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Anglija Nori But Drau-
ginga Prancūzijai

SOCIALISTAS PREMJERAS LENKIASI MILI
TARISTIC POINCARE IR NORI DRAU
GAUTI SU FRANCUZIJA ATEITYJE.

Poincare Laikosi Savo — kad tik Atlyginimų Išga
vimas Jam Rupi, ir Taika Bus tik kai Gaus Pinigų.

Chinijoj Žuvo 300
Žmonių

Tsingtao, Chinija. — Gais
rui peršlavus miestelį Chow
sun, trįs šimtai žmonių žuvo 
gaisre, užtroško nuo durnų ir 
užsimušė laike panikos. Gais
ras kilo vidurnaktyje.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ANGLIJA NORI BEN- 
DRANTIS SU FRAN

CUZIJA
Paryžius. — Anglijos Premje

ras MacDonald šiurkščioj ir sy-

Trockiui Vartai Į Mask
vą Gryžti Užkelti

Maskva. — Dalykai Rusijoje, 
___________ ________ __  (abelnai imant, nedaug pakito- 
kiu draugiškoj notoj Į Francu-j kėjo nuo Lenino mirties, bet jie 
zijos premjerą Poincare pasiūlo j kitokiais liko kiek liečiasi Troc-

dirbtu-
Visos

darbų

Youngstown, O. — Plieno iš
dirbinių užsakymų didėjimas 
rodo kad darbų apmažėjimas 
negali dabar apsireikšti. Prie
šingai, išdirbėjai mato kad tuoj 
reiks dar smalkiau subrusti to
lyn Į šį metą einant.

Daibo aplirJkybės ir darbinin
kų išteklius dabar stovi geriau 
negu galės būti vėliau.

Didieji naudotojai duoda už
sakymus reikmenų jiems rei
kalingų Idar gegužio /mėnešyje.

Lorain, O., geležinės dirba vi
dutiniškai. National Tube Co. 
rengia dar vieną geležies tarpi- 
nimo katilą. Ta įstaiga dirba 
su 95 nuošimčiais normalio.

Conneaut, O., Nickel Plate 
gelžkelis įrengė naują savo rei
kalams aprūpinti dirbtuvę prie 
kitų jau čia buvusių.

East Liverpool, O., puodinin
kystės darbai įsiveikė kuosmar- 
kiausia kada pernaują pradėtai 
degint pagamintus puodus. Čia 
yra įrengta viena nauja 
vė prie daugelio kitų, 
dirba pilnu saiku.

Akrone, O., guminių
padėtis mažai pasikeitė nuo pe
reitos savaitės. Produkcija ei
na vienodu šuoliu. Pavasarinių 
užsakymų suėjimas jau jaučia; 
ma daugumoj dirbtuvių ir tūlos 
ima daugiau darbininkų.

Sekantį mėnesį reikalavimai 
padidės, kaip paprastai į pava
karį, ir bedarbė visai pranyks.

Clevelando akmenų skaldyto
jai daugumoje yra be darbo iš 
priežasties kad (kontraktai ant 
tašytų akrtienų rengiamiems 
statyti budinkams, bankams ir 
mokykloms atiduodama į Bed
ford, Ind., sako akmenų tašyto
ji ’unijos agentai.'

Bridgeport, O., kasykloj už
mušta vienas darbininkas, o ne
toliese cino dirbtuvėj užmušta 
kitas darbininkas.

Chicagoj kilo mūšiai tarp 
streikuojančių rubsiuvių ir sko
bų ir muštynėse vienas peršau
ta, keli apdaužytą. Peršauta į 
koją dirbtuvės savininkas.

Quincy, Ill., popierinėj dirb
tuvėj eksplozijoj užmušta du 
darbininkai.

New Yorke, David Belasco, 
teatrų savininkas, sakydamas 
jog claila neturi būti varžoma 
artistų unijomis, atsisakydamas 
pripažinti tik unijistams akto
riams teisę dalyvauti savo teat
ruose, sako sulaikys visus savo 
teatrus ir keliaujančias grupes 
pirm birželio 1 d.

Neapolyj, Italijoj, sustreika
vo kapų duobių kasėjai reika
laudami padidinimo mokesnių.

Lisbone, Portugalijoj, buvo 
.sustreikavę valdžios tarnauto
jai. Prižadėjus pakelti mokes
nius jie sutiko vėl dirbti.

nuoširdų norą stengtis užbaigti 
visus nesusipratimus tarp Ang
lijos ir Francuzijos ir atnaujin
ti tarp jų draugiškus santikius. 
MacDonald savo laiške išdėsto 
norą turėti geresnių santikių ir 
sykiu primena kad daugelis An
glų nemėgsta tūlų Francuzijos 
nusistatymų, kurių tarpe vienas 
yra militarizmas.

MacDonald sako jis supran
tąs Franctizų padėti, vienok tū
li Anglai permato kad ši drau
ginga respublika bando dabar 
pasiimti sau ką ji negavo pagal 
Versailles sutarties. MacDonald 
prikiša kad Suvienytos Valsti
jos nepasilaikė sąjungoje ir ne
padėjo užgarantuoti Francuzi- 
jai apsaugą nuo Vokietijos, del 
ko sako Francuzija dabar jieš- 
kanti kitų garantijų. Anglijai 
nesą ko taip rūpintis apsauga 
delei jos geografinės padėties, 
bet jeigu Francuzija turi karo 
griuvėsių, jų turi ir Anglija, tik 
ne taip aiškių, nes ji kenčia nuo 
stokos rinkų ir bedarbes.

MacDonald išrodinčja Fran
cuzijos premjerui jog Anglijoj 
manoma kad Francuzija pasi
ryžus suardyt Vokietiją ir už- 
valdyt kontinentą ir nesupranta 
delei kokių priežasčių Francu
zija taip didina savo orinį lai
vyną ne tik rytuose arti Vokie
tijos, bet ir vakaruose, iš kur 
arti Anglijon, ir primena kad 
Anglijos žmonės apdėti taksais 
mokėjimui nuošimčių už pini
gus paskolintus Francuzijai ku
rių atsilyginimu Francuzija dar 
nesirūpina.

Europai nesą kitokių vaistų 
pasitaisymui kaip Anglijai ir 
Francuzijai veikiant geruoju ir 

veikimui Ang- 
pareiškia esąs

gražiai atsako

ap- 
jog 
yra 
yra

išvien. Tokiam 
lijos premjeras 
gatavas.

Poincare labai
sutinkąs kad MacDonald nori 
taikytis ir sakosi esąs gatavas 
pradėti perkratinėti klausimus 
kurie abiem pusėm labiausia 
eina. Bet Poincare užgina 
jų noras gauti atlyginimus 
egoistiškas, nes atlyginimai
svarbiausias žingsnis Prancū
zams prie palaikymo taikos.

Taigi Anglijos socialistas-dar- 
bietis premjeras vistiek kalba
si pataikaudamas Prancūzams 
militaristams, bijodamas pasa
kyt kad jam nepatinka Prancū
zų militarizmas, bet tą užmeta 
kitiems Anglams.

Paryžiaus priemiestyje, viena 
moteris nušovė savo vyrą už tai 
kad jis sudraudė ją nenaudoti 
uostomą taboką. Vyras pasakė 
kad taboka tik del senų moterų, 
ne tau, moteirs jį nušovė.

kio. Sakoma jog Trockis ne
buvo dar tokioj' įprastoj pozici
joj nuo pat kriaučiavimo dienų 
New Yoike kaip dabar.

Jis jau buvo netikras sveika
toje dar Leninui sergant. Pa
lengva jis turėjo užleisti tulus 
savo darbus. Jo ir Lenino ne- ( 
galės davė progą pakilti kitiems 
vyrams Į žjmiias vietas sovietų 
tarybose. Pagaliau Trockis ap- Į 
leido visus savo darbus ir išva
žiavo ant Kaukazo.

Leninui ir Trockini nesumai
šant, permainos Maskvoje už-Į 
ėjo greičiau. Trockis pats pa- ( 
tyrė kaip dikčial dalykai pasi-! 
keitė po (Lenino mirties. Nors 
buvo nesveikas, bet norėjo su-j 
gryžti ant laidotuvių Lenino, ( 
tečiau gavo žinią kad apeigose | 
nepalikta jam vietos ir kad jis 1 
laidotuvėse nereikalingas.

Stalin, Kamnev ir Džežerski1 
yra nauji vardai Rusijos valdy
me. Kaip Trockis stovi su jais 
paaiškėjo jam norint sugryžt į' 
sostinę. Jis dabar pasveiko ir 
neri sugryžti, bet pasijuto kad I 
neturi tiesos gryžti be jų pave-j 
lijimo. Trumpai sakant, Troc
kis yra tremtinis, ir pasijuto ne-[ 
tuips galės kada nori gryžti.

Ne del baimės kad jis galėtų 
ką nors padaryti, ar kad su sa
vo pasekėjais keltų kokių ne
smagumų užginta jam gryžti, 
bet kad tikriems Rusams nepa
tinka jo ypata. Kaip išrodo jis 
gal negreit sugryš j Maskvą, al
gai visai daugiau Maskvos ne
matys.

Trockis pasijuto svetimas, ne
reikalingas, ir tai tas žmogus 
kuris padėjo Rusiją padaryti to- liamentariuose 
kia kokia ji šiandien yra. JI-,”'* 
savo senos garbės neatsižadės (vaite 
taip lengvai.
nemaža nesmagumo Rusijoje.

TURKIJOS KALIFAS 
NETEKO VIETOS

Konstantinopolis. — Turkijos 
seimas-Angoroj priėmė bilių pa
naikinantį Turkijoj kalifatą ir 
užbaigiantį kalifo viešpatavimą.

Kalifas buvo seiliaus sykiu ir 
dvasiškas ir svietiškas Turkijos 
ir abelnai Mahometoniško pa
saulio valdovas, kaip kitados bu
vo valdovu mlo dangaus iki že
mes Romos, popiežius viduram
žiais. Dar til pora metų kaip 
Turkai atėmė kalifui svietišką 
vrėdžią pakildami tik dvasišką. 
Pagaliaus dabar randa kad jo 
Turkijai 'visai nereikia.

Angoros valdžiai dabar rupi 
kas daryti su šešiais milžiniš
kais kalifo paloviais, jo dideliais 
prlvatišksfis turtais, jo 800 su
gulovėmis ■ ir daugybe pačių.

Anglija taipgi susirūpinus ką 
įdarys Mohametonai kitose ša
lyse ir jos valdomuose kraštuo
se netekę 'vyriausio kalifo. In
dijoj 'yra 70,000,000 Mohame- 
tonų Anglijos valdomų.

Peštynės Francuzijos 
Seime

Paryžius. — Vasario 29 d. 
Francuzijos atstovų bute kilus 
ginčams . buvo peštynių, panau
dota kumštjš ir kojos. Lermas 
pasibaigė tik pertraukus sesiją 
ir prievarta išmetus truk|mada- 
riuis. Peštyi , kilo tarp socia
listų grupėj 'Va Ji vau jaunos bu
vusio premjero Painieve, ir ro
jalistų narių. Kalbant vienam 
rojalistui atstovui apie 
riuos vidujinius reikalus 
painiojant daug a
listai koliojosi ir kėlė lermą, ir 
pagaliau šoko prie savo prieši
ninku muštis..

neku- 
ir in- 

asmenų, socia-

Muštynes Saksonijos 
Seimo Posėdyje

Dresden. Vokietija. — Sakso- 
Įnijos seime kilo riaušės kada 
(komunistai atstovai, sukaudami 

■klykaujami, pradėjo mėtyt į
I premjerą rašalo benkutėmis, 
knygomis ir lazdomis. Komu
nistai liko išmesti iš buto ir se
sija pertraukta 
raistus už pa 
atsisukę į premjerą rėkė

Vedant komu- 
arpų iš salės, jie 

‘Tu

Prancūzai Rengiasi 
Rinkimų

Paryžius. — Premjero

prie

Poin
care politiškas likimas gal but 
bus apspręsta visuotinuose par- 

: rinkimuose kū
jis j rie atsibus gegužyje. Apie sa- 

atgal jau grėsė Francu- 
Galės dar būti Mos ministerijos griuvimas ka-

Meksikiečių Kovos
Mexico Miestas. — Meksikos 

sukilėliai daugelyj vietų turėjo 
pralaimėjimų ir paimti jų tūli j 
vadai ir kareiviai sumažino jų ! 
kariautojų eiles.

Meksikos valdžios kariumenė 
palengva traukia ant Jalapa — 
eina palengva delei pavojingų I. 
perėjimų kainuose kur sukrlė-1 - 
liai veikia.

Sukilimai Honduras 
Respublikoj

Washington. — Honduras re
spublikoj, Ceiipa mieste, pietų 
Amerikoj, sukilėliai užpuolė S. 
Valstijų konsulato. Reikėjo iš- 
sodint iš Suv. Valstijų kariško 
laivo jūreivius konsulaturos ap
saugai. Mūšiai mieste tęsiasi 
jau kelinta savaitė.

AJ V.P įįl U-l \ |
da frankai žymiai nupuolė ir ki-,

i ti 'dalykai pablogėjo. Buvo be- 
( veik priėję periodas kada Fran- 
Į elizijai jau reikėjo padaryt tą 
ką padare Italija ir Ispanija —- 

I pasiduoti diktatoriui su vilčia 
kaip nors atsigriebti. Sakoma 
jog dabartinis Francuzijos pre-| 
zidentas Millerand norėjęs apsi- 

! šaukti save diktatorium. Daly- 
jkams kiek pagerėjus, viskas lie-

> senovei, o rinkimuose pa- 
| sirodys kaip gyventojai prita- 
Į ria tokiems darbams kaip veikė 
j Poincare iki šiolei. Politiškos 
partijos smarkiai bruzda prieš 
Poincare pusę.

EKSPLOZIJOJ ŽUVO 
25 DARBININKAI

Meteuchen, N. J. — Netoli 
šio miestelio, trąšų dirbimo fab
riko ammonijos nitrato sandė
lyje eksplcdavo 1,000,000 galiū
nių ammonijos, nuo ko suardy
ta daugybė budinkų, darbinin
kai išnešiota šmoteliais, gyvena
mi namai aplinkui sudrebinta iš

Basanavičiaus Laiškas
LIETUVIŲ DRAUGIJOS DEL KARO NUKENTĖJUSIEMS 
ŠELPTI CENTRALINIS KOMITETAS VILNIUJE, IR JO 

VEIKIMAS LABDARYBĖS SRITYJE 1923 METAIS.

a) Vytauto Didž. Gimnazijoj 
mergaičių 126;

b) Mokytojų Seminarijoj —

Prasidėjus Didžiajam karui, I 
kada Vokiečių kariumenė ėmė bernaičių 240, 
Lietuvos kraštan veržtis ir pa-

pamatų ir visa to miestelio in-1hūgėlių nuo fronto minios pra- 72 Ibern., 48 mergaičių; 
dusti i.ja paversta lyg karo aud-l^.ro Vilniuje telktis, liepos mė-j c) Pradedamose mokyklose 
ros auka. Dvidešimts penki dar- : nesyje 1914 m. susitvėrė čia į lankosi 52 bern., 65 merg., 
bininkai užmušta, desėtkai Ii-1 Lietuvių komitetas pabėgėliams j d) Amatų mokyklose— 9 b., 
gonibučiuose sunkiai sužeisti ir (šelpti, kiek vėliau, lapkričio m.,; 20 mergaičių;
sukoneveikti. į pasikeitęs “Lietuvių Draugija ( e) Maži dar nesimokina — 6

Aplink sudegusias liekanas, del karo nukentėjusiems šelp-j bern., 7 mergaitės, 
vaikščiodami vaitoja moteris ii’iti“. kuri Vilniuje iki šiol veikia.. Globiamųjų amžius 9—10 m. 
valkai savo tėvų. (Iš pradžių suteikdama tik tiems pradėjus iki 18—20 gimnazijoj

Po pirmos eksplozijos ir su- ( žmonėms pagalbą kurie tiesiog (ir nuo 17—18 iki 30 metų — 
drebėjimo žemės pasikartojo di- nuo karo nukentėję, karui pasi- 
deli sprogimai vienas po kito, baigiant dar Vokiečių okupaci- 
lyg iš kulkosvaidžio, 
tantį sykiu garsesni, 
didumo ugnis apglėbė 
dirbtuvės budinkus.

Tenai buvo daroma 
likusių kariškų medegų.

seminarijoj.
Pradedamųjų 

tik tuks- .i°s metu šita Draugija, užuot teto žinioj yra 
Baisaus I likvidavus savo veikimą, pakrei-lmis mokytojomis, 

visus tos Pš jį kiton sritin —

trąšos

mokyklų Komi- 
tri's su keturio- 

Amatų mo
savo įsteig-i kyklose 1923 m. buvo:

tose prieglaudose pradėjo šelpti ( a Kurpių (batsiuvių) dirbtu- 
iš skaitlingai susitelkusią Vilnių-j vėj pi ie dviejų meisterių— de- 

je Lietuvių jaunuomenę: vidų- vyni bernaičiai;
; rimų ir kitų mokyklų mokslei-1 b) Rusų siuvykloj mokinosi 
vius, jau pradedant nuo 1915(13 mergaičių — c) audimo — 
metų, ką ji ir dabar tebedaro, 'trįs mergaitės; d) mezgimo — 

Kaip Draugiją steigiant, joje j keturios mergaitės, (Šitais me- 
gyvai dalyvavo visų srovių Lie- i tais šitos kategorijos mokinių 
tuviai veikėjai — pradėjus nuo 
klerikalų baigiant socialistais— | 
taip ir jos pirmame Komitete ( duonos kepyklą, prie kurios 
tarp trylikos įvairios pakraipos j nauja ke'turi lasmen’įs. 
žmonių dvasiškiją atstovavę | Prieglaudos vedėjų tarpe 
trįs asmenįs, kurių vienas eyer- Į tik du asmeniu inteligentu, 
gi-ngas ir sumanus vyras, Kun.1 kcl k?.- Vilniuje stinga tinkamų 
Paulius Dogelis, (buvo išrinktas' žmonių su augštesni inteligen- 
sekretorium ir tą vietą turėjo j cija (prieglaudoms įvesti. Viso 
užėmęs iki vasario 1919 m., ka-j labo prie augščiau paminėtų įs- 
da bolševikų tapo suimtas ir iš-i taigų tarnautojų yra 60. 
gabentas, ir vėliau Vilnių visiš-l Bendrabutyje ir prieglaudose 
kai apleido, Kaunan persikelda-j globojamieji pilni našlaičiai ar- 
mas. Jam išvažiavus, nuo gruo- ba pavargėlių tėvų vaikai, kurių 
džio 1 d. 1919 m. sekretoriaus (didesnė pusė, nes 354, yra visiš- 
priedermes iki šiai dienai pildo. kai dovanai laikomi, gauna pil- 
Kun. Bieliauskas, pirmiau bu-' ną užlaikymą, drabužius, skal
vę? tos pat Draugijos Vilniaus binius, avalinę, mokslo knygas, 
skyriaus pirmininkas, įgijęs pri-, rašymo prietaisus, pirtį, gydy- 
tyrimo tą skyrių vesdamas. j tojo pagalbą ir vaistus dovanai;

Nuo Draugijos įsteigimo ir ■ kitai globojamųjų daliai, bu- 
iki šių dienų Draugijos Komite-, tent 286 vaikams, yra nustaty- 
................ " ' ’ ' ta mokesnis: 71 — pilna norma 

( po 15 dolarių vertės kaino mok- 
j slo metams, o visiems šios ka- 

ir kiti, 1923 m., tegorijos kitiems po 3, 5 ir 7.50 
Iš šitų visų mo

kesniu apkrautųjų įprisižadėji- 
mo turėjo fcv.lti 1923 m. gauta 
1113 dolarių vertė, bet nežiūrint 
tokio nedidelio mokesnio iki ga
lo tų metų gauta viso labo vos 
262 dolarių vertės, ir rodos iš 
jų bus sunku kitais metais kiek 
daugiau išgauti.

Glėbiamųjų prieglaudbse mai-

Washington© Skandalas
Washington. — Senatas įsa- j 

kė užvesti kuoplačiausius tyri
nėjimus apie visus veikimus ge- 
nėralio prokuroro Daugherty ( 
sąryšyje su aliejaus rezervų iš-Į 
nuomavimu. Daugherty reika-į 
ląujamas rezignuoti iš savo vie
tos net jo paties partijos narių 
senatorių, vienok jis atsisako | 
rezignuoti ir Prezidentas Cool
idge nepareikalauja jo rezigna-l 
cijos iki dalykai nebus ištardy
ta galutinai ir iki pasirodys ar' 
jis kaltas ar ne.

Penki senatoriai išrinkta į 
komitetą tyrinėjimams.

Chicagos laikraščiuose kores
pondentas iš Washington© rašo; 
jog greitu laiku bus atidengta 
tokie nuostabus dalykai įvykę 
laike Hat dingo administracijos 
kad sudrebins visą šalį; tie da
lykai turį bendro su generalio 
prokuroro Daugherty valdymu 
teisingystės departmento. Sa
koma jog piliečiai tikrai nusi
stebės, praregės ir pasijus kaip 
jie buvo išnaudojami kada tie 
dalykai bus iškelta. Kalba jog 
kokie tai žmonės iš Ohio valsti
jos kurie buvo arti Daugherty 
ir atsekė paskui Hardingą į 
Washi.ngtona, kur naudojo sa
vo visas intekmes į visus val
džios departmentus tuomi pada
rydami sau šimtus tūkstančių 
dolarių pelno. Jie pagelbėjo vie
niems gauti valdiškas vietas, ki
tiems sumažinti taksų mokėji- , 
mą, paliuosavo kalinius, išgavo I o. žebrauskaitė, Komiteto rast- Piursyčiams 
degtinės leidimus ir išgelbėjo! 
nuo bausmių už peržengimus 
piohibicijos ir 'kitų įstatymų.

įkaičius dar žymiai pakils.
Visos prieglaudos turi bendrą 

tar-

yra 
nes

Kandidatai Skubinasi
Columbus, O. — Ohio valsti

joj keturi kandidatai jiešką pre
zidentystės kandidatūros — Mc į 
Adoo ir Cox, Demokratų parti- 

j jos, ir Coolidge ir Johnson Re
spublikonų partijos, paskubino 

j priduoti savo vardus kad nebu- 
I tų apleisti kada laikas pasibaigs 
jų pareiškimams priduoti.

te be kokio užmokesnio visą lai
ką veikė: Dr. J. Basanavičius, 
Kun. VI. Jezukevičius, Kun. Dr. 
J. Stankevičius 
p. Emilija Vileišienė, vesdami j dolarių vertės. 
Draugijos reikalus labdarybės 
srityje. Ilgainiui Komiteto na
rių skaičiui sumažėjus ir 1923 
m. renkant naująjį Draugijos 
Komitetą, be čia minėtųjų as
menų išrinkta dar Seminarijos 
profesorius Kun. P. Kraujai is, 
Dr. Veronika Alseikienė, kurie 
jau ir pirmiau Draugijoje dar
bavos, ir vieton p. Vileišienės p., tinimas seka sulyg šių taisyklų: 

gauna kiekvienas
Šitoje sudėtyje Komite-1 po 400 gramų ruginės duonos, 

ir pietums, ir arba
tos arba kavos su pienu porciją 
su 20 gramų cukraus.

Kasdien pietums ir vakarie
nei duodama įvairinti valgiai.

Gaila — ir labai gaila — kad 
pinigų neišteklius neleidžia duo
ti vaikams daugiau riebalų ir 
mėsos, be kurios tečiau paveiz- 
dan vienos-kitos Lenkų vaikų 
prieglaudos Vilniuje visiškai ap
sieina.

vedė. ____ . _ .
tas ir veikė (pereitais 1923 me-1 kurios lieka 
tais; Draugijos 'dalykus vedė 
Sekretorius, komiteto prižiūri
mas.
Draugijos Globojami Našlaičiai, 

ir Mokyklos
Draugijos Komitetas savo 

labdarybės tikslams atsiekti — 
jaunuomenei globoti — turi dai
nuo 1915-16 metų įsteigęs ben
drabutį ir prieglaudas, kuriose 
auklėjamieji moksleiviai-moksl- 
eivės — daugiausia vargingųjų 

' tėvų vaikai ir visiškai našlaičiai 
n.r.m.tr, -T-.xl-> , > „vir. iri-, n <1 n

Sveikatos Užžiurėjimas — 
Paliestųjų Prižiūrėjimas

Sąryšyje su maistu yra glo
bojamųjų prieglaudose vaikų 
sveikata, kurią, paturėti Drau
gijos komitetas taipogi uoliai 
rūpinasi. Ligoniams gydyti Ko
mitetas turi gydytoją ir jam 
padėjėją-feldšerę; turi prie Au
šros Vartų bendrabučio intaisęs 
10—12 lovų ligoninę, kurioje 
lengviau sergantieji gydoma, o 
sunkiau — Lietuvių polikliniko
je. Gydytojas Vytauto Didžio- 

(Tąsa ant pusi. 7-to)

| — gyvena. Tokių prieglaudų 
(yra septynios, kurių dvi telpa 
nuosakiuose Draugijos namuo- 

Vengrijos vai-i se, trįs— samdomuose, ir dvi 
~ " - kol kas dovanai turimose, bet

’ i Lenkų valdžia, bylas 
Rusijos pakliuvus į komunistų j uavesdama, pasiryžusi ytra Lie- 
nagus tuoj po karo, ir tik po | tuvių įstaigas netolimoje atei-

Vengrija Pripažino
Sovietų Valdžią

Budapest. —
džia pripažino sovietų Rusiją. '

Vengrija buvo pirmutinė po Į iš kurių
Suv. Valstijose automobilių 

vartonėj yra daugiau negu te
lefonų. J’ 
priešingai, tečiau valdžios sta-, kraštas galėjo pasistatyt geres- 
tistiškos žinios parodo kad au;-inę valdžią. Dabar tik kaip di- 
tomobilių naudojama 14,500,000 dčsės valstybes pripažino sovie- 
prieš 14,346,701 telefoną. tus ir Vengrija pripažino.

Nors nekurie manytų , išginimo žmogžudžio Belą Kūno j tyje išmesti.
.- „j... —..... I Globiamųjų mokinių skaičius

yra maždaug toks: 382 mergai
tės, 258 bernaičiai, viso 640.

Iš to skaičiaus lankosi:

n.r.m.tr


DIRVA
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3352 Superior Ave Spragilo kampeliS^
PITTSBURG, PA.

Vasario 16 d. Šventė. Lietu
vos Neprigulmybčs šešių metų 
apvaikščio j imas, kurį rengė L. 
Mokslo Draugija savo svetainė
je vasario 16 d., nusisekė kuo- 
geriausia. Vakare nuo 8 vai. 
prasidėjo programas, pirmiau
sia Birutės Choras- ir šv. Jurgio 
parapijos choras vedant J. L. 
Senuliui sudainavo “Lietuviais 
esam mes gimę”, “Kur Giria 
žaliuoja”, “Pavasario Daina”. 
Po dainų kalbėjo gerb. J. W. 
Liūtas iš New Yorko, puikiai 
nupiepdamas Lietuvos Respub
likos įsikūrimą, nuveiktus dar
bus ir kas reikia dar pataisyt 
kad Lietuva butų tikrai demo
kratiška šalis. Nurodė gana ai
škiai Lenkų žiaurumus, kurie 
užgrobė musų sostinę Vilnių ir 
terorizuoja tenykščius Lietu
vius, išveja imuisų veikėjus ir 
kankina musų studentus. Ra
gino dėti aukų Vilniaus reika
lams, ypač Vilniaus našlaičiams, 
ir geros valios Lietuviai sudė
jo $92.51 našlaičių šelpimui.

Aukavo: po $5: B. Lapeika, 
K. Savickas, J. Zalegenas, M. 
Muzikantas, K. Stulga, K. Ma
tulaitis.

Po $2: M. Aidukaitienū, 
Mičiuliene, F. Bučinskas.

Po $1: J. Kiela, V. Kiibelis, 
B. Rupšplaukaitč, M. Juozaitie
nė, K. Vasiliauskas, M. Riznic- 
kas, A. Riška, J. Mickevičius, J. 
Matulaitis, K. Pocius, J. Virbic
kas, P. Savidkas, K. Pendokas,! 
A. Višniauskas, V. Plaušinis, 
Ed. Paurazas, J. Sakalauskas, 
J. Plaškaitis, S. Blauzdis, V. Ba- i 
linas, F. Bauvidas, F. Maisie
jus, J. Grinius, J. Kazlauskas, 
O. Kazlauskiene, O. Virbickie-! 
nė, Ig. Lazauskas, G. Dičius, V. 
Slančauskas, Jurgis šilinskaš; - 
T. Ratkus, J. Kusistokas, P. Po
viliūnas, J. Poviliunienė, J. Mi- 
keška, J. Areškis, P. Mačiuko- 
nis, M. Kadkenas, M. Gurevičia, 
J. Šimkus. Smulkių surinkta 
$15.51, taigi viso $92.51.

Laike aukų rinkimo dekla-

A.

Birutiečiu vakaras. Vasario 
į 23 d. L. M. D. salėj Birutės \ 
Choras turėjo parengęs teatrą 
ir koncertą. Buvo sulošta “Tas 
Nelaimingas 'Buick’as”, komedi

nia. Veikalas gana juokingas, 
' paimtas iš šių dienų Amerikie- 
Į čių čia augusių gyvenimo, nepa- 
j žymėta tik keno parašytas ar 
Į išverstas.
| Lošė sakantieji: Marytės ro- 
[ lėj — A. Slančiauskiutė; Mag- 
, dutės — V. Sateikauskaitė, Juo
zo — F. Maisiejus; Jono — J. j 
Bikinas; Jokūbo — F. Gilius; 
Jurgio — J. Virbickas; Klerisos 
— M. Zdankienė. Aktoriai sa
vo roles atliko gana gerai, taigi 
publika turėjo gardaus juoko.

Po teatro Birutės Choras su
dainavo astuonias dainas, taip 

[pat pirmu kartu dar sudainavo 
keletą duetų Slančiauskaitė 'su 
M. Zdankiene, Slančiauskaitė 

[su Bikinu, Zdankienė su Bikinu, 
ir vienas J. Bikinas vieną dainą. 
Programas užbaigta su Tautos 
Himnu. • (Atsilankiuisieji viskuo 
buvo užganėdinti, daugelis išsi
reiškė kad choras tankiau dary
tų tokius gražius vakarėlius.

CLEVELAND, O. Tai naujas “Dirvos” adresas. Tčmykit. ■

tuviai bruzda gana gyvai. Pri
važiavo smarkių vyrų, kurie pa
budino kitus iš miego.

Lietuviai čia turi savą sve
tainę ir ketina pirkti savas Lie
tuviškas Tautiškas kapines.

Gerai ir padarytų, tegul mu
sų brolių lavonai nesimaišo su 

j kitataučių lavonais.
Abelnai, Lietuviai čia gerai 

stovi, taigi jiems viskas gali
ma lengvai nuveikti — pinigai 
kalba.

Darbai čia lengva gauti, už-; 
darbiai geri, užtai į trumpą lai
ką šis miestas pakilo. Darbai 
yra geležinėse, plieninėse, gu
minėse ; yra ir kitokių išdirbys- 
čių. Vargas.

| WORCESTER, MASS.[ NEŽINO KUR GALAS, 
KUR PRADŽIA

“Dirvos” pastabos del Liau- 
[ dininkų telegramo sukėlė mato- 
5 mai nemažai ginčų ir karščio. 
'■ Vieni blaivai nagrinėja padėtį, 
kiti nei iš šio nei iš to karš- 

lį, 1 čiuojas, rėkauna tarytum dan
gus griūtų.

Tiesa, yra žmonių kurie mčg- 
Į sta laiks nuo laiko išlieti savo 
1 jausmus ir tyko 
. tam gerą progą.
I ir “Sandaros” Nr. 
nusiskundimų kad 
tininkų laikraščiai

Klubo sukaktuvės. L. U. N.I 
Klubas vasario 24 d. surengė [ 
apvaikščiojimą savo 20 metų' 
gyvavimo sukaktuvių. Atsibu- [ 
vo A. O. H. salėje. Apvaikščio-I 
j imas pavyko gana puikiai. Pro-į 
gramas susidėjo iš muzikos ir j 

. [ dainų, kurį atliko “Aušrelės” 
Gperetiškas (Orkestras', “Aušre
lės” Merginų Choras, taipgi so
lo dainavo Dr. Biruta Bernotai- Į 

A tė, kuri pirmu kartu dalyvavo 
[ tarp Lietuvių ant scenos. Ji 
sudainavo vidutiniškai; gal bu
tų geriau išėję jei butų daina
vus Angliškai, nes ta dainelė 
nebuvo sugaminta gerai Lietu
vių kalboj. Dainavo taipgi p-lė i 
Anele E. Salaveičikiutė iš New Į 
Britain, Conn., pirmu dar kar
tu Worcesteryje. Ji puikiai at- j 
sižymėjo, nustebino publiką sa-j 
vo gražiu ir maloniu balseliu. 
“Aušrelės” Vyrų Choras sudai
navo kelias 'dainas, kurios taip
gi gražiai išėjo ir publikai pa
tiko.

P-lė Julė Mitrikaitė, vietinė

ROCHESTER, N. Y.
Vasario mėnesyje per treje

tą savaičių tiek daug (prisnigo
ir oras atšalo kad kartais pama
nai sau bene Alaskos viduryje

Reporteris. I gyvenam.... Gatvekariai vos
■---------------- — \ spėja atversti sniegą į abu gat-
r-t o-,-vės šonu, taip kad prie šaligat-, x 

iUUNGblUWN, O. - vjų sniego krantai sudaro lyg| žvaigždutė, kuri visuomet atsi- 
Vasario 19 d. mirė Pranas tranšėjas nuo gatvės. [žymi ir yra publikos mėgiama,

Karalius. Laidotuvės buvo su

kad suradus 
Sakysim kad 
9-me. Pilna 
nekurie tau- 
nepritarė jų

, žygiui, tai yra pasiuntimui te- 
' legramo “Naujienoms”. Iš to 
[ norima padaryti išvada kad ne- 
I sutinkantieji asmenis yra blogi 
Į Sandariečiai ir todėl sekančiam 
[Seime reikia juos prašalinti.

Man atrodo kad panaši dis
ciplina primena Romos popie
žių. Klausyk, tikėk, o jei ką 
nors pasakyti kitaip tai nustosi 
palaimos. Rimtoj organizacijoj 

“Sandara” to neprivalo 
Jeigu mes girsim kas yra 
ar gera ii’ užsikimšim 
kritikai tai sudiev musų

kajp 
būti.
bloga 

Juokinga kada pamatai kokį [ sudainavo laibai puikiai. “Auš-; burn?
ilmėmis, lavonas buvo pašar-1 turčiu nukiimpusį su automo- j relės” Vaikų Grupė dainavo po SC1 Pazal,8a ai P'oj^e 

bili u sniege, ir juoduką šoferį'jos, paskui gi dainavo “Aušre- 3a3- Atsdiksim taip kaip Ro
les” Mišrus Choras. Kaip vi-,mas Perrėžius su savo dogmo- 
sada ir dabar “Aušreliečiai” pu-:mls-
klikai patiko. Abelnai viską | Todėl tie kurie užsipuola ant 
sutraukus j vieną, programas iš-j “Dirvos” vadovaujasi jausmais 
ėjo kuogeriausia, už ką padėka Į ir nepajudina smegenų. Man 
priklauso chorvedžiui J. Dirve- kaip seniau taip ir dabar rodos 
liuL

Publikos 'buvo suėję apie 600. taktiškai

stenantį ir besistengiantį iškas
ti automobilį iš sniego.

Kaslink Vasario 16 d., mes 
vietos Lietuviai nieko nedarė
me, 
mų 
m u i 
vavimu per šešis metus

Nėra 
riečiai

Jokių apeigų nei paminėji- 
nesurengėme pasidžiaugi- 
Lietuvos Respublikos gy-

ir tapo pasodintas parink- 
ton vieton ir jam Vini'kas 
rodė kaip reikia gyvent ir 
elgtis kad nesulaukus tokios 
baisios dienos kad vėl reik
tų sirgt Atlan'ti'ku Lietuvon 
važiuojant.

Ale kad Žydų tauta nuo 
pat svieto pradžios buvo la
biausia Dievulio pamylėta, 
ba Žydai pasirinko madą su 
barzdom nešioti pagal Die
vulio paveikslo, tai ir buvo 
atsiųstas Žydas atstovo pa- 
gelbininku, kuris musų kle
rikalams labai patiko, ba už
vedė naują tvarką Lietuvos 
atstovybėj. Dabar dar il
giau reik laukt visokių po
pierių ir raštų iš Atstovy
bės, ba atstovybėj bus seno
jo ir naujojo įstatymo šven
tės šventai pildoma, ir suba- 
ta ir nedėlia bus švenčiama, 
o kaip prie Čarneckio ne
galėjo sulaukt popierių pu
sę metų ir negalėjo parva
žiuot į Lietuvą nuo vidurva
sario iki Kūčių nakties, da
bar negalės parvažiuot nei 
per metus laiko.

Ale dar labiau nuliūdo 
musų klerikalai kada suži
nojo kad Vinikas nepaskir
tas Lietuvos atstovu, ale iš 
sekretoriaus vietos perkel
tas į generalius konsulus, 
kurio sako visai nereikia.

O dabar kaip praneša iš 
Slabados Slapstos Spragilų 
Sąjungos Spragiiaičių slap
tas radio, atsitiko klerika
lams Kaune dar didesnis ir 
brangesnis džiaugsmas, ba 
lieka nugramzdinta tėvelio 
Purickio šmugelyštės skan
dalas dar didesniu skandalu 
klerikalų valdžios valdinin
kų tarpe. Purickis tik šmu- 
geliavo ir (prakaitu kaktos 
savo ir baime pelnė sau tūk
stančius markių iš sakarino 
ir kitokių nuodų, o šitie kle
rikalų gizeliai jau svetimą 
užprakaituotą turtą prisisa
vino.

Ale kad šmugelystėmis ir 
valgystėmis nesinori vie
niems džiaugtis,' klerikalai 
liko biskį mielaširdingesni 
ir su dideliu noru pradeda 
dalinti tuos nuopelnus ir ki
tiems.

Kokie mielaširdingi tie 
klerikalai kada reikia šmu
gelystėmis dalintis! Jie vi
są laiką tylėjo iki Čarneckis 
atstovavo, kad nesiranda pi
nigų už bonus parduotus 
laike Vileišio, ale kai dabar 
pradėjo kratyt Čarneckio ir 
Bielskio maišelius ir jieškot 
pinigų, klerikalai paskelbia 
kad jų maišeliuose jieško 
pinigų žuvusių dar laike ki
tų atstovavimo.

Dar niekas nebuvo gud
resnis prisisavini .kitų gerą 
darbą kai klerikalai ir su
manesnis užmest bėdą už 
savo šmugėlystes kitiems.

Su tais žodžiais baigiasi 
gerb. Spragilo, vyriausios 
galvos Slaptos Spragilų Są
jungos, evangelija.

GERB. SPRAGILAS APIE 
POLITIKAS

V ardau Raugo, Darko, 
Barškalo ir Vyžio. Amen.

Šita yra evangelija gerb. 
Spragilo ant ketvirtos nedė
lios po “Dirvos” išsikraus
tymo.

Aną metą Lietuva išgavo 
savo nepriklausomybę, ku
rią užsimanė prisisavint ir 
ištempt ant savo kurpalio 
klerikalai, kurie laiko save 
esant vienatiniais ir tikrais 
pragaro atstovais ant že
mės, ha tik jie vieni praga
rą pripažįsta ir į jį turi tie
są žmones nusiųsti.

Ale ėmė ir atsirado lais
vamanių, kurie irgi užsino
rėjo but prie valdžios, ir jie 
nedaleidžia visai su Lietuva 
klerikalams i Rymą nujoti.

Ir prasidėjo kova tarp vi
sų Lietuviškų gaivalų visuo
se pasaulio kampuose. Su
bruzdo kovon klerikalai ir 
laisvamaniai Lietuvoj, su
bruzdo ir Amerikoj ir Aus
tralijoj ir Afrikoj. Ir visi 
vieni prieš kitus, ir abi pu
sės varžosi norėdamos kož- 
na pagal savo ' visą tvarką 
vesti.

Ale kad Amerikoj yra di
deli aukso kalnai, tai Ame
rikoj esantieji pradėjo ro
dyt savo aukso kalnus Lie
tuvoj esantiems ir sakyt: 
darykit taip kaip mes no
rim, duokit ką mes norim, ir 
mes duosim ko jus norit — 
ba mes žinom ko jus norit.

Ir paskui reikėjo atstovų 
ir atstovams pagelbininkų.

O musų klerikalai buvo 
tokie naršus kad paleido vi-

kad “Sandaros” sekretorius ne
pasielgė siųsdamas

Ge-Rocheste- $u kitomis ineigomis ir įžanga, telegramą “Naujienoms”.
Klubui liko gerai pelno. Ir ne-[ rai, Kaunas liepė tai daryti, bet

ko stebėtis, 
dar nea'tsipėikėję niio

kurie šimtais( pavydėtina, nės Klubas rengia- 
Kadan- 1 s* Pr^e sunkaus darbo — staty- 

gi šiuo tarpu čia yra vieni be mo tautiško namo. Žemę jau 
- ■ .................. .. dirba turi nupirkę gražioj vietoj, pa-

Namas 
Klubie- 

KitLkalba kad nekurie “tikri i eiai iš 'Paskutines stengiasi su

rotas Lietuvių salėj, kur lankė
si daug publikos. Velionis pri
gulėjo prie šių draugijų: Lie-[ 
tuvių Progresivio Klubo, S. L.; 
A. 157 kuopos ir prie L. L. D. 
kuopos.

Velionis turėjo apie 75 me
tus amžiaus, pribuvo į Youngs- 
towna iš New Yorko aštuonio
lika metų atgal. -Buvo geras tė- ' 
vynainis, nesigailėjo aukų Tė-
vyr.ūs ir darbininkų reikalams. įvairiu “vajistų’

Prie jo kaisto buvo sunešta ; dolarių nuolat išsiveža, 
daug vainikų nuo jo draugų.

Vasario 21 d. ipo pietų prisi- [ darbo, o kiti viršlaikius , 
rinko daugybė žmonių atiduoti į nepajiegta surengt Tautiškos : čiame Lietuvių centre, 
jam paskutinį savo patarnavi- j šventes. kainuos apie $115,000.
mą palydint į kapines.

P. K. Stupinkevičius prakal-1 Lietuviai” įrengs Nelprigulmy- 
mavo North Side Sandaros kuo-, bėjo į publikii keletu žodžių ir bės paminėjimui kokius ten so
pos vakarines mokyklos vaikai. | pakvietė visus sukalbėti pote- 'kius ar balių — pasišokinėt už 
P. Bernotas, Nelė Garizas, P. Irius. Ant kapinių nulydėjus, naujos respublikos sveikatą kad 
Bagdoniuitiė, N. E.a.tkiutč, P. Ra-[ nors oras 'buvo prastas, sniegas j ji išgyveno net pusę tuzino me-. 
Lauskas, A. Garizas, M. Gude- gU lietum maišėsi, K. Stupinke- toliu savivaldoje! Tai matot,p'a* su savo purvinais darbais, 
lis, V. Paulekiutė. Toliau cho-[v.ičius irgi pasakė gražią kalbą,, musų kolonija nepasiliks nuo ki-1 _ ,K]ublli ren«iant savo apvaik- 
ras sudainavo “Pasisėjau žalią sukalbėjo maldą ir taręs: ‘Su- tų miestų Lietuvių su Neprigul-' ščiojimą, musų 'bolševikėliai tą 
Rūtą , Kaipgi Nemylėti ii ■ diev, sudiev, Karaliau, mes ir mybės Diena — nors pagal ‘sa-! Pa^*a lengia apvaikščio- 
“Karvelėli”, o sykiu su orkest- vgi su tavimo pasimatysime”, vo kalendorių’.... j*mą Lietuvos Nepriklauscmy-
ra sugiedojo Lietuvos Himną. : užbaigė kalba. Kitos tautos rodos savo tau-' bės šeši*J metų sukaktuves. Kai

Vėliau prasidėjo šokiai, kurie §ics laidotuves buvo didžiau- tines šventes švenčia tą dieną esu gyvas dar nesu taip girdė- 
tęsėsi iki 12-tos nakties. sies kokias kada Lietuviui pa-1 kada šventė išpuola, o mes be-[^3' ar galimas daiktas kad bol- 

Reikia pažymėti kad šio ap- rengta. Svetimtaučiai stebėjo-1 veik kožna kolonija kitoniškai, j ševikai apvaikščiotų Lietuvos) 
vaikščiojimo surengimu dau-[ si kad Lietuviai taip gražiai lai- ......... .................
giausia darbavosi Sandariečiai,' deja savo vientautį.
taip pat Sandaros moterų kuo
pos narės prisidėjo a'ktiviu dar- Į nesutikimai 
bu laike šokių, k. t. V. Rupšio-1 nu. 
nū, M. Cegclier.ė, A. Gilienė, O. [ 
Lukošiunienė, K. Bernotaitienė.1 prie Kun. VElkutaičio Olevelan-

Susirinkusioji publika priėmė ■ do,'bet delei tolumo kelionės lai- 
vienbalsiai rezoliucijas sveiki-Įkas buvo pertrumpas, ir taip [užvis 
nančias Lietuvos valdžią, kariu-Į jis mirė, 
menę, pasižadančias remti Lie-1 Vietos Lietuviai pradėjo dar- 
tuvą, ir protestuojančias prieš Į buotis dailėje. B. Vaitekūnas 
Lenkų žiaurumus, įsu pasiža'dė- \ veikia tame 'dar'be pasekmingai, 
jimu remti iki galo Vilniaus at- | Ant kovo 8 d. rengiama persta- 
liuosavimo nuo plėšikų kovą. | tymas. Reikia pasakyti kad p.

Komisija varde L. Mokslo D- 
jos taria širdingai ačiū visiems 
kurie 'prisidėjo ir prie progra- 
mo pildymo — choristams ir 
choro vedėjui J. L. Senuliui, 
taip pat aukautojams ir visiems 
dalyvavusiems.

Komisija: J. Virbickas, 
P. Pikšris, J. Kazlauskas.

' atminkim jog ne visad reikia 
sekti, ir dar aklai, svetimų žmo
nių, nors ir draugų, nurodymai. 
Liaudininkai neperdaug įsivaiz.- 
dina tų aštrių santi'kių tarp so
cialistų ir tautininkų. Vileišis, 
kuris dažnai minimas, savo te- 
grame pastebėjo tiktai jog tie 

[studentai nieko bendro neturi 
su Valstiečiais Liaudininkais. 
Tai nieko ypatingo. Apie tą ir 
mes seniau žinojom. Remti tuos 
studentus nėra musų pareiga. 
Niekas nesiūlo aukuoti. Bet 
klausimas ar Sandaros garbė, 
kaipo tautinės organizacijos, 
leidžia lošti pclicmano rolę ir 
užpulti taip neatsargiai du stu- sus sako keiksmų maišus 
dent u kurie visgi yra Lietuviai, ant visų kurie jų klausyt ne- 
tegul ir kitokių pažiūrų negu nori, ir niekino viską kas ne 
mes. Reikėjo “Sandarai” nuty- jų buvo.

nepriklausomybę?! Kokiam tik- lėti arba privačiai pareikšti sa-

kelti kapitalą ir pradėti darbą.
žinoma, imantis darbo sutin

ka ir priešus, kurie visokiais 
budais stengiasi trukdyt ir ar
dyt. Tai yra musų bclševikė-

Kitokie veikimai. Kovo mė- 
! nesyje turime šitokių nuotikių.' s’u‘ jc]auį^au ■’*e ,enge

Reikia prisiminti kad čia yra j Kovo 7 d. įvyksta TMD. 52-ros | vaikščiojimą vasario 24 d
su vietiniu kleba-Į kuopos susirinkimas pi'l. Mili-116-tą., kaip ištiesti priklauso, jei 

Prieš mirtį ligonis šaukė- i nio namuose, ant Clifford avė.,'ne 'Pakenkimui Klubui! Jie ei
si kunigo, reikėjo kreiptis net kur atsilankyti galės ir nauji ina tokia!s 'keliais ir griebiasi 

I n8il,jaj j visokių įmonių kad tik sugrio-
Nedėlioj, kovo 9 d., rengiama Į vus vietos Lietuvių visuomeniš-

< UZ.V1S svarbiausios Rochesterio [ ku® naudingus datjbu's.
[Lietuviams prakalbos T. M. D. Musų, žmonės teči a u mažai at- 
I kuopos pastangomis, kurios at-1 kreipė į Juos denies, mato kad 
sibus 575 Joseph avė., 7:30 v. bolševikai tik 'kenkimui veikia, 
vakare. Kalbės įžymus Ameri-1 Neužilgo jie visai išgaruos kai 
kos Lietuviu laikraštininkas ir kamparas iš bonkos. J. P. 
ve'kėjas J. O. Sirvydas, “Vieny-j ~
bes” redaktorius, iš Brooklyno. i Anglijoje, dviejose
Tikima daug (publikos atšilau- \ nelaimėse, kovo 3 d. užsimušė 
kant. Gerb. Sirvydas atsilan-1 keturi lakūnai.

ri gana smalkų pirmininką, Fr. Į kys dar tik pirmu kartu su pra-
Madisoną; jisai rengia Klubo Į kalba į šią koloniją, todėl be- 
balius, ir visada Lietuvių sve-; galo bus žingeiidu jo pasiklausy- 
tair.ė bųna permaža, tiek p ulbi i- ti — to patyrusio per daugelį 
kos sueina. Pora metų atgal metų ' visuomenės darbininko, 
čia nieko nebuvo. Šiandien Lie- A. J. Našlaitis.

Vaitekūnas yra geriausias Lie
tuvių artistas Ohio valstijoje.

Pregrcsivis Klubas dabar tu

G; LEVIATHAN 
r-ž. didžiausis pasaulyje 
O pasažierinis laivas. 
L_=: Kelionė juomi (ai 

kai vakacija pui- 
/T klausiame kotelyje. 
-la Pasirūpinkit vietą 

iškalno, kelione bus 
feįp smagi ir be jokio 
H vargo.

Ir jie reikalavo kad Lie
tą ap- vo nuomonę. Kas nustaibiau kad tuva viską darytų pagal jų 
L, o ne Sandaros pirmininkas J. W. Liu-1 noro, ir kad viskas butų kas 

tas sutiko ineiti į komitetą pa
remti tuos studentėlius. Nejau
gi Sandaros sekretorius mano 
kad J. W. Liūtas yra vaikas ir 
neturi proto apsvarstyti ką

orlaivių

Bok, kurs skyrė $100,000 do
vanų už geriausių taikos planų, 
tūlo New York o .advokato skun
džiamas ant $1,000,000 ir anos 
sumos, nes sako jo planas bu
tų atsakęs geriau už kitus.

da-

nes 
sa-

Mes nerimaujant del šito, 
s c'k re t or i u s, n e s i k l au s d amas 
vo viršininko, daro tokius žing
snius kurie kompromituoja vir
šininką. Disciplinos trūkstą ne 
narių tarpe, bet pačioj valdy
boj. Čia ir yra visas keblumas.

Kritikai “Dirvos” Įžanginio 
straipsnio nesirūpina kaip rei
kiant išnagrinėti klausimo. Jie 
suvelia visą klausimą ir palieka, 
įspūdžio jog tie žmones nežino 
kur dalyko pradžia ir kur pa
baiga.

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

I noro, ir kad vis 
j jiems patinka. Nes kolei 
buvo atstovas Vileišis jie 
naktų nemigo ir dienomis 
užsnūst bijojo kad kartais 
nepraeitų valandėlė jo neiš- 
niekinus, nes ant tiek pasi- 
ilgintų jo čia buvimas, na ir 
dergė 'kiek galėjo, net Lie
tuvos išsižadėjo,.

Kada atsikraustė atsto
vas Čarneckis, jie labai nu
sidžiaugė, ale bijodami kad 
jis nenueitų tikrais patrioto 
keliais, pristatė prie jo kū
niškų ir dvasišką patarėjus 
kad žinotų kada atsigult ir 
atsikelt, kur atsigult ir kur 
altsikelt, kur Į svečius ar i 
piknikus važiuot ir kur ne; 
kada eit Į bažnyčią ir kada 
kalbėt aniuolas dievo, kada 
su pagaliu mušt raštininkus 
ir kada ne.

Ale buvo pradžia, atėjo 
pabaiga, ir tas atstovas tu
rėjo išvažiuot ir nuo tos died
uos užleido Dievulis bausmę 
ant tos užkeiktos guštos, ba 
išvaikė visus išskyrus vieną 
kuris ištikimas buvo, tai Vi
nilą, ir laikė jį iki atvažiuos 
kitas, popiežiaus palaimin
tas ir iki pastatys jį ant tik
ro kelio.

Ir atvažiavo naujas Lie
tuvos pasiuntinis net iš Ry
mo, Bizauskas ale be bizos,

PITTSBURG, PA.
Aukos Vilniaus našlaičiams. 

Vilniaus Vadavimo Komitetas 
taria širdingai 'ačiū buvusios 
Lietuvių mokyklos mokiniams 
kuiiic sulėlję švęsti Tautos šven
tę neužmiršo savų ir mažų bro-_ 
lių vargą vargstančių ir surin
ko jiems keturis doiariuis aukų. 
Nors auka maža, bet kadangi 
ji suteikta iš geros širdies., Vil
niaus Lietuvių našlaičiai begalo 
apsidžiaugs sulaukę jos. Ne 
tik pinigai branginama: brangi 
yra taipgi musų užuojauta, sim
patija ir geras žodis.

V. V. K-to Sekretorius.

153,692,567 dolarių paskirta 
daugiau įvairiems valdžios de
partmental^ kad galėtų veikti 
be deficito savo darbus.
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TĖVYNĖS MYLĖTOJU DRAUGIJOS DARBAI
pO Dr. Vinco Kudirkos’’
1 Raštų išleidimo, — di-' pas”, ir>daliniai “Tėvynė”. San- 
džiausių ką kada Lietuviai dara turi net šešis pilnoj pras-
vienoj raštų šakoj išleido,— imėj laikraščius, kuomet kitos 
nei pati Tėvynės Mylėtojų1 Amerikos Lietuvių srovės to 
Draugija nei kas kitas Lie- neturi. Nejaugi del to kad kiti 
tuvoje nei Amerikoje didės-1 tautiniai- laikraščiai nepritaria 
nio neišleido. Ir ypatinga I socialistų šmeižtams ant San-
dabar kad tai pačiai Tėvy
nės Mylėtojų Draugijai iš
puola išleisti kitą toki vie
nos rūšies didžiausi leidinį 
— tai “Pasaulio Istorija’’ — 
plačiai pagarsėjusio tarp
tautinio rašytojo ir istoriko 
Anglo II. G. Wells’o veika
lą.

Tiesa, ši istorija nebus di
desnė už Kudirkos Raštus, 
nes susideda iš apie 1200 iki 
1400 puslapių, vienok kaip 
turiniu taip ir didumu vir
šija kitus Lietuvių leidinius.

Amerikos Lietuviams yra 
gera proga Įgyti tą svarbų 
veikalą — visuotiną pasau
lio istoriją aiškioje kalboje 
ir apimančią tik svarbiau
sius reikalingus žinojimui 
dalykus — prisirašant prie 
Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos. Be abejo bus taip pa
tvarkyta kad kurie šįmet 
nuo pradžios metų neužsi
mokės į Draugiją, o norės 
knygą gauti turės rnokęt 
pilną kainą —- kelis dola- 
rius — už pirmą knygą. Bus 
tris knygos po apie 450 pus
lapių.

Kiekvienas turėti] steng
tis likti T. M. D. nariu ir 
gaut,i tą veikalą. Kreipki
tės prie savo vietinių kuo
pų.

1 ■ ■ ■ . ■ ■
Ginčų del Studentų 

Klausime
Nors kilo nesusipratimų su 

kablegramu iš Valstiečių-Liau- 
dininkų štabo, nereikia kelti tų 
nesusipratimų pačioje Sandaros 
organizacijoje. Jeigu Sandaros 
sekretorius oficialiai (pasirašė 
po kablegramu ir išsiuntinėjo 
jį j musų priešų štabą tuomi iš
duodamas paslaptis kurios tik 
mums reikalingos žinoti, tai 
nors “Sandaros” redaktorius 
privalėtų prisilaikyti kitokesnio 
nusistatymo. Negi jis pritaria 
tokiam sekretoriaus prasišoki- 
mui? O “Sandaroje” talpinami 
straipsniai tūlų narių išrodo 
jog musų organizacijos organui 
patinka kad, sekretorius davė 
progą socialistams 'nebuitis nie
kus ant Sandariečių versti.

Kaip sekretorius padarė išsi
šokimą su socialistais taip tūli 
Ii Sandariečiai po senovei daro 
tą klaidą, neatsižvelgiant į tai 
ką socialistai ant Sandariečių 
vertėja. Tūlų Sandariečių yra 
nuomonė tokia: kad klerikalai 
yra priešai socialistų ir Sanda
riečių užtai ISandariečiams rei
kia su socialistais veikti išvien 
prieš klerikalus.

Reikia pasvarstyti ir šitaip: 
socialistai yra priešai ir kleri
kalų ir Sandariečių, o trečia at
vertus, Sandariečiai yra priešai 
ir socialistų ir klerikalų. Dau
giau kartų socialistai pakenkė 
su klerikalais išvien Sandarie- 
čiams negu Sandariečiai su so
cialistais klerikalams.

Tūliems Sandariečiams išrodo 
kad Sandaros sekretorius yra 
visa organizacija, nes kada lai
kraščiai išsireiškė jog sekreto
riui privalu rezignuoti del tokio

'daros, nekuriu musų Sandarie
čiai nori kad Seimas tuos laik
raščius apšauktų “Sandaros ne- 

| ištikimais” ar dar kitaip? Ką 
(tada reiks; vadinti ištikimais? 
(“Naujienas” su “Keleiviu”, del 
I to kad Valstiečiai Liaudininkai 
I mus 'taip pat nuo socialistų ne
atskiria?

Klaida butų manyti kad San
dariečiai vieni su vienu organu 
“Sandara” sudarytų tokią ar
miją kokią šiandien turi.

Taigi Sandaros Centro Valdy
ba turėtų pataisyti tekias orga
ne keliamas antipatijas prieš 
savos partijos laikraščius, ypač 
kad aiškiai matoma nekuriu no
ras gretintis prie socialistų. Ir 
“Sandaros” redakcija privalėtų 
nepraleisti tokių raštų be pa
stabų ir be pataisymo klaidų.

EGIPTEN1U MADOS

ČEVERYKAI, SUKNIOS, 
BARZDOS.

“IZALTINKIT Karalių Tūtą”, 
■ I* kaip matos lieka atsakyti 
norint išaiškinti amžiną minklę 
moterų madų keitimosi.

Drapanos dėvėjamos puošnių 
i Egipte ponių 'buvo artistiškos, 
tankiai net peidaug jau lepios 

j ir nepadorios sprendžiant mo
derniškomis pažiūromis, kaip 
apsako .buletinas iš National 

I Geographic Society Washing- 
; ton, D. C., raštinės.

“Ilgos, vieno šmoto suknios, 
esą madoje šiandien, yra pana
šios kokias nešiojo moterįs se
najam Egipte”, sako buletinas. 
“žodžiai aprašą suknias nešio
tas Egipto moterų suvirs trįs 
tūkstančiai metų atgal per klai
dą lengvai 'butų paskaityti už 
aprašymą šių dienų moterų ne
šiojamų drapanų: ‘Moterų suk
nios susidėjo iš palaido apvalka
lo pasiekiančio pėdas, su siau
rom ilgom rankovėm, užsisegė 
po kaklu su šniūreliu.’

“Virš tų suknių jos kartais 
vilkėdavo kokį andaro'kėlį pri
segtą per liemenį išmarginta 
juosta. Aulgštesnėsės klesos 
moteris perjuosdavo savo palai
das šlebes per juostą su spal
vuotu žemyn nusikorusiu ties 
priešakiu diržu.

“Moterįs dėvėjo suknias to
kio pavyzdžio iki tam tikro lai
ko, bet užėjus Tutankhameno 
laikams modistės pradėjo ga
mini šlebes iš tokio audimo ar
tam panašaus kaip dėvėjo ka
rališko dvaro moterįs. Tos suk
nios buvo ‘iš gausiai spalvuotų 
audeklų, daugybės marginių, 
kurių puikiausi buvo parenka
ma rūbams kunigių ir suknioms 
karalienių’.

“Egiptiška ‘flapperė’ skyrėsi 
vienu ypatingumu. Ji nešiojo 
plaukus užpakalyje susuktus į 
daug bizukių, ir gal but po bi- 
zukę kabojo šonuose ties pe
čiais. Veidų išmarginimas ko
kiais nors ženkleliais irgi buvo 
naudojama.

“Egiptiečių auskarai irgi bu-
išsišokimo, jie rašinėja bukrei-|vo susirangiusią auksine gyva-
kią tuos laikraščius nuo Sanda
ros atmesti.

Sekretorių rasis ir daugiau, 
o juo mažiau kuri srovė laik
raščių turi tuo silpnesnė ji yra.

Sandariečiai šiandien gali pa
sididžiuoti kad Sandaros prin
cipus giną ir palaiko šitokis 
skaičius laikraščių šalip pačios 
“Sandaros”: “Dirva”, “Vieny
bė”, “Amerikos Lietuvis”, “Var-

Kartais jie buvo dideli, apvalus 
paprasti aukso lankai dviejų co
lių diametre ar daugiau. Kara
liškos moterįs kartais nešioda
vo susirangiusią auksinę gyva
te, 'kurios kupra buvo išmargin
ta brangakmeniais ir kurios 
uodegos galiukas įsikabino į au
sį.

“Egipto vyrai dėvėjo piršti
nes taip anksti kaip 18-tos di-

‘Naujienos’ Atsipeikėja
Chicagos “Naujienoms” įsi- 

šmeižus ant Sandariečių del te- 
legramo iš Lietuvos apie stu
dentus, Chicaigiečiai Sandarie
čiai pradėjo pertraukti ryšius 
(ir neprotingai darė jeigu iki 
šiol ryšių turėjo) su tuo laikra
ščiu, “Naujienos” Susirūpinu
sios pasiėmė gudravimo kelio: 
ka&ba neva kad jau reikia “Ke
leiviui” su “Sandara” baigti sa
vo ilgus ginčus už niekus. Da
bar apie tai prabyla panaudoda- 
mos iš “Keleivio” Mįęhelsono 
nesąmonišką “argumentą” prieš 
Sandariečius. Reiškia, jau no
ri sudrausti savo “kamarotą”, 
o ne “Sandarą” kaltina.

Tcs santaikos pamatu stato 
reikalą “visų pažangiųjų žmo
nių žmonių bendrai” veikimo, 
t. y. Sandariečių su jais.

Ką “Naujienos” vakar sakė 
apie Sandariečius ir jų organi
zaciją;? Ką jų “kamarptas” 
“Keleivis” po šiai dienai ant 
Sandariečių (mėto?

Ar galima kalbėti apie ben
drą veikimą su tekiais gaivalais 
kurių laikraščių leidėjai ir pa- 

; nastijos laikais, bet nesimato 
įžymių kad moterįs butų jas dė
vėjusios Kada nors. Pora pirš
tinių buvo rasta Tutankhameno 
kape jo vartojimui businčiame 
pasaulyje.

“Egiptietės moterįs, tečiau, 
nešiojo labai daug žiedų, už- 
maudamos net po kelis ant tre
čiojo piršto kairėsės rankos, ku
ris net tose dienose buvo laiko
ma par excellence žiedų pirštu, 
delei garbės jam paskirtos kai
po vestuvių iškilmių pirštui. Jos 

I taipgi nešiojo kaklo pagražini- 
j mus iš aukso, arba iš karolių 
j visokiausių rūšių, paprastai su 
(kokiu nors nusikorimu viduryje.

“Vienas musų dienų naujau
sių dalykų — dėvėjimas raudo
nų, žalių, ar mėlynų čeverykų 
sandalo pavidalo — yra vėliau
sias pakartojimas Egipto ma
dų. Egiptietės moterįs ypatin
gai kreipė domę į savo sandalus. 
Jie tankiai buvo nupinta iš pai
mu lapų ir paipyro stiebų, bet 
kartais buvo išpjauta iš odos 
ir išmušta audeklu. Pažemini
mas kokios nors ypatos buvo iš
reiškiama nupiešimu jo pavei
kslo viduryje sandalų, taip kad 
jis butų mindžiojamas.

“Vienas dar vartojamas da
lykas ir šiandien Rytuose ir 
tarp teatralių žmonių Ameriko
je tini savo pradžią tiesiog iš 
Egiptėnų papročio tai dažymas 
blakstienų ir antakių juodos 
spalvos tepalu, kuris manyta 
padaro akis gražesnes.

“Prototipai moderninių Egip- 
tiškų 'baletų faraonų paloviuose 
dėvėjo palaidas liuesas suknias 
ploniausio ir permatomo audi
mo kurios buvo prijuostą prie 
kūno juostomis išgražintomis 
karoliais, arba įvairių spalvų 
kitokiais ornamentais. Ant dau
gybės piešinių ant akmenų diev- 
na.miuose randama atvaizdinant 
moteris dėvint tokias permato
mas suknias. Egiptėnai, kaip ir 
Grekai, atvaizdino kūno pavida
lą lyg matomą per šle'bę.

“Vienas iš ypatingiausių pa
pročių tarp ankstyvųjų Egiptė
nų buvo užsirišimas po smakru 
netikros 'barzdos, Ji buvo pa
daryta iš supintų plaukų ir jos 
forma atžymėjo nešiotojo laips
nį, šiaip paprasto žmogaus buvo 
trumpa, karaliaus labai ilga ir 
ketur'kampa apačioje, o dievo 
uihirietus prie galo augštyfn. 
Po mirčiai karaliai buvo persta
toma su dieviška barzda. Ka
ralienė Hatshepsut, kuri turė
jo tekią didelę intekmę ant tos 
šalies gyvenimo kaipo žmona ir 
sesuo Thothmio II, nešiojo ilgą, 
keturkampą barzdą, ir išleido 
įsakymą kad apie ją kalbant bu
tų sakoma ‘Jo Didenybe’.”

laikytojai turi eiti į Sandariečių 
saliunus geri i — patįs nei savo 
saliunų neturi iš ko nusipirkti, 
o pasigėrę Sandariečius šmei
žia? (“Keleivio” visas “argu
mentas” prieš “Sandarą” — tai 
kad ji esanti saliuninkų laik
raštis.)

Ar ne Pamišėlio Zauna?
Davatkų organas “Draugas” 

įsiplepėjo apie Viniką ir jo gau
tą kitą vietą Lietuvos valdžioje 
tiek kad nežino nei kaip nei ką 
■rašyti. Tiesiog serga “Viniko 
chemijos mokslo liga”. Nors 
gerai žino kad Vinikas -užbaigė 
savo mokslą ir gavo diplomus 
jau metai laiko atgal ir apie tą 
“Garsas” išbarškėjo net dau
giau niekų, ir tai ne kaipo apie 
chemiką,, bet kaipo diplomatą, 
o tas vgl nei iš šio nei iš to ki
tus niekus barška.

“Draugas” neteko sąmonės 
kada išgirdo jog Vinikas vietoj 
visai pašalinimo nuo Lietuvos 
diplomatiškų reikalų Ameriko
je, kada Atstovybės Sekreto
rium atvažiavo Rabinavičius, li
ko paskirtas generaliu konsulu 
ar net prekybos attache.

“Draugas” savo skaitytojams 
bando įšneklgti kati Vinikui duo
ta vieta del šitos priežasties :

“Vieninitč'lis reikalas, tai duo
ti Vinikui progos pasimokinti, 
pastudentauti. Gal gi neblogas 
dalykas, tik Lietuva dar tiek 
ne,prasigyveno kai po keletą 
šimtų į mėnesį mokėti ‘studen
tams’ iš valstybės kasos....

“Jeigu Vinikui reikia pinigų 
studentaujant, mes turime ge
rą sumanymą. Federacija šį- 
mėtą varo Kultūros Vajų. Iš 
surinktų pinigų ji šelpia moks
leivius. Ar negalėtų Federaci
ja duoti pašalpos jam, kaip duo
da kitiems? Federacija galė
tų.... Na ir laisvamaniai suži
noję kad mes šelpiame ir jų vie
ną žmogų, gal taip susigriau
dintų jog imtų ir pradėtų Kul
tūros darbą rėriiti. .

“Bet juokai .juokais. . . . Vini
kui nereikia ir negaus....”

Pasvarstyk, skaitytojau, kurs 
turi proto, kuo skamba tas vi
sas “Draugo” editorialas? Kam 
tas “geras” “Draugo” sumany
mas jeigu vėl apsisukęs pasako 
kad negaus?

Ar teko jums kada matyt be
protį klejojant? Tai štai vie
nas — ‘'Draugo” redaktorius.

Beprotis pasiėmęs į saują sa
vo pirštą taip jį mylauja ir įsi
vaizdina kad mergina, ir -bučiuo
ja jį ir viską žada — panašiai 
kaip “Draulgo” redaktorius Vi
nikui Federacijos pinigus, bet 
apsisuka, stumia pirštą nuo sa
vęs, rėkia, veja šalin, nori nu
mesti ji, ir sako: tu neverta 
mano brangios meilės, tu neišti
kima -man.... Ir tt.

Jeigu tai rašo Kun. Bumša, 
kuris sakoma likęs “Draugo” 
redaktorium, atleidžiame mes 
jam, nes jis nežino ką daro — 
jau senai jis viešai pasiskelbė 
save pasiutusiu klerikalu. Bet 
jei tai Kun. Cešaičio darbas, tu
rime pasakyti kad žmogui ne
šiojančiam “daktaro” titulą kai
po mokslo a'tžymę yra neatleis
tina.

Jeiku Kultūros Vajaus pini
gais kunigėliai išauklės tik to
kio proto žmonelius tai nei Vi
nikas nei kiti nenorėtų imti ku
rie mato musų kunigėlių protus 
ir pažįsta kelius kuriais žmones 
norima vesti.

Ateivybė biski Sumžinta
Washingtone senato imigra

cijos komitetas priėmė 1910 me
tų cenzą kaipo pamalą ateivių 
įleidimo nuošimčiui, tik vietoj 
trijų nuošimčių nutarė kvotą 
padaryti du nuošimčiu.

Musų tūli laikraščiai tikrai 
gandais gyvena: kiek prirašė, 
pribu-bnijo kad Lietuvių neįleis 
į Ameriką, ar kad bus priimta 
1898 metų kvota ir Lietuviai tik 
keli tegalės įvažiuot. Sumaišė 
tik žmones, o iš tų žinių nieko 
neišėjo. Pagal dabartinės kvo
tos Lietuvių galės įvažiuoti du 
tūkstančiai kas metai.

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

(Tąsa iš pereito num.)
— Aš nesu tikras, bet man rodos jis 

turėjo Sumatroje dvikovį, — atsakė kon
trabandininkas, slaptingu balsu.

—Dvikovį! Ir su kuo?
— Nežinau. Visai nieko nežinau. Bet 

ar žinai kur yra Čandi griuvėsiai?
— Žinau.
— Gerai, generolas laukia ten tavęs ir 

norėjo, kad aš tau apie tai pasakyčiau.
— Ar tu atvykai su juo iš Sumatros?
— Aš buvau nedidelėje kontrabandos 

valtelėje pajūryj vakar naktį. Jis žinojo, 
kad tu kas diena joji jo pasitikti ir žinojo, 
kad aš pažinsiu tave. Jis papasakojo man 
smulkmenas apie tą laišką, kad geriau ga
lėčiau tave pažinti.

— Ir ar jis nesakė, dtelko prireikė slap
stytis?

— Nei žodžio nesakė. Bet iš to, ką jis 
prasitarė, supratau kad buvo dvikovis.

Džalma, žinodamas greitą generolo 
Simono būdą, manė kad Magalo spėjimas 
turi rimto pamato.

Po valandėlės tylėjimo jis pratarė:
— Nuvesk, meldžiamasis, mano arklį 

ten, prie mano namelio, už miesto, pas me
džius, neto! nauljos moskos. Man arklys 
tik kliudys einant j kalną pas čandi. Pės
čias greičiau nueisiu.

— Aš gerai žinau, kur gyveni, gene
rolas Simonas man pasakė, ir aš bučiau 
ėjęs pas tave j namus, jei nebūčiau čia su
tikęs.

Džalma vikriai nušoko nuo arklio, pa
davė vadeles Malagai ir, ištraukęs iški- 
šeniaus šilkinę piniginę padavė ją kontra
bandininkui, tardamas:

—Tu esi ištikimas ir paklusnus — šia, 
čia nedaug tėra, bet aš neturiu daugiau.

— Radža- Singas teisingai buvo pava
dintas Maloningu Tėvu, — pastebėjo kon
trabandininkas, su dėkingumu nusilenkda
mas. Tai taręs, nuėjo linkui Batavijos, 
vesdamas su savim Džalmos arklį.

Jaunasis gi Indas pasuko taku ir grei
tai nuėjo ton pusėn, kur buvo Čandi griu
vėsiai.

SKIRSNYS XXI.
Jošua Dalis.

JOsI.TA Dalis, Danas pirklys, Rodino ko- 
respondentas, buvo gimęs Batalijoje. Jo 

tėvas siuntė jį mokytis į Pondišerį, į gar
sią Jėzuitu mokyklą.

Jošua 'buvo gerai išbandytas žmogus— 
šaltas, ištikimas, paklusnus, gudrus. Jo fi
nansiniai reikalai buvo labai pasekmingi. 
Retai jis tekalbėjo; bet visados klausėsi. . .

Sekanti scena atsitiko Batavijoj, kolei 
Džalma ėjo į Čandi, tikėdamas pasitikti te
nai generolą Simoną.

Ponas Jošua tik inėjo j savo mažiuką 
kambarį, pilną visokiu knygų, raštų, me
morandumų, sukrautų ant lentynų ir spin
tose. Pastatęs ant stalo vaškinę žvakę, 
pažiurėjo į laikrodį:

— Pusė dešimtos, —pratarė, — Mala
gas jau turi sugryžti.. . .

Išsiėmęs iš stalčiaus ilgą raštą-knygą, 
nuo' senai jo užrašinėjamą kasdien, pradė
jo rašyti. Jis rašė žinią Rodinui:

“Bijodamas sugryžimo generolo Simo
no, kurio laiškus man buvo įsakyta perim
ti (jau rašiau, kad likau paskirtas jo agen
tu ir korespondentu), peržiurėjau jo laišką 
ir persiunčiau Džalmai....

“Naujas pavojus vertė mane veikti. 
Vakar čia atplaukė ir rytoj išplauks laivas 
Ruyter. Tas laivas plaukia Europon, per 
Arabijos užlają. Prie Suezo keleiviai per
sėda į kitą laivą ir plaukia į Prancūziją.

“Tai yra greita kelionė. Dabar juo iš
plaukus, spalio pabaigoje, Džalma galėtų 
pasiekti Parisą pradžioje sausio mėnesio. 
Sulyg jūsų instrukcijų, kad sutrukdžius iš
plaukimą, rūpinausi tai padaryti, nes iš 
jūsų laiško suprantu, kad Džalmos buvimas 
Parise gali užkenkti musų valstybės rei
kalams. Jei jis nesuspės paimti laivo Ruy
ter, tai nepasieks Parišo anksčiau kai tik 
apie balandžio mėnesį, nes visais kitais 
laivais prisieina plaukti apie keturis ar

penkis mėnesius.
“Čia yra atrasta, Anglo-Indijoje, ben

druomenė, kurios nariai vadinasi ‘Geni 
Darbų Broliais”, arba Pasingarais, kas rei
škia Smaugikai. Jie nelieja kraujo, tik už
smaugia savo auką, 'kaip įsakyta yra jų 
dievaičio Rovanio.

“Vienam Smaugikui, vardu Magalas, 
aš pavedžiau sulaikyti Džalma nuo išplau
kimo laivu Ruyter, ir jis pats ant to pat lai
vo pabėgs Europon.

“Paskutiniame laiške, kuriame prane
šiau apie Džalmos tėvo mirtį ir apie paties 
Džalmos patekimą kalėjiman, prašiau tam
stų informacijos apie finansinę padėtį Kal
kutos bankininko ir pramonininko barono 
Tripodo.

“Jo firma Kalkutoje yra skolinga 
mums, t. y. man ir mano draugui iš Pon- 
dišerio, labai daug pinigų, ir aš girdėjau, 
kad to Tripodo reikalai yra labai pairę. Jis 
konkuruoja su firma Hardy. Kad išgelbė
jus musų skolą, mes turime nusilpninti 
Hardy firmos kreditus, ir tuo tarpu Tripo- 
das gal atgaus visa, ką buvo prakišęs...”

Kaž kas surabėjo lauke, ir Jošua pri
ėjo prie lango.

— Ar tai tu, Malage? — paklausę Jo
šua žemu balsu.

— Taip, — atsakyta iš lauko.
— Kaip su Malajum?
— Pasisekė.
—Tikrai? — sušuko Jošua, patenkin

tas. — Ar tikrai?
— Tikriausiai. Ir velnias nebūtų ga

lėjęs būti gudresnis ir mitresnis už jį!
— O Džalma?
— Ištraukos iš generolo Simono laiško 

intikrino jį, kad jis ras generolą Čandri 
griuvėsiuose.

— Tai dabar....
— Džalma yra jau prie griuvėsių, kur 

jis ras juoduką ir Indą, čia jie buvo su
tarę su Malajum, kurs tatuavo Džalma, su
sitikti. .. .

— Ar ištyrinėjai požemio urvus?
— Taip, vakar. Vienas akmuo stovy

kla pedestale sukinėjasi; laiptai yra gari 
platus ir gerai išlaikys.

— O ar tie vadai neturi nuožvalgos?
— Ne.
— Melage, jei tu sakai teisybę ir jei 

viskas pasiseks, tai tavo nusikaltimas val
džiai bus atleistas. Tau yra užsakyta vie
ta ant laivo Ruyter; rytoj išplauksi, ir to
kiu budu išsisaugosi Smaugikų, kurie no
rūs keršyti tau už įžeidimą jų vadų. Eik 
dabar ir lauk manęs prie gubernatoriaus 
vartų, aš supažindinsiu tave su jo eksce
lencija. Eik greičiau! Aš tuoj ateisiu.

Po to, Jošua rašė toliau:
“Nežiūrint kas atsitiks, Džalma vis- 

vien jau negales išplaukti laivu Ruyter ir 
nepasieks Parišo tryliktai vasario dienai.”

Gi dabar eisime su skaitytoju prie 
Čandi griuvėsių....

(Toliau bus)Doviernastjs
Doviern&stis reikalingas pervedimui 
Jūsų 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” Agentū
rom kada reikia kokių raštų.

"DIRVA”
3352 Superior Avenue 

Cleveland. Ohio

50G. Žmogus nepliuškis. Vertė iš švediško Nėris. La
bai graži apysakėlė, kaip turtingo prekėje sūnūs 
apsivedė su varginga mergina ir laimingiau gy
veno už kitus, apsivedusius su turtingomis. Chi
cago Ill. 1899, pusi. 23................................... 10c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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ILGĖSIS
(ATSIMINIMAI DIDŽIOJO KARO.) 

Rašo Ventos Akmuo.

ATSIMENU gerai kai (tėvukas parėjęs iš 
miestelio pasakė liūdną naujieną — 

karas kilęs tarp Vokietijos ir Rusijos. Bu
vau dar mažutis, vos dešimties metų am
žiaus, tečiau Įsivaizdinau visas karo baise
nybes su visomis jo aukomis.

Stojosi akyse pulkai kareivių: saviš
kių ir neprietelių; vaizdinosi mirštanti, 
kurie iš jų vieni šaukė pagalbos, kiti, kad 
mirtinai juos pribaigtų... . Ūžė galvoje 
baisių patrankų sprogimai ir austančiųjų 
klyksmai. . . .

Dieną ir naklli kankino baisios vaiz
delės. Karo baisenybių nebuvau girdėjęs 
nei matęs, tečiau jos vaizdenos ir nedavė 
ramybės. Visaip raminaus kad tik nuo 
tos baisios “karo šmėklos” pasiliuosuoti, 
bet jokiu budu neįstengiau, nes mačiau ir 
realybėj kaip kiti vaitojo del tų pačių bai
senybių ....

Mačiau einančius į mobilizaciją jaunus 
Lietuvius, kurie nors rimti, bet liūdnai die- 
vojosi su mylimomis žmonomis, vaikučiais, 
broliais, seserimis.... Mačiau kaip ver
kė žmona apsikabinus vyrą, tėvas vaiką, 
brolis brolį, mylimasis mylimąją.... liūd
nai sakydami kits kiltam: “Paskutinį kar
tą besimatom, gal lemta bus žūti toli-toli 
nuo savųjų....” Mačiau pareinant trau
kinį stotin, paimti mobilizuotuosius; darė
si didis klyksmas atsisveikinančiųjų tarpe, 
kuris maišėsi su traukinio bildesiu ir kilo 
oran, lyg jieškodamas kas užtars, kas nuo 
tos bereikalingos prievolės paliuosuos, ir 
nyko liudnumu apsiaustoj gamtoj....

Alpo žmonės prieš lipant traukiniu: vi
si nuliūdę, išblyškę, vaitojanti. Mačiau 
kaip traukinis pradėjo judėti, vieni skubė
jo į jį, kiti lipo iš jo dar kartą atsisvei
kint. ...

Važiuojantieji mosavo skepetaitėmis., 
kepurėmis, duodami suprasti kad daug' 
daug jų nesuigryš....

Lindėjau ir aš savo dėdės Stasio; kada I 
į jį pažiūrėdavau, tuoj apsiverkdavau, nes | 
jo veido išraiškoj mačiau kad jį baisios-! 
liūdnos mintis kankino. Norėjau jam pa-į 
dėti, paguosti, bet truko drąsos — bejie-| 
gis buvau. Mačiau, darbą bedirbdamas, j 
sustodavo ir ilgai galvodavo; sunkiai sude-I 
juodavo, kartais lyg kaž ką savyj kalbėda
vo ir vėl tęsdavo pradėtą darbą.

Gavus jam paskutinį kvietimą, norė
jau palydėti jį stotin, gerai įsiverkti, nu
malšinti liūdėsi. Deja! Sunkiai susirgau, 
gydytojo buvo uždrausta net kitan kamba
rin pereiti. Ko taip norėjau, jokiu budu 
negalėjau įvykinti — priverstas buvau gu
lėti.

Ilgai bučiavau dėdę, nors lovoj gulėda
mas, — ir per verksmą meldžiau kad grei
čiau sugryžtų, kad vėl butume drauge.

Laikas kaip upės vanduo plaukė. Liu- 
dėsis virto ilgėsiu. Nuobodžiavau kasdien 
karo galo, ilgėjaus negryžtainčio dėdės. 
Klausydavau žiemos vakarais, tėvukui lai
kraščius skaitant, apie karo baisenybes, 
ir mano protui tiesiog neįveikiama rasda
vos kode! žmonės kariauja, kam karas rei
kalingas. Koktu darydavos kad gali žmo
gus žmogų žudyti. Tankiai klausiuėda.vau 
ar greitai baigsis karas, ar greit dėde su- 
gryš, o tėvukas vis kartodavo kad karo tik 
pradžia dar esanti. Išėjus tėveliui mieste
lin, laukdavau gryžtant su žiniomis: “Ka
ras pasibaigė, dėdė gryžta”. 'Vietoj mano 
laukiamų žinių, parnešdavo laišką iš dėdės, 
kuriame jis skųsdavosi kad nebesitikįs su- 
gryžti tėvynėn.... Rašydavo kad negir
di jokių kitų balsų apart patrankų gaudi
mo; nieko kito apie save nematąs kaip tik 
žūstančius kareivius, degančius namus ir 
skurdą kentančius vietinius gyventojus.

Pavasarį — 1915 metais — žmonės pa
sakodavo kad galima ir pas mus Lietuvoj 
girdėti patranki] gaudimas. Buvau girdė
jęs nuo vyresniųjų kad gaudimas aiškiai 
girdima prie upės ar ežero kranto. Nu
bėgau ir aš vieną šventadienio rytmetį 
prie upės Ventos kranto, pasiklausyti ar 
girdėti kanuolių balsas.

Bėgau nepaprastai greitai. Užilsau. 
Atsistojau prie pat vandens ir klausiaus,
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bet nieko negirdėjau, nes smarkus alsavi
mas ir širdies plakimas trukdė mano klau
symui. Tą kartą nepaprastai smarkiai pla
kė mano širdis, rodės kad tuoj išlėks iš kru
tinės ir paners vandens gelmėn. Visas kū
nas drebėjo, rodės kad tuoj mirsiu išgirdęs 
gaudimą....

Nusiraminau kiek; širdis normališkiau 
plakė. Du-du-du.... išgirdau lyg požemi
nį balsą; užtirpo kūnas, širdis ėmė plakti 
dar greičiau, akis temo. Niekaip negalė
jau suprasti ar teisybė, ar taip pasirodė 
tik ausim. Išgirdau antrą, trečią dundėji
mą, o suprasti vis neįstengiau. Girdėjau 
be pertraukos dundėjimą ir vėl retesni, o 
teisybės nepersiėmiau. Įsmeigiau akis į 
ramutį upės paviršį — supratau, tikrai ka- 
nuolės dunda; kiekvienu dundėjimu kilo 
vos-vos išmatomos bangutės, ir taip be 
pertraukos, o paskui nutilo.

O mintis! mintis — kiek jos mane var
gino '..... Kokie baisus vaizdai kilo! Ma
čiau kaip žūsta kareiviai; kaip būriai vie
ni prieš kits kitus bėga atakan. šovinis 
įkritęs tarpan kareivių paguldo šimtus, vie
nus amžinai užmigdydamas, kitus mirtinai 
sužeisdamas... . Mačiau tarp jų savo dė
de sunkiai sužeistą, reikalaujantį pagalbos, 
o kraujos iš jo krutinės, vaizdavos, upeliu 
bėga. Taip nusilpo mano pajiegos kad iš 
gryno Ventos krištolinio vandens mano 
akim krauju virto. Nusilpusiomis pajiego- 
rais iš tos vaizdotės, sunkiais žingsniais 
gryžau namo supančia galva. Ilgėsis nei 
kiek nemažėjo. Ilgėjaus sugryžtant dėdes, 
karo galo, bet nieko nesulaukiau. Karas 
tęsėsi savo keliu. Pripratau. Bet ilgėsis 
dėdes sugryžimo, ilgai nenyko, vargino 
mane tol kol sulaukiau jo sugryžtant karo 
pabaigoj.

Ar Beždžione buvo 
mums Gimine?

Biblija sako kad žmogus ant žemės gyvena 
tik apie 6,000 metų.

Mokslas atranda jog žmogus jau gyveno 
per šimtus tūkstančių metų.

Biblija sako kad Dievas žmogų sutvėręs ar
ba nulipdęs iš molio — Mokslas sako jog 
žmogus išsivystė iš žemesnių gyvūnų ir 
pasiekė dabartini savo sudėjimo laipsnį. 

Ar tikrai žmogus išsivystė iš beždžionės? 
Kodėl kunigija smarkiai kovoja prieš evo

liucijos mokslą ir nori net pravaryt įsta
tymus kad uždraustų evoliucijos mokinti 
net universitetuose?

Ar beždžionė yra giminė žmogui?
Kas yra Darvinizmas ir kaip jis patapo 

tikriausiu mokslu apie žmogaus išsivys
tymą, po to kai biblija nuėjo į atgyvenu
sių “mokslų” kampą?

Šitie klausimai ir platus aprašymas žmo
gaus išsivystymo iš žemesnių gyvūnų ai
škiai išrodoma “ARTOJO” KOVO Me-

• NĖŠIO NUMERY.!
Straipsnyj “ŽMOGAUS ATSIRADIMAS” 

ir tilps per kelis numerius toliau.
Taipgi telpa tąsa iš Sausio num: 
jZ AS yra Hipnotizmas?
‘ *- Kokia jo veikmė ir galybė?
Kodėl galima žmogų užhipnotizuoti?
Kode! patekęs po kito Hipnotiška in- 

tekme žmogus daro viską ką tas jam 
Liepia: šoka, dainuoja, veikia ką to
kio ko šiaip neįstengia; eina vogt, ar 
gero daro; užmuša, šaudo ir viską 
kitą atlieka ko neįstengia šiaip sau 
Imdamas?

Kodėl užhipnotizuotas žmogus sykiu 
ir miega ir nemiega, ir daro ir neži
no ką daro?

Kaip raganos šoka su velniais ant Ra
ganų Kalno, save užsihipnotizavę?

IR KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.

UŽS1RAŠYKIT DABAR!
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

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

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

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, O.

Lietuvos Studentų Žodis
Perskaičius laikraščiuose ‘ka- 

įble.gramus’, kuriuose 'kalbama 
apie musu organizaciją ir mus, 
jos atstovus, teisybės vardan 
prašome neatsisakyti padėti sa
vo laikraštyje kas seka:

Netieta kad Lietuvių Studen
tų Tautininkų Korporacija “Neo 
Lithuania” yra “politinė ir re
akcinė studentų grupė”, kaip 
po pirmu kablegramu pasirašę 
Valst. Liaudininkų partijos vy
rai tvirtina. Priešingai, Korpo
racija “Neo-Lithuania” yra ne
partinė, grynai tautinės kultū
ros ir mokslo organizacija, ne
priklausanti jokiai politinei Lie
tuvos partijai, apie ką gali sprę
sti pati gerb. “Dirvos” redak
cija paskaičius mus organizaci
jos laikrašti “Jaunoji Lietuva”, 
kurs, jam tik iš spaudos išėjus, 
buvo pasiųstas ir visoms Ame
rikos Lietuvių laikraščių redak
cijoms, taigi ir Taraistų.

Mokslas nėra partingas; par- 
tingumas jam gali tik pakenkti. 
Kari Korporacijos “Neo-Lithua
nia” yra nepartinė kultūros or
ganizacija 'liudija ir tai jog Lie
tuvoje ją remia Įvairių pažiūrų 
ir sluogsnių žmones ir pati val
džia.

Jeigu “Neo-Lithuania” Ibultų 
pelitinė, t. y. partinė, ją remtų 
tiktai viena kuri iš politinių 
Lietuvos partijų, 'bet ne įvairių 
partijų žmonių. Tai berods yra 
visliems gerai žinoma tiesa.

Tiktai “Neo-Lithuania”, kaip 
ir kiekviena nep'irtirtė, kultūros 
ir mokslo organizacija, nevaržo 
atskirų savo narių politinių įsi
tikinimų: atskiri jos nariai, kai
po asmenįs, gali simpatizuoti 
(arba net ir priklausyti) vie
nai ar kitai Lietuvos partijų. 
Bet pati organizacija kaipo to
kia bųtinai ipa'lieika nepartinė. 
Musų organizacija galima butų 
palyginti su šaulių Sąjunga, 
kurioje esama įvairių partijų 
ir tautų žmonių, vienok ji yra 
nepartine, turinti tikslo tarnau
ti tiktai tautai ir valstybei.

Toliau. Kad neteisingas yra 
yra užmetimas buk “Neo-Lithu
ania” yra “reakcinė” organiza
cija gali būti aišku vien iš to 
kad paties p. Jono Vileišio duk
tė, Birutė Vileišytė, yra tikra
sis Korporacijos narys, o J. Vi
leišio brolvaikis studentas me
dikas Juozas Vileišis yra Kor
poracijos valdybas vice-pirmi- 
ninkas. Butų “Neo-Lithuania” 
reakcinė, be abejo p. Jonas Vi
leišis, gerai žinomas Amerikos 
Lietuviams buvęs Lietuvos Val
stybės įgaliotinis Amerikai, ne
leistų savo dukterei dalyvauti 
tokioje organizacijoje, ir jis 
mums, Korporacijos atstovams, 
išvažiuojant j Ameriką nebūtų 
davęs gerų rekomendacijų. To
dėl jeigu patikėt pirmam Valst. 
1 Jaudininki] partijos kabeliui iš
eitų kad ir p. Jonas Vileišis, jų 
partijos žmogus, yra reakcijo- 
nicrius, nes jis savo vaikams 
leidžia dalyvauti reakcinėse or
ganizacijose! Bet pažįstant p. 
J. Vileišį, tam niekas netikės, 
todėl netikės kad ir musų or
ganizacija yra reakcinė. Taigi 
jau vien šito pakanka įrodymui 
kad minėtas užmetimas musų 
organizacijai yra partinis pra
simanymas.

Bent 80 nuošimčių Korpora
cijos narių tai buvę (kiti ir da
bar dar tebėra) kariai ir šauliai 
karo metais dalyvavę frontuo
se, kovoję už Lietuvos Nepri
klausomybę nepaisydami parti
jų ir srovių. Tai turėjo žinoti 
po pirmu kablegramu parsirašę 
ypatos.

Atvykę Amerikon, mes nie
kur ir niekam nesakėme kad 
musų organizacija yra partine, 
kad ji Valst. Liaudininkų parti
jos. Visiems musų draugams 
ir rėmėjams Amerikoje mes ai
škiai pasakėme kad musų orga
nizacija yra nepartinė, turinti 
tiktai kulturos-mokslo tikslą, 
kaip ir pridera studentams. 
Amerikos Lietuvių laikraščiai, 
"Vienybė”, “Tėvynė” ir kiti, 
savo skiltyse buvo pagarsinę

musų aiškinimą, taigi tas ir vie
šumai buvo žinoma.

Mus labai džiugino kad buda- 
nepartinės organizacijos atsto
vai mes vis del to susilaukėme 
gražios paramos iš susipratu
sios Amerikos Lietuvių visuo
menės dalies. Mus džiugino kad 
ir čia, Amerikoje, mes radome 
tiek daug brolių ir seserų savo 
vienminčių, Lietuvos patriotų.

Ir dirbome musų nelengvą 
darbą — aukų rinkimą, musų 
naujų draugų padedami. Tu 
draugų mes nepamiršime....

Ir štai, kaip perkūnas trenkia 
giedroje dienoje — mušama iš 
Lietuvos partinės tulžies kable- 
gramas pilnas neteisingų ir 
šmeižiančių musų organizaciją 
žinių.

Kokiu tikslu tai padaryta? 
Aišku, ne tam kad teisybei pa
tarnauti. Mes neveidmainiavo
me. Ir Lietuvoje per Amerikos 
Lietuvių laikraščius buvo žino
ma kad mes Amerikoje nesi- 
dangsteme esą Valst. Liaudi
ninkų partijos žmonės, taigi ne
buvo reikalo nei kas atšaukti. 
Bet ir atšaukimas atšaukimui 
nėra lygus. Taip mes nieko ne
galime pasakyti del p. J. Vilei
šio kablegramo. Jame teisybė 
pasakyta: mes nepartines moks
lo organizacijos atstovai nieko 
neturime bendro su Valstiečių 
Liaudininkų partija kaip netu
rime nieko bendro ir nei su jo
kia kita politine partija.

Mes gerai suprantame kad p. 
J. Vileišis (panašiai kaip ir ki
ti) davęs mums rekomendacijų 
į Amerikos Lietuvių veikėjus, 
tai darė ne del to kad mes bu
vome jo partijos žmonės, bet 
norėdamas paremti nepartinį 
Lietuvos partiotų darbą. Jis tą 
musų darbą jau senai remia 
Lietuvoje, kaip ir nemaža kitų 
partijų kilnesnių žmonių, kurie 
tautos ir valstybės reikalus au- 
gščiau stato už partijos reika
lus. Kad ir tas pats Universi
teto Rektorius gerb. profeso
rius V. Čepinska-s (socialdemo
kratas), patvirtinęs musų įga
liojimus, 'linkėjo geriausio pasi
sekimo musų darbuotėje Ame
rikoje.

Spėjame kad p. J. Vileišis 
nuo savęs mušė 'kablegramą tik 
partijai verčiant pasirašyti po 
pirmuoju kablegramu bendrai 
su kitais. Būdamas teisingu 
žmogum jis negalėjo padėti sa
vo parašo po neteisingomis ži
niomis, ir del to tik savo vieno 
parašu pasiuntė kablegramą 
pranešdamas tai kas jau be
rods musų pačių buvo pareikšta 
Amerikos iLietuvių visuomenei. 
Matyt tūli partijos žmones ma
nė tuo budu suklaidinti Ameri
kos Lietuvių visuomenės dalį 
buk p. J. Vileišis anksčiau rėmęs 
Korporaciją, bet dabar jos ne- 
remiąs(!).

Bet mums rodos Amerikos 
Lietuviai neleis sau sveikiems 
esant ligą įkalbėti, kad ir nuo 
artimų pažiūrų žmonių.

J. Vileišis yra pergerai žino
mas Lietuvių tautos veikėjas 
kad jis sykį laikęs už baltą dai
ktą. dabar sakytų, tas daiktas 
juodas yra: jis iki šiol radęs 
galimu musų organizaciją rem
ti, be abejo rems ją ir toliau.

Pirmąjį kablegramą pasirašę, 
ypatos kalba ir Lietuvos Stu
dentų vardu. Tai vėl naujas 
prasimanymas, 'nauja neteisy
bė. Mes gerai pažindami Lie
tuvos Universiteto gyvenimą 
drąsiai sakome kad diduma Lie
tuvių studentų prie musų orga
nizacijos šmeižimo neprisidės, 
ir sužinoję apie jų vardo panau
dojimą tokiam negražiam tik
slui jie be abejo patįs užprotes
tuos.

Kas del užmetimo kad mųsų 
organizacija neskaitlinga, turi
me pasakyti kad tai yra žalin
gas manymas. Musų Universi
tetas yra jaunas, jaunos ir stu
dentų organizacijos. Todėl mu
sų Universiteto studentų orga
nizacija priskaitanti ir bent por- 
rą šimtų narių visuomet bus

neskaitlinga prieš kitų valsty
bių senų universitetų skaitlin
gas studentų organizacijas tu
rinčias tuk'stančius narių. Mu
sų gi Universitetas iš viso stu
dentų turi tik kiek daugiau kaip 
tūkstantį ir tų gera pusė kita
taučiai.

Labai nesmagu 'kad partijos 
priešakyj atsistoję žmonės į vi
ską žiuri tik per savo partijos 
akinius ir klaidina visuomenę 
neteisingomis žinioms.

Mes savo uždavinį pildydami 
ir naudodamies Amerikos Lie
tuvių duosnumu ir vaišingumu 
labai nesmagiai jaučiamės pri
versti esą ginčytis su bi kokia 
partija. Bet puolami, mes pri
versti gintis. Taigi ir šito raš
to tikslas yra grynai apsigyni
mas nuo piktos valios žmonių 
norinčių ir mokslą paversti par
tijos įrankiu.

K. Marčiulionis,
» V. Banaitis.

X’HJDIKIVX
GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

r*--------------

šiame skyriuje mes laikas 
»uo laiko gvildensime rei
kalus įdomius būsiančioms 
motinom/-. Ir molinoms jau
nų kūdiki g.

Kūdikių aprūpinimas Ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos šeimynai ir tautai 
Ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurj mes tu
rime rcguliariškals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pcrgvildenlL

i (

STRAIPSNIS 62.

PRIEŽIŪRA INDU PO VARTOJIMO
Tuoj po vartojimo prašalink čiulpi

ką ir perplauk ji šaltame ar šiltame 
vandenyje. Patrink išorinę pusę su 
valgoma druska, ir išversk perplauk 
ir patrink su druska kad nuėjus pie
ną, paskui pavirink penkias miniutas. 
čiulpikas tuoj bus sausas kaip tik 
išimsi iš verdančio vandens. Indėk 
jį į stiklinę kuri buvo pervirinta, ir 
kietai prisuk dangtį ir laikyk jį kur 
nėra daug šviesos. Pirm vartojimo 
čiulpiką reikia vėl perplauti. Gerai 
yra turėti prirengtą keletą čiulpikų, 
kadangi juos patinka įvairios nelai
mės. Turėtum turėti ant rankų še
šias bonkutes ir dvyliką čiulpikų. 
Prie to, vieną astuonių uncijų mierą 
ir bonkutei trintuką.

KAIP PRIRENGTI KŪDIKIO 
MAISTO BONKUTĘ

Prie švarumo kits svarbiausias da
lykas yra teisingas’nusaikavimas ir 
tinkamas atmiešimas. Kuomet var
tojama pasaldintas kondensuotas pie
nas, jis turi būti atmieruotas pilant

iš keno į šaukštą, ir žiūrint kad pri
bėgtų pilnai bet ne pervirš. Lengvaf 
galima suprasti kode! nereikia šauk
štas kišti į keną, jei pasvarstyti kiek 
prie jo prilips pieno visai nereikalin-. 
go. Pamokymai kaip penėti sako im
ti tiek ir tiek šaukštų i tiek ir tiek 
uncijų vandens; todėl reikia labai 
atidžiai atsaikuoti kiekvieną šaukštą 
kondensuoto pieno kaip pamokini
mai rodo. Atsaikavus reikalaujamą 
kiekį yra svarbu perplauti stiklą vi
rintu vandeniu kad išėmus prilipusią 
pieno dalį. Atidarytas kenas turi bū
ti laikoma šaltoje vietoje ir kietai 
pridengtas puodeliu ar stikline. Var
tojamas pienas turi turėti Smetonos 
spalvą ir būti liuosas nuo sukrekėji- 
mii.

Ątsaikiiok virintą vandeni (ne van
denį kuris verda, bet a įvirintą ir at
vėsusi) microje. Ten pilk pieną, tik 
žiūrėk kad pieno lygmale butų su 
saiku, o ne per viršų. Išmaišyk vis
ką gerai iki išsileis. Iš micros pilk 
šitą maišymą i sterilizuotą bonkutę. 
ir uždėk tuojau sterilizuotą čiulpiką. 
Sumaišyk lik tiek kiek reikalinga 
vienam penėjimui.

Kadangi reikia išauklėti jūsų ku- 
diikus į stiprius, sveikus vyrus bei 
moteris, niekas nėra taip svarbu jų 
pirmuose gyvenimo žingsniuose kaip 
maistas. Todėl žmonės jau senai pa
metė bandymus. Išmintingi žmonės 
nerizikuoja. Jei motinos pieno nėra 
jie nešikvaršina, bet tuoj imasi Bor
den’s Brand Pieno. Pasinaudok pri
tyrimu tiek milijonų kūdikių per pas
kutines tris gentkartes.

Talcum milteliai vartojami Colgate 
and Co. Tale Paudcryj yra švelnus ir 
gryni. Colgate and Co. negaili lai
ko nei pinigų padarymui savo Bal)y 
Tale vienu iš labiausia patenkinančių 
dalykų visoms motinoms. Jei norite 
•savo kūdikio odą išlaikyti šviežią ir

I gryną vartokit tik Colgate’s^ Baby I 
Talc Powder, o ne kokius pigius me
talinius vietoj to.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

BORDEN BUILDING NEW YORK

|EI tavo kūdikis gauna tinkamą 
maistą, tai jss augs stiprus ir svei

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

THE BORDEN COMPANY

f i;| Dabar užsirašyk H
“AMERIKOS LIETUVI” į; 

p ' “AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių § 
g pasiskaitymų, naudingu moksliškų straipsnių, ir svarbių . g 
g žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašyki t g 
I: jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį. g

Reikalaujam agentų užrašinei “Amerikos Lietuvį", par- g 
g davinėti knygas ir gražias laiškams popieraS. Adresuo- g 
§ kit pinigus ir laiškus siųsdami:
g “AMERIKOS LIETUVIS”
iš 15 Millbury Street Worcester, Mass, g 
0 H

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, ill.
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DIRVA

ROMOS PUOLIMAS 
Romos Prietemos.

CENOVĖS. istorijos ran'kvedžiuose sako
ma, kad Roma puolusi 476 metais, nes 

tais metais paskutinis Romos imperatorius 
buvęs nuverstas nuo sosto. Ištikrųjų gi, 
Roma nebuvo pastatyta viena diena, taigi 
ir jos puolimas negalėjo būti toks netikė
tas.- Pati jos puolimo eiga buvo taip nežy
mi ir taip: laipsniška, kad net daugelis ir 
pačių Romėnų nejautė, kad jųjų senasis 
pasaulis eina prie galo. Jie Skundėsi dė
lei neramių laikų, delei aukštų maisto kai
nų ir darbininkų žemų uždarbių; jie keikė 
įvairius spekuliantus, kurie laikė savo ran
kose javus, vilnas, pinigus. Kartais Romė
nai sukeldavo maištų prieš vienų-kitą plė
šiką valdoną. Bet didesnė žmonių dalis 
keturiais pirmaisiais musų gadynės šimt
mečiais valgė ir gėrė, kiek jų piniginė te
sėjo, mylėjo ir neapkentė (sulig savo bu- 
du), ėjo i pasilinksminimų vietas, jei kur 
pasitaikydavo proga matyti gladiatorių, 
arba badavo ir skurdo dideliuose miestuo
se, visiškai neatsižvelgdami Į faktą, kad jų 
imperija jau atgyveno savo laikus ir turi 
žlugti.

Ir kaip jie galėjo supranti grosiantį pa
vojų? Roma mokėjo rodyti išorinę savo 
garbę ir didybę. Puikiai grįsti keliai jun
gė provincijas, imperijos policija buvo bu
dri ir nelabai tepataikavo plėšikams. Sie
nos buvo labai budriai dabojamos nuo už
puolimo laukinių tautų, kurios, kaip tuo
kart buvo numanoma, gyveno plačiuose žie
mių Europos kraštuose. Visas pasaulis 
"mokėjo mokesnius galingam Romos mies
tui, ir būrys žmonių darbavosi, per dienų 
dienas, kad atitaisius praeities klaidas ir 
sugrąžinus laiminguosius Respublikos lai
kus.

Bet pamatinės priežastys, vedusios 
valstybę prie supuvimo, apie kurias jau mi
nėjome, nebuvo prašalintos ir pertai re
formų negalima buvo įvesti.

Visųpirmiausia ir visųsvarbiausia, Ro
ma buvo miestas-valstybė, kaip Atėnos ir 
Korintas kad buvo miestai-valstybės seno
vės Eladoje. Ji lengvai galėjo valdyti Ita
lijos pusiausalį. Bet, politiniu žvilgsniu, 
buvo negalimas dalykas, kad Roma valdy
tų visą civilizuotąjį pasaulį. Jos jauni vy
rai buvo išžudomi begaliniuose karuose. 
Ilga kariuomenėje tarnyba ir aukšti mo- 
kesniai vedė skurdan ukininkus-kaimiečius. 
Jie arba likdavo profesiniai elgetos arba 
parsisamdydavo pas turtingus žemės savi
ninkus, kurie duodavo jiems maistą ir pa
stogę už jų darbą ir paversdavo juos “bau
džiauninkais”, — tai buvo keista rūšis žmo
nių, nei vergai, nei laisvi žmonės, bet jie 
likdavo dalis tos žemės, ant kurios dirbo, 
kaip kad galvijai, medžiai ir t. p.

Imperiją, arba Valstybė, jam bu'vo vis
kas. Šiaip sau pilietis beveik nieko nebe- 
reiškė. Vergai jau buvo girdėję Pauliaus 
skelbtuosius žodžius. Jie priėmė Nazare
to dailydės mokslą. Jie nekėlė maišto prieš 
savo ponus. Abpenč, jie buvo mokinami 
būti nuolaidžiais ir įklausyti savo vyriausy
bės. Beit jie nebeteko jokio intereso pa
saulio reikaluose, nes pasaulis jiems atro
dė tik ašarų pakalnė ir daugiau nieko. Jie 
buvo pasiryžę eiti tiktai į tokią kovą, kuri 
vestų juos į Dangaus Karalystę. Bet jie 
nebenorėjo eiti karan už garbę ir pelnus 
imperatoriaus, kurs del tų dalykų vedė ka
rus tolimose Partų, Numidų ar Škotų ša
lyse.

Ir taip gyvenimo sąlygos vis ėjo blo
gyn. Pirmieji imperatoriai dar palaikė 
tradicijas “vadų”, ačiū kurioms senovės 
padermės vadas galėjo laikyti ir valdyti sa
vo pavaldinius. Bet antrojo ir trečiojo 
šimtmečių imperatoriai buvo jau karo lau
kų vaidai, profesiniai kariai, gyvenę nuola
tinėje sargyboje savo kareivių, vadinamų 
pretorais. Jie sekė vienas kitą dideliu, pa

sibaisėtinu greitumu, per žmogžudystes ir 
lavonus siekdami sosto, — ir per žmogžu
dystes netekdami sosto, kai tik atsirasda
vo koks naujas kandidatas, galėjęs ir mo
kėjęs papirkimo keliu sukelti armijoje nau
ją maištą.

Tuo tarpu barbarai jau veržėsi pro 
žiemių sienas. Kadangi jau nebebuvo pa
čių Romėnų armijos užpuolikams atremti, 
tat reikėjo samdyti svetimšalius mušeikas. 
Nekartą toks samdytasis kareivis būdavo 
tos pačios padermės, kaip ir tie, prieš ku
riuos jis ėjo karan, tad neįstabu, jei karo 
metu jis nebenorėdavo tarnauti tam, kas 
jį pasamdė. Pagaliaus, eksperimento de
lei, kelioms padermėms leista buvo apsigy
venti Imperijos žemėse. Atsirado ir dau
giau norinčiųjų,! Netrukus tie naujakuriai 
pradeda skaudžiai rugoti ant Romėnų už 
aukštus mokesnius, atimdavusius iš jų pas
kutinį skatiką. Negaudami pagalbos ir 
sąjausmo, jie ėjo Romon ir viešai ir gar
siai reikalavo išklausymo.

Delei šitų dalykų Romoje buvo gan 
daug nesmagumų. Konstantinas (viešpa
tavęs nuo 323 iki 337 metų) pradėjo dairy
tis naujos sostinės. Jis pasirinko sau Bi
zantiją, taip vadinamus prekybos vartus 
tarp Europos ir Azijos. Miestui duota 
naujas vardas Konstantinopolis. Tokiu bil
du imperijos sostas liko perkeltas į rytus. 
Konstantinui pasimirus, jo sūnus, geres
niam valstybės valdymui, pasidalino impe
riją tarp savęs. Vyresnysis gyveno Romo
je ir valdė vakarus. Jaunesnysis pasiliko 
Konstantinopoly ir buvo rytų valdonu.

Ir štai atėjo ketvirtasis šimtmetis, kuo- 
mte Romos Imperiją aplankė baisieji Gri
nai, nežinomi, iki šiol negirdėti raiteliai iš 
Azijos; per du šimtmečiu jie išsilaikė žiemių 
Europoje, draskydami šalis, žudydami žmo
nes, iki pagaliaus 451 metais buvo sumušti 
ties Šalon, — prie Mamos upės Prancūzijo
je (Chalons-sur-Marne). Gunai, pasiekę 
Dunojų, tuojaus pradėjo spausti ir Gotus. 
Šitie pastarieji, norėdami save išgelbėti, 
buvo priversti veržtis Romon. Imperato
rius Valensas bandė juos sulaikyti, bet pats 
žuvo mušiu laukuose, netol Adrianopolio, 
378 metais. Už dvidešimts dviejų metų po 
to, Vakarų Gotai, savo karaliaus Alariko 
vedami, leidosi vakaruosna ir puolė Romą. 
Jie nepiešė miesto, tik sunaikino keletą rū
mų. Paskui atėjo Vandalai, ir šie jau ne
sigailėjo garbingųjų senojo miesto tradici
jų. Po to Romą puolė Burgundai. Vėliau 
dar atėjo Rytų Gotai. Paskui Alenianai 
(arba Germanai). Pagaliaus, Frankai (da
bartinių Prancūzų protėviai). žodžiu sa
kant, puolimams nesimatė galo. Roma, 
tiesiai tariant, buvo malonėje kiekvieno 
plėšiko,' kurs tik sugebėjo surinkti pulką 
pasekėjų ir eiti karan.

(Bus daugiau)

MANO DIEVAITĖ
(Skiriu p-lei St. P.)

Banguojančiom erdvėm skrajodama Tu, 
Palaiminta audrų, gerųjų dievų, 
Vilioji mane, o šviesi- žvaigždele.
Gyvenimo mano skaudi dalele.
Ar širdgėlos, skausmai, sunkios dejonės, 
Ar amžių maldytos kilnios svajonės 
Ant ilgesio skraistės širdį liūliuoja, 
Ar tai prislėgta krūtinė vaitoja,
Tu atskrendi, skaisti, per juras plačias, 
Per erdves zefyru, per mintis gilias, 
Ir lyg pasaulio dievaitė užburta, 
Naikini skausmą bėdų sukurtą.
Nutyla jautri širdužė įplastėjus, 
Nustoja krūtinė vaitojus, kentėjus, 
Tik ilgesio bangos vis siaučia ir siaučia. 
Iš tuščių svajonių vėl skausmą išaiuidžia, 
Ir gema skausmai, vėl siaučia laisvai.

Šiauliai. Miško Aidas.
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JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
Eli; - -------- =.-.sr. .. — ...=iE

SENBERNIO DAINA 
Vargas man, berneliui, 
Ant svieto gyventi, 
Neturiu mergelės 
Širdžiai nuraminti.
Dieną ir naktelę 
Liustu, nerimauju, 
Be mergelės vienas 
Laimės neragauju.
Matau daugel tokių 
Ką gyven’ porelėj, 
Vienas kitą guodžia, 
Suramin’ širdelę.
Ak dievuliau brangus, 
Kodėl man taip skyrei — 
Vienam amžių leisti, 
Nors mergų daug yra...
Nieks nežino mano 
Ilgėsiu, lūkėsiu 
Kada aš mergelę 
Prie širdies turėsiu....

Vejas.

ŽODYNAS
Lietuviškai-Anglišltan ir Anglifikai-Liotavifikas
Didžiausias turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam i 
Lietuvą būtinai reikėtų jj turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurio patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ........... $10.00
Tas pats, gera morokko oda. labai drūtas ........... Sli.vO

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Nuo Juoku Red.: Senai gerb. 
Vėjas čionai mums dainavo, bet 
kai uždainavo, pasakė didelę tei
sybę. Neturim dokumentališkų 
prirodymų ar jis vedęs ar ne, 
bet jeigu norėtume tų gauti, il
gai truktų, nes jeigu jis nėra 
Amerikos pilietis jis turėtų sa
vo dokumentus paliudyt Lietu
vos Atstovybėj, o iki Atstovybė 
paliudytų truktų pusė metų lai
ko.

Gerb. Vėjas išreiškia amžių 
amžiais seną dalyką — bernelio 
ilgėjimąsi turėt mergelę, nes iš
tiesti vienas vyras be mergos 
nėra žmogus, o viena merga be 
vyro visai vardo neturi. Suda
rymui žmogaus reikalinga dvi 
pusės. Taigi teisybę sakant il
gėjimas yra būti pilnu žmogum.

Kiek šią valandą tokių lius- 
taujančių yra bernelių kiek nu
siminusių, neturinčių kur pasi
dėti mergelių tik del to kad jie 
arba jos vienos be kito!

Gamtos jau taip surėdyta 
kad vienas kito turi jieškoti, no
rėti, geisti, ir rasti arba ne. 
Vieni randa greitai ir turi ką 
prie širdies (arba teisingiau 
prie kraitinės) prisispausti; ki
ti ilgai jieško ir neranda; kiti 
radę abejoja ir galės prispaus
ti, ir taip gyvenimas eina su rū
pesčiu ir ilgėjimu.

Gerb. Vėjo eilės šį sykį ma
žai turi savyje vėjo, nors ir se
niau nedaug audromis atsižy
mėdavo, nes buvo trumpullšs. 
Dabar jo eilės pasako daugiau 
teisybės, ir parašytos aiškia, pa
prasta mada, be naujybių ir ne
suprantamų žodžių arba ne sa
vo vietose žodžių. Nedaug jo
mis yra ko girtis, bet užtenka 
kad pasako tą mano ir taip kaip 
mano, bet tokia kalba kad visi 
numano ką jis mano.

Iki Didžio Musu Kontesto li
ko tik keturi mėnesiai.

Vaje, vaje kaip laikas grei
tai bėga. Rodos štai dar nese
nai pareiškėme — (pirmame nu
meryje šių metų — kad rengia
me kontestą, o jau dviejų mė
nesių ir nėra. Kurie nepasi- 
skulbins su savo eilėmis ar raš
tais nejus kaip praeis kontesto 
laikas ir praleis progą laimėti 
puikią didelę dovaną.

Keturių šimtus suvirs pusla
pių' knyga musų jaunoj raštijoj 
yra retenybė, ir takias galima 
butų pirštais suskaityti. Gau
ti tokią knygą turi progą kiek
vienas be jokių painiavų, tiktai 
tikromis savo pastangomis, pa
šventimu laiko paruošimui ge
rų eilių arba tinkamo moksliško 
dalyko (šis gali būti kad ir ver
timas), arba šiaip literatūros 
dalykėlio (šis turi būti origina
liškas).

Kurio geresnis raštas bus 
tas laimės.

Laimės po vieną dovaną Lie
tuvoj gyvenantis ir Amerikoj 
gyvenantis (ar gyvenanti).

Knygos vardas, “žemės Kai
mynai Dausose”.'

Nauja Lietuvių rašyba. No
rėk tu žmogus pasaulyje‘gero: 
kas kerdžius tai triuba, kas ve
žikas tai ir arklys, na ir kas gal
va tai ir gramatika. Naujausia 
musų kalboj “rašyba” išrasta 
vieno Clevelandiečio, kuris išlei
do lapelius apie saulės spindu
lius, kuriuos aprašo nauja savo 
“rašyba”, kurią skaityt paaiški
na šitaip:

“Skaityk X kaip S; H kaip Č.
“Saule yra kaltiniu visos gy

vasties ir jiegos perduoti žemei 
per xviesos vilnis (bangas). 
Saules Xvieša yra taip būtinai 
reikalinga. .. .

“Žmogus kuris yra sveiku 
ximtu arba arti ximto nuoxim.- 
hio sveikas! Tekis žmogus ne
gali užsikrėsti jokioms nzsikre- 
hiame-ms ligoms!....” Ir tt.

Tai jau panaikina ne tik uo
degotos (ąęįų), bet ir viršutines 
(ėščž) raides.

Neužsilikdami nuo kitų, mes 
gal kada nors išrasime būdą kad 
visai ibe raidžių galima bus ra
šyt ir spausdint.

Kas aiškiai ir tikrai atsakys 
šį klausimą: Ar upė plaukia 
ar ne?

Marė Stočkienė (vietniė) sa
ko: “Kada .vyras uždirbantis į 
savaitę $20 nusiperka automo
bilį niekas perdaug nesidyvija. 
Bet kai mergina uždirbanti $9 
savaitėje pasirodo su nauja šil
kine jekute visi pradteda many
ti kad čia kas nors nužiurėti- 
no”.

V
1 sykį ar rodos kelis sykius 

mes rašėm kad musų rašyba 
yra labai prasta tuomi kad var
tojama labai plačiai skaitlinės 
vietoj žodžių.

Bet neužtenka nei 1 nei 3 nei 
100 sykių apie tai rašyti. Rei
kia 1000 ar daugiau sykių rėk
ti redaktoriams ir rašytojams 
kad jie daro dar taip kaip da
ro vaikai pradinėse mokyklose. 
Kada mokytojas diktuoja pasa
kaitę apie 3 karves su 3 ver
šiais 'kurias gano 1 piemuo, vai
kai vietoj žodžių rašo skaitlines, 
nes tada tikrai nepadarys klai
dų tuose žodžiuose.

Lietuvos mokytojai ir darky
tojai rašybos privalėtų pamatyt 
tą savo nekulturiškuimą, o ne 
jieškoti naujų darkymų.

Skaitlinės tinka apskaitliavi- 
muose paduokant kiek pinigų, 
kiek daiktų, tokiuose atsitiki
muose kur įkalbama ir apie dau
giau negu apie vieną rūšį daik
tų. Taipgi metų skaitline visa
da reikia rašyta skaitline.

Bet rašant žinias ar straips
nius, paveizdan:

Musų kaime sudegė 3 namai;
Peikimas išleido 2 aunu į ka

rą, liko tik 1 namie.
Prasinešiau 5 silkes.
2 vyrai turguje susimušė.
Ir tam panašiai, turi 'būti pa

sakoma žodžiu, o ne skaitline.
Musų Amerikiečiai redakto

riai irgi prisilaiko tos pradinių 
mokyklų rašybos.

Gana jau to.

Petronė Katkiene (vietinė) 
sako netikinti 'daug į daktarus, 
ale yra gerai kai kas atėjęs pa
sėdi prie tavęs kada sergi ir iš
klauso visko 'ką turi pasipasa- 
kot. Ba šiaip žmonės arba na
miškiai visai nenori girdėt.

Anglijos karalius ir karaliene 
pakeitė savo paprotį reikalau
jantį tam tikrų parėdų kada 
valdininkai atsilanko pas juos.

Jurgis ir jo karalienė yra gu
drus: jie elgiasi kai vijoklė, kur 
vėjas pučia ten linksta, ne kai 
aržuolas kurį audros išvertė dėl
to kad nepasidavė.

Mat, dabar darbininkai valdo 
Angliją, tai karaliams reikia 
taikytis prie jų, nes jie nenori 
dėvėt tokių kelinių kaip dėvi di
džiūnai karalių lankydami.

Geriaus nusilenkt, negu nu- 
lužt, sako jie.

Musų (klerikalai Lietuvoje tu-1 
retų daugiau lankstytis prieš!

visuomenės vėją kad kartais ne
tektų visai iš šaknų išgriūti.

Mes rengiamos paskelbt mar- 
I šratą sau ir važinėt su prakal
bomis po Ameriką rinkt aukas 
pirkimui Lietuvos didžiūnam^ 
ir valdininkams Mikolainio va
dovėlių “Kaip Išmokt Rašyti”, 
nes gaunam daug oficiali'škų lai
škų su parašais, bet jų parašų 
nei vieno negalima išskaityti.

Moteris lengvai perdeda ki
tokius dalykus, bet niekad ne 
kur »eina kalba apie jos metus, 
— sako Pr. įBultkus iš Pittsbur- 
go.

Ilgiausia ir nuobodžiausia gy
venime valanda yra tai laukiant 
iki pasibaigs bažnyčioj pamal
dos, — atrašė J. Draugelis iš 
Chicagos.

Geriau butų turėti pasaulyje 
daugiau tokių žmonių kurie už
siima plytų'krovimu į sienas, ne
gu mėtymu į kitus žmones, — 
išvedžioja D. Statkus iš Brook- 
lyno.

Jau pradedame gauti eilių j
kontesto numerį. Kiti siunčia 
prašydami geresnes palikt kon- 
testui, o prastesnes naudoti Li
le kada dabar kur prireikia.

Mes patartume visiems taip 
daryt. Dabar paraše vienas ei
les ar straipsneli nelaikykit ir 
nemanykit kad jau tas bus ge
ras ir tik atėjus laikui pasiųsit 
mums. Siųskit dabar rašykit 
daugiau, o tikrai sakome kad 
vertos kontesto eilės arba šiaip 
raštas nebus pražiūrėtas.

Dovaną šiam kentestui skiria
me didžiausią iš visų kokias ka
da skyrčm. Bus dvi dovanos ir 
abi pirmos dovanos. Laimės 
vieną Amerikoj gyvenantis ar 
gyvenanti, kitą Lietuvoj teks 
ar tokia pat rašytoja.

Dovana bus didelė virš 400 
puslapių astronomijos knyga su 
žvaigždžių pavyzdžiais. Vardas 
knygos “žemes Kaimynai Dau
sose”.

“Lietuvos Rytai” (Vilniuje 
einantis Lietuvių laikraštis) pa
talpino straipsnelį su šitokiu 
antgalviu:
“Už Rūrą reikalauja 26 milijar

dų aukso markių.”
Tai (ką padaro svetimų žodžių 

Lietuvinimas. .. .

Lietuvos Respublikos 
Konsulatai bus Chicagoj 

ir New Yorke
Nuo kovo 1 d. Suv. Valstijų 

teritorijoje veikia du Lietuvos 
Rcripubli'kos Konsulatai, būtent 
New Yoike ir Chicagoje.

New Yoi'ko Konsulatas apima 
šias valstijas: New Hampshi
re, Maine, Vermont, Massachu
setts, Connecticut, New York, 
New Jersey, Pennsylvania, Rho
de Island, Delaware, Maryland, 
West Virginia, Virginia, North 
Carolina, South Carolina, Geor
gia ir Florida.

Visos kitos valstijos priski
riama Chicagos Konsulatui.

Užinteresuoti asmenis visais 
konsulariniais reikalais (kaip 
antai Lietuvos piliečių teisių gy
nimas, palikimų klausimai, vi
zos, dokumentų ir parašų tvir
tinimas, pajieškojimai, a-fidavi- 
tai, ir tt.) turi kreiptis į atatin
kamą Konsulatą.

Iš konsularinių reikalų tik pa
sų išdavimas, pasų pratęsimas, 
■leidimai vietoje pasų ir tarpinin
kavimas tarp Lietuvos piliečiu 
ir Suvienytų Valstijų valdžio- 
pasilie'ka Lietuvos Respublikos 
Atstovybės Washingtone žinio
je.

KONSULATŲ ADRESAI:
Lithuanian Consulate 

38 Park Row 
New York, N. Y.

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, Hl.

įCUNARl
I LIETUVON PER 10 DIENI)

Vienintelis vendeniu kelias Lietuvon 
<įpcr Southam tona ant Milžinu laiv • 
;■ A Q UI TA NIA _ _ M A U R ET AN 1/
> BERENGARIA
■“Apleidžia New Yorką kas Subat 
^Greitas persėdimas Southampton. 
? Lietuviai ypatiškai lydimi. 
įTaipgi nuolatiniai laivai į Ham- 
5burgą aliejum varomi (Į Piliau— 
>£$1.06.50, j Hamburgą — $103.50) 
% Karo taksy $5.00.
į _ KELEIVIAI IŠ LIETUVOS-- 
įsėda ant laivo Piliavoj ir važiuoja,

Southampton?., ten persėda ant«Į 
"jMilžiinų laivu. Plaukia kas savaitė.** 
į Greičiausi laivai pasaulyje. į 
"■Informacijų apie kainas ir reika-,» 
Jįlingus dokumentus del atitrauki- 
Jmo giminių galite gauti nuo bile^t 
f a ge nto. Pa re i k niaukite, 
jjjusų mieste ar apielinkūj. 
įCunard Line 
į Motei Cleve- 
•įland Bldg.
^Cleveland, O

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMU BANKĄ”

VIDUJINĖ INFORMACIJA 
lABAUGISKI “patarimai” apie “ge

rus dalykus” yra priežasčia žlugi
mo daugybės sunkiai uždirbtų dolarių. 
Tankiai net gera linkinti draugai pain- 
tekmėja prie negudrių iinvestmentų.

1 ik apribotas skaičius žmonių yra tur
tingų tiek kad galėtų spekuliuoti. Ge
riausias ir saugiausias būdas didumai 
žmonių ti'k dėti pinigus ant knygelių 
ir kada nori investyti geriausia pasi
klaust ban'kieriaus patarimo pirmiau
sia. Lai šis tvirtas 75 metų senumo 
bankas saugos jūsų taupymus.

tneorporafeč 1849 

for
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dividendai išmokėti depozitoriams 1923 
buvo laipsnyje 4 Id % per metus.
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P. Akšis thinks half the work 
clone in the work! is done in an 
effort to dodge work.

Auksiniu Daiktu
Krautuvė

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

OTHER LITHUANIAN 
DIVINITIES

Besides stellar divinities al
ready mentioned, there was also 
a god named Vėjopatis or Lord | 
of i he Wind. This god appears j 
in the Rig-Vcda under the nc.me1 
of Vaju, etymologically related! 
to the Lithuanian Vėjas, wind, 
and to the Greek Aiulos or Eole. 
There was among the Lithu
anians an Audras, God of the 
Storm an 1 Tempest (audra 
means tempest) and a Bangpu- 
1 is, God of the Waves (banga 
means wave and pusti to blow). 
The Lithuanians recognized be
sides a large number of divini
ties subject to the foregoing 
who personified more or less 
clearly the manner of being, 
acting and thinking of the man 
himself. The number of these 
inferior di 'initios was consider
able, and a.nnot be cited here. 
It is. I. /er, worthy of note 
t ha I the ods who represented 
and protect the activity of man 
are subordinated to the gods of 
nature. šalkatr-kis suggests 
that these relations may attest 
the passive resignation of the 
primitive Lithuanians to the 
powers of the universe and of 
destiny. This resignation should 
not be confounded with an at
titude of despair; it Was rather 
a sort of intimate abandon
ment which prompted Mickie- 
wicz to say: “The Slavs ad
mire more external nature whe
reas the Lithuanians have a 
more intimate and more ex
quisite feeling for the life of 
nature”. This kind of intimacy' 
reveals the soul of nature to 
the Lithuanians. It is this soul 
which impregnates their myth
ology with so distinctive an an
imism, which nowhere among 
primitive mythologies is so uni
versal and sustained as among 
the Lithuanians, who closely' at
tach religious symbolism to 
mythical personification. If, as 
they imagine it, nature is made 
uip entirely of living and anim
ate forces, each inert mateliai 
object is but an envelope for a 
hidden life and even sometimes 
the sigir of pumishment. For 
example, the little flints which 
are present in the sand are the 
ibreasts of Laumė, a malicious 
spirit formerly punished by' God 
for her amours with a hand
some young njan. The rain
bow is merely the belt of ih’.s 
same Laumė (Laumės juosta). 
This tendency to allegory was 
so powerful that it is difficult, 
when studying the mythology 
of these people, to distinguish 
that which 'belongs to symbol
ism from that which relates to 
personification. In this respect 
it is interesting to dwell in upon 
the fire cult which was held in 
a great honour among the Lith
uanians. The question of idols 
in general in the primitive re
ligion oof the Lithuanians is 
not yet fully explained; certain 
authors affirm that idols made 
their appearance in Lithuania 
only at the epoch when that 
country had established its first 
relations Ph the neighbouring 
Ch risti a copies.

UA '
SIN

By Walter R. Baublis. 
A little sin I did commit, 
But I forgot to cover it; 
It seemed so small I did not 

care,
Nor of its largeness was aware.
Someone had seen my little sin 
And for him profit saw therein. 
Of course he did not well

succeed,
For to his words but few would 

heed.
Sin is a little poignant thing, 
And sorrow to one soon will

bl Illg.

So next time I will take its seed 
And cast it out like an old weed.

OFFICE CAT
TRADE MARK

Some smart aleck may say 
we're trying to start something, 
but we’re going to lake a chan
ce. \ man named “Hugg” is 
running an ad. in the South 
Eend, lad., Tribune for a house
keeper. Old maids take notice.

-------- o--------
GLOOM

In gloom I am thinlking,
The outlook is drear, 

This old earth is shrinking
Two inches a year.

-------- o--------
Mrs. .John Tid'd says twin 

beds are popular but twins are 
not.

-------- o--------
Some fellows, snaps P. Kaz

lauskas, refuse to face the facts 
as long as they can borow mo
ney.

-------- o--------
The first part of life is two 

young things after each other; 
the rest in one damn thing- af
ter another.

------ .-- o--------
“Albou't an hour after the 

meek inherit the earth”, says 
F. J. Žiuris, the tax collector 
will be around for the inherit
ance tax.

----- ■—o--------
Helen Baltru'ko-nis says she 

has never been able to figure 
out what a savage with a ring 
in his nose does when he has a 
cold in his head.

-------- o--------
Gladys is plumb stlimped; 

she has heard seme gossip that 
is so thrilling she can’t exag
gerate it.

-------- o--------
“By gclly”, said the stranger 

who arriwed at a small town on 
the Mississippi River, “you get 
a mighty big river for such a 
small town”.

-------- o--------
Punctuation: A dash of ac- 

qu.;'. stance, a period of compa
nionship, and then . . . Love, 
the perpetual question mark.

-------- o—:------
With long tresses coming 

’back, says Steve Stelpulionis, 
uneasy lies the head that wears 
a hob.

-------- o--------
Do right and fear no man.
Don’t write and fear no WOrn- 

On 1

Speedy
The Cleveland demonstrator’s 

auto was speeding along a 
quet country road.

“What cemetery are we pas
sing?” asked the prospective 
buyer.

“Cemetery nothing! Why, 
man, those are milestones going 

i by.”
-------- o--------

NEWARK, N. J.
Altho the activities of New

ark’s younger set in general 
I are somewhat dull, individually 
they are taking rapid strides 

Howard the attainment of their 
I ideal, a thing which among us 
Lithuanians is seldom found. 
As a proof of this, 1 will cite 
the case of Miss Helen Bradu- 
niutė, who is about to graduate 
from a New York .school of 
classical dancing, and enter the 
professional stage.

Newark has viewed her art 
many times, but her ability 
was best shown at a recital 
held at Procter’s Theater on 
February 29th. At this recital, 
Miss .Braduniutie proved herself 
to be a very talented as well as 

[a beautiful dancer. Her inter
pretation of the various dances 
was done 'in a most 'pleasing 
manner, clearly showing her 
ability to understand and mas
ter her chosen profession. Not 
only were the intricate steps 
becomingly executed, but the 
maintenance of various attitu
des and facial expressions' were 

I convincing evidence of her act- 
! ing ability also.

Art cannot be comprehended 
in the course of a few weeks— 
or a few months. It takes years 
to fully understand it, and the 
fact that Miss BraduiS'iutė has 
persisted in the study of the 
terpsichorean art, Regardless of 
its fatiguing and wearisome ef
fects, shows her to possess a 
stanima and determination that 
is to be envied. STUDY and

Užlaikau visokias brangmenas už 
prieinamą kainą, šliubinius žiedus, 
laikrodėlius, Špilkas, perins, fontani- 
nes plunksnas, bntvas ir kitką. At
lieku visokius taisymo darbus.

J. KRASNICKAS
999 E. 791 h St. Cleveland, O.
■ s ik a * te ■ h n a n ja w eta a ■ b u r a li a u u w• aduJECM.-ntXll IB GMUAkAtfCCaU,.
“i “°

£ Spectro-Chrome ““
į THERAPIJA! į
% ATGAIVINIMAS ŽMOGIŠKO % 

RADIO-VEIKUMO ir RADIO- /
< JAUSLIOS LYGSVAROS (Gy- į 
“■ d vine Protišku ir Kūnišku Lijnj) % 
a15 su Nustatytom Spalvų Bandom. de

Nesivartoja Vaistai — Nelam- ■“
"p (loma — Nieko Nepjaustoma'
■b ('Inkorporuota Ohio valstijoj) \ 
% KAM SIRGTI IR KENTĖTI? ““ 
”n Kiekvienas gali būti sveiku % 
h" atgaudamas paprastą savo svei- ■■ 
% katą per "Spectro-Chrome The- 

rapy” pasigydydamas kain tai
% nuo džiovos , užkrečiamų liąų, % 
į"c kraujo ligų, nuomario,, svaigu-

lio, dusulio, rožės, viduriu ligų, a" 
■B dysmenorrhea, ir tt. Visos li- 
Ba gos pagydoma su Spectro-Chro- 
na me Therapy suderintais spalvų ■“ 
“n spinduliais. %

Valandos 7 iki S vakarais. %

< 10549 Elk Avenue <
% Arti E. 105th Gatves Gelžkelio % 

stoties. (10) “o
■“ oD
<pB”^a%%“»nB%3BVBunuaDaVU\B.:,unaC4HBa.lln“B'

WftWAAWWAV.VArjy.V. 
į LOUIS EISENBERG į 
įTuri Geležinių Daiktų, Pečių, 
į Kvartų, Variusiu, Cinuoja, s 
% Lieja Ir Stogams dangalu 2 
5 1159 East 79th St. N. E. 5 
į Princeton 1337-K f jo a

Prospect 202.

Dr. T. A. Harden
Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 

iki 7 valandai vakaro
1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio. i

Randolph 2277

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS
VARTOJA GAZĄ IR GKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE.
Kamp. E. 55th St. Cleveland. 

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po pietų. Atdara 
subatom is ir kitais vakarais.

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedeliomis 
nuo 10 iki 12

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalauldte numerio pažiū

rėjimui prisiųsdami 15c.
“GYDYTOJAS”

4454 So. Western Ave.
Chicago, Ill.

S. K. GRISIUS
Agentas ‘‘Dirvos” iš Cleveland, 
Ohio, ir "Vienybes” iš Brooklyn, 
"Varpo” iš Chicagos —tautiškų 
laikraščiu. Norint užsirašyti 
meldžiu kreiptis šiuo adresu:

1822 So. Halsted St.
Chicago, III. Phono Canal 4730.

ITALIŠKI AKKORDEONAI _
Išdirbam ir importuojam visokius 
pimros klesos ranku darbo ITALIŠ
KUS AKKORDEONUS

goriausius pasaulyje. Dešimts metu 
garantija. Mušti kainos yra žemiau 
negu kitų išdirbūjų. Dykai Akkor- 
deonu grajymo mokinimas pirkėjams. 
Reikalaukit katalogo, dyka'.

RUATTA SERENELI I CO.
817 Blue Island Ave. Dept. 96 

Chicago, III.

NENUSIGĄSKIT — 
TIK IEŠKO BAMBINO
Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek " 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8
Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

JiS
Kuiną 35c.
aptiekose

Ireg. S. V. Pat. Biure.
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliv.osuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. 
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvį, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambinb. Jis jį 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. J kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So/4th Street, BROOKLYN, N.Y.KALENDORIUS
Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra reikalingas 
Kalendorius kad turėti kaipo informaciją: apie šven
tes, islorinius įvykius, ir šiaip geru pasiskaitymų. 
SANDARA šiais metais.kaip tik išleido toki Kalen
dorių, kuriame telpa daug eilių, informacijų ir šiaip 
naudingų skaitymų. Kalendoriaus kaina tik 25 et.

l’risiųsk pašto ženkleliais 25c., o Kalendorius bus 
tuoj prisiųstas.

‘■Sandaros”, savaitinio laikraščio, prenumerata me
tams Amerikoje 82.50, Lietuvoje $3.00. Kas užsira

šys “Sandara” gaus Kalendorių kaipo dovana.
“SANDARA”

Boston 27, Mass327 E Street
'k

NAMŲ IR 
GYVENIMO 

REIKMENYS
užlaikom visokių pe
čių, guzu ir anglimi 
kurinnmų; d'rapanų 
skalbimui mašinų; 
toriėlkų, puoduku ir 
visokiu alumino dai
ktų. Taipgi užlaiko
me po senovei upi
nių, sirupu ir milte
lius pasidarymui sau 
namie skanių gėri- 
rimų, ir tam reika
lingus prietaisus. I
Superior Home 

Supply

Prospect 2420 Central 1766 .

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

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

■WORK; diligent study and hard 
I work have enabled Miss Bradu- 
I niutė to reach her present deg- 
I ree of success, a thing upon 
' which she should 'be compli
mented.

Her friends wish her a most ■ 
successful career—a career that I 
will enable her to reap a dis
tinctly notable, as well as an į 
enormous (pecuniary harvest.

P. A. j
EDITOR’S NOTE. We would 

like to hear about the activities 
of our younger set in other 
cities also. Write us about 
yours.

I’l.U I II PAGARSĖJUS 
l.l.NlJiE.Vl'AS

Visuomet laikykit* bonk:| |»o ranka— 
i.iekuomet ne:-->l:t žinoti, kada j a 

jum t l»ns r(’kalingas.
35c. ir 70c. i i bo::E;| aptiekose.
F. AD. RICHTER & CO.

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

GARADIJUS
JOHN JUŠKA

Pripiltlom bat,-liejas, taisoni vi
sokius elektriškus daiktus prie 
visokiu automobiliu. Taisoni 
batarejas, starterius, generato
rius, užžiebus, žviesas, svirius ir 

visokias vielukes.
Ir mes garantuojam visą savo 

darbu.
11 10 SUPERIOR AVE.

GELEŽINIU DAIKTU 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos, Stiklai, Varnišiai, 
Įrankiai, Pjaustymo Daiktai. 

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenes. 

Namams* Padargai.

S. J. Woyshville & Son
1657 EAST 55th STREET

ANTANAS BARTKUS
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-------- o--------
A. Žukas says a man general

ly keeps a secret, a woman keeps 
a diary.

----- -—o----- -—■
Always Something.

The life is full of fiscal ills.
Is something one soon learns,
Barely one pays one’s Christmas 

bills
When income tax returns.

-------- o--------
“Many a yonug man”, said 

A. Šimkūnas, “thinks he’s a 
butterfly of fashion when he 
ain’t miffin’ but a night owl.”

-------- o----- ■—
The modern mothers can’t 

understand why a 'book of in
structions doesn’t come with a 
baby.

didumo knyga su 195 Paveikslais ir dviem 
žemlapiais Vilniaus miesto istoriškų ir visų 
turinčių bent kiek indomuma budinkų — baž
nyčių, vienuolynų, Gedimino Kalnas iš keliii 
pusių, Griuvėsiai Pilies, ir tt. ir tt. Paveiks
lai albume yra spalvuoti ir fotografiškos re
produkcijos. Popiera labai puiki. Kožną la
pą galima laikyt rėmuose po stiklu.

Šitie Albumai tik ką atsiųsta iš Lietuvos — 
kožnas norėsit turėt sau atminčiai musų gar
singos Gedimino sostinės vaizdus. Reikalau
kit siųsdami ir pinigus. Kaina tiktai _ _$4.00

“REIKALAUKIT “DIRVOJE”

PUIKIAUSIA STUDIO
Visada jasų pavei
kslai išrodys artis
tiškai jeigu fotogra
fuosi tęs musų stu
dijoje. Darbas pa
daroma atsakančiai 
ir pritaikoma gra
žios pozos. Trau
kiama vestuvių ir 
kitokios grupės, ir 
pavieniai ir vaikai. 
Artistiški rėmai vi
sokiems paveiks
lams.

1197 East 79th Street

Pavasaris jau čia pat — daugeliui reiks 
jų rakandų Į namus ir, visokių kitų reikmenų 

— ir to visko rasit musų krautuvėje.
Jaunavedžiai kurie rengiat kurtis sau namus 
ši pavasari arba vasarą, ateikit Į musų krau
tuvę apžiūrėti rakandų pirma negu pirksit 

kitur — persitikrinkit musų kainas.

nau-

■:

The Quo-Vadis Furniture Co. 
Kampas Superior Ave. ir East 65th Street 

. M SACEVIČIUS, Vedėjas.į
■.■.-■.■.'.’.'.■'■'/.•.■.■.■..■.■■■..■.■.■.■.VA-.W.W.W.'.W.W.V.W.W.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite Įv>d tikrą Specialistą, o tu 

prie kokių neišlavintų daktarų,. Tik
ras Specialistas arba profesorius n«- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa-

’1 tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligo.. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggr-X- 

f Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
ijp riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 
71/ dengs man tikrą jūsų ligos pneiaatj 

ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveilrata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpneiusiua 

■>= nervus ir kenčiate nuo užnuodijims 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilęiau laiko ir nesikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešk ,šj ap
garsinimą.

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

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

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.
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ŽINIOS IS LIETUVOS Dr. BASANAVIČIAUS 
LAIŠKAS

(Tąsa nuo pusi. 1-mo) 
jo Gimnazijos ambulatorijoje

Seimo Nario Laiškas
(P. J. žiruiui, Cleveland e.)
Kaunas, sausio 23 d. — Da

bai- pas mus yra tikras Jėzuitų 
kraštas. Krikščionių Demokra
tų valdžia dafbar deda visas pa
stangas kad užviešpatavus Lie
tuvoj ant visados.

Da'bar žiemos laiku kunigai 
važinėja per kaimus kalėdoda
mi, o zakristijonai ir vargonin- 
kai agituoja ir užrašinėja kata- 
liškus laikraščius. Jeigu kas 
nepristoja tai kunigas daipade- 
ida panaudodamas bažnyčią ir 
baugindamas žmones per išpa
žintį ir pamoteluS'. Mat, dabar 
prasideda agitacijos laikas del 
savivaldybų rinkimų, kurie at
bus birželio mėhešyje, tat jie 
ir agituoja.

Turiu' pranešti 'kad šiais me
tais kunigams algos pakelta ant 
115 nuošimčių, o darbininkams 
vos yra numatoma 10—15 nuo
šimčių.

Lietuvos augštesni valdinin
kai yi'a daugiausia Rusai arba 
Lenkai. . Pavyzdžiu, generalis

prieš išvien, k. t. šaulių Sąjun
ga, kariumenė, valstiečiai, ir tt. 
šiais laikais mums sunku yra 
veikti nes kasdiena Seime eina 
nuolatinė kova, o čia taipgi rei
kia važiuoti į kaimus ir veikti 
organizativiam darbe.

Mums Valstiečiams Lietuvo
je reikia tik daugiau žmonių ir 
kapitalo, o bus galima laimėti 
ir Krikščionis Demokratai visai 
sumušti, nes jie nebeturės jokio 
šalies pasitikėjimo ateinančiuo
se rinkimuose. Aš manau kad 
Amerikiečiai, k. t. Sandariečiai, 
turėtų prisidėti su kapitalu ir 
žmonėmis. Ypatingai prisiųsti 
gerus kalbėtojus ir užtektinai 
kapitalo išleidimui tinkamos li
teratūros.-

Dar aš turiu pranešti kad 
sausio mėnesyje į Ameriką at
važiavo nekurie moksleiviai tik
slu pinigų rinkti. Aš turiu tiek 
pasakyti kad jų atstovas, pil. 
Marčiulionis, yra tikras fašis
tas ir Smetonininkas. Malonėki 
pranešti publikai.

2-ro Seimo Narys.

Lietuviš-

Gen. žu- 
žinomasyra visiems

bet jam suteik- 
Pradėjus suma
lamų skaičių iš 
kariškių paleido

štabas susideda iš Rusų ir Len
kų, nors nekurie turi 
kas pavardes.

Kariumenės vadas, 
kauskas,
kaipo Lenkas, 
ta vado vieta, 
žinti valdiškų 
kariumenės ir
Lietuvius, o Rusus ir Lenkus 
paliko.

šiuo tarpu Seime svarstoma 
Švenčių įstatymas, kuris mato
mai bus pravestas taip kad pri
vertus visą šąlį švęsti visas ka
talikiškas šventes. Bus uždrau
stą žuvauti, medžioti, ir. net val
gyklos bus uždaryta. Man at
rodo kad Krikščionims Demok
ratams greitai bus galas, nes 

’Lietuvos gyventojai; /ra taip 
■inerzinti šiais pasielgimais kad 
jie to viso nepakęs ir atėjus rin
kimams pašalins Krikščionis 
Demokratus. Visos laisvesnės 
organizacijos yra nusistačiusios

Ištrėmimai iš Kauno
Kauno Karo Komendanto Įsa

kymu išsiųsta iš Kauno ir jo 
apskrities visam karo metui šie 
asmenįs: Giliandas, Kreveris. 
Zaidmanas ir Nikolajevskis. Vi
si yra muzikantai, profesinės 
muzikantų sąjungos steigėjai ir 
vadovai.

Žydų Laikraštis Lietu
vių Kalba
pasirodė (pirmas nuKaune

.meris dvisavaitinio žydų orga
no Lietuvių kalba, “Musų žo
dis”. Redaktorius-leidėjas pa
sirašęs R. Rubinšteinas. Yra 
gandų kad visą laikraštį vedąs 
ir redaguojąs J. A. Herbačaus- 
kas.

Milija Liko Policija
Nuo sausio 15 d. Lietuvos 

milicija vadinama policija.

EXTRA!

i

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų —(vairių amžių gam- 
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
j tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Parašė K. S. Karpavičius. 15G pusi...........75
Drūtuose audimo viršeliuose ..................................$1.25
Buvo 75c.—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

s

s

t Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkareva. jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius .................................................... $1.25

Buvo $1.25—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

Kandidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didę, jauna bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiama, kuris likėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogų. Jo kariones, mei
lė. kelionės po Amerika ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, verte Karolis Vairas. 170 puslapių. 
Kaina 50c. Audimo viršeliai......................... $1.25
Buvo $1—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai ......................................................... 1.00

Buvo $1—dabar 50. Apdarytų nėra.

į

į
:• 3352 Superior Ave. Cleveland, O.,..... I

priiminėja keturis kartus savai
tėje žemesniųjų klasių ateinan
čius mokinius prieš pietus ir du 
kartu savaitėje po pietų augš- 
tesniųjų klasių; seminarijos 
mokinius priiminėja pamokų 
pertraukomis, o susirgus vai
kams prieglaudose tenai juos 
aplanko. Feldšerė taip 3—5 po 
pietų teikia ligoninėje medici
nos pagalbą ateinantiems ir lan
kosi beveik kasdien prieglaudo
se. Gimnazijos ambulatorijoje 
1923 pirmame pusmetyje sutei
kta medicinos pagalba gimnazi
jos mokiniams 528, seminarijos 
— 280, ir pavyzdinės mokyklos 
prie Seminarijos — 31 kantą.

Antrame pusmetyje nuo rug
sėjo 25 d. iki gruodžio 17 d. per
žiūrėta 434 asmenįs, iš jų gim
nazistų ir gimnazisčių 309, se
minaristų ir pavyzdinės mokyk
los mokinių 17.

Iš visų šitų skaitmenų aiškiai 
matoma kad mokinių — ypač 
jaunesniųjų, žemesnėse klasė
se ir seminarijos kursuose — li
guistumas praėjusiais metais 
buvo didokas nes ambulatorijo
je jų gana daug lankytasi, ne
minint visų tų mokinių kurie 
su skaudamomis akimis ir ran
kų karpomis, sykį įregistruoti, 
kiekvieną dieną nebežymint am
bulatorijos knygose, lankėsi po 
10—15 asmenų gydymo tikslu.

Lapkričio ir gruodžio mėne
siuose gydytojui atlikus visų 
450 gimnazijos mokinių kūno 
matavimus, surinkta žinių apie 
jų sveikatos stovį, prie ko pri
dėjus ambulatorijos knygų už
rašus, įgyjame aiškesnį vaizdą 
apie mokinių sveikatą, ligas ir 
jų išsiplėtimą.

Antrame pusmetyje nors at
sitikdavo matyti mokinių tarpe 
vieną kitą išblyškusiu veidu 
(annemia), (bet mažiau negu 
pirmame. Kuomet pirmame pus- 

! metyje pas ambulatorijoj apsi
lankiusius vaikus, ypač žiemos 
mėnesiais, kada mieste viešpa
tavo influenza, dažnai tekdavo 
patėmyti kvėpavimo organų: 
gomurio, įgeiiklės, plaučių ligos, 
antrame pusmetyje jų beveik 
nematyta. Iš burnos ir maisto 
virškinimo organų ligų kurias 
-tenka gydyti, pirmoje vietoje 
reikia pastatyti skaudami, išpu
vę dantis, kurių yra surasta 
pas 145 berniukus ir 94 mergai
tes.

Butų ne menkas stebuklas 
jei tarp tokio didelio prieglaudų 
auklėtinių skaičiaus neatsirastų 
ir plaukių užkrečiamos ligos — 
tuberculosis. Ji buvo konsta
tuota ir buvo žinoma antrame 
pusmetyje pas tris gimnazistus 
ir tris seminarijos mokinius, 
kurių viena, antrojo seminari
jos kurso mokinė, 17 metų Bro
nė Liukevičaitė lapkričio mėne
sį pasimirė. Yra tai apgailėti
na, bet vienatinė tais 1923 me
tais mirtis visų prieglaudose 
gyvenančių vaikų taipe.

Abelnai imant Komiteto prie
glaudų auklėtinių — gimnazijos 
ir seminarijos mokinių — svei
katos stovis, nežiūrint į dažną 
jų ambulatorijoj su menkiausio
mis ligomis ir be ligų lankymą
si, yra visiškai patenkinamas ir 
normalus. Didelė jų dauguma 
atrodo visiškai sveiko veido; iš
blyškusių, su kraujo neištekliu- 
mi, yra nedidelis nuošimtis.

Taip tai skaitmenų ir faktų 
šviesoje atrodo Komiteto veiki
mas 1923 metuose labdarybės 
srityje, kuri apima Vilniaus 
krašto (Lietuvių jaunuomenės 
globojimą ir jos kultūrinimą — 
rengimą šitai apleistai žemelei 
naujų veikėjų-švietėjų. Iš to 
viso taipogi matoma kokį svar- 
bė ir didelį darbą Komitetas at
lieka Lietuvos visuomenei. Ro
dos, kiekvienas sveiko proto Lie
tuvis turėtų tik remti visas Ko
miteto pastangas šioje srityje 
ne tik doriškai, bet ir materia
liškai, ypač kada jam dažnai 
stinga tų didelių lėšų taip skait
lingai susitelkusioms prieglau
dose vaikams išlaikyti.

Komitetas ir Amerikiečiai
Pats Komitetas, kaip ir at

skiri jo nariai, buvo jau ne kar
tą kreipęsi į Amerikoje gyve
nančių brolių duosnumą, prašy
damas pagalbos, kurios jau 
daug kartų ir suteikta. Tos pa
galbos dėka -pagerinta prieglau
dose maistas, pirkta materialų 
(drabužiais, vadovėlių mokyk
loms, ir k. Rudenį 1923 m. bu
vo vėl sutartinai visų esamųjų 
Vilniuje Lietuviškų draugijų, 
Laikinojo Komiteto, Lietuvių 
Draugijos centro komiteto, Lie
tuvių Mokslo Draugijos ir Švie
timo Draugijos “Ryto” kreipta
si per Lietuviškus Amerikos 
laikraščius į Lietuvių visuome
nę prašant Vilniaus krašto naš
laičiams pašalpos, bet dar ne
spėjus kokios nors pagalbos su
laukti, pasipylė iš to pat Vil
niaus į tolus Amerikos laikraš
čius šmeižtai ant Lietuvių Drau
gijos Komiteto kaltinanti jį ne
būtuose nusidėjimuose. Taip 
pav. pasislėpęs už raidės T. 
straipsniapaįaikio ‘Vilniaus Lie
tuvių jaunuomenės padėtis’ 
(“Tėvynė” Nr. 50, 1923) “au
torius”, būdamas pats to šmei
žiamo Komiteto auklėtinis kur- ( 
sai kaipo vargingų tėvų vaikas 
Komiteto prieglaudoje laikomas 
aštuntos klasės mokslą pasiekė, 
iš ypatingu būdų suprantamos 
dėkingystės atsidrąsino nebūtų 
daiktų priplepėti tarytum no
rėdamas komiteto gerą vardą 
Amerikos Lietuvių tarpe diskre
dituoti kad jam Amerikiečiai 
anti-klerikalinės pakraipos žmo
nės aukų prieglaudoms laikyti 
neduotų, nes patsai Komitetas, 
sulyg to “autoriaus” žodžių, 
kaipo “Romos piliečių” tvari
nys, veikiąs tik Romos naudai, 
auklėtiniais visiškai nesirūpin
damas. O tų Komiteto auklėti
nių padėtį tamsiomis spalvomis 
piešdamas, iš adatos vežimui! 
priskaldo: jis mano kad tie vai
kai kurie įgyvena Komiteto na
rių “Romos piliečių” priežiūro
je, 'baigią savo ''gyvenimą džio
vos globojami. Iš vienos, kaip 
augščiau parodyta, tuberkulozo 
mirties metų bėgyje jam vaidi
nosi buk jau daug prieglaudų 
vaikų atsigulė Rasų kapuose, ir 
tik vienas Dievas žinąs kiek jų 
dar atsigulsią.

Delei išmislyto, iš pirštų iš
čiulpto “Romos piliečių” vardo 
ir jo veikimo “papizmo intakes 
platinimui” reikia pasakyti kad 
esantieji Komitete kunigai yra 
ne “Romos”, bet tikri Lietuvos 
piliečiai, karštai mylį savo kraš
tą ir žmones, todėl ir uoliai da
lyvauja Lietuvių varguolių šel
pime ir jų švietime steigiant vi
same krašte Lietuviškas moky
klas. Prie didelio neištėkliaus 
Lietuvių inteligentijos Vilniuje 
ir visame Vilniaus krašte, kada 
jąją daugelyj vietose vieni ku
nigai atstovauja, nėra ko stebė

tis kad ir į įvairias Lietuvių 
draugijas ir į musų Draugijos 
pašalpos komitetą kunigai pa
kliūva, o už tai yra kalta vieti
nė Lietuvių visuomenė kad ji, 
turėdama kuniguose pasitikėji
mą, juos komitetai! renka. Čia 
jau pridurti reikia kad Komite-
to nariai nieko bendro neturėjo 
su tuomi “Romos piliečiu” kur
sai buvo pirkęs automobilį, bet 
ne sau, tik savo pažįstamam 
provincijoje, o kurį tas “Tėvy
nes” korespondentas taip dras
tiškai, neteisingai aprašė. . Mat 
jis girdėjo skambinant, bet ne
žinojo kurioje bažnyčioje, tai 
vyrukas ir priplepėjo įvairių 
nesąmonių....

Auklėtinių Pažiūros
Kas del Komiteto prieglaudo

se auklėjimo pakraipos, tai ji 
galima sakyti yra maždaug ne- 
utralė. Komitetas turėdamas 
darbo su katalikų tėvų vaikais 
negali ir savo prieglaudose ne
katalikiškai juos auklėti. Ne 
komiteto uždavinis jaunučiams 
vaikams skiepyti anti-katalikiš- 
kas nuomones ir neapikantą į 
dvasiškių luomą ir tikybą, to
dėl ir prieglaudose, kaip ir pas 
Lenkus, yra vartojama rytmeti
nės ir vakarinės trumpos mal
delės, kurias tvarkyti pavesta 
prieglaudų vedėjoms, bet ne vi
sose prieglaudose tos maldos 
praktikuojama. Komiteto nuo
mone, mažiems vaikams dar per 
ankstyba užsiiminėti anti-reli- 
giniais klausimais; ateizmą gai
vinti ir jam skleisti liek t i dar 
vėlesnis jų gyvenimas kada bus 
labiau pribrendę sunkesnėms 
problemoms gvildenti. ...

Auigščiau jau minėta kad 
prieglaudų vedėjų tarpe esama 
tik dviejų inteligentų, būtent 
mergaičių bendrabučio vedėja 
Em. Vileišienė, kurią “Tėvynės” 
korespondentas “poniute” ir 
šmeiždamas “Romos papročiuo
se paskendusia” vadina, ir Kun. 
Stasio prieglaudos vedėjo, buv. 
mokytojo Vitkauskol Pastebė
ti reikia kad šiitiedu auklėtoju, 
delei to kad stipria ranka laiko 
tvaiką taip skaitlingų vedamo
se prieglaudose mokinių taipe, 
yra jųjų, kaipo didelės laisvės 
mylėtojų — kaip a priori spėti 
galima — labai nemėgiami, ir 
kai kada prieš juos kclektiviai 
protestai keliama. Taip kartą 
už nepaklusnumą nubaustos
mokinės davė 'progos suagituo
toms mergaitėms bendru pra
šymu kreiptis į Draugijos Cen- 
tralį Komitetą, į Laikinąjį Lie
tuvių Komitetą ir Į Vytauto Di
džiojo Gimnazijos direkciją su 
skundu ant vedėjos ir jos ne
teisybių, bet nutylint pačių 
mergaičių baudos priežastį. .. 
Kaip pasirodo, visiems—o ypač 
karštagalviui jaunimui — in- 
tikti nelengvas daiktas.

Baigiant Komiteto darbuotės
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Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:
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LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 VV. 30th Street New York, N.. Y.

txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxx
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aprašymą, malonu man galint 
pakartoti “Tėvynės” (Nr. 51) 
redakcijos parašytus žodžius 
kalbant apie Vilniaus našlaičių 
prieglaudas kad ir musų Komi
teto “noru yra kad Vilniaus 
Lietuvių našlaičiai pirmoje vie
toje išaugtų susipratusiais pa

žangiais Lietuviais ir nepergali
mais kovotojais už Lietuvių 
tautos............. reikalus ir jos
šviesesnę ateitį.”

Komiteto Pirmininkas
Dr. J. Basanavičius.

Vilnius, ‘Sausio m. 1924 m.
Gimnazialna N4.
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FINANSINĖ ATSKAITA

The A. B, Savings & Loan Co.
3354 Superior Avenue, Cleveland, Ohio, 

PARODANTI TOS KOMPANIJOS STOVI PABAIGOJE FISKA- 
LIO METO PASIBAIGIANČIO GRUODŽIO 31, 1923.

TURTAS

PASKOLINTA ANT MORTGEČ1Ų ..
...S 8,129.20
. . . . 151,847.27

$159,976.47
(liejusių bet neiškolektuotų nuošimti) j

DEPOZITAI 11

ATSAKOMYBĖ

nėra.

2,492.50
5,400.02
4,100.00

NUOŠIMČIAI .......... 114,421.86
2,124.00
3,078.09

25.000.00
3,360.00

DIVIDEND.' I

NEPADALINTO FONDO PELNAS ...........
PASKOLINTI PINIGAI IR NUOŠ.........
SKOLININKAMS ANT NEBAIGTŲ NJ MŲ

Viso ......................................................................... $159,976.47
Suėjusiu bet neiškolektuotų nuošimi ių — nėra.

iuomi pareiškia jog ji

Mes

s

5
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Į, prisaikdintas pagi 1 įstatų reikalavimo, 
ra Sekretorius The l. B. SAVINGS AND 
ad viršuje paduotos skaitmenis iš dalykų

Is-
*■

VIRGIL CORY, Notary Public.

miau pasirašo, A. B. Bartoszewicz. Paul Vasiliauskas ir 
minėtos The A. E. Savings and Loan Co iš Cleveland, 
.oriai, žinomi liudijame jog viršuje paminėti dalykai 

ir tikra atskaita finansinio stovio tos Kompanijos iki

ianėiam toj dienoj.
A. B. BARTOSZEWICZ,

PAUL. VASILIAUSKAS, 
JOHN ’riDD.

Ši Kompanija Įsteigta Gegužio 2, 1922 m
£

(A. L. T. SANDAROS LEIDINIS)

Jau galima gauti 1924 metų Kalendorių at
spausdintą knygos formoj, su visomis šventė
mis, su. daug gražių pasiskaitymų, su paveik
slais visuomenės veikėjų, ir su šiaip daugybe
visokiu informacijų. Reikalaukit tuojau.
Kola dar jų yra, kaina tiktai ________

“KELEIVIO” Kalsndorius, su visokiomis šventė
mis, su daugybe paveikslų_________ _______ 50c.

Nedaug jų yra, skubėkit kurie norit turėti.

“REJKALAUKIT “DIRVOJE”
Pinigus siųskit su užsakymais. Galima siųs
ti ipašto štampais. Agentams šių Kalendorių 
ant pusės neduodama.

■1

VIENINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR PROGRESU ES

iTSVllwl

Kaina: Lietuvoje mėnesiui 1 litai, užsieny] 5 litai. 

‘LIETUVOS ŽINIIJ” ADMINISTRACIJA 
SAUNAS, LAISVĖS ALĖJA Nr. 60 LITHUANIA.

“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos liaudies reikalus, tvirtai 
stovi už žemos reformų ir stovi sargyboje obalsio: “Lais
va nepriklausoma, demokratinga Lietuva su Vilnium ir 
Klaipėda.”

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas dienų naujausių žinių ir 
nesibijo tarti teisybės žodį.

“LIETUVOS ŽINIOS” yra vienintelis Lietuvoje dienraštis ku
ris gina Amerikos Lietuviu reikalus, ir paduoda naujau
sių žinių is gyveninio musų išeivių Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo laiko yra papuošiama kari
katūromis ii paišintais.
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Meluoja nesusitarę. Musų vy
čiai pasijuto prispirti prie sie
nos už savo užpuolikiškus dar
bus gatvėse, na ir ėmė per savo 
laikraščius gintis ir meluotis vi
suomenei, aiškindami kaip visai 
•nebuvo.

štai ‘Dar-ke”, viename ir ta
me pačiame numeryje du vyčių 
apgynėjai rašo korespondenci
jas ir abudu kitokias. Vienas 
gina kad ne vyčiai užpuldinėjo 
plakatų dalintojus ir pirštus iš
sukinėjo (biblistams), ir atėmė 
ir gatvėj degino plakatus San- 
idariečių (kitam atsitikime), bet 
ta kaltę užmeta parapijos komi
tetui (kuris irgi iš vyčių didu
moj susideda, net ir pats kle
bonas yra vyčių narys). Sako: 
“Nėra dyvo kad' ištraukė iš na
gų plakatus” 'parapijos komite
tas.

Antras vyčių apgynėjas rašo 
visai ka kitą, sakydamas jog 
ne vyčiai tuos plakatus atėmė, 
bet kokie vaikėzai eidami pro 
šalį pamatę dalintojus ir užpuo
lę juos.

Pirmas korespondentas gerai 
žino kad parapijos komitetas 
pasigavo vaikus gatvėj ir plaka
tus atėmęs užkure gatvėj ugnį 
ir sudegino. Antrasis sako jog 
plakatus atėmę kokie vaikezai. 
Galima 'sudėt abiejų korespon
dentų pareiškimus ir gaut vie
ną išvadą kad tas parapijos ko
mitetas susideda tik iš vaikėzų 
jeigu tam matosi kad vaikėzai 
plakatus atėmę degino, o jis ne
žinojo tikrai kad tai parapijos 
komitetas.

Jeigu kalbėt apie svetimus 
vaikėzus, jie gerai žino Ameri
kos teises — nerušiojimą pri- 
vatiškos nuosavybes iš kitų vie
šumoj kur eina šimtai žmonių. 
Svetimi vaikėzai žino kad prie 
Lietuvių bažnyčios dalina Lie
tuviai, todėl jie Lietuvių ir ne
panašios.

Lieka tik pirmojo korespon
dento patvirtinimas kad para
pijos komitetas (iš vyčių šta
bo) ir biblistams pirštus išlau- 
žinėja gatvėse ir Sandariečių 
plakatų dalintojus pasigavę at
ima plakatus ir degina.

Ar tas ne banditiškas darbas, 
ir ko 'dar rėkt ir (kryžiavotis ir 
gintis prieš žmones kad “Dir
va” melagystes platina?

Paskui dar apgynimas klebo
no Vilkutaieio. Jeigu klebonas 
butų ne vienpusjškas ir su vi
sais apsieitų taip meiliai kaip 
su savo paraipijoinais tai butų 
gerai. Bet jeigu klebonas pasi
statęs .bažnyčią ir turėdamas sa
vo svetainę (skiepe norėjo kad 
visi lystų į skiepą su perstaty
mais (o Įsileis jis tik tokius ku
rie jam patiks), o stengėsi su- 
bankrutyt visuomenės ir drau
gijų pinigais įrengtą Lietuvių 
svetainę kad jam biznio nega
dintų ir kad “laisvamaniai” ne
turėtų kur su savo lošimais pa
sidėt—ar tas yra broliškas dar
bas Clevelandiečių tarpe?

Užpuolimus1 ar nusiskundi
mus amt Lietuviško Banko val
dybos turi tiesą parašyt tie ku
rie jaučia kaip juos negražiai 
aplenkia iš visko katalikiški di
rektoriai. Net susirinkimuose 
neduoda išsireikšt minčių, o tik 
del klebono bažnyčioj suagita- 
vimo.

Ir klebonas ir visi vyčiai ge
rai žino kad prie Banko nepri
guli veik nei vieno bolševiko. 
Jei ir priguli tai jie aktiviai ne
dalyvauja ir nenori dalyvaut. 
Priguli tik tautininkai su kata
likais. Kodėl prieš juos klebo
nas pamoksle ragino katalikus? 
Kodėl juos apšaukė ‘bolševi
kais” bažnyčioj iš sakyklos ?

Lietuvių Bankas vedama biz
niukai ii- įstatymiškai. Susirin
kimuose valdybos nominacijų 
nebūna, bet nominacijos pada-

LIETUVIŠKA MAUDYNĖ 
Geriausia vieta Clevelande — 
abrusas ir muilas duodama tik 
už 25c. 921 St. Clair Avenue, 
arti E. 9th Street.

romą iškalnoj Ir klebonas ir 
visi vyčiai gerai žinojo kas to
kie nominuota į valdybą jau iš- 
kalno pirm agitacijų už ėjimą 
ant susirinkimo ir raginimą ne
balsuot už “bolševikus”. Buvo 
nominuota keli tautininkai ir di
duma katalikų (ir vyčių). Ar 
broliška buvo klebonui apšaukti 
visus kitus bolševikais?

Jeigu jis persergsti sava ave
les kai.p tikėjimas reikalauja 
(anot Dzūko) tai reikėjo pasa
kyt jog pastatyta kandidatais 
į valdybą tautininkai ir katali
kai, bet mano patarimu yra kad 
jus, mieli parapijonai, balsuo
tume! už savo pažiūrų žmones. 
Kam skleist kerštą tarpe žmo
nių prieš brolius Lietuvius ir 
pinkui norėt kad visi skaitytų 
geru priedeliu?

Užtai taip Clevelando Lietu
vių ir nėra susikalbėjimo kad 
melagingai apšaukiama žmonės 
net bažnyčioj tokiais kokiais jie 
nėra. Ar vyčius kas banditais 
vadintų jeigu jie nenorėdami 
“(bedieviškų” plakatų jų visai 
neimtų, o neužpuldinėtų dalin
tojus? Pasvarstykit tą patįs ir 
atsakykit sau. Pusvytis.

kaus rolėj — A. Lapė: Vingilio 
— V. P. Banionis; Dapkienės — 
L. Banionienė: Katrytės — Ele
na Grigiutė; Plepaitienės — A. 
Grigienė. Pirmieji tris ypatin
gai gerai lošė, ir publika turėjo 
na juoko.

Publikos buvo apie 200, ant 
šckių suėjo dar kiek daugiau.

Po perstatymo Mirtos Choras 
vadovaujamas J. Krasnicko su
dainavo kebas dainas. Kaires
nėj! publika tyčiomis plojo iš
šaukdama savo chorą pakarto
ti, nors dainos sudainuota nei 
perdaug gerai, nei kokios ypa
tingos pačios. Narys.

Vyčių vakaras. Musų vyčiai 
viskuo nors atsižymi. Jie atsi
žymėjo ir pereitą nedėldienį su
rengdami savo vakarą pobažny- 
tinėj salėj. Vyčių pačių jau 
turbut neliko programe daly
vauti, taigi jų programe dalyva
vo, kaip apgarsinimai rodė, se
kanti elementai; gerb. Fortepi
jonas (dainavo solo?); Smuiką 
(giedojo keturių stygų kvarte
tą?) ; Dialogas (dainavo solo?) 
Deklamacijos (atliko sekstetą 
iš vyčių himno?) ; Solo (sakė 
prakalbą kaip prisirašyt prie 
vyčiu ir atiminėt gatvėse pla
katus?). Ir tt.

J. J.

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos
, Juozas Lasatiskas ..............L50
Ant. A. Kielius ..................200
Ant. Vitkauskas ..................100
Teklė žvirblis ......................100
Juozas Mikelionis ......... -136

'Ona Žvingilienė ............. -200
I Marijona Rutkauskienė . . . .75
i Veronika Guzauskienė......... 50
Marijona Steponaičiutė ....50
Visiems siuntėjams paleido

me priėmėjų pasirašytas 
kvitas.

Kreipki!ės vėl:

“Dirvos” Agentūra 
3352 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.

Reikalinga Lietuvė mergina mo
kanti Anglų, Lenkų ir Lietuvių 
kalbas, dirbti akių gydytojo ofi
se. Darbas švarus, alga gera. 
Kreipkitės: Dr. J. Šemoliunas 
7828 St. Clair, 'kampas E. 79 St. 

Randolph 1906.

0

VELYKOS f
BUS 'M

Balandžio 20 d. 
Badai laikas pasiusti sa 
viskiams Lietuvoje itale 
ia Lity dovanų gį. &

į

J

S. L. A. 14 kuopos vakaras. 
Nedėlioj, kovo 2 d., Lietuvių sa
lėj SLA. 14 kuopa surengė per
statymą ir balių: buvo lošiama 
trijų veiksmų komedija “Lap
kus”. Veikalas yra verstas iš 
Rusų ar Lenkų kalbos, pritai
kintas prie smulkesniųjų Lietu
vos raštinių tarnautojų mieste
lėnų gyvenimo.

Lapkus esti taip pramintas 
savo mokyklos draugų už jo ne
vikrumą ir nusileidimą kitiems. 

[Jis tarnauja kaipo kasininkas 
vienoje pramonės įstaigoje. Ei
damas kartą gatve susitinka sa
vo seną mokyklos draugą, tik
rą pabaldą ir šnekėt mėgstantį. 
Jis pats pasisiūlo Lapaičiui į 
svečius, Lapaitis parėjęs prane
ša žmonai ir giminaitei jog bus 
ant pietų svečias su kuriuo jau 
penkiolika metų kaip nesimatė. 
Nors nenoromis, bet Vingiliui 
atėjus jį priima maloniai, ir jis 
tuoj ima pasakot Lapaitienei ką 
lik jie darė mokyklos dienose, 
iš ko Lapaitienė ir Vingilis tu
ri juoko, o Lapkus piktumo.

Gabaus Vingilis pasisako nu
sibodę jam gyvent be nepažįs
tamų ir po restaurantus valgyt, 
tada Lapaitienė pasako jam jog 
apačioj jų name pas kitus žmo
nes yra kambariai gyvenimui, o 
Vingilis net įsiprašo kad Lapai
tienė jam valgį gamintų, na ir 
Vingilis per savo lipšnumą prie 
moterų lieka visas šeimininkas 
Lapkaus namuose. Lapkienė jį 
pamyli, ir jos giminaitė taipgi 
įsimyli į jį. Lapkus nugirsta 
kalbų kad Vingilis turi ir dau
giau moterų ir merginų ant sa
vo kabliuko, ir sykį parėjęs už
tinka viename kambaryje savo 
žmoną su Vingiliu, kuriedu bu
vo susivaidiję, nes jau Vingilis 
prisigretino prie giminaitės.

Lapkus gabaus pasidrąsina, 
išsigėręs pareina ir pradeda pa
sakot savo žmonai apie tai ką 
žino apie jų įnamį. Lapkienė 
susirūpina, bet tuoj užbaigia 
visikui su Vingiliu, ir jį Lapkus 
išgena iš savo namų kada jis 
prašo jų giminaitės už pačią.

Gabaus, mergaitei verkiant, 
sutinka leisti ,ją už Vingilio, ir 
jam atėjus atsisveikint pasiren
gusiam išvažiuot pasako jog su
tinka mergaitę už jo leisti. Bet 
Lapkus nuo tos dienos pasidaro 
narsus, ir Vingilį priverčia but 
savo pastumdėliu. Tuo veikalas 
užsibaigia.

Lošėjai buvo sekanti: Lap-

Pavieniais Numeriais 
“Dirvą” Galima Gauti

Ketverge vakarais
sekančiose vietose

7901 Superior Ave., kampas E.
79th St., Kopecny’s vaistinėj, 
greta senosios “Dirvos” bu
veinės (tos srities žmonėms). 

6502 Superior Ave., kampas E.
C5th., pas J. Pilvelį.

1063 E. 79th St., arti St. Clair, 
pas A. Kazlauską.

6602 St. Clair Ave„ pas Langą.
6603 St. Clair Ave., pas Kaupą. 
2271 St. Clair, Kauno Krautuvėj 
2026 St. Clair, pas Shaker.
1417 E. 21 St., pas G. Garmų.

Naujas “Dirvos” antrašas
3352 SUPERIOR Ave.

Kova prieš džiovą. Clevelan
do Lyga Kovai su Džiova skel- 

I bia saviatę nuo kovo 2 iki 9 d. 
kaipo kovos su džiova savaitę.

Džiova gali būti pagydyta, sa
ko kovotojai. Clevelande ran
dasi apie 8,000 aktivių džiova 
sergančių. Ankstyvas apsižiu- 
rėjimas butų išgelbėjęs.

Apsižiurėkit laiku:
Jeigu nustoji svorio,
Neturi apetito,
Nuolat esi pavargęs, arba.
Turi kosulį ištisai per kelias 

savaites —
Eik šiandien pas geriausia 

sau žinomą gydytoją, arba krei
pkis į miesto sveikatos stotį.

Miesto Sveikatos Stotįs: 
6250 St. Clair Avenue 
502 Central Avenue 
Administration Bldg., City

Hospital,
5162 Broadway
9206 Woodland Avenue,
748 East 105th Street, 
6100 Pear Avenue 
2573 East 55th Street.

Mūrininkai Clevelande pasi
rašė trijų metų sutartį ant mo- 
kesties po $1.50 už valandą —• 
ICc daugiau 'negu gaudavo iki 
šiolei.

Stiklioriai buvo išėję streikan 
delei neužbaigto algų klausimo, 
pasibaigus senoms sutartims. 
Reikalauja $1.25 į valandą.

AKRON, OHIO
Vasario 23 d. Lietuvis Alber

tas žentas likosi automobiliu 
sužeistas. Žaizdos nelabai pa
vojingos. žentas gyvena pas V. 
Puišį.

Vienas Akrono vytis pralošė 
10 dolarių ir kvortą pilkosios, 

1 už kurią užmokėjo $3. Buvo 
I taip. Vasario 20 d. to vyčio 
į šeimininkė pas kurį jisai gyve
na, žadindama jį kelti eit dar
ban kartu1 priminė jog atėjo 
laikraštis “Darbininkas” N. 18, 
iš lapkričio 12 dienos 1924 m. 
Tas reiškia jog jau ruduo, o juk 
katalikiškas laikraštis negi me
luos, taigi pagal to laikraščio, 
išeina kad arti Kalėdos. Vytis 
susenusiu būdamas laukia Ka
lėdų ir npsivedimo. Bet vytis 
niekaip negalėjo suprasti ar jis 
buvęs taip išsigėręs ir tiek il
gai miegojęs jog miege pralei
dęs pavasarį, vasarą, ir pusę 
žiemos1. Vytis geriau tikėjo 
“Darbininkui” negu pats savim, 
ir tikrai manė kad jau ruduo. 
Jo draugas tautininkas netikė
jo, ir vyrai padarė laižybas. 
Tautininkas tikrino kad dar žie
ma yra ir vasario menuo, o jei
gu “Dar-kas” rašo jog ruduo 
tai tur būti jų namuose kas ne
gera yra. Po ilgų ginčų nuta
rė jie kreiptis pas Agniešką,

Vienas senas žmogutis, 60 m. 
amžiaus, W. Harmon, ant E. 10 
st., taupė pinigėlius senatvei ■— 
jau turbut per ilgą laiką juos 
rinko kad turėjus kada negalės 
dirbti. Jis dėjo pinigus į seną 
dėžę ir laike namie paslėpęs. 
Bet kas tai vistiek užtiko ir pa
siėmė visus $700. Gaila kad ir 
iki senatvės žmogus neišmoko 
jog saugiausia vieta piniigams 
yra bankas.

VISI LIETUVIAI ateina į savo 
šitą geriausią maudynę. Abru
sas ir muilas viskas tik už 25c. 
921 Št. Clair A v., arti E. 9th St.

Reikalinga darbininkas ant Lie
tuviškos ūkės, darbas nuolati

nis, mokestis pagal sutarimo. 
21 mylia nuo skvero. Atsišauk 

10621 Detroit Ave., Suite 9.
Ineiga iš W. 107th St.

Ant rendos 3 kambariai del ve
dusios poros, arba nevedę gali 

paimti po kambarį. Kreipkitės 
1621 East Alley, arti E. 55th 
St. (11)

KYLA
Žmogus kuris išrado šia sistemą 

buvo du sykiu operuotas nuo patrū
kimo. Taipgi bandė vartoti įvairius 
diržus, kokie tik šiandien randasi. 
Bet viskas (buvo veltui, pakol per 
daugelį metų ligos kankinamas išra
do naujų sistemą išsigydymui nuo 
patrūkimo, šita sistema yra gera vy
rams, moterims ir Vaikams, išimtai 
žmonių kurie vartoja musų sistemą 
džiaugiasi sveikata ir rekomenduoja 
tą sistemą savo pažįstamiems. Delei 
išbandymo atsišaukite ypatiškai arba 
laišku. Atsakymui indėkit už 2 c. 
stampa. Rašykit šiuo adresu: (33)

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

“Dirvos” Agentūra^?
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Siunčia Pinigus į Lietuvą ir Parduoda Laivakortes 
Padaroma Doviernastįs-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai, 

fį 3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio a
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kuri užlaiko bravorą, naminės, 
nes ji esanti gabiausi visame 
A'krone. Paaiškinus visą istori
ją Agnieškai, ji pripažino tau
tininkui teisybę, ir jis išlošė. 
Agnieška tikrai išskaitliavo ir 
vyčiui iprirod® kad ji, po įvai
riom pavardėm, pereitais metais 
iki lapkričio mėnesio buvo val
džios areštuota dvidešimts kar-l 
tų už 'degtinę, o šiais metais te- 
papuolusi tik penkis kartus — 
reiškia negali dar būti lapkri
tis 1924 metų.

Vytis labai užpyko ant “Dar
ko” ir vyčių generolų kad per 
juos pralošė $13. Prašė jis kad 
tą “Darbininko” numerį pasiųs
čiau “Dirvon” patikrinimui, ką 
ir padarau, nes jeigu nebūtų 
prirodymų redakcija šito apra- 
susirinkę išnešimui protesto 
prieš varžymą imigracijos iš 
Europos. Daugiausia atstovai 
buvo nuo svetim'kalbių laikraš
čių — nuo Lietuvių buvo buvęs 
“Vanago” leidėjas S. Rodavičia.

Vasario 20 d. parapijos rei
kalais lankėsi Clevelande pas

šymo netalpintų, kadangi išeitų 
tik paikas rašymas, toli netikė
tinas. Vytis 'žadėjo pamesti 
“Dar-Jką” skaitęs ir užsirašyti 
“Dirvą”. Gerai ir padarys.

Bolševike Ruibišienė už dary
mą jaunai merginai nelegališ- 
kos operacijos likosi areštuota 
ir iki teismo pastatyta po kau
cija.

Akrono Lietuviai truputį su
judo. Andai SLA. kuopa turė
jo vakarėlį, svečių buvo daug 
vietinių ir iš Clevelando; sako 
kucpai liko daug pelno.

Vasario 21 d. Perkins Audi
torijoj visų tautų atstovai buvo 
vyskupą Karolis Tamošauskas,

V. Puišis ir S. Valentas.
Teko girdėti kad atvažiuos 

čia iš Clevelando aktoriai su- 
lošt la'bai puikią komediją “Lap
kus”. Surengimu vakaro rūpi
nantis! viena vietinių draugijų.

Meiženis.

JEI NORI UŽDIRBT PINIGŲ 
IMK šj NAMĄ!

6 flatų, naujas mūrinis namas, po 5 
kambarius, elektros šviesa, vanos ir 
gazas. Puikioj vietoj, visi naujausios 
mados intaisvmai. Rendos į mėnesį 
nešą $2$0, Kaina dabar $27,000. In- 
mofcėti reikta tik $7,000.

DIDELIS BARGENAS
Muro G flatai, 2 šrorai. Rendos ne

ša į mėnesį $400. Kaina $32,000. In- 
mokėti reikia $10,000. (11)

GEO. KAUPAS & CO.
6603 St. Clair Av. Cleveland, O.

PAVEIKSLAI BUS RODOMA 
DYKAI

Paveikslai bus rodoma per Septy
nis ncdčldienius. Ateinantį nedėldie
nį bus rodoma kaip atsirado žemė 
ir kaip atpo ŽMOGUS sutvertas. Bus 
parodyta Planetinė Sistema. Daugy
bė skaitydami Bibliją randa neaiš
kių vietų. Pirma Knyga Mozešiaus. 
1 skirsnyj, sako kad pirmoje dienoje 
tapo sutverta šviesa, o ketvirtoj die
noj saulė ir mėnulis; jie galvoja ir 
negali išgalvoti. Tie kurie nors kiek 
yra susipažinę su Astronomija jiems 
yra lengviau suprasti tie dalykai. 
:Mes gerai žinome kad ne viena sau
lė yra, bet saulių tokių kaip mes ma
tom yra suvirs 200 milijonų, jeigu 
musų saulė nešviestų tai kitos švies
tų į musų žemę. Kviečiame atsilan
kyti ateinantį Nedėldienį. Bus ir 
Krutamu paveikslų parodyta. Pra
džia lygiai 3 po pietų. 7017 Superior 
Ave. Inžanga dykai, kolektų niekad 
nebus.

PIRKIT FARMAS
Pirkit farmas didžiojoj Lietuvių 

Ūkininkų Kolonijoj kur jau yra su
virs 400 Lietuvių apsipirkę farmas. 
Tai yra didžiausia Lietuvių Ūkininkų 
Kolonija Amerikoje.

Aš kaipo seniausias ūkininkas ššioj 
apieiinkėj galiu suteiktu geriausius 
patarimus norintiems apsigyventi ant 
farmų. Jau 9 metai kaip pagelbiu 
Lietuviams farmų pirkime, todėl ir 
šįmet surinkau 67 farmas ant parda
vimo, ir daugelis tų farmų parsiduos 
labai nupiginta kaina. Reikalaukit 
farmu surašo. (13)

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

kimo. Taipgi bandė vartoti įvairius

MANO BARGENAI
Parsiduoda geras 2 augštų namas, 

oo 5 kambarius kiekvienas; elektros 
Šviesa; gazas ir vanos. Kaina $7,000. 
Reikia Įmokėti $2,000.

Du namai ant vieno loto, po 2 gy
venimus. Kaina $9,600. Reikia įmo
kėti $3,500.

2 augštu naujas namas, po 5 kam
barius, puikiausioj vietos, visi nau- Į 
jaustos mados intaisymai. Aržuoli- | 
nūs grintįs ir apvedžiojimai. Kaina 
$11,000. Reikia įmoket $1,000.
Viršmineti namai yra tikrai geri pir
kiniai. Ateikit ir niatykit savo aki
mis. Tėmykit kad namai bus bran
gesni pavasarį; naudokitės proga da

bar.
GEO. KAUPAS & CO. 

Real Estate
6603 St Clair Ave. Cleveland, O. ' ---------------------------------------------- .J..,

FARM An
Parsiduoda 160 akrų, 6'0 dir

bamos žemės, 100 girios ir ga
nyklų, su gerais budinkpis ir 
gražiu vandens ežeru ir upeliu, 
labai žuvingu. Ant keturių ke
lių, netoli mokykla, netoli mies
tų, randasi ir daugiau ūkininkų ■ 
Lietuvių, Michigan vats. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo. Kreipkitės (10)

Peter Samuolis , 
5004 Glasier St., SE. Cleveland.

ČEVERYKAI ^3
Kas norit įsigyt gerus ir vėliausios 
mados ėeverykus. Turim 60 skir- j 
tingų madų moteriškų, vyriškų ir 
vaikų čeverykų. Taipogi visokių 
rusių galoshes ir kaliošų nuo ma
žiausio iki didžiausiam. Galima 
to visko gauti pas grinorių, tik kų 
atvykusį iš Lietuvos, B. Jokubėną.

The
Parisian Boot Shoppe

6014 BROADWAY

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

II
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PAUELBA vS

Banko vai.: 9 iki 3 dienų. 
Vakarais — Utarninkais, 
Ketvergais ir Subatom is 

nuo 6 iki 8.

APSAUGOKIT SAVO BRANGIAS 
POPIERAS IR DOKUMENTUS

Nuo Vagies — Ugnies — Pametimo
Pasidėkit musų Saugiose Dėžutėse 
delėje naujai Įrengtoje Bankinėje 
poje (/Vault) — neprieis nei vagis, 
ugnis, ir nerizikavosit pametimą 
šiedamiesi su savimi.

di-
Šė- 
nei
ne-

Tinkamiausia vieta laikyti bondsus — 
Amerikos ir Lietuvos — apdraudos po
pierius, serus ir pomirtinius užrašus.

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

Atdara dienomis ir vakarais — kada 
norit galit ateiti ir prieiti.

THE A. B SAVINGS & LOAN CO.
3354 Superior

Maim gydymas visokių keblių ir užsisenėjusių Li
gų Vyrų buvo labai pasekmingas. 25 metų studi
javimas efektų ir gydymų leido man pagelbėti 

tūkstančiams vyrų kurie jau buvo nustojš vilties. Jeigu esi už
sikrėtęs, ateik pas mane ir nuo širdies viską išsikalbėk.

Jeigu nebusi užganėdintas po atsilankymo pas mane už mano 
patarimus nieko nereikės mokėti.

UŽTIKRINTOS PASEKMĖS Už ŽEMIAUSIAS GALIMAS 
KAINAS.

BUK VYRAS! ATEIK IR PASIMATYK SU MANIMI IR 
ATGAUK SAU SVEIKATA IR SAVES PAGODONĘ. NIEKAD 
TO NESIGAILĖSI.

DOCTOR BAILEY “Specijalistas”
811 PROSPECT AVE. CLEVELAND, OHIO

STANDARD THEATRE BUILDING Room 302. 
Ofiso valandos: 9:30—7:30 kasdien. Nedėliomis 10—1.
Imk elevatorių arba lipk trepais ant trečio augšto.


