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Galvanauskas Pasitranko.
Premjeru Liks Klerikalas

“Krikščionis” Ministerial Priėmė Naruševičiaus 
Paskolos Planą, “Krikščionių” Seimas Atmetė 

tą Planą, Aišku, Buvo Susitarę Nuverst 
Galvanausko Kabinetą Įkūrimui “Savo”.

TUMĖNAS (K. D.) GAL LIKS PREMJERU.

SUIRO LIETUVOS MI
NISTERIJA

DARBAI 

m DARBININKŲ ŽINIOS

Didina dirbtuves. Geležies ir 
plieno kompanijos Clevelande 
pasinaudodamos proga apsilp- 
nčjimo darbų, leidžia milijonus 
dolarių ant pertaisymo, atnau
jinimo, pagerinimo ir padidini
mo savo įstaigų. Kada vėl pra
sidės darbyąietė turės viską ga
tavai smarkiam darbui.

Keturi gelžkelių darbininkai 
Clevelande paimti teisimųi dar 
už streiką buvusi 1922 metais, 
kaltinami už gaišinimą perveži
mo pačto, kas valdiškais įstaty
mais uždrausta streikuojan
tiems daryti.

Detroite, Fordo automobiįių 
dirbtuvių raštvedžiai ir užvaiz- 
dos, 23,000 išviso, negaus dvie
jų savaičių atostogų šią vasarą 
kaip pirmiau gaudavo, vietoj to 
dirbs tik po penkias dienas sa
vaitėje per vasaros menesius.

Fordas sako kad penkios die
nos savaitėje dirbti yra užten
kamai kiekvienam darbininkui. 
Gal paskui paliks visąda penkių 
dienų darbą.

Ohio valstijoj šiuo tarpu ran
dasi perviršis dirbtuvių darbi
ninkų — nėra tiek darbų kiek 
yra žmonių. Bet kadangi už
vesta platus programas visoje 
valstijoj ant kelių taisymo ir 
naujų statymo, daugybes gaus 
darbus ant tyro oro.

Perviršis darbininkų praneša
ma iš Cincinnati, Columbus, To
ledo, Dayton, Youngstown, Can
ton, Dover, East Liverpool, Li
ma, Springfield, Steubenville, 
Marietta ir kitus. Akrone ma
ža medžio apdirbėjų, mūrinin
kų, o perdaug gurno darbininkų 
ir šiaip paprastųjų.

New Yorke rengiasi streikuo
ti apie 50,000 moteriškų drapa
nų siuvyklų darbininkų nesusi
tarus darbdaviams su unijomis 
už naujas algas ir sutartis.

Kanadoj apie 40 nuošimčių vi
su automobiliu savinasi ūkinin
kai.

Nelaimės
Johnson City, Tenn. — Ma

žiausia 22 ypatos žuvo smar
kiam lietui užpildžius klonius 
šiaurvakarinėj Tennessee vals
tijos dalyj. Vanduo ūžė kloniais 
pakilęs iki 10 pėdų augščio.

Mitchell, S. D. — Astuonios 
ypatos žuvo audroje Bijou Hills 
apielinkėj, du dar žuvo kitoje 
srityje šioje valstijoje. Daug 
namų apardyta.

Dviem galvom vaikas. Sum
ter, S. C., vienai motinai gimė 
kūdikis su dviem galvom. Vie
na galva buvo kaip reikia, kita 
priaugus prie strėnų. Apžiūrė
ję kūdikio stovį, gydytojai nu
sigabeno jį į ligonbutį. ir tą ne
reikalingą galvą nupjovė. Kū
dikis sveiksta.

(Telegramas)
Kaunas, birž. 11 d. — Galva

nausko kabinetas griuvo sąry- 
šyj su klerikalų didžiausiomis 
pastangomis diskredituot Naru
ševičių gavusį Anglijoje pasko
lą. Prie šito esama prisidėta ir 
Washjngtono klikos.

Naruševičiaus pasisekimai 
pasirodė kademams perdaug pa
vojingi, todėl imtasi net tokių 
priemonių kaip valdžios suardy
mas. Paskola turėjo ekonomi
nio ir politinio pobūdžio, todėl 
buvo priekabių prie Naruševi
čiaus. (LRB.)

(Šį telegramą gavome po iš
spausdinimo pereito numerio to
dėl nespėjome jin patalpinti. — 
Red.)

♦ * *
Kaip žinios rodo, klerikalai 

politikieriai, vadovaujami Kun. 
Vailokaičio, norėjo imti kitur 
paskolas, ne Anglijoje, kur Vai
lokaitis vare gešeftą. Klerikalai 
Seime nepriėmė ministerių ka
bineto projekto ir kabinetui rei
kėjo atsistatydini.

Pakelia Valdiškiams Al
gas

Washington. — Prezidentas 
Coolidge įsakė pakelti algas net 
480,000 valdžios darbininkų. Ge
ras sumanymas: dabar ateina 
rinkimai, o tie darbininkai yra 
visi piliečiai. Gavę algų pakėli
mą tikrai balsuosią už jį ant 
prezidento. Kiti kandidatai per
ka sau balsus savo pinigais, o 
Coolidge perka už musų pini
gus.

Skandalas Romoj
Roma. — Italijos valdžioj ap

sireiškė neramumo: žuvo vienas 
seimo atstovas, ir štai dabar kį- 
la kalbos kad jį nužudė Musso- 
linio kabineto nario paliepimu. 
Jeigu paaiškės tikrai kad taip 
dėjosi, kils didelis lermas ir gal 
grius Mussolinio kabinetas.

Šunis už Pabrolius
New Yorke viena jaunamartė 

labiau mylėdama savo šunis ne
gu savo busintį vyrą, įsakė jos 
vestuvių dienoj parengti suolą 
ir jos keturiems šuneliams neto
li altoriaus. Jai sako nesinori 
apsivesti taip kad jos šuneliai 
nematytų jos ceremonijų. Po 
apsivedimo ji su šuneliais ir gla- 
monesis.

Kitas Amerikos lakūnas su
stojo. Chinijoj del sugedusio 
orlaivio motoro turėjo pertrau
kti kelionę antras aplink žemę 
skridimo komandierius. Pirmas 
komandierius sugryžo iš Alas- 
kos kada jo orlaivis sudužo at
simušdamas į kalną, šiam la
kūnui Chinijoje pasiseks pasi
taisyti.

Naujas Francuzijos Pre
zidentas — Doumergue

Versailles. — šiame mieste, 
kur paprastai renkama Francu
zijos prezidentai ir kur buvo pa
sirašyta pasaulinio karo taika, 
birželio 13 d. Gaston Doumer
gue liko išrinktas Francuzijos 
prezidentu į vietą rezignavusio 
po gerų ginčų Millerando, kai
riųjų spaudžiamo. ,

Nors naujo prezidento pavar
dė yra labai sunki ištarti, bet 
nebus su ja bėdos, kadangi toje 
šalyje, kaip ir Lietuvoj ir kito
se Europos valstybėse, preziden
tas po išrinkimo retai keno ir 
minimas. Visą tvarką veda mi
nisterių pirmininkas arba prem
jeras.

Doumergue gavo 515 balsų 
prieš Painleve, atstovų buto pir
mininką, kurs gavo 309 balsus. 
Doumergue ' buvo Francuzijos 
senato pirmininku?

Doumergue gimė 1863 m., ir 
1885 m. jau baigė advokato mo
kslą. Paskui inėjęs politikon, 
buvo užrubežių pasiuntinybėse, 
ir 1893 m. liko išrinktas atstovu 
iš Nimes. Nuo 1902 iki 1925 m. 
buvo Francuzijos kolonijų mi
nisterių, po to per metus laiko 
buvo atstovų buto vice pirmi
ninku. Po to buvo paeiliui ko
mercijos ministerių, mokslo rei
kalų ministerių, 1910 m. senato
rium; uuo 1913 iki 1914 m. buvo 
premjeru, po to užrubežių rei
kalų ministerių, vėl nuo 1914 iki 
1917 m. kolonijų ministerių, o 
1923 m. išrinktas senato pirmi
ninku.

Jis yra radikalas Francuzijoj, 
nors Amerikoj butų dar toli nuo 
mums žinomų radikalų.

Premjeru liko Herriot. Jis 
laikosi nusistatymo link Vokie
tijos tokio pat kaip laikėsi Poin
care, tik yra taikaus budo ir no
ri kaip nors greičiau prieiti prie 
susitarimo.

Kaip MacDonald Laiko
si Valdžioje

Anglijos socialistas premjeras 
MacDonald gali pasilaikyt val
džioje tik ąčiu paramai Asquito 
Liberalų partijai. Asquith, se
niau buvęs premjeru, priešinin
kas Lloydo George, nenorėda
mas kad kiti užimtų valdžią, ati
davė savo pasekėjų balsus už 
MacDonaldą, kuris su savo dar- 
biečiais ir Asquito liberalais su
daro kontroliuojančią didumą.

Asquith visiškai nenusileidžia 
MacDonaldui, ir kada jam ateis 
laikas jis pasuks savo balsus ki
tur ir socialistas MacDonald pa
baigs savo valdymą. Asquith 
laiko lyg lazdą MacDonaldui ant 
galvos ir reikalauja jo daryti ir 
vienaip ir kitaip. Asquith da
bar savo saujoj turi visą Angli
jos valdžią. Ir Tory partija jo 
bijo, nes su darbiečiais jis juos 
nugali, ir darbiečiai jo bijo, nes 
jis gali bile kada juos nuversti.

Maskva. — Trockis kalbėda
mas Maskvos mokytojų susirin
kime pasakė jog Rusija nenori 
kelt karo nei už Konstantino
polį nei už Besarabiją. Besara
bijos prispaustiems darbinin
kams, sako Trockis, mes sakyki
me, “Laukit, jūsų laikas ateis”.

UŽMUŠTA 48 KAREI
VIAI ANT LAIVO
San Pedro, Cal. — Ant Suv. 

Valstijų kariško laivo “Missis
sippi”, Pacifiko vandenyne, iš
tiko kanuolėj gaubtuve eksplo
zija tokia žiauri kad užmušė net 
48 kareivius. Pats laivas suga
dintas.

Banditai Apvogė Paštą
Chicago. — Keturiais auto

mobiliais užpuolę traukinį ban
ditai apiplėšė apdraustų siunti
nių ir pinigų vertės nuo pusės 
milijono iki dvieįjų milijonų — 
tikrai nežino kiek. Trūkis va
žiavo iš Chicagos į Si. Paul; jis 
liko sulaikytas 32 mylios nuo 
Chicagos. Banditai naudojo ga- 
zines bombas savo darbui. Už
puolimą atliko į penkias minu- 
tas. Sakoma kad bent du ban
ditai dasigavo į vįngoną pirm iš
važiuosiant iš Chicagos ir pagal 
sutarties su kitais 'pradėjo ata
ką paskirtoj vietoj. Prasidėjo 
smarkus gaudymas plėšikų, su
imta daug nužiūrėtų asmenų.

Coolidge ir Dawes Liko 
Kandidatais

Cleveland. — Pereitos savai
tės Clevelande Republikonų lai
kyta konvencija buvo tikreny
bėj tik vice-prezidento nomina- 
vimo konvencija. Prezidentas 
iškalno jau buvo nominuotas.

Su vice prezidentu buvo daug 
varžytinių. Keliais balsavimais 
viršų ėmė nekurie pažymesni 

į tos partijos veikėjai ir valdžioj 
esanti žmonės. Galiaus liko iš
rinktas kandidatu Brig. Gen. C. 
G. Dawes, bankierius, politikie
rius ir finansierius, tas pats ku
rio planas dabar skamba Euro
poj. Jis nesenai sugryžo pada
ręs planą išgelbėt Europą iš ap- 
skurimo ir pagelbėt Francuzijai 
išgauti iš Vokietijos atlygini
mus.

Republikonai savo konvenci
joj visai užtylėjo apie didžiuo
sius skandalus jų partijos narių 
kabinete ir kad du kabineto na
riai buvo priversti del tų skan
dalų rezignuoti. Jie viską pra
leido gražiai, lyg kad nieko ne
būtų buvę, ir niekas nei žodžio 
neprasitarė kad Coolidge užtarė 
tuos susitepusius žmones neno
rėdamas atstatyti jų iš vietų 
nors senatas reikalavo.

Nori Sulaikyt Valstybes 
nuo Ginklavimosi

Geneva. — Tautų Sąjungos 
taryba siuntinėja visoms sąjun
gos narėms-valstybėms rezoliu
ciją rekomenduojančią kad iki 
bus galutinai išdirbta tarptauti
nis ginklų mažinimo planas, nei 
viena valstybė nesistengtų per 
tą laiką pasidaryti sau daugiau 
kariškų ginklų ir laivų.

Statys Leninui Koplyčią
Rusijoj viskas turi buožiškai 

eiti, nors kitokie žmones ją val
do. Kada bolševikėliai smerkia 
kitų paminklus, jie patįs stato 
paminklus savo karžygiams.

Maskvon atgabenta marmuro 
pavidalai iš Onega ežero distrik- 
to parinkimui kuris bus geriau
sias. Iš jo paskui statys pamin
klą Leninui — koplyčią Raudo
nojoj aikštėj Maskvoj. Komi
sijai pasiūlyta naudoti brangų 
ir retai randamą raudoną porfy
rą vietoj paprasto marmuro.

Lenino žemiškus likučius dar 1 
vis embalmuoja išgelbėjimui! 
nuo supuvimo, ir kada bus ap
taisyta prideramai, kapas" bus i 
atidaryta publikai lankyti.

DEMOKRATU KON
VENCIJA BIRŽ. 24 
New York. — Birželio 24 d. 

čia atsidarys Demokratų parti
jos — antros iš dviejų didžiųjų 
Amerikos politiškų partijų — 
konvencija nominavimui kandi
dato ant prezidento ir vice pre
zidento.

Ne kaip Republikonų parti
joj, Demokratai šįmet dar neži
no kas liks nominuotas, nors 
yra keletas pažymesnių kandi
datų iškalno turinčių pažadėji
mus balsavimuose.

Tvirčiausias kandidatas iki 
šiol yra William Gibbs McAdoo, 
buvęs Wilsono kabinete iždo se
kretorium ir karo laiku gelžke
lių direktorium.

Antras po jo yra New Yorko 
valstijos gubernatorius Smith.

Stato kandidatūrą taipgi ir 
Cox, 1920 metų Demokratų kan
didatas prieš Hardingą, buvęs 
Ohio valstijos gubernatorius, 
pavergt Lietuvąatlyi

Konvencijoj dalyvaus 1,098 
delegatų ir antra tiek pavaduo
tojų. Konvencija įvyks Madi
son Square Garden kur telpa į 
18,000 žmonių.

Kaunas. — Užvesta darbas 
surengti artimoje ateityje Pa
ryžiuje Lietuvių Dailės parodą. 
Lietuvos Atstovas Paryžiuje, O. 

IV. Milašius, gavo sutikimą di
rektoriaus Salon d’Automme, M. 
Franz-Jourdaino, ne tik priimti 
Lietuvos dailos darbus rudens 
parodoje, bet taipgi suteikė for
mali prižadą Milašiui pavesda
mas per šešis mėnesius 'iškalno 

I pirm tos parodos, speciali salc- 
Įną vedimui pirmlaikinės propa
gandos, t. y. lekcijų apie Lietu
vą ir jos dailą, taipgi koncer
tams Lietuvos dainai ir muzi
kai.

Franz-Jordain užsiprašė kad 
jam iškalno butų duota pavyz
džiai Lietuvos dailos senovės ir 
dabartinių kryžių, taipgi audi
nių ir mezginių, ir keliolika gra
žesniųjų Lietuvos gamtos vaiz
dų ir paveikslų M. Čiurlionio ar- 

! ba jų produkcijas.
Direktorius l’Ecole des Beaux 

j Arts, M. P. Leon, taipgi pasiro
dė labai palankus Lietuvių pa
rodai ir pasižadėjo išgauti nu
mažinimą gelžkelio kainų per
vežimui daiktų paroclon Pran
cūzų gelžkeliais. Sudėjimas ir 

i apsauga Lietuvos dailos darbų 
taipgi bus po globa paties Sab- 

j no d’Automme, dovanai.
Prie to, keliolika augštai sto- 

I vinčių ir intekmingų Paryžiaus 
-'"moterų, žinomų Paryžiaus dai- 
i los pasaulyje, kaip Kunigaikšty
tė de Clermont-Tonnere, Baro
nienė Tirachou, Baronienė Des- 
landcs, P-lė Nathalie Barney, 

i Kunigaikštytė Ghikz, Grafienė 
de Boisrouvray-Polignac, ir ki
tos, taipgi gerai žinomi Fran.-u- 

j zų kompozitoriai, Wiener, Mit- 
var, ir kiti labai susižingeidavę 

; Lietuvos liaudies dainomis ku- 
I rios, jų opinija, gal turėti tokią 
[pat svarbą Graikų, Latinų ir 
Germanų muzikai kaip Lietuvių 
kalba kitiems Europos žmonėms 

[studijavime sulyginamos filolo- 
i gijos. Jie todėl nori girdėti h" 
j studijuoti arčiausia tas melodi
jas eilėje specialių koncertų ku-

Ką Milijonai Daro
Chicago. — Kai paprastas 

žmogus papildo kokią žmogžu
dystę tuoj jį nubaudžia pagal 
įstatymų. Bet kada čia du mi
lijonierių sunai nužudė trečio 
milijonieriaus vaiką, subėgę vi
sokie apgynėjai ir daktaraT"isL 
rado kad tie žmogžudžiai nėra 
normališki, užtai juos negalima 
nubausti. Negalima juos ir į 
beprotnamį siųsti, nes nėra vi
sai bepročiai. Geriausia palikti 
juos laisvus, žinoma, tuo neuž
sibaigs dalykas, nes kaltintojai 
dar taip lengyai nedovanoja.

Tarptautines Balionų 
Lenktynes

Brusselis, Belgija. — Birželio 
15 d. septyniolika įvairių tautų 
balionų pasileido lenktynėms už 
ilgiausi išbuvimą ore ir už pra- 
skridimą toliausio ploto. Jiems 
yra skiriama Gordon Bennett
taurė. Ši lenktyne yra jau ke- riemš didžiausios koncertinės I Norvegijos pakraštyj . pašti- 
turiolikta metinė paeiliui. Da-Į sales Paryžiuje galima prieiti. I niam laivui susimušus su kitu 
lyvauja septynių tautų balionis-[ Tuo tarpu Milašius rengiasi laivu, nelaimėj prigėrė septy- 
tai. Isurinkti Paryžiuj Lietuvius stu-[niolika ypatų.Milžinas Leviathan

IŠPLAUKIA
Liepos 5 d. su Dileliu Lietuviu Buriu
Liepos 26 d. 1 vai. po pietų
Subatoj, Rugpjūčio 16 r~-

'............................
Kitais protarpiais išeina kiti Čg'T'V 

dideli ir geri laivai. “

Daugelis manot apsilankyt šią vasarą savo gimtiniame kampelyje Lietu
voje ,— kiti net turit svarbius reikalus — bet nežinodami kaip kelione gali 
pasisekti vis atidėliojat važiavimą. Kožnam užeina i minti: “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 pepieras ir sugryš 
kožnas kada tik matys jog nenori daugiau Lietuvoj buki. Laivakortes čia 
gausite ant geriausių laivų. Kelionė be jokių keblumų. Kurie manot va
žiuoti pradėkit rūpintis iškalno. Klauskit informacijų ir laivakorčių kainų.

ii "ir

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

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
31——1[ 3E

s

Ruošia Dailos Parodą Paryžiuje
_________
i dentus su geriausiais balsais 
Iprirengimei Lietuviškų dainų 
koncertui kame bus parinkta ir 
intekminga publika.

Toliau paduota mintis kad 
businti paroda nebūtų apribota 
tik Lietuviškiems piešiniams ir 
skulptūrai, bet taipgi turėtų pa
vyzdžius Lietuvių liaudies ran
kų darbu, ir Lietuvos gamtinių 
vaizdų, pavyzdžius Lietuvos kul
tūros šaltinių, ir tt., ir plačią 
Lietuvių muziką, taip kad supa
žindinus visuomenę su kompozi
cijomis. Čiurlionio, Sasnausko, ir 
kitų jaunesnių kompozitorių, ir 
kad ta muzika ir dainos butų at
likta simfonijos orkestru, opera- 
tiškais solistais ir smuikinin
kais. Suvienytos spękos Lietu
vos operos ir dramos turėtų at
vaizduoti senoviškas ‘Lietuvių 
ceremonijas, kaip vestuvių ap
eigas, kam paskiros dienos gaiš
tų būti pašvęsta. Toliau, ben
drai su Lietuvos poetais ir bale
tu, tam tikros tautinės istoriš
kos pasakos galėtų būti persta
tyta. Tokiu badu galima butų 
suorganizuoti Paryžiuje Lietu
vių Dailos Savaitę, kuri butų 
viena iš geriausiu ir reikšmin
giausių būdų išplėtimui plates
nio pažinojimo apie Lietuvą ir 
jos prisidėjimą prie pasaulinės 
kultūros.

Kaslink muzikos dalių prie 
program-'. sakoma jog Statys 
Šimkų.-, Lietuvių Muzikos Di
rektorius Klaipėdos Muzikos 
Konservatorijoj, jau rengiasi 
apvažinėti Europos miestus su 
savo simfonijos orkestru, pra
dedant nuo Paryžiaus, todėl pa- 
siulomi kad Milašius pasinaudo- 

j tų ta proga ir panaudotų tą or
kestrą Lietuvių parodos laiku, 
į Reikia pridėti kad jeigu Už- 
Įiubežinių Reikalų Ministerija 
i pasekmingai įkūnys šitą naudin- 
[gą sumanymą, ir Paryžiuje pa
roda įvyks, galima bus tuoj pa

sistengti perkelti parodą į Lon- 
i doną supažindinimui Anglijos 
I su Lietuvos daila.i

K
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t Iš Lietuvių Gyvenimai.
PITTSBURGH, PA.
Sandaricčių prakalbos. San

daros Seime išrinkti Sekreto
rium V. M. Čekanauskas ir Re
daktorium A. A. Tulys, pakeliui 
vykdami Į So. Bostoną užimti 
savo vietos Sandaros ofise ir re
dakcijoje, atvyko į Pittsburgą 
birželio 19 d., ir vakare su jais 
vietos Sandariečiai turėjo pasi
tarimą, o ant pėtnyčios, birželio 
20 d., surengta jiem prakalbos 
L. M. D. svetainėje nuo 7:30 v. 
vakare.

Jiedu į Pittsburgą atvyko iš 
Clevelando, kur taipgi turėjo pa 
sitarimą su Sandariečiais ir pra
leido Clevelando dvi dienas.

Kun. M. Kazėnas išsikraustė. 
Daugelis vietos Lietuvių pra
džiugo kad čia pragarsėjęs Kun. 
Magnus Kazėnas apleido Pitts
burgą ir išvažiavo i Lietuvą 
(gal Lietuvos valdžia kviečia 
jį kaipo pasižymėjusi bedieviu 
naikintoją Lietuvos bedievius 
suvaldyt). Kazėnas į kunigus 
išėjo Amerikoje. Pirma jo pa
rapija buvo Donoroj, Pa.; ten 
jis greit susivaidijo su Lietu
viais, bet buvo nugalėtas ir ga
vo persikelt Į Bridgeville, Pa. 
Bet ir Bridgevillėj buvo pradė
jęs kovą, tik negavo pabaigt. 
Mat, Kun. J. Sutkaitis susivai
dijo Pittsburge šv. Kazimiero 
parapijoj su savo parapijonais, 
ir klebonas pasikvietė Kazėną 
žmones suvaldyti. Kaip Kazė
nas j.uos valdė turbųt visos A- 
merikos Lietuviai dar atmena, 
nes muštynes ir galvų skaldy
mas buvo net du kartu. O ve 
liau teismai, ir galų gale užsi- 
baigė-tuo kad sukilę parapijonai 
įsikūrė sau neprigulmingą šv. 
Jurgio bažnyčią.

Kazėnas taip pat buvo ir ne 
Lietuvių draugas, nes kada visi 
Pittsbųrgo ir apiolinkės;.’Lietu
viai rengė demonstraciją kuo
met Amerika pripažino Lietuvą,

Kazėnas atsisakė dalyvauti. O 
kada Paderevskis atsilankė čia 
su Lenkijos reikalais tai Kazė
nas net pora šimtinių paklojo. 
Bet dabar Kazėnas į Lietuvą iš
važiavo. Pittsburgietis.

DETROIT, MICH.
“Dirvos” 23-me numeryje te

ko patėmyti aprašymą apie mo
kytoją namų ruošos, M. Bagdo
nienę, kuri turėjo apie 150 mo
kinių, bet daugiausia svetimtau
čių, ir kad Lietuvių tiktai 40 te
lankė. Gal ir daugiau butų mu
sų vientaučių toj mokykloj lan
kęsi, bet turbūt dauguma neži
nojo, nes niekur nebuvo viešai 
pranešta musų moterims apie 
tokią mokyklą ir kad p. Bagdo- 

j nienė mokina.
Tiek galima pasakyt kad Lie

tuviu ir taip daugiau buvo už 
visas svetimtautes proporciona- 
liškai imant. Detroite gyvena 
ne dvi tautos — Lietuviai ir dar 
kokia kita tauta, iš kurios buvo 
apie 110 mokinių, o iš Lietuvių 
tik 40. Detroite yra daugybe 
tautų, o Lietuves sudarė 40 lan
kytojų prieš visas kitas tautas, 
tat mokinių skaičių išdalinus pa
gal jų tautybių, gal paskirai nei 
viena kita tauta tiek neturėjo.

Kada sekantį sezoną, jeigu p. 
Bagdonavičienė mokins, Lietu- 

] vės iškalno žinodamos apsilan- 
įkys dar didesniame skaičiuje.

Tūlas Juozas Novickis nusi
nuodijo norėdamas duoti progą 
savo pačiai apsivesti su jų įna
miu Lauzickiu kuriedu buvo vie- 

I nas kitą pamylėję.
“Detroito žinios”. Birželio 7 

! d. čia pasirodė neva naujas laik- 
f rastis — “Detroito žinios”. Jis 
yra dar mažutis, vos 6x9, ir tik 
keturių puslapėlių, bet jau pasi
rodo kad klerikalų redaguoja- 

i mas. Pažiūrėsim kas iš jo to- 
(liau išeis. M. L. Raukantis.

LABAI MĖGSTA SKAITYTI

DRAMAS
Tą liudija jų. laiškai atsiunčiami Re- 

dakcijon iš Lietuvos.
Istoriška tragedija iš Lietuvos Krikš

tijimo Dienų, iš pradžios 13-to 
Šimtmečio

jiems labai patiks.

Užrašyki!: saviškiams Lietuvoje “Dir
vą” — už §3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą. Atriaujinkii prenumera

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

TAIPGI užsiprenumeruokit tą vei- 
1 kalą kol dar neatspąusdin- 

tas. Iškalno užsisakant gausit ji už 
Jo tikra kaina bus (į?'B kada išeis iš 
spaudos. Prie to, padovanokit vieną 
knygą ir saviškiams Lietuvoj. Veikalas 
bus 200 puslapių didumo, su daugeliu pri
taikintų iliustracijų, dviem spalvom spaus
dintas ištisai visą knygą. Knyga bus ga
tava vasaros pabaigoj. Joje tilps prenu
meratorių vardai. Draugijoms, 12 knygų 
už $5.00 (visas setas lošimui). Pinigus sių
skit “D.irvos” Administracijom
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PRENUMERATOS KORTELĖ 
“ALGIS IR GIEDRUTE”

Prisivnčiu už_______ knygas

Vardas

Adresas

S Miestas __________________________________ s

S. L. A. SEIMUI 
SVEIKINIMAS

Sveikiname Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 
Seimą Wilkes Barre, 
prasidedanti birželio 23 
d., ir linkime daug nau
dingo nuveikime orga
nizacijos ir tautos labui.

“Dirvos” Redakcija.

PENTWATER, Mich.
Lietuvių ūkininkų kolonija čia 

stebėtinai auga, šion sritin šį 
pavasarį pribuvo devyni nauji 
ūkininkai apsigyventi, čia nėra 
nei vieno biznierio, geistina bu
tų kad atvažiuotų į musų kolo
niją nors du kokie biznieriai, jie 
yra labai reikalingi, čia galima 
gauti namų pirkti labai pigiai 
kurie tinka ant biznių, kaip tai 
del vasarnamių ir maudynių. 
Butų gerai tokių Lietuvių čia 
sulaukti kurie tokią vietą užlai
kytu. nes čia žmonės važiuoja 
iš visų kraštų, automobiliai tik 
tižia ir ūžia. Atvažiuoja daug 
ir Lietuvių, bet nėra vietos kur 
gyventi; ūkininkai neturi laiko 
užsiimti tokių suvažiavėlių už- 
žiurejimu.

Nors pavasaris labai vėlybas 
ir šaltas, bet javai pusėtinai že
lia. Ūkininkai labai džiaugias 
sodnais ir uogomis; medžiai žy
dį, baltuoja išvieno, oras labai 
malonus ir sveikas. Lietuviai 
gyvena gerame sutikime.

P. D. Atidrėkus.

LĖKĖ KAIP SAKALAS, NUTUPĖ 
KAIP VABALAS

(PAVEDU SAVO KRITIKAMS)

BiiiiiiiEHiiiiiiiiiHiiiitiiiiiiiiiiJiiiitiiimunaKiiiniiiimuiiuumuniitsuiiuiiiuiiiiKuii

C GERB.
^Spragilo kampeli

WORCESTER, MASS.
Beširdė motina. Gegužio 31 

d. tūla Kardokienė pasikėsino 
nušauti savo 15 metų dukterį 
už tai kad ji atsisakė tekėti už 
40 metų amžiaus vaikino (sen
bernio) kurį motina jai buvo pa
rinkusi. Dukterci pasisekė pa
sprukti ir gyvybę išgelbėti pa
šaukiant į laiką policiją sutvar
kymui intužusios bobos. Moti
na buvo areštuota ir turėjo teis
me pasiaiškinį, ,. Pirmu kartu 
teismas nenuskvrė; bausmės ka-1 . ■> Į) i. ■ 
dąngi reikalavo pristatyti revol
verį kuriuo norėjo nudėti savo 
dukterį; ji buvo revolverį nume
tus ir atsisakė priduoti policijai. 
Neteko sužinot kokį nuosprendį 
teismas, išdavė.

Areštuota Lietuvaitė. Birže
lio 7 d. G. Zalanskiutė buvo are
štuota su kokiu tai Francuzėliu 
už nedorą elgimąsi ant gatvės 
ir tapo nubausti $30. Abu jie 
atsisakė mokėti baudą ir reika
lauja augštesnio teismo. Pažy
mėtina kad musų daug Lietu
vaičių yra kurios nesivadina sa
ve Lietuvėmis ir su Lietuviais 
nedalyvauja, nors čia yra viso
kių gerų draugijų prigulėjimui: 
dailės, meno, ir šiaip ideališkų 
kuriose galima išmokt žmoniš
kumo. Daugiausia tokie atsiti
kimai pasitaiko geru parapijonų 
šeimynose. Iš praeito nedėldie- 
nio sužinome iš Kun. Kavaliau
sko kad jauni vaikinai, o labiau
sia merginos, ateina į bažnyčią 
girtos ii’ atsineša kokius tai 
tvarkinančiųs laikraščius skai
tyti vietoj maldakųygės, prie 
to dar juokauja ir kitus žmones 
sulaiko nuo maldingumo. La
bai' nepadorus apsiejimas diev- 
namyje, tas tiesa, bet nepagir
tinas ir Kun. Kavaliausko elgi
mąsi vartoti tokią nešvarią kal
bą ir žodžius atsukus užpakalį 
į altorių. Juk galima ir manda
giai Lietuviškai pareikšti kad 
nemokantieji apsiėjimo bažny
čioje bus prašalinti.

Darbai. Worccsteryje darbai 
sumažėjo, randasi daug ir be
darbių. Nepatartina iš kitur 
važiuoti čia darbo jieškoti.

Eks-Vytis.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

38 Park Row 
New York, N. Y.

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, (11.
Lietuvos Atstovybės Aųtrąšąs: 

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

Washington, D. C.

Žmogui š(ame pasaulyje pasi
taiko dribti nuo savo augštų su
manymų taip žemai kad tame 
kritime jis sudaužo dažniausia 
viso gyvenimo siekimus, savo 
garbę, ir savo gerą vardą. Ne
vienas gal dar atitaisytų savo 
klaidas ir gal dar išgalėtų vėl 
pakilti, bet žmonija, kaip šunau
jos gauja, nutupdo vabalu. Pa
vyzdžių galima butu daug su
rasti, bet atminsiu tik didį Le- 
sepsą, Suezo kanalo kasėją, už 
Panamos Kanalą nutupdytą tei
smo suole, ir nors mūsiškius “lo
tų” pirkėjus: dirbo-dirbo, centą 
daužė į centą, indėjo pagalios į 
“lotus” didoką pinigų sumą, o 
praturtėti ne tik nepraturtėjo, 
bet dar visą ką turėjo prakišo— 
trumpai tariant, nulupę vabalu. 
Jam visųgeriausia tada nutilti. 
Todėl vieni — desperatai — ga
lą sau pasidaro, kiti — išmin
tingesni — tveriasi ramesnio 
darbo ir dirba jau nežinomi pla
čiai visuomenei. Bet, neduok 
Dieve, jiems- mėginti vėl sakalu 
skristi: niekas jiems netikės ir 
geriausius jų sumanymus iš
juoks.

Kai taip galvoju, nenoromis 
prisimenu Lietuvos clektpfika- 
kacijos kooperavimo budu idė
ją, kurią kelia Kun. Kemėšis, 
buvęs kitados, kaip teko girdė
ti, “greito praturtėjimo” šali
ninkas. Kun. Bumšas iš “Drau
go” jam karštai pritaria, bet 
“Darbininko” bendradarbis Vi- 
rakas visiems sako: “Be pini
gų nieko nebus, darbo varyti ne
galėsite: juk iš tuščio nei pats 
gudrusis Salįąmonas nieko ne
pripiltų.” Jo lupomis tikrai Sa
liamonas kalba, bet gaila kad ir 
tas Saliamonas nutupia vabalu: 
jis pasirodo visai nemokytas I 
Jis net Lietuvoje gyvendamas 
apie ją nieko nežino ir turi drą
sos tarti žodi net iš tos srities 
kur neturi jokio supratimo: pa
garsėjusią “Nemuno kilpą” jis 
randa ties Druskininkais, kur 
Lietuvis negali nosies įkišti, 
nors rašo apie “Galybės” suma
nymą išnaudoti Nemuną' Lenkų 
sienos musų pusėje — ir jis gi 
mokina kaip Sutaisyti hidroelek
tros gamyklą. Jo pamokinimai 
turi tiek pat vertės kaip jo Lie
tuvos geografijos žinios. Todėl 
apie p. Virako rašinius daugiau 
kalbėti neprisieina. Bet kai kri
tikos griebiasi Kun. Kemėšis, 
baigęs universitetą, kai jis vir
sta iš nevykusių “greito pratur
tėjimo” pasekėjų į kooperacijos 
apaštalus, verta apie tat pagal
voti ir keletą eilučių parašyti: 
juk Kun. Kemėšis bus iš tokių 
kurie nori mėginti vėl sakalu 
skristi....

Na, pažiūrėsime kaip jis yra 
pasirengęs į tą antrą bandymą. 
Visųpirma, kad nors sakalas pa
dangėmis skraido, vis tik pa- 
skraidęs galop nutupia. Kun. 
Kemėšis tai žino, ir iš anksto 
pasirengė nutūpimui vietą: jis, 
mat, nužiūrėjo dąrbininkų dir
vas ir saugiai jas daboja nuo 
“Galybes”, kuriai rodo į išeivi
jos baųkųiinkų ir biznierių pu
sę. “šitie, girdi, Lietuvos šimt- 
procentiniams patriotams su 
su gerb. prelatu-biznieriu K. 01- 
šauskiu priešakyje tiks į drau
govę.” Darbininkus jis pavy
džiai perspėja nuo “šimtapro
centinių patriotų” nors ir gra
žiai jie “čiulbėtų apie patriotiz
mą” ; bet pats sukasi naivumo 
rato kai pradeda svajoti apie 
5—6 nuošimčiu kooperacijos bi
znį. Gaila kad jis nemato gyve
nimo kur sunkiai uždirbtas dar
bininkų pinigas eina į kapitalis
tines bendroves kaip ten barš
kinama didžiais nuošimčiais. 
Gyvenimas jį lyg visai nieko ne
pamokino. o maž tyčia jis pra
eina pro Bishopo ir panašių jam 
biznius kur Lietuviai darbinin
kai, išgirdę barškinimą didžiais 
nuošimčiais, sudėjo net apie de
šimts milijonų dolarių, kurie 
dabar yra žlugę. Kun. Kemešį 
aš suprasčiau jeigu jis, turėda- 
damas omenyje šiuos žulikus,

dėtų pastangas pridaboti Lietu
vių kapitalą, bet kaip jis, pri
pažindamas gerais ir naudingais 
Lietuvai “Galybės” sumanymus 
Lietuvą elektrifikuoti išnaudo
jant jos upių pajiegas, stato 
tiems sumanymams pinkles ir 
kenkia Lietuvai ir Lietuviams 
darbininkams, tai aš statau jį į 
Lietuvos ir Lietuvių darbininkų 
priešų eilę — tiesa, nesąmonin
gą, nes Lietuvoj jis norėtų ope
ruoti Kanados praktikos davi
niais, kns elektra kainuoja-kelis 
šimtus sykių pigiau negu Kau
ne, ir, žinoma, nenorėdamas blo
go, privirtų tokios košės kar 
darbininkai jį ir jo vardą keiktų. 
Mano kritiko nepraktiškumas 
prekyboje ir pramonėje taip ir 
mušasi į akis, o naiviškumas, 
kuriuo jis stalo klausimą, “ko
de! Kaune elektros kaina turėtų 
atsieiti gyventojams kelis syk 
brangiau negu Kanadoj ?” ir dar 
naivesnis atsakymas, “mums vi
sai neaišku” — verčia mane tė
viškai patarti nemėginti skristi 
sakalu kad nenutupli vabalu: 
viena, darbininkai pinigų neduos 
ant 5—G nuošimčio jeigu jiems 
bus galimybes gani i kapitalisti
nėje bendrovėje 10 arba 20 nuo
šimčių; antra, naiviški klausi
mai mažina pasitikėjimą ir ren
gia dirvą nepasisekimui. Be to 
kritikuojant mano brošiūrą, 
Kun. Kemėšis pasikarščiavo, iš
ėjo iš ribų kurias numato dis- 
kilsuojamas klausimas, ir įsivai
zdinęs šv. Kazimiero vienuoly
nui pavojų, stojo jį ginti, ir taip 
juodyki ir plunksna kaip moko- 
lu švaistė į visas puses kad ap
drėbė Prelato K. Olšauskio togą 
ir išmozojo Seserų Kazimierie- 
čių pramintą švarų takelį. Tik
ras meškos1 pasitarnavinias!

Taigi Kun. Kemėšis nepago- 
dojo šventenybių kurias pats 
rodo kitiems, ir įžeidė toguotą 
didybę kuri, kaip pasatilis stovi, 
dar nedovanojo mažesniesiems 
klaidų. Gyvenimo praktikoje, 
tat reiškia rėplioti vabalu iki tol 
kol pirmutinis išdykėlis nesu- 
mindžios. O tada dings koope
racijos idėja, kuriai bus tiek 
pat pakenkta kiek darbininkams 
kurie liko atstumti nuo “Galy
bės”. Jeigu kada nors už tat 
darbininkai sumanytų keikti ką 
tai manau tik Kun. Kemešį — 
nes jie turės teisę prilyginti jo 
pasielgimą prie šunies iš pasa
kos kuris gulėjo ant šieno kupe
tos ir lojo kai jautis prisiarti
no. “Pats neėda ir kitam ne
duoda!” šnekant apie “prakil
nius idealus”, matomus per ko
operacijos stiklus, reikėtų pri
siminti tą pasaką ir tokius 
“mažmožius” kaip kad sakalai 
nuo žemės į padanges pasikelia.

Kas liečia Prelato K. Olšaus
kio biznieriavijno tai aiškiai 
matau musų dvasi.škijos tarpe 
pažiūrų skirtingumą: kai Kun. 
Kemėšis apgailestauja Lietuvos 
kunigų kišimąsi" į biznius, kata
likų Bažnyčios vyriausybė Lie
tuvoje už tai jų nebara... . Ma
tau kad ir Kun. Kemėšis daro 
bandymą “prieš vėją pusti”. O 
musų tautos ilga praktika aiš
kiai sako: “Prieš vėją nepapū
si I” Ir čia Kun. Kemėšis pasi
rodo nepažabotu vėjavaikiu ne
klausančiu senų žmonių patyri
mo. Prancūzai pasakytų: “En
fant gate” — išdykęs vaikas. 
Toks jis yra! Nežinau kas jį be- 
pataisyš. Kad nors gėrėtųsi 
“čiulbėjimais apie patriotizmą” 
tai turėčiau vilties pataisyti. 
Bet kai paklausęs ir paplojęs 
rankom pasako “gerai”, o pas
kui drebia papeįkimo žodžiu 
“neskanu”, pasilieka tik ranka 
moti ir praeiti.

Enfant gatė!
Inž. VI. Pauliukonis.

Autoriaus Prierašas. Minė
tas mano kritikas, Kun. Kemė
šis, buvo pažintas “ex ungue 
leoncm” (“liūtą iš nagų” sako 
Romėnai galima pažinti): para
šo po savo raštu nedėjo. Atsa
kymą siunčiau tik į “Darbinin
ką”. Gavęs jį, Kun. Kemėšis

SLAPTOS SPRAGILU SĄ
JUNGOS SLAPTAS RA- 
PORTAS GERB. SPRA
GILUI APIE ŠIAUDI

NIUS KATALIKUS
Slaptos Spragilų Sąjungos 

Spragilaičių slaptas Skyrius 
Klyvland, Ohoho sušnipinė- 
jo ir praneša vyriausiai gal
vai gerb. Spragilui sekanti 
raportą:

Klyvlando parapijoj ran
dasi vieni moliniai katalikai, 
dar iš Adomo ir Jievos lai
kų užsilikę, yra taipgi ir 
šiaudinių katalikų, kurie iš
dygo po to kaip žmonės pra
dėjo prakaitu kaktos savo 
gaminti sau duoną.

Paskui taipgi išrado kad 
parapijoj priguli labai daug 
tokių kurie ateidami i baž
nyčią ant mišių vienam ki
šeninį turi “Dirvą”, kitame 
“Artoją”, ir vietoj melstis 
už griekus, mislina ką ra
portavus vyriausiai galvai 
Slaptos Spragilų Sąjungos, 
gerb. Spragilui.

Ir toliau išrado kad Lie
tuviškas bankas stovi jau 
dvyliktas metas be kryžiaus 
ant viršūnės, ir Lietuviška 
salė, kurią laisvamaniai iš
laikė nuo klebono apskelbto 
bankruto, irgi ne,išrėdyta 
šventųjų abrozais, nors lau
ke virš durį] randasi iškaba 
labai panaši Į mukutę kokią 
Lietuvoj patįs žmonės pasi
daro iš pagaliukų.

Ir viską šitą parode moli
niams katalikams misijonie- 
riai kurie nesenai čia žmo- 
neliams putė dvasią šventą 
į jų tuščius pakaušius.

Taigi nuo dabar ateina di
di, baisi Sudna Diena šiau
diniams katalikams kurie Į 
parapiją priguli ne del var
ginimo kunigėlių su savo iš
pažintimis ir sakramentais, 
kurie nelenda Dievuliui į au
si:; savo barškėjimu visokių 
malonių, ale kurie patįs sau 
pasidaro ko kiti iš Dievulio 
prašo, ir net duoda ant baž
nyčios kad tik moliniai ka
talikai galėtų bažnytėlę iš
laikyt nuo bankruto ir turėt 
kur melstis.

Moliniams katalikams už
ėjo į galva kad šiaudiniai 
katalikai viską nuo velnio 
gauna ale ne nuo Dievo, ir 
jie sumanė atsitojint nuo jų 
po slapto susirinkimo, ku
riame išnešė tokį dekretą
visųpirmiausia norėjęs man 
“grąžinti su pagarba”, bet ap
sidairęs pamate kitą kelią, kurį 
Inž.-Pauliukonis gali rasti — ir 
nutarė talpinti “Darbininke”: 
“nes darbininkams gali but in- 
domus”, tęčiau ne vieną mano 
raštą, “o drauge su atsaky
mais”. Labai bus malonu pasi
skaityti ir nemaža man garbė 
bus suteikta būti, kritikuotoju 
antrą kartą tokių asmenų kaip 
Kun. Kemėšis, užsipelniusio A- 
merikoje musų “antro Valan
čiaus” garbę — juk mane pati 
tokia kritika stato ant lygios ir 
garbingos papėdės su didvyriais 
“Valančiais”. Todėl kaip lygus 
su lygiu, ir įgijęs delei to išdi
dumo, kalbėsiu toliau iš liuosos 
tribūnos, kur “su pagarba” ar 
be pagarbos neprašys išlipti.

VI. P.

prieš šiaudinius:
Visi šiaudiniai katalikai 

turi būti išmesti iš parapi
jos ir atitolinti nuo Devo ap- 
vezdos, o jų namai aplink 
Lietuvišką bažnyčią turi bū
ti išdeginti pagal Sodomos 
ir Gomoros madą, o jeigu 
kuris bėgdamas iš jų atsi
žiūrėtų atgal, tegul pavirs i 
druskos stulpus. Tada vi
sa Superija butų nustatyta 
druskos stulpais, ba šiaudi
niai katalikai tai ne moliniai 
kurie negali sprandų pasuk
ti į savo praeities darbus.

Toliau, nutarė apšaukti 
bankrutą Lietuviškai salei ir 
tuo išgąsdinę laisvamanius 
ir šiaudinius katalikus išpir
kti iš jų salės šėrus ir ją už
valdyti, o paskui uždaryti ir 
nueiti į bažnyčios skiepą.

Jiems labai įgriso laisva
manių pasisekimai Lietuviš
koj salėj: kada laisvamaniai 
parengia vakarus, salės sie
nos skečiasi ir grindįs lūž
ta nuo publikos, o kada jie 
parengia, iš piktumo patįs 
ko neplyšta kad niekas ne
atsilanko.

Surikiuoti vyčių gvardiją 
ir užpuolus atimti iš laisva
manių ir šiaudinių katalikų 
visus Lietuviško banko šė
rus ir banką užvaldyti pa
gal savo noro.

Visi parapijoms liko iš
skirstyti pusiau: vieni pa
statyti po kairei, kiti po de
šinei.

Davatkos nutarė neit į ba
žnyčią laike šliubavojimo 
kokio bedievio su vyto, ar
ba bedievės su moliniu ka
taliku.

Plakatų dalintojus, vietoj 
išsukt rankas pagavus ant 
gatvių, o plakatus degint, 
initarta'pačius dalintojus iš
kepti.

Visiems kas “Dirvą” skai
to nutarta išdegint ženklai 
ant kaktos jeigu neatsižadės 
jos ir vis nešis į bažnyčią.

Šitokį pavojų išgirdę, vi
si šiaudiniai ir moliniai ka
talikai naktų nemigo ir gal
vojo ką daryt: ale protas ne
apleidžia žmogų bėdoje ka
da prie jo tikrai kreipiesi:

Visi “Dirvos” skaitytojai 
parapijonai nutarė ir užra
šė “Dirvą” ant savo pačių 
vardų ir liko liuosi nuo di
delio smertelno grieko, o pa
rapijoj jie prisirašę savo 
vardais kaipo šeimynų gal
vos.

Už atmetimą nuo bažny
čios, šiaudiniai katalikai su
siorganizavo į slaptą Zaka- 
beušo Broliją ir skubinasi 
pirmiausia išmest iš parapi
jos ir bažnyčios visus moli
nius katalikus.

Šiaudiniai katalikai, orga- 
nizuokites! Iš jūsų daugiau
sia minta visokie dykaduo
niai, molinių katalikų jie ne
gali graužti. Kur moliniai 
duoda dolarį, jus duodat 
šimtą. Išmeskit iš parapijos 
visus molinius balvonus.

Rastenis Baigė Advoka
tūros Mokslą

“Sandaros” pranešimu, Nadas 
Rastenis, gyvenantis So. Bosto
ne, A. L. T. Sandaros Vice Pre
zidentas, baigė advokato mok
slą Bostono Universitete.

Smagu mums susilaukti dar 
vieno profesionalo savo veikėjų 
eilėse. Nadas Rastenis taipgi 
žymisi kaipo poetas, rašytojas ir 
geras kalbėtojas.

Linkime jam gero pasiseki
mo pradėjus savo profesiją.

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio paEIu- 

rėjimui prisiųsaami I3c.
“GYDYTOJAS”

4454 So. Western a ve.
Chicago, HL
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MINISTERIJOS GRIUVIMAS IR KLERIKALAI
CU Lietuvos ministerių ka- 

bilieto suirimu apsireiš
kia tikra komedija. Galva
nausko kabinetas griuvo dė
lei to kad kabinetas nutarė 
imti Naruševičiaus sutartą 
Anglijoj paskolą Lietuvai.

Kadangi (kabinete buvo 
Krikščionių Demokratų di
duma ir jie sutiko ant Na
ruševičiaus plano, reikia nu
žiūrėti “krikščionybe” dide
lę iškalno surengtą klastą. 
“Krikščionis” kabineto na
riai, nerasdami kelio kitaip 

' Įkūnyti senai laukiamo ka
bineto sugriuvimo, nutarė 
priimti Naruševičiaus planą 
kad ji pasiuNus seimui, sei
mo ‘krikščionių’ diduma ga
lėtų atmesti, tokiu budu iš
šaukiant kabinetui pabaigą.

Jau aišku visiems kad mi
lijonierius bankininkas Kun. 
Vailokaitis savotiškai tvar
ko Lietuvos finansus ir pa
skolas. Jis patvarkė ir šia
me atsitikime sau tinkamai, 
o "^krikščioniškam” seimui 
tik reikėjo jo planu vaduo
jantis atmesti aną paskolos 
planą.

Amerikos klerikalai jau 
senai troško Galvanausko 
kabinetui galo kad galėtų 
sulaukti “savo kabinetą” — 
iš vienų, “krikščionių”. Tas 
darbas žinoma nelengvas, ir 
nežinia ar ras jie užtektinai 
savo tarpe asmenų Į minis
teriją, bei ar drys patįs vie
ni savo kabinetą tverti. Bet 
geisti to jie gali, gali ir rė
kauti.

Keisčiausias yra “Drau
go” suklykimas apie kabine
to griuvimą. Kad užslėpus 
savo kunigų pastangas pa
sipelnyti milijonus, “Drau
gas” rėkia kad Naruševičius 
tų milijonų narėje sau gau
ti kaipo “komišiną”, o nega
lėdamas gauti, sugriovė ka
binetą.

Kam ta “krikščioniška” 
veidmainystė, kam ta baisi 
melagystė? Kam tas kabi
neto apgailavimas? Juk se
nai laukėt kabineto griuvi
mo, dabar tik džiaugkitės, o 
ne kaltinkit ką buk tai su
griovusį kabinetą. Nevers- 
kit savo klastingų tikslų pa
sekmes ant kitų žmonių. 
Bukit krikščionis, o ne me
lagysčių platintojai. Kabi
neto griuvimo laukėt, jo su
laukėt. Norit “krikščioniš
ką” turėti, bandykit pada
ryti., Nors sykį išdryskit 
pasirodyt visuomenei su sa
vo darbais. Pavaldykit Lie
tuvą vieni be bedievių: tada 
žmonės matys kad jus patįs 
darot niekšystes ir klaidas, 
ką dabar ant priešingi] par
tijų žmonių suverčiat. Ta
da greičiau ateis jūsų vieš
patavimui galas.

▼ ▼ ▼

Naujas “Draugo” Re
daktorius

Jokis kitas musų laikraštis 
taip tankiai nemaino redakto
rius kaip “Draugas”. Jau tik 
pastarais keliais metais imant, 
prie “Draugo” buvo Kun. Bučys, 
paskui Kun. česaitis, Kun. Bum- 
šas. Dabar redaktorystę užima 
K. Pakštas, tituluojamas Profe- 
sorium-Daktaru, su pažymėji
mu visokių universitetų kuriuos 
jis baigė.

Ir Bučys ir česaitis vadinosi 
tai profesoriais, tai daktarais, o 
kas iš jų naudos?

Nelieka nieko kito prie nau
jo “Draugo” redaktoriaus pri
dėt kaip tik žodžius iš “Saulės”:

“Dr. Kazys Pakštas šiomis 
dienomis apėmė dinstą redakto
riaus laikraščio “Draugo”, išei
nančio Chicagoje.

“Iš jo biografijos kuri tilpo 
tame laikraštyje dasiprantam 
jog p. Pakštas yra atsižymėjęs 
augštani moksle, todėl tikimės 
jog bus daugiau mandagesnis 
redaktorius už buvusius prie to
jo laikraščio, neužkabinės berei- 
kalo ir neves polemikas su kitais 
laikraščiais.”

Jau pasirodė kas per paukštis 
ir Prof. Dr. Pakštas: kitus laik
raščius šlamštais vadina ir ki
tus žmones už nieką laiko.

Neturime vilties nieko geres
nio ir iš jo sulaukti.

Prie “Naujienų “Inter
nacionalizmo”

“Naujienos” pasiėmė kriti
kuoti musų bendradarbio p. J. 
Bičvergo straipsnį “Nieku Kal
bos”, tilpusi “Dirvos” No. 23. 
Kadangi iš to straipsnio ištrau
ką padariusios kalba su “Dir
va” tiesiog, ir mes norime dau
giau prie to pridėti.

“Naujienoms” nepatinka mu
sų tautiečių norėjimas tautišku
mo Lietuviams, ir kad kitos 
tautos butų internaeionališkos 
mums, t. y. kad jos darytų bro
liškai, o ne kaip daro Lenkai ir j 
Prancūzai.

Kaipo pavyzdį internaeioliš-1 
kūmo ir gražaus sugyvenimo

parodo mažas tauteles, Šveicari
ją ir Daniją.

Ir “Naujienos”, nors mums 
primeta dvejopo doros saiko pa
naudojimą,' vienok irgi naudoja 

|jį ne prasčiau kaip mes. Švei
carija įsigyveno lyg kokią tradi
ciją palaikymą ir užtarimą nuo 
kitų valstybių, ji kaip lėlė visų 
valstybių užstojama. Jai bepi- 
ga būti “internacionališka” kur 
žmonės pametė savo tautišku
mo jau senai ir nesivaržo už pa
kreipimą šalies tai prie Italijos, 
tai prie Francuzijos tai prie Vo
kietijos. Lietuvoj kas kita: ten 

i ir Lenkai ir bolševikai (tiesiog 
j naminiai priešai) veda kožni į 
(savo pusę; jie viduje daro vis- 
I ką aršiausio, o ne internaciona- 
liškai. Jiems iš lauko irgi pa
deda jų sandraugai, stačiai val
stybės daug didesnės už Lietu
vą. Lietuvoj negali būti tokio 
“internacionalizmo” kaip Švei
carijoj, kur iš mišinio tautybių 
virto Šveicarų tauta, kur aplin
kybės davė įsistiprėti ir pakilti 
augščiau už kitas.

Reikia pažvelgt į kitą daugy
bę mažų tautų kurios ir perse
kiojamos, ir plėšomos kad pada
ryti lysvarą su Šveicarija.ir Da
nija, kurios užtariamos.

Mes nenorime tokio “interna- 
ĮCiolizmo” kokį nori padaryti 
Francuzai ir Lenkai: pavengt 
Lietuvą kad po Lenkų globa ga
ilaus susitarptautintų ir žlugtų 
jų sukuryj. Tada, aišku, butų su

tikimas Lietuvių su Lenkais ir 
kimas Lietuvių su Lenkais ir 
nereiktu su vidujiniu priešu er- 
geliuotis ir tampytis už jo pa
stangas graužti Lietuvos kūną 
ir versti viską prie Lenkų.

Tas pats tinka bolševikų pa
stangoms prispausti mus prie 
Rusijos šono.

Butų bloga jeigu mes norėtu
me versti Lenkijos Lenkus prie 
Lietuviškumo, ir užėmę Lenkų 
žemes prievarta Lietuvint sveti
mus gaivalus. Arba jeigu no
rėtume varu priverst Latviją 
but su Lietuva vienoj valstybėj.

Mes tada butume šovinistai, 
o ne dvejopu saiku saikuojanti 
dorą patriotai.

Mes norime kad Lenkai palik
tų mus ramybėje, neplėštų mu
sų žemių, neskriaustų žmonių, o 
mes anaiptol nemanome Lenkų 
skriausti kada jie pasiliaus mus 
skriaudę.

Duodant prilyginimus iš “in- 
ternarionalizmo” mažųjų tautų 
reikėjo pridėti ir vieną didelę — 
Ameriką, čia irgi visos tautos 
gražiai sugyvena, ir čia yra di
desnėmis proporcijomis visokių 
tautų negu šveirarijoj. Bet ai
škiai matom kodėl čia yra gra
ži “internacionališka” tvarka — 
todėl kad nei viena tauta nesikė
sina kitai už gerklės imti, kaip 
daro Lietuvoj mažumos prieš 
pačią Lietuvą.

Mes vis sakome: nereikia kad 
dvi kaimyniškos šeimynos viena 
su kita išvien gyventų, tik tegul 
abi moka nevogti iš kitos daržo 
kopūstus ir būdamos svečiuose 
pas kita kitą lai negrobia ką pa
sitaikę neštis sau.
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Amžinasai Žydas
(Eugene Sue — Vertė K. V. J

KAIP ŽMOGUS
VYSTĖSI

JAVOS salos beždžionė žmo
gus, moksliškai užvardintas 

Pithecanthropus Erectus, arba 
pusė žmogaus ir pusė beždžio
nės, iš apie pusės milijonų metų 
atgal turėjo veidą žmogui pana
šų pažiūroje, ypatingai nuo že
miau akių. Nosis buvo labai 
plati ir burna labai didelė su sto
ra atsikišusia apatine lupa. Jo 
akis buvo daugiatįkaip gyvulio; 
tai yra, laukinės ir stačios. Vie
nok jis žinojo kaip naudoti tit
nagą, kas liudija jog jo smege
nis vystėsi, ir jis turėjo žmo
gui panašius dantis, kas yra tik
ras ženklas jog jis palengva iš
ėjo iš beždžionės.

Jus žinot, evoliucija veikia 
labai lėtai, ir vadinami Foxhall, 
Piltdonn ir Heidelbergo žmonės 
ir kiti dar atrasti Anglijoj ir 
Vokietijoj, visi geri pavyzdžiai 
mokslininkams prirodymui žin- 
gčjimo žmonių kūno sudėjimu ir 
protu. Dabar mes pereisime iki 
žmogaus iš 40,000 iki 60,000 
metų atgal. Jis turėjo burną 
daug geriau išrodančią negu tie 
pirmesnieji. Akis ir burna bu
vo daugiau žmogiškos išvaizdos, 
ir visas sudėjimas buvo mažiau 
panašus j gyvulį. Tai buvo Ne- 
anderthalio žmogus, supranta
ma su tūlomis žymėmis antro- 
poidinės beždžiones; bet jis jau 
smarkiai ėjo prie žmogiškos iš
vaizdos ir smegenų, nežiūrint 
kad gyveno urvuose.

žmogaus evoliucija iš nuo 20 
iki 40 tūkstančių metų atgal 
buvo labai aiški. Jo veidas bu
vo labai žmogiškas ir dikčiai pa
gerėję. Jo anatomija augštai 
išsivysčius, ir tų laikų žmogus 
tikrai turėjo smegenis kurie dir
bo labai gerai, nes mokslinin
kai, niekad nepaliaują darbinin
kai, sako jog šis primitivis žmo
gus iš to amžiaus turėjo gink
lus, ugnį ir padargus ir žinojo 
kaip juos naudoti. Jie persikė
lė iš Azijos j Vakarinę Europą. 
Jie buvo tie Kro-Magnai, inteli
gentiška rasė, kas reiškia jie 
buvo toli nuo barbarų. Jie tu
rėjo kūną kaip musų ir rasti jų 
skeletai tą rodo, ir jų smegenįs 
buvo didumo beveik kaip mu
sų. Mokslininkai įrodo kokio il
go laiko reikėjo tokiam išsivys
tymui kūno ir smegenų nuo Ja-

vos beždžiones.
Paskui veidas žmogaus iš 15 

iki 20 tūkstančių metų atgal tu
rėjo naturalę ir malonią švelnią 
išvaizdą. Lupos, nosis, akis ir 
galva buvo tokio pat sudėjimo 
kaip musų. Jie smarkiai žengė 
pirmyn ir skirtumas tarp anų 
veik pusės milijono metų atgal 
buvusio veido ir to viršuj apsa
komo tik stebina kaip gam
ta galėjo taip padaryti.

Šitie pastarieji buvo ta pati 
musų Nordiška rasė, kuri apsi
reiškė Skandinavijoj ir pagaliau 
apsigyveno Danijoj, Belgijoj ir 
Francuzijoj. Tos bastančios! 
gentės paliko po savimi žymes 
rodančias kad jie buvo dailą 
mylinti ir morališkai geri žmo
nes. Jie turėjo ugniakurius, į- 
nagius ir drapanas. Jų žymes 
mokslininkai atrado. Iki to lai
ko žmogus palengva vystėsi 
pergyvendamas naturales aplin
kybes, atvirame ore labai pras
tu budu. Kitaip evoliucija iš 
beždžionės nebūtų buvus galima.

Dabar mes pasieksime Egip- 
tišką veislę iš apie 12,000 metų 
atgal. Jie tuo laiku buvo labai 
protingi žmonės, civilizuoti ir 
gabus daugeliu atžvilgių. Jie 
taipgi buvo pirmtakunai astro
nomijos srityj. Jie pabudavojo 
piramidas ir šių dienų inžinie
riai neišmano kaip anie kaip tas 
darbas buvo padaryta 6,500 me
tų atgal. Nuo to laiko žmonių 
veislė prasiplatino po visą žemę. 
Chiniečių istorija susekama nuo 
4,200 metų atgal. Jie buvo aug
štai civilizuoti virš 3,000 metų 
atgal ir tada jie labai augštai 
buvo susipažinę su astronomija. 
Grekų tautos istorija siekia at
gal virš 3,000 metų ir jie buvo 
ypatingai gabi tauta.

Aštuoniasdešimts iki 100 me
tų atgal dauguma musų žmonių 
išrodė sveiki sudėjime, gerai iš
sivystę ir protingi, nežiūrint jų 
apriboto mokslo. Palengva mo
dernines idėjos persikeitė iki to 
kad musų geriausi žmonės ne
seka natūralių teisių veisimos! 
ir platinimosi, taigi tikras šalti
nis proto jau apmažėja.

Daugybė musų šių dienų žmo
nių mažėja sudėjime kūno, o su 
laiku tas bus labai pažymu, li
tas turės intekmės ant protavi
mo, nes smegenįs proporcingai 
su kimu bus mažesnės, ir paliks 
silpnesnės. Nors kiti sako kad 
visas sudėjimas mažės, tik gal
va didinsis.

Dr. A. L. Graičunui. — Daly
kas su SLA. ir Sandaros rinki
mais galėjo užsibaigti po to kaip 
liko išrinkta tie kurie daugiau
sia balsų gavo. Taip paprastai 
esti visose organizacijose. Bet 
Tamista nors rašot jog nepyks
tat už neišrinkimą, vienok ra
šot įvairiausių priekaištų tiems 
kurie, rinkimus laimėjo. Taigi 
kas čia kaltesnis, ar Tamista, 
j ieškodamas net bolševikų laik
raščiuose vietos išsibart ant lai
mėjusių rinkimus, ar tie kurie 
savo spaudoj ginasi ir Tamistos 
tokį švaistymąsi papeikia?

Tamistos straipsnelio netalpi
name del to kad nenorime be- 
reikalo užsibaigusiais klausi
mais visuomenę trukdyti.

Kaip žinantieji įrodė, Tamis
ta net už bolševikus kandidatus 
savo balsus Susivienijime ati- 
davėt norėdamas pakenkt tau
tininkų “steamroleriui”, bet tuo 
pačiu pylėt aliejų kad bolševikų 
“steamroleris” geriau važiuotų. 
Jeigu bolševikėliai laimėtų Susi
vienijime jie ant Tamistos visai 
neatsižvelgtų, gal dar daugiau 
išjuoktų negu dabar. Jų tikslus 
gerai žinot, kam dar kaltint tau
tininkus už norėjimą išgelbėt 
Susivienijimo iš pražūties na
gų ? Tautininkai remia tokius 
kandidatus kuriuos žino laimė
siant.

Nėra nieko blogo jeigu SLA. 
pirmininkas turi bendro su uni
jomis, o (Sandaros pirmininkas 
su laivų kompanijomis. Tas tu
ri daugiau reikšmės, nes duoda 
progos Lietuvius išgarsinti ir 
laikyt juos reikšmingesniais ne
gu tik va tu paprastas žmoge
lis. Kitos tautos tik per savo 
organizacijas ir Amerikos gyve
nime daug ko laimi, nes organi
zacijų vadai priverčia Ameriko
nus su jų tautos žmonėmis skai
tytis. O Tamistai tas išrodo la
bai blogu daiktu.

Ar reiktų didesnės sarmatos 
Lietuviams jeigu koks bolševi- 
kėlis pozuotų kaipo Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje prezi
dentas — tos organizacijos ku
ri įsteigta dar tais laikais kada 
apie bolševizmą pasaulis nieko 
neišmanė? Tik pamislyk, Dak
tare, ir nereiks Tamistai bartis 
nei ant Gegužio, nei ant Liūto 
už tai kad jie yra musų žymiau
sių organizacijų vadais ir dirba 
tautos labui, ir patįs turi pažy
mias vietas Amerikonų tarpe.

(Tąsa iš pereito num.)

SKIRSNYS XXIX.

Agrikola Baudoinas.
MUSŲ kalvis poetas, augštas jaunas vy- 
1 ras, apie dvidešimts keturių metų am
žiaus, huvo dikto sudėjimo ir vikrus, su 
tamsios išvaizdos oda, tamsiais plaukais ir 
akimis, atviro, reikšmingo veido. Jo pana
šumas į Dagobertą buvo labiau pažymus iš 
storų rudų ūsų kuriuos jis augino pagal 
mados; ir iš smailai nueinančio smakro. 
Jo žandai, vienok, buvo skutami. Alyvos 
spalvos velvetinės kelinės, mėlyni marški
niai, apnešti dūmais, juodas kaklaraikštis, 
neatsargiai užrištas apie jo tvirtą kaklą, 
audeklinė kepurė su siauru kazyriu, suda
rė jo aprėdalą. Vienatinis dalykas kas bu
vo priešingai negu darbe reikalinga, buvo 
graži purpurinė gėlė, su sidabruotais lape
liais, kurią jis parsinešė rankoje.

— Gerą vakarą, motin, — tarė jis, ir 
tuoj priėjęs pabučiavo motiną.

Paskui, su draugišku linktelėjimu, jis 
pridėjo: —Labą vakarą, Motin Kupriuke.

— Tu dikčiai pasivėlavai, sūneli, — ta
rė Pranciška, eidama prie mažo pečiuko 
ant kurio jos sunaus paprastas valgis gera- i 
vo; — man pradėjo net rūpėti.

— Rūpėti apie mane, ar apie mano va
karienę, brangi močiute? pridėjo Agri
kola šypsodamos; — tai jau tu ir neatleisi 
man už tos skanios vakarienėlės laukimą 
manęs, bijodama kad nesusigadintų, a?

Taip sakydamas, kalvis vėl bandė mo
tiną pabučiuoti.

— Gana, tu išdykėli; apversi man skar- 
vadą.

— Butų labai gaila, motin; nes labai 
skaniai kvepia.. Parodyk kas joje yra.

— Palauk biskelį.
— Tikrai žinau kad tu turi spirgintų. 

bulvių su lašiniais, ką aš taip mėgstu.
— Kadangi subata, žinoma, — atsakė | 

Pranciška lyg paaiškindama.
— Ištiesų, — tarė Agrikola, gražiai pa

sikeisdamas šypsą su Motina Kupriuke; — 
bet, kalbant apie subatą, motin, štai tau ma
no alga.

— Ačiū tau, vaikeli; padėk pinigus ant 
lentynos.

— Gerai, motin!
— O, kokią puikią gėlę tu turi, Agri

kola, — prašneko jauna siuvėja patėmijus 
ją vaikino rankoj, — Niekur dar aš gražės-, 
nės nemačiau. O dabar žiema! Tik pa
žiūrėk, poni Baudoiniene.

— Žiūrėk, motin, — tarė Agrikola, nu
nešdamas gėlę pas ją; — žiūrėk kokia, pa
sidžiauk ja, pauostyk. Niekur negausi sal

desnio perfumo; tai mišinis vanilos ir apel
sinų žiedų.

— Ištiesų ji skaniai kvepia, vaikeli. O 
kokia graži! — tarė Pranciška, džiaugda
mosi. — Kur tu ją radai?

— Rask ją, motin! —pakartojo Agri
kola, šypsodamasis. — Ar manai tokias gė
les galima rasti ant gatvių kaip mūsiškės?

— Kur taigi tu ją gavai? — teiravosi 
kupriuke, dalindamas! žingeidumu su se
ne Pranciška.

— A! jums matyt norisi žinoti! Na, 
užganėdinimui jūsų, ir pasiaiškinimui ko
dėl aš taip vėlai parėjau; nes kas nors kitas 
mane sugaišino. Tai buvo man ypatingas 
vakaras, turiu pasakyti. Aš buvau besi
skubinąs namon, kaip išgirdau mažą loji- 
mą ant kampo Rue de Babylone; buvo tik 
pradedą temti, ir aš pamačiau labai gražų 
mažą šuniuką, vargu didesnį kaip mano 
kumštis, juodai geltonai margą, su ilgais 
šilkiniais plaukais, ir ausimi kurios siekė 
jo kojas.

— Turbut buvo paklydęs, nabagėlis, — 
pratarė Pranciška.

— Taigi, nuspėjai. Aš paėmiau tą šu
nytį, ir jis pradėjo laižyt man rankas. Ant 
jo kaklo buvo raudonas satino kasnykas, 
surištas didele kukarda; bet kadangi ant 
to nebuvo savininko vardo, aš pažvelgiau 
apačioj kasnyko, ir pamačiau mažesnį kal- 
nierių, padarytą iš aukso plotvelių ir auk
sinių retežėlių. Išsitraukęs degtuką užsi
žiebiau, ir radau užrašyta šuniuko vardą ir 
kad jis priguli Panelei Andrienne de Kar- 
doviliutei, No. 7, Rue de Babylone.

— Taigi tu buvai toj pačioj gatvėj kur 
šunyčio namai, — tarė Motina Kupriuke.

— Taigi. Paėmęs tą mažą gyvulėlį po 
pažasčia, dairiausi aplinkui, iki priėjau prie 
ilgos sodno sienos, kuri rodės neturi galo, 
ir radau mažas dureles vasarnamio, prigu
linčio be abejonės prie didelių namų esan
čių kitame gale sodno. Pažiūrėjęs į viršų, 
pamačiau “No. 7”, naujai nupieštą ant tų 
mažų durų. Aš paskambinau, ir į keletą 
minutų, praleistų, be abejo, apžiūrinėjant 
mane per groteles iš kito šono (nes esu tik
ras kad mačiau per groteles porą akių žiū
rinčių j mane), vartai atsidarė. Ir dabar, 
jus netikėsit nei žodžiui ką aš pasakysiu.

— Kodėl ne, vaikeli?
— Nes tas išrodys kaip pasaka.
— Kaip pasaka? — pridėjo nusistebė

dama Motina Kupriuke.
— Tikrai sakau jog išrodo kaip pasa

ka. Aš ir dabar stebiuosi tokiu nuostabiu 
įvykiu; tai yra kaip prisiminimas sapno.

(Toliau bus)

S

‘Artojo’ Liaudies Dainų Koatestas
RINKIT LIAUDIES DAINAS -
MUSŲ liaudyje yra begalo daug

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.

GAUKITE DOVANAS!!
Rinkit kiek daugiausia jų ga

lit. Rinkit visokias, meiliškas, ka
riškas, vargų-džiaugsmų, vestuvių 
ir laidotuvių.

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

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

Saugokitės neperrašinčkit dainų 
iš knygų, nes redakcijoj yra visos 
knygos kokios tik išleista, galima 
bus 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
rni pabaigos nežinot.

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

“ARTOJO” REDAKCIJA.

S
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Dalyvauki! Konteste! Skaitykit “Artoją”
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ALGIS ir GIEDRUTE

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

T. M. D. REIKALAI
________________________ :---------'

IŠ POLITIKOS 
PAKRANTES

(Tąsa iš pereito num.)
Kristijonas

[Intikrinančiai, Algiui]: Aš kalbėjau su 
Sodrekiu pirm jūsų išjojimo Į Kelmiją — 
ir dabar nesenai su Sodrekiene — apie su
stiprinimą krikščionybės šiame krašte. Ma
tai pats, Algi, čia meš kai kiškiai turim slap
stytis su savo tikėjimu ir nežinom kada ga
li pagonis mus užpulti ir išžudyti. Štai 
Pomeranijoj, po vienų apsikrikštijimo, kiti 
užpuolė, išžudė juos, išdegino viską ką jie 
krikščioniško turėjo, ir išgriovę bažnyčias 
pavertė vėl viską pagoniškai kai]) pirmiau 
buvo. Peikia mums skubint apsidrutint, ir 
tada aš galėsiu apsibut šiame krašte ant vi
sados ir pastatydinsiu Dievo garbei maiti
nami, kaip jau seniau kalbėjau.
Algis

Viskas tas aišku, bet nesuprantu nieko 
daugiau iš jūsų.
Kristijonas

Tuoj' sužinosi viską. Mes nusprendėm 
apvezdint ta.ve su Sodrekio du'ktere Lade, ir 
tik tada galėsim toliau savo šventą darbą 
tarp pagonų plėsti.
Algis

[Akis išvertęs]: Jus nusprendėt?! Bet 
dar aš nieko apie tai nežinau ir nespren- 
džiau!.... [Paeina šalin susijaudinęs.]
Kristijonas

Algi, tu tokia savo kalba prieštarauji ti
kėjimui! Tikėjimas to reikalauja! Mes 
kitaip galime pražūti greičiau negu spėja
me!. ... [Intemptai žiuri i Algi, apimda
mas jo pečius.]
Mangatis ->

Neduok Dieve, Sodrekio (lukteri paimtų 
koks neapsikrikštijęs, arba iš toli atvykęs 
jaunikis, mums Sodrekis tada liktų sveti
mas, ir dar gal atsimestų nuo tikėjimo!. ...
Kristijonas

Argi tau Ladė nepatinka? Tokia graži, 
patogi mergaitė? Ir jai kas butų tinka
mesnis kad ne tu? Sodrekis tave net norė
jo užsivadint’ i savo namus. Kodėl neužsu
kai pas juos? Butų pavaišinę, ir kitaip tu 
butum mums atsakęs dabar.
Algis

[Švelniau, susimaišiusiai]: Bet aš dar 
nepasirengęs vestis, man patinka karionės, 
ir aš noriu vėl jot i kitur kraštus padėt 
kryžeiviams platint tarp pagonų tikėjimą, 
iki ateis eilė pradėti pas mus.
Kristijonas

Joti galėti ir apsivedęs— žiūrėk kaip da
ro pats senis Sodrekis. Bet tada nereiks 
joti toliau, mes galėsime pradėt darbą čia 
ant vietos. Iki šiolei čia apsikrikštijusieji 
yra tik savanoriai, kaip ir jus patįs ir jūsų 
vergučiai; o nenorinčių mes negalim nei 
užkalbint. Jie šoka ant musų ginklu, ka
da mes turim tik gražiais žodžiais Į juos 
kalbėti. Tau susigiminiavus su Sodrekiais, 
suvienijus jiegas su Sodrekio jiegomis, tu
rėtume tvirtą sieną ir tuoj galėtume atvi
riau su Kristaus mokslu išeiti.
Alane

[Prisiartinus prie Algio]: Sunau, jau 
metas tau rinktis žmoną, tat ar negeriau 
butų skirtis Sodrekiu Ladę — musų arti
miausiu kaimynų, negu tikėtis kur kokią 
tolimą prisipiršti? Arti čia kiti neapsi
krikštiję.

Kristijonas
Apsimąstyk, Algi, o tuo tarpu mes turime 

susinešt su Kergaila, pranešt jam tą po
piežiaus įsakymą ir paskubėt su žiniomis 
apie Kelmiją, kolei dar jos neatvėsusios.
Mangatis

Kergaila yra mums pavojingas, nes gir
dėjot, jis stiprina savo pilį ir apdrutino Per
kūno Kalną. Jei be Sodrekio pilno užtik
rinimo veiksime, mes prieš Kergaila nega
lime atsilaikyti. Jis bile dieną gali mus už
pulti Sodrekjui įgrąsnęs nesikišti.
Alane

Geriausia Sodrekį užtikrint bus tik Algio 
paėmimu jų dukters. Kas žino ko jis j ka
rus dabar jodinėja — ar ne jieškodamas 
sau žentų svetimose šalyse?.... Jis gar
bės godus, ir bile kas gali jį pakreipti sa
vaip. .. .
Algis

Leiskit man su Kergaila susieiti. Nors 
jie musų nekenčia, bet mano rankoj kar
das stipriai laikosi. Paminėsiu dar apie 
Gotfrydo pažadą atsilankyti į musų kraš
tą, ir leisis jis kalbėt apie krikščionišką ti
kėjimą.
Kristijonas

Atsargiai kalbėkim apie Kergaila nors 
dabar; kolei kas neparodykim jokių prie
šingumo žymių, tik kalbėkim apie tikėji
mą kurio persiėmę jau net didieji Mozūrų 
kunigaikščiai, ir kaip atsitiko Kelmijos gy
ventojams. Kergaila pastojęs krikščioniu 
gali būti tokiu pat galingu kaip dabar yra. 
Gal prikalbėsim vieną kitą jo namiškių gra
žiuoju. Paskui bus lengviau ir jį patį pri
kalbint. .. . Naudos daugiau bus mums pa
tiems čia ant vietos. Atėjusieji mums j pa
galbą viską sau norės paimti. Aš tariau 
vykti pas Kergaila kaip tik jus parjosit.
Algis

Gerai, sutarkim rytoj vidurdienyj vykti 
į Kergailų pilį.
Kristijonas

Mes net galim prižadėt statyt bažnyčią 
ant jo žemės ir jo patrono vardu kokį jis 
apsikrikštijęs priims.
Alane

[Su baime ir susirupinimu]: Bet.... 
Kunigas rodos žadėjai statyt bažnyčią ant 
musų žemės. ... [Žiuri Kristijonui į akis, 
rankas susiėmus.]
Kristijonas

[Gudriai nuramina]: Mes galim tik pri
žadėti.... Tai tik prižadas.... žmogus 
ant prižadų daugiausia puolasi.... [Al
giui] Rengkimės rytoj vykt pas Kergailą. 
Surink palydovus. Mums reikia bandyt jį 
apkrikštyt pirm negu atvyks kiti.... [Vėl 
ramina Alanę] Nesirūpink, šeimininke... 
[gražiai paglosto.]
Algis

Rytoj apie pietus viskas bus paruošta — 
arkliai ir palydovai.
Kristijonas

Tik atminkit visi: grąsinimų nerodykit, 
nes galim gyvi iš jo pilies daugiau neišei
ti. ... Rytoj aš busiu priešpiečiais, ir ga
lėsime joti. ... [Prieina prie Algio, deda 
ranką ant jo peties, įkalbančiai] Per nak
tį dar apsimąstyk apie tai ką mes tau kal
bėjome, ir aš pagalvosiu ką toliau turėsime 
veikti....

“Kultūros” B-ve Paima 
TMD. Knygų Mainais 
“Kultūros” B-vė Šiauliuose, 

apie kurią musų nariai daug ži
no iš ginčų už susidėjimą su ja 
ir prieš susidėjimą, TMD. Sek
retoriui Sekiui pasitrusus suti
ko paimti TMD. seniau leistų 
knygų mainais už savo knygas 
kokias Draugijos Literatinė Ko
misija parinks. Tos naujai gau
namos knygos bus išdalintos 
nariams kaip greitai jos ateis.

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
pirmiau yra išleidus gana daug 
įvairių knygų, kurių daug ir li
ko po išdalinimo nariams. Jų 
dar gali gauti naujesni nariai 
pas TMD. Knygių (J. Solis, 903 
\V. 33rd St., Chicago, 111.) už 
numažintą kainą. Atminkit, na
riai visas TMD. knygas gauna 
numažintomis kainomis, pigiau 
negu jos paprastai parsiduoda.

Bet kadangi yra daugiau ne
gu galima butų greitai išpar
duoti, tam tikra dalis knygų ei
na į Lietuvą, kur jų irgi žmo
nės laukia ir kur jos bus nau
dingos, o tuo tarpu mes gausi
me visai be atlyginimo naujų 
knygų savo nariams.

šiose dienose tos knygos iš
siunčiama Lietuvon.

Naujos Nariams Knygos
Kaip greit ateis mums knyga 

“Iš Tamsios Praeities Į Šviesią 
Ateiti” dar nežinia, nes nors iš
siųsta, kaip pranešta, kovo 19 
d., siuntinis dar nepasiekė T. M. 
D. Centro valdybos ir žinia apie 
atėjimą knygų dar negauta.

Vienok tas yra gal jau tik sa
vaites kitos klausimas.

“Iš Tamsios Praeities į švie
sią Ateiti” yra 220 puslapių di
delio formato knyga, su gausy
be iliustracijų iš žmonių kultu- 
rinimosi. Aprašo Įvairių veislių 
gyvenimą, ne tik baltųjų.

ši knyga’ ateis be kietų dro
bes viršelių, tai bus tik papras
tais storesnės popieros virše
liais.

“Pasaulio Istorija” bus dve
jopo darbo, popieros ir audimo 
viršeliais. Kurie nariai yra mo
kėję už viršelius seniau, o kny
gą gavo be viršelių, kadangi su 
viršeliais neišleista, jie už pir
mą “Istorijos” knygą už virše
lius nemokės. Mokės visi nauji 
nariai.

Kaip pereito Seimo nutarta, 
už apdarus reiks mokėti po 50c 
nuo kežuos knygos. Kaip tik 
bus žinia apie “Istorijos” siun
timą Amerikon, nariai gales 
pradėt mokėti pinigus už apda
rus kad butų galima žinoti kiek 
kokioms kuopoms siųsti knygų 
su apdarais, kiek paprastais ap
darais.

[Uždanga]
[Bus daugiau]

Persikelian  tiems Kitur
Slogesniems laikams užėjus, 

kartais pasitaiko pavieniui ar 
visai šeimynai išsikelti į kitą 
miestą. Tas vienok nedaro skir
tumo. žmogus vistiek skaitosi 
TMD. narys, tik turi neužmirš
ti savo pareigų ir ką jam Drau
gija duoda. Dažniausia musų 
žmonės važinėja Į didesnius ar 
dideslius miestus. Juose papra
stai yra TMD. kuopa. Ją reikia 
susijieškoti ir persikelti jon. Ir 
ten gausi savo knygą, galėsi 
veikti, darbuotis Draugijos ir 
vielinės kuopos labui.

Kur nėra kuopos, narys vis
tiek lieka TMD. nariu ir buna 
pavienis narys. Tik jis turi su
sinešti su centro sekretorium.

Labai patartina stengtis su
tverti kuopas ten kur jų nėra. 
Atvykęs kur, susipažinęs su ke
letu Lietuvių, tuoj susitark, su
sirašyki! penketas ar daugiau, 
ir įkursit kuopą. Tada gausit 
iš Centro kuopai numerį, ir taip 
auginsit Draugiją ir platinsit 
visuomenėje jos idėją ir knygas.

Dabar ypač lengva sutverti 
naują kuopą kada Draugija lei
džia tokį milžinišką veikalą kaip 
“Pasaulio istorija”. Gal praeis

vėl desėtkas ar daugiau metų iki 
ką nors tokio panašaus Draugi
ja suras išleisti. Didelių veika
lu vienoj krūvoj ne visada gali
ma išleisti, ir retos progos žmo
nėms juos gauti. Dabar atėjo 
tokia proga už paprastą narinę 
mokesti gauti apie 1300 pusla
pių paveiksluotą veikalą trijose 
knygose. Imkit jį. Tai yra jū
sų tik už vieną dolarį metuose, 
paliekant TMD. nariu.

Iš šiam numeriui antros T. M. 
D. Seimo protokolo dalies nega
vome, nes naujasis sekretorius 
pereitą savaitę buvo išvažiavęs 
ant vakacijų.

AKRON, OHIO
Malonu parašyti iš TMD. 12 

kuopos buvusio susirinkimo 11 
d. birželio. Nauja kuopa, nauji 
sumanymai, nauji visuomeni
niai darbai. Nutarta surengti 
šeimynišką išvažiavimą ant ti
kės kaip greit bus galima, o gal 
sulaikysim tokį surengti sykiu 
su Clevelando kuopa kur pusiau- 
kelyje.

Visi nariai sutinka kad mu
su kaimynine “Dirva” pasiliko 
TMD. organu. Nutarta pasitar
ta su redakcija del tūlo vietinio 
korespondento rašinėjimų ne
tikusių korespondencijų ant tam 
tikrų asmenų kas vietinius Lie
tuvius tik pykdo. Galima raši
nėti žineles, tik nekliudyt ypa
tų bereikalingai. Reikia praša
linti iš laikraščio šmeižtus ku
rie platinama redakcijai neži
nant. 12 kp. Koresp.

| DEL APRŪPINIMO 
. MOTINŲ IR JŲ 

^KŪDIKIŲ sveikatos.

kUDIKiv
GEROVės skYRIUS

Siame skyriuje mes laikas 

•no laiko gvildensime rei
kalus įdomioj būsiančioms 
motinoms ir molinoms jau
ny kūdikių.

Baudimas

Kūdikių aprūpinimas ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurj mes tu
rime regu Iiariškals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvildeutL.

AukleJani kūdikį reik vengti žiau
raus pabaudimo, kadangi jie nežino 
kas gera, kas bloga. Kūdikis seka 
savo palinkimus, ir jei jie neved i ji 
gvron linkmen tai tėvų pareiga yra 
parodyti gerą. Perdaug tėvų yra ap
imti tai]) vadinamo “nedaryk” inpro- 
čio. Jei tokie pašvęstų tik pusę tiek 
laiko parodymui kaip nukreipti kūdi
kio noringą domę i kuri nors sveiką 
ir norma lišką kelią tai turėtu kur 
kas linksmesnius vaikus. Kūdikis 
yra opus tvarinys ir turi visus suau
gusio norus bei palinkimus. Jei šie 
palinkimai nuolat yra draudžiami, jis 
verstinai turės jieškoti kokio negeis
tino kelio ir išeigos.

Pagrindai' Prižiūrint Sergantį Kūdikį
Jaunas kūdikis, gavęs karštį, turi 

tuoj būti guldomas i lovą vėsiame 
ramiame ir gerai išvėdintame kamba
ryje. Reikia jam leisti ilsėtis ir mie
goti kiek tik nori. Kūdikis kurs yra 
neramus, piktas, turi kokį nors skau
dulį, bet be karščio irgi taip pat jis 
daro.

Sergančio kambarį nereikia paver
sti į sueigų butą kūmutėms ir kaimy
nams. Nors kūdikis ir nesirgtų lim
pama liga, vUgi geriau atskirti ji 
nuo kitą vaikų iki liga liks ištirta. 
Sekant šitą atsargą bus galima iš
vengti daugelio limpamų ligų plėti
mosi.

Ar jūsų kūdikis verkia? Ar ner- 
vuojasi ir nerimsta? Jei taip tai vei
kiausia jo maistas jam netinka. Jei 
negali žindyti savo kūdikio, ir jei jis 
neauga iš krūtų pieno, duok jam Bor- 
den’s Eagle Pieną — pieną kuris lai
mingai išauklėjo šimtus tūkstančių 
kūdikių. Lengvai pagaminamas — 
tik atmiešk virintu vandeniu kaip pa
mokinama. Per 65 metus motinos 
davė Eagle Pieną kaipo vieną didelę 
sveika tos dovaną savo vaikams. Jį 
gydytojai rekomenduoja kūdikiams, 
kurie menki ir sirguliuojanti, nes jis 
lengvai suvirškomas ir teikia pilno 
maistingumo.

Be to kad tinka kūdikiui, jis dar 
geriausias maistas nedapenėtam vai
kui. Pažymėti tyrinėjimai vesti mo
kyklos vaikų tarpe rodo kad vaikai 
maitinami Eagle Pienu padidėjo abel- 
nai imant septyniais svarais daugiau 
negu tie kurie penėta paprastu bon- 
kų pienu. Sek savo vaiką atidžiai. 
Pasverk dažnai. Atmink kad neda- 
sveriąs reikalingo sunkumo vaikas 
yra nedapenimas. Jaunas vaikas tu
ri gauti du šaukštu Eagle Pieno kas
dien atmiešto trimis kotvirtdaliais 
puodelio šalto vandens. Duok pary-

Gah anausko Prašalinimas.
Galvanausko kabinetas nu

verstas. Koalicija tarp Valstie
čių Liaudininkų ir Krikščionių 
Demokratų sulužo. Klerikalai 
panorėjo valdyti patįs vieni Lie
tuvą ir pravesti padiktuotas iš 
Romos reformas. Galvanausko 
vietininku žadama paskirti A. 
Tumėnas, ištikimas kademų tar
nas.

Nors Europoj ministerių ka
binetų perversmai atsitinka la
bai dažnai, bet toks apsireiški
mas visgi nėra sveika. Lietu
voj yra labai maža prityrusių 
vesti valstybės reikalus žmonių, 
o pas klerikalus jų beveik visai 
nėra. Dabartinėse aplinkybėse 
Galvanauskas buvo pakenčia
mas žmogus, kuriam pritardavo 
ne vien Liaudininkai bet kar
tais ir socialistai. Kaip Įstengs 
valdyti kraštą vieni klerikalai, 
tai dar paslaptis.

Sandariečiai ir Lietuva
Mums nėra vis viena kas val

dys Lietuvą. Kartais Tėvyne 
mums daugiau rupi negu tiems 
Seimo didumos vadams kurie 
kraunasi sau turtus dažnai nu- 
skriausdami kraštą. Mes netu
rim jokių egoistinių tikslų, bet 
del Lietuvos ateities norėtume 
pareikšti kad klerikalų diktatū
ra yra pavojinga. Musų užda- 
vinis dar neužbaigta. Ginti pil
ni] demokratiškumą ir apsaugo
ti piliečių laisvę bei tautingumą 
nuo partijos diktatūros yra, 
man rodos, šios dienos ir ryto
jaus Sandariečių pareiga. f Gai
la tik kad Tėvynės ydos atšaldo 
nckuriuos nuo Lietuvos. Bet 
taip neturėtų būti Nėra pa
saulyje šalies kurioj butų idea
le tvarka. Visur tenka kovot 
už ją žodžiu ir veikimu. Mes 
taip ir darykim. Padidinkim sa
vo intaką Lietuvoj ir parem- 
kim Valstiečius-Liaudininkus. 
Ateis laikas ir mes laimėsim; 
nusiminti nėra ko.

M j ■**’' ’ • IJ
Pagirti Puodas.

Klerikalai dažnai mėgsta pa
sigirti savo tautiškumu. Bet 
tautiškumo pas juos nėra nei į 
nago juodimą. Vietoj kad su
šelpti Vilniaus Lietuvių prie
glaudas ir išauklėti iš našlaičių 
apšviestus tautinius darbuoto
jus sulenkėjusio! dirvoj, kleri
kalai agituoja už statymą vie
nuolynų. Sako kad jau nema
žai pinigų esą tam surinkę. Ir 
kam, rasi, tas reikalinga? Ko
kią naudą musų Tėvynė turės iš 

! tų vienuolynų? Tiktai tą kad 
' kokios ten seseris ir vienuoliai 
vaikštinės ir kels neapikantą 
vienų prieš kitus. Bet vaidus 
juk kelia ir komunistai su Len
kais. Mums jų jau užtenka. 
Lietuviams reikalinga toleran
cijos ir daugiau visuomeninio 
susipratimo. Klerikalų veiki
mas toli gražu nėra patriotiš
kas.

Nulaužė Ragus
Paskutiniu laiku Sandarie- 

č.iams nemažai tenka susidurti 
ir su komunistais. Komunistų 
tikslas yra užimti Lietuvių di
džiausią tvirtovę — SLA. Tuo
met jie jausis ne prasčiau už so
vietų valdžią Maskvos Kremli- 
ne. Juk komunistams seilės te
ka kuomet jie pradeda galvoti 
apie Susivienijimo iždą ir orga
ną. Pinigų užtektų net čekai 
pasiųs! i. Bet Lietuviai vargu 
ar kada leis komunistam/ išaik- 
voti skatikus kurie per ištisą 
eilę motų buvo dėliojami apsi
gynimui nuo bado ligoje, arba 
sušelpimui šeimynų po tėvo mir
ties.

Bloga Pasekme
Pabaltijos valstybių pasitari

mai Kaune turėjo ‘ nepaprastos 
svarbos, ypač Lenku atžvilgiu. 
Varšuva stengėsi kiek galėda
ma izoliuoti Lietuvą kad su ja 
niekas nesiskaitytų. Bet tas 
matomai nepasisekė. Galvanau
skui tenka atiduoti žymi dalis 
kredito už tą Lietuvių laimėji
mą. Tik gaila kad jo kabineto 
krizis sutrukdys Įvykinimą tos 
Kauno konferencijos nutarimų.

Kliumpiakojis.
čiais ir po pietų. Senesni vaikai daž
nai jį blogsta su ginger alum, vaisių 
sunka, suplaktu kiaušiniu ir skan- 
skoniu.

kštu audimu ir Colgate’s Ribbon Den
tal Cream. Vėliau mokinkit vaiką 
šveisti dantis reguliariai po kiekvieno 
valgio u Colgate’s. Jis turi mėgia
mą skoni vaikams.

Kaip tik pasirodo jūsų kūdikio dan
tis, pratinkit jį dantis ųžžiureti. Šva- 
rinkit dantis sB pirštu padengtu min- I

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk' juos ateičiai.

YonK.u.s

BORDEN BUILDING NEW YORK

JEI. tavo kūdikis gauna tinkamą, 
maistą, tai jis augs stiprus ir svei

kas. Eagle Pienas yra priimtas mai
stas kūdikiams per 63 metus ir išau
klėjo tūkstančius kūdikių į stiprius 
ir sveikus vyrus Bei moteris.
Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, prisiūsk 
mums šitą paskelbimą ir mes jums pasiusime pe
nėjimo instrukcijas, Kūdikių Knygą jr kitokias 
brangias informacijas, dykai.

THE BORDEN COMPANY

txxxxx^rrxzxxxxxxxxxxzxxxxtxxxxxxxzxxxxxzxxxxzixxzxxzxJ

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos ! 
; organizacija Suvienytose Valstijose, !
; kurios turtas siekia arti $500,000.00.
" Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta §248,587.80 ■
" pomirtinių. Pašalpų išmokėta §247,687.15.
“ * H" SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- !
> imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti "Tė- ’ t vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už puse kainos. j

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

£ LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA :
į 307 W. 30th Street New York, N. Y. ■
aQazxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxcxzxxxxxxxxxxxxxx
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VIDURAMŽIŲ MIESTAS
(Tąsa iš pereito num.)

Pinigų skolintojo užsiėmimas buvo taip 
jau ir pavojingas. Pagalinus Lombardams 
tekdavo plotai 'žemės, gi Ritieris, nebetekęs 
savo turto, parsisamdydavo kariškiu pas 
kokj nors galiūną kaimyną, kurs dar nebu
vo prakišęs savo turtų.

Jo malonybė bet gi galėjo eiti ton mies
to dalin, kur gyvendavo Žydai. Čia jis ga
lėjo pasiskolinti pinigų, mokėdamas pen- 
kisdešimtj ar šešisdešimti nuošimčių palū
kanų. Bet ir tai buvo ne koks geras. Bet 
ai- buvo išeitis? Kaikurie tų žmonių, gyve
nusių mažame mieste apie pili, sakoma, tu
rėję pinigų. Jie gerai pažino tą jauną po
ną per visą jo amžių. Jo tėvas ir jų tėvai 
irgi buvo gori pažįstami. Jie visgi paklau
sys jo prašymo. Jo malonybės raštininkas, 
dažniausia vienuolis, vedęs jo sąskaitas, 
siunčia rašteli pas geriausiai žinomą pink
li ir prašo nedidelės paskolos. Miestelio 
gyventojai susirenka kur nors auksakalio 
darbavietėje ir svarsto pono reikalavimus. 
Neišpuola atsisakyti. Nebūtų taip jau pa
doru prašyti ir “palūkanų”. Pirmučiausia, 
imti palūkanas butų kaip tik priešinga ti
kybos principams; antra gi puse vertus, po
nas tegali mokėti nuošimčius savo ūkio pro
duktais, gi tų produktų ir miesto gyvento
jai turi.

— Bet, — pastebi koks siuvėjas, pratęs 
filozopuoti, — leiskime sau, jei mes parei
kalautume sau kokių nors privilegijų už 
musų pinigus? Mes visi mėgstame žvejo
ti. Bet jo malonybė draudžia mums žve
joti jo upėje ir kūdroje. Leiskime sau, 
mes duosime jam šimtą dukatų, gi jis už tai 
lai duoda mums raštu leidimą laisvai žve
joti visoje jo upėje. Tokiu budu jis gaus 
sau šimtą dukatų, mes turėsime žuvies, ir 
visiems bus gera!

Jo malonybė, sutikęs su tokiu pasiūly
mu, pasirašė mirtiną savo galybei nuo
sprendi. Jo raštininkas surašė sutarti. Jo 
malonybė pastatė kryželi (nes jis nemokė
jo rašyti) ir iškeliavo Į Rytus. Už dviejų 
melų jis vėl sugryžo, nuplyšęs ir nuskuręs. 
Miesto gyventojai žvejojo pilies kūdroje. 
Jo malonybei nepatiko žvejų sukinėjimasis 
čia pat, greta jo pilies. Jis liepia savo tar
nams nuvaryti žvejus. Teisybė, jie nuėjo 
sau, bet tą pati vakarą ateina Į pilį pirkliu 
delegacija. Jie visi labai mandagus, svei
kina jo malonybę laimingai gryžus iš toli
mų kelionių. Jie gailisi, kad jo malonybę 
tie žvejai supykinę, bet jo malonybė visgi, 
tur būti, atsimena patsai davęs jiems lei
dimą laisvai žvejoti. Ir čia jie parodo jo 
malonybei sutarties raštą, kurs buvo sau
giai laikomas auksakalio spintoje, kol jo 
malonybe buvo1 Šventojoje Žemėje.

Jo malonybei visa tai nepatinka. Bet 
jam ir vėl reikia pinigų. Būdamas Italijo
je, jis pasirašė ant kažkokio dokumento, 
kuri dabar turi žinomas bankininkas Sal- 
vestro dei Medici. Tasai dokumentas — tai 
vekselis, ir už dviejų mėnesių reikia jis su
mokėti. Išviso reikia užmokėti tris šimtus 
ir keturisdešimts svarų Flamandų aukso! 
Prie šitokių aplinkybių prakilnus ritieris 
negi gali leisti savo širdžiai ir savo sielai 
pykti. Taigi jis ir vėl užsimena apie kitą 
nedidelę paskolą. Pirkliai išeina pasitarti 
tarpusavy.

Už trijų dienų jie gryžta ir pasako 
“taip”. Jie jaučiasi tikrai laimingi, galė
dami pagelbėti savo ponui, bet už tuos 345 
aukse svarus ponas turi duoti jiems kitą 
raštu pažadėjimą, (kitą Čarterj), liudijan
ti, kad jie, miesto gyventojai, gali turėti 
savo tarybą, kuri bus renkama visų miesto 
pirklių ir laisvųjų žmonių, ir ta taryba ves 
visus miesto reikalus, be jokio pilies pono 
kišimosi Į miesto valdymą.

Jo malonybė, žinoma, baisiai įpyko. 
Bet, — juk jam reikalingi pinigai! Paga
vaus, sakydamas “sutinku”, pasirašo car

ter/. Už savaitės jis pasigailėjo tai pada
ręs. Pasišaukia savo kareivius ir, nuėjęs su 
jais į auksakalio dirbtuvę, reikalauja to 
rašto, kurį jo gudrus pavaldiniai, naudoda
mies jo sunkia padėtim, išreikalavo iš jo. 
Atėmęs raštą, jis sudegina jį. Miesto gy
ventojai žiuri j visa tai ir tyli. Bet kai jo 
malonybei vėl prireikė pinigų dukters krai
čiui sumokėt, jis jau nebegali gauti nei ska
tiko. Po to nelaimingo įvykio pas auksa
kalį jo kreditai visai nusmuko. Jis jau bu
vo priverstas nusižeminti ir siūlyti miestie
čiams susitaikymo. Pirm, negu jo malo
nybė gavo pirmą dalį skolinamųjų pinigų, 
miestiečiai jau turėjo visus savo senuosius 
čarterius ir dar priede naują, kuriuo lei
džiama pasistatyti “miesto rotušę” ir tvir
tą bokštą čarteriams nuo ugnies ir vagių 
laikyti, kitaip sakant — apsisaugojimui 
nuo paties pono ir jo ginkluotų tarnų.

Šitoks, bendrai imant, buvo gyvenimas 
toje gadynėje, kuri sekė Kruciatas. Tai 
buvo labai negreitas procesas, — valdžia 
palengva mažėjo pilyje ir didėjo mieste. Ži
noma, buvo ir’mūšių. Ne vienur žuvo ir 
auksakalių ir siuvėjų, ir ne vienur sudegė 
pilis. Ir beveik nepastebimai, nematomai 
miestai ėjo turtingyn, gi feodaliai ponai ėjo 
skurdyn. Kad išsilaikius, jie beveik visur 
ir visu laiku buvo verčiami tfeikti miestams 
čarterius ir visokias privilegijas už pini
gus, kuriuos gaudavo iš miestų. Miestai 
augo. Čia galėjo rasti sau prieglaudą pa
bėgę iš dvarų baudžiauninkai ir čia jie, pa
gyvenę keletą metų, likdavo laisvais žmo
nėmis. Miestuose spietėsi energingiausi ir 
smarkiausi apielinkių žmonės. Jie didžia
vosi savo teisėmis ir laisve ir tą savo jaus
mą bandė išreikšti bažnyčių ir visuomenės 
triobėsių statyboje; šituos triobėsius jie 
statydavo visur aplink senas turgavietes. 
Jie rūpinosi, kad jų vaikai galėtų geriau 
už juos gyventi, ' todėl statė' mokyklas ir 
vienuolius mokytojus. Sužinoję apie koki 
žmogų, galėjusį piešti paveikslus, jie tuoj 
kviesdavo ji pas save ir duodavo gerą išlai
kymą už piešimą visokių paveikslų, daž
niausia iš Šventojo rašto.

Bus: Viduramžių Savivaldybes.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

RUDUO
Šaltas vėjužėlis
Blaško gelsvą lapą,
Piktas putujėlis
Nor’ jam skirti kapą.

Pučia be atvangos,
Plėšia jo gyvybę, 
Stum’ prie myrio angos 
Su visa galybe.

Lapas neatlaiko:
Trūksta, jo kotelis,
Miršta jis pirm laiko, 
Miršta vienintelis. .. .

Ventos Akmuo.
Nuo Juoku Red.: Tai matot, 

sakytumėt kad musų poetai vis 
priešingai daro negu kiti: kada 
kiti poetai dainuoja apie rudeni 
rudenio laiku, mūsiškiai apie tai 
gieda vasaros laiku.

Bet vis taip redakcijose išei
na su patinkamais raštais: kad 
ir vėliau juos gavę kiša pirmiau 
už kitų prasčiau parašytus raš
tus.

Nesupraskit musų klaidingai: 
nemanykit kad šios eilės para
šytos sekančiam rudeniui ir kad 
del jų gerumo mes jas patalpi
nome dabar, nesulaukę nei ru
dens.

Priešingai, šios eilės pas mus 
guli jau nuo pereito rudens — 
vis atidėjome talpinimą, talpin
dami geresnes.

Jose mums tas nepatinka kad 
gerb. poetas dainuoja tik apie 
vieną lapą. O visa paslaptis to 
yra tame kad jis nori sulaikyt 
galūnes tų dviejų eilučių — “la
pą” ir “kapą”.

Kada lapų milijonų milijonai 
vėjo blaškoma, kodėl pasirinkt 
lik vieną lapeli ir apie ji dai
nuot? Lyg butų audroj apie 
vieną dulkelę dainuoti kada jų 
debesiai su vėju eina.

Worcesterio M. Paltanavičia, 
(“Amerikos Lietuvio” leidėjas) 
padarė biskį kitaip: kada kitos 
agentūros siunčia į Lietuvą su 
pasažieriais po vieną vyrą, gerb. 
Paltanavieia leidžia keleiviams 
patarnauti dvi merginas.

Ir mums užsinorėjo su ta eks
kursija važiuoti, nes tikrai ži
nome kad tas merginas ant lai
vo reikės kam nors užžiurėti — 
ne baikos bus kada laivas įsi
sups ....

Keisčiausiais antgalviais mu
sų laikraštijoje pasižymi S. Bos
tono “Darbininkas”. Paskiau
sia jo keistenybe buvo toks ant- 
galvis per visą pirmą puslapį: 
“BRANGENYBĖ LIETUVOJE 

KYLA”.
Kas, kas, bet brangenybė ne

gali kilti. Kilti gali kainos, ar
ba pragyvenimo reikmenų kai
nos, ir jos per save sudaro bran
genybę.

Daugelis musų redaktorių iš 
to “didelio rašto” išeina iš kraš
to.

▼ ▼ ▼

Tik seniu pasakos kad gegu
žio menuo yra gražiausias.

Mes savo gadynėje jau persi- 
tikrinom, nes nedykai žieminius 
ploščius reikia dėvėti net iki bir
želio. Ką jau kalbėti apie “me
džių pasirėdymą vasaros rubu”, 
apie kitokius senių palikimus iš 
gamtos gražybių gegužyje.

Viskas keičiasi, ir keičiasi 
metlaikiai taipgi. Buvo kada 
laikai kuomet pavasariai prasi
dėdavo kitais mėnesiai, ir dienų 
su naktimis susilyginimai buvo 
ne kovo 21 ir rugsėjo 20 d., ta
da gal gegužis buvo šiltas ir gė-

lės sužydėdavo. Bet tai buvo 
tūkstančiai metų tam atgal.

Norėdami palaikyt šį kampe

lį liuosą nuo astronominių daly
kų, šiuomi nukertame savo kal
bą apie metlaikių keitimąsi.

RODYKLĖ No. G.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

Lietuviškai-Angliška* ir Ang liškai-Lietu rifik&fl
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- 
vendamns. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tarne skyriuje ir randi. Valiuojančiam į 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmfršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų av 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs noai- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje smouov 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... $10.01)
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtai .......... $11.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

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 tesis per daug numerių. Iš 
jo pažinsit dailininkų pasauli.
IR KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.

UŽSIRAŠYKIT DABAR!
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje. 

Tiktai $1 metams, Lietuvon $1.25.
“ARTOJAS”

3352 Superior Ave, Cleveland, Ohio

PLEISKANOS
PUCKAI ANT VEIDO?

Musų konteslas jau atėjo — 
pusės metu Įtikėjimas pasibaigė, 
ir sykiu suėjo penki metai nuo 
šio kampelio Įsteigimo. Mums 
smagu pasisakyti kad skaityto
jai šį kampelį vieni labai mėgo, 
kiti labai nekentė, o mes ypatiš- 
kai džiaugiamės kad turėjome 
kur, po juokų kauke, pasakyti 
labai daug teisybės. Teisybė yra 
labai karti. Tiesiog ją sakant, 
žmones labai subruzda. O kada 
pašaliais ją imi plėsti, visi atsi
žiūri ir palengva persiima be jo
kio lermo ir intūžimo ant tų į 
kuriuos pirštu parodai.

šalip talpinimo juokingų (ir 
graudžių) eilių, šalip komentarų 
prie jų, ir šalip pamokinimo ne
kuriu kaip eiles rašyti, mes tu
rėjome daug ko čia sudėję kas 
atnešė naudos ne tik jums, bet 
ir mums. Mes galėjome nesi
varžą sakyti kas mums patiko, 
be laukimo iš kur nors kritikos 
ar negražių užsipuolimų kaip 
visada esti kitoj vietoj ką. nors 
parašius.

Až
Kaip ir kiti laikraščiai, ir mes 

įsivedėm tokį kampelį kur gali 
drąsiai kam tik nori įžnybti ar 
įkąsti. Vieni laikraščiai turėjo 
vienokius, kiti kitokius kampe
lius, kiti ir dabar turi, bet nere- 
guliariškus, ir ne visų išsilaikė 
ištisai. Jau tik tokiems kampe
liams ar vidurėliams atsiradus 
lengva suprasti kad tai su tik
slu kam nors krepštelti tas pa
daryta. Ir žiūrėk tai vienaip tai 
kitaip tai tą tai kitą ir kanda
ma. Blogiausia su kitais kad jie 
pasislėpę taip darė. Mes nesi- 
slapstome. Ir nors nebijojome 
nieko, vienok dar nei vieno taip 
skaudžiai neįkandame kaip kiti 
redaktoriai tai padaro net savo 
rimtais vadinamuose editoria- 
luose.

Kontesto laimėtojus jau mes 
žinome. Sužinosite jus sekan
čiame numeryje.

Prisiųskit savo vardą ir adresą, gau
sit dykai Lietuviu kalboj išleistą ap
rašymą kaip išsigydyt. Tūkstančiai 
tuoini pąsinąUdojo. Rašykit tuoi:

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

Virimo Receptai
Šeimininkės pasiganėdina padary

damos skanius ir maistingus pudin
gus. Senoviški pudinikai yra geri, 
bet sekantis receptas yra toks kuris 
užganėdins senus šeimynos narius ir 
taip pat jaunus. Bandykit padaryti 
jį kada norėsit gero pudingo.

TUTTI FRUTTI PUDINGAS
3 puodukai evaporated pieno
Vz puoduko cukraus 
'/z puoduko vandens 
Sponge pyragas 
2 kiaušiniai
1 šaukštukas kukuruzų krakmolo
1 šaukštukas vanilos
Vaisių ir riešutų
Suplak kiaušinius, cukrų ir krak

molą į vieną; dadūk du puoduku pie
no ir vandenį. Virk dubaltavam vir
duly] iki bus tiršta Smetona. Nuimk 
nuo ugnies ir sudek vanilą. Turėk 
stotkus gatavus sudėtus su paeiliui 
sukrautais sluogsniais sponge pyra
go, pjaustytų datulių, vyšnių ir rie
šutų. Pilk šiltą kiaušinienę ant to 
ir padėk ant ledo atšalti. Kuomet 
gatavas pjaustyk ir duok, su suplak
ta grietine.

Virtuvės Reikaluose
Svogūnų, kručkų ir visos kopūstų 

giminūs kvapsnį galima kiek apma
rinti biskelį prižiūrint virime; kvaps
nis paeina iš jų aliejų kurie išgaruo
ja. Daržoves reikia išmirkyti biskį 
pasūdytam šaltam vandenyje ir padė
ti ant ugnies šaltame vandenyje, lai 
vanduo užverda ir aliejus nusiims pa
vidale putų.

Rudas cukrus reikia laikyti drėgno
je vietoje kaip skiepe arba ledų šė
poje kad nesukietūtų ir nepasidarytų 
grumstai.

Jeigu parengtas mėsai apsilaistyti 1 
sosas pradėtų skirtis pirm davimo i 
salą, dadėk kelis šaukštukus karšto 
vandenio ir smarkiai išplak. Jis pa
sidarys toks koks buvo pirmiau.

Niekad nesudek mėsos arba pauk
štienos greta prie ledo, neigi nepadėk 
jų plokščiai ant torielio ar skarvados.

Naminiai Pasigclbėjimai
Prašalinimui bryžių paliktų balta

me audekle, išmazgok tyrame vande
nyje dadėjus biskį ammonijos.

Kuomet koks nors jūsų gražiausias 
rakandų šmotas gauna plėtmą, pa- 

I mirkyk sugeriamą popierį karštame 
vandenyje ir padek ant tos vietos. 
Paskui uždėk karštą prosą iki šlapu
mas išgaruos.

Išėmimui plėtmų iš lino audimo, 
sušlapink visą šmotą ir visada pro- 
syk jį arba visai šlapią arba visai 
sausą.

Perbrušyk per patiesalus retkar
čiais su šluota pamirkyta karštame 
vandenyje kuriame dadėta biskelis 
terputino. Tas atnaujins apiblankusį 

jkarpetą stebėtinai ir tuo pat laiku 
apsaugos nuo kandžių.

i
Grožės Patarimai

Nepatogiai esančios kojos, nuo už
leidimo ir negerų čeverykų nualsina 
nervus. Tas reiškia kad jus senstat 
—kiekvienas mažas skausmas ir so
pėjimas. kožnas momentas nepatogu
mo prisideda prie sudarymo raukšlių 
ant veido, pražildinimo plaukų ir su- 
kumpinimo figūros. Taipgi ant kojų 
buna užaugos ir dar labiau kenkia. 
'Taigi, reikia labai atsargiai pasirin
kti čeverykus kurie tinka ir nesirink 
jų tik del gražumo.

Ypatiška Sveikata
Daktarai dar vis ragina naudoti 

senoviškus, namie darytus muštardos 
pleistcrius nuo šalčio krutinėję, bron
chito, muskulų reumatizmo, lumbago, 
arthrito ir neuralgijos, kadangi jie 
yra labai naudingi ir pagelbsti tiems 
skausmams prašalinti. Kaip padaryt 

; Muštardos Pleister j. Padarymui sti- 
į praus muštardos tepalo, sumaišyk du 
i ir pusę uncijos Muštardos į švelnią 
košelę šaltame vandenyje; sumai
šyk astuonias uncijas sumaltu lininiu 
seklų su viena puskvorte karšto van
dens. Sumaišyk sykiu j muštardą ir 
apklok tepalo storai ant storo rudo 
pupierio. Padenk su muslinu ir už
dėk ant skaudamų vietų. Apklok su 
vata ir pridrutink viską prie kūno su 
limpančia juostele.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Visada laikyk dėžę Borden’s Eva

porated Pieno savo ledu dėžėje. Jis 
nesusigadina ir atsakys visiems tik

slams kur reikia pieno. Jūsų krau- 
tuvninkas noriai parduot jums Bor
den’s nes jis žino kad tas užganėdins.

toms

‘ Dek Savo 'I

Incorfy&pa-fefo 134.9 .
PUBLIC SQUARE

Taupymus į Taupymų Banką”

£

'fc»

r>
i

i

Incorporated
1840

a suteikti saugų investment^ 
gauna pinigus mažomis sumomis, 

ir nori taupyti juos, liet neturi būdų saugiam jų padėjimui i 
naudonėn, arba investinimui j biznį.” 1

l ai vra dalis šios Society apgar
sinimo iš 1852 metų, trįs metai 
po jos įsteigimo 1849 metais.

iandieną Society for Savings, 
?ptyniasdešimts penkių metų 
mžiaus, turi tuos pačius augštus 

patarnavimo idealus.

Su daug didesniais šaltiniais ir di
desniais patogumais ji suteikia 
šiai sričiai patarnavimą seniausio 
ir didžiausio taupymų banko šioj 
Valstijoj.

f s
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That’s what rotten in Denmark, 
the ice, murmurs Tony Virbic
kas.

S. V. VALDŽIOS LAIVAI

LITHUANIA
By Sir Harry Brittain, 

K.B.E., LL.D., M.P.

(Continued)
One very reassuring aspect 

of the situation in all three Bal
tic States, upon which 1 should 
like to lay some stress, is their į 
attitude to Bolshevism. While

influence and that with this ob-1 
ject in .view Keistutis, Vytau
tas’ father, in 1342 concluded 
a commercial treaty, with Eng-j 
land, while Vytautas himself, j 
wishing to open “a window into | 
Europe” which should not be 
dependent upon Germany, re
stored the Baltic ports of Pa-

, langa and Šventoji.
The 

proves

OFFICE CAT

Lithuanian language 
,------  the non-Slavonic origin

R is necessarily the policy of of the Lithuanian peopie as a 
It is one of the oldest,these States to maintain friend-į w}10je

if not the oldest, language ex
tant in Europe, closely related 
to Sanscrit, with a vocabulary 
of nearly a hundred thousand 
words, which is rapidly increas
ing to meet modern require
ments. In his excellent book on 
Lithuania Mr. Harrison men
tions that, in the opinion of ex
pert investigators, the Lithu
anian language affords proof of 
a primitive connection between 
the Lithuanians and the Greeks. 
The cradle of Indo-European 
races is generally located on the 
shores of the Caspian Sea; it is 
therefore 
after the dispersion of the an
cient Aryan family, these two 
peoples for some time pursued a 
common route towards the west. 
Subsequently, their path div
erged ; the Eolians. Dorians, lo- 
nians, and Thracians, tribes of 
pure Hellenic race, drifted to
wards the 
Aestians 
north and 
ves on the
Today the ancient Balts are re
presented only by the Lithua
nians and the Letts, or Latvi
ans. These two peoples, how
ever, have developed along dif
ferent lines. The Letts passed

thely relations with Russia, 
temperament, even more than 
the mental calibre of the peo
ple, is such that it instinctively 
rejects Communism as a prin
ciple of practical government. 
The Russian Soviet in 1919 
made repeated efforts to sub
due the new Baltic Republics 
and to compel them to enter the 
Bolshevik Federation, but in 
vain. After a very shortlived 
effort, and in due course Mos
cow saw the advisability of con
cluding peace with its neigh
bours on the Baltic border.

In these three young Repub
lics, to which perhaps Finland' 
may be added, resolutely op- Į 
posed to Communistic theories 
as a basis of government, Eu
rope at a critical phase of af
fairs found a natural barrier 
to the future spread westward 
of the Bolshevik tide. Today, 
with the inevitable modification 
of Bolshevik practice which has 
supervened in deference to the 
facts of life, the menace is
less acute, but, all the same, 
considerations alike of self-in
terest and general peace should 
counsel a policy calculated to 
strenghten these Border States 
both economically and political
ly , since in this way we may under the dominion of the Teu- 
very well be guarding an im-; t011ic Order and became Pro- 

' portant flank of our external ■ testants, whereas the Lithua- 
influence against the possible: nians formed an independent 
of future unpleasant surprises. įstate and are Roman Catholics.

Personally, while fully alive ■ fheir languages also have drift- 
to the value and importance of i ocj farther and farther apart, 
the new Lithuania as a political ancj į0CĮay are two distinct idi- 
1 actor, offering, as she does, a 1 oms which, nevertheless, reveal

BY JUNIUS

far

not impossible that,

south, whereas the 
or Balts travelled 
established themsel- 
šhores of the Baltic.

splendid point d’appui for any 
advance upon the Russian mar
ket, I am no less interested in 
some other phases of Lithuani
an life and character.

I should like, for instance, to 
remind those who may venture 
to disparage Lithuania’s title to 
an independent national exist
ence, that in the Middle Ages 
she was one of the most power
ful States in Europe, with terri
tories spreading from the Bal
tic Sea to the Black Sea, and 
that the Grand Duke Vytautas 
the Great, who governed the 
country at the end of the 14th 
century and the beginning of 
the 15th cęntury, was a ruler 
widely known and respected for 
both his military prowess and 
administrative gifts. One of 
his most notable achievements 
was the crushing defead he in
flicted upon the Teutonic Order 
at Grunewald in 1410, and his 
well-trained levies opposed an 
iron rail to the disastrous en
croachments of the Tartar Gold
en Horde.

It is of interest to note that 
as far back as the 14th century 
Lithuanian policy strove a- 
gainst the spread of Germanic

of

a common origin.
(To be continued.)

DESPAIR
By Walter R. Baublis.

Blow not, Oh winds, thy tale
Love untrue,

Seek not to heighten the grief 
of my heart

With memories that were too 
dear to part

And feelings to deep-rooted to 
subdue.

No more shall Love’s sweet song 
enter my ears,

But as the water from a lofty 
height

It will fall far below and lose 
might

And then lay helplessly in 
sparkling tears.

its

Howe’er, unlike the waters 
steady flow

Which with the aid of time, 
soon wear away

All obstacles that may beset its 
way

Ant then triumphantly its path 
still go,

The song of Love shall never 
reach my heart;

Nor to it the sweet fleeting tune 
impart.

-------- O--------
The world may owe you a liv

ing, but like a lot of people, it 
does’nt always pay its debts.

-------- o--------
Do your own proposing, if you 

must, girls, says A. Bartkus, 
but for a man, it takes all the 
thrill out of hunting to have the 
bird come right up and stick its 
little head in the muzzle of the

POOR CAMOUFLAGE
The pharmacy blush so often 

seen
On the girl who has danced 

till dawn
Is the same as painting the bare 

ground green,
And saying you have a lawn. 

-o--------
“Fore!” shouted the golfer, 

preparing for a big swipe.
But the woman who was 

crossing the links paid no at
tention.

“Fore!” yelled the man angri-

Still she took no notice.
“Try, three ninety”, suggest

ed a friend.
-------- o--------

V. K. Yurgilas has noticed 
that it is easier to make an en
emy of a friend than a friend of 
an enemy.

--------oo--------
She was so dumb she thought 

garter snakes wore found on 
the limb of trees.

-------- o--------
If they keep on discovering 

political issues, Atlanta and 
Leavenworth will be crowded.

-------- o--------
“Not so Hot” said the boarder 

as he felt the water he had 
he drawn for his bath.

-------- o--------
As he approached the batis- 

mal font, bearing an infant on 
each arm, it was plain to see 
that he was intoxicated. Quite 
sloppy, in fact. The minister 
said:

“Girls or boys?”
“One of each, fifty-fifty.
“And the proposed names?”
“Ant the proposed names?’
“Steak an’ Kidney.”
As they hustled him out of 

the church he explained thick
ly that he meant “Kat and Syd
ney”.

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

Jack and Jill went up the hill, 
And drank a quart of liquor.

Jack rolled quickly down the hill 
And Jill came a damsite 

quicker.
-------- o--------

“The tie that binds!” — 
claimed the guest of honor at 
the lynching party.

-------- o--------
Just a little while ago the fel

low smeared with oil was a 
mechanic, not a statesman.

-------- o--------
“Gime me the air”, said 

singer to her accompanist”, 
didn’t have to—the audience 
that.

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos

-o--------
Yes, madam, this ring is real

ly unique. It was given by Cea-; 
sar to Cleopatra, while he was 1 
in Egypt. We are selling a great 
number of them this year.

--------o--------
Don’t turn a thing down sim- j 

ply because you do not believe j 
it—Learn the truth.

-------- o-----
The girl who swears she has I 

never been kissed by a man has 
good reason to use profany.

Our idea of fun is a dentist 
having his landlord for a pa
tient.

Telefonas Main 6111
P. J. KERŠIS 

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

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

į

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandot 
10 ryte iki 13 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomls 
nuo 10 iki 13

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

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

Better than a Mustard Flatten

Valyk dantis tikru bū
du—su dantvaisčiu ku-

trins. “Mazgok” savo 
dantis su

COLGATE'S

I LIETUVĄ 
per Cherbourgą arba
Jeigu jūsų mylimieji 

vykt į Ameriką, delko 
i seną tėvynę jų pamatyti ?

Valdžios certifikatas bus išduo
tas jums dėlto kad galėtumėt su- 
gryžt bėgyj šešių mėnesių be kla- 
pato per imigracijos nustatymą

Buk užtikrintas ir keliauk Ame
rikos Laivais—po Amerikos vėlia
va. Trečia klesa ant Amerikos lai
vų užtikrina švarumą, valg ir pa
togumą. Beno koncertai kiekvienu 
dieną duoda palinksminimą.

Kreipkitės prie vietinio agento 
arba rašykit:
UNITED STATES LINES

■15 Broadway New York
Hotel Cleveland Cleveland, O.

Valdantieji operatoriai
United States Shipping 1

Bremeną, 
negali at- 
nevažiuoti

Complete in Itself

‘“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos Šaulių 
Sąjungos leidžiamas. Janių gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas” drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bės priešus.

“TRIMITE" dedama šiaip gražių apisakėlių, istoriniij įvykių ir įžy
mių žmonių gyvenimo aprašymų, straipsnių, eilių, retų atsitiki- 

__mų ir moksliškų išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tą, ir tt.

“TRIMITAS” rašoma lengva ir mažamoksliams aiškiai supranta
ma kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti tikru 
draugu ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynės gynime, visuo
meniniam ir kultūriniam darbe.

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Lietuvoje metams 7 litai 50 centų; pusmečiui 4 litai. Amerikoje 
metams $1.50, pusei metų 80c. Atskiras numeris 5c.

Amerikos Lietuviai! Užsirašykit “TRIMITĄ” sau Amerikoje ir 
savo giimnėms bei pažįstamiems Lietuvoje.

Amerikoje “TRIMITĄ” galima užsisakyti per:
L. šaulių Atstovą — A. žemaitis, 3251 S. Halsted St. Chicago, Ill. 

Pr. Narvydas, 38 Park Row (Room 816) New York City.
Lietuvos šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarę.

“TRIMITO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA 
KAUNAS, LAISVĖS AL. No. 26.

Aštrina skustuvą pačioje 
rankenoj be išėmimo jo. 
Greitai. Patogiai. Lengva 
išvalyt. Pilnas setas —

stra ašmenini, .$1 ir augs.

ViletZtulo^lrop Razor

ČEVERYKAI

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

The 
Parisian Boot Shoppe 

6014 BROADWAY

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

EUCLID INVESTMENT Co. 
1009 Schofield Bldg.

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

CH ARLES MELEVIN, notaras, I 
sudaro kontraktus, dytus, ir tt., | 
pagamina visus legalius dokumen- | 
tus, dabai4 susijungė su

HENRY LAVINE 
ADVOKATU.

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

Cherry 730 Main 1261 i

Nuo Kosuliu ir Peršalimų, Galvos 
Skaudėjimų, Neuralgijos, Reuma
tizmo ir Visų Skausmų ir Gėlimu.

VISOSE VAISTINYcTOSE
35c and 65c, jars and tubes 

Hospital size, $3.00

“Vienybe”
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. 0 už juos gausite “Vienybę” kas 
antrą dieną ir džiaugsitės kas dieną.

Speciali Ekskursija Lietuvon 
Liepos 5 d. Milžinu Laivu “Leviathan”, kurs 

Išplaukia iš New Yorko Klaipėdon 
per Southampton’ą.

ši ekskursija vadovaujama ypališkai p. John Luth’o, U. S. linijų 
Lietuviu Skvriaas vedėjo, užtikrina jums malonią kelionę aplankyti 
.-:ivo seną tėvynę, gimimo ir vaikystės laiku vietą, kartu su savai
siais kelionė bus maloni, ęalčsit savo kalboj dalintis įspūdžiais.

Keliaukit geriausiu ir greičiausiu laivu ir su patogumais. Levia- 
than’c yra dideli kambariai, specialiai moterius salionai, gražus vy
ru sukymo kambars, didelis, švarus valgomas kambaris, šauni or
kestrą ir viskas kas padarys jūsų kelionę malonia.

P-nas I.uth apsirūpins jūsų bagažais, reikiamais raštais, paspor- 
tais it- tt. -\r esi Amerikos pilietis ar ne, gausite certifikatą ku- 
riuomi be kliūčių po šešių mėnesių laiko galėsit sugryžti. Rašykit 
j). Luth’ui klausiant informacijų tuoj arba užeikit ofisan:

UNITED STATES LINES
45 BROADWAY, NEW YORK

Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, Ohio
Managing Operators for

GNITEI? STATES SHIPPING BOARD

Q

£

Doviemastįs
Doviernastis reikalingas pervedimui 
Justs turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

"DIRVA"
3352 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

į

s

%%V.VoV.W.c.%%Wo-.%W»Vi.Wu*.V»-oV.W»*nWu%W.^AV\ft>

Prospect 2420 Central 1766
THE F. W. ZIMMERMAN CO.

Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

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

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Mr. I. Knowltt Leave It to Ippy to nahdio me ladles!

the 
He 
did

----- •—o--------
Denmark’s queen went skat

ing and fell through the ice.
By Thornton Flshor

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

an1?

Eikite p»3 tikrą Specialistą, o na 
prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesoriui na- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminayimo. Daugyba dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggr-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakts- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos prieiaatj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjualua 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijamo

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsiscnėjiisias kojose —■ negaišinkit ilgiau laiko ir nesikvo- 
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 atsmešit šį ap
garsini ma.

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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|P0 LIETUVĄ]
- PASIDAIRIUS I
| Veda Leonas Žukauskas |i

Drąsus vežikas. Nepersenai; Pinigų, matyt, yra! Per pir- 
važiuojant iš Kauno, vežikas ■ mus šių metų tris mėnesius val- 
Kovalskis su keleiviais netoli stybines degtinės (-10 laipsnių) 
Prienų miestelio miške buvo už-' parduota 1,387,262 litrai ir 90 
pultas dviejų plėšikų, kurie bu- laipsnių, 55,579 litrai, už 7,661,- 
vo su kaukėmis; vienas jų ture- 618 litus.
jo rankoj revolverį, kitas peilį. Lietuvoje pinigų nėra.
Sustabdę vežiką su keleiviais, tavimas tokiu tempu eis per vi- 
pareikaiavo pinigų. Keleiviai iš-■ sus metus tai Lietuvos gyvento- 
bėginėje, bepaliko vienas veži-’jai tik valstybinės degtinės iš
kas su plėšikais. Jisai išsiėmęs 1 gers už 30,000,000 litų. Už tuos 
paskutinius 125 litus ir atida-j pinigus, skaitant prieškarinėmis 
vęs. Plėšikai buvo beskaitą pi-: kainomis, butų galima nutiesti 
nigus. Tuo tarpu Kovalskis iš- ■ apie 150 kilometru gelžkelį. 
traukė iš plėšiko rankų ginklą i Prie šios gražios sumos dar 
ir sudavė jam per galvą — plė-’ reikėtų pridėti pinigus prageria- 
šikas tuojau krito. Antras plė- ■ mus už alų ir už slapta gabena- 
šikas pribėgęs dūrė peiliu veži-:mus iš užsienio svaigalus, ku
ką, bet nesužeidė. Vežikas ir: rie taip pat sudarytų nemažą 
šitam sudavė revolveriu per gal
vą, kurs taipgi sukaukęs krito 
žemėn. Palikęs sukruvintus plė
šikus, vežikas pasiskubino į 
Prienus ir pranešė policijai, ku-
ri tuoj atvyko ir plėšikus suga- į nuolatiniai pirmos laidos A, B. 
vo. Į C, č; jr u serijų banknotai vi

suose Lietuvos Banko skyriuose 
Valstybes iždo sąskaita bus kei
čiami tik iki š. m. liepos 15 d. 
Nuo liepos 15 d. iki spalio 15 d. 
banknotai bus keičiami tik Lie
tuvos banke (Kaune) ir jo sky
riuose: Klaipėdoj, Šiauliuose ir 
Panevėžyj. Po to minėtus bank
notus bus galima iškeisti vien 
tik Lietuvos Banke Kaune.

Šaukėnų apiclinkėj šį pavasa
ri vilkai labai pjauna avis. Pra
dėjus ganyti (iki bal. 8 d.) jau 
sudraskyta apie dešimts avių.

Zarasu šlėktelės vis dar tebe- 
purkštauja del pamaldų bažny
čioje. Žemaičių Vyskupas pra
šomas tą dalyką bešaliai išrišti, 
pasiūlo kas šventadienis iki 
9:30 vai. pamaldas daryti Len
ku kalba, o nuo 9:30 v. iki galui, 
Lietuvių kalba, šiam reikalui 
rūpintis komisija, parapijom.! 
pritariama, sutiko su tuo Vys
kupo pasiūlymu ir nutarė pra
šyti vyskupo parėdymo keliu 
neatidėliojant tą įvesti. Pažy
mėtina kad Zarasų klebonas kaž 
kodėl linksta Lenkuojančių pu
sėn,- tuo tarpu vikaras priešin

gai laikosi. * I r* “ f'

Gargždai, Kretingos ap. Vie- 
žaięių kaime pas vieną ūkininką 
nežinia iŠ kur atsirado pasiutęs 
(aprietas) arklys. Išėjus ber
nui arti, arklys ėmė siūti. Ber
nas negalėdamas dirbti sugry- 
žo namon ir pranešė šeiminin
kui, kuris norėjo prisiartinti Į 
arklį, 
veidą 
šovė, 
pėdą 
šaudo šunis ir kates. Inbugus 
jaunuomenė bijo eiti laukan į 
darbą. Atsitikimas retas ir bai
sus.

bet arklys jam sudraskė 
ir sužeidė akį. Arklį nu- 
Ligonį tuoj išvežė į Klai

pąs gydytoją. Ūkininkai

Rokuose (Kauno apsk.) ge
gužio 16 d. vakare buvo didelė 
perkūnija. Apielinkėjc matėsi 
keturi gaisrai. Keliu ūkininkų 
sudegė kai kurie trobesiai. Di
delis lietus nunešė nuo dirvų už
sėtus javus. Daug ūkininkų nu
kentėjo.

Ministerių Kabinetas nutarė 
pasidarbavusiems per pirmą gy
ventojų surašinėjimą asmenims 
išduot tam tikrus ženklelius kai
po atlikusiems Valstybei nau
dingą ir kultūringą darbą.

Kaip eina žemes reformos 
vykdymas. Per 1919-1923 me
tų laikotarpį išparceliuota išvi
so 675 dvarai, bendru plotu 146- 
371 ha Tame plote padaryta 
išviso 13,598 sklypai, t. y. tiek 
Šeimynų aprūpinta žeme. Dau
giausia dvarų išparceliuota Ma- 
riampolės apskrityje — 63 dva
rai, mažiausia Kretingos apsk
rityje — 14 dvarų. Daugiausia 
sklypų padaryta Vilkaviškio ap
skrityje — 1308; mažiausia Tel
šių apskrityje.— 102 sklypai. 
Ploto atžvilgiu daugiausia iš
parceliuota Šiaulių apskrityje, 
net 16,876 ha, mažiausia Telšių 
apskrityje — 1370 ha.

1923 metais duota žemės 5121 
mažažemiui, 5431 bežemiui ir 
114 amatninkams. Karių žeme 
aprūpinta 2916, iš jų 639 ka
riams suteikta žemės be išper
kamų mokesnių — dykai.

O žmones sako kad
Jei gir-

suma.

Finansų Ministerija včl įspėja 
visuomenę kad išimami iš api
bartos 5 litu laikini (balti) ir

Gydytojų skaičius, šiuo me
tu Lietuvoje yra’442 gydytojai. 
Vienam gydytojui tenka 4,550 
Įmonių.

Kinematografų bendrovė ne
senai Kaune susikūrus pasiva
dino “Švietimas”, ši bendrovė 
yra akcinė ir jos kapitalas bus 
100,000 litų. Ta bendrovė išda
rys paveikslus Lietuvoje.

Herbui nustatyti komisija. 
Ministerių Kabinetas paved" 
Gen. Nagevičiui sudaryti komi
siją kuri tiksliai nustatytų Lie
tuvos Herbą (ženklą) remiantis 
istoriniais daviniais.

Jau galutinai nutarta statyti 
Vytauto Kalne Universitetui 
moderniškai įrengtą fizikumą 
(fizikos darbams įstaiga) ir 
chemikumą (chemijos darbams 
įstaiga). Kol kas dar nenuma
tyta ar abi įstaigas sutalpinti j 
vienus rūmus, ar kiekvieną at
skirai. Vieni rūmai kainuotų 
2,200,000 litų, o dveji — 2,350,- 
000 litų.

Ministcriu Kabineto nutari
mu. Dotnavos Žemes Ūkio Tech
nikumas paverčiama Augštaja 
Agronomijos ir Miškininkystes 
mokykla.

Laukuvos miestelyje gyvena 
senute Vainienė turinti jad 110 
metų amžiaus, šiais metais se
nutei išdygo nauji dantis, ku
rių ji senai nebeturėjo, ir gana 
stiprus — ji gali dabar lengvai 
riešutus krimsti.

Platelių valsčiaus sekretorius 
žemaitis, dar jaunas vaikinas, 
pasidirbęs sau pasą, surinkęs 
nuo piliečių valstybinį žemės 
mokesnį apie 1000 litų ir pasi
slėpė.

Reikalaukit ‘Dirvoje’ 
i 3352 Superior M Clewlaml, Ohio 
fcw— — -------------- -------------------- ---------- 1.--7-7------------------------Įaal

Lietuva Užkviesta Tarp- 
tautinėn Parodon

Lietuvai Pagražinti Draugijos 
Valdyba Kaune gavo iš Interna
tional Garden Cities and Town 
Planning Federation Londone 
pakvietimą dalyvauti tarptauti
niam Miestų Statybos kongrese 
Amtse'rdame, Holandijoj, liepos 
2"— 9 d. šiais metais, kurią ren
gia minėta Sąjunga ir į kurią 
nariais ineina maždaug pana
šios 'Lietuvai Pagražinti Drau
gijai viso pasaulio valstybių or
ganizacijos.

Kongresas įvyks Amsterdamo 
Universiteto rūmuose.

Jau iškalno patiekta kongreso 
dienotvarkė. Dienotvarkės pa
liesti klausimai liečia viso 'pa
saulio valstybių ir savivaldybių 
techninius ir administrativinius 
valdininkus ir šitie kasmetiniai 
kongresai — pernai buvo Got- 
berge — duoda visiems daly
viams progą nuomonėmis pasi
keisti.

ŽEMĖS KAIMYNAI
DAUSOSE

PILNAS APRAŠYMAS ŽVAIGŽDŽIU KURIAS MES TANKIAI MATOME

Klaipėdos Vasaros Vie
tos Atdaros

Kaunas. — Svetimtaučiams 
norintiems apsilankyti Klaipė
dos pajūrio vietose valdžios de
legatas, Budrys, padarė patvar
kymą kad jie galėtu vykti į tas 
vietas vasaros sezonui be jokių 
apsunkinimų. Reikia tik Lietu
vos konsulato leidimo, kuris at
sieina tik trįs litai.

Ruošią Klaipėdos Lietu
viu Dramą ir Operą
Kaunas. — Sakoma jog Lie

tuvos Valstybės Teatro prima 
donna, p-lč O. Rymaitč gavo pa
siūlymą suorganizuoti Klaipėdoj 
teatrą. Lietuviškai dramai, kuris 
pradėtų veikti nuo ateinančio 
rudens. Prie to, kompozitorius 
Stasys Šimkus, dabartinis Klai
pėdos Muzikos Konservatorijos 
direktorius, rūpinasi suorgani
zuoti Klaipėdoj Operą.

PAJIEŠKOJIMAI
Lietuvos Konsulatas Cliicago- 

je pajieško Juozo Skiriaus iš 
Skaudvilės vai., Tauragės ap., 
kuris atvyko Amerikon 1923 m. 
Kas apie jį žino malonėkit pra ■ 
nešti Lietuvos Konsulatui, 608 
So. Dearborn St., Chicago, III.

KYLA
Žmogus kuris išrado šią sistemą 

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

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

Kas yra rašoma knygoj “ŽEMĖS 
KAIMYNAI DAUSOSE?”

d ai be abejo apie dangiškus kunus 
erdvėse, kuriuos mes matome žibant 
per naktų naktis, per metų metus, — 
ir jos žibės per anyžių amžius.

Kokia Moksliška svarba yra žvaig- 
des žinoti? — Tai yra pažinimas to mo
kslo kuris a titolina žmogų šiek tiek to
liau nuo žemės ir praplečia jo žiniją 
apie dalykus esančius ir toliau negu jo 
rankos gali pasiekti.

Ar žinot kad žvaigždėmis jūrėse ir 
ore keliauninkai atranda sau kelius, 
kad paklydę kurie nusimano apie žvai
gždes net nakties laiku atranda sau 
kelią, kad ąpsipažinusieji su jomis bi
le meto' laiku ir bile nakties tarpu gali 
puikiai žinoti kokia valanda neturėda
mi laikrodžių?

Šioj knygoj yra surašyta žvaigždžių 
temijimo istorija nuo pat seniausių lai
kų, kaip kokiais amžiais ir kas Į dan
giškus kunus atsinešė, kaip mane, ir 
kaip išmanė.

Knygoje rasit atsakyta šiuo svar
bius klausimus:

Kokios žvaigždės yra arčiausia prie 
žemės, 1

Kokio baisaus tolumo ištiesų yra 
tas "artumas”,

Kokis yra tolumas žvaigždžių nuo 
žemės,

Kokios žvaigždės yra pirmo didu
mo musų matyme, kaip jų vardai ir 
ikokiu meto laiku kurios esti matomos,

Kokiais keliais jos eina ir kurios nu
sileidžia, o katros ne,

Kokia yra didžiausia mums mato
ma žvaigždė ir kokiu meto laiku ji bu
na matoma,

Katros žvaigždės sudaro žmones, 
kaitros kokius žvėris ar gyvulius dan
guose,

Kas ir kaip senai suformavo žvaigž
džių grupes i dangišką žvėryną,

Kokis bendrumas yra tarp vienų ir 
kitu žvaigždžių, ir kurios artinasi, o 
kurios tolinasi nuo musų.

Ir daugybė kitų svarbių klausimų.
Knyga pilna žavėjančių pasakų apie 

žvaigždes ir ypatas ar gyvulius kurines 
tos žvaigždes sudaro. Rasit aprašyta:

Kokia dieve iš pavydo pavertė ko
kią moteriškę į Mešką, ir jos sūnų Į 
Meškiuką, kuris gimė tai moteriškei iš 
anos dievės vyro, ir kokios žvaigždžių 
grupės tas moteris perstąto.

Koks buvo galiūnas kuris papildė 
dvylika didžių darbų?

Kokia karalaite buvo uždaryta i ka
lėjimą apsaugojimui nuo jos susinėsi

mo su vyru, ir kaip ją aplankė dievas 
ir jai gimė sunūs kuris paskui nužudė 
baisiausias raganas; apsilankė auksi
nių obuolių darže, ir paskui gryžcla- 
mas užtiko prie uolos pririštą merginą 
smakui sudraskyti, kurią paskui išgel
bėjęs apsivedė, ir ant galo nužudė sa
vo motinos tėvą, kaip burtininkas bu
vo išpranašavęs?

Kokios žvaigždės apsako pasaką 
"Švento Jurgio ir Šventos Panos Ka
ralaitės”, kuri buvo atiduota smakui 
ant prarijimo; kur ta pasaka prasidė
jo ir kodėl tikrenybėj buvo reikalin
ga tokią pasaką išrasti?

Kokiais žvaigždynais saulė keliau
ja per visus metus?

Kokia yra jūsų Laime?
Kol* iu mėnesiu jus esat gimę ir ko

kios yra jūsų "Laimes Žvaigždės ?
Kiekvienas žmogus yra gimęs tam 

tikru menesiu, ir kiekvienas menuo tu
ri tam tikras žvaigždes nuo senovės 
pavadintas "Laimės Žvaigždėmis ’. — 
Knygoj rasit savo gimimo mėnesį, ir 
rasit kokis likimas jums lemta.

Knygoj yra keletas paveikslų, ir pa
vyzdžiai kiekvienos žvaigždės grupės 
ir kokiu melo laiku kokios grupės arba 
pavidalai matoma ir kaip juos pažinti.

SILK IR TAUPYK

Geriausi Vatos Siūlai 
’SIUVIMO PAMOKA
Norėdami naudingos knjgclė. 
apie siutimą prisiyskit I c. į 
THE SPOOL COTTON CO.. Dept. O

315 Fourth Ave., New York

Knygoje yra 420 puslapių. Kaina už vieną $ 1 „50= UZ $2.00 
Isigykil vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi. 
Daug paslapčių atidengs jums ši knyga — tai yra antra “Kas Slepiasi už Ž 
inonių Pasakų”, apsakanti apie slap-ber apie erdvių hunus kaip pirmoji ap
sako apie tai kas dedasi ant žemės ir po Si knyga daug jūsų apšvietai
pasitarnaus. Reikalaukit tuojau. Su užsakymais siųskit ir pinigus.
Užsakymus galit siųsti bile kaip, ar pinigais, ar čekiais, ar pašto stampom. 
.Agentai gauna paprastą nuošimtį kaip ir nuo kitų Dirvos leistų, knygų.
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|į Kas Girdėt Cievelande-Apielinkese |?
Telefonas Prosnect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

DUONKEPYKLOS valgo Liberty, Victory“BIRUTĖS
REIKALE

Keturi metai atgal, kuomet 
‘'Birutės” Duonkepyklos Bend
rovės namas buvo užbaigtas, vi
si nekantriai laukė kada išaugs 
didelė bendrovė. Buvo kalbama 
apie nupirkimą šalimai namo 
esančių žemių kad kuomet pri
reiks tų žemių nebūtų perdaug Į 
už jas užmokėta.

Duonkepyklos budinko pama
tas ir visas budinkas buvo pa
statytas budavojimui dviejų au- 
g.štų namo. Priešais stovintis 
gyvenamas namas buvo išnuo
muota ant trumpo laiko su tik
slu kad vienam metui prabėgus 
butų galima suvartoti del duon
kepyklos. Visi direktoriai ener-|11 
gingai dirbo, ėjo, važiavo, trusą j 
(įėjo be užmokesčio, vis del atei
ties savo ir visų šėrininkų.

Gruodžio 1 d. 1920 metais bu
vo iškepta pirmas kepalas duo
nos “Birutės” kepykloj. Ir taip 
dideliais žingsniais žengė, biz
nis augo, daugiau duonų kepėm, 
ir trokų skaičius augo, ir jau 
dirbo prie išvežiojimo penki 
trokai. Ant dienos buvo par
duodama abelnai už $270 duo
nos.

Biznis ėjo. duonas kepėm vie
ną, antrą, trečią mėnesį ir taip 
toliau, bet pinigų vis nebuvo 
perdaug. Direktoriai kaltina ve
dėją, vedėjas pasitraukė, nauja 
valdyba užėmė, viskas pradėta 
išnaujo, ir per šešis mėnesius 
įsiskolino, toliau keptuvės vary-1 Sumokėtas stakas

Direktoriai i Paskolinta pinigų 
neišm. čekiai

Energy 
ir taip toliau, tai jau kas kita. 
Direktoriai kurie varė per šešis 
mėnesius darbą su pasišventi
mu, su gerais norais ir Tikrai, 
nei vienas nei cento nepasisavi
nę, liko apšaukti net vagimis.

Dabar “Birutės” keptuvė yra 
išnuomuota ant trijų metų po 
$250 rendos mėnesyje su dviem 
metais pailginimo po $275 mėn. 
Rendauninkai gerą biznį darė 
pristatydami duoną valgykloms. 
Šita renda užmokės visas lėšas 
ir dar liks šėrininkams.

Nuo pirmos gegužio visą fi
nansinį “Birutės” reikalą veda 
Jonas Brazauskas. Knygos bu
vo peržiūrėtos per direktorius, 

žemiau telpanti atskaita yra 
tikra kaip “Birutės” Bendrove 
stovėjo ant 1 d. gegužio 1924 m. 
man užbaigus biznio vedimą.

A. Kranauskas, Gaspadorius.
“Birutės” B-vės Finansinis 

Palyginimas
Turtas 

Budinkai ir žeme
j Mašinerijos 
j Pinigų banke 
Stako nupirkta 
Priklauso iš skolininku 404.10

S30.200.00
1,500.00

903.43

33,045.77
Deficitas prie balance 4,878.23

$37,924.00

ti nebuvo galima. I 
sušaukė šėrininkų susirinkimą, 
šėrininkai matydami kad pirma 
taip gerai ėjo biznis, o dabar pa 
daryta tiek 
direktorius 
mą padarė, 
gaspad-orių,

Duoną ' 
geriausia; pradėjo kalbėti apie 
dividendus, ir tik metai laiko 
praslinko nuo senojo gaspado- 
riaus sugryžimo, netikėtai pa
sklido naujienos kad “Birutės” 
duonkepykla lieka išnuomuota. 
Lietuviai neišvar- 
'biznio. “Birutės’ 
nes geriausia mylėjo, biznis ėjo, 
bet, girdi, kai visi vagia tai kaip 
gali bendrovės gyvuoti.... Taip 
buvo kalbama.

Jei kurs esi prityręs vertelga 
tai supranti dalyką, jei ne tai 
pasiklausk prityrusio. Eidami 
prie gyvų faktų, nepaisant ko
kios rūšies biznis yra varoma, 
imant mažuosius, kur pats sa
vininkas su savo šeimyna apdir
ba, užmokėjus 
darbo valandų 
šimts centų, ir 
apmokėjus, keli 
kad uždirba 10 
apivartos?

Šiandien pusė 
už dyką, ir kaip 
gyja taip greit jį nori parduoti. 
Nedaugiau 40 nuoš. vertelgų pa
sidaro žmonišką gyvenimą, ir 
tas yra faktas kad šiandien vi
sus Amerikoj biznierius nupirk
si dolarį už dolarį. Mažiausia 
užmokesnis mekaniko yra 75c. 
Į valandą, ir jeigu bendrovė mo
kėdama 75c. į valandą darbinin
kui stoja rungtis su 50c. valan
doj uždirbančiu savininku tai il
gai bendrovė negali laikytis.

Didelės įstaigos nemoka kas
dieninio nuošimčio bet metinį, 
tai yra indeda kapitalą už kurį 
metines palūkanas mokama. Ir 
skirtumas tarp darbininkams 
kasdieninio ir kapitalo metinio 
nuošimčio yra kaip penkiasde
šimts centų su dolariu. Ir tas 
tas vieninteliai užlaiko korpo
racijas.

Jei Jonas išrado mašiną kuri 
padirba puodą už dešimtį centų 
tai ir Petras turi tokią turėti. 
O jei ne tai Jokūbas užima jo 
vietą su Jonui panašia mašina.

Antras būdas, tai didelės fir
mos turi įsteigę “board of tra
de”, kuri reguliuoja prekes, ir 
tas sulaiko nuo bankruto. Ka
pitalas yra ąšis su įvairiais kriu
kučiais kuri suka visą sūkurį 
vertelgystės. Kur yra jiega ten 
geriausi agentai, mekanikai ir 
mašinos sutraukta.

Dabar pavyzdin paimkim dar
bininkų korporacijas: jos prade
da vargingai, be kapitalo, be 
prityrimo; kur reikalauja šimto 
tūkstančių ten pradeda su pen
kiais tūkstančiais. Jei pradeda 
žmogus prityręs tai konkuren
tai nuperka, ir tuščias tuščiu 
palieka.

Gryždamas atgal prie “Biru
tės” Bendrovės kuri buvo suor
ganizuota “duonkepių” kurie nei 
bulvės nebūtų galėję iškepti, ir 
dvidešimts metų perkėlai pagal 
Clevelando Lietuvi!] gyvenimo, 
kada žmonės valgė tik kvietinę 
ir ruginę duoną, bet dabar kada

nuostolio, nukaitino 
kurie naują užvedi- 
ir sugrąžino senąjį 
ir vėl biznis eina.

i Div.

Atsakomvbės
$18,400.00 

19,500.00 
24.00

Atsakomvbė ir ateitis. Nie
kad pirmiau tėvai neturėjo to
kio keblumo ir nejautė tokios 
atsakomybės vaikų išauginime 
kaip dabar.

Netikę draugai, ultra moder
niškos idėjos viskas prie to ne
gerumo privedė. Tėvai turinti 
augančias dukteris turi jomis iš- 
kalno pradėt rūpintis. Ar jos 
auga tinkamose aplinkybėse, ar 
turi atsakančius draugus, ar 
mokinasi tų dalykų kurie page
rins ateitį, ar yra užganėdintos 
ir pasitenkinę jaunystės smagu
riavimais. ir tt.? Tuos dalykus 
reikia apsvarstyti aprūpinimui 
mergaitės gerove.

Drapanos pridarė daugiau ne- 
pasitenkinimio ir bėdų negu kas 
kita. Kožna mergaitė trokšta 
gražių drapanų, o ne visi tėvai 
gali joms tai duoti, išskyrus jei 
merginos pačios pasisiuva.

Kuomet mergina yra užtekti
nai priaugus dirbti ir uždirbti 
pinigus, vietoj atsimokėti ar pa
gelbėti tėvams iš savo uždarbio, 
ji paprastai praleidžia ant dra
panų.

Kurie tėvai su tokiais klausi
mais susiduria gerai padarytų 
suteikdami savo dukterims pro
fesiją kuri užganėdins jų troš
kimus ypatiško pasipuošimo ir 
tikrins gerą pelningą biznį.

Darvas Profesinė Mokykla 
drapanų siuvimo ir visokio toje 
srityj darbo, esanti 6520 
Avenue, yra didžiausia 
riausiai aprūpinta tos 
mokykla ir per pereitus
tų išleido šimtus pilnai išmokin
tų siuvėjų. Merginos nuo 13 
metų ir senesnės gali prisidėti 
ir gauti visam savo gyvenimui 
atsakančią Darvas Sistemą.

Hough 
ir gs- 
rušies 

13 nie-

S37.924.00

Nepriims Bolševikų Cle- užžiurės vikrus maršalkos kurie gia savo Ukininkų-Darbo parti- 
neleis niekam trukšmo kelti iri,’ 
agitacijos varyti toli iš vėžių, 

i Gauta žinių kad St. Paul lai- 
komoj radikalų konferencijoj 
nutarta atvykus į Clevelandą 

I I paimti viršų ant šitų ir pradėt j 
! varde visų savo darbą. 

Clevelando konferencija ma
no statyt kandidatais ant prezi
dento senatorių La Follette, ant 
vice prezidento senatorių Wheel
er. Ta nauja organizacija ati
džiai tėmija abi didžiąsias senas 
partijas ir jų programas ir ma
no pagamini ką nors geresnio. į 

» *

velando Konvencijoj
Clevelande rengiamoj progre

sses politikos akcijos konferen
cijoj liepos 4—5 d. profesionalai 
radikalai, komunistai ir kiti kur
stytojai kurie nori užimti 
džią į savo rankas per revoliuci
ja. nebus priimami atstovais.

Ruošiama budai neprileidimui 
jų prie reikalų svarstymo. Pir
miausia, liudymų ir įgaliavimų 
tikrinimo komitetas susideda iš 
rimtų gelžkelių darbininkų su
sivienijimų nari ir rimtų ūki
ninkų organizacijų narių, kurie 
užžiurės dalyvaujančius delega
tus. Be jų paliudymų delegatai 
neturės konferencijoj teisių.

Pačioj konferencijoj tvarką

ją ir ar statys kandidatą.
Daugelis tos partijos delegatų 

neatvyko į St. Paul norėdami 
dalyvauti Clevelando konferen-

cijoj, kur tiki mažiau bus bolše
vikų.

Pasinaudodami mažuma rim
tesnių atstovų, bolševikai tru- 
siasi padaryti viską savotiškai.

JONAS BALUKON3S
------ Advokatas ----  

Naujas ofisas 92 1 Engineers Bldg. Tel. JIain 1480

St. Paul, Minn. •— Ukininkų- 
Darbo Partijos konvencijoj ku
ri atsibuna čia šią savaitę, pra
sivėrė plati švarpa tarp komu- 

įgaut kontrolę
ir konservativų kurie nenori pa
siduoti jiems. Tenai kalbamai 
ar ta konvencija galutinai stei-

PAJIEšKAU Kristupo čečėno, |ristų kurie nori 
gyvena Cleveland, O. Turiu 

prie jo svarbų reikalą. Jis pats 
lai atsišaukia arba apie jį žinan
čių meldžiu pranešti, 
kad Clevelande 
mus. Gavęs jo 
kyšiu.

Antanas
RFD. 4, Box 71E

Girdėjau 
turi savo na- 
adresa apsilan- 

(26) 
Babužis
. Tarentum, Pa.

Gera Proga ant E. 72 St., tarpe 
St. Clair ir Superior. 2 šeini, 

namas, po 4 kambarius kožnai, 
visi moderniški intaisymai, su 
garadžiu. Kaina $6,900, reikia 
įnešt $3,000. Kreipkitės (26) 
J. Globokar, 1127 E. 71 Street 

Telef. Penn. 795 J.

JURGIS PENKORAITIS .
1929 E. 90th Street 

Pleisteriuoja namus, ir viokį tos 
rūšies darbą atlieka atsakančiai.

Kainos prieinamos.
i Reikale parašykit atvirutę arba 

atsišaukit ypatiškai.

UŽ PADĖTUS TAU
PYMUI PINIGUS

Išmazgojam Į 
■ Bob Suraitom j 

Manikurinam ] 
Išimam Cfyv-Plaukiuš

MOTERŲ IR MERGIN& PLAUKUS j 
Dažom

I Garbiniuojant
i Apvalai Suraitom
' Baltinam
Robinam Plaukus Gydom Pleiskanas 

Veidus Pagražinam

Mokama 5 nuošimtis nuo dienos Padėjimo 
iki Ištraukimo.

Pasidėti čia pinigus yra lengva: tik ateiti pa
skirtose valandose. Perkelti iš kitų ban
kų reikia tik atnešti čia savo bankinę kny
gutę, o viską mes padarysime.

Iškolektuo.jam pinigus paliktus kituose mies
tuose visai dovanai. Atneškit mums savo 
bankinę knygutę. .

€J Pinigai padėti i The A. B. Savings & Loan 
Co. yra visiškai apsaugoti, visi jos pinigai 
skolinama tik ant pirmų mortgage (užstatų) 
ant geresniųjų budinkų ir namų Clevelande, 
ir patiems taupytojams ant knygelių.1 LIETUVIŠKA MAUDYNĖ

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

TURIM VISOKIADSIŲ VESTUVIŲ 
SUKNIŲ JAUNAMARTĖMS

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

inpilų, apvalkalų, užtiesalų ir kitų vi
sokių dalykų namams.

Del vestuvių mes turim tokių gra
žių suknių kad merginos išrodys gra
žiausios jaunamartes arba Ipamergčs.A. ANZLOVAR

6202 St. Clair Ave.

A. lėlys. naujas Sanda- 
redaktorius, ir V. M. Čeka- 

, naujai išrinktas San
daros sekretorius, važiuodami į 
So. Bostoną užimti savo vietas, 
birželio 17, 18 ir 19 d. viešėjosi 
Clevelande, lankėsi “Dirvoje” ir 
turėjo pasitarimus su Sandarie- 
čiais veikėjais.

Abu yra jauni ir energingi 
vyrai, todėl Sandariečiai gali ti
kėtis dąug naudos iš jų. Cleve- 
landiečiai susitarė pilnai bend
rai veikti su Centro valdyba ir 
plėsti Sandaros siekius kuopla- 
čiausia.

Svečiai ketverge išvažiavo į 
Pittsbu.rgą žadėdami kitą vasa
rą atsilankyti Clevelande kada 
čia bus Sandaros seimas.

ros
visi valgo, giria kad ! nauskas,

DR. FRANK F. HAPPY
DENTISTAS

Visas darbas garantuojama.
Beskausmis traukimas, 

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

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

ir neišvarys
duoną žmo-

rendą, nuo jų 
po penkiasde- 
kitus iškasėtus 
šiandien rasis 

nuošimčiu ant

biznierių dirba 
greit biznį įsi-

Klerikalų korespondentai iš 
Clevelando rašinėja savo laikra
ščiams buk Clevelando “šlamš
tas šmeižia” Lietuvišką banką 
negalėdamas pats įsisprausti į 
banko valdybą. Kam tokie nie
kai rašinėti. “Dirva” kaipo lai
kraštis nesispraudžia ir negali 
niekur valdyboj būti kaipo po
pierinis dalykas. O redaktorius 
nebandė ir nebandys spraustis į 
valdybą dėlto kad jis niekad ne
turėjo Lietuviškam banke šėrų 
nei už pusę cento ir visai nesitei- 
rauja ar jų galima nusipirkti.

Pasisavint katalikams išaugi- 
nimą tos įstaigos irgi nereikėtų, 
nes pasirodė tik per paskutinį 
metą kaip jų vadai įstaigą au
gina kada tik pasitraukė iš di
rektorių vienas laisvamanis ku
ris katalikus laikė nuo įstaigos 
nuauginimo: tuoj katalikai “au
gintojai” sukišo $50,000 į ban- 
krutijančią Municipal ant depo
zito, ir ta subankrutijo, o apie 
atgavimą tų pinigų dar ir po 
šiai dienai katalikai nežino. Ki
tą $50,000 ar apie tiek tie kata
likai “augintojai” sukišo j antrą 
jau subankrutijtįsią įstaigą.

šiaudinis Katalikas.

Kranauskas, senas Clevc-A.
landietis, išbuvęs čia nuo 1907 
metų, birželio 16 d. iškeliavo lai
vu “America” (antra klesa) į 
Lietuvą pasidairyti, ar apsibūti 
ar sudarius kokius bizniškus 
ryšius vėl sugryžti Amerikon.

A. Kranauskas nuo senai čia 
darbavosi Lietuvių draugijose,' 
turėdamas avalų krautuvę gau
siai iš savo biznio rėmė Lietuvą 
ir abelnai visuomenės reikalus. 
Jis daugiausia darbavosi prie 
suorganizavimo “Birutės” Ben
drovės ir per pastarus kelis me
tus buvo jos biznio vedėju.

Kelionės reikalus jam aprūpi
no “Dirvos” agentūra.

Akrono TMD. 12 kuopa nori 
surengti bendrą išvažiavimą su 
Clevelando TMD. 20 kuopa. Tai 
gražus Akroniečių sumanymas, 
ir kaip greit vietinė kuopa gaus 
Akroniečių užkvietimą prie to
kio išvažiavimo ruoštis, ar ren
gimą sutart, reikt tikėt prisidės.

Garrett Stewens
PATARĖJAS

ADVOKATAS IR TEISIU 
padarė patvarkymą pasimatyti 
su savo klientais ir tais kuriems 
reikia legalio patarnavimo ir pa
tarimo, ofise pas
GEORGE KAUPA & CO.

6603 St. Clair Ave.
Kas Antradienis ir Trečiadienis 

vakaras nuo 7 iki 9 vai.

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

mo aparatais. Trau
kia paveikslus vi
sokiu rūšių ir 

visokių gru
pių ir pa

vieniu. Pada- 
daro puikiai pa

veikslus vaikų, kū
dikių ir mokslus pa

baigusiu bei komuniją 
priėmusiu. Taipgi vestu

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

1197 East 79th Street
National Cash Registers
Nauji ir Vartoti — Visokių 
mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjimais. — Procpect 
2650 — 1314 Huron Road.

GELEŽINIU DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Piumberiams ir Stogams Reikmenes. 

Namams Padargas.
S. J. Woyshville & Son

165.7 EAST 55th STREET

VWAWW.W.VAWAV.Vl 
į LOUIS EISENBERG į 
į Turi Geležinių Daiktų, Pečių,/ 
S Kvarbų, Varnišių, Uinuoja, į 

Į % Lieja ir Stogams dangalų 4 
i į 1109 East 79th St. N. !&. į 
? Princeton 1337-K $
VAMKWA'AMVAWAVWW

%

“PROTINGAM UŽTENKA ŽODŽIO”
Jog senatvė yra liūdnas likimas, bet kaip daug iš 
musų tą tėmija. Dauguma iš musų yra pasiganė- 
dinę vien tik tęsti gyvenimą tolyn gražiu keliu be 
jokios ambicijos ir nusistatyto tikslo. Pasekmė 
yra nepasisekimas kuri užvaldo mus, ir būdami ne
prisirengę pernešt sunkumus, mes bevilčiai žūsta
me sūkuryje.

MOKYKLAS BAIGUSIOS MERGAITĖS 
atkreipkit atidą Į savo ateitį. Jus dabar tveriat 
sav^ idealus ir planus ateities metams. Ar jus ir
gi prapulsite tame sūkuryje?

BUKIT PROTINGOS
mokykitės profesijos kuri pagelbės jums pastoti 
savistovėmis ir finansiškai nepriklausomingomis. 
Tokios profesijos mokykitės kuri bus jums nau
dinga per visą jūsų gyvenimą.
SIUVIMAS . DESIGNAVIMAS SKRYBĖLĖS 
ir visos kitos šakos Adatos Dailos kaipo pelningos 
profesijos neturi sau lygios. Merginos pelno sau 
gerą pragyvenimą ir neprigulmybę ir praleidžia 
linksmai daug žingeidžių valandų šioje parinktoje 
profesijoje. Ji pagelbėms jums pasisiūti sau pa
čiai drapanas sutaupant jums daug pinigų ir pa
galinus suteiks jums pasitenkinimo kad galit pasi
rėdyti kuopti ikiausia.

APSIPRRĘSKTT DABAR — JŪSŲ ATEITIS 
TO REIKALAUJA

Klesos dabar pradedama Merginoms nuo 13 metų 
amžiaus ir daugiau. Klesos atsibuna kasdien 
ir kas Pirmadienio ir Antradienio vakarais.

I

APSAUGOKIT SAVO BRANGIAS 
POPIERAS IR DOKUMENTUS

Nuo Vagies — Ugnies — Pametimo

Pasidėkit musų Saugiose Dėžutėse di
delėje naujai įrengtoje Bankinėje Šė
poje (Vault) — neprieis nei vagis, nei 
ugnis, ir nerizikavosit pametimu ne
šiojantis su savimi.
Tinkamiausia vieta laikyti bondsus — 
Amerikos ir Lietuvos — ir apdraudos 
popierius, Šerus, pomirtinius užrašus.

Tiktai $3.00 ant visų Metų 
arba mažiau negu po 1c į dieną.

Atdara dienomis ir vakarais — 
galit ateiti ir prieiti. Ateikit

kada norit 
pasiteiraut.

The A. B. Savings and
Loan Company

3354 SUPERIOR AVE. Kampas E. 34 St.

Banko vai.: 9 iki 3 dien.-), 
Vakarais — Utarninkais, 
Ketvergais ir Subatomis 

nuo G iki 8.

SV^W\^WZ.W.V.W»,.VaW<1%V(VuV«V.W.»Z.'Z.V.’."u\\WZ/''

Rakandų Krautuve

Į: Darvas Professtional School
į of Dressmaking, Designing and Millinery
!• 6520 Hough Avenue
į Wade Park karas Įsteigta 1910.. E. 66th k. Hough
W.,A\Y,7AV1W.7.V.\V.,AS%V<V//AWA\VA,AVAW.

Ši krautuvė yra tikrų Lietuvių įstaiga ir ve
da reikalus savaimi, jokis svetimtautis prie jos 
dapriklauso. Taigi gerb. Clevelando Lietuviai, at- 
silankykit musų krautuvei!, 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. Voišvi'la, Savininkai.
WAW/A\AW>WA\"/A\W.V1WAVAVA\WAVAWAVrt


