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Klaipėdos Klausimas 
Tautų Sąjungos Taryboj

KASYKLOJ UŽGRIU
VO 173 ŽMONES

Castle Gate, Utah. — Kovo 8 
d. vienoj šios srities an.gliaka- 
sykloj Įvyko ipasikartotinos ek
splozijos ir po žeme liko 173 an
gliakasiai. Eksplozijos suardė 
išeigą iš kasyklos tokiu budu 
užkirsdamos kelią žmonėms iš
eiti.

LENKU DELEGATAI NORI KAD LIETUVIAI 
PRIPAŽINTU “PONAMS” VIRŠENYBE 
ANT VILNIJOS IR ATŠAUKTU KARA.

Lietuviai Nenusileidžia Klaipėdos Tvarkos Nusta- 
statyme, delei ko Lenkai irgi Nepasitenkinę.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Iš Tautų Sąjungos Po
sėdžio Genevoj

Geneva. — Tautu Sąjungos

Youngstown, Ohio. — Algos 
išmokėtos darbininkams šiame 
mieste vasario mėnesyje sumo
je 87,192,783 <buvo didžiausios 
kiek kada per vieną mėnesį iš
mokėta pastąrų trijų metų bė
giu. Per vasarį algų išmokėta 
$754,586 daugiau' negu sausio 
mėnesyje, kas rodo jog daugiau 
darbininkų panaudota prie dar
bų.

Lorain, O. — Tik tie skyriai 
National Tube Co. uždaryta ku
rie taisoma. Ta kompanija da
bar dirba su 92 nuoš. normalio. 
Išviso joje dirba 9,000 žmonių. 
Viena dalis įvedė astuonių va
landų darbą, verkus per metų ei
les po 12 valandų. Daugiau dar
bininkų paimta darban.

Niles O. — Atpirkti nuo vie
nos Youngstbwno fii'mos (gele
žies ir plieno fabrikai bus palei
sta dar ban kaip greit bus viskas 
suvesta tvarkon.

CIevelando spaustuvių unijis- 
■tai darbininkai praleido milijo
ną dolarių savo trijų metų strei
ko bėgiu prieš darbdavius kurie 
sulaužė sutartį ir panaikino sa
vo įstaigose unijas. Clevelan- 
rie yra dvi spaustuvių savinin
kų organizacijos, viena kuri pri
pažįsta uniją, kita kuri ne.

Gallipolis, O. — 250 anglia
kasių gavo darbą po tūlo laiko 
bedarbės, atsidarius dviem ka
syklom.

Laivu taisytojų streikas An
glijoje sulaikė išplaukimą laivo 
“Majestic”. Daug laivų sutruk
dyta del darbininkų streiko.

New Yorke pradeda labiau ir 
labiau apsireikšti galimybė ak- 
torįų-įošėjų streiko birželio 1 
d., 'kuomet aktdrių sąjunga už- 1 
tvirtino" reikalavimą kad būtų 
imama lošimams tik unijistai 
aktoriai. Teatrų savininkai la
bai tam priesiųjri, nes jiems tan
kiai prireikia į bile naujo veika
lo roles naujų ypatų, kurias ir 
gauna, tinkamesnes už nuolati
nius aktorius, o jų imti negali, 
nes tada kiti aktoriai nesutinka 
lošti.

David Belasco pareiškia jog 
jis greičiau uždarys visus savo 
teatrus negu nusileis. Shubert 
kompanija, kuri kontroliuoja 70 
New Yorko teatrų, skelbia pri- 
imsianti aktorių išlygas.

Jeigu surinktum visus Suvie
nytose Valstijose naudojamus 
automobilius jų ištektų po pen
kiolika greta statant nutiest eilę 
nuo Atlantiko iki Pacifiko sker
sai Amerikos kontinento. Ne 
viena eilė butų bet penkiolika 
eilių automobilių nuo vieno S. 
Valstijų krašto iki kito.

Sakoma kad 1924 metais au
tomobilių bus išdirbta 5,000,000 
šioje šalyje.

taryba suvažiavo savo posėdin 
ir dirba planus esantiems klau
simams išrišti.

Taryba išreiškė pasitenkini
mo kad ginčai tarp Vokietijos 
ir Lenkijos išrišama be vargo.

Delegatai, vienok, atrado jog 
ginčai už buvusią Vokietijos te
ritoriją — Klaipėdos kraštą — 

į dar vis griežtai intempti. Lie
tuvos premjeras Galvanauskas 
ir jo bendrai priėmė pagrindą 
to ginčo sutaikymui, bet Lenki- 

, jos delegacija nepatenkinta ne
kurtomis iš tų garantijų kurios 
plane randasi.

Lenkai ypatingai yra nepasi
tenkinę Lietuvos nusistatymu 
laikyti karo stovį del Vilniaus ir 
nori kad Lietuviai pripažintų 
Lenkams viršenybę ant tos sri
ties.

Neramumai kilo ir gavus pra
nešimus iš Romos jog buvęs Ita
lijos premjeras Salandra atvyk
sta į Geneva kovoti prieš ra
portą specialės komisijos reika
le Korfu salos kivirčų tarp Gre- 
kijos ir Italijos iš pereitų metų 
kuomet Italija buvo pakilus ant 
Grekų. Bet paskui paaiškėjo 
jog žinios apie Salandro važia
vimą buvo neteisingos.

Italija Didins Laivyną
Roma. — Italija pasiuntė An

glijai paklausimą 'kokiu tikslu 
Anglija taip didina kariškų lai
vų skaičių Viduržeminėse jūrė
se.

Nelaukdamas nieko, premje
ras Mussolini rengiasi paskelb
ti naują programą didinimo ka
riško laivyno iš priežasties An
glijos didinimo laivų skaičiaus 
Viduržemiuose.

Mussolini mano šitaip: sta
tydamas naujus laivus duos už
siėmimo bedarbiams; padidinęs 
laivyną galės lygintis su kito
mis valstybėmis Viduržeminėse 
jūrėse.

Mussolini sako jog jo nusi
statymas yra taikingas, ir išra
dinėja jog Anglijos darbininkų- 
socialistų kabinetas nusprendė 
imtis statymo kariškų laivų pa
lengvinimui bedarbių.

Aliejaus Skandalas
Washington. — Tyrinėjant 

dalykus aliejaus skandale, kilo 
gandai buk 1922 metų sukili
mas Meksikoj buvę pastūmėta 
Doheny ir Sinclair’o bizniškais 
išrokavimais, ir kad teisių de- 
partmentas atšaukęs valdžios 
agentus iš Meksikos parubežio 
kurie stengėsi sulaikyti gabe
nimą per rubežių ginklų į Mek
siką.

Doheny tečiau užiginčina tuos 
gandus paaiškindamas jog jisai 
paskolino Obregono valdžiai į 
penkis milijonus dolarių sukilė
lių numalšinimui.

Prancūzai Nori Gelbėt 
Franką iš Bevertės

Paryžius. — Prancūzų fran
kas ,puola žemyn ir nematyt bu
do puolimą sulaikyt. Valdžia 
turėjo speciali pasitarimą kaip 
sulaikyt franką nuo tolesnio pi
gimo. Nutarta paduot senatui 
pasiūlymą pagerinimui finansi- 
sinio stovio ir sudrutinimui pi
nigo. Reikalinga nutarti nauji 
budai gauti daugiau valdžion pi
nigų, sumažinti išlaidas.

Tarp senato ir premjero pas
taru laiku kilo nesutikimai ir 
Poincare vis buvo gatavas kas
dien rezignuot.

Kolei Francuzija skolins pi
nigus kitoms šalims karo reika
lams ir užlaikys savo milžinišką 
armiją dykai duoną ėdančią to
lei nesulaikys franko puolimo.

Taip atsitiko Lenkams, bolše
vikams ir kitiems.

Nuteisė Mirtin 22 Plė- 
šiku-Lenku

Maskva. — Dvidešimts du 
nariai banditų gaujos kuri už
puolė ir apiplėšė Varšavos-Mas- 
kvas gelžkelį netoli Lenkų ru- 
bežiaus pereitą rudenį, apvog
dama diplomatinius pasiuntinius 
ir visus pasažierius, Minske ta
po nubausti mirtin. Jų vadas, 
buvęs Lenkų pulkininkas, Mo- 
nicz, ištruko nesugautas.

Dideli Nuostoliai Žemės 
Drebėjime

San Jose, Costa Rica. — Per
eitą savaitę nuo žemės drebėji
mų sugriautų budinkų ir bažny
čių nuostoliai siekia apie pen
kiolika milijonų dolarių. Pri
vatinių nuostolių taipgi pada
ryta daug, bet jie neapskait- 
liuota.

411 sudrebėjimų užrekorduo- 
ta bėgyje dvylikos valandų.

Vokietija Išdirba “Pull
in anus”

Hamburg. — Vokietijoj pra
dėta budavoti miegamieji pasa- 
žieriniai traukiniai ir užvardin
ta “Pullman” — vardu Ameri
kos tokių vagonų išdirbėjo. Iš 
Vokietijos tie vagonai siunčia
ma į kitas šalis. Daug gauna 
užsakymų iš pietinės Amerikos 
ant tokių vagonų.

Ludendorffo Teismas
Munich, Bavarija. — Buvęs 

Vokietijos fieldmaršalas Luden
dorff, Adolph Hitler ir kiti da
lyviai teisiama už surengtą su
kilimą prieš valdžią ir norėjimą 
angrąžint kaizerizmo pereitą 
rudenį.

Teismas eina trukšmingai, ir 
vyriausias prosekutorius vienu 
tarpu turėjo apleist teismą de
lei nuolatinių įžeidinėjimų iš ap
gynėjų pusės.

Hamburge sustreikavo laivų 
prieplaukų darbininkai. Visas 
veikimas uoste sustojo.

Darien, Conn., šeši ugniage
siai nuteista kalėjimai! už pa
deginėjimą budinki] kad turėtų 
ką gesinti.

Iš visų sričių kiek tik galima 
buvo, suėjo gelbėtojai ir ėmėsi 
išeigą atkasinėti. A tikasinė.j an
čių vienas irgi mirė nuo gazo 
kada bandė ineiti į vidų ir pa
dėti nelaimes užkluptiems.

Kovo 10 d. jau buvo išimta 
■ iš kasyklos 42 lavonai — tas to
dėl liudija kad vargu ir kiti ten 
buvę bus išlikę gyvi.

Susinėsimo su darbininkais 
negalima buvo padaryt jokio, 
nes jie buvo apie keturios my
lios gylio žemėje. Turbūt nei 

j vieno neliks gyvo, bus mirę ar- 
I ba tuoj laike eksplozijos arba 
! užtroškę paskiau nuo dūmų.

Apie nelaimės vietą susirin
ko žuvusiųjų šeimynos — mo- 

' terįs, motinos įr vaikai. Baisus 
[veiksmas nesiliauja diena iš 
Įdienos iki nebus išimta pasku- 
Itinis kasyklose esantis žmogus.

Valstijos gubernatorius apsi- 
i lankęs nelaimės vietoj, apšaukė 
aukų rinkimą unkentėjusių šei
mynoms.

Airiai Kareiviai Rengėsi 
prie sukilimo

Dublinas. — Airijos Laisvos 
Valstijos kareivių eilėse grėsė 
sukilimas, bet liko suardytas ne
spėjus išsivystyti. Kariumenė 
pradėjo bruzdėjimą prieš val
džios nusprendimą sumažinti 

I armiją. Nekuriose vietose ka- 
[ reiviai atsisakė eiti namon.
i Keletas kariumenės vadų iša
lky ta areštuoti, bet jie pasislė
pė.

Tas gali sukurt naujus nera
mumus Airijoj.

Amerikai Paskirta tik 
Keturi Kardinolai

Roma. — Suvienytoms Vals
tijoms nebus duodama daugiau 
kaip keturi kardinolai — bent 
taip manoma dabar ir taip pasi
liks per kokį laiką.

Naujai popiežius paskyrė du
kardinolu šiuos arcivyskupus: 
Mundelheimą iš Chicagos ir Ha
yes iš New Yorko. Jiedu tuoj
iškeliavo į Romą priimti popie
žiaus palaimą ir įstoti šventon 
kardinolų kolegijom

Sekantis kardinolas vakari
niam pasauliui bus paskirtas 
Pietų Amerikoj, ir Buenos Ay
res arcivyskupas bus pakeltas | 
į kardinolus.

Dabar kardinolų kolegija su
sideda iš 64. Du paskiausi pa
skirti Amerikonai padaro 66. 
Pilna kardinolų kvota yra 70, 
bet turbut nesiranda tinkamų 
paskyrimui užpildymui skai
čiaus.

NEDUOS FILIPINAMS 
NEPRIGULMYBĖS

Washington. — Filipinų pra
šymas tuojau pripažinti nepri- 
gulmybę susilaukė šalto atsaky
mo iš prezidendo.

Prezidentas Coolidge, laiške į 
Manuel Roxas, vadą Filipinų ne- 
prigulmybės pasiuntinystės, at
sakė tiesiog jog valdžia netiki 
esant dar laikui pripažinti Fili
pinams neprigulmybę ir išradi
nėjo jog Filipiniečių skundai 
Prieš Gen. Wood, general] gu
bernatorių nusiųstą ant tų sa
lų iš Amerikos, yra neteisingi, 
kaip ir nepriklausomybės reika
lavimas, neparemti didesnės da
lies salų .gyventojų.

Atsakyme Filipinų patriotams 
išrodoma neprigulmybėū pripa
žinimą dabartiniu laiku busiant 
pavojingu pačioms saloms delei 
ekonominių ir politinių suiru
čių.

Filipinų salos, toli nuo Ameri
kos, Azijos vandenuose, yra po 
Suv. Valstijų globa nuo 1898 
metų karo su Ispanija.

Skrenda Orlaiviais Ap
link Pasauli

Washington. — Kovo 15 d. 
keturi Suv. Valstijų kariški or
laiviai išskrenda iš Los Ange
les, Cal., kelionėn aplink pasau
lį, 30,000 mylių kelian, su tik
siu apnešti orlaiviuose Ameri
kos vėliavą aplink visą žemės 
skritulį, Planai dar ne’iž'ui'ęr- 
ti visiškai, bet pradėt gali, nes 
iki perlėks vieną kokią dalį ims 
gerokai laiko. Manoma kad ap- 
sikirist aplinkui visą žemę, prisi
taikant orui ir kitoms aplinky
bėms ims apie šešis mnesius. 
Perlėkt reiks iper 23 valstybes 
ir Atlantiką ir Pacifiką. Lėki
mas atsibus pro šaltas ir karš
tas pasaulio sritis.

Norėjo Ištaisyt Ameri
kos Himną

New York. — Tula moteris, 
Augusta Stetson, praleido .su
virs $16,000 garsinimams laik
raščiuose norėdama kad butų 
panaikinta trečias punktas A- j 
merikeniško himno, kuris yra | 
perdaug kalingas. Ji yra krik
ščioniško mokslo vadovė, pabu- 
davojus Pirmutinę Bažnyčią 
Kristaus, Mokytojo, ir per per
eitus tris metus išleido $170,000 Į 
platinimui krikščioniško moks
lo doktrinų.

Jos tikslas esąs platinimas [ 
taikos ir geros valios idealų mi
niose.

Vokiečiai Diskusuoja 
Kas Pralošė Karą

Berlinas. — Vokietijoj šios 
žiemos laiku plačiai visuomenė
je eina ginčai ir diskusijos apie 
tai kas pralaimėjo karą. Val
gyklose, gatvekariuose, laikraš
čiuose ir abelnai visur daug už
ima laiko ginčai apie tą klau
simą. Kaltinama beveik visi I 
nuo paprasto kareivio iki paties į 
buvusio kaizerio. Neaplenkia-j 
ma ir kaimiečiai kaipo kaltinin
kai kad Vokietija karą pralai
mėjo.

Išrado Elektros Leidimą 
be Vielų

New York. — Nikola Tesla, 
išradėjas ir pionierius radio lau
ke, prabilo pirmu sykiu po eilės 
metų pareikšdamas jog išdirbo 
sistemą perleidimui elektros 
spėkos be vielų. Jo išradimu 
esą galima persiųsti spėką lai
vams ir orlaiviams, lempoms ir 
mašinerijoms į tolimiausius že
mės kraštus su mažesniais nuo
stoliais negu dabar atsieina lei
džiant per vielas. Jis jau tokią 
spėkos leidimo stotį rengia.

Philadelphia, Pa. — Užplau
kus į miestą naujai srovei nuo
dingos degtinės, pereitą savai
tę apsinuodijo dešimts žmonių, 
kurie paimta į ligoninę.

Atlantiko pakraštyje perėjo 
smarki audra, nuo kurios žuvo 
įvairiose dalyse penki žmonės. 
Nutraukyta vielos, suvėluota 
komunikacija.

Kuo Prisidėsime
(NUO REDAKCIJOS)

Šįmet yra Dr. V. Kudirkos 
metai — metai liūdno paminėji
mo dvidešimts penkių metų su
kaktuvių nuo Dr. Vinco Kudir
kos mirties. Liūdnas paminėji
mas yra todėl kad Dr. Kudirka 
dar galėjo būti gyvas ir tarp 
musų veikti tautos ir žmonijos 
labui — dar jo vienmečiai dau
gelis šiandien yra gyvi ir veik- 

| lųs, bet jis buvo pakirstas ne- 
[ geistino svečio mirties pačioje 
; pačioje spėkoje, vos 41 metų 
Į būdamas, kada dar galėjo Jirb- 
I ti ir kada jo jiegos buvo labiau- 
I šia reikalingos.

Bot gal but taip ir reikėjo — 
j kad jis iki savo greitos mirties 
dirbo ir padirbo tiek daug kiek 
daugybė jo vienlaikių visą amžįl 
nepadarys. Jis atliko savo ir 
nuėjo į kapus. Jo dalbai liko 
milžiniški, jo pasėta sėkla nešė 
gausius vaisius, ir tik jo vaido 

) suminėjimas tapo mums paaks- 
I tinimu dirbti tautos labui, kaip 
jo Lietuvos Himne paminėji- 

i mas kad “iš praeities tavo sūnus 
i te stiprybę semia”.

Daug Lietuva sėmė sau stip- 
[ rytės iš Dr. V. Kudirkos, dar 
J daugiau sėmė sau jiegų Ameri- 
[ kos Lietuviai. Jie čia apsigyve-[ 
no pačiais juodžiausiais Lietu-[ 
vos metais, kuomet tenai buvo i 

i užginta spauda; Amerikiečiai į 
čia laisvai galėjo skaityti ir va-[ 
duotis Dr. Kudirkos rašiniais I 
leidžiamais Prūsuose, ir čia pat [ 
leido, per Tėvynės Mylėtojų Dr-[ 
stę, jo veikalus ir siuntė slap-j 
ta Lietuvon savo broliams. Iš-| 
leido taipgi ir visus jo raštus — 
irgi per Tėvynės Mylėtojų Dr-I 

' stę — nors tokį pastatydami pa-! 
minklą .jo garbei kaipo Lietuvos j 
gaivintojui, budintojui.

šįmet atėjo valanda daugiau 
Dr. V. Kudirką Amerikiečiams [ 
paminėti. Dvidešimts penkių 
metų jo mirties sukaktuvėse tu
rime parodyti kad tasai Aiinties 
galiūnas juo tolyn praeitin tuo [ 
didesniu musų tautoje darosi, i

Amerikiečiai privalo prisidėti į 
aukomis įsuteikimui vėl ko nors

Ii —■ ar pavidale paminklo, ar 
mc'kslo įstaigos, ar ko nors kito 

į kas galėtų liudyti Lietuvai jog 
Į mes dar vis esame sunais Lie
tuvos ir manome tokiais palikti 
visada.

Patriotinės draugijos, kucipos 
ir klubai, ypač Tėvynės Mylėto
jų Draugijos kuopos privalėtų 
tuo reikalu pasirūpinti. Drau
gijos išrinkti komitetus pini
gams rinkti, aukas paskirti Lie- 

I tuvos Komitetui kuris rūpinasi 
rengimą sukaktuvių paminėji
mo, su įrodymu ką padaryti su 
jų pinigais.

Galima net sudaryti bendrą 
Amerikos komitetą ir nuo savįs 
padaryti ką nors Kudirkos at
minčiai.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
kuopos privalių duoti savo orga
nizacijos Seimui atatinkamus 
įnešimus kad Seimas sudarytų 
Dr. Kudirkos Paminklo Komite
tą Amerikoje, taipgi'kuopos ga
li siųsti Kudirkos Paminklui au
kas į Seimą. Tai butų darbo 
pradžia, o iki rudens jau butų 
galima turėti tas ko reikalinga 
— atsakantis fondas pastaty
mui vienokio ar kitokio pamink
lo tam kurs nors mirė bet pri
žadino musų tautą iš miego.

IMKIMĖS DARBO!

Chicagiečiai ir S. L. A.
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros Chicagos Apskritis 
savo mėnesiniame susirinkime 
laikytame vasario 29 d., Dr, A. 
Zimonto ofiso kambariuose, Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Pildomosios Tarybos rinkimų 
klausime išreiškė pageidavimą 
kad į minėtą Tarybą butų įslin
kta rimti ir ištikimi Lietuvių 
reikalams žmonės, ir vienbal
siai nutarė kad bus atsiekta tas 
jei į SLA. Pildomąją Tarybą 
bus išrinkta šie kandidatai:

Gegužis — prezidentu, 
Kamarauskas — vice-prez., 
P. Jrugeliutė — sekretore, 
T. Paukštis — iždininku, 
Danielius ir Žemantauskas —

rimto Lietuvai. Laisvės pami- 1 iždo globėjais.
nėjimui viena Amerikiečių do-, Chicagos Apskritis taipgi nu- 
vana amžinai liudys musų atsi-; tarė dėti visas galimas teisėtas 
davimą Tėvynei — tai Laisvės [ pastangas kad šis nutarimas 
Varpas Karo Muzejaus Bokšte. įvyktų.

Tos laisvės kūrėjui reikia ir- | J. Laukis,
gi tinkamą paminėjimą padary-I ALTS. Ch. Apsk. Sekretorius.

Vilniaus Albumas
Didelis Artistiškas Veikalas — 10x13 colių 
didumo knyga su 195 Paveikslais ir dviem 
žemls.piais Vilniaus miesto istoriškų ir visų 
turinčių bent kiek indomuma budinkų — baž
nyčių, vienuolynų, Gedimino Kalnas iš kelių 
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 sostines vaizdus. Reikalau
kit siųsdami ir pinigus. Kaina tiktai _ .$4.00

“REIKALAUKIT “DIRVOJE”
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PITTSBURG. PA.
Kitas Neprigulmybės apvaik- 

ščiojimas. Vasario 15 d., Lie
tuvių Piliečių svetainėj, Penn 
avenue dalis apvaikščiojo Lie
tuvos nepriklausomybės šventę. 
Vakarą atidarė įpirmįninkąs J. 
Pečiukas perstatydamas kalbė
ti J. V. Liūtą. Jisai pirmoj sa
vo kalbos dalyj aiškino apie SHENANDOAH, PA. 
Lietuvos nepriklausomyoe, jos 
išgavima ir 'Lietuvos gyvenimą Musų apielin'kėj dalbai Kasy- 
ncpriklauscma. Publikai jo kai- k]ose eina neblogai, visi anglia

kasiai gyvuoja gerai ir ramiai.
Orai labai gražus, žiema ne- j 

šalta, žmonės visi net džiaugia
si tokia žiema, nes nereik šaltį 
kęst.

Pereitą savaitę buvo nelai
mingas atsitikimas — susidūrė 
du gatvekariai netoli užmies
tyje, apie trečią vai. po pietų, 
kada angliakasiai' gryžo namon 
iš darbų ir važiavo gatvekaryje 
į miestą; važiavo ir šiaip žmo
nių. Sakoma jog signalas 'bu
vo negerai paduotas gatveka- 
riams vienas kito palaukt, na ir 
karai nelaukę ėjo savo keliu. 
Susiėjo jie ant tilto kuris yra! 
100 pėdų augščio ir 
kaip tik relės išsitelpa, 
čia eina dar (gelžkelio 
žemai bėga upeliukas,
to tilto karai susidūrė.
nes matydami pavojų norėjo iš-j 
siigelbėt— septyni angliakasiai į yra šie: Daktarė B’iruta Berno-' laikraštį taip rašyti ir tautos 

iš karo nuo tilto ir susi-

vadovaus viską, ir daug bus ga- į 
Įima Lietuviams nuveikti. Rei
kia tik susidėti visiems vietos 

į Lietuviams į vieną — N. S., S.
S., Soho ir Penn miesto dalių.

Reikia pažymėti kad Pitts- 
burgiečiai nors palengva bet vis 
žengia pirmyn. J. Virbickas.

ba labai patiko. Paskui buvo 
perskaityta ir priimta rezoliuci
ja Vilniaus ir Klaipš'los klausi
mais.

Po to buvo renkama aukos 
Vilniaus Lietuviams našlaičiams 
palaikyti, surinkta $1C5.

Antroje savo kalbos dalyje p. 
Liūtas kalbėjo apie 'Sandaros 
reikalus, ir tapo sutverta 'kuo
pa iš penkiolikos narių.

P.
A. šlipa-
J. Nau-

A. Žemaitis, J. Pečiuką?,

Aukavo Vilniaus našlaičiams 
sekanti:

L. P. Draugija $45.00
Nuo Jaunuomenes 5.00
F. Pikšris 5.00
J. česnelis 5.00
A. Pranaitis 2.00
S. Dumbrauskas 2.00
J. Vingalis 2.00
K. Andriukaitis 2.00
T. Lukošius 2.00
J. Dalgis 2.00
V. Masiulis 2.00
Po$l: R. Paplauskas, J. Ka

valiauskas, D. Stanelis, J. Du
das, J. Kelia, F. Jurpulis, Dz. į

Lrikšis, J. Gelumbauskas, Dr.

giiiiiiiiuiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiusBiiiiiiiiiiinnuuiiiuiiiiiiHiiuiiniiaHDi

3352 Superior Ave
CLEVELAND, O. Tai naujas “Dirvos” adresas. Tėmykit.

tina šįmet sausio mėnesyje ka
lėjime nusižudė persipjaudama 
sau gerklę. Vyrui kaip girdėti 
ketinama 'bausmę sumažini, pa
leist del užlaikymo vaikų. Jis 
bus išsėdėjęs vienus metus.

q GERB. r*
^OPRAGILO KAMPELIO
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IR MANO ŽODIS LIETUVOS UNIVERSITETO 
STUDENTU REIKALE

“Dirvos” Nr. 8, P. M. And
rius savo straipsnyje “Del toO J CO \ 1C11UO HICIUO,

Tai ko žmonės užgyvena ant Keisto Telegramo” gana plačiai 
šio margo pasaulio. *r nevykusiai išdėstė savo pa-

Perkunadievaitis. ž>uras> ir kadangi jis pasivadino 
i Sandariečiu tautininku tai su 
! tokiomis jo pažiūromis geri 

WORCESTER, MASS. tautininkai sutikti negali.
Yra tarmė: “Rodau jam šir- 

jidį jis nesupranta, sa'kau tiesą, 
jis netiki.” Taip lygiai yra ir 
su p. Andrium. Kada iš Lietu
vos atvyko studentų organiza
cijos “Neo-Lithuania” atstovai 
parinkti iš savo tėvynainių au
kų baigti statyti neturtingiems 
studentams-tautininkams bend- 

Vieta seimui pa- j rabutį Kaune, jų prakalbų laiko 
j C. Brooklyne p. Andrius turėjo 

Va- nrocrn'S Kuli ir snvn nbniniimnn-

tiems Unliversiteto 
gaivalams?. .. .

daugiausia automobilių, ba 
jos nesiranda mieste, ale to
li laukuose ant farmų. Rei
kia taip pat geros baltakės 
ir gero raugyto vyno kad 
kariumenė butų narsesnė.

Ale kad varlės daugiausia 
iš balų išeina savo chorais 
giedoti varlamušių himną 
tik nedėldieniais per sumą, 
generolas Įsakė kad butų 
griežtai prisilaikoma įsaky
mas važiuoti kas nedėldie- 
nis per vasarą Į laukus tik 
per sumą.

O kad tas viskas kainuo
ja labai daug dolarių, tai 
vyriausias varlamušių (ge
nerolas Įsakė sako kuopai 
gauti tuos pinigus “Dirvos” 
štabe. Ale kad gražiuoju 
negali gauti, o gatvėj užpul
ti “Dirvos” štabą ir atimti 
pinigus negali, kaip pasise
ka atimti plakatus iš dalin
tojų, tai nutarė pasamdyt 
visus miesto šunadvokačius 
ir papirkt visus teisėjus ir 
išreikalaut iiš “Dirvos” .ba
talijoną dolarių nuostolių ir 
iš tų padėngt visus šios va
saros vajaus prieš varles 
kaštus.

Kaip generolo Įsakyta — 
taip armijos .ir padaryta.

Nurėkė kad reikia gaut 
iš “Dirvos” batalijoną dola
rių, pasamdė šunadvokačius 
ir papirko teisėjus, ir iškė
lė provą ir laimėjo batalijo
ną dolarių.

Dabar Įtik laukia vasaros 
ateinant, jieško farmų ku
rios turi didžiausias balas, 
perka automobilius, spaus
dina proklamacijas šaukian
čias'visus varlamušius ir jų 
pritarėjus į kovą, ir nuskir
tose valandoje, laike didžių
jų mišių, Uoduos bačkas ra? 
zinkinės, vešis (didžiausius 
kuolus, o kai nematys var
lių tai ims vienas kitam gal
vas daužyti kad patenkint 
savo karišką ūpą.

Varlamušių armijoj entu
ziazmas neapsakomas: turi 
batalijoną dolarių nuo be
dievių liberalų, išgaudė vi
sus Slaptus Spragilaičius, iš
naikino jų Slaptą Sąjungą, 
pati gerb. Spragilą uždarė 
Kauno išgriautoje pilyje, o 
“Dirvą” pasiuntė ant Mar
so kur ji daugiau negalės 
rašinėti apie varlamušių 
manebrus gatvėse, bažny
čioje ir po bažnyčia.

Vietoj liberalų šlamšto 
dabar jie už tą batalijoną 
dolarių leidžia savo “Varla
mušių Bala”, kuri pilna pui
kiausių žinių apie varlamu
šių muštynes su varlėmis ir 
vienas kitam puodynių su
daužymą; apie išnaikinimą 
visų liberalų, apie užvaldy
mą visų draugijų, ir obalsiai 
tik skamba:- “Kiaulandas 
yra musų!”

Ale Slaptos Snragilų Są
jungos Spragilaičius ne vi
sus varlamušiai išnaikino, 
ir jų dar kur ne kur po vie
ną ar tris likusieji varo sa
vo slaptus šnipinėjimus ir 
raportuos ką varlamušiai 
žada toliau daryti su liku
siais pinigais iš to batalijo- 
no dolarių*. Kas daugiau 
bus susekta vėl bus praneš
ta vyriausiai galvai ger'b. 
Spragilui, nors uždarytam 
Kauno išgriautoj tvirtovėj, 
o jisai kaip nors išleis ži
nias nusiminusiems libera
lams ir išdrikusiems Slap
tos Spragilų Sąjungos Spra- 
gilaičiams.

kuri 'buvo niekinama ir gujama 
laukan? Ar žino pagaliaus kad 
kaip kurių Liaudininkų garbina
mas profesorius Širffkus būda
mas Universiteto rektorium pa
taikaudavo 
svetimiems

Tolesniai, iš kur p. Andrius 
gal: primesti Smetonai ir ki
tiems apie dvarų nedalinimą jei 
žino kad tas buvo Pažangos par
tijos programe su tam tikrais 
išvedžiojimais kad visai smul
kus ūkis Lietuvą negali pakel
ti; bet partijai žlugus, taip pat 
žino kad Pažangiečiai kaipo 
partija neegzistuoja ir savo at
stovų Seime neturi, ir tokių dva
rų nedalinimo įstatymų negali 
pravesti.

Antgalo, ką gi bendro stu
dentų organizacija gali turėti 
su ta ar kita partija jeigu stu
dentai turi savo tikslus, būtent: 
mokinis, mokintis ir užbaigus

Rengiamasi prie Seimų. Šį
met čia turėsime du Seimu — 
Sandaros ir Tėvynės Mylėtojų 
Drau'gij os.

TMD. Seimas bus sekančiai: 
Sesijos prasidės 10 d. gegužio,
7 vai. vakare, ir 11 d. gegužio. 
Jei dar bus reikalas galima bus 
tęsti ir toliau.
rinkta Lietuvių svetainėj, 
Endicott St. 11 d. gegužio 
-kare bus koncertas.

Su TMD. Seimo rengimu 
pinasi vietinė TMD. 50 kuopa, 
kuri šiaip čia smarkiai darbuo
jasi. Kuopa dabar turi apie 65 
narius, o i'ki Seimo mano su
traukti iki šimto.

Seimo rengimo darbuotojai klausęs jų, nebūtų reikėję per ninkais.
~ -- į Tolesniai, kam p. Andrius

čiutė, Juzė Rauktytė, P. A. Dė- reikalams kenkti. Lygiu budu iband o Sandarcą sekretoriaus 
.■>----- s.r ir—I butų galėjęs gauti studentų or-j padarytą klaidą užgirti? San-

TMD. 20 kuopa rengia dide- ganizacijos leidžiamą laikraštį! daros sekretoriaus pasielgimas 
abu jie mirė ligonbutin nu- Jį koncertą kovo 20 d., paminė- “T".....   T .....” 11.....

Visi jimui Dr. V. Kudirkos 25 metų
Sužei- mirties sukaktuvių ir 20 metų 

nuo spaudos atgavimo. Viska?i 
atsibus Lietuvių svetainėj, 26 

Į Endicott St. TMDietis.

siauras 
po apa
rėjęs, o 
Štai ant 

žmo-

rū

i progos būti ir savo abejojimuo
se persitikrinti; visiems klau
siusiems buvo tinkamai atsaky
ta. Ar p. Andrius prakalbose 
buvo ir ar nors kiek aukavo ne
žinau, bet spėju kad jeigu butų 
buvęs ir girdėjęs prakalbą ir | mokslą būti savo šaliai naitdin- 

j abejotinuose punktuose butų pa-1 gaiš veikėjais-<kulturos darbi-

iššoko 
žeidė; du mirtinai susižeidė —jdynas ir M. Kaselis. 
Mikas Petuška ir Juozas Urbo
nas 
gabenti, o kiti pasveiks.
susižeidę yra Lietuviai, 
sta viena ir moteris, Airė.

Iš miesto važiavęs karas 
mato kad bus pavojus, bet 
į pakalnę važiavo negalėjo 
silaikyt. sugedo motoras, ir 
kas buvo perniek.

Antras atsitikimas taipgi na- 
vatnas kad kasyklose prapuolė 
arglirlkasis.
21 d. — Antanas Ješinskas, pa
vienis, suvirs 30 metų amžiaus, 
išėjo į darbą kaip paprastai, ir j 
(Daigiau namon negryžo. Ku-1
rie su juo sykiu

pa- 
kad
su- 

vis- “Už Tėvynę”. Vasario 28 d. 
Lietuvių salėje Aušrelės Drau
gija perstatė gan puikų patrio- 

! tišką veikalą, “Už Tėvynę”, peri- 
Tai buvo’ vasariokill akN> Parašytą BĮ. Kadagu-

1 čio. Muziką veikale prie dainų . 
pritaikė p. Dirvelis, Aušrelės

i Choro mokytojas.
Pasekmės perstatymo

čeponis, J. Kavaliauskas, 
Užkurėlis, I’. Naidi 
vičius, I. Lau'kaga 
dži: 
J. Baravikas, E. Gibena, J. Sa-
banas, V. Astupas, U. Butkai- 
tč, K. Gelumbauskis, J. Juzė
nas, J. Skrialis, M. Paplauskas, 
A. Kazlauskas, S. Dcmbrauskas,
J. Paplauskis, J. Navalinskis, K. 
Stroga. Viso $105.

Rengėjai taria širdingai ačiū 
visiems aukavusiems kurie ne
užmiršo Vilniaus Lietuvių naš- 
laičilk P- F‘ rfelu“juo“syk7u dirbo” sako kad j Puikios iš visiJ atžvilgių.

Nauja finansinė Įstaiga. Čia , jis savo laiką kasykloj išdirbo 
susiorganizavo viena nauja fi- ' 
nansinė korporacija — Rūta 
Building and Loan Association, 
arba Lietuviškai sakant Rūtos 
Rudavojimo ir Paskolos Draugi
ja, kuri daugeliui Lietuvių ga
les pagelbėt įsigyti namus ar
ba 
bus galima ir pinigus susičėdyt. 
Rūta inkorporuota Pennsylvania 
valstijoj 'ant $2,000,000; Šerai 
bus po 10 centų. Inkorporuota 
vasario 19 d. Vasario 26 d. bu
vo pirmas mitingas Adv. McClu
re ofise, kur likos išrinkta, pir
mi direktoriai iš šių ypatų: 
Kazlauskas, Jr., P. Volungevi-i pas kuriuos 
čia, J. Virbickas, F. Pikšris, 
Savickas, A. Vainorius, J. 
Maskeliūnas M. Martinonis,
K. Mažiukna, J. A. Katkus, Di- ta kepurė galėjo likti eina
rektoriai tarp save pareigas pa-į spėjimai, už (ką kiti jo bendrai i 
siskirstė’ sekančiai: Pirminiu-i pradedama tardyti. Kaip da
liu išrinkta J. M. Maskeliūnas,: lykas paaiškės nežinia, 
.pagclb, — J. A. Katkus, antruįjimai vis eina, 
pagclb. — J. Virbickas, Sekre-; Kaip pereitą metą buvo pra-! 
torium — J. Kazlauskas; pagel-! nešta apie Praną j 

bininku J. K. Mažiuknas; iždi-j kuris dinamitu susprogdino pul-j 
ninku P. Volungevičia. jiuimį, tai jis gavo tris metus ■

Pittsbuigiečiams tokia įstai- kalėti, o jo moteris buvo areš-! 
ga jau senai reikalinga buvo,! luotą pereitą spalio mėnesį už, 
bet nebuvo atsakančio žmogaus I palaidą gyvenimą ir vertimą sa
kusis galtėų viską tą vest. Da- vo 14 m. mergaitės taip pat da
bar užbaigęs mokslus J. Kaz-iryli. Anusevičienši gavo ketu- 
lauslkas, kuris apsigyveno Pitts-1 ris metus kalėjimo, o vaikai pa- 
burge ir turi real estate ofisą, | imta į vargšų prieglaudą.

biznius, o daugeliui

zacija yra poniška?
butų poniški jie bendrabučio ne-i 

įstatytų, nes ponai ir šiaip turi 
j kur gyventi. Toliau p. Andrius 
sako: “Skaitančiai visuomenei 
senai buvo žinoma kad ta orga
nizacija yra taip sakant Lietu
vos ponijos pasekėjai kurie de
da visas pastangas kad Lietu
voje nebūtų dvarai išdalinti del 
skurdžių žmonelių.” Iš kur už
ėjo p. Andriui ta mintis? Lie
tuvoje kaip ir kitur įstatus lei- 

| džia ne studentų organizacijos, 
i bet šalies atstovai — Seimas — 
! tą rodos ir vaikas žino; o p. An- 
[ drius, Sandarietis ir apsišvietęs 
! žmogus, tekį dalyką pražiūri ir 
į viską suverčia ant vargšų stu
dentų. Toliau, kaip ta organi
zacija galėjo būti plačiai visuo
menei žinoma kaipo “ponų or
ganizacija”, jei ji gyvuoja vos 

! antras metas ir susideda iš Uni- 
| versiteto studentų, daugiausia, 
I kiek žinoma, buvusių karininkų 

rasta jo . . gryžusių iš fronto arba tik lai-
J.! kepurė, kaip gandai eina. Kaip Lošėjai s.no uzcuo is a i <o jc£naj lpasj,jįuo.savu,sjlj nroks'lą tę-

Di- ta kepurė galėjo likti eina tik j ®anPulkla'- Pet lr sal’™a "isti? P. Andrius drysta Lietu- 
vo iškalno to tikėtis, neštai yra . . .... . .. . .• . . .. . • w i. • ! vos patriotiškus jaunuolius taipgeriausi artistai Worcesteriol ., . ,. . ’ .
...... t • a nerimtai engti ir jų padėtą tru-aipielin-keje, gal ir Naujoje An- ....lyrine- j.. . J są ginant Tėvynę nuo priešų iš

sijoję. 'niekinti ir jiems kenkti. Ar ži-Bravo Aušrele kad perstato . , . , TT .- ----- no p. Andrius Lietuvos Univer-
i gerus veikalus. ,Anusevičių, . siteto gyvenimą ’kada pirmuosei Dabar artistai ketina apsuk- . * . Tt •~ . L. ... n i ■ savo (gyvenimo metuose Umver-■ ti didesnes kolonijas Naujoje. ... . . , -. ... . 2 .. , siteto studentu sudėti sudarėAnglijoje su tuo veikalu. . . ‘ ‘ ... .. v .. sveimas gaivalas, Lietuviškiems Aušreles Koresp. . , . . . . . . .į stuidentamis-karininkams esant 

fronte? Ar žino p. Andrius 
kaip sunkiai prisiėjo gryžusiems 
iš fronto karininkams studen
tams kovoti savo šalies Univer
sitete už savo Lietuvišką kalbą

KAIP VARLAMUŠIAI 
IŠGRAJINO BATALI-

JONĄ DOLARIŲ
Slaptos Spragilų Sąjun

gos Spragilaičiai slaptai ap
reiškia vyriausiai Slaptos 
Spragilų Sąjungos galvai 
gerb. Spragilui ką jie sušni- 
pinėjo šiose dienose. Ba iš 
jų nosių, ausų ir akių nie
kas negali išsisukt. Slaptų 
Spragilų Sąjunga prasipla
tinus po visą žemę, 'turi na
rių nuo Jeruzolimo iki Sla
bados, nuo Superior avė. iki 
Brazilijos, ir jų randasi ir 
namuose, ir kratuvėse, ir 
klebonijose ir bažnyčiose, ir 
ant vargonų ir po vargo
nais, ir varlamušių ir kuni
gų posėdžiuose, ir iš visur 
kasdien ūžia vyriausiai gal
vai gerb. Spragilui oriniai, 
šniūriniai, virviniai, vieli
niai, siuliniai, popieriniai ir 
liežuviniai raportai kas kur 
kada kaip dedasi ir kur ka
da kas ką veikia. Ale kad 
ne visi slapti raportai turi 
svarbos ir kad ne visi gali 
būti skelbiami tai kiti pasi
lieka žinioj vyriausios gal
vos gerb. Spragilo.

Dabar a'tejo slaptas ra
portas sekantis:

Varlamušių generolas da
vė savo glauną pranešimą 
visiems varlamušiams kad 
jau ateina pavasaris ir kad 
tuoj prasidės piknikai, kad 
atšila balos ir varlės jau ki
ša savo galvas iš po žolių Į 
pavirši. Tai yra didžiau-

“Jaunoji Lietuva”, 'kuriame yra padėjo ir Sandarą ir Sandarie- 
atspausdinta tos organizacijos į čius į keistą padėtį. Tikriau- 
įstatai ir obalsiai kuriais ji va-1 sias dalykas yra tas kad San- 
dovaujasi. i daros sekretorius savo įsišoki-

Savo straipsnyje p. Andrius! mu peržengė vieną iš svarbiau- 
pradeda: “Iš poniškosios dalies siu Sandaros principų, būtent, 

’ studentų susitvėrusi organiza- rėmimą kultūros ir tautybės, 
cija ir pasivadinusi ‘Neo-Lithu-i Jeigu p. Andrius butų vienas iš 
ania’.” Iš kur p. Andrius žino! tokių žmonių katras sveikai iš- 

° ' kad tie studentai ir jų ergani-. reikštai minčiai butų patikėjęs, 
Jeigu jie be abejonės savo straipsnio ne

būtų rašęs ir nebūtų griebęs Į 
M. Blčvergo labai sveikai išrei
kštas mintis taip keistai atsaky
ti. Nejaugi p. Andrius mano 
kad ką 'Liaudininkai pasako tai 
Sandariečiai turi šventai pildy
ti? O ar Liaudininkai (ypač kai 
kurie iš jų) taip jau (butų ne
klaidingi? Argi Amerikiečiai 
butų taip nusigyvenę kad savo 
protu negalėtų vadovautis be sias ženklas kad varlamu- 
keno nors komandos? I £ * ’’ 1 1 -1-

Kas keisčiausia tai kad p. vą. O kad kova bus sunki, 
Andrius pirmiausia kailį išpė-!ba varliu veislę Dievulis su
ręs studentams kaipo dvarinin- tvėrė neišnaikinamą, reikia 
kų tarnams (nors tame jokių kad varlamušių armija butų 
faktų neparodė), tolesniai su- kuodidžiausia, kad kuodau- 
drožia M. Bičvergui už jo išrei-igiau varlių nukamavus iki 
kštas mintis apie Sandaros sek- ateis ruduo. O kad SU var- 
retorių, o ant galo taip užreiš- lėmis kovot, reikalinga kuo- 
kia, girdi: “Aš minėtų studen
tų darbui nesu priešingas, visur 
ir visada kalbu kad jų tikslas 
yra geras ir remtinas, bet ne
reikia paisyt ir aš nepaisau vi
sokių Vėjagaudų ir neisiu pas
kui juos.” Kaip tą viską su
prasti?. ... Pirmiausia dalyką 
išpeikia, paskui išgirta, paspi
ria koja ir žinokitės sveiki.

Prie užbaigos p. Andrius ra
šo taip: “Kas'link tų studentų 
tai jie mums yra gerai žinomi ir 
jų nusistatymai taip skiriasi 
nuo musų 'kaip 'diena nuo nak
ties”. čia kas nors keisto: ar 
p. Andrius nežino Sandaros 
principų, ar tuos principus kei
stai supranta. Taip gali kalbė
ti ir rašyti tiktai koks “interna
cionalistas” iš “Laisvės”, nes jis 
tautybės nepripažįsta, jam Lie
tuvos studentų nusistatymai ga-

gana
Pub- 

daug. 
ir dar

I likos buvo pažymėtinai 
i Veikalas irgi gan puikus 
pirmas to'kis Lietuvių kalboje. 
Veikalas perstato tikrą vaizdą 
iš Lietuvių kovos su grobikais' 
Lenkais.

Perstatyme dalyvavo šios pa-j 
žymesnės vietinės dramos spė- j 
kos: O. šarkaitė, J. Mitrikaitė,, 
K. Budinavičius, P. Skrickis, ! 
A. J. Gotautas, F. Skliutas, J. 

j Kamandulis, J. Gerulis, J. Kau- 
I Inkis, J. Petronis, B. Mingilas; 

dirbo pasakyt "kur! prie tų kiti kaipo šienpjuviai, 
liuosnoriai Lietuvos kareiviai, 
'daktarai, slaugės,’ Lenkų karei- 

žmonėms viaL DaIykas dedasi Lietuvos, 
Jis buvo I pirmuose metuose nepriklauso- 

j mybės, Lenkams 'besiveržiant į 
,-,A’ Lietuvą.

Lošėjai savo užduotis atliko 
Bet ir galima bu- Į

ir visliems einant namon jis at-Į 
siliko nuo jų, kiti nematė kur! 
jis nuėjo. Kasyk'losna ineinantį 
kožnas darbininkas paima tam 
tikrus metalinius numerius, o: 
išeinant turi vėl atiduoti, bet jo 
numerio nesirado. Sako kad gal j 
jis inpuolė kasyklose kur į per-' 
i'k’lin'fą ir dingo. Bet kasdien! 
policija jo jieško ir dar inesura- 
do. Jušinsko giminaitis pribu-l 
ves iš kito miesto spiria tuos su j

siams reikia rikiuotis j ko-

jis dingo. Antanas Ješinskas į 

turi pinigų banke $3,000 ir $500
J-1 turi paskolinęs tiems 

gyveno,
pasiturintis vyras.

Vėliau kasykloje

Mo- tą,

Prierašas korespondentui Pi
liečiui. — Ačiū už prisiųstą ži
nutę apie veikalą “Už Tėvynę”, 
bet talpiname pirmiau prisiųs- 

Redakcija.

S .....
didžiausis pasaulyje 
pasažierinis laivas. 
Kelionė juoitii tai 
kai vakacija pui
kiausiame kotelyje. 
Pasirūpinkit vietą 
iškalno, kelionė bus 
smagi ir be jokio 
vargo.

Daugelis manot apsilankyt šią vasarą savo gimtiniame kampelyje Lietu
voje — kiti net turit svarbius reikalus — bet nežinodami kaip kelionė gali 
pasisekti vis atidėliojat važiavimą. Kožnam užeina i mintį: “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. Kelionė be jokių keblumų. Kurie manot va
žiuoti pradėkit rūpintis iškalno. Klauskit informacijų ir laivakorčių kainų.

Ii būti ir yra taip skirtingi kaip 
'diena nuo nakties. Jeigu taip 
p. Andrius persistato tai jis nė
ra ir negali būti tautininku nei 
geru Sandariečiu.

Ateinančiame Sandaros Sei
me tas dalykas turėtų būti aiš
kiai išrišta, ar mes tarnausime 
tautybei ar kam 'kitam, ir ar 
Sandariečiai bus pasidavę Liau
dininkų diktatūrai ar gyvens 
savitu gyvenimu.

Perdaug jau įmes Sandariečiu 
tarpe turime visokių ‘ekstrimų’ 
kurie kartais j nesmagią padėtį 
įstumia išmintingesnius tauti
ninkus ir Sandariečius. •

Užbaigiant, noriu visifems tų 
studentų priešams (katrie neži
nodami dalykų stovio visokių 
nebūtybių prisvajojo) atsišauk
ti į Bendrabučio Rėmimo Komi
tetą (495 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.), prisiųsti už 12c. pašto 
ženklelių, ir jiems bus išsiun
čiama “Neo-Lithuanijęs” orga
nas “Jaunoji Lietuva”. Paskai
tę tos organizacijos įstatus ge
ras Lietuvis Įgys visai kitokią 
nuomonę. Taip pat patariu ir 
kaip kurių laikraščių redakto
riams paėmus tuos įstatus per
skaityti, nes ka jp dabar matosi, 
daugelis visai apie tai nieko ne
žino ir daro klaidas.

Užbaigiu, ir taškas.
Pr. Narvydas.

Prezidentas Coolidge atsikrei
pė Į kongresą prašydamas kad 
tuoj butų priimta numažinimas 
taksų iki 25 nuošimčių didelių 
nuošimčių mokėtojams. Dabar 
jie turi mokėt apie 40 nuoš. — 
Bet. 'kongresas labai neprielan
kiai Į tai atsiliepė. Gal but ne
priims to pasiūlymo.
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UŽ KĄ BALSUOTI ANT SLA. VALDYBOS KOVO M. DANGUS
pER savo gerus norus ir
1 neatsargumą, tautinin
kai Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje išsiaugino sau 
baubą prieš kurį dabar turi 
drebėti.

Tas baubas yra musų bol- 
ševikeliai, kurie po teisybei 
ir naudoja visokias piktas 
priemones' dasigriebti prie 
Susivienijimo iždo.

Dabar yra Susivienijimo 
Centro Valdybos rinkimų 
laikas. Tautininkai turi su
dėję savo spėkas išvien nu
slopinti tą baubą vėl ant po
ros metų. Nuslopinti ji vi
siškai jau pervėlu — perge
ni mes buvome, perdaug ki
tiems linkėjome gero, o jie 
tuo pasinaudoję pasišokėjo 
parodyti mums savo dantis.

Musų kova su bolševikais 
Susivienijime tik tada pa
sibaigs kai jie patįs išnyks. 
Nykimas matyt aiškus, bet 
ne iš musų priežasčių, o tik 
iš jų pačių aplinkybių.

Kolei dar reikia turėti 
reikalą su jais, Susivieniji
mo nariai turi žiūrėti kam

vast}, o Mohametas ta darė bū
damas apie 40 metu amžiaus. 
Kristus buvo sugautas ir nukry- 
žiavotas nepalikdamas jokių ai
nio, tik jo mokinimai vėliau iš
siplatino tarp, žmonių; Moha
metas daug sykių išsprukęs iš 
jo galvos jieškančių senų tiky
bų palaikytojų, su keletu pase
kėjų pradėjęs, pats savo .uogo
mis — irgnia ir kardu — įgy
vendino savo tikėjimą, pasili
ko Dievo atstovu ant žemės, ap
lankė septynis dangus (ne vie
ną, kaip.yra pas 'krikščionis), ir 
mirė geroj senatvėj, o iš savo 
kelių pačių paliko ainius, kurie 
taip ir tęsė inpėdinystę iki šių 
dienu. Katalikų bažnyčios gal
va buvo ir yra renkamas po 
mirčiai to katras viešpatavo.

Mohametonų religija yra ket
virta didumu tarp- didžiųjų pa
saulio religijų:
Buddistų yra apie
Rymo Katalikų
Brahminų
Mohametonų
Protestonų
Greta Katalikų

500,000,000
300,000,000
250,000,000
235,000,000
200,000,000
120,000,000

TZOVO 21 d. Įvyksta susilygi- 
1 nimas dienos 'su naktimi, 
kadangi tą dieną saulė pereina 
ekvatorių — liniją dalinančią 
žemes skritulį į šiaurinį ir pieti
nį galus. Saulė ateina į šiauri
nę žemės pusę, ir tą ėjimą tęs 
iki birželio 20 d., kuomet vėl lei
sis atgal pietų galan.

šitokis saules vaikštinėjimas 
į šiaurę ir į pietus yra tik pa- 
rankumui praminta, nes tikre
nybėj taip atsi'buna delei žemės 
keliavimo aplink saulę, žeme 
kildama dalimai pakrypus savo 
sukimosi ašimis šiauriniu galu 
toliau nuo saulės, pietiniu ar
čiau, kada žiemos laiku buna 
vienoje saulės pusėje, šiaurinis 
polius būna toliau nuo saulės, o 
pietinis arčiau; vasaros laiku 
šiaurinis žemės polius esti ar
čiau saulės, pietinis toliau, to
kiu bildu pasikcitinėjimams ei
nant Ikeitinėjasi ir šiluma.

Šiaurinio poliaus buvimas ar
čiau ir toliau saulės apsireiškia 
saulės pozicija žiemos ir vasa
ros laikais. Žiemos metu saulė 
pereina per dangų žemai pie
tuose, o vasaros laiku augštai,

paveda savo organizaciją ir 
savo pinigus kuriuos deda
si kad turėtu ligoje, o kad 
butų kuo palaidoti po mir-j 
ties.

Bolševikai turi kitus tiks
lus lysdami prie SLA. iždo.

Mes nuo saves patariame 
SLA. nariams ‘Dirvos’ skai
tytojams balsuoti už šiuos 
kandidatus ant viršininkų:

SAMAROS SNIEGO
KALNAI

“ J šRODO lyg geografiškas juo-
* kas sakyt kad gelžkelis kurį 

Prancūzai rengia statyti sker
sai -Saharos Tyryną iš Algerijos 
link Niger Upės, nors dauguma 
jo pereis per Karštąjį Ruožtą, 
turės eit per vulkaniškų kalny
nų eiles padengtas sniegu bėgy
je trijų mėnesių per metus —

St. Gegužis — prezidentas
V. Kamarauskas — vice-pr.
P. Jurgeliutė— sekretorius
T. Paukštis iždininkas ; I)er Hoggar Kalnynus Saharoj”, 
J. M. Danielius — globėjas i.saiko Sulėtinąs iš Washington, 
J. Žemantauskas ” 1 H. C-> National! Geographic So-
Dr. E. G. Klimas — dakta- ,c«ety raštines.

ras-kvotejas.
Atminkit šiuos vardus ei

dami į kuopos susirinkimą, 
ir patarkit kitiems balsuoti 
už juos. ▼ ▼ ▼

Del Panaikinimo Moha
metonų “Popiežystės”

Mustapha Kemal Paša, Tur
kijos valdovas, nusprendė pa
naikinti Mohametonų kalifatą, 
kas tiek reiškia kaip katalikų 
pasaulyje panaikinimas Romos 
popiežiaus sosto ir pavarynias 
popiežiaus visai nuo vietos.

Ką darytų viso pasaulio ka
talikai pajutę kad jų tikybos 
gaiva iš Romos išvaromas ir ne
tenka savo vietos nei turtų per 
šimtmečius užgyventų?

Tekioj pozicijoj atsiduria da
bar Mohametonai, kurie sudaro 
ne vien Turkiją, bet ir kitas 
skaitlingas valstybes, sykiu da
lį Indijos, Persiją, Egiptą ir kt.

Rusijos bolševikai panašiai 
su visomis tikybomis Rusijoje 
padarė, bet tenai nesirado jo
kia vyriausia galva visuotinos 
tikybos, išskyrus Tichoną kaipo 
Rusų stačiatikių vyresnįjį, ku
riam atėmė teises.

Bet Turkijos padėtis kitokia. 
Kiek liečiasi vidujinės tvarkos, 
Paša gali suvaldyti ir fanatiš
kiausius Mohametonus, vienok 
ar kjtų kraštų Mohametonai ne
gali pradėt tiky'bi.škų karų prieš 
Angoros valdžią, kaip prieš tų 
pačių Turkų pratėvius per šim
tus metų vedė kryžeivijas fana
tiški viso pasaulio katalikai kuo
met Jeruzelyje buvo panaikin
ta katalikų teisės ir jų tikyba 
paniekinta.

Mohametonų tikėjimo galva 
yra tiesioginis ainis Didžio Pra
našo Mohameto, kuris apie G00 
metų po Kristaus savo tikėjimą 
įkūrė su tokiomis pat sunkeny
bėmis kaip pakelė Kristus. Tik 
skirtumas tame kad Kristui dar 
kūdikiu esant reikėjo bėgt į ki
tą miestą su motina gelbėti

“Ši didelė kalnų sritis tikre- 
.nylbėj užima apie tiek kaip Alpų 
kalnynai, bet dauguma jos gu
li tiktai nuo 4,000 iki 6,000 pū
dų virš jūrių linijos. Du čiuku
rai, Kalnai Watellen ir Kikena, 
randasi apie 900 mylių tiesioj 
linijoj beveik lygiai į pietus 
nuo Algiers miesto, perviršija 
8,000 pėdų augštį, o Kalnas II- 
limane iškįla iki 9,000 .pėdų.

“Kuomet žmogus gauna tik
rų ftictelišta žinių apie tikrąjį 
Saharos stovį, nekurie priimti 
manymai ir Įsivaizdinimai įgau
ti nuo jaunystės turi būti atme
tama. Sahara nėra vien sritis 
smėlyno tyrų, nei karavanai ar
ba armijos neprapuola smėlyne, 
išskyrus laibai retus atsitikimus 
didelėje plotmėje į rytus žino
moj kaipo Libyškas Tyrynas.

“Paprastas pavadinimas ‘Sa
hara yra smėlio jure’, kuris la
bai lengvai nusirita nuo liežu
vio, yra klaidingas ir dalimai 
neteisingas, kadangi to tyryno 
paviešis turi daug įvairianybių 
skiriančiųsi nuo gilių nuslūgi
mų po suvirs 100 pėdų žemiau 
jūrių linijos iki plačių plotų pa
kilusių iki penkių ar šešių tūks
tančių pėdų virš, o netartose 
neprieinamose vietose dar augš- 
čiau. Įsispraudę tarp smėlio 

j laukų ir ir oazų randasi taipgi 
eilės palaidų akmenų ir akme
naičių ir kloniai kurie turbut 
praeities amžiuose buvo upių 

i keliai.
“Skersai tą vejų nušluotą dy- 

| kurną, kurios pavirins įvairiai 
keičiasi, tęsiasi platus ruožtas 
skalynų, kartais pasislepiančių 
po paviršiu, o kartais išlalančių 
į aug.štumas ir 'kalnus, sudaran
čius Hoggar aug.štumas.

“Dalis šios Hoggar augštu- 
mos yra gausi vandeniu ir pro- 
duik'tivė, bet taip mažai Euro
piečių yra buvę toj šrityj jog 
beveik ir nėra patiekta aprašy
mo medegos apie tą kraštą ar 
jo žmones ką butų galima duo
ti žingeidaujančiam skaitytojui.

vaizdingiausiu šmotų Igy-1 Vienas iši

literatūros paliečiančių tą sritį 
yra Pierre Benoit’o romansas 

j ‘Atlantide’. Jame net paminėta 
skeletas upės sistemos, nors jos 
vanduo esąs nusistatęs tekėti 
tik tam tikromis valandomis, 

! kadangi apšaukė streiką daugel 
. metų tam atgal. Kartais, tos 
j opės teka per keletą mėnesių ii 
retkarčiai per visą metą. Ighar- 

I ghar, didelis klonis ir senoviš- 
] kas vandens kelias nusitęsiąs 
! Hoggar Kalnynų per tolumą 
890 mylių iki Shott Melrhir, 

I vis dar vadinama vardu Upes, 
nors ji visai yra sausa. Vienok 
jos kelyje galima rasti po bis- 
kelį prėsko vandens gyvūnų luk
štų.

■ “Vienas iš senovinių upelių 
kuris prasidėjo Hoggar Kalny
nuose, vadinamas Taffassas- 
sent, tikima buvęs, metų metai 
tam atgal, dalimis Niger Upės 
kelio. Kreidos gadynėse, kaip 
nekurie geologistai tiki, didelė 
dalis Saharos buvo po jure ku
ri Tęsėsi nuo Atlantiko iki pat 
Hoggar Kalnynų. Atrasti jū
rių gyvūnų lukštai ir kiti da
lykai įvairiose tyryno dalyse tą 
teoriją kaip tik ir patvirtina.

“šie kalnai, per kuriuos per
eina Kancero ruožtas arba sau
lės, kelias tiesiai virtšugalvyje 
musų vasaros laiku, randasi ru- 
bežinėje linijoje, tarpe Vidurže
mių augmenų šiaurinės Saharos 
ir tropiškų augmenų egzistuo
jančių pietuose nuo jų.

“Prie jų pašonių žemumose 
yra keliolika gerai vandenuotų 
oazų palaikančių dideles gentes 
Berberų. Jie yra žinomi ka po 
Tuaregai ir skaitosi prie pačių 
laukiniausių nomadų rasių ku
rios įgyvena tuose tyrynuose. 
Kitados jie turėjo nepavydėtiną 
garbę kaipo didžiausi plėšikai 
Saharoje, tečiau Prancūzai pasi
stengė suvaržyti j*ų tokį papro
tį. Jų šalis randasi geroj vietoj 
padrąsinimui jų prie tokių pa
linkimu. Ji randasi prekybos 
kelyje kur eina karavanai nuo 
Niger upės į šjiaurę linkui mae 
žai vandens turinčių plotų šiau
rėj ir pietuose. Dauguma Tua- 
regų patapo gabus kupranuga
rių raiteliai kad pasekmingiau 
galėtų pasivyti ir apiplėšti savo 
aukas.

“Tų žmonių papročiai visada 
turi savyje žingeidumo kadan
gi jų moteris yra ‘namų galva’ 
ir diktuoja išėjimus ir parėji
mus savo vyriškio. Mirus vy
riausiam jų valdovui jo vyriau
sios sesers sūnūs, bet niekad ne 
jo sūnūs, lieka parenkamas už
imti vado vietą, žinoma su už
tvirtinimu visų tos gentės žmo
nių.”

i
.beveik netoli viršugalvio.

šituo tarpu ir mėnulis perei
na j pietus per ekvatorių, taigi 
pasitaiko užtemimai ir saulės 
ir mėnulio, nors ne visose že
mės dalyse matomi ir ne visada 
vienodai, kadangi mėnulis dik- 
čiai įvairiuoju savo kelią aplink 
žemę.

Kurie turit visos žemės žem- 
la.pius galit matyti kaip toli į 
šiaurę arba į pietus saulė daei- 
na. Ant žemlapių yra pažymė
ta ekvatorius ir du ruožtai — 
vienas pietuose, kitas šiauriuo
se. Pietinis vadinasi Kaprikor- 
no ruožtas, šiaurinis — Kance
ro ruožtas. Tų ruožtų srityje 
gyvenantiems žmonėms saulė 
kas pusmetis būna stačiai virš 
galvos. Pažiūrėkit taipgi kaip 
dar tie ruožtai yra toli nuo mu
sų gyvenamų sričių. Jeigu sau
lė daeitų iki musų gyvenamo že
mės ruožto, vasarop butų daug 
karštesnės, šiaurūs ledynai be
veik visai nutirptų iki rudenio, 
ir šiaurės sričių tyrinėtojams 
nebūtu tokio keblumo kokį jie 

■ turi dabar per ledus negalėdami 
dasivaryt iki reikalingų sričių. 
Prie to, musų srityse trumpu 
laiku vasaros bėgyje naktų vi
sai nebūtų, matytume saulę nu
einant kiek žemyn, praeinant 
pro šiaurinį žemės galą ir vėl 
kįlant augštyn rytuose. Toliau 
į rudenį ir pavasario metu ma
tytume šiaurės šviesas taip kaip 
dabar mato šiaurės gyventojai.

Šis mėnuo Idar yra geriausias 
prisižiurėjimui daugumo pirmo
jo didumo žvaigždėms. Visa 
Oricno konsteliacija tebesimato 
pilname savo gražume, paskui 
ją seka žvaigžde Sirijus atsili
kusi kiek- rytuose ir žemiau, į 
pietus; dar toliau į rytus ateina 
žvaigždė Proeyon. šiauriau ma
tosi dangiški Dvynai Kastor ir 
Pc'lluks su gelsvom žvaigždėm. 
Paskui jų ateina (pjautuvui -pa
naši Liūto konsteliącija su rus
va 'žvaigžde Regulų. Na o vė
liau vakare jau pasirodo konste
liacija Vilgo su balta žvaigžde 
Spika daugiau pietuose, o šiau
riau nuo jos užteka konsteliaci
ja Bootes su gelsva žvaigžde 
Ai'kturu. Tos dvi paskutinis 
konsteliacijos bus matomos per 
vasarą, Bootes iki pažiemio, nes 
ji yra šiaurinė grupė. Prie jų 
prisidės dar keletas kitų vasa
rinių konsteliacijų, bet ne taip 
gražių žvaigždėmis kaip vises 
žieminės.

Grupė baltų žvaigždžių Pleja
dų ir V-pavidale grupė Tauro 
su rusva žvaigžde Aldebaranu 
sutemus jau esti vakarų pusėj 
meridiano.

Andromeda, Persėjus ir Kas
iopėja leidžiasi apie 10 valan
dą; paskui jas seka Auriga gru
pė su gelsva žvaigžde Kapella 
esančia beveik virš galvos tuoj 
sutemus.

Planeta Venus matosi visoje 
savo puikybėje augštai vakaruo
se saulei nusileidus, ir turintie
ji geras akis gali ją matyti dar 
prieš saules nusileidimą, sping
sinčią apie ketvirtdalyje augš- 
tumo nuo saulės, arba pusiau- 
kelyje tarp meridiano ir vaka
rų. Vieną vakarą įsižiūrėję kur 
Venus randasi tuoj kaip tik sau
lės spinduliai pasislepia, kitą pa
vakarį galima ją surasti dar 
prieš saules nusileidimą truputį 
aukščiau nuo vakarykščios vie
tos.

Bolševizmo Gyduole
Čekoslovakija, nauja po ka

ro atsisteigusi valstybė iš Aus
tro-Vengrijos pavergtų žmonių, 
džiaugiasi atsikračius bolševiz
mu sekančiu biriu, kaip sako 
Užrubežinių Reikalų ministeris 
Beneš:

“Mes nuveikėm bolševizmą 
leisdami bolševizmui pačiam nu
veikti save. Juo daugiau žmo
nės kalba apie bolševizmą tuo 
greičiau atgrista jo.

“Musų radikalai aplankė Ru
siją su entuziazmu ir sugryžo 
netekę vilčių.”

Teisingai sakė musų bolševi- 
kėliams Dr. J. šliupas: “Pabū
ki! Rusijoj porą savaičių, ir už
teks jums bolševizmo.”

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

(Tąsa iš pereito num.)
SKIRSNYS XXII.
čandi Griuvėsiai.

pO audros, prieš kurios atėjimą Smaugi- 
kas tątuavo Džalmą, 'buvo labai gied

ras vakaras.
Mėnulis švietė ant 'keistų griuvėsių, 

ant kalno, tankioje girioje, apie tris vars
nai nuo Batavijos. Prieš horizontą mato
ma buvo kontūrai augš'tų muro sienų, ap
griuvusių nuo amžiaus ir gamtos veikmės. 
Keli mėnulio spinduliai apšviečia didelę 
stovylą, pastatytą prie milžiniškų laiptų, 
kurių akmens buvo apžėlę žole. Aplinkui 
buvo įvairių baisių apdaužytų stovylų. . . .

Niekas kita negalėjo būti taip bjauru, 
kaip tie griuvėsiai, pilni baisūnų stovylų, 
užleisti, pamiršti.

Vienoje griuvėsių kertėje, prie nedi
delės lempos žiburio sėdėjo tris vyrai. Vie
nas jų, apie keturiasdešimts metų amžiaus, 
buvo apsirėdęs apiplyšusiais Europiečio 
drabužiais; iš veido matoma jų buvus Mu
latų padermės, tai yra — 'balto vyro ir In
dės moters 'vaikas. Antras — tvirtas Af
rikos negras, storom lupom, didelių pečių, 
išlinkusiom kojom; apyžilis, pridengta gal
va; jis stovėjo šalę Indo. Trečias miegojo 
ant skuduro, patiesto kertėje.

Šitie tris vyrai buvo Smaugikų vadai, 
jieškomi Indijoj; jie pasislėpė Javoje, kon
trabandininko Magalo globoje.

— Malajas dar negryžta, — pratarė 
Mulatas, vardu Paringas, bjaurios žmog
žudžio išžiuros. — Gal Džalma nudėjo jį?

— Rytmečio audra išmasino šliaužlius 
iš urvų, — pastebėjo negras, — gal kokia 
gyvatė įkando, ir dabar gal jo 'kurie šliauž- 
liai miega....

— Kad rėmus gerą darbą, nereikia bi
jotis mirties, — pridėjo Paringas.

Jiems bekalbant, miegojęs žmogus su
klykė ii’ suvaitojo. Visi pažiurėjo kertėm

— Visados sapnuoja, — pastebėjo neg
ras Paringas; — visados atsimena tą žmo
gų !

— Kokį žmogų?
— Ar neatsimeni kaip pirm penkerių 

metų tasai žiaurunas pulkininkas Kenedis, 
Indijos budelis, atėjo prie Gango pakraš
čių tigrų medžioti, su dvidešimčia arklių, 
keturiais drambliais ir penkiasdešimts tar
nų?

—Taip, taip, ir mes tris, žmonių me
džiotojai, geriau už jį pasilinksminome! 
Kenedis nepagavo tigro, gi mes savo pa
gavome. ... Taip, tas Kenedis, tigras su 
žmogaus veidu, inpuolė Į musų slastus ir 
“Gerų Darbų Broliai” parūpino didelę auką 
savo deivei Bovanei.... Nuo to laiko jis 
vis sapnuoja Kenedį, kai mes jį smaugė
me, užnėrę virvę ant kaklo. ... Su juo bu
vęs juodas 'keleivis irgi buvo užsmaugtas.

Miegojęs Indas pabudo, nubraukė pra
kaitą nuo kaktos ir pratarė, apsidairyda
mas:

— Broliai, vis tas sapnas. ...
— Bet ant laimės tavo galva ir tavo 

rankos yra tvirtos, — perkirto Paringas.
Indas nieko neatsakė, tik pridengė sau 

veidą delnais. Po valandėlės pratarė:
— Ilgai nebuvau matęs jo sapne.... 

to keleivio. . . .
— Bet jis yra miręs, — atkirto Parin

gas, sudrebėdamas. — Juk tu pats užnėrei 
jam kilpą ant kaklo.

— Taip, — atsakė Indas.
— Ar neiškasėm jam -duobės ir ar ne- 

palaidojom jo?
— Taip, iškasėme ir palaidojome, — 

atsake Indas, — bet gi metai tam atgal, kai 
buvau Bombajuj, vieną vakarą laukdamas 
arti pagodos brolių, girdėjau lengvus bet 
tvirtus žingsnius; atsigryžau — tai jo'bu
tą!

— Sapnas! — ramino negras. — Tiktai 
sapnas ir daugiau nieko!

— Taip, regėjimas, — pridėjo Parin
gas.

— Aš tuoj jį pažinau.... Juosvo vei
do, dideliais lanku juodais antakiais.... 
Jis pažvelgė į mane ir pratarė: “Tai aš, ir 
visi tie, kuriuos tu užsmaugei, prisikels

taip pat, kaip ir aš”. Ir, rodydamas į dan
gų, sakė: ‘ Kam žudyti? Klausyk! Aš at
einu iš Javos; aš einu kitan pasaulio kraš
tai!, ten, kur yra amžinas sniegas; čia ar 
ten, ar kur saulė kepina žemę, ar kur am
žini ledai, visur aš busiu per amžių amžius. 
Taip bus su sielomis visų, kurie žuvo nuo 
tavo virvės, šiame ir kitame pasaulyje; šia
me pasaulyje ir tenai siela visados pasiliks 
siela — negali jos panaikinti. Tad kam gi 
žudyti?” Ir tai prataręs, nuleido galvą ir 
nuėjo sau.... Pasikėlė kalneliu prie pa
godos, ir aš lydėjau jį akimi.... Saulei 
leid'žianties, jis sustojo ant kalnelio viršū
nės, prieš saulės šviesą ir žuvo. .. . Ak, tai 
buvo jisai, — baigė Indas, visas drebėda
mas, tai jo butą!

— Galimas daiktas, — pastebėjo Pa
ringas. — gal kilpa nebuvo drūčiai užner
ta, gal jame buvo likę kiek gyvybės. Gal 
oras pasiekė karstą, kuriame nebuvome ge
rai užkasę, ir jis galėjo atgyti. .. .

— Ne, ne! — sušuko Indas, — tasai 
žmogus nebuvo musij padermės!

— Ką sakai?..'.
— Esu tikras.... Taip, jis.... Dre

bėkite klausydami! Kai pamačiau tą ke
leivį prie Bombajaus vartų, jis buvo atėjęs 
iš Javos ir sakėsi einąs į žiemius. Kitą die
ną Bombajų aplankė cholera. Ir už kiek 
laiko ta pati liga siautė ir Javoje!

— Teisybė, — pastebėjo negras.
— Klausykite, — toliau tęsė Indas. — 

“Aš einu j žiemius, kur yra amžinas snie
gas”, sakė man tasai keleivis.... Ir ar 
cholera nenuėjo j žiemius, apimdama Mus
katą, Ispaganą, Tauri, Teplį ir pasiekdama 
Sibirą?

— Teisybė, — atsakė Paringas, -pamą
stęs.

— Ir cholera, — tęsė Indas, — ėjo pir
myn greitumu penkių ar šešių mylių į die
ną, tiek, kiek ir žmogus gali nueiti per die
ną. Ji nepasirodė antsyk dviejose vietose, 
bet ėjo išlengva, nuolat, vis žmogaus eise
nos greitumu.. ..

Du jo draugai, Muilallas ir negras, pa
sižiurėjo vienas į kitą.

Po valandėlės tylėjimo, išsigandęs neg
ras paklausė:

— Ir ar tu manai, kad tas žmogus....
— Aš tikiu, -— pertraukė Indas, — 

kad tas žmogus, kurį mes nužudėm, buvo 
kokios nors dieviškos galybės pašauktas 
atgal gyvybėn ir Įgijo gailios platinti nelai
mes, ligas ir mirtį visur, kur tik jam teko 
pasirodyti, ir pats yra tų ligų ir mirties 
neliečiamas.... Atsiminkite — jisai lan
kėsi Tavoje, ir Javą aplankė cholera; jisai 
perėjo per Bombajų, ir cholera atėjo j 
Bombajų: tasai keleivis nuėjo linkui žie
mių, ir cholera, sekdama jį, nuėjo žiemių 
linkui....

(Toliau bus)Doviernastįs
Doviernastis 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”’Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

'DIRVA"
3352 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

506. 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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PATRIOTIZMO KILMĖ IR 
ESMĖ

VODIS patriotizmas yra kilęs iš Lotyniš
ko žodžio patria (paltriae) — tėvynė. 

Lietuviškai tariant patriotizmas yra tėvy
nės meilė, gilus žmogaus prisirišimas prie 
gimtojo krašto, kuriame nuo senų senovės 
jo pratėviai gyveno, ramius ir audringus 
laikus praleido.

Patriotizmas (tėvynės meilė) yra at
skira rūšis meilės. Kadangi esti daug mei
lės objektų tai daug esti ir meilės laipsnių 
bei rusių. Aš čia, geresniam patriotizmo 
genezės išvystymui, meilę suskirstysiu, 
pradėdamas nuo paprasčiausios, Į keturis 
laipsnius: 1) savęs arba egoistinė meilė; 
2) šeimos meilė; 3) tėvynės meilė ir 4) vi
satos meilė arba altruizmas.

Žmogus, sulyg šių laikų mokslininkų, 
ant žemės atsirado ne viršgamtine jiega ir 
pilnoj sudėtinėje formoj, bet savaimingai 
evoliucijos keliu bėgyje tūkstančių metų iš
sivystė iš žemesnių gyvių padermių. Buvo 
laikai kad žmogus, kaip fiziniai taip ir psi
chiniai, mažai tesiskyrė iš gyvulių. Todėl 
žmogus pergyvendamas toki žemo išsivys
tymo laipsni, neturėjo socialių jausmų — 
pas ji viešpatavo egoistiniai, instinktiviai 
jausmai.

Visiems aišku kad kiekvienas gyvis 
nori gyventi, ir kad 'kiekvienas brangina 
gyvybę. Ypač savo gyvybę saugoja mir
ties pavojuje. Tos pastangos ir priemonės 
gyvybės apsaugojimui pareina nuo proti
nio gyvūno išsivystymo. Žmogus būdamas 
gyvuliu gyvybę brangino — save mylėjo, — 
panašiai kaip visi gyviai, vien tik instink- 
tiviu budu. Bet kad žmogus pradėjo žmo
gumi vadintis — išsiskyrė iš kitų gyvulių— 
jo savęs meilė arba egoizmas buvo ne vien 
instinkto padaras, bet ir proto. Ačiū išto- 
bulėjųsiam žmogaus egoizmui, žmogus ta
po gamtos viešpats.

Visi gyviai trokšta gyventi, trokšta gy
vybę išplėsti — trokšta veistis. Veisimos 
išdava yra vaikai. Todėl visi gyviai savo 
vaikus brangina kaipo gyvybės išplėtimo 
įrankius. Nesąmoningi gyviai savo vaikus 
maitina, prižiūri, sykiu su jais gyvena iki 
tol kol jie patįs sugeba savo gyvybę ap
ginti.

Žmonės kaipo augštesni gamtos tvari
niai, sudarė šeimos gyvenimą. Užaugę 
žmonių vaikai tėvų neapleidžia, bet del pa
togesnio gyvenimo pasilieka nekuri laiką 
pas juos — kol altatinka gyvenimo sąly
goms. Atsiradus šeimai — šeimos meilės 
objektui, atsirado ir pati šeimos meilė. 
Šeimos meilę iššaukė du dalykai: 1) šei
mos narių nuo nuolatinio gyvenimo apsi
pratimas ir 2) pati prigimtis. Tiedu daly
ku šeimos narius taip tvirtai surišo šeimos 
meile kad vienas narys gyvena del visos 
šeimos, visa šeima — del vieno savo nario.

Žmonių skaičiui augant ir aplinkybėms 
kitėjant, del patogumo atskiros šeimos 
pradėjo tarp savęs bendrauti bei jungtis. 
Ta darbą paskubino karai kilę tarp šeimų 
atskirų padermių. Laikui bėgant šeimos 
atskirų padermių, išauklėtos vienodų gy
venimo sąlygų, susijungė bendrais reika 
lais ir sudarė atskirus vienetus — tautas, 
kurios apėmė tam tikrus žemės plotus, ku
riuose ir užsimezgė pirmos tėvynės meilės 
užmazgos.

Kaip atskiro tautos individo taip ir 
visos tautos būdas, papročiai priklauso nuo 
gamtos apistovų kuriose atskiras žmogus 
bei visa tauta gyvena. Jei žmonės gyvena 
kalnuose, sunkiose gyvenimo sąlygose tai 
jie yra žiauresni negu žmonės gyveną pa- 
veizdan lygumose, lengvose aplinkybėse. 
Bet nors žmogus gyvena ir sunkiose sąly
gose, vienok jis jų nemainytų Į lengvesnes 
kito žmogaus sąlygas. Paveizdan šiaurės 
poliaus gyventojas, kurs nuolat kovoja su 
šalčiu ir alkiu, nesimainys su Ispanu ar 
Italu, kur šalčio ir badlaikių nėra. Mat, 
gyvenimo aplinkybės padaro žmogų tokį 
koks joms yra reikalingas. Žmogus persi
mainęs skirtingomis gyvenimo sąlygomis 
tampa bejiegiu gyventi, nes jis neturi sa
vybių kurios tiktų išmainytoms gyvenimo 
sąlygoms.

Galime paklausti: kodėl Lietuviai šian
dien yra tokie, beit ne kitokie? Atsakas pa
prastas. Todėl kad Lietuvių gamta, gyve

nimo aplinkybės kurios Lietuvius auklėjo 
buvo tokios, o ne kitokios.

Ir kiekvienas brangina savo gyvenimo 
aplinkybes; kiekvienas joms yra dėkingas. 
Kiekvienas myli, tą kraštą kuriame nuo se
novės gyveno jo proseniai ir kuriame jis 
pats gimė, augo ir gyvena. Kitaip pasa
kius, toks prisirišimas, nors jis yra gamti
nis, Įgimtas, sudaro patriotizmą.

Prisirišti prie vienos vietos žmogų ver
čia sėslus gyvenimas. Žmogus užsiimda
mas žemdirbyste ir turėdamas nejudomą 
turtą yra ekonomiškai pririštas. Žmogus, 
iš turto žvilgsnio suvaržytas mainyti vie
tas, kitaip ir negali gyventi kaip taikytis 
prie gyvenamosios apielin'kės.

Žmogus turi simptijos ne tik prie tė
vynės kaipo negyvos gamtos, bet ir prie 
žmonių turinčių bendrą kalbą, tikybą, pa
pročius ir bendrus interesus, bei siekius.

Sakoma yra jog šiandien kovos del bū
vio nebėra. Bet tas netiesa. Ji yra, tik 
kitokioj formoj. Pinniau kovojo del bū
vio pavieniai žmonės, dabar kovoja atskiros 
tautos tarpusavyj. Silpnesnės tautos nega
lėdamos atsispirti prieš tvirtesnes išnyks
ta,— sutampa su pavergėjomis. Laimėji
mui del būvio kovos 'tautiečiai privalo grie
bt is priemonių: vienytis tampriais meilės 
ryšiais.

Tie dalykai: Įgimtas ir ekonominis pri
sirišimas prie gyvenamo krašto ir susijun- 

| girnas tautiečių laimėjimui kovos del būvio 
tautų tarpe ir išlaikymui savo tautos indi
vidualumo visatoje, sudaro musų laikų Pa
triotizmą arba tėvynės meilę.

Apie visatos meilę arba altruizmą aš 
mažai tekalbėsiu. Tiek tik pasakysiu kad 

| ta meilė yra augščiausio me ilės laipsnio. 
Jos idėjos skelbėju šiandieną yra socializ
mas. Ji gali realizuotis pas h bai ištobulė- 

Įjusią visuomenę, kuomet visi žmonės gerai 
pažins altruizmo objektą — visatą, jos nau
dingumą. Kadangi musų laikais tokių žmo
nių mažai tėra, ir pats altruizmas mažai 
pastebiamas.

Trumpai peržvelgę patriotizmo kilmę, 
žvelgsime j jo esmę.

Patriotizmo esmė gludi sugebėjime 
mylėti tėvynę, nes kiekvienas dalykas rei
kalauja sugebėjimo, mokėjimo, ir tt. Tė- 

' vynės meilė privalo apsireikšti darbu. Są- 
privalumus: aktingumą, sąmoningumą ir 
atsidavimą. Aktingumas reiškia kad tė- 

1 vynės meilė privaol apsireikšti darbu. Są
moningumas pažymi darbo planingumą ir 

■ produktingumą. Atsidavimas — gilus ir 
' didus pasišventimas‘tėvynei.

Patriotas mylėdamas savo tėvynę ne
privalo pasiduoti šovinizmui, kurs yra ne
civilizuotų žmonių padaras, šovinizmas 
yra tai klaidingas ir nesąmoningas patrio
tizmo supratimas; didis tautinis išdidumas 

į ir svetimų tautų, nieko blogo nedarančių, 
neigimas ir nepamatuoltas begėdiškas neap- 
kentimas. Kultūringam žmogui, gerbian
čiam ir branginančiam savo ir kitų tautų 
idealus ir pripažįstančiam kiekvienai tau- 

i tai lygias teises gyventi ir vystytis šiame 
pasaulyje, šovinizmas atrodo žemas ir šlyk

štus reiškinis.
Yra, žmonių kurie, vietoj tėvynę mylė

ti, ją pamiršta ir pasiduoda svetimos tau
pos intakai — ištautėja. Šiandieną žmo- 
, niškesniu tapti tėra vienas kelias — gyven- 
Iti savaimi savo tautos kūne ir sieloj. To 
negali padaryti žemo išsilavinimo žmonės, 
nes yra silpnos valios: juos tebevaldo žemi 
palinkimai. Jie ima gerbti svetimą tautą, 
jos kalbą ir papročius, o savo tautą ir kal- 

| bą žeminti, niekinti. Pagaliau tas atšali
mas prie savo tautos prieina iki to kad toks 
žmogus visai ištautėja ir vietoj savo tikros 
tėvynės susiranda kitą, svetimą.

Toks reiškinis esti ne retas. Su daugel 
ir Lietuvių taip atsitiko: jie pasisavino vi
sas kitų tautų savybes ir ištautėjo; jie šian
dien savo tikros tėvynės nepripažįsta.

Rasti žmonėse tikrą ideališką patrio
tizmą šiandien sunku. Žmonės nėra tiek 
tautiniai susipratę kad vien tik gyventi sa
vo tęvynės labui, ir, reikalui esant, saūva- 
liai patriotizmo delei ne tik turto nesigai
lėtų, bet ir gyvybę paaukotų. Šiandien to 
sulaukti sunku: pas žmones dar tvirtai vy
rauja egoizmas, kurs slopina tikrąjį patrio; 
tizmą ir verčia daugiau dirbti, trustis del 
savęs vietoj del visos tautos. Mat, nesu
pranta žmonės kad gerovė, laimė tautos 
yra laimė ir kiekvieno paskiro tautiečio.

K. D.

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbus mok- 

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievas Dienos šventinyčia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; (>—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J.

Pulkim Ant Kelių — Nauja maldaknygė, paranki ir, 
praktiškai atspausdinta, tinka seniems ir jau
niems, vyrams ir moterims. Knygos gražiai 
tvirtai apdarytos, kiaulės oda, kraštai paauksuo
ti, kaina su prisiuntimu _J----------------- $3.00

Reikalaukit "Dirvos” Knygyne

PIKTYBE
Tadienė užėjo Į svečius 

Jokūbą. Tik ką per duris 
ėjusi ji tarė:

— Ar tu, Jokūbai, matei laik
raštyje kad vienas vyras savo 
pačią užmušė?

— Nemačiau, — atsakė Jo
kūbas. — Bet tas ir nesvarbu. 
Tave ar nebūtų gerai padaręs 
vyras kad butų užmušęs?

— Mane? — ji (pastate akis. 
— Jus visi tokie velniai.

Paskui ji Jokubienei šnekėjo:
— Tikras žvėris! Rėžė su 

geleže per galvą. Pilna asla bu
vo kraujų!

— Vaje! — stebėjosi Joku- 
bienė. — Tai pasiutęs žmogus!

— Matytum! — tarė Tadie- 
ne. — Ant aslos ją rado negy
vą. Jie turėjo vaikų. Kaip tas 
bestija dar tuos 'kūdikius paliko 
gyvus.

Pasakodama Tadienė net pra
dėjo drebėt. Ji ir dabar pyko 
ne ant to vyro ką pačią užmu
šė, bet ant savo vyro, kuri ji 
kasdien areštuodavo kol tas pa
bėgo. Žiūrint Į ją atrodė kad 

ra įsikūnijusi piktybe 
prieš visus vyrus. Nuolat su
siraukus kai devynios nelaimės.

— Tadiene, o Tadiene! — ta
rė Jokūbas. — Ką tu darytum 
jei tu apveiktum savo vyrą?

— Vaje! — ji sušuko. — Aš 
tą velnią į skutus sudraskyčiau!

— Aha! — pridėjo Jokūbas.
— Reiškia tu esi gera.

— Gera? — ji atkartojo. — 
žinoma!

— Tu nesveika, Tadiene! — 
tarė Jokūbas. — Tu esi niekše 
iš prigimties. Reiškia tu apsi
gimei su žvėries širdimi. Esi 
idijote! Supranti?

— Tu, Jokūbai, mane terši!
— Ne, — jis atsakė. — Svei

ka moteris taip nedaro. Tu bū
tum pateisinama jei tu pyktum 
ant vieno vyro, bet dabar. Tu 
atsimeni kai mes andai šakę ap- 
avėm kelinėm, užmovėm kepu
rę ir nusukome tiesiai į tavo 
langą? Tu atsimeni ką tu da
rei ? Tu keikei, draskeisi ir me
tei bliudą jam Į galvą. .. . Tuo
met aš supratau kad tu bepro
tė!

— Tu niekšas! — ji tarė. — 
Tu žinai kad su tokiu velniu kai 
mano vyras aš negalėjau gyven
ti.

— Kodėl ?
— Matai! — ji atkirto. — Tu 

nežinai kad jis mane mušė. Aš 
buvau visa mėlyna;

— Tai gerąj! — pridėjo jis.
— Tau ir reikėjo kailį išdirbt. 
Bet tu meluoji! Jis tave tik 
barė, o tu pati draskei savo 
plaukus, mušei tą savo kvailą 
galvą į sieną ir šaukei taip kad 
per gerklę buvo kulnis matyti.

— O tu, Jokūbai! Koks tu 
pasiutęs!

— Visai ne, — jis atsakė, 
Čia teisėjai serga bobų manija, 
ir tas šeimyniniame gyvenime 
daro jovalą! Juk čia pačios 
prieš vyrus pasišiaušę kai katės 
prieš margi. Jei tik vyras kep
štelėjo, paglostė pačią, ta tuoj 
latagy į teismą. Teisėjas pama
tė susipliurpusią bobapalaikę, 
apsilaižė ir sako: “Vyras kal
tas”. *

— Žinai 'ką? — tarė ji 
Tokį vyrą kuris prieš pačią dry- 
sta pirštą pakelt reik pakart!

— Ne, — jis atrėmė. — Jei 
tik pati žinotų kad teisme vyras 
nebus apkaltintas ji nesišiauš- 
tų prieš vyrą, ir tūkstančiai po
rų gyventų 
butum daug 
begyventum 
ne?

— Trauk 
atsakė. — Man ir taip gerai.

— Nelabai, — jis pasakė. —; 
Makatonienė pasakojo kad tu 
jai skundeisi net verkdama kad 
gailiesi suardžius savo gyveni
mą.

— Vaje! — ji sušuko. — Tai 
kvailė'! Ar ištikro ji taip sa
kė?

— žinoma! — pridėjo jis. — 
Aš tą pats žinau. Tu andai sa
kei kad tu dar nori vaiką turėt. 
Didžiausis kvailys butų tas vy-

sutikime. Tu pati 
laimingesnė jei te
su savo Tadu, ar

mane biesai! — ji
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Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

38 Park Row 
New York, N. Y.

Colgate’s Baby Talc turi savyje 10 
nuošimčių borines rūgšties (to pa
ties gydančio antiseptiko vartojamo 
plovimui kūdikių akių ir burnos), pr.’e 
to dar du gydančiu ir raminančiu da
lyku. Jis neduoda odai trukti ir už
gydo mažus inbrčžimus. J j reikia' 
gausiai vartoti po maudynei ir per
mainant palas.

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie net prašo daugiaits! 

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
gali kalbėli, tuomet jų akys kalba už 
juos—t i. pastebėk i t l.uip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonki*

Lithuanian Consulate 
60S So. Dearborn Street 

Chicago, HL

net 
Atsikė- 

sau.

Tai jis nu- 
Ačiu.

atsakė Jokūbas, 
jei prie to- 
kaip tu kiša

KYLA
žmogus kuris išrado šią sistemą 

buvo du sykiu operuotas nuo patrū
kimo. Taipgi bandė vartoti įvairius 

i diržus, kokie tik šiandien randasi. 
I Bet viskas buvo veltui, pakol per

Kaip Pašildyti Pieną iki Reikalauja
mo Laipsnio

Pašildymui pieno, indek bonkutę į . ................... w...... ....v—,
šilto vandens indą taip kad vanduo daugelį met” ligos kankinamas išra-

ras kuris tave pristotų.
— O, Jokūbai, klysti! — ji 

pastebėjo. — Tų kvailių yrp 
tiek ir tiek. Vakar dirbtuvėje 
Stasys prie manęs pirštą kyšt, 
o aš jam ir sakau: Ar tu, kvai
liau, nori per nosį.
sišypsojo ir sako:

— Aha! —
— Iš tikro kvailas 
kios kipšo išperos 
pirštus.

— Matai! — ji nosį užrietė.
— Reiškia kad aš dar kam ver
ta.

— Klysti, Tadiene! — tarė 
Jokūbas. — Tu jau išėjai iš 
menčiaus. Tu dabar niekur 
pritiksi. Turėsi susivalkiot 
draiskalas ant šiukšlyno.
prairti ?

Ji tiek buvo įniršusį kad 
ašaros veržėsi iš akių,
lė, trenkė duris ir išėjo 
Parėjusi namon, užsikniaubė 
ant pagalvio ir dui žliumbt.

šliburis.

.X^kODIKIuX. 
GEROVes skYRIUS

šiorac skyriuje mes laikos 
•no laiko gvildensime rei
kalus (domios būsiančioms 
motinom*; ir motinoms jau
ny kūdikių.

DEL APRŪPINIMO' 
į MOTINŲ IR JŲ 
į KŪDIKIŲ SVEIKATOS^ Ii

Kūdikių aprūpinimas Ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurj mes tu
rime regu Ii oriškais laiko
tarpiais atvirai Ir laisvai 
pergvildeolL

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

tūkstančiai jų gavo savo vikrią ir ’■ 
stiprią sveikatą nuo Eagle Pieno. 
Nėra jokių abejonių apie Eagle Pie
no grynumą arba pasekmes, kurias 
tūkstančiai ateivių motinų gavo iš 
jo. Eagle Pienas yra labiau varto
jamas kūdikiu penėjimui negu visi 
kiti maistai krūvon sudėti. Nes tai 
yra grynas pienas ir cukrus, pato
gioje formoje, lengvai suvirškomas 
kūdikiams.

Ireg. S. V. Pat. Biure.
Pastebėk it jii padangas nuryti šilų ska
niausi vidurių patiuosuotojų, kokia tik 
kuomet ros buvo j ia daryta s. Ir jis yra. 
lengvi ausis, virmilc veikia pasekmiucia:- 
siai ! Motinos—jųa nežinote to smagumo 
jausti nialoii'inią, pa ;itikėjimų ir užsi- 
ganėdinimų, iei jus nenaudojate Bambino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer
zintu. piktu—tai yra tikri šokiai vidurių 
t:f.kioįėjimo. Miegok šiąnakt ramiai, nes su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksma.*! 
kai vis lomct. Bambino atliko tavo darbo, 
ir atliks gvrai!

F. Al), RiCHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

A
i

padengtų pieno lygmalę bonkoje. Kai
tink indą, bet neduok vandeniui už
virti. Patyrimui šiltumo laipsnio už
lašink lašelį ant delno. Jei jauti ra
mų šiltumą tai atvėsink pakišus po 
bėgančia srove šalto vandens. Nie
kados nedėk čiulpiko į savo burną 
patyrimui šiltumo laipsnio. Tai pa
vojingas būdas. Del tos pačios prie
žasties neliesk pirštais tos čiulpiko 
dalies kuri dedama į kūdikio burną.

Kaip Kūdiki Laikyti Duodant 
Žysti Bonkutę

Kuomet kūdikis ima savo maistą 
laikyk jį savo kaire ranka. Bonkutę 
per visą laiką turi būti taip laikoma 
kad gurklis visados butų pilnas pie
no. Tas neduoda orui veržtis pro 
čiulpiką. Duok kūdikiui progą paim
ti čiulpiką gerai.

Kiek Laiko Kūdikis Turi žysti 
Bonkutę

Penėjimas turi būti baigta per 20 
minutų. Jei kūdikis r y jo godžiai tai 
išimk čiulpiką keletą kartų. Jei jis 
mieguistas tai palaikyk jį budinčiu 
iki pabaigs bonkutę. Jei nežiūrint to 
jis vistick užmiega, atimk bonkutę 
ir neduok jam nieko iki sekančio pe
nėjimo.

Maistas kurį teiki kūdikiui turi 
nustatytą intaką jo augimui. Moks
las rodė kad daugumoje pienas teikia 
stiprybę ir gyvybę. Išvystyme au
gančių kūdikių į stiprius ir sveikus 
vyrus bei moteris duok jiems užtek
tinai Eagle Pieno dėlto kad Englc 
Pienas yra grynas -maistas suteikiąs 
visus maistingumo elementus reika
lingus kūno augimui.

Per G5 metus motinos penėjo savo 
kūdikius su Borden’s Eagle Pienu. 
Jis pasirodė esąs puikus kūną buda- 
vojantis maistas vaikams kurie nėra 
normališkąi sveiki. Gydytojai ji re
komenduoja vaikams kurie ned ipc\ 
nėti ir be svorio.

Vaikai no visa šąli tūkstančiai ir

£VaporATE5
Milk

do naujų sistemų išsigydymui nuo 
patrūkimo. Šita sistema yra gera vy
rams, moterims ir Vaikams. Šimtai 
žmonių kurie vartoja musų sistemą 
džiaugiasi sveikata ir rekomenduoja 
ta sistema savo pažįstamiems. Delei 
išbandymo atsišaukite ypatiškai arba 
laišku. Atsakymui indėkit už 2 c. 
stanipų. Rašykit šiuo adresu: (36)

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

Prospoct 202.

Dr. T. A. Hanlen 
tai DANTISTAS 1st'.

Oftao valanditn: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

“GYDYTOJAS 
pavei'ksluotaą sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prisiųsdami 15c. 
“GYDYTOJAS” 

4454 So. Western Ave.
Chicago. Ill.

Valgių Karalius
Karvė maitinasi žalumynais. Gamtos stebėtinu 
surėdymu, karvė ištraukia iš jų naudingus ele
mentus ir perduoda juos mum 
pienas yra valgių karalius.

piene. Dello,'

Borden’s Evaporated Pienas suteikia 
vės pieno maistingumą geriau negu 
ibiktns. Yra tyriausias, 
na. Karvės yra geriausia prižiūrimos ir veterinarai 
nuolal pet žiūrinėja jas.

pilno, tyro kar
bolis kitas pro- 

iviežiausias pienas su smeto-

Borden's Evaporated Pienas yra parankiausia, tau- 
pingiausia pieno forma. Del virimo ir kepimo jis su
silygina su geriausiu šviežiu pienu. Nėra jam lygaus 
gėrime kavos. Priežiūra sutaisyme užtikrina tyrumą 
pieno, kursai pilasi iš keno kaip Smetona.

Jei norit sužinoti kaip virt su Borden’s Išga- 
ruodintn (Evaporated) Pienu, pasiuskit mums 
kupuny paženklinant kokias pamokas norite, 
ir mos prisiųsim jas dovanai.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

KUPONAS
Duona Sosai Paini
Saldainės Mėsos Pudingai
Žuvjs Pyragai Sriubos
Vardas _____ --------(3)
Adresas __ __ _ ..Lith.
Žuvis Pyragai Sriubos
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ROMOS PUOLIMAS
(Tąsa iš pereito num.)
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402 metais imperatorius pabėgo į Ra- 
veną, kuri buvo gerai apsaugotas uostas 
ir tvirtovė; čia. 475 melbais iVdkiečių užpuo
likų pulko vadas Odoakris, norėjęs išdalin
ti Italijos ukius tarp Vokiečių, švelniai bet 
pasekmingai nustūmė nuo sosto valdžiusį 
vakarus paskutini Romos imperatorių Ro
mulą Augustulį ir pats apsiskelbė Patrici
jų, Romos valdytojų. Rytų imperatorius, 
turėjęs nemaža ir savų rupesnių, pripažino 
Odoakrį, ir šis iper dešimtį metų valdė tas 
šalis, kurios dar buvo likusios iš vakarų 
provincijų.

Už kelių metų, Rytų Gotų karalius 
Teodorikas užpuolė naujai įsteigtąjį Pat- 
riciatą, paėmė Ravenos miestą, nužudė 
Odoakrį jo paties ažustalėje ir ant vakarų 
imperijos griuvėsių įkūrė Gotų karalystę, 
šeštam.e šimtmety netvarkios gaujos Lon- 
gobardų, Saksų, Slavų ir Avani užpuolė 
Italiją, nuvertė Gotų karalystę ir sukurė 
naują valstybę, kurios sostinė buvo Parvi- 
ja.

Ir šituo budu imperijos miestas Roma 
liko visiškai apleistas ir užmirštas. Seno
vės rūmai buvo apiplėšiami ir naikinami. 
Mokyklos buvo griaujamos ir deginamos. 
Mokytojai buvo badu išmarinti. Turčiai 
buvo išmesti iš savo gražių vilų, kuriose 
dabar apsigyveno p pašvinkę ir gauruoti 
barbarai. Vieškeliai pairo. Senieji tiltai 
išgriuvo, ir visa krašto prekyba apmirė. 
Ta civilizacija, kurią kure per tūkstančius 
metų kantrus trusas Egyptėnų, Babylonų, 
Graikų ir Romėnų, ta civilizacija, kuri bu
vo iškėlusi žmogų kur kas aukščiau už vi
sų drąsiausias jo pratėvių (svajones, buvo 
visiškai ant pražūties kranto vakarų Eu
ropoje.

Teisybė, tolimuose Rytuose Konstan
tinopolis dar buvo imperijos centru per ki
tą tūkstantį metų. Bet jis beveik ir nebu
vo skaitomas Europos 'kontinento dalimi. 
Jo reikalai buvo rytuose. Jis jau pradėjo 
pamiršti savo kilmę iš vakarų. Laipsniš
kai vietoj Romėnų kalbos įsivyravo Graikų 
kalba. Romėnų alfabetas liko pamirštas, 
ir Romėnų įstatymai jau buvo rašomi Grai
kų raidėmis ir aiškinami Graikų teisėjų. 
Imperatorius liko tikru Azijos despotu, 
gerbiamas, kaip ir senovėje Tėbų karaliai- 
dievai.čiai, Nilo slėnyje, trys tūkstančiai 
metų pirm to. Byzantijos bažnyčios misio
nieriai, jėškodami naujų savo darbui lau
kų, ėjo į rytus ir nešė Byzantijos civiliza
ciją į plačiuosius Rusijos dyklaukius.

Kas liečia vakarus, tai jie buvo jau pa
likti barbarų malonei. Per dvyliką gent- 
karčių čia viešpatavo žudymai, plėšimai, 
karai ir betvarkė. Europą išgelbėjo nuo 
visiško žlugimo, nuo grįžimo j laukinių 
stovį vienų vienas dalykas, ir tuo dalyku 
buvo bažnyčia, kurios laikėsi būreliai nu
sižeminusių žmonių, vadinami] pasekėjais 
Jėzaus, Nazareto dailydės, kurs liko nužu
dytas, kad Romos Imperija butų išgelbėta 
nuo sumišimų mažame miestelyje, kažkur 
Syrijos pasienyje.

BAŽNYČIA
Kaip Roma Liko Krikščionių Pasaulio 

Centru.

Ačiū šitokiai pažiurai Į dalykus, Ro
mėnas buvo labai pakantus. Valdžia rei
kalavo,. kad visi gyventojai, Romėnai, sve
timšaliai, Graikai, Babylonai, Žydai, reikš
tų pagarbos Imperatoriaus stovyloms, iš
statytoms visuose šventnamiuose, taip ly
giai, kaip kad, leiskime sau, kokios nors šių 
dienų valstybės prezidento ar karaliaus pa
veikslai yra iškabinėti įvairiose valdžios 
įstaigose. Bet tai buvo tiktai formalumas 
be jokios gilesnės reikšmės. Bendrai imant, 
kiekvienas galėjo gerbti ir garbinti tokį 
Dievą, kokį kas norėjo; ačiū tam, Romoje 
buvo daugybė visokių keistų šventnamių 
ii' sinagogų, pašvęstų Egypto, Afrikos ir 
Azijos dievams.

Kai pirmieji Jėzaus mokiniai pasiekė 
Romą ir .pradėjo skelbti savo naują moks
lą apie visuotiną žmonių brolybę, niekas1 
tam ir nepasipriešino. Žmonės sustodavo 
gatvėse ir klausydavo.. Romoje, pasaulio 
sostinėje, visados daug būdavo visokių ke
liaujančiųjų pamokslininkų, skelbiančių vi- 
sokiariopas slaptybes. Daugelis visokių 
“kunigų” tiesiai atsišaukdavo į žmonių 
protą, žadėdami savo dievaičio pasekėjams 
ir garbintojams visokių begalinių laimių ir 
gerybių. Gatvių minios, neilgai tetrukus, 
pastebėjo, kad Kristaus pasekėjai, taip va
dinamieji Krikščionys, kalbėjo visai skir
tinga kalba. Jie nesididžiavo ir,nesigėrė
jo turtais arba aukštomis vietomis. Jie 
skelbė beturte, nusižeminimo ir meilės gra
žybes. Ne tos bet gi dorybės padarė Romą 
pasaulio sostine. Taigi įdomu buvo pa
klausyti pamokslininkų, skelbusių, kad šio 
pasaulio garbė ir gerybės negali duoti žmo
nėms amžinos laimės.

Be to, Krikščionių slaptybių skelbėjai 
pranašavo baisų likimą tiems, kas atsisako 
klausyti tikrojo Dievo žodžių. Romėnas 
pradėjo galvoti, kad gal ir neverta rizi
kuoti. Teisybė, senieji Romos dievai dar 
čia pat, bet ar jie yra tiek galingi, kad ga
lėtų apsaugoti savo draugus ir garbinto
jus nuo rūstybės to Dievo, kurio žodis at
ėjo Europon iš Azijos? Žmonės pradėjo 
dvejoti. Jie ir vėl grįžo klausyti tų naujų 
pranešimų. Tuo tarpu jie vienur kitur su
tikdavo ir šiaip vyrus ir moteris, kartoju
sius Jėzaus žodžius. Jie matė, kad šitie 
žmonės daug kuo skyrėsi nuo šiaip Romos 
kunigų. Jie buvo begalo suvargę ir betur
čiai. Jie buvo labai maloningi vergams ir 
gyvuliams. Jie nesiekė turtų, visados ati
duodavo kitiems visa, ką turėjo. Tokio jų 
gyvenimo pavyzdys verste vertė Romėnus 
apleisti savo senąją tikybą. Taigi jie pri
sidėdavo jau prie neskaitlingų Krikščionių 
bendruomenių, kurios laikydavo savo susi
rinkimus šiaip namuose, arba kur nors lau
kuose, ar kur apleistame šventnamyje.

šitaip buvo per metų metus, ir Krikš
čionių skaičius vis didėjo. Žmonių renka
mieji presbyterai, arba kunigai (presbyte- 
roą Graikų kalboje reiškia “vykesnis”) da
bojo savo mažų bažnyčių reikalus. Kalių 
ar keliolikos tokių bendruomenių vienoje 
provincijoje pryšakyje buvo renkamas vys
kupas. Petras, kurs atsekė Paulių j Romą, 
buvo pirmuoju Romos Vyskupu. Ilgainiui 
jo įpėdiniai liko praminti Papomis, arba 
Popiežiais.

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškaa ir Angliskai-Lietunškus
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagalbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs ncai- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... 610.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas .......... Sli.vl)

ČIAIP sau Romėnas, gyvenęs Imperato- 
rių laikais, visai nedaug tesidomėjo sa

vo tėvų dievais. Rods, jis nueidavo bažny
čion keletą sykių į metus, bet Itiai jis dary
davo vien iš papratimo. Jis ramiai sau 
žiūrėdavo, kaip kiti žmonės rengdavo vi
sokias savo tikėjimų procesijas. Į garbi
nimą dievų, kaip Jupiteris, Minerva ar 
Neptūnas, jis žiurėjo, kaip į šiaip vaikų 
žaislą, senovės respublikos liekaną, kaipo 
į dalyką, neužsitarnaujantį domesio žmo
gaus, pažinusio Epikūro, Stoikų ir kitų 
Atėnų didžiųjų filosofų mokslus.

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67..... 26

512. Žiemos Vakaras. Parašė EI. Oržeškienė. Vertė
K. Puida. Chicago, Ill., 1912, pusi. 32.................... 15c

508. Ženybos Paikių Miko. Kaip jam nelemtai su že- 
nyboms atsitiko. Iš lenkiškos kalbos vertė V. K. 
Plymouth, Pa. 1896, pusi. 10 (didelio formato .. 10c 
J. Akurater. Vertė iš latvių kalbos J. Baniulis.
Plymouth, Pa. 1907, pusi. 40................................. 15c

3232 Edgaras, Nuo ateizmo prie teisybės .. p. 214 75
3500 Elementorius ........................................ p. 4G 25
3540 Elementorius (kitos laidos) .................  p. 85 30

76 Fabiolė, Katalikų /Bažnyčia Katak. .. p. 353 1.00 
620 Farmazonai (3 akų komedija) .... p. 131 50

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Aparatai preparatai ratai 
Dalbos gungos kukuos buožes 

ir buržujai 
Traukiniai, skrituliai priekalai 

ir kaltai 
Motorai notarai brizgilai 
Kuorai korsetai karusčliai 
Korburatoriai demokratai 
Grandis elektra orą varės 
Numeriai orderiai ir doleriai 
Milijonas milijono milijonui 
Trcd Unionai “Times” laun 

tenis 
Flirtas filtrai plikiai 
Plombos timpos vielos

Senos sielos 
Teatrai katarai kontrgarai 
Dulkėgaudos gleivės “laisvės” 
Įnirfunai lakūnai mėsos—kūnai 
Apinasriai pastoriai tenoriai 
Akcininkai ekscentrikai 
Dinamo 
šeštarnės skardos sijos 
Ir stabdžiai 
Bokštas bankas balius biznis 
Carl Čaplin “Chicago ’Tribune” 
Daktarai fabrikai streikai 
Strcikhįgcheriai 
žandarai
Meilus skilandžiai riebios pačios 
Dolerio meile meilės doleris

Nuo Juoku Red.: E—e—e—i, 
susto—o—o—k! — suriks skai
tytojas viršuj paduotą marma- 
lienę perskaitęs ir nieko nesu
pratęs! Ir 'kada mes sustojame, 
atsikvėpę galėsime pasakyti kas 
čia darosi.

Nagi ištruko iš Lietuvos be
pročiu namo poetų vienas jų lai
kraščio numeris ir pateko i mu
sų nagus. Tai yra “Keturi Vė
jai”.

Nors sykį gauname iš jų tie
siog pamatyt tai ką buvom gir
dėję jog jie turi. Ir ištiesti bro
liai Amerikiečiai, nedykai tie 
Lietuvos “tiligentai” šneka kad 
mes jau nesam Lietuviai, kad 
musų raštai netinką Lietuvai, 
nes mes nenuprogresavom taip 
toli nuo savo senoviško papras
to (Lietuviškumo kaip jie pada
rė ! Mes ne Lietuviai dėlto kad 
mes išlaikėm tyresnę ir liau
džiai artimą kalbą ir rašybą čia 
Amerikoj — toli nuo Tėvynės 
— gyvendami! Musų knygos 
ne Lietuviškos, nes jos. parašyta 
suprantama Lietuviška kalba; 
musų laikraščiai ne Lietuviški, 
nes jie stengiasi rašyt tikriau 
Lietuviškai!

Tie “Keturi Vėjai” pilni to
kių niekų ištisai — ir eilėmis 
ir proza, kiti rašiniai net versti, 
Lile tik daugiau sumaišyt Lie
tuvių smegenis su pagalba kitų 
kiek patįs vėjavaikiai neįsten
gė savo plunksnomis prikreve- 
zoti.

Ištiesti sakome, O Lietuva! 
Tėvyne musų! širdingai Tavęs 
prašome! Siuntei Tu mums vi
sokių aukų rinkėjų ir mokslo įs
taigoms rengti; ir našlaičiams 
šelpti; ir politikoms remti; ir 
kitokiems galams varyti: at
siųsk porą kolektorių — rinkti 
aukas Lietuvos Bepročiu Namui 
statyti, nes ištiesų sakome kad 
Lietuva turės žūti jeigu tokie 
“poetai” plėsis daugiau!

Mes pasiižaldame visą savo pa
ramą agitacijai už aukas bepro
čių namui statyti. Mes auka
vome aniems minėtiems 'tiks
lams daulg, bet šiam tikslui pa
sižadame aukoti šimteriopai 
daugiau — tik atsiųsk, O Tėvy
ne musų, kolektorius aukoms 
rinkti bepročių namui statyti! 
Nelaikyk tokių gaivalų -palaidų 
savo dirvose! Nelaikyk, susi
mildama, nes Lietuva žus!

Kad ne tuščiais žodžiais kal
bame mes tuoj pasakysime aiš
kiai viską faktais.

Musų knygos rašo kad Lietu
viška liaudis išlaikė musų tau
tą nuo prapulties; tik liaudis iš
laikė kalbą ir papročius nuo iš
nykimo; tik po šiaudiniu stogu 
išliko tai ką mes šiandien Lie
tuviško turime.

Musų inteligentija bėgo į Ru
sus ir Lenkus ir ten patįs ištau
tėję arba užsikrėtę svetimais 
nuodais parėję j Lietuvą liaudį 
norėjo uišnuodint — ir daug at
siekė savo.

Dabar liaudžiai savo krauju 
atlaikius Tautą nuo pražūties, 
sugryžus inteligentija naujas 
žabangas Lietuvystei išrado — 
sudarkė rašybą, sugadino laik
raščius, apsirgo bepročių poezi
jos liga, ir vėl užsigudo versti 
liaudį prie pametimo savo bran
giausiu įgimtu dovanų!

I
Tik isivaizdinkit! šešiasde

šimts penki (puslapiai 9x12 di
dumo Vėjų užversta tokiomis 
sąšlavomis! Kiek nuodu užvers 
į Lietuvos jaunimo protą! Kiek 
atitrauks nuo skaitymo to kas 
naudinga!

Užtikriname, neskaitys to jų 
žurnalo liaudis, nes ji nelinksta 
taip greitai prie bile ko — ją 
neatitraukė nuo Lietuviškumo 
Lenkizmas, Rasizmas, Vokietiz- 
mas — ir nei aštrus kardai nei 
glotni kunigų liežuviai nepaver
tė liaudies į -tai kuo ji negimus.

Atsilieps šie Vėjai ant musų 
jaunimo, .ant moksleivių, kurie 
paprastai griebia to kas karšta, 
kas paika, kas nereikalinga.

Kad tai yra včjagaudų dar
bas liudija ir Vėjų viršelis: ne
apeina tiems vėjavaikiams jo
kia Lietuviškumas, tik kvailio
jimas. Štai ant viršelių atspau
sdinta per visą lapą, šalip Lie
tuviško ' užvardžio “Keturi Vė
jai” dar šitaip:

Les Quatre Vents
Die Vier Winde
Y Quatro Vente 
The Four Winds 
Četyre Vėtra 
Cztery Wiatry 
lie tri Veji 
Neli Tuult 
Kvar Ventoj

Stokųoja dar žydiško ir Indi- 
joniško parašų.

Ar žmonėms turintiems proto 
reikalinga taip darkyt Lietu
viški leidiniai?!.

Kad musų intarimas tų be
pročių namo poetu užsikrėtime 
Rusišku bezmozgiškumu (tai nė
ra išpera gryno Lietuviško be
pročio, bet užsikrėtimas Rusų 
liga, kaip ir seniau būdavo) bu
vo teisingas, liudija tų vėjavai
kių didelis pamėgimas pakartot 
tokias pat kvailas eiles iš tūlų 
Rusų bepročių.

Rusija irgi yra vargšė prote 
dabar, kaip buvo ir pirmiau. Ji 
ibiedna ir beprotnamiais. Užtai 
ten prasideda ir choleros ir be
protiškos poezijos ir šiaip raš
tai, na o savo keliu pasiekia pir
miausia Lietuvą. Musų žmonės' 
tik ir tikę pamėgdžiot kitus, už
tai ir po šiai dienai neturime 
nei vieno pasauliniai pasižymė
jusio moderninio rašytojo nei 
mokslininko nei išradėjo.

Vienas kas mums patinka ta
me vėjavaikių žurnale tai eilės 
“Plytos”, ant pusi. 30-to.

Dekime plytas
Bokštams statyti;
Tik ne tvirtovių 
Ir ne bažnyčių.
Statysime bokštus 
Dirbtuvių, žinyčių, 
Kur naująją laimę 
žmonės suras.
Kam auksas, sidabras 
Ir varis,
Žiūrėkit ką paprastos

plytos padaro I 
Ketvirtotos molinės plytos, 
O rūmų gražumas 
Neišpasakytas.
Atmirikim kad daug dar 
Mums reikia 'statyti 
Ir dėkime plytas.

Kas tas eiles parašė nepasi
rašyta, bet jeigu jas perskai
tytų atidžiai patįs tie vėjavai
kiai — ir pats jų autorius — iš- 
tikro pasimokintų kad nereikia 
tokių niekų rašinėti kokiais vi
sas žurnalas užpildyta, nes yra 
daug dar kas statyti, mokinti, 
šviesti, lavinti liaudį, eiti Į mi
nias su mokslo žodžiu, o ne su

tokiais beprotiškais raštais kaip 
anos “eilės” ir kitos joms pa
našios', arba proziški terzoji- 
mai.

Musų nuoširdus atsišauki- 
j mas j tuos vėjavaikius yra štai, 
koks: Imkit, vyrai, naudingo 
darbo, statykit raštiškas plytas 
ir buidavokit ką naudingo, nes 
daug dar ko Lietuvai trūksta! 
Nelaukit kada liaudis ims į jus 
tikromis plytomis svaidyti už 
šitokius jūsų raštus!

Visa to žurnalo verte užsive
ria tame kad telpa jame kele
tas paveikslų nufotografuotu 
senovinių Lietuvių kryžių orna
mentų drožinėtų iš medžio.

Mes pasakėme viską ką ma
nėme, gavę į rankas tą vėja
vaikių laikraštį. Mums pasida
rė ant širdies lengviau išsikolio- 
jus kiek norėjome..

Bet musų skaitytojų kurie ši 
musų išdergimą tų “Keturių Vė
jų” skaito širdis apsunkėjo: ži
nome dabar ką jus, skaitytojai, 
manote: jums labiausia dabar 
tik norisi tą laikraštį matyti!

Ar neats pėj ome?
Atspėti lengva: juo labiau ką 

peiki ir nevertu išrandi tuo la
ibiau žmonės nori tą įgyti ir no
ri matyti ir labiau prie to geis
mas gundo.. .

Kokie paiki tie smcrtelni žmo- 
neliai....

Atgrąžina Teises Pabė- 
gėlias Kareiviams

Washington. — Prezidentas 
Coolidge išleido proklamaciją 
kurioje pareiškiama jog atgrą- 
žinama pilietybes teisės visiems 
kareiviams pabėgėliams iš ar
mijos ir laivyno trijų metų pe
riode, nuo karo pertaurkos iki 
formaliu karo galo. Bet tas ne
duoda jokios naudos tiems ku
rie pabėgo karo periode pirm 
per traukos pasirašymo.

ICUNARD | 

į AR MANOT KVIEST į 
GIMINES I AMERIKĄ į 

I į Lietuvos kvota jau yra pasibai-Į 
Jgus, bet (įabar laikas prisirengtį 

I į prie naujos kvotos, kuri prasidės? 
i jjjLiepos 1 d., 1924 m. \
| “J Musų ofisas Kaune pagelbsti iš-į 
' įgauti pasportus, vizas ir priren-į 
į jįgia žmones tuojau kelionėn. į 
| % Nėra reikalo laukti tiems kuriej 
| įturi Cunard tikietiis. Musu lai-į 
Į įvai išplaukia iš Europos kiekvie-į

■■ Cunard laivakortės- yra geros} 
įkeliavimui ant AQUITANIA, BE-/ 
°------- ”1 ir MAURETANIA.}

>is jūrių patarnavimas pa-J 
smulkesnių informacijų / 
ate. susižinoti su musų 5 
agentu arba musų ras- /

«E t i nėjo.
į Cunard Line
į Hotel Cleve
land Bldg. 
"aClcvcland, O.

į Del
“■ malonė L

PATOGYBE Iii GREITYBE AMERIKOS LAIVAIS
Jei manot apie 
kelionę į Lietuvą 
pasiteiraukit pir
miausia apie di
delius Suv. Vals
tijų keleivinius 
laivus.
Pres. Roosevelt
Pres. Harding 
Geo. Washington

America 
Leviathan
Republic

Bal. 9 Geg. 10
Bal. 12 Gfeg. 3
Bal. 29 Bir. 3

Kovo 22 Bal. 19
Kovo 29 Bal. 26
Bal. 5 Geg. 6

Unite.! State*5 Linijos Laivuose yra dideli privatiški kambariai del 
2, 4 ar 6 ypatų. Didelė įvairybė geriausiu valgių duodama švariose 
valgyklose. Rūkymo kambaris, moterų kambariu, dideli deniai pa
sivaikščioti Bonai koncertams ir kitokį pasilinksminimai.

Greitas kelias i Plymouth. Southampton, Cherbourg ir Bermen, iš 
kur susisiekiama su visais Europos kraštais. Del kainų, informa
cijų ir laivakorčių krcjnkitės prie vietinio agento.

EE SK U RSIJ A LIETU VON
Pna u John W. I.uth. vedėjas musų Lietuviško Skyriaus^ lydės 
Lietuvoj Ek kursiją laivu LEVIATH AN išplaukiančiu iš Now 
Yerko Liepos .»-tų dieną i Klaipėdą.
Ar esi ar nesi Amerikos pilietis, bet gali važiuoti su p*. Luth 
ir jis išduos jums liudymą taip kad galėsit saugiai sugryžti Į 
Ameriką bėgyje šešių mėnesiu. Tuoj klausk savo vietinio" 
agento apie kelionės smulkmenas.

UNITED STATES LINES
Hotel Cleveland, Cleveland, Ohio

15 BROADWAY, NEW YORK
Valdantieji Operatoriai del

UNITED STATES SHIPPING BOARD

VAGIS ŽINO KAIP RASTI 
PASLĖPTUS PINIGUS

|JE yra biskį gabesni afradi- 
niui pinigų negu tie kurie 

slepia savo pinigus ir popieras. 
Tai yra jų. užsiėmimas.
Paskui gi dar yra rizika ug
nies. Likusi pinigai turi bū
ti laikoma banke ir vertybės 
pnpieros Saugioj Dėžulėj.
Galit nusinuomuot privatinę 
dėžulę musų saugiuose vaul- 
tuose už $3 ant metų.

fncorjoorofcd

petely fer
in the City of Cleveland 

PUBLIC SQUARE

Dividendai išmokėti depozitoriams 1923 
buvo laipsnyje -l'/t'/o per metus.
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The Younger Set Ugg

THE 5 ACRED FIRE
The Pagan Lithuanian 

sacre I f was called šventoji 
Ugnis (in Sanscrit Spenta, holy,' 
agni, fire; in Latin, sanctm ig-| 
nis). There were two kinds of 
fire—one which was never al
lowed to go out, and the other 
which was lit at fixed times as 1 
upon certain occasions, for ex
ample, to consume propitiatory 
victims. In addition to its as-1 
sociation with public worship! 
the fire was the object of sp?-! 
cial veneration even in private 
life, in the home, shown above 
all towards what was called the 
“fire of the ashes” (peleno ug
nis) which was compulsory in 
every household. The divinity 
of the hearth, the Estia of the 
Greeks and the Vesta of the 
Romans, was called Gabija; and 
it is not so long ago that a Sa- 
mogitian woman, when prepar
ing the embers for the night, 
would pronounce the formula, i 
šventa Gabija! gyvenk su mu
mis linksma! i. e. “St. Gabija, 
live with us in joy!”

For the Lithuanians fire was 
the best symbol of the divine 
hnd universal spirituality. Gon- 
verted to Christianity, they 
have not lost this taste for sym
bolism, and the cross became 
with their 'baptism an object 
of -similar veneration, which 
shows itself in the richness and 
variety of the ornamentation of 
Lithuanian crosses, of which a 
special architectural art could 
be made. In this worship the 
Lithuanians never separate flo
wers from the cross; such a 
union of the symbol of joy with 
that of suffering is a Lithu
anian characteristic. We find 
the same tendency even more 
strikingly revealed in popular 
poetry.

The Lithuanians believed in 
good and evil spirits. One of 
the latter category named Gil
tinė is the cause of death, in 
which we should not see a na
tural and necessary phenome
non. Another, named Aitvaras, 
represented in the form of a 
flying serpent, bore riches to 
those whom it favoured, since 
everybody knows that wealth 
is not alv iys the fruit of labori
ous and onomical life. The 
Uevil, .own under various 
forms (velnias, kipšas) was in
cessantly pursued by Perkūnas 
who tried to overtake him with 
a thunderbolt. There were spir
its everywhere under the earth 
(kaukas or nanis), in the water 
of the rivers and lakes (Undi
nes or nymphs), etc.

I SENT A SHIP
By Walter R. Baublis

I sent a ship out to the sea 
And in it put gross Gluttony. 
But soon the air with wails was 

rent.
It ne'e crame back from where 

it went.
I sent a ship out to the sea 
And in it put green-eyed Envy. 
The ship went out, but ne’er 

returned,
I heard upon the sea ’twas 

burned.
I sent a ship out to the sea 
And in it put gross Cluttony. 
The winds howe’er began to 

storm,
And ’neath the waves sent its 

frail form.
I sent a ship out to the sea 
And in it put kind Charity.
It sailed around the whole wide 

earth,
And with it brought back Hope 

and Mirth.

There is only one way to keep 
from getting old, that Mrs. Peč- 
kaitis knows of, and that is to 
Hie first.

OFFICE CAT
TRAPE MARK

BY JVNIVS
COPYRIGHT 1921, BY CDGAR ALLAN MOSS.

A college education is sup
posed to fit young men for a 
job, not to entitle you to one. 

-------- o--------
Woman has as much of a 

Sence of Humoras a man. But 
she is afraid that laughing will 
make her fat. 

---------o--------

Captain John J. Tarutis
Newark, N. .1. — It seems 

somewhat unusual to pursue the 
life of a fireman in order to be
come a lawyer. But this is the 

į formula of Captain John J. Ta- 
, rutis of Engine Company 31 
Į and it has thus far worked out 
with a considerable measure of 
success. Though Tarutis has 

I not yet become a lawyer, he is 
la graduate of the New Jersey 
Į Law School and well on his way 
toward admission to the bar. 
In the interval he has proved 
that a law student may become 

' an exceptionally successful fire- 
! man.

On February 12th announce
ment was made that Tarutis 
had received the highest rating 
of fifty-eight captains who took 
the civil service examinations 
about five weeks ago for bat
talion chief. He obtained an 
average rating of 94.65 per 
cent.

pump-1 suing it.

A PRAYER
Lord, give me strength to spare 

the mutt, 4
Whom I'd most dearly love to 

hit.
He says, “It’s rather chilly, but 
We've really had no winter yit.” 

-------- o---------
THE VERY FIRST KISS
She was Iso innocent! Jack 

had taken her riding in his car 
and just as he kissed her a tire 
blew out.

“Oh, Jack”, she murmured. 
“How lucky that we didn’t stay 
at heme! Father is such a 
ligth sleeper.”

-------- o--------
Snow may be on the

kins, but mercury and girls’ 
legs are two things that won’t 
freeze in wintry weather.

-------- o--------
C. Petraitis says his wife has 

never learned to drive their 
car—except in an advisory cap
acity.

-------- o--------
SEASONAL SONG 

Here I am without a cent, 
And the landlord wants the 

rent,
But 1 snicker as I greet him 

at the door;
For my bank account is broke, 
And the furniture’s in soak, 

But I-ve got my licence tag 
for ’24.

-------- o--------  
HYLAN THANKS GOD FOR 

RECOVERY
—Headline.

The doctors aren’t jealous— 
they got theirs.

NEWARK, N. J.
Well, I believe our burg is 

not as drill as it looks to our 
correspondent Mr. P. A. Of 
course, we are proud of our 
talented and beautiful dancer 
Miss Helen Braduniutė. She 
will find her place in this 
troublesome world.

But there are others that are 
veiy much alive and active in 
their various fields. There is 
Dodge A. C. which promotes 
boxing, and on the very same 
date, Feb. 29, when our corres
pondent went to see Helen Bra- 
duniutė, others went to see our 
promissing fistic artist Steve 
Moliushis, at Laurel Garden, 
and he made good. In the first 
round of a six-round go he put 
the Haymaker on his opponent 
Andy Marana of Orange (N. 
J.).

There are others, Lithuanian 
Pleasure Club. Who visit its 
entertainments will always re
member it. Also there is Lithu
anian Political Club, and our 
younger friends are taking very 
active part in it.

Lets get acquainted and there 
will be plenty of action.

M. T.

But Tarutis is not torn bet
ween the two vocations. He 
does not feel confronted with 
the question: “Shall I be a bat
talion chief or a lawyer?” He 
anticipated being both, depend- 

I ing, of course, upon his appeint- 
Į ment and to his success in pas
sing the bar examinations. In 
the interval, figuratively, he is 
reviewing law books in one 
hand, while the other grasps a 
brass pole, which drops him 
from his office into the fire 
house.

Besides a lifelong hankering 
! for the profession of law, Ta- 
' rutis has another motive in pur- 

Ile has looked forward
to that possible daj’ when in
jury may curtail further ser
vice as a fire fighter, for in his 
business, and in his branch es
pecially, life and limb are a sec
ond consideration. Duty is pa
ramount. Tarutis’s record is 
proof of this, for it reveals that 
he has participated in eleven 
rescues.

But to begin at the begin
ning. Tarutis’s schooling con
sisted of a grammar school edu
cation, and six months of high 
school. But despite this handi
cap in the way of obtaining 
credentials to study law. his 
ambition to become a lawyer 
never waned. He was a fami
liar figure at the 'various fire 
houses where he received his 
apprenticeship. He always had 
a book under his arm—algebra, 
grammar, history. While others 
played cards or read fiction, he 
bowed his head over school 
books. The result was a re
gents’ certificate for a high 
school education.

(To be continued)

ROCHESTER, N. Y.
This city cannot be compared 

to any ether, as far as nature’s 
beauty is concerned.

The streets are wide, clean, 
and along them large chestnut, 
linden and other trees grow on- 
shrubs are planted. Large flo
wer gardens scant the air from 
all directions, as the yards of 
every house or dwelling are ful
ly filled with them. From the 
north, Lake Ontario stertches 
her arms and sends us her soft 
cool breeze which invites us to 
come and enjoy her cool beach 
thru the hot summer months.

Mother mature has not for
gotten to touch this spot with 
her artiste pencil, especially the 
Lithuanian district.

Although we (the younger 
set) don’t realize this beauty, 
as we still remain under a 
trance, we can’t compare our
selves even a small fraction to 
those of other cities although 
we are large -in number. We 
think more of passing our time

I in the American way, enjoying 
I ourselves with Ge. mans, Itali
ans and other foreigners, rather 
than turning over and mingling 

i with our own Lithuanian bro
thers and sisters.

There are more of the fair 
jsex. Maybe that is why we are 
Įso far back from our Lithu
anian patriotism, as all of our 
men may be called “old bache

lors” (with emphasis on old). 
' Of course it is difficult for girls 
' to pay much heed to them, es
pecially when they do not think 
of tomorrow.

We have among us a few 
high school graduates, also at- 

j tendants. Majority of them are 
■ working in offices. I haven’t 
I yet heard of any college gradu
ates or attendants.

The fair sex as a rule, have 
musical talent, such as piano, 

Į violin players, few are singers, 
Į etc.

But.when it comes to activi- 
I ties we stand back catching 
| flies. We let older Lithuanians 
' take the lead.

What is the matter? Can’t 
we show ourselves among our 
brothers and sisters that we the 
American Lithuanians can take 
the lead, not only in social wel
fare, but politics as well ?

Lets stamp our foot and 
make a resolution that we can 
take the leading part just as 
well.

Come on, one and all. Bring 
forth with us a happy throng 
of girls and fellows. Start now 
and make a success. Show our
selves not only to Lithuanians, 
but to Americans and other 
foreigners that we are proud of 
our forefathers and we aprice 
the name— LITHUANIA!
Long may she stand.

The first in the land.
We’ll cherish her hones and 

pride.
No work we will lay aside
But labor thru, remain till blue. 
And stand by the Yellow, Green 

and Red!
(Mrs.) A. J. Jokubaitienė.

J. Bartkus says never judge 
a man’s bankroll by the paste
board suitcase he is carrying. *

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS
VARTOJA GAZĄ IR GKSIGENĄ j

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

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; uždą- I 
ryta seredoj po pietų. Atdara I 
suimtomis ir kitais vakarais. I

S. K. GRISIUS
Agentas “Dirvos” iš Cleveland, 
Ohio, ir “Vienybės” iš Brooklyn, 
“Varpo” iš Chicagos —tautiškų 
laikraščių. Norint užsirašyti 
meldžiu kreiptis šiuo adresu:

1822 So. Halsted St.
Chicago, Ill. Phone Canal 4730.

Telefonas Main 6111
P. J. KERŠIS 

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

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

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

geriausius pasaulyje. Dešimts metų 
garantija. Musų kainos yra žemiau 
negu kitų išdirbę jų. Dykai Akkor- 
deonu grajymo mokinimas pirkėjams. 
Reikalaukit katalogo, dykai.

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Blue Island Ave. Dept. 96

Chicago, 111.GOITER

BEFORE. NOW

Goiteras visose formose dabar pa- 
I sėkmingai išgydoma be peilio, ligoni- 
I nes, skausmo ir nepatogumo, išradi
mu Europiečio Mokslininko iš Mardol 
Laboratorijos. Užtvirtinta pasauli 3 
garsiausių gydytojų. Šimtai dėkingų 
laiškų ateina kasdien. Nenustok vil
ties! Nors kitkas nepagelbėjo, kreip
kitės į mus, prisiusime knygelę kuri 
supažindins su visomis formomis Goi- 
tero ir kaip išgydyti. Knygelė ne
kainuoja nieko. Rašyk tuojau — ati
dėliojimas pavojinga. (14)

M A R DO L LABORATORY
Dept 1118 1723 N. Kadžio Avė.

Chicago, Ill.

G A R A D a I U S
JOHN JUŠKA

Pripildom bataiejas, taisom vi
sokius elektriškus daiktus prie 
visokiu automobilių. Taisom 
batarejas, starterius, generato
rius, užžiebas, žviesas, svičius ir 

visokias viehikes.
Ir mes garantuojam visą savo 

darbą.
4110 SUPERIOR AVE.

GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenjs.
Plumberiams ir Stogams Reikmenis. 

Namams Padargai.

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

Fable—Once there was'an of
fice-man who doubted his abili
ty to get rich raising chickens.

A. Zdanis says put too much 
speed ahead and you may meet 
with reverses.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 11 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomts 
nuo 10 iki 12

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

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

I KALENDORIUS j 

i Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra reikalingas 
į Kalendorius kad tureli kaipo informaciją: apie šven- 
> tes, istorinius Įvykius, ir šiaip gerų pasiskaitymų.

SANDARA šiais metais kaip tik išleido tokį Kalen
dorių, kuriame telpa daug eilių, informacijų ir šiaip 
naudingų skaitymų. Kalendoriaus kaina tik 25 et.

Prisiusi, pašto ženkleliais 25c.. o Kalendorius bus 
tuoj prisiųstas. '

“Sandaros”, savaitinio laikraščio, prenumerata me
tams Amerikoje $2.50, Lietuvoje $3.00. Kas užsira

šys “Sandarą” gaus Kalendorių kaipo dovaną.
•‘SANDARA”

327 E Street :: :: Boston 27, Mass.

užlaikom visokių pe
čių, gazu ir anglimi 
kūrinamų; drapanų 
skalbimui mašinų; 
torielkų, puodukų ir 
visokiu alumino dai
ktų. Taipgi užlaiko
me po senovei api- 
nių, sirupą ir milte
lius pasidairymui
namie skanių geri 
rimu, ir tam reika
lingus prietaisus.
Superior Home 

Supply

NAMŲ IR
GYVENIMO 

REIKMENYS

6101 SUPERIOR AVE.
8707 BUCKEYE RD. 

CLEVELAND, O.

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

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

kuojara, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Ciair Avenue Cleveland, Ohio.

W^W.V,WaV,V.V?.VJAV.,.V.V?AV.V.V.V/A:,]VrAVAWV

ŠTAI JŪSŲ FARMA
Nepraeliskit šio pirmo pasiūlymo. 

Čia jau jūsų senai laukia Lietuvių 
I ūkininkų kolonijoje prie didelio mie- 
I sto Ludington, su laivų prieplauka 
1 produktų išsiuntimui, kas kainuoja 
tik trečdali kaip gelžkeliais siun
čiant, užtai ūkininkai daugiau turi 
pelno už savo darbą. Žemė yra der- 

| lingas molis ir juodžemis, ir dabar 
galima pigiai'?pirkti kol neapgyventa.

40 akrų ūžė, namas mieste ant 50 
Street, 8 kambarių, 1 arklys, 1 kar
vė, 40 vištų, padargai, viskas tik už 

' $2,500, jmokėti reikia $1,000. Tas na
rnas vertas $3,000.

40 akrų žemės. 80 akrų dykus, ge
ri budinkai, gera žemė, 6 karvės, 4 

Į arklini, 2 kiaulėse, 100 vištų, mašinos 
viskas nž $4,500. Reikia įmokėti tik 

. 82,000.
160 akrų, gera žemė, geri kudin- 

' kai, 5 karvės, 4 arkliai ir kiti gys
liai, mašinos, sėkla, viskas $8,900, rei- 

' kia mokėti $3,000.
160 akrų, 80 akrų miško, 80 dirba

mos žemės, 10 akrų sodno, upė bėga 
( per ^ą; budinkai. gera žemė, be gy- 
i vulių, $5,000; reikia jnešt $2,000.
| 80 akrų geros žemės ir budinkai,

(5 akrų sodo, 8 akrai miško, 2 akrai 
puikaus ežero kur galima augint vi
sokių paukščių, ant gero kelio, 8 mai- 
lės į miestų, 1923 Jackson automobi
lis vertės $1,000, 2 geri inžinai atlie
ką visokį darbą, 2 arkliai, 2 karvės, 
2 kiaulės, 50 vištų, mašinos ir padar
gai kas tik reikia, gera sėkla, viskas 
už $7,000, reikia įnešt $3,000.

Senas. 93 metų, žmogus parduoda 
pigiai 60 akru ūkę, pustini budinkai, 
gera žemė, be gyvulių, $1,800, reikia 
nešti $800.

40 akrų, geri budinkai, molis že
mė, prie gero kelio, 2 mailės i mies
tą. $2,800. nešti reikia $1,800.

Klapsk — P. D. ANDREKUS 
Box 107 Pentwater, Mich.

ANTANAS BARTKUS

PUIKIAUSIA STUDIO
Visada jūsų 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

< jų rakandų j namus ir visokių kitų reikmenų į 
“° — ir to visko rasit musų krautuvėje. <
( Jaunavedžiai kurie rengiat kurtis sau namus į 

ši pavasarį arba vasarą, ateikit Į musų krau- S 
tuvę apžiūrėti rakandų pirma negu pirksit įį 

kitur — persitikrinkit musų kainas. į 

j The Ouo-Vadis Furniture Co.
> Kampas Superior Ave. ir East 65th Street į 
į . M SACEVIČ1US, Vedėjas. į

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarių. Tik
ras Specialistas arba profesoriui n«- 
siklausinčs kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad ji* 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligoi. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos pneiai^ 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jumi 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėfuiiui 

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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PI R V A

ŽINIOS IS LIETUVOS
Seiyno Nario Laiškas 
(P. J? Žiuriui, Cleveland, O.) 
Kiek galėdamas noriu plačiau 

apibrėžti musų dabartinį politi
nį gyvenimą. Pirmiausia turiu 
pripažinti kad pas mus yra daug 
trukumų ne tik politiniame, bet 
ir ekonominiame gyvenime.

Blogiausiąs dalykas gludi ta
me -kad musų partijos negali 
susiartinti išvien kovojimui už 
Lietuvos sienas, Lietu-vos pilie- 
tyibės arba (užsieninius politi
nius ir ekonominius reikalus, k. 
t., gavimą paskolos iš Anglijos, 
Švedijos, ir tt. Tame dalyke 
kalti daugiausia Krikščronįs De
mokratai ir jų netikusi politika. 
Jie nenori kitoms partijoms su
teikti progą veikti, o patįs netu
ri tinkamų politikierių. Abel- 
nai imant, 'tarpe musų (lietu- 
vos) politikierių ir valdininkų 
yra didelis pavydas kad neužlei- 
dus Anglams, Amerikonams ar
ba kitiems kokios nors pramo
nės arba prekybos šakos — ne
atsižvelgiant ant to kad jie pa
tįs negali ir nepajiegs to' ar ki
tų dalykų padaryti. Todėl (pas 
mus yra silpna pramonė, truku
mas pinigų, padidiėjimas im
portų, o sumažėjimas išvežimų. 
Tečiau Lietuva suteikė žyde
liams puikią progą varyti savo 
rūšies spekuliaciją.

Čia paduodu keletą faktų iš 
musų viešojo gyvenimo:

Inž. T. Naruševičiui darbuo
jantis du metu Anglijoje pasi
sekė išgauti paskolą pavidale 
mums reikalingos, medegos ant' 
milijono svarų ■ vertės ■ atidary-! 
rtitii . Lietuvos kredito. Naru
ševičiui numačius kad bus gali
mą išgauti piniginę paskolą iš 
Anglijos jei tik Lietuvos val
džia sutiks padalyti atatinka
mus žygius, jis apie tai pranešė 
jnusų -„.ministerijos. . kabinetui.-i1 
Šis projektas K. D. partijos na- i 
riams nepatiko ir kabinetas ne- 
jšreiške nuo savęs jokios pade- : 
kos Anglijos vyriausybei už su
teiktą paskolą.

O del piniginės paskolos tai 
Kun. Vailokaitis pareiškė kad 
paskola tuo tarpu nėra reikalin
ga (žinoma jei Lietuvoj atsi
rastų daugiau kapitalo tai Vai
lokaitis negalėtų gauti 50—100 
nuošimčių palukų už savo pini
gus bėgyje vienų metų). Mu
sų pinigų yra vos 60 milijonų li
tų apivartoj, o valdžios budže- 
tas susidaro į 200 milijonų litų. 
Tečiau išsireiškimas buk mums 
nereikalinga piniginė paskola 
yra tikras pasityčiojimas. Ūki
ninkai, pirkliai ir pramoninin
kai jaučia didelį trukumą pini
gų ir neturi iš kur gauti pasko
los nors ir mokėtų labai dide
lius nuošimčius. Tuom tarpu 
Vailokaičio ir Yčo — arba ge
riau Sakant Krikščionių Demo
kratų — kompanija išsibudavo- 
jo kelias dirbtuves, k. t. stiklo, 
geležies, skerdyklas, ir keletą 
kitų.

Čia galiu dar paminėti apie 
švedų paskolą. Jei tik musų 
valdžia darytų atatinkamus žy
gius galėtų gauti paskolą ant 
lengvų išlygų.

Du metai tam atgal buvo par
važiavę keli Amerikiečiai, ku
rie norėjo padaryti užtvarą ant 
Nemuno gaminimui elektros del 
tramvajų, bet vyriausybė jiems 
atsakė ir nesuteikė teisių tą dal
bą pradėti. Todelei ne tik kad 
mes neturime tinkamos elektros 
šviesos, bet ir susisiekimas Kau
ne yra labai blogas, nes važinė
jama arkliais traukiamais ka- 

I rais.
I Kaslink Rusijos tai musų 
santikiai bendrai su Rusija ei
na geryn. Žinoma, dar ir čia 
negalima permatyti K. D. poli
tikos. Jie savo kalbose labiau 
užgauna Rusus negu Lenkus.

Į tamistos klausimą: “Kaip 
rąes esam nusistatę jei Rusai 
gelbėtų Vokietiją”, pasakysiu 
tiek. Mano supratimu, ir iš pa
šalinių privačių pasikalbėjimų 
matyti kad jeigu Rusai eis pa
galbon Vokietijai tai Rusai eis

tieiog į Varšavą ant Lenkų, ku
riam tikini jie turi galingą ar
miją vadbvaujamą Vokiškų va
dų. Tokiam atsitikime mes tu
rėtume sutikt su visais Rusijos 
ir Vokietijos reikalavimais ir 
tuom pat laiku pulti ant Lenkų 
ir atsiimti Vilnių. Nes tokiam 
įvykyje kitaip ir būti negalėtų. 
Kad ir nors kokia partija ir no
rėtų šį klausimą kitaip iškreip
ti, negalėtų, nes«visos šalies pi
liečiai yra nusistatę prieš Len
kus.

Vilniaus gyventojai kalba da
bar Idaug Ikitoniš'kiau negu du 
metai atgal kalbėjo. Dabar 
Lenkijoj yra labai sunki padė
tis ir jau diduma norėtų kad Vil
nius butų atiduotas Lietuvai, 
nes jie 'jau permato Lenkų po
nišką vergiją. Ne tik kad tą 
supranta Vilniaus Lietuviai, bet 
net ir tie kurie,, save Lenkais 
vadina nėra patenkinti. Nes 

ten nebūtų, Lenkijoj yra 
kartus blogesnė padėtis 

Lietuvoje. Nors pas mus 
trukumų yta, bet tame

syti.
M. Sleževičiui už tai kad jis 

pralaimėtą Taikos Teisėjo teis
me bylą pasirūpino iškelti Apy
gardos teisme tuo laiku kai prie
šingą byloje pusę gynušis advo
katas buvo išvažiavęs iš Kauno 
ir jam nesant tame teisme byla 
buvo lamėta.

darni atsiųsti miltų, bet ir Var- 
šavoje miltų atsargos nėra.

Iš okupuotos Lietuvos kas
dien išvežama Į Latviją iki šim
to vagonų miško. Kad sėk
mingiau eitų miško išvežimas 
okupantai mažina net gelžikelių 
tarifą.

(“Trimitas”)

PIRKIT FARMAS
Pirkit farmas didžiojoj Lietuviu 

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 suteiktii 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 
farmų surašo. f (13)

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

i įvairius

Iš Okupuotos Lietuvos
Sausio 8 d. Vilniuje okupan

tų teismas nusprendė iškelti 
Lietuvių mergaičių bendrabutį 
iš Vilniaus vyskupo kurijos na
mo, Aušros Vartų g. 12. Bend- 
rabutyj yra 200 mergaičių.

Vilniuje sudegė Tiškevičiaus 
malūnas, kuris teikė visam mie
stui miltų. Del šitos priežas
ties miestas liko be miltų. Oku- 
pantai kreipėsi į Vaisavą prasy- kimo. Taipgi bandė vartoti

4 5

EXTRA!

Kas Šiepiasi už žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
į tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Paraše K. S. Karpavičius. 156 pusi........... 75
Drūtuose audimo viršeliuose .................................SI.25
Buvo 75c.—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Verte K. S. K. Tu
ri 295 puslapius ....................................................SI.25

Buvo $1.25—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

Kandidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didi), jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogų. Jo karionės, mei
lė. kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, verte Karolis Vairas. 170 puslapių. 
Kaina 50c. Audimo viršeliai......................... SI.25
Buvo $1—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

Vienuolyno Slaptybės. Indotnus 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.

3352 Superior Ave. Cleveland, O.
S s
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LIETUVOS ŽINIOS
VIENINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR PROGRESIVĖS 

MINTIES DIENRAŠTIS:
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos liaudies reikalus, tvirtai 

stovi už žemės reformą ir stovi sargyboje obalsio: “Lais
va nepriklausoma, deniukratinga Lietuva su Vilnium ir 
Klaipėda.”

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas dieną naujausių žinių ir 
nesibijo tarti teisybes žodį.

“LIETUVOS ŽINIOS” yra vienintelis Lietuvoje dienraštis ku
ris gina Amerikos Lietuvių reikalus, ir paduoda naujau
sių žinių iš gyvenimo musų išeivių Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo laiko yra papuošiama kari
katūromis ii paišiniais.
Kainai Liėtiivoje mėnesiui 4 litai, užsieny] 5 litai.

“LIETUVOS ŽINIŲ” ADMINISTRACIJA 
KAUNAS, LAISVES ALĖJA Nr. 60 LITHUANIA.

f

c?

£

kaip 
kelis 
negu 
daug
klausime, nežiūrint visų nusta
tymų ru'bežių arba kitokių pa
darytų ar nepadarytų sutarčių, 
Vilnius priklauso mums, kitaip 
būti negali.

Klaipėdos sutartis yra dabar 
svarstoma Paryžiuje, bet ma
nau kad bus išrišta musų nau
dai. Klaipėdos gyventojų nusi- 
statymtis link Did. Lietuvos yra 
maždaug tokis: Jie nelabai su
tinka su musų politika. Klaipė
diečiai bijosi musų K. D. parti
jos ir geidžia kad religijos klau
simas butų atskirta nuo valsty
bės kaip kad yra Suv. Valstijo
se. Jei K. D. sudarytų mažumą 
Seime tai jie kaip vienas sutik
tų su Did. Lietuva veikti išvien.

Su Latviais ir Estais santi
kiai gerinasi, ir manome kad 
laikui bėgant sudarysime arti
miausius ryšius. Bet kolei mus 
valdys Kr. Demokratų partija 
tai ir čia nebus galima susitarti.

Pas mus yra trukumas gerų 
agitatorių laike rinkimų. Lie
tuvos inteligentai nėra pratę 
prie agitacijos, ir per tai labai 
išlėto veikia. Iš kitos pusės, K. 
Dem. kiekvienoj bažnyčioj turi 
nuo vieno iki trijų kunigų, ku
rie kiek galėdami baugina žmo
nes ir nachališkai šmeižia visas 
kitas partijas, o iš musų puses 
mažai kas atremia jų šmeižtus. 
Pav. man apsigyvenus Žemaiti
joje, kur tik aš -susinėjau savo 
apieli nikėse K. Demokratams at
remti ten -vis buvo laimėta.

2-ro Seimo Narys.
(Pastaba: Vardo nededame, 

nes gali K. Demokratai padary
ti daug nemalonumų šio straip
snio rašėjui. — Red.)

Užgynė Advokatauti
“Vairo” žiniomis, Advokatų 

Taryba užgynusi praktiką tulam 
laikui advokatam St. Šilingui ir 
M. Sleževičiui, šilingui už tai 
kad jis ne-Lietuvių kalba rašy-» 
tų iškabų tepliojimo byloje tei
sme viešai pareiškęs buk kai 
kada esą gerai Įstatymų neklau-

^Trindamas su Ruffles 
I) Ištrins! Pleiskanas Lauk.

Niežti, niežti visų dienų jų. net. 
X stebitės iš kur tų pleiškam) tiek 
P) imasi ! Juo daugiau jus kasote, juo 
»{ daugiau pleiškam) išpuoL iš ju.-ų gal- 
Į vos, suteršia jūsų drabužius, d iro ir - 

malonumo kiekvienam arti juu esan- 
ėiam, ir vis neapsakomai niežti!

9 n. zvr

| Iii prašalins. Ruffles yri t-.niku (( 
* falvos odai ir plaukams. Ruffles yra z. 

pleisk.un) naikintojau su puikiomis W 
pasekmėm L*. Įfl

Ir tume nėra jokio:: paslapties. ’ 
Ruffles yra sudarytas g ibių ir pūty - 
rusi kemiki.i, kurie išdirbo formulų 

.. specialiai paskirta Minaikiuitiiui p’eis- 
< kum) peru — ir Ruffles atlieku savo 

darbų.
Tų mėginki t bonkų ! [trinkit truputi /įj 

Ruffles i savo galvos odų kasdien \ 
;.!>ic per suivaltę laiko. O kuomet 
pi. i.kanos juu išniks, tuomet naudo- > 
kite karts nuo kurto ir pleiĄunos jųi U 
duuffiuu niekuomet nekankins! Tik 
65c. už bonkų. Galima gauti aptiekosc. M

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

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-JOS 
KNYGŲ KATALOGAS

L KEISTUTIS. Tragedija V aktuose. Iš 
Ansyk’o vertė Vincas Kudirka. Tilžėje, 

• 1897, psi, ioi...............................................
2. ORLEANO MERGELĖ. Tragedija V ak- 

"uose. Iš Friederich Schiller’o vertė Vincas 
Kudirka. Tilžėje, 1898, pusi. 158....

(Išparduota)
LENKAI IR LIETUVIAI nuo 1228 m. iki 

1430 m Paraše Žemkalnis. Chicago, Ill., 
1899 m. Pusi. 64 (Išparduota .............
GROVO KYBURGO KELIONĖ J LIETU

VĄ 1397 m. Parašė J. Basanavičius. Ply
mouth. Pa., 1900. Psl. 53 (Išparduota) 
VANDUO ANT ŽEMĖS, PO ŽEME IR 

VIRŠUJE ŽEMĖS. Parašė Rubakin’as, 
vertė Drugys. Chicago, Ill., 1900. 52 psl.
BAUDŽIAVA LIETUVOJE. Parašė Žmo
gus. Chicago, Ill., 1901, pusi. 76.............
GEOLOGIJA. Iš Archibald Geike vertė S.

M. Plymouth, Pa., 1901,, p. 144 (Išpard.)
K A IP SUTAISYTAS ŽMOGAUS KŪNAS. 
Parašė S. M. Su paveikslais. Plymouth, 
Pa., 1902, 144 p., (Išparduota) .............
PRANO VAIČAIČIO EILĖS. Plymouth, 
Pa., 1903 m., pusi. 165 ............................
KAIP ŽMOGUS GYVENO ANT ŽEMĖS? 
Su paveikslais. Parašė S. M. Chicago, Ill. 
1903 m., pusi. 47 . . .............................
CHEMIJA. Parašė Roscoe, vertė S. M.

Su paveikslais. Plymouth, Pa., 116 pusi. 
ŽEMĖS ISTORIJA. Su paveikslais. Pa
rašė S. M. Chicago, Ill., 1904, pusi. 54.. 
.ftAIMIECIŲ KOVA SU PONAIS. Iš isto
rijos. Paraše Varguolių Bičiuoliai. Ply
mouth, Pa, 1905 m., pusi. 60 .....................
SOCIALIZMAS IR DARBININKŲ KLAU
SIMAS. Parašė Kun. Th. McGrady, iš An
glų kalbos vertė F. M. .................. "
1906 m., pusi. 39 ..........
ŽIVILĖ, Duktė Karijoto, 
those. Parašė V. Nagarnauskas, Plymouth, 
Pa., 1905, 118 pusi................. ‘ ..............
REVOLIUCIJA Jos prasmė; priežastįs 

ir pamatas. Parašė J. Baltrušaitis. Ply
mouth, Pa.. 1907 m., pusi. 44 .................
VINCO KUDIRKOS RAŠTAI. šešiuose 
tomuose. Su daugybe paveikslų ir piešinių. 
Tilžėje, 1909 ni...................................... $10.00
PASKAITOS Iš BIOLOGIJOS IR BAK

TERIOLOGIJOS. Su paveikslais. Parašė 
Dr. A. Garmus. Brooklyn, N. Y., 1912 m., 
pusi. 172 ...................................................... 35c
Gražiuose audimo apdaruose ..................... 75c
JONO JONY LOS (Kun. Jono Žiliaus) RA
ŠTAI. Trijuose tomuose. Tilžėje, 1912 m.
Audimo gražiuose apdaruose .............. $1.50
A. STRAZDO RAŠTAI. Su autoriaus au
tobiografija ir paveikslu. Chicago, Ill., 
1914. pusi. 77 ................................................. 25c
Gražiuose audimo apdaruose ................. 50c
ŠIRDIS. Itališkai parašė Edmundo de 
Amici. Vertė Matas Grigonis. Su dau
gybe paveikslų. Chicago, Ill. 1915, p. 362 $1.00 
Auksuotais ir spalvuotais audimo viršais $1.50 
MOTYNA. Parašė Dr. A. Garmus. Su 

paveikslais. Chicago, Ill., 1915, 78 pusi. 
(Išparduota) 

DVASIOS GYVENIMO MEKANIKA. Pa
rašė Prof. Dr. Max Ver worn, verte, litera
tūros sąraša pridėjo ir svetimus žodžius pa
aiškino Dr. A. Garmus ir A. Rimka. Su pa
veikslais. Chicago, III.. 1916, pusi. 148 
TEKNIKOS STEBUKLAI. Su daugybe 

paveikslų. Dviejose dalyse. Sulietuvino J. 
A. Chmieliauskas. Chicago, Ill., 916 m., 
142 pusi. Gražiuose audimo apdaruose. . 
DEŠIMTIES METU TAUTINĖ KULTŪ

RA LIETUVOJE. Parašė M. šalčius.... 
Gražiuose audimo apdaruose .................
KULTŪROS ISTORIJA. Trijose knygose 
su daugybe paveikslų. Vertė J. A. Chmie
liauskas. Chicago, Ill., 1918, pusi. 505.. $3.00 
Gražiais audimo apdarais visos 3 knygos $4.00
LIETUVOS ISTORIJA. Parašė M. šal

čius. Brooklyn, N. Y., 1918 m. p. 97.... 
Gražiuose audimo apdaruose .................
ARITMETIKOS UŽDAVINIŲ IR PAVYZ

DŽIŲ RINKINYS. Parašė P. B. ir P. D. 
Vilniųie, 1906 m. pusi. 68 (Išparduota) 
LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVO

JE. Lenkiškai parašė Kun. Kaz. Prapuole
nis, vertė V. K. Račkauskas. New York,
N. Y. 264 pusi. (Išparduota)............. $1.00
LENKŲ SĄMOKSLAS LIETUVOJE. Su

dokumentais, žcmlapiu ir fotografijomis. 
Parašė M. Šalčius. Chicago, Ill., 1921 m., 
pusi. 91 . .................................................... 60c
KITAS KARAS. Atsišaukimas į žmonių 
protą. Parašė Will Irwin, vertė V. K. Rač
kauskas. New York, N. Y., su paveikslais 
ir braižiniais. 142 pusi............................. 75c
PSICHOLOGIJOS VADOVĖLIS. Parašė 
Prof. G. čelpanovas, vertė J. Gedminas. 
Mokykloms ir savamoksliams. Su pieši
niais. Kaunas, 1922, pusi. 164 .............. $1.00

EMOCIJOS IR JŲ KULTŪRA. Parašė P. Nor
kus. Cleveland, O., 1921, pusi. 26 (Išp.) 15c 
KANDID.AS. Parašė Voltaire, v 

rolis Vairas. Cleveland, O.. 1922, 
PASAULIO ISTORIJA. Paras.

Wells, 
lapiais, 
tomas 
T. M. 
D. Kultūros Fondo Planas, ir T. 
Knygyno Katalogas. 16 pusi. . . 

Knygas užsisakant reikia sykiu siųsti 
Knygas galima užsisakyti tiesiai iš T. M. D. Kny

gyno arba nuo T. M. D. Serketoriaus.
Knygynai, skaityklos, knygų perkančiai, taipgi ir 

T. M. D. kuopos užsisakant didesnį skaitlių 
knygų gauna didelius nuošimčius.

JUOZAS ŠOLIS, Knygius 
90S West 33 rd Street, ----- Chicago, Ill.

J. SEKYS, Sekretorius
101 Oak Street ----- Lawrence, Mass.

3.

4.

10.

13

14.

16.

18.

20.

27.

28.

30.

31.

32.

34.

35.

25c

10c

25c

10c

25c

10c

Philadelphia, Pa.,

Tragedija V ak-

10c

50c

35c

25c 
50c

50c
75c

vertė Ka- 
, p. 146 
ė H. G.

Vertė V. K. Račkauskas. Su žem- 
paveikslais ir braižiniais. 1-mas 

(spaudoje). Kaina bus 3—4 dol. 
D. TIKSLAI IR DARBAI.

50c

T.
M.

M.
D.

10c 
pinigus.
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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
173S S. Halsted St. Chicago, Ill.

« HH HDabar užsirašyk y
“AMERIKOS LIETUVI”

H ■ HH “AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių g 
H pasiskaitymu, naudingu moksliškų straipsnių, ir svarbių g 
p žinių, yra naudingas kiekvienam laetuviu'i. Užsirašykit H 
ji jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį. H

Reikalaujam agentų užrašinčt “Amerikos Lietuvį”, par- H 
H davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo- H

i- kit pinigus ir laiškus siųsdami: H
g “AMERIKOS LIETUVIS” |
h 15 Millbury Street Worcester, Mass. ::
g «

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ”

TAUPYMAS YRA YPATIN
GAI DARBAS JAUNIEMS

I PAPROČIAI taupumo išmokti anksti 
* gyvenime yra charakterio budavo- 
tojais. Susidėti pinigus jaunu būnant 
reiškia būti prisirengusiu ateities (pro
goms del pelno.

Ir daugiau (būna pasitenkinimo krautis 
banke pinigus kolei dar dirbimo spėka 
tvirta negu .tai daryti vėliau, po prie
varta ir gal but pasišventimu.

GenCkartė |po gentkartės jaunų Cleve- 
landiečių patyrė jog senoji “Society” 
yra gera vieta bankiniams reikalams. 
Mes užkviečiame ir jus.

r Incorporated 1843

in the City of Clcvelana 
rUBLIC SQUAB*

CLEVELAND!) DIDzIAUSIS IR SENIAUSIS TAUP. BANKAS
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1 I Girdėt Clevelande-Apielinkese
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Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.
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Vyčiai vis “Dirvos" rauda. 
Vienas Dzūkelis per “Dar-ką” 
(pasižadėjo “apipiešt” apie “Dir
vą” iš ko .ji pasilaiko ir kas ją 
ant kojų pastatė. Tai yra pai
kinusias pasikėsinimas kokį ka
da vyčiu'kai užmanė. Clevelan- 
do visuomenė tą gerai žino, o ki
tų kolonijų Lietuviai tuo visai 
nesidomėja.

Bet tame Dzūko užsimanyme 
štai kame šuva pakastas. Jis 
dar sapnuoja apie Halaburdos 
dienas, kuomet dar Clevelande 
nebuvo daug tautininkų, kuo
met kunigo žodis ’buvo Įstaty
mas, ir kuomet klerikalai galėjo 
viską valdyti — ir draugystes ir 
laikraščius. Bet tas jau pasi
baigė. Vyčiai turėjo įsavo na
guose “Dirvą” — to jie labiau
sia veikia, ir sapnuoja anas ge
ras dienas, ir todėl apie “Dirvą” 
rūpinasi. Kaip tautininkai ne
sirūpina anie parapijos ir baž
nyčios reikalus, taip vyčiai ne
turi bendro su “Dirva”, bet jie 
turbut ją vis sava skaito, o tik 
atimta nuo jų, dėlto kad vieną 
syki pora vyčių buvo patekę re
dakcijoj ir administracijoj. Ta
da vyčiai griebėsi dykai visur 
laikraštį mėtyti, ir leidėjui pri
siėjo jieškot žmonių biznierių, 
o ne sapnuotojų, ir nuo to laik
raštis išsilaikė ir ipo šiai dienai 
gyvuoja ištrukęs iš vyčių nagų.

Toliau, tam Dzūkui parupo 
kam vienas biznierius leido sa
vo įname turėti Lietuvišką mo
kyklą. Tas vytis Dzūkas mano 
kad jeigu jis Įveiktų imtų ir at
imtų iš to žmogaus namą, kaip 
atiminėjama gatvėj plakatus iš 
ne savo žmonių. Bet inkvizici
jos laikų dabar nėra, o bolše
vizmo Amerikoj dar nesulaukė
me, kožnas gali daryt su savo 
namu ką nori, ir vyčiai turėtų 
mokintis kad nevalia kėsintis 
ant kitų privatiškos nuosavy
bės.

žmogelis paskui kalba apie 
galvos specialistus — turbut 
jam kas galvoj negerai, nes jei
gu nebūtų pats pamišęs nekalbė
tų 'kad ir kiti yra tokie. Nes 
tik kvailas kitą kvailu vadina.

Lietuviu Bankas susideda iš 
abiejų srovių žmonių, ir susirin
kime vyčiai nteuri Liesos užgint 
šėrininkams apie savo draugijos 
reikalus kalbėti. O kad vyčiai 
pasinaudoja savo diduma irke-l 
lia lermą laike kitų kalbos, tai 
yra tik jų neišsiauklėjimo žen
klas ir fanatizmas. Protingas 
žmogus — ar jis katalikas ar 
bolševikas — klausosi ramiai vi
sų, o tada atsistojęs savo argu
mentus išstato. Dzūkas pasi
tenkina savo pusės fanatiška 
gauja, taigi pats yra tokis, o su 
tekiu nėra ką kalbėt. J. J.

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
bus laikoma utarninke, kovo 19 
d., Lietuvių salėj nuo 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai kviečiama 
ateiti, nęs bus kalbama busin- 
čo TMD. Seimo ir kiti reikalai.

Vald.

Automobiliai — Mirties
ir Gyvybės Priežastis
Clevelande kalbėdamas, vie

nas automobilių kompanijos 
viršininkas pasakė jog žmonės 
šūkauja apie “baisų skaičių” 
automobiliais užmušamų kas 
metai, bet niekas nepamislina 

’kiek automobiliai gyvasčių iš- 
gelbsti. Automobiliais išgelbė
ta milijonai žmonių kas metai.

žmones žuvo ir žūsta kito
kiose nėlaimėse kurios didinasi 
sykiu su progresu. Visokie dar
bai atima savo dalį gyvasčių.

Automobiliais išgelbėta ir ka
ro lauke ir miestuose tūkstan
čiai gyvasčių, kurios kitaip tu
rėtų pasibaigti. Greitas suve
žtoj imas į ligonbučius, greitas 
pasiekimas gydytojų automobi
liais važiuojant; greitas prida- 
vimas pagalbos nelaimių užklup
tose vietose yra vis dėka auto
mobilių.

Į 
Suvažinėta Leonora Kurapkaitė; Laidotuvės buvo subatoj, ko

si graži Lietuvių mergaitė 
Leonora, tik sulaukus septynių 
metų amžiaus, turėjo apleisti 
šio pasaulio linksmą savo gyve
nimą ir priežasties neatsargių 
automobilistų. Seredoj, kovo 5 
d., parėjus iš mokyklos, prašėsi 
savo mamutės leisti jai eiti į 
gatvę pažaisti su vaikais. Besi- 
bovijant, parėjo namon tėvas, 
Feliksas Kurapka. Radęs mer
gaitę žaidžiant ant žemės, pa
barė kam susipurvino rankutes. 
Mergaitė prašė tėvo eiti į šlu
bą, o .ii saike ateis su švariom 
rankutėm. Tėvas nuėjo į vidų, 
palikdamas ją. Mergaitė tuo 
tarpu bėgo skersai gatvės pas 
balukę vandens, vesdama su sa
vim ir kaimynu penkių metu 
vaikutį, Viktorą Višniauskutį. 
Jiems pasileidus per gatvę, tuo 
tarpu Fordu važiavo visu grei
tumu tris vyrai, rankom mosuo
dami. ir užvažiavo ant Leono
ros parmušdami ją ir pervažiuo
dami per galvą. Jie jos nema
tę ar kaip, važiavo sau toliau, 
tuo tarpu kitos mergaitės stovė
ję netoliese pamatę pervažiuotą 
Leonorą pradėjo šaukti važia
vusius. Jie tada sustojo, tuoj 
vyriškiai iššoko iš automobilio, 
paėmė mergaitę ir skubino į 
Lakeside ligonbutį, bet nuvež
ta jau -negyva.

Važiavusieji suimti.
’A. a. Leonora mokinosi St. 

Clair Street mokykloj, taigi ant 
laidotuvių pribuvo mokytojos su 
jos klesos mokiniais, mažais vai
kučiais ir mergaitėmis, jos ap
gailauti ir atsisveikinti.

vo 8 d., 3:45 vai. po pietų, East 
' Cleveland kapinėse. Palaidota 
padoriai Lietuviškai, bet be jo- 

ikių bažnytinių ceremonijų, nes 
tėvas taip pageidavo. Laidotu
vės buvo labai iškilmingos, bet 
kiti jas niekino kodėl nedavė už
dirbti dūšių ganytojui. Vie*ni 
dalyvavo širdingai, o kiti kaiipo 

' giminės nenorėdami atsilikti, 
nors nemėgo kad laidojama be 
bažnyčios.

A. a. Leonorą palydėjo į ka
pines dvylika jos draugių mer
gaičių tinkamai pasipuošusių; 
keturios nešė grabą, o astuonios 
nešė po gyvų gėlių vainiką. Tų : 
mergaičių vardai: Katrė Ado
maičiu tė, Regina Jastramaitė, 
Elena Lazickaitė. Anna Hiti — 
jos nešė grabą. Gėles nešė šios: 
Malvina Abukauskaitė, Ona ir 
Marė Skarnuliutės, Milda Ado- 
maičiutė, Marė Mahavliče, Ele
na Skarnuliutė, Julė Višniaus- 
kaitė, Albina Jastramskaitė.

Laidotuvėse dalyvavo į 300 
žmonių. Lydėjusių dauguma 
dar sugryžo su tėvais namon 
juos apraminti po tokios nelau
ktos nelaimės.

Paulina ir Feliksas Kurapkai, 
Leonoros tėvai, dėkuoja visiems 
savo giminėms ir draugams ku
rie dalyvavo laidotuvėse.

Palydėjęs.

Vyčiai “provos” “Dirvą”. Iš 
vyčių štabo patyriau kad jie nu
tarę traukt teisman “Dirvą” už 
talpinimą aprašymų kaip gatvė- 

I se užpuldinėjama plakatų dalin
tojai. Vyčiai išrinko 'komisiją 

I surast advokatus ir užvest pro- 
vą. Jie nutarę reikalaut iš lei
dėjų net 8100,000. Jeigu gaus 
paskutinę skaitlinę tos sumos 
(arba 0) tai bus labą) gerai, o 
prisikastuos kad reiks rengt 
koncertus vyčiams gelbėt, ne
bus kada nei vargonų remt.

Priežastis tame, kaip man iš
rodo, kad tuose aprašymuose 
nebuvo paminėta nei jokis pas
kiras vytis vardu nei jokia vy
čių kuopa. Jeigu kas aprašytų 
apie visus kunigus, jogis paski
ras kunigas negali užvest pro
vos prieš nieką ar laimėt ką 
nors.

Turbut vyčiai užsinorėjo iš
duot visuomenei tą vilką kuris 
gatvėj plakatus atiminėja ir de
gina, arba gal patįs nori ištirt 
kas jis toks, nes teisme turėtų

T? APSAUGOKIT SAVO BRANGIAS 
I POPIERAS IR DOKUMENTUS

ii

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

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

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

THE A. B. SAVINGS & LOAN CO.
3354 Superior

Banko vai.: 9 iki 3 dieną, 
Vakarais — Utarninkais, 
Ketvergais ir Subatomis 

nuo 6 iki 8.

Pavieniais Numeriais 
“Dirvą” Galima Gauti 

Ketvergo 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.
C5tli., pas J. Pilveli.

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

6602 St. Clair Ave., pas I,angą.
6603 St. Clair Ave., pas Kaupą. 
2271 St. Clair, Kauno Krautuvėj 
2026 St. Clair, pas Shaker.
1117 E. 21 St., pas G. Garmų.

Naujas “Dirvos” antrašas
3352 SUPERIOR Ave.
pasirodyt su savo burnele. Ta
da visi galės matyt ir žinot, nes 
be jo nei teismo negali būti.

Jeigu nepasiseks prova užves
ti, vyčiai vėl šauks kad “Dirva” 
juos šmeižia, mes bandys užsi
gint kad jie jokių provų nekėlė.

Kas reikalinga, butų tai kad 
“Dirvos” leidėjai patrauktų tei
sman klerikališkus laikraščius, 
tada išgautų kaą> tokie nuolat 
skelbia prieš “Dirvą” boikotus 
ir rašo apie bankrotus. Paėmę 
už pakarpų klerikalų redakto
rius iškratytų vardus tų “Dir
vos” šmeižikų, nes jų korespon
dencijose tiesiog “Dirva” įvar
dijama ir prieš ją rašoma, todėl 
priekabė aiški. Ko “Dirvieeiai” 
snaudžia? Skaitytojas.

Globėjai paskirta del The Mu
nicipal Savings and Loan Co., 
iš Hanna Building, — kaip skel
bia Cleveland Plain Dealer kovo 
12 d. — Tas buvo reikalinga, 
sako pranešimas, delei sušalu
sios padėties tos kompanijos 
turto, kurios paskolų dauguma 
yra išduota ant namų kurie ne
užbaigti ir neparduoti.

Globėjų paskyrimas buvo su 
pritarimu valstijos budavojimo 
ir paskolos departmento. Glo
bėjai tuoj ėmėsi veikti apsaugo
jimui depozitorių Įsakydami kad 
ta kompanija nepriimtų ir ne
išmokėtų pinigų dabar, be pa
reikalavimo pareiškimo iškalno, 
kaip nustatyta budavojimo ir 
paskolos draugijų.

Ta kompanija užlaiko skyrius 
7909 Superior avė., 12301 Miles 
avė., 2006 St. Clair Ave., ir 
2820 W. 25th St.

Mr. Vinson, tos kompanijos 
sekretorius, sekančiai pareiškė:

“Direktorių taryba The Mu
nicipal Savings and Loan Co. 
vienbalsiai paskyrė globėjus su- 
lyg įstatų reikalavimo sutvarky
mui kompanijos dalykų. Pa
skyrimas buvo su pritarimu val
stijos budavojimo ir paskolos 
departmento. Globėjai tuojau 
ėmėsi veikti apsaugojimui visų 
depozitorių tos kompanijos iš
kabindami pranešimus jog tai
syklių reikalaujama kad butų 
iškalno duota pareiškimas jeigu 
nori išsiimt pinigus.

“Taipgi nutarta tuom laiku 
nepriimti naujų depozitų nei 
main ofise, nei skyriuose. Ka
dangi daugybė namų ant kurių

PAVEIKSLAI RODOMI DYKAI
Bus parodyta įvairių paveikslų, bus 

rodoma apie Abraomą, Izaoką, ir Jo-
kubą, ir Juozapo pardavimą Į Egip
tą. ir kaip atsirado Mozešius ir kaip 
Izraelitai iškeliavo iš Egipto nelais
vės, ir bus išaiškinta Dešimts Dievo 
Prisakymų, bus parodyta Didžioji Pi- 
ramida. Didžioji Piramida randasi 
Egipte arti miesto Kairo, prie upės 
.\iliaus. Didžioji Piramida yra bu- 
davota 2170 m. prieš Kristaus Gimi
mą. Užima 13-ka akrų žemės plotą, 
augštumo 186 pėdų, platumo 764 pė
dų, akmenis stebėtinai didus, 30 pė
dų pločio, viršutinis akmuo aprobuo
jama sveria 880 tonų. Yra taip ste
bėtinai subudavota akmuo prie ak
mens, taip daliai pridėtas kad nei 
peiliui įkišti vietos nesiranda, nėra 
dėta vapnos. Paėmus dabartinį laiką 
nerandam tokių mašinų kur galėtų 
nušlipavoti <30 pėdų keturkampį. At
eina dabar klausimas: Kas tą pira
midę subudavojo, kas sukėlė tuos mil
žiniškus akmenius į tokį augštumą? 
Šiandien tiek daug yra visokių maši
nerijų ir gabių inžinierių, jie atsisa
ko nuimti žemyn tuos akmenis. Ta 
budavonė uždaro burnas tiems kurie 
tvirtina kad ŽMOGUS iš beždžionės 
išsivystė. Suvirš 4000 metų kaip ta 
piramida budavota, tai parodo kad ir 
tada žmonės žmonėmis buvo. Atei
nantį Ncdėldienį bus parodyta pa
veikslais, ir krutamu paveikslų bus 
rodoma. Pradžia 3 vai. po pietų, 7017 
Superior Ave. Inžanga Dykai, Ko- 
lektų Niekad Nebus.

i

VELYKOS
BUS 

Balandžio 20 d. 
Badai laikas pasiusti sa
viškiams Lietuvoje kele
tą Litu dovanu S 3 

][==3I==1][
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Siunčia Pinigus į Lietuvą ir Parduoda Laivakortes
Padaroma Doviernastis-Įgaliavimai ir kitokie reikalingi raštai.

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
u——irj[

The Municipal Savings & Loan 
Co. paskolino pinigus yra neuž
baigti, ims kelis mėnesius laiko 
iki su jais apsidirbs aprūpini
mui depozitorių ir pradėjimui 
biznio pernaują. Kompanijos iš
tekliai yra užtektinai dideli at- 
laikymui visų reikalavimų.”

Valstijos ir apskričio budavo
jimo ir paskolos viršininkai iš
reiškia pasitikėjimo jog depozi- 
toriai nenustos nieko delei da
bartinio tos kompanijos stovio. 
Jie išrodinėja jog, jeigu bus 
reikalas, ant šėrininkų bus už
dėta mokestis dapildymui trūk
stamų sumų.

James A. Devine, iš Colum
bus, sekretorius Ohio Building 
and Loan League, sako jog val
stijos ofiso rekorduose nesiran
da nei vieno atsitikimo kur bu
tų nors vienas depozitorius nu
kentėjęs bent vienoje tokių įs
taigų, ir negalės būti kad šis re
kordas butų sumuštas.

Todėl turintieji tos kompani
jos ofisuose pasidėję pinigų ne
privalo rūpintis ar blogai many
ti. Paskirti globėjai sutvarkys 
visiką taip kad dabartinis keblu
mas bus apeitas.

Sandaros 18 kuopos susirin
kimas. Kovo 12 d. Lietuvių sa
lėj buvo Sandaros 18 kuopos su- ■

AKRON, OHIO
Kovo 2 d. Clevelando vysku

pas paskyrė Akrono Lietuviams 
katalikams klebonu Kun. M. Cy- 
be'lį, kuris tą dieną laikė pamal
das Lietuvių bažnyčioj. Para- 
pijonįs Kun. Cybelį sutiko su 
džiaugsmu. Yra manoma kad 
parapija prieis prie tvarkos. Iki 
naujų metų 'klebonavęs Kun. 
Alins'kas taip nuklebonavo kfa.d 
vos septyni parapijonai teliko.

Kovo 1 d. Lietuvis Baltras 
sumušė su bonka Grigus. Pa
čiam -Grigui labai sudaužė gal
vą; jis kreipkiasi teisman prieš 
Baltrą. Sako visi susipešusieji 
buvo neblaivus. Tai ką daro

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

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

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.

Reikalinga darbininkas ant Lie
tuviškos ūkės, darbas nuolati

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

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

tamsybė.
Teko girdėti kad apie balan

džio pabaigą, po Velykų, čia at
važiuos Clevelandiečiai sulošti 
Akroniečiams gražią komediją, 
‘'Lapkus”. Lauksime jų.

Mciženis.

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

The
Parisian Boot Shoppe

6014 BROADWAY

W.^’/AAV-.W.W.WAVA 
į LOUIS EISENBERG J 
įTuri Geležinių Daiktų, Pečių, 
5 Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, S 
S Lieja ir Stogams dangalų į 
į 1169 East 79th St. N. E. į
5 Princeton 1337-K į

JEI NORI UŽDIRBT PINIGŲ 
IMK ŠĮ NAMĄ!

6 flatų, naujas mūrinis namas, po 5 
kambarius, elektros šviesa, vanos ir 
gazas. Puikioj vietoj, visi naujausios 
mados intaisymai. Rendos i mėnesi 
neša $280. Kaina dabar $27,000. In- 
mokėti reikia tik $7,000.

DIDELIS BARGENAS
Muro 6 flatai, 2 šrorai. Rendos ne

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

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

sirinkimas, kuriame apkalbėta 
daug naudingų organizacijos ir 
kucpos reikalų. Kuopa rengia
si prie pastatymo naujo veikalo 
balandžio 27 d. Bus lošiama 
komedija “Dvikojis Katinas” — 
niekad dar neregėta.

Buvo kalbama rinkimas dele
gatų j Sandaros seimą kuris bus 
laikoma gegužio pradžioje Wor
cester, Mass. Delegato rinki
mas atidėta sekančiam susirin
kimui, kur bus suvadinta dau
giau narių.

Sandaros kuopų apskričio su- 
važiaviman Pittsburge balan
džio 13 d. išrinkta šie delegatai: 
A. Žukas, A. Lapė, J. Plerpa ir 
V. J. Mičiulis. Kuopietis.

Miesto taryba turi programą 
įvairiems pagerinimams miesto 
ir gatvių iki sumos $20,000,000.

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

VISI LIETUVIAI ateina į savo 
šitą geriausią maudynę. Abru- 
s-as ir muilas viskas tik už 25c. 
921 St. Clair Av., arti E. 9th St.
Už $3.00 metams pralinksmin- 
šit visą kaimą. — Užrašykit 
saviškiams j Lietuvą “Dirvą”

$13-98

$15.98

Stebėtinu pardavimo grupė naujų Pava
sarinių siutų įgytų specialiai musų Astuo
nių Metų gyvavimo Sukaktuvių Pardavi
mui su didžiausia nužemintomis kainomis! 
Pirk vienų tų siutų ir pasinaudok taupy- 
bu. Mėlyni ir rudi, plonais siūleliais ir 
maišytų materijų; mieros 32 iki 42. Gra
žus vieneiliai gūžimais ir sporto modeliai 
gražiausiuose pavyzdžiuose, visokių spalvų 
audinių.

Vyrų ir Vaikinų Nauji

Dviem Kelinėm Siutai
$18.50 iki $22.50 Vertės 

Sukaktuvių išpardavime po


