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DARBAI
JB DARBININKŲ ŽINIOS

15 Užmušta Kasykloj
Wilkes Barre. Pa. — Netoli 

šio miesto vienoj kasykloj nuo 
eksplozijos užmušta apie pen
kiolika darbininkų. Keletas ki
tų sužeista.

Clevelande. Glenn L. Martin 
Co., orlaivių išdirbyste, gavo iš 
valdžios užsakymą padirbdinti 
35 orlaivius ant sumos Jfl/OOO,- 
000. Ta dirbtuvė iki šiol turė
jo 125 darbininkus, nes orlaivių 
mažai kam reikia. Dabar ims 
dar apie 300 ar 400 šimtus nau
jų darbininkų.

Ohio valstijoj esą be darbo į 
•23.000.,“OMO šios 
angliakas.vklų darbininkų; liku
sieji irgi ne visi dirba pilną lai
ką. Šitas žinias skelbia anglia
kasių unijos Ohio valstijos sri
ties prezidentas.

Bellaire, O., Imperial Glass iš- 
dirbystė, gaminus stiklą per be
veik 20 motų ištisai, pertrauks 
darbą ir apie 500 darbininkų ne
teko darbo. Sakoma jog užda
roma pataisymams.

Kingston, Jamaica. — Strei- 
kerių mūšiuose su policija du 
darbininkai užmušta ir keli po- 
Įleistai sužeista. Darbininkai 
sustreikavo reikalaudami mini
mum algos 81 į dieną. Ten dir
ba visi beveik juodukai.

Clevelando ir kitų miestų paš
tų darbininkai ruošia protesto 
susirinkimus prieš Prezidentą 
Coolidge, kuris atmetė bilių pa
didinanti pašto darbininkų al
gas.

Youngstown. O. — Youngs- 
towno plieno išdirbyatės pradėjo 
rodyti pagerėjimo žymes ir sa
ko gauna daugiau užsakymų.

Gelžkelių inžinieriai savo kon
vencijoj Clevelande pasinaudoja 
proga užkviesti suvažiavusius 
politikierius kalbėti, kurie atėję 
pas juos nesigaili visokių paža
dėjimų darbininkams.
' Anglijoj prasidėjo streikas 
elektriškų gelžkelių dirbtuvių 
darbininkų. Nor.s streikas nėra 
oficiališkas, bet negalima jo nei 
sulaikyti, darbininkai nenusilei
džia.

Sumišimai Albanijoj
Iš Milano, Italijos, ateina ži

nios jog Albanijos Seimo pir
mininkas liko nužudytas sukilė
lių Tiranoj.

Sukilėliai nugalėjo valdžią po 
kelių valandų mūšio, skelbia ži
nios iš Serbijos. Susisiekimas 
su sostine Tirana pertraukta.

Studentų riaušės. Bucknell 
kolegijos studentai, Lewisburg, 
Pa., virš du šimtai, pakelė riau
šes pridarydami visokių niek- 
šysčių, daužė langus, mindė ka
pus, ir tam panašiai. Nebuvo 
galima gaut nei policijos jų nu
raminimui.

IŠ REPUBLIKONŲ 
KONVENCIJOS

Cleveland, Ohio. — Birželio 
10 d. prasidėjo vienos iš dviejų 
Amerikos vadovaujamų partijų 
— Republikonų — konvencija. 
Delegatų ir svečiu suvažiavo iš 
visų 48 valstijų unijoje ir iš ki
tų sričių esančių po Suv. Vals
tijų valdžia: iš Kubos, Filipinų 
ir Hawaii salų ir iš Alaskos.

Dalyvaujantieji šiaip dalina
si:

Delegatų — 1,140.
Pavaduotojų — 1,140.
Laikraštininkų — 586.
Didžiūnų ir svečių — 800.
Nationally komitetas — 100. 
žiūrėtojų — 9,290.
Del tiek yra milžininiškoj sve

tainėj. sėdynių. Stovinčių yra:
2,0<10 maršalkų.
250 policistų. kurių pusė uni

formoje, kita pusė civilčse dra
panose.

180 išvedžioto j ų Į sėdynes.
100 durų užžiurėtojų.
50 pasiuntinių.
Išviso svetainėj vienu sykiu 

suėjo po 15,000 žmonių.
Prie to suvažiavo daugybe gi

minių delegatų ir šiaip svečių, 
kurie negaus progos Į svetainę 
Įsigrūsti, žiūrėtojai, arba pa
šalinė publika, tėra Įleidžiama 
tik Į vieną sesiją. į kitas sesijas 
gauna ineiti kiti, taip kad kon
venciją aplankys keli desėtkai 
tuksiančių žmonių.

Clevelando auditorija kur at- 
sibuna konvencija, yra viena iš 
didžiausių pasaulyje galinčių su
imt tiek žmonių po vienu stogu.

Nors Clevelandas labai senai 
turėjo progą gauti didžiųjų par
tijų konvenciją, bet prezidentu 
Ohio vaisi i ja turėjo daug, tai iš 
šioj valstijoj gimusiu, tai tie
siog čia gyvenusių. Miręs pre
zidentas Harding taipgi buvo 
Ohio valstijos gyventojas.

Kadangi Republikonų partija 
iškalno jau turi nominavus kan
didatą, dabartinį prezidentą, ru
dens rinkimams, konvencija jo 
kandidatūrą tik užtvirtins.

Bus vargo, kaip spėja, su vi-, 
ce-prezidento paskyrimu, kurio 
nominacijos prasidėjo ketver
ge.

Naujiems rinkimams pagrin
do formulavime yra visokių ir 
Įvairių pasiūlymų.

Siūlo savo plytas “sausieji” ir 
“Slapieji”; siūlo savo Ku-Kluk- 
seriai ir jų priešininkai; siūlo 
savo moteris ir siūlo dabrinin- 
kai, per S. Gompersą, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentą.

Moterįs atvyko su savo rezo- 
j Uncijomis reikalaujančiomis nu
sistatymo prieš karus, už taiką. 

* « *
Liepos 5 ir 6 d. Clevelande lai

kys savo konvenciją socialistų 
partija, kuri sutinka nominuoti 
Senatorių La Follette jeigu jis 
sutiks priimti jų paramą, o neis 
kaipo paskiras kandidatas nuo 
neprigulmingos partijos.

Kalba Apie Rusų-Roma- 
nu Karą

Washington.—Pastarose die
nose einant kalboms apie įvykius 
Vokietijoj ir Francuziioj po rin
kimų ir nesusitvarl zmo val
džių, eina gandai apie Rusų pla
nuojamą naują karą, kurio prie
kabe butų Besarabija, atimta 
iš Rusijos po didžiojo karo ir 
atiduota Rumanijai. Nors Ru- 
manija seniau valdė Besarabiją, 

Į bet keli desėtkai metų atgal ją 
gavo Rusija, o dabar netekus 
vėl nori atsiimti.

Jeigu Rusai tikrai pareikalau
tų atgal Besarabijos, nebūtų tai 
tik karas tarp Rumanų ir bolše
vikų, bet paliestų ir Francuzi- 
ją ir Lenkiją, kurios su Rumu
nija sutartis turi, taipgi ir Lie
tuvą kuri nori atsiimt Vilnių.

PREZ. MILLER AND 
REZIGNAVO

Paryžius. — Francuzijos Pre
zidentas Millerand, kairiųjų ata
kuojamas, rezignavo. Jo rezig
nacija paėjo nuo to kad atsto
vai ir senatas — kame yra di
duma kairiųjų — atmetė jo pa
reiškimą kad jis yra rinktas 
prezidentu septyniems metams 
ii- kad nepasitrauks kolei laikas 
nepasibaigs, ir dėlto kad seimas 
neužtvirtino Millerando paskir
to premjero Maršalo su jo mi
nisterija. O kairieji nei vienas 
nesutiko užimt premjero vietą 
ant Millerando pakvietimo.

Vėrsaillyje birželio 20 d. įvyk
sta naujo prezidento rinkimas, 
ir du ta mnumatomi kandidatai 
yra Doumergue, senato pirmsė- 
dis, ir Painleve, atstovų buto 
pirm sėd is.

Vokietijos Valdžia Su
sitvarkė

Berlinas. — Vokietijos reich
stagas 247 balsais prieš 183 už- 
gyrė kanclerio Marxo poživifą 
priėmime Dawes raporto. Tas 
balsavimas sykiu išreiškė pasi
tikėjimą Marxui, kuris nesenai 
vėl buvo paliktas kancleri!.

Pavojus kokis rodės iš mili- 
taristų-monarchistų ir iš komu
nistų praėjo.

Abelnai, Vokietija pergyveno 
rinkimų laiką be jokios suiru
tės, nors buvo laukiama ko nors 
iš kraštutiniųjų kairiųjų ii- de
šiniųjų.

Atmetė Vokietijos Var
guoliams Pašalpą

Washington. —Vokietijos kū
dikių ir moterų pašalpai $10,- 
000,000 paskyrimo rezoliucija 
liko atmesta senate, nors atsto
vų butas buvo ją perlaidęs.

Jeigu butų sumanymas pra
vesta, už tuos dešimts milijonų 
dolarių butų buvę pirkta mais
tas Amerikoje ir gabenta i Vo
kietiją išdalinimui biedniems.

Rusai Negales Važiuot i. 
Ameriką

Maskva. — Amerikai išleidus 
dar didesni ateivybės suvaržy
mą, Anglijos laivų kompanijos 
nutarė uždaryti savo biznio ofi
sus Rusijoje. Trylikai tūkstan
čių Rusų Amerikoje bus grąžin
ta pinigai už laivakortes kurias 
jie kiuntė giminėms į Rusiją, o 
suvirs 5,000 imigrantų kurie 
buvo išvažiavę iš Rusijos į pa
jūrio .miestus laukdami išplau
kimo turės gryžti atgal.

1S25 “Šventas Metas”
Roma. — Popiežius paskelbė 

1925 metus kaipo “šventus me
tus”, kuriuose visi bažnytiniai 
žmoneliai gaus “atpuskų” ir ki
tokių palaiminimų. Specialiai 
“atpuskai” bus tiems kurie at
keliaus iš toli ir dešimts sykių 
tais metais atlankys bažnyčias 
Petro, Povilo, Jono, ir Marijos 
Maglore Romoje. Artimi Ro
mos gyventojai turės dvidešimt 
sykių atlankyt tas bažnyčias už 
tuos pačius atlaidus.

Duoda Savo Kaklą Kar
tuvėms už Pinigus

Chicago. — Tūlas Curt Gėiss- 
ler, iš Milwaukee, Wis., atraše 
Chicagos policijai laišką pasi
siūlydamas kišti sąvo kaklą ant 
kartuvių už bile kurį milijonie
rių sūnų, kdrie du susekta nu
žudę trečio milijonieriaus vai
ką, jeigu tiedu bus nuteista nu
mirti už žmogžudystę. Sava
noris tik pageidauja kad jam 
butų duota milijonas dolarių už 
tokį pasišventimą. Pinigai la
bai reikalingi jo šeimynai.

Atrado Vėžio Ligos Mik
robus ir Gydymą Jos 
“North American” žurnalas 

skelbia jog tapo atrastas vėžio 
ligos mikrobas, ir taipgi kad iš
rasta būdas vėžio ligą išgydyti, 
noi;s tas tik bandoma dar.

Atradėjas yra Dr. T. J. Glo
ver, paeinąs iš Kanados, bet per 
melų eiles darbuojasi Suv. Val
stijose.

Japoniečių Protestai
Tokio. — Japoniečiai keistai 

protestuoja prieš Amerikos nu
tarimą neįleisti Japoniečių atei
vių. Pora ar daugiau žmonių 
papilde saužudystes kaipo pro
testą prie Amerikos ambasa
dos namo. Nusižudymas pas 
Japoniečius laikoma svarbiu da
lyku ir visi tokį žuvusį gerbia.

Taipgi buris susitarusių riau
šininkų buvo įsiveržę į svetim
taučių lietelį kur buvo keliama 
nuota. Puotą jie suardė taipgi 
kaipo protestą prieš Ameriko
nus. Užpuolikai savo atėjo ne 
svetimšalius persekiot, bet sa
vo merginas kurios dalyvauja su 
svetimšaliais.

Svetimšaliai reikalauja kad 
riaušininkus Japonijos valdžia 
nubaustų. Iš to gali kilti tarp
tautinių kivirčų.

—

Kiek Vokiečiai Išgeria
Berlinas. — Vokiečiai Berli- 

: ne išgeria po keturis vagonus 
alaus kas valanda. Berline pra
sidėjo bravoro darbininkų strei
kas, alų atgabena iš kitur, taigi 
iš to patirta kiek Berlinas su
naudoja rudžio. Berlino bravo; 
lai turi nustolių po pusę milijo
no markių kasdien delei streiko.

Amoy, Chinija. — Amerikos 
lakūnai aplink žemę, jau atsi
rado Hongkong mieste, antroj 
vietoj po pasiekimo Chinijos.

LIETUVOS SUTAR
TIS SU KAIMYNAIS
Kaunas. — Vasario 17 d. Lie

tuvos Užrubežinių Reikalų Mi
nisterija pasikeitė su Švedijos 
valdžia notomis kaslink sutvar
kymo komercinių ir kitų ekor.o- i 
minių santikių tarp tų dviejų | 
valstybių. Tas notų pasikeiti
mas aktualiai perstato užbaigi
mą komercinės sutarties ir tu
ri svarbą šiame momente kuo
met susisiekimas tarp tų dviejų 
šalių smarkiai vystosi. Sutar
tis paremia ant pačių paeina- 
miausių tautinių principų ir pa
liečia ne tik komercijos reika
lui; tarp piliečių tų dviejų vals
tybių, bet taipgi reguliuoja at
vežimą, pervežimą ir kitus klau
simus abeinos svarbos abiem 
šalim. Nors prisitaikė prie pa
čių tinkamiausių principų, Šve
dija vienok pasiliko sali teisę 
daryti specialius pavelijimus sa
vo kaimynams Danijai ir Nor
vegijai, o Lietuva iš savo pusės 
pasiliko sau teises duoti tokias 
pat privilegijas Suomijai, Esto- 
nijai ir Latvijai. Tas reiškia I 
jog spęcialės privilegijos duotos 
toms šalims nereiškia kad Lie
tuva tuvi tokias pat privilegijas 
duoti kitoms šalims.

Komercinė sutartis su švedi- į 
ja užbaigia Lietuvos pastangas j 
nustatymo Lietuvos santikių su i 
visa Skandinavija. Pirma su į 
kuria šios rūšies- įbusipratimas ; 
pasiekta buvo Danija. Po to 
Norvegija, o dabar padaryta, 
tartis su Švedija. Lietuvos su-! 
tartis su Danija ir Islandija pa- Į 
daryta liepos 13 d. 1923 m.. Su 
Danija padaryta sutartis yra! 
panaši kaip su Švedija. Su Nor- j 
vegija sutartis nors panaši pir-! 
mom dviem, bet skiriasi toj for-' 
moj kad, kuomet pastaros pada-; 
r\ ta notų pasikeitimu, sutartis , 
su Norvegija užverta konvenci- 1 
jos formoj ir užvardinta “Ko-! 
mercinė ir Navigacijos Konven
cija tarp Lietuvos ir Norvegi
jos”.

Lenkų Melagingi Paskalai
Kaunas. — Lenkai platina vi

soje užrubežinėje spaudoje me
lagingus gandus buk Lietuvių 
ginkluoti būriai nuolatos ata
kuoja Lenkų parubežio kaimus, 
ko pasekmėj Lenkai esą priver
sti imtis tinkamų militarių žy
gių ir koncentruoja spėkas ant 
rubežiaus.

Toliau jie skelbia kad daugy
bė Lietuvių pilgrimų esą pasi
ryžę persilaužt per demarkaci
jos liniją gegužio 25 d. į Vilnių 
ir Kalvariją. Lenkai sako atsi
šaukę Ambasadorių Konferenci- 
jon kuri sakoma griežtai per
sergėjo Lietuva.

Lietuvos Valdžia apie tokį 
dalyką visai neturi jokių žinių. 
Lenkai dabar kreipėsi į Tautų 
Sąjungą. Visas tas paskalas 
yra grynas išmislas, kurio tiks
las yra aiški provokacija.

Galima spręsti tu gandų tei
singumą iš Lenkų pranešimų 
apie tai kad Lietuvių būriai ne
senai atakavo Krzywice kaimą
(arba Krivičiai). Kadangi tas 
kaimas randasi už bent 150 ki
lometrų Lenkų pusėje nuo ru- 
bečiaus, aišku kad negali būti 
nei žodžio teisybės tame prane
šime.

Baltijos Valstybių Kari
ninkų Atsilankymą

ivauuas". — t-asiarų vieiu. T
silankymas Suomijos, Estijos 
ir 'Latvijos militarių atstovų 
Kaune, kur jie dalyvavo tauti
nėj iškilmėj gegužio 15 d., sukė
lė visuomenėje didelio žingeidu
mo, ir kur tik šie svečiai pasi
rodė publikoje jie visur buvo su
tikta su didelėmis ovacijomis.

Šis atsilankymas atgaivino 
atmintis apie tuos kritiškus lai
kus kuomet visos Baltijos Val

Ant Kanados rubežiaus atsi-j 
buvo dešimties dienų mušis ir1 
sužeista keletas Amerikos “sau
sųjų” agentų kurie norėjo už-j 
kirsti kelią įgabenimui į New į 
Yorko valstiją degtinės iš Ka-1 
nados.

stybės, šiandien laisvos ir ne
priklausomos, dar desperatiškai 
kovojo už gyvastį ir laisvę. Po
zicija Latvijos armijos 1919 me
tais, kuomet tik mažas ruožas
jų žemės buvo likęs neužimtas 
raudonosios armijos, buvo be
veik beviltė. Tik Liepojos ga
lėjo priduoti finansinės para
mos šalies apgynėjams. ■ šiame 
tai atsitikime Lietuvos Valdžia

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.

davė Latvijai trijų milijonų 
markių paskolą, ir Latvijos ka
reiviai, petis į petį su draugais 
Lietuviais, pradėjo pergales ant 
savo bendro priešo.

Vėliau 1919 metais pagarsė
jus taip vadinama Bermondto 
avantura prasidėjo, ir vėl Lie
tuva ir Latvija perėjo per iš
bandymo laikus. Vėl Lietuviai 
ir Latviai susitiko kaipo drau
gai mūšio lauke, nugalėjo prie
šą ir išgujo jį už Nemuno.

Nežiūrint formalių susitari
mų. tarp visų keturių Baltijos 
Rcpublikų yra bendras susipra
timo ryšis kuris, kuomet bend
ras pavojus gresia, pagelbsti vi
soms išvien veikti ii- gintis nuo 
pražūties, šiandien Baltijos ša
lis gali didžiautis savo pasiliuo- 
savimu iš svetimo jungo, šis 
laimėjimas yra tiesioginis vai
sius vienybės ir bendros pagal
bos kurią kožnos tos šalies ka- 
riiimer.ė viena kitai davė.

Nušovė Kunigą
Dracut, Mass. — Tūlas bedie

vis King nušovė kunigą už tai 
kad jis ėjo pas jo mirštantį tė
vą su sakramentais. Kunigui 
ateinant, sūnūs pastojo jam ke
lią ; kada kunigas norėjo jį pa
stumti i šalį ir eiti vidun, sūnūs 
š-'vė. ,V r u- nolic:įai iš Lo- 
weiTT iria-.i.. VZcin* vei 
šaudyt, sužeisdamas policijos 
viršininką ir kitus policistus. 
Pagaliaus jis liko suimtas.

Uždraudė Prieš-Religiš- 
ką Agitaciją Rusijoj 
Maskva. — Komunistų parti

jos kongresas, tarp kitų svar
besnių dalykų, priėmė nutarimą 
draudžiantį prieš-religišką pro- 

J pagandą tarp kaimiečių. Kai
miečiai tiki kad Dievas viską 
jiems duoda, taigi agitavimas 
prieš religiją ir tamsunčlių įsi
tikinimus sako kenkia komuniz- 

I mui, žmones eina prieš sovieti- 
ninkus.

Kareivių bonų aplikacijų lak- 
I štai bus išleisti ir išdalinti vie- 
[ šose vietose apie birželio 30 d.

Milžinas Leviathan
IŠPLAUKIA

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

■3L 3E

■

Santa Ana, Cal. — Vėjui už
nešus ant skalų ir apvertus žu
vininkų valtį, užmušta šeši vy
rai ir du vaikai.

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

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA

| Iš Lietuvių Gyvenimo. į
Prie Kun. L. M. Krušo

Išgarbinimo
Dorrisville, ill. — Gerb. “Dir

vos” Redakcija: Prašau suteik
ti vietos “Dirvoj” šitiems mano 
keliems žodžiams vardan teisy
bės.

Per laikraščius, ar ką pagarsi
nant, ar ką nužeminant, ar iš- 
augštinant, viską galima išpus
ti kaip muilo burbulą.

Taip ir “Draugas” No. 129, 
keldamas j padanges Kun. M. L. 
Krušą, ir nepavydėdamals jam 
garbes, stengiasi pagražinti jį 
net svetimos garbes lopeliais.

Pralenkdamas mažmožius pa
sigyrimų, kuriais kaipo kunigas 
kožnas gali pasigirti, 
tiktai pačias 
nas, kuriomis 
siredydamas

Waukegano
kados nebuvo moraliai nupuolę
skolų turėjo ant bažnyčios, ne- ‘mirusius peikiant?... 
numažino bet turėjo daugiau už- j j garbė tos parapijos 
traukt ant naujos mokyklos (be a. Kun. Kolesinskiui. Nuo Len
to nei negalima) ; taipgi ir kitas j ką gavęs seną medinę urkštinę 
skolas butų turėję padaryti, nes ! pradėjo rinkti visas Chieagos iš- 
Arcivyskupas Quigley visus klydusius Lietuvius; išviso jų 
spaudė kad steigti mokyklas. I tada buvo regis apie 36 šeimy- 
Šiandien parapijoms ten regis Į nos. o Kun. Kriaučiūnas, iš 
labiau yra užganėdinti dabartį-Lietuvos atvykęs, užbaigė or- 
niu savo gaspadorium-kunigu. ganizavimą; jis pripirko reika-

Chicagoje: Kun. Steponavi- lingą vietą, jis pastatė kleboni- 
čius pasitraukdamas iš Dievo Į ją, jis pastato bažnyčią, kurioj 
Apveizdos parapijos, Nazarietes j sutelpa api 
mokytojas paliko dėlto kad dar j 
Kazimiėrinių permažai buvo. O 
kaip po jo Kun. Krušas užėmė 
mokyklai viršutines grindis kur 
buvo laikinoji bažnyčia, tai ne 
stebuklingas daiktas, nes tas 
mūras taip jau buvo pritaikin-i ; 
tas ateinančiam laikui kuomet j įai

šis; būdamas ir “Draugo” re
daktorium, Kemėšis sutvarkė 
Kun. Krušo parapiją. Kada Ku
nigas Kemėšis pasirodė jam pa
vojingu, jis jį atleido. Po jo 
atsistatydinimo žmonės vėl pra
dėjo geisti savo parapijos orga
nizatoriaus, Kun. E. Steponavi
čiaus. O kad “mokyklai vaikų 
priauginta iki 800”, tai jau tas 
priauginimas priguli gal būti 
Chicago Heights šeimynoms. 
Ten važinėdavo ne iš savo noro, 
ir viens turėjo jiems patarnauti 
kol vyskupas ten pasiuntė Kun. 
Baltutį; jam tai ir priguli pilna 
garbė visiško sutvarkymo 
mokyklos atgaivinime.

Kun. M. Li Krušas kaipo 
| Jurgio parapijos klebonas.
Šioj vietoj visai nekatalikiškas

nc- 
M.

paimsiu
svetimas plunks- 
Kun. Krušas be
kilus skriaudžia.
parapijonai nie-Į Kriaučiūnas turi tylėti. Jei 

nerandama kuo pasigirti tai

pasigyrimas: “Numirėliai 
šneka”. Taip ir a. a. Kun.

ir

Šv.

nu-
Pirmo-

kad tai pirmasis organizatorius I 
yra tai “šitas senelis”. Toliau j 
pasakė: “Tai jeigu mes ilgiau 
už jį gyvensime, mes jam palei 

pastatysime pa-

1200 žmonių: jis 
į pastatė ir mokyklą, ilgai vargęs 
i del vaikų su Nazarietėmis, ku- 
i.rios vaikus mokino. Prie tos 
| mokyklos pašventinimo, a. a. 
į Areivyskupas Quigley, apžiurė- 
Ijęs bažnyčią ir mokyklą, pasa- 

“Tie pastatyti murai yra 
amžinas jam paminklas! 

vaikai tuolaikinėj mokykloj ne- Į Mokyklos užteks kad ir gerokai 
tilps. Kaslink klebonijos vidaus i parapjja paaugės. Tavo tai am- 
pataisymo, tai bereikalo išmetė _., , . , . . , , . izifias paminklas. O kad a. a.ant to apie keturis tukstancius I
dolarių, už tą jis dar ir daugiau įsenc>is Kun' Kriaučiūnas tai 
žmones sukiršino. ’Laimingai /girdėdamas lygnusiminė', tai lie
jam pasipainiojo Kun. F. Kerne- j gis Kun. A. Skrypka primine

(šitą bažnyčią 
minklą. ... ”

Kokius mes 
lūs statome 
liams? Juk 
dabartines parapijos buvo pra
dėtos ne ant veltui gautų balų; 
žmonių visur maži būreliai te
būdavo.... taigi nevien kuni
gams, bet pirmutiniams žmo
nėms priguli garbė už trusą. 
Norėčiau paklausti kur nebūda
vo nesusipratimų prie pirmuti
nių parapijų Įkūrimo? Iš Lietu
vos suvažiavę žmonės nesuprato 
kad parapija užsilaiko iš aukų. 
Mes tankiai kalbėdavom kad ir 
musų tautiečiams prašvis tie 
reikalai. Taip ir yra.

Taigi, šiandien musų inpėdi- 
niai pasigiria kad kleboniją pa
sitaisė, kad mokykloj kambarį 

' pripildė krėslais, ir tt. Yra kuo 
pasigirti? Jaunieji nejieško kur 
žmonių yra užtektinai, ir nesi
stengia priduoti jiems dvasišką 
pašalpą, organizuodami parapi
jas; jie laukia tiktai progos ir 
varžosi dar prie gyvų klebonų 
už jų vietas, gal laukdami kad 
kuoveikiau tokie pastiptų. Pa
klausiu, kas apsakytų tas sun
kias pradžias visų parapijų, kur 
buvo pelkės, balos, o dabar ci- 
mentiniai takai ir smalinės gat
vės? Aš jų visų istorijas žinau, 
ir visus organizatorius pažįstu, 
vienok nei vieno negirdėjau pa- 
sipučiant ta garbe kuri yra pa
švęsta vien Dievui: nepasigyrė 
nei Kun. Steponavičius, nei A. 
Skrypka, nei Serafinas, nei E- 
žerskis, nei Klenauskas, nei Lu
košius, nei kiti. O šiandien Kun. 
Krušas, persikeldamas iš vienos 
klebonijos į kitą, ir jas pataisy
damas, taip daug randa kuo pa
sigirti kad regis už tai jis ir ga
vo “Praloto” vardą. Jeigu už 
garbingą darbą Šv. Bažnyčiai 
butų tie titulai gaunami tai iš 
dabartinių Chicagoje pasilikusių 
kunigu turėtų tekti; dar didesnė 
garbė tai Kunigui A. Skrypkai, 
nes jo ir bažnyčia tai Lietuviui

šiandien pamink- 
aniems numirė- 
gi visur ir visos

batus (ginčus) varinėti su ne- 
biliu.

Lemdamas gerb. Pralotui pa
sisekimo ir atsargumo, prašau 
gerb. “Dirvos” Redakcijos ne
atmesti tų mano kelių žodžių, ir 
patalpinti.

Kun. Kaz. Ambrazaitis.

Crested Butte, Colo.
šis miestelis randas vakari

nėj Colorado valstijos dalyj, 
tarp augštų kalnų sniegu užklo
tų. Oras čia yra vėsus. Gegu
žio 29 d. snigo, prisnigo apie dvi 
pėdas.

Čia yra penkios anglies kasy
klos, Anthracite Coal Co., ku
rios dirba penkias dienas savai
tėje. Uždirbama vidutiniškai, 
nuo astuonių iki dešimts dola
rių į dieną už astuonias valan
dos darbo. Darbą galima gauti 
ir naujai atvažiavusiems, bet 
čia žiemos laiku nedirbama iš 
priežasties gilios žiemos. Pra
gyvenimas čia brangesnis 'negu 
kitur. Už valgį ir kambarį mo
kame $50 mėnesiui. Valgis ži
noma pirmos rūšies.

Angliakasis.

----------- “T--------------- t-- :----
LIETUVON PINIGŲ

SIUNTĖJAMS
Nors ne kartą buvo skelbta 

kaip Lietuvos taip ir Amerikos 
Lietuvių laikraščiuose kad tarp 
Lietuvos ir Amerikos Suvieny
tų Valstijų jau pereitais metais 
yra įvesta pinigų persiuntimo 
operacijos pašto perlaidomis, ir 
tokis pinigų siuntimo būdas yra 
vienas iš geriausių, nes siuntė
jas yra garantuojamas kad jo 
siunčiami pinigai tikrai pasieks 
savo tikslo, ir niekuomet jie ne
gali žūti.

Tečiau su pasigailėjimu ten
ka pareikšti jog daugelis tautie
čių gyvenančių Suvienytose Val
stijose iki šiam laikui tebesiun- 
čia pinigus Lietuvon tai regis
truotuose, paprastuose, ir 
atvirose bandarosėle tarpe 
veikslų (fotografijų). Taip 
džiami pinigai dažnai esti

nesąžiningais žmonėmis.
re-

net 
pa- 
lei- 
iš-

1 q GERB. |
| ^Spragilo kampelio^ |

| Jūsiškiai Lietuvoje i
t LABAI MĖGSTA SKAITYTI

| DRAMAS į
S Tą liudija jų laiškai atsiunčiami Re- 2 
= dakcijon iš Lietuvos. §
= Istoriška tragedija iš Lietuvos Krikš- š
- tijimo Dienų, iš pradžios 13-to E
= Šimtmečio

| 'ALGIS IR GIEDRUTĖ |
jiems labai patiks.

E Užrašykit saviškiams Lietuvoje “Dir- s
Š va” — už $3 metuose pralinksminsit ~ 
= visą kaimą, Atnaujinkit prenumera- g 
i tą. ir tų kurių jau baigiasi. S
Į (Reikalaukit siųsti nuo num. 21-mo.) S

Atnaujinkit ir savo prenumeratą. $2.

i TAIPGI užsiprenumeruoki! tą vei- T: 
| J kalą kol dar neatspausdin- š
| tas. Iškalno užsisakant gausit jį už =

Jo tikra kaina bus d? "B kada išeis iš ' š
spaudos. Prie to, ’ padovanoki! vieną S
knygą ir saviškiams Lietuvoj. Veikalas = 
bus 200 puslapių didumo, su daugeliu pri- S 
taikintų iliustracijų, dviem spalvom spaus- S 

S dintas ištisai visą knygą. Knyga bus ga- S 
= tava vasaros pabaigoj. Joje tilps prenu- i 
r meratorių vardai. Draugijoms, 12 knygų =

už $5.00 (visas setas lošimui). Pinigus siu- | 
skit “Dirvos” Administracijom |

| PRENUMERATOS KORTELĖ__ |
[ “ALGIS IR GIEDRUTE” |

~ Prisiunčia $________ už----------  knygas ’ g

j v^.. ....... :..................................  |
a . , SS Adresas  _______________________________ ™

— Miestas __________________________________ ~

Vyskupui katedrai tinkama.
Norint ką gerą kitiems pada

ryt tai reik ir įsipriklinti. Su- 
gryžtant prie tuščios garbės 
blizgėjimo, turiu pasakyti kad 
Kun. M. L. Krušas ir iširutės 
nerado, ir ne jis ten žmonėms 
akis apšvietė. A. a. Kun. Kriau
čiūnas prisivarginęs vienas bū
damas tokioj didelėj parapijoj, 
gavo pagelbininku Kun. Alba- 
vičiii — tai žmonės visai ir už
miršo kad kitas klebonas yra, ir 
viskas buvo gerai. Po jo buvo 
jaunas darbštus, gabus asis
tentas Kun. Vaičiūnas; jis be
veik kaip ir klebonavo ten; ir 
visiems taip patiko kad jį iške
liant į pasitraukusio Kun. Ežer- 
skio pietą, žmonės labai kiršo 
gavę Kun. Krušą, laikydami jį 
“labai pasiputusiu”. Tai už ką 
jis gavo “Praloto” vardą? Gal 
už tai kad a. a. Kun. Kriaučiūną 
išėdė? Gal už tai kad “klerikų 
egzaminatorium” buvo? Jis bu
vo tiktai klierikų piešėjas, at
vesdavo Lietuvių studentų, o 
Chieagos Arcivyskupija turi 
tam tikrus egzaminatorius su 
moksliškais laipsniais: jis tiktai 
gaudavo pasėdėti kol jo prista
tytą studentą atleisdavo. (Mat, 
ir muse arė. .. . ant jaučio ra
go tupėdama. .. .)

Ką tas “Pralotas” reiškia? 
Amerikoj “Pralotai” tai ne Lie
tuvoj! Ten visi su mokslo laip
sniais (Licencijatai), buvę pro
fesoriais, atsižymėję savo dar
bais (ne pirktais, kokiais per
verstais katekizmais). Delio tai 
šiokiu titulu negalima vadinti, 
“pralat”, tiktai “Monsigniorty” 
atženklintas, kaip antai avis kad 
į ausį įkirpta. O jis gavo tą žen
klą už tai kad, didelėj parapijoj 
būdamas, neskupėdamas šelpė 
Chieagos katedrą.

Nesigirkime tais darbais ką 
turim daryti prie savo tikro sta
lo sėdėdami; ypatingai sarmata 
pavirsti į tokią skrybėlę kuri 
svetimomis plunksnomis apkai
šyta. o dar kitus pažeminant, 
ypač mirusius. Juk lengva de

PROVIDENCE, R. I.
Airis kunigas prieš Lietuvį. 

Kiti sakytų kad “Varnas var
nui akies nekerta” priežodis yra 
teisingas. Ypatingai tą su pa
mėgimu prieš kunigus naudojo 
musų socialistai. Bet taip nėra.

Providence, kaip ir kitur, del 
kunigų nesutikimų už aveles — 
kad tos ir tos yra mano, o tos 
ir tos tavo, tarp kunigų kilo ne
susipratimai, ir bažnyčia išleido 
padavadijimus kad kožnos tau
tos žmonės priguli tai bažnyčiai 
kokios tautos yra kunigas ir pa
rapija. Gali prigulėti kitai pa
rapijai, bet turi parodyt prie
žastis, ir duot savo raštišką pa
sižadėjimą tai bažnyčiai prigu
lėti. Tada ar krikštynos, ar ves
tuvės, ar laidotuvės iš tavo na
mų eis per tavo prigulimą para
piją, o ne per tavo tautos klebo
no rankas.

Pas mus buvo taip kad ilgai 
neturėjus Lietvio kunigo, Lietu
viai katalikai rasdavo prieglau
da tai pas Lenkus, tai pas Ai
rius. Ir gavus du kunigu pa
eiliui, abu girtuokliu, žmonės su 
jais nelabai skaitėsi. Bet kada 
atvyko Kun. Čaplikas ir gerai 
savo lizdą ikurė begudrauda- 
mąs, Smith gatvės apielinkės 
Lietuviai pradėjo eiti pas jį.

Tos srities Airių bažnyčios 
kunigėlis neteko savo parapijo- 
nų. Lietuvių, užtai pradėjo dar
buotis. Airis kunigais vaikščio
ja po Lietuvių stubas ir priraši
nėja Lietuvius į savo parapiją, 
duoda tam tikras kortas pasira
šyti. žmonės nenori pasirašy
ti, sako galim eit j kurią bažny
čią norim, o paskui negalėsim. 
Kunigas sako kad jums pasira
šymas nieko nereiškia, jūsų pa
rašas svarbu man, kad bile at
sitikime Lietuvis kunigas neru- 
gotų ant manęs ir kad neskustų 
vyskupui kad atvilioju jo žmo
nes. Jūsų parašas yra jūsų no
ro parodymas prigulėt į mano 
parapiją.

Katrų tėvų neprikalbina dėlto 
kad jie sako nesupranta Angliš
kai ir nori prigulėt prie Lietu
viškos (nors ir ten neina), tai 
Airis kunigas užsispiria nors 
vaikus atitraukti nuo Lietuvio 
kunigo. Kada Lietuvis ir Airis 
susieis netyčia kur pas Lietuvį 
parapijoną, tikrai prasidės vie
no kitam akių kapojimas.

Davat kinas.

imami
Siuntimas pinigų nors ir 

gistruotuose laiškuose nei kiek 
nėra garantuotas, nes einant 
Tarptautine Paštų Konvencija 
ir paštų taisyklėmis už indelius 
laiškuose Paštų žinyba neatsa
ko, nes indėlis, priimant laišką 
pašte, neperžiūrimas. Todėl fo
lds pinigų siuntimas atneša ža
los siuntėjams ir iššaukia nepa
sitenkinimus bei intarimus Paš
to žinybos tarnautojų iš visuo
menės pusės.

Turint omenyj augščiau pa
sakytą, Lietuvos Paštų Valdyba 
randa reikalo dar kreiptis į Lie
tuvius gyvenančius Amerikoje 
(Suv. Valstijose) įspėdama kad 
apsaugojus nuo tos žalos kurią 
pinigų siuntėjai netiksliai pini
gus siųsdami sau padaro, ir kad 
išvengus bereikalingų intarimų 
Paštu žinybos tarnautojams, 
vienintelis, tikras ir garantuo
tas būdas pinigams siųsti yra 
pašto perlaidomis.

Pašto perlaidas (pinigus per
siųsti). galima paduoti kiekvie
noj Suv. Valstijų pašto įstaigoj; 
ten pat tuo reikalu galima gau
ti visas informacijas.

Lietuvos Paštų Valdyba tiki
si kad šitas įspėjimas atkreips 
suinteresuotų, domę ir ateityje 
visi netobulumai pinigų per
siuntime bus prašalinta.

Kitų laikraščių prašoma 
perspausdinti.

Lietuvos Paštų, Telegrafų 
Telefonų Valdyba.

BROT.IS MARTYNAS GI
NA BIBLIJOS PA

MATUS
— Labą vakarą, broli, ne

pyk jeigu tave atėjęs biskį 
sutrukdysiu.

— Meldžiu sėstis, Marty
nai, tik man gaila kad tu ne- 
su kuo kitu ateini pas mane 
kaip tik su ta pačia biblija.

— Broli, jeigu ji butu ne
verta aš jos nesinešiočiau.

— Martynai, jeigu tu nors 
kiek daugiau žinotum, tu ži
notum kad ji tau tikrai nė
ra nieko verta.

— Kaip tu, broli, gali sa
kyt! Juk tai Šventas Raš
tas su visais Dievo parėdy
mais, pranašystėmis apie at
ėjimą Išganytojo, ir visais 
kitais apsakymais kurie jau 
pildosi.

—- Tie dalykai butų išsi
pildę ir be biblijos apsaky
mų, ir su kitokiais apsaky
mais negu tavo švento raš
to. Ir jau keliomis eilėmis 
tie dalykai išsipildė kuriuos 
veik kožnas šimtmetis vis iš 
naujo ima pranašauti. Tau 
kaipo darbininkui ištiesų ji 
visai nenaudinga, nes ne tik

su-

ir

Redakcijos Atsakymai

Dr. Vinikas Vyksta Lie
tuvon

Dr. M. J. Vinikas, keletą me
tų buvęs Lietuvos Atstovybės 
Sekretorium Washingtone, lie
pos 5 d. laivu “Leviathan” iške
liauja Lietuvon. Brooklyno vei
kėjai rengia jam gražias išleis
tuves.

Dr. Vinikas vyksta turbut ne 
ant visada, kaip ir seniau buvo 
apie tai kalbama.

Linkime jam geros kelionės, 
o kai sugryš, tikrai turėsime ką 
iš jo išgirsti apie Lietuvą.

Klausimas: Malonėkit paai
škint kodėl Lietuvos pinigų kur
so nėra Amerikos laikraščiuose 
khip kitų valstybių. Gal jų ša
lyj neturi vertės litai kaip ir tos 
markūs. Ig. Stravinskas.

Atsakymas: Lietuvos pini
gų Amerikos biržoj neturi del
lo kad sulyginamai labai mažai 
jie čia reikalingi. Lietuva ne
daro tokios apivartos su Ameri
ka ir Amerikonai neturi tokių 
didelių investmentų Lietuvoj 
kad del jų reiktų garsint Lie
tuvos pinigų stovis — kįlantis 
ar puolantis, iš ko jie turėtų se- 
kiot kaip jų biznis vertas stovi.

Litai negali būti be vertės del 
to kad jis paremtąs ant aukso 
ir sidabro bei kitų šalių tvirtos 
pinigų valiutos. Lietuva turi 
užpakalyje savo litų tiek vertės 
aukso ir kitko kurie bile dieną 
gali but paimti naudonėn vietoj 
litų. Taigi popieriniai litai, nors 
kaipo tokie užrubežyj /leturi 
vertės (ir kitos visos šalis turi 
auksu mokėti už kitų šalių pro
duktus), jie yra pilnai užtikrin
ti auksu ir jie yra tiktai !iudy- 
mas už valdžioj esamą auksą..

Markės nupuolė dėlto kad jau 
jų atsirado kelis sykius daugiau 
negu valdžioj buvo aukso už jas 
atsakyti. ,

Litų Amerikos laikraščiai ne
garsina, laigi, ne del jų neturė
jimo vertės, bet del jų mažo ju
dėjimo prekyboj su Amerika.

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

neišmokina nieko, bef ir 
laiko nuo protavimo ir rū
pinimosi apie gyvenimą bei 
gerą tvarką kuri turėtų 
eiti žmonėms kultūrinantis.

— Broli, mes su biblija tik 
sulauksim gero gyvenimo, 
ba joje aiškiai pasakyta kad 
ateina Dievo Karalystė ant 
žemės.

— Pasvarstyk biskį pro
tingiau, Martynai, gal per- 
matysi tą kad tik tokie žmo
nės Įvedė ant žemės beveik 
dangiškus gerumus kurie 
nesinešiojo po pažaste bibli
ją iš namų į namus, bet ku
rie trusėsi mokydamiesi ir 
išrasdami vis naujus ir nau
jus dalykus. Ir jus dabar 
jais naudojatės, nors aiški
nat kad del šitų visų dalykų 
atsiradimo turįs įvykti su
mišimas, iš kurio paskui kils 
dangiška valdžia. Pažiūrėk 
tik: jus naudojatės tais da
lykais kurių atsiradimu le- 
miat pražūtį, kaip tai elek
tra apsišvietimui namų ir 
sueigų svetainių, kuomet tie 
jūsų savinamiesi pirmieji 
krikščionis urvuose susirin
kę Dievą garbino; jus nau
dojatės moderniškiausiomis 
mašinomis spausdinimui sa
vo knygų ir plakatų kuomet 
anie nieko neturėjo kaip tik 
savo liežuvį savo tikėjimą 
garsinti; jus naudojatės vi
sokiais traukiniais — elek
triniais ir gariniais, ir lai
vais ir automobiliais pasie
kti jums reikiamas vietas; 
kuomet jūsų pirmtakunai 
kruvinom kojom ėjo pamok
slus skelbdami iš vietos į 
vietą. Jus ir namie turit vi
sus patogumus, viską ką tik 
šių laikų mokslas išrado, o 
sakotės kad jus elgiatės ne 
taip kaip kunigai, kurie at
sitolino nūo apaštalų. Kuo 
jus galit susilygint su apaš- 
talaisv ar tik tuo kad jums 
tinka vadintis jų inpėdiniais 
ir jų mokslo platintojais?

— Broli, mes priveikti tuo 
naudotis, ba kitaip negalim.

at-

— Na tai ir kunigai, ku
riuos jus smerkiat, taip el
giasi tik dėlto kad negali ki
taip.

— Bet jie ima atlyginimą 
už patarnavimus, o mes ne.

— Dėlto jus dar neimat 
kad kitaip negalit, o kada 
galėsit imsit — tą aš jau se
nai tau sakiau. Dar netu
rit gana pasekėjų kurie už
laikytų jūsų pamokslininkus 
ir pastatytų gražias bažny
čias ar kaip kitaip jas neva
dinsi. Patįs iš savęs juk ne
galit imti, bet turit duoti, 
nuskriausdami save, tai ant 
knygų, tai ant svetainės pa- 
samdymo, tai ant kitų daly
kų. Jeigu tuos pinigus pa
sija ikytumet kišeniuje, ga
lėtumėt nusipirkti ar tai sau 
švaresnę skrybėlę, ar vaiku
čiams sveikesnius čeverykus 
kurie esat vedę.

— Broli, to visko nereikia 
ba jau ateina laikas kada 
Įsikūnys Dievo Karalystė 
ant žemės. Kodėl neatėjai 
andai Į prakalbas, Imtum iš
girdęs geriau aiškinant ne
gu mane. Nešoktum man 
su tokiais prirodymais kad 
mes klaidinam žmones.

— Martynai, aš turiu kur 
nueiti ir kur laiką praleisti 
kada jo turiu: knygynai pil
ni knygų, muzejus pilnai gy
vos istorijos — tik eik ir 
mokinkis. Užteko man ma
tyt jūsų dalinamą plakatą 
toms prakalboms. Ar rei
kia didesnės nesąmonės kaip 
skelbti jog “tūkstančiai šia
me mieste gyvenančių bus 
amžinais gyventojais, statys 
jie sau namus ir gyvens juo
se be baimės — gyvens kai
po kūniški žmonės, čia ant 
žemės, ir niekados nemirs.” 
Jukį' tai '-tiesiog 'suvedžioji
mas aklų žmonelių kuriems 
labai reikia apšvietos. Ku
nigai vienaip juos mulkino, 
jus kitaip. Kunigai neleido 
žmonėms jirotauti ir niekuo 
geresniu rūpintis, nes dan
gaus karalystėj rasią atly
ginimą, o jus žadėdami am
žiną gyyenimą čia ant že
mės irgi aiškinat kad nieko 
nereikia, nes viskas geras ką 
pasaulis sulaukė yra tai pra
džia pražūties.

— Broli, taip Šventas Ra
štas rodo.

— Tai mesk tu jį jeigu tik 
tiek jame matai. Pasaulis 
dar pasiekė vos mažą dale
lę savo tobulumo, dar žmo
gaus protas neišsivystė da
leles tiek kiek išsivystys at
eityje; išradimai dar tik pu
sė šimto metų kaip pradėjo 
smarkiai plėstis; dar tie pa
tįs išradimai nepasiekė pil
no išsivystymo, dar tik lyg 
žiedas neprasiskėtęs. Dar 
mokslas visko neištyrė, dar 
visų paslapčių nepasiekė nei 
apie ligas nei apie kūno bei 
proto veikmę; dar daug da
lykų lieka išrasti ir išradi
mų gadynė tęsis ne vieną 
šimtą metų, todėl jūsų pra
našystė kad jau atėjo bibli
joj aiškinamas stebuklų am
žius ir kad jame turi pasi
baigti šėtono karalystė, bus 
geras dar desėtkams gent- 
karčių ateityje.
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Nuo. Redakcijos
DARBININKAI IR DARBININKAI

’VAŽIUOJANT gatvekariu?-----------------------------------
V aną dieną iš redakcijos j Filosofijos Daktaro laipsnį....

męs pastebėjome šitokį keis
tą dalyką: tramvajaus (gat- 
vekario) langai aplinkui ir 
durįs aptempta storu vielų 
tinklu. Tai yra apsisaugo
jimas nuo išmušimo akme- 
nais langų.

iJhngų niekas kitas tram
vajams nedaužo kaip tik 
streikuojanti tramvajų dar
bininkai ir jų simpatizato- 
riai.

Mat, Clevelando gatveka- 
rių darbininkai nutarė strei
kuoti kada nesusitarė su 
kompanija apie naujas al
gas. Streikuodami jie pa
prastai ima daužyti einan
čių gatvekarių langus, nes 
tramvajus operuoja streik
laužiai.

Keisčiausia to dalyko pu
sė yra tai ši: kada vieni dar
bininkai rengiasi streikuoti 
už savo būvio pagerinimą, 
kiti stoja jiems pakenkti: 
štai tuoj sušoka keli desėt- 
kai darbininkų, pagal kom
panijos įsakymo, kala vieli
niais tinklais tramvajų lan
gus kad tik streikeriai ne
padarytų blėdies kompani
jai ir kad tik streikas butų 
sunkiau pravesti. Vielų iš
dirbėjai-, žinoma, čia nekal
ti, nes jie nežino kas kada ir 
kam tinklus iš fabriko užsa
ko. Bet kaip gali jaustis 
tie apkalinėtojai? Ar jie 
dar džiaugias kad gavo to
kį škubų darbą pasityčioji
mui iš savo brolių darbinin
kų?

Ir kada pasitaiko sustrei
kuoti tokiems vielų apkali- 
nėtojams kitoj kokioj vie
toj, prieš juos dirba tram
vajų važinėtojai išvežioda
mi skebus j streiko vietas, ir 
tam panašiai.

Ką reiškia unijos, ką rei
škia kova kada vieni kitus , 
darbininkai smaugti pade
da.

To nebūtų jeigu darbinin
kai 
tos.

“Matas J. Vinikas, kuris per 
ilgus metus buvo Amerikoje 
plačiai žinomas, labai mylimas 
ir labai neapkenčiamas. Mylė
jo jį darbo žmonės, mylėjo jį

daugiau turėtų apšvie- 
To tik ir trūksta.

Du
Šiose

Filosofijos Daktarai 
dienose Washingtone 

baigė augštus mokslus šie du ži
nomi Amerikos Lietuvių veikė
jai: Matas J. Vinikas, buvęs 
per kelis metus Lietuvos At
stovybės Sekretorium, ir Kun. 
F. Kemėšis, taipgi buvęs Infor
macijų Biuro vedėju prie Atsto
vybės.

Gerb. Vinikas baigė The A- 
merican University su Filoso
fijos Daktaro laipsniu (kurie 

‘ paprastai jau tituluojąs tiktai 
“Dr”).

Kun. F. Kemėšis, 
likiškų laikraščių 
baigė “katalikišką 
tą” irgi gaudamas 
Daktaro laipsnį.

Smagu mums turėti savo tar
pe tokius žmones kurie prasi
muša į augščiausius mokslus sa
vo dideliu pasišventimu ir var
gu.

Abu mokslo Daktarai rengia
si šią vasarą apsilankyti, ar net 
apsigyventi (kaip Kemėšis) Lie
tuvoje.

anot kata- 
pranešimo, 
universite- 
Filosofijos

“Draugo” Fanatiškumas
Jeigu prisilaikyti klerikalų fa

natiškumo, mums reiktų pami
nėti tik kad M. J. Vinikas baigė 
augštą mokslą Washingtone ir 
gavo Filosofijos Daktaro laips
nį. Daugiau niekas

Šitaip pagarsino “Darbinin
kas” apie Kun. F. Kemešį.

Dar daugiau. Jeigu eiti Chi- 
cagos jėzuitiško “Draugo” fa
natiška taktika, reiktų pasakyt:

“Matas J. Vinikas baigė Wa
shingtone Universitetą ir gavo

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

■8®! tarnaudamas mokinosi, kol ga
vo daktaratą. Daktaro laipsnis 
yra nelengva įsigyti. Reikia 
sunkiai dirbti valstybėje, kuo
met gauiTama iš valstybės algą 
apie $2000.00. Dviejų tokių dar
bų žmogus negali pakelti. Ne
pakėlė jų ir Kemėšis. Kemešiui 
daktaratą gavus, mes turime du 
klausimu:

“Ar Kemėšio daktaratas yra 
‘cheap’? ar 
beje buvo 
r.ess’ ?

“Kai kas 
klausimu atsakymas yra 
das — ‘poor’.”

Taip “Draugas” kalba apie 
Viniką.

Ir bekalbėtų sau jeigu ne tai 
kad ir jų garbingas Kemėšis 
iš to paties bliudelio su Viniku 
košelę gramdė.

Mes neturime nei žodžių iš
reiškimui to klerikalų niekšin- 
gumo ir veidmainiavimo savo ti
kintiems žmoneliams. .. .

3

visuomenės darbui atsidavę vei
kėjai, apibrangins jį ir musų is
torija. . ..

“Baigė mokslą ir gavo d-ro 
laipsnį Kemėšis, klerikalų šu
las, jėzuitas, visa laika Atstovy-' 
bėj gyvenęs, tautininkams duo
bę kasęs. Jis visą laiką ‘tarna
vo’ Atstovybėje ir .visą laiką

jo darbas Atstovy- 
tik ‘monkey

sako kad į

busi-

abudu 
vieno-

BISKELIS APIE FI- los°fišką mintį nuo Platono die
nų. Turbūt daugiausia priešgi- 
niaujančios viena kitai literatū
ros atsirado apie jį negu apie 

į kurį kitą filosofą. Jo žymiau- 
. sias veikalas, “Kritika” (“Kri- 
, tik der reinen Vernunft”), gali- 
. mas suprasti tik keliems; delei 
. tos priežasties, man rodos kad 
, dduguma filosofiškų rašytojų ir 

suprato jį iš kito galo, ir ne tik 
save nuobodžiais padarė, bet ap
temdė ir skaitytojo mintis.

Kad išaiškint savo mintis ko
kiu nors budu, Kantas buvo pri
verstas išrasti savotišką simbo
lizmą, paremtą ant Aristotelio 
kategorijų. Tikrenybėj jo “Kri
tika” yra tik iškėlimas intelekto. 
Šiuo atžvilgiu tas veikalas yra 
viena iš didžiausių satyrų kokia 
kada buvo parašyta. Aš nema
tau kaip bent kas gali skaityt 
tų knygą ir suprast ją, nors da
ilinai, nepermatęs to. Dauguma 
Kanto pirmtakunų žmogaus pro
tą skaitė tikru dalyku. Kantas 
atsitempė jį prie savo stalo ir 
pradėjo teisti jį pagal savotiš
ko supratimo. Tikrasis klausi
mas prieš teisėją buvo, ar žmo
gaus protas turi bent kokią tei
sę išeiti iš savęs sužinojimui ko 
nors. Pirmiausia persvarstyta 
laiko ir ploto klausimas. Taip 
nuodugniai tardymas pravesta, 
kurio tikslas buvo atidengimui 
ir susistematizavimui visos nie- 
degos kuria žmogaus mintis vei
kia. Aš tą išdėstau paprastai, 
norėdamas kad butų suprasta. 
Mes galime, kaip ir kiti, ginčyt 
apie Kanto išvadas kiek mums 
patinka. Svarbus punktas yra 
tas kad jis buvo pirmas abejo
jęs minties autoritetingumui, 
tam tikrai nustatytu architekto
nišku metodu. Aišku kad šis fi
losofijos istorijai priedas pada
rė priežastį atsiradimui daugy
bei kitų filosofiškų knygų. Jo 
“Kritika” padengia visą minties 
pasaulį, ir to išstudijavimas pa
gelbsti mums suprasti įvairius 
elementus kurie ineina į minties 
apribes.

Mes galime nesutikti su Kan
to išvadomis, bet tas nesumaži
na jo vertę. Aš negaliu sakyt 
pažįstąs pilnai filosofijos isto
riją (už ką aš kasdien dėkuoju 
dievams kokie jie nebūtų), bet 
mano nuomone, tiek galima sa
kyti, jog be Kanto nebūtų galė
jęs Einstein suformuluoti savo 
visatos bendrumo teorijos. Ne
reikia suprasti jog Einšteino te
orija išaugo tiesiog iš'Kanto ; ji 
daugiau priguli prie matemati
kos istorijos. Bet Kanto meto
dai, jo pastebėtinas aprėpimas 
viso ploto, atidarė kelią moder
niškiems tyrinėjimams labai pa
togiu budu. Paprastas žmogus 
nesupranta kad vienos gentkar
tės suėmimas filosofų ir mate
matikų minčių gali perkeist visą 
pasaulio civilizaciją sekančioje 
gentkartėje. Stebėtini moksliš
ki šių dienų atsiekimai paeina 
nuo pirmesnių išreikštų minčių, 
dabar išvystytų laboratorijose.

Tiesa, kožna gentkartė žmo
nijos klausia tų pačių klausimų 
apie (Dievą ir protą kaip visos 
gentkartės klausia. Ką žmones 
sau pasirenka priguli didumoj 
nuo draugijos laipsnio kuriame 
ji gyvena: nuo gamtos šaltinių, 
taikos ir karo, ir tt. Immanue- 
lis Kantas yra vienas iš didžių 
žmonijos istorijos viršūnių, ge
ras visiems laikams. Jo teisi
mas žmogiško proto niekad ne
buvo sulyginamai padarytas ki
tų; Apie tai galima ginčytis. 
Bet niekad negalės būti pervir
šyta.

LOSOFĄ KANTĄ

■ T MMANUELIS KANT gimė
I Karaliaučiuje du šimtai me-

■ tų atgal, ir balandžio 22 d. buvo
■ jo gimimo sukaktuvės. Lietu- 
1 voj paskirta dovanos surinki- 
' mui žinių Kanto Lietuviškai kil- 
’ mei įrodyti, štai kaip rašo apie

Kantą Thomas L. Mason:
Kanto dviejų šimtų metų gi

mimo sukaktuvės laikinai at
kreipė į jį naujos gentkartės 
mintis. Per daug metų aš sa
vęs laiks nuo laiko klausinėjau 
ar yra galima bent kam parašy
ti suprantamai — ar gal būti 
reiktų- sakyti suprantamą — 
straipsnį apie tą “Karaliaučiaus 
filosofą”. Toks skepticizmas pa
eina, tiesiog negeistinai, nuo 
skaitymo tiek daug nuobodžių 
knygų apie Kantą, apie kurį, 
kaip aš galiu spręsti, jokie du 
rašytojai neišsireiškė vienodai. 
Herbertas Spencer beveik žiau
riai smerkė Kantą. Bcrtrandas 
Russell dabar skelbia jog Kanto 
pažiūros liko išverstos. Be jo
kio klausimo, žingeidžiausis ra
sinis apie Kantą buvo parašytas 
Tamo De Quincey, užvardžiu 
“Paskutinės Immanuelio Kanto 
Dienos”. Antrą po to aš dadė- 
siu prakalbą prie Kanto “Criti
que”, parašytą Max Mueller’io 
prie Angliško vertimo.

Iš Amerikonų, turiu pasakyti 
jog Ralph Waldo Emerson, Wil
liam James ir Josiah Royce yra 
tris geriausi filosofijos rašyto- - 
jai; ir visi trįs jie buvo labai pa- ' 
intekmėti Kanto. “Encyklope- 
di.ioj Britanikoj” rašytojas taip 
toli nueina jog išsireiškia kad, 
tūlų kritikų nuomone, Kantas : 
daugiau intekmėš padarė žmo
nijoj negu Francuzų Revoliuci- 1

Kantas niekados neišėjo iš- 
laukėn savo gyvenamų namų ar 
lauko ribų. Jis buvo silpnokas, 
bet taip save kontroliuojantis 
jog išrado gyvenimo sistemą ku
ri palaike jį gyvą per aštuonias
dešimta metų. Sakoma jog kai
mynai nustatydavo savo laikro
džius pagal jo kasdieninių pasi
vaikščiojimų. Jis nemėgo pan- 
čiakų parišulių tais laikais nau
dotų kadangi jie (guminiai) 
tramdė kraujo cirkuliacijai, ir 
išrado savotišką prietaisą palai
kymui pančiakų nuo nusmuki
me (tais laikais vyrai nešiojo 
kelines iki kelių ilgio). Jis tu
rėjo pilną juoko būdą, mėgo 
skaityti laikraščius, ir mėgdavo 
kelti pietų puotas kur svečiai 
buvo jo paties parinkti. Jisai 
įgavo daug savo filosofiškos in
takes skaitydamas raštus Hu- 
mo. Jis smerkė darymą visko 
aiškiai suprantamu, ir tai pasa
ko savo paminėjime apie savo 
“Critique”. Jis turėjo bėdų, ir 
jo gyvenimo sutaupyti pinigai, 
su didžiausiu pačėdumu, buvo 
nedideli. Sakoma jog jis nie
kad neprakaitavo visu savo gy
venimu. Jis nekentė gaišavi- 
mų. Bėgyje pastarų kelių jo 
gyvenimo metų jo mintis buvo 
apsiniaukusios. Jis valgė tik 
sykį į dieną, negėrė alaus, bet 
biskį rūkė. Jis mėgo Anglus. 
Jis buvo pagaminęs specialius 
nurodymus kaip jį palaidoti, bet 
kada buvo paaiškinta kad jeigu 
jo noras bus išpildytas, galės pa
kenkti norams jo pasekėjų, jis 
tą raštą suplėšė.

Kiek galima pasakyti apie jo 
filosofijos intekmę (o tą sunku 
padaryti trumpame rašte), jis 
be abejonės turėjo didžiausią fi-

IŠ POLITIKOS
PAKRANTĖS

žadama Apdrausti Partiją
Šiame amžyje retas žmogus 

tėra neapsidraudęs nuo ligos ir 
nuo visokių nelaimių. Kol gy
vas mokėk, ir tai visai mažiti; 
už tai kuomet skirstės su šiuom 
pasauliu gausi šimtines. Tuo
met bus bepigu gyventi. Kai 
žmogus apsidraudęs nei giltinė 
taip greit neateina.

Paskutiniu laiku ėmė eiti gan
dai kad ir partijos žada apsi
drausti nuo maro, ugnies ir li
gos. Tai ne žertas su tom bai
senybėm !

Pirmoji partija bene bus L. 
S. S., kuri rengiasi išsipirkt “in
surance”. Kaipo 
ma šis dalykas, 
delegatus iš visų 
biai pasiųs juos 
SLA. Seiman.
maldausią Susivienijimo ap
drausti ne tik atskirus narius, 
bet ir visą Sąjungą, žinoma, 
viskas priguli nuo daktaro-kvo- 
tėjo, ką jis pasakys.

Prasideda Mūšiai
Tūlą laiką pas mus buvo ra

mu. Dabar gi prasideda kano
nada net keliuose frontuose. Iš 
Chicagos armotos (sunkiojo ka
libro) atkreipta į Brooklyną ir 
Worcester!. Nesigailima šovi
nių kad pataikinti priešui ir iš
griauti jo pozicijas. Iš ten irgi 
atsakoma nemažesniu smarku
mu. Nelaimei, patįs Sąjungi
ninkai susimaišė. Tyčiomis ar 
netyčiomis, o gal vien del spor
to, mėgina pabandyti jiegomis 
tarpusavyj: kas stipresnis. Se
nas Sandarietis parodo visą sa
vo strateginę išmintį busimam 
jo profesijos draugui, vidutinio 
amžiaus Amerikos Lietuviui. 
Indomu kas laimės, ar musų Ku
tuzovas ar Napoleonas.
Pelėdos Vaikas Užvis Gražiau

sias
Vienas musų dienraštis, gana 

subrendęs — nesenai suėjo jam 
desėtkas metų —- pradėjo jieš- 
koti tobulybės laikraštininkys- 
tėj. Clevelandas esąs musoli- 
niškas, Brooklynas košelieniš- 
kas, Chicaga nulius, Worcester 
minusas, ir taip panašiai. Iš vi
sų geriausia tinkąs jam Bosto
no 
rai esąs ideiškas, 
rastis, 
nerasi.

Suprantama, tai ‘paprastas 
gamtos dėsnis, nes ir pelėda su

vaiką daugiausia myli, koks 
tikrenybėj nebūtų.

Linksma Naujiena
Klerikalai, sako, pradėję 

tyti daug naujų vienuolynų 
smagu girdėti. Suėję ten, kle- 
sikalai galės atsimelsti už savo 
nuodėmes ii- gal daugiau nebe- 
sirodys šiame nuodėmingam po
litikos sukuryj. Reikėtų vie
nuolynai taip statyti kaip bū
davo seniau. Suleisti žmones 
vidun, o paskiau užmūryti du
ris. Maistą suteiks žmonės per 
langą. Ištikro Lietuva tuomet 
butų atpirkta nuo ateities grie- 
kų.

fąktą nurodo- 
LSS. išrinkusi 
kuopų ir sku- 
Wilkes Barre,

Tenai delegatai 
Susivienijimo

‘vandrauninkas”. Tai tik- 
gražus laik- 

kokio visame pasaulyje

vo 
jis

sta-
. Tai

Klumpakojis.

(Tąsa iš pereito num.)
Vieną dieną, Agrikolos nusistebėjimui, 

kuris jai tik ką buvo paskaitęs savo rašytas 
i eiles, ta siuvėja mergaitė,-su šypsą ir ne- 
■ drąsumu, parodė jam savo poetišką raštelį. 
' Jos eilėms truko ritmo ir harmonijos, gal 
but; bet jos buvo aiškios ir įspūdingos, kai
po sielos skundas kurį jį išdryso išreikšti 
prie savo draugo. Nuo tos dienos Agriko
la’ su ja turėjo tankesnius pasitarimus; ji, 11 
abu vienas kitam pridavė padrąsinimo: til 
su tuo išėmimu kad niekas nežinojo api( Į 
tos mergaitės poetiškus darbelius, kurio: I 
švelnus nedrąsumas tankiai ją atrodė esan I 
ir žemo protiško išsivystymo. Jos sieli 
turėjo būti didi ir graži, nes visuose jos ne 
surašytuose apsiėjimuose nebuvo nei žodžk 
nusiskundimo apie jos sunkią dalį: jos na 
ta buvo liūdna, bet maloni. Ji tankiai kal
bėdavo apie tyrą, aiškiai išreiškiamą groži 
ir ji mėgo saulę. Betgi daugybės jos eiliv 
dar Agrikola nematė, ir kurių ji niekada 
nemanė jam rodyt.

Tas jaunas mechanikas, nors ne visa 
gražus vaikinas, turėjo skaidrų vyrišką vei 
dą; jis buvo taip pat drąsus kaip ir geros 
širdies; turėjo prakilnią, duosnią širdį, au 
gštai išvystytą protą ir tikrą, malonų link 
smumo ūpą. Ta mergaitė, išauginta sykii 
su juo, mylėjo jį kaip nelaimingas sutveri 
mas gali mylėti, kuri, bijodama žiaurau: 
pajuokimo, turi slėptis su savo jausmais 
savo širdies gilumoje, ir prisilaikyti šaltes 
nio ir tolimesnio atsinešimo. Jai nereikėja 
kovot su meile; kokiam tikslui ji turi tai) 
daryt? Niekas to niekad nesužinos. Jo; 
gerai žinomas seseriškas atsinešimas prie 
Agrikolos išaiškino kodėl ji taip žingeidau 
jasi visu kuo kas liečiasi jo, taigi niekas 
nei nesistebėjo iš karčių ašarų ir susikrim
timo tos jaunos darbininkės kuomet, 183( 
metais, Agrikola, po smarkios kovos ų> 
liaudies vėliavą, buvo parneštas namon vi 
sas kruvinas pas motiną. Dagoberto su 
nūs, jos apsiėjimu suklaidintas, kaip ir ki
ti, niekados nei nemanė ir nenumatė tos 
jos meilės prie jo.

Tokia tai buvo ta biednai apsirengus 
mergaitė kuri inėjo į Franciškos kambarį 
kuriame ji ruošė Agrikolos vakarienę.

— Ar tai tu čia, mano brangute? — ta
rė Pranciška, — nemačiau tavęs jau nuo 
ryto: ar gal tu nesijautei gerai? Eikš, pa
bučiuok mane.

Mergina pabučiavo Akrikolos motiną 
ir pratarė:

— Ne, mano kūdikėli, ačiū. Bet man 
kodėl taip neramu. Jau pusė po astuonių, 
o Agrikola dar vis nepareina namon. — Po 
to ji dar dadėjo: — Jis užsimuša save dar
bu del manęs. Aš esu labai nelaiminga, 
mano mergele; mano regėjimas beveik pra
dingo. Už ketvirtdalio valandos po pradė
jimo darbo, aš jau nieko negaliu matyti— 
net negaliu siūti maišų. Mintis kad aš lik- 
Isiu savo sūnui našta, mane dabar graužia.

— O, motin, nekalbėk taip; jeigu Ak- 
■ikola tave girdėtų....

— Aš žinau, jis nabagas apie nieką 
lagiau nemano kaip tik apie mane, ir tas 
nane labai ėda. Tik aš manau kad vietoj 
įpleisti mane, jis apleidžia visas progas ko
das gauna kiti darbininkai būdami pas 
Tardy, savo gerą ir prakilnų poną — vie- 
oj gyvent šioje prastoj pastogėj, kur net 
'idurdienyj neužtenka šviesos, jis galėtų 
ryvent smagiau, kaip ir ’kiti darbininkai, 
jiskelį brangesniame kambaryje, šiltame 
nemos metu, išvėdintam vasarą, su darže- 
iu priešakyje. O jis mėgsta medžius. Ne
taikant jau kad jo darbavietė toli nuo cla- 
>ar gyvenamų namų, ir kad jam sunku iki 
lasigauna į darbą.

— O, kada jis apkabina tave, jis užmir-' 
šta visą savo nuovargį, poni Baudoiniene,— 
matare Motina Kupriuke; — šalip to, jis 
lino kaip laikytis prie namo kuriame jis 
ęime. Ponas Hardy siūlė jum abiem apsi
gyventi Plesse, jo budinke pastatytame del 
larbininkų.

— Taip, vaikeli; bet tada aš turėčiau 
■tsitolint nuo bažnyčios. Aš to negaliu pa
daryti. '

— Bet patykiau, aš girdžiu jį parei- 
lant, — tarė kupriuke, parausdama.

Linksmas, skaidrus balsas pasigirdo 
lainuojant ant laiptų.

— Nors tiek, neturiu aš jam pasirodyt 
og verkiau, — tarė motina, šluostydama 
avo akis. — Šis yra vienatinis jo pasilsis 
įuo darbo, kokį jis gauna — neturiu užduo
ti jam rupesnio.

(Toliau bus)

W
JAUNA SIELA

Jaunutėje sieloj jausmai man banguoja, 
Banguodami audžia dainas.
Kasdieną per skausmo takelius vingiuoja 
Į ateiti — džiaugsmo liepsnas.

— Aš labai buvau užsiėmus vienu dar- ‘ Vargužio svajonės vainiką tik pina
bu, močiute; nenorėjau nei biskelio sugaiš- Ir žengia dygliuotais takais;
ti; tik ką jį užbaigiau. Einu į apačią pasi-j Aukuotis del laimės Tėvynės ketina, 
imt biskį anglių—ar tau reiks ko man ne-' Pralinksmint ją meilės džiaugsmais, 
sant viduj? j Radasto Žiedas.
iv.

S

‘Artojo’ Liaudies Dainų Kontestas
RINKIT LIAUDIES DAINAS - GAUKITE DOVANAS!!
i\ A ŪSŲ liaudyje yra begalo daug 
1 1 dailių ir svarbių iš senų se
novės užsilikusių dainų, niekur ne
surašytų, niekeno nesurinktų, dar 
nuo senesnių kartų atėjusių per 
lupas ant musų kartos.

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

“Artojo” Redakcija skiria dova
nas už Liaudies Dainas.

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

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

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

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

Konteste laikas duodama ilgas 
'—iki galo 1924 metų. Pirm Sau
sio 1 d. 1925 metų dainos turi būti 

- susiųsta.
Konteste gali dalyvauti visi, ir 

studentai, ir valdininkai, ir darbi
ninkai. Geistina kad rankraštis 
butų aiškus ir taisykliškas.

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

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

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

“ARTOJO” REDAKCIJA.
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Dalyvauki! Konteste! Skaitykit “Artoją”
W.V.'.'.W.W.W.V.' ■W.V.W.V.W.W.1.



Idovanokim jas savo broliams.
I Tas knygas gauti reikia sten-
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ALGIS ir GIEDRUTE
V Aktų, VII Atidengimų Tragedija iš Lietuvos Krikštijimo Dienų

Paraše K. S. KARPAVIČIUS

(Tąsa iš pereito num.)
Alane

[Priėjus prie Algio, apkabinus]: Papa
sakok, sunau, apie savo žygius ir laimėji
mus. Mes bijojom kad nepražūtum kur. 
Kaip viskas sekėsi, kur buvinėjot?
Algis

[Nusimeta nuo pečių apsiaustą, ant jo 
krutinės užsiūta baltas kryžius]: Buvinė- 
jom visur ir visaip. Bet kur mes žengėm, 
pralaimėjimų niekur nebuvo! Nors tai mu
sų pirma kelionė su kryžeiviais, jautėmės 
smarkus ir kaip seną užduoti pildą. Kel
inių žmones nugalėjom greitai. Pajutęs ga
ilaus mus užeinant ant pilies, Kelmijos ku
nigaikštis užsidarė pilyje su pagonais ir 
bandė gintis; bet neilgai ėmė iki mes Įsi
veržėm, juos išmušėm, pili išdeginom; pats 
kunigaikštis krito kautynėse, ir suimtuo
sius jo žmones vienus apkrikštijom ,kitus 
išžudėm kurie nenorėjo krikštytis.
Antanas

Konradas, Mozurijos kunigaikštis, apdo
vanojo mus pinigais ir išsiuntė namon, o jis 
su savo žmonėmis liko tvarką daryti, sta
tys naują pili ir paliks ten savo brolėną 
valdovu.
Jonas .

Visos apielinkės pagonis nusigando pa
matę Kelinių pili degant, ir išlakstė Į girias. 
Kristijonas

Ar daug raganių vaidilų išžudėt?
Algis

Kuomet užpuolėm tų raganių žinyčią, jie 
buvo susirinkę po medžiu dievų pagalbos 
šauktis. Vieni tuoj išlekiojo ir pasislėpė, 
kiti tapo kovose užmušti. O vienas senas 
krivis atsistojo prie aukuro ir šaukė Per
kūno išgelbėti juos, ir mus sunaikinti: Got
frydas ji kardu pervėrė, ir senis vaitoda
mas mirė. Aukuro^ akmenis išmėtėm, ir 
trumpu laiku nei žymių jų žinyčios neliko.
Kristijonas

Šventą darbą atlikot Sutvertojo akyse, 
nes juo daugiau tų raganių išmušit tuo 
greičiau palaidi žmonės apsikrikštys.
Mangatis

Bet, Kunige, man rupi kaip greičiau ap
krikštyti savo kaimynus. Mes leidžiam pa
galbą kitur pagonis atvertineti, o nematom 
tų stabų garbintojų čia pat. Štai Kergaila 
visai musų kaimynystėj ir būdamas už mus 
tvirtesniu, nepasiduoda Kristaus mokslui. 
Jis savo globoj užlaiko stabų žinyčią, ir lei-. 
džia ten sueinančių žmonių sielas šėtonui 
atiduoti! •
Kristijonas

Prieteliau, aš ir su Kergaila apsirūpinau. 
O kokiame reikale galim gauti Konrado 

■pagalbą kada reikės spėka čia pagonis pri
verst priimt krikštą.

Algis
Kaip, ar Kergailai jau sutiko apsikrikš- 

tyt?
Kristijonas \

Apsikrikštyt dar nesutiko, nes aš su'juo/ 
nesimačiau pastaru laiku. Bet šitos žinios 
apie Kelinių kunigaikščio žlugimą ir veik
lius Gotfrydo ir Mozūrų pulkus jam labai 
Į galvą Įstrigs. Turim tuoj vykti pas ji ir 
papasakoję visa, kalbint apsikrikštyt.
Antanas

Bet kaip bus su ta daugybe jo žmonių: 
kas juos privers krikštytis? Matot kaip jie 
tvirtai laikosi — naujas drutoves stato ir 
stiprina visą piliakalnį kur žinyčią randasi.
Kristijonas

Sunku bus juos apkrikštyt kada dar mes 
baimėje tarp jų gyvename, kada musų čia 
yra tik vienas kitas apsikrikštijusių, o jų 
visa šalis po senovei tebegarbina savo Per
kūnu. Net ir jūsų pačių nekurie vergučiai 
nors apsikrikštiję varu, bile kada bėgtų at
gal prie žynių jeigu tik kiltų koks sumiši- j 
rnas ir anie juos vadintų. Pirmiausia rei
kia stengtis apkrikštyt patį Kergailą, pas
kui bitės seks savo bitiną, ir turėsim galin
gą rėmėją savo karionėms prieš pagonus į 
toliau.
Jonas

Jeigu jis geruoju nesutiks, kas išvers jo 
galingas akmens ir medžio -sienas ir kas 
prie jo prieis?. ___

Kristijonas
Ugnis ir kardas, broliai Kristuje. Kur 

gražus žodžiai negelbės ten ugnis darbą at
liks: kurs savo noru nesutiks krikštytis tą 
kardu priversim — arba perversim! Tik 
stiprinkim savo dvasią. Štai iš Romos su- 
gryžęs mano pasiuntinis parnešė nuo po
piežiaus Įsakymą apkrikštyt visus šio kraš
to pagonis nežiūrint kaip mes tą padarysim. 
Kurie spėka priešinsis, tuos Įsako išvyt ar
ba nužudyt ir jų žemes ir turtus išdalint 
tiems kurie dalyvaus kovose prieš juos.
Algis
Jonas
Antanas

[Sustoję tiesiai, uždėję rankas ant kardų 
rankenų, prisiekauja]: Mes galvas savo 
guldysim už tikėjimą, ir 'kovosim iki neliks 
čia nei vieno pagone neapkrikštyto arba 
nenužudyto!
Kristijonas

[Ranką kilstelėjęs]: Dangaus Karalystė 
yra jūsų, karžygiai kryžiaus! Bukit visa
da gatavi gyvastį padėti už tikėjimą, tada 
tik Visagalis matys jus vertais esant! [Jo
nui ir Antanui] Dabar judu galit išeiti, 
mes turim savų reikalų aptarti.
Jonas
Antanas

Ačiū, Dvasiškas Tėve, mes jau norim ei
ti pas savo šeimynas.

[Jiedu išeina, Kristijonas rankos drėb- 
telėjimu juos palaimina.]

[Aptemsta]
Algis

[Perimtas atsiminimų]: O, kaip smagu 
ir garbinga kariauti už tikėjimą! Ir su- 
gryžti sveikam j savo tėviškę. Kada, Kuni
ge, mes vėl galėsim kur joti?

[Kristijonas ką tai sau galvoja, nieko 
neatsako.]

Mangatis
Beje, Algi, ar buvot užjoję pas Sodrekį?

Algis
Buvom, bet tik iki pirmojo tilto dajoję; 

palydėję jį su jo vyrais, leidomės namon, 
nes aš jau pasiilgau tikrųjų namų ir močiu
tės ir visų jūsų, po girias tarp žvėrių ir 
pagomi visą vasarą tolimoj žemėj blašky
damasis.
Kristijonas

[Susirūpinęs]: Negerai padarei kad ne
užsukai į Sodrekius. Reikia su jais dau
giau kieminėtis.
Algis

Jis vadino mus į savo pilį, bet man labiau 
rūpėjo parjoti į savo namus.
Alane

Kunigas turi tau linksmą naujieną, su
nau ...

| Algis permeta akim visus, galvą už
rietęs užsimąstė.]

Mangatis
Jei išsipildytu viskas, butų tikrai smagu!

[Bus daugiau]

Dr. Graičiunas, senas tauti
ninkų gerbiamas veikėjas, ėmė 
kažin kodėl “sustreikavo” prieš 
tautininkus Sandariečius ir su
sibičiuliavo su — net su bolše
vikais. Išrodytų lyg didelis da
lykas kad va toks žymus tauti
ninkų šulas nuėjo pas bolševi
kus. Ir bolševikams gal butų 
kuo pūstis jeigu ir pačių bolše
vikų veikėjai jų nepamestų ir 
nenueitų kitur. Taigi mes vi
sai nepasigendame Dr. Graiču- 
no už tai kad jis nukrypo kai
rėn, tik priminsime kad jis be
reikalingai pradėjo “kelti aikš
tėn” kokias ten savo išsvajotas 
“riaušes” tautininkų organizaci
jose. Jis “bėgo” ant S'LA. Pre
zidento, bet tautininkai jo ne
rėmė, tada jis pats balsavo už 
bolševikus. Jis “bėgo” ant San
daros prezidento, ir ten nieko 
nepešė. Butų “bėgęs” ir ant T. 
M. D. prezidento jeigu kas butų 
nominavę. Jeigu kokiai laumei 
lemiant jis butų buvęs visu tri
jų organizacijų prezidentu išrin
ktas, tada butu kaip Ameriko
nai sako, “3 in 1” (tris viename) 
arba visas caras tautininkų.

Kada tas neįvyko, aišku rei
kia supykti ant tautininkų ir 
bėgti pas bolševikus, nes kitur 
negausi vietos savo skundui iš
lieti kaip tik bolševikuose.

Šalip kitų “riaušių” Dr. Grai- 
čunas mato riaušes ir Tėvynės 
Mylėtojų Organizacijoje.

Tik kažin ar ne keliais metais 
užpakalyje jis dalykus mato?

Jis bolševikų “Vilnyje” kalba 
kad kas tai nušpicavo Tėvynes 
Mylėtojų Draugiją. Jo argu
mentas yrą kad valdyba patai
kaudama savo draugams knygų 
leidime, pamiršo skaitytis su vi
suomene.

Ta pasaka siekia net nuo 1917 
ar tam panašiai metų. Reiškia, 
nuo to laiko beveik iki dabar 
Draugijos valdyba ėmė knygas 
iš savo draugų ir jiems mokėjo 
pinigus, o knygas dalino na
riams. Per tą tarpą, reikia ži
noti, jau perėjo apie trįs val
dybos ir tris ar keturi šėmiai.

Bet Dr. Graieunas turi žino
ti kad nuo 1914 metų buvo ka
ras iki 1918 metų. Per tą lai
ką, susinėsimo su Lietuva nebu
vo . ir nebuvo kur gauti tinka
mesnių raštų. Kad nenumari- 
nus Draugiją, reikėjo pirkti čia 
leistas knygas ir duoti nariams. 
Keletas tokių atpirkta ir išda
linta. Kada 1922 m. paaiškėjo 
seime kad šerno raštų negalima 
leisti, nes juos perspausdini už
draudę pirmesni leidėjai (o ori
ginalių raštų še,rnas nepaliko), 
turėjo Draugija tą darbą aplei
sti nors visuomene labai pagei
davo. Reikėjo imti kitas kny- 

Tš Lietuvos pareikalavus 
raštų pasiūlymų Draugijai, at
ėjo apysakaitės, tai šiaip ma
žos vertės vertimai. Jie irgi bu
tų narių nepaganėdinę.

Dar prieš 1922 metų Seimų 
pirmininkaujant P. živatui pa
daryta sutartis išleisti “Pasau
lio Istoriją”, Kadangi Istorijos 
vertėjas gyveno Amerikoj ir jo 
Dr. Graieunas nemėgo, štai ir 
išvedžioja kad Draugijos val
dyba pataikaudama draugams 
ima leisti jų veikalus.

Kodėl Dr. Graieunas nepasiū
lė Draugijai ko lygaus Wells’o 
Istorijai, ir kuo Wells kaipo pa
saulinis rašytojas turi būti že
minamas jeigu Dr. Graičunui 
nepatinka Wells’o knygos ver-

kartu visuomenei. ---- „
Akrone gyvuoja TMD. 12 kuo
pa. Gerbiamieji, reikėtų kiek
vienam paremti prakilnų darbą, 
suprasti 
ja veda

T. M. 
knygas, 
kartą knygą perskaitei daugiau 
ji nereikalinga. Klystame, bro
liai, taip sakydami. Perskaitę 
siųskime savo knygas Tėvynėn 
Lietuvon, ten musų broliai lau
kia geros literatūros, jie bus 
dėkingi mums. Mes žinome kad 
tenai tokių knygų negauna, o 
mes gauname pusdykiai. Tat

kad skaitymas žmoni- 
prie geresnės ateities. 
D. išleidžia naudingas 
Dauguma sako, girdi,

vynės Mylėtojų Draugijos.
Malonėkit pasiskubinti prisi

dėt kad gautumėt šių metų kny
gas kurios trumpu laiku bus da
linamos. Birželio 14 d. atsilan- 
kykit skaitlingai pas J. Ramoš
ką, 926 Lane St., kaip 6 vai. va
kare, kur Įvyks susirinkimas.

J. Ramoška,
12 Kp. Koresp.

ŽOiJYNlS
Lictuviškai-Angliškas ir Angliškai-LiotuviikBB
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi; Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į 
Lietuvą būtinai reikštų jį turėti, kad noužmiršuo Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jia but 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negales apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs linai- 
naudosit, parvežkit, saviškiams, nes Lietuvoje žmonsa 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... Slū.&O
Tas pate, gera morokko oda, labai drūtai; .......... S'ii.ldi

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

50G. Žmogus nepliuškis. Verte iš švediško Nžris. La
bai. graži apysakėle, kaip turtingo prekčjo sūnūs 
apsivedė su varginga mergina ir laimingiau gy
veno už kilus, apsivedusius su turtingomis. Chi
cago III. 1899, pusi. 23................................ 10c

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

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00

X Trindamas su Ruffles 
Pleiskanas Lank.
žti vi ą dirną ją:, net 
kur tų plci>kiuų f i<k 
<l;ii..::iu jus kjj.otc, jįio 
ikamj iūpuoL iš jūsų pal

vos. suteršia jūsų drabužius, daro n ■- 
malonumo kiekvienam arti jus esan
čiam, ir vis neapsakomai niežti l

Ruffles
tai prašalins. Ruffles yra tonikų 
galvi,, olai ir plaukams. Ruffles yra 
plii-kami naikintojas su puikiomis

Ištrins!

I)
Ir Ūme neri jokim pi.iiapi.ieg. 

Ruffles yra st.* darytai gabiij ir pal., - 
rt i;i ' kemikų, kurie išdirbo lorirailą 
specialiai paskirtą sunaikinimui p’eis- 
kanų perų — ir Ruffles atlieka uavo 
darbą.

Pamėginkit bonką ! Įtrinkit truputi 
Ruffles j savo galvos odą kasdien 
apie per saivnitę laiko. O kuomet 
pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo
jate kana nuo karto ir pleiskanos jt.N 
daugiau niekuomet nekankins! Tik 
Ooc. už bonką. Galima gauti aptiekose.

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

0

/x'kūD!KIu'sk 
GEROVĖS SKYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR. JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Kadangi Sekretorius nepri
siimto antros dalies Seimo pro
tokolo, jis šiame numeryje ir ne- 
patalpinta. Red.

' ' *

nčra galo žaislų jvairianybei. Papras
tas kūdikis turi jų tiek daug kad jo 
dome išmėtoma. Jis butų geriau pa- - 
tenkintas jei gaus tik vieną ar pora 
del žaidimo, ir tokie paprasti virtu
vės dalykai, kaip drapanų prisegioto- 
jai (pagalukai), mediniai šaukštai, 
arba karoliai iš špūlių, tiek pat jam 
bus malonus. Žaislus reikia dažnai 
nuplauti kadangi jie susipurvina, o 
kūdikis juos kiša burnom

Bet

Siame skyriuje mes laikas 
’no laito gvildensime rei
kalus Įdomius būsiančioms 
motinoms ir motinoms jau
ny kūdlklg.

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Celmynal ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu-’ 
rime reguliartskala laiko- 
Urplala atvirai Ir laisvai 
pargvildenU.,

STRAIPSNIS 76

Žaidimas
Su kūdikiu dažnai yra perdaug žai

džiama ir nuo to jie tampa nervingi 
ir neramus. Jaunas kūdikis reikalau
ja daug pailsio ir ramumo. Nors sma
gu yra matyti jj klykiant ir šypsan
tis kada kuteni ir mėtai, bet atsilie
pimas yra blogas ir gali ji padaryti 
ųuvargusiu ir piktu, vėliaus.

Kūdikio supimas, kratymas karie- 
tukės, glaudimas inpratina ji to visad 
laukti. Suprantama, visi kūdikiai tu
ri būti šiek tiek “lėliojami”. Išbu- 
dus reikia jj paimti ant ranką ir pa-

i ;ii muskulai neįvargtų perdaug. Ii;.,.. i„. ... ......... ' .

Jūsų kūdikis tinkamai tarps ir augs 
nuolatos didyn bei stipryn jei duosit 
jam geriausios priežiūros ir geriausį 
maistą. Vikrią ir stiprią sveikatą 
gavo tūkstančiai vaikų, kuriems bu- ’ 
vo penima Borden’s Eagle Pienas, 
kaip sako jų dėkingos motinos. Šio
mis motinoms nėra maisto labiau var
tojamo su tokiomis geromis pasek
mėmis kaip Eagle Pienas. Saugu sa
kyti kad daugiau kūdikių laimingai 
išaugo Eagle Pienu negu visais ki
tais dirbtinais penais sudėjus j vieną.

Neeksperimentuok su savo kūdikiu 
teikiant jam peną apie kur abejoji; 
Borden’s Eagle Pienas yra gamtiškas 
maistas kūdikiams, nes jame nėra , 
nieko kito tik grynas pienas ir gry
nas cukrus. Nėra jokių abejonių apie 
jo grynumą, arba jo puikias pasek
mes. Gydytojai rekomendavo Eagle 
Pieną tūkstančiams ir tūkstančiams 
nedaaugusių ir menkų kūdikių. Eagle 
pienas yra lengvai suvirškomas, sau
gus ir patikėtinas kūdikiams penėti.

Kodėl Draugijos apsilpimo jis 
nemato karo pasekmėj, kada di
duma kuopų veikėjų tai paimti 
kariumenėn, tai šiaip išvažinėjo, 
tai Į Lietuvą iškeliavo, bet kal
tina Valdybos draugavimąsi su 
kuo nors?

Kodėl pagalinus Dr. Graiču- 
nas netėmija Draugijos augimo 
dabartiniu laiku kada paimta 
leisti Wells’o trijų knygų didu
mo Istorija? Lai pasižiūri i 
TMD. Sekretoriaus narių stovio 
skaitlines, tegul pasižiūri į kuo
pų augimą, tegul pasižiūri Į vi
suomenės susiinteresavimą or
ganizacija dabar kada “pataika
vimu” paimta leisti Wells’o Is
torija.

Išsvajojant kokias nors prie
žastis lengva prirašyti ir išve
džiojimų apie Draugijos sulie
sėjimą. nariais ir turtu,
kada nori pažiūrėt faktams Į 
akis, dalykas išrodo visai kitaip. 

Viską galima Įsivaizdint pa
taikavimu, ir viskuo galima ne- 
pasigapėdint, vienok faktas yra ...... j, ...... 
kad visos TMD. buvusios valdy-11“lkytl tal y^naip, tai kitaip kad vie- i .n muskulai neivargtų perdaug. Mo
vos FiUO 1921 metu dare kuoge-[tina sunaudoja daug’ nervu energijos 
riausia kad tik kaip nors išlai-1 •‘pri'įabojant” kūdikį, todėl reikia ji 

1 . įpratini is jaunystes mislyti kad yra
kilis Draugiją nuo dar didesnio kas daugiau šiame pasaulyj nejni jis 
apsilpimo, nes karui prasidėjus yieĮla.s- R,ud!,k'.s,.-su ,iurJ.\'.° perdaug 
ir paskui Amerikai jin įstojus apsivilsta kada patiria kad 
visai jaunų veikėjų upas nupuo
lė darbuotis; prie to pritruko ir 
raštų iš Europos, reikėjo nau-' 
dotis Amerikoj gaunamais ir iš |
tu ypatų kurios lyg tyčia Dr. I Mažyčiai žaislai, kuriuos galima butų 

/• . -t " i praryti nereikia duoti.Graičunui nepatiko. j šioje mekaniško tobulumo gadynėj

iSlai. “pridabojant” kūdikį

:as daugiau šiame pas:
(vienas. Kūdikis s ’ f____ a
j lepinimų dasileidžiama vėliau karčiai 

x 1. ' mėnulio
negali ant paprašymo gauti.

žaislukai
Maliavoti, plakuoti ir gauruoti žal

čiukai nėra saugus, kadangi kūdikis 
| dažnai viską kiša burnom Jo žaislai 
' turi būti plaujami, be aštrių kampų.

, praryti nereikia duoti.
I Šioje mekaniško tobulumo

Justi kūdikio mažas kūnelis ir kož- 
nas šmotas drapanų ir kiti dalykai 
kurie turi susiliesti su kunu turi bū
ti užlaikoma visiškai švariai ir švie
žiai. Mulas kūdikio odai ir drapanė
lėms yra Colgate’s Baby Castile Soap. 
Tyri padarai naudojami jo išdirbimui 
išvalo saugiai kaip lygiai ir visiškai.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai Ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

jpniiiiiminiiniiniininniiiiiiiiiiiniiimiminimm

DR. FRANK V. HAPPY
DENTIST AS

Visas darbas garantuojama. 
Beskausmis traukimas, 

atdara nuo 10 pyto iki 8 vak.
Nedėldiemais nuo 10 iki 12.

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

mnit

Laiko Išbandyta

level and 
1849

PUBLIC SQUARE

Atraskit banką kuris pergyveno ir 
augo per gerus ir blogus laikus, per 
kaus ir panikas, tada atrasi banką su 
tvirtu pamatu ir tikrais biznio dary
mo budais.

L,aikas yra tikras išbandytojas ban 
kinio stiprumo.

1 he Society for Savinas jau baigia 
savo 75-tą gyvavimo metą.
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VIDURAMŽIŲ MIESTAS 
(Tąsa iš pereito num.)

? Pastarųjų šešių šimtų metų progresas
nebūtų galėjęs tiek išsivystyti, jei nebūtų 
buvę miestų.

Senovės Egypto, Babylonijos ir Asiri- 
jos pasaulis buvo miestų pasaulis. Graiki
ja buvo Miestų-Valstybių šalis. Poinikijos 
istorija yra dviejų miestų, Sidono ir Tyro, 
istorija. Romos Imperija buvo vieno dide
lio miesto imperija. Raštas, menas, moks
las, astronomija, arkitektura, literatūra, 
teatras — visa tai buvo miesto padaras, 
miesto produktas.

Per keturis tūkstančius metų medinis 
avilys, kuri mes vadiname miestu, buvo pa
saulio dirbtuvė. Štai, žmonės pradėjo mig
ruoti, kraustytis iš vienos vietos kiton. Ro
mos Imperija žlugo. Miestai išdegė, ir Eu
ropa dar kartą liko ganyklų ir nedidelių že
mės ūkio kaimų kraštu. Tamsybės Amžių 
metu civilizacijos laukas buvo užleistas ir 
pamirštas.

Kruciatos paruošė dirvą naujai sėjai. 
Atėjus pjūties laikui, vaisius nurinko sau 
laisvųjų miestų gyventojai.

v Mes jau minėjome apie pilis ir vienuo
lynus, kur gyveno ritieriai ir vienuoliai, 
sergėdami žmonių kimus ir sielas. Jau mi-' 
nėjome ir apie tai, kaip amatninkai (mėsi
ninkai, kepėjai, žvakių dirbėjai ir kt.) ap
sigyvendavo arti pilių, kad patarnavus sa
vo ponams ir radus pas juos globos, pavo
jui ištikus. Kartais feodalas-ponas leisda
vo tiems žmonėms apstatyti savo gryčias 
ir tvartais, leisdavo turėti ir daržus. Bet 
visgi jie daug ko pragyvenimui laukdavo 
iš savo galingo pono, pilies valdono. Jam 

c praeinant pro šąli, jie klaupdavo ir bučiuo
davo jo rankas. >

į Ir štai prasidėjo Kruciatos, ir daug da
lykų pasikeitė. Migracija traukė žmones iš 
žiem-ryčių j vakarus. Kruciatos privertė 

. milionus žmonių keliauti iš vakarų Į aukš
tai civilizuotas piet-ryčių šalis. Tie keliau- 
ninkai-lęa^Žygiai susekė, kad pasaulis nė
ra tai plotas žemės, kuri aprėžia jų kaimo 
arba miesto keturios sienos, — jie pamatė, 
kad pasaulis yra didelis ir įvairus. Jie iš
moko įvertinti geresnius drabužius, pato
gius namus, naujus valgius ir visokius ki
tus slaptingųjų Rytų gerus daiktus. Gry- 
žę į savo senuosius namus, jie jau norėjo 
visa tai ir čia turėti. Senovės pirklys-kro- 
mininkas, ant kupros nešiodamas savo vi
sas prekes (tai buvo svarbiausi Tamsybės 
Amžių pirklių rūšis), pridėjo prie savo se
nų prekių ir tas naująsias, nusipirko veži
mą, pasisamdė keletą kryžeivių, kad gintų 
jį nuo plėšikų, kurių po tokio didelio tarp
tautinio karo visur pilna priviso, ir leidosi 
prekiauti jau nauju ir daug platesniu pa
matu. Jos gyvenimas ir amatas nebuvo 
lengvas. Kas kartas įeindamas į kito val
dovo šalį, jis mokėjo visokius muito mokes
nius. Bet vaizba buvo pelninga, ir toksai 
kromininkas keliavo iš vienos šalies į kitą.

Neilgai tetrukus vienas-kitas energin
gas ir sumanus pirklys sugalvojo, kad tas 
prekes, kurias jie atsigabendavo iš tolimų 
kraštų, galima pasigaminti namie. Ilgai 
nelaukdami jie įsisteigė savo namuose dirb
tuvėles. Pasiliovę buvę pirkliais, jie virto 
išdįrbėjais ir pramonininkais. Jie pradėjo 
pardavinėti savo gaminius netik savo pilies 
viešpačiui ir savo vienuolyno priorui, bet 
gabendavo jas ir Į kitus miestus. Ir jų pi
lies viešpats ir vienuolynas mokėdavo jiems 
už jų prekes savo ūkių gaminiais, k. t. kiau
šiniais, vynu ir medum, kurį senovės žmo- 
nės vartodavo vietoje cukraus. Bet toli
mesnių miestų gyventojai turėdavo mokė
ti už prekes pinigais; tuo budu pramoninin
kas ir pirklys gaudavo aukso, kas visiškai 
pakeitė jų padėtį Vidurinių Amžių visuo
menėje.

Sunku yra atsivaizduoti sau pasaulį be 
pinigų. Šios gadynės mieste visai negalima

gyventi be pinigų. Per kiaurą dieną turi 
nešiotis savo kišeniuje kiek nors pinigų, 
nes visur ir už visa turi mokėti. Pinigų 
reikia, tramvajų važiuojant, pietus valgant, 
į teatrą einant, laikraštį perkant. Bet -dau
gelis Vidurinių Amžių žmonių nei matyte 
nematė, per visą savo gyvenimą, pinigų. 
Senovės Graikijos ir Romos auksas ir si
dabras buvo palaidotas jų miestų griuvė
siuose. Migracijos pasaulis, pakeitęs Im
periją, buvo jau žemės ūkio pasaulis. Kiek
vienas ūkininkas augino sau galvijų ir sė
jo javų tiktai tiek, kiek jam pačiam reikė
jo pragyventi.

Viduramžių ritieris buvo kaimo gyven
tojas ir jis retai teturėjo pinigais mokėti 
už medžiagą. Jo ūkis duodavo visa, ko rei
kėjo jam ir jo šeimynai valgymui, gėrimui 
ir dėvėjimui. Jo namams pasistatyti ply
tos buvo dirbamos kur nors netoli, paupy. 
Medis namams papuošti buvo kertamas jo 
paties girioje. Už nedaugelį dalykų, ku
riuos pirkdavo iš užsienių, jis mokėdavo 
prekėmis, — kiaušiniais, grūdais, medum.

Bet Kruciatos labai griežtai pakeitė 
visą to senovės žemdirbių gyvenimo tvar
ką. Įsivaizduok sau, kad koks grafas ke
liauja Šventojon Žemėn. Jis turi keliauti 
tūkstančius mylių ir visur turi mokėti už 
kelionę, už nakvynę ir maistą. Namie jis 
butų galėjęs užmokėti savo ūkio produk
tais. Bet juk jis negalėjo pasiimti su savim 
keletą šimtų kiaušinių, arba vežimą su kum
piais, kad šitais produktais apmokėjus plėš
riam laivų savininkui Venecijoje arba nak- 
vynnamio savininkui kur nors Šveicarijoje. 
Šitie gudruoliai reikalavo pinigų. Taigi po
nas keleivis, ėjęs Šventosios Žemės vaduo
ti, turėjo pasiimt su savim kelionėn kiek ir 
aukso. Bet kur jis galėjo gauti to aukso? 
Jis galėjo pasiskulintŲjo Lombarduose, se
novės Longobardų paveldėjo, kurie, virtę 
tikrais pinigų skolintojais, sėdinčiais u'ž 
savo pinigų mainytuvių-stalelių (paprastai 
vadinamų žodžiu “bankas”), mielu noru 
skolino jo malonybei keletą šimtų aukso 
šmotelių, imdami užstatai! jo žemės, kad 
galėtų atgauti savo pinigus, jei jo malony
bę nukautų, koks Turkas.

(Bus daugiau)

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 pasaulį.

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

IR KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.

UŽSIRAŠYK1T DABAR!
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

JUOKIS 

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

MERGELĖ SVAJONĖLĖ

Ten, darželyj, mergužėle 
Skina rūtas paslaptingas, 
Audžia raudas gedulingas — 
Verkia, liūdi, nabagėlė.
Ji tik viena našlaitėlė
Tarp mergelių nelaiminga, 
Paslapčiausia, stebuklinga, 
Tai auksinė svajonėlė.

Kad užmano, po saulėtą 
Dangaus skliautą, po beribę 
Vaiko žvaigždę spindulėtą, 
Bet kad randa numylėtą 
Jautrią sielą — jos gaisrybę, 
Gema mūza užkerėta.

Nuo Juoku Red.: Nedaug ga
li skaitytojas pasinaudot šito
kiomis eilėmis, o dar mažiau tu
ri naudos pats poetas. Tai yra 
aiškus liudytojas savo minčių 
nesuvaldymb, o kuomet jas in- 
pratini taip, tada jau geros po
ezijos visai neparašysi.

Mes tankiai mokiname poetus 
bandytojus bandyti poetą as val
dant savo mintis. Bet no visus 
pasiekia šis musų pamokinimas, 
o kuriuos pasiekia, jeigu klau
sytų musų, jie visai neparašytų 
jokių eilių. Stačiai persitikrin
tų kad tai ne eilės, kad jos ne
naudingos, kad jos tik žodžių 
žarstymas, ir kad neverta ant 
tokių popierį gadinti ir laiką ai- 
kvoti.

Gerb. Poetas kuriam šios ei
lės priguli, jeigu dar rašys eiles, 
malonės pasižaboti savo min
tis. Kaip nežabotas arklys ne
suvaldomas, taip nežabotos min
tis nenaudingos.

■ Tikrai, gerb. poetai, meldžia
me jūsų, rašydami eiles .rašykit 
apie ką nors, o ne taip tik sau 
žodžius berkit.

Atminkit kad poezija yra di
di daila, ir garbė už ją poetus 
lydi per amžius. Taigi bandykit 
rašyti ką nors gero. Ar bent 
bandykit pažinti poeziją, tada 
rašyti. Mums labai norisi kad 
iš kiekvieno mėgėjo poeto išeitų 
tikras dailininkas. Todėl mes 
ir pamokinti norim. O kada ei
lės bus atsakančios, jos nepa
teks Į šj skyrių, bet prideramo
je vietoje, ir bus pasigerėjimu 
visų. O kurios ir šiam skyriui 
tiks, tas mes tik pagirsime ir 
pasidžiaugsime jomis.

Dabar mes norime tarti žodi 
apie “Bitę”. Tai yra toks laik
raštėlis leidžiamas Jono Kerdie- 
jaus, So. Bostone, kuris yra sy
kiu ir “Bitės” redaktorius.

Šią gadynę ne tik patriotiz
mas, nei pašalpa, nei namas, nei 
kitkas negali būti bepartiviškas, 
bet nei juokas. Bet “Bitė” pa
sikėsino būti bepartiviška.

Ir štai, vietoj pagirti, mes ją 
išsykio papeiksime. Ne tik mes 
tą padarysim, bet ir visi kiti — 
ir pasirodys kad "Bitė” turi bū
ti kokios nors partijos, arba vi
sai negalės .skrajoti.

Jos kandžiojimai tenka ir so
cialistams, ir bolševikams, ir 
klerikalams, ir Lietuvai, bet ne
aplenkia ji ir Sandariečių tauti
ninkų. Todėl, žinant kad gerb. 
redaktorius “Bitės” yra arčiau 
tautininkų, mus ir nepatenkina.

Dabar musų gyvenimas virto 
tokiu kad žmogus apsigyvenęs 
kurios nors partijos pilyje arba 
tvirtovėje .drąsiai ir atvirai ata
kuoji kitas partijas arba sroves. 
Nesvarbu kuo, rimtai, kelionė
mis, ar juoku. Bet tada tave 
visi pažįsta, ir už tai garbę duo
da, ar tai už apsukrumą, ar už 
klastas, ar už drąsą.

Bet kada išėjęs iš visų pilių 
bandai tai vienai, tai kitai, tai 
dar, kitai iš pasalų kebštelti, ta
da pro visus reikia bandyti pra
eiti su nedrąsa, nes nežinai ką 
kas apie tave mano. Ir pats tu
ri tada nežinia kaip prieiti ar 
tolintis nuo kiekvieno jausda
masi kaltu.

Kaip ir visi kiti smcrtelni 
žmoneliai, mes tuoj pasakome 
kas mums nepatinka, bet užty
lime apie patinkamus dalykė
lius. Mums nepatinka gįlimas 
tautininkų, nepatinka svetimų 
žodžių vartojimas, ypač tų An
gliškų, kas labai gudina laikraš
čio rimtumą (nors čia juokų lai
kraštėlis, bet tas pykina, ne juo
kina), tų žodžių nesupras mu
sų Lietuvos žmoneliai, kurie be 
abejo gaus "Bitę” nuo savo gi
minių ar kokiu kitokiu budu.

Mums dar paskui nepatinka 
ir Moliero komedija “Veidmai
nys” tokioj formoj kaip ji vers
ta. Moljere kaip Moliero, vei
kalas kaip veikalas nors labai 
butų puikus, bet kad iš Angliš
ko vertingo iš Francuziško vers
tas i Lietuvišką, o visas dalykas 
einasi Francuziškose vietose, su 
Prancūziškais vardais ir dvasia, 
jis pasilieka mums bevertis, 
svetimas. Musų lošėjai staty
dami taip verstą veikalą t ik at
grasina publiką, nes niekas nc- 
•supranta apie ką čia dalykas.

Taigi, nors su skriauda auto
riui, mes privalome tokius vei
kalus Lietuvint, taikyt prie Lie
tuvių gyvenimo, vietų ir žmo
nių vardus dėt Lietuviškesnius. 
Jeigu to nenorima tai verčiau 
visai neversti ir nedarkyti po- 
pieros jo atspausdinimui.

Kas kitai yra su klasiškais 
veikalais. Negalima Lietuvint 
Shakespearo ir kitų tam pana
šių autorių veikalus. Bet tie ir 
veikalai yra kitokie (nors ne vi
si). Shakespearo diduma vei
kalų vaizdiną ypatingus istori
jos laikus, ypatingas istoriškas 
ypatas ir kitus tam tikrus ypa
tingumus kurie niekados negali 
būti išmušami iš kelio, nes tada 
jų Lietuvintų publika nesupras
tų. Tiesa, tūli Shakespearo vei
kalai visai netiktų išvertimui, 
ir jų nereikia versti, nors ir ki
tus taip pat sunku išversti at
sakančiai, pe sudarkymo.
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

Virimo Receptai
Daktarai visada rekomenduoja ser

gantiems žmonėms kiaušinienės ka
dangi ji yra lengvai virškinama ir 
tuo pat laiku labai maistinga ir gai
vinanti. Tai yra geriausias maistas 
vaikams, ir reiktų jiems kasdien duo
ti. Sekantis receptas paganėdins jų 
skonį.

SAVORY KIAUŠINIENĖ
4 kiaušiniai
1 puoduko evaporated pieno
1 ’4 puoduko vandens
4 šaukštukai svogūnų, smulkiai su

tarkuotų
’/2 šaukštuko druskos
14 šaukštuko baltų pipiru
2 šaukštai tarpyto sviesto
1 šaukštukas paprikos
Žiupsnelis raudonpipirių
Suplak kiaušinius iki jie bus lemo

ns spalvos. Dadėk pieną ir vandenį, 
paskui kitus dalykus išskyrus sviestą 
ir papriką. Suplak viską gerai ir su
pilk į taukuotus puodeliui. Paskui 
užpilk ant viršaus sutarpyta sviestą 
kožnam puodeliui, apibarstyk papri
ka ant to, ir indėk kepimui j lėkštę 
su vandeniu. Kuomet gatavas duoti 
į stala, išversk kožnam paskirai į 
lėkštes ir apipilk sosu kokį mėgstat.

Virtuvės Reikaluose
Jeigu pečius aptyška taukais lai

ke kepimo, nuvalyk taukus tuoj su 
laikraščiu.

Išvalymui skarvadų išlašink visus 
taukus lauk, iššluostyk skarvadą su 
laikraščiu ir pusė valymo darbo bus 
atlikta.

Jeigu jums pritruktų pyraginių 
miltų ir jų neturėtumei, galit pasi
daryt gerą pavaduotoją sudėjus ketu
ris puodukus miltų su vienu puoduku 
kukuruzų krakmolo.

šaukštukas lemono skystimo prie 
kvortos vandens padarys ryžius labai ' 
baltus ir neduos grūdams sulipti lai- j 
ko virimo.

Jeigu kavos ar arbatos virinio puo- j 
das pajuosta viduje, virink jame stip
rų soliuciją borakso per trumpą lai
ką ir puodas tuoj išsivalys ir pabals. |

Naminiai Pasigelbejimai
Jeigu norit kad staliniai užtiesalai 

butų gražus ir švelnus, bet ne per
iančius, visai jų nekrakrnolink. Lai 
jie visai išdžiūsta, paskui pamerk į 
karštą vandenį ir. tuoj ištraukus per
leisk per mašininį gryžtuvą. Sulan- 
kstyk lygiai ir susuk į sausą audek
lų ant kelių valandų. Paskui prosyk 
su gerai karštu prosu ir lininiai bus 
gražus ir blizges.

Senų gazo mantelių nenumeskit. 
Dalykas iš ko jie padaryti yra labai 
geras valymui auksinių ir sidabrinių 

dalykų ir gražmenų. Ji reikia trin- 
j ti visai sausa su šmoteliu chamois 
; odos.

Pirm kalsiant vinį į medį, perverk 
1 jį per ploną šmotą muilo. Pamaty- 
j šit kad vinis lys į medį lengvai ir ne- 
perskels jo.

Grožės Patarimai
Gamta taikė kad kožna moteris tu

rėtų puikią figūrą. Išlankstymai fi
gūroje yra kitokie pas kiekvieną ypa
tų, jokie du nėra panašus. Todėl rei
kia žiūrėt kad korsetas butų pritai
kintas kad priduotų puikumą figū
rai. Peržiurėjus mieras ir figūras 
suvirs milijono moterų pasirodė kad 
95 iš 100 Amerikos moterų turi kokį 
nors netobulumą sudėjime. Papras
ti korsetai neduoda tą lengvą, gra
žų ir patogų sudėjimą kurio nori tu
rėti. Todėl, bukit atsargios pasiren
kant tinkamą korsetą.

* Ypntiška Sveikata
Žaizdos užžiurėjimo tikslas yra ne- 

dalcisti ineiti bakterijoms Reikalin
ga išvalyt žaizdą kiaurai, nes nešva
rumas reiškia pavojų. Kam rizikuo
ti su užsinuodinimu kraujo kada gali
ma išsykio to išvengti. Bandyk iš
valyt žaizdą pilnai ir paskui užrišk 
su visai švariu bandažu. Mažuose 
įkirtimuose! įbrėžimuose, etc., pero- 
xidu ar jodinu reikia tuoj naudoti, o 
net ir karštas vanduo gerai. Jeigu 
žaizda tinsta ir pradeda skaudėti ir 
perštėti, patartina sužeistai ypatai 
kreiptis prie gydytojo tuojau.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Borden’s Evaporated pienas yra du 

syk riebesnis negu paprastas Bonkos 
ienas. Kuomet jūsų valgiuose rei

kalinga pieno atmiešk pusš Borden’s 
Evaporated Pieno su tiek pat van
dens. Jis sutaupys jūsų pieno lėšas.

pienas prasideda pa
noje pradžioj pienini čioje. 
Jis turi buli iš svariu, sveiku 
karvių — iš švarios, turtin
gos ir geros farmos. Turi bu-
rus. ir tuo
jau nuvežtas i švarią pieninę 
ir gerai supiltas.

Generalis sanitariškas nuro
dymas išdirbinio Evaporated 
Pieno yra pagamintas pagal 
liesu. Kad prisilaikius tu tie
su, The Borden Company yra

žiūrėjimą idant padarius sa
vo pieną tikrai grynu ir geros 
rūšies.

Borden’s Evaporated Pienas 
yra grynas tikiu pienas su 
palikta jame Smetona. Jus 
patirsi! kad jis yra turtingas 
gerume, geras del namu nau- 
dojinio ir gerus pamainymas 
Smetonai del baltymo kavos. 
Atminkite kad Bordens Eva-

riebesnis negu paprastas pie-

Evaporated Pienu, išpildykite : 
mint kokių receptų įus norite 
me jums visiškai dovanai.

gerai ir žino kad jis duoda 
jums pieną kuris yra pripa
žintas visoje Amerikoje kai
po geras ir grynas Evapora- 
rated pienas.

irti su Borden’s 
j kupont} par.v-

-KUPONAS
Duona 
Padažalas
žnvis Zupč
Saldainiai

Vardas______________

Pudingai 
Pajai 
Pyragai
----------(3)

Adresas.
(Lithuanian)

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

UNSWEETENED

evaporate5
MILK
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The Younger Set
LITHUANIA

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

(Continued)
Bad as the Russian pre-war 

administration was in its rela
tion more especially to the es
thetic aspects of life in Lithu
ania, apologists for Russian pol
icy may doubtless contend that 
it was inevitable. On the other 
hand, no one could, I think, seri
ously defend a Russian regime 
which consistently pursued the 
end of crushing out every ves
tige of Lithuanian nationality 
and imposing in its stead a sys
tem of intensive Russification, 
Perhaps the hardest blow to 
Lithuanian intellectual life was 
dealt by the Manifesto of 1863, 
which forbade the teaching and 
printing of the native tongue— 
a prohibition which lasted for 
forty years, having been repeal

ed only as recently as 1905, 
when the menace of revolution 
at home, coupled with the out
break of war in the Far East 
against Japan, induced a more 
conciliatory mood in the central 
Government. It surely speaks 
eloquently for the innate vital
ity and force of Lithuanian na
tionalism that more than a cen
tury of Russian oppression 
could not extinguish the racial 
consciousness of the people as 
an ethnic unit distinct from the 
Slav, or destroy the Lithuanian 
language as the current popular 
speach which today is used by 
upwards of three million souls.

But the most effective con
demnation of these particularly 
obnoxious methods of Russian 
Imperialism is their hopeless 
failure when the hour arrived to 
test them. They were then 
weighed in the balance and 
found ■ wanting. The loudly 
taunted policy of Russification 
showed itself devoid of all real 
force, and the moment a conve- 
itient opportunity arose these 
unwilling victims of an alien 
bureaucracy broke away and 
established, or re-established, 
independent States with, in ev
ery case, a republican form of 
government. Lithuania, the so- 
called North-Wester# Province 
of Great Russia, otherwise 
known at “Litva” (in Lithu
anian “Lietuva”), declared her 
independence at Vilna on Feb
ruary 16th, 1918, and has since 
been accorded'de jure recogni
tion by all the principal foreign 
Governments, including those 
of the Entente, on December 
20th, 1922.

The country’s record of pro
gress in repairing the ravages 
of the war clearly proves that 
the Baltic non-Slavonic peoples 
formerly under Russian rule are 
infinitely better qualified to 
proceed along rational ant re
munerative lines than their late 
Slavonic taskmakers ever show
ed themselves to be. What is 
rpore, personal investigation on 
fhe spot has convinced me that 
this universal resolve to pre
serve and defend their hard- 
gained freedom goes hand in 
hand with an intense desire to 
cement closer economic, cultur
al, and political ties with Great

Britain. Everywhere I found 
this to be the invariable text of 
both official and private con
versations.

OFFICE CAT | 
TRAUK MARK

BY JUNIUS

The moment is a good one 
for the realisation of these 
aims. The collapse of the Ger
man mark, on the other hand, 
which largely rules Germany 
out, for the time being, as an 
expanding market for the pro- 

jduce of the Baltic States, and a 
| natural reluctance, on the other, 
į to cultivate relations with her 
Slavonic neighbour beyond a 
certain point of intimacy, are 
clearly favourable to the pro
motion of direct trade between 
Britain and these newly created 
States. With reference more 
particularly to Lithuania, her 
possession of the new Litas cur
rency, amply backed by gold, in 
lieu of the Ost marks previously 
in circulation, should hereafter 
enable her to become an increas
ing purchaser of British man
ufactured goods and a seller of 
her own agricultural and dairy 
products, flax and timber upon 
the British market. I have cer
tainly seen enough of the coun
try to satisfy myself of its great 
natural resources, both actual 
and potential. The post-war re
covery of the livestock inven
tory and cereal crops has en
abled Lithuania not only to feed 
her own people but to act as a 
granary for neighbouring re
gions. At the present moment, 
I am assured, there is a consi
derable surplus of agricultural 
staples of which the peasantry 
cannot dispose abroad owing to 
insufficient transport. Given a 
constructive and liberal conduct 
of the contry’s home and for
eign policy, there can be no 
reason why British capital 
should not be enlisted in schem
es of internal development, not
ably railways, electric power 
stations, grain elevators, refrig
erators, waterworks and tram
ways, giving certain promise of 
a profitable return on the in
vestment.

(To be continued.) 
W

AVARICE
By Walter R. Baublis. 

Avarice, dweller of Hell, 
Thou art to man a tolling bell; 
A sad, a mournful, dreary knell, 
Avarice, dweller of Hell.
Ravager, evil’s base urge, 
Thou sounds to man a solemn 

dirge
And i rom his heart all goodness 

purge,
Ravager, evil’s base urgj.
Passionate, conquerors’ 

thought,
It is for thee that they have 

sought
To enslave those who wronged 

them naught,
Passionate, conquerors’ 

thought.
Murderer, waster of life, 
For whom we have unceasing 

strife
And war with shells and gass 

and knife.
Murderer, waster of life.
Back to thy evil abode, 
Seek not the human will to goad 
And on it put thy Hellish load, 
Back to thy evil abode!

Nothing gives an honest man 
such a wholesome feeling as 
writing checks to pay his bills.

-------- o--------
He—Ah, every morning you 

are my first thought.
She—Your brother says the 

same.
He—Yes, but I am up half 

an hour before him.
--------o--------

The most charming woman, 
according to Peter Žukas, is the 
one who can create the greatest 
amount of wonder with the few
est words.

----- ■—o--------
— How many did you take 

on that last hole? — asked the 
first golfer.

— Five, — responded the sec
ond.

— You must get the habit 
from association with your ball. 
—■ muttered the first one; — 1 
noticed it was lying back there 
on the green.

-------- o--------
Say what you please to the 

contrary, but, John Brazauskas 
I says, the most forgiving thing 
| in the world is a camera.

-------- o------- -
Athlete: A dignified bunch 

of muscles unable to split wood 
or sift the ashes.

-------- o--------
Famous sayings at Three O’ 

Clock in the Morning—Now, 
John, stop lying to me. I know 
what time it is.

-------- o--------
Lady Astor says women are 

wiser at eighteen than men are 
at thirty. Of course, that’s why 
they catch the poor fish.

-------- o—-----
The best kicker in the office, 

says P. Akšis, is usually the 
first one to get kicked out.

-------- o--------
Doesn’t it make a thin person 

awfully warm to look at a fat 
person on an August Sunday 
afternoon, murmurs A. Urbšai- 
tis, looking ahead.

-------- o--------
Here is a good slogan used by 

a Superior Avenue Lithuanian 
furniture dealer: “Home is the 
nearest place to Heaven that 
Earth provides.”

--------oo--------
j There was a time when beau- 
j ty parlors didn’t need open win
dows . to let out the cigarct 
smoke.

-------- 0------—
The man who was talking the 

other day about the importance 
of changing one’s environments, 
says Joseph Liutkus, probably 
ment that it was time to take 
’em off.

And then I said—
Of all sad words for girls or

men
The saddest are these, “It’s 

half-past ten.”
Ant then She said—

Of all sweet words of girls or 
men

The swęetcst are these, “Kiss 
me again.”
Ant then We both said— 

(Aw, you can’t say anything at 
a time like that.)

------ -o--------
The word “boss” comes from 

Anglo-Saxon. The boss, how-

Telefonas Main Gill
P. J. KERŠIS

1 baigęs Teisių Mokyklą Cumber- 
Į land Universitete, darbuojas su 
I Teisiu Ofisu advokato

C. D. AINGER
Į 307 WILLIAMSON BLDG.
I kur su visais teisių reikalais
Į Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
| Rusai draugai kreipdamiesi tu- j 
| rėš teisingą patarnavimą. |

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
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)

----— - - -
Nuo Kosuliu ir Peršalimų, Galvos 
Skaudėjimų, Neuralgijos, Reuma
tizmo ir Visų Skausmų ir Gėlimų.

VISOSE VAISTINYČIOSE
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

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

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

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

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

where when you are loafing, 
explains P. Stanionis.

-------- o--------
“There’s no change in him”, 

said Dr. Vitkus as he finished 
ever, seems to come from no-.
WWW.V.YAV.V.VAVAV. 
į LOUIS EISENBERG | 
ITuri Gsležinių Daiktu, Pečių,5

Kvaibų, Varnišiu, Cinuoja, 5
Lieja ir Stogams dangalu į
1169 East 79th St. N. E. 5

Princeton 1337-K 5
VA'.'.V.V.W.'.’.W.VA'.W/vi

. Complete in Itself

operating on the little boy who! The people may like to be 
was supposed to have swallow- humbugged, but not by home 
ed a penny. i folks.

--------o--------  --------o--------
The modern flapper’s axiom :j Money makes the mare go, 

“Where singleness is bliss, ’tis and, Peter Muliolis says, often 
folly Ito be wives.” the mare makes the money go.

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

Valet/4ulcr5trop Razor

ČEVERYKAI

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

The
Parisian Boot Shoppe

6014 BROADWAY

Specif Ehkorsija Lietuvon
Liepos 5 d. Milžinu Laivu “Leviathan”, kurs 

Išplaukia iš New York© Klaipėdon 
per Southampton’ą.

ši ekskursija vadovaujama ypatiškhi p. John Luth’o, U. S. linijų 
Lietuvio Skvriaus vedėjo, užtikrina jums malonią kelionę aplankyti 
savo seną tėvynę, gimimo ir vaikystės laikų vietą, kartu su savai
siais kelionė bus maloni, enlčsit savo kalboj dalintis Įspūdžiais.

Keliaur.it vėl iausiu ir greičiausiu laivu ir su patogumais. Levia- 
than’e yra dideli kaml arini, specialiai moterius Balionai, gražus vy
ru sukymo kiimhars, didelis, varus valgomas kanibaris, šauni or
kestrą ir viskas kas padarys jūsų kelionę malonia.

P-nas I.uth apsirūpins jūsų bagažais, reikiamais raštais, paspor- 
tais ir tt. Ar esi Amerikos pilietis ar ne, gausite certifikatą kū
rinami be kliūčių po šešių mėnesiu laiko galėsit sugryžti. Rašykit 
ji. Luti.’ui klavsiant informacijų tuoj arba užeikit ofisam

UNITED STATES LINES /
45 BROADWAY, NEW YORK

Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, Ohio
Managing Operators for

UNITED STATES SHIPPING BOARD

Prospect 202. w
Dr. T. A. Hanlen |
ist DANTISTAS ĮSI! |

Ofiso valandos: Nuo 8 ryta 
iki 7 valandai vakaro, 

1895 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

.AI ES 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.

VAGYS ŽINO KAIP ATRAST 
PASLĖPTUS PINIGUS

JIE yra biskį gabesni atradimui paslėp 
tų pinigų ir vertenybių negu tie ku

rie slepia juos. Tai yra vagilių užsi
ėmimas.

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

HENRY LAVINE 
ADVOKATU.

| Atsargiai veda visokias provas.
| 1009-07 Schofield Bldg. 1

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

Prie to da 
Pervirši: 
ko ant 
pbpier

reikia rizikuoti nuo gaisro.
pinigu turėtų būti padėti ban- 

taupymų sąskaitos, o vertybės 
ii Saugioj Depoz.it Dėžėj.

Galit 
vagių

pasjsamdyti privatinę dėžutę nuo 
apsaugojimui už $3 metuose.

Incorporated 1849 

fiocietg for gaotngs 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARB

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

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

prie kokių aeišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
sikiausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda.' Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipazinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-RaggiJC- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą juaų ligos prieiastj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiua 
nervus ir kenčiate nuo uinuodįjuno 

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

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

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

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.

http://WWW.V.YAV.V.VAVAV
Keliaur.it
Depoz.it
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Visiems ir Visokiam Pasiskaitymui

Pagarsėję plėšikai, Makuza ir 
Gaudinskas, už kurių sugavimą 
Lietuvos vyriausybė žadėjo po 
1000 litų atlyginimo, “Trimi
to” korespondento iš Skaudvilės 
žiniomis, esą užmušti. Ilgą lai
ką šie plėšikai terorizavo gana 
plačios apielinkės gyventojus, 
vikriai išsisukdąmi policijos per
sekiojimų. Pagaliau sulaukė 
užpelnyto galo. Gegužio 3 d. 
palei Tanikiu dvarą buvo abudu 
plėšikai užmušti. Plėšikai buvo 
senai policijos sekami. Gegužio 
1 d. keletas policininkų iš Skau
dvilės, su nuovados viršininku 
prięšakyj, ėmė juos vytis, bet 
darbas buvo nelengvas, nes plė
šikų puikiai mokėta slapstytis. 
Vieną dieną dviem policininkam 
vykstant iš Šilalės j Kaltinėnus, 
kelyje juos užpuolė plėšikai ir 
nuginklavę vežės savo vežime. 
Nežinia kaip butų viskas pasi
baigę jei ne 193-čio Būrio šau
liai, kurie buvo tuo- laiku išvy
kę, vadovaujant būrio vadui 
Rupšiui, j pagalbą policijai. To
kios pagalbos sulaukęs, nuova
dos viršininkas Norvilas dideliu

Pabaltijos valstybių konfe
rencija. Gegužio 19 d. Kaune 
prasidėjusioj konferencijoj — 
senai visų lauktoj, tiek kartų 
ątidėliotoj, kuri tęsėsi per tris 
dienas, — kalbėta šiais klausi
mais:

Visos trįs Pabaltijos valsty
bės — Estija, Latvija ir Lietu
va — pabrėžia kad jų politika 
remiasi taikos palaikymo prin
cipo. Konferencijos nariai, ap
sikeitę nuomonėmis del bendro 
pamato visų trijų valstybių po
litikai, vienbalsiai nutarė:

a) Rekomenduoti savo vy
riausybėms kooperuotis visų 
trijų valstybių užsieninės poli
tikos vedime;

b) Koordinuoti trijų valsty
bių žygius Tautų Sąjungoje ir 
kitose tarptautinio pobūdžio įs
taigose tais reikalais kurie turi 
joms bendros svarbos;

c) Esant reikalui, teikti bend
ros paramos žygiuose daromuo
se. užsieny j.

Ekonominiais reikalais. Kon
ferencijoj buvo stipraus noro ei
ti prie bendros ekonominės poli-

ratu apsupo plėšikus, kurie apie 
tai žinojo ir prie viso ko ruošės, 
bet tikėjosi prasimušią. Suėmę 
policininkus, plėšikai uždraudė 
jiems net kalbėti, manydami 
lengvai pravažiuosią pro gran
dinę, bet toj vietoj buvę 193-čio 
Būrio šauliai, Pranas ir Aleksa 
Tolvaišai, suprato plėšikų gud
rumą, ir pareikalavo policinin
kus trauktis į šalį. Plėšikai, ma
tydami, pavojų, įrėmė belais
viams revolveriais į krutinę ir 
reikaįavo nesijudinti, o vienas 
jų atsistojo vežime apsižiūrėti 
su kuo teks reikalą turėti. Tuo 
pasinaudojo Šaulys Pranas Tol
vaišas, šovė ir jį sužeidė. Plė
šikas, nors ir sužeistas, ilgai 
šaudė į šaulius ir paskutiniu šū
viu save nusišovė. Kitas, iš ve
žimo išsiritęs, šokęs į griovį ir 
atsišaudydamas bandė paspruk
ti miškan, šauliai vijosi norė
dami paimti jį gyvą, bet maty
dami sveiką nepaimsiu, sužeidė 
keliose vietose iki tas paliovė 
bėgęs ir krito be nuovokos.

Pirmos gegužio bolševikų de
monstracijos dalyvius, skaičiuje 
46 žmonių, Kauno karo komen
dantas administrativiniu budu 
nubaudė kalėjimu nuo vieno iki 
trijų mėnesių.

tikos. Toje kryptyje padaryta 
stambus žygis pirmyn. Konfe
rencija per savo delegacijas pa
taria savo vyriausybėms eit prie 
palengvinimo ir suartinimo eko
nominių santikių sudarymu pre
kybinės sutarties daugiau negu 
labiausia favorizuotos tautos 
principais. Tam tikslui vyriau
sybės tuojau- paskirs specialų 
ekonominę mišrią ekspertų ko
misiją kurio^ždavinis bus to
kią sutartį paruošti.

Susisiekimo palengvinimas. 
Visos trįs valstybės pripažįsta 
kad susisiekimas šių valstybių 
piliečiams privalo būti galimai 
lengviausiu padarytas. Princi- 
pialiai visos trįs valstybės pri
taria pastangoms laipsniškai ei
ti prie pilno užsienių pasų ir vi
zų panaikinimo, šioj konferen
cijoj nutarta Įvesti žymių tuo 
atžvilgiu palengvinimų, būtent: 
pasai ir vizos šių trijų valstybių 
piliečiams tikslu keliauti bent 
kurion šių valstybių bus išduo
dama vieniems metams, neapri
botam kelionių skaičiui. Kon
sulatai gali tokias vizas išdavi
nėti neatsiklausius savo Centro 
vyriausybių. Kaina už pasus 
ir vizas taip pat sumažinta ir iš
neš 20 litų už daugkartinę me
tų vizą ir du litu už tokią pat 
tranzito vizą.

Konferencija nutarė reko
menduoti savo Vyriausybėms 
tuojau padaryti per atatinka
mus savo organus sutartį tikslu 
kad kiekvienoj trijų valstybių 
padaryti teismų nutarimai bu
tų vykdoma kitoj valstybėj.

Padaryta sutartis suregulia
vimui mokyklų klausimo vai
kams vienos valstybės piliečių 
gyvenančių kitoje, šia sutar
tim numatoma kad, esant dvi
dešimčiai vaikų vienos kurios

susitarusių valstybių piliečių, 
galima įsteigti jiems mokyklą, 
kuri turės vyriausybės pašalpą 
kaip ir kitos mokyklos.

Padarytos sutartįs. žada būti 
netrukus pilnai paskelbtos. Kon
ferenciją baigiant, visų trijų de
legacijų pirmininkai pareiškė 
pasitenkinimo kad taip trumpu 
laiku ir pirmu trijų valstybių 
susirinkimu pasiekta daugybės 
svarbių klausimų išrišimo. Ypa
čiai buvo pabrėžta draugingas 
būdas ir taiki dvasia, kurioje 
visa konferencija praėjo.

▼▼V

Gegužio 19 d. taipgi prasidė
jo Kaune Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos telegrafinių agentūrų 
vedėjų pasitarimai pasiruošti 
dalyvauti pirmutinėj telegrafi
nių agentūrų konferencijoj, ku
ri įvyks Berne, Šveicarijoj bir
želio 6—11 d.

Palangoje statys žvejų uostą. 
Susisiekimo Ministerijos Inži
nierių Tarybos inteikta Minis- 
terių Kabinetui patvirtinti pro
jektas ir sąmata Palangos žve
jų uostui statyti.

Perkūnėlis švaistosi... Ge
gužio 12 d. 2 vai. po pietų per
kūnas trenkė Centrelines Mete
orologijos butan VII forte ir su
daužė telefoną, sugadino elek
tros šviesą ir sumušė keletą ar
timiausių telefono stulpų, žai
bas buvo apsiautęs beveik visą 
stoties butą. Vienam stoties 
tarnautojui žaibo impulsas pra
bėgo pro galvos viršų.

. vvv

Pilviškiuose tą pačią dieną 
perkūnas užmušė pil. Igną Po
godina, dirbusį su kitais darbi
ninkais pil. Kromienės kieme. 
Kiti darbininkai liko sveiki.

Šio pavasario perkūnas, be 
šių dviejų vietų, daug blėdies 
padarė ir daugybėje kitų Lietu
vos vietų, net pačiame Kaune. 
Laikas, berods, susiprasti per
kūnsargius statyti.

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

Mass., 1908, pusi. 64 ........................  15c
47. Dykumose ir Giriose. Apysaka. Parašė H. 1 

Sinkevičius. Vertė M. Pečkauskaitč. I Dalis 
—232 pusi., kaina 90c.; II Dalis, 187 pusi., kai
na 90c. Kaunas, 1921 m. Abi daljs ... $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. Siy laikų apysaka. Pa
girta Varšavoje ant konkurso 1d. gegužio, 1888 
m. Labai gražus užimantis apipasakojimas. 
Šiauliuose, 1908, pusi. 307 ................................. 85ę

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 Krovė. Vilnius, 1913, p. 158 .°........... 75c

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

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

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

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

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

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

81. Gyvenimas Genovaitės. Morališka apysaka 
■iš senovės laikų, kurioje aprašo gyvenimą ir 
vargus nekalbos moteriškės; ilgą laiką esant

> kalėjime gimė kūdikis ir ant galo tapo pa
smerkta mirtin, bet ji liko gyva. Plymouth,

Naujas kalkių fabrikas Šiau
liuose jau ėmė veikti. Kasmet 
žada išdirbti į 6,000 tonų (vie
nas tonas maždaug 60 pūdų arba 
1000 kilogramų) kalbių.

KYLA
Žmogus kuris išrado šią sistemą 

buvo du sykiu operuotas nuo patrū
kimo. Taipgi bandė vartoti Įvairius 
diržus, kokio tik šiandien randasi. 
Bet viskas (buvo veltui, pakol per 
daugelį metu ligos kankinamas išra
do nauja sistemą išsigydymui nuo 
patrūkimo. Šita sistema yra gera vy
rams, moterims ir Vaikams, šimtai 
žmonių kurie vartoja musu sistemą 
džiaugiasi sveikata ir rekomenduoja 
ta sistemą savo pažįstamiems. Dėlei 
išbandymo atsišaukite ypatiškai arba 
laišku. Atsakymui indekit už 2 c. 
štampą. Rašykit šiuo adresu: (36)

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

Ta., 1906, puski225.4. ,r .f.|įf........./........... ...,. 75c

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

slapių 99 ......................................................... 30c

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

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

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

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

88. Granatų Pavėsyje, pasakos Oskar Wilde. Ver

Paskelbus rinkliavą Vilniui 
vaduoti, Lenkų laikraščiai tuo
jau persispausdino Šaulių Są
jungos atsišaukimą (tam reika
lui išleistą), pridėdami jam Len
kiškų paaiškinimų. Anot jų, 
Lietuviai ruošias pulti Vilnių, 
ruošias į karą prieš Lenkus, 
ruošias ardyti taiką. Teko iš 
tikrų šaltinių patirti kad šito
kiais rinkliavos aiškinimais 
Lenkai mums bent šį kartą la
bai gerai pasitarnavo. Mat, iš
varginti pavergtų kraštų, jų 
tarpe ir Vilnijos, gyventojai lau
kia atmainų, laukia išsivadavi
mo. Ir tais neva gąsdinimais 
Lenkai kaip tik sutvirtina Vil
niečiuose pasiryžimą tęsti kovą 
už. savo ir visos musų tautos 
šventas teises, sutvirtina ir tos 
kovos laimėjimo viltį. (“Tr.”)

VTV

Amerikiečių dolariai. Pašto 
Valdybos žiniomis, nuo įvedimo 
piniginių operacijų pašto perlai
domis su Amerika, t. y. nuo per
eitu metų spalio 15 d. iki šių 
metų kovo 28 d., iš Amerikos vi
so labo gauta (per paštą) $288,- 
460.37.

■V W
Susisiekimo palengvinimas. 

Artimiausioj ateityj Kaune ža
da būti įvesta susisiekimas om
nibusais. Kaip matyti iš pro
jekto, susisiekimu omnibusais 
galės pasinaudoti visų miesto 
dalių gyventojai. Tuom pat gal 
bus panaikinta konkių “vėžlioji- 
mas”.

tė Kazys Puida. Labai užimančios pasakos. 
Skaitysi ir norėsi skaityti. Brooklyn, N. Y.
1914, pusi. 159 .................................................... 50c

90. Geležinkelio Sargas Tylius. Gerharto Hauptma-
no novele. Verte Bėgis. Chicago, Ill., 1913, pus
lapių 51 ............................................................... 20c

91. Geležinkelis. Pagal svetimus rašymus parašo
K. Stiklelis. Chicago, Ill., 1908, pusi. 21 .......... 10c

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

SIŪK IR TAUPYK

Geriausi Vatos Siūlai 
SIUVAMO PAMOKA
Norėdami naudingos knygelės 
apie siuvimą prisiąskit 1 c. j 
THE SPOOL COTTON CO., Dept. O 

315 Fourth Ave., New York

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)l)ienos. 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. “Laisvės” 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 Krivė 1413-1414m. His- 
tonjos apysaka. Parašė S. Paškcvičienė. Vilniu- 
niuje, 1912, pusi. 125 . .............................. 50c

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

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

110. Huckleberry Finnas. 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 
1.1. Pasakos užrašytos tokioje tarmėje, kokioje 
buvo girdėtos. Panevežyj—pagal tarmę panevė
žiečių; Šiauliuose—pagal pagal tarmę šiaulie
čių; Suvalkų guber., ir t.t. Chicago, Ill. 1903 
pusi. 470 ....................................................... 1.75
Audimo apdaruose ............................................. 2.75

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

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

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

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

125. Iš po kalavijo ir Kajimas. Dvi apysaki. 1) Iš 
karės 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

12G. Iš daktaro pasakojimų. Rudens diena, Sulau
kė. Parašė Šatrijos Ragana. Shenandoah, Pa., . tip
1907, pusi. 69 ..................................................... 25c

127. Ivanhoe. Romanas. Parašė Waller Scott, ver
tė K. Kurklys. Kaunas, 1922 m. I Tomas, 22G 
pus;].; II Tomas — 222 pusi. Kaina kiekvieno 
tomo po 75c. Už abu tomu ..................... $1.50

128. Išvakarės gret Leniano ežero. Paraše kun. M. 
Morauskis. Vertė Gerutis. Shenandoah, Pa., 
1906, pusi. 172 ..........  75c

130. Iš gyveninio bemokslio ir Mokykloje. Chicago,
Ill., 1912, pusk- 21 ........h...................................... 10c

131. In šviesą per ašaras. Apysaka Šatrijos Raga-
* nos, iš gyvenimo Juozuko, lankančio mokyklą. 

Vilnius, 1908 m., pusi. 50..................................... 15

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

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

117. Jura. Romanas. Parašė B. Kellermannas, 
vertė 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. Paraše Vsevolod Garšin. Ver
te A. L—lis. Pasaka iš laikų karės maskolių
su turkais. Chicago, Ill., 1906, pusi. 81 .... 35c

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

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

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

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

171. Kuprelis. Puiki apysaka iš gyvenimo, kaip
Kuprelis bevargoninkaudamas įsimylėjo į gra
žią Kazelę, kurią ruskis paveržė nuo Kuprelio, 
kuris, kad atgauti Kazelę nuo ruskio, keliavo net 
j 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

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie net prašo dauginusi 

Bot kuomet jie yra labai jauni ir dar nc- 
g-ali kalbėti, tuomet jų akys kalba už 
juos—tik pastebėkit kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motir.a ; aima banką 

BAMBINO 
Į re j. S. V. Pat. Biuro.

PastebCkit jtj pastangas nuryti šitą ska
niausi vidurių paliuosuotoj.Į, kokis tik 
kuomet noro buvo p.vl ir; . a,. !r jis yra 
lengvi aus is, vienok veikia pasekm iru i.va
šiai I Motinos—jų.i nežindė to smagumo 
jausti nialo~:r.m, pasitik ’jimi ir už.;i- 
tranėuir.im:), jei jus nenaudojate Bambino, 
kuomet kūdikis past'd iro neramiu, suer
zintu. piktu—r ii yri tikri tiekiai vidurių 
užkietėjimo. M i parok šiąnakc ramiai, nes su 
austančiu rytu kudikij vėla bus linksmi.) 
kai visuomet. Bamblio atliks savo darbą 
ir atliks gvrai!

■ F. AD. RJCIiTHR & CO.
104-114 So. 4lh St. Brooklyn, N. Y.

Reikalaukit ‘Dirvoje’
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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turi pačios vienos užlaikyt

su-

Lietuviai Temykit!

Gavo

turėtų rimtai pasvar

laivu,
.. . .$15

par

per-

LAIVAI

W/AWAV^A

tos rūšies visoje šaly- 
kurios visos gali prisi-

Rado 
damas 

i mo,

Bielienienė . . .
Likienė...........

lai- 
iiž- 
ofi

veiklus
ir dik-

Bremeną. 
negali at- 
nevažiuoti

LIETUVIŠKA MAUDYNĖ
Geriausia vieta Clevelande — abru- 

| sas ir muilas duodama tik už 25c.— 
921 ST. CLAIR AVE., ari i E. 9th St.

vvenima, ir

pagelbėjimui vyrams

Lie- i nors sudurti galą su galu.
- A. Jos dirba palaikymui savęs, ki

tos
valstijos Republikonų 

pritaria vaikų

JONAS BALUKOmS 
-----  Advokatas -----

Naujas ofisas 92 I Engineers Bldg. TeLJlain IISO

i

TELEPHONE OPERATOR

MECHANIC

businčius darbus kuopoi 
ganizacijos labui.

•*r ©

Lankytojai priima kas dien ir kas Panedėlio ir Ketverge 
vakarais. Mokykla atdara visą dieną Subatomis bėgyje 

Birželio mėnesio.

D I R V

’M Girdėt Cievelande-Apaellmkese
Telefonas Prospect 282o. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

e* 5_________________________________________________
%W.W,V.WA

Miesto tarybos narys Sulz- 
mann varosi kad miestas nutar
tų paimti į savo rankas tram
vajus atperkant nuo kompani

ją Įjos. Reiktų 837,500,000 atpir- 
S’jkimui visų linijų ir tramvajų.

GELEŽINIU DAIKTŲ
pėdų nuo savo namų. Ji mirti-f Į Kanada , KRAUTUVE
nui sužeista. Moteris nejauna, 
46 metų amžiaus.

Atvyksta du pažymus svečiai.! Siuvimas kaipo visam gyveni- 
Clevelando Sandariečiai sekau- m u i profesija, šimtai tuksian
čią savaitę turės progos pasipa-1 čių moterų šiandien yra vargs- 
žinti ir pavaišinti du žymius sa-Į tančių dirbant ir bandant kaip 
vo veikėjus-s vėčius,— ne iš Lie-1 nors sudurti galą su galu. Tu- 
tuvos, bet Amerikiečius, — 
A. Tūlį ir V. M. Čekanauską _ 
kurie vyksta į So. Bostoną už-kyt ir išmokini vaikus, o kitos 
imti vietas prie “Sandaros” ir' 
Sandaros centro, pereitam sei
me išrinkti, Tulys už redaktorių i 
prie organo, o Čekanauskas kai- i 
po Centro Sekretorius. ’___

Abu jiedu atvyksta iš Chica- J<ymui' 
gos utarninke, birželio 17 d., ir Ke 
prabus Clevelande keletą dienų.

Seredoj, birželio 18 d., Lietu-|(|&t 
vių svetainės kambarėlyj bus! Ų“ 
vietinių Sandariečių konferenci
ja su savo svečiais-veikėjais.

Visi- norintieji dalyvauti ma
lonės ateiti ant 7:30 vai. vaka-

net
savo šeimynas.

Šimtai moterų palieka nepri
sirengę užsidirbt sau pragyve- 

' nimą per savo gyvenimą palai- 
. i vaikų, senų tėvų arba

Kurie norit paspėti parvažiuo-! Clevelando Katalikų diecezija 
ti Lietuvon su Liepos 5 d. didele Įstato nauji) seminariją ant An- 

'-- ■ •• .................... (sei rd. I o visas parapija? pra
sidėjo rinkimas aukų. Reika- 

j linga $3,000,000 seminarijos įs
teigimui ir palaikymui.

visos Amerikos Lietuvių ekskur 
sija ant didžiausio pasaulyje 
vo “Leviathan”, kreipkitės 
sisakymui vietų į “Dirvos” 
są vakarais tarpe 6 ir S.

Amerikos piliečiams ima 
; lios dieno:

TMD. 20 kuopa laikys savo 
susirinkimą sekančiam utarnin- 
ke Lietuvių svetainėj, nuo 7:30 
vai. vakare. Visi nariai malo
nės dalyvauti pasitarimui apie 

ir or- 
Vald.

Pranas Kazlauskas, 
tėvynainis, Sandarieti.s 
čiai darbavęsi prie Teatrališko 
Choro, birželio 18 d. apleidžia 
Clevelandą iškeliaudamas į ry
tinę Pennsylvaniją. Nežinia ar 
ten apsibus, dar neapsisprende. 
Gal sugryš už tūlo laiko vėl į 
Clevelandą. Linkėtina jam grei
to sugryžimo.

Išvažiuoja Lietuvon Juozas 
Zdanavičius, kuriam kelionę ap
rūpino “Dirvos” Agentūra. Ne
žinodamas ar jam Lietuvoj pa
tiks apsigyventi, jis ima ir su- 
gryžimui dokumentus..

Išplaukia subatoj, birželio 14 
d., didžiausiu pasaulyje 
Leviathan.

Laimingos keliones.

A. B. Bartoševičius, “Dirvos” 
leidėjas ir prezidentas The A. 
B. Savings and Loan Co., utar- 
ninke išvažiavo keletui dienų Į 
New Yorką, kur dalyvavo Suv. 
Valstijų Laivų Linijos puotoje 
keltoj ant laivo laivakorčių 
davimo agentams.

Sandariečių išvažiavimas per 
eitą nedėldienj, nors buvo labai 
šlapias, bet pavyko visiškai gra
žiai. Apie astuoni automobiliai 
pilni prilioduoti žmonių — San
dariečių ir draugu — išsirengė 
kelionėn ant Neuros ūkės nuo 
Lietuviškos svetainės. Nors iš 
nakties lijo ir paskui važiuojant 
vėl lietus užklupo ir smarkiai 
sušlapino kelius kad nebuvo ga
lima prie pat farmos automobi
liais privažiuoti, nuvažiavusieji 
pasiliko automobilius toliau nuo 
ūkės ir pėsti nutraukė į vietą, 
kur prie gardžių užkandžių, lin
ksmų juokų ir smagaus pasivai
kščiojimo po laukus praleido 
dieną ir gryžo namon temstant 
vakare. Buvęs.

Sekančiam “Dirvos” numeryj 
tilps p. A. Kranausko atskaita 
iš Birutės Duonkepyklos Ben
drovės stovio. Visi šėrininkai 
teiksitės patėmyti sekantį nu
meri.

Delei suėjusių didesnių apgar
sinimų, šiame numeryje atskai
tai neturėjome vietos.

Žinia tiems žmonėms kurie nori at- j 
likviesti savo primines i Kanadą iš ( 
Lietuvos arba kitų žemių, bus suteik- i 
ta kas yra reikalinga <lei kiekvieno Ir 
keleivio norinčio atvažiuoti Į Kana-s * 
<lą. Kreipkitės ypatiškai arba per' 
laiškus j musų Laivakorčių Ofisą, o 
mes suteiksime visas informacijas ir 
kokie yra Kanados imigracijos įsta
tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
reikalais nuvažiavęs ir viską sužino
jau kas reikalinga del norinčių va
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 & Co.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

, į . Pardavimo ir Pinigų Siuntimo.
preset fltsakanciai ypa~ j 6603 St. Clair /-ve. Cleveland, O. i Superior ąve. 
tai.

REIKALINGAS

Visokios Maliavos, Stiklai. Varniški!. 
Įrankiai, Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenis, 
’lumberiams ir Stogams Reikmenes.

Namams Padargas.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55 th STREET
“Dirvos” Bendrovei 

Žmogus apsipažinęs su 
spaustuves darbais, ad
ministracijos vedimu ir 
rinkimu garsinimų bei 
spaudos darbų. Gera

Ohio 
išgavimui pasporto Į partijos moteris pritaria vaikų 

ir jo užvizavimui Lietuvos kon-j darbo įstatymui, kad Suv. Val- 
Istijose butų nustatyta ' tvarka 
.su ėmimu nepilnamečių vaikų į 
visokius darbus. Moteris steng
sis pravaryti rudens rinkimuo
se kad Ohio valstija priimtų nu
tarimą padarytą Washingtone 

Į pereitą savaitę. Reikia kad 3G 
[valstijos įstatymą užtvirtintų. 
Į tada tik jis bus tiesotas visoje

sukate.
Lietuvos piliečiams taipgi iš 

gauti pasas iš Lietuvos Atsto 
vybės ima keletą dienu.

Ne-piliečiams parūpiname vi 
sus reikalingus dokumentus 
gryžimui tarpe šešių menesių.

Neužmirškit saviškių Lietu 
voje — Aplankykit juos šią va

, LOCK YEA R Ave. 7202, S kambarių 
namas su maudyne ir garadžium, 

i gerai pabudavotas gerame stovyje, 
i parsiduoda* Klauskit telefonu Ran- 
. dolph 1686. Randasi nuo 71 St. arti

Moteris yra vergės sunkaus 
arbo delei stokos mokėjimo ko- 
.os nors profesijos, kuri iškel- 

i tų jas iš vargšių klesos ir prlei- 
I stų prie nepriklausomybės. Mo
teris vargsta dirbdamos darbus 
toli persunkiąs jų sudėjimui be 
progos palengvėjimo ar švieses
nės ateities.

Jaunos merginos nesupranta 
gyvenimo sunkumų. Tai yra tė
vų pareiga žiūrėti apie jų gero
vę ir aprūpint kokiu nors sau
gumu kuriuo jie galėtų perneš
ti gyvenimo sunkumus.

Siuvimas yra profesija mer
ginoms ir moterims neturinti j . .
sau lypios. Ta profesija atlie-iŲ1 Ų'ką nebus kaip nors kitaip 
ka dvigubą užduotį, neprigulmy-j ginčas nusukta, 
be darbo, lengvo ir Ii 
su puikiomis progom! 
ti 
sau drapanų.

Darvas Profesinė siuvimo mo
kykla yra atsakanti ir gali duo
ti visas progas pripažintos mo
kyklos, didžiausios ir geriausia 
įrengtos 
'je, prie 
dėti.

! Tėvai
j tyti apie šią mokyklą ir profe
sija ir pasitarti su mokytojomis 
apie savo dukteris 13 metų ir 

Į senesnes.
Darvas Mokykla randasi 6520 

Hough Ave. prie Wade Park ka
rų linijos ir atdara kasdien, ir 
panedėlio ir ketverge vakarais, 
ir visą dieną subatoj per birželį.

Gatvekariii darbininkai pere i-! 
tą savaitę, po nesusitaikymo su 
kompanija už algas, nutarė iš
eiti streikan birželio 11 <1., bet 
delei atsibunančios Republikonų 
partijos konvencijos, kurios da
lyviams streikas pakenktu ko
munikacijoj, laikraščių išprašy
ti streiką atidėjo iki po konven
cijos. Darbininkai sutiko bet 
streikas tikrai įvyks jeigu per

primuštą pačią.
su draugu nuo žuvami- 

Niehoff prie Riveredge rd. 
Fernshaw avė. išgirdo keno 

tai vaitojimą. Nuėjus pažiūrė
ti, rado savo žmoną apdraskytą 
su galva sumušta kūjeliu. Ji 
turėjo kovos su užpuoliku, nes 
tą liudijo išmėtytos suplėšytos 
jos drabužių dalįs. Moteris bu-

iuoso‘darbo, | . J;}u '-skalno kompanija apkn- 
■y. linėjo gatvekariii langus ir du-j 
,ją ris storais vielų tinklais kad ne-Į 
“išmuštų streikeriai akmenais 
' 'belaidydami ir kad nesužeistu 

ne tik skebų bet ir nekaltų pa- 
sažierių, kaip pirmiau laike to
kių atsitikimų buvo.

A.tsiliepkit tuoj. į

Geriausi Vyriški Reikmenis ir Čeverykai 
nužemintomis kainomis.

$2.95 šiaudinės Skrybėlės po
S 4.50 puikus marškiniai po
$2.50 Angliško aud. marškiniai
$1.50 Balti marškiniai
$5.00 Vyriški Parydo čeverykai $2.75
$3.95 ” ” $2.45^

Visas musų $8,000 sandėlis parsiduoda už žemes
nes kainas negu mums kainuoja. Ateikit pasirink
ti '

$1.45
$2.50

$.75
S9c

Clevelando svetimtaučiu laik
raščių redaktoriai ir leidėjai tu
rėjo pasitarimą su čia atsibu- 
nančios Republikonų konvenci
jos vadais ir businčiais Coolidge 
kampanijos vedėjais už rinki
mus. Pasitarimas buvo bendroj 
delegatų ekskursijoj ant laivo 
Erie ežere.

PARDAVIMAI
E. 230 st. už St. Clair; 7 naujos

5 kambarių moder, pavienės 
Šlubos su maudyne, siuru, elek
tros šviesa ir furnasu; $6000 su 
$600 įmokėjimu, likusi ant iš- 
mokesčio. Atdara subatomis ir 
nedėliomis nuo 2 iki 5 po pietiu 
Cherokee už E. 185 st. naujas 5 

kamb. moder, pavienis namas 
už $6000, su $500 Įmokėjimo. 
E. 76 prie St. Clair avė. 6 kamb.

namas su karšto vandenio ši
luma, $7850, išlygos sutarimu.

Wm. E. Keller and Son 
Rand. 2986 326 E. 82 Street

Pinigus Lietuvoj siųstus Į 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrų šios ypatos
Stanislovas Barkevičius.. . L200
Pranas Kuisis ..................... 50 Į
Pranas Diglis ....................100
Simonas Endzelis ................ 100
Simonas Pauliukaitis .......... 200
Paulina Gelažauskiutė .........100
Marijona Kąsočiunas .......... 200
Ona 
Ona

ANTANAS BARTKUS
Dabar atlieka paveikslų trau
kimą puikioj padidinto.] ir 
pagerintoj galerijoj, su 
visais naujausio išradi
mo aparatais. Trau
kia paveikslus vi
sokių rūšių ir 
visokių 
pių ir 

vieniu.

Kreipkitės Vėl: 
“Dirvos” Agentūra 

3352 SUPERIOR AVE i 
CLEVELAND, O.

gru- 
pa-

Pada- 
daro puikiai pa- •

veikslus vaikų, kū
dikių ir mokslus pa

baigusių bei komuniją 
priėmusių. Taipgi vestu

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

1197 East 79th Street

S. V. VALDŽIOS

g®

GROCIR.

ko jums reikia. Tai nėra apgavinėjimas.
Išpardavimas tęsis iki Liepos 4 dienos
Temykit musų krautuvės priešakyj iškabą.

BEN J. BARON
6909 ST. CLAIR AVE.

Vy^AW.W.W/AV.VAV.V.WAWAYLW.VuY.V/.

SKAITYK IR 
PAGALVOK

I LIETUVĄ.
per Cherbourg jį arba
Jeigu jūsų mylimieji 

vykt į Ameriką, d e Ik o 
į seną tėvynę jų pamatyti?

Valdžios certifikatas bus išduo
tas jums dėlto kad galėtumėt su- 
gryžt bėgyj šešių menesių be kla
ną to per imigracijos nustatymą

Buk užtikrintas ir keliauk Ame
rikos Laivais—no Amerikos vėlia
va. Trečia klesa ant Amerikos lai
vų užtikrina švarumą, valg ir pa
togumą. Beno koncertai kiekvieną 
dieną duoda palinksminimą.

Kreipkitės prie vietinio agento 
arba rašykit:

UNITED STATES LINES
45 Broadway New York
Hotel Cleveland Cleveland, O.

Valdantieji operatoriai del
United States Shipping Board

FARMER.

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

HOUSEWIFE DANKER. THE A. B, SAVINGS & LOAN CO.

Ar Kokia Kita Prcfasija
YRA DIDESNĖS VERTĖS MERGINAI AR 

MOTERIAI KAIP SIUVIMAS?

Geriausias investmentas kokj tėvai gali 
padaryti yra tai davimas amato arba pro
fesijos savo dukteriai kuris butų naudinga 
visam jos gyvenimui.
Siuvimas yra visam gyvenimui profesija 
ir visa gyvenimą naudingas.
.MERGAITĖS 13 METŲ AMŽIAUS AR
BA SENESNĖS PRIIMAMĄ DABAR.

Darvas Professional School of Dressmaking, 
Designing and Millinery 

6520 Hough Avenue
Wade Park karas Įsteigta 1910. E. 66th k. Hough

Visos Valstyjos Susirišimas
Visoj valstijoj patarnaudama kaip kiekvienoj paskiroj 

srityj taip ir pasiekdama kitus miestus, The Ohio Bell 
Telephone Company yra visos valstijos savininkystėj.

Nuo Ežero Erie iki Ohio Upės., ir nuo Pennsylvanijos 
iki Indianos, jus rasit dalininkų visokių gyvenimo laips
nių. Bankeriai ir ūkininkai, patarnautojai ir pardavė
jai, krautuvninkai ir profesionalai—visi randasi skai
čiuje 3,400 Ohio žmonių kurie, savo suitaupymais, nusi
pirko šėrą tos kompanijos savininkystėj. Jie sudaro 
savitarpinę atstovybe Ohio pilietybės.

Tie 3,400 savininkų plačiai skiriasi užsiėmimais ir tur
tu kaip skiriasi ir tūkstančiai kuriems ši jų kompanija 
patarnauja.

The Ohio Bell Telephone Company tarnauja augan
čiai valstijai. Ji taipgi turi augti. Augimas pats yra 
patarnavimas. Kiekvienas naujas telefonas padidina 
vertę kožno esančio telefono.

Ši Kompanija yra Ohio valstijos industrija, patarnau
janti Ohio vyrams ir moterims kaip vietiniame taip toli
muose susisiekimuose.

3354 Superior Av.
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The Ohio BellTelephoneCompany

Ši krautuve yra tikrų Lietuvių Įstaiga ir ve- 
reikalus savaimi, jokis svetimtautis prie josda

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

Musų kainos žemos, prieinamos kožnai klesai.

Cleveland Furniture Co.
6412 Superior Avenue

M. Sacevičius ir J. Voišvila, Savininkai.


