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VISOKIO PLAUKO SOCIALISTAI SUSIDĖJĘ 
IŠVIEN ATSISAKO UŽTVIRTINT PREM

JERĄ KOKI PREZIDENTAS SKIRS.

Prezidentui Millerandui Liko Tuoj Pasitraukti iš 
Vietos, ką Jis Greit ir Padarys.

DARBAI
JU DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstowne neapdirbtos ge
ležies gaminimas apmažėjo su
stojus dviem tarpinimo katilam. 
Keturiolika iš 45 tarpinimo ka
tilų Mohoning ir Shenango klo
niuose stovi.

Kitos dirbtuvės tarfigi apma
rino savo veikimą.

Netoli Cambridge, O., iškas
ta naujas naturalio gazo šalti
nis išduodantis nuo 15 iki 20 
milijonų kubiškų pėdų gazo, kur 
paimta dirbti naujų darbininkų.

Akrone, nors automobilių ra
tams gumų dirbtuvės atsisako 
parodyt savo skaitmenis gami
nimo naujų ratų, vienok pada
roma dikčiai mažiau negu tikė
tasi ir negu paprastai pavasario 
laiku esti. Prastas oras atsilie
pia ant gaminių.

Apie 8,000 darbininkų yra be 
darbo, kuomet paprastai esti iki 
4,000 bedarbių.

Clevelande prasidėjo neapri
botam laikui lokomotivų inžinie
rių brolijos konvencija. Daly
vauja apie 2,500 delegatų. Ta
riasi apie įvairius savo organi
zacijos reikalus.

Los Angeles, Cal., cyanido iš- 
dirbystėj eksplozijoj sužeista 
keturi darbininkai. Del nuodin
gų gazų pasklidimo niekas ne
galėjo per tūlą laiką prie dirb
tuvės prieiti ir sužinoti ar kas 
nėra viduj užmušta.

Spring Canyon, Utah, kasyk
loj parako eksplozijoj užmušta 
du Japoniečiai darbininkai.

New Yorke, Fidelio bravore 
kilus gaisrui sudegė du darbi
ninkai. Keletas sužeista.

Kritzer ducnkepykloje Cleve
lande eina streikas. Savininkai 
kreipėsi į teismą uždraudimo 
streikuojantiems darbininkams 
atkalbinėti nuo darbo streiklau
žius.

Atstovų butas Wasingtone 
perleido bilių reikalaujantį pa
didinimo algų pašto darbinin
kams. Abelnai per visus padi
dinimo suma sieks iki $10,000,- 
000.

Vakarinių valstijų plieno ir 
zinko darbininkai negaus algų 
pakėlimo kaip buvo reikalavę. 
30,000 darbininkų ineina į skai
čių reikalavusių. Kompanijos 
atsisako algas didint.

Ohio valstijoj automobilistai 
šiais metais pravažinės 5,000,- 
000,000 mylių išviso, praleis į 
$500,000,000 ant naujų automo
bilių, pataisymų, gazolino, alie
jaus, ratų ir kelionės išlaidų, 
skelbia valstijos automobilistų 
draugijos valdyba.

1924 metais Ohio valstijoj au
tomobilių naudonėje yra apie 
milijonas.

Reikalauja Millerando 
Atsistatydinimo

Paryžius. — Premjeras Poin
care, militaristas ir užsispyrėlis 
nusmaugti Vokietiją nedavimu 
jai progos atsipeikėti, birželio 1 
d. pasitraukė nuo premjerystės 
ir su juo išėjo visas jo kabine
tas. Poincare nusmuko su sa
vo valdžia pasekmėj pereitų rin
kimų, kuriuose viršų gavo kai
rysis elementas.

Nors Prezidentui Millerandui 
reikėtų kviest kitą žmogų suda
ryt kabinetą, vienok jam kvieti
mas neteks, nes jo ir Poincares 
priešininkai reikalauja tuojau ir 
prezidentą atsistatydinti.

Francuzijos seime valdančią 
galybę turi radikališki socialis
tai, nes jie susidėdami ar su 
viena ar su kita partija gali nu
sverti dalykus. Tie radikalai ir 
reikalauja rezignacijos prezi
dento atsisakydami užtvirtinti 
kabinetą kokį sudarytų jo pa
kviestas premjeras. Iš 584 at
stovų suvirs 300 eina prieš pre
zidentą.

Kairieji, susidedanti iš kelių 
suvienytų socialistų partijų, su
tiko nominuoti ant prezidento 
Povilą Painleve.

Poincare labai atakuojamas 
už davimą tam tikrų užtikrini
mų Amerikiečiui Morganui už 
paskolinimą $100,090,000 sulai
kymui franko nuo žlugimo. Jau 
frankas buvo visai nupuolęs ka
da su pagalba Morgano Poinca
re jį iškėlė. Sakoma jog Poinca
re ne tik davė garantiją už pa
skolą, bet net užsileido kontro
liavimui tūluose vidujiniuose ša
lies reikaluose.

17 Bolševikų Nuteista 
Už Suktybes

Pasirodo kad Rusijoj — ta
me bolševikų rojuje — kiekvie
nas viršininkėlis yra plėšikas ir 
išnaudotojas, tik nėra kam vi
sų sugaudyti. Vieni kitus gau
do ir smerkia mirtin.

Leningrad. — Vyriausias tei
smas nuteisė mirtin septynioli
ka buvusių teisėjų, teismo vir
šininkų, advokatų ir ypatų su
rištų varyme milžiniškos šmu- 
gelystės ir kyšininkystės.

Chinija Pripažino Rusiją
Maskva. — Chinijos valdžia 

pripažino sovietų valdžią be jo
kių išlygų. Nieko neminima 
apie Chinijos Rytinį gelžkelį už 
kurį su Rusija buvo nesusipra
timų.

Italijos atstovų bute kilo mu
štynės tarp kairiųjų ir dešiniųjų 
kada nacionalistų atstovas pa
vadino socialistų atstovus “gau
ja”. Socialistai pradėjo kumš
timis švaistyti.

Trįs Ispanijos lakūnai karuo
se Morokkoj žuvo kada jų or
laivis užsidegęs krito žemėn.

Politiškas Dangus 
Niaukiasi

Washington. — Po nominaci
jų Republikono ir Demokrato 
kandidatų ant prezidento šį mė
nesį, radikališkas senatorius La 
Follette tėmija ką darys ir ar 
reiks jam statyti savo kandida
tūrą prieš tuos du.

Konferencija progresiviškos 
politiškos akcijos susirinks Cle
velande liepos 4 d., kuri manoma 
pasiūlys La Follettei kandidatū
rą. Progresiviai sako kad jeigu 
tos dvi partijos nenominuos at
sakančių kandidatų, reikės no
minuoti kitą prieš juos, kas be 
abejo suskaldys dvi senas par
tijas.

Senatorius La Follete išleido 
pąreiškimą bolševikams kurie 
jieško tinkamo žmogaus savo 
ukininkų-darbo partijai kad jis 
su jais visai nesiskaitys ir ne
reikalauja jų paramos. Taigi 
bolševikai pasijus kaip musę 
kandę. La Follette jeigu kan
didatuos jis turės savo rėmėjus.

Vokiečiai Vaidijasi
Berlinas. — Likučiai senosios 

Vokietijos imperijos pešasi su 
nauja Vokietijos respublika už 
klausimą sutikimo ant mokėji
mo karo atlyginimų. Dawes’o 
planas privedė vienus ir kitus 
prie susikirtimo. Didžiausi er
geliai eina Vokietijos seime, ir 
reikia manyti jog atlyginimų 
išlygų priėmimas ar atmetimas 
nuspręs ir likimą businčios val
džios.

Vieni nori kad Dawes’o pla
nas reikia priimti kaipo pama
tas tolimesinėms deryboms, o 
kiti visai nenori su juo skaity
tis.

Vėl Nori Kontroliuoti
Paryžius. — Ambasadorių su

sirinkimas pasiuntė Vokietijai 
naują reikalavimą, kuris yra 
lyg ultimatumas kad Vokietija 
sutiktų pasivesti aliantų milita- 
rei kontrolei.

Aliantų militarė kontrolė pa
sibaigė sausyje 1923 m. kuomet 
Prancūzai užėmė Ruhrą.

Japoniečiai Nepasitenki
nę Suvaržymu

Japonijoj buvo rengta pro
testo demonstracijos prieš Su
vienytų Valstijų uždraudimą į- 
važiuoti Japonams, taipgi Japo
nijos ambasadorius Washingto
ne inteikė Amerikos valdžiai iš 
savo valdžios protesto notą pa
geidaujančią kad Suv. Valstijos 
darytų viską ką gali panaikini
mui žmonių skirstymo nuo ki
tų žmonių.

Nori Panaikint Gelžke
lių Tarybą

Washington. — Kaip tik se
natorius La Follette po ligos su- 
gryžo į Washingtona, senato 
tarpvalstijinės prekybos komi
sija išreiškė pritarimo panaiki
nimui gelžkelių darbo tarybos.

Ta taryba visu laiku pataika
vo gelžkelių kompanijoms, vi
sada beveik nutardama dalykus 
darbininkų nenaudai.

SUDEGĖ 23 MERGAI
TĖS PRIEGLAUDOJ

Los Angeles, Cal. — Silpna
pročių mergaičių prieglaudoj ir 
mokykloj netoli čiohai, gegužio 
31 d. kilus gaisrui, sudegė 23 
mergaitės, o gal daugiau, bet 
tiek lavonų tuoj atrasta. Ke
liolika sužeista besigelbėjant ir 
bogelbstint.

-------- Į---------

9 Užmušta ant Gelžkelio
Attica, Ind. — Susimušus pa- 

sažieriniam traukiniui su preki
niu devynios ypatos užmušta ir 
22- sužeista.

----- 1----  
11 Žuvo Audroje

Oklahoma City, Okla. — Per
eitos savaitės pabaigoj užėjus 
audrai šioje valstijoje užmušta 
vienuolika ypatų ir padaryta 
blėdies už virš 100,000 dolarių.

NAUJAS TAKSŲ BI
LIUS PASIRAŠYTA
Washington. — Taksų suma

žinimo bilių, kurį pereitą savai
tę priėmė atstovų butas ir se
natas, Prezidentas Coolidge pa
sirašė. Nors jis nesutiko pilnai 
ant visko, ir nors tas bilius ne
buvo kaip siūlė Mellon, iždo sek
retorius, vienok sutiko 'pasira
šyti tokiu bildu padarydamas jį 
įstatymu. Tuo įstatymu, tak
su mokėjimas sumažinama jau 
ir už 1923 metus, todėl šįmet 
mokantieji mokės 25 nuošim
čiais mažiau negu mokėjo per
nai.

Kažin ar reikmenis atpigs ant 
kiek kada fabrikantai sutaupys 
tūkstančius dolarių nuo taksų.

V alku Darbo Kontrolia
vimo Bilius Priimta 
Washington. — Senatas per

leido priedą prie Suv. Valstijų 
konstitucijos kuriuo federalė 
konstitucijos, kuriuo valdžia 
amžiaus vaikų darbą. Tas prie
dai’ dabar eis kiekvienai valsti
jai užtvirtinimui, tada bus įsta
tymu jeigu trįs ketvirtdaliai 
valstijų jį priims.

Milijonierk ’ žmogžu
džiai

Chicago. — Jau apie mėnuo 
laiko kaip čia eina keistas skan
dalas. Jis išėjo į viršų labai ne
tikėtoj šviesoj. Kelios savaitės 
atgal pražuvo milijonieriaus 14 
metų amžiaus vaikas. Jo tėvai 
gavo laiškus reikalaujančius pi
nigų už vaiko paleidimą. Bet 
sugavikąi vaiką vietoj laikyt 
gyvą, tą pačią dieną nužudė kai 
sugavo. Pereitos savaitės pa
baigoj pasirodė kad žmogžu
džiai irgi yra milijonierių vai
kai, du universiteto studentai, 
po 19 metų amžiaus.

Jiems reikėjo pinigų, ir nuo 
to vaiko tėvų reikalavo $10,000.

Visos trįs milijonierių šeimy
nos dabar kaujasi: vieni nori iš
siliet savo sūnūs nuo pakorimo, 
kiti nori kad įstatymai už žmog
žudystę nebūtų paniekinti.

Apgynėjai ima jieškot išsisu
kimo išradimu jog žmogžudžiai 
tą padarė nuo proto pamišimo.

Lakūnų Kelione Aplink 
Žemę

Kušimoto, Japonija. — Ame
rikos oro keliauninkai aplink 
žemę pribuvo į šį mažą žuvinin
kų kaimelį, paskutinę stotį ant 
Japonijos žemės, iš kur skris į 
Chinija, kur per Geltonąsias 
jūres yra 500 mylių kelio.

Francuzai lakūnai, kurių or
laivis pereitą savaitę sudužo, 
nusipirkę Chinijoj kitą, leidosi 
tolyn kelionėn. Jie tuoj perlėks 
j Japoniją per Geltonąsias jū
res.

Portugalai lakūnai randasi 
Indijoj, iš kur vyks į Chinija, o 
paskui į Japoniją.

Prancūzas kumštininkas Car
pentier turėjo antras savo kum
štynes Amerikoje, Michigan Ci
ty, Ind., gegužio 30 d. Carpen
tier pralaimėjo nors nebuvo su
muštas. Viršenybė pripažinta 
Amerikiečiui Gibbons, žiūrėto
jų buvo į 27,000. Carpentier 
gavo $70,000 už savo imsies su
daužymą, Amerikietis gavo ki
tą likusio pelno dalį.

Lietuvos Metaliniai Pinigai
Seimas priėmė me- litų

Skris Orlaiviais ant 
Šiaurinio Poliaus

Roma. — Amundseno, šiau
rių tyrinėtojo, ekspedicija ant 
šiaurinio poliaus su orlaiviais 
rengiasi iš skristi iš Italijos bir
želyje, ir apleis miestą Pisa apie 
10 dieną. Amerikietis Leite
nantas Davison bus ekspedicijos 
vadu.

Skris ant šiaurinio žemgalio 
tris metaliniai monoplanai. Jie 
susitiks Amundseną Spitzber- 
gene, šiauriausiam punkte Nor
vegijoj. Ant šiaurinio poliaus 
du orlaiviai pasidalins su tre
čiuoju maistu ir gazolinu, tas 
trečiasis gryš j Spitzbergeną, o 
kiti skris į Alaska.

Visi tie orlaiviai turi bevieli- 
nio telefono ir telegrafo prietai
sus.

Turės išduoti atskaitas. Se
natas priėmė nutarimą reika
laujantį kad partijos dalyvau
jančios rinkimuose ir jų kandi
datai tuojau išduotų savo at
skaitas kiek gavo ir kiek išlei
do pinigų savo rinkimams.

Ellsworth, Me., Penkiolikos 
metų mokyklos vaikas nužudė 
mokytoją, 19 metų merginą, 
prie kurios jis mokinosi su ki
tais vaikais.

Iš Dayton, O., daryta bandy
mai skristi orlaiviu mechaniš
kai kontroliuojamu. Du lakū
nai pralėkė 500 mylių per sep
tynias valandas ir 43 minutas.

Lietuvos 
talinių pinigų leidimo bilių. Ti
kima jog pirmi pinigai pasiro
dys apie rugpjūčio mėnesį. Ke

liolika firmų prisiuntė savo iš- 
j lygas pinigų mušimui. Tarp tų 
1 yra Lietuvoj Schmidto dirbtuvė, 
kelios Vokiečių, šveicarų, Danų, 
ir Austrų įstaigos, ir paskiau
sia, bet ne paskutinė, Anglijos 

Į pinigų mušimo įstaiga.
Visa pirmų metų laida sieks 

vertės 21,000,000 litų, imant su 
1 centu iki 5 litų.

Piešiniai naujiems pinigams 
pagaminta žinomo Lietuvos ar
tisto Zikaro. Ant vieno pinigo 
šono (kožno) bus Vytis, o tik 
kita pinigo pusė kiekvienos ver
tės bus kitokia.

Kitos pinigo pusės perstatys 
įvairius Lietuvos gamtos tur
tus. 1, 2 ir 5 centų pinigai per- 

I statys linus ; .10, 20, ir 50 centų 
I pinigai, miežius ir avižas. Vieno 
į lito pinigas (sidabrinis) persta
tys aržuolo šakutę kaipo tvirtu
mą ir pastovumą tautinių pini
gų. Penklitis perstatys rugių 
varpas kaipo šaltinį sunkiai dir
bančios tautos svarbiausio mai
sto. Ant Dviličio bus saules 
spinduliai kaipo ženklas kultū
ros ir šviesos kurie turi būti pa
siekiama kožnam, kaip saulės 
spinduliai. Dešimtlitis, didžiau
sias sidabro pinigas, perstatys 
pavyzdžius visų Lietuvos gam
tos produktų, kurius globos kla
siška Lietuvės moters figūra 
kaipo derliaus simbolis.

Vytis ant kito šono visų pini
gų perstatys apgynimą tautos 
turtų, laisvės, garbės, ir galybę.

Vyties pavidalas, kokis bus 
j ant pinigų, skiriasi nuo pa- 
I prasto Valstybės ženklo clauge- 
Įliu atvejų. Vytis bus raitas ant 
“žemaituko”, t. y. tyro Žemai
tijos veislės arklio. Jojiko šo
ne kabos jo kardo makštis. Vy
ties helmetas aprėdytas ne su 

i plunksna kaip visur, bet su tau
tine juosta kokios Lietuvoj iš- 

I dirbama. Arklio padėtis bus ne 
kaip visur šokanti j viršų ar le
kianti, bet liuosai žengianti, la

ibiausia kiek galima natūraliai.
I Auksiniai pinigai po 25 ir 50

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.

IŠPLAUKIA

Daugelis manot apsilankyt šią vasarą savo gimtiniame kampelyje Lietu
voje ,— kiti net turit svarbius reikalus — bet nežinodami kaip kelione gali 
pasisekti vis atideliojat važiavimą. Kožnam užeina Į mintį: “AR GALĖ- 

i SIU SUGRYŽTI . . Kurie yra Amerikos piliečiai tie pargryš čia kaip 
i savo namus — apie tai nereik abejoti. Kurie nėra piliečiais tiems “DIR
VOS” A.gentura 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.
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bus daroma vėliau, ir jų 
skaičius nebus apribotas.

Pinigų mušimo teisę turės tik 
Valstybės Iždas.

Kas pristatys Iždinėn aukso' 
šmotais galės gauti už tai pini
gų nustatytu saiku.

Šalip pastovių pinigų, minis
terija galės išleisti jubilejinius 
pinigus kokiam nors istoriškam 
nuotikiui paminėti.

Baltijos Valstybių Kon
ferencijos Dalyviai

Kaune
Gegužio 19 d. prasidėjo Kau

ne politiška ir ekonominė Balti
jos Valstybių konferencija. Da
lyvavo šie: x

Nuo Estonijos: Kari Tofel, 
Užrubežinių Reikalų Ministe
ris ; Schmidt, Politinio Depart- 
mento Direktorius (buvęs Es- 
tonijos atstovas Lietuvoj) ; Sil- 
jama, Estonijos Ministeris Lie
tuvai.

Nuo Latvijos: Seya, Užrube
žinių Reikalų Ministeris; Kal- 
nings, Finansų Ministeris; Ba
lnelis, Baltijos Departmento Di
rektorius ; Schumans, Politinio 
ir Ekonominio Departmento Di
rektorius; Gilbert, atstovas Lie
tuvai.

Nuo Lietuvos: Ernestas Gal
vanauskas, Premjeras ir Užru
bežinių Reiicaių Ministeris; B. 
K. Balutis, Politinio Departmen
to Direktorius Užrubežinių Rei
kalų Ministerijoj; Petrulis, Fi
nansų Ministeris; Sidzikauskas, 
Lietuvos Ministeris Vokietijai; 
Lisauskis, Lietuvos Atstovas 
Estonijai; Aukštuolis, Lietuvos 
Atstovas Latvijai; Petkevičius, 

'Užrubežinių Reikalų Ministeri- 
| jos Juriskonsulas; Karuža, Eko
nomini:] reikalų rinkėjas; Da
nauskas, Vidaus Reikalų Minis
terijos Direktorius; ir Dr. Kar
velis, iš Finansų Ministerijos.

Galvanauskas, Lietuvos Mi
nisteris Pirmininkas, buvo kon
ferencijos pirmsėdžiu.

—
Jaunasis Rockefeller paauka

vo $1,000,000 atitaisymui stogo 
Rheimso katedrai ir atnaujini- 

1 :nui Fontaine-bleau Versailvje.



I^įs^žldel žino jo principus ir tikslą.

Bet gal jis pasakys kad “kas už- 
^įrašyta tai dar nereiškia kad pa

noriu yra įžymi vietos darbuo
toja p. P. Bandzienė. Butų ma
lonu kad ir kitos Lietuvaites pa
sektų jos pėdomis.

Pastarame kuopos 
me nutarta surengti 
mą 20 metų spaudos 
Lietuvoje, 
mas pavesta tam tikrai komisi
jai.

DETROIT, MICH.
(T. M. D. REIKALE)

Iš T. M. D. 68 kuopos gyveni- ; 
trio. Jau pirmas šių metų pus
metis baigiasi ir geras glėbis 
kuopos tarimų bei darbų atlik
ta, tečiau organe dar nieko ne
buvo pasirodę, tarsi ši kuopa 
butų apmirus. Veikiausia tai 
buvo korespondentai apmirę. Jų 
pasiteisinimui galėčiau pasakyti 
kad organas buvo “pertoli”. Da
bar gi, kada organas paskirta 
musų pašonėje tai kiekvienas 
šios kuopos tarimas bei darbas 
turės “pamatyti šviesą”. Tik 
mes korespondentai prašytume 
vieno, kad visi TMD. 68-tos kuo
pos nariai užsiprenumeruotų T. 
M. D. organą “Dirvą”.

Prieš Seimą didumo kuopos 
narių buvo linkę už susijungimą 
su Kultūros Bendrove. Savo lai
ku buvo ir tarimą padarę kad 
pasiųst Centro Valdybai toki 
reikalavimą. Bet tuoj po tam 
tarimui pasirodžius organe T. 
M. D. Prezidento K. S Karpavi
čiaus rimtiems išvedžiojimams 
prieš jungimąsi su Kultūros B- i 
ve, ar bent su kokia kita bend- j 
rove, narių nuomone pradėjo 
krypti kiton pusėn. Dabar Sei- į 
mo nutarimas kad TMD. pasi- j 
liktų neprigulminga organizaci
ja, reikia manyti užganėdins vi-1 
sus narius.

Taipgi buVo perleista tarimas 
kad ateityje be narių referendu
mo Centro Valdyba pati viena [ 
nedarytų tokių didelių pakeiti-l 
mų kaip atskyrimas T. M. D ' 
seimų nuo SLA. seimų ir prijun
gimas prie Sandaros seimų. Ar 
šis tarimas yra vietoje ar ne lai' “Įjįrvos” lnlm_ 21-mc J. Skinde- 
sprendžia visi TMD. nariai. Į rig iš Ciinton> Inj.> nei iš šio neį

Kuopos augimas, šiais me- iš to išeina su savo neva “pa
tais 68 kuopa išaugo i didžiau- j pfabomis” prieš Tautietę, kuri 
šią kuopą jos istorijoj, tai yra klek pirmiau buvo parašius apie 
nuo pradžios 68 kuopos ^yvavi-I Amerikos Lietuvių Politini Klu- 
jno ji šiandien yra skaitlingiau-j bą Garyje. Labai keista kilo
si nariais. Pereitame kuopos su- [ met žmogus gyvendamas už ke- 
sirinkime gegužio 11 d. prisira-1 loto desėtkų mylių nuo Gary ne
šė 11 narių, kas viso sudaro šioj į-į intikinti skaitytojus daugiau 
kuopoj 61 narį. Žinoma, kaip žinąs apie musų Lietuvių veiki- 
visur taip ir čia nariai patįs per ‘ mą negu Tautietė, kuri gyvena 
save neauga kaip grybai, reikia Garyje. Vien jau del to nebūtų 
gero darbininko kuris turi ,s 
bumus prikalbinti narius prie j ir 
organizacijos.
ninku yra Kazys [Būtis, buvęs 
Aušrelietis Worcesteryje, kuris 
yra ir 68 kuopos finansų sekre
torium. Jis pats vienas šįmet 
prirašė apie 20 naujų narių ir visai 
iš visti senų narių pat pradžioj, buk Amerikos 
melų iškolektavo mokesti;
jis sako kad iki pradžiai ši kuo- tuviams.
pa turi būtinai turėti ICO narių, j Manau p. Skinderis yra per- 
Viena iš vėliausia prisirašiusių skaitęs Klubo konstituciją ir to-

Minėtas

susirinki- 
paminėji- 
atgavimo 
surengi-

daryta'’. Vienok tas Klubas yra 
išreikalavęs iš vietinės valdžios 
mokyklos Lietuvį mokytoją ku
ris vakarais išguldineja Lietu
vių kalbą ir istoriją ir gauna 
atlyginimo po 
tos mokyklos, 
jų Lietuviams 
Įstaigų beveik
tas, tečiau šiam Klubui tas pa

$2 Į valandą iš 
Tokiu privilegi- 

gauti iš panašių 
negalimas daik-

s
į
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mus meditavojimo ir pas
ninkavimo; vietoj būti tar-t 
nais ir mokytojais, jie pa-, 
stojo valdovais ir engėjais, 
persekiotojais ir skriaudi
kais. Jie kur gali valdo pa
rapijas, kur gali valsčius, ki
tur apskričius, o kitur ir vi
są valstybę.

Vietoj patarnaut parapi- 
jon.ams, jie reikalauja kad 
parapijonai tarnautų jiems 
ir už tą patarnavimą atiduo
tų visą savo naudą savo val
dytojams.

O valstybes valdžią pa
ėmę, jie nedirba dangaus ka
ralystei, bet savo naudai ant 
žemės. Vietoj mokinti gar
binimo Sutvertojo, jie žmo
nes persekioja; vietoj pildy
mo Dešimties Prisakymų jie 
patįs juos sulaužo; vietoj ne
skriausti, jie žmones lupa; 
vietoj nedėti sau skarbų, jie 
sau didžiausias algas pasi- 
skiria, didžiausius plotus že
mės pasirenka; vietoj vesti 
žmones į dangaus karalystę, 
jie veda ten kur jiems dau
giausia užmokesnio siūlo.

Ištiesų sakau jums, grei
čiau kupranugaris perlys 
per adatos skylute, negu ku
nigai pamatys dangaus ka
ralystę. Greičiau Sutverto- 
jas dovanos klaidas Mark
sui negu, kunigams, nes jie 
žino ką dift’o, o daro.

O kada ateis Paskutinio 
Sūdo Diena, kada Mykolas 
Arkaniuolas sutriubys šau
kdamas mus iš grabų susi
rinkti i Juozapato Pakalnę, 
mes visi stovėsime po deši
nei, o visas Romos štabas, 
visi dvasiškiai, visų tikybų 
vadai kurie klastingais ke
liais'ir budais žmones išnau
dojo stovės kairėj kalno pu
sėj ir grieš dantimis, laužys 
sau rarrkas ir pajus kaip šė
tonas su savo pekliška ka- 
manda nugramzdins juos į 
peklos kančias ant nepabai
giamų amžių, amžinųjų. A- 
men.

Su tais žodžiais baigiasi 
gerb. Spragilo evangelija.

Toliau, jei p. Skinderis atva
žiuotų į Gary ir pasikalbėtų su 
vietos Lietuviais jis išgirstų ką 
jie mano apie Klubą. Klubas 
jau ne vienam vietos Lietuviui 
yra intaisęs prie valdžios gerą 

Broadway Teatro,' vietą ir nevienam suteikęs pa
statyta Miko galbą kokioj nelaimėj. 
“Egle žalčių į Kad tarp šio Klubo ir 

no draugijos pasitaikė 
nesusipratimas, ir tai iš 
p. Skinderio kaltės, dabar nerei
kėtų tai prikaišioti kitiems.

Iš p. Skinderio priežasties yra 
kilę nesusipratimų kitose orga
nizacijose, kaip Susivienijimo 
kuopoje, jog net Adv. Bračiulis 
turėjo iš Chicagos atvykti at
vesti kuopą į senas vėžes, kas 
padarė daug bereikalingų išlai
dų. Paskui vėl, A. L. Piliečių 
Draugijos skyrius Terre Haute, 
Ind., sugriuvo ar ne iš p. Skin
derio kaltės? Ar ne tą tamis- 
ta manei padaryti ir su A. L. P. 

Z.1 Klubu ?
S.

68 kp. Korespondentas.

SO. BOSTON, MASS 
“Egle žalčių Karalienė”. G, 

gūžio 30 d., 
So. Boston, Mass, 
Petrausko, opera „ ___ v.
Karalienė”. Perstatymas pasi-

atžvilgiais darbas pavyko, buvo 
daug publikos, buvo svečių net 
iš aplinkinių miestų. Vienu žo
džiu, perstatymas praėjo visais 
atžvilgiais pasekmingai.

Vadovaujančią rolę, žalčio, 
lošė pats operos autorius, Mikas 
Petrauskas, vadovavo gi persta
tymą ir orkestrą Stuart Mason, 
Naujosios Anglijos Konservato-

Clinto- 
mažas 
paties

Prie id. Petrausko, kitas roles 
turėjo pažymios apielinkės 
tistčs ir artistai-mėgėjai: 
Putvinskaitė, M. Monikaitė, 

j Neviackienč, J. Vynkšnaite, 
Vaitkaile, J. C. Navadausl 
A. Bačiulis, P. Kripaitis, P. Ap- 
šiega, K- Kriaučiūnas ir kiti.

Gaila kad kitų Amerikos mie
stų Lietuviai neturės progos pa
matyt “Egles”. Mates.

nijų, jos visuomenei bus žingei
desnės, ir žinos skaitytojai kas 
pas jus veikiama.

GARY, HMD.
Prie Jono Skinderio 

‘Dirvos” num. 
•is iš Clinton, Ind.

me-' iš to išeina su 
labomis’

., reikia; Garyje.
ga- reikalo atsiliepti į bereikalingą 

e vietoj išsišokimą jei tai 
Čia tokiu darbi-‘butų padaryta ne musų Klubo 

Bet kadangi tos “pa
tai randu 
“Dirvos” 

p. Skinderis 
pasakydamas 

Lietuviu Politi- 
Dar kos Klubas nedaro naudos Lie-

organe.
stabos” tilpo organe 
reikalingu priminti 
skaitytojams jo;

nukalbėjo

ko-1
tu-

ne-

Paskui, prikaišiojimas “mun- 
šainės” ir kitų dalykų klubie- 
čiams yra visai bereikalingas ir 
tuščias. Yra kam geriau tą už
mesti negu klubiečiams.

Jo supratimu, mano tikslas 
kelti į padanges kai kurias ypa
tus. Bet asmenis apie kurius 
pereitą sykį Tautietės buvo pa
minėta yrą užsitarnavę dar di
desnės pagarbos negu apie juos 
parašyta “Dirvoje”. Bile 
kiai organizacijai yra garbė 
rėti inteligentų veikėjų.

Incidentas del kurio kijo
susipratimas tarp Cljntoniečių 
Gary Klubo yra tai kad pereitą 
žiemą p. Skinderis pareikalavo 
iš Klubo išmokėti už tris savai
tes tūlam žmogui kuris buk sir
gęs. Klubui patyrinėjus daly
ką, pasirodė kad joks Klubo na- 

I rys nesirgo, o kad p. Skinderis 
i norėjo gauti pinigų savo gimi
naičiui.

Nenoriu daugiau ginčų vesti. 
[Manau butų geriausia veikt rim- 
i tai Lietuvių naudai, nes darbo 

., i yra labai daug, o veikė jų maža.
Tautiete.

Nuo Redakcijos: Meldžiame 
Clintono ir Gary savitarpinius 
ginčus užbaigti, šis straipsne
lis bus paskutinis, daugiau po
lemikų netalpinsime. Praneši- 
nčkit šiaip žinelių iš savo kolo-

‘Artojo’ Liaudies Dainų Koatestas
RINKIT LIAUDIES DAINAS- GAUKITE DOVANAS!!

MUSŲ liaudyje yra begalo daug
dailių ir svarbių iš senų se

novės Užsilikusių dainų, niekur ne
surašytų, niekelio nesurinktų, dar 
nuo senesnių kartų atėjusių per 
lupas ant musų kartos.

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

“Artojo” Redakcija skiria dova
nas už Liaudies Dainas.

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

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

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

:■

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

Konteste laikas duodama ilgas 
—iki galo 1924 metų. Pirm Sau
sio 1 d. 1925 metų dainos turi būti 
su siu s ta.

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

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

Eilės bus renkamos i 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.
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WORCESTER, MASS.
Margumynai.

“Aušrelės” paskutinis koncer
tas šį pavasarį atsibuvo gegužio 
22 d. Publikos buvo užtektinai 
ir visi buvo patenkinti; progra
mas pavyko puikiai, kaip ir vi
suomet “Aušreliečiai” padaro.

žiemos sezonui pasibaigus, 
“Aušrelės” Draugija rengiasi 
prie didelio išvažiavimo, kuris 
įvyks liepos 15 d. ant Bulevi- 
čiaus ūkės, No. Rotland, Mass.

A. L. T. Sandaros 16 kuopa 
rengiasi irgi prie didelio išva
žiavimo ant lįgpos . 4 Framing
ham, Mass. Tai yra A. L. T. S. 
Naujosios Anglijos Apskričio iš
važiavimas.’ Rengiasi važiuoti 
visi Worcesterieeiai, kur mano 
susitiks su daugybe iš kitur su
važiavusių. Iš čia vyks du bu- 
sai nuo 9 vai. ryte, nuo “Aušre
lės” kambarių. Visi valio tan 
išvažiaviman!

Prapuolė 11 metų mergaitė 
M. Dusevičiutė, gyvenus po nu
meriu 11 Lodi 'Št. Gegužio 25 
d. mergaitė nuėjo į mokyklą ir 
daugiau negryžo. Tėvai susi
rūpinę, raportavo policija, tuoj 
sušokta j ieškoti, vienok mergai
tės neatrado. Policija spėjo kad 
mergaitė bus kur nors ežere 
prigėrus.

Gegužio 27 d. po pietų M. Du-| 
sevičiutė parėjo namon. Moti
na tuoj paėmė mergaitę ir nu
vedė į policiją. Policistai pra
dėjo mergaitės klausinėt kur ji 
buvo. Mergaitė ėmė pasakot kad 
jai einant namon iš mokyklos 
sutikus nepažįstamą moterį ant 
Millbury gatvės, kuri ją paėmė 
ir nusivežė į Milville, Mass. Pa
buvus tris dienas ten, moteris 
vėl ją atvežė įWorcester;'.

Policistai tam netiki. M. Du
sevičiutė nebus paleidžiama kol 
nepasakys teisybės.

Musu bolševikėliai krikština- 
si į katalikus. Kartas nuo kar
to pasitaiko, ir niekas negali iš
risi kodėl taip dedasi. Kad ir 
ponas Leninas nužengtų iš dan
gaus ant žemės nesuprastų ką 
jo vaikai daro. .

“Laisvė” bubnydavo kas die
na sakydama, broliai Worceste- 
riečiai, kas jums yra? sujuskite 
ir eikite prie užbaigos darbinin
kų klausimo. Bet “Laisvės” bro
liai kad bėga tai bėga nuo tos 
“šventos laisvės”. Worcestery
je beveik jau nėra “Laisvės” 
brolių, tik keli pusbroliai, o tie 
mažai ką numano apie “Laisvę” 
ir Rusijos rojų.

Štai vienas “Laisvininkas” 
nuo galvos iki kojų, J. Mikolai- 
tis, Rusijos džėn.itorius, pasiga
vo davatką ir pamylėjo. Turė
jo atsisakyt, i) “Laisvę” skai
tytį, 2) Tftafksą garbint, 3) mel
stis už Lehihą, 4) nevažiuot į 
Rusijos rojų pečiaus kurint.

Turėjo prisiekti kad mylės da
vatką ir lankys kas nedšldienį 
bažnyčią ir prigulės visad prie 
parapijos, o bolševizmą apleis 
ant visados. Amen. J. P.

DETROIT, MICH.
čionai buvo surengta gegužio 

22 d. vakariene musų veikėjai 
Magdalenai Bagdonienei Bohe
mian salėje. Vakarienė rengia 
pasidėkavojimui jai, kad visą 
sezoną mokino vakarinius kur
sus, visokių darbų, mezgimo, 
siuvimo, skrybėlių darymo, kir
pimo suknių ir tt. Gaila mums 
kad mes Lietuvės visos nežino
jom apie M. Bagdonienės kur
sus, ji daugiausia mokino sve
timtautes, musų Lietuvių mote
rų buvo mažuma. Mokyklos ku
riose M. Bagdoniene darbavosi 
buvo dvi, per abi turėjo 150 mo
kinių, o Lietuvių moterų lankė
si tik 19. Kode! mes Lietuvės 
tokios nerangios pasinaudoti iš
mokti ką nors, turėdamos savo 
tarpe tokią naudingą mokytoją, 
c užleidžiam vietą svetimtau
tėms.

Svetimtautės ir sumanė su
rengti šitą vakarienę užbaigda- 
mos kursus. Vakarienė buvo 
puiki, ir moterįs sunešė jai do
vanų. Laike vakarienės buvo 
muzika, o prie to pati M. Bag
donienė gražiu savo balsu su
dainavo Amerikos ir Lietuvos 
himnus, už ką jai buvo inteikta 
gėlių bukietas. Bagdonienė kal
bėjo laike vakarienės dviejose 
kalbose, Angliškai ir Lietuviš
kai, apie moterų ateitį ir orga- 
nizavimąsi; ji neskirsto žmones 
į pažiūras, tiktai liepia darbuo
tis. Toje vakarienėj buvo trįs 
•niesto mokyklų užžitirėtojai, ir 
jiems M. Bagdonienės kalba pa
tiko. Paskui vienas jų kalbė
damas priminė lead jisai pirmą 
kartą mato Lietuvę moterį to
kią gabią: jis'buvo apsilankęs 
M. Bagdonienės namuose, ir čia 
papasakojo jog niekad dar ne
buvo matęs tiek visokių rankų 
darbų kiek matė pas Bagdonie
nę jos pačios pridarytų.

Primenu savo vientautėms tu
rėti mintyje ateinantį rudenį, 
kaip tik sužinosim kurioj vietoj 
jai pavesta duoti namų ruošos 
ir drapanų gaminimo kursus, 
stengkimės kožna prisidėti ir 
sudaryti daugiau lankančių ne
gu buna svetimtaučių.

Eastsaidiškė.

Padėka
Pranešame kad gavome J. 

Urbono, iš Dayton, Ohio, pa
siųstas musų vardu knygas 
skaičiuje 38 egzempliorių, už 
kurias aukotojui širdingai dė
kojame.

Naudžiūnų Knygyno (Ša
kių ap., Sintautų vai.) valdy
ba:

Pirm. Jonas Petrikas, 
Raštvedis J. Lazauninkas.

APIE ŽEMIŠKUS SKAR
DUS IR DŪŠIOS IŠ

GANYMĄ
Gerb. Spragilo Evangelija 

šventa ant ketvirtos nedė
lios po Slaptos Spragilą Są
jungos Slapto Seimo, pagal 
Matą, Morkų ir Lukošių.

Vardan Raugo, Darko, 
Barškalo ir Vyžio. Amen.

Aną metą kada ant žemės 
vaikščiojo Dievo Sūnūs ir 
skelbė žmonėms Dangaus 
karalystę ir liepė išsižadėti 
žemiškų turtų, garbės ir 
pageidimų, minios sekė pas
kui ji, klausė jo pamokslų ir 
pildė jo Įsakymus. Ir atsi
rado Apaštalai kurie išmo
ko jo žodžių ir ėjo Į žmones 
mokindami atsidavimą, nu
sižeminimą ir jieškojhną iš
ganymo; jie išsižadėjo visų 
savo turtų ir garbės, apleido 
savo naikus ir ėjo į svietą 
su Šventu mokslu ir apsakė 
dangaus karalystės garbin- 
iną, kuri galima pasiekti tik 
per išsižadėjimą žemiškų 
gerybių, panaikinimą godu
mo, mylėjimą artimo savo ir 
dorą užsilaikymą;

Ale praėjo keli amžiai po 
to, ir tas mokslas buvo pra
siplatinęs po visą žemę.

Tie kurie skelbė nusiže
minimą, patįs labai pradėjo 
didžiuotis ir vadintis save 
Sutvertojo atstovais ant že
mės; kurie skelbė meilę ar
timo, patįs labiausia neap
kentė savo žmonių ir arti
mų; kurie ragino kitus ne
krauti žemiškų turtų, patįs 
dėjo sau didžiausius skarious 
ir lupo iš žmonių; kurie lie
pė kitiems eiti į tyrus gy
venti patikimui Sutvertojo 
akyse, patįs pasistatė sau di
džiausius palocius ir įsiren
gė visus patogumus; kurie 
liepė kitiems pasninkauti ir 
pakutavoti, patįs lioubauja 
ir puotas kelia persivalgy- 
dami įvairiausių valgių; ku
rie skelbė išdalyti savo tur
tus biedniėms ir pavargė
liams, patįs didesnius turtus 
sau krovė ir net nuo vargšų 
ir neturinčių ėmė atylgini- 
mą už mažiausį patarnavi
mą; o kuris neturėjo kuo už
simokėti tas buvo išmeta
mas iš klebonijos ir jo kū
dikis turėjo nekrikštytas 
mirti, arba senelis tėvas tu
rėjo būti palaidojamas be 
mišių ir užleistose kapinėse.

O kada sujudo svietas ir 
ėmė prirodinėti kad tie mo
kytojai kitaip patįs daro ne
gu kitiems liepia, jie tada 
šoko gint savo apsiėjimus ir 
išvirkščiai prirodinėt Kris
taus prisakymus. Kur Kris
tus liepė išsižadėt turtų, jie 
sako 'kad ne Kristaus moks
lo mokytojams taip prisakė; 
kur liepė mylėt artimą, jie 
prirodo kad reikia nekęsti 
už tai kad artimas neatiduo
da savo turtų dvasiškijai; 
kur sakė atiduoti turtus pa
vargėliams, kunigai aiškina 
kad. tie turtai turi būti ati
duoti jiems, ne tiems kurie 
nieko neturi.

Ir po to atsitiko kad kuni
gai gyįveno puikiausiai j r 
valgė gardžiausia, nors jie 
turėjo pildyt senus prisaky

Trindamas su Ruffles zį 
1/ Ištrinsi Pleiskanas Lank. q 
M Nir-žli, ni žti vi.-) diena —jųu net A stebitės iš kur Uj pleiskanų tiek y 
p) iiii.r: ! Juo daugiau jus kasote, juo /fl 
»\ (langi ui plei-kanų išpnol.. iš just] g;J- X 
Į vos. suteršia justi drabužius, daro ne- (j| 

nvilonumo iriekvienam arti jus esan- 
v čiam, ir vis neapsakomai niežti!

<
L Ui prašalins. Ruffles yra Uniku (d 
A galvos odai ir plaukams. Ruffles yra \ 
f! pleisk-mų naikintojas su puikiomis U 
jh pasekir.ėmic.
/ Ir (ame nėra jokios paslapties, z t 

fį] Raffles yra sudarytas gabių ir paly- H 
a _ rusi komikų, kurie išdirbo fornmlą X 
W specialiai paskirtų sunaikinimui pleis- W 
A kanų perų —- ir Ruffles atlieka savo

<l-»rbų. M
m Pamėginkit bonkų ! Įtrinkit truputi /|

Ruffles į savo galvos odų kasdien y 
apie per saivaitę laiko. O kuomet (n 

W pleiskanos jail išnyks, tuomet naudo- 
Bl kite karts nuo karto ir pleiskanos jus Vt 
|5 daugiau niekuomet nekankins! Tik (į

05c. už bonkų. Galima gauti aptickose. VI
H F. AD. RICHTER & CO. W 
y 104-1’4 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. fl 
lu—S------------ - ._„__ <3
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KAIRIEJI IR S. L. A. “BEPART1VIŠKUMAS”
D OLŠEVIKĖLIAMS pasi- 
u darė karšta. Kada jie 
buvo bejaučią daug laimėsią 
šiais rinkimais Susivieniji
me, ir vartojo įvairius ne
švarius budus ir slaptą agi
taciją už savo kandidatus į 
valdybą, manė jog tuo vis
kas baigsis kad po rinkimų 
ąr vieni ar kiti liks, o jie to
liau savo darbą Susivieniji
me varys. Bet štai tauti
ninkai subruzdo kitaip bis- 
kelį negu tik agituoti už sa
vo pusę. Tautininkai atsi
peikėjo kad jie Susivieniji
me su bolševikėliais gyvena 
ne iš pusės, jie yra tikri sa- 
vininkai-auklėtojai tos or
ganizacijos, o bolševikėliai 
yra tik nedėkingi įnamiai 
kurie įžengę vieną koją į lo
vį, kaip degloji, nori ir visai 
įsilipti.

Musų bolševikėliai tikrai 
varosi Susivienijimą iš tau
tininkų paveržt, o tą liudija 
jų aitrus šauksmai kad Su
sivienijimas nėra tautinin
kų organizacija, bet bepar- 
ti viską.

Jie gerai žino kad tauti
ninkai SLA. išauklėjo, kad 
jie atskyrė ir išgelbėjo nuo 
klerikalų, ir kad jų pastan
gomis atginta nuo socialistų 
užsimanymų suardyti. Bet 
kad pašalpa yra bepartiviš- 
kas dalykas ir kad del jos 
tautininkai nesivaržydami 
įsileido ir kitokių pažiūrų 
žmones, bile tik Lietuvius iš 
vardo, o neprietelius širdy
se SLA. tikslams, jie dabar 
po priedanga bepartivišku- 
mo organizacijos nori Susi
vienijimą išmušti iš tauti
ninkų kontrolės.

Tautininkai tą suprato, ir 
štai kada griebėsi agitacijos 
apsisaugojimo nuo bolševi- 
kėlių, tie musų “draugai” 
baisiai nusistebėjo.

Wilkes Barre Seimas ne
toli. Ir lai jis atitolina bol- 
ševikėliams viltis ant visa
dos užgrobti Susivienijimą.

Tautininkai žino koks Su
sivienijimas turi būti, ir bol
ševikėliai gerai numano ke
lio trusu jis išsilaikė iki šių 
dienų ir davė pašalpos jiems 
kurie kelis sykius bandė ar
dyti ir savo tokius susivie
nijimus tverti svajojo.

valdžią ant visų kitų, ir tik ta
da pasiliautų juos naudojus ka
da jos vadai sužmoniškėtų.

Įsivaizdinki! kad Francuzija, 
kuri taip visko geidžia, dabar 
pažeista tokį ginklą turėdama!

Ateiną iš Paryžiaus gandų 
jog Suvienytos Valstijos, išsi- 
lonkdamos Francuzijos prieka
bių jog tie spinduliai turi pri
gulėti Francuzijai dėlto kad jos 
žemėj išrasti, ir Anglijos prie
kabių kad jos pilietis išrado, no
rėję atpirkti nuo išradėjų tuos 
spindulius, arba jų paslaptį, už 
didelius pinigus.

Washingtone tas užginčija
ma, o prie to vienas Francuzas 
mokslininkas paskelbė kad tokių 
spindulių kurie galėtų ore sulai
kyt orlaivį, nužudyt ištolo ka
reivius ir kitką padaryt, nėra ir 
negali būti. Taip veikianti spin
duliai turi turėti savyje spėką, 
o spėkos jokiuose spinduliuose 
nėra, tik virpėjimas-vibracija.

BIRŽELIO MENE
SIO DANGUS

NIEKŲ KALBOS
Nekartą buvo prikišta Sanda- 

riečiams kad jie keičią savo 
frontą ir traukias dešinėn, inta- 
koj, girdi, fašistinių ir ultra-na- 
cionalistinių idėjų. Buvo net 
paduota nekurie argumentai ar
ba neva faktai įrodymui augš- 
čiaų minėto apkaltinimo.

Jeigu Sandariečių teisėjai yra 
nuoširdus ir tikrai mano ką sa
ko, o ne vien išmetinėja mums 
propagandos tikslais tai aš ma
nau jų apkaltinimai lengva įro
dyti nepamatuotais esant.

Svarbiausias 
tis Sandariečių 
principuose ir 
gyvenime yra
sios valdybos Sandaroje, išsky
rus gal sekretorių ir vieną kasos 
globėją. Jeigu Sandariečiai bu
tų norėję mainyti savo platfor
mą, tuomet jie butų pasikvietę 
pildomajin komitetan ne Liūtą, 
Rastenį, Ivą, Virbicką ir kitus, 
bet kokius norint naujus, dau
giau dešinesnius. To gi nepa-

dalykas rodan- 
pastovumą savo 
jų pritaikinimą 
palikimas seno

Mirties Spindulis
Anglas mokslininkas dirban

tis Francuzijoj išrado tam tik
rus spindulius kurie sakoma te- 
rioja visą kas tik yra gyvo. At
radėjas yra Grindell Matthews, 
kuris sako jog su tais spindu
liais karo negalės būti. Jeigu 
viena tauta turės tą paslaptį, ji 
su maža armija ir mažiuku lai
vynu gali nuterioti visų kitų ša
lių armijas ir laivynus. Viena 
valstybė, apsiginklavus mirties 
spinduliais, gali išnaikinti vi
sas kitas tautas.

Taip išradėjui kalbant, Ang
lijos ir Francuzijos valdžios no
ri būtinai kožna paimti tą išra
dimą. Anglijos admiralterija 
daro žygius kad Anglijai patek
tų nuosavybėn tie mirties spin
duliai. Francuzija skaito tą sa
vu kadangi išrasta Francuzijoj 
su pagalba Francuzų mokslinin
kų.

Dabar, jeigu tie gandai apie 
spindulius yra teisingi, jeigu 
kuri valstybė juos turės, ji ga
lės visą pasaulį nugalėti.

Bet pamislykim kas gali at
sitikti jeigu kožna valstybė tų 
spindulių paslaptį žinos ir nau
dos juos viena prieš kitą, 
sos vįena kitą išterios kur 
spindulis sieks.

Butų bloga jeigu dabar
spinduliai pasiliktų Francuzijos 
nuosavybė, nes ji tada turėtų

D IRŽELIO mėn. naktų dangus 
turi nemaža žingeidumo tė- 

mytojams žvaigždžių ir planetų. 
Tiesa, žvaigždėmis nelabai tesi- 
žymi vasaros dangus; ir jeigu 
jame nebūtų vienos kitos plane
tos (kaip kitomis vasaromis ne
būna) neturėtume daug kuo pri
sižiūrėti nuoga akia, nors šiaip 
pačios žvaigždės ir žvaigždynai 
yra svarbus ir žingeidus.

“Nuoga akia” astronomui rei
kia kad butų didelių žvaigždžių 
kurias vieną nuo kitos vienu pa
žiūrėjimu galėtum atskirti. To
kių žvaigždžių yra pilna per žie
mą, bet vasarą jų ypač maža.

Tuoj po sutemos matosi be
veik tiesiai į pietus žvaigždė Re- 
gulus iš Levo konsteliacijos ku
ri yra panaši į didelį pjautuvą. 
Regulus yra rusva žvaigždė ir 
matosi pjautuvo rankenoj. Se
kant nuo to į rytus, pasimato ki
ta, daug didesnė, Arkturas, Boo
tes konsteliacijoj. Arkturas yra 
gelsva ir labai aiškiai matosi, o 
tekėdama ir ^nusileisdama ji la
bai liepsnoja. Rytų linkui, vi
sai netoli Arkturo randasi ne- 
perdidelis žvaigždžių vainikas; 
gerai įsižiūrėjus, jis paskui ma
tosi aiškiai. Jo žvaigždės yra 
mažos, bet aiškios.

Pietų linkui nuo Arkturo už
einama balta žvaigždė Spika iš 
Virgo konsteliacijos. Visos čia 
minimos vardais žvaigždės skai
tosi pirmo didumo, 
prie jos 
t urnas, 
vienokio 
ta, kita

Venus dar vis matosi vaka
ruose temstant, bet jau daug 
žemiau, ir greičiau nusileidžia, 
šiaurėn nuo Venaus yra skaisti 
gelsva žvaigždė Kapella. Ji vi
sai nenusileidžia, tik apeina pro 
šiaurinį horizontą ir vėl teka ry
tuose po vidurnakčio.

Vėliau vakare rytų šone pra
deda rodytis žvaigždžių trikam
pis, tai Vega, mėlyna žvaigždė iš 
Lyra konsteliacijos, šiaurėn nuo 
jos Deneb, irgi mėlyna-balta, iš 
Šiaurinio Kryžiaus, o nuo jų į 
pietus matosi taipgi balta Al
tair iš Erelio konsteliacijos.

Pietuose nuo jų matosi didelis 
rusvas Jupiteris, kįlantis rytuo
se, su savo devyniais mėnuliais.

Antares, rausva-žalia žvaigž
dė iš Vėžio konsteliacijos, eina 
kiek pirma Jupiterio, bet žemiau 
pietuose. Ši konsteliacija pana
ši ištemptam lietsargiui kaban
čiam ant dangaus. Ji yra va
sarinė grupė ir matysis geriau 
liepos mėnesyje.

Šiuo tarpu vakariniame dan
guje yra keturios planetos — 
Venus, Jupiteris, Saturnas ir

Rytų šone 
yra rusva planeta Sa- 
Spika ir Saturnas yra 
didumo, bet viena bal- 
rusva-gelsva.

Vi- 
tik

tie

tė-
Sa- 
tik 
pa

Neptunas. Venus ir Jupiteris 
yra žingeidus vien tik akia 
mijant del savo didumo, o 
turnui reikalinga teleskopo, 
tada galima matyt visą jo
slaptingą puikumą — šviesos 
vainikus kurie yra aplink jį. 
Neptūnas nors neturi jokių vai
nikų, bet visai nematomas nuo
ga akis ir todėl reikia teleskopo 
jo suradimui. Jis seka Venų ir 
nusileidžia neužilgo po jos.

Birželio penktą dieną vakare 
Jupiteris bus lygiai priešingoj 
pusėj žemės su saule. Jeigu 
per žemės skritulio vidurį nuo 
vakarų pervertom ilgą lazdą į 
pietryčius, tai Jupiteris butų 
ant vieno galo lazdos rytuose, o 
saulė ant kito vakaruose (jau 
po nusileidimo). Taip suėję, vi
sos planetos pasirodo mums vi
same savo skaistume (išskyrus 
Venų ir Merkurą, kurios nepra
eina kita puse žemės nuo saulės; 
tų planetų matome tik ketvirtą 
dalį vietoj pusės kaip Jupiterio 
ir kitų). Birželio 5 dieną ir po 
tos dienos Jupiterį matysim vi
same jo skaistume. Jis tada 
buna apie 20 sykių skaistesnis 
už raudoną Antares, artimiau
sią jam pirmo didumo žvaigž
dę.

Jupiteris yra daug didesnis 
už kitas planetas, jo diametras 
yra net 87,000 mylių, kuomet 
žemės diametras yra tik apie 
8,000 mylių, arba geriau, reiktu 
vienuolika žemės didumo skri
tulių, sustatytų vienas greta ki
to paeiliui pasiekimui nuo vieno 
Jupiterio šono iki kito. Jeigu 
turis namuose apvalą didelį sta
lą ir mažesnių torielkų, paimkit 
tokias kad tilptų vienuolika per 
stalą paeiliui sudėjus. Tas pa
rodys jums didumą Jupiterio ir 
žemės. Viena maža torielkutė 
bus tai žemės skritulis lyginant 
jį su Jupiteriu.

Taipgi galima išbandyti kiek 
tokio didumo torielkėlių reiktų 
padengimui viso stalo. Tiek tai 
žemės skritulių reiktų sudėti į 
apvalą spietį kad užtemdinus 
Jupiterį.

Nors toks didelis, Jupiteris 
baisiai smarkiai sukasi aplink 
savo ašį, nes apsisuka per devy
nias musų valandas. Apkeliaut 
aplink saulę jam reik apie dvy
lika musų metų.

Aplink Jupiterį keliauja de
vyni mėnuliai visokio didumo ir 
tolumo. Juos galima matyti tik 
teleskopu. Vienas jų yra toks 
didumo kaip musų mėnulis, trįs 
yra didesni, o kiti mažiukai.

Vasara prasideda oficialiai su 
birželio 21 diena, nors nuo tos 
dienos saule pradeda gryžti at
gal į pietus arba jau pradeda tą 
žygį kuris buna priežasčia žie
mos. Kitaip sakant, birželio 21 
diena yra pradžia žiemos, o 21 
d. gruodžio yra pradžia vasaros.

'darė; reiškia norėta palikti se
nasis .programas, kuris suteikia 
galimybės kovoti už pilną demo
kratijos įvykinitną musų Tėvy
nėj ir sykiu platinti tautinę są
monę, be kurios valstybė negali 
tvirtai stovėti.

Primetimas Sandariečiams 
kokių nors fašistinių idėjų arba 
ultra-nacionalistinio karščio yra 
jau neteisingas. Nei vienas at- 
sakomingas Sandaros asmuo ir 
bendrai nariai nepiršo Lietuvai 
fašizmo. Daugelis ir girdėt ne
girdėjo iš kur tas žodis paeina. 
Dar mažiau tenka aiškintis apie 
ultra-nacionalistines idėjas, šis 
terminas, matomai, paimta iš 
Vokiečių, Lenkų ir kitų istori
jos ir, taip sakant, užmestas 
Sandariečiams ant kaklo kad 
juos nutraukus nuo gyvenimo 
paviršiaus. Ultra-nacionalizmas 
reiškia kartu su garbinimu sa
vo tautos, ir niekinimą, žvaira- 
vimą ant kitų tautų. Lietuviai 
gi šiandien garbina daugiau ki
tus negu save. Sandariečiai, 
mano supratimu, jei ir stengiasi 
pakelti savo tautingumo reikš
mę ir svarbą Lietuvių akyse tai 
vienok jie, toli gražu, neturi na- 
lionalistinio ūpo kad niekinti vi
sas kitas tautas. Mes nesam 
taip akli kad nesuprasti jog Lie
tuvių tauta yra atsilikus dauge
liu atžvilgių nuo savo tolimesnių 
vakarų kaimynų. Ir norėdami 
palaikyti savo tautines savybes, 
ypatingumus, turime mokintis 
iš kultūringesnių kraštu. Imant 
tą viską omenin, reikia pasakyti 
jog primetamas mums naciona
lizmas, kaip jis apsireiškia is
torijoj, yra ne kas kitas kaip 
tuščia frazė. Prisilaikymas tau
tiškumo, dar nereiškia to bai
saus nacionalizmo kurs buvo pas 
Vokiečius, o dabar reiškiasi pas 
Francuzus. Bet mes nenorim 
būti ir internacionalistai- In- 
ternalionalizmas yra geras di
džiosioms tautoms ir pražūtin
gas mažoms. Tokia Anglija 
mėgsta vartot tą žodį, bet vie
nok ji nesusilaikė nuo užkaria
vimo nelaimingų Būrų (Pietų 
Afrikoj) ir Airių. ‘ Niekas gal 
nežaidžia internalionalizmu tiek 
daug kiek Rusija. O tuom tar
pu kiekvienas supranta kad, jei
gu Maskva butų kiek stipresne, 
mažoms tautoms gyvenimo nė
ra. štai del ko Sandariečiai ne
pasiduoda iliuzijoms ir blaiviai, 
realiai žiūrėdami į dalykų stovį, 
gina Lietuvybės idėją. Musų 
kritikai dažnai pajniršta papra- i 
stą tiesą jog jeigu istorijoj ne
būt apsireiškus Lietuvybė, ne
būtų šiandien nei Lietuvių so
cialistų, nei Lietuvių bolševikų, 
o gal ir musų pačių. Todėl nėra 
pamato užmetinėti Sandarie
čiams už jų skelbiamą Lietuvy
bę. :

Pradžioj minėjau kad Sanda
riečių traukimąsi į dešinę taipo
gi išlaužta iš piršto. Tą pakan
kamai pabrėžė tik ką pasibaigęs 
seimas Worester, Mass., ir tiki- ' 
mės nekartą dar pakartos ir da- - 
bartinė Sandaros valdyba savo i 
pranešimuose apie bendrą pa
dėtį. Lietuvių tautą sudaro dar- ; 
bo žmonės mylinti savo šalį, ir, . 
man rodos, Amerikos Lietuvių . 
Tautinė Sandara tą turi visados 
omenyje. J. Bičverg.

Atrado Seną Sinagogą
Dr. Sommerfield, Danas ty

rinėtojas, praneša iš Haifos, Pa
lestinoj, jog pasisekė atkasti 
griuvėsius senos sinagogos Ka- 
pernaum miestelyje, kur Kris
tus sakydavo žydams pamoks
lus. Ant sinagogos likusių sie
nų dalių atrasta dar senų ženk- 
klu.

Dr. Sommerfeld daro nuodug
nius tyrinėjimus toje Palestinos 
dalyje.

“Amerikos ’’sausųjų” organi
zacija turi surinkus apie pusę 
milijono parašų po peticija rei
kalaujančia kad Republikonų 
partijos konvencija priimtų sa
vo pagrindan blaivybę, kitaip 
“sausieji” kandidato ant prezi
dento nerems.

Parašai atsiunčiama į Cleve- 
landą. Konvencija prasidės bir
želio 10 d.

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

(Tąsa iš pereito num.)

Na, Motina Kupriuke taip ir vargo sa- 
gyvenimu, gaudama po tris ir keturisvo

. kronus savaitėje, bet reikia žinoti, už sun
kų darbą po dvylika ir penkiolika valandų 
i dieną, ir taip ji palaikė save gyvą, nors 
akivaizdoje bado, šalčio ir skurdo — taip 
daug ji bėdų turėjo. Stokavo jai visko pa- 
silaikymui prideramai gyvenime, tik gyvy
bę šiaip taip išlaikė ir viskas. Nieko jai — 
kaip ir daugeliui kitų moterų darbininkių, 
pasaulyje nebuvo, ir nieko nepriklausė kaip 
tik viena nuosavybė — rankos del darbo.

Laukinis žmogus nesinaudoja civilizaci
jos patogumais, bet jis turi nors girių žvė
ris, oro paukščius, jūrių žuvis, ir žemės vai
sius prasimaitinimui, ir medžių pasidary- 
mui pastogės. Civilizuotas žmogus, nete
kęs tų dovanų, skaitydamas nuosavybės tei
sę šventa, gali tiktai, už savo rankų darbą, 
kuriuo jis praturtina savo šalį, reikalauti 
atlyginimo iš kurio galėtų pragyventi ir 
džiaugtis sveikata: nieko daugiau, nieko 
mažiau. Nes ar tai gyvenimas, vilktis pa
čia briauna kuri skiria gyvastį nuo mirties, 
ir net tenai esant kovoti prieš šaltį, alkį ir 
ligas? Visuomenė taip milijonais kenčia ir 
gyvena, kada kiti turi puikų gyvenimą, ne
atsižvelgdami ant jų. Reikia pasakyti kad 
tai yra prakilnumas jeigu tokiu uždarbiu 
prastas vargdienis gali išsilaikyti doros ke
lyje, arba ar gali kaltinti jeigu kiti nueina 
blogan gyvenimai! — ne iš išdykumo, bet 
del bado ir skurdo?

Taupydama anglis, Motina Kupriuke 
virdavosi sau zupės tik du ar tris sykius 
savaitėje daugiausia. Kitomis dienomis ji 
valgydavo šaltai. Iš to jai atlikdavo devy
ni ar dešifnts pinigų savaitėje ant drapanų 
ar buto. Ačiū retai pasitaikančiai laimei, 
jos gyvenimas buvo biskį geresnis už kitų 
tokių daugybės merginų ir moterų. Agri
kola, kad įleįžeisti jos jaukių jausmų, pa
darė slaptą sutartį su to namo savininke, 
ir pasamdė jai palėpę, užtektinai didumo 
kad tilptų lova, krėslas ir stalukas; už tą 
ta vargšė siuvėja turėjo mokėti penkis ši
lingus metuose. Bet Agrikola, pildydamas 
sutartį su šeimininke, užmokėdavo likusią 
nuomos dalį, sudarymui pilnos sumos už 
tą palėpę, už kurią reikėjo mokėti dvylika 
šilingų su viršum. Ta vargšė mergina to
kiu budu turėdavo apie aštuoniolika pensų 
mėnesyje daugiau pinigų atlikusių nuo kitų 
išlaidų. Bet daugelis darbininkių, kurios 
padėtis buvo prastesnė negu jos, kadangi 
jos neturėjo nei namų nei šeimynų, pirkda
vosi šmotą duonos ir šiek tiek kitokio mai
sto išsilaikymui gyvai per dieną; o nakties 
laiku eidavo j tam tikrus butus kur būdavo 
vargšės priimama nakvynei už du penu per 
naktį, kur viename kambaryje būdavo su
dėta penkios ar šešios lovos, kurios daugu
moj buna užimtos vyrų, kadangi vyrų buna 
daug daugiau negu moterų. Taip, nežiū
rint to nesmagumo kokį turi jausti dora ir 
biedna mergina nuo tokio sutvarkymo, ji 
turi tam pasiduoti; nes nakvynės namų už- 
laikytojai negali turėti paskirų kambarių 
moterims. Neturi jos iš ko pasiimti sau pa
skirą kambarį, nes reikia turėti gatavų pi
nigų iškalno; jos turi atsiduoti tokiai tvar
kai ir kęsti susikandus; palengva, jų doru
mo jausmai pradeda atbukti, nusilpti; gam
tinė pastanga kuri išlaikė ją nuo “linksmo” 
gyvenimo, pranyksta; paleistuvystė pasiro
do vienatinis būdas pagerinimui tokio ne
pakeliamo gyvenimo; ji pasiduoda; ir pir
mutinis “iš pinigų darytas vyras”, kuris 
turi iš ko užlaikyti savo vaikams aukles ir 
mokytojas, pradeda šūkauti apie ištvirki
mą ir prastą tvarką žmonėse! Ir tai dar 
laiminga kad tokios darbininkės moteris 
nors taip gali prabūti. Tegul ji dieną pra
būtų be darbo, kas paskui? Tegul apsirg
tų — ligos visada beveik paeina nuo nege
ro maisto, stokos tyro oro, reikalingos prie
žiūros, ir gero pailsio; kas atsitiktų su ne
laiminga skurde tada? Mintis nenori nei 
įsivaizdinti tokio baisaus paveikslo.

Stoka užmokesnio už darbą, viena iš 
svarbiausių priežasčių visokių negerovių, 
ir daugelio paleistuvystės, labiausia matosi

pas moteris; o tai nėra jų privatinis suge
dimas, ibet sugedimas visos draugijos, pa
liečia visas klesas; tokiame nedatekliuj gy
vena tūkstančiai Parišo moterų, kaip Mo
tina Kupriuke, ši vargšė darbininkė, ne
žiūrint patogumo kokiu ji nežinodama nau
dojasi per Agrikolos geraširdingumą, gy
veno skurde; ir jos sveikata jau buvo su
irus, buvo visai nusilpus nuolatiniais sun- 

I kūmais. Vienok su džiaugsmu, nežinoda
ma apie tą mažą pasišventimą kokį jai Ag
rikola darė, Motina Kupriuke įsivaizdino 
jog ji užpelno daugiau negu ji ištiesų gau
na, kad tik 'kiti nesiūlytų jai ar tai šio 
ai1 to kas jai butų įžeidimu priimti, nes ji 
ir taip žinojo apribotas išgales Pranciškos 
ir jos sunaus, ir kadangi tas butų užgavę 
jos natūrali švelnumą, dar jautresniu pa
darytą delei jos daugelio,nesmagumų ir už
gauliojimų už jos kuprotą išvaizdą.

Bet, nors tai 'keistai išrodytų, ši raiša 
mergina turėjo jausmingą ir malonią sie
lą — protą išlavintą net prie poezijos; ir 
leiskit mums pridėti, taip dėjosi ačiū pa
vyzdžiui iš Agrikolos Baudoino, su kuriuo 
ji buvo išauginta, ir kuris turėjo prigimtą 
tam dovaną. Ši vargšė buvo pirmutinė ku
riai musų jaunas mekanikas išdryso pasi
rodyti su savo literatūros darbais; ir kuo
met jis papasakojo jai apie žavėtinumą ir 
malonumą koki jis rado rašydamas poezi
ją, ta darbininkė, apdovanota tvirtu gamti
niu protu, pajuto taipgi kaip didelis paleng
vinimas jai bus tame jos nuobodžiam ir ne- . 
kenčiamam padėjime.

(Toliau bus)

AngHJkai-Lietuvižkae 
turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j

Lietuviškai-Angliška*!
Didžiausias 
vendamas.
Lietuviškai, 
džio reikia,
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų eu 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nasi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonas 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!
Katalogo No. 3145. Drūtais apdarais ..
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtai ..

810.00
Sli.ŪO

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Valgių Gaminimas — mažai tokių knrgij yra, bet 
labai reikalingos kiekvienai šeimininkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 
Gražiai apdaryta ___________ .—

1313 Istorija Abelna ................................. p. 498
Su apdarais .................................................

2.00
2.75

1316 Istorija Suvienytų Valstijų .............. p. 364 1.50
Su apdarais .................................. ............... 2.25

1147 Apie Žemę ir Kitus Svietus .......... p. 255 1.25
511. Žemės Giesmė. II dalis. Pusi. 113....................... . 50c

Brooklyn, N. Y. 1912, I dalis, pusi. 202 .......... §1.00
510. žemės Giesmė. Apysaka parašyta K. Puidos.
52 Dainavos šalies žmonių Padavimai .......... 75

593 Dramos ................................................ p. 122 75
903 Dėdė, arba ainių kančios .................. p. 136 1.00

1172 Dangus — astronomijos knygelė .... p. 193 50
1295 Etimologija, Istorija apie Tautas . . p. C67 3.00
1512 Lietuviai Amerikoje (Dr. J. Šliupo) .......... 15

Su apdarais ta pati knyga .............. ■4.00
1463 Francuzijos Revoliucija ..................... p. 75 40
717a Monologas ir Kelios Dainos, Rusijos Caras.

Surengė K. Vairas. 1G pusi...................... 10

ir

162 1.25
1.59

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

Kun. Dcmbskis, jo gyvenimas, rastai 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

Socializmo minties blaivumas. Paiašė 
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

Žiemos Vakaras. Parašė EI. Oržeškienė. Vertė
K. Puida. Chicago, Ilk, 1912, pusi. 32..................... 15c

Teisybės Pasakos. Raukius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67......28

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

.590.

3335

512.

i_____
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ALGIS ir GIEDRUTE

V Aktu, VII Atidengimų Tragedija ii Lietuvos Krikštijimo Dienų 
Parašė K. S. KARPAVIČIUS

T. M. D. REIKALAI
-- t I MOTIb 

^KŪDIKIŲ

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

I SVEIKATOS.

kUDIKIv 
GEROVes skYRIUS

(Tąsa iš pereito num.)
Kristijonas

Ne tik nežus, bet tuoj jį ir pamatysit.
Alane

Jau sugryžo? 0 kur dar jis?.... [Man- 
gantis irgi laukia žinių.]

menesio po apkrikštijimo, aš ėmiau su Sod- 
rekiu apie tai kalbėti, ir jis pripažino jog 
Algis yra tinkamesnis jam j žentus negu 
koks tolimas kaimynas, kurie vienas kitam 
šiuose karionių laikuose pasigelbėt negalė
tų.

Kristijonas
Neužilgo pribus. Aš štai parvykau iš La- 

bavos, kur pas Kunigą Pilypą buvo sujoję 
visi sugryžusieji iš Kelmijos kryžeiviai. Iš 
ten visi išsiskirstė Į savo namus. Aš sku- 
binaus čionai....
Mangatis

Algis? Jonas? Antanas? Sugryžo? 
Kodėl dar neparjoja?
Kristijonas

[Sėdasi]: Sugryžo visi jie, garbė Aug- 
ščiausiam! Jų vadas Gotfrydas su savo 
pulku nujojo Į Lukavą. Kelmių kunigaikš
tis nugalėtas, Konradas užvaldė Kelmiją, 
ir keletas žmonių apkrikštyta, daugybė iš
žudyta, nes kėlė ranką prieš kryžių.... 
Algis su Jonu ir Antanu nulydėjo Sodrekį, 
ir pas jį kiek sutrukę parjos namon.
Alane

[Nusiraminus]: Tai Algį pats savo 
akim Kunigas matei — sveiką ir gyvą? 
[Iškėlus akis Į viršų, susiima rankas] Gar
bė Augščiausiam! O taip aš jo pasiilgau! 
Kad tik greičiau parjotų.... [Taiso, su
tvarko viską priėmimui.]
Mangatis

Nuo Sodrekių namon nepertoli. ... Aš 
bėgsiu atnešt midaus sugryžėliams pavai
šinti. ... [Išbėga kamarom]
Alane

Kodėl, Tėve, nevadinai juos namon sy
kiu?
Kristijonas

Taip neišpuolė. Aš patariau jiems Sod
rekj palydėti. Gerai kad Algis iki jų jos. 
Jeigu užsuks Į namus, pasimatys su jų duk
terie. Pats Sodrekis dar prieš išjojimą Į 
Kelmiją kalbėjo kad butų gerai Algi ga
vus Į žentus jo dukterei Ladei. Andai aš 
buvau Sodrekių namuose ir su motina be
veik viską užbaigėm. Ji mielai sutinka. 
Algį sit Lade apvezdinę sudrutinsime šias 
dvi šeimynas neperskiriamu ryšiu, ir la
biau musų bijos pagonis kurie dar nenori 
krikštytis.

[Ineina Mangatis su mediniu uzbonu ir 
keliais kaušais rankose.]

Mangatis
Kad tik greičiau, kad tik greičiau su- 

gryžtų! Visa vasara — tai ne kelios die
nos. ... Sakyk, Kunige, kaip jiems sekės? 
Ar daug grobio ^parsigabeno ?
Kristijonas

Pats Algis tą viską apsakys. Nedaug nuo 
jų girdėjau, kožnas skubė pas saviškius, o 
aš parsiskubinau čia su reikalu kurį tuoj 
mes turėsim užbaigti.

[Alane 'bėga laukan pažiūrėti, laukia 
netoli durų, nekantraudama.]

Alane
[Tarpduryje]: Jau žemė dunda — gir

dėt parjoja! [Paeina tolyn lauk.]
Mangatis

Koki dabar svarbų reikalą Kunigas ren
giesi Įvykint?
Kristijonas

Prieteliau Kristuje, rengkimės prie ves
tuvių. Sodrekiai sutiko leisti savo dukterį 
už Algio. Dabar Sodrekis tyčiomis Algį 
užsivadino pas save. Apvesdinę Algį su 
Lade turėtume ant visados nepermušamą 
sieną tarp tavo ir Sodrekio že'mių.
Mangatis

Jei tik taip stotųsi, nebus mums puikes
nės marčios kaip Sodrekių duktė! Mes iki 
šiol_ei abejojom, nes Sodrekis žiurėjo į di
desnius kaimynus sau už žentus. Kaip tik 
Algis sugryš apkalbėsim, ir tuoj išrengsim 
piršlius....
Alane

[Tarpduryj]: Bet jie patįs nėra jau taip 
dideli — ir ne didesni už mus. Ir mes ga
lim norėti geresnių marčių negu jų duktė. 
Bet jeigu jie sutinka, mums bus gerai.
Kristijonas

Aš viską aprūpinau. Tikėjimas reikalau
ja tvirtesnių kaimynų šiame krašte. Už

Scena II.
[Pareina Algis, Antanas, Jonas — pasta

rasis pasirišęs ranką. Pasveikina 
namiškius.]

Algis
[Ineina pirmutinis]: Lai būna pagar

bintas Kristus!
Naminiai

Per amžių amžius! Amen!
Mangatis ir Alane

[Puola prie Algio]: Sveikas, sūneli, lai
mingai sugryžęs!
Algis

Viskas kuogeriausia! Sugryžom vėl į sa
vo seną lizdą!
Mangatis

[Į Joną ir Antaną]: Na o judu, vyrai, 
kaip jautėtės svetimoje šalyje?
ABUDU

Labai gerai! Mes gatavi visą amžį ka
riaut del tikėjimo!
Kristijonas

Lai Visagalis jus globoja ir laimina jū
sų šventuose darbuose.
Alane

[Į Joną]: Bet tavo ranka sužeista — ar 
labai? Gal reikia perrišt?
Jonas

Nieko, nieko. Tik biskį vienas pagonis 
indurė susirėmime, bet aš ji nudėjau ant 
vietos!
Mangatis ‘

Štai, išgerkim, narsuoliai, ir visi, ant to 
džiaugsmo! Pripilk, motin, kaušus!

[Alane pripilstė, visi ima, geria. Kris
tijonas savo kaušą peržegnoja.]

[Bus daugiau]

W
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MEILĖS TROŠKIMAS 
(Trioletai)

(Skiriu mokslo draugui A. Tyliui)
Mergužėlė linaakė
Dainą ilgesio dainavo,
Nes širdis jos meile plakė....
Mergužėlė linaakė,
Švelni, tyra gelsvakasė
Dainą “myliu jį” niūniavo.
Mergužėlė linaakė
Dainą ilgesio dainavo.

Pamylėjo jį, bernelį,
Iš širdies ir galios savo, 
Kiek mylėti ji tik gali. ...
Pamylėjo jį, bernelį,
Gražų, laibą, rudakėlį, 
Ir ilgėjos jo, dainavo.

, Pamylėjo jį, bernelį,
' Iš širdies ir jiegų savo.

Ventos Akmuo.
Telšiai, 20-11-24.

BIRŽELIO RYTAS
Linksma ryte, saulė teka,
Tarpe girių paukščiai šneka, 
Skubiu laukan artojėlis, 
Gena bandą piemenėlis.

Ant rugelių lygaus lauko
Kaip ant jūrių bangos plauko;
Varpos puikios, sidabrinės,
Linksta, kelias sutartinėj.

Balti debesėliai plaukia,
Linksmi vyturiai čiauška, 
Gražumas ryto vasarėlės, 
Girdis balsas gegutėlės.

Žiedais mirga pievos, laukai, 
Daržuos žydi puikiai gėlės, 
Rasa žvilga ant pievelių.
Supas medelių šakelės.

Žieduos paskendę sodneliai, 
Žaliai nutiesti laukeliai;
Birželis pilnas gražybių, 
Pilna gamta yr’ saldybių.

J. Gogelis.

... w it. J

T. M. D. SEIMO i 
PROTOKOLAS ;

Tėvynes Mylėtojų Draugijos ; 
11-tas Seimas įvyko gegužio 11 ( 
(i., 1924 m., Worcester, Mass., , 
Lietuvių svetainėje, 29 Endicott , 
St.

Seimą atidarė 9 vai. ryte Sei- , 
mo rengimo komisijos narys, P. . 
A. Dėdynas, pasveikindamas su
sirinkusius delegatus ir papra- , 
gydamas Draugijos Pirmininką 
K. S. Karpavičių užimti laikino 
vedėjo vietą. Draugijos Pirmi
ninkas, prataręs keletą pasvei
kinimo žodelių, paprašė išrinkti 
mandatų peržiūrėjimo komisiją, 
bet pasirodė kad vietos 50-tos 
kuopos komisija jau mandatus 
buvo sutvarkius išanksto. Mi
nėtos komisijos: J. Krasinsko, 
M. Kaselio ir A. Kriaučialio ra
portas tapo priimtas ir pasiro
dė kad dalyvauja sekanti dele
gatai :

3 kuopos, Brooklyn, N. Y.:
1. Vyt. Sirvydas,
2. J. Ambraziejus,
3. Pr. Bajoras,

5kp. Waterbury, Conn.:
4. Jonas žemantauskas,

7 kp. Lawrence, Mass.:
5. Jonas Sckys,
6. Ona Sekienč.

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

36 kp. Norwood, Mass.:
10. Stasys Pauliukas,

43 kp. New York. N. Y.
11. A. B. Strimaitis,

50 kp. Worcester, Mass.:
12. Dr. iBiruta [Bernotaitėj
13. Antanas Kriaučialis,
14. P. A. Dėdynas,
15. J. Krasinskas,
16. F. Skliutas,
17. M. P. Kasialis,
17. V. Jankauskas, 
19. Pranas Bartušis.

'20. Juozas Januškevičius,
21. Juozas Sadauskas,

85 kp. Montello, Mass.
Stasys Baronas,

114 kp. Amsterdam, N. Y.
23. A. J. Lukšis,

Naujosios Anglijos TMD. Apsk.
24. V. P. Jankauskas, 

Literatinės Komisijos Narys:
25. S. E. Vitaitis.

Seimo Vedėjai
Balsavimuose Seimo pirmi

ninku tapo išrinkta Ant. Praške
vičius, pagelbininku P. A. Dydė- 
nas; sekretorium V. Sirvydas, 
pagelb. Ona Karpavičienė.

Įnešimų Komisijon išrinkta: 
M. Kasialis: J. Januškevičius ir 
F. Skliutas.

Raportai
1. Jonas Sekys, TMD. Centro 

Sekretorius, skaito pereito Sei
mo protokolą, kuris tapo įsi
imtas.

2. Pirmininkas K. S. Karpa
vičius perskaito savo raštišką 
raportą, kuriame pažymi aplin
kybes prie kurių vietą užėmė, 
tai yra: mažas skaičius nariu ir 
neveikimas kuopose. Jam pir
mininkaujant tapo išdalintos se
kančios knygos nariams: “Psi-

prastas Draugijos išlaidos, kaip 
algas, etc.) ; liko per du metu 
S69.68. Išviso dabar ižde yra 
$3,476.48. Knygų senesnių lai
dų išparduota mažai. Centro 
valdyboje butą ginčų apie ben
dradarbiavimą su “Kultūros” 
Bendrove. Tapo įsteigta “Kul
tūros Fondas” šelpimui netur
tingų moksleivių. Su draugijo
mis aukavusiomis del išleidimo 
Šerno Raštų jau atsilyginta ki
tomis knygomis. Lietuvos Šau
liams dovanota po vieną egzem
pliorių TMD. leistų knygų. Duo
ta knygų Stanfordo Universite
tui Kalifornijoje. Iniciativa J. 
Katkaus, Centro Valdyba išlei
do agitativę brošiūrėle.

Raportas priimta, o rekomen
dacijos nutarta pridėti prie die
notvarkės.

4. Vice-pirmininkas P. A. Dė
dynas savo raporte pažymi kad 
dirbęs energingai ir pasidaręs I 
iškaščių apie $28, kuriuos pado- Į 
vanoja Draugijai. Raportas pri
imta.

5. Iždininkas A. B. Strimaitis 
perskaito savo raportą, kuris 
skaitlinėse supuola su (Sekreto
riaus raportu.

G. Iždo Globėjų raportas (pri
siųstas raštu) nesutinka su Iž- 
didinko skaitlinėmis per $6.00. 
Paaiškėjo kad tai nuošimčiai iš 
“checking account”. Jie bus 
įrašyta TMD. ineigų knygose. 
Raportas tada priimtas.

7. Vietos 50-tos kuopos komi
sijos vardu J. Krasinskas pa
tvirtina kad Iždininko ir Sekre
toriaus knygas peržiurėjus vis
kas sutinka su dokumentais.

8. Knygius prisiunčia raštiš
ką raportą, iš kurio paaiški kad 
TMD. turi ant rankų apie 10,000 
įvairių savo 'laidos knygų. Jų 
greitas išpardavimas yra svar
bus klausimas.

9. Apšvietos Komisijos sek
retorius V. Sirvydas raportuoja 
kad naujų raštų negauta, nors 
iš Lietuvos tapo pasiūlyta virš 
20-ties naujų įvairių veikalų. 
Bet nei vienas iš tų pasiūlytų 
nerasta tinkamu musų Draugi
jai.

Pasveikinimai ir Aukos
10. Skaitymas pasveikinimų 

ir aukų.
Dayton, Ohio, Moterų T.M.D. 

kuopa prisiunčia pasveikinimus 
ir $5 aukų Kultūros Fondui.

J. Kazakevičius varde 24-tos 
TMD. kuopos iš Pittston; Pa., 

' prisiunčia $5 “pastumėjimui T.
M. D. idealų ir tikslų pirmyn”.

36 kuopa iš Norwood, Mass., 
prisiunčia $5 aukų leidimui kny
gų.

Z. Jankauskas iš Philadelphia, 
> Pa., prisiunčia $1 aukų.

P. Petraitienė iš Dowagia, 
. Mich, (pavienė narė) sveikina

Seimą.
“Vienybės” B-vč sveikina ir 

i linki TMD. viso gero.
Pirma Sesija užsidaro 12 vai. 

dieną ir delegatai nueina nusi- 
■ traukti paveikslus ir pietuoti, 
. nutarus susirinkti 2-rą vai. po 
. pietų kitai sesijai.

(Bus daugiau)
chologijos Vadovėlis’ „Emocijos 
ir Jų Kultūra”, “Kandidas”, ir 
TMD. Agitatyvč Brošiūrėle. Nu
dirbta visas darbas kas del iš
leidimo Wells’o “Istorijos”, ku
ri bus baigta galutinai (paskuti
nis tomas) apie 1925 metų pa
baigti. Spausdinti pavest “Kul
tūros” Bendrovei, kuri duoda 
dar savo knygų priedu. Rapor
tas tapo priimtas.

3. Raportas Sekretoriaus Jo
no Sekio: Apimdamas vietą po 
pereito Seimo radęs pilnų narių 
237 ir ūpą buk TMD. stovi ant 
mirties. Bet dabar TMD. turi 
užsimokėjusių (iki balandžio 30 
d.) 936 narius kuopose ir 11 pa
vienių. Nemokėjusių iki balan
džio 30 buvo 612. Naujų na
rių prisirašo 415. naujų kuopų 
susitvėrė trįs. Kason inplaukė 
per du metu $2,368.00, išleista 
$2,298.12 (skaitant prie to ir 
rankpinigius už “Istorijos” ver
timą ir Įnešimą už spaudą ir pa-

n, kūdikiu

Siame skyriuje mes laikas 
■no Ūko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms

STRAIPSNIS 75.

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu
rime rvgullariškals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pcrgvildaalL.

Kūdikis Turėtų Mankštytis
Jaunas kūdikis nejučiomis mankš

tinasi kada meto rankutėm ar kojom, 
gniaužo delnus, voliojasi po lovutę. 
Net varkimas yra mankštinimosi for
ma ir todėl mes sakom kad kūdikis 
kuris niekados neverkia nėra norma- 
liškas.

Dienos metu, budink, kūdikis nuo
latos kruat. Svarbu pridaboti kad jo 
drapanos nebūtų perankštos, nes ki
taip jo krutėjimai bus varžomi. Ne
reikia jo nei perilgai laikyti prisegto 
prie augštosios kėdės, arba prie lo
vos kad jis negalėtų vartytis.

Judantis gardelis yra geriausia

Nuo Redakcijos: Del stokos 
vietos šiame skyriuje, kuopų 
pranešimai telpa ant pusi. 2-ro.

CUNARD
Į LIETUVĄ

trumpiausiu laiku, kas Serfedą, 
trejais ekspresiniais laivais

BERENG A RIA A.QU IT A NIA
MAURETANIA

(per Cherbourg ar Southampton) 
Iš Lietuvos į. Ameriką 

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

Hotel Cleveland B Ida. Cleveland, O.

tos ateityje.
Daugelis vaikų mė
gsta valyt savo dan
tis su Colgate’s Rib
bon Dental Cream, 
nes Colgate’s nuva
lo ir pagražina dan
tis ir palieka bur
noje malonų skonį. 
Nupirk jiems triu- 
belę šiandien ir pa
sakyk kode! jie pri
valėtų jį naudoti. 
Jie ištikro pamėgs 
Colgate’s.

Geri Dantys

Visi Talcum Paudcriai nėra vieno
di ir suprantama jus norit but tikra

gus. Colgate’s Baby Tale atsako ši
tiems reikalavimams, nes jis yra pa
darytas ypatingai kūdikiams pagal 
formules pažymaus gydytojo.
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proga kūdikiui mankštintis. Gardelį 
galima pirkti visokiariopą. Vaikščio
jamo prietaiso nerekomenduojame 
pirkti, kadangi jauną kūdikį nereikia 
anksti pratini stovėti ant kojų. Del 
to daug kūdikių gauna iškl^įpytas ko
jas, nes jų kūnas dar nestiprus vaik
ščiojimui.

Karie tuk? reikia parinkti atsižvel
giant Į kūdikio parankamą, o ne ma
dą. Ji turėtų būti keturiais ratais, 
geromis sprenžinomis, su geru apgau
biu, galinčiu apsaugoti nuo saulės ir 
vėjo. Ji turėtų būti ruiminga su už
tektinai vietos paloms, kad ypatin
gai šaltame ore kūdikis butų gerai 
apsaugotas nuo klimato. Sulanksto
mos karietukės irgi yra geras paran
kamas, ypatingai jei kūdikį reikia 
vežti trumpą kelią. Vienok nerei
kia kūdikio palikti joje ilgam laikui, 
nes jos dažnai neparankios ir kietos.

Kaip augščiau rašyta, dažnai pasi
taiko kad motinos neįstengia žindyti 
savo kūdikiu ir tada reikalinga parū
pinti jiems kitokio maisto. Gears 
grynas, sveikas karves pienas, tinka
mai pasaldintas, geriausiu cukrum, 
ir atmiežtas reikalingu kiekiu vande
nio suteikia motinoms pieno vietos 
pavaduotoją. Geriausias mišinis pa
rinkto pieno ii* geriausio cukraus 
parsiduoda po vardu Borden’s Eagle 
Brand Pieno. Per tris gentkartes 
Amerikos motinos atsidėjo ant šito 
puikaus pieno. Penint su lyg nuro
dymų, jis duoda arčiaus) panašumą 
Į motinos pieną.

Borden’s Eagle Pienas šiandien au
klėja daug kūdikių kurių tėvai buvo 
juo išauklėti, ir kuriu tėvų tėvai bu
vo tuo pačiu išauklėti (50 ir 70 metais 
ano šimtmečio. Kada apsvarstai kad 
Borden’s yra pienas vartojamas per 
tris gentkartes ir vis labiau varto
jamas didesnio skaičiaus, tai sakai 
jog tam turi būti priežastis. O prie
žastis yra ta kad jis pasirodė paten
kinančiu ir saugiu per tiek laiko jog 
žmonės turi jame pasitikėjimo.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai Ir 
pasilaikyk juos ateičiai.
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WAIKO sveikata la- 
o biausia priklauso 
nuo maisto kurį jam 
duodi. Lai nei viena 
motina nebando eks
perimentuoti.

mų 
VO 
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žindyk Gavo kūdikį, 
bet jei del kokių 
nors priežasčių jūsų 
pienas išsenka, neri
zikuok maistais apie 
kuriuos nėši tikra.

Borden’s Eagle Pie
nas buvo priimtas 
kūdikių maistas per 
virš 60 metų. Jis yra 
gamtiškas maistas, 
kuomet motinos pie
nas neprieinamas. 
Gydytojai rekomen
duoja jį motinoms 
sunkiausiuose atve
juose.

Jei nežinai kaip var
toti Eagle Fiona, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums per.ėji- 
jimo instrukcijas. Kū
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai,

THE COMPLY
Bonkn BJdiį, Nsw%ik

SIŪK IR TAUPYK

Geriausi Vatos Skilai • 
SIUVIMO PAMOKA •
Norėdami naudingos knygeles 
apie siuvimą prisiųskit z l c. į 
THE SPOOL COTTON CO., DapL O 

315 Fourth Ave., New York
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Sauttimaa

VIDURAMŽIŲ MIESTAS

Delko Viduramžių Žmonės Sakė, kad 
“Miesto Oras Yra Laisvds Oras”.

A NKSTYBOJI Vidurinių Amžių dalis bu- 
• vo, taip sakant, kūrybos gadynė. Nau

ji žmonės, gyvenę ikišiol už girių, kalnų ir 
pelkių, saugojusių žiem-rytines Romos Im
perijos sienas, veržėsi Į Vakarų Europos 
slėnius ir ėmė valdyti didelius plotus že
mės. Jie buvo labai neramaus budo, kaip 
ir visados kūrėjai būdavo. Jie vis mėgda
vo judėti, eiti pirmyn ir tolyn. Jie lygia 
energija kilto girias ir vieni kitų galvas. 
Nedaugelis jų tenorėjo gyventi miestuose. 
Jie vis norėjo būti laisvi, norėjo jausti tyrą 
kalnų orą, varinėjant savo bandas plačio
mis ganyklomis. Atsibodėjus senoms jų 
buveinėms, jie susirinkdavo savo mantą ir 
eidavo tolyn, naujų įspūdžių jėškodami.

Silpnesnieji jų, aiškus dalykas, išmir
davo. Išlikdavo gyvi tik smarkesnieji mu
šeikos ir tvirtesnės moterys, kurios juos 
sekdavo kelionėse. Šitokiu taigi budu iš 
jų išdygsta labai tvirta ir sveika žmonių 
rasė. Jie nedaug tepaisė gyvenimo gražy
bių, neturėdami atliekamo laiko griežti 
smuiką ar rašinėti eiles. Taip jau jie ne
mėgdavo ir ginčų. Kunigai, kaimo “moks- 
lavyriai” turėdavo taikyti visokius klausi
mus, neturėjusius praktinės reikšmės. Rei
kia nepamiršti, kad viduramžiuose šiaip 
žmogus, mokąs rašyti ir skaityti, būdavo 
skaitomas, taip sakant, “nedakepusiu”. 
Tais laikais koks Germanų vadas, ar Pran
cūzų baronas, ar Normandų grafas laiky
davo dalį tos teritorijos, kuri seniau pri
klausė didžiajai Romos Imperijai; šituose 
senosios garbės griuvėsiuose jie statė sa
vąjį pasaulį, kurs jiems labai tiko ir kurį 
jie Skaitė visiškai tobulu.

Jie, kaip mokėdami, žiurėjo savo pilies 
ir visos apielinkės reikalų, būdami ištiki
mais pildytojais Dešimties Dievo Prisakys 
mų. Kad palaikius gerus santykius su sa
vo tolimais, bet pavojingais galiunais-ka- 
raliais ir imperatoriais, jie rūpinosi būti, 
kiek reikia, ištikimi jiems. Trumpai kal
bant, jie stengėsi būti teisingi santykiuose 
su savo kainynais, žinoma — be skriaudos 
ir savo reikalams.

tinių kojų. Daug amžių taip jau prabėgo, 
iki iš jų urzgėjimo ir murmėjimo išsivystė 
žmogaus kalba. Raštas, kuriuo užlaikoma 
musų mintys ir išradimai busimoms gent- 
kartėms, be ko jokio progreso negalėtų bū
ti, išrastas buvo vos tiktai keturi tūkstan
čiai metų tam atgal. Net jūsų seneliai dar 
atsimena tuos laikus, kai žmonės išmoko 
tokią gamtos jėgą, kaip elektrybė, pajung
ti taip, kad ji žmogui tarnautų. Taigi ar 
neaišku, kad mes žengiame pirmyn, pro
gresuojame, pastebėtinai greitais žings
niais? Galimas daiktas, kad mes truputėli 
perdaug kreipiame domės Į vien tik kūno 
pasitenkinimą gyvenimu. Bet ilgainiui tai 
pasikeis ir tuokart mes kibsime Į aukštes
nius klausimus, neturinčius nieko bendra 
su sveikata, ar su uždarbiais, ar su mašinų 
reikalais.

Ir nereikia jau lieti ašarų del tų “ge
rųjų senovės laikų”. Daugelis žmonių, įsi
žiūrėję i Viduramžių paliktas mums aukš
to meno liekanas, į senovės bažnyčias ir rū
mus, daug prikalba, visa tai sulygina su 
musų civilizacija, su musų skubėjimu, su 
musų rūkstančiais ir ūžiančiais traukiniais 
ir atuomobiliais. Bet reikia žinoti, kad. ap
link tų Viduramžių bažnyčią buvo žmonių 
gyvenamos triobos, prie kurių šios gadynės 
didžiųjų musų miestų namai atrodytų pa
togiausiais ir gražiausiais palociais. Jei 
šiandien mes rugojame ant smarvės nuo 
gazolino," kuriuo varomas yra greitas auto
mobilis, tai ir tais laikais irgi buvo pakan
kamai smarvės nuo įvairių puvėsių, nuo di
delės miestų, kiemų ir namų nešvaros; juk 
musų proseneliai nesiprausdavo, nevarto
davo muilo, dėvėdavo tą patį švarką ir ke
purę, kurią paveldėdavo iš savo tėvų ir tė
velių. Nesinorėtų piešti nedailaus ir nema
lonaus paveikslo. Gana prisiminti tai, kad 
dabar tokios nelaimės, kai, leiskime sau, 
rauplių epidemijos, pagirdydavusios kars
tau milionus žmonių, jau visiškai nebeži
nomos civilizuotose šalyse, — tai ir isitik- 
rinsime, kad žodis “pažanga”, arba “pro
gresas” daug musų gyvenimui reiškia.

(Bus daugiau)

JUOKIS 

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

DAINA
Teka saulė
Už beržyno, 
Rituliuojasi augštyn;
Rasa krinta nuo žolyno 
žolę slėgusi žemyn.
Bernužėlis
Nuo pušyno 

ijo.ja, joja vis artyn, 
Į Neilsdamas
Juodbėrėlis
Bėga, bėga vis greityn.
Bernužėlis
Svajodamas
Vien tik mano kur nujos, 
Ar kiemelio 
Norėdamas
Jo žirgelis neprajos.
Mergužėlė
Gal nežino
Kas per pievas keleliu
Atlėks
Keldamas galvelę
Ir žvengdam’s, su berneliu.
Mergužėlė
Vaikščiodama
Savo rūtų darželiu.
Kažin ko nerimsta,
Liūdi,
Ar bernelio, ar gėlių. . . .

J. Vaitiekūnas.

Teisybė, patsai pasaulis, kuriame jie 
gyveno, nebuvo idealinis. Didesnė žmonių 
dalis buvo baudžiauninkai, žemės ūkio dar
bininkai ; jie buvo tos žemės, ant kurios gy
veno, dalimi taip lygiai, kaip, leiskime sau, 
karvė ar avis yra dalimi tvarto, kur jos yra 
laikomos. Ir pačių žmonių likimas nebuvo 
visai laimingas,'be negalima taip jau saky
ti, kad ‘butų buvęs ir visai nelaimingas. 
Bet kas gi bebuvo jiems daryti? Gerasis 
Viešpats, valdęs pasaulį Viduramžių gady
nėje, 'be abejonės, visa buvo juogeriausia 
sutvarkęs. Jei Jisai begalinėje Savo išmin
tyje buvo nusprendęs, kad butų ir ritieriai 
ir vergai-baudžiauninkai, tai tikrieji baž- 
nyčios-vaikai nei nedryso šitų klausimų kel
ti ir Dievo nustatytos tvarkos peikti. Taigi 
baudžiauninkai ir nesiskundė; perdaug jau 
įvarginti, jie tykiai mirdavo, kai gyvulė
liai, netikusiai tvarte šeriami ir nežiūrimi, 
— po to liuoba kas nors susirūpina jų liki
mu ir sumano šį tą daryti jų bučiai page
rinti. Bet jei pasaulio pažanga butų pa
likta tiktai baudžiauninkų ir ponų žinyboje, 
ir mes dar hutume begyveną dvylikto am
žiaus budu, bekartoję sau keistą “abraka
dabra”, kai norėtume kad danties negeltų 
ir bijotumeisi dentisto su visu jo keistu ir 
nesuprantamu mokslu, — prie to gi viso 
toks dentistas gal yra ir Mohamedo tiky
bos!

Ne kartą ir dabar dar girdi, kad daug 
kas netiki “pažangai”, arba progresui; to
kie netikėliai rūpestingai priparodinėja pa
saulį nei kiek nepasikeitus gerojon pusėn. 
Bot tokioms kalboms nei nereikia tikėti. 
Musų proseneliai per milionus metų mokė
si, iki išmoko tiesiai vaikščioti ant pasku-

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 —

DAILĖS MILŽINAI
Tas aprašymas tęsis per daug numerių. Iš 
jo pažinsit dailininkų pasauli.

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.

UŽSIRAŠYKIT DABAR!
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.!_
“ARTOJAS”

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Nuo Juokų Red.: Kaip ma
lonu pasiskaityti tokias eiles — 
arba dainelę — kokių teko gir
dėti Lietuvoje daugybes. Ne tik 
mes džiaugiamės, bet manome 
jog ir jus, kurie jas skaitot, ap- 
sidžiaugiat, ir štai mintimis le
ki a paveikslai Lietuvos laukų, 
jaunystės dienų, mergelių, dar
želių, rasos, pievų, ankstyvo ry
to ir gražaus saulės tekėjimo 
vasaros metu, kuri vos nespė
jus užlysti vakaruose, jau žiū
rėk vėl teka rytų šone. Ne vie
ta čia aiškint kodėl Lietuvoj va
saromis dienos esti daug ilges
nės (o kurie turit geras atmin
tis atsimenat jog tas kitur jau 
“Dirvoj” kada tai buvo apsaky
ta). Smagu tik prisiminti da
bar kada iš vakaro ilgai su mer
gele po vyšnių ar obelių sodnelį 
vaikštinėjai — arba ir po kark
lyną, vistiek (vieta nesvarbu), 
šnekėjai ir mylavais. Vos nu
ėjai gulti, štai tave budina, ke
lia vėl Į darbą, nes jau švinta.

Kitiems dar smagiau prisi
minti — tai jodinėjimas pas 
mergeles, kad ir nuo tėvo pasi
vogus žirgeli. Kiti turi kitokių 
prisiminimų iš savo jaunystės 
dienelių Lietuvoje, kas viskas 
jau praėję. Vieniems smagu, 
kitiems pikta tai net minėti.

Tokios eilės visada atgrąžina 
praėjusį laiką — kitiems kelis 
metus, kitiems kelis desėtkus 
metų.

Tikrenybėj jojimas pas mer
geles ir mergelių laukimas ber
nelių yra biskį kitaip (arba bu
vo biskį kitaip jei kalbėsi apie 
tai kada mes Lietuvoje buvom). 
Mergelė nelaukia bernelio rūte
lių darželyj — to kurį tikrai 
myli. Su tokiu ji turi slaptus 
susiėjimus, kad pasislėpus nuo 
blogų akelių ir piktų kalbelių. 
Darželyj laukti butų lyg perdi- 
delė demonstracija prieš kitų 
akis, nes viskas dėtųsi viešu
moj. O jeigu kur viešai berne
lis at joja ar atvažiuoja pas mer
gelę tai greičiausia iš miestelio 
gryždamas girtas ir atsitempda
mas dar kišeniuose butelį kitą 
pavaišinimui mergelės ir jos na
miškių.

Gaila kad gyvenimas gražiu 
piešiama tik poezijoj, ir kad tik
renybėj vis kitaip yra negu ga
lima su pasigerėjimu apsakyti 
ar aprašyti.

Kitokias žinias iš Lietuvos 
girdim — tai kad Lietuva išt,ik
ro atbunda. Po keturių metų 
karo ir šešių metų nepriklauso
mybės, dabar pradeda Lietuvos 
veikėjai suprasti kokie geri bu
vo ir yra Amerikos Lietuviai ir 
įų dolariai. Jau pradeda rody

tis tai vieno tai kito veikėjo ap
rašymas klaidų kokias darė jie 
neleisdami Amerikiečiams Lie
tuviams tai žemės pirkti, tai at
imdami pilietybės teises, tai ki
taip ignoruodami.

Pervėlai susipratimas: dabar 
jus galit gailėtis, galit prašyti 
atleidimo, galit visko žadėti — 
pervėlu. Amerikiečių upas kei
tėsi iš karšto į pastovesnį, ir jų 
nuomonės — nors paskirai kož- 
nos partijos -gaminamos, pasi
darė bendrai vienodos — kad, 
su Lietuvos poneliais sunku su
sikalbėti ; kad visos progos ge
ro apsigyvenimo Lietuvoje pra
ėjo ; kad viskas užimta Žyde
liais, o šiaip dasigauti sunku per 
visokius valdiškus suvaržymus, 
ir tt. ir tt.

Ne smerkimui Lietuvos val
džios tai sakome, be nusiskun
džiamo kad taip yra. Ameriko
je papratę visi liuosai ir lais
vai veikti (žinoma ir blogo ne-, 
daro), negali pakęst tų visokių 
suvaržymų Lietuvoje, kurie ne
va taikyti sulaikymui piliečių 
nuo prasižengimo prieš įstaty
mus. žmogus ne gyvulis — su 
juo apsieik liuosai ir žmoniškai, 
jis irgi iš savo pusės darys ge
rai.

A?
Žinoma, čia nekalbame apie 

laisvę bolševikams ir kitokiems 
priešams. Kurie svetimi, išvy
ti juos, kurie savi, uždaryt į be
protnamius (o jeigu jų nėra tai 
Į kalėjimus), nes kas tai matė 
kad Lietuvis butų koks kitokis 
ir kam svetimam tarnautų.

Jei kur šeimynoj vienas vai
kas vagia, ar skriaudą daro na
mams, ar nori užverst šulinį, jį 
tėvas gerai išplaka, ir jis arba 
pasitaiso arba pasišalina iš na
mų, o svetur arba turi pasitai
syt arba patenka į atsakančią 
vietą. Bet kvailas butų tas tė
vas kuris už vieno vaiko niek- 
šystes baustų visus savo šei
mynos narius, suvaržytų visų 
namiškių laisvę.

Tas pats ir Lietuvoj turėtų 
būti. Duot laisvę visiems, tada 
lengviau bus galima atrast ir 
prasižengėlius. Ir baust nieka- 
dėjus, o dorieji tegul tuo tarpu 
skubina gaivinimo darbu, tautos 
ir valstybes turtinimu.

Nors šita musų pasaka uždy- 
ką nueis, bet mes vistiek pasa
kome ko diduma Lietuvos ir A- 
merikos Lietuvių nori, o ta ma
žuma kuri viską suvaržius turi 
ir laikysis savo po senovei, lai 
žino kad niekas nėra tuo pasi
tenkinęs ir jų darbo neužgiria.

Musų bolševikėlių laikraščiai 
pasigiria “didumu” Rusijos ko
munistų partijos. Esą, dabar 
partijoj yra 600,000 narių, nuo 
Lenino mirties prisirašę naujų 
apie 125,000 narių. Taigi pusė 
metų atgal komunistų partija 
teturėjo 450,000 narių, o musų 
laikraščiai jau du metai atgal 
rėkavo ant Rusijos komunistų 
partijos kaip ji drystanti, turė
dama tik 600,000 narių, valdyti 
118,000,000 tautą! Reiškia, ta 
spauda jau du metai atgal matė 
komunistų (pasigyrimus kad jų 
partijoj yra 600,000 narių.

Ač
Dabar reikia paanalizuot tuos 

narius. Statistikas imame iš 
pačių bolševikėlių laikraščių. 
Puse partijos narių yra miestų 
darbininkai — kurie turi prie
varta prigulėti prie partijos, ki
taip negali dirbtuvėse būti. Li
kusios pusės pusė yra komunis- 
tai-komisarai tarnautojai ir ki
tokie viršininkai. Reiškia jie 
yra tokie komunistai kurie matę 
progą pasinaudot Rusijos darbi
ninkų tamsumu prisirašė parti- 
jon ir gavo liuesas rankas dar
bininkus smaugti ir jų kraują 
gerdami sau puikų gyvenimą 
turėti.

Paskutinis ketvirtdalis komu
nistų partijos narių yra vargin
gi valstiečiai. Kada pasklido 
gandai apie komunizmą ir lygy
bę, pasidalinimą turtais, var
guoliai puolėsi prie komunistų 
tikėdami visko gauti Bet jie 
varguoliais vadinami ir po šiai

dienai —’nieko nelaimėję tik re
težius, nes dabar negali drysti 
išstot iš partijos ir parodyti pa
lankumą kam kitam nors ir ga
linčiam duoti duonos.

Taigi matot kokiam mažam 
būreliui karštagalvių, tamsi Ru
sijos liaudis duodasi valdytis.

Čia yra gera pamoka Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje tau
tininkams. Musų ir musų pusę 
palaikančių SLA. narių yra virš 
10,000, o bolševikėlių tik tie po
ra nepilnų tūkstančių kurie bal
savo už jų kandidatus, ir jie no
ri būtinai Susivienijimą užval
dyti.

SLA. tautininkai, vienykitės! 
Jus nieko nepralaimėsit, tik bol-

ševikėlius!

“Bitė”. Tai tokiu vardu išėjo 
So. Bostone naujas laikraštis ne 
laikraštis, žurnalas ne žurnalas. 
Na kas jis nebūtų, papasakosi
me apie jį plačiau kitame num.

Viena ką jau iškalno galime 
pasakyti — “Bite” taikyta kąs
ti. Ir išsykio pajusit įkąsti, nes 
mažas laikraštukas, vos 10 pus
lapių skaitymo, o kaina 15c.

GELEŽINIU DAIKTŲ
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenes. 

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55th STREET

RODYKLĖ No. 1

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininke ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomus kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptai
Jeigu mėgstat padaryt maistingų 

saldumynų savo vaikams ir sau, ir 
turit tam laiko, sekantis receptas yra 
vienas tų ką lengvai ir ekonomiškai 
galima pagaminti. Šokolado saldai
niai daroma visoje šalyje ir jums jie 
taipgi patiks.

fy ŠOKOLADO SALDAINIAI
1 3 puoduko evaporated pieno 
1/3 puoduko vandens
2 puodukai smulkaus cukraus
2 .aukštai sviesto
2 šmotai šokolado
1 šaukštukas vanillos
Sumaišyk pieną, vandenį ir cukrų. 

Kuomet pradės virti, dadėk šokoladą 
ir maišyk nuolat iki šokoladas pasi
leis. Virk astuonias minutas; dadėk 
sviestą ir virk septynias minutas. 
Nukelk nuo ugnies, dadėk vanilių. 
Plak iki mišinis bus kai Smetona ir 
pradės sėstis ant kraštų puodo. Su
pilk į sviestuotas blešincs ir kuomet 
atauš supjaustyk į keturkampius.

Virtuvės Reikaluose
Ryžiai, grudai ir krekiai reikia lai

kyt kuosausiausia. Šiluma jų nega
dina. Taigi jiems goriau padėjus au- 
gštai ant lentynų. Krekiai geriausia 
laikyt jų originalėse dėžutėse. Jeigu 
perkat liuosus, sudekit juos į bleši- 
nes arba popierines dėžes, ištiestas 
nepergeriamu popierių.

Muilas, kaip ir vynas, geresnis se
nesnis. Geriausia pirkt muilą daug 
ant syk. Geriausia laikyt šviesioj ir , 
oringoj vietoj ant lentynos kur šilta. I 
kaip tai virš pečiaus, nes ten šilta, j 
sausa ir šviesu. Tas pat tinka ir la- Į 
zurkoms bei krakmolui.

Nuvalymui plieninių peilių greitai 
ir lengvai, perpjauk didelę bulvę pu
siau, padažyk perpjautą pusę Į valo- I 
mą pauderį. padėk peili ant stalo ir I 
trink kietai su bulve. Nušluostyk sau- ■ 
sai ir numazgok, paskui nušluostyk |

ir nutrink su biskeliu valomo paude- 
rio.

Naminiai Pašigelbojimai
Niekad nenaudok šveičiamą paude

rį ant sidabrinių daiktų.
šlapi čeverykai reikia džiovint pa

lengva kacT nesutruktų.
Benzinas arba terputinas nuims 

taukų plėnies nuo odos.
Panaikinimui svilimų iš audeklo 

naudok sekantį: dvi uncijas Fuller’s 
earth išvirtą pusėj pskvortės acto ir 
sumaišytą su skystimu dviejų svogū
nų.

Jei nešiojatės žibančios odos krep
šelį ir norit nuimti su.čiupinėjimo plė
nies, pamerkit skadurį į šaltą pieną 
ir trinkit. Kada išdžius, sausu ska- 
duriu nublizginkit. Išrodys kai nauja.

Du šaukštai kerosino viedre karšto 
muiluoto vandens nuvalys medines 
grindis ir palaikys švariai. Tas iš
naikins net mažus vabalėlius kurie 
užsilaiko plyšiuose.

Grožės Patarimai
Nešvari oda nevisada parodo savo 

nešvarumą nešvaria išžiūra. Tiktai 
muilas ir vanduo negali išvalyt odos. 
Tas tik nuvalo nešvarumą nuo vir
šaus. bet neisima iš odos skylučių. 
Prieš gulsiant vakare numazgok vei
dą geru muilu ir ištepk geru cold 
cream. Tas paliuosuos nešvarumą ir 
išvalys skylutes. Jeigu nori švarios 
sveikos odos, taip reikia daryt kas 
vakaras.

Ypatiška Sveikata
Nerizikuok su užkietėjimu, nes už

kietėjimas siunčia nuodus po kuna 
kas paskui priveda prie daugelio ne- 
sveikavinių ir gyvenimas vėliau lie
ka nekenčiamas. Juo ilgiau leisi to
kiem nuodams rinktis, tuo ilgiau ims 
juos prašalinti. Suvirs 40 ligų gali
ma susekt paeiną nuo užkietėjimo. 
Pradėk tuoj valyt savo sistemą nuo 
tų ipavojingų nuodų._______________

.Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Vartokit Borden’s Evaporated Pie- palikta jame Smetona. Jis atsako 

na visiems savo valgiams kadangi visokiems tikslams kur reikalauja 
Borden’s yra tyras ūkio pienas su pieno prie valgių gaminimo.

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ

nuo gaisro.
įdėti ban- 

o vertybės

Incorpomfe^ Mes 

gūrietįj for^emngs 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

I . "L. y

S■a
fj

i'rj: A -Y’

VAGYS ŽINO KAIP ATRASTI 
PASLĖPTUS PINIGUS

JIE yra biskį gabesni atradimui paslėp- 
•-* tų pinigu ir vertenybių negu tie ku
rie slepia juos. Tai yra vagilių užsi
ėmimas.
Prie to dar reikia rizikuoti 
Perviršis pinigų turėtų būti pa 
ke ant taupymų sąskaitos, 
popieriai Saugioj Depozit Dėžėj. 
Galit pasisamdyti privatinę dėžutę nuo 
vagių apsaugojimui už $3 metuose.

Dividendai išmokėti depozitoriams 1923 
buvo laipsnyje per metus.
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ČEVERYKAI
you

want

experienced husband is
one

LITHUANIA him

budo

S,

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

keliaut į Lietuvą kaip ant
S. GEORGE WASHINGTON
S. AMERICA
S. AMERICA

By Sir Harry Brittain, 
K.B.E., LL.D., M.P.

Bull 
vėliava.

PRES. HARDING
, PRES. ROOSEVELT
užtikrintas ir keliauk ant Amerikos Laivų — po Amerikos 
Trečia klesa ant Amerikos laivu užtikrina švarumą, val

gi ir patogumą. Beno koncertai kiekvieną dieną duoda palinksrni- 
nimą.

Kreipkitės prie jūsų vietinio agento arba rašykit:

UNITED STATES LINES
45 BROADWAY, NEW YORK

HOTEL CLEVELAND BLD CLEVELAND, O.
Managing Operators for

UNITEL' STATES SHIPPING BOARD

S, V, VALDŽIOS LAIVAI
Į LIETUVĄ

Jeigu j u su mylimieji negali atvykti Į Ameriką, delko nevažiuoji 
i seną tėvynę pats juos pamatyti?

Jums bus išduota valdžios ccrtifikatas užtikrinantis sugryžimą 
bėgyje šešių ?nėnesių be bėdos per imigracijos nustatymą.

Nėra geresnio nei pigesnio

| possible. Thus the new Lithu
anian Republic, in taking over 
' this legacy, has been severely 
[ handicaped at the outset in its 
[ efforts to restore and improve ■ 
( economic and social conditions, ( 
] iiuite irrespective of those spe- 
( cial political problems which 
(since the war have never ceased ( 
to occupy an undue share of i 

(Lithuanian statesmanship, tol 
■the detriment of the tasks of in- 
[ ternal reconstruction.

(To be continued.)
4141

An
who reaches resignedly for 
purse when his wife tells 
se is an old dear.

--------o--------
is fetting to be so that a 

cuss can hardly do 
scandal-

It 
common 
anything sufficiently

Ious to bet into the headlines, 
thinks Mrs. Banionis.

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

WANTED—Will give good 
home to a nice country kitten. 
109 North Ash. Ottumwa Cour
ier.

The
Parisian Boot Shoppe •

6014 BROADWAY

(Reprinted from “The English
Review”, February, 1924.)
Not long ago Lithuania was 

little more than a name to me; 
now she has become a living, 
concrete reality. It has been 
my good fortune, with five other 
members of Parliament, to visit 
the. country and to see things
for myself. My friends and I į 
have seen and now bedieve in ( 
(Lithuania as a State which has 
fully vindicated its right to a 
place in the sun; in the Lithu
anian people as a worthy unit 
in the family of nations; and in 
the possibility and desirability 
of closer economic and personal 
understanding b e t w e e n the 
young Lithuanian Republic and 
Great Britain.

The war of 1914-18 was ad
mittedly a calamity, the final 
effects of which no man can 
properly determine. Some may 
deplore an aftermath which has 
increased the number of small
er independent States, multi
plied customs boundaries, com
plicated passport formalities, Yet 1 could not well depart, 
and revivified national tongues [ E°r if seen twould surely be 
hitherto officially suppressed or [The end that was heard of me. 
discouraged. I should be the while j stood there deathly 
last to deny that there is some- j 
thing to be said for these senti
ments. But there is another 
side to the argument, more par
ticularly when we come to con
sider the re-birth of those so- 
called national minorities which, 
before the war, Russia had

The Witches’ 
Rendezvous

By Walter R. Baublis.
In the stillness of the night, 
‘Neath the moon’s soft mellow

ligth,
I heard a low fearful call
And some quickened footsteps 

fall;

P. Akšis says the most popu
lar portion of musical 
ment in Washington just 
is the soft pedal.

-------- o--------
“What is your job?”

instru-
now

-------- o--------
Nothing, says Gladys, is quite 

so paralysing as the rattle of a 
broken string of pearls falling 
on the sidewalk.

------- —o--------
There are many words wasted 

in a day, but the words, “Thank 
You” are not included among 
them.

Telefonas Main 6111
P. J. KERŠIS 

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

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

As 1 hid behind a tree, 
Seven witches passed by me, 
Each with an old haggard face 
And limbs that were out of 

place.
Though fear entered in my 

heart,

still,
A huge cauldron they did fill 
With the water from the spring 
Which they did in handfulls 

bring.
j Chanting a low fearful note
1 From the bottom of their MC1U1C LŠ1V ItUAOKl 1GAU |

sought to merge in the chaotic j throat, 
mass of misgoverned Slavdom. į On all fours they quickly run 

Under the pre-war Russia) j Thrice around the old cauldron; 
the well-being and development Taking bits of herbs and grass 
of minority peoples such as ! To each other they would pass, 
Finns, Estonians, Lithuanians,( While the last one stooping low 
Latvians, and Poles, to mention ( in the water all would throw, 
but a few, were never the sin- [ 
cere concern and responsibility , 
of the central authority; on the 
contrary, they were almost in-' 
variably subordinated to pan
Slav ambitions. The policy of 
political and economic centrali
sation was even enforced at the 
expense of the borderland Rus
sians themselves, as in the case 
of the Siberian Primorsk, where 
Vladivostok, in the supposed in
terests of the metropolitan in- [ 
dustrialists, was not permitted 
to establish a free port, which 
a majority of the local inhabit
ants would undoubtedly have 
favored.

And so with regard to the 
Baltic countries, local economic 
and cultural interests, whenever 
and wherever these ran counter 
to pan-Slav political and strate
gical considerations, were ruth
lessly sacrificed. We see a 
striking prof of this in Kaunas 
itself, the present capital of 
the Lithuanian Republic. Un
der the pre-war Russian regime, 
Kaunas (then Kovno) was mer
ely a fortress town which was 
deliberately denied the progress 
and prosperity to which its 
great natural advantages entitle 
it. Stringent regulations limit
ed the height, material, and 
position of all buidings, so that 
spontageous growth became im-

‘May he never live to see”, 
Was the first one’s prophecy: 
“Arid in greatest anguish die’ 
Did the second one reply.
“May his voice never be heard” 
Solemnly called out the third; 
“Nor he others ever hear” 
The fourth answered with a 

sneer.

“What do you do?”
“I collect clothes for a press

ing establishment.”
------o--------
going to get what’s 
you. Doctors may 

and ministers may 
but you can’t es-

You are 
coming to 
delay it, 
soothe you, 
cape it.

-------- o--------
all. other national 

have been observed, it
After

“weeks”
[would be a fine thing to have a 
“Keep Your Mouth Shut Week”, 

[thinks John Brazauskas.
-------- o--------

Wouldn’t it be awful, asks 
A. Zdanis, if the girls didn’t 
have any more sense than we 
think they have.

-------- o--------
Mah Jongg is a game that’s 

played by the rich, it takes all 
your money and gives you thė 
itch.

-------- o--------
Do you, asks a correspondent, 

get the ideas for the stuff in 
I your column out of your head?

No, thank heaven, we don’t, 
I and we hope the correspondent 
!will get that idea out of her 
head.

I “May his life”, the fifth then
I said,
“Be as lonesome as the dead” ; rt
“And his hopes”, the sixth put 

in,
“Reach the tragic end of sin.”
When it came the seventh’s 

turn,
She exclaimed: “May his soul 

burn
In the roaring fire of hell;
May he there forever dwell.”
Suddenly I heard a cry 
Echoing clear to the sky, 
Quickly the old hags took flight 
And passed out in the dark 

night.

-------------- O--------------

Exploded
Funny idea some people have 

that oil does away with friction. 
—James J. Montague.

-------- o--------
One of the most difficult 

operations, attempted by only 
the best surgeons, is that of 
taking the conceit out of man.

-------- o--------
Small Boy (in Bakery) : Mis

ter, how much is them cakes?
Baker: Fifty cents apiece.
Small Boy: If a piece costs 

that much, what do you ask for 
a whole one ?

----——o--------
A. Kranauskas says make it 

your business to be happy and 
you will be happy in your busi
ness.

’Twas near morn when I left too 
The old witches’ rendezvous, 
But on whom their curses fell 
Is something no one can

--------------00--------------

It is a good horse i ha never 
stumbles, and a good wife that 
never grumbles.

-—-—-o--------
Teacher: James! Why is the 

English tongue is called the 
mother tongue ? j

James: Because father never 
gets a chance to use it!

A Bad Jamphor Him
Said the moth, as he sniffed tit 

the camphor,
I’m sorry I’m here where I 

amphor,
Some things that I eat
Taste pleasant and sweet, 

But the camphor I don’t give a 
damphor. 

-------- o--------
The most dissapointed Heb

rews were Shadrach, Meshack 
and Abednego, when they went 
through a fire and did not get 
the insurance.

Visiems siuntėjams paleido 
me priėmėjų pasirašytas

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

Valet/IulcrSirop Razor

$ LOUIS EISENBERG $ 
įTuri Geležiniu Daiktą, PeČią.S 
S Kvaibų, Varnišią, Cinuoja, % 
s Lieja ir Stogams dangalą į 

1169 East 79th St. N. E. 5 
į Princeton 1337-K 5
■.WAW.WAW.W.V.A'.WA

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
ta: DANTISTAS tst!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1305 E. 0 Street
Ckvaland. Ohio.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryto iki 12 
2 iki 5 po pi®i 

Nedėliomli 
nuo 10 iki 12 

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

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

i ku- 
ne- 

savo

du—su dantvaisčiu 
ris nesubraižys ir 
trins. “Mazgok” < 

dantis su

COLGATE'S

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

EUCLID INVESTMENT Co. 
1009 Schofield Bldg.

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

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

r than a Mustard Plaster

Prospect 2420 Central 17&6

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

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

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

HENRY LAVINE 
ADVOKATU.

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

Cherry 730 Main 1261

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

«an-!a>

Bile mados ir spalvų kokios jums patin
ka—2 ar 3 guzikais, paprasta ar dubalta- 
va krutinę arba sportinių modelių visokio
se šviesiose ir,tamsiose spalvose, pasirin
kimui iš daugybės visokių, po $18.75.

ŠLEPE. GRYNOS VILNOS.

Vyrams Dviem Kelinėm
Vasariniai Siutai

0 Nupirkit Vaikams Daug 
$2.98 iki $5.98 Vertes 

Kaynee Skalbiamų Siutų 
po $1.88

i Visose populiarėse vaikų drapanų 
madose, iš geros rūšies, tvirtų spal
vų materijos, gražiai apsiulėti. Mic
ros 3 iki 10 metų.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o na 

prie kokių neišlavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesorius ns- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- 

X rą užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa-

tell.

Mr. I. Knowttt By Thornton FisherConcrete is soft compared wild his head

“Get-
isn’t

New official refrain: 
ting on the front page 
what it used to be.”

neišrado jūsų tikros lijjon. 
atas Radio-Scope-Raggt-X- 
loentgeno ir pilnas Bakta- 
egzaminavimas kraujo ati

dengs man tikrą jūsų ligos pnelartj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiu* 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neflikro- 
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 šj 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 S vakar*.

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIE

“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 uarašinėt “Amerikos Lietuvi”, .par- • 
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
1 5 Millbury Street Worcester, Mass.
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IPO LIETUVĄ!
? PASIDAIRIUS =

Žodelis Skaitytojams
Visuomet stengėmės, stengia

mės ii' stengsimės musų skaity
tojams patarnauti, visokiariopai 
gerinant, įvairinant ‘Dirvos’ tu
rinį. Savo triūso nesigailime. 
Ne be reikalo ir gauname iš sa
vo skaitytojų šiuo atveju padė
kos ir pasidžiaugimo laiškų.

Pradedant šiuo numeriu, įve
dame šį naują skyrių, pavadin
dami jį, “PO LIETUVĄ PASI
ŽVALGIUS”. Jame dėsime vi
suotinos svarbos turinčių Lietu
vos gyvenimo įvykių bei šiaip 
indomių atsitikimų aprašymus, 
tariant, apžvalgą. Kiekvienas 
musų skaitytojas sutiks kaip ta
tai yra svarbu kiekvienam A- 
merikoje gyvenančiam Lietu
viui žinoti.

Šį skyrių vesti sutiko musų 
bendradarbis Leonas žurauk- 
kas, gyvenąs Lietuvoje (Ežerė- 
nuose), kurs pasižadėjo regulia
riai kas savaitę naujausiomis ži
niomis ©nešinas gerb. “Dirvos” 
skaitytojus aplankyti.

Tikimės ir šiuo žygiu musų 
skaitytojus mums pritarsiant.

Redakcija.
▼▼▼

MANO ŽODELIS
Visų gerb. redaktoriaus pra

šomas teikti gerb. ’Dirvos’ skai
tytojams įžymesnių, vertų pa
minėti, Lietuvos gyvenimo įvy
kių bei šiaip jau indomesnių at
sitikimų trumpą peržvalgą pa
daryti, imuosi šio darbo. Nesu 
šioj srityje prityręs asmuo, ta
tai jeigu atsitiktų kokių spragų 
ar šiaip trukumų, gerb. “Dir
vos skaitytojus prašau atleisti.

L. žurausktis.
Ežerėliai,
Geg. 12, 1924.

Gegužio 1 d. visuose Lietuvos 
miestuose, miesteliuose, bažnyt
kaimiuose ir net sodžiuose buvo 
sodinama “Vilniaus Medis”.

Pasinaudodami gegužio 1 die
na Kauno komunistai neiškentė 
viešai nepasircdę. Apie 11 vai. 
dieną jų būrelis išėjęs iš senojo 
miesto leidosi Laisves Alėja, 
dainuodami Rusišką internacio
nalą. Bet prie Įgulos bažnyčios 
visus demonstrantus policija su
omė. Demonstrantų tarpe bu
tą- daugiausia Žydų.

▼▼▼

Lietuvos šaulių Sąjungos ini- 
ciativa nuo balandžio 25 d. iki 
gegužio 25 d. daryta rinkliava 
Vilniui vaduoti. Lietuviai ypač 
pasižymi duosnumu, užtat Len
kams nosis varvanti. . . .

Ministerių Kabinetas balan
džio 25 d. galutina? priėmė mo
netų Įstatymo projektą. Šiuo 
tarpu ruošiamasi skubiai išleis
ti metalinius pinigus. Išeisią 
1, 2, 5, 10, 20, ir 50 centų kup- 
ro-alumino, 2, 5, 10 litų — sida
bro, 50 litų — aukso.

Netoli Ginelių, juros pakran
tėj, žvejai rado daug gintaro.

Gegužio 7 d. Lietuvos spauda 
tinkamai paminėjo 20 metų su
kaktuves nuo atgavimo spaudos.

rado dvejetą pilietukų ramiai už 
stalo besėdinčių ir 50-ličius be- 
spausdinančių. Ant stalo gulė
jo daugybė visokių dažytų po
pierėlių ir keletas štampukų. Po 
kratos rado labai gerai padary
tą klišę 50-ličiams spausdinti, 
dažų ir keletą jau padirbtų 50- 
ličių banknotų, - kurių beveik vi
sai negalima atskirti nuo tikrų
jų. “Fabrikėlio” savininkas yra 
tūlas Juozas Venskus iš Kipšių 
kaimo, Meškuičių valsčiaus.

▼▼V

Utenoje pastaruoju metu pri
visę daugybė beveik visai nemo
kančių rašyti šunadvokačių, ku- 
"ie nei per nago juodimą nenu- 
'•imanydami teisės srity,j, plėš
iami didžiausius pinigus klaidi- 
la žmones. Vienas toks šunad
vokatis, tūlas Pakarklis, už to
kį nežmonišką piešimą, kariu- 
nenės teismo sprendimu nubau
stas keturiems metams sunkių
jų darbų kalėjimu. '

▼"▼V

Naujamiestyj (Panevėžio a.) 
balandžio 23 d. <el nesantaikos 
ai namiškiais p: sikorė 60 metų 
imžiaus ūkininkas, Kazys Ka- 
reckas.

▼57

čia. Mokslas ir mokslininkai to
kių vaidinimų nepripažįsta.

Gegužio 15 dieną iškilmingai 
švęsta didžiulė Tautos Laisvės 
šventė. Tą dieną sukako ket- 
veri metai kaip susirinko pirmas 
Lietuvos įsteigiamasis -Seimas 
reikšdamas Tautos valią. Tą 
pat dieną musų narsi Kariume- 
nė šventė penkerių metų savo 
gyvavimo sukaktuves. Ir tą 
pačią galų gale dieną visa Lie
tuva paminėjo šešerių metų Ne
priklausomybės sukaktuves, nes 
viešos iškilmės Vasario 16 die
nos nuo šįmet yra nukeliamos 
į gegužio 15 d., kaipo patoges
nį iškilitiėms laiką. Oras nepa
prastai gražus; tarsi ir gamta, 
supratus šios milžiniškos šven
tės -svarbą,' drauge su žmonėmis 
džiaugtųsi..... šių sukaktuvių
proga mus aplankė draugingų 
mums Pabalti jos valstybių ka- 
riumenių atstovai: Estijos, Lat
vijos ir Suomijos.

Biudžetas ir Gelžkeliai
Lietuvos kabinetas priėmė ne- 

kuriuos priedus prie šių metų 
biudžeto, reikalaujamus pagal 
naujų gelžkelių statymo planų.

Paskirta Amaliai-Telšiai-Kre- 
tinga ir Kazlų Ruda-Tauragė li
nijų dirbtuvėms 120,346,060 li
tu išplėtimui ant trijų metų — 
1924, 1925 ir 1926, sumoje vi
so 85,686,000 pinigais ir 34,660,- 
000 litų vertės medega.

Visiems ir Visokiam Pasiskaitymui
46. Dievo žmogus. Apysaka iŠ darbininkų gyve

nimo. Pagal M-RS. Parašė L G-žis. Boston,
Mass., 1908, pusi. 64 .......................  15c

47. Dykumose ir Giriose. Apysaka. Paraše H. 
Sinkevičius. Vertė M. Pcčkauskaitė. I Dalis 
—232 pusi., kaina 90c.; II Dalis, 187 pusi., kai
na 90c. Kaunas, 1921 m. Abi dalįs ... $1.80

49. Darbas. Prancūziškai parašė Emile Zola. Lie
tuviškai verte A. J. Uoga. Romanas, antroji 
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 ld. gegužio, 1888 
m. Labai gražus užimantis apipasakojimas.

110. Huckleberry Fionas. Parašė Kmitas. Yra tai 
didelė 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 (dūšias), velnius, jų vaidinimąsi ir 
t.t. Pasakos užrašytos tokioje tarmėje, kokioje 
buvo girdėtos, Panevėžyj—pagal tarmę panevė
žiečių; Šiauliuose—pagal pagal tarmę šiaulie
čių; Suvalkų guber., ir t.t. Chicago, Ill. 1903

Lietuvos Universitetui Minis
terių Kabinetas nutarė statyti 
Kaune atskirus namus.

Rinkimai į Klaipėdos miesto 
tarybą įvyko balandžio 28 d. 
Rinkimų daviniai šitokį:

1. Ordnungsbund gavo 12 at
stovų.

2 ir 7. Piliečiu sąjunga ir 
Lietuvių sąrašas gavo 2 atstovu.

3. Komunistai — 6 atstovus
4. Socialdemokratai 13 at.
5. Namų savininkai 1 atst.
6. Valdininkai 6 atstovus.
Visose 12 apielinkių bendrai 

paduota 14,667 balsai.

Šiauliuose balandžio 23 d. kri
minale policija susekė 50-ličių 
"fabrikėlį”. Aptikę “fabrikėlį”

Onuškyje buv j antras pana
šus atsitikimas. Pirm kelių sa
vaičių mirė Boleslavo Andri
jausko žmona. Vyras Boleslo
vas iš apmaudo paėmęs rank
šluostį pasikorė savo gryčioje. 
Paliko trejetas mažų vaikų.

▼▼▼

Panevėžyje ties gelžkelio sto
timi rasta be galvos lavonas, 

Į kurio asmenybė dar nesužinota.

Rokiškyje prieš 16 d. vasario 
“fašistų” išmurzintos žydų kal
bą rašytos iškabos iki šiam lai
kui tebestovinčios nenuvalytos.

Bubiuose, Vilkijos vai., buvęs 
šitoks atsitikimas. Velykų pir
mą dieną keletas šio kaimo vai
kinų, gerokai įkaušusių, beeida
mi į vakaruškas susipešė. Vie
nam nukentėjusiųjų supjaustę 
krutinę ir palietę net plaučius. 
Jo gyvybė esanti pavojuje. Nu
kentėjęs išvežtas Kauno ligoni
nėn, o kaltininkas patupdytas 
šaltojon.

▼ ▼▼

Paežeriuose, Vilkaviškio aps., 
buvo antras toks pat atsitiki
mas. Ir čia Velykų antrą dieną 
Budriečių-Gudelių jaunimas ša- 
pailos namuose rengė vakaruš
kas. Be baltakės, žinoma, neap
sieita. Išpradžių linksminosi ga
na gražiai, bet paskui ėmę gin
čytis, galų gale susipešė. Peš
tynių vaisiai: peiliu sunkiai su
leistas M. Katilius (perdurta 
plaučiai). Nukentėjusiojo gy
vybė pavojuje, gi kaltininko li
kimas toks pat.

▼"W

Salantuose, Kretingos apskr., 
žmonės skundžiasi jog esą jau 
beveik metai kaip šio valsčiaus 
Laivių kaime pil. J. Bertašiaus 
namuose vaidinasi. Diena esą 
ramu. Bet naktį pasikeliąs bai
sus trukšmas, bildesis, svaidy
mas akmenimis, ir tt. Sueiną 
žmonės žiūrėti, trukšmą ir bil
desį girdi, bet nieko nematą.

Panašiu atsitikimų butą ir ki
tose Lietuvos vietose, bet “vai
duokliai” buvo suimti ir padėti 
kur reikia. Bene tas pats ir

Kūdikiai mėgsta ji!

B AK Alt 35 1B J O

Jie net prašo daugiaaši 
Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
gali kalbėti, tuomet jų akys kalba už 
juos—t*k pastebėkit I: ip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonkų

beg. s/ V. P. t. Biure.
Pastotčkit’ jų pa 

udurių |
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auštar čiu rytu k idik h vėla bus Ii nksm-.u
kai v suomei. B? mb:no atliks savo darbų
ir atliks g’ rai!

F. AD. RICHTER ft CO. 
104-114 So. 4th Si. Brooklyn, N.Y.

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

PUČKAl ANT VEIDO?
Prisiųsiu! savo vardą ir adresą, gau
sit dykai Lietuviu kalboj išieisrą ap
rašymą kaip išsigydyt. Tukntanėia: 
tuoini pasinaudojo. Rašykit iuoi:

L. VULKAN
1199 E. 71 St. Cleveland, G.

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

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

Lietuvos Konsulatai

GertkisPain-ExpellorioTryninni
Nelauk ligi to, kuomet jau bu-i pri

verstas atsigulti, l’o sunkiam dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
suteik palengvinimų !

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, nega’i būti sergančiu. Pamėginkit 
Pain-Expelleriu išsitrinti dm i '■ i< ' . .

Išvengiate skaudamų pečiu ir diegian
čių sąnarių. Pain-Expelleris palaiko 
sveikus žmones treroje padėt) j<-!

35c. ir 70c. už bonka aut ii koše.
F. AD. RICHTER & CO.

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

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.
Lithuanian Consulate 

60S So. Dearborn Street 
Chicago, III.

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
Lithuanian Legation 

2622 — 16th Street, N. V,’.
Washington, D. C.

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numena pažiū

rėjimui prisiųsaami joc.
“GYDYTOJAS” 

4454 So. Western ztve. 
Chicago, 111.

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. Parašė K. Jasiukaitis. Vilnius, 1905, 
pusi. 27 . j,..................................................... 10c

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

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

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

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

76. Fabiole arba katalikų bažnyčia katakumbose. 
Paraše kardinolas Wiseman, vertė 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. Ill., 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. Girinikas Pasaka mis. 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. Gerharto Hauptma- 
no novelė. Vertė Bėgis. Chicago, Ill., 1913, pus
lapių 51 ......................................................... 20c

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

92. Gulivaro kelione 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 stebuklai. 
4) Vasaros rytas. 5) Piemenėlis. 6) Senelis. 7) 
Jomarkas. 8) Antanukas. 9) Vienturtis. 10) 
Skaitymas. ll)Dicnos. 12) Iš dienų bėgio. 13) 
Laukas. Parašė K. Stiklelis. Chicago, Ill., 1908, 
pusi. 50 . . ............... ............................. 20c

91. Griuvėsiuose. Labai žingeidus vaizdelis iš gy
venimo. Parašė K Jasiukaitis. “Laisves” lai
da, So. Boston, Nass., 1913, pusi. 46....... 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 Krivč 1413-1414m. His-
torijos apysaka. Parašė S. Paskevičienč. Vilniu- 
niuje, 1912, pusi. 125 ......................................... 50c

100. Gyvenimo Akordai. Parašė Vaidilutė. Kau
nas, 1921 m., 162 pusi........... ......................... 75c

109. V. Haufo Pasakos, su 30 paveikslų. Mokinių
vertimas. Švietimo Ministerijos Leidinys, Lie
tuvoje. Spausdinta Berline, 1921, 217 pusi. $1.25

Reikalaukit
3352 Superior Ave.

žss --------- ---—

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

121 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

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

128. Išvakarės gret Lemano ežero. Parašė kun. M. 
Morauskis. Vertė Gerutis. Shenandoah, Pa.,

• 1906, pusi. 172 ..................................................... 75c

130. Iš gyvenimo bemokslio ir Mokykloje. Chicago, 
UI., 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

116. Jaunieji Skriauja. Medžioklės piešinys — apy
saka. Lenkiškai parašė J. Weysscnhoff. Lie
tuviškai verte Kazys Puida. Brooklyn, N. Y.
191.2, pusi. 309 ..................................................... $1.25

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

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

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

160. Kapitonas Velnias. Prietikiai Cirano DcBerge- 
rac. Verte iš Francuziško kun. Dr. M. Juody
čius. Užimanti apysaka. Mahanoy City, Pa.
1908, pusi. 401 ..................................................... $1.15

167. Kunigo Gimine. Paraše J. Gerutis. Shenandoah,
Pa., 1906 m., pusi. 68......................................... 25c

168. Krasauninkas. Laižybos — Dievo žmonės. Para
še Ksaveras Vanagėlis. Philadelphia, Pa., 
1910 m., pusi. 28........................................................... 10

169. Kunigas. Apysaka iš lietuvių padavimų. Para
še Adolfas Vėgėlė. Yra tai graži istoriška iš se
novės lietuvių gyvenimo apysaka, naudinga ko- 
žnam perskaityti. Vilniuje, 1909, p. 131 .... 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. Paraše Ignas Šei
nius. Brooklyn, N. Y., 1913, p. 258 .................. 1.00

172. Kankintinio sūnūs arba pirmųjų krikščionių
persekiojimas. Sutrumpinta iš kardinolo Wise- 
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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II Kas Girdėt Clevelande-Apielinkėse 
j Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai. į £

Sandariečių išvažiavimas. Ne- 
dėlioj, birželio 8 d., vietos San- 
dariečiai rengia gražų draugiš
ką išvažiavimą ant T. Neuros 
ūkės. Dalyvauti gali ir ne Sąn- 
dariečiai su savo draugais San- 
dariečiais.

Kurie nori važiuoti lai atvyk
sta prie Lietuviškos svetaines iš 
ryto nuo 8 vai. nevėluojant, il
tie kurie turi savo automobilius 
taipgi lai pribuna į laiką, paims 
tuos kurie neturės kuo važiuoti.

Išvažiavime bus visokiu žais
lų.

Kurie dar nepasižadėję, pa
duokit savo vardus V. P. Banio- 
niui, 1284 E. 74 St.

Sandaros 18 kuopos mėnesi
nis susirinkimas Įvyks utarnin- 
ke, birželio 10 d., nuo 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių salėje. Nariai 
meldžiami susirinkti. Taipgi už- 
kviečiama norinčius prisirašyti 
prie Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros. Vald.

Pareiškimas. Lietuviai kurie 
mylite lankyti piknikus, nepa
mirkite jog Chestnut Grove far- 
moj atsibuna piknikai kas ne- 
dėldienis, rengiami šių draugi
jų: Apšvietos Draugijos 1 kp.. 
Dr. V. Kudirkos Draugystės, T. 
M. D. 20 kuopos, Sandaros 18 
kuopos, Laisves Pašalpinės Dr- 
stčs, Mirtos Choro, Clevelando 
Chorų Susivienijimo ir dar kitu 
draugijų. Piknikai tęsis iki ru
denio.

Neklausykit ypatų kurie pa
skalas leidžia buk ten nėra pik
nikų, ir ant kelio stovėdami at
kalbinėja žmones neiti ar nuro
dinėja kitas vietas.

Chestnut Grove yra geriausia 
ir didžiausia piknikams vieta ir 
ten atsibuna didžiausi Lietuvių 
piknikai kas nedėldienis.

Kudirkinės Vaidyba.

Vyskupas Brown rastas kal
tu. Atsisakęs nuo pareigų ėji
mo senas Protestonų Episkopalų 
vyskupas, W. M. Brown, buvęs 
Arkansas diecezijos vadovu, da
bar gyvenantis Galion, Ohio, li
ko atrastas kaltu pereitos savai
tės vyskupų teisme kaipo ereti
kas ir peržengėjas savo bažny
čios įstatymų, skelbdamas dok
trinas priešingas jo tikėjimui, 
kurias išdėsto savo knygoj “Ko
munizmas ir Bažnyčia”.

Vyskupui duota laiko iki spa
lio 14 dienos paduoti pareiškimą 
koki jis nori, jeigu nori, apie sa
vo teismą. Tas ręikia kad vys
kupas galės sutikt arba ne ant 
nuosprendžio, prisipažint kaltu 
ir gailėtis, arba visai atsimesti 
nuo bažnyčios.

Republikonų konvencija. Bir
želio 10 d. prasideda didelė Re- 
publikonų partijos konvencija 
nominavimui kandidato ant pre
zidento lapkričio mėnesio rinki
mams.

Kadangi ši partija savo kan
didatą turi iškalno, nes delega
tai didumoj pasižadėjo balsuot 
už Prezidentą Coolidge, konven
cija bus trumpa — manoma už
baigt Į tris dienas visus reika
lus.

Konvencijoj dalyvaus tūks
tančiai svečių šalip suvirs tūks
tančio delegatų iš visų valstijų 
ir salų prigulinčių Suv. Valsti
joms.

“Dirvą” Galima Gauti 
Ketvergo 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.

Septyni kariški laivai, Didžių
jų Ežerų Rezervo, pribus i Cle- 
velandą konvencijos iškilmėms. 
Laivus bus galima matyti šalę 
miesto vandenyje.

Gatvekarių darbininkai veda 
derybas su kompanija už algas, 

j Darbininkai reikalauja pakėli
mo mokesnio, bet kompanija ne
sutinka tiek daug kelti. Tai
kintojų taryba atrado kad rei- 

[ kalinga darbininkams pakelti 
j 12 centų į valandą. Liko tiktai 
Į kompanijai priimti tą nutari- 
:mą arba atmesti. Jeigu kom
panija nei ant tiek nesutiktų al
gas padidint, gali kilti streikas.

Jeigu algos bus padidinta, vi
si mes pirmiausia pajusim kad 

| turim mokėti brangiau už važi
nėjimą tramvajais.

Detroite ir Toledoj prasidėjo 1922 metais Ohio valstijoje 
raupų liga. Clevelandiečius ra- naudonėj buvo 858,743 automo- 
gina miesto gydytojas užsičie- Diliai, o 1923 metų pabaigoj bti- 
pyt apsisaugojimui. Į vo 1,070,636 automobiliai — pa-

Atvažiuojančius pasažierius sažieriniai ir prekiniai.
laivais iš Detroito peržiūrima. į -----------------

----------------- ■ Howard Carter, atkasėjus fa-
SLA. piknikas pereitą nedėl-; raono Tutenkhameno kapo, lan- 

dieni neįvyko del lietaus. . kosi šiomis dienomis Clevelande 
---- Į su paskaitomis ir paveikslais iš 

Pranukas Blažiunas, 6 metų ! savo atradimų Egipte. Jis at- 
| amžiaus, Blažiunų sūnūs nuo sivežė suvirs 600 įvairių smul- 
402 London Rd.,'"liko automobi-Į kių panešamų dalykų išimtų iš 

Į liti sužeistas pereitą subatą be-1 kapo parodymui žmonėms, 
žaidžiant gatvėj. Sužeidusis jį I
žmogus davė vaikui 15 centų ir Informacijos Keleiviams
nuvažiavo sau. Pradėta jieško- 
ti sužeidėjo kada pasirodė jog 
vaikas turi sirgti. Važiuotojas 
atsišaukė policijoj už kelių die- 

Į nu pasiaiškindamas jog jis bu- 
[ vo paėmęs vaiką į automobilį 
kada užgavo, bet vaikas neišro- 
dė sužeistas ir verkė kad jį pa
leistų, dėlto jis paleido duoda
mas jam 15 centų.

Išleidus šunų snukių aprišimo 
įstatymą, miesto taryba gauna 

‘daugybę protestų prieš tai — 
> ne nuo šunų, bet nuo žmonių, 
išimų savininkų. Tuo gi tarpu 
j šunes daugiau žmonių vėl su
kandžiojo, kas verčia valdžią pa- 

Į skubinti su įstatymo į vy kim
inu.

Advokatas George W. Leddon 
atidarė legalių dokumentų dir
bimo ofisą prie The A. B. Sav
ings and Loan Co., 3354 Supe
rior avė. Čia jis pasitarnaus 
Lietuviams visokiuose reikaluo
se surištuose su legalių popierų 
ir dokumentų išdirbimu.

Jis jau per tūlą laiką kaip su 
Lietuviais darbuojasi, ir visas 
jo patarnavimas buvo patenki
nantis. Ofiso valandos bus tos 
pačios kaip banko valandos.

Sandusky, O. — Moteris pa
sodinta kalejiman už kėsinimą
si nužudyt savo vyro seserį, ka
lėjime norėjo nusižudyt išsisu
kus elektros lempą, kurią su- 
kramčius rijo stiklus.

Gegužio mėnesio bėgiu Cleve
lando gatvėse automobiliais už
mušta net 22 ypatos. 1923 m. 
per tą pat mėnesį užmušta tik 9.
•;'VWJ,i*AW>ViWA,AWAW?JVWW^///.VA’AV/WliV/AV. 
į į

Lietuviai Tėmykit!
į Geriausi Vyriški Reikmenis ir Čeverykai ;■ 
J nužemintomis kainomis. >
•; $2.95 šiaudinės Skrybėlės po $1,45 į
£ $3,.95 ” ” ' $2.85 į
į $4.50 puikiausi marškiniai po $2.95 %
■I . $2.50 Angliško aud. marškiniai $1.95 %
į $1.50 pasirėdymui marškiniai 89c ■:
į Visas musų $8,000 sandėlis parsiduoda už žemes- S 
< nes kainas negu mums kainuoja. Ateikit pasirink- %
į ti ko jums reikia. Tai nėra apgavinėjimas. į
į Išpardavimas tęsis iki Liepos 4 dienos į 
į Tėmykit musų krautuvės priešakyj iškabą.
į BEN J. BARON <
| 6909 ST. CLAIR AVE. į

Ohio Valstijos Nelaimės 
1923 Metais

Columbus. — Ohio valstijos 
mirčių skaičius nuo užmušimų 
ir sužeidimų automobiliais per
nai buvo 17.6 nuo 100,000 gy
ventojų. Užpernai skaičius bu- 

; vo tik 13.8. Taigi nelaimės pa- 
Į didėjo 29 nuošimčiais kuomet 
j naudojamų automobilių skaičius 
pernai padidėjo 11 nuošimčių.

Cuyahoga apskritis, kuriame 
i yra Clevelandas, turėjo dau- 
į glausta mirčių, 215, kuriam iš
puola 20.2 nuo 100,000 gyven- 

I tojų.
Šalip to dar, 1923 metais už

mušta Ohio valstijoj 1,078 vi- 
I šokiose kitose nelaimėse, arba 
[ 245 daugiau negu 1922 metais. 
Prie tų dar 157 užmušta važiuo
jant per gelžkelių reles.

j Kanadą
Žinia tiems žmonėms kurie nori at

sikviesti savo gimines i Kanadą iš 
Lietuvos arba kitu žemių, bus sutei
kta kas yra reikalinga del kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti i Kana
dą. Kreipkitės vualis kai arba per 
laiškus i musu Laivakorčių Ofisą, o 
mes suteiksime visas informacijas ir 
kokie yra imigracijos Įstatymai Ka
nadoj. Aš buvau Kanadoj su tais 
reikalais nuvažiavęs ir viską sužino
jau kas reikalinga del norinčių Įva
žiuoti Į Kanadą. Aš turiu korespon
dentus didesniuose Kanados miestuo
se ir visus mano keleivius jie sutiks 
ir viskuo aprūpins. Su visais reika
lais kreipkitės į

Geo. Kaupas & Company
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo. 
6603 St. Clair Ave. Cleveland, O.

MOTERŲ IR MERGIN& PLAUKUS 
Dažo m Išmazgojani
Garbiniuojant .Bob Suraitom
Apvalai Suraitom Manikurinam 
Baltinam Išimam Gyv-Plaukius 
Robinam Plaukus Gydom Pleiskanas 

Veidus Pagražinam

TURIM VISOKIADSIŲ VESTUVIŲ 
SUKNIŲ JAUNAMARTĖMS

Ir Suknių Visokiems Reikalams.
Šalip to turim paklodžių, paduškų, 

inpilų, apvalkalų, užtiesalų ir kitų vi- 
I šokių dalykų namams.

Del vestuvių mes turim tokių gra
žių suknių kad merginos išrodys gra- 
žiausios jaunamartės arba pamergės, 

į A. ANŽLOVAR 
6202 St. Clair Ave.

AKRON, OHIO
i Tarp vietos Lietuvių katalikų 
įeina barniai. Mat nekurie iš jų 
yra susispietę po sparnu SLR.- 

1K A. vietinės kuopos, kurioj šei-
jmininkauja bolševikai prisiden
gę neva katalikų vardu. Vieni 
kuopos valdybos skaito ir remia 
bolševikų laikraščius, kiti po 
“spikyzes” pešasi. Paskutinia
me susirinkime atstovu į Seimą 

? Shenandoahrin išrinko V. Be- 
leckį, kuris ardė parapiją, darė 

j trukšmus susirinkimuose kad 
i nariai nepildytų tikybinių prie
dermių, užtenka jei J. Vasiliaus
kas iš Baltimorės išklausys nuo
dėmių. Aklai gynė netiesą jog 

[kur Susivienijimo paskolinta L. 
■ A. Prekybos Bendrovei $40,000 
lyra saugus, nors ta farmelė už
statyta neduoda naudos nei po
rai dienų Beleckio arkliui pasi- 
maityti. Beleckas ir kitais el
giasi priešingai SLRKA. reika
lams, ir štai jis atstovaus Akro- 
no kuopą seime. Taigi iš to ir 
eina barniai. Nariai sako, prieš 
seimą pabarška apie pinigus, o 

I po seimo išrinkta valdyba mie- 
' ga ir nesirūpina farmelėn sudė
tais pinigais. Susivienijimas sa
vo seimuose niekad nėra savo 

Į turtų žiūrėjęs, užtenka kad į 
, knygas pažiūri. Neveltui Susi
vienijimas taip silpnai auga; vi
suomenė ir akylesni nariai mato 
blogą, bet romoviškių letena tu
ri prispaudus savo gizelius ir 
tie viską slepia nuo žmonių.

Iš Youngstowno lankėsi Ak- 
rone grupa K. Stupinkevičiaus 
draugų. Taipgi šiose dienose 
buvo čia J. Vasiliauskas iš Bal
timorės. Mat, prieš seimą kas

Agnieška už sumušimą kai
mynų vaiko teisme užsimokėjo 
bausmę.

Vietinė SLĄ. kuopa birželyje 
žada surengt šaunų pikniką.

Darbai gumų dirbtuvėse kru
ta, eina, bet naujų darbininkų 
darban nepriima.

Pas vienus Lietuvius buvo 
užėję vagįs kuomet šeimininkė 

; buvo išėjus krautuvėm Išneš- 
I ta pinigų.

Gegužio 2 d. nuo augštojo til
to virš Cuyahoga upės nušoko į 

| vandenį viena moteris ir gavo 
galą 200 pėdų apačioje.

Meiženis.

DR. FRANK F. HAPPY
DENTIST AS

Visas darbas garantuojama. 
Beskausmis traukimas, 

atdara nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėldieniais nuo 10 iki 12.

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

HlUlllliiilllllliiu^liniiimiiiuii......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiiini.iuiiiniiKiiiiiiiiiiinKiKii

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

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

Parsiduoda FARMA
80 akrų, geri budinkai, akmeninis 

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

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

I 
iii Columbia Rekordų j 
M ir Grafofonų

Krautuvė { 
t? 
M# Patogiausia Clevelando • 

Lietuviams vieta pirk- 
ti COLUMBIA Lietu- J 
viškus Dainų, Muzikos j 

® ir kitokius Rekordus. ' 
m S'■’t Čia taipgi parduodama Į 
P COLUMBIA Grafono- 

los kiekvienam priei- į 
Nt narna kaina, visokių , 
St] didumų ir pavidalų, j

Visi 10-coliniai Abiem į 
ijV pusėm Rekordai. .75c !

KAUNO
KRAUTUVĖ 

žzvl ST. CLAIR AVE.

REIKALINGAS 
“Dirvos” Bendrovei 

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

Atsiliepkit tuoj.

PARDAVIMAI
_.2 šeimynų namas, ant didelio loto, 
E. 74 St., $16,000. Prieinamas įmo- 
kejimas.

2 šeimynų namas ant E. 77 St. ar 
ti St. Clair; $10,200, taipgi trįs pa
vieniai namai arti East 74 St. ir Su
perior. Visi geri pirkiniai. (23) 

KREIPKITĖS 996 EAST 74 St.
Randolph 5456 R

2 šeimynų, po penkis kambarius, 
taipgi pavienis namas ant to paties 
loto. $10,500. Prieinamas Įmokūji- 
mas. (23)

KREIPKITĖS 1257 E. 59 ST.

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

gerai pabudavotas gerame stovyje, 
parsiduoda. Klauskit telefonu Ran
dolph 1686. Randasi nuo 71 St. arti 
Superior avė. —

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos
Jurgis Čepukas ..................500
Jonas Luobikis .................. .'.50
Andrius Noreika ..................50
Povilas Kuisis......................100
Kazimieras Maninskas ....550
Jieva Maurukienė .............. 200
Ona Alasevičienė ................200
Julija Kareckienė ...............150
Antanas Telksnis ................300
Magdė Liaukuyienė ..............50
Vincas Trainauskas ............ 100
Magdė Maižiešiutė.............. 110
Kastė Markunytė ..............500
Jieva Sanioškaitė ............. .’200
Elzbieta Patalavičiutė ........ 200
Marcelė Miščikaitė ..............100
Juzė Džiešulskienė ............$50

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra 

3352 SUPERIOR AVE.
CLEVELAND, O.

Puiki Studija

ANTANAS BARTKUS
Dabar atlieka paveikslų trau
kimą puikioj padidintoj ir 

pagerintoj galerijoj, su
visais naujausio išradi

mo aparatais. Trau
kia paveikslus vi
sokių rūšių ir 

visokių gru- > 
pili ir pa

vienių. P-ada- 
daro puikiai pa

veikslus vaikų, kū
dikių ir mokslus pa

baigusių bei komuniją 
priėmusių. Taipgi vestu

vių, draugijų, teatru gru
pių ir šiaip visokių kitokių.

1197 East 79th Street

KYLA
Žmogus kuris išrado šią sistemą 

buvo du sykiu operuotas nuo patrū
kimo. Taipgi bandė vartoti Įvairius 
diržus, kokie tik šiandien randasi. 
Bet viskas (buvo veltui, pakol per 
daugelį metų ligos kankinamas išra
do naują sistemą išsigydymui nuo 
patrūkimo. Šita sistema yra gera vy
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. F. RICHARD
131 Walnut St. Holyoke, Mass.

MANO DRAUGAMS 
IR KLIENTAMS:

Šiuom pranešu jog aš atidariau ofisą prie 
The A. B. Savings & Loan Co., 3354 Superior 
Ave., Cleveland, Ohio, kur aš po senovei at
liksiu Įstatymišką praktiką. Šalip to kad at
likau ad.vokatiškus reikalus The A. B. Sav
ings Kompanijai, aš pildžiau pareigas advo
kato per pereitus septynis ar aštuonis metus 
del The Lituhanian Savings & Loan Ass’n, 
prie kurios per mano rankas praėjo šimtai ne
judinamosios nuosavybės ir mortgečių trans
akcijų del Lietuvių Clevelande ir kitų, ir pasi-
tikiu kad aš turėsiu progos savo naujoje vie
toje susitiksiu su jumis ir patarnausiu jums 
vėl.

e

GEORGE W. LEDDON,

3354 Superior Ave. Prospect 2825.

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

Naujas ofisas 921 Engineers Bldg. Tel. Main 1480

SKAITYK IR 
PAGALVOK

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsirū
pint senatve. Bet “pasiryžimai” 
vieni niekur nenuveda.
Su bile diena gali padėlt 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 nuošimtį.
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.

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

yAWAV.V.V.VW.V.W.T.W.W/.V.’.VAV.V.W.W.W/.V

į Rakandų Krautuvė į

Ši krautuve yra tikrų Lietuvių įstaiga ir ve
da reikalus savaimi, jokis, svetimtautis prie jos

£ dapriklauso. Taigi gerb. Clevelando Lietuviai, at- į 
•; silankykit musų krautuvėn, kur rasit nusipirkt sau C 
į visokių rakandų. Jaunavedžiai, ateikit musų krau- į 
Ituvėėn apžiūrėti rakandų pirma negu eisit kitur. į

Musų kainos žemos, prieinamos kožnai klesai. į

Cleveland Furniture Co. į:
6412 Superior Avenue ?

M. Sacevičius ir J. Voišvila, Savininkai. į


