišką vakarienę su 
pamargihimu, damomis, dekla
macijomis ir tt. Pakeleivis.

ŠIANDIEN. Ketverge, nuo 7 
vai. vakare, Lietuvių salėj at-

■ sibuna A. L. Piliečių Klubo su- 
! rengtos prakalbos. Kalbės ke- 
Į Ii Amerikonai ir Lietuviai. Da-

Vietos Lietuviams plačiai ži- 
■ nomas dentistas, Dr. F. F. Hap- 
I py, kampas E. 20 ir St. Clair, 
j buvęs kare Francuzijoj, dabar 
vėl pradėjo savo darbą senojoj 

i savo vietoj, virš Pakeičiu vais
tinės. Tėmykit jo paskelbimą 
šiame “Dirvos” numeryje.

Antano Vainickio sesuo krei
pėsi j Lietuvos Konsulatą Chica- 

jgoj jieškodama savo brolio ku- 
,ris vadino save “Mike Benski”, 
gyveno Clevelande ir rodos pri
gulėjo prie Lake Carriers As-

j Pirmas Didelis Piknikas! ?
Rengia Liet. Mot. Progr. Susiv. Ohio Valstijoj 

------------- įvyks -----------
NEDĖLIOJ, GEGUŽIO-MAY 25, 1924

CHESTNUT GROVE PARK
Pradžia 9 vai. ryte.

Šis pirmas piknikas bus su įvairiu programų: kalbės Dr. 
J. Baltrušaitienė iš Pittsburgh, Pa., dainuos “Mirtos” 
Choras, ir bus šiaip įvairių pamarginimų. Grieš puikus 

•as visokius šokius.
VAŽIUOJANT reikia imti karą nuo Public Skvero, W. 

25th arba W. 14th St. Brooklyn ir važiuoti iki W. 25th St. 
. karharnės; nuo ten imti State Road karą ir važiuoti iki 
į galo linijos. Paėjus kiek pirmyn, reik pasukt po dešinei 

per fermerio kiemą ir tiesiai ant pikniko vietos.

£
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LIETUVIAMS 
kurie turi keletą tūkstančių dolarių 
ir nori įnešt į gerą biznio arba apart
ment© budinką kur gali sudubaltavot. 
savo pinigus ir kur budinkas išsimo
ka pats su 13 nuošimčiu. Mes turime 
tokių progų kur galit padaryt gerą 
investmentą ir kur džiaugsitės su 
pirkimu. Mes taipgi turim visokių 
biznių ir namų, farmų kur nori mai- 
nyt. Su visokiais pardavimais, mai
nais ar pirkimais rašykit arba kreip
kitės savo kalba prie Melevino 
THE EUCLID INVESTMENT CO. 
1009 Schofield Bldg. E. 9th ir Euclid 

Cherry 730 Main 1261

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

70 St.; $.8000 greitam pardavimui; 
lengvos išlygos.

*2 šeim., ant Morgan Avė., $8500; 
įmokėti $1500; likusi lengvais išmo
kėjimais 6 nuoš. Imkit tuoj.

Geras 2 šeimynų namas ant E. 69 
St., viskas randasi gerame stovyje; 
įnešti tik $1500, likusi 6 nuoš. išly
gomis. Kaina $8,000.

2 šeini., Decker Avė., 7 kamb. ša
limai, vienas kamb. ekstra viršuje; 
didelis tvartas, galima padaryt 3 ga- 
radžuis; Lotas 48x160; kombinacijos 
pečius, sleitų stogas, kaina $10,809. 
Reikia Įmokėti $3,800.

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

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

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

GELEŽINIŲ DAIKTŲ krautuvė— 
randasi ant St. Ciair Ave. Geras 
pirkinis kuris tokio jieško. Puikioj 
vietoj.

BUČERNĖ — ant St. Clair Ave., 
Lietuvių apgyvento] vietoj. Geras 
biznis. Nepraleiskit progos.

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

Cherry 730 Main 1261.
LOCKYEAR Avė. 7202, 8 kambarių 

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

IšSINUOMUOJA KAMBARIS vie
nam asmeniui, su valgiu ar be val

gio gaminimo. Švariai užlaikoma ir 
dailioj vietoj. 5903 Luther Ave.

ANT RENDOS 7 KAMBARIAI, su 
maudyne, gazas, elektra, su visais 

naujais įrengimais. Gražioj vietoj. 
5903 Luther Ave. (22)

K Y LA
Žmogus kuris išrado šią sistemą 

buvo du sykiu operuotas nuo patrū
kimo. Taipgi bandė vartoti įvairius 
diržus, kokie tik šiandien randasi. 
Bet viskas (buvo veltui, pakol per 
daugelį metų ligos kankinamas išra
do naują sistemą išsigydymui nuo 
patrūkimo. Šita sistema yra gera vy
rams, w 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.

Tyras Bičių Medus
Labai žema kaina—5 svarų viedru- 

kas $1.50. 400 porų visokių karve- 
lių-balandžiu, $2 pora, verti po $6.

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

FARMERS ASSOCIATION 
Pentwater, Mich.

PAJIEŠKAU pusbrolio Aleksandro 
Voišvilos, paeina iš Kūčių kaimo, 

Panevėžio apsk., ir Kazio Voišvilo 
(jau mirusio) pačios. Jos vardo ne
žinau. Girdėjau kad ji gyvena ant 
S3-t.os gatvės Bridgeport, Chicagoj. 
Jie patįs arba apie juos žinantieji 
atsišaukite, turiu svarbu reikalą.

IGNAS VOIŠVILA (21) 
3348 Superior Av. Cleveland, O.

F A R M A
80 akrų, geri budinkai, akmeninis 

kelias, netoli ežero, 7 mylios iki mie
sto. Parsiduos prieinamai, už $2,500. 
Randasi R. 4, Scottville, Mich. 
Kreipkitės B. STAKĖNAS • (23) 
5020 Glazier St. Cleveland, Ohio.

Į EUROPĄ ŠIĄ VASARĄ .
t JUS galit keliaut Į
4\ Europą ir atgal bė- 1

gyj šešių mėnesių 
be baimės kad ne- 
galėsit sugryžti Į 
Suvienytas Valsti- 
jas jųS gausite iš i 

Suvienytų Valstijų Linijos cerli- i 
fikatą del sugryžimo. Užklauskit 
savo vietinio agento apie tai tuoj.

Trečia klesa ant Suvienytų Vai- I 
stijų laikų yra ne tarpdėnis. Oro | 
išvėdinti ruimingi kambariai del 2, 
4 arba 6 žmonių. Švarus apdan
galai ir geri matracai. Gerai iš
virtas valgis ir jo užtektinai. Daug 
vietos ant denių. Beno koncertai 
kasdien.

EKSKURSIJA LIETUVON 
Ponas John W. Luth, vedėjas 

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

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

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

45 Broadway New York i I
Motel Cleveland Cleveland, O. |! 

Valdantieji operatoriai del
United States Shipping Board

CUNARD
Į LIETUVĄ

trumpiausiu laiku, kas Seredą, 
trejais ekspresiniais laivais 

BERENGARIA AQUITAN1A 
MAURETANIA

(per Cherbourg; ar Southampton) 
Iš Lietuvos j Ameriką 

JEI manot parsitraukti gimines iš 
Lietuvos, vietas užsakykit dabar. 
Musų ofisas Lietuvoj suteiks jiem 
pagalbą ir duos patarimą. Visi 
trečios klesos keleiviai turi atski
rus kambarius. Kuogeriausias šva
rumas ir maistas. 
Smulkmenų klaus
kit vietinio agen
to arba

CUNARD LINE 
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, O.

8

SKAITYK IR
PAGALVOK

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsirū
pint senatve. Bet “pasiryžimai” 
vieni niekur nenuveda.
Su bile diena gali padėt savo pinigus 
taupymu1', 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 nuošimti.
Perkelkit savo pinigus čionai — viskas 
ko reikia tik atsineškit čia savo knyge
lę, ir jūsų pinigai bus pervesti čia.
Atvažiavusiems iš 'kitų miestų patar
naujame pertraukime pinigų iš bankų 
ten kur jie buvo palikta.

THE A. 8, SAVINGS & LOAN GO,
33S4 Superior Av. Cleveland, O.

Kaina 35c. 
aptiekose

X'D JS A'U S T A S !
QIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 

motina pareiškė, kad jis negaus nė 
į trupučio.

'Mf/į Palauk, kuomet jį sugaus motina!
Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji- 
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei- 

J> kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria- 

_vimą—duokite jiems Bambino be jokio 
atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims sitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojasi

KŪDIKIAI MĖGSTA JI! JIE NET PRAŠO DAUGIAUS!
F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St., BROOKLYN, N. Y.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p-is tikrą Specialistą, o n« 

prie kokių neišlavintų daktaru. Tik
ras Specialistas arba profesorius na- 
siklnusinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzamins.vimo. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo boi neijrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakta- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos pnedasti 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, JurM 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nueilpnčinąluą 
nervus ir kenčiate nuo uinuouijimo

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.


