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Vokietija Nerimsta
Po Rinkimų

REZIGNAVO MINISTERIV KABINETAS, BET 
DR. MARX GAL LIKS KANCLERU.

Junkeriai-Militaristai Nori Naujų Rinkimu, Naujo 
Prezidento, Reikalauja Baudimo Komunistų 

ir Prašalinimo Žydų iš Vokietijos.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstown, Ohio. — Maho
ning klonio plieno dirbtuvės ne
turi perdaug progų pagerinimui 
savo darbų trumpoje ateityje, 
jos dirba su apie 50 ir 60 nuo
šimčių savo normalio darbinin
kų skaičiaus. Daugiau mažint 
sako nėra galima. Pranašauja
ma atgimimas plieno ir geležies 
biznio kada pereis prezidento 
nominacijos.

Astuonių valandų darbas ir 
smarkus augimas budavojimosi 
rytuose nedavė visai darbams 
apmažėti.

Martins Ferry. O., viena zin- 
ko dirbtuvė apmažino uarną1 uci 
keturių dienų.

Akron, Ohio, automobilių ra
tams gumų išdirbimas pasiekė 
po 100,000 Į dieną, nors keletas 
mėnesių atgal spėta jog šiuo 
laiku išdirbs tik po 90,000 į die
ną.

Steubenville, O., nuo paraka 
eksplozijos apdegęs angliakasis 
mirė.ligoninėje.

New Yorke kasant budinkui 
statyti pamatams žemę, sprog
dinime rąstais užgriuvo ir už
mušė keturis darbininkus ir de
šimts sužeidė.

Ohio valstijoj dirbtuvėse dar
bai apmažėjo. Daugelyje mies
tų prie valdiškų darbų biuru 
daugybė kreipiasi darbo prašy
ti. Visoj valstijoj manoma jog 
bedarbių bus 10,000 daugiau ši 
mėnesi negu buvo balandyje.

Washingtone suvirš 500 uni- 
jjistų plasteriuotojų sustreikavo 
kada budavoto.jai atsisakė duoti 
jiems po JI4 Į dieną už penkių 
dienų savaitę po 44 valandas te
dirbant savaitėje.

Scranton. Pa. — Virš 5,000 
angliakasių paliesta streiku ki
lusiu penkiose kasyklose Ply- 
moutho distrikte. Darbininkai 
pametė darbus išgirdę jog bus 
mažinama algos.

Norvegijoj pasibaigė streikas 
ir lokautas kuris palietė 60,000 
transporto darbininkų Norvegi
jos uostuose. Sugryžo dirbti 
už senas algas.

Ruhre, Vokietijoj, komunistų 
streikai arigliakasyklose grasi
na užtvinimu kasykloms — že
mutiniai sluogsniai jau užsem- 
ta vandeniu. Dortmunde buvo 
riaušės kame streikeriai nušo
vė norėjusį neprileisti prie ar
dymo užvaizdą.

Japonijoj organizuojasi val
džios arsenalų darbininkai, ku
rie manoma sudarys didžiausią 
paskirą organizaciją, iš apie 50 
tūkstančių narių.

Vokietijos angliakasiai nesu- 
sitaiko su kasyklų savininkais 
už algas. Angliakasių unijos 
taipgi persergsti darbininkus 
nuo komunistų propagandos ku
rie nori sukelti betvarkes Ruh- 
ro srityje.

Vokietija Nesusitvarko 
Viduje; Junkeriai Nori

Naujų Rinkimų
Berlinas. — Susirinkus nau

jam Vokietijos seimui, pirmai 
sesijai užsibaigus, komunistai 
užgiedojo savo ‘Internacionalą’, 
o prieš juos užtraukė savo tau
tinį seną Vokietijos himną na
cionalistai, taip kad reichstago 
sienos ko neapkurto nuo mai- 

|šyto laukinio šukavimo. Vieni 
kitus norėjo aprėkti.

Komunistai seime turi virš 60 
vietų, taigi daugiau negu pir
ma, todėl jie labai džiaugėsi ir 
tą džiaugsmą apreiškė didžiau
siu kvailiojimu. Išeinant iš se
sijos, jie visais plaučiais užrė
kė “Internacionalą”, tuoj jiems 
kiti pradėjo švilpti, pajuokti, o 
paskiau nacionalistai užtraukė 
savo himną, ant ko komunistai 
pradėjo lermą kelti, skambinti 
karvių barškalais, švilpauti ir 
kaukti.

» * * 
' t

Berlinas. — Vokietijos minis- 
terių kabinetas rezignavo.

Prezidentas Ebert priėmė re
zignaciją ir išsiprašė Kanclero 
Marxo dar vesti bėgančius rei
kalus. Marx sykiu buvo ir už- 
rubežinių reikalų ministeris.

Prezidentas Ebert tariasi su 
parliamentariniais vadais apie 
naują kanclerą-premjerą ir su
darymą naujos valdžios.

Menama jog Marx vėl liks pa
skirtas kancleru ir jam bus pa
vesta sudaryti nauja ministe
rija. Po to jis apsireikš prieš 
seimą ir išstatys savo ministeri
jos planus, priėmimui ar atme
timui.
. Dabartine ministerija rezig
navo del to kad nacionalistai ne
siskaitė su vidurinių partijų rei
kalavimais.

Dar kraštui in esni nacionalis
tai reichstago nariai, skaičiuje 
trisdešimts dviejų ypatų, susi
rinkę išstatė tokius reikalavi
mus:

1— Tuoj rinkti naują prezi- 
rentą.

2— Panaikinti įstatymą res
publikos apsaugos.

3— Dovanoti visiems dalyva
vusiems sukilime Muniche ir 
Kuestrine.

4— Paimti teismui su kaltini
mu išdavystėje šalies visų kurie 
dalyvavo sukilime lapkrityje, 
1918 m., ir stengėsi susinešti su 
sovietų valdžia.

5— Prašalint iš Vokietijos vi
sus žydus atvykusius nuo 1914 
metu, dalimai konfiskuoti jų 
turtą ir panaikinti teises per
keisti savo žydiškus vardus.

Taigi visa Vokietija vėl ne
rami ir kožna partija prie ko 
nors naujo rengiasi.

Anglijoj yra naudonėj 391,- 
000 motorinių dviračių, kuomet 
Suv. Valstijose jų naudojama 
tik 172,000.

KALBOS APIE KARĄ 
SU LENKIJA

Europos sostinėse pradėta lei
sti paskalai, kurie pasiekia ir 
Ameriką, kad ginkluotų Lietu
vių būriai įsiveržę Į Lenkų pu
sę ir atakavę sodžius.

Eina kalbos kad Francuzija 
jau tūlas laikas kaip siunčia į 
Lenkiją naujų ginklų.

Nori Gauti Rusijai 500 
Milij’onų Paskolos

Maskva. — Komunistų parti
jos susirinkime Zinovjevas pla
čiai kalbėjo apie vidujinius Ru
sijos reikalus ir santikius su ki
tomis šalimis. Jis daug atkrei
pė atidos į sovietų nusistatymą 
į Anglų-Rusų tarybas, privati
nę prekybą, naują ekonomini 
susitvarkymą, mokėjimą užru- 
bežinių skolų, pavelijimą sve
timšaliams užimti Rusijoj biz
niais ir .pramone. Jo nuomone, 
Rusija nebūtų priešinga mokėti 
užrubežines skolas jeigu ji gau
tų pusę bilijono aukso rublių 1 
paskolos ant 6 nuošimčio. Jis į 
pasakė jog Japonija gavo Ame
rikoje 500,000,000 aukso rublių 
paskolos ant 7 nuoš. Jeigu Ru
sija gautų žemesniu nuošimčiu 
sutiktų imti paskolą. Zinovjev 
mato kad Rusijai paskola labai 
reikalinga, ir kad reiks kada 
nors sutikti atlyginti skolas ki
toms šalims.

Socialistai Nori Išstumi 
Prancūzų Prezidentą 
Paryžius. — Suvienyti socia

listai smarkiai kovoja norėda
mi priversti pasitraukti prezi
dentą Millerand, gerą draugą 
militaristo premjero Poincar. 
Socialistai ruošia planus gene- 
raliam streikui Francuzijoje jei 
prezidentas nepasiduos.

Nori Perkraustyt Mark
so Lavoną Į Maskvą 
Londonas. -— Sovietų delega

cija Londone padavė prašymą 
Anglijos valdžiai kad pavelytų 
iškast Karolio Markso supuvu
sius kaulelius pergabenimui Į 
Maskvą palaidojimui Raudono
joj aikštėj. Karolis Marksas, 
socialistų ir bolševikų vienatinis 
popiežius, mirė ir palaidotas te
nai 1883 m. Londone sakoma 
jog tik Markso giminės gali pa
velijimą .bolševikams duoti.

Budapešte, Vengrijoj, saužu- 
dystės dar labiau platinasi negu 
Viennoj. Gegužio 19 d. Buda
pešte nusižudė 16 ypatų. Abel- 
nai pastarose dienose nusižudy
mų buna po penkis kasdien.

Tokio. — Amerikos lakūnai 
atskridę Į Japonijos sostinę bu
vo iškilmingai priimti tenai gy
venančių Amerikiečių ir kitų.

Nelaimės
Halifax, Nova Škotija. — Už

ėjus ant skalų prekiniam laivui 
ir sudužus, septyni darbininkai 
prigėrė, astuoni išsigelbėjo.

Britiškoj Kolumbijoj, Chris
tina ežere, apsivertus laiveliui 
prigėrė astuoni žmonės.

IR “SAUSIEJI” STA
TYS KANDIDATĄ 
Washington. — Blaivininkų 

partija, kuri vėikė jau prieš 
Įvedimą blaivybės Amerikoje, 
dabar vėl stato savo kandidatą 
ant prezidento. Ta partija per 
pusę šimtmečio stengėsi Įstaty
ti “sausą” prezidentą ii' tokiu 
budu įvesti šalyje blaivybę. Bet 
jie prezidento neįspraudė, ir 
ėjo jiems netikėtai.

Birželio 5 d. Columbus, O., 
jie laikys savo konvenciją ir 
nominuos savo kandidatą.

Tas reiškia kad sekančiuose 
rinkimuose rudeni gal bus ketu
ri kandidatai ant prezjpento — 
šalip Respublikonų ir Demokra
tų kaip visada, bus vėl blaivi
ninkas ir gal ukininkų-darbo 
partijos kandidatas.* * *

Blaiiįybė Amerikoj vistiek 
nepasekminga. Valdžia išleido 
jau $13,040,.000 nuo 1920 metų 
užžiųrėjimui kad ji butų pildo
ma, bet kas suseks, nes kožnas 
žmogelis sau namie raugia.

40 Užmušta Audrose
Atlanta, Ga. — Vos mėnuo 

atgal čia siautė tornadą padary
dama daug nuostolių ir užmuš- 
dama apie 100 ypatų; dabar vėl 
užėjus užmušė apie 40 žmonių 
ir padarė daug blėdies. Dau
giausia palietė Alabama ir Mis
sissippi valstijas.

St. Louis. Mo. —■ Astuonios 
ypatos užmušta Missouri vals
tijoj siaučiant audrai pareitos 
savaitės pabaigoj.

Canton, Mass. — Septyni su
degė kilus namuose gaisrui, ka
da žmonės nespėjo išbėgti.

260,000,000 Agrikultū
ros Reikalams

Washington. — Penkiolikos 
minutų laiku liko apsvarstyta 
ir priimta bilius paskiriantis 
agrikultūros reikalams sumoje 
$60,000,000 metams. Keletas 
dalyk ųtoj linkmėj gauna ma
žiau, kiti daugiau. Paveizdan, 
avių kvarantinui padidinta dvi
dešimts penkiais tūkstančiais 
dolarių, mėsos inspektavimui ir
gi tiek daugiau paskirta. Pa
skirta 52,135,000 kovai su Įvai
riais augalų vabalais, ir kiti pi
nigai kitiems tokiems ūkio da
lykams.

$13,000,000 paskirta federa- 
Jiams keliams tiesti.

Washington. — (Senatas 56 
balsais prieš 5 atrado jog Se
natorius Wheeler, vienas iš tar
dytojų buvusio teisių sekreto
riaus Daugherty, yra nekaltas 
jam išrastam intarime. Keršy
dami, Republikonai jieškojo už
metimų kožnam Demokratui ve
dančiam tardymus prieš Repub- 
likonų kabineto narius, ir Se
natoriui Wheeler buvo užmesta 
kad jis veikė kaipo advokatas 
vienai įstaigai išgavime valdiš
kų pavelijimų, po to kaip jau 
jis buvo išrinktas į kongresą.

Bilius Kovai su Bolševiz
mo Platintojais

S. Valstijų apsaugai, paduo
ta atstovų bute bilius įvedimui 
didelių bausmių žmonėms skel
biantiems nuvertimą valdžios 
ar priešinimąsi valdžiai spėka 
ir kova. Tas bilius taikoma vi
sokioms organizacijoms skel
biančioms bolševizmą šioje ša
lyje.

Buris komitažų užpuolę Va
karinėje Trakijoje (Graikijoje) 
kaimą gegužio 25 d. nužudė 16 
žmonių.

PREZIDENTAS PASI
RAŠĖ ATEIVIŲ BILIŲ

Washington. — Prezidentas 
Coolidge pasirašė ateivių suma
žinimo bilių, nors tūlų valstybių 
ateibybės pasididina. Tarp pa
sididinusios ateivybės yra Ang
lija, bet visos kitos šalis gauna 
dikčiai mažesnes savo išeiviams į 
kvotas Į Suvienytas Valstijas. Į

Sykiu su tuo bilium pasirašy- Į 
ta ir Japoniečių bei kitų gelto
nosios veislės žmonių Azija
tų įvažiavimo uždraudimo įsta
tymas. Japoniečiai delei to la-: 
bai pykauja ir kalba jog tas ga
li privesti prie karo.

Kvota priimta 1890 metų an
tras nuošimtis. Galėn ineis tik 
1927 metais. Tokiu budu Lie
tuvių įvažiuos gal tik keli desėt- 
kai.

S. L A. Rinkimų Pasekme

Nužudė 50 Chiniečių
Nogales, Meksika. — Neaiš

kus ir nepatvirtinti pranešimai 
skelbia jog Sonoros provincijoj 
nužudyta penkiasdešimts Chi
niečių.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nauja valdyba išrinkta 
dviejų metų terminui lieka be
veik visa senoji. Balsavimuo
se pasekmės pasirodė sekančiai:

Ant. Prezidento
St. Gegužis gavo balsų 3,171
T. Dundulis . 2,149
Dr. A. L. Graičunas 583

Ant Vice-Prezidento
V. Kamarauskas 3,209
A. Metelionis 1,994
J. K. Mažiukna 617

Ant Sekretoriaus
P. Jurgeliutė 3,855
K. Steponavičius 1,729
A. Lesniauskas 287

Ant Iždininko
T. Paukštis 3,217
B. .Salaveičikas 1,686
P. Kasparas 900

Ant Dnktaro-Kvotėjo
Dr. E. G. Klimas 2,416

(Naujas, tautininkas)
Dr. St. Biežis 2,262
Dr. A. Montvidas 1,075

Ant Iždo Globėju
J. M. Danielius 3,042
M. A. Raginskas 2,233

(naujas, bolševikas)
P. Jočionis 1,738
J. Žemantauskas 1,G35
J. Kazakevičius 1,540
J. Overaitis 1,068

(šių lieka valdyboj du.) 
Prieglaudos Namas

Už panaikinimą jo 4,018
Prieš ‘ 1,214

Dvasiškija prieš Karus
Springfield. Mass., atsibuvu

sioji Metodistų Episkopalų baž
nyčios generalė j konferencijoj 
priimta rezoliucija pasmerkian
ti karą, ir pageidauja kad butų j 
sušaukta pasaulinis bažnyčių su- j 
važiavimas pasitarimams kovai I 
prieš ikarus.

Bet gaila kad dvasiškija tik. 
šneka. Kada ateina karas ku
nigai ir laimina žmones išeinan
čius, ir ragina pirkt bonus, ir 
patįs eina į karą pasitarnauti. !

Du Taikos Planai
Washington. — Senato užru-1 

nežinių reikalų komitete randa
si du planai Suvienytų Valstijų 
prisidėjimui prie pasaulinio tai
kos tribunolo. Komiteto didu
ma remia Pepper planą, kuriam 
priešingas Prezidentas Coolidge. ( 
Tas planas pirmiausia siūlo at- ' 
siskyrimą pasaulinio tribunolo j 
nuo tautų sąjungos, tik tada S. ' 
Valstijos prisidėti gali.

Demokratų pusė remia Swan-1 
son planą pagamintą pagal re
guliacijų Valstybės Sekreto-1 
riaus Hughes. Tą planą remia , 
ir prezidentas.

Matot, SLA. valdyba pasilie
ka tautininkų kontrolėj, ant di
delio susikrimtiko bolševikš- 
liams, kurie varė smarkų ataką 
žut-butinai i SLA. Įsiveržti.

Rinkimuose dalyvavo, kaip 
matom, mažiau negu pusė visų 
Susivienijimo narių. Kita pu
sė snaudžia. Snaudžia daugiau
sia tautininkai ir tie jų pasekė
jai kruie priguli tik del pašal
pos ir pomirtinės, daugiau nie
ko nesirūpindami.

Bolševikėlių susituokę Susi
vienijime yra labai mažai, bet 
jie lenda, dalyvauja visuose su
sirinkimuose, ir užtai jų pasta
tyti kandidatai gauna beveik 
visus jų ir jų suagituotų žmo
nių balsus. Kas butų jeigu ta 
mažutė mažuma imtų ir užval

Birželio-June 14 dieną, 2 vai. po pietų 
Liepos 5 d. su Dileliu Lietuvių Buriu 
Liepos 26 d. 1 vai. po pietų

Kitais protarpiais išeina kiti 
dideli ir geri laivai.

Milžinas Leviathan
IŠPLAUKIA

Daugelis manot apsilankyt šią vasartT savo gimtiniame kampelyje Lietu
voje ,— kiti net turit svarbius reikalus — bet nežinodami kaip kelione gali 
pasisekti vis atidėliojat važiavima. Kožnam užeina i mintį: “AR GALĖ
SIU SUGRYŽTI . . .” Kurie yra Amerikos piliečiai tie pargryš čia kaip 
į savo namus — apie tai nereik abejoti. Kurie nėra piliečiais tiems “DIR
VOS” Agentūra pagamins visas reikalingas sugryžimui popieras ir sugryš 
kožnas kada tik matys jog nenori daugiau Lietuvoj būti. Laivakortes čia 
gausite ant geriausių laivų. Kelionė be jokių keblumų. Kurie manot va
žiuoti pradėkit rūpintis iškalno. Klauskit informacijų ir laivakorčių kainų.

dytų Susivienijimą? Kas tada 
butų kaltas? Kas nukentėtų ar 
ne ta didelė diduma snaudalių, 
kada bolševikėliai Susivieniji
mo iždą imtų naudoti Maskvos 
reikalams, visokių galvažudžių 
teismuose gynimui, visokioms 
brošiūrėlėms prieš valdžią Ame
rikos ir Lietuvos, ir tt.?

Kas tada butų kaltas jeigu 
bolševikų išmesti nariai turėtų 
netekti Susivienijimo iy savo 
sumokėtų pinigų?

Matom visi, bolševikėliai ne 
del bepartiviflkumo palaikymo į 
Susivienijimą lenda — jie turi 
savo godžius tikslus.

Nežiūrint bolševikėlių atakų, 
vis dar budėjančių tautinin
kų narių dalelė atlaiko prieš jų 
pasalumus, neįsileidžia į valdy
bą, ir laiko savo globoj SLA. 
iždą.

Seime irgi reikia duoti jiems 
dar vienas geras smūgis. Tau
tininkai delegatai, prie to ruoš
kitės, nes ir jie nesnaudžia.

Daugelio kuopų Įnešimuose, 
kur bolšlevikeliai patekę i komi
sijas, yra sumanymų panaikin
ti iš SLA. Konstitucijos tulus 
tradicinius Susivienijimo punk- 
telius, — nors ne visus prakti
kuojamus dabar, bet visgi bran
gius kaipo istorinius SLA. da
lykus. . Prieš tokį Konstitucijos 
ceriiojz..iį. luinu būtinai kovoti. 
Mainymų, priedų nereikia tokių 
kurie nesiriša su šalies ir Lie
tuvybės įstatymais.

O galutinam a^sidrutinimui 
Susivienijime nuo bolševikų bū
tinai reikia pravesti priedas — 
kaip tą pasiūlo “Vienybė” nu
meryje 63, — Neprileisti Susi- 
x ieni jiman gaivalų aiškiai prie
šingu Lietuvybei ir garbintoju 

į revolverio.
; Bolševikai yra Maskvos pi
liečiai, Lietuvybės priešai, ir su 
ginklu rengiasi versti ne tik 
Lietuvos bet ir Amerikos val
džią. Jiegu jie bus įleidžiami į 
Susivienijimą ir jame aiškiai 

] savo idėjas plės toliau, Susivie- 
l rijimas gali atsidurti prastoje 
! padėtyje valdžios akyse.

Bolševikams neturi būti vie
tos Susivienijime ,— ir prie to 
|sekantis SLA. Seimas lai eina.
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Jūsiškiai Lietuvoje
LABAIWorcester, Mass. — Čia pa

duodama daugiau žinių iš laik- j 
raštininkų ir redaktorių šuva-1 
žiavimo gegužio 11 d.. Aušrelės 

i svetainėje.
Sesiją atidarė V. S. Jokuby- 

nas, “Amerikos Lietuvio” re
daktorius, trumpa kalba tinka
mai paaiškindamas šio laikraš
tininkų suvažiavimo tikslą ir 
kviečia susirinkusius dalyvaut | 

užsiregistruoti.
suvirš dvidešimts 

asmenų, iš kurių suvažiavimo 
vedėju išrinkta V. S. Jokuby- 
nas, pagelbininku — J. O. Sir
vydas, sekretorius Pr. Bajoras.

Skaityta suvažiavimui prisių-1 
sti pasveikinimai nuo keleto ra
šyto.] ų-korespondentų.

Kalbant apie bendrus laikraš- 
tininkų-bendradarbių reikalus, 
klausimas bendro fronto su ki
tomis, tautininkams-liberalams 
priešingų idėjų, partijomis nu
tarta laikytis praeitų metų laik
raštininkų suvažiavimo nutari
mo — su jomis nesusidėt.

Nusistatymas link dabartinių 
esamų partijų Lietuvoje. — Su
važiavimas vienbalsiai nutaria 
remt tik tas Lietuvos partijas 

| kurios pilnai sutinka su Ameri
kos Lietuvių tautininkų-libera- 

i lų idealais.
Įsteigimas Amerikos Lietuvių 

Tautininkų-Liberalų Laikrašti
ninkų Sąjungos nutarta atidėti 
iki kitam businčiąm laikrašti
ninkų suvažiavimui o iki tam 
laikui rengt tokiai sąjungai tin
kamą medegą.

Nusistatymas link atvykusių 
iš Lietuvos aukų rinkėjų, nutar
ta remti tiktai tuos rinkėjus ku
rie inteiks tautininkų-liberalų 

tų skaityti toks laikraštis, bet laikraščių redaktoriams tinka- 
aš esu neturtingas ir neturiu pi-! mas rekomendacijas.

. . Tokios atvykusių aukų rinkė- 
g į del prašau Tamistų siuntinėti jų rekomendacijos privalo būti 

man “Dirvą” dovanai. pirmiausia inteikfh ■New>Yorkė-
Brangųs viengenčiai ir tautie- i Brooklyne esantiems laikraš- 

Ž’j ičiai, pasigailėkit manęs, moks- čiams — “Vienybei” ir “Tėvy- 
kad Pc'v'0’ Lietuvio, neturtingo, ir j nei”, kurie greitai pasitars su 
po [palinksminkite nors siuntinėda-| kitais tautininkų laikraščiais.

mi taip gerą, indomų ir naudin-i 
|gą laikraštį, o aš stengsiąs pri-į 
[siųsti jums žinučių už tai. Aš 
lesu mokinis Radviliškio Gelžk. I 
I P-ja II klesos. Tikiuosi kad 
[manęs neužmiršite ir siuntinė-1 
; site

WILKES BARRE, PA , j dėjo taip t as bolševikėlis ir pa-' 
|darė: velykę ryte atbėgo ant 5 
vai. bažnyčion ir klūpojo prie 
durti iki 7, kolei duris atidarė. Į 
Bažnyčią atidarius, jis inėjęs į 
vidų irgi styrai meldėsi. Bet ir 
bažnyčioj neišprašė užtarimo 
už nupjautą Obelės šaką, ir vėl 
daugiau neina bažnyčion.

Bal. 19 d. buvo didele Vaina.

SLA. Seimas, čia su nekan
trumu laukiama SLA. Seimo ir 
daugelio visokio plauko delega
tų. SLA. kuopose yra katalikų, 
tautininkų, socialistų ir bolše
vikų. Daugiausia delegatų bus 
tautininkų ir bolševikų. Mano
ma kad tarp jų bus gana karš
tų susirėmimų.

Nors SLA. yra Pennsylvani- 
joj prasidėjus ir Wilkes Barre 
ilgai skaitėsi jo sostinė, bet se
nai jau čia seimas buvo. Sma
gu dabar ji sulaukti, ypač tiems

Mat, cigonkalnin nuvažiavo Je- [ir 
ruzolimo banditai; žinoma, kai-1 Dalyvavo 
po smarkus kareiviai nusivežė ir 
storą raudoną vyrą už generolą 
ir nuvažiavę užpuolė ant mote
ries kad užfundytų baltakės. 

____ ____ aris neturėdama iš kur 
fundyti nieko nedavė, tada jie 

Į pradėjo moterį muštravoti, o 
|įnamis matydamas kad taip su 

apsieina, pasakė 
atvažiavusiepis kad keliautų iš 
kur atvažiavę. Bet jie šoko ant 
jo liepdami tylėti, bet kada tas 
pasipriešino ir kova kilo, naba
gai pralaimėję turėjo bėgti at
gal iš Jeruzolimo į savo senas 
pozicijas. Vienas vyras nugalė
jo tris._____________Dagilis.

kurie nuo senai jame darbavos i pct m0Į... 
ir senai čia gyvena.

Seimas prasidės birželio Z 
dieną ir tęsis visą savaitę.

Rengėjai turi maždaug tokį! j0 šeimininke 
programą seimui:

Panedėlio vakare, birželio 23 
d., rengiama iškilminga vaka
riene delegatams ir svečiams.

Birželio 25 d. bus puikus kon
certas su įvairiu programų.

Birželio 26 d. rengiama pra
kalbos, kuriose kalbės pažymes
ni iš delegatų, visuomenes vei
kėjai.

Linkiu geriausių pasekmių 
Susivienijimui .Lietuvių Ameri-

delega-
bolševi-I
Narys, [ tinūti man laikraštį “Dirvą”

koje, ir tautininkams 
tams drąsos kovoti su 
kais.

MĖGSTA SKAITYTI

DRAMAS
Tą liudija jų laiškai atsiunčiami Re

dakcijom iš Lietuvos.
Istoriška tragedija iš Lietuvos Krikš

tijimo Dienų, iš pradžios 13-to 
Šimtmečio

'ALGIS IR GIEDRUTE'
jiems labai patiks.

Užrašykit saviškiams Lietuvoje “Dir
vą” — už $3 metuose pralinksminsi t 
visą kaimą. Atnaujinkit prenumera

tą ir tų kurių jau baigiasi.
(Reikalaukit siųsti nuo num. 21-mo.)
Atnaujinkit ir savo prenumeratą. $2.

PINIGUS SU AIŠKIAIS ADRESAIS 
SIUSKIT “DIRVOS” ADMI

NISTRACIJAI.

valdysiu, ale man baisu kad 
judu savo dusias nepražu- 
dytumet, užtai atėjau pasa
kyt kad turit but la'bai at
sargus, ba misijonierius sa
kė kad visi bedieviai per am
žius smaloj degs pragare. 
Tai aš patariu kad judu ei
tumėt i bažnyčią ir prisira- 
šytumet Į parapiją. Per mi
sijas kas vakaras dairiausi 
ar nepamatysiu kur judu 
atėjusiu pasimelst, ale kur 
čia, jus velnias labiau pri- 
gundė, ir kad ir pro sali bū
tumėt ėję nebūtumėt užsukę 
Į bažnyčią.

— Tetule, bereikalo tu su 
mumis varginies ir tuščiai 
apie musų dūšias manai — 
kožnas savo dūšią gano kaip 
išmano, o kuris nežinoda
mas apie savo dūšelę dar 
nori ir kito išgelbėt tas tik
rai nepataikys ant kelio i 
dangų. Melskis, tetule, ge
riau tik už save, kalbėt sa
vo tą ilgą rąžančių vietoj ką 
degtinę slapta verdiesi, ir 
vietoj ką geri ir gadiniesi 
sau sveikatą, pasiskaityk 
nors “Atsidūsėjimus” jeigu 
negali moksliškos knygos 
paėmus paskaityti. Nors 
tiek bus gerai kad nekenksi 
pati savo sveikatai ir kad 
išsaugosi savo smegenis nuo 
sugedimo, nes ir taip be
protnamiai pilni pamišėlių 
nuo gėrimo.

— Vaikeli, nėra kito dū
šios išganymo kaip tik ėji
mas j bažnytėlę ir karštas 
meldimasis už griekus,

— Tetule, pirmiausia ne*- 
reikia griešyt, tada nebus 
griekų ir nereiks už juos- 
melstis^ Dorai gyvenk ir 
neskriausk artimo savo — 
tai ir bus viskas. Jeigu ku
rie blogai apsieina, o tiktai 
bažnyčioj meldžiasi tas ne
gelbsti. Net ir kunigėliai, 
ką jie daro: vietoj būti va
dovais žmonių Į dorą kelią, 
patįs blogais darbais užsi
ima. Ką tokia bažnyčia ver
ta kur tokie kunigai valdo?

— Tu matau daraisi pa- 
siutesnis bedievis. Gudbai.

TETULE BUVO ANT ŠV. 
MISIJŲ

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus, vaikeliai.

— Labą vakarą, tetule, 
atsiradai visai netikėtai pas 
mus. Senai besimatėm, mes 
buvom biskel.i išvažiavę.

— Vaikeliai, senai jau j>as 
jus aš lankiausi, ale dabar 
atėjau su dideliu dvasios 
įkvėpimu ir noriu atvesti 
ant doro kelio ir jus.

— Iš kur tetulė sužinojai 
apie savo dorą kelią ir kaip 
senai ant jo užstojai jeigu 
ir kitus manai ant jo pasta
tyti?

— Vaikeli, aš per visas 
šventų misijų dienas lan
kiausi bažnytėlėj ir karštai 
meldžiausi, girdėjau gra
žius pamokslus, ir taip da
bar jaučiuos čysta nuo grie
kų kad gatava numirti, o ti
krai žinau kad patekčiau i 
dangaus karalystę.

— O, girdėjau ir aš kad 
bažnyčioj buvo misijos, bet 
niari nei kam ko kad tu ten 
visus vakarus praleisi. Jei 
butum prasėdėjus namie, 
išsiskalbus nors tą jekę ku
ria dabar apsivilkus visa 
sunešiota, butų geriau buvę.

— Ką čia, vaikeli, žemiš
kos gražybės prieš dangiš
kas kokias aš pamatysiu’po 
mirties. Mano širdis dabar 
susivienijus su šventaisiais 
danguje.

— Bet tetulės inislis tur
būt nėra niekur kitur kaip 
skiepe kur stovi užraugta 
bačkelė su degtinėle.

— Mįslių suvaldyti nega
li, vaikeli, užtai daug žmo
gus ir sugriešini kad turi 
mislis. Ale aš vistiek neisiu 
Į skiepą ir negersiu daugiau 
ba girdėjau pasakojant kad 
gėrimas nuves stačiai i pek
lą.

— Matai, tetule, kada aš 
senai tau sakydavau kad gė
rimas svaigalų yra blėdin- 
gas, vistiek tu maukei kiek 
galėdama, o dabar kai misi
jonierius pagązdino pekla 
tuoj nutarei negerti. Tik ar 
ilgai savo prižadų laikysies.

— Aš jau vakar, kaip tik 
parėjau po misijų, norėjau 
nueit Į skiepą ir saudaužyt 
visas bonkas ir atkimšt bač
kutę kad viskas ištuštėtų, 
ale sakau, kam bonkas dau
žyt ar bačkelę gadint, galiu 
tik pati negert, ir mane jie 
neprigundins prie grieko.

— Tetulė tik po misijų ir 
akivaizdoje praradimo dan
gaus ir tai neišliejai savo to 
pekliško rąugalo, tai tikrai 
žinok kad rytoj.jau ragausi 
nors šneki kad jie nesugun- 
dins tavęs jeigu pati neno
rėsi. Niekas kitas ir nesu- 
gundo kaip tik savi viduji
niai geismai.

— Ale reikia juos valdyt, 
ba kaip misijonierius sakė, 
geismai visuų žmogų nuve
da.

— Tas ir blogiausia, te
tule, kad geismai tą padaro, 
o dar blogiau kad žmonės 
neturi gana protiško tvirtu
mo suvaldyti'savo_ geismus.

— Vaikeli, nebėdąvok su 
mano geismais, aš juos su-

Politikos klausimais nutarta 
tautininkų-liberalų laikraščiams 
čia Amerikoje vadovautis Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sanda
ros principais ir programų.

Lietuvių visuomenės gyveni
mą liečiančiais klausimais pri
imta šiokio turinio rezoliucija:

a) Prisiminus kankinamų 
Vilniaus Lietuvių padėtį, su
važiavimas nutaria visais ga
limais budais kovot prieš Vil
niaus ir kitų užgriebtų Lietu
vos kraštų pavergėjus—Var
šuvos militaristus — kartu 
remiant morališkai ir mede- 
giškai Vilnijos Lietuvių kul
tūriškai tautiška veikimą ir 
labdaringas įstaigas. . Taipgi 
suvažiavimas karštai ragina 
Amerikos Lietuvių visuome
nę tuom tikslu darbuotis.

b) Suvažiavimas griežtai 
protestuoja prieš Lenkų žiau
rumus Vilnijoje ir kituose 
Lietuvos kraštuose 
reiškia didžiausios 
tos kankinantiems 
Lietuviams. Taipgi
ma kad šio laikraštininkų 
važiavimo dalyviai neliaus 
dę energiškos ir griežtos 
cijos kol nebus galutinai 
vaduota Vilnius ir kiti 
grėbti Lietuvos kraštai.

c) Apkalbėjus Lietuvos 
kalus, suvažiavimas mato
tinai remtina Lietuvos žmo
nėse pažangos, apšvietos plė
tojimą ir taipgi ‘mato reika
lingu remt Lietuvos labdarin
gas įstaigas, kurias kontro
liuoja pažangioji visuomenės 
dalis, pirmoje vietoje statant 
Lietuvos našlaičių šelpimą.

Kaip Moksleiviai Mano 
apie “Dirvą” 

Gerb. ‘.‘Dirvos” Redakcija! 
šiuomi įprašau Tamistų siun-I 

---- . > !1... įr 
j siuntinėti per visus 1924 metus. 

Aš gavau paskaityti vieną 
i “Dirvos” numerį ir ji man la
bai patiko. Aš pripažįstu jog 
“Dirva” yra vienas iš teisin

AKRON, OHIO
Šaka privertė bolševiką 

bažnyčion. Vieno boiseviKeno . ..., , glausiu ir geriausiu Amerikosdaržo obeles saka buvo užgulus ■. " • . ., , ... Lietuviu llaikrasciu, ioie telpaant kito žmogaus žemes ir ne-, .‘ ...., .... .. - daug žinių ir moksliškų rastu,davė žolei augti, žmogus paša-; ° • .... \ ‘, _ , ... , . .. Man kaipo mokiniui svarbu bu-ke obeles savininkus nukirsti | 
šaka. Bet bolševikėlis pasakė 
kad jis sakos nekirs ir neduos; . v .. / v , i . inigu laikraščiams uzsirasyti, to-nei tam žmogui saką nukirsti. 
Bet tas žmogus ėmė ir nupjovė 
bolševiko obeles šaką kuri buvo | 
nugulus ant jo žemės. Bolševi-1 
kelis tą pamatęs nuėjo ir atsi- I 
vedė policistą norėdamas 
areštuotų tą šakos kirtiką, 
įleistas žinodamas kame daly-1 
kas ir kad svetima nuosavybė 
negali rastis ant kito žmogaus 
žemės be sutikimo, nieko kirti- j 
kui nedarė. Bolševikas palikęs ‘ 
policistą nubėgo pas kunigą pa- [ 
sirodavyt ir prašyt užtarimo, į 
prižadėdamas eiti kas nedėiią 
į bažnyčią ir duoti auką. Mat, : 
tas atsitikimas buvo prieš Ve-' 
lykas pėtnyčioj, tai žmogus ža- [ 
dėjo ant Velykų aukaut. Kuni- 
gas matydamas paiką žmogelį, [ 
pasakė kad bolševikėlis nuvaly- (nė 
tų šventorių už jo pagelbėjimą turit 
skunde prieš aną šakos nupjo-[mokyklose užrašykit jiem 
vėją. O iš savo pusės, kaip ža- vą’.

ei! i 
bolševikėlio

man laikraštį.
Su augšta pagarba

Juozas Lunskis, 
Keistučio gatvį, Nr. 14, Į 
Radviliškis, Šiaulių apsk. [

Lithuania. I
Taip tai Lietuvos jaunuome-

■ mano apie “Dirvą”. Kurie Į 
giminių ir draugų

Dir

Blaivybes ir sveikatos klau
simu suvažiavimas priima ši
tokio turinio rezoliuciją:

Apkalbėjus blaivybes bei 
sveikatos klausimus, ir paaiš
kėjus kad delei susidėjusių 
sąlygų labai plečiasi girtuok- 
lybė su visomis savo baisumo 
pasekmėmis, suvažiavimas 
nutaria kreipt visuomenės do
mų į girtuoklybės pasekmių 
baisumą ir pasižada vest vi
suomenę į sveiką blaivybes 
būtį. Taigi nutariama auk
lėti visuomenę sveikatos už
laikymo ir hygienos klausi
mais.
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RINKIT LIAUDIES DAINAS - GAUKITE DOVANAS!!
A/* ŪSŲ 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 pppieros, paišeli, ir gražiai su
si rašykit sau.

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

Kontcsto laikas duodama ilgas 
—iki galo 1924 metu. Pirm Sau
sio 1 d. 1925 metų dainos turi būti 
susiųsta.
. Kontęste gali dalyvauti visi, ir 
studentai, ir valdininkai, ir darbi
ninkai. Geistina kad rankraštis 
butų aiškus ir taisykliškas.

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

Eilės bus renkamos j 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.

Orinio
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jaunimo 
gerokai 
gyveni- 
nutaria

spaudoje skyriai prisideda prie 
ištautėjimo, ar gelbsti tautini- 
nnii. Suvažiavimas sprendžia 
kad minimi skyriai neduoda pa
geidaujamų musų jaunimui ir 
abelnai visuomenei pasekmių.

Kokie musų jaunimui sporto 
skyriai spaudoje butų pageidau
jama įvest, šiuom ir abelnai 
jaunimą liečiančiais reikalais, 
patiekta rezoliucija:

Apkalbėjus Amerikos Lie
tuvių priaugančio 
klausimą, kuris jau 
nutolo nuo Lietuvių 
mo, suvažiavimas
kreipt kuodaugiausia domės į 
čionai, Amerikoje, priaugan
tį Lietuvių jaunimą ir visais 
budais ragint jį organizuotis 
į jaunimo sporto ir fizinio bei 
dvasinio lavinimosi ratelius, 
ir remt jąu gyvuojančias 

jaunuolių draugijėles, kurios 
yra sukurta sveikais kultūriš
kais ir tautiško jausmo auk
ojamais pagrindais. Taipgi 
nutarta rengt dirvą sukurt 
plačias visuomenės jaunimo 
organizacijas.
Nutarta įvest laikraščiuose 

kuriuose tik bus patogu, niote- 
rų skyrius.

Ar vaikų skyriai Lietuvių lai
kraščiuose yra reikalingi? Nu
tarta šį klausimą palikt išriši
mui kitam laikraštininkų suva
žiavimui.

Juokų skyriai musų laikraš
čiuose atrasta reikalingais, ir 
todėl pageidaujama kad juos 
kiekvienas. tautininkų-liberalų 
laikraštis pasistengtų įsteigt.

Antroj sesijoj svarstant to
liau suvažiavimo reikalus, Lie
tuvių apdraudos ir pašalpos 
klausimais priimta sekanti re
zoliucija :

Apkalbėjus apdraudos ir 
pašalpos klausimus, ir paaiš
kėjus kad tie klausimai dar 
nėra pilnai Amerikos Lietu
vių suprantami, suvažiavimas 
nutaria laikraščiuose daugiau 
kreipt domės į tuos klausi
mus, pirmon vieton statant 
visuomenišką Amerikos Lie
tuvių organizaciją — Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje. 
Taipgi nutariama jog tauti
nių laikraščių pareiga yra sto
vėt sargyboje idant Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje 
nekryptų nuo savo pagrindi
nių dėsnių. /Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje buvo, yra 
ir privalo būti tautiška orga-' 
nizącija. Prie to, suvažiavi
mas reiškia pageidavimą kad 
S. L. A. šįmet busiantis sei
mas būtinai priimtų tinkamą 
konstitucijos priedą kuris ne
prileistų į tą tautišką Lietu
vių organizaciją priešingų 
Lietuvių tautybei gaivalų.
Ar reikalinga rašyt musų lai

kraščiuose apie religijos ir eti
kos reformas? šį svarbų klau
simą nuosekliai apsvarsčius nu
tarta palikt kiekvieno laikraščio 
liuosai valiai.

užuojau- 
Vilnijos 
reiškia-

su-

ak- 
at- 
už-

bu-

Sekantis laikraštininkų suva
žiavimas nutarta laikyt kartu 
su businčiu Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros seimu, Cle- 
velande, O., 1925 metais.

Tokio suvažiavimo šaukimu 
pasirūpins musų laikraščių re
daktoriai.

Laikraštininikų ratelio tvėri
mas nutarta iši principo užgiri: 
ir to vykinimas pavesta Tauti- 
ninkų-Liberaių Laikraščių Re
daktorių Biurui.

Ant vietos, suvažiavime, pa
siprašo leidimo ir toki laikraš
tininkų būrelį sutveria čie Wor- 
ccsteriečiai, plunksnos veikėjai:

B. Mingilas, K. Zurlis, A. Ja
nušonis, A. Kriaučialis, J. Kau- 
lakis, A. šablinskas, J. Krasnic- 
kas.

Svarstant J. Laukio (“Var
po” redaktoriaus) įnešimą-kas- 
link Lietuvių kalbus ir rašybos 
suderinimo, patariama ir šiltom 
reikalus, nutariama palikti pa
tiems musų redaktoriams.

Suvažiavimas uždaryta 4.45 
vai. vakare.

Parsiduoda FARMA
80 akru, 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
* JUS galit keliaut į
j \ Europa ir atgal bė- 

/'ji'lyžįĄ Pyj šešių mėnesių 
/MjRgraLįJ. be baimes kad ne- 

galėsit sugryžti i 
JSMPWgf Suvienytas Valsti- jas jųg gausį(,e 
Suvienyt’! Valstijų Linijos certi- 
fikatą del sugryžimo. Užklauskit 
savo vietinio agento apie tai tuoj.

Trečia i.lesa ant Suvienytų Val
stijų laikų yra ne tarpdėnis. Oro 
išvėdinti ruimingi kambariai del 2, 
4 arba G 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 \V. Luth, vedėjas 

musų Lietuviško Skyriaus, vyks 
su Lietinių Ekskursija laivu LE
VIATHAN, išplaukiančiu iš New 
Yorko Liepos 5 d. i Klaipėdą per 
Southam ptonn.

Ar esi, ar ne Amerikos piliečiu, 
važiuot gali su p. Luth ir jis iš
duos jums libdymą taip kad galė
sit saugiai sugryžti j Ameriką gė- 
gyj G 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
Hotel Cleveland Cleveland, O.

Valdantieji operatoriai del 
United States Shipping Board Į
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ERETIKO VYSKUPO TEISMAS
r^LEVELANDE šią savai-' 

tę atsibuna labai žingei
dus teismas — ne paprasto 
žmogelio teismas už krimi- 
nališką prasižengimą, bet 
vyskupo už peržengimą sa
vo banžyčios dogmų — už 
eretikystę.

Kaltininkas yra Protesto- 
nų Episkopalų vyskupas se
nelis, pasitraukęs nuo par
eigų' pildymo, William M. 
Brown, gyvenantis Galion, 
Ohio valstijoj. Jo kaltinto
jai yra vyskupai tos pačios 
bažnyčios, kurie suvažiavo Į 
Clevelandą bylos svarstyti.

Jis tardomas ir bus bau
džiamas bažnytiniu budu, 
ne civiliu.

Sakoma jog šis dvasiškas 
tęismas yra pirmutinis Pro- 
testonų Episkopalų bažny
čioj po Reformacijos dienų 
(kada skilo Romos bažnyčia 
ir Įsiveisė daugelis paskirų 
kri'kščioiniškų sektų).

Vyskupas Brown jau nei
na bažnytinių pareigų, vie
nok skaito save tos bažny
čios vadovų nariu; jis pri
guli prie modernistų kurie 
nepripažįsta nekalto prasi
dėjimo Kristaus, netiki Į at
siradimą Jievos iš Adomo 
šonkaulio, ir atmeta kitus 
nesąmoningus biblijos aiš
kinimus.

Jis nueina dar toliau ir už 
modernistus kurie šiose die
nose kelia lermą prieš fun
damentalistus. Vysk. Brown 
1920 metais išleido knygą 
“Komunizmas ir Krikščio
nybė”, kurioje jis save vadi
na “laisvu vyskupu bolševi
kų ir netikėlių”. Ant tos 
knygos daugiausia ir re
miasi jam užmetimai.

Knyga išleista 1920 me
tais ir jau išplatinta kelios 
laidos, apie 100,000 egz.

Vyskupas Brown sako at
sisakysiąs nuo savo vysku
pystės jeigu jo kaltintojai 
tikrai prisipažins jog jie ti
ki Į bibliją aklai, tai yra kas 
joje telpa nuo vieno krašto 
iki kito. Jis netiki kad Kris- 

, tus kūniškai prisikėlė iš nu
mirusių ar kad buvo nužen
gęs į peklą. Jo nuomone, 
krikščionybė remiasi ant pa
sakiškai sutvarkytų raštų 
ir privedžiojimų, o jis nesąs 
jau toks kūdikis kad neži
noti kaip Į tai žiūrėti.

Šis teismas yra vedama 
prie atvirų durų, Episkopa
tų katedros zokristijoj, kur 
vienok nedaug žmonių telpa 
pasiklausyti.

Vyskupo teismas prime
na anuos baisius inkvizici
jos laikus kuomet visuose 
katalikiškuose Europos cen
truose beveik nepaliaujamai 
kūrenosi laužai ir buvo de
ginama mažiausia nužiūrėti 
neištikimybėje bažnyčiai, o 
labiausia nemėgiami dvasiš
kiai žmonės, kurių turtus 
kunigėliai paimdavo kaipo 
“eretikų” i savo rankas.

Kas kita žmogui pasiprie
šinti tikėjimui šiose dieno
se, kas kita išsireikšti ir pa
sakyt ką manai apie kunigą 
ar bažnyčią, ar Dievą ir vi
są jo šeimyną. Seniau visi 
tokie buvo 
kinami, ant galo sudegina
mi.

Popiežius
(pradžioje 13-to šimtmečio) 
Įvedė inkvizicijos teismą su- 
gaudymui netikėlių Albi- 
gensų, bet paskui dvasiški ja 
pasinaudojo inkvizicija ir 
užvedė eretikų medžioklę su 
tokiu intempimu kad kar
tais net popiežiai supykda
vo, bet negalėjo viešai ką 
sakyti, o kunigėliai vis rado 
faktų nužudyto žmogaus 
turtą pasigrobti.

baisiausia kan-

Innocentas III

DIRVA
E3

šia grobio iš Vokietijos ją slopi
nant ir neduodant atsigaivinti, 
bet ir tokiuose dalykuose kur 
visai nereikėtų.

Negana buvo jo erzinančių at- 
metinėjimų tarybų su Vokieti
ja kur Vokiečiai norėjo sueiti

Poincare’s Siaurapro- 
tiškumas

Prakišęs rinkimuose milita-
ristas Francuzijos premjeras
Poincare buvo saiuraprotis ne ir kalbėtis apie tai kaip geriau-
tik tarptautinėje politikoje, ne

l tik ten kur lietėsi valstybės rei
kalai ir išgavimas kuodaugiau-

šia atsilyginus karo nuostolius; 
negana kad nenorėjo tartis su 
Vokietija kaip pridera doriems

i buvo išdabinta drambliakauliu 
į ir auksu.

Laivas turėjo keletą augštų, 
viename kurių buvo sodnas su 

GILIAI dugne “Dianos Veid- vaisiniais medžiais ir brangiau- 
rodžio”, taip praminto eže-šiomis gėlėmis. Mozaiški takai 

ro Nemi, Albano kalnuose, ne- vedė Per sodną į puikias sales ir 
toli Romos, Italijoj, guli skar-; privatinius kambarius, kur ne- 
bų tiek daug ir tokio nepapras- apriboto išdykumo orgijos buvo 
to puikumo kad padarytų tara- keliama.
ono Tutankhameno kape at- Vienas visas denis buvo pa
rastus žibančius, žėrinčius skar-1 skirta sostiniam kambariui. Ga
bus nereikšmingais. , Įima drąsiai sakyti kad joki ki-

Per devyniolika šimtų metų i ta svetainė pirmiau ir po to ne- 
jie gulėjo tenai dumble Ežero 
Nemi, saugojami tiktai bangų 
nubaltintais skeletais desėtko 
tūkstančių mergaičių, kurios, 
atsisakydamos “nusilenkti me
džiui ir akmeniui” garbinimui 
Romėnų dięvės Dianos, buvo 
įmestos ir prigirdytos tame eže- tįs parinkčiausi buvo sudėta jo

PALOCIUS EŽERO
DUGNE

re.
Daugybė kaulų tų nelaimingų 

mergaičių buvo išnešta Į viršų 
drąsių narų, kurie leidosi tan 
ežeran ne kaulų jieškoti, bet 
skarbų. Kreidon pavirtę kaulai

buvo taip turtingai išpuošta. 
Sienos ir lubos buvo išklota su
plakto aukso plotvių ir išmar
ginta brangakmeniais. Didu
mos tuomet civilizuoto pasaulio 
dailos darbų buvo sugabenta Į 
Romą Tiberiaus kareivių. Pa

vilioję ant ežero kranto. Bet 
padirbdinus vandeninį palocių 
jie sunešta į jį.

Viename sosto kambario ga
le radosi ypatingai imperatoriui 
paruošta puikiausia kanopa ant

likučiai krikščionių atsivertėlių ■ kurios Tiberius ilsėjosi ir tėmi- 
supainiojo skarbų jieškotojų i° i puotas ir išdykavimus ku- 
pastangas ir privedė prie naujų j rie kartais tęsėsi per kelias die- 
atradimų; daug daugiau žmo- nas t>e paliovos.
giškų galvų kaulų iškelta iš to Imperatoriaus plėšikai parga- 
ežero negu aukso. Vienok už- beno, prie visokių skarbų, kele- 
tektinai rasta ir skarbų pertik- *-ą tūkstančių gražiausių merge- 
rinimui arkeologistų kad tenai Tų kokias tik rado, išplėšdami 
randasi daug nuskendusių bran-! jas iš jų namų, dauguma kurių 
genybių. Jau buvo krikščionybės pasekė-

Sujudinti atradimu ir pasek- J°s- Jeigu jos neišsižadėjo sa
vo tikėjimo ir nesutiko garbint 
Dianos, jos buvo metama į eže
rą, po išgėdinimo.

Indai ir virimo puodai tame 
laive buvo iš gryno aukso ir si
dabro; maudynės buvo iš ala- 
bastero, atspirtįs ir pagražini
mai buvo iš brunzos ir aukso. 
Užtiesalai ir padabinimai buvo 
iš brangiausio šilko ir kitokių 
audinių.

Nors imperatorius plėšė civi
lizuotą pasaulį kiek norėjo, bet 
vis jam nebuvo gana. Auksas 
reiškė galybę. Jis suėmė tur
tus savo plačios valstybės tur
tingųjų pavaldinių. Dar paskui 
vieną Naujų Metų dieną išsiun
tė pareiškimą jog reikalauja 
daugiau dovanų. Gyventojai su- 
širdo, bet negalėjo neklausyti.

Imperatorius įsakė kad do
vanos butų sunešta ant plukan- 
čio laivo-palociaus. Gyventojai 
su baime gabeno auksą ir kitas 
brangmenis ant grindų prie im
peratoriaus kojų iki kambaris 
žėrėjo krūvomis aukso ir bran
giausių akmenų. Apsvaigęs to
kiu vaizdu, imperatorius nusio- 
vęs sandalus basas vaikščiojo 
ant aukso, ir paskui, kaip isto
rikas šilko, atsigulė ir voliojosi 
po auksą.

Tas karališkas laivas buvo 
pastatytas apie 250 pėdų nuo 
kranto. Jau ir taip sunkesnis 
negu turėjo būti, jis pradėjo pa
lengva skęsti prigabenus dau
giau aukso. Tiberius ir jo žmo
nės skubiai apleido laivą ir nu- 
siirė ant kranto kada pradėjo 
kilti smarki audra. Vienu su
žaibavimu, laivas, turintis di- 
džiausį grobį skarbų kiek kada 
į vieną vietą sunešta, paskendo 
j dugną to kraterinio ežero, šim
tas dešimts pėdų gilumoje.

Nuo to laiko tasai Tiberiaus 
vandeninis palocius ten ir pa
siliko, nuolat skęsdamas gilyn 
ir gilyn į dumblą. Delei jo di
dumo ir plokštaus subudavoji- 
mo nebuvo jokios užtektinos 
jiegos jį iškelti. Per ilgus am
žius viršus nuskendusio palo- 
ciaus buvo matomas per tyrą

mingu atkasimu Tutankhameno 
kapo, garsus inžinieriai, remia
mi Italijos valdžios, nusprendė 
atlikti milžinišką inžinerijoj žy
gį, ištuštinti Ežerą Nemi ir at
gauti tuos skarbus, nuėjusius į 
dugną to kalno viršuje ežero iš 
dugną ežero iš godumo Romos 
Imperatoriaus Tiberiaus.

Cezaris Tiberius buvo antras 
Romos imperatorius ir valdė 
tais laikais kuomet imperija bu
vo pasiekus augščiausio lepumo 
laipsnio ir galybės. Jisai buvo 
inpėdiniu Augusto, žiaurus ir 
tironiškas, jis nepripažino kito 
jokio pasaulio teisių kaip tik sa
vo. Graikija, Egiptas ir Azija 
buvo apiplėšta nuo jų visų bran
genybių, jų aukso ir jų dailos 
darbų, kaip lygiai ir jų gražiau
sių mergaičių, ir viskas laivų 
laivais gabenta į Romą.

Septyniolika mylių nuo Ro
mos, Albano kalnuose, randasi, 
kaip ir buvo cezarių dienose, 
puikus ežeras kaip veidrodis, 
trijų ir pusės mylių diametre, 
susidaręs iš kratero užgesusio 
vulkano. Pakraščiais to ežero 
turtingi Romėnai, krikščionybės 
pradžioje, budavojosi puikius 
palocius į kuriuos jie nuvykda
vo gyventi karščių laiku. Vie
nas iš puikiausių tų palocių bu
vo pabudavota Imperatoriaus 
Tiberiaus. Bet su laiku jis jam 
atsibodo. Perdaug buvo kaimy
nų greta jo. Taigi jis pasista
tydino ant ežero gražiausią lai
vą kokie senovėje buvo, ir tur
būt kokie kada nors buvo, už
ėmimui vietos jo vilios paežery- 
je.

Šis plakantis palocius buvo 
keturių šimtų pėdų ilgio ir vie
no šimto pėdų pločio—beveik to
kio didžio kaip Leviathan. Pen
kiasdešimts tūkstančių artistų 
ir amatninkų dirbo ant jo per 
tris metus. Jo šonai buvo ap
klota zinko plotvėmis apkalto
mis brunzos vinimis; jo dėnįs ir 
visos grindįs buvo puikiausio 
mozaiško darbo ir spalvuotų 
stiklų; medis buvo brangiausias 
ir rankom išdrožinėtas, daug jo

patvirtino savo siauraprotjšku- 
mą tokiame menkame ir bereik- 
'šmingame dalyke kaip sportas.

Poincare ir jo ministerija nu
sprendė kad nevalia Vokietijos 
atletams dalyvauti Paryžiuje vi- 
sasvietinėj atletų Olympijadoj. 
Tą savo nuosprendį ėmė vykin
ti įsakymu Francuzijos konsu
lams Vokietijos miestuose nevi
zuoti pasų Vokiečių atletų no
rinčių vykti į Paryžių dalyvauti 
Olympijadoj. Mat, Poincare iš
galvojo, jis neigs Vokiečius vi
sapusiai iki jie nesutiks priim
ti visas Francuzų statomas iš
lygas.

Atletikoj, sporte, nėra jokio 
blogumo, jokios politikos, ir tas 
neturėtų rasti jokių priešingu
mų, bet tam siaurapročiui vis
kas užkliuvo.

Lenktynes Aplink Žemę
Kaip tik pradėjo Amerikos la

kūnai rengtis kelionėn aplink 
žemės skritulį, po didele apsau
ga ir palydovais, kitų šalių la
kūnai, sava valia, leidosi irgi už 
tą garbę į lenktynes. Suv. Val
stijų lakūnai skrenda į vakarus 
ir sugryš iš rytų.

Jiems priešingai išskrido An
glijos, Francuzijos ir Portugali
jos lakūnai. Rrancuzas kelio
nėje jau sugedo, pertraukė sa
vo skridimą, kaip pasitaikė ir 
vienam Amerikiečiui. Kiti lei
dosi tolyn, skrenda į rytus ir 
tikisi pargryžti iš vakarų.

Šie pastarieji jau randasi 
Chinijoj, netoli Japonijos.

Europos lakūnai skrido iki 
šiol dar virš sausžemių. Ame
rikonai jau perskrido pavojin,- 
giausią kelionę — per Pacifiką, 
kur mažiausia žmonių yra ir 
kur pavojai didžiausi. Juos ly
dėjo ir patiko kariški laivai gre
ta kožnos salos. Kas patiks ir 
išlydės šituos savanorius lakū
nus?

Vienok jie labai drąsus ir ne
sibaido mirties. Jie nori pra
lenkti Amerikonus — pirmiau 
apskristi žemę aplinkui. Drą
sa h’ iki šiol stebuklus padarė.

Aną metą Anglijos lakūnai 
bandė perskristi per Atlantiką. 
Vienas žuvo, kitas perskrido. 
Paskui kada Amerikos kariški 
lakūnai skrido per Atlantiką ly
dimi kariškų laivų, du Portuga
lai savanoriai, perskrido iš Por
tugalijos į Braziliją be jokios 
apsaugos ir palydėtojų.

Kada pereitą metų Suv. Val
stijos manė siųsti orlaivį ant 
šiaurinio žemgalio, Kanada bu
vo besirengianti paleisti pirma 
savo lakūnus. Dabar eina gan
dai jog Rusijos lakūnas rengia
si šį rudenį skristi ant šiauri
nio žemgalio.

Nuostoliai nuo Žaibų
Suv. Valstijose metinių nuos

tolių nuo ugnies paeinančios iš 
žaibų siekia iki $12,000,000. Iš 
visų daugiausia pereitais metais 
nukentėjo Illinois valstija — ji 
turėjo nuostolių už $1,000,000.

vandenį, ir jo skarbai rodėsi 
gundančiai arti, bet buvo labai 
giliai. Laiks nuo laiko nusilei
dę vandenin narai išsinešė gra
žias auksines lėkštes, kitokius 
gražius auksinius dalykus, bet 
neperdidelius.

Senai jau užmiršta mintis 
apie laivo iškėlimą. Bet pasek
mingas atkasimas Tutankhame- 
no kapo pajudino Italijos val
džią imtis darbo iškelti tuos di
delius skarbus kokiu nors budu.

“Dianos Šaltinis” apsuptas 
staičais krantais iki trijų šimtų 
pėdų augščio. Inžinieriai suma
nė kad prakasus vienu šonu tu
nelį ežero briaunoj vandenį bu
tų galima išleisti ir jis nuplauk
tų Į klonį apačioje. Tada gali
ma butų sausai prieiti prie lai
vo dugne. Dumblu apdengtas, 
manoma kad tas laivas su visais 
skarbais galėjo išsilaikyti geroj 
padėtyj. Jeigu bus imtasi dar
bo, už metų laiko ežero vanduo 
bus išleistas, nes tas lengva pa
daryti kadangi ežeras randasi 
augštai kalno viršūnės duobėj.

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

(Tąsa iš pereito num.)

SKIRSNYS XXVIII.
Išdykusios Merginos Sesuo.

j \7PATA, kuri inėjo buvo tai mergina apie 
aštuoniolikos metų amžiaus, mažo iš- 

. augimo, ir labai nesveikai suaugusio kūno. 
• Nors ne visai kupriuke, bet jos pečiai buvo 
■ susilenkę; jos krūtinė buvo Įlinkus, o jos 

galva buvo giliai Įsitraukus tarp pečių. Jos 
’ veidas buvo paprastas, bet ilgas, menkas, 
' visai išblyškęs, ir nuduobėtas raupais; te- 
. čiau jame matėsi malonumas ir melancho- 

liškumas. Jos mėlynos akįs žierėjo gera- 
širdingumu ir protingumu. Keistu gam
tos davimu, jos plaukais susuktais užpaka
lyje, butų galėjus pasididžiuioti net gra
žiausia moteris. Ji turėjo rankoje kasę, 
Ji buvo prastai apsirengus, bet jos susida- 
binimas rodė, kaip galingai ji kovojo su sa
vo biednysta. Nežiūrint šalčio, ji turėjo 
užsimetus lengvą margą apsiaustą; bet jis 
taip daug sykių buvo skalbtas, kad jo tik
rosios spalvos buvo senai išdilę. Jos nusi
minusiame, vargingame veide, galima buvo 
išskaityti, kokius vargus ji pernešė. Nuo 
pat užgimimo, visada ją sekiojo pajuoka. 
Mes sakėme kad ji buvo labai nesveiko-su
dėjimo, ir ji vulgariškai buvo praminta 
“Motina Kuprelė”. Taip buvo priprasta ją 
tokiu vardu vadinti, kas visada ją priminė, 
kad Pranciška ir Agrikola, nors jie labai su 
ja gražiai apsieidinėjo ir mylėjo, negu kiti 
žmonės, niekaip kitaip jos ir nevadino.

Motina Kuprelė, kaip mes ją ateityje 
vadinsime, .gimė tame pačiame name ku
riame Dagoberto žmona gyveno per suvirs 
dvidešimts metų; ji taipgi išaugo sykiu su 
Agrikola ir Gabrielių.

Yra vargšų amžinai nuskirtų skurdui. 
Motina Kuprelė turėjo labai gražią seserį, 
ant kurios Petronė Soliviepė, jų abiejų mo
tina, našlė subankrutijusio pirklio, sudėjo 
visą savo atsidavimą, kuomet savo nesvei
ką dukterį laikė kaip nereikalingą ir apsi
ėjo labai šiurkščiai. Ji tankiai, būdavo, at
eina pas Prancišką, verkdama iš motinos 
priežasties, kur rasdavo susiraminimą ir 
paguodą, ir ilgais vakarais mokindavosi 
siūti ir skaityti. Pripratę prie pagailos pa
gal savo motinos pavyzdžio, Agrikola ir 
Gabrielis, vietoj pamėgdžioti kitus vaikus 
Kupriuke užpuldinėti, jie net ją užtardavo 
ir apgindavo.

Ji buvo apie penkiolikos, ir jos sesuo 
Cefisa buvo apie septyniolikos, kuomet jų 
motina mirė, palikdama jas abi visiškam 
skurde. Cefisa buvo gudri, veikli, gabi, 
ii- skirtinga nuo savo sesers, lakstaus ir ne
pastovaus budo, kuris reikalavo išėjimų, 
pasilinksminimų — labai gera mergaitė, 
bet labai motinos sugadinta. Cefisa, klau
sydama pirmiausia Pranciškos patarimų ir 
pamokinimų, laikėsi prie jos; ir, kada pra
moko siūti, dirbo kaip ir jos sesuo, per apie 
metus laiko. Bet, negalėdama gyventi il
giau karčiu savo nereikšmingu uždarbiu, 
nežiūrint nepaliaujamo darbo, Cefisa, jau
na, graži, karšto budo, apsupta gražiausių 
prižadų ir vilionių — gražių, suprantama, 
jai, kadangi tas davė jai maisto pabėgimui 
nuo bado, pastogę nuo šalčio, ir gražius 
aprėdalus, be priverstino dirbimo penkioli
ka valandų į dieną kaip pirma, Cefisa pa
klausė jauno advokato pagelbininko, kuris 
ją paskui paliko. Ji sudarė ryšius su kitu 
pagelbininku (pasinaudodama pavyzdžiais 
kokius gavo nuo kitų), pametė jį nueidama 
vėl su kitu, kurį po to vėl pametė rasdama 
kitus sau patinkamus. Vienu žodžiu, taip 
būdama pametama ir pati pamesdama ki
tus, Cefisa bėgyje vienų ar dviejų metų li
ko garbinama visokių padaužų, studentų 
ir tarnautojų ir Įgavo tokį vardą baliuose 
to luomo žmonių Parise, savo ypatingu bu
du, kad ji liko pavadinta Bakanalų Karalie
nė, arba girtuoklių, ir pasirodė esanti vi
sais atžvilgiais to vardo verta.

Nuo to laiko Motina Kupriuke apie sa
vo seserį girdėjo tik retkarčiais. Ji dar 
vis jos apgailavo, ir pati dirbo sunkiai te
uždirbdama tuos pačius menkus pinigus 
savo sunkiu darbu. Ta nelaiminga mergai-

tė, Pranciškos išmokinta siūti, siuvo pa
prastus marškinius žmonėms ir armijai, 
Už juos ji gavo pusę krono nuo. tuzino, 
aršiausia tas, kad ji, nors dirbdavo po dvy
lika ir penkiolika valandų į dieną, tegalėjo 
pasiūti penkiolika ar šešiolika marškinių į 
savaitę — taigi jos sunkus darbas atnešė 
jai visai mažai naudos. Ir atsitikimas su 
šia vargše mergina buvo nei prietikingas, 
nei nepaprastas. Visoms moterims mokė
jo labai mažai, beveik pusiau tiek kiek vy
rams už darbą prie siuvimo — nes jos bu
vo laikoma silpnesnėmis, nors joms gal du
syk daugiau reikėti, kada patampa moti
nomis.

(Toliau bus)

AK, VILTINGOS!
Jaukios, budrios svajonėlės 
Vilčių mintis tveria, lydi, 
Begalines, paslaptingas;
Jos lyg sapno gėlės žydi....
Didžios, ramios, meilios, šviesios 
Akis žiedrią tamsą veria, 
Mintis bėglios, mintįs tiesios 
Dausų, gelmėj rumus tveria.
Suvilioja, glėbin šaukia
Kur palaima, džiaugsmas gludi, 
Ten kur gera, ten kur miela, 
Ten kur tyra tiesa budi.
Ak jus brangios svajonėlės, 
Prieš jus mintis juodos nyksta;
Puošiat taką man kelionės, 
O tam vaizde laimė vyksta.
Mielos, ramios svajonėlės
Piktą mintį naikin’, ardo,
Veda žengti Į kelionę.
Stot Į kovą — tik be kardo!

A. J. Jokūbaitis.

NURIMKI, NUTILKI!
Nutilki, krutinę, audružių nejauski, 
Jausmingos dainelės akordus užgauki!

Nurimki, svajone, .ramybėn nugremski,
Jausmingų akordų man sielos nebelski! 

Gyvenimo rūstaus nurimki audruže, 
Nustoki kilnojus jausmingą širdužę!

Paliauki, girele, nuo audrų vaitojus,
Nes arti jau yra skaistesnis rytojus.

Gegutė raiboji tau dailiai kukuos, 
šakelės ponutės gražiai sužaliuos;

Lakštutė mieloji dainelę užtrauks,
Švelnučio vėjelio srovelės užplauks!

Nurimk, našlaitėle, neliek ašarėlių, 
Prašvis tuoj laimužė, nejausi vargelių.

Tarp būrio paukštelių ir tu uždainuosi, 
Tarp tvano vargelių ilgai nedejuosi.

Svajonė.

asr NAUJAUSIOS DAINOS
Iš Lietuvos

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

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

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

Valgių Gaminimas — mažai tokių kn rgų yra, bot 
labai reikalingos kiekvienai šeimininkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162_
Gražiai apdaryta ________________________

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

1.25
1.50

ir

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

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

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

i. Socializmo minties blaivumas. Paiase 
John Spargo. Autoriaus leidimu vertė A. Lalis. 
Pluoštas laiškų rašytų darbininkui Jonatanui 
Edvardui, Pittsburge. Puikiais audekliniais ap

darais ..........................................   $1.00
Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 25

J590.

3335
512. Žiemos Vakaras. Paraše EI. Oržeškienė. Vertė

K. Puida. Chicago, Ill., 1912, pusi. 32..................... 15c

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

I
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ALGIS ir GIEDRUTE
V Aktų, VII Atidengimų Tragedija iž Lietuvos Krikštijimo Dienų

Paraše K. S. KARPAVIČIUS

T.M.D. REIKALAI l    ———.—-—.—— »
TIKSLAS

"PIKSLU šio veikalo yra perstatyt Lietuvą 
A pernešančią vargus iki apsikrikštija.

Algis ir Giedrute, mano jsivaizdinimu, 
tą perstato.

Laikotarpis kuriuo dalykas dedasi — 
t. y. 1200 m. ir tolyn — parinkta dėlto kad 
jame dar tik pradėjo i Liet-Prusius veržtis 
krikščionybės skelbėjai, ir jie dar bijojo 
savo kalbinamų krikštytis pagonų, nors ir 
pagonis jau bijojo jų, girdėdami iš kitur 
kaip tenai, jau labįau Įsigalėję, krikščionis 
elgiasi. Taigi, Liet-Prusiai krikščionių, o 
krikščionis Liet-Prusių bijojo ir sykiu vie
ni kitiems buvo pavojum. Tais laikais ne- 
kurie Lietuviai ir apsikrikštino ir atsime
tė, ir vis buvo abejonių apie krikščionybę.

Tas laikotarpis taipgi žingeidus nusi
davimais kituose pasaulio kraštuose kovose 
krikščionių prieš pagonis.

Algis mano vaidentuvėj yra Krikščio
nybė besigretinanti prie Lietuvos. O Gied
rutė — Lietuva.

Algio pamylėjimas Giedrutės ir naudo
jimas visų būdų su ja susieiti yra tai krikš
čionybės artinimasi prie Lietuvos ir pir
miausia gražumu, paskui veidmainystėmis 
ir prievarta stengimasis įsiviešpatauti.

Giedrutės pamylėjimas Algio yra tai 
liūdnas ženklas kad kitaip ir negalėjo būti
— Lietuva nuo krikščionybės negalėjo išsi
sukti, nors atkakliai stengėsi, kaip Giedru
tė prieštaraudama Algiui.

Abiejų — Algio ir Giedrutės — ilgas 
ir tvirtas nepasidavimas vienas kitam reiš
kia kad ilgai ir sunkai reikėjo krikščiony
bei smelktis ant Lietuvos ir daug nukęsti, 
ir tik per dideles kovas, prižadus ir vargą 
įsiskverbti labiau ir labiau Lietuvių šir- 
dysna.

Gabaus, abiejų pasikeitimas tikėjimais 
susieina šion išvadon:

Giedrutės apsikrikš'tijimas reiškia kad 
taip ir turėjo 'būti: Lietuva turėjo ap
sikrikštyti, kada visa Europa buvo apsi
krikštijus, nors ilgiausia krikščionybei ne
užsileido. Algio išsižadėjimas krikščiony
bės (Jei Giedrutės meilės reiškia kad krikš
čionybė ne tikru savo mokslu į Lietuvą ver
žėsi, bet grobimams, užėmimui žemių, tur
tų. o ne davimui žmonėms naujo tikėjimo. 
Bile tik Lietuvą užviešpatauti — to krikš
čionybės apaštalai geidė.

Abiejų nusižudymas reiškia tą kad Lie
tuva turėjo netekt stabmeldystės, o krikš
čionybė nesuteikė jai to gero ką žadėjo, tik 
užtraukė nelaimes ir vargus, kas ir po šiai 
dienai ant Lietuvos atsiliepia.

Autorius.

Istoriškas’ Pagrindas Veikalui
(Užbaiga iš pereito num.)

Penktoji Krucijada yra tai šio veikalo paliečiama;, 
protarpis. Kryžeiviai betgi, susirengę karan, pasileidžia 
ne tais keliais kaip popiežius tikėjosi, nes kryžeiviai pa
dare sutartį su Venecijos miestu kad už pervežimą lai
vais kryžeiviai pagelbės Venecijai atimti nuo Vengrų 
miestą Žara. Kryžeiviai, neturėdami kuo užsimokėti už 
laivus kelionei, tuo Venecijai atsilygino. Užėmę Žarą, 
paskui jie plaukė -į Konstantinopolį, ant prašymo Alek
sio, sunaus nuversto Konstantinopolio imperatoriaus Izao
ko. Padėję jiem atimt sostą, kryžeiviai gavo pažadą’kad 
P’.’.tsai Alėtais vadovaus juos kelionėj j Palestinoj prieš 
Saracėnus. Kryžeiviams belaukiant išsirengimo, spau
džiami Konstantinopolio gyventojai sukilo, nes turėjo mo
kėti didelius taksus kryžeivių maitinimui, ir pasmaugė 
Izaoką ir pasodino kitą imperatorių ant sosto. Kryžei
viai vėl turėjo pult miestą, ir užėmė jį. Tada kryžeivių 
vadai susikivirčijo, Byzantijos imperija liko padalinta i 
kelias dalis, įsteigta Latinų imperija Rytuose, vienok ji 
1261 metas suiro.

Nors netikėtai, kryžeivi ja buvo svarbi įsteigimui La
tinų galybės prieš Graikus Konstantinopolyje ir rytuose, 
bet Graikai vėliau tą jungą nusikratė. Nepasiekę tikslo
— neperėję Azijon — kryžeiviai gryžo atgal, ir tada po
piežius ragino juos ir kitus naujau žygiu.

ALBIGENSAI
Nors visu tikinčiųjų dome buvo nukreipta j kitą ga

lą Viduržeminių jūrių, daug netikėlių buvo ir pačioj Eu
ropoj, kuriuos reikėjo atversti prie Dievo. Pietinėj Pran
cūzijoj buvo įsiveisę eretikų, vadinamų Albigensais, nuo 
miesto Albi. Galingas popiežius Innocentas III pasiryžo 
išnaikint šitą netikėlių lizdą. Jis įsteigė Inkviziciją, kuri 
gaudė ir degino visus netikėlius. Jų valdovą popiežius 
prakeikė ir nusmerkė amžinai ugniai pragare po to kai 
popiežiaus pasiuntinis atvertimui jų liko nužudytas.

Popiežius šaukė visus tikinčius eiti į kryžiaus karą 
prieš Albigensus — kurie nekariavo už Šv. Žemę, čia ap
turės tiek atlaidų kariaudami prieš Albigensus.

Vadas Simonas, didis fanatikas, žudė ir ragino žudyti 
visus; kadangi eretikus buvo slinku atskirti iš tikinčiųjų, 
Simonas sakė jog “Dievas pažins ir išsiskirs savuosius”. 
Albigensų vardan tikėjimo išžudyta keli desėtkai tūkstan
čių.

KRYŽIAUS KARAI PRIEŠ LIETUVIUS
Kryžiaus Karų buvo devyni išviso, ir buvo du vaikų 

fanatikų žygiai išvaduot Šv. Žemę. Pirmoji vaikų kruci- ; 
jada išėjo iš Francuzijos 1212 m. Beveik visi vaikai iš 
30,000 žuvo arba pateko į nelaisvę. Niekas jų negalėjo 
sulaikyt, o gundintojai sakė kad “tik tyros širdįs teišva- 
duos” Dievo grabą iš pagonų. Kita vaikų krucija ’a iš- 
rengta iš Vokietijos, bet tų daug sugrąžinta namon. ,

Krucijadoms nepavykus, jų draugijos buvo suvar- j 
žytos.

Išpradžių ėję tik zokoninkai į Prusus ir Lietuvą, ve- 1 
liau užtraukė kryžeivius. Lenkai jau buvo apsikrikšti- 
ne, Livonija, Estonija buvo irgi apkrikštytos. J Lietu- Į 
va daugyn ir daugyn ėjo Vokiečių ir Lenkų misijonierių, | 
paskui kareiviai. Jaunu būdamas, Anglijos kunigaikštis 
Henrikis IV turėjo noro vykt Lietuvą krikštyt, bet pas
kui turėjo bėdų namie ir negalėjo išeiti. Liko Lenkai ir 
Vokiečiai. Bet tik pradžioj 15-to šimtmečio, po išliejimo 
upių kraujo, tepasisekė Lietuvai krikščionybę antmesti.

AL GIS IR GIEDRUTĖ’
(Iš laikraščio mokintis statyti uždrausta.)

Veikiančios Ypatos:
Krikščionįs:

Algis—
Mangatis—
Alane—
Kristijonas—
Antanas—
Jonas—
SODREKIS—

Pagonis:
Giedrutė—
Diktys—
Merunas—
Eglitė—
Kadi na—
Barkūnas—

Laikotarpis—1200— metai.

Vaizdas
Mangačio Imto vidus: sienos apkabinė

ta žvėrių kailiais ir galvomis su ragais, ir 
kailiais apklota nekurie rakandai. Per vi
durį duris laukan. Dešinėj duris į kama
rą. Viduryj aslos stalas ir keli storo me
džio suolai. Maži langai, 'be stiklų šonuose 
vidurinių durų. Ant durų kryželis.

Laikas — popietis.

AKTAS PIRMAS
Algio Pargryžimas iš Kelinių Žemės.

Scena I.
Alane ir Mangatis.

[Mangatis taiso saidoką. Alane ruošiasi.] 
Alane

Tik baimė baimę lygi musų krašte. Ne
ramus pagonis kaimynai kasdien tyko ant 
musų ir gatavi pražudyt mus visus kurie 
apsikrikštijom.
Mangatis

Neilgai taip bus, Kristijonas sako. Pra
nyks musų pagoniški priešai kaip prading
sta ūkanos iš miškų po nakties.

[Skubiai ineina Kristijonas. Nusiima 
skrybėlę, purto dulkes.]

Kristijonas
[Laimina namiškius darydamas oro kry

žių] : Vardan nukryžiavote musų Atpir
kėjo, palaimįųti bukite!

[Alanė ir Mangatis galvas nulenkę 
persižegnoja.]

Alane
[Puolasi prie Kristijono]: Sakyk, sa

kyk, Tėve Dvasiškas, kur musų vyrai, kur 
musų Algis?.. . Ką girdėjai apie juos?... 
Mane baime ima kad vietoj kitus krikštiję 
jie patįs nežūtų.... Visa vasara kaip iš
joję. • • •
Kristijonas

Nesirūpink taip labai, šeimininke. Link
smas žinias šiandien jums atnešu. Jau taip 
nekantravot ilgą laiką.
Mangatis

[Irgi ramindamas]: Ta tavo moteriška 
baimė. .. . Jeigu ir žūtų tai vardan kry
žiaus ir musų tikėjimo. Ar neatmeni ką 
musų Dvasiškas Tėvas juos išleidžiant sa
kė?/. .. Kurie žus pateks į dangų, o kurie 
gyvi liks tie dalinsis grobiu nuo pagonų pa
imtu. Taigi, gyvas ar miręs, kryžaus ka
reivis laimingas. Musų Algis yra narsus 
vyras, jis nežus.

[Bus daugiau]

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

Dr. Kudirkos Paminklas
Lietuvoje ruošiamasi statyti 

paminklą Dr. Vincui Kudirkai, 
Lietuvių tautos budintojui, ra
šytojui, poetui ir patriotui, kurs 
nors neilgai gyveno pasaulyje— 
nesulaukęs nei pusės amžiaus 
mirė — paliko daugiau mums 
raštų negu kurs jo pirmtakunų 
ir dabar esantis; ir padarė daug 
darbo kuris apsireiškė Lietuvių 
tautos atgimimu.

Visa Lietuva ruošias prie sta
tymo Dr. V. Kudirkai paminklo. 
Mes Tėvynės Mylėtojų Draugi-
jos nariai ir kuopos, ypatingai 
turime prisidėti prie to didelio 
darbo, prie to brangaus, apver- 
tinančio darbo. Ne keno kito 
kaip tik Dr. V. Kudirkos Raš
tus kaipo didžiausį leidinį musų 
knygų istorijoje Tėvynės Mylė
tojų Draugija išleido, ne kokius 
kitus didžiausius raštus tik Dr. 
V. Kudirkos knygas TMD. na
riai gavo, ir ne ką kitą kaip tik 
jo raštus ir po šiai dienai Ame
rikos Letuviai su atsidėjimu no
ri įsigyti, ir jo raštus gaudo vi
sos Lietuvos mokyklos. Taigi 
Dr. Vincas Kudirka yra labai 
artimai surištas su mumis, Tė
vynės Mylėtojų Draugija, ir jo 
mirties 25 metų sukaktuvių pa
minėjimui mes būtinai privalo
me prisidėti su aukomis pamin
klo pastatymui.

Gėda mums kad neturime pa
statę jam paminklo pirmiau, 
bet musų vargų dienos prie to 
neprileido. Dr. Vincas Kudir
ka mirė kada dar buvo nevalia 
mums tokiais darbais užsimin
ti, o paskiau turėjom griebtis 
kitų gyvai reikalingų darbų, o 
dar toliau, užėjo pasaulinis ka
ras kuris mus nuo visko sutruk
dė. Bet tas praėjo, atėjo die
nos ramesnio gyvenimo, atėjo 
tinkamas’ laikas atžymėti savo 
tautos gaivintojus, ir dabar tu
rime imtis darbo.

TMD. kuopos savo susirinki
muose parinkite aukų Dr. Vin
co Kudirkos paminklo statymui. 
Paskirkite dolarį kitą iš savo 
iždų, taipgi parinkite komitetus 
aukoms gauti iš visuomenės. 
Jūsų komitetas gali tada atsi
šaukti Į kitas jūsų kolonijoj at
sakančias įstaigas, biznierius ir 
draugijas ir susidėtų keletas de- 
sėtkų dolarų, o per visą Ameri
ką pasidarytų geroka auka.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
Seimas Worcester, Mass., gegu
žio 11d. Kudirkos Paminklo pla
ną užgynė, liko dabar surinkti 
tik aukų.

Nėra minties kad Tėvynės 
Mylėtojų Draugija statytų pa
skirai paminklą nuo savęs, ar
ba kad tik vieni Amerikiečiai 
rengtųsi kokį statyti. Lietuva 
ruošiasi prie to, ir užteks vieno 
ar dviejų paminklų kurie nu
matoma pačių Lietuvos veikė
jų tuo darbu užsiėmusių. Mes 
tik prisidėkim aukomis kad Dr. 
Vinco Kudirkos paminklas butų 
didesnis ir puikesnis.

Nėra žinios kokį paminklą 
statys, nes pagal menkų išgalių 
Lietuvos, jis gali ‘būti tik pa
prastas Kudirkos biustas ant 
akmeninio pedestalo. Musų pri
sidėjimas duotų progos daug di
desnį ir puikesni (padaryti ■— 
ar tai pavidale koplyčios su pa
minklu, ar kaip kitaip.

Aukas siųskite TMD. Centro 
Valdybai paskubomis, nes ne
reikia darbo gaišinti.

Aukautojų vardus priduokit 
pagarsinti organe.

šį klausimą kuopų narni bū
tinai pakelkit kuopos susirinki
me.

Geriausi Vatos Siūlai 
SIUVIMO PAMOKA
Norėdami naudingos knygelės 
apie • siuvimą prisiąskit 4 c. į 
THE SPOOL COTTON CO., Dept. O

315 Fourth Ave., New York

“Užgintas Vaisius”
Knyga “Iš Tamsios Praeities 

į šviesią Ateitį”, kuri jau pa
siųsta, kaip musų atstovai Lie
tuvoje rašo, Tėvynės Mylėtojų 
Draugijai, yra atrasta katali
kiškos mokyklų cenzūros Lietu
voje kaipo “ginamas vaisius” 
naudoti Lietuvos mokyklų kny
gynuose, taigi tą knygą nevalia 
Lietuvos jaunuomenei skaityti.

Jos turinis turbut atrasta be
dievišku, nes mat kalba apie 
žmonijos kulturinimąsi ne pagal 
kunigėliams patinkamo biblijoj
nustatyto programo.

Knyga yra didelė, 220 pusla
pių, su daugeliu paveikslų, to
dėl bus žingeidi kiekvienam Tė
vynes Mylėtojų Draugijos na
riui.

IŠ KUOPU JUDĖJIMO
Cleveland, Ohio. — Vietos 20 

kuopa subruzdo jau nuo praė
jusio rudenio kuomet ji suži
nojo jog jau tikrai rengiama ir 
paduodama spaudos “Pasaulio 
Istorija”. Senieji nariai pradė
jo užsimokėti savo mokesnius, 
pradėjo smarkiai rašytis naujų 
narių. Pirm Seimo per tris su
sirinkimus prisirašė virš 25 ria- 
riai. Rašymasis nesustoja, nes 
kožnas net nemanęs pirmiau su 
TMD. susidėti dabar susirūpino 
“Pasaulio Istorijos” gavimu. O 
gauti kitaip negalima kaip tik 
prigulint prie TMD. ir užsimo
kant po $1 į metus, arba užmo
kant pilną kainą, apie $10 už tris 
knygas. Narys.

PAJIEŠKOJIMAI
Lietuvos Respublikos Atsto

vybė pa j ieško:
Mykolą, Zigmanto sūnų, Veliko- 

nį (Velikanec),
Mykolą Skiriu, 
Antaną Beržinskj.

Atstovybė prašo j ieškomų 
asmenų atsiliepti, ir visų kas 
api e j ieškomus asmenis galėtų 
suteikti kokių nors žinių, malo
nėti pranešti Atstovybei.
Lietuvos Respublikos Atstovybė

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

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

Apie Narius ir Nares — 
ir Knygas

Akrone, Ohio, susitvėrus nau
ja TMD. kuopa susideda, kaip 
ir daugelis kitų, iš vyrų ir mo
terų tos pačios šeimynos. Ši
taip esant, ne visi nori imti tas 
pačias dvi knygas į namus. Ne 
visi betgi ir rūpinasi ką daryti. 
Kiti paėmę pasiunčia atlieka
mas knygas saviškiams Lietu
je. Ypač praėjusiais laikais, se
niau kiek, Draugijos išleistos 
knygos buvo labai naudingos 
Lietuvoje gyvenantiems. Bus 
taip ir dabar. Taigi geriausia 
yra gaunant sau knygą, sykiu 
apdovanoti ir saviškius Lietu
voje.

Bet kurie nesiunčia antrą sa
vo namuose gautą knygą j Lie
tuvą, jie gali gauti iš Draugijos 
kitokią knygą, pirmiau išleistą, 
kokia dar randasi Draugijoj ne
išėjus.

Apie tai reikia pirmiausia su
sinešti su Centro Sekretorium 
pirm negu išsiuntinėjama nau
jai duodamos knygos. Sekre
torius tada gali įsakyti ekspedi-
toriams išsiųsti tik tiek naujų 
knygų kuopai kiek kuopa reika
lauja pagal pilnų narių skaičių, 
o knygini įsako prisiųsti tenai 
seniau leistą veikalą mainais už 
antrą knygą toj pačioj šeimy
noj. Taip ir bus, nors apsunkė
tų Sekretoriaus darbas tokiam 
sutaikymui knygų užsakymo.

Sena ir Nauja T. M. D.
V aidyba

Senoji TMD. Centro Valdyba 
pasilieka galėjo iki liepos 1 d. 
šių metų. Naujoji Valdyba už
ims vietas po tos dienos ir pa
siims į savo rankas Draugijos 
vadeles.

Vis taip pasitaiko kad per- 
renkant valdybą lieka joje vie
nas kitas senųjų narių.

Po praėjusių rinkimų valdy
boje liko senasis pirmininkas ir 
senasis vicc-pirmininkas. Lite- 
ratinėje komisijoje irgi liko vie
nas.

Sunkumas kokin pakliūva iš
rinktos naujos valdybos yra ne
menkas, ir tik ačiū tam kad lie- j

Kūdikių aprūpinimas ir po* 
Rijimas yra dalykas gyvos 
svarbos šeimynai ir lantal 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas. kur] mes tu* 
rime rcguliarlškals laiko- 
tarpials atvirai ir laisvai 
pergvildenlL.

STRAIPSNIS 71.

kUDIKIu 
GEROVesskYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Šbmc skyriuje mes laikas 
•no laiko gvildensime rei
kalus jtfomluc būsiančioms 
motinoms ir motinoms jau*
Rų kūdikiu'

Pramoktai m as. Pūslės
Yra daug sunkiau kūdikį pramo

ki nti sukontroliuoti savo šlapumo 
pūslę. Abelnai ta pati sistema gera 
kaip aną sykį minėjome. Supran
tama, kūdikį ant puodo reikia sodin
ti dažniau, gal but kas valandą jei jis 
nemiega. Laipsniškai jį galima in- 
pratinti parodyti kada jis nori šla
pintis.

Verksmas
Verkimą negalima skaityti papra

timu pas kūdikį, nes tai vienatinis 
būdas kuriuo jis pareiškia savo no
rus. Jei syki kūdikis patirs kati ver
kimas duos ko jis nori, jis pripras 
perdaug tą privilegiją vartoti. Sun
ku tą papratimą panaikinti, bet yra 
galima prižiūrėti kad visko jam bu
tu kas reikalinga, ir pavelijant jam 
verkti iki užmigs. Bet jei kūdikis 
verkia prisimygęs, be jokios mato
mos priežasties, motina gali nužvelg
ti ligą. Paprastai kūdikis nori kad 
jį paimtų ant rankų ir bovytųsi, ir

ka vienas kitas iš senesnių na
rių tegalima reikalus užvesti 
prideramai ir be sugaišimo eiti 
toliau.

Dabar išrinktai naujai val
dybai nelieka beveik nieko di
desnio padaryti kaip tik agituo
ti už daugiau narių ir kelti iždą 
išleidimui tų knygų kurioms 
programas jau nutiestas seno
sios valdybos.

Valdyba, vienas narys kitą 
paremdami, galės daug padary
ti Draugijos išauginimui. Tik £ 
reikia dirbti, žadint narius prie 
gyvumo, organizavimosi, o tik
rai Tėvynės Mylėtojų Draugija 
ateis į senųjų savo dienų didu
mą ir turtingumą.

Oficialiu organu taipgi lieka 
iki liepos 1 d. “Sandara”, bet 
del platesnio paskleidimo visuo
menėje žinių a 
toriją” ir Tėvynės Mylėtojų Dr- 
ją ir naujasis organas “tlirva” 
pasiėmė TMD. reikalais rašyti.

jei motina jam pasiduos tai turės 
kaprizą, lepūną.

Lovos Prišlapinimas
Mažai kūdikiai turi papratimų ku

riuos taip sunku panaikinti kaip šla- 
pinimąsi lovoje. Pas senesnius kūdi
kius priežastis gali būti kokiame su
irime nervų, bet didumoje atvejų bu
tų stoka pirmais menesiais nuolati
nio ir atidaus pratinimo kontroliuo
ti savo pūslę. Senesniems vaikams 
nereik duoti skystimų vėlai po pietų.

Nuraminimai-Zobovos
Nuramintojų kūdikiui nereikia duo

ti. Apart to kad jie nešioja bakteri
jas, šie daiktai gali iškraipyti kūdi
kio išvaizdą. Piršto čiulpimas irgi 
yra blogas inprotis. Reikia neatlai- 
džiai pirštą iš burnos atimti, o kūdi
kio domę nukreipti kur nors kitur, 
arba prisegti spilkute rankovę prie 
šono.

Per keletą gentkarčių tūkstančiai 
Lietuvių motinų išaugino savo kūdi
kius su Borden’s Eagle Pienu. Jos 
tą darė dėlto kad jų draugės reko
mendavo tą pieną ir dėlto kad rado 
jį užganėdinančiu. Bet, ant nelai
mės, daugelis Lietuvi ii motinų nie
kados nebuvo pilnai informuotos ko
dėl jos apturėjo šitų puikių rezulta
tų. Eagle Pienas yra puikiausias ir 
gryniausias šviežio, saldaus, riebaus 
pieno tinkamai sumaišytas su rūpes
tingai angrynintu cukrum, ir pada
ro kūdikiams maistą kuris yra ge
riausias duoti kada motinos pieno 
neužtenka, arba jis nėra tiek stipri
nantis kaip reikėtų.

Jūsų kūdikio oda yra minkštutė ir 
jus turėtumėt naudoti Colgate’s Baby 
Tale ant jos, kadangi Colgate’s Baby 
Tale yra prirengtas specialiai del kū
dikių sulyg formules pažymaus gy-» 
dytojo užžiurinčio didelįį ligonbutį. 
Naudokit jį laisvai po išmaudymo ir 
perrišant vystyklus.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

“DIRVOS” SPAUSTUVĖJ DARBAI ATLIEKAMA GRAŽIAI, 
GERAI IR Už PRIEINAMĄ KAINĄ

Gera SveikataGeri Danty;

Reguliariškas valymas savo dantų su 
Colgate’s Ribbon Dental Cream pagel
bės jums turėt sveikatą ir linksmumą.
Colgate’s valo dantis pilnai ir saugiai 
Jis palieka burną švarią, vėsią ir gai
vinančia. Pirk Iriu bele šiandien.

Ii ?

j pasKieiuimo visuo- < 
ų apie “Pasaulio Is- į 

į

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliška* ir Angliikai-Liutuvifikaa
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam i 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neušmiršue Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jin bna 
jums didelis pagalbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonai 
febai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtai.

SK.00
Sii.ūU

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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SaunimaB
MANO DRAUGUI

Nebėgki, drauguži, bet duoki man ranką,
Paguodos glėbiu apkabinsiu,
Nuvedęs, sesutės rūtelių darželiu
Gražiausi žiedelį tau skinsiu.
Drauguži, visuomet tu buki su manim,
Tau žiedą rožytės aukuosiu,
Prisegsiu prie tavo jaunutės krutinės
Ir meilingą, ranką paduosiu.

Radasto Žiedas.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

KRYŽIAUS KARAI

(Tąsa iš pereito num.)
Laike sekančių dviejų šimtmečių buvo 

dar septynios Kruciatos, arba Kryžiaus Ka
rai. Pamaži tie Kryžeiviai-ritieriai jau ge
rokai pramoko keliauti ir kariauti. Keliau
ti sausžemiu buvo ir varginga ir pavojin
ga. Todėl jie pereidavo per Alpų kalnus, 
pasiekdavo Genuą arba Veneciją, ir iš čia 
jau keliaudavo laivais į Rytus. Genuos ir 
Venecijos gyventojams šitokios Kryžeivių 
kelionės buvo labai pelningos. Jie imdavo 
begalo aukštas kainas; jei kurie Kryžeiviai 
negalėdavo užsimokėti už kelionę (tokių gi 
beturčių būdavo labai daug), tai šitie leis
davo keleiviams dirbti ir darbu kelionę pel
nyti. Už kelionę nuo Venecijos iki Akro 
Kryžeiviai sutikdavo atlikti už laivų savi- 

- niūkūs tam tikrus karo žygius arba šiaip 
kokius darbus. Šitokiu budu Venecija la
bai praturtėjo ir praplatino savo teritori
jas Adriatiko jurų pakraščiais ir Graiki
joje, kur Atėnos liko Venecijos kolonija; 
taip jau jos kolonijos buvo ant salų Kypro, 
Kretos ir Rodo.

Bet visa tai nedaug tepagelbėjo išriš
ti Šventosios Žemės klausimą. Po to, kai 
pirmasis karžygių entuziazmas kiek at
vėso, tai trumpa tokin karan kelionė buvo 
lyg ir dalis auklėjimo kiekvieno jauno vy
ruko, ir ačiū tam niekados nestigo kandi
datų tarnybai Palestinoje. Bet anksčiau 
buvęsis, senasis užsidegimas jau žuvo. Kry
žeivių širdys, labai nekentusios Mohamedo- 
nų ir labai mylėjusios Rytų Romos Impe
rijos ir Armėnijos Krikščionis, visiškai per
sikeitė. Dabar jie jau nekentė Bizantijumo 
Graikų, kurie dažnai juos prigaudavo, ap
sukdavo ir pakenkdavo Kryžiaus Karų tik
slams; jie taip lygiai nebekentė Armėnų ir 
visų kitų Levanto padermės žmonių. Ir 
vienlaik su tuo jie pamaži pamylėjo savo 
priešus, Mohamedonus, kurie, kaip pasiro
dė,^arčiau juos pažinus, buvo geros širdies 
ir teisingi.

Žinoma, nebūtų buvę išmintinga atvi
rai apie tai kalbėti. Bet Kryžeivis, sugry- 
žęs iš savo tolimos (kelionės, pas save na
muose stengdavosi pamėgdžioti savo buvu
siųjų netikėlių-priešų papročius; sulyginus 
gi ritierių papročius su Mohamedonų pa
pročiais, atrodė, kad tie ritieriai buvo tik 
šiaip sau kaimo mužikėliai. Toks Kryžei
vis, gryždamas savo tėviškėn, parsinešda
vo ir naujų valgių, kaip pavyzdžiui špina- 
ką, aprikosus ir kitokių vaisių ir augme
nų sėklas, kurias paskui pasodindavo savo 
darže ir augindavo savo naudai. Ilgainiui 

( .jis nusikratė barbarų Įpročio dėvėti sun
kius šarvus ir pradėjo rengtis lengvais šil
ko ir medvilnės rubais, — tokius rūbus iš 
senovės dėvėdavo Pranašo Mohamedo pa
sekėjai ir Turkai. Taigi Kryžeiviai, ėję 
neva bausti stabmeldžius, daug ko iš jų pa
tys pramoko ir išmokė daugeli Europiečių.

Karingumo ir politiniais žvilgsniais tos 
Krucijatos visiškai nenusisekė. Rods, bu
vo užkariautas Jeruzalemas ir eilė kitų 
miestų, bet paskui Turkai juos atmušė iš 
Kryžeivių. Syrijoje, Palestinoje ir Mažo
joj Azijoj buvo Įsteigta keliolika nedidelių 
karaliją, bet Turkai ir jas atgal atsiėmė ir, 
pagaliaus, po 1244 metų, kai Jeruzalemo 
miestas vėl pateko Turkams, šventosios Že
mės padėtis buvo toki pat, kaip ir pirm 
1095 metų.

Bet Europoje Įvyko didelių permainų. 
Vakarų Europos žmonės tūrėjo progos pa
regėti Rytų saulės, šviesios ir grožės. Jie 
jau nebegalėjo pasitenkinti savo apytam
sių pilių gyvenimu. Jie siekė jau prie pla
tesnio gyvenimo. To viso negalėjo duoti 
jiems nei Bažnyčia, nei Valstybė.

Jie rado visa tai tiktai miestuose.

VAINIKAS
Nupynei vainiką 
Iš rožių ir rūtų, 
Inpynei gvaizdiką 
Kad meilė nežūtų.

Nepynei erškėčių 
Dygliuotais dygeliais, 
Svajojai: “Mylėsiu. 
Kalbėsiu žodeliais”.

Sužeisti bijojai
Baltučius pirštelius....
Mylėti tikėjai
Ir vargti vargelius....

Suvyto vainiko 
Žiedai ir lapeliai. 
Gražumo vien liko 
Sudžiūvę koteliai....

Jau meilė išnyko....
Į užmaršą slenka,
It pynim’s vainiko, 
O žodžiai vis blankia....

Širdis man oi skauda
Kad nėra erškėčių: 
Sukelti] nors raudą, 
Palietus — mylėčiau.

Ventos Akmuo. 
w

AIDAS
Minčių bangos elektrinės 
Čaižo erdvę lyg žaibai, 
Žmonių sielos pragarinės — 
O jas puošia tik vaidai.
Skriskit, skriskit Į bedugnę, 
Skelkit uolas akmenines, 
Kovon šaukit didžią minią, 
Tegul siekia ko ketinę. 
Sudaužyki! tas grandines 
Kurios laiko surakinę 
Žmonių sielas angelines, 
Nes jos veržias i žvaigždynę.

Verpetas.

su Birželio numeriu pradėjo labai žingei
di], svarbų mokslišką raštą leisti, kuris su- 
indomės kiekvieną. Tai yra apie dailės ki
limą, vystymąsi iš tolimiausios senovės. 
Jus girdėjot apie civilizuotas Graikų ir 
Romėnų tautos senovėje — paskaitykite 
“ARTOJUJE” apie jų dailą. Girdėjote 
kaip užėjus krikščionybei visa pagoniška 
daila buvo paversta Į dumblą. Matėt viso
kius bažnytinius paveikslus — paskaitykit 
kaip jie atsirado. Kaip iš “Juodųjų Am
žių” pradėjo vėl atgimti daila, atsikračius 
bažnytinės intekmės. Skaitykit apie gyve
nimus garsių pasaulinių piešėjų ir skulpto
rių kurie gyveno keli šimtai metų atgal, o 
jų paliktų darbų dar niekas musų laikais 
neperviršijo. Skaitykit “Artojuje” straip
sni —

DAILŪS MILŽINAI
Tas aprašymas tęsis per daug numerių. Iš 
jo pažinsit dailininkų pasaulį.

FIAT LUX
yra kitas žingeidus vaizdas tąsa iš perei
to numerio, apie merginą kuri buvo nete
kus atminties, paskui išgydė ją jaunas gy
dytojas, ir kaip ji paskui pati paėmė gy
dytoją sau už vyrą.

IR KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.

UŽSIRAŠYK1T DABAR!
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.

Sekančiame numeryje bus: 
VIDURAMŽIŲ MIESTAS

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

KO ILGIS ŠIRDIS?
Ko ilgis širdis 
Nujaust kas galės, 
Kas tą slaptingą 
Minklę atspės?

Kas liūdną aidą
Man’ sielos atjaus,
O širdį meilės
Replėmis suspaus?

Gal tada skaudžiai 
Širdis nevaitotų, 
Per naktis, dienas 
Gal neašarotų.

Ko ji taip ilgis
Niekas neatspės,
Nors daugel truso
Del to padės....

Nors tą liūdėsi 
Širdis pažino, 
Bet kas ramybė 
Dar vis nežino....

Svajonė.
Nuo Juoku Red.: Atgryžta 

čia senieji laikai ‘— gerb. Ciri- 
neužo, kuris sunkiai nešė mei
lės kryžių, gerb. Mučelninko, 
gerb. kitų poetų, kurie čia ver
kė širdies ligų kankinami.
/Gcrb. Svajonė taip pat trau

kia ta sena — bet amžinai nau
ja — gaida apie savo širdies il
gesius, slaptingas minkles ir t. 
t. ir tt.

Bet ir gerb. Svajonė kaip ir 
kiti smertelni poetai nors sako 
kad niekas jo minčių neatspės 
ko jis arba jo širdis geidžia, bet 
kitoj eilutėj ima pats tų ir iš
duoda. Ir pasirodo visa pa
slaptis — jis trokšta meilės.

Nebuvo dar poeto pasaulyje 
kurs taip graudžiai mokėtų rau
dot ir verkt del stokos duonos, 
del neturėjimo aprėdalų, del ne
turėjimo šiltos pastogės, kaip 
tie kurie verkia meilės.

Kurie poeziją rašo apie badą 
ir skurdą tai jie ne apie savo 
skurdą ir vargus rašo bet apie 
kitų. Jie patįs, daugiausia per- 
siėdę, pasirėdę ir šiltame bute 
sėdėdami lieja ašaras kaip žmo
nės skursta, kaip vargą kenčia, 
kaip baduoliai miršta — bet jis 
nepagelbėtų jiems ir mirštant 
matydamas. Tokia poezija yra 
veidmainystė, ir juo daugiau 
jos prirašyta tuo daugiau niek- 
šingumo paskleista.

Tik poetų verksmas — verks
mas meilės — yra tyros ašaros 
ir širdingi žodžiai — ir labai 
kartus žodžiai, nes tik tada iš
siveržia jų skausmas Į viršų ka
da iškęsti daugiau negali.

Ir gerai kad Dievulis davė pa
sauliui poetus, kitaip dauguma 
nei nežinotume kas yra meilė ir 
jos skausmai jeigu neturėtume 
ką pasiskaityt.

Pereitame “Dirvos’’ numery
je mes skaitėme apie tai kaip 
vienas sovietų teisėjas — įsta
tymų vykintojas — net nužu
dė savo raštinės tarnautoją jau
ną merginą už tai kad ji neda- 
sileidojo žvėriškiems geismams.

Paskui mes tėmijome visuose 
musų bolševikiškuose laikraš
čiuose ar nebus kur pranešta 
apie tai, ir ką jie turi ant to pa
sakyti. Bet niekur neužėjome, 
nes, mat, taip atsitiko ne “buo
žių” Lietuvoj, bet jų pačių gar- 
binamoj sovdepijoj.

Musų bolševikėliai niekuo ne
siskiria nuo klerikalų. Jeigu 
kunigas kur nužudo gaspadinę 
tai katalikiški laikraščiai visai 
neužsimena apie tai, ir dar kei
kia tuos kurie apie tai parašo.

Bolševikėliai irgi, jeigu komi
saras nužudė merginą, apvogė 
gyventojus, sušaudė nekaltus 
darbininkus, visai nieko apie 
tai neužsimena savo skaityto
jams, nes mat Rusijoj viskas tu
ri būti dora ir teisinga, nes ki
taip akli darbininkai netikės.

O kada tautininkų spauda už
simena apie blogumus Lietuvoj, 
kurią jie remia, tada bolševikai 
su džiaugsmu pakartoja kad va 
žiūrėkit jau ir patįs buožių pa
sekėjai šitaip ir šitaip apie tą 
buožių kraštą rašo!

Bolševikėliai nori pasivergt 
Susivienijimą Lietuvių Ameri- 
je ir tada šokdint jį pagal savo 
dūdelės, nors visais galais rė
kia dabar 'ant tautininkų kam 
jie nesistebgia pataikant bolše
vikams ir nelaiko Susivienijimo 
bepartivišku....

Jufris, tautininkai, nevalia su 
Susivienijimu elgtis taip kaip 
jus norit, nors jus jį išsiauginot 
savo sunkiu darbu. O mes jei 
paimsim jį į savo nagus tada 
jus jo daugiau neregėsit, ir tu
rėsit bėgt laukan iš jo.

Tautininkai visada laikosi se
nos Lietuviškos dvasios: būti 
nuolaidžiais ir taikytis prie vi
sų, kuomet bolševikėliai prisigė
rę Rusiškos “golovorieziškos” 
dvasios parodytų kaip jie laiky
tųsi prie tautininkų.

Bloga yra ta Lietuviška pra
bočių dvasia — turime pasakyt 
teisybę. Nors mes protėvius 
Himne apgiedame didvyriais, 
bet jie visais amžiais buvo nuo
laidus ir pasidavė kitų klastin
giems pasiūlymams, o tik po 
laiko apsižiūrėdavo, bet esant 
pervelai, turėdavo brangiai at
mokėti savo gyvastimis ir krau
ju.

Ir šiose dienose prakišimas 
Vilniaus gal ir gana ilgam lai
kui buvo to pasenusio pasitikė
jimo dvasia. Kada po Giedrai
čiais jau galėjo Lenkus nugalė
ti galutinai ir užsitikrinti sau 
Vilnių, jie patikėjo Lenkų pri
žadams taikytis ir tarybomis 
užbaigti klausimą. Ir užbaigė.

Ir senis Keistutis taip patikė
jęs Jogailos taikymosi priža
dams buvo pasmaugtas at
vykęs pas Jogailą, ir Vytautas 
betikėdamas Jogailos draugin
gumui ko tik galo negavo to iš
gamos rankose, ir vietoj mu
myse didėt nepasitikėjimui ir 
klausyti tik savęs mes išaugo
me į1 didesnius pasitikėtojus ki
tų prižadams, ir nusileidžiame 
kitų norams.

Kokiems noglams dabar Kau
ne leidžiama vartoti Lenkų kal
ba po tų visi] Lenkų klastų ir 
apgavysčių? Po tų visų jų žvė
riškumų? štai Vilniaus kraš
te Lenkai smaugia žvėriškiau
sią musų tautos dalį, naikina 
musų tautos žadintojus, terioja 
musų kalbą Vartojančius, o mes 
Kaune ir visoj Lietuvoj taip pa- 
kenčiam Lenkų ir kitų kalbas 
kad rodos nuo pat Adomo ir 
Jievos dienų butume broliškai 
su jais išgyvenę.

Lietuviai! Kaip Tėvynėj taip 
čia Amerikoje mus svetimi gai
valai terios, arba mūsiškiai iš
gamos pas kitus nuėję mums 
pražūtį rengs — kaip darė iš 
senovės — jeigu mes nepasaky- 
sim kad mes esam MES, ir kas 
pas mus turi būti MUSŲ!

Ir ‘Lietuva butų laimingesnė, 
ir Susivienijimas Amerikoje bu
tų grynai musų — tikrų Lietu
vių — rankose jeigu mes save 
daugiau brangintume, ir gerbtu
me. tik tokius svetimus kurie 
verti pagarbos, o ne kurie mus 
smaugė ir smaugs!

Ač
Tas gerbimas ir branginimas 

kitų — musų priešų — mumy
se taip užsiliko kad tuoj tūli pa
leidžia gvoltus jeigu Lietiniai 
nori turėt viską Lietuviško sa
vo krašte, kaip daro priešai sa
vo žemėse (net ne savo, tik ki
tų užimtose). Kada vieni nori 
Kaune matyt tik Lietuviškas iš
kabas, kiti padeda priešams ter
mą kelti kad turi mirgėti prieš 
Lietuvių akis tas parazitiškas 
diegas — svetimos kalbos — ir 
lyg grąsinti mums kad nevalia 
mums būti Lietuviais. Kada 
vieni nori įvest Lietuvos Uni
versitete Lietuvių kalbą, kiti rė
kia, va, žiūrėkit, fašistai ką da
ro!

Jų tas rėksmas ir fašisto mi
nėjimas išeina lyg tas fašistas 
yra pekliškas žmogus ar koks

žmogžudis (kaip yra tie patįs 
rėksniai ir kaip jų idėjos remia
si), o tuom sykiu tas baisus fa
šistas yra tik norėtojas kad vis
kas kas yra Lietuvių butų Lie
tuViška. *

Anot tų rėksniu. Lietuviui ne
valia būti patriotu, bet jiems — 
rėksniams — valia girt viską 
ant Lietuvių užmetamą svetimą 
ir dėt pastangas kruvinais ke
liais savo idėjų tikslams Lietu
vius nusmaugti.

4/
BUKIM LIETUVIAIS.
REIKALAUKIM SAVO.
NEUžSILEISKIM KITIEMS. 
NENORĖKIM SVETIMO.

LIETUVA — LIETUVIAMS. 
AMEN.

*
Bet tas Amen nėra Amen ši

tam kampeliui — tik inu,sų kal
bai apie patriotiškus dalykus.

Mes dar nesuminėjom Juokų 
Skyriaus Kontesto, kuris įvyks
ta birželio pabaigoje.

Raštus siųskit kurie dar ne- 
išsiuntėt, perilgai netaisinėkit 
kad nesugadintumet, nes dideli 
rašytojai ir poetai beveik nie
kad netaiso savo Oriignaliai pa
rašytų raštų, o ir redakcijoms 
uždraudžia taisyti kad “neiš
kreipus minties.”

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašykit jiems “Artoją”

RODYKLE No. 3

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.

Virimo Receptai
Lietuviai daugiau ir daugiau pra

deda mėgti užgardavimus prie savo 
valgiu. Vienas svarbiausių priegar- 
džių kurį Amerikonai naudoja yra 
Mayonnaise Dressing ir sekantis yra 
pigiausias ir geriausias kokį žinau:

MAYONNAISE BE KIAUŠINIŲ
2 šaukštai evaporated pieno
% puoduko salotų aliejaus
2 šaukštai acto arba lemono sulčių
Ųj šaukštuko druskos

muštardos 
pipirų

’/i šaukštuko paprikos
Sudėk sausus dalykus, dadėk pieną 

ir palengva daplak aliejų; paskui ac
tą. Šis prieskonis laikys ilgai padė
tas šaltoje vietoje.

Virtuvės Reikaluose
Peiliai kurie naudota pjaustymui 

silkes ar kitų stipriai atsiduodančių 
žuvų pasiliuosuos nuo visų nemalonių 
kvapų pamerkti puodelyje kuriame 
bus inberta arbatos lapelių.

Razinkas apdengk (verdančiu van
deniu ir lai pastovi biskelį pirm de
dant kur manai dėti.

Laikant namie arbatą būtinai rei
kia turėt tamsioj vietoj ir gerai už
dengtą kad ji galėtu išlaikyt pilną 
savo skonį ir stiprumą.

Dadėk žiupsnelį kepamos sodos į 
verdamus kopūstus, tas užlaikys jų 
žalią spalvą.

Kuomet rankenukes pasiliuosuoja 
mėsą smaigomų šakių pripildyk ją 
pilną sutrintų sakų. Pakaitint pei
lio koto galą tiek kad sakai sutirptų 
kada i skyle įkiši. Tuoj nukrapštyk 
visą perviršį kiek išbėgs iš ranke
nos. laikyk viską vietoj iki atvės. 
Kai atvės bus taip tvirta kaip nau
ja. Tik apžiūrėk kad rankena butų 
visai sausa pirm pradėsiant.

N aminiai Pasigelbėj i m a i
Bile vaisių plėtmas ant lininio au

dimo kurio negali išplaut karštu van
deniu pradings tuoj ištepus plėtmą 
su glicerinu. Lai pastovi valandą ar 
kiek, patrink rankose ir išmazgok 
paprastu budu.

Nuėmimui klijuotų daiktų nuo pa
tiesalų naudok kelis lašus chlorofor
mo arba ethero suminkštinimui, ta
da naudok elektriško valytojo trau
kiamą dūdą ištraukimui.

Lazurkos niekad nepasiliks plot
inuose ant drapanų jeigu šmotą so
dos ištarpinus karštam vandenyj su
pilsi į lazurkuotą vandenį.

Ištraukimui aštraus kvapsnio iš iš- 
maliavoto kambario, padėk du ar tris 
viedrus su šaltu vandeniu ir lai sto
vi ten per naktį. Jeigu maliavos kva
pas dar visai neišnyko, pripilk nau
jo vandens ir lai vėl stovi kelias va
landas ilgiau.

Grožės Patarimai •
Reik but atsargiai su galvos maz

gojimu. Nenaudokit jokio seno mui
lo ar kokio ant greitųjų parinkto 
plaukams mazgot dalyko. Gaukit 
importuoto castilo muilo, apipilkit jį 
šiltu vandeniu ir nupilkit vandenį iš 
viršaus ant galvos. Dvidešimts ke
turiomis valandomis prieš mazgoji- 

I mą galvos, itrinkit karštą alyvų alie
jų į galvos oda. Tas paliuosuos plei
skanas, ir atgaivinis plaukų šaknis.

Ypatiška Sveikata
Daugelis nnoterų yra varginamos 

' nervingumo ir negali naktį miegoti, 
j Tas yra ypatingai su senesniais ku
rie labai greit užpyksta. Tokia pa
dėtis esti nuo susirūpinimo, persidir- 
bimo ir nepastovios minties. Turė
tumėt išgerti puoduką karšto Malted 

1 Milk pirm einant gult. Malted Milk 
į turi savyje dalis kurios priduoda su- 
I raminimo nervams ir leidžia sveikai 
miegoti. Daktarai užrašo jį kiek- 

I vienam. Tas pienas taipgi padidina 
I pieną žindančioms motinoms.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Jeigu jums reikia pieno padarymui 

mayonaise arba kitų naminių valgių 
naudokit Borden’s Evaporated Pieną

kadangi Borden’s Evaporated Pienas 
yra pilnas riebus pienas. Jis niekad 
nesigadina ir jus pilnai užganėdins.

“Vienybė”
Tas kuris turi 37 metu “VIENYBĖS” kompletus, tu
ri namuose turtą kurio kultūrine vertė atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

Ir kiekviename numeryje “Vienybes” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ži
niomis iš visu pasaulio kraštu ir Lietuvos.

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

“VIENYBE ”
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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| SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ l
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos

* organizacija Suvienytose Valstijose, 
; kurios turtas siekia arti $500,000.00.
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Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $247,687.15.

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

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.
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Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

1.1THUANIAN ALLIANCE OF AMERICA :
307 W. 30th Street New York, N. Y. «
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DIRVA

office cat
TRACE MARK

LITHUNIAN TYPES 
AND CHARACTER

Formerly the Lithuanian 
women did not wear aprons, 
this fashion having been bor
rowed from immigrants. But 
until lately they often wore 
broad sashes, the long ends of 
which, ornamented with tassels, 
hung down at the side. This 
sash, styled “juosta”, was very 
popular and still is, Lithuanian 
women spending a great deal of 
time in its preparation. The 
juosta also figures largely in 
love and is a favourite theme of 
sentimental ditties. The suc
cessful swain makes a juosta 
for his beloved either as a sach 
or a collar. The symbols woven 
into it to form a scheme of or
nament are not merely haphaz
ard but until recently bore a 
special meaning, in this regard 
recalling Hindu necklaces with 
their magic formulas of love 
and healing.

White as a colour for dress 
enjoyed a great vogue up to 
about 1890 in the region of Še
šupe. Worshippers at church 
thus attired offered a striking 
spectacle. The value of one’s 
wardrobe was estimated chief
ly by its rich embroideries and 
artistic texture. It is curious 
that the older forms of dress 
have survived longer in Prus
sian than in Russian Lithuania. 
As recently as 1907 there was a 
wonderful display of national 
costumes on Lithuanian fete 
days at Tilsit. On one occasion 
about three thousand persons 
assembled and prizes were giv
en for the most beautiful Lithu
anian costumes.

Turning to Lithuanian habits 
and customs, here also rural 
life provides the best field for 
their study, as it is the peasant 
who adheres most closely to 
tradition. “My mother (or fa
ther) used to do that”, is a re
mark frequently heard from 
young Lithuanians. Among the 
peasantry the apportionment of 
time is largely determined by 
the exigencies of agriculture 
and stock-breeding. Only the 
more striking details can be 
mentioned here. The love of 
the Lithuanian for song every
where and almost at all times is 
most marked. In those homes 
where the religious spirit is 
predominant the singing of a 
hymn constitutes the first and 
last collective act of the day. A 
verse is sung before meals, be
fore starting out on a journey, 
or undertaking some difficult 
task, etc. In those homes where 
religion plays a less prominent 
role a popular song or an amus
ing story takes the place of the 
hymn. This characteristic Lith
uanian trait manifests itself es
pecially on important occasions 
of life—weddings, baptism, fu
nerals, harvest festivals, com
mon tasks—the building of a 
house, removal, etc. While no 
exhaustive description can be 
given here, it must be repeat
ed that the song enjoys every
where a predominant impor
tance, above all at a wedding.

Even during the prelimina
ries, the demand in marriage by

[the intermediary called “pirš- 
i lis”, • the negotations usually 
terminate with a chanted 

I phrase. The celebration, which 
' begins at the place whence one 
of the two contracting parties 

| set out, consists of a series of 
I customs always accompanied by 
1 a song of greater or lesser 
' length. The old women of the 
house, where thereafter the 
young spouse is to rule, places 

| a bonnet on the latter’s head to 
' a vocal accompaniment, and the 
I young wife is installed in her 
I duties in the same musical fa- 
j shion. Every service rendered 
the bride on the day of her nup- 

į tials is paid for by her with 
| things macle by her own hands, 
such as gloves of various col
ours, sashes, ribbons, chemises, 
table napkins, etc. Everywhere 
and always the song has its 
place. It might almost be said 
that a Lithuanian resembles an 
opera. Indeed one of the best 
Lithuanian composers of the 
day, Mikas Petrauskas, has in
troduced into his operetta “Ves
tuves” (The Marriage) actual 
popular motifs, at the same 
time adhering strickly to tradi
tional usages, so that his work 
work is really an artistic repre
sentation of the Lithuanian 
wedding.

During a wedding there are 
of course all sorts of games. 
Dancing is very popular. Am
ong the latter may be mention
ed the dance of the hat which 
is executed only by men; then 
the dance of the rue performed 
only by young girls. There are 
others in which the two sexes 
join. At the same time these 
dances are not simply move
ments to music, but, as in an
cient times, constitute the ex- 

] pression of specific ideas and 
| sentiment. At one stage there 
| appeared some dancer of these 
interesting dances being for- 

' gotten, but of recent years they 
have been revived. I can add 

I from personal observation that 
the sense of rhythm is innate 
to the Lithuanian. I recall on 
one occasion taking a London 
newspaper correspondent to see 
a popular ball in Kaunas. The 

į floor was packed with couples 
I who would promenade during 
i the intervals between the dan- 
| ces; but within a few seconds 
from the resumption of the or
chestra every couple had fallen 
into place, and so perfect was 
the “tempo” that a huge blan
ket might have covered the 
heads of the crowd without los
ing its surface smoothness. The 
hideous one-step of Occidental 
society had not yet gained a 
foothold, and so the ball was 
well worth seeing, for many of 
the popular dances are decided
ly graceful and call for no little 
physical agility.

Vidunas mentions the cus
tom observed among young 
girls of decking themselves dai
ly in summer with a garland of 
rue, to which popular songs 
have lent a special significance 
as an emblem of purity. Thus 
when in song the loss of rue 
garland is deplored, this inti
mates that innocence or virgin
ity has been forfeited.

NEWARK, N. J.
Verses written after viewing 

the performance of Miss Helen 
Braduniutė, at Procter’s Thea
ter, May 23, 1924.

By P. A.
O water nymphs 
And fairy queens 
That sprightly dance 
On verdant greens, 
How poor your dance 
Would seem to be 
If cast with our 
Fair Miss H. B.
O muses sweet 
That love to dance. 
Your art to us 
Is but a prance 
Compared with one 
We love to see. 
Known to us all 
As Miss H. B.

BY JUNIUS
COPYRIGHT 1921, BY COCAR ALLAN MOSS.

Truth wins, and that’s the 
truth.

'I'he skill with which 
She trips along 
Is sweeter than 
A woodland song. 
How full of rhythm 
And melody 
Is the dancing 
Of Miss H. B.
The scented breeze. 
The flying birds, 
The stately trees, 
'I’he poet’s words; 
All homage pay 
When once they see 
The graceful dance 
Of Miss H. B.
Her praise aloud 
To al! we’ll sing 
Until her name 
Will sweetly ring 
Clear to the sky 
Far o’er the sea, 
Supreme in dance. 
Fair Miss H. B.

LONGING
By Walter R. Baublis

Far across the briny sea
Two little hands stretch out to 

me,
Far across the briny deep
Two little eyes constantly weep, 
Two little ears my footfalls 

miss,
Two little lips await my kiss.
Out beyond the briny sea 
There is a home awaiting me, 
Out beyond the briny deep 
There is one who is mine to 

keep,
I One whose voice is so sweet 

and clear,
One whom I hold above all dear.
Over the broad briny sea 
0 voice is calling out to me, 
Over the broad briny deep 
A voice calls fo me in my sleep. 
I hasten with spirit enthralled, 
I hasten to where Love has 

called.

“I see the point”, said the 
dog as he looked at the porcu
pine.

-------- o--------
“The Covered Wagon” has 

been doing quite a bit of travel
ing lately. We presume that 
the prohibition agents along 
the way have inspected it.”

---------o--------
V. K. Yurgilas says it takes 

a musical crank to play a hand 
organ.

-------- o--------
The dentist is the only man 

who can tell a woman when to 
open and shut her mouth and 
get away with it.

----- ■—o--------
What the world really needs, 

says A. Žukas, is better traffic 
regulations in the’1 one-arm res
taurants.

-------- o--------
“Father, why is a wife called 

the ‘better half’?”
“In order, my son, that she 

may not get the impression 
that she is the whole thing.”

-------- o--------
One economist says the way 

to save is to make more than 
you spend.

The world owes this man a 
rising vote of thanks. Nobody 
ever thought of that before.

-------- o--------
Use your pleasures sparingly; 

if you use them too much they 
will bore you.

-------- o—----
Any woman, thinks A. Zda- 

nis, will look before she leaps 
if there is a mirror handy.

-------- o--------
Fish are reported coming out 

of a well drilled for oil in Cali
fornia. Probably suckers who 
invested in the promotion stock.

--------oo--------
Some one has patented a type

writer which prints a whole 
word oa one finger pressure.

CYNIC
The only women
I can trust
Are the two Kewpies
Staring at me
From the mantlepiece:
And they have glass eyes.

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

HAPPENED IN DR. J. SEM0- 
LUNAS OFFICE.

The sweet young thing had 
broken her glasses. She took 
the remains of them back to the

GELEŽINIU DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės. 

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.

optometrist. “I have broken 
my glasses,” she said; “do I 
have to be examined all over 
again?”

The optometrist sighed. “No, 
just your eyes”, he answered.

-------- o--------
Correct this sentence: That’s 

all right, smiled the banker, 
we’ll be glad to renew it for 
you.

-------- o--------
I When a man begins to bring 
'home groceries,-says V. P. Ba- 
i nionis, instead of flowers, the 
ihonevmoon is ended.1

She—Why did you turn out 
the light?

He—I fell better in the dark.
-------- o--------

Memory is a wonderful thing. 
It is all that stands between 
Europe and another great war.

-------- o--------
Education, says A. Virbickas, 

pays everobody but the educa
tor. '» v 4

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

ČEVERYKAI

Jeigu norit turėti dailius, 
tvirtus ir gerus čeverykus, 
vyrai, moteris ir vaikai, at
eikit pas Lietuvi, B. Joku- 
bėn;j.

Tite
Parisian Boot Shoppe

6014 BROADWAY

Telefonas Main Gill
P. J. KERŠIS

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

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

į LOUIS EISENBERG 5

I
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,!■ 
Svarbų, Varnišių, (Anuoja, ;!
Lieja ir Stogams dangalų ■[ 
1169 East 79th St. N. E. !■ 

Princeton 1387-K j!
V.WAWAW.VA’AWAWA

If the key-board contains the 
word at one finger pressure, 
should be a boon to those who 
operate by the ‘Hunt and Peck’ 
system.

Milly—I heard your brother 
is playing on his college foot
ball team.”

'Lilly—Yes, I think he said 
he was one of the draw-backs.

-------- o--------
Whiskey will drive any man 

to the gutter. If you don’t be
lieve it, toss a prescription there 
and see ’em fall.

-------- o--------
“Well, Becky”, said the ciga

rette salesman, as he stopped 
the car a mile from town, “you’ll 
have to Camel if you don’t 
Chesterfield.”

Complete in Itself

Rum runners are not fish, 
even though the biggest ones 
get away, snaps V. Yurgilas.

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

Valei AitaJSirop Razor

Prospect 202.

Dr. T. A. Harden
ISt DANTISTAS ĮSI!

Ofiso valandos: Nuo 3 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 0 Statot
Cleveland. Ohio.

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

EUCLID INVESTMENT Co.
1009 Schofield Bldg.

prie Euclid ir E. 9th St.
Cherry 7.30 Main 1261.

CHARLES MELEVIN, notaras, I 
sudaro kontraktus, (lytus, ir tt., Į 
pagamina visus legalius dokumen- I 
tus, dabar susijungė su

HENRY LAVINE 
ADVOKATU.

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

Cherry 730 Main 1261 į

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 6 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 11

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

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

Rakandų Krautuve

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

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

Musų kainos žemos, prieinamos kožnai klesai.

Cleveland Furniture Co.
6412 Superior Avenue

M. Sacevičius ir J. Voišvila, Savininkai.

da

r.A.W.WAW.W.V.W.W.’.V.V.W^fWM^WJWAWWW..

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

VISOSE VAISTINYČIOSE
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

NENUSIGĄSKIT— v •' icm.35e
JIS TIK IEŠKO BAMBINO i ,ptiek°“

Jis žino kur motina laiko Bambino—if jis žino, kad 
jis jo nerį Kūdikiui Bambino reišk a tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių koš«>'.
B B Z 1ST O

Įreg. S. V. Pat. Biure.
yra nepavojingas—pasekmingas—sa‘ .v.us skonio 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net p > So daugiaus. 
Jei just; kūdikis neramus, turi aptr..-ktą liežuvį, 
negali ramiai miegoti, labai verkia t>.rsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sister ą su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jį 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. Į kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.*

F. AD. RICHTER & CO., 104.114 So. 4th Street, BROOKLYN, N.Y.

NAMŲ IR 
GYVENIMO 

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

8707 BUCKEYE RD.
CLEVELAND, O.

Prospect 2420 Central 1766

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

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



a i r y a

Ūkininkų Ekskursija i 
Vyksta Danijon

Šiauliai. — Lietuvos žemės 
Ūkio Kooperativų Sąjunga ren
gia ūkininkų ekskursiją Dani
jon. Galutinas ekskursijos iš
važiavimo laikas dar nenustaty
ta, bet manoma jį paskirti bir
želio mėnesyje.

Kadangi dalyvių skaičius yra 
apribotas (dvi grupės po 20 
žmonių), norintieji važiuoti t/i- 
ri užsiregistruoti iškalno.

“L.”

Kauno Miesto Dovana
Kauno miesto savivaldybė do

vanojo Universitetui savo na
mą Kaune, Mickevičiaus ir Duo
nelaičio gatvių kampe, tai yra 
tą patį kuriame dabar Univer
sitetas talpinasi, visam laikui 
kol Universitetas bus Kaune. 
Bet, amžinam šios dovanos pa
minėjimui, miesto savivaldybė 
padėjo vieną sąlygą, kad visą 
laiką kol Universitetas Kaune 
bus butų paleidžiama nuo mo
kesnio penkiasdešimts studentų 
už Universiteto lankymą iš tar
po. Kauno miesto gyventojų ku
rie bus šios pašalpos reikalin
giausi.

Gelžkelių Dirbtuves
Kauno priemiestyj Šančiuose 

šįmet bus statoma dideles gelž
kelių dirbtuvės.

statyti peržiūrėti po tris egzem
pliorius knygų rankraščio arba 
jau atspausdintos knygos. Pri
pažintos tinkamomis knygos 
bus skelbiamos “švietimo Dar
be”.

▼▼▼▼▼▼▼

Gaisrai ir Sudegimai
“Lietuvos Gaisrininko” žinio

mis, praeitais metais sudegė 18 
fabrikų, dirbtuvių ir pramonės 
įstaigų, 39 mūriniai trobesiai, 
552 mediniai trobesiai, 1206 
sandėliai, klėtis ir daržinės.

Gaisruose sudegė1296 gyvu
liai, 760 paukščių, 32,042 centu, 
grudų, 55,122 centn. pašaro,. 
13,632 štukos apdirbtos staty
bai medegos, 1,470 žemes ūkio 
mašinų, 14 žmonių. Nuostoliai 
siekia 7,032,016 litų.

Netikrų Pinigų Dirbėjas
“Kl. žinios” praneša kad ba

landžio 25 d. Šiauliuose susekta 
netikrų pinigų dirbėjai dirbę 
banknotus po 50 litų vertės, 
dirbtuvę turėjo įsitaisęs tūlas 
Juozas Venskus. gimęs Kipšių 
kaime, Meškuičių vai.

Banknotai padaryta beveik 
kaip tikri ir tiesiog negalima jų 
atskirti nuo gero banknoto. 
Venskus sakąs kad klišes gavęs 
iš vietinio saldainių fabriko 
“Birutė”, savininko Vaitkaus. 
Šis gi policijos tardomas kaltė
je neprisipažino. Tardymas to
liau daroma.

Rengiasi Ištremti
Vilniuje visa eilė Lietuvių ga

vo iš okupantų policijos pakvie
timus ateiti policijos komisaria- 
tan pilietybės aiškinti. Tuo 
metu metu kai eina mieste gan
dai apie kandidatus j ištremia
mų sąrašus, ši žinia sukėlė daug 
neramumų ir nerimasties net 
provincijoje.

(“Trimitas”)

Prigirdytas Užvaizdą
Dvareliškių (Panemunės v.) 

spirito varyklos sandėlis balan
džio 21—22 naktyje darbinin
kų buvo išplėštas ir pavogta 
apie 400 literių spirito. Ant 
rytojaus balandžio 22 d. Varyk
los meisteris Radlovas pranešė 
varyklos nuomininkams apie at
sitikimą. Dar naktį praleidus, 
balandžio 22 d. atrasta meiste
rio Radlovo lavonas paskendęs 
spirito cisternoje. Balandžio 25' 
d. išvyko į atsitikimo vietą tei
smo’ tardytojas Marcinkevičius 
su gydytoju.

Pas svarbiųjų bylų teismo 
tardytoją yra iškelta byla del 
spirito grobimo iš minėtos va
ryklos, ir Radlovas toje byloje 
lošė svarbią rolę. “L. Ž.”

1923 Metų Alaus Ga
myba Lietuvoj

Praeitais metais Lietuvoje, 
be Klaipėdos krašto, veikė ke
turiolika alaus daryklų, kuriose 
pagaminta 1,015,394 kibirai 
alaus. Akcizo iš to alaus vals
tybės iždas gavo 876,338 litus 
ir 21c. O kiek išviso piliečiai 
už alutį sumokėjo?! “Tr.”

46. Dievo žmogus. Apysaka iš darbininkų gyve
nimo. Pagal M-RS. Parašo I. G-žis. Boston,

Mass., 1908, pusi. 64 ........................................ 15c
■17. Dykumose ir Giriose. Apysaka. Parašė II. 

Sinkevičius. Verte M. Pečkauskaitė. I Dalis 
•—232 pusi., kaina 90c.; II Dalis, 187 pusi., kai
na 90c. Kaunas, 1921 m. Abi dalįs ... $1.80

49. Darbhs. Prancūziškai parašė Emile Zola. Lie
tuviškai verte A. J. Uoga. Romanas, ąntrbji 
dalis “Keturių Evangelijų”. Pirmas tomas.
Chicago, Ill., 1913, pusi. 219................................. 75c

50. Dievaitis. Parašė M. Radzevičiūtė. Lietuvių kal- 
bon išvertė Kazys Puida. Šiy laikų apysaka. Pa
girta Varšavoje ant konkurso 1d. gegužio, 1888 

‘m. Labai gražus užimantis apipasakojimas.

110. Huckleberry Fionas. Parašė Kmitas. Yra tai 
didėle ir labai graži pasaka 43 skyriuose. Chi
cago, Ill. 1914, pusi. 284 ................................. 75c

120. Idėja ant mėšlyno. Apysaka musų dienų. Au
kauja broliams lietuviams. Musė. Plymouth,

Pa., 1900 .........................................................  10c
121. Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. Pasa

kos surinktos d-ro J. Basanavičiaus. Šioj knygoj 
telpa keli šimtai gražių pasakų, apie rojų (dan
gų , čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cholerą; 
apie dvasias (dusias), velnius, jų vaidinimąsi ir 
t.t. Pasakos užrašytos tokioje tarmėje, kokioje 
buvo girdėtos. Panevėžyj—pagal tarmę panevė
žiečių; Šiauliuose—pagal pagal tarmę šiaulie

Įveda Lietuvių Kalbą
Klaipėdos krašto Direktorija 

įsakė * visose mokyklose įvesti 
Lietuvių kalbos mokslą.

Raita Policija Kaune
• Piliečių Apsaugos Depart- 

mentas organizuoja būrį raitos 
policijos, kuri Kaune prižiūrės 
tvarkos naktimis.

Žuvų žvejyba
Vasario mėnesyje juroje su

gauta įvairios žuvies 10,000 ki
logramų, kurios vertė siekia 
12,800 litų. Kuršių juroje ta
me pat laike pagauta 80,000 ki
logramų žuvies, 30,000 litų ver
tės.

Lietuvos Sutartįs
Lietuva yra padarius preky-

bos sutartis su —
Tarybų Rusija 1921 m.
Tarybų Ukraina 1922 m.
Anglija z 1922 m.
Šveicarija 1923 m.
Čekoslovakija 1923 m.
Danija 1923 m.
Irlandija 1923 m.
Tuo budu Vokietija bus de- 

. vintą valstybe su kuriomis pre
kyba reguliuojama s.utartimis.

Paskendo Garlaivis
Balandžio 11 garlaivis “Dar 

bininkas”, plaukęs iš Alytaus į 
Kauną, veždamas tris vagonus 
javų ir 16 keleivių, privažiavęs 
prie vietos kur stovėjo Prienų 
tiltas, užvažiavo ant tilto pama
tines geležies ir sudužo. Kelei
viai išgelbėta, garlaivis su kro
viniais nuskendo.

Rado Daug Gintaro
Anot “Klaipdėos žinių”, ba

landžio 23 d. netoli Girulių, ju
ros pakrantėje žvejai radę daug 
gintaro: vietomis iki 10 svarų 
krūvoje, didesniais ir mažes
niais gabalais.

Knygos bus Peržiūrima
Nuo balandžio mėn. pradžios 

prie švietimo Ministerijos pra
dėjo veikti nuolatinė Mokslo 
Priemonių ir knygų tikrinimo 
komisija, kuri spręs knygų ir 
vadovėlių tinkamumą mokyk
loms. Knygų autoriai ir leidė
jai, kurie yra užinteresuoti kad 
jų kuriniai butų leisti vartoti 
mokyklose, turi komisijai pri-

Uksidarė Fabrikas
Stiklo fabrikas ties Kaunu, 

Petrašunuose, .atidarytas 1923 
m. ir išgyvavęs metus, jau už
sidaro. Fabrike dirbo apie 300 
darbininkų, kurių dauguma bu
vo kitašaliai. Per trumpą savo 
gyvenimą fabrikas daugiau pra-' 
siskolino negu jo turtas vertas. 
Visa tai atsitiko del nesugebė
jimo vesti fabriko administra
cijos. Vien tik darbininkams li
ko neišmokėta apie 70,000 litų. 
Dabar darbininkai atleista nuo 
darbo, o fabriko nejudomam 
turtui uždėta areštas ir parduo
ta iš varžytinių. Pirmoje eilė
je atlyginama darbininkams, o 
paskiau skolintojams.

Komunistai Kaune Su
imti Gegužinėj

Kaune komunistai gegužio 1 
dieną neiškentė viešai nepasiro- 
dę. Apie 11 valandą, jų būrelis 
išėjo iš senojo miesto ir leidosi 
Laisves Alėja, dainuodami Ru
siškai internacionalą. Bet prie 
Įgulos bažnyčios jų eisena pasi
baigė. Visus čia milicija suėmė. 
Pasirodo kad tarpe demonstran
tų buvo beveik vieni žydukai ir 
žydelkaitės.

Lenkijos Pakraščiai Ne
rimsta prieš Tironus 
Lenkų laikraščiai praneša kad 

Lenkų valdžia greitu laiku šau
ksianti specialų “kresų” (pakra
ščių) konferenciją, kurioje da
lyvausią visų seimo partijų ^at
stovai. Ekspertų komisija pa
tieks savo nuomonę del pakraš
čių valdymo. Lenkų valdžios 
sferose vyrauja nuomone įstei
gti prie vidaus reikalų ministe
rijos atskirą pakraščių reika
lams įstaigą autonominio pobū
džio.

Vilniaus Lenkų laikraščius 
peržiurėjus galima įsivaizdinti 
kokia visame krašte anarchija 
siaučia. Taip, laikraščių žinio
mis, tik per pirmą Velykų die
ną vien Vilniaus apskrityj api
plėšta devyni dvarai naujai ap
gyvendintų nuo Vhršavos ir Po
znanės kolonistų. Iš jų paimta 
arkliai, pinigai ir kai kurie ūkio 
padargai. Užpuolikai apsigink
lavę šautuvais ir granatomis. 
Jei jie kame nors sutinka pasi
priešinimą tai paleidžia ginklus 
veikti ii; padegę trobesius pasi- 
traukią. Panašių žinių Lenkų 
laikraščiams kasdien netrūksta.

Pradinės Mokyklos
Švietimo Ministerijos statis

tiniais daviniais, pradinių mo
kyklų skaičius -vasario 1 d. bu
vo 2,020; pradinių mokyklų mo
kytojų — 2,695. Iš to skaičiaus 
yra’ 1,416 moterų ir 1,279 vyrų 
mokytojų. Tautybės atžvilgiu 
jie skirstosi taip: 2,375 Lietu
viai, o likusiejj > kitataučiai.

Tuo pat laiku pradinėse mo
kyklose buvo 117,567 mokinių. 
Iš jų 66,833 berniukai ir 50,731 
mergaičių. Tautybės žvilgsniu: 
98,929 mokiniai Lietuviai, o li
kusieji 18,639 kitataučiai.

“Tr.”

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

1822 So. Halsted Si.
Chicago, III. Phone Canal 4730.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

38 Park Row 
New York, N. Y.

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, HI.
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

Lithuanian Legation 
2622 — 16th Street, N. W. 

Washington, D. C.

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prisiusuami loc.
“GYDYTOJAS"

4154 So. Western avc. 
Chicago. Ill.

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LI ATMESTAS

Naudojamas u:o dieniai.čij sąnarių 
ir mt-kttlų.

Nuo skausmų !.ruti:.ūje ir pečiuose.
Kuomet reuiiiu lizinus vist muskulus • 

sutraukia i mazgą.
Nuraminimui -I ebanrin, darančių 

neuralgijos gn ai b v n i ų.
Nuo išnarinimu ir nunrmimų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrlnkit Juonį i — Pravys bkausmj 

Salin. ;
Visuomet laikykite lunką po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis =
jums bus reik dingas. '

35c. ir. 70c. už bonkų aptiekose. ’J
F. AD. RICHTER & CO.

101-114 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.

Šiauliuose, 1908, pusi. 307'................................. 85c

51. Dievo žvaigždė. Historiška iš Kristaus laikų a-
pysaka, pagal Wallace’o “Ben-Hur”. Iš Lenkų 
kalbos vertė Karolis Vairas. Vilniuje, 1907 m., 
pusi. 210............................................................. 40

52. Dainavos Šalies Senų žmonių Padavimai. Ke
letas užimančių pasakiškų aprašymų. Surinko 
Vincas Krėvė. Vilnius, 1913, p. 158 .............. 75c

54. Duona! Basi Vaikai. Degtukai. Senelis. Po
naitis. Paraše K. Jasiukaitis. Vilnius, 1905, 
pusi. 27 ......................................................... 10c

65. Emigracija. Iš darbininkų gyvenimo paveik
slėlis. Paraše J. Šliburis. Brooklyn, N. Y., 

1908, pusi. 47 ............................................... 20c

67. Eustakijusas. Istorija iš pirmutinių amžių
4 krikščionybės. Versta iš lenkiškos. Shenan

doah, 1910, pusi. 128 ... .................................. 35c

čių; Suvalkų guber., ir t.t. Chicago, Ill. 1903 
pusi. 470 .................................................... %......... 1.75
Audimo apdaruose ........................................   2.75

123. Istorija apie gražią Katriuką ir jos visokius 
atsitikimus. Antra laida. Graži pasakaitė.

Brooklyn, N. Y., 1913, p. 32 ............................. 20c

124 Istorija Septynių Mokytojų. Labai akyva apy
saka iš senovės arabų gyvenimo. Brooklyn,

N. Y., 1912, p. 158 ............................................. 75c

125. Iš po kalavijo ir Kajimas. Dvi apysaki. 1) Iš 
kares laikų, kada švedai kariavo su vokiečiais.
2) Kaip Kajimas žydas vogė ir vogtus daiktus 
priimdinėjo nuo kaimiečių. Parašė M. černe- 
da, lietuviškai vertė V. Stagaras. Plymouth,

Pa., 1894, pusi. 256 ........................................... 40c

126. Iš daktaro pasakojimų. Rudens diena, Sulau
kė. Parašė Šatrijos Ragana. Shenandoah, Pa., 
1907, pusi. 69 ............................................ 25c

76. Fabiolė arba katalikų bažnyčia katakumbose. 
Paraše kardinolas Wiseman, verte Vytautas.
Shenandoah, Pa. 1908, pusi. 353 .....................  $1.00

81. Gyvenimas Genovaitės. Morališka apysaka 
iš senovės laikų, kurioje aprašo gyvenimą ir 
vargus nekaltos moteriškės; ilgą laiką esant 
kalėjime gimė kūdikis ir ant galo tapo pa
smerkta mirtin, bet ji liko gyva. Plymouth,

Pa., 1906, pusi.*225 .......................   75c

82. Gyvenimo vaizdeliai, susidedanti iš devynių 
gražių pasakaičių. Chicagoje. III., 1902, pu

slapių 99 . . .................  30c

83. Gipsinis Jotis. I Paveikslėlis iš noturos. II
Per kytrumą. Paveikslėlis iš gyvenimo. Pa
rašė grovas Lėly va. Lietuviškai išguldė Jo

nas. Shenandoah, Pa., 1897, p. 38 ................. 20c

85. Girinikąs Pašakarnis. Begėdis. Jonas. Pasako
jimai. Parašė V. K. Račkauskas. Scranton,

Pa., 1911, puslš 42 ............................................ 30c

88. Granatų Pavėsyje, pasakos Oskar Wilde. Ver
tė Kazys Puida. Labai užimančios pasakos. 
Skaitysi ir norėsi skaityti. Brooklyn, N. Y.
1914, pusi. 159 .................................................... 50c

90. Geležinkelio Sargas Tylius. Gcrharto Hauptma-
no novelė. Vertė Bėgis. Chicago, Ill., 1913, pus
lapių 51 .... .................................................... 20c

91. Geležinkelis. Pagal svetimus rašynius parašė
K Stiklelis. Chicago, Ill., 1908, pusi. 21 .......... 10c

127. Ivanhoe. Romanas. Parašė Walter Scott, ver
tė K. Karki y s. Kaunas, 1922 m. I Tomas, 226 
pusi.; JI Tomas — 222 pusi. Kaina kiekvieno 
tomo po 75c. Už abu tomu®............ $1.50

128. Išvakares gret Lcmano ežero. Parašė kun. M. 
Morauskis. Vertė Gerutis. Shenandoah, Pa., 

1906, pusi. 172 ........  75c
130. Iš gyvenimo bemokslio ir Mokykloje. Chicago,

III., 1912, pusi. 21 ................................................. 10c

131. In šviesą per ašaras. Apysaka Šatrijos Raga
nos, iš gyvenimo Juozuko, lankančio mokyklą. 
Vilnius, 1908 m., pusi. 50............................................15

132. Istorija apie Genovaitę, jos vargus ir t. t. Iš
lenkiško išguldė L. Ivinskis, Bitėnai, 1907 m., 
puslapių 112 ........................................................ 35c

146. Jaunieji Skriauja. Medžioklės piešinys — apy
saka. Lenkiškai parašė J. Weyssenhoff. Lie
tuviškai vertė Kazys Puida. Brooklyn, N. Y.
1912, .pusi. 309 ..................................................... $1.25

92. Gulivaro kelionė j nežinomas šalis. Guldė P. Že
mutis Chicago, Ill., 1907, p. 89 ......................... 50c
Audimo apdarais ...................................... .... 75c

93. Gyvenimo gabalėliai. Turinys: 1) Prakalbos vie
toje. 2) Saulutė teka. 3) Pavasario stebuklui. 
4) Vasaros rytas. 5) Piemenėlis. G) Senelis. 7) 
Jomarkas. 8) Antanukas. 9) Vienturtis. 10) 
Skaitymas. ll)Dienos. 12) Iš dienų bėgio. 13) 
Laukas. Parašė K. Stiklelis. Chicago, Ill., 1908,
pusi. 50 ................................................................ 20c

91. Griuvėsiuose. T ūbai žingeidus vaizdelis iš gy
venimo. Paraše K Jasiukaitis. “Laisvės” lai
da, So. Boston, Nass., 1913, pusi. 4G .. . .... 15c

97. Geležiniai Nagai. Parašė Arthur Stringer. Vertė
Erdvilas. Worcester, Mass., pusi. 72, didelio for
mato........................................................................... 35c

98. Gailutis, mielaširdingas kunigaikštis. Pagal se
novės pasakojimų parašė D. T. B. Mahanoy Ci
ty, Pa., 1906 m., pusi. 62............................................15

99. Gintautas, paskutinis Krive 1413-1414m. Ilis-
torijos apysaka. Parašė S. Paškevičienė. Vilniu- 
niuje, 1912, pusi. 125 ......................................... 50c

100. Gyvenimo Akordai. Parašė Vaidilute. Kau
nas, 1921 m., 16? pusi................................ 75c

109. V. Haul’o Pasakos, su 30 paveikslų. Mokinių 
vertimas, švietimo Ministerijos Leidinys, Lie
tuvoje. Spausdinta Berline, 1921, 217 pusi. $1.25

117. Jura. Romanas. Parašė B. Kellermannas, 
verte K. Puida. Kaunas, 1923 m., 258 pusi. $1.00

158. Kandidas. Voltaire. Verte Karolis Vairas, le-- 
šos ir spauda “Dirvos”, Cleveland, Ohio, 1922
m., 170 pusi.......................................................... 50c
Dailiais audeklo viršeliais ............................. $1.25

159. Kares laukuose. Paraše Vsevolod Garšin. Ver
tė A. L—lis. Pasaka iš laikų karės maskolių
su turkais. Chicago, Ill., 1906, pusi. 81 .... 35c

160. Kapitonas Velnias. Prietikiai Cirano DeBcrge- 
rac. Verte iš Francuziško kun. Dr. M. Juody- 
šius. Užimanti apysaka. Mahanoy City, Pa.
1908, pusi. 404 ..................................................... $1.15

167. Kunigo Giminė. Parašė J. Gerutis. Shenandoah,
Pa., 1906 m., pusi. 68........   25c

1G8. Krasauninkas. Laižybos — Dievo žmonės. Para
šė Ksaveras Vanagėlis. Philadelphia, Pa., 
1910 m., pusi. 28. .. .x........................................10

1G9. Kunigas. Apysaka iš lietuvių padavimų. Para
šė Adolfas Vėgėlė. Yra tai graži istoriška iš se
novės lietuvių gyvenimo apysaka, naudinga ko- 
žnam perskaityti. Vilniuje, 1909, p. 134 .... 50c

171. Kuprelis. Puiki apysaka iš gyvenimo, kaip 
Kuprelis bevargoninkaudamas Įsimylėjo į gra
žią Kazelę, kurią ruskis paveržė nuo Kuprelio, 
kuris, kad atgauti Kazelę nuo ruskio, keliavo net 
į šventą Žemę, Jaruzolimą. Parašė Ignas Šei
nius. Brooklyn, N. Y., 1913, p. 258 .................  1.00

172. Kankintinio sūnūs arba pirmųjų krikščionių 
persekiojimas. Sutrumpinta iš kardinolo Wisc- 
man’o “Fabiola”, su paveikslėliais. Vilniuje, 
1908 m., pusi. 76................................................ 30

173 Krikščionys. Parašė Leonidas Andrejevas. 
Lietuviu kalbos išvertė Augustinas Janulaitis. 
‘Varpo” B-vės leidinys Nr. 26. Kaunas, 1922 m.

30 puslapių .................................................... 10c
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Kas Girdėt Cievelande-Apielmkese noitu į streikeri •vietas di;-i
Telefonas Prosneet 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.5= I______________ _ ________________________

KUDIRKINĖS REIKALAI
Dr. V. Kudirkos Draugystės 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, birželio 1 d., nuo 2 v. 
po pietų, Flynn salėj, 5309 Su
perior Avenue. Visi nariai pri- 
bukit ir naujų atsiveskite, šia
me susirinkime reikės galutinai 
prisirengti prie pikniko, išrink
ti piknikui darbininkus ir viską 
kas reikalinga.

Draugijos piknikas įvyks 15 reikalais patariame kreiptis va- 
<1. birželio. Visi nariai turėtu karais tarpe 6 ir 8.
jame dalyvauti. [-----------------

Sekr. K. Rugienius. Klaidos pataisymas. Pereitą 
 sykį vietinėse žiniose buvo per

SLA. 14 kuopos piknikas. Ne- 'klaidą paduota žinelė apie tai 
dėlioj, birželio 1 d., ant Chest- ■1 uk bažnytinis choras turėjo va- 
nut Grove įvyks SLA. 14 kuo-1 karienę. Buvo tai vakaras su 
pos piknikas. Prasidės nuo 9) dainomis, po vadovyste J. Či- 
val. ryte. Bus šiokis tokis pro- Įžausko.
gramas: susidės iš Lietuviškų) 
žaislų, ir kalbės P. J. žiūrįs apie 
SLA. reikalus.

Chestnut Grove yra gale Ii-Į 
nijos State Road karais važiuo- 

, jant.

J. Plerpos išleistuvės. Perei
tą subatos vakarą būrelis San- 
dariečių parengė išleistuvių va
kariene savo draugui ir veikliam 
nariui Jonui Plerpai, kuris išva
žiavo gegužio 28 d. iš New Yor- 
ko apsilankyt Lietuvon.

Paviešėjęs keletą mėnesių sa
vo Tėvynėje, apžiūrėjęs atgimu
sio savo krašto įvairias sritis, 
jis žada sugryžti apie rudeni.

Su juo sykiu išvažiavo ir Juo
zas Šukys, kuris taipgi mano ru
denop sugryžti.

Gegužio 21 d. Leviathan laivu 
išplaukė Lietuvon šie Clevelan- 
diečiai (per “Dirvos” Agentū
rą) A. Balsis, J. Čerauka, ir A. 
Urpšas (iš Pennsylvanijos).

Birželio 7 d. laivu George Wa
shington išvažiuoja per “Dir
vos’ ’Agentūrą šie: P. Lukošius 
ir J. Zdanevičius.

Nesąmonės. Clevelande (gal 
ir kitur) eina gandai tarp žmo
nių kad esą be paliudijimo iš 
kunigo niekas negali į Lietuvą 
įvažiuoti. Tokios kalbos yra di
džiausios nesąmones. Seniau to 
reikalavo prie caro, nes be ku
nigo paliudijimo Rusijos konsu
lai neišduodavo pasų parvažia
vimui. Dabar visai kas kita. 
Užtenka paduoti prašymą paso 
j Lietuvos Atstovybę, jį vizuo
ti pas Lietuvos Konsulą, ir va
žiuok. Amerikos piliečiai turi 
gauti Amerikos pasportą ir jį 
užvizuoti pas Lietuvos Konsulą.

Seredoj, gegužio 28 d., iške
liavo iš Clevelando porai savai
čių į rytines valstijas poni Bal- 
trukonienė, Jule ir Elena Bal- 
trukoniutės. Visos trįs Cleve- 
landietės pirmiausia vyksta į 
South Bostoną, kur gegužio 30 
d. apsilankys M. Petrausko ope
ros perstatyme. “Eglė žalčių 
Karalienė”, paviešės po Bosto
ną, paskui apsilankys -New Yor
ke ir apielinkėse, o gryždamos 
žada sustoti Niagara Falls ap
žiūrėti.

Utarninke, gegužio 27 d., at
silankė “Dirvoje’ ’St. Reikus, iš
važinėjęs rytinėse valstijose ke
letą mėnesių. Nors Clevelande 
jis pirmiau gyveno, bet nelieka 
čia, išvyko tą pati vakarą į D 3- 

■ troitą, o iš ten palengva trauks 
vakarų linkui, Į Kaliforniją. Jei-

“Dirvą” Galima Gauti 
Ketverge* vakarais 

Pavieniais Numeriais 
sekančiose vietose

2271 St. Clair, Kauno Krautuvėj
1135 E. 79 St. Kobylanskio vai

stinėj.
2026 St. Clair, pas Shaker.
7901 Superior Ave., kampas E.

79th St., Kopecnv’s vaistinėj,
1063 E. 79th St., arti St. Clair, 

pas A. Kazlauską.
1417 E. 21 St., pas G. Garmų.
6603 St. Clair Ave., pas Kaupą.
6502 Superior Ave., kampas Ė. 

65th., pas J. Pilvelį.
6602 St. Clair Ave., pas Langą. 

gu ten jam patiks, nemano 
gryžti i rytus.

su-

Aug. Jankauskas, buvę? 
penkis metus “Dirvos” adminis
tratorius, padavė rezignaciją iš 
savo vietos ir pasitraukė nuo ge- 

l gūžio 24 dienos.
Kolei kas “Dirvos” krautuvė 

! buna atdara tik tam tikromis 
| valandomis, ir su svarbesniais

nėr

Clevelande su priemiesčiais 
j yra netikėtinai daug telefono 
j vielų. Jeigu visas jas sudarus 
galą su galu į vieną, jos apsuk- 

| tų žemes skritulį 21 sykius.
Telefoninių vielų yra šitokių 

skyrių telefonų:
468,607 mylios požeminių 

belio vielų.
90,960 mylių ant stulpų 

bančių vielų.
17,185 mylių sujungiamų 

lefono vielų.
19,000 mylių atvirų vielų.

■ 6,865 namuose suvedžiotų vie
lų .

63 mylios povandeninių kabe
lių vielų.

te-

Columbus, O. — Delei stovė
jimo angliakasyklų, išdirbėjai 
kasykloms reikmenų ir anglims 
vagonų prietaisų, kaip ir pačių 
ratų, neturi ko daug veikti. Vie
na didžiausių tokių dirbtuvių 
juda tik. po biskelį.

Kitos vagonų dirbtuvės dirba 
gerai; jos pristato savo išdirbi
nius į kitas valstijas.

Co.

Krau- 
galima gauti visokių nu

garinių ir an-

Superior Home Supply 
yra paranki Clevelando Lietu
viams kadangi randasi Lietuviu 
gyvenamame 
tuvėj 
mama reikmenų 
glinių pečių, elektriškų lempų, 
torielkų, bliudų ir visokių puo
dukų ; maliavos namams ir vis
kam kitam maliavot. Taipgi už
laiko visokių sirupų, miltelių, 
apinių ir kitų reikmenų. Krau
tuvė randasi 6101 Superior av.

šuniški įstatymai — tokius 
įstatymus pereitą panedėlį iš
leido miesto taryba, ir ar-jums 
patiks ar ne, po liepos 4 d. visi 
kurie laikote savo namuose šu
nis ar šuniukus turėsit uždėt, 
ant jų snukių dratines apsaugas 
nuo įkandimo. Kiekvienas šu
nelis kuris norės laisvai vaikš
čiot gatvėse ar apie namus tu
rės turėti tokią apsaugą. Da
bar galės pasirinkti ar be drati- 
nės snukiui apsaugos būti pri
rištam prie šniūro, ar laisvam 
bėgiot apie namus su dratinėm 
grotom ant galvos.

Šunų savininkai bus baudžia
mi jeigu leis šunis lakstyti be 
apsaugų ant snukių.

Panedėlyje Clevelande _prasi
dėjo mechaniškų inžinierių pa
vasarinis suvažiavimas. Daly-

JEI NORITE 
Pirkti ar parduoti namą, 
Išnuomuoti kambarius, 
Pirkti ar parduoti automobili, 
Atidaryti krautuvę, 
Praplėsti savo bizni, 
Apdrausti savo gyvastį, 
Apdrausti nuo ugnies savo namus ir 
rakandus —

Visados garsinkites ir kreipkitės

■DIRVA”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

vauja apie 1,500 inžinierių 
kalbėjimui savo proefsijos 
kalu. - '

Sekančiam mokslo metui 
rimą išgaut i daugiau mokesties f 
miesto mokyklų mokytojams iri 
mokytojoms, kurių yra 4.500 iš
viso. Jei bus pakelta kiek nu-1 
matomą tai algų padidinimas 
vienas sieks 15446,000 metams.

Prie to, dar trūksta mokyto
jų kadangi daugelis rezignuoja 
del mažo mokesnio, o taipgi di
dėja mokyklų ir mokiniu si 
čius, norima dar paimt apie 230 
daugiau mokytojų.

Gelžkelių kompanijos sako; 
jog kasyklos kurios turi ne-uni-j 
jistus darbininkus gali lengviau 
veikti negu turinčios unijistus. 
Jos geriau ir dirba.

Ohio valstijoj sakoma yra į 
7,000 ar 8,000 nedirbančių ang
liakasiu ; apie 4,000 dirba dalį 
laiko ir 4,000 pilną laiką.

Baltimore and Ohio gelžkelis 
atleido dalį savo darbininkų va
karinės Pennsylvanijos kasyklų 
srityse, nes nėra kas vežioti.

SLA. 136 kuopos susirinki
mas atsibus birželio 4 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių salėj. Vi
si nariai kviečiami lankytis, nes 
turim svarbių reikalų aptarimui 
ir savo draugus 
čiame norinčius 
SLA. bei senus 
ti savo draugus 
dingą organizaciją.

Stasys čerauka,

Įstoti Į tą nau- 
prisirašyti prie 
narius atsives- 
įstotiį šią nau-

Clevelande, molderių organi
zacija užginčija skebų fabrikan
tų draugijos paskelbimą jog 
molderių streikas pasibaigė kad

DVEJOS PRAKALBOS
Pėtnyčioj Geg. May 30
Pradžia 3 po pietų, 7017 Superior Av.

Ar Sugryš Mirusieji pas 
Gyvuosius?

Kalbės A. STEPONAITIS 
iš Brooklyn, N. Y.

EKSTRA! EKSTRA?
Ned. Birželio June 1 d.

S. Bcncckas
Tema

Penkta Abelna Karalystė?
Pradžia 3 po pietų, 7017 Superior Av.
Kalbės Garsus Biblijos Studentas
S. BENECKAS iš Chicago, III. 

Kviečiame visus atsilankyti ant šių 
svarbiu prakalbų.

INŽANGA DYKAI—KOLEKTŲ
NEBŪNA.

M
Columbia Rekordų 

ir Grafofonų
C' Krautuvė
H| Patogiausia Clevelando > 

Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus, 
čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai. .75c

M

trt II < Warren S. Stone, vyriausias —'t:
VA I galva gelžkelių lokomotivų inži

nierių brolijos, sako jog abidvi 
dabartinės partijos prigers alie-j 

i jaus skandale ateinančiuose rin- 
i kiniuose, o laimės trečia partija 
su ISenatorium La Follette prie- no- 1

, šakyje. Jisai taip pasakė savo
I kalboje drapanų siuvėju unijos 
konvencijoj New Yorke.

Clevelande eina svarstymai 
ir derybos apie pakėlimą tram- 

jvajų darbininkams algų. Pagal 
dabartinio mokesnio jie negali 
pragyventi, bet jeigu bus kelia-;

PARDAVIMAI 
2 šeimynų namas, ant didelio loto, 

E. 74 St., $16,000. Prieinamas įmo- 
kėjimas.

2 Šeimynų namas ant E. 77 St. ar 
. ' ti St. Clair; $10,200, taipgi trįs pa-ma algos, važinėtoje! 1 turės mo-ivįcnjaj namai arti East 74 St. ir Su- 

<al‘i keti po 10 centu. Dabar moka i perior. Visi geri pirkiniai. (23) 
. 1 KREIPKITeS 996 EAST 74 St.

j apie 6 centus. I Randolph 5456 R

Cincinnati. O__ Tūlas drapa-I 2 šeimynų, po penkis kambarius,
, , - - i v ii laineri pavienis namas ant to patiesĮ nu SIU! .t klos savininkas, Nash, 1į0^0_ $10,500. Prieinamas įmokėji- 

, prisilaikydamas “Auksinės Tai- mas. . (23)
syklės” kad nevalia būti milijo- 

i nierium, pasiryžo išdalint savo 
kompanijos 100 nuošimčių pelną 

į nuo savo akcijų gautų nuo pel
no. Nash turi ?600,000 vertės 

j akcijų, ir dar tiek gavo pelno, 
Į todėl jis pasidaro milijonierius, 
ko jam jo sąžinė nepavelijanti.
Jis pareiškė kad 
kyt kompanijos 
rankose, bet tik 

: kinti darbininkus 
rao paimti kompaniją valdyti.

Savo $600,000 pelno jis išda- 
I lins taip kad kožnas darbinin
kas turėtų bent po keturis šėrus 
po $100 vertės. Jam dirba apie 
1,500 darbininkų.

jis nori palai- 
kontrolę savo 
su tikslu mo- 
prie tinkamu-

DR. FRANK F. HAPPY 
DENTISTAS 

Visas darbas garantuojama. 
Beskausmis traukimas, 

atdara nuo 10 ryto iki 8 vak.

VIRŠ PAKELČIO
Kampas E. 20t St.

už

Auksinių Daiktų 
Krautuvė

Užlaikau visokias brangmenas 
prieinamą kainą, silabinius žiedus,
laikrodėlius, Špilkas, perlus, fontani- 
nes plunksnas, bntvas ir kitką. At
lieku visokius taisymo darbus.

J. KRASNICKAS
999 E. 791 h St. Cleveland, O.
ANT RENDOS 7 KAMBARIAI, su 

maudyne, gazas, elektra, su visais 
naujais įrenginiais. Gražioj vietoj. 
5903 Luther Ave. (22)

KARMOS
IR VĖL BARGAINAS

81 akras geros žemės, 3 akrai sodo, 
16 akrų storų klevų ir beržų girios, I 
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 
Į 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 tvartą; 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, geri dideli budinkai, že
mė moliuota; kaina $2,000; reik įjno- 
keti $1,500.

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

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

KAUNO
KRAUTUVĖ 

žzvl ST? CLAIR AVĖ.

REIKALINGAS 
“Dirvos” Bendrovei 

Žmogus apsipažinęs su 
spaustuvės darbais, ad
ministracijos vedimu ir 
rinkimu garsinimų bei 
spaudos darbų. Gera 
proga atsakančiai ypa- 
tai.

Atsiliepkit tuoj.

KREIPKITĖS 1257 E.

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

Naujas ofisas 92 1 Engineers Bldg. ivbj.iain i įso
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SKAITYK IR 
PAGALVOK

LOCKYEAR Avė. 7202, 8 kambarių 
namas su maudyne ir garadžium, 

gerai pabudavotas gerame stovyje, 
parsiduoda. Klauskit telefonu Ran
dolph 1G86. Randasi nuo 71 St. arti 
Superior avė. —

Gavo

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 mieštų patar
naujame pertraukime pinigų iš bankų 
ten kur jie buvo palikta.

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos

THE A. B. SAVINGS & LOAN CO,
3354 Superior Av. Cleveland, O

^W.WWAVAAWW.fAVAfJWAVA
JWAW/JWAW/A'WZMVAF.VAl'

«
H

Jonas Daukša ............... ...L50
Mikolas Aleliauskas . .. . ...250
Antanas žilis ............... .... 50
Anelija Šimas ............... .... 50
Kazys Runča ............... ...150
Antanas Višniauskas . . ....50
Steponas Urbšaitis....... ...100
Adomas Balkus............. ...100
Juzė Urpšaitė ............... ...150
Kostantas Stanislovaitis ...300
Anele Mulvinienė .......... ....50
Pranas Kibildis ........... ...100
Barbora Zorskienė . .. . . .’. .60
Jonas Lazauninkas....... ...100

Dabar užsirašyk
AMERIKOS LIE
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Kreipkitės vėl: 
“Dirvos” Agentūra 

3352 SUPERIOR AVE 
CLEVELAND, O.

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

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

“AMERIKOS LIETUVIS”
1 5 Millbury Street Worcester, Mass.
_________________ Ii
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Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo
nėms.

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

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

mo aparatais. Trau
kia paveikslus vi
sokių rūšių ir 
visokiu gru

pių ir pa
vienių. Pada- 

daro puikiai pa
veikslus vaikų, kū

dikių ir mokslus pa
baigusių bei komuniją 

priėmusių. Taipgi vestu
vių, draugijų, teatrų gru

pių ir šiaip visokių kitokių.

1197 East 79th Street

j. MOTERIMS IR MERGINOMS! J 
ų Gal jus turit Geltonus plaukus! O gal jus plaukai yra juodi! II 
9/ Ar Kašianiniai Rudi, ar Auksinės panos; Rausvi plaukai ar Visiii- u 
U kai Raudoni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtų, neleisk \ 
' pleiskanoms sunaikinti jų gražumo! *

Ruffles atliks tai, jei jiis tik laiks nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukui dar tebedėvit supintus į kasi, ar su- 

' sukti s j iniizgij, ar gal jau esit trumpai nusikirpę. vienok jųj nega
lite daieisti, kad nešvarios. Iškrikę p'eiskanos sugadytų jūsų išvaiz
di) ! Jums nereikės kentėti nosiangumo delei nle.Vųimo ir besi lupinio 
galvos odos, jei naudosite Ruffles.

Netikėkit musų žodžiui. Nusipirkit 05e. bonkų ir pačios per
sitikrinkite, kad Ruffles yra mirtinu priešu pleiskanų ir kaltu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoję! Galima 
gauti aptiękoee.

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

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

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, moterims ir Vaikams. Šimtai 
žmonių kurie vartoja musų sistemą 
džiaugiasi sveikata ir rekomenduoja 
tą sistemą savo pažįstamiems. Delei 
išbandymo atsišaukite ypatiškai arba 
laišku. Atsakymui indėkit už 2 c. 
štampą. Rašykit šiuo adresu: (36)

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pns tikrą Specialistą, o n« 

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

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

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

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

Nedfildieniais nuo 10 iki 1.


