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Londono Konferencija 
Šlubuoja del Francuzn

SUSITAIKĖ. ANT UŽTIKRINIMU' SKOLINTO
JAMS IR IŠVIEN GINS JU KAPITALUS.

Bet Prancūzai nori Kontroles ant Ruhro Gelžke
lių kari vis Galėtų Vokiečius Smaugt kada 
Jiems Pasirodys tam Tinkamas Laikas.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Išvarė neunijishis inaineriiis. 
Oklahoma valstijoj. Pittsburgh- 
Latimer apskrityje, buris gink
luotų unijistų angliakasių atva
žiavę automobiliais j Cambria 
kasyklų kaimeli, nuginklavę sar
gus, be jokių žiaurumų Įsakė 
apie 175 lietini j istams angliaka
siams apleisti darbus. Užpuoli
mas atlikta staigu, niekam ne
žinant, ir buvo nukirsta telefo
nų vielos jungiančios tą kaimeli 
su kitomis sritimis.

Reading, Pa. — Reading Gel- 
žkelio kompanija savo dirbtuvė
se čia Įvedė aštuonių valandų 
darbą ir tik po keturias dienas 
savaitėje, del. flhrlio stokos. Apie 
400 darbininkų dirbančių šiame 
mieste ir keliolika tūkstančių 
kituose miestuose tos kompani
jos darbininkų tuo paliesta.

Washington. — Statistikų de- 
partmentas skelbia jog birželio 
mėnesyje darbai Amerikos in
dustrijose abelnai sumažėjo dal
ant 3.8 laike birželio. Skaitli
nes apima 52 industrijas, kurios 
turi 2,524,657 darbininkų. Di
džiausias' apmažėjinias darbų ir 
išmokamų algų apsireiškė rytų 
šiaur-centralinėje šalies dalyje. 
Tas reiškia, aplink Clevelandą, 
Chicagą, etc.

Reikalinga tuksiančių darbi
ninkų dirbti ant ūkių prie javų 
rinkimo Pietinėj Dakotoj. še
ši milijonai akrų kviečių ir kitu 
javų bus pradėta rinkti liepos 
25 d. Taipgi daugybės reika
linga šiaurinėj Dakotoj, paskui 
Kansas valstijoj.

Clevelando Darbo Federacija 
savo susirinkime nubalsavo pa
skirti $500 gelbėjimui Loraino.

Baltimore, Md. —Dvylika vy
rų sudegė acto tvane ir šimtai 
turėjo bėgti kuomet sprogo du 
sierinio acto tankai Davison 
Chemical Co. dirbtuvėj netoli 
čionai.

Per šešis pirmus šių metu 
mėnesius Amerikos automobi
lių dirbtuvės pagamino suvirs 
du milijonu automobilių ir tro- 
kų. Birželio mėnesiu pagamin-. 
ta 246,868. Pereitą metą bir
želyje pagaminta 378,575 auto
mobiliai ir trokai. Tas rodo jog 
ir automobilių industrija apma
žėjus.

Columbus, O. — Sudėtiems 
atsargai 70,000,000 tonų ang
lies besirengiant streikan. suma
žėjus, Ohio angliakasyklose vėl 
darbai pradeda atsinaujinti. Pa
lengva kasyklos pradės atgryž- 
ti į normalį darbų ėjimą, nes at
eina žiema ir reikės anglies.

Cincinnati, Ohio, du darbinin
kai nukrito su elevatorių nuo 
11-to augšto, vienas užsimušė, 
kitas liko gyvas, sunkiai sužei
stas.

Londono Konferencijos 
Žinios

i .' Londonas. — Kaip visos, ir ši 
aliantų konferencija susitarimui 
reikaluose Vokietijos eina vėžio 
keliu. Anglijos ir Francuzijos 
atstotų nuomonės skiriasi. An
glija reikalauja švelnesniu atsi- 
nešimų Į Vokietiją, o Francuzi- 
ja po senovei griežtų, nors se
niau buvo militaristai premje
rai ir valdžios, o dabar yra so
cialistai.

Negali susitarti klausimuose 
Ruhro apleidimo, Francuzai no
ri jį vaidyti ir kontroliuoti. An
glai gi mano kad Prancūzams 
visiškai jį palikus ramybėje ten 
Vokiečiai galėtų greičiau susi
tvarkyti ir mokesnius mokėti.

Francuzai ir Belgai nori ko
kios nors teisės prie Ruhro ir 
Reinlando gelžkelių, ir tuo klau
simu išvedimą padaryti paskir
tas komitetas negali prieiti prie 
susitarimo.

Francuzai nori Ruhro gelžke- 
lių užžiurėtojus sumaišyti pu
siau Vokiečius su Prancūzais ir 
tokiu budu turėti savo žinioje 
visą gelžkelių tvarką, taip kad 
atsitikime streiko ar ko pana
šas iš Vokiečių pusės, Francuzai 
galėtų darbą varyti.

Angljos atstovai sako kad jei 
taip butų padaryta, tas butų 
priešinga Dawes’o planui ir iš
keltų naujus keblumus. Ant to 
Francuzai atsako, kad jeigu Vo
kiečiai griežtai laikysis Dawes 
plano tai nors Francuzai ir tu
rės bendro prie gelžkelių, tas ne
turės jokios reikšmes nei nepa
kenks.

Klausime užtikrinimo inves- 
toriams ir skolintojams Vokie
tijai kurie pagelbėtų Vokietijai 
Dawes planą priėmus, visi at
stovai sutiko ant plano kuriuo 
visos valstybės ims vienodai Vo
kietiją spausti ir versti mokėti 
mokesnius jeigu ji norėtų atsi
sakinėti. 

♦ * ♦
Londonas. — Suv. Valstijų 

Sekretorius Hughes, atsilankęs 
šiose dienose Anglijoje, pareiš
kė jog Amerika stovi tvirtai už 
Dawes plano, ir Amerika gel
bės Vokietijai jeigu viskas eis 
gerai. Nesvarbu kad valdžia 
neduos pinigų, jų rasis pas ka
pitalistus, kurie skolins Vokie
tijos atsigaivinimui. Dawes’o 
planas Hughes nuomone yra ke
lias į gerovę. Diskusavimai ir 
ginčai esą be vertės jeigu in- 
vestinanti publika nebus paten
kinta dalykų sutvarkymu.

Užmušta S. V. Vice- 
Konsulas Persijoj

Teheran, Persija. — Pereitą 
savaitę gauja užmušė Persijos 
sostinėj Suv. Valstijų vice-kon- 
sulą ir dar vieną Amerikietį, ka
da jie aikštėj prie fontano no
rėjo nufotografuoti tikybinių 

i ceremonijų paveikslus žmonėms 
I pro šalį einant. Fanatikai tai 
j padarė iš keršto prieš svetimus 
(gaivalus ir sykiu laikydami sa
vo apeigas šventomis.

Persijos valdžia pasižadėjo 
[prasižengėlius tinkamai nubau
sti, suareštavo tuojau apie 70 
ypatų ir veda tyrinėjimus.

BRAZILIJOS SUKILI
MAS TĘSIASI

Buenos Aires, Argentina. — 
Federalė valdžia pasiryžo galu
tinu puolimu užbaigti Brazilijos 
sukilimą ir sukilėlius 'nubausti. 
Jie irgi prisirengę atmušti ata
ką ir daryti puolitną ant val
džios kariumenės.

Sukilėliai sakoma laiko visus 
strategiškus punktus aplink Sao 
Paulo miestą.

Argentinos laikraščiai plačiai 
rašo kad svetimos valstybės tu
rės įsikišti į Brazilijos suirutę 
apsaugojimui savo piliečių inte
resų.

Griežta cenzūra nepraleidžia 
iš Brazilijos žinių į užrubežius, 
o tas, sako, turi būti priežasti
mi svetimoms valdžioms kreip
ti atidą, nes jų piliečių reikalai 
gal yra dideliame pavojuje.

De Valera Liuesas
Dublinas, Airija. — De Vale

ra, buvęs Airių Respublikos pre
zidentas, dabar apie metus iš-

Riaušėse Užmušta 7
Lisbon, Portugalija. — Poli- 

cistui užsistojus už moterį žu
vų pardavėją, kurią nepadoriai 
ėmė kalbinti tūlas kareivis, ki
lo riaušės, ir muštynėse septy
ni užmušta.

21 Žuvo Jūrių Audrose
Londonas. — Vakarinės Eu

ropos -pakraSčiudse siaučiant 
audroms, dvidešimts viena ypa- 
ta žuvo jūrėse. Dvidešimts žu
vininkų laivų dingę.

Prancūzas lakūnas padarė il
giausi išbuvimo ore rekordą, iš
silaikydamas su orlaiviu aiįgš- 
tumose per 37 valandas, 59 mi- 
nutas ir 10 sekundų. Paskiausi 
rekordą buvo padaręs Ameri
kos orlaivis, irgi apie 37 valan
das išsilaikydamas ore.

Per tiek laiko galima perlėkt 
Atlantiką iš Europos Amerikon 
ir sugryžti atgal.

Sukilimas Peruvijoj
Buenos Aires, Argentina. — 

Iš Peruvijos sostinės Lima pra
nešta jog Arequita mieste pra
sidėjo kariumenės sukilimas. 
Po keturių valandų mūšio suki
lėliai nugalėta, keliolika užmuš
ta ir sužeista.

Norvegija Lieka ‘Sausa’
Christiania. — Seimas atme

tė valdžios paduotą bilių reika
laujantį panaikinti prohibiciją. 
Taip dalykams virtus, ministeri
ja pasiryžo rezignuoti.

sėdėjęs kalėjime po įsteigimo 
Laisvos Airių Valstijos, liko iš 
nelaisvės paleistas. J is vėl už- ! 
vedė savo nepriklausomybės ko
vos darbą, ir kur tik jis pasi
rodo Airiai didžiausiomis ova-
cijomis sutikę šaukia jį “Airi
jos Prezidentu”.

i Frogresistai Turi Jau 
Abu Kandidatu

Washington. —- Clevelande iš
kilusios naujos politiškos akci
jos sukuris pradeda darbą prieš 
kitas dvi partijas. Senatorius 
La Follette, Ropublikonų parti
jos narys ir dar iš jos nerezig
navęs, prisiėmė sau į draugus 
iš Demokratų partijos narį, irgi 
senatorių, Wheeler, taipgi ne
rezignavusį iš savo partijos, ir 
eina į rinkimus ant prezidento 
ir vice-prezidento. Jie pradeda 
kampaniją bombardavimais ki
tų dviejų partijų. Jie Taipgi 
organizuojasi pastatyti sau pri
tariamus elektorius kožnoj vals
tijoj, nes tie elektoriai suvažia
vę tikrenybėj prezidentą išren
ka, nors visi piliečiai mano iš
rinkę savo balsavimu.

Kuris kandidatas turi mažiau 
elektorių tas pralaimi rinkimus. 
Buvo atsitikimas kur diduma 
piliečių balsų išrinkta preziden
tu vienas, o eletkoriai išrinko 
kitą.

2,000 Amerikos Advo
katai Londone

Londonas. — Arti 2,500 ad
vokatų iš Suv. Valstijų ir Kana
dos suvažiavo pereitą savaitę 
Anglijon, kur jie atlaikė savo 
konvenciją, taipgi aplanko visas 
žymesnes Anglijos vietas.

Leisis nuo Niagaros Van- 
denpuolio

Niagara Falls, N. Y. — Bobby 
Leach, 65 metų amžiaus, kuris 
seniau yra nusileidęs nuo Nia
garos vandenpuolio, 150 suvirs 
pėdų žemyn geležinėj bačkoj, 
liepos 26 d. arba rugpjūčio 5 d. 
leisis nuo augščiausios briaunos 
guminėj bolėj. Bolė yra pailga, 
septynių pėd ųir keturių colių 
ilgio, keturių pėdų pločio per vi
durį. Ta bolė padaryti kainavo 
33,400. Nuplaukti ir nupulti 
ims jam 12 minutų, už ką gaus 
$50,000 iš krutamu paveikslu 
kompanijų jeigu gyvas liks.

Jis sako kad valdžia neleis 
jam tai daryti, bet jis turi nu
sisamdęs orlaivį kuris iš nežinių 
atneš jį ir paelis netoli briau
nos. Tada niekas negalės su
laikyti.

j MANO KEIST ATEI- 
VYBĖS ĮSTATĄ

Washington. — Kilo nelauk
ti keblumai iš naujo ateivystės 
įstatymo, kuris iššaukė admi
nistracijoj negerumų ir sakoma 
reikės pagaminti kitas sudėtinis 
bilius ir paduoti kongresui nu
balsuoti. Vienas dalykas liečia
si su Japoniečių išskyrimu įva
žiuoti. Kitas dalykas yra tai 
tokis. Amerikos piliečiai gali 
atsitraukti savo žmonas nesi- 
taikydami prie kvotos. Bet kiti 
piliečiai nori pasiimti sau mer
ginas ir vesti už žmonas. Jiems 
to negalima padaryti. Jie turi 
pirma nuvažiuoti į užrubežį, ap
sivesti, o pirm išvažiavimo pa
sigaminti visus raštus apie tai 
kad vyksta vestis, ir tik tada 
konsulas jei gauna iš valstybės 
department© įsakymą išduot vi
zą tokiai moterei įvežti, ji gali 
su vyru įvažiuoti.

Norima padaryt kad ir tokios 
merginos galėti) įvažiuot nepai
sant kvotos kurias čia atvyku
sias piliečiai sutinka vesti.

Pribuvo ‘Mirties Spindu
lių’ Išradėjas

New York. — Amerikon at
vyko “mirties spindulių” išradė
jas Grinnell Mathews, Anglas. 
Už tuos jo spindulius varžosi 
Anglija ir Francuzija. Jis už
ginčija jog atvažiavo Amerikon 
sužingeidauti Suv. Valstijas tuo 
išradimu ir pasinaudoti paslap
ties pardavimu.

Prie to nors jo išradimas pra
minta “mirties spinduliai”, jis 
pats juos vadina tik “elektros 
spindulis”. Jeigu tinkamai bu
tų išvystytas tas spindulis, sa
ko juo butų galima sunaikinti 
miestą kaip New Yorkas.

Miškų Gaisrai
Vakarinėse Amerikos valsti

jose miškų gaisrai siaučia dide
liais plotais nuo Meksikos iki 
Kanados rubežių. Tūkstančiai 
žmonių kovoja su ugnia, bet ne
gali sulaikyti. Sakoma jog šie 
gaisrai yra didžiausi vakarinių 
miškų istorijoj. Gręsia pražū
tis kaimams ir vienam miestui, 
Mount Shasta City.

Imigrantu Padėtis Kuboje

Komunistai Rengia De
monstracijas prieš Karus

Maskva. — Pasaulinės komu
nistų partijos nutarimu, visose 
šalyse kur tik bus leista, komu
nistai laikys prieš-karines de
monstracijas nuo liepos 22 iki 
rugpjūčio 4 d.

Komunistai sako kad karo 
šmėkla kasdien darosi aiškesnė 
ir aiškesnė, kaip jie sako, didė
jant ginklavimuisi visomis pu
sėmis, visose kapitalistiškose 
šalyse.

Nors komunistai kels protes
tus prieš karus, bet patįs irgi 
gerai prisiruošę. Trockis kalbė
damas kariumenėms nuolat sa
ko kad jie kada nors turės eit 
užkariaut pasaulį.

Statys Vaikų Teatrus
Los Angeles, Cal. — čia pa

kilo sumanymas steigti grynai 
vaikams krutančių paveikslų te
atrus, ir užvesti tuo tikslu ju
dėjimą kad visame pasaulyje ta 
mintis prasiplatintų ir vaikams 
teatrai butų steigiama. Pir
mutinis tokis teatras atidaryta 
Los Angeles, antras tuoj bus 
atidarytas New Yorke, o tre
čias Londone. Bus rodoma pa
mokinanti paveikslai ir paveiks
lai pačių vaikų aktorių sulošti. 
Anglijoje sakoma tam planui 
pritaria Lloyd George.

Suv. Valstijose, kaip skelbia 
valstybinė apšvietos draugija, 
yra 4,300,000 pilnamečių piliečių 
kurie balsuos sekantį rudenį rin
kimuose, o nemoka nei rašyt, 
nei skaityt.

Fordas Rengia Savo 
Banką

New York. — Eina kalbos jog 
Detroito automobilių išdirbėjas 
Ford planuoja įsisteigti banką 
ant Wall street, garsiausiam pa
saulyje finansiniam centre.

Susimušė Du Laivai
Newport, R. I. — Netoli čia 

jūrėse susimušė prekinis laivas 
su pasažieriniu. Nelaimė pasi
taikė nakties laiku miglose. Ke
turi žmonės užmušta. Pasažie- 
rinis 'aivas taip sumuštas kad 
neturėjo šviesos, garo nei nega
lėjo signalų duoti. Visi pasa- 
žieriai, kuriu buvo apie 900, iš
sodinta į valteles ir perkelta ant 
prekinio laivo ir kitų laivų ku
rie pribuvo pagalbon.

Pranešimai iš Havanos paro
do beviltę padėtį daugumos Eu
ropos imigrantų Kuboje, šie 
žmonės norėjo įvažiuoti į Suvie
nytas Valstijas, bet nuvažiavo 
į Kubą tuo laiku kada jų šalies! 
kvota į Suv. Valstijas buvo pri- Į 
sipiidžius, tikėdami įvažiuoti j i 
čia vėliau. Laivų agentai paša-' 
kė jiems kad jie negali parduo
ti jiems laivakorčių į Suv. Val-| 
stijas, bet gali jiems duoti lai-Į 
vakortes į Kubą. Imigrantai [ 
važiavo į Kubą manydami kad 
jie kaip nors galės sau duoną; 
ten užsidirbti kol jiems bus ga-[ 
Įima įvažiuoti į Suv. Valstijas. 
Bet labai apsivilė, ir dabartiniu 
laiku apie 12,000 jų randasi di
deliame nusiminime. Apie pu
se jų yra žydai iš Lenkijos ir 
Rusijos.

Kuboje yra mažai darbo Eu
ropos imigrantams nepratu- Į 
siems prie tos šalies šilto klima-! 
ta. Nekuriu mėgino dirbti cuk- j 
raus laukuose, bet negalėjo iš-1 
laikyti tokiame karštyje. Di- . 
desnė dalis darbininkų cukraus > 
laukuose yra negrai ir Kinai pri
silaiką labai žemų gyvenimo są
lygų, prie kurių neturtingiau-' 
sias Europos darbininkas nega- Į 
Ii prisitaikyt. Darbas keliose 1 
kasyklose kurios ten randasi la-! 
hai pigiai apmokamas ir abejo-; 
tinas, o tabako industrija rei-' 
kalauja prityrusių darbininkų, j 
nors tokių kurie gali suprasti 
nurodymus tos šalies kalboj, Is
paniškai. Daug moterų eina; 
prie namų darbo, o daug vyrų į 
pradeda tavorais pirklinėti, kas 
krautuvninkams nepatinka.

Didesne dalis šių imigrantų1 
priversta yra gyventi blogiau-! 
siose miesto dalyse, po šešis ar' 
aštuonis viename kambaryje, [ 
be jokių arba su visai mažai j 
baldų. Dauguma jų remias tik! 
ant pašalpos kurią gauna nuo i 
giminių ir draugų :Suv. Valsti
jose. Nors jie gyvena didžiau
siame skurde, vienok yra išnau- [ 
dojami. Prigavikai, kurių tai- ] 
pe yra jų pačių tautos žmonių, 
naudojasi jų nelaime ir dideliu 
noru pasiekti Suv. Valstijas.

tos Valstijos. Daug panašių be
širdžių prigavysčių tenka pri
tirti nevienam.

Kas atsitiko su tais nelaimin
gais žmonėmis? Naujas imig
racijos įstatymas dar labiau su- 
mažiho jų galimybę pasiekti S. 
Valstijas. Jie turi Kuboje išbu- 
ti vienus metus prieš paduosiant 
aplikaciją. Amerikos imigraci
jos vizai. Tie kurie yra žmo
nos, vaikai ar (ėvai Amerikos 
piliečių, gal turės progą greitai 
įvažiuoti j Suv. Valstijas, bet 
dabar kvotai sumažėjus, dides
nė jų dalis turės arba gryžti į 
savo gimtinę, arba surasti vie
tą kur galėtų dirbti ir gyventi. 
Havana turi mažai pašalpinių 
įstaigų kurios tokiame atsitiki
me galėtų gelbėti. Žydų pašal
pos draugijos. New Yorke nese
nai sutverė Kubos Komitetą ku
ris daug prigelbėjo sumažinti tų 
žmonių vargus.

šioje šalyje gyvenanti žmo
nes kurie turi draugus ir gimi
nes užsienyje kurie negales įva
žiuoti į Suv. Valstijas iš prieža
sties imigracijos kvotos prisi
pildymo, turi patarti jiems ne
važiuoti į Kubą. Jie turi jiems 
pasakyt kad netikėtų prižadams 
laivų agentų kurie mėgina jiems 
įkalbėti pirkti laivakortę į Ku
bą ir kurie .tvirtina kad jiems 
bus Ieną- .1 iš ten įsigauti į Su
vienytas Valstijas. FLIS.

Bijo Rauplių Plėtimosi
Washington. — Pradėjus ap

sireikšti ir platintis rauplių li
gai tūlose valstijose valdžia su
sirūpino kad kartais nevirstų 
rauplių epidemija. Jeigu vasa
ros laiku liga nebus panaikinta, 
bijoma kad į žiemą labiau ne- 
prasiplūstų.

35 valstijose birželio 21 d. sa
vaitėje buvo 895 susirgimai, gi 
tuo laiku 1923 m. buvo tik 371 
susirgimų.

Gan žymiai rauples apsireiš
kė Clevelando apielinkėj.

Buena Vista, Colorado. — Su-
Kiek pinigų jie turi, yra išvi- 
liojami iš jų prižadais nuvežti 
juos j Suvienytas Valstijas ar 
Kanadą. Nevieną kartą atsiti
ko kad tokie imigrantaį užmo-
kčdami dideles sumas už privi
legiją pervežimo į Suv. Valsti
jas, buvo pasodinti ant laivo ku
ris juos nuvežė į kitą Kubos uo
stą kur jie buvo paleisti ir jiems

kritę į upę per tilto užtvarą žu
vo penki žmonės ir jų automo
bilis. Jie atsimušė į tilto užtva
rą nakties laiku.

Deportuoja ateivius. Valdžia 
gaudo visus slapta įvažiavusius 
per Kanadą ar kitur ateivius ir 
siunčia atgal. Iš Clevelando šią 
savaite išsiunčia atgal du sve-

buvo pasakyta kad tai Suvieny- timtaučius.
VAfWAWAVWmv/MVAV.V.WWf'.VAW/J’AW.’r’.
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924 KUPONAI 1924
LIETUVOS BONU JAU SUĖJO

Už juos galit išsirašyt sau “DIRVĄ” ir 
“ARTOJĄ” ir knygų iš “Dirvos” krau
tuvės. Visi kurie turit Lietuvos Bonų 
kuponus pasinauclokit šia proga. Ne
reiks jums siųsti pinigų, tik nukirpkit 
nuo bono $2.50 arba $5 kuponą, prisių
siu! savo prenumeratai ir jūsiškių Lie
tuvoje užmokėti. Kirpkit tik I 924 me
tų arba visų pirmesnių metų kuponus. 
Nukirpę, prisegkit prie popieros lakšto 
ir laišką parašykit ką už savo kuponą 
pageidaujat. Pinigus už juos nemoka
me. Kreipkitės tuojau —

‘DIRVA’ 3352 Superior Av. Cleveland, O.
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DIRVA

vai:

Banaitis.

rim

tiems

n ne
turtu

‘Drau- 
darbo 

i viens 
. musų

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

į>..

, ar 
pra- 
Lie-

tai Lietuvių vi- 
prašau ateityje, 
manimi, rašyti

rascio“
racijos

aš vėl 
vienas 
ištisą 

Lietu- 
Nepri-

puse metų 
darbuotės A-

L. S. T. Korporacijos 
“Neo-Lithuania” Delegacij

K. Marčiulionis.

nieko nesakome 
musu darbą neparėmė.

valia remti
Tiktai mes ap-

“Keleivis” 
viš-

at- 
stu- 
Bu- 

daug kartų p:i-

“Dirvos”, 
Kuopa taip- 

viso-

WORCESTER, MASS. 1 nierikos Lietuvio” 
“Tėvynės” ir kitų, 
gi išrinko žmones dirbti 
kiai paramai “Sandarai”.

Trumpoje ateityje kuopa nu
tarė surengti pikniką, kam iš
rikta ir komisija. Narys.

Išvažiuojant
K. Marčiulionis

Pastaba “Keleiviui”, kuris už
puldinėja kas numeris Sandarie- 
čius ir jų veikėjus. Ko gi “Ke
leivis” nori nuo Sandariečių ir 
ką blogo jie jam yra padarę 
kad jis nepaliauja šmeižęs? 
Jeigu “Keleivis” nori pasitąsy- 
ti su Sandariečiais už kudlų, ko
dėl gi ne, juk faktų netrūksta.

Jame užsipuolama ant “San
daros” ir “Dirvos”, buk jų re
daktoriai, A. A. Tulys ir K. S. 
Karpavičius netikę. Jeigu “Ke
leivis” prisilaikytų tokios for
mos ir taktikos kaip “Sandara” 
ir “Dirva”, geriau nereikėtų. 
Kekvienas apsišvietęs žmogus 
supranta kad gali bile piemuo 
redaguoti laikraštį taip kaip da
bar redaguojama “Keleivis”.

Aš norėčiau kad
labiau aprūpintų Lenkišką 
tą ir savo biznį, o nekištų 
nosies į rimtas ypatas ir 
organizacijas, ir norėčiau 
“Keleivio” redaktorius eitų pa
simokyt daugiau etikos laikraš
čio vedime. Bile vaikezas gali 
tauzų ir koliomų žodžių pridė
ti laikraštin, bet reikia tikro 
vyro rimtai mokėti per laikraš
tį net ir su priešais kalbėti. Lai
kraštis yra mokinimui žmonių, 
o ne tauzoms skleisti.

Hudsono, Mass., (Sandariečius 
jie išvadina fašistais, kikio tai 
“Laisvamanio” burnele. Tenai 
yra susitveręs jaunimo ratelis 
iš bolševiku, o “Keleivio” kores
pondentai nori apginti, sako jog 
tame ratelyje priguli visi socia
listai, o du ar tris bolševikai ar 
šiaip laisvamaniai, ir nereiktu 
jų kliudyt. Čia jau paprastas 
“Keleivio” melas, nes tame ra
telyje priguli ne tik raudonkak
liai, bet visi raudoni. Kiekvie
ną korespondenciją į “Keleivį” 
rašo bolševikas. Kam reikia sa
kyti kad socialistas rašo. To- 
delei sakau kad apsiramini umet 
nuo šmeižimo Sandariečių.

Sandariečiai yra priešingi 
bolševikų paikiems nusistaty
mams ir tankiai juos pakedena.

žih itis.
Laikraščiai Lietuvon. Vietos 

Sandariečiai rūpinasi ne tik sa
vimi čionai, bet ir saviškiais 
Lietuvoje. Sandaros 1G kuopos 
susirinkime liepos 10 d. išrink
ta komisija (A. šablinskas ir 
A. J. Gotautas) siuntinėjimui 
tautiškų laikraščių Lietuvon, k. 
t. “Sandaros”, “Vienybės”, “A-

V. Banaitis Ves Neo-Li- 
thuanijos Reikalus

L. S. T. Korporacijos “Neo- 
Lithuania” įgaliojimu gautas 
teises ii’ pareigas stud. K. Mar
čiulionis perleidžia man nuo š. 
m. liepos 10 d.

Perįgaliojimas įregistruotas 
Lietuvos Respublikos Konsulate 
New Yorke liepos 10 d.

Pranešdamas 
suomenės žiniai 
susisiekiant su 
šiuo adresu:
V. Banaitis, 36 15 Richmond St.

Praslinko gera 
bendro? mudviejų 
nierikos Lietuvių 
riausis musų misijos uždavinis 
buvo sutelkti paramą Lietuvos 
Universiteto studentams Lietu
viam ekonominiai stipriau 
sistoti ant kojų įkuriant 
dentų bendrabutį Kaune, 
vau liudininku 
reikštos simp:;
sirupinimo Lietuvos studentijos 
bei moksleivijos reikalais. Iš- 
tikrųjų, juk jaunimas-mosklei-

ateities ramsčiai!
Miškais gėrimės tik atžaloms 

bujojant!
Likus dar apsčiai nebaigto 

darbo giliai tikiu ir toliau nuo
širdžia Amerikos Lietuvių vi
suomenės parama, palikus man 
vienam eiti atsakomingas par-

Neo-Lithuanijos’' At
stovų Pareiškimas

“Dirvos” Redakcijai už 
malonią paramą musų 
darbuotėje per laik- 

Dirva” skirtis Korpo- 
“Neo-Lithuania” var-

Vicna-kita savaitė, ir 
gyvensiu Lietuvoje. Tik 
pusmetis pertraukė tą 
siūlą — mano gyvenimą 
voje nuo pat pirmų jos
klausomybės dienų, — ir dabar, 
apleidžiant Lietuvius Ameriko
je, tas siūlas vėl susijungia, 
kaip ir susiriša. Susirišimas gi 
palieka mazgą. Senovėje, o kai 
kur ir dabar, Lietuvis nemokė
damas rašto svarbesnius savo 
gyvenimo įvykius dažnai pažy
mėdavo sumegsdamas mazgą. 
Paprastai toks įvykusių pergy
venimų pažymėjimas gelbėdavo 
apie jį prisiminti ir daug vė
liau.

Ką gi primins tas mazgas — 
pusmetinis gyvenimas tarp Lie
tuvių Amerikoje — man toli
mesniame mano gyvenime apie 
tai čia trumpai ir norėčiau pa
kalbėti. Kokių įspūdžių aš pa
sėmiau? Pirmiausia, kalbant 
apie dabartinį Lietuvių Ameri
koje gyvenimą, kiek aš jį pažįs
tu, tenka tik pasidžiaugti kad 
likimo nutremti sveiman kraš
tai! Lietuviai mokėjo taip su
maniai įsitaisyti jame. Darbin
gų kaimiečių vaikai atvykę į 
Dėdės Šamo šalį su skolintais 
pinigais, šiandien savo medegi- 
niu įsigalėjimu nebeišskiriami ir 
iš seniausių šio krašto gyven
tojų Jankių.

Jei netiki tam, pasižvalgyk, 
tautieti, Chicagos miesto dalyj 
Bridgeport, o pamatysi pavyz
dingus Lietuvių biznius, kame 

, prakalbinus visuomet Lietuviš
kai susikalbėsi. Arba vėl, pa- 

I sibąigus darbo valandoms pasek 
Lietinį biznierį tūkstančių do- 

I larių vertės savo automobiliu 
įvažiuojantį — matysi jį susto
jusį milijonierių apgyventoje 
miesto srityje, palei savo namą- 
palocių. Retas Lietuvos turčių 
dvarponių turėdavo tokių palo
cių prieš karą. Ir tokį vaizdą 
matai veik kiekviename dides
niame Amerikos nliestė. “Di- 

Į dėlė yra Lietuvių Amerikoje 
Į ekonominė pajiega. Daug ji 
j naudos atneštų Lietuvos valsty
bei, mokėjus jos simpatijų gau-

Reikia su užsigančdininiu pa
brėžti kad Lietuviai Amerikoje 
sukūrę gerą medeginį sau gy
venimą, nepamiršo ir dvasios 
gyvenimo srities. Ši sritis pas 
juos yra taip pat plačiai išvys
tyta. Aš turiu omenyj tauti
nes ideologijos išvystymą Lie
tuvių‘išeivių tarpe, jų gilų pri
sirišimą prie savo Tėvynės Lie

tuvos ir palaikymą ryšių su ja.
Musų valstybės istorikai, be 

abejo, turės istorijos faktų švie
soje išrodyti Lietuvių Ameriko
je pastangas ir nuopelnus at
statant Lietuvos valstybe.

Aš nuo savęs turiu tiek pasa
kyti kad vargiai Lietuvos vals
tybė butų buvus tokia kokia ji I 
šiandien yra jei ne Lietuvių A- 
merikoje padėtos pastangos, jei 
ne jų moralė bei medeginė para
ma.

Sudėję dideles dvasios ir me- • 
degos aukas ant Lietuvių tautos; 
aukuro, atlikę visu rimtumu ir: 
pasisekimu jų širdies ir proto 
diktuotą istorinį uždavinį — pa
dėję atstatyti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę — šiandien 
Lietuviai Amerikoje betgi te
bestovi kryžkelyj, jie tebegyve
na tą dvasios krizį prasidėjusį 
nuo laikų kada išsidirbo 
taika: visiems su savo 
gryžti Tėvynėn.

Romantiškai ideališkas 
das išsidirbęs pas Lietuvius iš
eivius apie nepriklausomą Lie
tuvą pasirodė labai skirtingas 
esąs nuo tikrojo Lietuvos val
stybes gyvenimo. Ir prieš ka
rą Lietuvos krašto gyvenimas 
su visomis savo šakomis toli at
silikęs nuo Amerikos gyvenimo, 
pridėjus didžiojo karo per ilgus 
metus padarytus nuostolius, ži
noma, negalėjo duoti sugryžu- 
siems Lietuviams tų gyvenimo 
patogumų prie kurių jie pripra- 
to Amerikoje.

Kita, neskaitlinga Lietuvos 
valstybės inteligentija, praskie
sta žymiu skaičium kitataučių 
gaivalo, gal ir nesąmoningai iš
vystė partinių varžytinių chao
są, kurs pagimdė Lietuvai die
nos išimčių; pastarieji gi iš sa
vo pusės praleido žemės Refor
mos įstatymą, Pilietybes (Re
gistracijos)- įstatymą taip kad 
Lietuvis išeivis teisės atžvilgiu 
buvo lygiomis pastatytas su ne
apkenčiamu Lenku, Vokiečiu ir 
kitais.

Prie pasakyto pridėjus dar į- 
vajrių iš Lietuvos atvykusių ne
taktingų agitatorių darbus, tai 

j ir bus svarbesni faktoriai del 
kurių Lietuviai išeiviai atsidūrė 
kryžkelyj: vykti Lietuvon, 
ne. Ir pirmųjų kregždžių j 
nešimai nusvėrė: Sujudus I 
tuvių išeivių jure pradėjo , 
ti vėl į savo puolė. Gręsė 
Lietuviai Amerikoj pamos i 
ka Į Lietuvos reikalus. Ir iš 
dalies taip įvyko. Susidarė pa
dėtis nei vienai pusei nenaudin
ga, bet daugiausia kenksminga 
Lietuvos valstybei.

Visi gerai nusimano kad Lie
tuvos valstybės gyvenimo spar
tesniam išsivystymui yra reika
linga iš dalies pagalba (užsienio 
kreditas ir t. p.). Taip pat visi 
gerai supranta kad Lietuviai 
Amreikoje gali labai daug pri
sidėti prie ekonominio ir poli
tinio Lietuvos valstybes gyve
nimo patobulinimo. Bet kaž ko
de! tą sveiką supratimą nesi
stengia Įgyvendinti. Nei viena 
Lietuvos partijų, nėra bandžius 
rimtai tą klausimą tautos atsto-

• vų rūmuose —- Seime — pakelti, 
i Jei ir buvo daroma žingsniai tai 
įtik tiek kiek to momento reika
lams tiko. Tuo tarpu kai tokios 
Lietuvos mažumos kaip Žydai 
net atskirą valdžios lėšomis iš
laikomą ministerį gavo, šimtai 
tūkstančių Lietuvių išeivių ak
tingai rėmusių Lietuvos valsty
bę neturėjo Lietuvoje net rim
tos informacijų Įstaigos(!) Kas 
gi tai jei ne ignoravimas Lietu
vių išeivių?

Vienok dalykas yra dar patai
somas. Tik 'dabar žodžių nepa
kanka, reikia darbu parodyti 
prielankumą Lietuviams išei
viams kad atitaisyti sugadintą 
ūpą.
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SGERB.
PRAGSLO KAMPELI^^

Lietuvos politikų turėtų būti 
pirmiausias uždarinis teigiamai 
Lietuvos valstybės naudai su
naudoti Lietuvių išeiviu dvasi
nes pajiegas ir ekonomini tur
tą, vedant susipratimo iš abiejų 
pusių interesams palankiais pa
matais politiką. Juk panašiais 
principais turima ryšių su sve
timomis valstybėmis, iš kurių 
naudos kažin ar gauname tiek 
kiek iš Lietuvių išeivių. Taigi, 
jau vien valstybiniu išrokavimu 
nereikėtų Lietuvius- išeivius pa
likti už Lietuvos valstybės du
rų, nekalbant kad Lietuviai A- 
nierikiečiai užsipelnė Lietuvos 
valstybės padėką. Išlyginimo 
politiką reikia gyvendinti kaip 
galima greičiau, kol suvaržymas 
įvažiuoti Amerikon nciššauks 
pražūtingos tautonio elemento 
enomijos Lietuvių tarpe. O į- 
važiavihio suvaržymo pasekmes 
neužilgo pasireikš lietuvių išei
vių tarpe, kadangi veikia milži
niškas ištautinimo aparatas iš 
Amerikos vyriausybės ir visuo- 
menės-pusės. Bet Lietuvos val
stybės politikai negalės tiksliai 
ir produktingai susipratimui til
tą nutiesti nepažinę Lietuvių A- 
merikoje psichologijos, jų “spi-

Iš KUR PAEINA POLI
TIKA

Kada. Dievulis tvėrė pir
mutini musų tėvą gerb. A- 
domą jam visai neužėjo į 
galvą kad reiks tverti ir 
jam moterį. Ale gerb. Ado
mui vienam pasidarius ne
ramu Rojuje, Dievulis pa
matęs ...........................
nėjant 
užleido 
miegą, 
išlaužė jam šonkaulį ir iš jo 
padarė jam gerb. bobą.

Ale ir tada gyvenimas ėjo 
kitaip negu dabar, ir pir
mieji musų tėvai visai.nepa- 
mislino kad reikia pasidalint 
į partijas — vienas but de
mokratas, ar republikonas, 
ar “krikščionis”, ar valstie- 
tis-liaudininkas, ar pažan
gietis, ar socialistas ar bol
ševikas, o kita — pavirst į 
sufragistę, arba davatką, 
arba kitokią kokią politi- 
kierką ir kovot vienas prieš 
kitą.

Ale kai įsimaišė gerb. šė
tonas ir pasakė gerb. Jievai 
kad galima skint ir valgyt 
obuolius nuo. užgintos Obe
lės, tada prasidėjo pasauly
je politika. Taigi dabar vi
si žinom kad politika yra 
velnio išradimas.

ji nuliūdusį vaikšti- 
suprato ko reikia ir 

Adomui fealdų-gilų 
o 'paskui prisitaikęs

tina kad žmogaus charakteris 
keičiasi kas septyni metai. Ne
turint tikrų statistinių davinių, 
vis dėlto spėjamai galime saky
ti kad apie 80 nuoš. Lietuvių iš
eivių savo charakterio keitimo
si procesą yra keletą kartų gy
venę. Prisiminus gi ypatingai 
Amerikos gyvenimo sįlygas tu
rėjusias dideles intakes į cha
rakterio keitimąsi, galima sau 
pigiai Įsivaizdinti koks didelis 
psichologijų skirtumas yra tarp 
Lietuvio gyvenančio Amerikoje 
ir Lietuvoje. Šitą reikia turėti 
omenyje.

Aplamai imant Lietuvių vi
suomene Amerikoje yra labai 
patriotinga. Aš pasakysiu, pat- 
riotingesnė negu abelna Lietu
vos visuomenė. Nors jau dabar 
esama nemaža tokių žmonių, 
net veikėjų, kurie nugarą atsu
ka prie Lietuvos reikalų, bet 
dauguma Lietuvių Amerikoje, 
nepaisant dažnų užsivilimų san
tykiuose su Lietuvos valstybe, 
vis dar arti prie širdies laiko 
visus Lietuvos reikalus. Tai ne
reiktų pamiršti musų valstybės 
politikas, ir padaryti iš to ata
tinkamas išvadas.

Tiek bendrų pastabų iš mano 
patyrimų srities Amerikoje. 
Kalbant “pro dorno sua”, reikia 
pasakyti kad mes, korporacijos 
atstovai, savo darbo pasekmes 
čia Amerikoje galėjome atsiek
ti tiktai dėka paramai didelių 
Lietuvos patriotų: gerb. J. O. 
Sirvydo, K. širvydienės, S. E. 
Vitaičio, Kun. A. Miluko, P. De- 
venio, J. Pranaitytes, M. Deve- 
nio, J. Ginkaus, Pr. Narvydo, A. 
Mikalausko, K. S. Karpavičiaus, 
J. Laukio, ir aplamai tautiniai 
susipratusios Lietuvių visuome
nės dalies.

Bet “Vienybės, “Tėvynes”,

“žvaigždės”, “Dirvos”, “Ame
rikos Lietuvio” ir “Varpo” laik
raščių redakcijoms studentai 
tautininkai yra ypatingai dė
kingi. Minėtų laikraščių redak
toriai pagelbėjo per savo laik
raščius išposmuoti prieš visuo
menes akis ne vieną musų dar
bui ruošiamą blogos valios žmo
nių pinklų....

Tiktai “Darbininkas”, “ 
gas” ir “Garsas” musų 
neparėmė, nors ir dryso 
kitas iš jų pasisakyti kad 
darbas esąs geras.

Me: 
kurie 
Kiekvjenam liuosą 
arba neremti, 
gailestaujame kad radosi žmo
nių ir laikraščių redaktorių ku
rie stengėsi ramiam kultūros 
darbui, Lietuvos jaunimo švie
timui, kelią pastoti. Tiesa, vie
ni iš jų (laikraščiai) rėmėsi 
gautomis iš Lietuvos žiniomis. 
Bet tai nėra pasiteisinimas. Čia 
mes vėl susiduriame su tuo ne
lemtu apsireiškimu kuri gerai 
pažįsta Lietuviai Amerikoje: 
Lietuvos reikalams čia. Ameri
koje, daugiausia kenkia žmonės 
iš Lietuvos. Keista, bet yra tei
singa! Musų darbą rėmę Lie
tuviai Amerikoje rieužsivils, tai 
parodys artima ateitis.

Mes gi savo darbų rezultatus 
matuojame ne vien surinktų do- 
larių suma. Visą musų važinė
jimo laiką per Lietuvių koloni
jas mes stengėmės suartėti su 
Lietuviu gyvenimu ir per pra
kalbas ir pavieniu stengėmės 
sustiprinti jų prisirišimą prie 
Lietuvos. Ir jeigu vienas-kitas 
desėtkas Lietuvių išeivių iš pa
sikalbėjimo su mumis bus Įga
vę nors truputį daugiau Tėvy
nės meilės ir prisirišimo prie 
Lietuvos, ir ilgesniam laikui pa
liks gerais tautiečiai, tai mes 
ramia sąžine galėtume prisimin
ti apie musų gyvenimą tarpe 
brolių Lietuvių Amerikoje.

Politika. yra tai toks da
lykas kuris vienų sumany
mu vedamas išrodo jiems 
yra geras, ale kitiems nege
ras, ir kiti išsimislina ką ki
tą ir sako kad taip geriau.

Gerb. Adomui rodėsi bus 
geriau jeigu jis paklausys 
Dievulio ir balsuos už ne
valgymą užginto obuolio. O 
gerb. Jie va išklausius karš
tos agitativiškos gerb. Šėto
no žalčio pavidale prakalbos 
nutarė balsuot už valgymą 
užginto obuolio. Ir paskui 
prasidėjo vaidai ir nesutiki
mai: Adomas ilgai laikėsi 
savo nuomonės, ale kad Jie- 
va buvo sutverta jo smagu
mui, ji pasakė jam kad jis 
neturės vėl jokio smagumo 
jeigu nesutiks ant jos nuo
monės, Adomas turėjo nusi
leisti. Taip tai rojaus poli
tika išsivystė Į šių dienų po
litiką.

Ale velnio darbas nepasi
baigė su inirčia musų pir
mųjų tėvų. Gerb. šėtonas 
liko amžinas, amžina lika ir 
jo priešgininga politika ir jo 
politikos pasekėjai.

Didžiausi jo politikos pa
sekėjai ir pasilaikę sau už 
ženklą velnius yra tai musų 
dvasiški tėveliai ir ‘bolševi
kai. Viskas kas yra jiems 
užginta ir turi blogas pasek
mes jų labiausia norima j- 
kunyti. Dievulis davė žmo
nėms liuosą valią, o musų 
dvasiški tėveliai ir bolševi
kai ją labiausia varžo. Ku
nigai užgina žmonėms ki
taip mislyt ir daryt kaip jie 
nori, ir net per išpažintį au
sin kaip Šėtonas Jievai 'ka
la taip ir taip daryti, tada 
sulauksi gerovės. Bolševi
kai irgi kur užgriebę žmo
nes smaugia ir žudo už kiek
vieno liuosą valią ir norą 

įdaryti kaip kam patinka ir 
i ant gero, o no kaip jiems pa- 
i tinka, ant blogo.

Nuo to priviso visokių ne
geros valios žmonių kurie 
tik su svetimomis smegeni
mis pradėjo gyventi ir kitų 
valią pildyti. Dievulis davė 
valią žmonėms būti šiaudi
niais ir moliniais katalikais, 
ale kiti nori šiaudinius su
degint arba Į mėšlą išversti, 
nori kad liktų tik moliniai 
kurie nieko neprotautų ir 
negalėtų pakreipt galvos ir 
ausies prie kitokių nuomo
nių ir minčių, o tada tik pa
barškinus į jų puodynę ar
ba galva tuoj iš kišenių pąpt 
pinigai ir byra.

Šitaip atsitikus, prireikė 
visokių viešų ir slaptų ge
ros politikos organizacijų, 
ir štai susitvėrė Sandara, 
vieša organizacija, ir Slaptų 
Spragilų Sąjunga veikimui 
paslaptai ir pastatymui ge
rų žmonių ant tikro kelio, o 
molinių visai išvartymui iš 
po kojų kad nesimaišytų.

Aną dieną atlaikyta dide
lis slaptas Slaptos Spragilų 
Sąjungos Spragilaičių sar
gybos susirinkimas vyriau
sios galvos gerb. Spragilo 
sostinėj, ir nuo tos dienos 
prasidėjo (slaptas tyrinėji
mas visų blogų darbų moli
nių katalikų ir molinių bol
ševikų ir molinių biblistų — 
visli tokių kurie turi puody
nes vietoj galvų, į kurias ne
gali nieko geresnio indei, ba 
jos išrūgomis pripildytos ir 
neduoda vietos geresniems 
dalykams tilpti.

Visi rašykites į Slaptos 
Spragilų Sąjungos Spragi- 
laičius ir padėkit naikinti 
pasaulyje velnišką paliktą iš 
Adomo ir Jievos dienų poli
tiką. Visur turi būti liuo
są valia ir geri darbai, o ne 
persekiojimas ir prievarta.

Lai gyvuoja Slapta Spra
gilų Sąjunga!
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LIETUVYSTE IR KATALIKYSTE
F)AS mus yra prigijęs paprotis 
* nekliudyti katalikystės-in- 
ternAcionalizmo kaipo kokios to
buliausios įstaigos, šventos, ne
paliečiamos, ir veik visados mes 
barame ir siunčiame savo ku
nigus į bažnyčias, pas altorius 
tiktai tikybinius darbus dirbti 
ir nesikišti Į tautos uždavinius, 
veikimus ir politiką. Toks mu
sų paprotis arba nusistatymas 
yra klaidingas ir žalingas visai 
Lietuvai ir musų tautiškiems 
idealams, nepriklausomybei.

Katalikystėje nėra tobulumo 
nei šventumo kaip ir kiekvieno
je politiškoje partijoje, nes ka
talikystė yra kaip tiktai gudri 
politiška partija ’nepripažįstan
ti jokių kitų politiškų partijų ir 
nesiskaitanti su jomis kur tik
tai turi savo galę — diddmoje 
gyventojų ar atstovų seimuose, 
ką mes matome musų Tėvynėje 
Lietuvoje, kai]) ir musų gyveni
me čionai Amerikoje.

Katalikystės tikslas yra val
dyti visu svietu visokiais suktu
mais ir apgavimais, prievarta ir 
išnaikinimu priešų po priedan
ga tikybos. Katalikystei nu
lupti katiną arba tautą yra vis- 
viena jeigu tiktai matoma yra 
nauda katalikystei, kuri išrado 
‘dieviškus įstatymus’ visokiems 
reikalams ir viską pridengia 
“dieviškumu” savo naudai, ir 
prakeikimu priešų.

Bet katalikystės vadai nesi- 
vadina save “katalikais”, nes 
savo nešvariais darbais greitai 
nubaidytų nuo savęs tikinčiuo
sius, kurie suteikia katalikiš
kiems vadams-kunigams viso
kią galę už pažadus linksmybių 
dangaus karalijoje. Katalikys
tės vadai vadinasi visokiais var
dais, net priešu vardais, kaip 
ana “Krikščioniškais Socialis
tais” dabar Austrijoje. Lietu
voje katalikų vadai vadinasi 
“krikščionįs-demokratai”, “ūki
ninkų sąjunga”, “darbo federa
cija”, “ateitininkai”, “pavasari
ninkai” ir kada kokiu vardu pri
reikia, bet visi yra katalikai-po- 
litikai ir visi tie patįs — kad 
parodyti savo tikintiesiems jog 
katalikystė nieko bendro netu
ri su tūlų grupių darbais ir lie
kasi nepalytėta, apart tūlų at
sitikimų, kur neišvengiama yra 
minėti katalikystė, kaip ana 
Lietuvos prezidentas turi būti 
katalikas kada Lietuvą valdo 
“krikščionįs-demokratai”'. Su- 
lyg partijos vardo prezidentu 
galėjo būti irgi “krikščionis-de- 
mokratas” Liuteronas arba Kal
vinas.

Katalikai yra krikščionimis 
nedaugiau nei mažiau kaip Ru- 
sai-pravoslavai arba visi kiti 
sektantai — protestonai, bap
tistai, metodistai ir visi kurie 
praktikuoja krikštą. Bet de
mokratijos (žmonių valdžios, 
savivaldybes) pas musų katali
kus “krikščionis-demokratus” 
nėra nei’ krislo, nes demokrati
ja yra katalikystės priešas. 
Katalikiškos valdžios forma ir 
vardas yra TEOKRATIJA, tai 
yra Dievo valdžia per kunigus, 
kada DEMOKRATIJA yra pačių 
žmonių valdžia-savivaldyba, per 
rinkimus visokių valdininkų kas 
heleri metai. Teokratija skiria 
valdininkus visam laikui nepai
sant žmonių noro. Su Teokra
tija sykiu eina AUTOKRATIJA 
iš Dievo (kunigų) malonės, 
vienvaldybė, kaip ant buvo ca
ras, kaizeris, ar bile karalius, 
kuris vienas valdo šalį ir leidžia 
įstatymus ant nenaudos liau
džiai. Po Autokratijos dar eina 
ARISTOKRATIJA, didžiunija 
— ponija, pildytoja Teokratijos 
ir Autokratijos įsakymų savo 
naudai. Liaudis yra mokina
ma ir verčiama su paklusnumu 
pildyti minėtos TREJYBĖS už- 
simanymus.

Kad musų “katalikiški demo
kratai” nėra demokratais rodo 
jų darbai griovime savivaldybių 
Lietuvoje. Demokratija reiš
kia liaudies valdžią per rinki
mus ir lygybę visų žmonių poli
tikoje ir socialiam gyvenime, 
kas yra neleistina Teokratijoje- 
katalikybėje, kuri yra dvejopa: 
gudrieji valdo, kvailieji klauso- 
pildo.

Nuo pradžios musų tautiško 
atbudimo, musų katalikiškieji 
vadai, kunigai, sykiu su ponais 
Lenkais tautiečius-demokratus 
vadino pagonais ir ateistais, nes 
mat nesiklausta kunigų “pave- 
lijimo”-dispensos. Demokratai 
buvo pakantrus ir didumoje į 
šmeižimus neatsakė arba labai 
švelniai, kad neužgavus katali- 
kiškai-tikybinius jausmus tikin
čiųjų. Katalikiški vadai-kuni- 
gai pasiremdami dievišku auto
ritetu viską niekino kas Lietu
viška ir tautiška, kas pažanga, 
kas apšvieta. Ačiū musų kuni
gams juk Lietuviai buvo net 
užmiršę savo kilmę — tautišką
jį vardą — ir vadinosi tiktai ka
talikais, paskui “Paliokais”. Tai 
vis buvo Papų -įsakymai, kurie 
yra pildomi ir šiandien pagal 
nurodymus Arcivyskupo Zac- 
chini Kaune. Kaip žydai taip 
ir katalikai tveria savo valsty
bes valstybėse kuriose jie gyve
na. Ir atmindami laikus kada 
katalikija — Papa su kunigais 
— viešpatavo, žydėjo laužais 
deginant žmones ir mokslinin
kus kitokių įsitikinimų, ypatin
gai laikuose “gerbiamo” Domi- 
niko, turime visi susispiesti pa
žangios dvasės ir demokratijos 
šalininkai kad musų visas dar
bas Lietuvos atbudinime-atsta- 
tyme nenueitų veltui, matant 
kaip musų katalikiški vadai sie

SKERĖ (SĄRAN
ČIAI) LIETUVOJE

Šįmet Rambyno Kalnas bir
želio 22 d. Į tradicinę tautinę 
Mažosios Lietuvos šventę su
traukė keletą tūkstančių žmo
nių. Atplaukė garlaiviu Tilžie
čių Lietuvių didokas buris, su 
rašytoju Vydunu priešakyje; 
atvažiavo traukiniu Klaipėdie
čiai iš Klaipėdos miesto ir viso 
krašto; susirinko kaimiečiai ir 
miestelėnai iš artimesnių Ram- 
bynui apielinkių — kas veži
mais, kas dviračiais, o dauguma 
pėsčiom.

Nei vieną metą Rambynas ne
turėjo tiek daug svečių iš Di
džiosios Lietuvos kaip šįmet.

šaulių Sąjungos surengta ek
skursija į Rambyną išplaukė 
birželio 21 d. trimis garlaiviais, 
o prie jų Jurbarke prisidėjo ket
virtas garlaivis. Gražu buvo 
žiūrėti kai vienas paskui kitą

kia prie vidurinių amžių gady-
nos steigdami vienuolynus Do
minikonų, Kazimieriečių, Pran
ciškonų ir kitokių, tai palaiky
dami cenzūrą ir savaip bausda
mi laikraščių leidėjus be teis
mo. Politiniu ir ekonominiu ke
liu musų katalikiški vadai kas 
kartas veda Lietuvą į tolesnę 
pražūtį. Tiktai paimkime Lie
tuvos 'Laisvės Paskolą ir Lietu
vių Piliečių Sąjungą Amerikoje, 
paskui daugeriopas laužymas 
konstitucijos pačių katalikų pri
imtos, paleidimas Seimo, dabar 
galiausia nuvertimas ministeri
jos delei asmeniško Kun. Vailo
kaičio pelno — už ką jie su tik
ra katalikiška drąsa visur už sa
vo darbus apkaltino tikruosius 
demokratus, pastatė Lietuvą 
ant gėdos pasaulio akyse, pada
rė Lietuvai dideliausius nuosto
lius — tai visa matant turime 
vis daugiau darbuotis apšvieti
me tų nelaimingų savo brolelių- 
seselių kurie savo nesusiprati
mu palaiko tą oligarkiją Lietu
vos nelaimėms didinti.

Stambi klaida padaryta sutei
kiant moterims balsavimo tei
ses , kurių nesusipratimo dėka 
musų katalikiški kunigėliai ga
li taip viešpatauti. Francuzijoj 
moters vis dar atsisako nuo bal
savimo sakydamos kad kur mo
ters balsuoja ten kunigai valdo 
— ir tiesa, taip dedasi Lietuvo
je. Kunigai Seime, ministeri
jose, Universiteto prezidentas 
ii' nėra abejonės kad sekančiu 
prezidentu bus bankierius Kun. 
Vailokaitis,

Taigi katalikiškų kunigų va
dovavimas nėra Lietuvai ant 
sveikatos, ką mes nuolat turi
me aiškint katalikams, kad Lie
tuvystė tai ne katalikystė, ir 
visados oligarkijos vadus va
dinkime tikruoju jų vardu — 
katalikais, ne kitokiais.

Tautietis.
Kaip žmonės kalbėjo, Lietuvių 
senovės dievaitis Perkūnas taip 
pat atsilankė Į Rambyną. Vis 
tik daugeliui nuo smarkaus lie
taus buvo sunku po medžiais iš
sislapstyti, ir teko gerokai per
šlapti. Delei šios priežasties 
programo vykinimas buvo per
traukta ir pradėta atsisveikini
mas, nes ant šlapios pievos tarp 
šlapių medžių peršlapusiems to
liau nejauku darėsi palikti, o 
jau artinosi ir laikas skirstytis 
namon.

P. Braks pareiškė džiaugsmo 
del taip gausingo svečių apsi
lankymo, ypač del apsilankymo 
pirmą kartą Rambyne brolių 
Latvių.

Latvių ekskursijos atstovas 
dėkojo už sveikinimus ir kalbą 
kad Latvius džiugina visi Lie
tuvių tautos laimėjimai, kaip 
politikos taip ir ekonomijos bei 
kultūros srityse, ir Latviai 
džiaugsis drauge su Lietuviais 
pastariems sostinę Vilnių atsi- 
vadavus.

“Krikščionių” Malonės 
Žydams

Dar visi gerai atmename kaip 
per pereitus rinkimus į Seimą 
trilypio “krikščionių” bloko lai
kraščiai ir agitatoriai visuose 
kampuose šaukė kad Valstiečiai 
Liaudininkai yra baisiausi žyd- 
berniai, nes nuverčiant tuomet 
krikščionišką kabinetą žydai 
kartu sy Liaudininkais balsavo 
valdžiai nepasitikėjimą. šiuo 
žydberniavimu per pereitus rin
kimus jie rėmė visą savo agi
taciją, taip tariant, į Seimą va
žiavo ant žydų. Žinoma, Vals
tiečiai Liaudininkai į tokią agi
taciją tik su panieka galėjo pa
žiūrėti, nes, nors jie pripažįsta 
Žydams lygių piliečių teises, 
niekad nebuvo siūle jiems kokių 
nors privilegijų, gerybių. Bet 
štai tas pats “krikščionių” blo
kas, sudarant šį naują Ministe
rs Kabinetą, puolė tiems neva 
niekinamiems žydams į kojas, 
pasiūlė Įvairių gerybių kad tik 
tie jų valdžią palaikytų.

štai ką jie savo partijos var
du žydams pasiūlė:

1) Palikti žydų reikalams mi- 
nisterio vietą.

2) Legalizuoti žydų Tautos 
Tarybą,

3) Atsisakyti nuo jų partijos 
Įvesto įstatymo sumanymo apie 
bendruomenes.

4) Jeigu Seimo žydų frakcija 
turi dar kokių pageidavimų tai 
prašė apie tai pranešti.

žodžiu, siūlė žydams ko tik 
jie nori.

Jei taip butų padarius kita 
kuri partija, kademai su viso
mis savo davatkomis butų rėk
te užsirėkę. Bet kademams, 
matykite, viskas galima.

Bet dar indomiau kokį atsa
kymą į tokį malonų pasiūlymą 
žydai davė kademams. štai tas 
atsakymas:

“Tinkamai įkainuodama svar
bą padarytų pasiūlymų žydų 
tautiniams interesams, ji (frak
cija) vienok negali jų priimti, 
kadangi Žydų tautiniai intere
sai atsidurtų priešingume su vi
sos šalies interesais. Jos nuo
mone, šalies interesai reikalau
ja kad nebūtų vienpusiškos val
džios. Prie šios žydų tautinių 
interešų kolizijos su interesais 
šalies, Seimo Žydų frakcija pir
menybę atiduoda interesams 
pastarosios (šalies).”

Vadinasi, Žydai pasirodė val- 
stybingesni už kademus, nes jie 
pasakė kad siūlomos jiems ma
lonės išeitų viso krašto nenau
dai. Krikščionis gavo atsakymą 
nuo kurio tik rausti privalėtų, 
bet ar krikščionįs turi gėdą, ir 
iš gėdos kuomet rausta? Ne. 
Nes dar po tokio atsakymo vėl 
siūlė Rozenbaumui ministerio 
vietą. Plačių aiškinimų rodos 
nereikia. V.

(“Liet. Ūkininkas”)

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE ,

traukė keturi laivai veždami j 
virš 1000 žmonių, pagerbti se
ną Rambyną ir pasveikinti Ma
žosios Lietuvos brolius su bran-, 
gia švente!

Nežiūrint į taip gausingą sve
čių suplaukimą, šįmetinę Ram 1 
byno šventę negalima laikyti 
pilnai pavykusia. Tam buvo, j 
mano nuomone, dvi svarbiausios 
priežastis. Viena, nors ir labai 
turiningas, bet nevisai tikslin
gas šventės programas, kuris 
numatė daug iš scenelės daina
vimų, prakalbų ir vaidinimų, 
verčiant publiką, saulei kepi
nant, ilgai stovėti atviroje aik
štėje. Rodos, reikėjo progra
mą paįvairinti tautiniais bei 
sportiniais žaidimais ir net šo
kiais. Tuo budu susirinkusių 
tarpan butų įnešta gyvumo, ju
dėjimo; butų palengvinta vie
niems su kitais susipažinti.

Antra priežastis tai Ramby
ne apie 4 vai. po pietų ištikęs 
smarkus lietus su perkūnija.

Jausmingą kalbą, leisdamasis 
į atsiminimus, pasakė senas auš
rininkas Dr. J. šliupas.

Martynas Jankus kvietė su
spiesti pajiegas ir mintis kad 
atsiekus pilnai musų tautos tik
slų — iki šiol tebevergaujančios 
sostinės Vilniaus atvadavimo.

P. Lėbartas kvietė aukoti 
Vilniaus vadavimui.

Tarp kalbų du kartu buvo pa
giedotas Lietuvių ir vieną kar
tą Latvių tautos himnai, orkes
trui pritariant.

Apie 5 vai. vakare ekskursan
tai Kauniečiai, orkestrui maršą 
grojant, apleido Rambyną. Di- 

i dokas buris brolių Klaipėdiečių 
ir Tilžiečių nusileido nuo kalno 
Kauniečius palydėti, jiems lai
mingos kelionės palinkėti.

Nuo Rambyno iki Kaunui Ne
munu yra apie 130 kilometrų 
atstumo, taigi Kauniečių eks
kursija gryžo Kaunan tik pir
madienį apie 8 vai. ryte.

“Trimitas”. Buvęs.

Anglijos Bėdos su Indija
Anglija dabar valdo kelių ra

sių žmones. Jos valdžia pasie
kia visus kraštus. Ji valdo šim
tus milijonų rudų, juodų ir ki
tokių žmonių, taipgi globoja ir 
užstoja dar daugiau kitų.

Bet kaip kur eina prieš ją ju
dėjimas. Labiausia bruzda In
dija, kuri nori atsiliuosuoti iš 
Anglų globos. Indija yra di
džiausia paskira šalis iš visų 
Anglijos valdomų. Nuo keleto 
desėtko metų atgal patekus po 
visiška Anglijos avldžia, Indija 
nepasiduoda. Ir dar bus daug 
Anglijai bėdos su ta pavergta 
milžine valstybe.

Penki Metai Aptiekorių 
Mokslui

Cedar Point, O. — Ohio vals
tijos vaistininkų-farmaceutų or- 
ganzacijos suvažiavime priimta 
rezoliucija reikalaujanti penkių 
metų mokinimosi vaistininkams 
— trįs metai mokintis kolegijo
je ir du metai vaistinėje prakti
kuoti iki gali būti išduodama 
farmaceuto leidimas.

Visokios profesijos sunkina
ma pereiti, bus apsunkinta ir 
aptiekorystė.

(Tąsa iš pereito num.)
Dagobertas, laikydamas Rožę ir Blan- 

šę už rankų, stovėjo tarpduryje. Vietoj 
bėgti i savo vyro glėbi, Pranciška puolė ant 
kelių melstis. Ji dėkavojo dangui su neap
sakomu pamaildumu už išklausymą jos pra
šymų, už priėmimą jos dovanų. Per va
landėlę laiko visi šios scenos žmonės stovė
jo ramiai ir nesijudindami. Agrikola, pa
guodos ir mandagumo jausmo delei, nors 
prie tėvo baisiai ji traukė, susilaikė nuo 
puolimo tėvui ant kaklo. Jis laukė su in- 
tempimu iki motina pabaigs maldą.

Kareivis pernešė tokius pat jausmus 
kaip ir kalvis; jiedu vienas kitą suprato. 
Pirmas žvilgsnis pasikeistas tarp tėvo ir 
sunaus išreiškė jų atsidavimą vienas kitam 
— j'1’ pagarbą tai prakilniai moteriškei, 
kuri, delei savo religiško karštumo, del Su
tvertojo užmiršo sutvėrimą.

Rožė ir Blanšė, susimaišiusios ir susi
jaudinusios, žingeidžiai žiurėjo ant klūpan
čios moteries; tuo tarpu Kupriuke, ramiai 
liedama ašaras delei džiaugsmo kokio Ag
rikola susilaukė, pasitraukė sau viena j ne
žymų kampą, jausdama kaipo svetima, ir 
savaimi nereikalinga kur susiėjo savieji.

Pranciška pakilo, žengė linkui savo vy
ro, kuris apėmė ją į glėbi. Vėl užėjo visiš
kos tylos valandėlė. Dagobertas ir Pran
ciška netarė nei žodžio. Nieko nebuvo gir
dėti tik keletas atsidusimų sumaišytų su 
džiaugsmu. Ir, kuomet ta sena porelė pa
žiurėjo plačiau, jų išvaizdos buvo ramios, 
linksmos, rimtos; visi buvo apimti džiaugs
mo iš tokio susiėjimo.

—Mano mergaitės, — tarė kareivis, 
jausliu balsu, perstatydamas našlaites savo 
žmonai, kuri, po pirmo sujudimo, peržiurė
jo jas su nuostaba, — štai mano geroji ir 
prakilni žmona; ji Generolo Simono dukte
rim bus tuo kuo ir aš jom buvau.”

— Taigi, tamista busi mums motina ir 
laikysi mus savo dukterimi, — tarė IJožė 
prisiartindama su savo sesere prie Pran
ciškos.

— Dukteris Generolo Simono! — šuk
telėjo Pranciška labiau ir labiau nusistebė
dama.

— Taip, mano brangi Pranciška; aš 
parsivežiau jas iš labai toli — bet ir ne be 
keblumų; apie tai aš tau kada papasakosiu.

— Nabagutės! Jas bile kas palaikytų 
už angelėlius, labai vienodos! — kalbėjo 
Pranciška, trusdamasi apie našlaites su di
deliu atsidavimu.

— Dabar mudu, — sušuko Dagobertas, 
atsisukdamas j sūnų.

— Pagaliaus! — nudžiugo vaikinas.
Reikia atsižadėti visų bandymų apra

šyti kokiu laukiniu džiaugsmu Dagobertas 
ir jo sūnūs griebė viens kitą Į glėbi ir spau
dė, tik retkarčiais pertraukdamas ir pažiū
rėdamas Agrikolai j veidą; laikydamas ran
kas ant kalvio plačių pečių, prisižiurinėjo 
jo stipriam kūniškam sudėjimui ir dideliam 
ugiui. Paskui vėl prakalbėjo, — Jis yra 
puikus vyras — puikiai subudavotas — ir 
kokią geraširdišką išvaizdą turi!

Iš kambario kampo Kupriuke džiaugė
si Agrikolos džiaugsmu; bet ji bijojo kad 
jos esumas, iki tol nepatėmytas, gali pasi
daryti užmauda. Ji norėjo nepatėmyta iš
eiti, bet negalėjo. Dagobertas ir jo sūnūs 
buvo tarpe jos ir durų; ji stovėjo negalė
dama nutraukti akių nuo žavėjančių veidų 
Rožės ir Blanšės. Ji niekad nebuvo mačius 
ko nors taip patraukiančio; ir dar ją labiau 
stebino mergaičių didelis panašumas. To
liau, jų skurdus juodas apgailos užvalkalas 
rodydamas kad jos buvo biednos, Kupriu- 
kėj sukėlė didelio užjausmo jom.

— Nabagės mergaitės! Jom šalta! jų 
mažos rankutės taip nušalę, o ant nelai
mės ii’ ugnis užgesus, — tarė Pranciška. Ji 
bandė sušildyt našlaičių rankas savose, o 
Dagobertas ii’ sūnūs vienas kitą glamonėjo, 
taip ilgai buvę persiskyrę.

Kaip tik Pranciška paminėjo kad ug
nis išgesus, Kupriuke pasirūpino būti nau
dinga, lyg pasiteisinimui savo buvimo tarp 
jų; nuėjus Į pasuolę prie kuro, parinko ke
lis gabalėlius malkų, paėmė anglių, ir nu
ėjus prie pečiaus, atsiklaupus ėmė kurti ug

nį, ir neužilgo sukurė, ir pradėjo darytis 
šilta. Pripildydama puodelį su vandeniu, ji 
pastatė jį ant pečiaus, manydama kad naš
laitėm reikia ir šilto gėrimo. Siuvėja vis
ką tą atliko skubiai ir tyliai — ji buvo vi
sai užmiršta tarp to sujudimo — ir Pran
ciška, užimta mergaitėm, tik tada suprato 
ugnį kūrenantis kada pajuto šilumą ir nu
girdo verdantį vandenį šnypščiant puode
lyje. Ugnies atkūrimas visai Pranciškos 
nenustebino ir neatkreipė ji domės į Kup
riuke vistiek, taip jf buvo užrupinta kaip ji 
galės sutalpinti mergaites; nes Dagober
tas, kaip atmenam, nieko nepranešė kad ir 
mergaitės pribus sykiu.

Staigu garsus sulojimas pasigirdo tris 
ar keturis sykius už durų.

— A kad jį! — tarė Dagobertas, įleis
damas šunį, — ir jis nori ineiti ir apsipa- 
žinti su šeimyna taipgi.

Šuo šokte įšoko į kambarį, ir už sekun
dos jautėsi kaip namie. Palaižęs, Dago- 
berto rankas savo snukiu, paeiliui nuėjo pas 
Rožę ir Blanšę, taipgi pas Prancišką ir, Ag
rikolą; bet, matydamas kad jie mažai at
kreipia jin domės, nukiutino pas Kupriuke, 
kuri stovėjo nuošaliai kampe, ir prisilaiky
damas senos patarlės “kad draugai musų 
draugų yra musų draugai”, jis palaižė ir 
tos jaunos siuvėjos rankas, kuri buvo vi- 
vų užmiršta: tokis šunio su ja pasiel
gimas privedė merginą prie ašarų; ji ke
lis sykius paplaksnojo savo plona, balta iš
džiuvusia ranka šuniui per galvą. Paskui, 
jausdama esanti daugiau nebereikalinga 
(nes atliko viską ką ji matė galimu), pasi
ėmus tą gražią gėlę kurią jai Agrikola da
vė, atsidarė palengva duris ir nuėjo sau 
taip patykiai kad niekas jos išeinant nepa- 
tėmijo. Po pasikeitimo jausmų, Dagober
tas, jo žmona ir sūnūs pradėjo manyti apie 
gyvenimo tikrenybes.

— Nabagė Pranciška, — tarė kareivis 
žiūrėdamas j Rožę ir Blanšę, — nesitikėjai 
tokios gražios nuostabos.

— Man tik gaila, — atsakė Pranciška, 
— kad Generolo Simono dukteris negali 
turėti gražesnės vietos gyvenimui kaip ši
ta ; nes su Agrikolos palėpe....

— Ji yra musų palociai, — pertraukė 
Dagobertas; — yra gražesnių, reikia pripa
žint. Bet buk rami! šios jaunos mergai
tės yra pripratintos prisitaikyt prie bile ap
linkybių. Rytoj, aš ir mano vaikas, eisim 
rankan rankon susikabinę, ir galiu sakyt 
kad jis neis tiesiau ir stačiau už mane, ir 
mes surasim Generolo Simono tėvą, Hardio 
dirbtuvėj, ir apšnekėsim reikalus.”

(Toliau bus)

AK1UJA5
UŽSIRAŠYKIT DABAR!

Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.
Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25. 
“Artojas” yra 28 puslapių, gražus spalvuo- 

vuotais viršeliais didelio formato žur
nalas, aiškios spaudos, iliustruotas.

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

3510. Geometrija. Augštesniųjų Mokyklų vadovė
lis. III dalis. Stereometrija. Parašė M. šik
šnys. Vilnius, 1920, pusi. 121 ............... 40c

3515. Istorija Vidurinei Mokyklai. Priešistoriniai lai
kai (pirmykštės kultūros bruožai). Versta iš 
Jakovlevo, Paogli, Vippero ir kt. Verto A. Bu- 
silas. Varpo B-vės leidinys Nr. 20. Kaunas, 
1922. pusi. 86 ..........    35c

3550. Pradinė Aritmetika. Su paveikslais ir pavyz
džiais pamokinimas skaitliavimo visų keturių 
dalių, nuo 1 iki 100. Sutaisė ir išleido P. Mi- 
kolainis. Tilžėje, 1909, pusi. 128, apdaryta 40c

3551 . Psichologijos Vadovėlis — Mokykloms ir sava
moksliams. Su piešiniais. Parašė prof. G. 
čelpanovas. Vertė J. Gedminas iš 12-jo leidi
nio. T. M D. leid. 32 Kaunas, 1922, 161 p. $1.00

3552. Pirmieji Gamtos Pasakojimai. Parašė II. Vag
neris. Vertė B. Masiulis. Kaunas, 1922, p. 138 60c

3520. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas. Trumpas Lie
tuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir su
augusiems. Pusi. 106, ..............   40c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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(Tąsa iš pereito num.)

Scena III.
Jonas ir visi viduje buvę.

Jonas
[Prisiartinęs prie Kristijono]: Bijau ir 

sakyti ką mačiau.... Bet musų Algis tik
rai tos raganos užžavėtas.... Štai jis vėl 
su ja miške vaikštinėjo.... ir vėl susitarė 
sueiti kitą syki... . Kai nuėjau, pirma jo 
į tą vietą, aplinkui tekinas bėgdamas, ji jo 
jau laukė. ... ant to paties tako kur andai 
buvo susitikę....
MANGATIS

Tam viskam turi būti galas! Jei no ki
taip, aš pats ją nužudysiu!.... Kada jie
du žadėjo vėl susitikt?' Kur?
Jonas

Už poros dienų.... Prie upelio, po eg
le....
Mangatis

Aš pats pirma jo ten nueisiu ir tą ne
krikštą nužudysiu.
SODREKIS

Atsargiau, prieteliau, mes dar persilpni 
prieš Kergailą....
Kristijonas

[Mangačiui]: Nekalbėk apie tai. Per- 
mažai jūsų yra, ir persilpno tikėjimo jus 
visi....
Mangatis

Lai pragaras mus praryja jei mes per
silpni tikėjime!
Kiti

Lai mes prasmengame jei nesame tvir
ti tikėjime!
Kristijonas

Tai ir budėkit, ir melskitės kad Dvasia 
Šventa jus ir toliau stiprintų! Tik nekal
bėkit apie puolimą ant Kęrgailų — kolei 
kas. Dabar dar nei krikštytis jo kalbint 
negalim, nesenai gavę toki šiurkštų atsa
kymą. O kai dągirs kad Ladė pabėgo pas 
pagonis jie dar labiau iš musų tyčiosis. Tos 
jų jaunos raganos nepalieskit, nes tas iš
šauktų karą.... Mes galim perska udžiai 
nukentėt. Visi jūsų vergučiai kiltų prieš 
mus sykiu su jais. Prie to, turim but pa
vyzdingais, o ne ginklu užpuldinėt....
A LAN Ė

[Mangačiu-i]: Kaip tik pareis Algis, iš
bark ji kam jis su ta pagone susideda .... 
Jau viską žinom....
Mangatis

Ne kitaip ir bus.... [Vaikšto Įširdęs.]
Kristijonas

Ne. Jam nieko neužsiminkit ... Nu- 
duokim nieko nežiną. Jis pats išsiduos f 
[Jonui] Ar jis tavęs nematė sekant pas
kui ar pareinant pirma jo?
Jonas

Ne. Aš atsargiai laikiausi. Pilvu šliau
žiau kur reikėjo, ir jis nesuprato jei ir gir
dėjo ką šabždant.... Einant ir pareinant, 
aš laikiausi visai kitais takais, aplinkui....
SODREKIS

Klausykim ką Kristijonas sako, geriau
sia....

ir dievobaimingai praleist šventadieni. O 
labiausia, mes tavęs laukėme pareinančio, 
[šnairai Į SodrekĮ dėbteli] Aš gavau svar
bų raštą iš Romos nuo popiežiaus. Tik ką 
atvykęs Salcburgo vyskupo pasiuntinis at
gabeno ....

[Visi kiti tai išgirdę vienas kitą per
veda nuostabumo akimi.]

Algis
Iš Romos? Net nuo popiežiaus!

Kristijonas
Taip, broliai Kristuje! Popiežius pri

siuntė man raštą ragindamas rinkti šiame 
krašte apsikrikštijusius jaunuolius ir siųs
ti i Salcburgą, kur vyskupas rengia buri 
kryžeivių paleisti Į Romą. Iš visur šaukia
ma krikščionis tuoktis, imt ginklus ir eit Į 
Šventąją, Žemę.... Tenai Saracėnai vėl 
pradėjo krikščionis terioti ir uždraudė Je- 
ruzalyje jiems gyventi.... Eikit visi ku
rie galit išeiti.... kurie neturit šeimynų 
palikti! Kurie pasižadės metus kariauti, 
visos nuodėmės jiems bus atleista! [Pri
eina prie Algio, uždeda ranką jam ant pe
ties] Štai tu, Algi, kada dabar Sodrekio 
duktė pabėgo pas pagonis, ir neturėti savo 
šeini;,mos kaip mes buvom manę, imk kardą 
i rankas! Eik i Šventąją Žemę ir padėk iš
vaduot Jeruzali iš pagonų rankų!
Algis

Ladė pabėgo? Ištiesų tai nelaukta nau
jiena.... [Dėbteli Į SodrekĮ, kuris veik 
gatavas verkti.]
SODREKIS

Taip, Algi, iškeikė ji mus ir pabėgo....
Kristijonas

[Perkerta]: Apie ją jus ir mislyt turit 
užmiršti.... Svarbiausia tai popiežiaus 
šauksmas Jeruzali vaduoti!
•Jonas

Aš einu! Aš busiu pirmas iš šio krašto!
Kristijonas

Ne, tu negali eiti, tu turi savo šeimyną, 
o mes perdaug kitais reikalais užimti rū
pintis šeimynomis išėjusiųjų ilgesniam lai
kui.... Tu čia busi reikalingas.... Bet 
Algis — tai išklausys Šventė Tėvo paragi
nimo ir eis, nes čia jo niekas neriša!

[Algis giliai užsimąstė. Kristijonas 
seka jo mintis, tėmija jį.]

Alane
[Prieina prie Algio]: Sunau mano! Nė

ra garbingesnio pašaukimo kaip kariavi
mas už Šventąją Žemę! Eik, Algi, cik, ir 
dėkuok Sutvertojui kad atsiuntė čia Kris
tijoną tau apie tai pranešti....
Algis

Bet ir čia reikalinga, kareivių. Gal Kon
radas surengs kitą žygį prieš musų pačių 
pagonis. Čia yra daug ko veikti.
Kristijonas

Bet popiežiaus šauksmas Į Šventą Karą 
yra pirmiausis, ir tu turi vykti, nes nusi
dėsi prieš tikėjimą pavienis būdamas ir at
sisakydamas eiti!
Algis

Toks staigus pareiškimas! Aš neturiu 
kada nei pasimislyt....

[Bus daugiau]

NAUJI NARIAI
Prisirašę Liepos Mėnesyje:

Haverhill, Mass., 150 kuopa: 
Vadas Pūtis; 
Jonas Kaminskas, 
Kazys Uždavinis; 
Pranas Rutkauskas, 
Andrius Majauskas.

Rochester, N. Y., 52 kuopa: 
Antanas Varanavičius.

Clinton, Ind., 53 kuopa: 
Jonas Pečaitis, 
Pranas Pečkaitis, 
Povilas Petrošius, 
Marijona Laurinaitiene, 
Ona Kunskienė.

Portland, Ore., 119 kuopa: 
Liudv. Stanevičius.

Worcester, Mass., 50 kuopa: 
Jonas Rudnickas, 
Ant. Kuznickas,
J. Babrąuskas, 
P. Juozunas, 
Pr. Milaika,
S. Bakanauskas, 
Ant. Dirsa, 
M. želvis, 
Balys Mingilas,
K. šimkonis, 
F. Skliutas,
A. Katkauskas, 
J. Januškevičia, 
J. Jurgelionis, 
M. Paltanavičia,
B. Grabauskas, 
Kazys Marcinkaitis, 
And. Keblinskas, 
Jonas šilaikis, 
Ant. Seimanas, 
Mot. žostas, 
Vincas Kriščiūnas, 
P. Kodįs,
P. Adomaitis, 
Matilda Černuvionė.

Nuo Redakcijos: Kaip ma
tyt iš Worcesterieciu darbavi
mosi, neliks ten nei vieno Lie
tuvio neprirašyto prie Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos.

Kad tinkamai butu apvertin- 
ta organizatorių darbas ir kad 
naujų narių prirašinėto jai nc- 
sidarbuotų visai be jokio pažy
mėjimo, Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jos Centro Valdyboj paleista 
krivūlė’ aptarimui darbščiau- 
siems nariams dovanų paskyri
mo. Tikime kad tam sumany
mui visi Centro Valdybos na
riai pritars, todėl gal neužilgo 
galėsime pagarsint kokias ir už 
ką nariai dovanas galės gauti.

Giestina kad naujoji Centro 
Valdyba neužlaikinėtų pas save 
taip ilgai krivulių kaip pasitai
kydavo pas senąją. Tas pagel
bės greičiau prie darbo stoti.

Kristijonas
Palikit man, aš pamislysiu.... [Užsimą

stęs paeina nuošaliai visų.]
Antanas

[Sodrekiui]: Kitą sykį kai josim kryž
eiviams Į pagalbą, pražysim kad jie atvyk
tų mums padėt Kcrgailus apkrikštyt....
Jonas

Mes juos apkrikštysimi....
Alane

Čia rodos Algis pareina.... [Bėga prie 
durų.]

Scena IV.
Ineina Algis. Nustebi pamatęs SodrekĮ

Algis
[Linksmai prašnekina]: O, čia didelė su

eiga! Ir musų kaimynas, Sodrekis! Visai 
netikėtai!....
Sodrekis

Taip, Algi, netikėtai ir su netikėta nau
jiena....
Kristijonas

[Prišoka] : Susirinkom mes čia gražiai

ŽODYNAS
Lietuviūkai-AngliSka* Ir AngliBkci-LletuvižliaB

Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į 
Lietuva būtinai reikėtų ji turėti, kad nouimiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bua 
jums didolis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negales apsieiti, nes tonai bui reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patji nau- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje amonaa 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.

Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... J18.09
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtai i.......... S41.Ū9
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CLINTON, IND.
Iš TMD. 53 kuopos veikimo. 

Patėmijus kad musų Centro 
Valdyba bruzda ir veikia ir ren
giasi prie milžiniško darbo, tai 
yra išleidimo “Pasaulio Istori
jos”, ir kad jau atsiunčiama 
puiki knyga “Iš Tamsios Pra
eities į Šviesią Ateiti” už tokią 
mažą mokestį, tik $1 metuose, 
aš griebiausi už darbo, ir trum
pu laiku prirašiau 13 naujų na
rių. Kad 13 pagal Amerikonų 
aprokavimą yra bloga skaitlinė 
tai ką darysi, vyručiai, kad man 
senam TMD. veteranui taip nu
sisekė. Bet aš dar nesu nusi
minęs ir manau pabėgti nuo to 
blogo numerio ir nemanau ran
kas sudėjęs sėdėti.

Na, vyručiai, kitų kuopų na
riai, kas pirmesnis pribusit į 
Centrą su geresne skaitline ir 
padauginsit TMD. armiją ir pa- 
dėsit musų tamsiai liaudžiai ap
sišviesti ir atsikratyti visokių 
nevidonų, parazitų, ir praskinti 
kelią į šviesesnę ateitį.

Na, vyrai, pajudinkim žemę! 
padirbėkime, o pasekmės bus 
geros. Tik nemiegokime, ne
laukime keptų karvelių iš dan
gaus iškrintant: ne visi ir no
rintieji ateis Į TMD. narius, 
reikia juos pakalbini. reikia ir 
truso pridėti.

Jonas Skinderis, 
TMD. 53 kp. Pirmininkas.

Rinkit Pinigus už Ap
darus

Seimas yra nutaręs imti iš 
narių po 50 centų už apdarus 
pradedant su 1 d. sausio 1925 
metų nuo senų narių. Bet visi 
naujai Įsirašanti nariai šįmet 
nuo liepos 1 d. 1924 metų pri
valo jau dabar mokėti po 50c. 
už apdarus nuo knygos, kad ne
padarius Draugijai Skriaudos. 
Kiekvienas nori turėti savo 
knygą su apdarais ir primokėti 
50 centų kiekvienas sutiks.

Daug sykių kuopos ir nariai 
protestavo gaudami knygas be 
apdarų. Seni nariai užtai ku
rie priklausė ir rėmė Draugiją 
per visus šitus metus kada ne
buvo gaunama knygų su apda
rais, gaus Pirmą Tomą “Pasau
lio Istorijos” su apdarais, be 
primokėjimo. Bet naujai įsira
šanti privalo užsimokėti po 50 
centų kartu su įstojimu. O nuo 
1 d. sausio 1925 m. VISI T. M. 
D. nariai, norinti gauti Antrą 
Tomą Welss’o “Pasaulio Istori
jos” su apdarais, prvialo mokė
ti po 50 centų už apdarus, kar
tu su metine mokestimi.

Prašau kuopų Sekretorių ir 
organizatorių tą įsitėmyti kad 
išvengus bereikalingų susiraši
nėjimų. Be to priduokite Cen
trui antrašus tų valdininkų ku
riems reikės knygas pasiųsti del 
išdalinimo nariams, kad jos ne
klaidžiotų kur nereikia.

TMD. Sekr. V. Sirvydas.

Svarbus Darbas
Perskaičius paskutiniam T.M. 

D. Seimui musų Knygiaus ra
portą pasirodė kad vienas iš 
svarbiausių darbų yra išpar
duoti didumą knygų kurias T. 
M. D. yra išleidus praeityje ir 
kurios guli sukrautos pas Kny
gių. Knygų yra apie 21,000 
egzempliorių vertės apie ?7,000. 
Jei butų galima kokiu nors bil
du minėtas knygas išparduoti ir 
sukelti pinigus, T. M. D. turėtų 
kapitalą išleidimui milžiniško 
kokio veikalo, sakysime Norbu- 
to Lietuvių Istorijos, arba išti
sos eilės veikalų iš Gamtos Is
torijos, pavyzdžiu, Prof. Thom- 
psono “Outline of Science”, ku
ris yra labai populiariškas pas 
Amerikonus. Todėl visi TMD. 
nariai kurie rūpinasi ne tik Dr- 
jos gerove ir sykiu nori kad Dr- 
ja bujotų idant galėtų jiems su
teikti gerų ir puikių veikalų, yra 
prašomi pagalvoti apie šitą di
delį ir svarbų darbą — išpar
davimą esančių TMD. knygų.

" Išparduoti knygas nėra leng
va, ypatingai dabar, kada liau
dyje jaučiasi daugiau palinki
mo prie kitokių apšvietos rūšių 
negu knygos. Bet dirbant ir 
darbuojantis viskas yra galima. 
Kiekviena kilopa gali paskirti 
tam tikrus pardavėjus kurie 
lankytų vietos kolonijų pikni
kus, balius, parengimus ir ban
dytų pardavinėti TMD. veika
lus. Tokie pardavėjai gaus ir 
atlyginimą, nes perkant dides
niais skaičiais ir kuopoms kny
gos atiduodama su dideliu nuo
šimčiu^ kuris lieka pas pardavė
ją arba kuopai.

Sekr. V. Sirvydas.

Nariams ir Kuopoms 
Priminimas

Ar rūpinatės šukavimu Dr. 
V. Kudirkos paminklui? Rei
kalinga tuojaus. Pradėkit sa
vo tarpe, tas pasklis plačiau.

Kultūros Fondas moksleivių 
šelpimui yra tai augintojas at
eičiai Laisvai Lietuvai laidVu 
tvarkos vedėjų. Kultūros Fon
de gali prigulei; pavieniai na
riai užsimokėdami po $3 ar dau
giau metuose, ir kuopos bei ki
tokios draugijos pritariančios 
Lietuvos demokratijai.

Skaitykit TMD. organą. “Dir
vą”, žinosit apie Draugijos da
lykų eiseną. Kuopos ir kuopų 
valdybų nariams bei per kuopas 
užsirašantiems nariams orga
nas kainuoja §1.50 metams.

DEL APRŪPINIMO W
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.)!!!

W Siame skyriuje mes laikas
M " J0

•no laiko gvfldctįsime rel* 
kalas Jdomlaa bosiančioms 
motinoms ir motinoms jau*, 
nq kūdikiu

o

O

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir tautai 
Ir mes Jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kur| mes tu
rime reguliariškals laiko
tarpiais atvirsi ir _ laisvai 

-y /
pcrgvlIdenlL. fr ,
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STRAIPSNIS 82

Žindančios Motinos turi but Atsargios
Žindymo laikotarpiu motina netu

rėtų persidirbti. Dažnai motinos ku
rios iš pradžių turi užtektinai pieno, 
randa kad jis mažta kuomet jos su- 
gryžta prie namų darbo. Kitos moti
nos turi sunkiai dirbti žindymo laiko
tarpiu, bet darbas turėtų būti laips
niškai sunkinama. Diduma motinų 
tik po šešių savaičių tegali būti pilnai 
stiprios užsiimti darbu. Su šiuo lai
ku pieno tekėjimas pilnai nusistatė.

Reikia vengti nuovargio nuo persi- 
dirbimo, pasilsint laike darbų. Daž
nai pagulint penkias minutas kas va - 
landa duos motinai progos daugiau 
darbo atlikti negu kitaip, kad sau
giau galėtų atlikti. Kad gavus dau
giau apsilsio, gerai yra motinai pe
nėti vaikų atsilošus arba pusiau gu
lint. Tas duos jai 15 ar 20 minutų 
pasilsėjimo kas keleto valandų. Nei 
motina nei kūdikis neturėtų užsnūs
ti pirm negu penėjimas visiškai pa
baigta.

Pasibovijimas
Kuri nors forma pasibovijimo, pa

silinksminimo arba pasismaginimo 
yra reikailnga kiekvienam. Per są
žininga motina kuri buna stuboj nuo
lat sergėdama savo kūdiki nedaro ge
riausia del savo kūdikio. Buvimas 
ant oro ir smagus pasibovijimas ku
ris nenuvargina, bet palaikomotinų 
su kūdikiu linksmame upe, yra abiem 
labai naudingi. Reikia vengti rūpes
čio, pykčio, ir stiprių susijaudinimų 
kadangi jie intekmėja pieną. Motina 
turi pramokti save sukontroliuoti ir 
nureguliuoti savo gyvenimą del ge
rovės savo kūdikio.

1 
retų nusistatyti praleisti tūlą dienos 
dalį ant oro. Motinos kurioms patinka 
smagus ėjimas, ras pasivaikščiojime 
gerą mankštymą. Tik nereikia nuvar
gti. Daržų prižiūrėjimas labai gerai 
jei ne pervirš.

Stuboj irgi reikalinga šviežias oras 
lygiai motinai, lygiai kūdikiu,, tat 
miegami ir gyvenami kambariai turi 
būti gerai išvėdinti.

Jokiam kūdikiui nėra reikalo būti 
auka taip vadinamų kūdikystės ligų. 
Jei jo kūnas yra pirmos klesos padė
tyje, jis jau gamtos yra aprūpintos 
su ginklu. Tik tada kada jo kūną pa
ėdė nedapneėjimas jis lengvai ligų 
pagriebiamas. Bet kiekvienas kūdikis 
gali pilnai atsigauti jei aprūpintas su 
tinkamomis sveikatos sąlygomis. Ap
saugojus maistas vra geriausias sar
gas. Pridedant Borden’s Eagle Pie
ną prie jūsų kūdikio kasdieninio val
gio galėsite būti tikri kad jo kūnas 
gauna reikalaujamą kieki sotumo. Jū
sų kūdikis turėtų gauti du šaukštu 
Eagle Pieno kasdien apart kitų val
gių. Atmiežk du šaukštu Eagle Pie
no su trimis ketvirtdaliais puodelio 
šalto vandens. Kiti vaikai labiau jį 
mėgsta su ginger ale, vaisių sunko
mis, arba suplaktu kiaušiniu ir skąn- 
skoniu.

Jūsų kūdikio oda yra labai švelni 
ir todėl jums reikia būti labai atsar
giai kuomet maudai ir su kuo mau
dai ją. Colgate’s Castile Soap yra 
padarytas specialiai kūdikiams per 
Colgate & Company kuri yra didžiau
sia toiletinių dalyku išdirbėja pasau
lyje. Busit saugi ji naudodama.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

S. V. VALDŽIOS LAIVAI

Saulė yra didelis gydytojas
Nesunkus mankštinimai ore ir ant 

saulės, ypatingai ėjimas, reikalinga 
gerai motinos sveikatai ir jos nervų 
ramybei. Jei motina turi daug darbo 
atlikti stuboje, ji neturės daug spė
kos pasivaikščiojimui, bet visgi ji tu-

I LIETUVĄ
per Cherbourgą arba Bremeną.
Jeigu jūsų mylimieji negali at

vykt į Ameriką, delko nevažiuoti 
į seną tėvynę jų pamatyti?

Valdžios certifikatas bus išduo
tas jums dėlto kad galėtumėt su- 
gryžt bčgyj Šešių menesių be kla- 
pato per imigracijos nustatymą.

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

Kreipkitės prie vietinio agento 
arba rašykit:
UNITED STATES LINES

45 Broadway New York
Hotel Cleveland Cleveland, O.

Valdantieji operatoriai del
United States Shipping Board

r= Tavo Pareiga Jais Rūpintis. =i
Maži kūdikiai negali jiickuonji ęau pagelbėt i! Kuomet jų vidu

riai užkietėja, jie nežino kirs jiems kenkia. Tai y ra reikalas jus, 
motinos! Prižiurėkit juos rūpestingai. Pridabok.it, kad jų viduriai 
veiklų kiekvienų dienų. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Goriausi Draugų. 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo dauginus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 85c. aptickose ar tiesiai iš laboratorijos.

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

Pridabok.it
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VIDURAMŽIŲ PREKYBA
Kaip Kryžeiviai dar Kartą Pavertė Vidur

žemį Gyvu Prekybos Centru ir kaip..
Italijos Pusiausalio Miestai Liko 

Dideliais Azijos su Afrika 
Prekybos Centrais.

ITALIJOS miestai del kelių priežasčių tu
rėjo atgauti didelę savo reikšmę Vidur

amžių pabaigoje. Italijos pusiausalį Ro
mos valstybė buvo sutvarkiusi laibai anksti. 
Italijoje buvo daugiau kelių, daugiau mies
tų ir mokyklų, negu bent kur kitose Euro
pos šalyse.

Barbarai Italijoje degino ir griovė 
miestus, kaip ir 'kitur, bet kadangi čia bu
vo daug kas naikinti, tad daug kas galėjo 
ir išlikti. Antra puse vertus, Italijoje gy
veno papa; jis buvo didelio politinio apara
tu pryšaky, valdė žemes, baudžiauninkus, 
trobesius, girias, upes ir teismus, tad jis 
nuolatos gaudavo dideles sumas pinigų. 
Papai visi turėjo mokėti auksu ir sidabru, 
kaip ir Venecijos ir Genuos pirkliams ir 
laivų savininkams. Pirm, negu galėjai su
mokėti savo skolas tolimame Romos mies
te, turėjai iškeisti savo galvijus, arklius, 
kiaušinius ir kitokius ūkio gaminius Į auk
so arba sidabro pinigus. Ačiū tam, Itali
joje, sulyginamai kalbant, visados būdavo 
daug aukso ir sidabro. Pagalinus, Kry
žiaus Karų metu kryžeiviai išplaukdavo iš 
Italijos miestų, tad tie miestai begalo iš jų 
pasinaudodavo.

Po to, kai Kryžiaus karai užsibaigė, 
tie patys Italijos miestai liko centrais pre
kybai tomis Rytų prekėmis, su kuriomis ge
rai susipažino Europos žmonės, gyvenda
mi rytuose, Kryžiaus Karų laikais.

Tokių garsių miestų, kaip Venecija, 
nedaug tebuvo. Venecija buvo respublika, 
įkurta ant dumblingo jurų pakraščio. Bar
barams puldinėjant kraštą ketvirtame am
žiuje, apielinkių žmonės spiesdavosi mies
te. Iš visų pusių jurų apsupti, jie pradėjo 
gaminti druską ir verstis ja, kaipo preke. 
Viduramžių gadynėje druska buvo labai 
brangi retenybė. Per šimtus metų Vene
cija laikė šito svarbaus produkto monopo
lį; druska yra nepakeičiama maisto dalis, 

, — žmonės, negaudami su maistu tam tik
ros kiekybės druskos, apserga. Venecijos 
gyventojai naudojosi tuo monopoliu tam, 
kad padidinus savo miesto galybę ir įtaką. 
Buvo net tokių Venecijos istorijoje atsiti
kimų, kad ji neklausydavo ir paties papos. 
Miestas didėjo, turėjo ir pradėti statyti 
laivus savo prekybai su Rytais. Kryžiaus 
Karų metu tie laivai gabendavo keleivius 
ir kryžeivius į Šventąją Žemę; jei pasažie- 
riai negalėdavo užsimokėti už kelionę pi
nigais, tai Venecijos pirkliai priversdavo 
juos dirbti savo kolonijose ties Aigėjų Ju
rų, Mažojoje Azijoje ir Egypte.

Keturiolikto amžiaus pabaigoje Vene
cijoje buvo du šimtu tūkstančių gyvento
jų; ji jau buvo didžiausis Viduramžių mie
stas. Miesto gyventojai neturėjo jokios 
įtakos į valdžią, kuri buvo nedidelio turtin
gų pirklių šeimynų būrelio rankose. Jie 
rinkdavo senatą ir Dodžą (Doge), arba ku
nigaikštį, bet tikrenybėje miestą valdė De
šimties Tarybos nariai; jiems gelbėjo labai 
gerai suorganizuotas šnipų ir profesinių 
žmogžudžių systemas; tie šnipai ir žmogžu
džiai sekiojo kiekvieną pilietį ir tylomis 
prašalindavo tokius, kurie galėtų būti pa
vojingi galingam Viešosios Saugos Komi
tetui.

Kita irgi labai kraštutinė valdžia, truk- 
šmingos ir maištingos demokratijos formo
je, buvo įsteigta Florencijoje. Šis miestas 
kontroliavo vyriausį vieškelį iš žiemių Eu
ropos į Romą ir pinigus, kokius gaudavo, 

‘ ačiū šitokiai savo ekonominei padėčiai, nau
dodavo pramonei. Florentėnai stengdavo- 

>si pamėgdžioti Atėnų pavyzdį. Didžiūnai, 
kunigai ir gildijų nariai dalyvaudavo pasi
tarimuose apie visuomenės reikalus. Mies

to gyventojai visados būdavo pasiskirstę į 
politines partijas, tos gi partijos kovodavo 
tarp savęs dideliausiu įnirtimd, ne kartą 
ištremdavo savo priešininkus ir konfiskuo
davo jų turtus, kai tik prisigriebdavo prie 
valdžios. Po kelių šimtmečių tokios val
džios atsitiko tai, ko ir buvo galima tikėtis. 
Viena galinga šeimyna, vardu Mediči (Me
dici), užkovojo sau valdžią ir valdė miestą 
ir visą apielinkę senovės Graikų “tyronų” 
pavyzdžiu. Seniau prieš tą laiką Medičiai 
buvo gydytojai (Lėtinu kalboje gydytojas 
šaukiama “medicus”, nuo to ir vardas Me
dici), bet vėliau jie virto bankininkais. Jie 
turėjo savo bankus ir skolinimo biurus be
veik visuose svarbesniuose prekybos cent
ruose. Net ir dabar Amerikoje ir Anglijo
je prie skolinimo biurų (lombardų, Angliš
kai! — pawnshops) matome pakabintas tris 
paauksintas bolęs, — tai buvo dalis herbo 
Medičių, likusių valdovais Florencijos, lei
dusių savo dukteris už Francuzijos karalių 
ir laidojusių savo šeimynos narių lavonus 
tokiuose karstuose, kokių nebūtų pasidro- 
vėję ir Romos cezariai.

Toliaus, buvo dar Genua, didelė Vene
cijos konkurentė, kurios pirkliai pirkliau
davo su Tunisu Afrikoje ir su javų' sandė
liais prie Juodųjų Jurų. Be to buvo dar su- 
virš du šimtai įvairių miestų, didelių ir ma
žų; kiekvienas jų buvo savo rūšies preky
bos centras; kiekvienas jų kovodavo ir ka- 
riuadavo su savo kaimynais, nekęsdavo jų 
ir, kur galint, išplėšdavo iš jų uždarbius ir 
prekybos pelnus.

Susilaukus šituose centruose įvairių 
gaminių iš Rytų ir Afrikos, pirkliai turė
davo ruoštis į tolimas keliones į vakarus ir 
į žiemius.

Genua siųsdavo savo prekes laivais į 
Marselį (Marsailles); iš čia jos būdavo 
siunčiamos irgi laivais Ronos upe ; iš Ronos 
paupio miestų prekės eidavo į įvairias tur
gavietes žiemių ir vakarų Prancūzijoje.

Venecija naudodavosi sausžemio ke
liais į žiemių Europą. Šis senovės kelias 
eidavo per Brenerio siaurumą, — senovės 
kalnų vartus, pro kuriuos barbarai puldi
nėdavo Italiją. Per Insbruką prekės ėjo į 
Bazelį. Iš čia jos būdavo gabenamos Rei
no upe į Žiemių Juras ir į Angliją, arba į 
Augsburgą, kur jas paimdavo turtinga pir
klių ir bankininkų Fugerų šeimyna. Fu- 
gerai pridabodavo išsiuntimą prekių į Nu- 
remburgą, Leipcigą, į Pabaltijos miestus, 
į Visbį (ant Gotlando salos). Šitie miestai 
aprūpindavo Baltijos pakraščio miestus ir 
palaikydavo tiesioginius ryšius su Novgo
rodo respublika, — tai buvo senas Rusijos 
prekybos centras, kurį Ivanas Žiaurusis 
buvo išgriovęs šešioliktame amžiuje.

Bus: RENESANSAS.

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

ŽAISMĖ BEPRASMĖ

Kada aš pas motinėlę 
Augau maža mergužėlė, 
Ganydavau žąseles, 
Ravėdavau rūteles.

Išaugusi į merginą, 
Verpiau drobei baltą liną; 
Žalias rūtas skindavau, 
Vainikėli pindavau.

Visur buvo linksma, gera, 
Niekas skriaudos man nedarė, 
Pilna vilties ateitis 
Rodėsi akyse vis.

Vėliau nuo savų išėjus, 
Užpūtė gan žiaurus vėjas;
Daug patyriau aš vargų
Būdama tarp svetimų.

w
LAIMINGAS

Laimingas kas save pažįsta, 
Jis Į visus teisingai žiuri, 
Artimo meilėje neklysta, 
Patenkintas tuomi ką turi.

Kad skriaudžia jį žmonės nedori, 
Jis linksmą dainelę niūniuoja, 
“Kad negali turėt ko nori, 
Norėk ką turi”, sau kartoja.

Jei artimi jam širdį žeidžia
Ir tikra motina nemyli,
Ant lupų jo tik šypsą žaidžia, 
Jis sau ramiai, nuolankiai tyli.

Kad didis vargas jį prispaudžia, 
Gyvenimui kelią uždaro — 
Jis su vilčia svajones audžia: 
“Turbut taip reik del mano gero.

“Idant pasiekt platesnį kelią 
“Reikia praminti siaurą taką, 
“Jei kas ko nor’ turėt negali, 
“Lai nor’ ką turi”, jis sau šneka.

Kad su kitais dalintis reikia, 
Jis skiria sau mažesnę dalį, 
Jam tas smagumą didį teikia 
Kad artimui pagelbėt gali.
Gulėdamas ant mirties lovos
Į draugus šypsosi linksmai, 
“Po vargo-gyvenimo kovos 
“Bent pasilsėsiu sau ramiai....”

Eleonora.

mas”.
Mes tautininkai savo tautos 

žmones ir rektorius gerbiame 
per visas dienas, o katalikai tik 
vieną kurią dieną, lyg tik kokio 
šventojo dieną apvaikščiodami. 
O visas “pagerbimas” buvo kad 
suėję žmonės sau (pilvus prisi
kimšo.

A^
Dar prie užbaigos savo pasta

bų prie gerb. Tysliavos eilių 
“Nemuno Rankose” turime štai 
ką pridėti: '

Daugel metų jau sukako, 
Ir sveikata atsisako, 
Pasilsėti kūną trauk’, 
Jau prie durų mirtis lauk’.

Nieko gero rods nebuvo, 
Viltis, ląimė viskas žuvo. 
Gyvenimas kaip žaismė ■— 
Bevertė ir beprasmė.

Audra.
Nuo Juokų Red.: Šias eiles 

peržiūrėdami dabar mes sėdime 
prie atvirų langų, nes oras ypa
tingai karštas, vienok iš tų žo
džių kuriuos gerb. Audros eilė
se randame,- vasaros viduryje 
mus šiurpas sukrato.

Kaip liūdna klausyti, kaip 
graudu pamislyti ir kaip baisu 
pamislyti kad ir musų likimas 
yra tokis. Kalbame ne apie sa
ve kaipo ypatų, bet apie visus. 
Visi taip gyvenimą pradedame: 
tai rūteles ravėdami, tai bulves 
kaupdami, tai žirnius raudomi, 
vištas, antis, žąsis, kiaules ir ki
tokius geriausius žmonių drau
gus ganydami, o paskui prade
dam naudingesni darbą daryti, 
paskui tas pareigas paliekam 
kitiems, kurie paskui mus atei
na, ir dar toliau eidami pama
tom išmintus takus tų kurie 
pirma musų nuėjo i ten iš kur 
jau niekas nesugryžta.

Ak, musų gyvenimas yra to
kis kai gėlės — tą senai jau po
etai apsakė. Mes dar pridėsi
me kad ir kaip kručko, kopūsto 
ar ridiko, štai1 pavasaris: su
rengi sėklas, sumarkini, supu- 
reni žemę, susėji, paskui perso
dini, globoji, užžiuri, laistai, 
augini — ir vis taip laikui bė
gant — ir štai ant galo imi iš
rauni, ir suvalgai. Taip su mu
mis pasielgia gamta.

A/ l
Bet viena kas gerai tokiu gy

venimo bėgiu: mes ką nors vis 
kitokio ir kitokio pagaminam. I 
Butų labai prasta jeigu visą 
amželi paskui žąseles lakstytu
me, paskui kiaulaites bėgiotu
me, trumpas kelnaites nešiotu
me.; arba jeigu antrame laips
nyje, drobes austume, vainikė
lius pintume. Kada butų tikros 
gamybos laikas? Kada kiti ga
lėtų iš musų gamybos naudos 
susilaukti ?

Jeigu, kaip gerb. Audra sako, 
yra teisybė kad prie jos durų 
“mirtis laukia”, mums smagu 
sulaukti iš jos eilių papasako- 
jančių kaip tas gyvenimo laips
nis išrodo. Kurie dar jo nepa
siekė nežino, o kiti daugybės 
kurie ir pasiekę, apie tai nepa
pasakoja. Smagu taipgi kad 
gerb. Audrai eilių rašymas ne
buvo tiktai jaunystės svajonės, 
kaip yra su daugybe kitų musų 
poetų: dauguma tik jaunystėje 
eiles rašo (kalbame apie poe
tus) : neturėdami kur kitur ir 
kaip kitaip minčių išplėsti išde
da jas ant popierio eilių pavida
le. Bes jos toli mažai vertos 
nuo eilių tų poetų kurie jau se
natvėje apie gyvenimą savo 
mintis išreiškia poezijoje.

A/
‘Draugas’ andai pagarsino ši

tokį dalyką: “šiandien Liet. U- 
niversiteto Rektoriaus Pagerbi

Iš visų per. num. minėtų eilių 
(tai yra surankiotų žodžių) iš
eina tas kad jis labai mėgsta 
pieną (nors pirmiausia pradėjo 
pasakot kad “visos gatvės pieni
ninko laukia”), ir net pasiver
stų į tokias nebūtybes kad tik 
turėtų pieno gert.

Musų geras patarimas butų 
tokis: vietoj popierą darky t ir 
melstis pieno tokiu neišsipildo- 
domu budu, imk ir nusipirk už 
tuos pinigus pieno ką ant “ei
lių” rašymo išleidi.

RODYKLĖ No. 11

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomus kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptai
Daug yra būdų pagaminimui vir

tų ir trupintii Sėlenų. Galima jas 
valgyti su pienu ar Smetona kaipo 
grudų valgį. Apsibarstyt ant kitų 
grūdinių valgių arba virt su karš
tais grūdais. Bandyk juos kepant 
blynus, priekandžius, etc. Kožnas šei
mynos narys turėti! valgyt sėlenas 
nes jos turi skanų riešuti} skonį ir 
yra labai sveikos. Sekantis yra do
vanų laimėjęs receptas padarytas še
fo vieno iš didžiausių New Yorko ko
telių.

SĖLENŲ PUDINGAS
4) kupini šaukštukai selenų
% puskvortės pieno
1 šaukštas miltų
% šaukšto kornų krakmolo

unsweetened

SVEIKATOS
UŽTIKRINIMAS

Del si i oriausių žmonių pienas yra geriausias 
ir pigiausias sveikatos užtikrinimas. Del 
silpniausių kūdikių jis yra vienas atsakan
čių užtikrinimų gyvenime, 
vio žmonių gyvenime, 
gyvenime balso iki 
kvapo, grynas pienas 
suteikėjas; tiesioginis

Del visokio sto- 
nuo pat pirmutinio jo 
išleidimui paskutinio 
;yra didelis stiprybės 
apsaugotojas nuo li-

Jo naudą galima gauti dvejopu budu. Vie
nas, visuomet turėti užtektinai šviežio pie
no iš tokiu karvių kurios yra apsaugotos nuo 
nešvarumų ir ligų ir pristatomas tokių žmo
nių kurie kreipia domės į hygieną ir sanita-

Kur to negalima padaryti ir kur tokio pieno 
negalima užtektinai gauti, kad užganėdinus 
būtinus reikalavimus — kur klimatas arba 
namų patogumai reikalauja tokio pieno kn
is butų atsakantis del visų namų virimo 
jikalams — Borden’s Evaporated Pienas 
isuomet yra parankus ir atsako reikalavi- 

m ui.

Del pieninių sriubų ir pieninių valgių viso
kios rūšies; del keksų ir bisketų, smetoninių 
pudingų, visokių sriubų ir pajų ir visokių 
kitokių rūšių iš pieno valgių vartojamų 
kickv ieną dieną, faktiškai del kiekvieno pie
no reikalavimo.

Jeigu jus norite žinoti kaip virti su Borden’s 
Evaporated Pienu, išpildykite šį kuponu pažy
mint kokių receptų iųs norite, o mes atsiųsi
me jums visiškai dovanai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

KUPONAS

Duona 
Saldainis 
Žuvį-3

Sosai
Mėsos 

Pyragai

Pajai
Pudingai S

Sriubos fe

------------(3)

Adresas -------— ______ Lith. &

4 kiaušiniai
3 šaukštai cukraus 
V? puoduko sviesto 
Supjaustyk sviestą į miltus, sumai

šyk kornų krakmolą, sėlenas ir pusę 
to cukraus ir dadėk verdantį pieną; 
maišyk gerai ant ugnies per apie rni- 
nutą, nukelk, sumaišyk keturis try
nius. Paskui dadėk tuos baltymus su
plaktus tirštai su likusiu cukrum. Su
pilk į gerai išsviestuotą ir cukruotą 
formą ir indėk i skarvadą su biskeliu 
vandenio joje ir kepk vidutiniam pe
čiui per apie 30 minutų. Duok val
gyt su aprikotų sosu sekančiai suda
rytu:: Perspausk mažos dėžės dau
gumo aprikotus per sietuką, dadėk 
pusę svaro cukraus ir pavirink per 
apie penkias minutas.

Virtuvės Reikaluose
Sena knyga arba žurnalas yra ge

ra nuvalymui proso kuomet prosiji. 
Lapai lengvai nusiplėšįa kada susi- 
trina, lieka švarus, geras puslapis se
kančiam sykiui.

Džiovinti krekeriai, suris ir vaisių 
košele duodama su kava labai tinka 
po gerų pietų.

Bandyk naudot tiek alumino indų 
virtuvėj kiek tik gali. Jie ne tik kad 
nebrangus, bet ilgai laiko ir lengvi.

Reikia atsargiai pasirinkinėti pajų 
lėkštes. Parink tokias kuries neiški
lę per vidurį, nes pajus išsipūs per 
vidurį. Geras pajus yra storas ne
žiūrint kur pripildymas yra.

Maliavota virtuvė atrasta esant sa- 
nitariškiausia, kadangi dulkūs ir va
balai negali rinktis ant maliavotų len
tynų.

Kiekvienos šeimininkės prideryste 
yra išvalyti pieno bonkas ir bile bon- 
kas sugrąžinant.

Supjaustyk virtas morkas su vir
tais žirniais, duodamais smefoninėj 
sosoj, ir bus sveikas ir skanus valgis.

Namų Pasigelbėjimai
Virinant drapanas, virk tik per de

šimts ar penkiolika minutų, nes il
gas virinimas tikrai sugadys drapanų 
spalvą; po nuplikinimo ir virinimo, 
dadėk biskį mėlynio į vandenį ir iš
plauk švariai per muilus, paskui per 
tyrą šaltą vandenį pirm galutino me- 
lyniavimo, paskui išgręžk tvirtai kaip 
galima. Tas yra vienas ir svarbiau
sią darbų, nes drapanos bus bryžiuo- 
tos jeigu liks jose vandenio.

Plaukėtų skalbimui pasirink aiškią, 
vėjuotą dieną.

Susitraukę čeverykai patrynus pir
ma vaksavimo su vazelinu suminkš
tins cdą. Nuėmimui šokolado pletmų 
naudok borakso košelę ir šaltą van
denį.

Nuvalymui skurinių krėslų mazgok 
su pienu ir jie išrodys kaip nauji.

Maliavotas linoleum niekad neturi 
būti šveičiamas šepečiu, bet tik nu- 
šluostomas šlapiu skaruliu.

Kabinant uždangalus ant durų ar
ba langų, naudokit siaurus elestikus.

Grožės Patarimai
Motcrįs šiandien patyria kad ūž

ia i ky t plaukus gerai sušukuotus arba 
I sugarbiniuotus nuėjus gult beveik vi- 
i sai negalima. Tūlos naudoja vėlio
mis arba senus plaukų tinklelius arba 
kepuraites. Tie budai gal but geri, 
bet yra senoviški. Galima gauti pir
kti mažytę šilko tinklo mučiukę ku- 

(ri ne tik nebrangi, bet yra bile spal- 
, vos kokios norit. Ji tinka tandžiai 
l ant galvos ir tuo pačiu laiku leidžia 
1 orui liuosai vaikščiot. Jie taipgi už
laiko plaukus gerame stovyje ir yra

■ patogus ir sanitariški.
Ypatiška Sveikata

Prakaitavimas yra tai išmatos iš 
odos pagaminamos prakaito gilių iš
simėčiusių po visą pa v irsi. Prakai
to gilės yra daugybėj ant delnų ir 
ant kojų padų. Taigi reikia daugiau 
atkreipti atidos į tas dalis. Jūsų ko
jos. popažastįs ir visos kitos prakai
tavimo vietos reikia mazgot kasdien 
ar su antiseptišku muilu, šaltu tarų 
arba karboliu ir paskui visai nušluos
tyt su turkišku abrusu. Biskelis bo
rakso pauderio užbarstytas po kožno 
nuprausimo padaro odą švelnia.

Mes Rekomenduojame Sekančius 
Produktus:

Kuomet perkat pieną, būtinai rei
kalaukit Borden’s Evaporated Pieną, 
ne jokį kitą. Kožnamc namų reikale 
jis duoda geriausias pasekmes. Jis 
lygiai reikalingas kaip cukrus arba 
druska. Atminkit Borden’s Evapo
rated Pieną kitą syki perkant grose- 
rius.

SIŪK IR TAUPYK

.Geriausi Vatos Siūlai 
SIU VIMO PA MOKA
Norėdami naudingos knygeles 
apie siuvimą prisiųskit 4 c. į 
THE SPOOL COTTON CO.. Dept. O

315 Fourth Ave., New York

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

VMet AitoStrop Razor
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VILNIUS
We have clear information 

about tlie nationality of the in
habitants of Vilnių;; at the time 
of the introduction of Chr! ;ti- 
anity in Vilnius by Jagelion in 
1387. According to the testi
mony of J. Dlugcsius (1415-8'J) 
Vilnius was then the capita! of 
the 'Lithuanian nation (caput 
et metropolis gentis) and here 
the Lithuanians were baptized. 
Miechovita (1476-1523), Slryj- 
kowskis and A. Guagnini, writ
ing about tlie introduction of 
Christianity into Vilnius, saj’ 
that the sacred eternal fires of 
the Pagan Lithuanians were 
then extinguished, their idols 
destroyed, the sacred mounds 
levelled, and 30,000 Lithuanians 
baptized. Moreover, as the Po
lish priests could not speak 
Lithuanian, the Lithuania.”. 
Grand Duke Jagellon himself 
explained their sermons to the 
baptized people. It appears from 
this that then the inhabitants 
of Vihy'us, who were baptized 
en masse, were Lithuanians^ 
That in the XIVth century the 
inhabitants of Vilnius were 
Lithuanians we know from 
other evidence, i. e. Count Ky- 
burg, who, during the reign of 
Vytautas the Great visited the 
latter in the summer of 1397 on 
a political mission, and testifies 
that the prevailing language in 
the palace and among the peo
ple themselves was Lithuanian, 
though already there were 
White Russians, Germans and 
Poles among the inhabitants. 
At a latter epoch also the Lithu
anian speech was used and es
teemed in the Grand-Ducal pal
ace at Vilnius. For example, 
Stryjkowskis clear’./ testifies 
that when on the. death of the 
Grand Duke Zigmantas at Tra
kai castle in 1440 the Lithu
anian nobles nominated Jagel- 
lon’s son, Kazimieras, to be 
ruler of the country, the hitter, 
who was born at Cracow, did 
not know Lithuanian and was 
therefore taught the language 
on his removal to Vilnius.

From writers of the XVth 
and XVIth centuries who trav

elled in Lithuania and visited 
Vilnius, such as Guillebert de 
I,annoy (1413—14- and Laron 
Herberstein (1517-25), we have 
mention of Vilnius, but no in
formation about its inhabitants 
or their language. Guagnini 
(1538-1614) in his work Sarma- 
tiae Europea descriptio, brief- 

i.ly describes Vilnius, but is also 
silent about the nationality of 
its inhabitants. The Italian 
writer Jonas Boterus Benesius, 
whose work was translated into 
Polish and published at Cracow 
in 1659, superficially describes 
the Lithuanian people, and 
when mentioning Vilnius does 
not differentiate its inhabitants 
from other residents of the 
country who were Lithuanians.

IDLE THUOGHTS 
By Walter R. Baublis.
The crimson sun, 
The orange sky 
Toil me that night 
Is drawing nigh, 
And when the birds 
No more I hear, 
I know that night 
Is drawing near.
Or when I see
The first dim star 
I know that night 
Is not afar,
While when the moon’s 
Complaisant light 
Shines down on me, 
I know ’tis night.
Perhaps you say 
You know it too, 
That may be right, 
No doubt you do, 
But knowing not

I What else to say.
I wrote these lines 
And bid Good-Day.

When Dreams Come True
“Have any of your childhood 

ambitions been realized?”
‘‘Yes, when my mother used 

to cut my hair, I always wish
ed I hadn’t any.”

-------- o--------
A fish caught near Greenland 

had 28,361,000 eggs inside. Go 
out and read this to your hens.

OFFICE CAT
TRADE MARK

BY JUNIUS
COPYRIGHT J»21, BY YOOAk ALLAN MOS3.

About all the gi" s save for a 
rainy day now is silk stockings.

-------- o--------
The scorn youth has for the 

opinion of age is only equalled 
by the contempt with which age 
regards the opinions of youth, 
says P. Akšis.

-------- o--------
However, remarks A. Žukas, 

Secretary Denby is not the first 
man to say he would be d----- d

All the world may be stage, 
hut a lot of us will do well if we 
get jobs as stage hands.

-------- o--------
T. Neura tells it to ’em poet

ical!}’—The wind bloweth, the 
water floweth, the farmer sow- 
oth, the subscriber oweth, and 

[the Lord knoweth that we are 
. in need of dues. So come a run- 
nin’, 'ere we go a gunnin’; 

' this here thing of dunnin’ gives 
us the bides I

i . -------- o--------
Some men, says V. K. Yur- 

I gilas, make so many business 
trips they don’t get any busi
ness transacted.

-------- o--------
Some lawyers win cases by 

I introducing evidence and some 
by supressing it.

-------- o--------
The way a girls talks to her 

mother is a pretty good indi- 
ciation of the way she'll talk to 

[ her husband, when she gets 
! one. Paste this in your hats, 
fellows.

--------o--------
“Absotively!”

— Is this airplane absolutely 
safe? — asked the prospective 

| buyer.
— Safest on earth, — grunt

ed the maker.

[MOTERŲ IR MERGINŲ PLAUKUS 
I Dažom Išmazgojai!!
Garbiniuojani .Bob Surastom
Apvalai Suraitom Mar.ikurinam 
Baltinam Išimam Gyv-Plaukius 
Bobinam Plaukus Gydom Pleiskanas 

Veidus Pagražinam

(turim visokiausių vestuvių 
; S U K N l Ų JA U N A M A RTĖM r’
: Ir Suknių Visokiems Reikalams.

šalip to turini paklodžių, paduškų, 
į inpilu, apvalkalų, užtiesalų ir kitų vi- 
; šokių dalykų namams.

Del vestuvių mes turim tokių gra- 
; žiu suknių kad merginos išrodys gra- 
' žiausios jaunamartes arba 'pamergės, 

i A. ANZLOVAR
6202 St. Clair Ave.

if he would and then did. _ , ,, . 0 , T. Correct this sentence: If you 
don’t mind, remarked the man, The man who boasts the loud- r], taRc a nqn whj]e you ape 

est that no woman will ever finjng (he tooth_ 
boss him, says A. Zdanis, is the |
most nervous man in the poker 
game after midnight.

-------- o--------
If better times don’t come 

this year let’s sue them for 
breach of promise.

-------- o—---- —
“A man chooses his wife—” 

begins a philosophical editorial. 
This should get a laugh from 
the ladies.

-------- o--------
Maybe the second hand auto 

business is poor, but, says John 
Brazauskas, there always seems 
to be a market for used baby 
carriages.

-------- o--------
Several Cleveland grown-ups 

are foregoing the pleasure of 
radio because they are too 
proud to ask the little boy next 
door how to fix up an outfit.

-o-

DR. FRANK V. HAPPY I 
DENTIST AS

Visas darbas garantuojama. ! 
Beskausmis traukimas.

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

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

Dabar atlieka paveikslu trau
kimą puikioj padidinto) ir 
pagerinto) galerijoj, su 
visais naujausio išradi

mo aparatais. Trau
kia paveikslus vi
sokiu rusiu ir

visokiu gru
pių, vestu

vių ir tt.

ANTANAS BARTKUS 
119^ East 79th Street

I BALSUOKIT UŽ VIENAIS SAVŲJŲ I 
š nominuoki? i

į A. B. SPROSTY . Į 
buvusi Public Safety Direktorių ant

I ' Sheriff ' |
Republikonų Tikietu. =

Primaries Rugp. 12. Būtinai reikalauk Republikonu tikieto s

JOi^AS BALUKOmS
— Advokatas ----

Naujas ofisas 92 I Engineers Bldg. Tel. Main 1480

Įvairi DaktariO Knyga
VYRAI, MOlEIlYS IR MERGINOS, norite žinoti kodėl jūsų plaukai 
slenku? Perskaitykit šitą knygą tada žinosit; be abejo vartojat viso, 
įtins plauki; yyduol'.-s, bet plaukai slenka ir gana, o gal visai nuslinko; 
k.-d n-- tai nuslinks. AR NORI turėt storus ir dailius plaukus, išnaikin
ti pleiskanas, sulaikyt' plaukų slinkimą, užauginti storus plaukus net 
ant v'sai nuplikusios galvos trumpame laike? Ar nori žinoti apie kito
kias lipąs? Punont Aptiekorium man pasisekė išrasti plaukams augi
nimui gyduoles ir su Daktarų pagelba išleidau didelio formato Dakta
rišką Knyga sn Wi Receptais. Gyduoles sutaisys kiekvienas geras Ap- 
li.-lto-ius paicil Receptą knygoje. Plauku auginimui gyduoles randasi 
antieltoje ir yra vartojamos gydymui įvairių ligų, bet nei vienam nepa
sisekė ii-' dienos išrasti kad lai yra geriausia ir vienintelė gyduolė 
auginimui plaukų. Knygos kaina $1.00. Norėdamas knygą gauti in
dei, ,‘ola-i į laiško su savo adresu ir paminėk kokiame laikraštyje skai
tei šitą :irgarsinimą. Adic-suok šitaip: (31)

F. Davidson, . P. O. Box 126, Oregon City, Ore.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

A man seldom hears the 
knocks of opportunity if he 
pays too much attention to the 
knocks of his neighbors.

-------- o--------
Helen Baltrukonis says the 

better marksman Cupid be
comes, the more Mrs. he makes.

-------- o--------
Phillys—When did you first 

think seriously of marriage, 
mother?

Mother—About three weeks 
after the ceremony, dear.

-------- o--------
Employee—Why the crepe 

over the sink? Who is dead?
Janitor—That ain’t crepe,

that’s the office towel.
-------- o--------

One great drawback about 
telling the girl you are courting 
what a wonderful creature she 
is—you are liable to convince 
her she is too darn good to 
throw herself away on a boob 
like you.

-------- o--------
' A good many farmers are 

settling the agricultural prob
lems by moving to town. If 
enough do it that will settle it, 
grumbles A. Šimkūnas.

GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos. Stiklai. VarniŠIai. 
įrankiai. Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenįs.
Plum bėriams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son 

1657 RAST 55th STREET

Kolofiijaiiškosios Dienos
Dienose Washingtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsirėdžiusieins 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukais. Jei šitas paprotys galio
tų ligi šiol, tai šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvas. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

Pleiskanų mirtinąjį priešą, kuris, jei
.. . .. . lstePs.* galvą kasdien per sa

va te ar desimti dienų ir vėliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap
valu galvos odą nuo si ų erzinančių baltų lupvnų; niežėjimas tuojaus 
pranyks ir plaukai tuojaus atgaus savo natūrali, normali gražumą.
Ruffles galima gauti visose uptlekose po 05c. bonką, arba už 75c. prisiun- 
čiame paštu tiesiai is dirbtuvės.

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

J Rakandų Krautuvė S
f

5

s

S

į

Ši krautuvė yra tikrų Lietuvių Įstaiga ir ve- I 
reikalus savaimi, jokis svetimtautis prie jos > 

į dapriklauso. Taigi gerb. Clevelando Lietuviai, at- ■ 
£ silankykit musų krautuvėm, kur rasit nusipirkt sau ; 
į visokių rakandų. Jaunavedžiai, ateikit musų krau- ; 
■į tuvėėn apžiūrėti rakandų pirma negu eisit kitur. ;
< Musų kainos žemos, prieinamos kožnai Liesai. ; 

į Cleveland Furniture ©o. :
į 6412 Superior Avenue į
į M. Sacevičius ir J. Voišvila, Savininkai. ' 
yVAA'.WMW.V.V.'.A'.W.V.'.'.WW.V.W.WAV.V.W.V.-

da

Prospect 2420 Central 1766

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

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, o n» 

prie koki; zieiSlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius n®- 
siklausūiės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats ta jums pasaky®, 
po išegzarninavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros lipos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggr-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiskas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusą ligos priežantt 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jumi 
tuoj’ sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnūjuaiuB 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijimo

kraujo, turite išbertus veidus, puikus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenčjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikro- 
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 atsinešk šį aj>- 
garsinimą.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Av. Kampas E. li)5th St. Cleveland 

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Negirdėtas skandalas Kaune, jceleivinis tarifas sumažinama 
Ką tik gauta žinių (“Rytas” N. 
143) apie birželio 27 d. Sunkių
jų darbų kalėjimo pakeltą iki
šiol nebūtą skandalą. Apie 14 turėjo aukso-sidabro 
valandą ties minėtu kalėjimu 
pasigirdo šautuvų ir revolverių 
šūviai. Ištyrus dalyką paaiškė
jo štai kas.

50 nuoš.

Lietuvos Bankas birželio 1 d.
Litų 

24,428,490.13. dolarių, svarų — 
Lt. 59,779,704.64; banknotų a- 
pivartoje — Lt. 70,977,515.27.

galva ir iš abiejų ausų tekėjo 
kraujas, o jo žmonai sudrasky
ta veidas ir visa smarkiai 
trenkta. P. Matusevičius, 
merikos B-vės direktorius, 
sužeidimo negali nei sėdėti,
gulėti. Kartu su j.ais važiavus 
“Rūtos” saldainių dirbtuvės sa
vininko jauna dųtkęrė sutrenk
ta. Abu šoferių prie mirties. 
Visi nukentėjusieji patalpinta Į 
Šiaulių ligoniui?- Bė šoferių, ku
rie guli visai be nuovokos, var
gu greitu ląikili bejėgis ir kiti, 
nes galvosna ir veiduosna stik
lų privaryta. Tai vis tas svai
gusis gėrimėlis!

Istorijoje

Grąžinsime 
Pinigus 
Nebūsit 

Užganėdinti

$10 Patalpins Jį i Jūsų Namus
40 kalinių grupė, dviejų gink

luotų kalėjimo sargų prižiūri
ma, buvo vedama ten pat kalė
jimo kieme esančion mokyklon. 
Priėjus mokyklą, kaliniai staiga 
puolė grupę lydėjusius sargus 
ir per kelias akimirkas juos nu
ginklavo. Nusikratę sargų ka
liniai metėsi atgal norėdami pa
siekt vartus. Kelyj jie sutiko 
dar vieną ginkluotą sargą, kurį 
nieko nelaukdami taip pat nu
ginklavo. Turėdami jau treje
tą ginklų kaliniai drąsiai įsiver
žė Į kalėjimo raštinę, kame bu
vo kalėjimo sargų ginklų sandė
lis. Be vargo išplėšę kalbamą 
sandėlį ir iš jo pagrobę virš 20 
šautuvų puolėsi pro jau atdarus 
kalėjimo vartus Į gatvę (vartų 
sargą kalinių dalis kiek anks

čiau suspėjo nuginkluoti). Kol 
kalėjimas suspėta karo ir -poli
cijos jiegomis apsupti, 74 kali
niai jau buvo išdūmę pro vartus 
ir kur gajšdami bėgo. -

Pirmas policijos būrelis kuris 
norėjo užstot vartus buvo smar
kiai šautuvų ugnimi iš 'kalėjimo 
apšaudytas. Mat, nesuskubę pa
sprukti iš kalėjimo-kiemo kali
niai įsitvirtino atskirose kame
rose, iš kurių šaudė į policiją. 
Kariumenei paleidus į kalėjimo 
langus kelis šūvius, kaliniai nu
rimo ir susislėpė. Apie 16-tą 
valandą kalėjiman suėjo karei
viai, policija ir sargai, kurie at
ėmę iš kalinių ginklus įvedė 
tvarka. Yra ir nuostoliu. Ka- 
limų tarpe vienas užmuštas 
(kriminalistas) ir keletas sužei
sta. Kalėjimo administracijos 
tarpe du lengvai sužeista. Iki 
vakaro jau sugauta 36 pabėgę 
kaliniai. Kiti dar tebegaudoma. 
Nesugautų tarpe tėra tik vie
nas politinis prasikaltėlis, visi 
kiti yra kriminalistai.

šio įvykio priežastims susek
ti eina tardymas.

Besiartinant žemės Ūkio ir 
Pramonės Parodai. Susisiekimo 
Ministerija nutarė sumažinti 
vežamiems į parodą ekspona
tams bei lankantiems ją pilie
čiams gelžkolio tarifą.

Už parodos eksponatu perve
žimą su Žemės Ūkio Ministeri
jos ar Parodos Komiteto liudy- 
mais imama tik 50 nuošimčiu 
tarifu nustatyto mokesnio. Ve
žamiems eksponatams iš užsie
nio šis tarifas taikoma tik Uo
lu vos teritorijoj. Sumažintu ta
rifu gali naudotis tik 15 dienų 
prieš parodą ir tiek pat dienų 
parodai užsidarius. Komiteto 
liudymai pristatomi siuntiko ar 
ar perskyrimo stotyse. Lankan
tiems parodą piliečiams atskiro
mis grupėmis, kurie turi vieti
nes administracijos arba savi
valdybių liudymus, taikoma ek- 
skursininkų tarifas, tai yra Į/> 
trečios klasės bilieto. Lankan
tiems muši] parodą svetimų val
stybių piliečiams, kurie turi 
Lietuvos atstovybių liudymus,

Valstybės pajamos gegužes 
m. siekė Lt. 20,848,096.86, iš jų 
paprastoms pajamoms tenka L. 
20,721,739.75 ir nepaprastoms 
Lt. 126,357.11. Paprastąsias 
pajamas sudaro:

i tiesioginiai m. Lt. 2,707,481.53
I monopolis ir akc. 4,403,114.76 

muitai ' 4,117,103.57
papild. mokesniai 929,027.23 
rinkliavos 1,186,802.74
valstybes įmonės 5,552,623.09 
valstybinis turtas

ir kapitalas 1,166,661.52 
žemės tvarkymas 452.40 
atsiteista su Vai. Ižd. 215,210.89 
įvairios pajamos 440,262.02 
Be to, gegužės 1

buvo 23,046,483.55
Tokiu budu išviso 43,894,580.41

Išlaidų per tą patį mėnesį tu
rėta Lt. 16,847,358.85. Iš jų 
tenka Seimui Lt. 128,395.00 
Resp. Prezidentui 12,404.50 
Ministerių Kab. 53,378.18 
Fin. Ministerijai 3,336.584.47 
Susisiek. Min. 3,899,770.38 
Vid. Reik. Min. 1,172,482.75 
Užs. Reik. Min. 264,905.41 
švietimo Min. 2,009,213.83 
Ž. Ūkio ir V. T. Min. 963,142.49 
Teisingumo Min. 321,258.85 
Krašto Aps. Min. 2,619,571.52 
Valst. Kontrolei 81,152.74 
Skoloms išmokėti 2,830.54 
iv. sąsk. sumoms 1,982.260.28 
Birželio mėnesio 1

dienai liko Lt. 27,047,221.56
▼▼▼

Pinigų siuntimas telegrafu. 
Nuo liepos 15 d. Didžiojoj Lie
tuvoj ir Klaipėdos krašte įveda
ma persiuntimas pinigų telegra
fu. Pinigai priimama nedau
giau 100 litų vienai kortai. Be 
pašto rinkliavos už persiuntimą 
imama dar telegrafo mokesnis 
iki 300 litų kaip už 200 žodžių 
telegramą, o virš 300. litų kaip 
už 30 žodžių telegramą.

Žiežmariuose, Trakų apskr.i. 
birželio 14 d. šelusi audra prida
rė ncintikėtinų dalykų. Try- 
liškių dvare, prie pat Žiežmarių 
miestelio, 300 metrų ilgio ir plo
čio kvadrate sulygino su žeme 
tris didžiulius trobesius muro 
stulpais, išvartė bei išlaužė iki 
100 ^šimtamečių medžių: beržų, 
uosių ir kitokių.

Telšiuose 17 d. gegužės buvo 
didelė audra, smarkiai trankėsi 
peitkunas. Nustojus lyti, pasi
girdo sirenos balsas šaukiąs į 
gaisrą, žmonės bėgo gelbėti. 
Subėgę visi griebėsi įrankių ir 
laukė žinios kurion pusėn vykti. 
Pasirodo, gaisro nesama, tiktai 
Plungės gatvėj pritrenkta du 
žmogų, vyras ir moteris, kurių 
vienas jau guli kapuose, o laitas 
pasveiko. Dabar kunigėliams ir 
jų draugėms davatkoms yra 
kalbų. Skleidžia kalbas kad už
muštasis buvo bolševikas ir tt. 
Kiti tikrina kad tai buvę ste
buklas. Bet žuvusio žmona sa
ko kad jis kaip tik tuo metu po
teriavęs.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akiu Gydytojas

Ofiso valandos
10 ryte iki 12

- 2 iki ® P°
Nedaliomis 

nu0 14 iki 12 
Vakara-.a ofisas atdaras nuo 7 iki b

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph ISOu

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

Trynimas Visados Suteikia Palengvinimą!
Ncatsidėkit ant riebaluotų mosčių, 

kuomet jums būtinai reikalingas lini- 
inentasI

Ircg. S. V.

Keli centai ant dienos išmokės ji
Kuponas apačioj pristatys jį

PERSIUNTIMĄ APMOKAM

Model W

Sis Garsus Hallet & Davis Fonografas 
Sutaupys Jums beveik pusę

štai yra žemiausia kaina kokia kada 
buvo puikiems fonografams—.jus su
taupysit pinigų. Mokant daugiau ne
gausi! puikesnio fonografo.

Kauno kriminale policija ati-l 
dengė Kaune netikrų pasų bei 
lokumentų fabrikėlį. Areštuo
ta keturi asmens, kurių tarpe 
vienas yra Vokiečių pilietis, 
Serlino emigracijos biuro at
stovas. Vedama tardymas.

▼ ▼▼

Finansų Ministerija ruošia 
Prancūzų ir Anglų kalbomis 
brošiūrą kurioje bus nušviesta 
Lietuvos ūkio padėtis. Prie 
brošiūros bus priedas diagra
mų albumas. Jame .bus indčta 
■š visų Lietuvos ekonominių sri- 
ių pagrindinės diagramos.

Kauno keturių didžiųjų papi
rosų fabrikų darbininkai strei
kuoja reikalaudami pakelti ai- į 
gas.

Gegužinės aukos. Birželio 19 , 
d. Bubių dvare, 13 kilni, nuo j 
Šiaulių, buvo surengta didele 
gegužinė, į kurią buvo sukvies
ta labai daug svečių. Svečius 
vežiojo automobiliais ir ark- j 
liais. Gegužinėje buvo svaigių- j 
jų gėrimų bufetas. Automobi
liai taip smarkiai lakstė nepri-) 
sulaikydami jokios tvarkos kad 
kiekviename žingsnyj buvo ga
lima nelaimę sutikti. Visa tai 
darė bufetas su svaigiais gėri
mais, nes šoferių butą labai lin
ksmų. Baigiant gegužinę, sve
čiai pradėjo vėl Hinksmai auto
mobiliais šveisti į Šiaulius. A- 
pie 11 vai. nakties, trečiam ki
lometre nuo Bubių dvaro susi
tikę automobiliai baisiai susi
kūlė ir tapo sužeista šeši žmo
nės, kurių tarpe gryžtą iš gegu
žinės Šiaulių miesto burmistras 
p. Ubeika su žmona. P. Ubei- 
kai perlaužta petys, permušta

Jus perka! tiesiog iš dirbtuvės—nuo 
I'-:liet & Davis iš Bostono, įsteigtos
1839 motais.

siųsim jį jums. Likusius $78.50 ga
lit išmokėti po $7.85 į mėnesį.
Jus galit naudelis juomi kolei dar 
mokat už jį. Pamanykit kokį išdidu
mą gausit turėdami lokį instrumen
tą. Pamanykit apie nuolatinį pasi
linksminimą !

visuomet buvo paffclbinpa gyduole. lis yra 
puikiausis ir labiausiai patikėtinas lini-

< mentas, kokj tik pinigai irali nupirkti. 
Nėra tikrasis, jei neturi INKARO vais-

' baženklio.
F. AD. RICHTER & CO.

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

KYLA
Žmogus kuris išrado šią sistemą 

buvo du sykiu operuotas nuo patrū
kimo. Taipgi bandė vartoti įvairius 
diržus, kokie tik šiandien randasi. 
Bet viskas (buvo veltui, pakol per 
daugelį 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 
tą sistemą savo pažįstamiems. Dėlei 
išbandymo atsišaukite ypatiškai arba 
laišku. Atsakymui indėkil už 2 c. 
štampą. Rašykit šiuo adresu: (36)

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

Ji yra viena žymiausių Amerikos įs
taigų, pagarsėjus puikiais pianais.
Už .888.50 jus gaunat vieną iš pui
kiausių fonografų ką galit įsivaiz
dini. šis paveikslas negali teisingai 
parodyt gražaus kabineto. Jus turit 
pamatyt jį savo namuose apvertini- 
mui to milžiniškų bargeno.
šį mes vadinam model W. Tai yra 
stebėtinai gražus rakandas į namus. 
Hcpplewhite stiliuje—padarytas iš 
English Brown Mahogany ir Ameri
can Figured Walnut su piano užbai
gimu. Jis yra 34 colių augščio, 35 
coliu ilgio ir 21 colį pločio. Už šią 
žema kainą jus gaunat fonografą su 
puikiu tonu. Už tono gerumą Hallet 
& Davis stovi pirmutiniai. Juo gali
ma grot visus rekordus, su tikru ar
tistiškumu.

Tai yra puikus rakandas, pridedan- 
tis pagražinimo bile kambariui.
Viso pasaulio muziką galit turėt po 
savo komanda—atimnkit šis Hallet 
& Davis groja visokiu išdirbysčių re
kordus—ne tik vienos.
Jis turi universali balso išdavėją ir 
12 colių sukimosi stalelį. Jis turi la
bai daug vietos del rekordų laikymo.

ti įstaiga. Paklauskit bile bankierio, 
jeigu norit, apie musų stovį.
Jeigu, mes parduotųme jums šį fono
grafą paprastu budu, tai tarpinin
kas turėtų gauti savo pelną.
Tas ir kiti kaštai pasidarytų iki $150 
kainos už jį. Pirkit jį tiesiog iš mu
su, sutaupysit visus tokius tarpinin
ko uždarbius.

JŪSŲ NAMUOSE!

Are you self-conscious 
about the impression 
you make on people?

PERSONAL appearance has a lot 
io do with the way you feel. 

Clothes count, of course. But still 
there is one thing so many people 
overlook—something that at once 
brands them as cither fastidious or 
careless—the teeth.

Notice today how you, yourself, 
watch another person’s teeth when 
he or she is talking. If the teeth are 
not well kept they at once become a 
liability.

[.isterine Tooth Paste cleans teeth a neto 
way. A t last our chemists have discovered a 
polishing ingredient that realty deans with- 
cut scratching the enamel—a difficult Problem 
finally solved.

A large tube of Listerinc Tooth 
Paste is only 25 cents; at your drug
gist’s.—Lambert Pharmacol Co.,Saint 
Louis, U.S. A.

NEMOKYKIT DVIGUBAI!
Nereikia mokėti $150 už fonografą. 
Už $88.50, jeigu pasiskubinsit, gau
sit puikiausi fonografą kokį pinigai 
gali pirkti.
Reikia pasiųsti tik $10 ir mes pri-

M odelis J
Jeigu jums patinka šis modelis, sty- 
liuje Queen Anne vietoj Modelio W, 
pažymėkit savo pasirinkimą ant ku
pono. Skirtumas yra kabineto išvai
zdoj. Abu yra iš English Brown Ma
hogany ir American Figured Walnut. 
Instrumentai yra vienodi. Abu šie 
fonografai ineina šin pardaviman. 
Pasirinkit kurį norit.

Persistatykit sau šį puikų instru
mentą savo namuose—kaip jūsų pa
žįstami ir draugai gėrėsis juo.
Pagalvokit kaip jo muzika užpildys 
jūsų namus nauju džiaugsmu—ar 
tai grojant tik tarp savųjų ar tai ka
da draugai atsilanko.
Tik $10 ir jis bus jūsų namuose! 
Persiuntimą mes apmokant. Paskui 
lengvi išmokesčiai kurie vos galima 
patėmyt—tiktai $7.85 j menesį.
Mes garantuojame pasiganėdinimą 
arba pinigus atgal. Jeigu po penkių 
dienų bandymo jums nepatiktų šis 
puikiausias fonografas gaunamas už 
$88.50, tiktai pasiuskit jį mums at
gal ir mes grąžinsiųie jūsų pinigus. 
Mes norime kad kiekvienas pirkėjas 
butų pasitenkinęs. Musų pasitikėji
mas tuo instrumentu yra toks dide- 
delis kad mes darome šitą pasiūly
mą. Mes norime kad jus butumet 
teisėjais. Mes norime kad persitik
rintume! jog tai yra pažymėtinas at
piginimas.

IŠ DIRBTUVES JUMS
Pavelyki! mums paaiškint tą faktą 
kad jus turit reikalą su viena iš se
niausių ir didžiausių įstaigų šioje ša
lyje-
Nesumaišykite šitos su kokia kita 
Įstaiga. Hallet & Davis yra žinoma 
skersai ir išilgai kaipo vadovaujan

KAIP ĮSIGYTI
Tik r-piklykit kuponą ir pridėkit $10 
kaipo pirmą mokestį. Tada mes pa
siųsim jums, su apmokėtu persiun
timu šį stebėtiną fonografą, puikiau
si rakandą koki kada matėt, su pui
kiu tonu, gatavą groti visokių išdir
bysčių rekordus.
Tai yra jūsų viso gyvenimo proga 
dabar.
Tik pamislykit—už tiktai $88.50 jus 
gaunat fonografą kuris kainuotų bi
le krautuvėj $150. Jis suteiks jūsų 
visam gyvenimui pasismaginimo.
Išpildyk apačioj telpantį kuponą ne
laukiant nieko, kad jūsų užsakymas 
butų galima tuoj padaryti. Pažymė
ki! kokį modelį norit, W ar J.

HALLET & DAVIS PIANO CO. 
Boston, Mass.

Hallet & Pavis Piano Company 
661 Boyiston Street, 
Boston, Mass.

Ship me a Hallet & Davis phono
graph (-- ) model, regular price
$150, for which I agree to pay $38.50. 
I enclose $10 as a first payment and 
agree to pay $7.85 per month until 
$88.50 is paid—the title to remain in 
you until fully paid for.
Jf, after a 5 day trial, I choose to re
turn this Hallet & Davis phonograph, 
it is understood that you will refund 
my $10.
Name ___________________________

Address _________________________

City-------------------------------------------

State_________

References_______________________

Dirva, Cleveland, Ohio



Kas Qirdet Clevelande-Apielinkese p
5- 

__ ________ _________________________________ k j 
‘•V.VWAVAW//MWA\WAV.VX'JiW.W/AWV.VA’AWA¥i,lAWXvJ*A'AA-i.V'.w..

Telefonas Prosnect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Cleveland© Lietuvių Salės B- 
vės netvarkus susirinkimas. 16 
d. liepos nuosavoj salėj šėrinin- 
kai turėjo savo pusmetinį susi
rinkimą. Salės Bendrovės pir
mininkas p. Stapulionis atidarė 
susirinkimą pratardamas keletą 
žodžių ir kviesdamas susirinku
sius prie rimto

kalbas, davė įnešimus, ir susi-; 
rinkimo vedėjas, neturįs jokio Į 
supratimo apie susirinkimų ve-! 
dimą, kož.no įnešimą priėmė, na 
ir pasidarė tikra košė. Nors 
daryta įvairus patėmijimai ve
dėjui kokios tvarkos reikia pri-■ 
silaikyti, bet veltui. Jis tik pa-;

Tautiškų laikraščiu korespon- 
lentų būrelis susitvėrė pereitą 
lėtnyčią Sandariečių veikėjų su
sirinkime pas V. P. Banionj, da
lyvaujant ii- svečiui A. E. Stan
kevičiui.

Ten pat. Sandaros Seimo ren
gimo komisija pasidalino į sky
rių-, propagandos, finansų ir 
pregramo.

arstymo bend- I siaiškina bijąs kad nesupyktu 
rovės reikalų, paliekant nuoša-1 jo dratr 
liai visus partiviškumus, ypatiš- 1 ’
kumus i. 1...... ....

Kaip jau keli metai laikomasi 
tvarkos rinkti susirinkimo ve
dėją, šiame susirinkime irgi bu
vo rinkimai. Perstatyta du kan
didatai, A. Praškevičius kuris 
jau yra atsižymėjęs tvarkingu 
susirinkimų vedimu, o vyčiai iš 
savo pusės užsimanė išbandyti 
savo generolą, ir perstatė p. Sa
dauską, gana drūto sudėjimo 
žmogų, ii- perstatytojas paaiški
no kad tai jų gabiausia susirin
kimų vedėjas.. Na jis ir atsi
žymėjo savo “gabumais”. Sa
dauskas tapęs išrinktu vakaro 
vedėju, užėmęs vietą kviesda
mas publiką prie tvarkos jau 
nervingai kūjelį bistrino, kuri 
vėliau reikėjo ir panaudoti.

Perskaičius metinio susirin
kimo protokolą pasirodė kad vis
kas užrašyta visai neaiškiai ir 
trumpai. Pasiaiškinus sekreto
rei kad jai (t. y. p. Jankauskie
nei) teko protokolas rašyti vi
sai nedalyvavus susirinkime, o 
tik iš trumpų užnotavimų to su
sirinkimo buvusio sekretoriaus, 
protokolas buvo priimtas beveik 
visą pertaisant. Toliau sekė ra
portas bendrovės pirmininko J. 
Stapuhonio. žodžiu išduodamas 
raportą, jis perbėgo pusmečio 
darbuotę ir ką turi valdyba Už
sibrėžus ateityje veikti jeigu šis 
susirinkimas jų planus priims. 
Apart kitko p. Stapulioniui rei
kia atiduoti kreditas už nebijo
jimą išreikšti karčios teisybes, 
jog šįmet direktoriai susideda 
didumoj visai iš be jokio supra- . 
limo žmonių apie tą darbą ku
ris ant jų uždėta. Kada reikia \ 
kokis darbas nuveikti, sako pir
mininkas, tai nėra kam, nors iš- , 
tikro randasi net šešiolika vy- ’ 
rų, bet niekam netinka, žino- • 
raa, tuomi nekurie direktoriai 
jautėsi skaudžiai užgauti, net ■ 
pradėjo protestuoti., Bet kaip , 
ten nebūtų, draugijoms reiktų į , 
tai kreipti rimtos domės kituo- į 
se rinkimuose. ,

Raportą pirmininkui išdavus, ’ 
susirinkimo vedėjas praleido vi- 
sai narių neužklausęs ką su ra- į 
poetu daryti, taip ir pasiliko be 
priėmimo.

Iššaukta su raportu K. Bet- ( 
raitis, finansų sekretorius. Jis ' 
trumpoj sutraukoj perskaitė iš į 
paprasto popierėlio pusmečio 
apivartą. Užklausus pirmo ber- 
tainio metų knygų peržiūrėtojų 
ar sutinka su finansų sekreto
riaus raportu, jie patvirtino.

Antro bertainio komisija bu
vo kita. Ji pasistojus užginčija 
kad raportas nėra gerai, ir jie 
suranda klaidą ant 881 su cen
tais. Pirmoji komisija nustebo 
kaip ten gali būti, ir abi komisi
jos susidedančios iš tų pačiu 
vyčių pradeda ginčytis. Sune
ša visas knygas, suduria visi 
nosis, pradeda peržiūrėti ir bar
tis. Tuo laiku visas susirinki
mas sėdi ir žiuri lyg į kokius 
komedijantus, ir gardžiai juo
kiasi. Pagalios neprieinant prie 
jokio rezultato, užklausta kny
gų peržiūrėjimo komisijos kuri 
buvo išrinkta metiniam susirin
kime. Radosi tik vienas-, Adv. 
Pughėris, kuris vietoj knygų 
peržiūrėjimo raporto pradeda 
išduoti ligoniu lankymo raportą. 
Bet visgi papasakojo jog kny
gas peržiurėjo, tik patėmijo jog 
randasi perdaug išmokėta vie
nai ypatai, t. y. A. Padegimui. 
Komisija abejoja teisotumą to 
išmokėjimo. Iš to A. Padegimas 
užsigavo ir pareikalavo Adv. 
Pugherio darodyti ar yra netei- 
sotai išmokėta. Adv. Pughėris 
to darodyt negalėjo, ir tokiu bil
du A. Padegimas pareikalavo 
Adv. Pugherio užsidaryti bur
ną, ką tas ir padarė.

Po šio incidento prasidėjo iš 
susirinkusių visokių karštų gin
čų, kožnas po savam drožė ilgas

Didelis Bargenas
2 ŠEIMYNŲ NAMAS, parsiduoda — 

geriausioj vietoj, vienas blokas nuo 
Lake Shore blvd. arba nuo Euclid 
Beach karo, 2 blokai iki Collinwood 
karo. Patotfumas važiuoti i darbą. 
Namas 4 metų, sena gatvė, išmokė
tas. Du garažiai, cemento įvažiavi
mas. Visi naujausios mados intaisy- 
mai. 10 minutų eiti iki Euclid Beach 
parko. Pirkit be agento, sucėdysit 
komiso keletą šimtų. Savininkas gy
vena ant pirmo augšto. Pirkėjas ga
li matyti savininką kas vakaras apie 
G v., subatoj nuo 12 iki vakaro, ir 
nedėlioj. Stubos numeris: (32)

473 E. 148 Street, Lake Shore

įgai už nedavimą nevietoj 
iš-įkalbėti ir nepriėmimą Įnešimų, 

ir kitokius Įsitikinimus. Cia prasidėjo gana karštų 
ginčų ir ypatiškų užsipuldinėji
mų. Net P. šūkis įsikišo pate- 
mydamas: “žaidžiam kaip vai
kai, tik dar skaudžiau kad pase
nę vaikai’’. Na ir tas tęsėsi ge
roką valandą, kur buvo jau pa
naudota ir kūjelis kurį kaip mi
nėjau vytis inbistrino. Neku- 
riems jis net priepuolį įvare.

Gale negale išsimalėm iš tos 
nemalonios padėties. Nutarta 
išrinkti naują komisija knygas 
peržiūrėti, ir nutaria peržiūrė
tojams atlyginimas už darbą po 
penkis dolarius. Komisijoj) in- 
ėjo: P. Muliolis, J. Kuzas ii' A. 
Praškevičius (pastarasis buvo 
pirmiau tokioj komisijoj ir su
rado geroką marmalienę tuorpet 
buvusio sekretoriaus darbuos'.'). 
Senos komisijos formaliai nepa
naikino, taigi ji vadovaudamasi 
metinio susirinkimo įgali.ivinn;

PHILIP ROBERT LINSEY
ANT VOROM IR’IO

Dr. Phdip Robert Linsey eime Cl'* 
velande iš ateiviu tvėu. .Is vra 37 
metu amžiaus, per 14 metu nrašti-

baijrė Western Reserve I

Extension Clinic

Prieita prie naujų sumanymų. 
Kaip buvo direktorių rekomen
duojama pristatymas krautuvė
lių iš gatvės, įvedimas garinės 
šilumos, išpopieriavimas salės, 
irba bent išvalymas, tie visi re
komendavimai, atsižvelgiant i ,
dabartinę finansinę bendroves Į ,lu jž ,,Hešasties 
padėtį nutarta atidėti tolesniam | žiuoti L miesto’ 
laikui. I 38th Street.

vėliau

ta’D-.ri me

mieste,

Dj’i’r sykiu buvo publikoj’ 
populiaris." Jo apsipazin:ma

coroner’io (staigiu nvreiu nuspreneb 
jo) vieton, kuri vra labai svarbi v

mas apart netvarkaus pasigiri 
či.jimo nieko naujo nenutarė.

vėjo šiuo tarpu nesimato per- 
laug kokių blogumų, tik yra ma

ži nesusipratimai ir ypatišku- 
mai. Tas labai blogai atsiliepia 
ant visuomenės ūpo puldymo.

bendrovės susirinkimai pasižy
mi trukšmingumu tai niekeno 
kaltė kaip tik susirinkimo vedė
jo. Tas aiškiai matosi. Pir
mesni tris susirinkimai buvo la
bai tvarkingi ir ramus pasidė- 
kavojant geram vedėjui. Vy
čiai šiuo tarpu visai save susi
kompromitavo parodydami sa
vo gabiausi vadą, kurį net pa
tiems reikėjo išvadinti gyvu
liškais vardais. Akcijonierius.

Pėlnyčioj per “Dirvos” agen
tūrą išvyksta Lietuvon Petras 
Juška. Laimingos kelionės.

V. Kirvelaičiui y 
aiškas iš Lietuvos.

“Dirvoj”

Bellaire. O. — Liepos 18 d. 
i pik tada ris užpuolė 7 metų mer
gaitę išlaukei netoli jos namų 

■ir nužudė. Por.ši'rdę angliaka
siai pasigavo žmogžudį, sumušė į 
j ji beveik iki besąmonės irime-j 
itė į upę, kur jį išėmė Belmont1 
I apskričio valdininkai.

Niekadėj

',AV/^?.W.WAV,fAV.W?7A%V?W>'^MVJ’W>WM

IR SAUGI VIETA DEI.
T A U P Y M O

LIETUVIŲ TAUPYMO IR
PASKOLOS BANKAS 

6712 Superior A v. cor. E. 68th Street 
Cleveland, Ohio.

K 6^ moka už taupimui padėtus pinigus nuo 
' dienos padėjimo iki dienai ištraukimo. 

Skolina pinigus vien tik ant pirmų mortgičių.
Vakarais atdara Utaminkais ir Ketvergais nuo G iki 8. 

Sukatomis nuo 4 iki 8 vai.
IS

PARSIDUODA
ERNE IR BVČERNĖ, geroje 

ą. Parduo- 
Turi’i isva-

parsiduoda namu rakandai iš priežas
ties išvažiavimo Lietuvon. Kaina

apvertint. Kreipkitės (30
F. LAUČIUS, 8217 Korman Ave.

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

Telefonas Main 6111
P. J. KERŠIS

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

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

Daugybe jaunų vyrų ir moterų su ga
bumais niekad nepatampa tuo kuo ga
lėtų būti. Maža vietelė su maža užmo
kėsimi juos patenkina. Jie niekad ne

pastudijuoja tų žingsnių kuriais jų darbdavis 
pakilo į pasisekimą.
Labai lengva žinoti ar siekiesi pirmyn ar ne. 
Jūsų bankinis padėtis yra jūsų greitumo rody
tojas Pasisekimo Kelyje. Jis parodo ar vis 
kįlat greičiau ir kokiu greitumu progresą da
rot. Pradėk dėti pinigu sšiandien i The A. B. 
SAVINGS AND LOAN CO.
Mes didžiuojamės savo dideliu skaičium de- 
pozitorių ir pasisekimu kokio jie siekia per sa
vo darbštumą ir taupumą. Jie žino kad bile 
kada jie gali pasinaudoti patyrimu ir patari
mais musų viršininkų apie bent propoziciją 
kokią jie kada manytų Įkūnyti.
Musų didelis plieninis vaultas yra Įrengtas su 
saugiomis dėžutėmis kurias mes išnuomuoja- 
me už $3.00 metuose, kur jus galit, su visišku 
saugumu, pasidėti visus savo svarbius popie
rius ir kitus vertus daiktus. Ta suma yra ma
žesnė negu pusiau ikek reikia mokėti didelėm 
trustų kompanijoms už tokį pat patarnavimą. 
Jeigu dar neturit pasidėję pinigų čia, pradėkit 
dėti nuo šiandien, o jeigu turit pasidėję kitur 
taupymui, pradėkit taipgi dėti ir pas mus ir 
pavadinkit tai savo pasisekimo sąskaita ir pa
matysit ką 5'' gali padaryti.
Mes mokame 5 nuošimtį už padėtus taupy
mui pinigus nuo dienos padėjimo iki ištrau
kimo.A. B. SAVINGS AND LOAN CO

3354 SUPERIOR AVENUE

gerklę 
(•iržu,

pasigavo mergai- 
iš krautuves, su-j 
riksmo užkimšo j 

ir kaklą suveržė l 
a užsmaugdamas ■

ją mirtinai. Paskui leidosi bėg- .

REPUBLIKONU KANDIDATAS ANT 
CORONER

Or. Ph. R. Linsey
Republikonu Primaires August 1 2ta.

ADOMAS B. STANKEVIČIUS 
Keliaujantis laikraščio ‘Vie
nybes’ įgaliotinis šiose die
nose lankosi atpielinkėj Cle
veland© ir renka ‘Vienybei’ 
prenumeratas ir atlieka ki
tus Vienybės Bendrovės 
reikalus Ohio ir Michigan 
valsti jose.ti. Keletas angliakasių išgirdę!------------------- ---------------------

mergaitės suspievim;1 leidosi į
pievą, ir pradėjo vytis bebėgau- j" LOUIS EISENBERG 1-.iiiii;]!l!llllillllllt9lll!llllilllllllllllllllllllllSIIII!li;tll!IIIIl<llllilltilJlii:illltB3!lllll^  

t į niekadėją. kada rado mergai- į Turi Geležinių Daiktų, Pečių,>
5 Kvartų, Varnišių, (Anuoja, į» 
£ Lieja ir Stogams dangalų < 
£ 1169 East 79th St. N. B. į 
į Princeton 1337-K į 
VA'/AVAV.W.-WW/^A’A

kuolais ir spardė kad jis liko be' 
sąmonės. Valdininkams atvyk
stant antgalo jie trenkė niekšą ' 
upėn. Jis yra 38 metu amžiaus,. 
irgi angilakasis, ir buvęs gir
tas tą popietį.

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

GEORGE W. LEDDON
:: ADVOKATAS ::

PARSIDUOD \
2 šeimynų ir pavienis namas arti Lie
tuviškos bažnyčios, po penkis kamba
rius. Kaina buvo iki šiol $10,500, 
jeigu kas pirks šj mėnesį galės gau
ti už $9,500. Reik mokėti tik $2,500. 
Kreipkitės 1257 E. 59th St. (30)

Garrett Stewens
PATARĖJAS 

ADVOKATAS IR TEISIŲ 
padare 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.

The A. B. Savings & Loan Co. Bldg.
3354 SUPERIOR AVENUE

Telefonas Prospect 2825. Namų Tel. Glen. 423-J.
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Vyram moterims ir vaikams. Gražus, tvirti ir pigų;
Style Shoe Store

6821 SUPERIOR AVENUE
Priešais Lietuvišką Svetainę

B. JOKUBĖNAS, Savininkas.

“KANKLĖS” cit nesustojo ir bus nauja “Till- 
JI’ METŲ KANKLIŲ KNYGA” atspausdinta 
šių metų Kalėdoms. “TRIJŲ METŲ KANK
LES”, už 1922-3-1 metus, leidžiamos Lietuvoje 
prenumeratos keliu už Du Dolariu. Siųskit 
pašto money orderi šiuo adresu:

MIKAS PETRAUSKAS
Laisvės Alėja, 60 Kaunas, Lithuania.

J

% 
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Ar Tyrit Ambicijos Sau 
ir Savo Vaikams?

JEIGU taip tai būtinai užsisakykit ir gaukit į 
savo namus Plain Dealer kiekvieną dieną. 
Skaitykit jį reguliariškai. Jis palaikys jus ei

lėj su nuotikiais laiko bėgiu — jus ir jūsų visą šei
myną. Jis palaikys jus informacijose apie Ameri
kos islaigas, Amerikos budus ir papročius ir apie 
Amerikos progas. Atminkit kad žmonės kurie 
pažengia pirmyn gyvenimo gerovėje Amerikoje 
yra tai ve kurie geriausia yra painformuoti daly
kų eisena — tie kurie ištiesų graibstosi už dalykų 
kuriuos ši šalis turi del jų. Jie yra reguliariai skai
tytojai geriausio dienraščio kokį jų miestas turi. 
O Clevelande tas reiškia Plain Dealer. Pirkit jį, 
arba užsisakykit jį į namus ir bus atneštas prie jū
sų durų.

The Plain Dealer
Kasdien pristatoma į Namus Parsiduoda Laikraščių Krautuvėse

PAŠAUKIT MAIN 4500


