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Darbininkų perviršis Cleve
lande vis dar tebėra automobi
lių, metalo ir tam panašiose in
dustrijose, ir kasyklų darbai ei
na žemiau normalio. Dirbtuvių 
veikimas palengva didėja ir su
ims neužilgo visą darbininkų 
pervirši. Amatninkai gauna už
siėmimus, bet paprasti darbi
ninkai mažiau progų randa.

Akrcne gumų dirbtuvės atlei
džia trečią eile darbo moteriš
kai darbų skyriuje. - Iki šiol dir
bo trimis permainomis?

Canton, O., distrikte būdavo-1 
jimo indlistrija veikią ^markiai 
ir sunaudoja pervirši darbiriin- 
kų kurie negauna darbds .plieno 
dirbtuvėse.

■’ Columhus, O., yra bedarbių 
nors plieno indUštrija ir nulo- 
rnobilių reikmenų Įstaigos • vei
kia veik normaliai.

Youngstown, O. — Plieno ir 
geležies išdirbystės jaučia di
desni reikalavimą jų produktų. 
Tikima pasilaikyti dabartinėje 
produkcijoje ir dar daugiau iš
plėsti išdarbį.

Viena kompanija dar b ūda vos 
naują rynu liejimo dirbtuvę už 
$2,000,000.

Lorain, O., National Tube Co. 
veikia gerai ir padidino savo 
veikimą iki 98 nuoš. pilno sai
ko. šeši mėnesiai atgal ji vei
kė tik su 50 nuoŠ. noi;malio. ’

Detroite, automobilių išdirbė
jo Fordo Įstaigose žymiausias 
prietikis yra sugryžimas prie 
•šešių dienų j savaitę darbo, po 
beveik metų laiko nptrumpinto 
laiko veikimo.

Fordas įsteigė savo dirbtuvę 
Yokohama mieste, Japonijoj.

Los Angeles mieste, kur ke
liolika Fordo automobilių dirb
tuvės darbininkų buvo suimta 
įtarimu pavogime tūlų dalykų 
iš dirbtuvės, Fordo Įsakymu iš 

l Detroito jie liko paleisti. For
das įsakė -sąyo užvąizdoms. Ka
lifornijos dirbtuvės “padaryti iš 
darbininkų‘žmones, ne prasižen
gėlius” : “Jeigu reikią perse
kiot! tai tik pačius kaltininkus, i 
o ne visus Į tai įpainiotus”, pa-1 
sakė Fordas.

Tą telegramą gavus, teismas, 
bylą išbraukė.

Prezidentas Coolidge pasirašė 
pašto darbininkų algų padidini
mo bilių. Bilius duoda abelnai 
kožnam darbininkui po $300 į 
metus daugiau, ir padidina mo
kestį už tūlus siuntinius, kuri 
sudarys $60,000,000 ineigų, o iš
eigų bus $68,000,000.

Meksikos sostinėj sustreikavo 
tramvajų darbininkai už nepri
pažinimą unijos.

Sarrebourg, Francuzijoj, vė
jui''sugriovus. dirbtuvę užmuštą 
septyni darbininkai ir. penkioli
ka -sužeista. " ;- j . '

Kaunas. — Laikraštyj “Rul” 
įdėta ši koręspondencija-laiškas 
iš Petrapilio (Leningrado):

“Rašau jums, dar kupinas gy
vo įspūdžio iš vos pasibaigusio 
bedarbių darbininkų ir znilici- 
jes Jbei kariumenės susidūrimo. 
Darbininkai lygiomis eilėmis ėjo 

| į gubispolkomą, nešė kaip pri
dera, raudonas vėliavas, prieša
kyj ėjo bedarbių deputacija. Jau 
senai buvo kalbama kad trans
porto darbininkai, mūrininkai, 
“Treugolniko” ir kitų fabrikų 
darbininkai renka parašus prie 
pareiškimo valdžiai. Buvo ke
tinama prašyti Zinovjevo at
kreipti akį į bedarbius, kurių 
Petrapily ■ vis auga. Kadangi 
mes neturim teisės reikalaut (o 
valdžia juk musų pačių, darbi
ninkų bei ūkininkų!) tai išrink
ta bedarbių . delegacija ketino 
prašyti imtis kurių nors plates
nių xisuomenes, darbų, teikti 
nuolatinės pašalpos pinigais ir 
maistu nustojusiems darbo, ati
daryti nemokamų miesto val
gyklų asmenims įregistruotiems 
darbo biržoje.

“Beginklę minią Zinovjevo 
įsakymu pasitiko šautuvų šū
viais.

“Yra kas bendra tarp dabar
tinio šaudymo ir prieš 20 metų 
įvykusio šaudymo ėjusių prie 
caro rūmų prašytojų. Ten taip 
pat netikėtas ir žiaurus buvo 
šaudymas prie caro rūmų, kaip 
ir dabar Vyborgo pusėj (miesto 
dalis). Nuo pat ryto milicija 
jau apsupo rajoną kur turėjo 
susirinkti bedarbiai. Nežiūrint 
į tai demonstracija, buvo suor
ganizuota ir persikėlė eiti cen
tro1 link. Milicininkai nežinojo 
kas daryti ; pašaudę j orą prane
šė GPU. Iš ten urnai atvyko 
dežuruojantiš pulkas, kurs nie
ko neįspėjęs smarkiai ėmė plie
kti iš šautuvų.
• “Minia nelaukus tokio sutiki
mo, pabiro į šalis. Sužeistųjų 
dejavimai ir šauksmai Įniršino 
užpakalines eiles- kur buvo iš- 
badėjusieji ir iki. galo išvargę 
darbininkai. ‘ Užpakalinės eilės 
sprūdo pirmyn pasitikdami šau
tuvų ugnį, čekistų pulkas iš 
šimto šautuvų paleido -antrą, 
trečią, ketvirtą šuvį. Demon
strantai neišlaikė tokios ugnies 
ir išlakstė Į visas šalis. Pasi
rodė kaž kas nematyta, šautu
vų pykšėjimas, bėgančių kojų 
stuksėjimas, sužeistųjų kriokš- 
timai, užmuštųjų puolimai. Tarp 
užmuštųjų yra moterų ir vaikų.

“Šaudymo vieton atvykus grei
toji pagalba ir šiaip piliečiai dir
bo iki vėlybos nakties. Visos 
ligoninės pilnos sužeistųjų. Gu- 
bispolkomo - sekretoriaus drau
go Komąrovo įsakymu užmuš
tieji palaidota per tris valandas.

Kiek jų krito gatvėse ąiekas ne
žino. Man pasirodė jog ne ma
žiau per 20—30 žmonių.

“Buvo šaudoma ne vien todėl 
kad minia galų gale buvo ne
drauginga sovietų valdžiai, bet 
ir todėl kad visų dabar ujamas 
Zinovjevas kiekviena arti jo at
sidūrusį priima, savo sąskaiton. 
Tas sušaudymas tai yra Zinov
jevo noras apdrausti svyruojan
tį savo sostą Petrapilyj.”

Pasirašė Peterburgietis.
(“Lietuva”)

Baisi Ekeplozija Brazili
joj — Užmušta 621 Žm.

Rio de Janeiro. — Vasario 28 
ant salos Gajos už 10 mylių at
stu nuo šio miesto eksplodavo 
keliais atvejais 3,000 skrynių 
dinamito, nuo ko žuvo 621 žmo
nės. Rio de Janeiro miestas li
ko baisiai sudrebintas, gyven
tojai išgąsdinti; namai apardy-, 
U. Telefono linijos visame mie
ste liko sutraukytos. Tramva
jai suardytų apversti, automo
biliai numušti nuo gatvių prie 
sienų. Daugybė žmonių apkur
to ;ant, visados ir. kiti apako.

. Nuostolių , padarytą virš po
ros milijonų dolarių. v ?

Mūšiai Maž. Azijoje
Damaskas. '<—- Trans-Jordani- 

joje užmuštą 1,000 gyventojų 
kada juos iš netyčių užpuolė 
10,000 Wahabu. Wahabai nori 
išvyti Hašitų giminės valdovus 
iš Arabiškų kraštų, todėl daro 
tuos užpuolimus. Turkų valdžia 
įsakė ruošti kariumenę ^pasiųsti 
prieš sukilėlius.

Jurų Audrose Žuvo 
Daug Žmonių

Hull, Anglija. — Vasario ga
le per keturias dienas manoma 
žuvo 84 žuvininkai, audroms 
siaučiant žfivininkystes ‘ plotuo
se.

Netoli La Rochelle, Francuzi- 
jos pakraštyje, prigėrė jurose 
14 jūreivių- Ispaniškam laivui 
apvirtus’. Septyni gelbėtojai nu
skendo bandydami paduoti pa
galbą tam laivui. ' ■

Keletas kitų laivų apvirto ai' 
užmesta ant uolų toje srityje, 
kuomet užėjo baisios audros. ■

160 Žmonių Žuvo Amu
nicijos Eksplozijoj

Konstantinopolis. — 100 su
kilėlių-ir 60 ’gyventojų užmuštą 
Kharput amunicijos stotyj, Ar
mėnijoj, kuomet užpuolikai bu
vo beplėšią miestelį. Angoros 
valdžia rengiasi kovon prieš su
kilėlius.

Los Angeles. Cal. — Pranašė 
“pasaulio galo”, ant skundų iš 
vj.sų pusių, liko pašaukta pas 
prosekutorių pasiaiškinti. Jinai 
teisinosi neraginus nieką parsi
duoti ; savo nuosavybes, neėmė 
iš nieko pinigų ir neskelbė pa
saulio pabaigos, tik sakė kad tą 
dieną, vasario 6, ateis ant že
mės Kristus. Kiti jos skelbi
mus klaidingai suprato arba iš
kraipė.:’ ‘

I MIRĖ VOKIETIJOS 
PREZIDENTAS

į Berlinas. —• Vasario 28 die
ną mirė pirmas’Vokietijos pre
zidentas, Friedrich" Ebert. Vi
sa Vokietija apsidengė gailes
čiu. Berlinas-nuliūdo.

i i Draugai to scjcialisto pakink- 
Į tų siuvėjo, kurią patapo pasau- 
i line figūra po karo dienų katak- 
llizmo, taipgi ir priešai prisiuntė 
širdingus apraminimo žodžius 
velionies moteriai. Ebert mirė 
nuo vidurių paraližiaus.

Ebert gimė garsiame senovės 
universiteto mieste Heidelberg, 
vasario 4 d., f$71 m., tokiu bil
du dabar buvo 55 m. amžiaus. 

I Jo tėvai buvo labai biedni. todėl 
I be pradinio mokslo Ebert netu
rėjo daugiau mokyklos. Bet bū
damas 21 metų amžiaus jis per
ėjo iš pakinktų siuvyklos” ir re
dakciją mažo socialistiško laik
raščio Bremene., Bet jam nesi
sekė su laikraščiu, ir jaunas 
Ebert pastojo karčiamos užlai
kytoji!. Čia ir jo žmona pra
garsėjo kaipo gera virėja, kuri 
paskui patapo pirmutinė mote
ris šalyje.

Ebert paskiau pateko i Bre
meno miesto tarybos narius, ir 
toliau j reichstagą, vis kaip 3 
socialistas. Kada kaizerizmas 
nuversta ir Ebert liko išrinktas 
prezidentu, nors ji priešai kri
tikavo, jis sugębėjo atsilaikyti 
per visokias audras kokios jo 
laiku Vokietijoj praėjo. Jis bu
vo su daugiausia patyrimo iš vi* 
sų savo laikų socialistų Vokieti
joj. Jis1 turėjo įtakos ne tik sa
vo partijoj bet ir kitose. •

Provizionaliu prezidentu, buvo 
išrinktas1 vasario: 11, 1919 m.; ir 
toj vietoj pasiliko iki. mirties.

Ebert mirė kada - po sunkių 
audrų jo valstybe rodės pasieks 
geresni gyvenimą.

Prezidento;' Tumai ųint Wil- 
helmstrasse liko minių plauki
mo centru, kur gulėjo pašarvo
tas prezidentas.

Partijos Rengiasi Kovon
Partijų politiška neapikanta 

padidėjo prezidentui mirus, ir 
jos dabar rūpinasi kas liks pre
zidentu. Spėjama kad dešinie
ji gaus viršų. Kairieji ir nacio
nalistai tik tiek sutaria kad iš
vien smerkia kožną ką kitos par
tijos mano pastatyti kandidatu.

Rado 50,000 Metų Se
numo Skeletą

Maskva. — Rusas mokslinin
kas Bontiš-Osmolovsky Krime, 
netoli Simferopolio, urve rado 
du žmogišku skeletu Neander- 
tališko. tipo; prigulinčiiv Paleoli- 
tiškai gadynei. Tie skeletai esą 
po 50,000 metų senumo, ir nė
ra panašus į žmogaus pavidalo
beždžionės kiaušą nesenai ■ at
rastą Prof. Darto.

Atradimas pas Simferolį1 at
skleidžia naujos šviesos ant to
limo pirmapradinio periodo ka-1 
da žmogus tik ką pabėgo nuo 
beždžionės laipsnio ir pradėjo I 
apgyventi Aziją ir Afriką.

Woodlawn, Pa., tūlas vyras 
supykęs ant savo pačios kam ji | 
iš susigraužimo nenori apleisti | 
jų kūdikio kapą, nušovė ją, pas-[ 
kui nušovė bėgančią nuo nelai
mės savo 12 metų dukterį, ant 
galo pats persišovė.

Buffalo, N. Y., mirė senukas 
apvienėjęs be giminių žmogus, 
uždusdamas nuo dujų, nes šildė
si pečiumi be kamino. Jis turė
jo $50,000 pinigų, kurie bus su
naudota pastatymui ant-jo ka
po paminklo.

ŽEMĖS DREBĖJIMO 
NUOSTOLIAI

žemės drebėjimas kuris vasa
rio 28 d. vakare sukratė visą 
šiaurrytinį kraštą Suv. Valsti
jų ir pietrytinį kainną Kanados, 
Suv. Valstijose nepadarė jokių 
nuostolių, bet nukendėjo Kana
da. Mieste Quebec septyni už
mušta ir daug namų apardyta. 
Visas St. Lawrence upės klonis 
drebėjo per 25 minutas. Que- 
beke drebėjimas tęsėsi tik tris 
minutas, bet buvo gana smar
kus su nuostoliais.

Cleveland© Jėzuitų universi
teto profesorius Kun. Odenbach 
sako jog šis žemės drebėjimas 
pakėlė rytinį Suv. Valstijų kra
štą, kaip jau tas kilimas tęsiasi 
per- neatmenamus laikus. Dar 
keletas tūkstančių metų, ir iš
džius visas Niagara vandenpuo-1 
lis, nes jis bus iškeltas taip auk
štai kad nuo jo vandr.b netekės, 
o vandens srovė per Chicagą 
eis į Mississippi upe.

Dar iki “Dirvos” išleidimo i 
spaudą nebuvo susekta sudrė- 
bėjimo centras, kas ir sunku su
sekti jeigu nebūna didelis dre
bėjimas ir nepalieka didelių žy
mių.

Iš New Yorko net klausta 
Anglijos ar ten nejaustą koks 
drebėjimas, bet jie jautė tiktai 
visai mažą,.arba tiktai jų seis
mografai rodė menkutį žemės 
pajudėjimą. Taigi drebėjimo 
centrąs buvę Amerikoje.

Apskaitliuojama kad ’drebėji
mo centrasybuvo tarp’525 ir 675 
mylių šiaurrytin nuo- Clevelan- 
do, kur apie riibežių Kanados 
ir Maine valstijos, ;tai ir yi*h 
prie St. Lawrence upės.

Vipnąs iš ypatingiausių, ir di
džiausiu drebėjimų toje srityje 
buvo 1663 metais, kaip Ydsta 
vieno Jėzuito misijonieriaus už-1 
rašytd. Tame rašte sakoma jog 
dalis girios buvo išplėšta ii- nu
mesta į St. Lawrence upę, pas
kui vėl išmesta ir medžiai atsi
stojo aukštieninki.

Kitais žemės drebėjimais Suv. 
Valstijose buvo irgi keisteny-1 
bių. Pav. 1811 m. Missouri val
stijoj po nakčiai pradingo eže- j 
rai ir šaltiniai, ir atsidarė nau
ji. Tie ir kiti drebėjimai buvo 
jaučiama visoje šalyje.

Mirtis nuo “Naminės” |
Philadelphijos miesto gydy- i 

tojas skelbia kad abelnai per i 
metus kasdien miršta po 12 
žmonių nuo nuodingos, degtinės. > 
l^e visi atsitikimai užrekorduo- 
jama kaipo tokie, nes vienų gi
minės įprašo gydytojų užrašyti 
kad mirė nuo širdies ligos; kiti 
paskui miršta nuo kitų dąsidė-i 
jusiu ligų, ir tt.

Amerikos Piliečiams yra laisvas kelias ten ir atgal. 
Jiems reikia tik Amerikoniško Pasporto ir Lietu
viškos vizos. Bet neturintieji Amerikoniškų pilie
tiškų popierų susirūpinę ar jie galės sugryžti po ap
silankymo Lietuvoje. Tokiems sugryžimas užtik
rinama parūpinant tam reikalingas popieras — pa

siteiraukite “Dirvos” Agentūroje apie tai.

Purickis Išteisintas
PREZ. COOLIDGE 

ĮVESDINIMAS
Washington. .— Kovo 4 d., 

pagal priimto papročio, liko į- 
Vesdintas arba prisaigdintas sa
vo naujon tarny.ston Preziden
tas Coolidge, dalyvaujant de- 
sėtkams tūkstančių Svečių iš 
visų šalies kampų. Prisaigdini- 
mas buvo priešais kongreso na
mą, tam tikrai parengtoj plat
formoj. Coolidge pastoja tris
dešimtu išeilės prezidentu. Su 
juo užėmė vice-prezidento vietą 
ir Gen. Dawes.

Sykiu su tuo užėmė vietas ir 
nauji kabineto nariai į atsista
tydinusių vietas. Taipgi inėjo 
ir naujai išrinkti kongreso at7 
stovai,

Washington. — Atstovų bu
tas priėmė Burtono rezoliuciją 
pritariančią kad Suv. Valstijos 
prisidėtų prie tarptautinio teis
mo. Rezoliucija priimta 301 
balsais prieš 28. ,

Mirė Sen. McCormick
Washington. — Vasario 25 d. 

čia mirė Senatorius McCornuck, 
iš Illinois, narys garsiausios - ša
lyje šeimynos ir, žymus veikė
jas Rcpublikonij partijoje. Jis 
atrastas hotelio bambaryje ne
gyvas. Jis čia buvo vienas, nes 
jo moteris buvo išvažiavus Chi- 
cagon. McCormick pasižymėjo 
senate kaipo gabus kalbininkas 
ir žinovas [iižrubežinių reikalų.

Ir Lietuviai daug sykių prie 
jo kreipėsi kada buvo -Lietuvos 
klausimas- svarstoma nuo pąt 
karo pabaigos dienų......

■Sako jis miręs inio širdies li
gos.

Rengia Didelę Kelionę 
Oru

Honolulu. — Suv. Valstijos 
mano šią vasarą surengti su, 
pagalba savo kariško laivyno 
kelionę orlaiviu iš Honolulu į 
Australiją, kur yra apie 1,000 
mylių kelio.

šią vasarą Ramiojo vandeny
no vandenuose įvyks Amerikos 
laivyno manebrai, ir šis orlaivio 
žygis bus sąryšyje su tais ma- 
nebrais.

| 
$100,000,000 Sveikatai j 

New Yorke pradedama sta-| 
tyti $10,000.000 budinkas kuris 
suims Į save visą branduolį to 
didmiesčio mędikalio centro ir | 
bus keturiolikos aukštų; apims ■ 
22 akrų plotą?

Jo Sėbrai Taipgi Išėjo 
“Čysti”

Kaunas. — “Purickis išteisin
tas” — tokia žinia žaibo grei
tumu vasario 10 d. naktį aplėkė 
visą Kauną. Tokia žinia ir te
galėjo išeiti iš Vyriausiojo Tri
bunolo, kuris nagrinėjo Kun. 
Purickio bylą. Nes visiems kas 
stovėjo aukščiau demagoginių 
ir smulkių pusiau asmeniškų, 
pusiau partinių intrigų, tam' bu
vo aišku kad čia kėsinamasi apr 

1 kaltinti niekuo nenusikaltęs 
j žmogus ir kad šioj byloj kielių 
! vienas teisingas ir rimtas teis
mas negali kitokio sprendimo 

| išleisti kaip tik kuri išleido.
* Visa musų šalis gali pasi- 
iclžiaugti kad pagaliau nukrito 
nuo jos ilgai ją slėgęs demagd-j 
gų ir intrigų mėgėjų užtrauki 
tas slogutis, taip juodai pitaidjg 

’ nes Lietuvos vardą artimesniuo
se ir tolimesniuose kaimynuose. 
Visa šalis gali pasidžiaugti kad 
nuimta sunki, juoda, neteisint 
ga dėmė nuo vardo vieno jos 
įžymesnių sūnų, kuris ilgus me
tus visas savo pajiegas buvo 
nukreipęs daryti vien gera sa
vo šaliai, ir kaip geriausia mo
kėjęs taip savo darbą dirbęs 
tam tauriam ąavo tikslui pasie
kti. : i -

Nepasidžiaugs gal tik ta sau
jelė įasmęnii kimi iš tto neteisin
go Dr. Purickio vardo apmurzi- 
nimo norėjo padaryti sau biz
nį, ir 'laimėti savo siauručiams 
tikslams. Sunku įsivaizduoti' 
kad ta gėda kurią jiems daro: 
šitas Vyriausiojo Tribunolo iš
teisinimas, jiems-duotų visai ir 
tuojau nurimti.... Bet svarus 
Teismo žodis ištartas, ir negali 

I tas žodis neturėti ir tiems žino-’ 
nėms orumo.... Taigi, reikia 
tikėtis kad jie galų gale vis dėl
to nurims.

Jie nurims, bet ar bus tuo viį 
siškai atpildyta ta dorinė nuo-: 
skauda kuri buvo nekaltam; 
žmogui tūkstančius kartų pada-

I ryta kai jo vardas buvo taip be* 
j reikalingai valkiojamas ir kai jo 
nesamais nusikaltimais buvo 
piktinama visa šalis? Didi ir 
gera žmogaus širdis gali tai at
leisti ir pamiršti — ir taip pri
valu gilesnės kultūros žmogui 
padaryti, — bet tautoje sukel
tas kartumas ir sukurstymas ne 
taip greitai nuslūgsta. ...

, (“Lietuva”)

Panamos kanalo ruožte pra
sidėjo Ihdijonų sukilimai. Mito 
šiuose žuvo keli desėtkai ypa
tų.



| Iš Lietuvių Gyvenimu |

.L, „ DIRVA

Rengkimes prie Sandaros Seimo!
IŠ SANDAROS 3-ČIO 

APSKRIČIO SU
VAŽIAVIMO 

CLEVELAND, OHIO.
Vasario 22 d., Goodrich na

me, 1924 E. 31 St., įvyko Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sanda
ros i3-čio Apskričio suvažiavi
mas x dalyvaujant Clevelando, 
Detroito 'ir Pittsburgo kuopų 
delegatams.

Suvažiavimą atidarė Apskri
čio pirmininkas A. Žukas. Ręn- 
kant suvažiavimo reikalų vedė
jus, -A. Žukas išrinkta pirmsė- 
džių, Ą. Akelaitytė sekretorium.

Delegatai dalyvavo nuę šių 
kuopų:

iŠ kp., Cleveland, Ohio:
K. S. Karpavičius,. A. Lapė, 

A. Žukas (V. P. Banionis nepri
buvo).

29 kp., Detroit, Mich.:
Juozas Ambrazevičius.
79 kp., Pittsburgh, Pa.:
Adelė Giliūvienė, A. Akelai

tytė.
85 kp., Pittsburgh, Pa.:
Jonas Kuizinas.
Tarp tarimų buvo:
1) Kad Apskričio valdybt? 

stengtųsi dirbti tverdama "savo 
ribose naujas kuopas,

2) Kad Apskričio valdyba 
teiktų daugiau informacijų vi
suomenei apie Sandarą;

3) Nutarta Sandaros Seimo 
laike rengti prakalbų maršrutą 
aplinkinėse kolonijose.

Kalbėtojai bus kviečiama tie 
kurie važiuos kaipo delegatai Į 
Seimą.

Toliau buvo išduodama at
skaitos laimėjimo,- ir eita prie 
kitų tarimų.

Nutarta ■ kad kožna.. Apskri
čio-kuopa surengtų po pramogą 
Seirnpųiaųdai,. .• ,’įį.

Išneštą, .pageidavimai Centro 
Sekretoriui kad stengtųsi atlik
ti didesnius reikalus anksti1 ir 
iškalbo.

Nutarta iš Apskričio iždo ap
mokėti vienos Apskričio, kuopos 
delegato kelionę Į Sandaros Sei
mą gegužės mėnesį, bet kad į 
renkamų delegatų skaičių ne- 
ineitų Clevelandiečiai. Tokiu 
budu suvažiavimas delegatu iš
rinko Pittsburgietę, Apskričio 
sekretorę, p-lę A. Akelaitytę, su 
ta išlyga kad ji nepriims savo 
kuopos mandato: lai jų kuopa 
rėpta kitą delegatą, kaip rink
tų kitokiame atsitikime.

Suvažiavimas 'užtvirtino ISei- 
mo rengimo komisiją kuri susi
deda iš sekančių Clevelando 18- 
tos kuopos ir Apskričio valdy
bos narių: A. Lapė, K. S. Kar
pavičius, V. P. Banionis, A. Žu
kas, J. V. Mitchell.

Nutarta paremti Seimo Ren
ginio Komisijos planai sukėli
mui pinigų Seimo reikalams, iš 
ko taipgi paskirta kuopoms do-

ta kuopa nestatys, todėl proga 
teks kitų kolonijų kuopoms- ku
rios pasižymės.

Prakalbų rengimui Seimo lai
ku, susinešti su kalbėtojais pa
vesta Apskričio valdybai.
Apskritis 1 Rengs Spektaklius
Suvažiavimas nutarė rengti 

aplinkinėse kolonijose didesnius 
spektaklius, ir trise kur kuopos,! 
yra ir kur nėra, kiek bus gali
ma. Išrinkta tam komisija iš 
sekančių:. J. Ambrazevičius (iš 
Detroito), A. Lapė (Cleyelan- 
tlietis), Adelė Giliūvienė (Pitts- 
burgietė).

Spektakliai ’bus pradėta su 
sekančiu" rudeniu.

Išrinkta Apskričio Įnešimams 
Seimui komisija: A.- Žukas, K. 

iŠ. Karpavičius, A. Lapė../. - 
I Sekė kuopų raportai.- Pas i-’ 
Įrodo kad šio Apskričio kuopos 
gerai stovi nariais ir finansiš
kai yra tvirtos. Visos srrfarkiai 
darbuojasi ir turi geras pasek
mes.

Nutarta parinkti Seimo Pro- 
graman apgarsinimų ir pasvei
kinimų Sandaros Seimui aplin
kinėse kolonijose.

Užtvirtinimas Apskričio 
Valdybos

Visuotinu kuopų narių balsa
vimu išrinkta Apskričio valdy
ba liko šio . suvažiavimo užtvir
tinta sekanti:

Pirmininkas — A: Žukas#
Vice-pirm. — P; Marmokaą,.
Sekr. —*• A. 'Akelaitytė,, , ;, 
Ižd. — V-. Paulionis, 
Globėjais,— V. Koiedžienė ir 

M. L. Masopis. ,
Kitas • suvažiavimas niltapta 

laikyti Pittsburge kada pasiro
dys reikalas," "t'aikarit maždaug 
mėnesiu kitu’ pirm ■ Sandaros 
Seimo -1926; metais. . ,

Suvažiavimas praėjo gyvą! ir, 
gražiai". > Visi delegatai buvo" su 
upu. Ant galo. paprašyta “Dir
vos” redaktorius šį .tą:pakalbėti, 
kuris trumpai paaiškino neku
rtuos dalykus iš politikos Lietų-, 
voje ir čia Amerikoje, bei San
daros reikaluose, Report.

PITTSBURGH, PA.
Našlaičių Rėmėjai

Aukautojų vardai, kurie au
kavo Vilniaus našlaičiams ir 
Mariampolės iReąlei Gimnazijai 
laike ap vaikščiojimo septynių 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių L. M. D. svetai
nėje vasario 15 d.:

Po $1 aukavo šios ypatos: J. 
I Virbickas, F. Pikšris, P. Lauke- 
vičia, A. Mačiulis, G. Kelia, J. 
Kazlauskas, D. Kviettas, G. Di
čkis, A. VaraŠius, J. Rūkas, J. 
Mažiukna, K. Kregždė, J. Gav- 
ranskis, K. Savickas, B-l Lapei- 
ka, P. Bajoras, J. Laukagalis, 
E. Paurazas, P. Biliūnas, . Ą, 
Kazlauskas# A. -Marčiulaitiš, J.

vana: kuri kuopa daugiausia Viktorą vice, A. Zdankus, V. Za- 
pasidarbuos gaus dovaną — ap- muliauskas, S. Bakanas. Smlil- 
mokėjimą kelionės jos delegato Ikių $9. ‘Labu Į$34.
į Delegatui vištihe^lS-1 ? - . j. y.

NAUJAUSIOS DAINOS, ‘DZIMDZI-DRIMDZF 
ARTISTU DAINUOJAMOS
A. Vanagaičio kompozicijos

Vilnius
Labai daili ir įspūdinga daina,, kvartetui ir chorui ........... 35c

Dul Dul Dūdele
Solo, jautri, graži, romantiška ............................................. .................... 50c

Malda
Labai graži ir įspūdinga, tinkama visokiems vakarams */....................30c

Dzimdzi-Drimdzi ir Iš Rytų Šaleles
1) Puikiausia linksma daina. 2) Graži dainelė. Ųž abi, ...i........25c

Stasys
Solo, romantiška daina, graži, liūdna ......... ......... 50c
AŠTUONIOS LIAUDIES DAINOS (mišram chorui ir kvartetui)... .$1.00

“VILNIUS” ir ‘‘MALDA” Tinka dainuosi Vasario 16, abi patriotiškos.

PAULAUSKO — “Nesegk Sau Rožės” ........ ..................... , 50c
KĖL/PŠ&S? “Oi Berneli Vieiilurti” .... (abi .Baritonui ir Sopranui)... .'50

“DIRVA” . 3352 Superior Avė. Cleveland, O.

A. L. T. Sandaros Seimas šįmet Įvyksta 
Clevelande, Ohio. Vietos, 18-tos kuopos Sei
mo Rengimo Komisija jau prie Seimo pri- 
siruošus. Šios srities Sandaros kuopų Ap
skritis irgi prie darbo prisidėjo.

Reikalinga taigi kad visos Sandaros kuo
pos kuosmarkiausia rengtųsi.

Kadangi toli bus atvažiavimas iš rytinių 
kolonijų ir; iš jų mažiau delegatų tikimasi, 
geistina butų kad .kuodąugiau prie Seimo 
rphgtųsi vakarinėse kolonijos — vakarinė 
Pennsylvania, Ohio, Michigan, o svarbiau
sia Chicaga. Chicaga gaus progą atvažiuo
ti 'gana skaitlingai, ir galės kovoti ūž gavi
mą kito' Seimo" Chicagoje.

. Visoms abelnai Sandaros kuopoms Seimo 
Rengimo Komisija- išsiuntinėjo paaiškini- 

■irius kaip, galima sukelti kapitalo Seimo de
legatų lėšų padengimui. Ar visos kuopos 
širdingai darbuojasi tame?. Jūsų pačių bus 
kaltė "jėigū jūsų delegato Seime nebus.

Lengvai košta’ kuopa gali sukelti iki $50 
lėšoms Komisijos padubtu būdu.1 'Kodėl ne- 
pašitrūsti. • O už -$50 gali net tolimiausios 
kolonijos delegatas Į Clevelandą atvažiuoti.

Ką veikia Apškričia Seimo klausime ?
Atminkit, tik trįs mėnesiai iki Seimo li

ko. Netruks laikas prabėgti, ii’ sutiks jus 
riepi įsirengusius kaip reikia.

Kiekviena kuopa turi dalyvauti Seime per 
savo delegatą ar delegatus.

DAYTON, OHIO
■ Klerikalų Priekabės.

. “Garso’’ No. 9, Daytbnietis 
rašo apie tautiečių prakalbas, 
nupeikdamas P. J. žiurio kalbą 
kam’ jisai kritikavo kunigų ne
tikusią politiką. Žinant tą ko
respondentai žinoma ir kad jam 
■jokio, kalbėtojo kalbą; neginta, 
kuris; nekalbą apie ibvostvąs:, -.iš
skiriant t tuos kurie .dęvį, atbulus 
taimerius, kurie .kalba apie' ho- 
kūs-pokuš." Šitos prieždstiės de- 
lėi tkrri krfrešįioridehtui1 ir’ leis1 
'tina ‘kritikuoti Pi i J. žiurio tai; 
;ba.t > • -J-i ; •, i f-j • <).-!.- ..; i
I Bet kitas dajyka/i ūi^gajjį būti 
atleiętinu klerikalų, korespon
dentui, th! garbės plėšimas tau
tiečiams,’ užmetimas supuvimo 
doroje ir' ištvirkime,'-ries . taip 
-rašyti; gali tik 'toks": kuris : pats 
silpnus dęroje — tą. ąš stačiai, 
sakau, korespondentui, Į ausį: 
taip rašydamas tikrai, meilioji. 
Del pęrtikririimo galima eiti į 
laižybas: jei laisvamaniai per
svers katalikus nedorybėmis ir 
ištvirkusiais darbais tai aš au
kuosiu į parapijos kasą-, $25, 6 
jei- yergamanai katalikai per
svers laisvamanius, tada Dayto- 
nietis turėsi aukot $25- Vilniaus 
našlaičiams.

Reikia suprasti kad aš kalbu 
apie savo kolonijos'Lietuvius ir 
nesakau tad visi ‘Lietuviai ka
talikai yrą supuvę doroje ir iš
tvirkę .taip mūsų kolonijoje.

Gali gerai' visi žino tas pra
eitą Vasarą pardavinėjo svaigi
nančius' nuodus piknikuose ofi- 
ciališkai, juk tai šventų jų-drau
gijos, kuopos, net;, ir parapija 
nuo .to. neatsiliko tad- tik dau
giau užpelnius Dievui ant gar
bės. ’ Ir nedyvai kad doresni 
katalikai' Lietuviai, pradėjo sa
kyti tad’ švėntųjų ’ piknikuose 
darosi tikra Sodoma-Gomorra. 
Laisvamaniai .tokiais :pelnų žve
jojimais .neužsiimą-. .: .

Toliau tame pačiame .“Garse” 
yra rašoma lead Kun. V. Sląyy- 
nas daug dirba. Lietuvių naudai. 
Jeigu butų , pasakyta kad dirba 
Lįetūvių nenaudai tai butų tie
sa. Gal korespondentas Gar
nys mato dirbimą (Lietuvių nau
dai kad kunigas ant kūčių va
karienės.. - partraukė Lenkišku 
plotkų, ir niekina Lietuviu kal
bą ir spauda, kas yra. brangiau
siu turtu Lietuviams. Apie jo 
niekinimą Lietuvių kalbos ir 
■spaudos jau buvo rašyta net ta
me pat “Garse”. 'Tikri protin
gi katalikai ir tikri Lietuvos, 
sūnus pradeda abejoti apie ge
rus. Kim, SlavynoJ darbus Lietu
vystei, kuris per. susirinkimus 
net kumštis pradeda: apie ausis 
sukti", tų savo ‘'gerų darbų'’' pa
tvirtinimui. : Garniui".' visa tai 
išrodo dideliu dirbimu Lietuvių 
naudai.

Teisybės Sargas.

Jau laikas ruoštis prie Seimo. Laikas 
galvoti apie įnešimus, laikas nužiūrėti tinka
mus delegatus, laikas žiūrėti iš kur gausit 
lėšų kelionei; laikas kelti pinigus aukoms 
Seimui.

Seimui laikas paskirta šios dienos:
GEGUŽĖS 28: Seimo pradžia. Vakare 

vakarienė;
GEGUŽĖS 29: Antra Seimo diena. Va

kare prakalbos1.
GEGUŽĖS 30: Sįeimo paskutinė diena. 

Vakare koncertas ar: teatras..
Jau paimta viskam svetainės, paskirta ir 

delegatams hotelis apsistojimui.
Kadangi gegužės 30.d. išpuola šventėj— 

Decoration Day — tikime, jog Seime galės 
dalyvauti daug irs svečių iš. aplinkinių kolo7 
nijų, nes-tik' dvi1 dienas. darbo, nustos vie-r 
toj trijų.’

Apie1 viską vėliau bus pranešama plačiau.
Svarbiausia, tai kad kuopos, keltų kapita

lus^ delegatų kelionėms ir aukoms Seimui.
Seimo Rengimo Komisija:

K. S. Karpavičius# t
A. Lapė,
A. Žukas,

/ V. P. Banionis,
J. V. Mitchėll.

Susinešimams su Seimo Rengimo komi
sija rašykit: V. P. Banionis,. 1278 Ė. 74 St., 
Cleveland, Ohio.

I PROVIDENCE, R. L 
Neprigulmybės Paminėjimas.

Vasario 16. d. vietos Lietuviai 
surengė prakalbas paminėjimui 
septynių metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių. Se
kančios draugijoj dalyvavo ta
me patriotiniam Vakarėlyje: D. 

1 L. K. Gedimino, šy. Jono ir, L. 
P, P. Kluįįias. Iš klerikalų pu
sės jokio -organizacija nedaly
vavo, t. y. nei Kazimiero Lenkų 
Karąlaičio parapija ir po tokių 

Jp'at vapdų kita, ten kokia orgąj 
nizacija. Bet užtai apie trėje- 

,1 tas išgamų. ątėįb pusirinkimas 
i lermo sukelti. Kalbėtojui be
kalbant apie Lietuvos bėgančius 
Įvykius, kaip Lik paminėjo kad 
senovėje kunigai Lietuvius Len- 

! kino Įir Lietuvių kalbą vadino 
pagoniška, tuojau vienas ir su
urzgė, tai P. Sinkievvicžiūs; po 
jo pradėjo ir antras čiauškėt -— 
tai A. Avižienis — kad jis žinąs 
ką kalbėtojas kalba. Kalbėto
jas jam paaiškino kad jis 'ir 
kalba tokioje temoje idant pub
lika žinotų ką jis kalba ir apie 
ką, ir jeigu Avižieniui ir jo dar 
dviem sėbram nepatinka ar per- 
karšta tai lai išeina. Klausyto
jai matomai to 'tik' ir norėjo — 
ir prasidėjo rankų plojimas ir 
šauksmas “Lauk, išgania, Lenk- 
bei’hi! Eik į skiepą, čia tavęs 
nereikia”. Dar- to negana; pa
žįstami primetė Avižieniui jo 
privačius apsiėjimus, bet tas 
Lic'tūvoš priešas sėdėjo salėj iš
balęs, pamėlynavusiom lupom. 
Tada susibaladojo Morkus ir sa
ko: “Avižienis gali.čia būti, ba 
jis turi Lietuvos boną”. Čia 
tai yra Parizejiškas pasigyri- 
mąs; artai jis,,tik dėlto,pirko 
boną kad ,galėtų Lietuvių susi-, 
rinkimuose trukšmą kelti? Aš, 
manau, kad jis pirko boną. norė
damas gauti, didesnį nuošimtį 
už savo $5.0 negu bankas moka.

Kalbėtojui pąbaigus kalbėti 
buvo renkama aukos padengi
mui vakaro iškąšcių, ir prieita 
prie tų trijų trlikšmadarių, bet 
jie nei vienas nei cento nei už 
sėdynę neužsimėkė jo.

Visgi neaiškų' kas' galėjo būti 
kad be jokius priežasties jie 
pradėjo šiaučkėt lyg butų “na
minės” apsiriję:

Kalbėtojas buvo A. A. Tulys, 
“Sandaros” redaktorius įš So. 
Bostono. Publikos buvo gražus 
būrelis ir visų širdįs atjautė sa
vo tėvynės Lietuvos laisvę (iš
skyrus tą traicę)..

Rengimo komitetas šiltom ta
ria širdingą ačiū geriems tėvy
nainiams už aukas ir už prijau
timą savo tėvynei.

Šie aukavo po doląrį: J. Sa
vickas, S. Russas, A. Stahis, B. 
Juškevičius, D. Nameika, Ig. 
Jurgevičius, S. Daliukas, M. Ku
bilienė, Z. Lukšis, J. Karpavi
čius. Smulkių surinkta $10.27. 
Viso $20.27. Ten Buvęs.

NUO REDAKCIJOS
Kurių pranešimai del -stokos 

vietos netilpo šiame numeryje, 
tilps sekančiame.

Apvogę S. L. A. Raštinę
“Vienybės” pranešimu, perei

tą savaitę plėšikai apgrobė . S. 
L. Ai raštinės žemutinį aukštą, 
kur randasi vienas ofisas.

Sudraskyta daug popierių 
matyt jieškota -pinigų, kurių ir 
•paimta apie- $63. Buvo prisiųs
tą ir iš LietuVosi kelteas pavyzr 
džių naujų-pinigų,^ ir tuos pa
ėmę. • - .1 ■ ’’l ;

ŠLA. reikalai daug nenuken,- 
tėjo, nes apačioje laikęma tik 
paprasti dieniniai. dokumentai, 
•kitokie dalytai laikoma viršuje.
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GERI “DJRVOS” 
RĖMĖJAI

i Teklė Čižaųskienė iš, Bing-
! hampton,' N. Y., rašo:

-Čionai prisiunčiu moųey or
derį ant $8, už kuriuos mel
džiu siuntinėti “Dirvą” žė-

I miau pažymėtais antrašais.
Dvi “Dirvas’.’ ji išrašė į Lie

tuvą merginoms ir atnaujino 
savo prenumeratą.

Tas parodo taip nekurie mū
sų skaitytojai ne tik patįs mėg- 

Ista “Dirvą”, bet ir kuoplačiau 
Lietuvoje ją skleidžia.

Pil. Čižauskienė turi dar kitą 
savo skaitytoją Lietuvoje, ku
riai kiek laiko pirmiau “Dirvą” 
išrašė.

J. V. Ramoška. SLA. ir TMD. 
kuopų darbuotojas, prisiuntė 
dvi prenumeratas, vieną TMD. 
nario, kitą šiaip skaitytojo, ir 
nors lyra musų agentas' Akrone, 
jis sau jokio atlyginimo už tai 
neėmė, ir pasižada toliau dar 
smarkiau pasidarbuoti' “Dirvos” 
paplatinime.

Pr. Narvydas iš Brooklyiio ra
šo-: “Gerb. “Dirvonų”' arėjai: 
Manau esu jau su užmokeshiu 
pavėlavęs, bet geriau vėliau ne
gu niekad. Kaip matėsi, ‘Dir
va’ jau naujų šeimininkų ran
kose; Valio, ir geriausio pasi
sekimo visam"‘Dirvos’ štabui.”

■W'T"

K. Tumosa iš E. St. Louis, III. 
[rašo: “Prisiunčiu $2 prenume
ratą Marcelės1 Keserauskienės.

I Aš jums mėginsiu pasitarnauti. 
‘Dirva’ yra geras laikraštis vi
siems, tik ne bolševikučiams. 
Veliju kožnam Lietuviui užsira-i 
Syti ‘Dirvą’ ir veliju jums antį 
šių mėtų, kad ‘Dirvos’ skaityto
jai pasidvigubintų.”

: LAIŠKAI 30 RUŠIU :
Šų gražiausiomis dainomis. Ekstrą 

del Velykų. Kainą: 12 laišku 25c., o 
tuzinai už i$l. Reikalaujam agentu 
pardavinėti. Adresuota: (12)

GRICKSON PRESS
233 N. Clarion St. Philadelphia, Pa.

žemė dreba po kelis sykius 
kas dien, ir tokie drebėji
mai tęsiasi nuo tų laikų dar 
kada Kristaus, ant žemės ne
buvo: .ar tai ir tenai yra da
vimas ženklo apie Kristaus,' 
atėjimų ?

— Taip, broli, 'ba šventa
me rašte yra pasakyta kad: 
visi butų prisirengę, ba nie
kas nežinos kada-jis ateis.'

— Bet tai kam toks suve
džiojimas žmonių. Kiti jau' 
jaukė, 'laukė, bet vis nesu-- 
laukė, nes per pastarus du 
tūkstančiu metų tokie ženk
liai nuolat duodama. Antra

ŽEMĖS DREBĖJIMAS — 
TETULĖ SAKO1 KAD TAI 

PABAIGA SVIETO.
MARTYNAS — KAD TAI 

.ŽENKLAI KRISTAUS 
ATĖJIMO — IR KAD 
MILIJONAI ŽMONIŲ 

Dabar gyvenančiu
NEBEMIRS

— Tegul bus pagarbintas, 
vaikeliai. Aš ir vėl pas jus 
atbėgau.
— Laibo ryto, tetulę; ko

dėl tu tokiame išgąstyje ir 
taip anksti rytą pas mus at
siskubini ?

— Vaikeli, mane- paėmė 
didelis strokas. Atbėgau pa
žiūrėt ar dar judu gyvi, Ar 
nesakiau kad bukit prisiren
gę, ba nežinot kada Dievo 
rykštė gali j.us 'patikti,.

t — Kame dalykas, 'tetulo,?, 
Aprimk, papasakok.

— Vaikeli, aš bėgų Į baž-. 
nyčią ant ankstųvųjų; užsu
kau įtik judų aplankyt.. Ar 
iiiejautėt kokius ženklus va
kar vakare Dievas davė vi
siems i ,griešininkams?i So
doma ir Gomorą mus . ųž? 
klups tik dęl jus, padlų, ne
tikėlių..

— Jeigu tetulė esi taip 
prisirengus, ir gyveni tik iš- 
sistorojimui laimingo gyve
nimo danguje, ko taip nusi
gandus Sodomos' ir Gomo- 
ros: greičiau numirsi, grei
čiau pateksi tąųp .angelų. Ar 
tik ne apie vakarykšti že
mės sudrebėjimą kalbi.? ,

— Taigi, vaikeliai, ir kai 
mans ėmė lovoj kratyt, lem
pos kai pradėjo suptis, to- 
rielkos nuo lentynų byrėt, 
tikrai misliau kad nesulau
ksiu šios dienos. O niano 
senis mislino kad jam tik 
taip rodosi, ba jau buvo vi
sai gintas.

vertus, kodėl tenai tie ženk
lai duodama net per tankiai; 
o pas mus tik syki Į kelis 
desėtkus metų?

— Broli, niekas negali ži
not dangiškų paslapčių .ir 
kodėl tokie ženklai vieiųir. 
duodama tankiau, o kitut 
rečiau. Bet vistiek tai yra
neužginčijami ženklui apie 
Kristaus atėjimą.

— Jau per šimtus metų 
kaip visokie'(biblijos tyrinė
tojai panašiai skelbią, o vis 
niekaš neatėjo. Nesulauksi: 
ir tu, Martynai, nors per
daug matau esi '.prisirengęs. 
Žemės drebėjimai 'turi' savo 
papustas gamtiškas prieža
stis, kaip saulės užtemimai 
savo, dangiškų kimų vaikš
čiojimai; atsiradimai ir pra
nykimai savo. Jeigu paim
tum ir patyrinėtum geologi
ją, rastum aiškiai ištyrimais 
prirodyta delko žemė dreba 
ir kur tankiausia dreba, b 
kur la'bai retai ir nesmar
kiai; rastum pasakyta ko
de! vienur taip yra, kodėl k'k 
tu r kitaip. .'

■— Judų abudu nueisit "j" 
■peklą, vienas su savo moks
lais,' o kitas su savo biblija"; 
'Biblija uždrausta skaitytą ją 
įtik kunigai gali turėt, o tu, 
Martynai, užsiimi tokiu už® 

I draustu darbu. Eiva Į baž-i 
Į nyčią ant mišių, pasimelsk 
kaip seniau melsdavais, ap
leis tau 'Dievas visus tavo1 
nusidėjimus. Ir judu, vai-: 

i keliai, eikit sykiu su maniui", 
pasimelskit už savo griekus. 
— Sako Martynas mums, 

I — Tu perdaug kunigų ap-' 
lakinta ir atsitolinus nuo tik- • 
,-ro Kristaus tikėjimo: šven
tas raštas sako kad tie ku-į 

Įrie stato puikius maldna-'j 
I mius ir kurie meldžiasi bal- j

Neužilgo Įbėgo ir brolis vonams yra nusidėjėliai, — 
Martynas su biblija po. pa- sako Martynas.
žasčia: — Judu abudu esat nusi-

•— Labą rytą jums; ma
iliau kad jūsų daugiau ne-l 
matysiu,; atėjau pažiūrėt, iri 
dabar noriu paklaust tavęs, 
broli, ką pasakysi apie š.i? 
tuos, ženklus?

— Labai paprastai pasa
kysiu: šitie zęmęš drebėji
mo ženklai reiškia kad kur 
nors netoli nuslūgo arba pa
sikėlė žemės pamatai, ko
kiai nors požeminei veikmei 
užėjus. Mokslininkai sako 
kad šitokie drebėjimai paei
na arba nuo gazų susirinku
sių žemės gelmėse aplink tą 
plotą, arba nuo persisvėri
mo nekuriu plotų, nes žemei 
amžinai keičiasi, traukiasi | 
ir juda.

— Broli, tavo pasakojimai 
yra tau velnio apreikšti, ba 
jis visada žmonėms kitaip 
išneka kurie pasidavę'-jo va
liai. Tai yra ženklai Kris
taus atėjimo arit žemės: jau 
artinasi biblijos metų pra
džia nuo kada 'ateis ant že
mes išganytojas ir gyvens 
tarp tų kurie bus jo pasekė
jais. Žemės drebėjimas yra 
■tai ženklas visiems1 prisiren
gti jo sutikimui.
. — Niekus kalbi, Marty
nai. Yra žemės dalis, kaip 
paveizdan Italija, Alaska,! 
Mažoji Azija, Japoniją, kur.

dėjėliai mano .matymu, jei
gu viena pajutus ‘atsidarant 
vartus Į kitą gyvenimą, o 
kitas ženklus atėjimo Kris: 
taus nusigandot ir pradėjot; 
zyliot. Bet štai ką pasakyr 
siu: kadangi judu' abu .tikit, 
Į tą pati Dievą, o kitaip su
prantat jo patvarkymus, to
dėl abudu esat klaidingi, nes 
kas yra tikra tas tegali .'bū
ti vienoda ii’ visiems vienaip1 
aišku. Eikit sau namon ar
ba Į bažnyčią, kur kas ėjot, 
ir leiskit man pasiskaityt .'iš 
geologijos, kitą sykį galėsiu, 
jums daugiau išpasakot.;-^

Fotografas ir Malionus
Važiuoja Lietuvon

Buvęs Philadelphijos Fotografas 
trnc'iu kartu važiuoja Lietuvon. 1022 
metais sąžiningai .patarnavau del 000. 
Amerikos Lietuvių hufotografuoda^ 
mas jų gimines Lietuvoj, Suvalkų iL; 
Kauno rėdytose. Daug kas siuntę-! 
pinigii saviškiams kad . nusitraukti!,: 
paveikslus, bet jų nesulaukei LictU4| 
vi! Jeigu nori kad Lietuvoj nufoto;j 
grafuoČiau jūsų tėvukus, brolius,-se^ 
seles, trobas su gyvuliais',, ar mylims ' 
vieta tai rašyk tuojau pilną adreSĮ, 
jūsų giminių Lietuvoje,: ir savo 
resa, nes Amerikon šūgryžęs rudeni 

11925 m. prisiusiu paveikslų prabas.^ 
j Pamatę kampelius dubsitę uzsakyniQ- 
[ Pinigų ant rankos nereikalauju. 
reikalausiu pinigu ir Lietuvoj nuo | 

I jūsų giminių. Aplankysiu visos Lie* s 
, lavos tolimiausius kampelius. Ju.j

V. J. STANKUS, Fotografas J 
70 N. 7th Street Easton, Pa-

į PURICKIS:

TRUMPAI i
1 uždarytų 

B ,vos Vyliausi 
apsidirbo su' 

į ir jo šmugely 
L Nebuvo gal 
|ti kaip tik ka 
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“Nes visiems, kas si 

Sau demagoginiu 

: pusiau asmenišku, ] 

tinią intrigą, tam I 

kad..." ir lt.

“Na visiems”, išė 
naraąjaiilali, ir'“tani 

liu”, turi rištis kaipo 

' to.sakinio, o,ten pe 

E daugskaitos į viensk 
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? "Nes visiems kas i 
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Į sai nereikia, o ypač j 
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Vbamą apie “visiems”, p 

:“gera” pažinimą rašyb 
Įto kurs rasą bėt ir eili 

■toriu kurie ima dideles 

algas, ir korektorių km 

Jįivos” raštus taiso ir 

įskaito.

, Visai šitokiu klaidu 
lai daug yra visuose 

^naščiuose, kur net 
Aos dalies sakinto su
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PURICKIS SU SĖBRAIS LIKO “NEKALTAS”
'"TRUMPAI ir greitai, prieT

1 uždarytų dui*ų, Lietu- Atidengkit Darbinin- 
vos r~_ 
apsidirbo- su Kun. Purickiu 
ir jo šmugelystės sėbrais.

Vyriausis Tribunolas kamg T1! 
iviPvzi: nn IZ Uiivin Izm ’

Komunistai! Darbininkų su-
Nebuvo galima kitaip spė- medžiotojai, kurie po prieglau-l 

ti kaip tik kad jie bus “ap- dar darbininkus demo-Į 
valyti’’^

Nėra čia tikslo kalfint ir
pernaują juodint tuos žmo- ses Yi?k° ką matome!

iralizuojat ir išnaudojai: pasa- 
I kykit savo pasekėjams abi pu

Užtai jus, komunistai, pas
merkei Lietuvos valdžią ir pra
keikei tuos buožius kiek tik jū
sų makaulės išnešė. O žinot 
gerai kad Kauno riaušininkus- 
darbininkus vadovavo komunis
tai kurie prisidengdami darbi
ninkų alkiu nori sukelti revoliu
ciją. Nuo tokių vilkų reikia

nes ir jų vadovą Puricki ku
riems šmugelystė primesta

štai nesenai bolševikų laikra
ščiai rėkė kad Lietuvoj, Kaune,

ir už ką jie liko patraukti Policija šaudė į alkanus darbi-
tardymui net prie Vyriau-Į n*”kus’ kurie susirinkę prie ro- 
šio Tribunolo. itųšės-reikalavo duonos ir pini-

Jeigu i jie yra nekalti lailg,J-ijic y i d iiUAciiLi irti j . ,v . i
tik dievai pripažįsta juos ty- šaudymas į išalkusius darbi- 
rais, mes irgi pripažinsime. l”inkus> kurie niek<? kito netur®- 

Bet nekurtos aplinkybės davmi žiebtis, susirikę pas ro- 
__i___j. _______ __ 'tuše, reikalauja našalnns. vrn

udu nueisit)( 
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u savo' biblija, 
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o matymu, jei 
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at klaidingi, nes; 
ia tas tegali ta-1 
■ visiems vienaip i 
t sau namon ar-' 
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neduoda mums sutikti su| 
Vyriausio Tribunolo spren
dimu. , Štai jos:

Kun. Purickio šmugelystė 
iškelta jau virš trijų metų, 

• laiko’ Jeigu Purickis buvo 
nekaltas ir “krikščionįs” ži
nojo jį nekaltu esant, kodėl 
buvo apšaukę ji ir pamišė
liu, ir slapstė Vokietijoje ir 
dėjo visokias pastangas by
lą tramdyti kad tik teismas 
neprasidėtų? Suprantama, 
jiems reikėjo prirengti vi
sas apistovas taip kad jį iš
teisinus. Kada tas,priruoš
ta (jeigu Purickis buvo kal
tas) , tuojau “krikščionių” 
teisihas, užsidaręs duris, iš
nešė tsavo sprendimą ir Pu- 
rickį su sėbrais paleido.

Nekaltu esant, Purickiui 
nebuvo reikėję vengti teis
mo, slapstytis, o klerikalams 
tramdyti bylos užvedimą. 
Trijų mėnesių laiku jis butų 
likęs apšvarintas, vietoj tas 
šmugelninko dėmes nešioti 
keletą metų' ir kentėti pri-i 
kaišiojimus.

Ar ne sveikiau butų buvę 
klerikalams turėti ji “šva
rų” tuojau kaip tik skanda- 

. las praplito, negu laukti to
lei iki sąžinė privertė teis
mą pradėti ?

Teisus žmogus teismo ne
bijo. Ko Purickis slapstėsi 
ir kodėl jį teisti klerikalai' 
vengė net norėdami suplė
šyt Lietuvos Konstituciją?

tušę, reikalauja pašalpos, yra 
negeras dalykas. Juk jie netu
ri kito išėjimo: nenori eiti plėš
ti, o nori pamaitinti savo kūdi
kėlius, žmonas, kiti senus tėvus. 
Jie renkasi prie valdžios įstai
gos ir prašo iš to vienatinio šal
tinio sau pagalbos.

Į Bet kodėl jus tylit Jlpie Le
ningrade įvykusias tuo pat lai
ku dar didesnes darbininkų žu
dynes? Tenai dar nei neatėjus 
prie valdžios Įstaigos, dar tiktai 
renkantis į demonstraciją jau 
Zinovjevo pasiųsti kazokai šau
dė ir skerdė alkanus darbinin
kus!

Komunistai, komunistų laik
raščiai, nebūkit veidmainiai ir 
klaidintojai! Atskleiškit savo 
akliems pasekė jams tą .pragarą 
kokis yra Rusijoje!

Jeigu Lietuvoj ar kitoj ko
kioj šalyj iš valdžios priežas
ties nukenčia vienas ar keli dar
bininkai jus sudarot kalnus, o

NUO KO ĮVYKO ŽEMĖS DREBĖJIMAS. 
Drebėjimų Nuostoliai Kitais Laikais.

dreba kur apleistose srityse, 
tyrynuose, kalnynuose, arba ju
rose, tuos drebėjimus suseka
ma tik po ilgo laiko, o jurose 
visai nesusekama jeigu toj vie-

is ir Maliorius 
ja Lietuvon 
,deJphijo3 Fotografu 
žiuoja -Lietuvon. 1W 
:ai patarnavau del W 
;uvių nufotografuok 
s. Lietuvoj, Suveltai ( 
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kad Lietuvoj nufota- 

4 tėvukus, brolius, se 
1 gyvuliais, ar mylit* 
k tuojau pilną 
Lietuvoje,- ir savo 
tfikon siigryšęs rufc 
usiu paveikslų prabu 
liūs duosite užsakjBĮ 
akos narei kalauju I* 
nigu Jr .JjetuyoJ * 

Aplankysiu visos 1> 
sius kampelius. (>’ 

.NKUS, Fotografu 
•et Easton,

I kuomet jūsų “palaimintoj” Ru
sijoj darbininkai desėtkaiš ir 
šimtais šaudomi .už pasikėsini
mą prašyti duonos,, jus 
slepiat.

Kodėl jums geresni tie 
žudžiai komisarai, o ne
ninkai, jeigu apie jų žvėriškus 
darbus tylit, o darbininkų ver
ksmo aidus slopinat?

Kodėl buožių šalyj darbinin
kų kraujas jums išrodo raudo
nas ir baisus, o jūsų garbina- 
moj sovietų šalyj tų pačių dar
bininkų kraujas komunizmo ca
ru liejatnas nevertas puodynės 
pamazgų?

Kodėl Rusijos darbininkų al
kis, jų kūdikių mirimas badu iš
rodo rojišku pertekliuje gyve
nimu, kada kitose.šalyse pusiau 
geriau pragyveną net ir var
guoliai jūsų apšaukiami kanki
niais kapitalizmo, kurį reikia 
nuversti?

Nejaugi, jus tik tiek patįs su
prantat ir kitiems tik < tiek aiš
kinat kad tik po bolševizmu ge
rai, kuomet sovietų rojuje dar
bininkai badu miršta ir žudomi 
už pamislijimą jog reikia eiti 
prašyti duonos?

Kam Rusijoje šaudoma alka
ni darbininkai kurie nesirengia 
jokių revoliucijų kelti, tik eina 
pas savo carus nužemintai pra
šyti gelbėti nuo bado?

Atskleiskit darbininkams 
tą tiesą, ir tuojau neteksit 
vieno savo pasekėjo’

Darbininkai! Komunistai
ir aklins dar labiau! No
jų laikraščių lapams už- 
jums akis! Pastumkit 
šalį, pažiūrėkit į kitus

ši
nei

J Ui

(Tąsa)

— Leisk mums išgirti tuos įsakymus,
— atsakė Andriennė, sėdėdama kitame šo
ne stalo, priešais kunigaikštienę, ir prisi
lenkdama artyn, su gražiu pasityčiojimu 
pamodama savo puikia ranka.

— Nuo rytojaus, — pradėjo kunigaik
štienė,— tu apleisi vasarnamį kuriame da
bar gyveni, paliuosuosi savo merginas, ir 
ateisi užimti du kam'bariu šiame name, į 
kuriuos nebus kito inėjimo kaip tik per 
mano kambarį. Tu niekad neišeisi viena 
niekur. Tu eisi su manim ant pamaldų į 
bažnyčią. Tavo laisvas gyvenimas pasibai
gia, pasekmėje tavo keistų apsiėjimų, aiš
kiai prirodytų. Aš globosiu visas tavo iš
laidas, net tavo drapanas pati užsakysiu, 
kad butum tinkamai ir padoriai apsiden
gus. Iki tavo suėjimo Į metus (kas bus 
atidėta neapribotam laikui, šeimynos tary
bos nusprendimu), tu neturėsi pinigų pati 
naudoti kur norėsi. Tokis tai mano nusi- 
sprendimas.”

— Ir ištikro tavo apsisprendimą tik 
galima pagirti, madame, — tarė baronas,— 
mes tik padrąsinti tave turime tokiame di
deliame apsisprendime, nes tokia betvarkė 
turi pasibaigti,

— Labiau negu laikas jau padaryti ga
lą tokiems skandalams, — pridėjo abbė. .

— Kraštutinumai ii* linksmas būdas— 
gali būti pasiteisinimu už daugelį jos apsi
ėjimų, — pridėjo savo švelnįaliežuvis dak
taras.

— Be abejonės, — pridėjo kunigaikš
tienė sausai prie Baleiniero, kuris lošė savo 
dalį puikiai, lyg užstodamas Andriennę, — 
bet visgi, daktare, reikia imti griežtų Įmo
nių tokius gaivalus suvaržyti. -

Kunigaikštienė išsireiškė tvirtu ir nu
sistatytu budu; ji pasirodė Įsitikrinus jog 
galės, savo grąsinimus įkūnyti. Tripeaud 
ir abbė užtvirtino kunigaikštienės pareiš
kimą. Andriennė pradėjo nujausti ką to
kio nepėprasto, ir jos linksmumas tuojau 
pasikeitė Karčios ironijos upu ir užgautos 
nepriguimybės jausmu.

Ji staiga atsistojo, ir biskį paraudo; 
jos gražios šnervės judėjo, jos akįs degė 
ugnia, ir, pakeldama galvą, ji pakratė sa
vo auksinius plaukus, su pasididžiavimu 
kuris buvo jai- prigimtas. Po valandėlės 
tylos, ji tarė savo tetai aštriu tonu: >

— Tu kalbėjai apie praeitį, madame; 
aš taipgi pasakysiu keletą žodžių kaslink 
to, kadangi tu priverti mane taip daryti, 
nors man gaila kad tas nereikalinga. Aš 
apleisiu tavo namus, kadangi negalima man 
daugiau gyventi šioje tamsių veidmainys
čių ir juodų apgavysčių atmosferoj.

— Madame, — tarė abbė, — šitie žo
džiai yra žiaurus kaip ir neprotingi.

— Kadangi tu man perkerti, tamista,
— tarė Andriennė, staigai, atkreipdama 
akis į abbę, — paskyk man kokius pavyz
džius aš gavau tetos namuose?

— Puikiausius, pavyzdžius, madame.
— Puikiausius, tamista? Ar tai dėlto 

kad aš mačiau, kasdien, jos atsivertimą be
sivejantį tamistos žingsnius?

— Madame, tu užmiršti save! — su
riko kunigaikštienė, išblykšdama iš piktu
mo .

— Madame, aš neužmirštu — aš atsi
menu, kaip kiti žmonės; tai viskas. Aš ne
turėjau giminių kurių galėčiau prašyti 
prieglaudos. Aš norėjau gyventi viena. Aš 
nbrėjau pati džiaugtis savo turtu, nes aš 
pasirinkau verčiau pati praleisti savo pi
nigus, negu matyti Tripeaudą juos aikvo- 
jant.

— Madame, — sušuko baronas, — aš 
negaliu suprasti kaip tu persistatai---------

— Tamista! — tarė Andriennė nu- 
blokšdama jį iki tylėjimo savo viršijančiu 
išdidumu; — aš kalbu apie tamistą, ne Į 
tamistą! Aš noriu praleisti savo ineigas 
kaip man pačiai patinka. Aš išsirėdžiau 
savo gyvenamą butą kaip man išrodė ge
riausiu. Vietoj Šlykščių, blogai išauklėtų 
tarnių, aš /pasirinkau merginas išlavintas, 
gražias, nors biednas. Jų mokslingumas 
neleidžia joms būti vergėmis, ir taigi aš 
stengiuosi padaryti jų padėti pakenčiama

kiek galima. Jos netarnauja man, tik su-,", 
teikia savo pasitarnavimą—aš joms užmo- ) 
ku, bet ir dėkinga joms esu—taip kaip jūsų 
aukštenybė, teta, visai nenorėsi suprasti. . 
Vietoj matyt jas blogai ir negražiai apsi
rėdžiusias, aš duodu joms drapanas kurios 
tinka jų puikiems veidams, neš aš myliu 
viską kas yra jauno ir dailaus. Ar aš pati 
rėdausi vienaip ai* kitaip, tas apeina tiktai 
mano veidrodžiui. Aš išeinu 'kur noriu vie
na, nes mėgstu sekioti savo pasirinkimą. 
Aš neinu ant mišių—bet jeigu aš dar turė
čiau motiną, aš išaiškinčiau jai savo atsi-, 
davimą, ir ji vistiek mane pabučiuotų taip 
pat maloniai. Tiesa kad aš įrengiau pago
nišką altorių jaunystei ir grožei, nes aš 
gerbiu Dievą ir viską ką Jis padarė gra
žaus ir gero, prakilnaus ir didaus—nes ry
tą ir vakarą mano širdis kartoja karštą 
ir širdingą maldą: “Dėkui, mano sutver- 
tęjau! dėkui!” Tu, teta, sakai kąd dakta
ras Baleinier tankiai užeidavo mane vie- 
nystoje, labai pagautą ūpo; taip, tas tiesa; 
nes tada, per mintis išsiverždamas viskas 
kas yra man skaudu ir nemalonu, man pa- ? 
daro smagumą—tik tada man apsireiškia 
vėl viskas puikiai, ir aš jaučiuosi rąmi ir 
pasitenkinus, lyg negyvenčiau visai ant že
mės ! ■

Kada Andriennė ištarė šiuos paskuti
nius žodžius su entuziazmu, jos veidas iš
rodė pakeistas ir pasidarė stebėtinai pui
kus. Tuo momentu ji nematė nieko kas ap
link buvo.

Ji visas savo kalbas išreiškė su tekių 
r.po pagavimu kad pagaliau daktaras Ba
leinier tarė kunigaikštienei Į ausį, greta , 
jos sėdėdamas:

— Ką ji sako viskas yra puiku; jeigu 
ji gyventų ir sutartyje su mumis ji kitaip 
nekalbėtų.

— Tik atkakliu griežtumu, — pridėjo 
abbė, — mes galėsim privesti ją prie pa- • 
geidaujamo punkto.

Rodos kad visas Andriennės susijau
dinimas pranyko jai ištariant sekančius žo- " 
džius. Atsikreipdama j Dr. Bąleinierą nu
sišypsodama ji pratarė: — Turiu pripa
žint, daktare, kad nieko nėra keistesnio • 
kaip pasiduoti sūkuriui tam tikrų minčių, 
prie ypatų kurios jų nesupranta. Tas su- ■ 
Įčil-.s tau ypatingą progą pažaisti su išauk
štinimu minties už kurią tu mane tankiai 
barei. Nejaugi aš duočiaus nusiblokšti to
kiame rimtame momente! nes, ištiesų, da
lykas išrodo labai rimtas. Bet tamista ma
tai, daktare, kuomet mintis užeina man į 
galvą, aš negaliu susilaikyti neįkunijus jos, 
kaip negalėjau susilaikyti nesivaikius' pe
teliškės kuomet buvau maža mergaitė.

— Ir dangus žino kur tos peteliškės 
kurios tavo galvoje skraido tave gali nu- . 
vesti, — patėmijo daktaras, šypsodamos ir : 
su užjausimi. — Kada ji bus taip protinga - 
kaip graži!

— Šią pat valandą, geras daktare, —* 
atsakė Andriennė. — Aš tuojau numesiu į 
^a’į savo mėgimus ir eisiu į tikrenybę, ir 
kalbėsiu aiškia ir atvira kalba, kaip tuojau 
ir išgirsi.

(Bus daugiau)

aklino 
leiskit 
dengti 
juos į
laikraščius ir paregėkit kad ta
me jums peršamame “rojuje” 
yra pragaras; kad tie kurie jus 
vaduoti rengias yra tiktai jūsų 
išnaudotojai; jie'iš jūsų pinigu 
gyvena ir rengia jums tokį “ro
jų” Amerikoje koks Rusijoje
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iy visą šiaurrytinį kraštą Suvie
nytų Valstijų, nuo Mississippi 
upės iki Maine valstijos, ir da
lį Kanados, žemės drebėjimas j toj nepradingsta kokia sala ar- 
yra labai nepaprastas šioje sri-1 ba neatsiranda nauja, arba lai- 
tyje, nors nėra negalimas. • vai nepasitaiko būti kur vanduo

Kadangi Clevelando srityje ima šokinėti.. 
žemės drebėjimai yra labai re-j ' žemės' drebėjimai yra 
tas atsitikimas — pasitaikąs’dvejopų priežasčių: vieni 
sykį ar porą geritkartės bėgiu—, vulkaniški, kurie buna ir be 
nevisi drebėjimą ir nujautė ar,kanų išsiveržimo, kiti riuo 
numanė. Labai maža dalis su
prato kad tai buvo žemės suju- 

I dėjimas, kiti priskaitė visokius 
kitokius prietilčius.

Kad musų gentkart8s žmonės 
nenugąstautų reikia patėmyt 
jog nors nejaučiami, žemės dre
bėjimai buna tankiau, bet jie 
neturi kalbėjimo vertės.

Drebėjimai kokius Clevelando 
ir abelnai šios srities gyvento
jai jriučia paeina nuo tolimes
nių centrų, čia ateina tik banga
vimas žemės. Su žemės drebė
jimais yra panašiai kaip su ban
gavimu vandenio kuomet- įmeti 
Į ramų vandenį akmenuką: ban
gos eina į visas šalis ratu, ir juo 
toliau nuo sujudinimo centro 
tuo mažesnis efektas buna.

Clevelando mokslo įstaigų ob- 
zervatorijose turimi žemės dre
bėjimo sekimų aparatai (Seis
mografai) suseka 
kurių centrai buna 
daugiau tūkstančių 
tų drebėjimų mes 
jaučiame. Ant seismografų tas 
pasirodo iškreivytomis linijomis 
vietoj tiesių. Jeigu padėsi ant 
stalo popierio šmotą ir ant jo 
iš viršaus užstatysi paišelį, po- 
pierį traukiant išsirašys tiesi 
linija; bet jeigu ranką pajudin
si, ant popierio išeis sutramdy
ta linija arba vingiuota. Seis- 
mografiški aparatai padaryta 
netoli' tokioj formoj, su pritai
kytomis vogomis, kurių bile ju
dėjimas, kaip važiavimas tram-

nuo

vul- 
kei- 

tinėjimosi žemes sluogsnių.
Šioje srityje drebėjimai tik ir 

gali būti nuo žemės sluogsnių 
ar “pamatų” keitinėjimosi, bet 
ne vulkaniški. ši sritis yra la
bai toli nuo vulkanų, ir net nuo 
užgesusių vulkaniškų kalnynų.

Jeigu čia įvyksta žemės dre
bėjimas ir yra. vietinis, tai yra 
bangos neateina nuo kelių tūk
stančių mylių, o' tik nuo 
ar penkių ir net septyniii 
mylių, tai būna vienoj 
nuslugstant, kitoj staigu
lant kalnams arba ir lygumoms, 
įlinkimams plotų žemių kuriuo
se paskui atsiranda ežerai, ir tt.

Baisiuose žemės drebėjimuo
se, jau musų eroje, kurie paėjo 
nuo vulkanui išsiveržimo ir pa
skirai, surašyta sekanti žuvusių 
lentelė:

Paliaiikit sųi, aukomis jų laik
raščiams, ries laimėsit dvigubai: 
pranyks jūsų aklinimo Įmonė ir 
jūsų kišenini bus sveikiau! Jū
sų šeimynos turės skąnesni kąs
nį maisto, sveikesnius čėvery- 

gražesnę pastogę jeigu 
tuos pinigus ką pra- 
neva vykinimui Rusiško 
pasaulyje, o išteisybės

poros 
šimtu 
vietoj 
paki

kus ir 
turėsit 
leidžiat 
rojaus
atiduodat savo komisarams, 

Prisižiurėkit Rusijai
komisarai ragina.

Taigi prisižiurėkit! PRISI
ŽIURĖKIT ir atsidarykit akis!

į Kaip “Gramotni”
E Lietuvos Rašytojai
I : Lietu voš redaktoriai ir
į-tojai didžiuojasi savo dideliu
Ii mokslingumu. Bet tankiai už- 
; eini jų laikraščiuose tokių pa- 
I klaidų kokias gali padaryt tik 
r pradinės mokyklos vaikai.

Ant .pirmo puslapio, straips-
I nyje apie Kun. Purickio bylą, 

mes tyčia palikome vieną tokį
■‘apsireiškimą. Tai yra sakinis:

“Nes visiems, kas stovėjo aukš-
F čiau demagoginių
I pusiau asmeniškų,
I tinių intrigų, tam 
f kad.... ” ir tt.

“Nes visiems”, išėmus aiški-
1 namąją dalį, ii- “tam buvo aiš- 
[• ku”, turi rištis, kaipo antra dalis 
Į to sakinio, o ten pereinama iš 
Į daugskaitos į vienskaitą, pase-

“Nes visiems”, vien- vajų, traukinių, neišjudina, bet 
| skaitą, “tam buvo aišku”.... . kada žemė sudreba jų tiesių li- 

Sakinis teisingai yra tokis: nijų procesas pavirsta Į karbuo- 
“Nes visiems kas stovėjo au- Į tas. Tada tuojau pažįstama jog 

Įkščiau demagoginių ir smulkių |žemė kur nors drebėjo.
I pusiau asmeniškų, pusiau parti-1 Seismografai išdirbta net to- 

nių intrigų, buvo aišku...
g čia antro įvardinio (tam) vi- žemės drebėjimo bangos atėjo, 

įsai nereikia, o ypač jo dėjimas ir net duoda spėti už kelių šim- 
| vienskaitoj, kada pradžioje kai-i tų ar tūkstančių mylių randasi 

bama apie “visiems”, parodo tik [drebėjimo centras. Kada už ke- 
t “gerą” pažinimą rašybos ne tik * ’ ’ ’ •
|to kurs rašė, bet ir eilės redak- 
Itorių kurie ima dideles valdžios

algas, ir korektorių kurie “Lie-
| tu vos” raštus taiso ir 
įskaito.
į"-’ Visai šitokių klaidų 
Įbai daug yra visuose 
įlaikraščiuose, 
‘ vienos dalies sakinio su kita.

rašy

ir smulkių 
pusiau par
buvo aišku,

korektas

labai-la.
Lietuvos

drebėjimus 
už trijų ar 
mylių. Bet 
niekad ne

Metai 
577 : 

1137 : 
1158 t 
1268 J 
1456 : 
1531 ■: 
1626 j 
1631 : 
1638 i 
1667 ! 
1693 ! 
1703 ' 
1716 .

kis kurie žymi iš kurios pusės

lėto valandų sueina iš visur ži
nios, pasirodo jog spėjimai bu
vo teisingi. Tai mokslo stebuk-

Ne visi drebėjimai greit pa
vyksta susekti. Kurie Įvyksta 
žmonių gyvenamose srityse tie 
prie geros komunikacijos į ke-

kur nesurišama llas valandas žinomi visuose že- 
Įmės kampuose. Bet jeigu žemė

1746
1754 
1755
1759 
1759 
1797 
1822 
1857 
1875
1883 
1891 
1896 
1902 
1906 
1908
1914 
1919 
1922
19?3 Persijoj
1923 Japonijoj

žemės drebėjimai 
vulkanų išsiveržimais
pat žemės sukietėjimo ir atau-

i Vieta 
Konstantinopolyj 
Katanijoj (Sicilija) 
Syrijoj 
Silikoj
Neapolyj (Italijoj) 
Lisbone (Portug.) 
Neapolyj ■ 
Nuo Vesuvijąus 
Kalabrijoj 
Schamaki 
Sicilijoj 
Yeddo 
Algiers 
Pekine 
Lima ir Callao 
Kairo,, Egipte 
Kashue (Persijoj) 
Lisbone 
Syrijoj 
Cent. Amerikoj 
Aleppo 
Kalabrijoj 
Kolombijoj 
Krakatoa »vulk. 
Hondo, Japonijoj 
Sankriku, ” 
Martinique saloj 
San Francisco 
Messinoj ir ap. 
Centr. Italijoj 
Centr. Javoj 
čili, Pietų Am.

žuvo 
10,000 

i 15,000 
20,000 
60,000 
40,000 
30,000 
70,000 
18,000 
10,000 
80,000 

100,000 
190,000 

18,000 
96,000 
18,000 
40,000 
40,000 
50,000 
20,000 
40,000 
20,000 
10,000 
14,000 
36,000 
10,000 
27,000 
40,000 

500 
164,000 

12,000 
10,000 

1,000 
20,000 

330,000
sykiu su 
buvo nuo

Rusija Lieka Juoda po 
Senovei

Rusija šiais metais pasilieka 
po senovei juodžiausias plėtmas 
iš visų vertų minėti, didžiausias 
civilizuotame pasaulyje, ir tuo 
pat laiku lieka, grąsmingiausiu 
ir nedraugingiausia linkui kitų 
tautų. Jų grąsmingumas, viso
kie pasalingi planavimai, yra įš 
didelės dalies išauga jų aiškaus 
žemumo arba tamsumo. Sovie
tų vadai mato kad visa jų val
džia nuolat stovi pavojuje da
lykų eigos delei kitose žemės da
lyse, kurios yra gana apsišvie- 
tusios ir turi gana supratimo 
sulyginimui jų šalies 'su savo.

Bolševikai, kai vilkai, turi ty- 
kot kitus praryti, nes patįs tu
rės žlugti kada kiti čieli bus.

Šimo, ir tesėsi per visus tuos 
desėtkus milijonų metų kada 
jau ant žemės buvo gyvybė, bei 
per tuos desėtkus tūkstančių 
metų kada ant žemės radosi 
žmonėms panašus gyvūnai. Ir 
kuomet jau žmogus pradėjo sa
vo protą naudoti, jis susitvėrė 
sau baisybes kurioms pavedė že

mės drebinimo darbą. Gražu 
skaityti visokių rasių, ir viso
kių laipsnių žmonių jsivaizdini- 
mus kas žemę drebina. Vieni 
ją paguldė ant kokio senio, ku
riam judant miege žemė sukru
ta. Kiti uždėjo ant replių, kiti 
kitokioms galybėms pavedė, kas 
viskas nuodugniai aprašoma di- 
delėje knygoje “Kas Slepiasi už 
žmonių Pasakų” '(“Dirvos” lai
da).

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

“DIRVA”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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Vargšu Karaliene
(PASAKA) 

Parašė Vėjas.

(Tąsa)

Neišpasakyta gailestis suspaudė abie
jų — senosios ir jaunosios — moterų šir
dis.. . Ilgai jos pakraščiais aimanavo ir 
verkė, bet iš jurų tų keturių žvejų atsaukt 
negalėjo. . Su žvejų žuvimu dingo ir jų
dviejų viskas.... Kas dabar bemaitins 
jas?....

Ryta išeina laimės jieškoti.
Nenorėdama močiutė girdėti Rytos ap

gailės ir jausti visus jos skausmus, pasi
šaukus kartą ją prie savęs tarė:

— Mano už viską laibiau mylėtą.... 
Neilgas mano amžius beyra, užbaigsiu aš 
jį taip kaip galėsiu; mane priglaus ir kai
mynai, ir giminių čia turiu.... Bet ne
noriu aš matyti tavęs jaunos kartu su ma
nim vargstančios.... Eik tu į platų pa
saulį, pajieškok sau laimės.... Dar tavo 
visas gyvenimas tavęs laukią. Blogiau ner
iasi. negu čia turėjai. Tik buk visur ir vi
siems gera ir ištikima, o- laimė visad bus 
Su tavimi-. - -

— Bet mano norų yra globoti ir žiūrėti 
tave, močiute, nes tu mane priėmei mano 
nelaimės valandoje.... Nejaugi aš turiu 
tave palikti tavo nelaimėje ?.... — verkda
ma kalbėjo Ryta.

— Brangi mergaite, nekalbėk taip; ži
nau tau širdį skauda,-ir man bus sunku su 
tavim skirtis; bet iienumesk savo jaunys
tės prie manęs, nykstančio tvarinėlio: ma
ne priglaus mano brolio vaikai, o tu rasi 
sau laimę, nes tu žadėta ne čia likti ir su
nykti ant visados....

Neturėdama Ryta ką atsakyt ant šių 
mylėtos savo senelės žodžių, pasiėmus pun
delį į rankas, su ašaromis akyse atsibučia
vus ir atsisveikinus su senute, apleido ją, 
skubėdama kuogreičiausia pranykti, iš to 
žvejų kaimelio kad graudumas jos širdies 
neslogintų.

Dabar Rytos širdyje gyveno tik jos tė
velis ir ši gera senelė.... Bet senelė ją iš
stumia nuo savęs, o tėvas prakeikęs išva
rė, pas jį negryši.

oo.o
Rytai beeinant, mintyse, švaistėsi jos 

mirusios močiutės pasakojimai apie kara
lius, kunigaikščius, didelius miestus; tvir
tas pilis, ir ją valdė noras .kaip nors visa 

. tai matyti. Iš dabar tik ką apleistos sene
lės žodžių ji žinojo kad šią -šalį valdo kuni
gaikščiai, taigi ji pasiryžo eiti į tą miestą 
kur jų pilis buvo.

Po ilgos kelionės, gerų žmonių pamai
tinama ir parodoma kelią, Ryta pasiekė 
sostamiestį kur radosi kunigaikščių pilis 
ir visas miesto puošnumas buvo kitokis ne
gu ji matė mažuose miesteliuose ir kaimuo
se.

Spstapilėj jai viskas išrodė laibai pui
ku. Jai labai patiko.

Ryta patenka Į kunigaikščių palociūs.

Ėjo ji plačia gatve, dairydamosi, kaip 
tuoj ją užkalbino kita moteris:

— Kur beeini, dailioji mergaite?
— Kur einu? — užklausė savęs ji, at

sisukdama į moterį. —- To tai pasakyt ne
galėčiau. čia atėjau, nes labai norėjau ma
tyt sostapilę ir gal kaip nors gausiu pama
tyt šios žemės valdovus.

— Tai eik su manimi ir kunigaikščius 
kasdien matysi, — tarė jai moteris.

Ryta nudžiugo, bet nepasitikėdama pa
klausė :

— O kas per viena tamista esi?
— Aš esu kunigaikščių palocių tarnių 

užžiurėtoja, jų perdėtinė. Dabar buvau 
beeinanti pas savo pažįstamą,, kuri žadėjo 
prirodyt vieną mergaitę, nes mums reikia 
vienos tarnaitės kunigaikščių dvare. Lai
mė kad tave sutikau, nes savo dailumu ir 

i jaunyste tu tikrai tai vietai tiksi.
— Sutinku, tamista, nes man labai 

prieglaudos reikia, — tarė Ryta. Ji dabar 
džiaugėsi galėsianti po kunigaikščių ramus 
vaikščioti ir juos regėti;

Moteris su Rytą sugryžo į palociūs, pa
rengė ją. tinkamais tarnaitės rubais,’pada
bino, ir supažindino ją su jos pareigomis.

Puikus Rytos veidas dideliai nustebino 
kunigaikščius Aistri ir Tairą, o taipgi ir 
Aistrio žmoną, nes visame jų dvare nebu
vo tokios skaisčios ir patogios mergaitės. 
Visi jie džiaugėsi Ryta ir ji liko artima 
prie kunigaikščių tarnaitė. Jos tarnystė 
buvo atliekama taip tinkamai -ir nudavu- 
siai kad viskuo kunigaikščiai buvo paten
kinti, o kunigaikštienė Leda ją pradėjo 
mylėti ir prie savęs laikė.

Bet neilgai ji tarnaite tebuvo.... Ry
ta turėjo nustoti tos savo vietos — tik ne 
nusiminimui, bet didesniam jos džiaugs
mui, nes per jaunesniojo kunigaikščio Ais
trio patarimą Leda pakėlė Rytą Į dvaro po
nias, ir ji dabar liko lygi visoms garbes 
moterims pilyje, tik ją iš visų kitų skyrų 

, jos puikus veidas ir gražus kūno sudėji
mas..

O 0 0

Prasidėjo linksmas' Ryttii'igyvenimas.
Laikas bėgp gana lėtai. Ryta tankiai 

apmąstydavo senelį savo tėvą bei tą gerą 
senelę jos priglaudėją, bet niekur jų matyt 
negalėjo, ir nesitikėję susitikti.

Būdama mergaitė vargingų tėvų, per 
vargus dasigavus prie tokios aukštos ir 
garbingos vietos kunigaikščių rūmuose, ar 
gailėjosi ji vargšų, ar atsiminė apie juos 
ir ar panaudojo savo galę jiems pagelbėti?

Taip: ji buvo labai jausli, gąilėstįnga 
ir mielaširdinga tiems visiems kuriems tik 
reikėjo pagalbos. Ką tik atliekamo turė
jo ji visada skirdavo vargšams. Užtai ji 
tuoj likosi praminta “Vargšų Karalienė”.

Visoje pilyje, tik delei to kad kunigai
kščiai ją mylėjo, ji buyo vadinama antra 
kunigaikštiene, nors tokia dar nebuvo. O 
jai kitos mergos labai pavydėjo, ir tūlos 
net troško jai pražūties.

(Bus daugiau)

T. M. D. REIKALAI
Ruoškit Vajaus

Atskaitas
Jau laikas pradėti skelbti kas 

pasižymėjo TMD. vajuje, šeši

dalis tūkstančių kūdikių vartojusi J 
Eagle Pienų. ' Tą liudija jų dėkingosĮj 
motinos. Šitoms motinoms nėra kitoj? 
maisto taip visur vartojamo ir tai® 
pasekmingo kaip Eagle Pienas, ’f

Reikalaukit Šių Knygų
’“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS

At t i los Siaubimas Lietuviu Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ............$1.00
Drūtuose audeklo apdaruose ..................$1.50

šešėliai >— Labai akyvas tuo vardų vaizdelis, taipgi 
vertiniai iš' garaaus-rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir vertė
Tutelis. Pusi. 160 ..............................50
Tvirtai apdaryta ........................  $1.00

Vienuolyno. Slaptybės. lodomus ir svarbus aprašymas 
iš yiejąuolių gyvenimų (kliostoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai ........................................................ 1.00

Kas Šiepiasi už Žmonių Pasakų —įvairiu amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
į tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir
dievų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi......75 
Drūtuose audimo viršeliuose ..................$1.25

Rusijos Moterų “Mirties Baluli jono” Vedėja Marija- 
Bočkarcva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 29'5 puslapius .............................$1.25

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės* 
amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų.
Su j nvcikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoiiją. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pusi.........$1.00
Ta pati audinio viršeliais ......................$1.75

Mahometo Kelionė lį Dangų — aprašymas Mohamę- 
tanizmo ir įkūrėjo Mohamelonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti mėksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1915 m. 125 pusi....................50

Užtekanti Saulė—Patriotizmo, meiles ir mokslo pa
veikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių da
lykų. Paraše K. S. Karpavičius. Su paveikslais.;. . 
Knygelė turi 94 puslapius ............................. '.35c

Kandidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan
diją, jauna bastūną-klajotojų po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tilę geras yra, o sutiko tik blogą. Jo kariones, mei
lė, kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio- \ 
jimai, jėzuitų gaudymai; aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.
Kaina 50c. Audimo viršeliai............................ $1.25
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Šaukiama Nauj. Angli
jos Aps. Suvažiavimas

Pranešimas Kuopoms
TMD. kuojų Naujosios Ang

lijos Apskričio suvažiavimas 
Įvyks kovo 22 d. Suvažiavimui 
vieta yra paskirta 327 Ę Street, 
So. (Boston, Mass., t. y. Sanda
ros 7-tos kuopos svetainėj, — 
toj pačioj ką pereitą metą Ap
skričio suvažiavimas laikyta.

Suvažiavimas prasidės su de
šimta valanda išryto.

TMD. kuopos kurios priklau
so prie Nauj. Anglijos Apskri
čio turi teisę pasiųsti savo dele
gatus Į tą suvažiavimą su pil
nais Įgaliojimąis-mandatais.

Butų geistina kad kiekviena, 
gyvuojanti kuopa prisiųstų kuo- 
daugiaųsią delegatų sulyg kuo
pos narių skaičiaus, ir. kad pa
sirūpintų priduoti-naujų suma
nymų, Įnešimų labui savo lite- 
ratinės organizacijos.

S. S. Baronas,
Nauj. Ang. Apskričio Rast.

Nuo Redakcijos: Butų labai 
geistina kad Apskričio suvažia
vimas nuodugniai apsvarstytų 
ir paduotų savo išsprendimus 
reikale TMD. Kultūros Fondo 
kuris šelpia moksleivius einan
čius aukštuosius mokslus.

Kaip Kultūros Fondas steigė
si, ir kaip pereitas TMD. Sei
mas dalyką paliko, nėra gali
mybes Fondui savo prakilnų 
darbą varyti, nes nėra pinigų.

Ant aukų remtis toks darbas 
negali, nes jis nėra tiesioginai 
labdaringą^ kaip kad našlaičių 
ar kitokių šelpimas. Šis Fondas 
gelbsti .moksleiviams .jų' užsi- 
briežtą tikslą .pasiekti, ir jie pa
skui, stoję ant savo kojų, grą
žina paskolą,.

Kaip iš pereito numerio ma
tėme, Clevelando 20-ta kuopą 
pasiuto kalį Kultūros Fondas 
butų paremtas ant verstinų mo
kesnių, t. V;, kad kiekvienas T. 
M. D. narys mokėtų tam tikrą 
nustatytą metinę mokestį į iž
dą su visais mokesniais, ir tuos 
pinigus Sekretorius iškirtų Kul
tūros Fondo sąskstiton.

Daug nereikia: užtenka de
šimties centų , ar tam panašiai 
nuo/nario į metus, ir Kultūros 
Fondas . buįų pasijovus, rimtas 
darbas, ir jo remiami mokslei
viai galėtų savo mokslus tęsti.

Aukomis remiantis, nebus ga
limą daug atsiekti. .Vieni vieną 
metą duos, paskui vėl neduos, o 
kiti visai neduos. Vieni per
daug nusiaukaus, kiti nei centu, 
neprisidės, nors visi skaitosi ly
gus nariai.

Nekuiiie gal sakys kad negai 
Įima T. M. Draugijoj tokio mo
kesnio uždėti, lies yrd visokių 
pažiūrų narių. Bet tą mes ma
tome ir Susivienijime: nekurie 
ant organo nenorėtų mokėti, 
nes “Tėvynė” jiems baisi, vie
nok moka ir nieko nesako, lies 
tai yra įstatymas;

Nauj. Anglijos Apskritis tą 
aptaręs lai paskelbia organe ir 
paleidžia kitoms kuopoms aptar
ti; Ateis laikas, Seimas arba 
dar nesulaukus Seimo, bus ga
lima Kultūros Fondą padaryti 
rimtu (.dalyku.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

3352 Superior Ave. Cleveland, O.
P. A. Dėdynas — Vice-Pirmininkas

96 Millbury St. Worcester, Mass.
V. Sirvydas — Sekretorius 

193 Grand St. Brooklyn,. N Y.
Mrs. F. L. Bemat Stowe — Iždininkė

62—23rd St. Jackson Heights, N.Y.
J. Krasinskas, A. Kriaučialis — Iždo 

Globėjai — Worcester, Mass.
Juozas Solis — Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

Šerno Raštu Atbalsiai , 
H Nors 1922 metais Detroito 
Seimas, nutarė šerno Raštų ne
leisti ir tas-nutarimas buvo pla
čiai išgarsinta, vienok ir po šiai 
dienai gaunama užklausimų iš 
aukavusių .tam tikslui, kaip yra. 
su, šerno Raštų leidimų.

Gerai kad draugijos ar yputos 
kurios tam tikslui pinigus davė 
teiraujasi jeigu nežino, neš tai 
jų reikalas.

Kad visiems butų aišku, tu
riu pažymėti sekantį reikale tų 
raštų.

Pirmas dalykas, šerne, raštus 
buvo sumanyta leisti kad davus 
Šernui iš ko pragyventi kuomet 
jis liko be cento ir be užsiėmi
mo. Tuo jausmu vadr.odamies, 
visi ir aukavo ir mane jo raš
tus išleisti, nes kitaip nebūtų 
buvę galima jam pašalpa su
rinkti.

Seneliui ’Šernui tuojau buvo 
duota paramą arba atlyginimas 
už jo raštus kad jis turėtų iš 
ko gyventi. Jis neužilgo mirė.

Prieš Detroito Seimą šernui 
mirus ir nepalikus jokių naujų 
raštų kuriuos galima butų leis
ti, senuosius peržiūrint pasirodė 
kad jų labai Idaug yra išleistą 
knygose ir antru .kartu leisti 
neužsimoka, o prie to ir pirmes
ni leidėjai draustų, todėl ir ne
siimta leisti, ką Seimui ir paaiš
kinta. Tuo remiantis. Seimas 
Šerno Raštų leidimą atidėjo, ar
ba, kitaip sakant, nutarė neleis
ti, todėl ir negaus jų niekas per 
Tėvynės. Mylėtojų Draugiją, o 
kas nori gali gauti pirkti kny
gynuose paskiromis knygomis.

Tėvynės Mylėtojų Draugiją 
atsiskaitys su aukautojais Šer
no raštų leidimui savo laidos 
knygomis.

Dabar gali susinešti su Cen- 
1 tro Sekretorium savo knygų ga
vimo reikalu. Galės gauti iš 
Draugijos pirmesnių laidų kuy- 

i gų arba' naujai leidžiamų;
Draugijos ir pavieniai kreip- 

; dalijiesi Į Centro Sekretorių tu- 
/■ri pažymėti sekančius dalykus, 
! darbo palengvinimui:

1) Ar per TMD. aukas siun
tė;

2) Kiek siuntė,
3) Kada siuntė,
4) Kokia ypąta ar draugija 

siuntė;
5) Ką siuntė: auką Šernui, ar 

pinigus jo raštų leidimui?
Tie dalykai yra užrašyta pas 

Centro Sekretorių, tik lengves
niam dalykų pertikrinimui geis
tina tą pažymėti?

Kurie siuntė auką Šernui tai 
jų pinigai buvo pasiųsti, todėl 
tie negaus už savo sumą knygų. 
Tiktai tiems asmenims ir drau
gijoms bus knygos duodama ku
rių buyo siųsta raštų: leidimui.

K. S. Karpavičius, 
TMD. Centro Pirm.

mėnesiai nejučiomis praėjo.
Kurie nariai darbavosi tie pa

darė žymią naudą savo kuopai 
ir organizacijai. Kurie rankas 
sudėję snaudė tiems vistiek tas 
laikas praėjo ir neturi kuo pa
sirodyt.

Organizatoriai ir Vajavadai 
susiuskit Centro Sekretoriui sa
vo vardus su naujais nariais, ir 
su kuopų valdybų patvirtini
mais, sykiu, suprantamą, ir su 
naujų narių mokesniais. ’

Kožna laukianti motina kuri trok
šta pasilaikyti geroje sveikatoje, tu-Į 
retu valyti savo dantis po kožuo vaH 
gio su Colgate’s Ribbon, Dental! 
Grėam. Dantis sugrffriina matsta ku- 
ris duoda stiprybę motinai ir jos kū
dikiui. Colgate’s valo dantis saugiai 
ir pilnai.

Skaityk atidžiai kas savaitė šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
S.moves Lydą tautos kuri, kaip matoma, yra bu
bąs Lietuvių prabotč. Paraše J. O. Sirvydas. Vi
si puslapių yrą 35......t... .... .10

Pasmlio Minčių Šaltinis: Knygos — V. J. Budrike 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
k| žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. Pusi. 55................25

Filosofijos Straipsniai — žeigeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas.
Kįek'.denam svarbu tą knygą turėti. Pusi. 232 . .31.00
Audimo apdaruose ..................................  $1.75

Teji<ybęs Pasakos — Rinkinis įv*.:rių gražių apsaki- 
melių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. Šalčius*. Pušį. 67. ...................25

Laimūs B-ejieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Paraše Pf. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pūsi. ---- :•..........35

Kristus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
d ė Balzac. Verte Karolis Vairas. Pušį. 43 . . .... 25

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

Lietuvos Istorija
Centro Valdyba gerai padarė 

nutardama leisti modernišką 
mokslišką Lietuvos Istoriją, nes 
mums‘reikėjo jau senai tokia 
turėti, gražioje Lietuvių kalbo
je parašyta, ir faktiškai viskas 
Išdėstyta.

Eųciklopedinis tomelis “'Lie
tuva” irgi bus labai tinkantis 
del visų. Mano supratimu, kol 
kai mes šių veikalų neišleisime,

GEkOVes skYRIUS

Kūdikly apriJplrJmas ir pe
nėjimas yra. dalykas gyres 
svarbos šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tei 
yra dalykas* kur) mes tu
rime reguliariškals fcdko. 
tarpiais atvirai IsisvaJ 

®pcrSviMcatL(

STRAIPSNIS 114

DEL APRŪPINIMO et 
MOTINŲ IR JŲ |J 

KŪDIKIŲ SVEiKATOS.g

Siame skyriuje mes laikas 
nuo laiko gvOdensime re!« 
kalus įdomius būsiančioms 
noUnoses ir tnoliuoms ju>*. 
njj kūdikiu.

PRIEŽIŪRA INDŲ VARTOJAMU 
KŪDIKIŲ PENĖJIMUI

Visi šaukštai, puodeliai, vkaurados, 
m ievos, bonkutės ir žindukai turi bū
ti sterilizuoti verdančiame vandenyje 
prieš pat vartojimą. Sterilizuoti rei
kia ir kiekvienas skuduras ar rank
šluostis kurs vartojama tų indų šluo
stymui. Buk tikra kad ir jūsų ran
kos butų visai švarios, it nešosek nei I 
spjaudyk arti kūdikių maisto. Ge
rai yra perleisti verdančio vandens 
per dėžę pirm atidarymo, ir žiūrėk 
kad atidarytojas butų švarus. Tai 
apsaugos įmones kurios gali sutau
pyti gyvybę., . Visokįs vanduo reilca- 
lingas kūdikiui maitinti turi būti iš- j 
virintas ir atvėsintas, ir laikomas I 
tandžiai uždarytame stikle. Vienu Į 
sykiu atvirink tik tiek vandens kiek 
reikia visos dienos penėjimui. Ge
riausia bonkutė penėjimui yra tokia 
kurią ..galima išplauti su trintuku į’ci- 
šus Į vidų — bonkutė kai kona, trum
po kaklo, plačia apačia ir išžymčta 
iki astuonių uncijų. Naujai nuplik- j 
ta bonkutė reikia sustiprinti paver- j 
dant įdėjus į šaltą vanden, virint kei
kią 20 minutų. Tada bonkutės nier 
kad netriiks jei Į jas pilsi verdančio I 
vandenio. Kūdikiui ’pabaigus valglyti ! 
reikia viską iš bonkutės išlieti, pęr- j 
plauti šaltu vandeniu, ir pripildžius 
šalto vandens palikti stovinčią iki ją 
-galėsi išplauti su šiltomis muoluoto
mis putomis, vartojant trintuką (še
petį). Tada vėl perplauk per keletą 
vandenų. Pirm vartojimo įdėk i ver
dantį vandenį ir pavirink 15 minutų, 
sterilizavimui. Nebepcrplauk jų po 
sterilizavimo.

Koniškas žihdukas-čiulpikas yra 
geriausias dėlto kad jį gali išversti ir 
išvalyti, čiulpikai su ilgaiš tumes 
vamzdeliais arb^i kitokiais pridėČkais 
niekad neturi būti vartojami, kadan
gi sunku juos išplauti. Skylutė čuil- į 
pike turi būti tik tokio didumo kad t 
pripildžius bonkutę ir apvertus ją, j 
pienas greitai lašėtų. Jei skylė bus 
tokia didumo kad pienas bėgs tai ku-. 
dikis pergreit turės ryti maistą.

Jusi) kūdikis, tinkamai augs ir 
tarps į sveikatą ir stiprybę, jei duosi 
jam geriausią priežiūrą ir geridusį 
maistą. Vikri ir stipri sveikata yra

TMD. KUOPOS, UŽSIRĄKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANA—KAI- 
NA $1.50 METAMS. ‘ŠEKIT T.
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI

Dept. I

Pei’ virš šęšiosd&j 
šimts septynius nį| 
tus gydytojai išra*i 
šinėjo ir rekomen-J 
davo Borden’s Ea
gle Pieną, motinom! 
kurios negalėjo žiB; 
dyti savo kūdikiiį

Eagle Pienas 
svaras, saugus į| 
sveikas maistas, t?i 
čia prirengtas kū,«; 
dikiiĮ penėjimui. |

Jei prisiusite šit: 
apgarsinimą į The 
Borden Company] 
Bordęn Buildind 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboj^ 
paaiškinta kaip peį 
neti jūsų kūdikį šūi 
Eagle Pienų.

8
«

Dabar užsirašyk
i “AMERIKOS LIETUVĮ”
» “AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramiu i 
H pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 8 
g žinių, yra naudingas fajokvienam Lietuviui. Užs'irašylcit I 
g jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų uarašinėt “Amerikos Lietuvi”, par- i! 
a davinėti knygas ir gražias laiškams popieraS. Adresuo- | 
g Įeit pinigus ir laiškus siųsdami: J |
I “AMERIKOS LIETUVIS” j >
g 1 4 Vernon Street Worcester, Mass. | Į
1 .......... 'J I
miKttsaiiitattttstuiiniiitinttttiiiiiituttttittaKuttttttttttistnnnKaaiataaaass r

Skaitykit šią knygą, rasit kokia yra jūsų laimes žvaigžde, kokia jūsų laimė.

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias! 

I mes nuolat patčmijame. Aprašoma paskirai kpžnos didesnes žvaigždės to.: 
Irimas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi su?yį 

Įmeta kurio? žvaigždes pagal astrologų išrodymų turi įtekmes ant žmoniyį
nereikėtu pradėti daugiau dide- . i . rz- A
lių veikalų leisti. Į Knygoje yra 429 puslapių. ’ Kaina už vieną $1.50. D vi už $2.00:
bai \^kqiiT^kl°?eCtU? ,ld'! Isigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingų 

I neišpildoma dalykaSmnors šiuo' Daug paslapčių atidengs jums ši knyga — tai yra antra “Kas Slepiasi ui 
i laiku. Jei bent padarius di-! Žmonių Pasakų”, apsakanti apie slaptybes erdvių kūnų kaip pirmoji ap 
i džiausi atsišaukimą tuo reikalu sako apie tai kas dedasi ant žemes ir po žeme. Ši knyga daug jūsų apšvieti 

į visus Lietuvius ir tautą, gal I pasitarnaus. Reikalaukit tuojau. Su užsakymais siųskit ir pinigus, 
ir pasisektu ta padaivti.

J. d. DangveckasJ REIKALAUKIT “DIRVOJE” — 3352 SUPERIOR A V. CLEVELAND
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is tūkstančių kūdikis vų : ' 
sic Pieną. Tą liudija į jį f 
finos; šitoms motinoms tįj ' 
istotaip visur .vartojimo j į 
lekmingo kaip Eagle Piejį .

/

D Ii R V A

Cožna laukianti motina I®, 
pasilaikyti geroje sveikatą 

ų valyti savo dantis po kį 
su Colgate’s Ribboų į 

įam. Dantjs sugftiina njį. 
duoda stiprybę motinai i > 
iui. Colgate’s valo dantį s į 
pilnai.

Skaityk atidžiai kas saniųi 
aipsnius ir pasidėk ateičiai

REFORMĄCIJA
PMD. KUOPOS, UŽSIRAKI 
SAU T. M. D. ORGANAI i 
MA $1.50 METAMS. 'Sffih Į 
H. D. REIKALUS ATUbį

CUPRANTAMA, esate girdėję apie Re- 
' formacijų, — kitaip sakant, kalbant 

apie Reformacijų, nenoromis mųstoma apie 
narsuolius keleiwus, plaukusius Į tolimus 
kraštus, per oekanų, “jėškoti tikėjimo lais
vės”'. Laikui bėgant, ypatingai gi Protes- 
tonų kraštuose, su Reformacija jungiama 
“minties laisvė”. Martinas Liuteriu yra 
skaitomas pryšalUnių pažangos eilių vadu. 
Bet kai pamuštai, k^d istorija nėra tai eilė 
komplimentų ir pagyrimų, nukreiptų Į vie- 
nų-kitų senovės darbuotojų, kai pabandai 
susekti, kas tikrenybėje yra atsitikmę, tai 
ir pamatai praeitį visai kitokioje šviesoje.

( Nedaug tėra žmogaus gyvenime daly
kų, kurie butų visiškai tobuli ir geri arba 
visiškųi nelabi ir niekam netikę. Nedaug 
tėra dalykų, kurie butų visiškai juodi arba 
visiškai balti. Sųžiningo istoriko pareiga 
yra patiekti teisingų nušvietimų gerųjų ir 
nelabųjų kiekvieno istorinio įvykio pusių. 
Labai sunku yra tai'atsiekti, nesą vienam 
musų patinka vienas dalykas, kitam gi pa
tinka kas kita. Bet privalome bandyti ir 
privalome būti, kiek galint, bešališki ir. tei
singi ir neprivalome leisti šališkumu per
daug j mus veikti.

įrašyk

LIETUVI"
savaitinis laikraštis 1* 
škų straipsnių, ir svsi 
m Lietuviui. Užsirak 
raštį.
; “Amerikos Lietai”/ 
karas popierae. Ate

JETUVIS"

Štai, pavyzdžiui, kad ir šitos knygos 
autorius, — jis užaugo Protestonų krašte 
ir Protestonų šeimynoje. Jis iki dvylikos 
metų amžiaus nebuvo matęs nei Vieno Ka
taliko. Pasitikęs pirma Katalikų, jis jau
tėsi ne kaip, net truputį pabūgo. Jis bu
vo girdėjęs pasakojant, kaip Spanijos In
kvizicija sudegino, iškarstė ir išskerdė tuk: 
stančius žmonių, kuomet Albos kunigaikš
tis stengėsi apvalyti Danus nuo Liuterio ir 
Kalvino erezijų, arba atskalunybių. Visa 
tai atrodė berniukui baisiu ir realiu: lyg 
visa tai butų buvę tik pirm kelių dienų ir 
lyg visa tai galėję butų pasikartoti vėl 
šiandien, arba rytoj. Rodos, vėl galinti 
pasikartoti Šv! Baltramiejaus Naktis, ir 
jis, mažiukas ir nekaltas, galįs būti pasker
stas ir jo mažas kūnelis išmestas pro lan
gų, kaip kad buvo padaryta su Admirolu 
Kolinji (de Coligny). Paskui, už kelių me
tų, jis apsigyveno Katalikų krašte ir paty
rė, kad čia esama daug malonesnių ir daug 
pakantesnių žmonių, negu jo paties tėvy
nėje. Dideliai nustebęs, jis paregėjo, kad 
Reformacijai įvertinti reikia pažinti taip 
jau ir Katalikų pusė, ne vien tiktai Pro
testonų.

Aiškus dalykas, kad šešiolikto ir sep
tyniolikto amžiaus žmonės, gyvenę pačiais 
Reformacijos laikais, kitaip žiurėjo į tuos 
dalykus.- Jie visados jautėsi esu teisingi, 
gi jų priešininkai, jų nuomone, visados kly
dę. Šičia buvo klausimas'pakarti kitų, ar 
pačiam būti pakartu, ir abi pusi, žinoma, 
norėjo korimo darbų atlikti. Ir visa tai 
buvo, suprantama, žmogiška, ir nei vienų, 
nei kitų negalima jau perdaug kaltinti.

Worcester, & 
r-.v . z .

gždė, kokia jusi|

husose
šių ir jų grupių įį į 
didesnes žvaigždė L 
aveikslais; taipgi1 į 
i įtekmės ant a® j

D. Dvi ® $2 ’ 
je — jįe bus w Į 
tirira “Kas Slepi* I 
unų kaip pirmoj 
rga daug jūsų apsi 
iųskit ir pinigus. ,

: A V. CLEVEU

Pasižiūrėję į pasaulį, kaip jis buvo 1500 
metuose, štai kų matome. Viduramžių feo
dalinės betvarkės jau nyko* užleisdamos 
vietas gerai sucentruotoms karalijoms. Vį- 
sųgalingiausis valdovas buvo didis Karolis, 
dar tuo metu vygėje. Jis buvo ainis Ferdi
nando ir Izabelės, taip gi Hapsburgų Mak- 
similiano, paskutiniojo viduramžių ritierio, 
ir jo žmonos Marijos, dukters Karolio Nar
siojo, to puikąus Burgundijos kunigaikš
čio, kurs sėkmingai kariavo prieš Francu- 

, žus ir kurį ližmušė nepriklausomieji Švei
carai kaimiečiai. Kūdikiui Karoliui teko 
didesnė žemėlapio dalis, visos jo tėvų, se
nelių, dėdžių, tetų ir pusbrolių žemės Vo
kietijoje, Austrijoje, Olandijoje, Belgijoje, 
Italijoje ir Spanijoje, kartu su jų kolonijo
mis 'Azioje, Afrikoje ir Amerikoje. Tikra 
likimo ironija, jis gimė Ghento mieste, ku
riame Vokiečiai, užgrobę šiuo Didžiojo Ka
ro metu Belgijų, buvo įrengę kalėjimus; be 
to, jis, būdamas Spanijos karalium ir Vo-

kietijos imperatorium, buvo išauklėtas Fla- 
mandijoje.

Tėvui mirus (sako, jis buvęs nunuody
tas) ir motinai išėjus iš proto (ji keliavo 
po savo valstybę, vežiodama savo mirusio 
vyro lavonų karste), kūdikį auklėjo rusti 
jo teta Magrietė. Valdydamas Vokiečius, 
Italus, Spanus ir dar bent šimtų visokių 
kitų tautų, Karolis augo Flamandu, ištiki
mu Katalikų Bažnyčios sunum. Jis, iš bu-
do, gana tingus. B;et likimas paveda jam 
valdyti .pasaulį tokiu metu, kai visas tas 
pasaulis /pergyvena tikėjimo karštį ir su
irutes, Per visų laikų jis važinėja tai iš' 
Madrido į Insbrukų, tai 'iš Bruges j Vienų. 
Jis mėgsta taikų ir ramų gyvenimų, bet yra 
priverstas nuolatos; kariauti. Penkisde- 
šimts penkių mėtų amžiaus sulaukęs, jis 
atsuka, taip sakant, žmonijai nugarų, ne
kęsdamas jos ir jos kvailumo^

Už trijų metų jis miršta, pailsęs, už
sipylęs.

Tiek apie imperatorių Karolį. Dabar 
pakalbėsime apie Bažnyčia, ta antrų 'di
džiulę pasaulio jėgų ir galybę. Bažnyčia 
buvo jau labai pasikeitus, sulyginus šiuos 
laikus su Vidurinių Amžių pradžia, kuo- 
rtlet ji buvo pradėjus kovoti su stabmel
džiais ir skelbti, jiems maldingo ir teisingo 
gyvenimo patogumus. Pirmų pirmiausių 
reikia pastebėti, kad Bažnyčia jau labai 
praturtėjo. Papa jau nebėra nužemintų 
dvasioji Krikščionių avelių ganytojas. Jis 
gyvena didžiuliuose rūmuose, apsuptas dai
lininkų, muzikų ir garsių rašytoju. Jo baž
nyčiose ir koplyčiose pilna naujų paveikslų, 
,ant kurių šventieji panėši labiau Graikų 
dievaičiams, ne kaip šventiesiems. Valsty
bės reikalai užima dalį jo laiko. Likusį lai
kų užima senovės Romėnų stbvylos, nese
nai atkastos Graikų vazos, naujų vasarna
mių planai, naujų scenos kurinių repetici
jos.' Kardinolai ir arcivyskupai seka pa- 
pos pavyzdį. Vyskupai nenori atsilikti nuo 
arcivyskupų. Tik vieni kaimo kunigužiai 
lieka ištikimi savo pareigoms. Jie pasilie
ka nuošalus nuo padykusio pasaulio, nuo 
grožės ir smagumų stabmeldiškos meilės. 
Jie pasilieka nuošalus ir nuo vienuolynų, 
kur vienuoliai, rodos pamiršę savo senovės 
betui’to ir nusižeminimo apžadus, gyvena 
smagiai ir linksmai, saugodamies tiktai to, 
kad nepapiktinus žmonių.

Pagalinus, lieka dar šiaip žmonės. Jie 
dabar yra turtingesni, ne kaip bent kada 
buvo, gyvena goresniuose namuose, leidžia 
vaikus į 'geresnes mokyklas, stalo daug 
gražesnius miestus, turi gerus ginklus ko
vai su priešais, plėšikais-baronais, kurie 
per šimtus metų smaugė mokesniais visus.

Tai šitiek apie vyresniuosius Reforma
cijos aktorius.

(Bus daugiau)

DAINOS, DEKLAMACIJOS, EILĖS 
Tinka pasiskaitymui, deklama- 

mui ir dainavimui.
Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-eilių ir dekla

macijų knygelė. Telpa joje K. S. Karpavičiaus, 
A. .Tasinskiutes, Vyturėlio ir kitu vyru ir merginų 
eiles. Pušį. 172 ........................... ....................... ’ .50

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ii' šiaip skaitymui. Pusi. 144 ..... ........................' .50

Trimitas — daili knygele įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir juokų eilių. Paraše K. S. Karpavičius. 
Puslapių 144 ...........................'........50

Tėvynės Įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Parašė 
Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais, gražia 
žalia spalva. 80 puslapių .......................35

Ašaros ir Džiaugsmas — Rinkinis įvairių eilių tin
kanti? visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Para
šė Jul. Baniulis. Pusi. 107 ....... .............................. 50

3352 Superior Ave. • Cleveland, Ohio.

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

Žodynas 
Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 
yra vienoj dalyj pradėti Lietuviški, kitoj Angliš
ki, taip kąct kurios kalbos kokio žodžio reikia to
ki gali rasti, šis Žodynas bus jums didelė pagal
ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
yra grynas mokslas per save. Reikalaukit0tuo
jau — nelieskit. be Žodyno.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ... .$10.00 
Tas pats, gera morokko oda ............$11.00
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JUOKIS
•*

ir Svietas Juoksis sy
kiu sų Tavimi

NEGALIU SUPRASTI ,
NęgąHų, mergele, 
Ąš 'tavęs suprasti, 
Negaliu širdinės 
Slaptybės surasti!

Veltui, mergužėle, 
Aš spėkas aikvosiu, 
Veltui su audromis 
Ilgai bekovosiu.

Kol 'tąv.ęsy merguže,
Suprast nesuprasiu, 
Tolei ir ramybės 
širdžiai ša v’ nerasiu... •

Svajonė..
Nuo Juokų Red.: šios gerte? 

Svajonės eilės nelabai teisingos 
iš žvilgsnio tų kurie žino, o ku
rie nežino turi ’ žinoti kad ne 
veltui tos didelės -pastangos de
dama: Norėti mergelės paslap
tis žinoti- yra tuščias daly-1 
kas, kadangi jos tokios yra be
reikšmės, tuščios, išpustos kad 
po to nelieka nieko apie ją žin- 
geidaus, todėl reikia stengtis 
vis nebaigti sužinoti.

Paliauti jų žingeidavus ne
reikia, nes tuomet jai esi mei
lus ir ji mislina kad apie ją la
bai rūpinies.

Kuris sako veltui laiką aik- 
voja mergelės paslaptis -tyrinė
damas tas klysta, nes jeigu su
stotų, netektų sau nekalto sma
gumo.

Daugiausia vyrai praleidžia 
laiko bandydami atidengti vieną 
paslaptį kuri yra viską lemian
ti, tai-: “ar ji mane myli?”"

Jeigu myli, tada ji labiausia 
būną paslaptinga, ir kurie tą ži
no jie ir nesiteirauja ar myk— 
jie tik džiaugiasi, nes mergelė 
labiausia paslaptinga yra ta ku
ri pasidaro paslaptinga kuriam 
vienam, nors prie kitų atvira ir 
visai kitokia. Kurių nemyli, tie 
aiškiai tą mato ir nęręikįą tei
rautis jos paslapčių, o kurį my
li tą jos paslaptis- išduoda, ir 
iš visų pusių, gali mergelę žino
ti.

į/

šituo gali pasinaudoti ir mer
gelės: nes jeigu bernelis .kurią 
myli jis ir jai būną pilnas pa
slapčių, ir giliau į jas vynioja
si, * iki, kaip kokunąs, pagaliau 
išeina iš savo ploščiaus ir apsi
reiškia visame savo gyvume ir 
atvirume.

&
“Naujienos” savo nedėldienio 

laidoj viename straipsnio ąnt- 
galvyje. klausia: “Ar Maiše Yra 
Gyvybė?”

Tą ir paprastas mokyklos .vai
kutis gali 'atsakyti: Nėra.

Marse jokios gyvybės negali 
būti, kaip nėra ir žemėje, o tik 
ant žemės,

Smulkmenas imant, tiesa, že
mėje gyvybė yra, bet “Naujie
nų” rašytojui pirmiau reikia ži
not ar yrą kokia gyvybė ant 
Marso, o paskui tik tegali knis
tis į Marsą.

Tai vis vaisiai “naujos rašy
bos” — nors ir kvailos, bile tik 
naujos....

Bolševikų “Rokunda 
Sumeni jos”

“Kąpitąlizmo” šalyje:
Važiavo trūkis, "apvirto, užsi

mušė keli žmonės — kapitalis
tai kalti kam gelžkelio relės ne
tiesios.

Vaikąs bėgdamas per gatvę 
palindo po automobiliu-- (kuriuo 
važiavo darbininkas) 1— vaikas 
užmuštas: kapitalizmo auka.

Kasykloj darbininkas gręžda
mas skylę uždegė kasyklos gą- 
žus, kasyklą sugriuvo, darbinin
kai užmušta — kapitalistai kal
ti kam žemėj gąza’i pasidaro,

Rusijos “Rojuje”:
Sovietų rojuje komisaras nu

šovė darbininką — puiku.,
Komisarai užpuolė traukinį ir 

apiplėšė, keli desėtkai keleivių 
nušauta — puiku.

Pasigėręs komisaras nušauną 
savo pačią ir išžagina dukterį— 
puiku.

Bolševikpalaikė “Vilnis” ne
apsakomai nudžiunga tik iš pa
skalų kad Amerika rengiasi pri
pažint sovietus, ir ant pirmo 
puslapio didelėmis raidėmis apie 
tai klykaują.

Keista kad ta nekenčiama im
perialistinė Amerika taip svar
bi ir maloni jiems pripažinimo 
klausime, kuomet taip jos neap
kenčia kitokiais žvilgsniais.

%

Kauno “Krivūlė” sumanė su
rasti gražiausią Lietuvaitę (tik 
nepasako ar gali konkurse da
ly vaut -ir moteris).

Ji gaus -dovaną, bus panaudo
ta nupiešimui paveikslo Biru
tės, ir tt. e

Iš to gavę mintį, mes skelbia
me kontestą suradimo gražiau
sio Lietuvio Amerikoje (bet tu
rį būti tiktai vaikinąs, ne gyva
našlis ir ne našlys, ir ne vedęs).

Mes jį panaudosime atpieši- 
mui Keistučio paveikslo, o pas
kui išleisime piršlius pas gerb. 
“Birutę” Lietuvon h- apvezdin- 
sime juodu kaip padarė musų 
bočiai senose dienose.

Bet Į musų kontestą negali 
ineiti nei menas vyras kuris da
bar Lietuvoj randasi (už “Kri
vūlės” nekvietimą musų Lietu
vaičių), ir paveikslus tūri pri
siųsti ne patįs vaikinai, , bet 
merginos, nes' tik taip galima 
išrinkti gražiausi.

•4/
Mes buvome kostiumų • sam- 

dymosi Įstaigoje ir matėme su
ėjusias daugybes žmonių nuo- 
muojančių kostiumus dalyvauti, 
baliuje kur kiekvienas kitaip 
pąsirengę, ir mislijome kaip tai 
yisi trokšta būti kitokiais ne
gu yra, ir negalėdami kitaip iš 
savęs pavirsti, pasidaro nors 
klaunu, neišmanydami kuo ge
resniu. Tas parodo kad žmogus 
visada palinkęs prie blogesnio, 
ir visada tokiu pasiverčia kada 
ateina progą, •

Kokie" paiki tie smertelni 
žmoneliai.

RODYKLE No. 42

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virinio Receptai
Daug yra būdų pagaminimui virtai 

ir trupintų Sėlenų. Galima jas val
gyti su pienu ar Smetona kaipo gru
dų valgį. Apsibarstyt ant kitų grū
dinių valgių' arba virt su karštais 
grūdais.' Bandyk juos kepant blynus, 
priekandžius, etc. Kožnas šeimynos 
narys turėtų valgyt selenes, nes jos 
turi skanų riešutų skonį ir yra labai 
sveikos. Sekantis yra dovanų lai
mė jsę receptas padarytas šefo vieno 
iš didžiausių New Yorko hotelių.

SĖLENŲ PUDINGAS
4 kupini šaukštukai sėlenų
% puskvortės pieno
1 šaukštas miltų
% šaukšto komų krakmolo
4 kiaušiniai
3 šaukštai cukraus
% puoduko sviesto
Supjaustyk sviestų į miltus, sumai

šyk komų krakmolų, .sėlenas ir pusę 
to culu’aus ir dadek verdantį pieną; 
maišyk gerai ant ugnies per apie mi
liutą, nukelk, sumaišyk keturis try
nius. Paskui dadek tuos baltymus su
plaktus tirštai su likusiu cukrum. Su
pilk gerai išsviestuotą ir cukruota 
formą ir įdėk į skarvadą su kiškeliu 
vandenio jojo ir kepk vidutiniam pe
čiuje per apie 30 minutų. Duok val
gyt su aprikotų sosu sekančiai suda
rytu: Perspausk’ mažos dėžės dau
gumo ąprikotus per sictųką, dadek 
pusę svaro cukraus ir pavirink per 
apie penkias minutas.

Virtuvės Reikaluose
Sena knyga arba žurnalas yra ge

ra nuvalymui proso kuomet prosini. 
Lapai lengvai nusiplėšia kada susi- 
trina, lieka švarus, geras puslapis 
sekančiam sykiui.

Dživinti krekeriai, sūris ir vaisių 
košelė 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 kurios neiški
lę per vidurį, nes pajus išsipūs per 
vidurį. Geras pajus yra storas ne
žiūrint kur pripildymas yra.

Maliavota virtuvė yra sanitariš- 
kią.usia, kadangi dulkės ir vabalai ne
gali rinktis ant maliavotų lentynų.

Kiekvienos šeiniininltės priderystė 
yra išvalyti pieno bonkas ir bile

bonkas sugrąžinant krautuvčn.
Supjaustyk virtas morkas su 

tais žirniais, duodamais smetinčn 
sose, ir bus sveikas ir skanus vai

Namų Pasigclbėjimai
Virinant drapanas, virk tik per 

šimts ar penkiolika minutų, nes ii 
virimas tikrai sugadys drapanų s] 
vą; po nuplikinimo ir virinimo, 
dėk biskį mėlynio į vandenį ir išpli 
švariai per muilus, paskui per t 
šaltą vandenį pirm galutino mi 
niavimo, paskui išgręžk tvirtai k 
galima. Tas yra vienas iš svarbi 
šių darbų, nes drapanos bus bryži 
tos jeigu liks jose vandenio.

Blanketų skalbimui pasirink aiš 
vėjuotą dieną.

Susitraukę čeverykai patrynus j 
ma vaksavimo su vazelinu sum in 
tės oda. Nuėmimui šokolado plėt 
naudok borakso košelę ir šaltą v 
denį. .

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

Maliavotas linoleum niekad net 
būti šveičiamas šepečiu, bet tik 
šluostomas šlapiu skaruliu.

Kabinant uždangalus ant durų 
ba langų, naudok siaurus elestikr 

Grožės Patarimai
Moteris šiandien patyria kad 

laikyt plaukus gerai sušukuotus a: 
sugarbiniuotus nuėjus gulti bev 
visai negalima. Tūlos naudoja ve' 
nūs arba senus plaukų tinklelius ai 

1 kepuraites. Tie budai gali *but gi 
į bet yra senoviški. Galima gauti j 
kti mažytę šilko tinklo mučiukę 1 

Iri ne tik nebrangi, bet yra bile sp 
vos kokios nori. Ji tinka' tandi 
ant galvos ir įtuo pačiu laiku leid 
orui liuosai vaikščiota Jie taipgi • 
laiko planinis gerame stovyje ir | 
patogus ir sanitariški^

'Ypatiška Sveikata
Prakaitavimas’ yra tai išmatos 

odos pagaminamos prakaito gilių 
simėčiusių po visą paviršį. Prak 
to gilės yra daugybėj ant delnų 
ant kojų padų. Taigi reikia daug: 
atkreipti atidos i tas dalis. Jūsų 1 
jos, popažastįs ir visos kitos prak 
tavimo vietos reikia mnzgot kasd 
ar su antiseptišku inuilu, šaltu t( 
arba karbolių ir paskui gerai nušli 
styt su turkišku abrusu. Bi^ki 
borakso pauderio užbarstytas po k 
no nuprausimo padaro odą švelni

Kuomet pįrksite pieną, visuomet 
Neužmirškit saviškių Lietuvoje: PįlJriĮ® Borden’s Evaporated Pieną, TT- - 1»» • 4 • M Del kiekvieno namų reikalavimo jisUžrasyKlt Dirva ir Artoją I suteikia geriausias pasekmes. Jis

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
taip yra reikalingas kaip cukrus 
druska. Atsiminkite Borden’s E 
porated pieną kuomet pirksite g 
serius.-

“Artojo” Liaudies Dainos600 DAINŲ
PATIEKAD dar jokis musų laikraš

tis Amerikoje ir Lietuvoje ne
buvo sutraukęs tokios daugybes 
musų mylįmųj gražių, juokingų, 
liūdnų ir kitokių Liaudies Dainų 
kaip pasisekė padaryti “ARTO
JUI” — net 600 dainų susiųsta, 
kurių užteks kas numeris per su
virs metus laiko!
<Į[ Visos tos dainos tenka “Artojo” 
skaitytojams dovanai—už papras
tų metinę prenumeratos mokesti— 
$1.0,0. Eilių talpinama po kelis 
puslapius ir visų prisiuntusių po 
kelias, ne vieno išeilės, paskui ki
to. Eilių gauta net nuo astuonių 
kontestantų, iš Lietuvos ir Ame
rikos !
ĮlJŠios Liaudies Dainos yra labai 
žingeidžios. Ir surašytos ypatin
gai: vieni rinkėjai rašė patįs iš sa
vo atsiminimų, kiti — rinko tiesiog 
“iš liaudies lupų” ir pažymėjo ko
kią dainą kas jam padainavo. Ra
site vardus savo semi pažįstamų 
moterų ir merginų, kurios rinkėjų 
plunksna per “Artoją’’ dainuoja 
jums tas daineles kurias kitados 
sykiu Lietuvoje būdami dainavot.
C Nėra didesnio prisiminimo savo 
savo šalelės kaip Liaudies Dainos,

čia gyvenant jūsų vėl skaitomos' ir 
dainuojamos — tos dainos kurias 
Tėvynėje būdami girdėjome -^viso
se šalyse skambant: pievose, gi
riose ir laukuose ir kurias patįs 
jaunimo būryje dainavome su pa
mėgimu, nuliudusios sielos rami
nimui, prasilinksminimui, pralink- 
sminimui, prajuokinimui ir pašie
pimui.

Nei vienas /Amerikietis Lietuvis 
ir Lietuvė kurie paeina iš Lietu

vos neturėtų praleisti šios progos 
susidėti sau daugybę senų? Liau
dies Dainų, nes nors nekurios jos 
yra knygose, nesusipirksit visų 
knygų, ir nemokėsit keliolika do- 
larių už jas kada per “Artoją” 
gausit sau apie 600 dainų visai do
vaneli.. Pasiliksit jas sau atmin
čiai ant visados.

Reikalaukit “Artojo” nuo Sau
sio mėnesio numerio — prisiųskit 
$1.00 prenumeratos — gausit 12 
numerių. “Artojas” yra mėnesi
nis žurnalas, didelio formato, 20 
puslapių. Šalip eilių talpina daug 
įvairių apysakų ir moksliškų pasi
skaitymų. Neužmirškit ir saviš
kių Lietuvoje — už $.1.25 metuo
se pralinksminsit visą kaimą — 
užrašykit jiems “ARTOJĄ”.

Šekit “Artoją” — Tėmykit jo kožną numerį. Dai>ų bus visą metą!

“ARTOJAS” 3352 Superior Ave. Cleveland, O.
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The Younger Set
There’s one thing

I would like to know:
Why is a ship a “she”?

Perhaps because
It passes up

The buoys upon the sea.

“It’s what ye gi’d hie the other | 
day for holding yer horse.”

The ambition of our’life is 
to see two joy killers have a Į 
fight.

THE LITHUANIAN 
RENASCENCE

In the Suvalkai govei’nment 
the Educational society -“žibu
rys” (Light) discharged similar 
functions. Its fifty-seven bran
ches^- number 4,200 members, 
and it succeeded in opening sev
en popular schools, a school of 
agriculture, and a high school 
for girls at Mariampole. Fur- j 
thermit established several asyl- 
ums«for the poor, ; 
halls, while libraries were open
ed ip almost every parish.

Vilnius government also pos- ; 
sessed its society of education I 
styled “Rytas" (Morning). Its! 
position, however, confronted, 
by an active pan-Polish propa-| 
ganda was very difficult and; 
delicate. Yet it was able to' 
form thirty-seven groups with I 
a membership of 2,000, and ■ 
thanks to its efforts reading
rooms were, opened in several 
localities.

These three societies, “Ry
tas”, “Saulė”, and “Žiburys”, 
will not soon be forgotten in 
Lithuania, where their splen
did efforts in the cause of edu
cation and modern enlightment Į 
have borne such rich fruit.

Analogous work on behalf of 
temparance was, done by the 
society “Blaivybė” which was

monthly publications. The same I contributed, 
objects were pursued by the | 
Society “Sietynas” which 
established at Šiauliai and 
veloped ■ great activity.

Among student Organizations Į gends and popular 
a .specially important role has were carefully collected and the 
been played by" the Lithuanain Society Annual began to pub- 
Society for the assistance of | lish them. The yearly gather-, 

ings of this society were for
merly attended by more than 
five hundred Lithuanians, and 
these occasions bore the char
acter.1 of national fetes.

before
West-!
propo-

Some tim'e 
the movement began in 

was lent Europe this Society
de- sed to investigate Lithuanian 

Į folklore. All the old songs, te
trad itions

Lithuanian students in the 
higher educational institutions 
of the city of Moscow, under 

I the superintendence of T. Na- 
i rušeyičius. This society attain-j a ii i J UocylLlub. A ilia autiriv tuiir ; < and folk-i , • ..• ' ed a membersnip of nearly five vnrn r»nnn_ j *• v
I hundred and during recent 
I years has expended a very large 
i sum of money for the above- 
mentioned objects. Many mem- 

i hers of this society now occupy 
| very high official posts in 
Lithuania and elsewhere.

A comparison of the output 
i of Lithuanian books during the 
i three and a half centuries bet- 
I ween 1500 and 1864 with the 
brief period from 1904 ''to 1914 
will afford some idea of the 
national determination to make 
up for the lost time. The figu
res arė respectively 78'6 and 
2,550. Not a village could be 

1 found without its subscribers to 
Lithuanian reviews;- not a 'dis
trict without its association for 
the development bf the Press; 
not a house without its calen
dar and religious books. It may 
be said without, exaggeration

TRADE MARK REC.

ByJunius

■o
)‘ A Scottish farmer, being 

. elected to the school board, vis- 
I ited the village school and test-

“Your lips aren't half as 
bad as they’re painted”,i he 
cried ecstatically.

ed the intelligence of the class 
by the question: “Now, boys, 
can any • of you tell me what 
naething is?”

After a moment’s silence a; 
small boy in a back seat rose:

CUN'ARB--.
Į LIETUVĄ

(Per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos abiem 

galam laivakorčių

founded at Kaunas, and in 1914 į]laį entire people were ob-

’ savo prenumeratas kai Pasibaigia :
nauj'nkit prenumeratas

THE A. B.
Savings & Loan Co

3354 SUPERIOR AVE.

I KAUNĄ ir ATGAL ant
BERENGĄRIA ir
AQUITANIA .. $215
MAURETANIA . ...,$211

Prisideda Taksai

Grass is green, but, A. Žukas 
says, you can’t say 'that of a 
grass widow. 

—o--------
I hold your Palm-He—May 

olive?
She—Not on your Lifebuoy, 

is where I get the

it had 40,000 iqembers and 171 
branches. More than 25,0.00 
pamphlets have been sent out i whom Muraviev 
by this association, and its lab- j had undertaken to wipe off the I 
ours have led to the closing of map of the wor]d jn the space

I of forty years. ’ There is no-

$1472.90
Yrą tai Pasekmę Pa- 
sidejimo po $5 savai
tėje per Penkis Me-

Į Liepoją ir Atgal šiais 
Laivais — $186, 

Į Lietuvą paeitu laiku. , Išplaukimai 
kas subata. Keleiviai nepiliečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai'turi kambarius. 
Neprilygstamas švarumas1; Puikus 
maistas: Kreipki
tės prie vietos 
agentų arba Į

CUNARD LINE
Union Trust Building 

1022 Chester Ave. Cleveland, O.

•j

J

■ i
a

lncor-porate& 1849

in. the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

:ali atsiekt be Skausmo”

eCeinas Savo
Namų Ponas

p] AMŲ saviiiinkyste suteikia tvirto 
. Pasitikėjimo jausmą ir pasididžia- 

virną kurio niekad negalima gauti iš 
krtivos kitų nuo rendų. Turėti savo 
painą paprastai reiškia ir tiesiogini su- 
Įaupynia pinigai lyginant su rendų mo
kėjimu.

-eigu turit Įsivaizdinę namą kokį' no- 
iTtumet pirkti ar budavotis, duokit sa- 

jsivaizdinimui tikrenybės pradėda
mi taupyti Namu Fondui dabar.

^ėra tikresnio ar saugesnio pamato 
Jūsų namų finansam^ kaip dėjimas pi- 
niRii šiame banke. Bėgyje septynias- 
riesimts penkių metu jo istorijos tulcs- 
tančiai namų nupirkta iš pinigų sutau
pytų čionai.

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

Colgate.
She—I Woodbury that joke 

if I were you1. 
-------- o--------

“This is too deep for me”, 
said the bug aš it fell into the 
jar of milk.

-------- o--------
“The first woman governor 

Was Eve”, says a humorist. 
Look what happened to Adam, 

|.addS V. P. Banionis.
-------- o--------

“The customer is always 
right”, said the boss to the hew | 
clerk.

“How can that be ?”
“It’s the best way to avoid' 

an argument. Isn’t your wife I 
always right.?”

------- ------ O • ■ ■' ė
Why is it that a wife always 

sees a blond hair on her hus-
■ , ... band’s coat and never noticesless prepared. In 1907 theįa bu(ton? We

Scientific Society of Lithuania . w 
arid the Society' of Fine Arts, 
were born in Vilnius. The for
mer was founded by Dr. Basa
navičius, and possessed 250 
members. It issued a yearly 
publication to which all classes

sessed with the desire for mod
ern progress—the same people 

the Hangman

ours have led to the closing of j 
numerous pot-houses.

Equally symptomatic of the thing remarkable in the fact 
* thirst for progress has been the that science, art, and literature,

thiwonderful expansion of 
Lithuanian press of recent 
years. The Society of St. Cas
imir has done much in th į 
rection. Its jiieinuersnip mciuici 

the War rose to 10,000 and it 
established its own printing-of
fice at Kaunas, whence issued 
a flood of educational and reli
gious literature, together with 
reviews and magazines of all 
kinds. At Vilnius two daily 
papers, Viltis’(Hope) and Lie
tuvos žinios' (Lithuanian News! 
appeared, also many weekly and

in the real sense of those terms,, 
came somewhat later in the

I day. Political strife is not a 
'hi-' favourable medium for the cul- 

Its membership before tivation of these refinements of 
life which prefer to wait till 
the social structure is more or

Ii. i t -»r»nry

--- ----------p--------------

Being a Prof, is like being a 
garbage man; there is no future 
for either! 

_____o--------
“•It is claimed that worry kills 

some people”, says P. Akšis, 
“but the people who ought to 

I be killed refuse to worry.” 
j -------- o--------

A man is settling down in 
life, says Mrs. A. Grigas, when 
he isn’t ashamed to ask the 
clerk for something cheaper.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu; ■

Imk BEECHAM 
y PILLS nuo vidurių ir 

kepenų ligi). Geras odai. 
Liuosuoja gerai vidurius. 
Neturi savyje Calomelio 

k Pirkit vaistinėse 
■k 25c ir 50c dėžutės

beecham’s
■ mois

'pAI yra pinku jeigu gali taip 
padaryt, jog kitiem patiktum.

Oavienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tani žmogui; O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir 'jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listerine dantų 
Į tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co.,, Saint 
Louis, U. S. A.

HI

ir ect 2825

Telefonai
Gyvenimo

Glenville 423 J

i

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Pleiskanos sunaikina— 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lašėdamas ant akmens 
išmufia duobę, taip ir pleiskanos, nors išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis ir yra 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprisllelskite šitokio atsitikimo prie savęs! 
Naudokite

tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—Iii 
nešvarių baltų lupynūlių pirmų pasirodymu 

savo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins augimą jūsų plaukų. 
Bonka 65c. aptiekose, arba: už 76c. prisiunčiamo stačiai iš dirbtuves,

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

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

Al! druggists—35c and 65c jars and tabes. 
Children’s Mustcfolc (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

DR. HUMPHREYS’

v.kt
a . q. Saugus Skustuvas kurs pats 
AlltOOtrop Išaštrina Savo Ašmenis
Rn PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00

Shaf pens Itself ^afslau<M^a ^ur Parsiduoda Skustuvai

I1M ESTATE MORTGSGE
(TIESIOGINO.S AR IŠMOKĖJIMAIS)

GEORGE W, LEDDON
Cleveland, Ohio

B11
'B 3354 Superior Ave.

NAUJIENOS
Firmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Aimanai 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00. ‘

NAUJIENOS
, 1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

g

i

Eikite paa tikrų Specialistą, d na 
prie kokių neišlavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesorius no- 
siklnusinės kokią liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po isegzaminavimo. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jūs pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinūno ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikro? li^os. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ii pilnas Bakts- 
rioiogiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jusi} ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslus 

- nervus ir kenčiate nuo užnuodi jimo
kraujo, turite išbertus veidus, puikus ant viso kūno ir bumoą, žai
zdas ūžsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikyo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir ta padarysiu sąžinizk, 

' gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- 
sienre.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas Ė. 1051h St. Cleveland 

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

Nedėldieniais nuo 10 iki L
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Auksinis Kontestas
Sąjunga Vilniui Vaduoti.

Pasak “Ryto”, sausio 13 d. 
grupė visuomenės veikėjų yra 
sumanius įsteigti Lietuvoj “Są
jungą Vilniui Vaduoti”.. Sąjun-
gos įstatai ruošiami ir netrukus 
žadama sušaukt Kaune jos stei
giamasis susirinkimas.

Darbo Federacija Varo Biznį.
Pasali “Liet, žinių”, praei

tais metais Miškų Departamen
tas paskelbė varžytines 10,000 
festmeterių lapuotų medžių par
duoti. ’Kaip tik tuo metu bu
vo pasibaigus žiema tat niekas 
tų medžių nepirko.

Miškų Departamentas nepar- 
davęs tų, medžių, žadėjęs juos 
atiduoti biednuomenei.

Dabar pasirodė kad ta bied- 
nuomenė yra Darbo Federacija, 
kuriai Sulyg jos prašymo Kun. 
Krupavičius (žemės Ūkio Mi- 

' nisteris) pardavė medžius, o ta 
Darbo Federacija medžius par
davė Žydui pirkliui uždirbdama 
du nuošimčiu už festmeterį.

Matyti Darbo Federacijai tas 
biznis labai patiko ir jie ėmė 
prašyti Kun. Krupavičiaus par
duoti jiems be varžytinių dar 

, daugiau medžių, žinoma, Kuri. 
Krupavičius-jų prašymą paten
kino, bet pasirodė kad prieš to
kį pono ministerio pasielgimą 
labai priešinasi Valst. Kontro
lė nurodydama kad. be varžyti
nių negalima atiduoti, o Kun. 
Krupavičius sakęs kad atiduo
siąs.

Teko patirti kad Kazlų-Rudos 
pirkliai' Valst. Kontrolei jau pa
siūlo už medžius 15 nųbš. dau
giau - negu Darbo Federacija. 
Kaip čia galutinai bus parodys 
ateitis. -

▼▼▼

Dar Vienas žemės Ūkio Minis
terio žygis.

“Šiaulių Naujienos” praneša 
kad Liet. Koperativų Sąjunga 

, gavo iš to paties pono ministe
rio Krupavičiaus “ultimatumą” 
kad Radviliškio žemės Ūkio Dr- 
ja tuojau likviduotų savo pieni
nę ir. ją su visais aktivUis par
duotų. ... Ūkininkų Sąjungai; 
jei gi ne — ponas ministcris 
atimsiąs kreditus visoms (!) 
žemės ūkio draugijų pieninėms, 
žemės Ūkio Draugija Radviliš- 
kyj įtaisė neblogą garu varomą 
pieninę. Jai neužsileisdama, ir 
Ūkininkų Sąjunga čia pat įren
gė savo pieninę, bet rankinę, 
kuri silpnai veikė ir neturėjo 
ūkininkų tarpe pasisekimo. Ko- 
peratininkai iš savo pusės siūlo 
sudaryti vieną bendrą — visai 
savarankią — pieninę, ir susi
tarimas butų įvykęs jeigu ne 
“krikščionių” politika ardyti 
^operacijos vienybę, kurios, vai
siai čia taip vaizdžiai trumpu 
laikų' yra (pasireiškę: ir nauji 
dideli muro koperacijos rūmai 
su savo koperativiu banku, pie
nine1, krautuvėmis, liaudies na
mais, ir tt.

Steigiama Cukraus Fabrikas.
Ministerių Kabinetas yra pa

vedęs Finansų ir žemės Ūkio 
ministeriam rūpintis cukraus 
fabriko steigimo reikalu. Tai 
padaryta del specialistų patiek
tos nuomonės jog cukrinių run
kelių kultivavimas, sprendžiant 
iš pereitų metų bandymų, Lie
tuvoj turįs labai gerų perspek- 
tivu.

Lietuvių Muzikos Konservato
rija.

Kompozitorius Mikas Petrau
skas, sugryžęš iš Amerikos, 
steigia Kaune Lietuvių Muzikos 
Konservatoriją.' Tuo tarpu-bus 
mokoma -dainavimo. Greta be
simokinančių bus kuriama Liau'- 
dies opera. Pirmoj eilėj mano
ma pastatyti: “Birutė”, “šien- 
pjuvini”, “Dvynukai”, “Prie
glauda”, “Velnias Išradėjas”, 
“Eglė žalčių Karalienė”.

Monarchistai Organizuojasi.
Pasak “Lietuvos Žinių”, Kau

ne, panašiai kaip užsieniuose, 
susidaręs Rusų monarehistų 
(caro valdžios šalininkų) komi-

Dainininkas Kipras Petraus
kas pakviestas gastroliuoti vie
non Berlino operon. Artistas 
pasiūlymą priėmė.

žydai Nyksta?!
Berlinas gavęs iš Kauno žinių 

kad iš Lietuvos išvažiavę į Pa
lestiną apie 8,000 Žydų, jų tar
pe ir buvęs žydų reikalų minis- 
teris Rozenbaumas.

Vyskupų Konferencija.
Sausio mėn. viduryj įvyko 

Lietuvos vyskupų konferencija. 
Be Kauno vyskupų dalyvavo ir 
Seinų Vyskupas Karosas.

Nieko Darbelis.
Kelmės valsčiuje nesenai su

šokta Stasio Budraičio gražus 
darbelis. Šis žmogus praleis
damas, kaipo kasininkas, per 
savo rankas krūvas pinigų, su
manė jų dalį pasisavinti. Per 
ilgesnį laiką šios prigrėbtos 
nuosavybės susidarė suma 31,- 
070 litų. Sužinojus apie tai po
licija padarė kratą ir surado 
apvalią Lietuvos Banko, Rasei
nių skyriaus antspaudą ir pre
numeratorių kuri vartojo pa
dirbdamas kvitus. Kaltinihkas 
suimtas ir traukiamas tieson.

• ▼vv

Del Kortų Susibadė
Ažytėnuose, Kėdainių apsk., 

du kortų lošėjai iš pinigų, A. 
Švėgžda Tr-VI. Blėdis, belošda
mi susikivirčijo ir pradėjo peš
tis. Peštynių pasekmės tokios: 
A. Švėgžda peiliu perdurtas, o 
VI. Blėdis parėjo namon su 
kiauru pakaušiu.

Mokiniai Bėga Afrikon
' “Rūtos”.., .viešbutyje Kauno 

policija sulaikė keturis moki
nius: Bronių Jurgaitį — 15 m., 
Marijoną Vaškevičiutę — 14 m., 
Vladą Glemžą ir Vaclavą Suda- 
ką — po 16 m. šie mokiniai 
mete mokęsi, pabėgo nuo tėvų 
ir manę gavę iš savo giminių 
pinigų “keliauti” Afrikon. Pas 
Jurgaitį ir Vaškevičių rasta re
volveriai. Mokiniai prisipažino 
kad vieną naktį nakvojo ties 
Eigulių tiltu miške po šakomis, 
o antrą naktį “Rūtos” viešbu
tyje. Viešbučio šeimirfinkė už 
priėminią mokinių 'be dokumen
tų patraukta atsakomybėn, o 
mokiniai sugrąžinti tėvams.

KLAIPĖDOS 
KRAŠTE

Sukaktuvės.
Sausio 15 d. sukako lygiai du 

metai kai Mažosios Lietuvos su
kilėliai paveržė Francuzams 
Klaipėdą. Sukaktuvės Klaipė
dos praėjo šiais metais ne taip 
įspūdingai > kaip gal praeitais 
metais.

Miestas buvo papuoštas Di
džiosios ir Mažosios Lietuvos 
vėliavomis, visos valstybinės ii* 
savivaldybių įstaigos šventė, 
taip pat ir visi penki Lietuviški 
bankdi ir tūlos privatinės įmo
nės nedirbo.

BANDYK ŠI ant SAVO 
PLAUKU
15 DIENŲ _
LAI VEIDRODIS
ĮRODO pasekm.ę 
.Tusų plaukai nepri-

galva nupOkt, nes štai, būdas sunai
kint mikrobus kurie naikina plaukus. 
Ši. skirtinga metodą sulaikys plaukų

I plonėjimų ir ncg-yvumų, prašalins 
pleiskanas, niežėjimų, nutamsins ži
lus plaukus ir sulaikys slinkimų, su
stiprinant plaukus vyrų ir moterų.

DYKAI IŠBANDYMAS: Prisiusi? 
saVo vardų dabar iki dar ne pervūlu, 
del 15 dienų dykai išbandymo.

AYMES CO.
3932 N. Robey St. 11-82 Chicago, Ill.
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$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!
Didžiausia gigantiška “SANDAROS” užrašinėjinio kampanija. Proga Vyrams, Moterims, Vaikinams" 

ir Merginoms laimėti dideles dovanas. Kiekvienas Lietuvis ir Lietuvaitė stokit į AUKSINIO KON- 
TESTO Vųjų! Pradėkit lenktynes anksti. Visi norinti dalyvauti AUKSINIAME KONTESTE užsi
registruoki! SANDAROS Administracijoj dabar.

Apart Dovanų bus Atlyginimas
A.part didelių dovanų AUKSINIO KONTESTO Lenktynėse bus duodama tam tikras‘nuošimtis Ko

miso kaipo atlyginimas. Kiekvienas šiame konteste vajuj nieko nepralaimi, bet viską laimi.

Tėmykite Skelbimus, Skaitykit “Sandarą”
Visi įdomaujanti AUKSINIU KONTESTU skaitykite “SANDARĄ” kur gausite visas informacijas 

reikale AUKSINIO KONTESTO. Visais reikalais asmeniškai ar laiškais kreipkitės sėkančiu adr:

“SANDARA

ARŽUOLAS
■Pasaulis gerėjusi tuo kas >yra 

mandagu; dailumu, skaistumu 
grožėjasi; tvirtumu ir galingu
mu didžiuojasi ne tik žmonija 
bet ir kiekviftnas gyvūnas?

Kiekviena' giminė arba šalis 
turi nusistačius koki tai tvirtą, 
galinga, ar .dailų dalyką kaipo 
aukščiausį, ir (jį gerbia, mina- 
voja, ir laiko už šventą,,

Kas didžiuojasi aukso žėrėji
mų ar deimantų blizgėjimų, bet 
■Lietuviai visai kuo ..kitu. Ame
rikoje didžiuojamasi didumu, 
brangumu stovylų; Francuzijoj 
skulptūros išdarbiu, o Lietuvoj 
tai medžiu.

Turbūt musų prodiedžiai tei
sybę pasakė: miško paukštis į 
mišką ir žiuri. Senoje gadynė
je aržuolas buvo aukuro vieta, 
laikomas šventu, bet ir dabar, 
nors gal kas mano ir užmirštu, 
aržuolas pirmą vietą.' užima ne 
tik kaipo tvirtas-galingas me,- 
.dis, bet ir kaipo garbingas-šven- 
tąs paminklas. Gal tai paeina 
nuo to kad paminklas pastaty
tas apsamanoja, o aržuolas 
liuoja, bujoja.

Pavyzdžiui; aržuolas yra 
dinamas Vilniaus atminimui 
jei aržuolai nustos žaliavę
Lietuviai nustos Vilnių vadinę 
savo sostine.

Ūkininkas pjaudamas šieną 
pasilsi po aržuolėliu; mergaite 
grybaudama baravyką randa po- 
aržuolu., Pusbernis naktį ark
lius sergsti gulėdamas po ar- 
žuolo šakomis;.suvargę^ pieme
nėlis susikuria ugnį po Aržiiolų, 
lyg senovėje dievams garbę 
duodant'. Gąspadorius siašda- 
liias bernioką miškan duoda įsa
kymą visus medžius kirsti, pie- 
lavoti, bet aržuolą aplenkti ir 
jį pašėnavoti.

Šiandien Lietuvoj aržuolas 
yra taip branginamas kad kiek
vienas ūkininkas po skaičių ži
no kiek jų tūri, jų storį,ir kur 
kuris palinkęs, ir už dešimts I % 
metų jo nuskaitytą kas iš jo bus į 
padaryta. |į

Šertoje gadynėje Lietuviai I f 
jauno aržuoluko liemenį su šak-lį 
nipi iškilodavo ii’ vartodavo jį,į 
įrankiu meškų ar šerini nukovi- į 
mui, ir kryžeiviai .švento aržuo-lį 
16 smūgio neatlaikydavo.

so-

tai

327 E. Street Sol Botson, Mass

I irtui grudų. Bišliį paaugusį iš- 
i drožia dėl grėblio dantų.
. Pusbernio: amžiaus sųlaukę§ 
aržuolčlis ‘turi Samsono spėkoj 
pareigas .atliktį. Kirviu ap.tąšo, 
stringu apskutą,. prikala, prie 
skersaplaučio>. .užmauna, ant ^;a.- 
lų degutuotuąf ratūSį • iš viršaus 
vežimas slegia, stebulės katilus 
pielavoja, o aržuolėlis vis ištri- 
voja.

Toliau, aržuolėlio drūtgalį 
trumpai supjovę smulkiai su
skaldo, rato stipinus padaro ir.į 
nuo tada per visą gyvenimą jį 
per galvą virsti priverčia.

Lietuvoje aržuolas pirmenybę 
užima šiose vietęšę: kryžius iš 
kito medžio nestato kaip tik iš 
aržuolo; stipinus, ašis, tvorų 
stulpus, baslius, troboms šulus, 
šuliniams pedis, šulinius aržuolu 
išbudavoja, pamatus iš aržuolo 
dedą jei tik turi, žodžiu sakant, 
aržuolas Lietuvoj yra vartoja
mas vietoj j ak$a®piy ir .geležię.sj 
ir tikrą1 aivuo'd medis prie, šla
pumo ' irtiko kaip' -akmuo. ' Aw 
žuolag 'į, auga, prie molio arba 
juodžemio, -ant- 'kalno/ pakalnė
se; aiyuolas.. auga', kięto\ kurio, 
bet pĖte slėriįd ir didelėse girio
se aržiięl^ esti trapus, minkš4

tas ir nėra tvirtas, ir jeigu ar- 
žuolas ptir^ųtS'pavasarį ar vasa
rą jiš neštdyi. fteį’trečios dąlįęs.

į , A.) Kranauskas,

OKUPUOTO!
VILNIJOJ

ir

Lydos Stebuklai.
Paskutinių laiku Lyda pagar

sėjo savo naujomis tikybomis. 
Prieš kelis mėnesius Pilsudskio 
gatvėje įvykęs stebuklas: naktį 
gatvės viduryje atsirado kelių 
dešimčių centnerų sunkumo ak-

Pat. Ofise.

SUNKUS pARBAS 
nekenkia nei vienaip, 
esančiam geroje Jiziškoje 
padėtyje. Užlaikyk savo 
tvirtumą masažuodamas 
savo muskulus kiekvieną 
vakarą einant gulti. Išsi- 
trinkitč gerai su Senui 
žinomu ir patik.Qt.inu

Ii

Dar

ninką randasi spragilai virvu
te prie ilgo koto pririšti kuli-

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas 
Visi linksmi!

Tula lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai l?uvo pašaukta į teismu, ku
riame^ ėjo byla dėlei jos išvarymo 
iš namų. Prindpialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra 
kiančių kūdikių šitos 
mynos apartamente, 
krino, kad jie negali 
miegoti dclci to kūdikių verksnio ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šių lenkų Šeimyna is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių molinės pasiteisinimo) kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinli, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsake jai tuojaus nueiti j aptiekų, 
nusipirkti už 35c. bonkų BAMBI
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik(ųžęis<ticįskausminai; simptomai. 
Tėįspjas bylų į,sulaikė 10 dienų, o 
motina ■ padarė viskiy kaip buvo iša
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylų ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net ' 5 
prašo dąugiaus!

(Paskelbimas)

lenkiškos šei-

nei; naktimis

Ohio Didžiausia ir 
Geriausia Krautuve

Vyriški Vilnoniai Pava
sariniai PloŠčiai $19.95

Gražus naujų šviesių spalvų ir 
puikių stilių pavasariui — rusvi, pil
ki, melsvi ir kitokie; šilko pamušalo 
rankovės ir pečiai, gražiai pasiūti ir 
apdirbėti; mieros 32 iki 42. Bargain 
Skiepe* po $19.95.

$19.95
Naujai pribuvęs rinkinis puikių 

stilių, populiarių pavyzdžių ir pa- 
traukianČių spalvų. Kolegijos sti
liaus su plačiomis kelinėmis arba 
daugiau konservativiai modeliai, pa
viene arba dubeltava krutino, mieros 
32 iki 44. Kožnas siutas turi dvejas 
kelines. Bargain Skiepe po $19.95.

Reikalaukit
Eagle Štampų

IŠPARDAVIMAS VYRŲ IR VAIKINUVILNONIŲ 2 KELINEMS SIUTŲ

gatvės judė- 
nedrysta jo 
einą gandų 
atsiradusios.

Tr IŠVEN'O- 
KITE nuovar
gio, skaudami} 

. ųjuskulų 
įdiegiančiu pe- 
t'virtil ir strei

ku, tuomet 
jekis’ darlias 
jums .peišro- 
dyš niekuomet

Bukit

tuomet

.peišro- 
GGT.'.Ct 

perjunkus. Nei vieną atsargi Šeimyna ne
gali būti de borikos Srto^linijinentd* Nėra 
tikrasis, jei neturi INKARO vaisbaženklio.

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

Prospect 2420^ M; v ■ 1 ; , Central 1766

THEHW. ZlttVIERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai ' bankinių šėpų ir; mašinerijų.. Rakandus pa- 

■. - 'į kuojam, išleidžiam ir sukraunam. . - .
3400", St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

; • r ■ • ’c ’’ ■ ‘-'-I 1 - 5
PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI

Dramos — Tragedijos — Komedijos
* Tinka visokio didumo sce- 

Noms, reikalauja mažai 
lošėjų.

Juozapas ir Zelborti (aktas I) ir Paraono Sapnas 
(Aktas J-D -7- Bibliška meilės drama (ne, religiška . 
ir ne prinš-religiškaL, .iš laiku Juozapo patekimo i 
Egiptu. ',/Paraše K. S. liarpavičius. Pusi. 117, su 3 

Lošia 3 moters ir 10 vyru. Septyni 
............°...,........... .  .50 
dviejų aktų, šešių atidengimų- 
edija. Nėra tai religiškas ar 

veikalas, pritaikintas lošimui musų 
Karpavičius. Lošime reikia 
Pusi. 110 ... .  .5Q

paveikslais.
atkler.girpai

Samsonas ir Delila —

prie

9 v
L»se. ’ Parašė K. 
rų ir 5 moterų

“Kry/iokni

.šiais laikais, antras
2 vyrai. Paras*

Algis ir Giedrute

atidengimų komedija iš Lietu-" 
. Pirmas atidengimas atsibuna
— 13-nie šimtinctyje. Lošia 

K. S. K. Pūsi. 24 ..................... .15
— tragedija i.š Lietuvos krikštiji

mo laikų, 1200— m. Gražiai išleista, iliuštrųo-.^ . T 
ta ir spalvuota, dviem spalvom; Lošime daly-" 
vau ja 9 vyrai ir 4 moteris. Penkių aktų, .7 ati
dengimų. 127 puslapiai . veikalo-,; Paraše K. S. 
Karpavičius .......................................... ^...,,,..$1.00

Atginūiųag.,:— keturių akty, šęšjįj ųtįjp.n^įųių^
dija iš kovų ,už" spaudos atgavimų. Lošia 7 vyrai

. ,, ir. 2 moteris. 90 puslapių..-Parašė- K. S. Karpa,- .. y- 
vičitis. .. .. ................................................. . . ;.50c’j

Prie/ f.Dų Bailiu — Littu.viška komedija, vieno 
lošimo reikia 3 vyrų ir 2 moterų. 1 

: Puslapiu1 3(5 .. .■....................
Bitlon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garbaus. 

T ranciup, Moljere,, peršaltų turtingo .kaimiečio bė
das apsivedus su panaitė. Visai tinka Lietuvių 
scenai. Vertė Šarūnas. : Pusi. 54 ..............

Veidmainystė ir Meilė — garsi“ klasiška 5-kių aktų 
t ra ged i ja-dram a. Paraše Schiller (su jo paveiks
iu). Liuosai verte P. Norkus. 182 pusi.......

Rytų Pilis; — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Paraše Henry Wood. Verte B. Skripkaus- 
kiute. -Pusk 67 ..............................

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija su 
dainomis ir šokiais. Paraše F. Krawcowicz. Ver
te Z. Bagdžiuriiutė. Pusi. 50 ..................

K;ida Mes. iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus Nor
vegų rašytojo Ibseno graudi meiles drama apie tai

, i,kad niekas-praėjęs negryžta. . Trijų aktų/, Ęrle.. lo- 
^šitno rėfkih trijų. :moterų, ketjttrtti. vyrų,./ir būrelio 

pašalimų.> Kri^ga/lll pusi.,'sŪ -Ibseno^bibgraffja. 
Verte 4. A. Tu’ys. > ... . .... . ................. .35

REIKALAUKIT “DIRVOJE” 
3352 Superior Avė. ' Ufėveląnd, .Ohio.

muo, kurs kliudo 
j imą. Bet niekas 
pašalinti, kadangi 
jog čia yra naujai 
panašios į Mohametonų, sektos
dįpvų stebuklas. Akmuo laiko
mas šventu ir garbinamas, nes, 
kaip kalbama, prie naujos tiky
bos priklauso visa vietinė poli
cija.

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS
baigęs Teisių Mokyklų Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato

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

ŽAIZDOS ANT KOJŲ
■ Ši mostis yra iš žolių balzamų, ir 

yra vartojama visokiuose i netikėtuo
se 'atsitikimuose. Gydo^užsisenė ją
sias žaizdas ir apuraskymus, .Nekar
ta mažas šusižeidimas lieka pavojin
ga žaizda ir platinasi dėlto 'kad bebu
vo po ranka tokio vaisto.. Žolių bal
zamų mostis yra gera susižeidus, įsi
pjovus, apsišutinus, apdegus, nuša
lus’. visose dalyse kūno ir visokiuose 
Įdrėskimuose odos. Ji atstoja visas 
kitas mostis, ir hera geresnės mosties 
del užsisenėjusiij žaizdų, vočių ir iš-j. 
bėrimų. Ištraukia karštį iš užsikrė
tusių kurio'.dalių. Nevartok jokių gy
duolių,nei nuodijančių daiktų, tik.vįen 
iš. žolių padirbtą riiostį. Rašykit pri- 
siųsdami 2c štampą. (14)

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

s
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Amunicija Lietuvai 
| Roma. — Neapolio uoste su- ' ■ 
’aikyta 50 geležinkelių vagonų 
prikrautų su Ši),000 šautuvų ir 
8,000,000 kulipkų. Apie šitą' ■ 
siuntinį valdiškos Įstaigos, bent '' 

iNeapolyj, nieką nežinojusios,! 1 
■kol paaiškėjo kad tas amunici- 
įjos siuntinis užsakytas Italijoje1 
'Lietuvos vyriausybės už .30 mi-' 
lijolių lirų. Tada leista amuni1' -

i ciją sukrauti į laivą.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Bl.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

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

Washington, D. C. ■

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

PE-RU-NA
AMERIKOS LAIVAI

Galit važiuoti 
i Senų Tėvynę 
ir gryzt bėgyj 
vienų metų be 
ėjimo per Ellis 
Island,, ta ga- 

s lit padaryt iš
gaunant leidimą del gryžimo.

Sužinoki?, tpie kelionės patpgu- 
nius ant S. V. (Valdžios laivų. Jie 
tpri švarius ir linksmus kamba
rius del 2, 4 ar 6 žmonių,, pliikųs 
valgiai, mandagus patarnavimas, 
didelės denis, beno koncertai ir 
visokios rūšies patogumai ir link
smybės.

iStengkis kad jūsų gimines bu
tų parkviesta Į Ameriką ant Su v. 
Valstijų Valdžios Laivų United 
States Linijų:

Kreipkitės- prie jūsų vietinio 
laivakorčių agento arba
UNITED STATES LINES

45 Broadway New' York
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland 

Valdantiep operatoriai dėl
United States «ShipDing Board

Pagelbėjo ūmiose, negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosulį, šalti, katarsi, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius;

Parsiduoda visur 
Tablctuose ir kaip skystimas

-

BaMes leve It5
Nuo visų skiryio ir vidurių 
negerovių ir skausmų dclci 
dantų auginio, nėra nieko 
geresnio kaip ^auguį Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotoj'as..

Mrs. Winslows 
^TRUP

.15

.25

s 
i 

5

.s s
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Lietuviški Rekordai
GRAFAFONAI

Namų Rakandai

rakandai už prieinamas kainas.Puikiausi
galima rasti tik musų krautuvėj.

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų damų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit pets 
mus pasirinkti.

Kituose miestuose pristatom Rekordus per paštą. Rašykit

H CleveSared Fur^ature Co

ii 6412 Superior Avenue

3.

į

%

§



$ Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonus Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Metropolitan Opera Co. 
vėl Atsilankys

Metropolitan Opera 'Company 
i.š New Yorko perstatys devy
nias operas ir vieną “gala kon
certą” miesto auditorijoj prade-? 
dant balandžio 27 ir baigiant 
gegužės 5 d., kaip to dalyko už- 
manytojai skelbia.

Konfraktas su Metropolitan 
kompanija buvo -pasirašytas jau 
keli mėnesiai atgal, per F. E. 
Drury ir Philip Miner, kurie da
bar organizuoja rėmėjų komi
tetą.

Tie Dešimts parengimų garsi
nama kaipo “pavasarine muzi
kos iškilmė” ir dedama visos 
pastangos po visą šiaurinę Ohio,, 
vakarinę Pennsylvania ir :Onta- 
rio kad pasisektų.’

Muzikos vadovariš-48 kaimy
niškų miestų dalyvavę sdširin- 
kime miesto auditorijoj supla
navimui garsinimo būdų savo 
miestuose, pasiryžo dirbti kiek 
išgalėdami.

Havrah Hubbard, kalbinin
kas, ir Edward Hart, pianistas, 
keliąuja po kolegijas perstaty- 
dami operatiškas scenas sutrau- 
ktoj formoj, ir Miss Victoria 
Powell iš Maumee, O., tokiais 
tikslais darbuojasi po moterų 
klubus. Jie jau darbuojasi se
nokas laikas ir raportavo susi
rinkimui kad “pavasarinė muzi
kos iškilmė” bus rekordą sumu- 
šantis, publikos -susigrūdimas 
miesto auditoriją vėl.

Ben H. Atwell, kvietėjų di
rektorius, skelbia jog jau kelio
lika ekskursinių trukių užsaky
ta Į Cleveląndą tam laikui. Spe
ciales kainos bus laivais iš To
ronto ir .Buffalo, sako jis.

Repertuaras' toms devynioms 
dienoms bus sekantis:

Pirmadieni, balandžio 27 — 
“L’Africana”.

Antradieni, balandžio 28, — 
“Faust”.

Trečiadienį .balandžio 29 — 
“H Trovatore”.

Ketvirtadieni, balandžio 30 — 
“Falstąff”.

Penktadienį, gegužės 1 —“Le 
Coq” ir “I Pagliacci”.

šeštadienį, gegužės 2, 1 vai. 
po pietų — “Parsifal”. Vakare 
— “Lą Traviata”.

Sekmadienį, gegužės 3, 3 vai. 
■po pietų —- Gala koncertas.

Pirmadienį, gėgužes 4 d. — 
“Hoffmano Pasakos”.
' Antradienį, gegužio. 5 d. — 

Aida”.
•>" Pasaulyje pragarsėję Metro
politan operos žvaigždės daly
vaus šiuose perstatymuose, sy
kiu su Metropolitan orkestru iš 
75 ypatų,, choru iš. 100, baletu 
jš 50, ir 21 vagonais sęęnerijų 
ir prirengimų.

Kainos bus nuo $1 iki $7. Bus 
640-sėdynės po $1; 1583 po $2 
ir 2756 po $3. Visoms operoms 
tikietai iškalno -parsiduos nuo 
kovo 16 d. 1226 Hųrpn Road, 
S. E. Sėdynės gala koncertui ir 
“Parsifalui” bus duodama pa
skirai. Koncerte bus atlikta 
daugelio operų dalis.,. “William

Subatoj CIevelande Bu
vo Žemės Drebėjimas
Mažai kas tą patėmijo, vienok 

pereito šeštadienio vakare, 9.24 
valandą, buvo jaučiama gana 
žymus žemės sudrebėjimas.

! Aukšti budinkai palengva siu=- 
bavo. Ant sienų kabanti pavei
kslai suposi. Supami krėslai ku
rie buvo ramus pradėjo suptis 
lyg juose butų dvasios įsėdę.

Svečiai hoteliuose, ypatingai 
kurie buvo aukštutiniudse gyve
nimuose, išgąstyje išbėgo iš sa-' 
vo kambarių. Telefonų opera
torės pašoko nuo savo krėslų.

Drebėjimas už beveik minu- 
to laiko praėjo.
Vienas žmogus kuris tuo laiku 
buvo Union Trust „Budinke ant 
21-rno aukšto apsako šitaip, ką 
jis jaute: Bųdinkas siūbavo kai 
laivo denis.' Aš maniau kad tai 
nuo vėjo, žinojau kad nuo vė
jų bųdinkas biskelį pasiūbuoja. 
Kadangi aš tarnavau karo lai
vyne ir prie orlaivių, supimas 
man mažai reiškia. Bet likto
riai pradėjo suptis ir tuojaus 
ėmė tarškėti vieni į kitus. Ten 
pąt ibuvo ir kitas vyras. Jam 
sėdint prie stalo, stalas pašliau
žė. Krėslas pasijudino, ir lik
toriai kabanti ant lubų siūbavo. 
Tas antras paklausė pirmojo, 
atėjusio pas jį iš kito kambario, 
kas stalą pastūmė. Jis tuojau 
nusiskubino elevatorium žemyn 
žiūrėt kame dalykas.

Kituose ankštuose Budnikuo
se elevatorių operatoriai nieko 
nejautė, iki iš kambarių žmonės 
nepradėjo jų šaukti nukelti juos 
žemyn.

Tūlas Wisniewski buvo šešta
me aukšte Hanna budinke. Jis 
pajuto kad Jo sėdimas krėslas 
slenką. Nieko ofise nebuvo, ir 
jis sako pajuto labai žiaurų jau
smą. Apsižiūrėjo aplinkui, ne
žinodamas kame, dalykas. Pas-, 
kui pajuto btidiiįką judant.

Kitų budinkų gyventojai nu
sigandę net pradėjo mesti per 
langus drapanas ir bėgti.

Nekuriė ir Lietuviai jautė tą, 
ir kiti net nusigando.

Visąs žemės sujudėjimas pra
ėjo, nėpalikdamąs' blogų pasek
mių. ' Miesto valdyba negavo iš 
nieko pranešimų kad butų su
trukę namu sienos. •'

Nušovė Policistą
' Gazolino stotyje ant St. Clair 
ir E. 141 st. buvo policistas lau
kiąs plėšikų,, peš, tas stotis tan
kiai ’ užpuldinėjama. Kada plė
šikas inėjo ir pareikalavo par
davėjo pinigų, tuoj iš užpakalio 
pasirodė policistas. Abu ėmė 
šaudytis. Policistas peršautas 
mirė pirmiau, o plėšikas mirė 
į kelintą dieną.

Ta gazolino stotis jau buvo 
penkis , sykius užpulta pastaru 
laiku, todėl sargybai buvo pa
statytas policistas, bet plėšikas 
pastatė ant šavo, nors pats'ga
lą gavo.

Tell”, “Boris Godunov”; “Lucia
DiLammermoor”, . “Iris”, “Le 
Cid”, ' “Samsonas ir Delila” ir 
“Mefistofelis”. . Penki orkestrų 
vadovai diriguos paeiliui. Kai
nos koncertui bus nuo 50c iki 
■$4. Karo taksų nebus. Pelnas 
skiriama del Music School Sett
lement..

PAVEIKSLAI
Bus rodomi kaip tapo musų žeme su
tverta. ir žmogus, šv. Raštas sako

BĖDA SU APSIVEDIMU 
BAŽNYČIOJ JEI ESI

SLA. NARIU
Juokas tai juokas, bet kaip 

Į, reikia ženytis tai turi visokių 
: bėdų patirti.
I štai va aš, susiradau sau my
limą ir sutarėm vestis, žmogus 

; viską galėtum padaryt, bet tas 
, senovinis paprotis: turi merge
lę pirma 'vestis bažnyčion, o pa-

Į skui kur nori.
Taip buvo ir man. Turėjau 

j sekti ,tą seną paprotį. Parėjęs 
i iš darbo, nueinu pas savo myli
mą ir sakau: Eisim pas kuni
gėlį, mano ųiylimoįi. Ta suti
ko; nes mat moteris vis labiau 

įprie tų senų papročių linkus, 
i Prisiartinam pas kunigėlio 
jpaloeiu, ‘ paskambinam varpeli,, 
i sutiko muą šeimininkė, ir prašo 
į j vidų. Ji-kibai gražiai su mu- 
1 miš apsieina, nes. mato kad ku
nigėliui bus pelno nuo porelės 

i prieš užgavėnias, nes mat pat 
; Lietuvius mada vestis daugiau- 
Isia prieš užgavėnias.

Susėdom ir laukiam kunigė- 
I lio. Už trumpo laiko ateina pra- 
I baščius Vilkutaitis. Pasisveiki- 
Į no su mumis labai gražiai, žo- 
' dis po žodžio pradėjau savo rei
kalą. Mano mylimoji labai su- 

Isisarmatijo ir paraudo. Ir man 
I žinoma nei šis nei tas prieš ku
nigėlį pasisakyt kad noriu ves: 

I lis. Bet vistiek įgavau drąsos, 
j . Kunigėlis paklausė ar prigu- 
I liu aš prie jo parapijos. Atsa- 
• kiau kad prie jo nepriguliu, ka
da kunigavo Halaburda prigulė
jau. Kunigėlis tada persimai
nė ir pradėjo su manim kovot. 
Daug klausimų atšakiau, ir ku- 
nigėlis paskui pradėjo svietiš
kus reikalus klausinėt. Jis ru
denį per pamokslą pasakė kad 
neduos ųei vienam vyrui' šliubo 
kas jiepriguli prie pašalpinės or
ganizacijos, nes, mat agitavo už 

I savo draugijas ir kad šeimyna 
I butų aprūpinta. Ir manęs pa
klausė ar priguliu prie kokios 

' pašalpinės draugijos. Pasakiau 
i taip. Kunigėlis nori sužinot, prie 
kokios. Nemaniau kad bus to- 
kis kunigo užsirhetimas sužinot, 

|na ir sakau tegul žino: pasakiau 
i kad priguliu prie S. L. A, Ku
nigėlio veidas persimainė ir jis 

| pradėjo manė barti kad esą pri, 
j gulintis prie S. L. A- žmogus 
Į negali vesti gražaus šeimyniško 
gyvenimo ir pildyt tikrų šeimyi 
riiškų apeigų, nes tie kurie ten 
priguli visi yra patvirkėliai, ir 

Į mane rągiiib pamesti SLA. ir 
j priši'rašyti į katalikiškas drau
gijas, tik,.tada,.sako,.galėsiu ge- 

I rai šeimynišką gyvenimą vesti.
Aš pasakiau kad prie S.L.A. 

i priguliu $1000 skyriuje, nenoriu 
kitur keltis ir nustoti ten įmo- 

I ketų pinigų Kunigėlis vėl ėmė 
[mane barti. Mano mylimoji pra
dėjo vadinti mane namon. Ir 

Ituom kartu persiskyriau su ku- 
' nigu.

Tik pamislykit kokiais budais 
| kunigėliai musų tautiškas orga
nizacijas ardyti kėsinasi.

ženotas.*

Dievas per r, dienas viską sutvėrė— 
Įtiek ilgos tos dienos buvo, 
kiai ir moksliškai išaiškinta, 
leiskit savo progos.

NEDĖLIOJ. pradžia 2:45 
7017 Superior .Avenue.

bus aiš-
Nepra-

p.

SANDAROS 18-tos kuopos
susirinkimas Įvyks sekanti an-1 
tradienį,, kovo 10 d., Lietuvių | 
salėje, nuo 7:30 vai. vakare. Vi
si nariai stengkitės dalyvauti, 
nes bus nominavimas Centro 
Valdybos ir aptariama kiti or
ganizacijos ir kuopos svarbus 
reikalai. Sekr.

KAS NORI geros senos mo
teries prie namų užžiurėjimo ir 
vąikų auginimo atsiašukit prie 
Uršulės Medzveckienės, 3134 
Superior ay., Jono šnipuno na
muose. Sutinka dirbti už vietą, 
maistą ir dolarį-kitą atlyginimo.

VELYKOS!
BUS BALANDŽIO-APRIL 12 D. 8

Dabar Laikas Siųsti Dovanas
NįEUŽMIRŠKIT Saviškių Lietuvoje—ir lai jie jus atmena ga

vę nuo jūsų nors mažutę dovanėlę, keletą ar desėtką-kitą 
Litų. Jus nepajusit nuostolio, o jiems bus didelis džiaugsmas.

CJNEATIDELIOKIT, nes visi norit siųsti — todėl siųskit anks
čiau, kad gautij prieš Velykas. Siųskit dabar!

“DIRVOS” AGENTŪRA
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO.....

Akrono Naujienos
savo gabumus. Veikalas imtas 
iš Mcksikonų gyvenimo. Kartu 
su Cižąuskais dar lošė sekanti 
Akroniečiai:, Jonas Taparaus- 
kas, Juozas žemaitis ir Stasys 
Kubilius. Perstatymas buvo ai-

Truputis “Progreso”
Viename iš paskutinių “Vil

nies” numerių skaičiau kores
pondenciją iš Akron, Ohio, kur 
sakoma SLA. kuopoje renkant 
valdybą progresištai nugalėję ^kus“ ir publikai patiko, 
tautininkus. Kad jie yra “pro-.' * ------
gresistai” tai neužginčijamas 
kriukis, štai faktai.

Vienas iš jų kuris -užima val
dyboje gana žymią vietą, rinko 
“progresą” gana’ ilgą laiką ir' 
jau buvo surinkęs gana daug 
(sakoma buvo surinkęs apie 100 
gorčių “aštraus” “progreso’’). 
Norėdamas išbandyti savo dar
bo vaisius, pasilipęs ant “pro
greso” norėjo pamatyti Maskvą.

|Sako jau buvo pamatęs Trockio

•P-lė Ona Valiukiutė, soprano 
iš Clevelando, pirmą kartą dai
navo Akrone. Jauna artistė su
judino klausytojus daina “šir
dis Surakintos”. Kitų dainų 
pasekmės taipgi buvo geros.

P-lė Elena Jasinskiutė akom
panavo artistams Čižauskams ir 
p-lci Valiukiutęi. Jos yra Cle
velando bažnytinio choro narės.

Mokinių ratelis. Artistai Či- 
žauskai padarė tokį gerą įspūdį 
ant vietinių muzikos mylėtojų

Vasario 22 d. Akrone lankėsi 
pp. Čižauskai iš Clevelando ir 
pobažnvtinėj salėj davė koncer
tą

Akrone lankėsi J. Vasiliaus
kas iš Baltimorės, L. A. P. fi
ves prezidentas.

A. Lileika nusipirko ūkę ir iš
ėjo jon gyventi.

M. Jocių bizniui padidėjus 
įsitaisė naujas mašinas. Dar
bas eina, (spariau. Jo dirbtuvė 
randasi 154 Wooster Ave. ■

Meiženis.

• t? i , * i._  ,- j.... vietiniu iiiiumus iniieiuju
'.-------------------—t.------------_ į barzdos j truputį, ir norėdamas i kad net liko įsteigtas mokinių

pasistiepę, ratelis. Ratelio tikslas yra.su- 
“progi'esąs”' įlinko vienyti visus'kurie nori mokin- ...... ■ - -

Ir iš
“pro- _________ _____ „

ir nusivežė “progresą” darblmjaši’ratėiio’ labui’.-------.
ne tiesą sa- Ališius, 'Izn riirfiiKma *__ —_

■'dar daugiau matyti pasistiepė, 
“DZIMDZI-DRIMDZI”, .kaip'tuo tarpu ~

iš Chicagos vėjai atpūtė skcl-1 (mat butą perskvsto) ir 
BiaLvbl žmla htsiląn’kyti ■Cl&yė-lgręsisto” koj'o.j, įklimpo. . 
landę su naująis dalykais. At-’kur buvę nebuvę atsirado 
vyks kada po Velykų, 'jeigu ka-ibišinai” ‘i

J. V. Ramoška iš Akrono 
dėlioj lankėsi pas V. P. Bąnio- 
nį ir “Dirvės” redaktbriatis na
muose. Pasakojo kad jie ten 
vėl rengiasi prie lošimo po Ve
lykų ir renka geresnius veika
lus.:

Pil. Ramoška yra gabus ka- 
narkų ir balandžių augytojas. 
Tuos paukščius norintiems par
davinėja.

ne

Kas laukė laiško iš Lietuvos 
nuo Onos Sarkanienės, iš Pana
vus valsčiaus, atsiimkit “Dir
vos” krautuvėje.

Komunistai turėjo protesto 
mitingą prieš valdžią už Įkali
nimą ir nubaudimą mirtimi Sac
co ir Vanzetti, apkaltintus už-
mušime dviejų-'žmonių Brain
tree, Mass:, 1920 in. Mat, tai 
jų "draugai”...'.

Kovo 2 ir 3 buvo šąlčiąusios 
dienos nuo daugybės metų... Su
šalo apie penki žmonės.

Newburgo beprotnamyj tūla 
moteris 'pasivogus degtukų už
sidegė savo drapanas, ir sudegė 
mirtinai.

Nuo pradžios,meili iki kovo 1 
d. Clevelandė užmušta nelaimė
se 28 ypatoš. 15 užfhušta per 
tą laiką 1924 matais.1 ' J ;

Warren, ’O., pradingo moky
toja.; Paskirta $3,000 dpyąnij 
už j Oš suradimą, Ji yra 24 mė
tų .amžiaus. Maųomą, kad ji 
yra kėnio nors paimta nelaisvėn.

Clevelando , miesįo taryba iš
nešė priešingą' nųbmonę dęl val
stijos seime siūlomo biliau.š Įve
sti į mokyklas priverstiną bib
lijos' skaitymą. Tarybos narys 
Witt pasakė :’ ''Ndrėjau kad tą 
nuosprendį taryba nubalsuotu 
vienbalsiai, beta’ gaila, ne visi 
balsavo prieš. Aš, norėjau kad 
galėtume parodyt tiems dievo
baimingiems hipokritams Co
lumbus seime kad mes nenori
me jų rūšies religijos”.

Clevelando vyskupas ragina 
katalikus, pakutavoti gavėnios 
laike.

Blanche Tobiasienė, kuri nu
smaugė savo kūdikį kuomet jos 
vyras pasako kad tas kūdikis ne 
jo, bus turbūt patalpinta bepro
čių įstaigoj. Ji buvo suimta 
pereitą rudenį Gyvena Warrfen, 
Ohio, turi 21 m. amžiaus.'

Miesto valdžia nori uždaryti 
krutančių paveikslų teatrus ku
rie operuoja'per visą naktį. To
kių yra rodos du.

Apvogė Loraino Paštą?— 
Pakliuvo po Traukiniu

Lorain, O. — Vasario 28 d., 
naktį, kada paskutinis darbinin
kas išėjo iš pašto, keturi bandi
tai įsigavo į vidų, surišo nakti
nį sargą, ir po šešių valandų 
I rusimos!, išdeginę geležinės šė
pos duris išgrobė iš jos $750 pi
nigais ir $11,000 vertės stam- 
pomis ir pabėgo.

Už trijų valandų, važiuojant 
jiems automobiliu Helena, O., 
miestelyje per gelžkelio bėgius, 
ant jų užlėkė trūkis ir sudaužė 
automobilį, vieną ant vietos už
mušė, trįs pabėgo.

Diena paskiau kitame mieste 
rasta sužeistas vienas tų plėši
kų, kuris prisipažino buvęs toj 
vietoj kur trūkis ant jų užlėkė, 
bet neišduoda savo draugų ir 
nesako apie pinigus.

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

bišinai” ‘i
Sir visu- “progrėsistu”. : Na'ban
dykit Užginčyt ar i 
kan. Dom-cko Draugas.

Čižauskų Koncertas
Vasario 22 d., nebijodami nei 

lietaus, nei sniego, Akrono dai
lės mylėtojai skaitlingai susi
rinko išgirsti antrą Čižauskų 
koncertą. Kaip buvo anksčiau 
garsinta kad antras koncertas 
turės daug pamarginimų, taip 
ir įvyko. Buvo dainų iš liau
dies ir iš operos, buvo vaidini
mas “Be žodžio”o ant galo bu
vo (Lietuviški šokia. Buvo juo
kų, buvo ir ašarų.

Artistų čižauskų dainos at
nešė daug aplodismentų.

Vaidinime “Be žodžio”' (pan
tomime) čižauskai vėl parodė

tis dainayiiųo, .balso lavinimo ir 
piano po vadovyste p. Čižaus
kų. Klebonas Kun; Cybelis daug

. - < u • • Žy*
mesnių mokinių randasi Petras 

, tenorąs,.,,p. j^avickas, 
vargonų ■studentąą,' ir.ąpie de
šimts kitų. Linkiu rateliui ge
rų pasekmių.

Kantata.' Tikime kad ateityj 
bus galima atvežti didelis Cle
velando choras j Akroną persta
tymui Čižausko kantatos, “Vil
niau, .Seneli, Kada Atbusi”.

Pora savaičių atgal kantata 
buvo sulošta Angliškoj kalboj 
Cleveland City Hospital su ge
romis pasekmėmis. Geistina kad 
Akronas nebūtų aplenktas.

Jaunas Akron ietis.

SMULKMENOS
Garnys ilgus- metus jieškojo 

Tarno ir Magdės Martuševičių, 
ir kaip tik sužinojo kur gyvena 
tuoj atsilankė. Vienas kartas

Ashtabula, Ohio* yra vienas 
Graikas valgyklos savininkas 
kuris sakosi esąs čajnpionas ka
vos gėrikas vįsoje'Amerikoje — 
kasdien jis, išgeną nuo 35 iki 
40 pubdukų' kavps. Prie to jis 
per ‘dieną suruko nuo 10 iki 15
cigarų*ULOLLS 1 L’lL.
PA RD A VIM Al

Parsiduoda
OHIO '.vAjįSTIJOjĘ,' LA-' ; 

' 'bAI PATOGI VIETA ČA- . 
H ŽOLINO STOČIAI KUR 
' SUEINA DU VALSTIJOS

VIEŠKELIAI. , ' '

TOLESNIŲ INFORMACI
JŲ KLAUSKITE RAŠY
DAMI .

BOX 255 
PITTSBURGH, PA.

(H)

1117 East 65th Št. — 7 kambarių 
namas, pavienis, su maudyne, su 

visais patogumais, moderniškas; du 
garadžiai, iš šono durįs užejimui ant 
viršaus. Parsiduos už $5200. Te- 
lefonuokit Randolph 901-M.
2 šeimynų, 3 garadžiai, and Wade 

Park Ave., arti Addison Rd. Kai 
na $12,000.
7 kambarių namas, garadžius, ran

dasi ant- Dėllenbaugn Av'e. $7,450.
7 kambarių namas, 1 akras žemės, 

vaismedžiai, maži .vaisiai, randasi 
ant Mayfield Line.. Elektros šviesa, 
furnasas ir vandens pumpas. Mainys 
ant namo mieste.
Geo. H. Bond, 7110 Dėllenbaųgh Ay. 

Telefonas Pennsylvania' 2412.

1892 West 45tji St. Cigarų, delikate
sų ir groserio krautuvė, grąžus 

kambariai prie1 jos gyvenimui, renda 
už kambarius ir krautuvę $35 mėn. 
Parduos už $700. Matykii Zimėrman 
2609 Woodhill Road. , (11)

nemelavo: užklupo abu stuboj' 
ir paliko -pūikų silnų. Garnys 
žadėjo ir kitą kaitą" atsilankyti.

Vardą valkui davė rodos Po
vilas. Kūmais buvo A. Lumpic- 
kas ir p; Bėnienė.

ANT RENDOS
5 kambariai, su .mąudyne, elek

tros šviesa,, visi patogumai.
Renda. $35 f mėnesi. Randasi 
1309 E.i 65 St.’ Arti Šliperior. 
TelefonuOkit Garfield 94I9-M.
11 >"N0riu Pirkti farmą
; Kas" pripodys man ūkininkų kuris 
nori parduoti .farmą gaus nuo manęs 
ąpmakęti .už savo, trusų. Ųke nežiū
rint kokio didumo, bps, geistina kad 
butu tarpe' šių ■ dvldju mieštų, Lorain 
ir Cleveland, prie kelio kuris eina iš 
Clevelando į Loria i na. Praneškit kas 
žinot, aš noriu; nirkti.

.STANIS BARKAUSKAS
I*. O. Box G3, Shadyside, Ohio

FARMOS - FARMOS
. Norinti apąigyventi ant Gerų Že
mių ir tarpe savo Tautos žmonių kur 
jau yra suvirs 400 Lietuvių apsip r- 
kuriij likos, kreipkitės pas mane, čia 
Lietuviai turi 4 draugystes ir 2 nuo
savas svetaines. Tas viskas reiškia 
kad yra didžiausia Lietuvių Ūkininkų 
Kolonija Amerikoje.

Per 10 metų daug Lietuvių pirko 
Ukes per mane, todėl ir šįmet surin
kau daugelį gražjų-vietų pardavimui, 
ir daugelis tų Ūkių parsiduos labai 
nupiginta kaina. Naudokitės šia pro
ga, gal bus paskutinė, nes kviečiai 

ir rugiai šįmet pabrango tai nėra 
abejonės kad ir žemės greitu laiku 
pakils. Žingeidaujanti Ūkių gyveni
mu atsišaukite: (12)

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1, Box 17 Fountain, Mich.

SALDAINIU, CIGARŲ krautuvė — 
; randasi ‘3214 W. 41 St., daro $509 
savaitėj biznio. Aš turiu'kitus du i 
storus, turiu šį parduoti pigiai. At
eikit arba kreipkitės prie Zimėrman, j 
2609 Woodhill Road. (11)

DRY GOODS Krautuvė, randasi 7120 
Lorain Ave. Garantuoju $600 in- 

priežasties" pusiųinkų skilimo, 
eigų savaitėje, persiduos pigiai.

Taipgi priverstas parduoti iš prie
žasties pusininko savo saldainių ir 
tabako krautuvę esančią 2609 Wood
hill Rd. Klausk Zimermano. • (10)

T. G. PERREN CO.
MES SPECIALIZUOJAME PA

VIENIAIS IR. 2 ŠEIMYNŲ .
NAMAIS.

M05 East 100th St. Cedar 2323
14132 EUCLID Ave. Eddy 2223

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofiso vai.: 9 ryte iki 5 po pietų 
Subatomis 9 iki 2:30 po. pietų. .

- 930 Williairtson Bldg.'
Cleveland, Ohio.

IR MANO ŽODELIS
Pereitame “Dirvos” numery

je skaičiau Jauno Akronieeio 
pąstabas apie Lenino mirties 
apvaikščiojimą ir Rusų bizū
nus. Norėčiau paklausti ar 
daugel apgynei nuo tų bizūnų, 
ponas korespondente;

0 kašlink klebono, jeigu jis 
nori kalbėti idant niekas neatsi
lieptų ir nepertrauktų jam lai 
kalba prie altoriaus, niekas ne
pertrauks ir neatsilieps.

Jam pradėjus kalbėti salėje, 
ne visiems patiko kad jis neper- 
stątytas ..ėmė rėžti pamokslą, ir 
atsirado tok is kas pasakė: Kas 
tau biznis....

Bet bolševikų nesimatė. Gal 
tik taip korespondentui atrodė.

Lietuvis.

DR. A. A. IVINSKAS
-----  DUSULIO KENTiSJIMAS ----  
Nemanykit kad 60 metų amžiaus 

jau turit kentėti dusuliu.
CHIROPRAKTIKOS METODĄ 

(Spinal Adjustment) 
visai prašalins tą kentėjimą.

Kreipkitės

1172 East 79th St
Valandos: 2—4, 6—8:30 vakare. 

Nedaliomis 12:30 iki 1:30. 
Ofiso telefonas Pennsylvania 1321

ANTANAS BARTKUS

Artistas Llętuvis Fotografas. 
Pranešu Clevelando Lietuviu 
visuomenei- jog šiuomi tarpu 
žymiai' numažinau kainas už 
įvairias fotografijas, todėl at
eikit nusitraukti—pasinaudo- 
kit šia proga; Musų padidin
to j studijoj fotografijų trau
kimas yra labai patogu ir di
delėms grupėms, draugijoms 

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street
- PRANEŠIMAS —

Musų Advokatas
A. L. GLASER

randasi musų ofise kas va
karas ir suteiks, dykai pa
tarimus visuose legaliuose 
klausimuose. .
Geo. Kaupas & Co,

Pinigų Siuntinio, Laivakorčių Agen
tūra, Real Estate ir Insurance

6603 ST. CLAIR AVE.
Cleveland, O. Tel. Rand. 4817

I • SVARBU’ ' .J
I" \.R JUS skaitot musų apgarsinimus šiam s
J r'ylaikraštyje?' Jeigu ne, tai turėtumėt, ? 
j . kadangi kiekvienas turi svarbų pranešimą > $ 
* jums. • į
į ' Ar norit BŪDAVOT ir TURĖT NUOSA-
¥ VA NAMĄ- f

Žinoma kad norit, taigi štai kaip tas gali-
X ma padaryti. Kuomet apsisprendžia! ko- į
£ kios vertės namą norit budavoti ir turėti, X
| ir kuomet turit susitaupę 25% aktualės
| vertės tų pinigų musų įstaigoje, TTE A. B. j;

SAVINGS and LOAN COMPANY, mes
X duosime jums pirmo mortgečio paskolą ku- • 
£ ri pagelbės jums budavotis. , *
j- Taupydami pinigus pas mus ir gaudami V

5% nuošimčio betaupant, nereikės jums
if laukti iki pasensit Įsigijimui savo namo. įl

. Pradėkit taupyti savo pinigus pas mus nuo
J šiandien ir gaukit už juos 5%. • i|

| THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY jį
X ' į
¥ 3354 Superior Ave. Cleveland, Ohio a]
4 A. B. Baftoszewicz, Pres. -


