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Vokietijos Socialistiška
Valdžia Pasibaigė

PERSIGANDO IR KOMUNISTAI SEIMO AT
STOVAI, NES BUS PERSEKIOJAMI.

Nauji Rinkimai Atsibus apie Gegužio Mėnesi. — 
Manoma jog Seimas Teks Dešiniesiems, hes 

Socializmas Vokietijai Nusibodo.

DARBAI
JR DARBININKŲ ŽINIOS

Darbai didinasi. — Cievelan- 
do miesto ir valstijos darbinin
kų samdymo biuro vedėjas skel
bia jog i pavasari pradeda apsi
reikšti daibų gerėjimas; prade
da atsinaujinti, kiti rengiasi at
sinaujinti, tie darbai kurie ne
gali žiemos metu veikti. Prasi
deda abelnai reikalavimas dar
bininkų i paprastus darbus. Bu
da vojimo darbai pradeda plės
tis. Laivų kompanijos irgi rei
kalauja darbininkų, nes tuoj 
prasidės mavigacija. Ūkininkai 
šaukiasi Į miestus sau darbo 
rankų. Algos ir valgio duoda 
iki $50,

Didelė Pennsylvanijos plieno 
išdirbystė atsiuntė žmogų Į Cle- 
veflandą. jieškot darbininkų.

Fairport, O., reikalauja gele
žies tarpintojų.

Automobilių išdirbystės Ohio 
valstijoj šaukiasi iš Clevelando 
žmonių Į darbą.

Steubenville, O., plieno išdir
bystės sako jog joms stoka žmo
nių darbui.

Kasykloj žuvo 172 darbinin
kai. Pereitą savaitę išlikusioj 
eksplozijoj Castle Gate, Utah, 
po žeme žuvo 172 darbiniinkai-— 
vienas iš jų buvo gelbėtojas už
griuvusių. Paskiausia skaitli
nė rodo kad kasykloj tuo laiku 
buvo 171 darbininkas.

Pennsylvania gelžkelio darbi
ninkai, apie 32,000 išviso, gau
na algų pakėlimą ant 6.2 nuo
šimčių .dabartinio mokesnio.

Vintondale, Pa. — Sustreika
vo virš 400 darbininkų Vinton 
Co. .kasyklos protestuodami už 
numušimą algų ant 3314 puoš., 
arba sugryžimą prie 1917 metų 
algų. Toj kasykloj dirba 625 
darbininkai, kurių apie 400 pri
sidėjo prie unijos ir išėjo strei- 
kąn.

Vasario mėn. Suv. Valstijose 
buvo išdirbta 349,141 automobi
lis ir. trekas, arba per du pirmu 
mėn. šių metų padaryta 665,234 
.prieš 520,473 tuo pačiu periodu 
1923 metais ir 213,793 1922 m.

1923 metais čeverykų dirbi
mo Amerikoje rekordas siekia 
suvirs 351,000,000 porų čevery
kų, 20,000,000 daugiau negu ki
tados1 kada buvo padaryta.

Vokietijos Seimas Palei
stas

Berlinas. — Kovo 13 d. liko
paleistas Vokietijos reichsta

Vokietijoj Bedarbių 
Vaikai Badauja

Washington. — Bažnyčių ta
ryba ragindama Ameriką pa
remti rinkimą aukų badaujan
tiems Vokietijos vaikams, pri
rodinėja jog tenai neturinčių 
maisto, sergančių ir nuolat ne
tenkančių darbo tėvų vaikų' yra 
du ir pusė milijonų.

Port Clinton, Ind. — Koksai 
įpiktadaris sumanė nuodyti šio 
miesto .žmonių šunis. Dviejų 
savaičių bėgiu 75 šunes nunuo- 
iclinta. Gyventojai jieško nieka- 
iciėjo ir žada jam gerokai ker
šyti.

Manila. — Tarp namų savi
ninkų ir gyventojų įkilus kovai, 
užmušta septyni žmonės; du iš 
jų yra savininkai.

Columbus, O., kalėjime aš- 
tuoni prasižengėliai laukia mir
ties bausmės elektriškoj kėdėj.

gas išbuvęs beveik keturis me
tus. Nariai apleido vietas ra
miai ir gražiai.

Kancleris Marx perskaitė sei
mui prezidento Eberto pareiški
mą kuriuomi seimas užbaigta 
gyvavęs. Tik kairiųjų pusėje, 
kur sėdėjo septyniolika komu
nistų, buvo subruzdimo, nes jie 
suprato kad turės praleist naktį 
kalėjime. Jie kaltinta įvairio
se provokacijose ir buvo detek- 
tivų sekiojami per keletą savai
čių kuomet jau buvo žinia jog 
seimą reiks paleisti. Iki šiolei 
komunistai buvo nepaliečiami, 
kaip tą draudžia tiesos kadangi 
jie buvo seimo nariai.

Sykiu su seimo paleidimu pa
sibaigė ir Marxo kabineto gyve
nimas, ir pabaigė egzistavimą 
visos kitos seimo skirtos įstai
gos iki po rinkimų įsisteigs nau
jos.

Reichstago paleidimas reiškia 
galą socialistų valdymui Vokie
tijoj. Socialistai neturėjo di
dumos seime, bet jie turėjo dau
giau savo atstovų negu kitos 
paskiros partijos. Kabineto ne
buvo galima sudaryt neduodant 
socialistams svarbių vietų. Nuo 
pat respublikos įsteigimo pre
zidentas buvo socialistas.

Spėjama kad sekančiame sei
me socialistai bus nereikšmin
goj mažumoj, žmonėms socia
lizmas taip nusibodo kad jie žiu
ri tai į komunistus, tai monar- 
chistus priešingose pusėse.

Socialistai nebuvo iš kraštu- 
tinųjų radikalų. Jie buvo lyg 
ir buržujų partija. Karštesnie
ji socialistai nusviro tai į komu
nistus tai kitur.

Komunistų manoma pateks į 
seimą daugiau, bet jų reikšmė 
nebus jokia, kadangi menama 
viską užimsiant nacionalistams 
ir naujesniems reakcijonieriams.

♦ ♦ <t

Vokietijos finansus tyrinėją 
ekspertai sako jog su Vokieti
jos .pagalba butų galima sutvar
kyti finansus ir užvesta gyve
nimą kurs leistų Vokietijai at
sipeikėti.

Vokiečiai priešingi kad jų fi
nansinius reikalus užžiurėtų iš
laukiniai.

Francuzija niekam nesiprie
šina kas liečiasi būdų Vokieti
joj gaminime pinigų, tik sten
giasi kad butų duota pilna ga
rantija jog Vokiečiai mokės at
lyginimus ir kad tų atlyginimų 
išgavimui butų leista laikyt ka- 
riumenes okupuotose srityse.

D’Annunzio Gavo Kuni
gaikščio Titulą

Roma. — Karalius uždėjo ti
tulą kunigaikščio Gabrieliui D’ 
Annunzio, Italijos kareiviui-po- 
etui, pasižymėjusiam dideliais 
darbais karo dienose. Titulas 
jam duota tuoj kaip tik mies
tas Fiume prijungta prie Itali
jos, kurį miestą tuoj po karoį 
D’Annunzio buvo užėmęs sukil
damas net prieš Italijos kariu- 
rnenę. Tarp Italijos ir Jugo
slavijos ėjo ginčai, už tą miestą.

D’Annunzio titulas eis jo ai
niams ir ainių ainiams.

SOVIETU DIKTATO
RIUS IŠVYTAS

Alekse.) Rykpv, išrinktas Le
nino vieton kaipo komisarų ta
rybos prezidentas, turėjo trum
pą ir nežymią įdiktatorystę. Jis 
po teisybei visai diktatorium 
nebuvo. Jis tik del vardo buvo 
pakeltas bolševikų pasidižiaugi- 
mui -kad turi ką nors viršuj sa
vo galvų. Dabar ateina gandai 
jcg tas diktatorius liko išvytas 
iš Maskvos ir randasi kur nors 
pietinėj Rusijoj.

Visa valdžia kokia Rusiją ve
da susideda iš Stalino, Zinovje- 
vo ir Džežinrkio. Jie Rykovą 
išginė iš Maskvos. Iš tų trijų 
kuris nors vienas yra galingas. 
Kaip istorija rodo, visada iš ke
lių valdovų vienas paimdavo 
viršų, kiti lieka pastumdėliais. 
Manoma kad Zinovjev dabar iš
kils iš visų.

Neišvengtinai rodosi jog Le
nino mirtis turės iššaukt Rusi
joj sukilimus. Jeigu pertvar
kymas greit Įvyks ir vienas pa
ims valdžią tai gerai. Kitaip gi 
užeitų nepaliaujamos suirutės.

Trockio vietoj armijų komisa
ru paskirta Gen. Frunze, Ukrai
nos armijos viršininkas.

Žemės Drebėjimas 
Anglijoj

Londonas. — Anglijoj buvo 
jaučiama smarkus žemės drebė
jimas kovo 15 d. Anglija, kai-. 
po sala gali pražilti taip kaip) 
priešistoriškose dienose žuvo sa- ) 
la Atlantis tuoj už Ispanijos At
lantiko okeane, kur dabar kyšo' 
Azores salukės. Apie tų salų I 
žuvimą rašo senovės rašytojas į 
Platonas. Sakoma jog tarp An
glijos salų ir Atlantis salos bu
vo bendra sausuma, kuri nulin
ko ir apsisėmė vandeniu.

Išskrido Kelionėn Ap
link Žeme

San Monica, Cal. — Kovo 17 
d., akivaizdoj tūkstančių žmo
nių, tris iš keturių Suv. Valsti
jų kariškų orlaivių išskrido ke
lionėn aplink pasauli. Jie pasi
leido Alaskois linkui, iš kur per
šąląs pasilsėdami perskris Azi- 
jon, per Japoniją, Korėją Chini- 
ją, Indiją, Persiją Europon, o iš 
ten per Angliją, Grenlandiją į 
Kanadą, iš kur paskui i Suvie
nytas Valstijos, o gailaus Į Ka
liforniją, iš kur išskrido.

SKANDALO EIGA 
WASHINGTONE

Washington. — Skandalo ga
lo nesimato.. Nauji ir nauji da
lykai iškeliama. Dabar būtinai 
užsispirta išmesti iš vietos tei
singumo departmento sekreto
rių Daugherty. Jam užmetama 
šmeigelystėis leidime ginklų per 
rubežių į Meksiką ir vežiojimas 
po valstijas uždraustų filmų pa
veikslų iš kumštynių Dempsey- 
Carpentier’o. Liudininkai išra
dinėja kokius pelnus tų filmų 
savininkai padarė iš rodymo tų 
uždraustų paveikslų.

Užmetama taip pat teisingu- 
imo departmento tyrinėjimų ve
dimo skyriaus viršininkui Wil- 
liamud J. Burns naudojimas sa
vo intekmių sulaikymui kompe- 
ticijos prieš jo sėbrus.

Daugelis valstijų turi įstaty
mus draudžiančius Įvežti ir ro
dyti muštynių paveikslus, bet 
su pagalba teisingumo depart
mento viršininkų tie paveikslai 
įvežta be persekiojimo arba po 
paveikslu parodymo teatrų sa
vininkai buvo nubausta po ke
lis šimtus, bet jie padarė pelno 
desėtkus tūkstančių dolarių, o 
paskui dalinosi su viršininkais.

Rusijos Ambasadorius 
Atvyko Italijon

Roma. — Sovietų Rusijos at
stovas į fascistų Italiją, po ce
remoninio priėmimo pas premje
rą Mussolini, ant rytojaus apsi
reiškė Romos oficialiam diplo
matų korpuse ir kalbėjosi su 
laikraštininkais. Jis apsigyve
no gražiausiam buožių distrikte 
ir turi -prie savęs pulkus patar
nautojų. Jis pasakė kad Rusi
ja visai nemano maišytis Ita
lijos fascistiniam gyvenime, o 
abiejų šalių draugingumas ma
tosi iš nesenai padarytos svar
inęs sutarties tarp abiejų šalių.

Esą daug Rusija turi ko kal
bėt su popiežium, bet nieko ne
pradės iki Vatikanas nepripa
žins sovietų de jure.

Šiose dienose Rusiją pripaži 
no Chinija, taipgi Danzigo Lai
sva Valstija nutarė suteikti Ru 
sijai pripažinimą.

Kiek Kainuotų Kareivių 
Bonai

Washington. — Atstovų buto 
komitetas rengiantis kareivių 
bonų bilių, skelbia jog bonai at
sieitų valdžiai §2,119,000,000 iš
plėsti ant 20 metų periodo.

Tuos pinigus turėtų sumokėt 
šalies gyventojai ir patįs bonų 
gavėjai.

Atstovų butas priėmė karei
vių bonu bilių 355 balsais prieš 
54.'

Bomba Anglijos Atsto
vybės Bute

Alenai, Grekija. — Anglijos 
atstovybės buto prieangyj eks- 
pliodavo bomba, bet nieko ne
sužeidė, tik suardė dali namo.

Grekų viršininkai sako jog 
kokie priešininkai tyčia metė 
bombą suerzinimui valdžios su 
Anglija.

Papanastasion, respublikonų 
vadas, sudarė naują Grekijos 
ministerių kabinetą.

Rusas Pabėgėlis Smer
kia Bolševizmą

Vladimir Sensinov, vadas so
cialistų revoliucijonierių kovos, 
ka'bdamas Clevelande p...> ' i 
savo patyrimus kaip jis buvo 
tarp dviejų ugnių, monarchist!} 
ir bolševikų. Jis buvo tris sy
kius ištremtas caro valdžios, o 
laike bolševikų valdžios buvo 
nuteistas sušaudymui po savo 
atsidavusio veikimo Įsteigimui 
sovietų respublikos Rusijoj. Jis 
šiaip taip ištruko ir atbėgo Į 
Ameriką.

Kadangi Sensinov kalbėjo A. 
Darbo Federacijos susirinkime, 
ten 'buvę bolševikiškų pažiūrų 
žmonės nerimavo ir kelis sykius 
bandė sutrukdyt jo kalbą kelda
mi įlermą.

Sensinov pasakė jog bolševi
kų valdžia negalės išsilaikyt dė
lei to kad ji įsteigta pamatu 
proletariato diktatūros, tai yra 
miesto darbininkų, kuomet 80 
nuošimčių Rusijos gyventojų 
sudaro kaimiečiai. Bolševikų 
įsakymas kaimiečiams atiduoti 
visą pervirši jų produktų liku
sių nuo griežtai nuskirtų pragy
venimui reikalingų porcijų, pri
vertė kaimiečius auginti tik tiek 
kiek patiems reikia. Tik spe
kuliantai, kurie slapta gabeno 
maistą iš kaimų į miestus išgel
bėjo Rusiją nuo bado, nes nie
kas nenorėjo rrieko miestams 

(dykai duoti.

Tautų Sąjunga Globos 
Vaikus

Geneva. — Vaiku Gerovės 
Biuras įsteigtas po Tautų Są
jungos globa, veikiąs po užžiu- 
ra trisdešimties valstybių, rū
pinsis visuotina vaikų gerove.

Chicagos Naujienos
Lietuvos Atstovo Bizausko 

vaišės Chicagoje. Kovo 2 d. at
vyko Chicagon Lietuvos Atsto
vas K. Bizauskas su žmona, ku
ri turi čia Chicagoje giminių. 
Kadangi čia jau nuo senai ©bal
sis yra toks jog p. Bizauskas 
yra klerikalų partijos žmogus, 
taigi ‘‘Draugas”, Federacija ir 
kiti subruzdo pasitikti-pavaišin- 
ti jį ir parodyti savo bent įsi
vaizdinamą galybę naujam at-1 
stovui. Neturėdami drąsos patįs 1 
tai daryt, pridengimui savo nuo-I 
gurno susijieškojo senai mirų- j 
šio Laisvės Paskolos Apskričio 
pirmininką Mickeliuną, ir tas 
visas jomarkas buvo daroma 
neva Paskolos Apskričio vardu.

Kovo 2 d. buvo surengta pra
kalbos Šv. Jurgio parapijos sa
lėj ir pakviesta kalbėti Atstovą, 
Bizauską, Konsulą žadelki, “Ga
lybės” atstovus, Pral. Alšatuką 
ir Inž. Pauliukonį, ir nesenai ap
sigyvenusį Chicago.) (kurio dar
bai nelabai gerbiami) Adv. Mas- 
tauską. Publikos prisirinko apie 
500 žmonių.

Tą patį vakarą tas pats buris 
surengė Morrison Viešbutyj va
karienę Lietuvos atstovo priė
mimui. Ten dalyvavo kaipo sve
čiai ir kalbėtojai Valstijos ad
vokatas Crowe ir miesto majoro 
atstovas Beam; Lietuviai buvo Į 
pradėjus nuo atstovo, konsulo, Į 

Galybės” atstovų ir vieno ku-! 
nigo ir gal šešių tautininkų, Į 
šiaip katalikų žmonių, kurių Į 
buvo iki 30 ypatų.

Kovo 6 d. vakare Lithuanian' 
Chamber of Commerce surengė Į 
irgi atstovui priimti vakarienėj 
Great Northern Viešbutyj, kurį 
dalyvavo šalip atstovo dar iri 
konsulas, “Galybės” atstovai, —į 
abelnai apie 75, ir dar baigiant! 
vakarieniauti atvyko “Draugo” ) 
redaktorius Kun. Bumšas. ši
tame pokilyje matėsi Chicagos i 
.bankininkai, 'biznieriai, dakta
rai, advokatai, keturi kunigai) 
ir kelios dešimtis Chcagos švie-) 
sucmenės.

Per visus tris susirinkimus— j 
prakalbas ir abu pakilius—pra- 
kalbininkai daugiausia energi-! 
jos pašventė “Galybei”, apart 
Adv. Mas'tausko, kurs pirmose 
prakalbose pasakojo kad viskas I 
kas nuveikta-veikiama ir bus 
atlikta Lietuvai priklauso vien ;

tik katalikams, Federacijai, ir 
suprantama jam, Mas'tauskui. 
Morrison viešbutyje Mastarls- 
kas pasakojo: “Aš apkeliavau 
daug Europos valstybių, taipgi 
čia Amerikoj dirbdamas politi
koj niekur neradau Lietuviams 
prijautimo, visi Lietuvius nie
kina.... Klausantis jo tokių 
išvedžiojimų užėjo į galvą tas 
su kokiais gi gaivalais p. Mas- 
tauskas bendravosi kad visur 
tik niekinimus girdėjo....

Atstovas Bizauskas yra gana 
inteligentiškas, kalboje rimtas,, 
ir žodžiu sakant be jokių pre
tenzijų, kurias Europiečiai taip 
mėgsta.

Neapsieita ir be incidentų, 
čia Chicagoj mes turime dar ke
lis inteligentų kaipo bepartivi'ai, 
tarp 'kurių figūruoja ir Adv. 
Bagdžiunas su J. Hertmanavi- 
čium; šį 'kartą tiems bepar- 
tiviams kliuvo gerokai Ikuone į 
opiausią vietą. Klerikalams ren
giant vakarienę Morrison vieš
butyje, Adv. Bagdžiunas, kaipo 
bepartivis, pasikvietė žymius 
Chicagos svetimtaučius tikėda
mas kad tenai publika bus skai
toma šimtais, ibet pamatęs viso 
39 ypatas tarpe tuščių Sėdynių, 
labai nudegė pirštus. Kaip jis 
pats išsireiškė: “Maniau kad 
nugrimsiu į žemę iš apmaudo: 
žymius svetimtaučius pakvie
čia, ■■>»sižjurėti į tuščias sėdy
nes . .. . ” Antras, p. Hertma- 
navičius, taip pat tą vakarą nu
degė pirštus. Keno tai kviečia
mas, jis pasiėmė darbą būti va
karienės vedėju. Darbas neblo
gas kada svečių mažai. Bet po 
kelių dienų “Draugas”, arba iš- 
tikrųjų Kun. Bumšas, norėda
mas nukreipti visą poki'lio ne
pasisekimą. ant Sandariečių ir 
“bepartivių”, gerokai išpėrė kai
lį bepartiviam p. Hertmanavi- 
čiui. Tas labai gerai, brolyčiai. 
Nemėgir.kit sėdėti ant dviejų 
kėdžių: jeigu esate klerikalai 
tai eikite su jais, o jei Sandarie- 
čiai tai su Sandara. Kitaip da
rydami, kitą syk ne tik pirštus 
nudegsite, bet ir kulnis.

Perkūno Išpažintojas.

Už §3.00 metams pralinksmin
si t visą kaimą. — Užrašykit 
saviškiams į Lietuvą “Dirvą”

Ogden, Utah, atrasta skrynio
je lavonas papjautos moteries, 
gerklė užkimšta nosine skepe
taite. Susekta jog tai moteris 
buvusio bažnyčios sargo. Jieš- 
koma jos vyro.

La Follette prieš 
Coolidge

Washington. — Senatorius 
La Follette -skelbia jog priims 
trečios partijos nominaciją ant 
prezidento jeigu Respublikonai 
nominuos iš tos partijos dabar
tinį prezidentą Coolidge. Kon
vencijoj sakoma bus daug ler- 
mo.

Nelaimės su Laivais
New York. — Siaučiant smar

kiai audrai Atlantiko vandeny
se pereitą savaitę, manoma jo^g 
žuvo prekinis laiva Santiago su 
25 žmonėmis.

Ateina žinių apie sudužimą 
ant skalų kito laivo Massachu
setts pakraščiuose, kurio apie 
40 žmonių dingę.

Toj audroj žuvo astuoni žmo
nės Atlantiko pakraščių mies
tuose.

Ko Trečioji Partija 
Nori Atsiekt

Pamatai trečios partijos or
ganizavimui Amerikoje jau ga
tavi, vadovaujant senatoriui La 
Follette iš Wisconsin. Jis stato
mas ir ant prezidento. Parti
jos suvažiavimas įvyks Cleve- 

I landė liepos 4 d. Sakoma jog 
La Follette turi tikslo ne taip 
dasigauti į prezidentus kaip pa
didint skaičių progresivių ir ra
dikalų atstovų senate ir kon
grese.

Traukiny j Žuvo apie 50 
I Žmonių
l Londonas. — Iš Indijos atė- 
1 jo žinia kad trūkiui einant per 
tiltą 'baisi audra nuvertė vago
nus į vandenį ir prigėrė nuo 40 
iki 50 žmonių.

Didelis Artistiškas Veikalas — 10x13 colių 
didumo knyga su 195 Paveikslais ir dviem 
žemlapiais 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 sostinės vaizdus. Reikalau
kit siųsdami ir pinigus. Kaina tiktai _ .$4.00

“REIKALAUKIT “DIRVOJE”

3352 Superior Ave. Cleveland, O.
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| Iš-Lietuvių Gyvenimą!
VALPARAISO, IND. Ikampelyj tenka išgirsti tvirtas 

j šauksmas: ‘Who runs the Hill?’ 
, ‘Pharmacists I!’ (Lietuviškai: 
I “Kas valdo kalną?” (“Aptieko- 
riaiI” — Musų mokykla stovi 

| ant kalnelio, iškilus virš viso 
miesto.) Ir ištikrųjų vaistinin- 

departmentas visuose 
mokyklos judėjimuose stovi pir- 

i moj vietoj. Nesenai 'buvo ren- 
I gta šokis, kuriu prisiraiko “dau
giau žmonių negu visame Val
paraiso yra”, anot kalbų. Mo
kyklos gimnastikos salėj sutel
pa apie 5,000 žmonių. Daugelis 
buvo net iš Chicagos atvykę, jų 
tarpe buvo atsilankę ir pora Lie- 

.. . | tuvaičiu Chicagiečiu.svetimtaučiai | 
Light, Para-

BHuiiiiuiiiiiiimiiimiiiiiiiiitniiiigiiiuwEisiiiiiiiiiuiiiiuuiiiiiiiiiiiDETROIT, MICH.
“Juozapas ir Zelbora”. Det

roitiečiai gaus progos pamatyti 
vieną iš indomiausių — ir vie
natinį tokį veikalą Lietuvių sce
noj, dramą iš biblijos Egipto 
laikų — “Juozapas ir Zelbora” 
ir “Faraono Sapnas” (antras j 
aktas).

šis veikalas (yra dar vos tik 
metų senumo, bet jau loštas di-Į 
idėse kolonijose >— Clevelande,; 
Pittsburge, Chicagoj — ir pub-j 
likai labai patiko. Jis vaizdiną 
padavimus biblijos apie Juoza
po patekimą į Egiptą už vergą 
pas Potiparą, kur jis patenka Į 
pinkles godžios ir išdy'kusios Po- 
tiparo žmonos, bet kada jis at
sisako mylėti tą moterį, ji ap
skundžia Juozapą savo vyrui. 
Juozapas nekaltai buna įkalina
mas, bet pagaliaus išeina iš ka
lėjimo po išaiškinimo Paraono 
sapnų ir lieka paaugštintas į 
pezdėtinius visos Egipto žemės1.

Šiam veikalui drapanas par
sitraukiama iš Clevelando, kur 
pirmu kartu veikalą statant jos 
buvo specialiai pagaminta.

Mcksleivių vakarėlis. Lietu 
vių Moksleivių Literatiška Dr 
ja, kuri riša vietos 
moksieiviv.s, surengė 
dicini vakarėlį, kaip 
bertainiais darydavo, 
kartą atvyko neskaitlingai. Tuo 
žvilgsniu vakarėlis nebuvo sma
gus kaip pirmiau būdavo. Prie 
to, ir pačių studentų dabar jau 
daug mažiau negu per keletą 
praeitų metų būdavo. Tečiau 
programas buvo vienas iš ge
riausių. Buvo .pagirtinų kvar
tetų, solų ir gerai prirengta pra
kalba. Apart Lietuvių, progra- 
me dalyvavo ir 
sekantis: Parkes, 
baker, ir Folger, kurie yra to
liausia muzikoj pažengę musų 
mokykloj. Iš pačių Lietuvių 
muzikos studentu turime tik du, 
p. Perminą ir p-lę Oną Krasaus
kaitę. Jiedu abudu yra talen
tingi dainininkas ir jau gerai 
prasilavinę, šiame vakarėlyje 
Ignas Perminąs žavėte žavėjo 
susirinkusius svečius mokslei
vius savo stipriu baritonu, 
rytum prieš kažin ką jam 
kartą pasisekė geriau negu ka
da pirma Svetainė tik skam
bėjo nuo tvirto malonaus balso, 
o publika užžavėta tylėjo ištem
pus, kaklus.

Vakarėliui 
moksleivių 
kalbų delko Perminąs nepasi
rodo visuomenėje. Kai kurių 
buvo pastebima kad jei daini
ninkas Perminąs duotų keletą 
koncertų Chicagoje ir 
didesniuose miestuose, 
daug savaičių laiko kol 
tų labai populiaringas 
mylimas dainuotojas, gal 
kaip Babravičius. Po šio 
karėlio moksleiviai jau nebeleis 
jam nuo visuomenės slapstytis. ; 
Jau pradėta kalbinti Perminą! 
pasirodyti Chicagoje.

O kas del mu.-ų Onutės, ji šį 
kartą nedainavo musų vakarėly- . ............. _
je. Mat, nesenai turėjo penny riepartmento mokiniai yra ver- 
■s?ght ’, kaip moksleiviai čia juo- į-japlj mokintis. Ir slip-!
kiasi. Dėlto ji ir negalėjo dai- ne3nį negali jame pasilaikyti. I 
nuoti. Bet šiandien ji jau pil-| prae;tais metais pradėjo aptie- 
nai .sveika išrodo. Vakaiė.yje y;{Ory-įgS mokslą septynias.de- 
Onutė sėdėjo pirmoj odėj, čia:jjrnįs mokinių. Iki pabaigai pir- 
ir ten užmesdama savo šimpa- mll metų iššlavė tik šešasde- 
tingą, malonią šypseną, tary- j jĮmts. Kitiems buvo pastebė
tum laukdama iššaukimo. Ir įa pasirinkti kokią nors kitą ša- 
visi žiurėjo ir laukė kada čia su- ]ęg Lietuviai praeitais metais1 
skambės malonus ir galingas jos pradėjo aptiekorystos mo- 
'balsclis. Bet si kart nesulauk- Gintis. Vienas jų, čia gimęs ir 
ta. Nors programas buvo labai augęS> p0 dviejų beitainių gavo 
geras, bet vistiek mes neužsiga- j apleisti. Kiti du Lietuviai išsi- 
nėdinę kodėl tu nedainavai, laikė, ir dabar jau arti pabaigos 
kili jai sakė. Ir p-lę Krasaus-, šios mokslo šakos. Birželio 13 
kaltę moksleiviai bando prikal-ją. gaus diplomus.
hint pasirodyti Chicagoje. , Naujas mokslo bertainis pra-j

Feliksas Misius buvo to va- gidės kovo 24 d. Išbūti tris mė- 
karo kalbėtojas. Kadangi Mi-j nesiūs Valparaiso Universitete, J 
sius “gula ir kelia” su mintimi' pigiai gyvenant, dabar atsieina j 
kad tapti geru kalbėtoju, ir kai j arti dviejų šimtų dolarių — pi- ■ 
tas Greku oratorius eina į miš-ieiau negu kitose mckyklose. I 
ka aržuolams prakalbu sakyti ir Lietuviams (patartina važiuoti1 . , .. ‘. , , . i. ,r , . TT . . valgytojaikai kada veidrodžiui, tai anie jo i Valparaiso Universitetą mo- . , , , ,. . r‘ mas irgi buvo dailus. Visko bu-kaiibą neišpučia daug ir sakyti. I kintis. Jonas Plonas.!
Prakalba buvo gabiai apdirbta 
ir puikiai pasakyta. Misiui pir
moj vietoj stovi darbininkų rei
kalai ir jis rengiasi dirbti dar-.1 
bininkų klasei. Pastaroji jo kai-! 
ba buvo iš .] 
apie kurią, reikia pastebėti, Mi-lvių rehiėjų Tautų Sąjungos, ! 
sius gerai nusimano. I manė surinkti 5,000,000 parašų i

■Programų! (pasibaigus prasi- įkėlimui sentimento kad Ame-[ 
'dėjo tautiškos žaismės, kurioms 
vadovavo Onutė ir Antanas.

Vaistininkų vakariene. Val
paraiso dažnai ir beveik kožnam

Lietuviu. 
savo tra-' 
ir kitais 1 
Svečiu ši , ... g. - i kystes

Tarp mokyklos department!! 
yra Ibasketbolo rungtynės, ku
rių laimėtojais šįmet buvo “far
maceutų” skyrius. Už tai gavo 
iš 'Universiteto sidabrinį ąsotį.

Paminėjimui šio laimėjimo 
tapo surengta vakarienė kovo 

; 11d. Vakarienė buvo labai po- 
puliarėj vietoj, ir prirengimas 
buvo taip išdidus kad rodės bu- 

I turn kur Casino de Paris. Vis- 
,„a , kas buvo pirmos klasės. Kada 

1 viskas buvo vedama taip augš- 
tai, taigi ypač smagu pastebėti 
jog tarpe svetimtaučių progra- 
mo dalį išpildė ir Lietuvaitė. Ir 
tai

' program e.
... , i Krasauskaitė, ta pati Onutė,pasibaigus, tarpe , , ,• ... ...’ . , les balselis patiko ir svetimtaučio nusistebėjimo, t. , i t ,■' • ciams. Du kartu buvo issauk-

I ta, ir plojimams vis nebuvo ga- 
i io. Iš dainininkių tik ji viena 
į programe tebuvo. Vadinasi, ji 

‘‘; buvo parinkta kaipo geriausia 
Valparaiso dainininkė. Labai 
iir.ksma kad svetimtaučiai pa- 

l? J" I stebėjo musų dainininkės nepa- 
' ; prastą talentą.
''° I Prie progos reikia pastebė ti 

kad vaistininkų skyriaus stu
dentai yra ne tik pirmi draugin
game judėjime, bet ir pirmi mo
ksle. Vaistininkystės kursų sky
rius čia yra geriausia sutvarky
tas ir stovi pirmoj eilėj visose 
Suv. Valstijose. Dėlto tai šio

Lietuvoj daug yra tokių vaikų : 
kurie yra tėvų išstumti, jie no
ri mokslo, 'bet neturi pinigų. Ji 
prašė svečių paaukauti po kele
tą centų biedniems mokslei
viams, ir svečiai sumetė $19.43. 
Ant rytojaus dar Pv. Narvydas 

idolarį pridėjo. Vakarienėje ke
li vientaučiai nupirko bendrovės 
šėrų.

Kovo 4 d. buvo draugiška va- 
Įkarienė Operetės Choro “Vieny- 
j bės” svetinėje. Viskas praėjo 
| irgi labai gražiai. Kalbėjo J. O.
Sirvydas ir J. Vaičkus. Vaič
kus, dramos mokyklos vedėjas, 
labai gyvai kalbėjo apie meno 
svarbumą. Taipgi kalbėjo J. 
Dikinis. Vakarienę surengė cho
ristės. Daugiausia darbavos p- 
lės Kriaučeliuniutė, Dailydžiutė, 
Aušriutė ir kitos. Iš vyrų ma
tės tik Dulkėj kuris pagelbėjo' 
merginoms.

Kovo 7 d. buvo TMD. kuopos ' 
susirinkimas. Narių dalyvavo 
diktokas būrelis. Kuopa išrin
ko delegatą i Worcesterio Sei
mą. Taipgi kuopa nutarė pa-

miau seka vardai aukavusių:
Ant. Jonaitis
J. Karpavičius
'B. Stražr.ickas
V. Bielskis
M. Vaščila
J. 'Stražinickas
Po $1: Z. Lukšis, A. Gumau- 

skas, O. Petrauskaite, J. Del
tuvienė, J. Russas, R. Kundro
tas, V. Točionis, F. Godonis, D. 
Nameika, V. Meciunas, J. Aza- 
ravičius, A. šerkšna, S. Russas, 
V. Bankauskas, J. Dardulevičius 
J. Židonis, J. Stoneliunas, A. 
Alukonis, A. Baravikas, J. Bra-

No'r-

$5.00 
5.00 
5.00 
2.00
2.00 
2.00

C* GERB.
>OpRAGiL0 KAMPELI

zauskas, S. Daliukas, V.
montas, A. Marcinonis, J. Mic
kus, V. Vaivockas, S. Karpavi
čius, B. Juškevičius, A. Deltų-1 
va, K. Kirkutis, ir dar vienas 
kurio vardas nežymėta.

Tautietis.

MARTYNAS SKELBIA 
SAVO PAMOKSLUS

buvo skaitoma svarbiausia 
Ji buvo tai p-le Ona 

Ir

venį.Tikrai Detroitiečiai turės kuo 
pasigerėti, nes kaip veikalas, jo 
tema taip ir kostiumai bus ne
regėta naujenybe.

To veikalo pastatymu rūpina
si Lietuves Dukterų Draugys
tė. Bus lošiama dviem nedėl- 
dieniais — kovo 30 d. ir balan
džio 6 d. paskirose vietose.

Laukiantis.

NEWARK, N. J.
Lietuvos Nepriklaulsomybės 

šešių metų sukaktuvių paminė
jimas vasario 16 d. praėjo ir

rengti vakarienę apie pusiauga-1 atskaita tilpo kele'toj Lietuviš- 
Iki šiolei musų kuopa kų laikraščių. Bet kas negalė-

— Gero vakaro, broli. At
sinešiau vėl tau šventą raštą 
ir noriu prirodyt tau neku
rtuos dalykus faktiškai.

— Labai gerai, Martynai,
buvo apmirus, bet dabar jau na- jo tilpti oficiališkam komiteto ]jCį a§ typjy biblija net 

ranešnne (bandysiu čionai api- tos pačios laidos kailp ir ta-riai sako kad dirbsią ii- suau- 
ginsią kuopą Į du šimtu narių.

Šėrininkė.

kituose. 
neimtų 
jis 
ir

PROVIDENCE, R. L
Vasario pabaigoj nedėldienyj 

policija su lazdomis išvaikė biz
nierius ir gemblerius iš Lietu
vių bažnyčioj. Taip kaip švent
raštis sako, kaip Kristus išvai
kė su botagu žydus iš bažnyčios j 
už darymą biznio maldos na- j 
muose. Taip nusitiko musų i 
bažnytėlėj. Aplinkiniai gyven-j 
tojai pratomai negalėjo jau il
giau užmo kęsti ir buvo priver
sti šauktis policijos kad išvai
kytų gemblerius ir sustabdytų 
biznį nedėliomis bažnyčioj. Ka
dangi karčiamos ir kitos tam 
panašios vietos šiame m'ieste 
šventadieniais uždarytos, biznį 
pradėjo varyti Lietuviai savo 
bažnyčioje. Matyt vadui Len
kų karalaičio Kazimiero para
pijos visai neapeina paguodoji- 
mas bažnyčios kaipo Dievo ir 
maldos namo. Jam daugiau ru
pi tik dolarių gaudymas neat
sižvelgiant kokią dieną ir kokioj 
vietoj jis tą daro.

Negenibleris.
Kovo 6 d. čia atsilankė Lie

tuvos Universiteto studentai — 
Marčiulionis ir Banaitis — su 
prakalbomis. Visiems jau yra 
žinoma iš laikraščių kekių mie- 
riu jie po Lietuvių kolonijas va
žinėja.

Vietos tautininkai surengė 
jiems priėmimą nežiūrint Ro
mos Fecferacijos agento prieši
nimosi, kuris net kokį ten Pak
štą iškalno parsikvietė ir sušau
kęs savo pasekėjus rusin grasi
no kad niekas neitų ant tų Lie-

BROOKLYN© ŽINIOS
Brooklyno Lietuviai kruta 

smarkiai, štai jų krutėjimas. 
Vasario 24 d. Operetės Choras 
turėjo koncertą. Tai buvo pen-| 
kių metų paminėjimas kaip tas į 
choras gyvuoja. Vakaras pui- 

|kiai pavyko visais atžvilgiais.
Kovo 1 d. atsibuvo Vienybės 

Bendrovės penktas seimas “Vie-
1 nyibės” svetainėj. Iš raportų 
I pasirodė jog viskas gerai, biz
nis stovi gerai, ir visi darbinin
kai ištikimai dirba ir pasiryžę

j dirbti padarymui “Vienybės” 
I dienraščiu.
I Bendrovės pirmininkas A. 
! Mikalauskas trumpoj kalboj 
i priminė pirmuosius “Vienybės” 
j veikėjus ir leidėjus kaip jie ėjo 
! sunkiais takais pirmyn, ir jau 
jų šiandien nėra — kaip Pauk
ščio, Brazio — jie jau ilsis šal
tuose kapuose. Bet jų siela ir 
dalbai yra su mumis; jų siela 
sako mums, broliai, nesustokit 
dirbę del savo tautos gerbūvio.

! Tuos žodžius priminęs, paprašė 
j ščrininkų kad pagerbtų miru
sius musų veikėjus kurių jau

! nėra tarpe musų, ir visi atsisto- 
i j imu atidavė jiems pagarbą.
I Nauji direktoriai inėjo šitie: 
I M. Mfltakienė, A. šrupskis1. Se
nojo bendrovės biznio vedėjo 
vieton išrinkta E. Rudnikas.

Kovo 2 dieną atsibuvo po-1 
šeiminė vakarienė, kurią suren- j tuvos laisvamanių prakalbų ir 
gė Vienybės Bendrovės šėrimą- j kad neduotų nei cento, nes tie

Vakarienė puikiai nusise-: pinigais neis į Romos Federaci- 
buvo skanių valgių, gražus i jos agentų rankas del agitaci- 

Vakarėlio progra- J°s l>2 Lenkiją ir Romą, bet bus 
suvartoti Lietuvos beturčių stu-

> — ir deklamacijų ir kalbų, 'dentų prieglaudos naudai.
ši vakarienė buvo surengta Tai matot, broliai Lietuviai 

Rinks 5,000,000 Parašų del biznio tai ir kalbėtojai tik I tautiečiai, koki tie Romos Fede- 
,>■> T; apie biznį kalbėjo. Bet K. Šir-j racijos nariai yra Lietuvos prie- 
„ . ,r y ! vydiene kalbėjo ka kita — ji pa- sai, o juk ius žinot kas tokieSuvienytose Vaistuose orga-1 . ,r' TZ V , • 4-. .. .. ., , huoino Dr. V. Kudirkos gyveni- tie nariai yra.politines ekonomuos, j nizatųia susidedanti is (oepa.rti- ’

* • a rr, . ■ lITia, 'kaip jį tėvai isstunue is na-į--- n/r. .............................  rr.__.4_. o-----g0S su_ . _ ...................... ...  
mų išsižadėdami jo, ir primine 

' visiems tėvams kad niekuomet 
neturi išsižadėti savo vaikų ku
riuos mažus mj'li ir užaugina. 
Kudhka tik del to buvo išvary-

rika pritartų ir prisidėtų prie | 
Tautų Sąjungos.
Neužmirškit savo brolių artojų t£S ir išsižadėtas kad nenorėjo 

užrašykit jiems “Artoją” eiti Į kunigus. Ji priminė jog

Tai matot, broliai Lietuviai

budinti.
Buvo prašyta šv. Cecilijos 

. bažnytinis ir Varpo tautiškas 
i chorai pagražinti vakarą. Ko
mitetui nuėjus prašyt bažnytinį 

j chorą (kuris susideda iš jaunų 
mergaičių), vargoninkas sako: 
Pakelkit rankas kad nedalyvau- 
sim apvaikščiojime. Visos mer
gaites pakėlė rankas, ir nutar
ta apvaikščiojime nedalyvaut, ir 

i:p užrašyta choro knygose.
Nuėjus pas tautišką Varpo 

j Chorą, vedėjas Ant. Radzevičia 
! aiškina: Gerbiamieji, čtft m iv: 
prašo ant tautiškos šventės — 
kas 'gyvas, visi ir visos, steng- 
kime.s dalyvauti. Nei vieno bal- 
■o nebuvo prieš, ir nutarta da
lyvauti.

Išgirdus kad Vaipas skam
bės, tai ar iš pavydo, ar gal kas 
i ausį pakuždėjo kad bus blogai, 
musų vargoninkas sušaukė vėl 
savo vaikus ir mergaites į susi- 
rinikimą ir sako: Pakelkit ran
kas kad dalyvausim apvaikščio
jime. Visos rankos pakįla — 
nutarta dalyvauti.

Bot dar ne viskas. Apvaikš- 
čiojimo vakare komitetas pro
grame turi kad abu chorai su
giedos Lietuvos ir Amerikos 
himnus. Vargoninkas atsisako 
kartu dainuoti, kaž ko bijota. 
Varpo Choras sutinka užleisti 
šventuosius kad nesudarkius va
karo. Vėliau Varpiečiai puikiai 
padainavo ir gerai atsižymėjo.

Štai vėl atsiranda daktaras S., 
.paaukauja penkinę, ir prašo kad 
leistų jam prakalbą sakyti - 
nors komitetas jo programe ne
turėjo. Tame buvo keistumo į 
'dėlto kad Dr. S. labai su proše- 
panais susibičiuliavęs, aniems 
pasakoja kad jis paeina iš labai1,1 
poniškos giminės, ir veržiasi Į 
jų draugijas; kur tik Lenkai tu
ri kokią pramogą ten musų dak
taras inoina vis į rengimo ko
mitetą. Po ilgų diskusijų vis
gi publika leido daktarui už jo 
penkinę pakalbėti.

Vakaras aukų davė Vilniaus 
našlaičiams $114. •

vo, ibet ir aš tau noriu paro
dyt nekuriubs dalykus sy
kiu 'panaudodamas ii’ istori
ja.

— Broli, tu taip apsipaži
nęs su šventraščiu, jeigu tu 
eitum su mumis, greičiau Įs
teigtume ant žemės Dievo 
karalystę, ir milijonai žmo
nių dabar gyvenančių nebe
mirtų.

— Tas ir bloga, Martynai, 
kad aš (pažįstu bibliją: jeigu 
nepažinočiau kaip ir dauge
lis kitų, gal sekčiau paskui 
jus ir klausyčiau jūsų išvir
kščių aiškinimų.

— Ne, ne mes išvirkščiai 
bibliją aiškinam, ale kuni
gai, ir' tu prieštaraudamas 
mums pagelbsti kunigams 
žmones išilgu dot.

— Martynai, nėra skirtu
mo nuo išnaudojimo vienų 
ir išnaudojimo kitų. O bib
lija. pati per save neturi jo
kios reikšmės, išskyrus tū
lus mokinimus Maižiaus, ne-, 
kuriuos pavyzdžius iš Jobo, 
kaip kurias psalmes Dovydo 
ir pamokslus Saliamono. .0 
mokinimai paties Kristaus 
nors yra sužymėti kaipo jo 
mokinimai, yra tai surinki? 

Į mas ir surašymas mokinimų''1 
kitų senų religijų įsteigėjų 
gyvenusių daug amžių pir
ma Kristaus.

— Broli mano, nesakyk 
kad mes išnaudotam žmo
nes kaip kunigai, ba musų

Vietinis.

Visvien prakalbos Įvyko, ir 
tie kurie atsilankė yra pilnai 
užganėdinti. Tą rodė tas kad 
kuomet prakalbų vedėjas parei
škė jog prakalbos užsibaigė, 
niekas nesikėlė nuo sėdynių per 
kokį laiką.

Aukų surinkta $56.15. že-

Rietuves Konsulatai
Lithuanian Consulate 

38 Park Row- 
New York, N. Y.

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, III.

gH LEVIATHAN
Eįj didziausis pasaulyje 
Ky pasnžierinis laivas. z 
įffi Kelionė juomi tai 
gfi kai vdkacija pui- 
pS klausiame kotelyje, 
jgj Pasirūpinkit vietą 
ra iškalno, kelione bus 
M smagi ir be jokio 
į A vargo.
■

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

_ | IICCJ Ačlip UCl J.11UDLI 
I1P_ mokinimai visi yra uždyką, 

pas mus visur įžanga dykai, 
ir kolektų niekados nėra, 
b kunigai už mažiausi pasi
judinimą lupa pinigus.

— Jeigu ant to kalbą už- 
vedei, aš tau duosiu keletą 
pavyzdžių iš istorijos ir iš 
gyvūnų gyvenimo. Žinai ge
rai kad liūtas ar vilkas ko
lei jauni ir silpni jie nieke
lio nekanda,; mažus liultukus 
ir vilkiukus gali ant rankų 
nešiotis ir žaisti kaip su šu
niukais ar kačiukais. Bet 
kitaip yra kada jie išauga i 
savo spėką. Taip ir su reli
gijomis ir su visokiais idea
liais. Pats skelbi ir sklei
di pasakojimus kaip nusi
žeminusiai Kristus skelbė 
savo mokslą ir kaip nesi
priešino jei kas jį ir užga
vo — nes jis buvo vienas 
prieš minias.- Ir apaštalai 
su pasišventimu-, atsidavė 
ant mirties savo priešų dėl
to kad jie negalėjo panau
dot spėkos prieš milijonus. 
Bet visai kas kita stojosi su 
krikščioniais kuomet įjie iš
augo į milijonus. Jie tada 
už kiekvieną lašą pirmesnių 
savo tikėjimo skelbėjų krau
jo išžudė tiek gyvasčių. Tik 
paskąityk kiek jie išžudė 
žmonių laike kryžiaus karų, 
kiek išteriojo Žydų visose 
šalyse del jų tikėjimo, kiek 
išskerdė Lietuvių laike kri
kštijimo, kiek dūšių išsiun-; nesubirėjęs.

-

tė pas Abraomą inkvizicijos 
laužai. Ir jie tai darė la
byn ir daugyn iki pakilo ki
ta galybė — 'proto ir mok
slo — kuri nusmelkė jų vieš
patavimą ir uždraudė per
sekioti ar paliesti žmogų del 
jo religijos skirtumų.

— Broli, tai kunigai taip 
darė, užtai mes prieš juos 
kovojam.

— Jus taip pat dabar nu
sižeminę, skelbiat viską už- 
dyką, ir darot iš žmonių fa
natikus, kurie, kai butų už
tektinai pakilti prieš kitus, 
elitų ugnia ir kardu naikin
ti išnaudojimą ir išnaudo
tojus, žudytų kunigus ir vi
sus kas už juos užtartų. Tą 
jus dabar negalit skelbt, nes 
esat silpni. O gražumu jo
tis tikėjimas nei idėjos ne- 
jsigyveno, nes viskas turėjo 
savo priešų ir savo perse
kiotojų. Kur yra dar nepa
sitikėjimas savo jiegoimis 
ten visada yra nusižemini
mas ir pataikavimas. Pas
kiau užeina valdymas prie
varta.

— Ne, broli, mes to nepri- 
pažĮs’tam.

— Jus nei negalit pripa
žint, nes tai butų priešinga 
evoliucijai. Kristus basas 
vaikščiojo, o jus prikišat po
piežiui gyvenimą palociūose 
ir važinėjimą karietose. Ne
turit -jus karietų užtai rei
kia žmonėms sakyti kad va 
anie negerai daro kam turi. 
Bot krikščionybė nebūt taip 
išsiplatinus jeigu vadovai 
butų likę visada basi. Ir 
Dievas kai toliau nuo žmo
nių nusitolino labiau jis li
ko garbinamas. Visokie val
dovaiMūri skirtis nuo žmo
nių jeigu1 nori kad žmonės 
juos valdovais pripažintų. 
Ir jus su laiku atsitolintu- 
met nuo visų. Viskas palen- 
va auga iš švelnaus Į žiau- 

, rų. Jūsų inpėdiniai jau bu
tų drąsesniais jeigu jums 
seksis toliau žmones suve
džioti savo skelbimais kad 
milijonai nemirs ir kad at
eina Dievo karalystė.

— Broli, štai va biblijoj 
! pasakyta Jono 5:28-29: Pri
sikėlimas iš numirusių yra 
galimas, Jo Karalystė Dievo 
jau visiškai prisiartino. O 
Korintiečių gromatoj 1 pa- • 
sakyta kad mirtis, velniai ir 
pekla bus išnaikinti.

— O pažiūrėk čia Į Salia
mono mokinimus, kurie ir
gi yra toj pačioj biblijoj, ir 
ten pasako kad - numirėliai 
yra numirusiais, ir jų dū
šios negyvos. Paskui, Mat- 
jošius kalba kad pekloj da
bar velnių nėra, o tavo toj' 
Korintiečių t gromatoj kalba 
dar kad mirtis, velniai ir 
pekla bus išnaikinti. Jeigu 
koks paslaptingas Babilo
nas griūva, tai yra griuvi
mas visų biblijos dogmų ir 
nykimas to neva mokslo ku
ris per šimtmečius žmones 
klaidino.

Ale, broli, visi ženklai 
kokie šiais amžiais matosi ~ 
rodo kad dabar mes gyvena
me svieto pabaigoje ir kad 
karalystė šio svieto persi
mainė su didžiu trenksmu.

— Tas parašyta ir per
simainė tais laikais kuomet 
dar Danielius gyveno ant 
žemės, bet nekalba apie da
bartinius laikus. O pabai
gų svieto buvo daug: ir di
džioji Krucijada prasidėjo 
tik iš tos priežasties kad bu
vo paplitę gandai, apie 1000 
metų tam atgal, jog svieto 
galas ateina. Žmonės bėgę 
aplankyt Kristaus grabą iki 
galas ateis, bet Saracėnai jų/ 
neleido, na ir kilo kryžiaus, 
karai už atėmimą Kristaus 
grabo iš pagonų; o svietas 
dar ir po šiai dienai stovi
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KLAIPĖDOS KLAUSIMAS MIELOSE
IŽAM pasitikėti Klaipėdos 

klausime žinių platini
me nežinia. Nors šiuo sykiu 
žinios ateina daugiau iš vie
no šaltinio — vienos Ame
rikoniškų žinių agentūros— 
visgi jos nepasako aiškiai 
kas mums reikalinga žinoti. 
Jau aprašoma kad Klaipė
dos klausimas užbaigta, kad 
to klausimo išrišimas duo
da daug kredito Tautų Są
jungai; kad sprendime tar
pininkavo Amerikietis Nor
man Davis; kad Lietuvos 
premjeras Galvanauskas su
tiko; kad Lenkai protestuo
ja; 'kad Galvanauskas sako 
jog Lietuviai net pasiauko
ja del Tautų Sąjungos ir pa
saulinės taikos, ir tt. ir tt.

Musų spauda dvejaip kal
ba iš tų pačių žinių dalykus 
permatydama. Tautininkai 
malto Galvanausko nusilei
dimą ir praradimą Klaipė
dos ant kiek tas liečia musų 
tautos neginčijamų teisių 
prie Klaipėdos ; katalikai ra
šo apsidžiaugdami.

Pacui išlygų kuriomis už
baigta Klaipėdos stovis ne
matė nei vieni nei kiti.

Kiek yra žinoma iš • pir
mesnių pranešimų apie pa
žiūras tarpininko Amerikie* 
čio Davis’o, jisai skelbė kad 
mažosios tautos turi nusi
leisti didėsėms. Davis apsi
lankė Paryžiuje, Varšavoj 
ir kitur, bet ne Kaune, ir jo 
nuomonė apie Klaipėdą 'pa
sidarė Lenkiškiems ir Fran-, 
cuziškiems vėjams pučiant. 
Kiek pagelbėjo Gpiyąųaus- 
ko, Balučio ir kitų Lietuvos 
delegatų pūtimas nežinia, ir 
kas galėjo pakeist Davis’o 
nusistatymą kitaip* negu jis. 
buvo palinkės pirma neži
nia, bet Daws galėjo kiek 
pakrypt kada išsykio atsi
kirsta. Tik Galvanauskcrkal- 
bos apie “Lietuvos pasiau- 
kavimą” sukelia nužiurėjir 
mo, Nužiūrėjimas gali bū
ti ir (perdėtas jeigu sutikta 
Klaipėdos uostu naudotis 
visoms tautoms lygiai — be 
jokių ypatingų teisių Lenki
jai. Šituo budu nusileidi
mas vistiek butų Lietuvos 
pasiaukavimu, bet nepavo
jingu ir nekenksmingu. Tą 
gal paremtų Lenkų protes
tas, nes jie nori turėti dau
giau teisių.

Kitas dalykas. Jeigu jau 
galutinai nustatyta — jeigu 
Klaipėdą valdys Lietuvos, 
Klaipėdos ir neutralės ša
lies Tautų Sąjungos skirtas 
asmuo i triumviratą, rodo 
kad iš tos sutarties nėra pa
vojaus Lietuvai. Kaipo uo
stas Klaipėda gali būti už
darytas svetimiems laivams 
karo metu (jeigu taip su
tartyje pažymėta), Lietuva 
nenukentės nuo- to. Preky
bai galėtų atvažiuoti visų 
svetimų šalių laivai liuesai, 
bet tik grynai prekybai.

Kiek sutartis liečia Ne
muną irgi nežinia. Pa&iau- 
kavimo Nemuno klausime 
negali būti. Jeigu Galva
nauskas tame nusileido tai 
padarė pasiaukavimą, ir ant 
blogo savo tautai. Nemunu

nium. Lenkų atstovai pro
testavo kad Vilniaus minėti 
visai nereikia, nes jau senai 
jie Vilnių prisijungė ir skai
to užbaigtu klausimu.

Kadangi Lietuva su Vil
nium dar neužbaigus, lieka 
ir toliau laikyti karo stovį, 
o tokiu budu Lenkams ke
lias Nemunu pasilieka už
darytas kaip iki šiolei.

Kodėl musų Atstovybė vi
sai lupas užčiaupus laiko?

‘ Naujienos” Jieško sau 
“Draugų” Sandai ie- 

čiuose . . .
“Naujienos”, vienatine pačiu

tė “Keleivio”, pradėjo j ieškoti 
draugų Sandariečiuose, pajų tu
sios kaip Chicagos Sandariečiai 
ir abelnai rimtesni žmonės pa
žiurėjo i jas už jų nerimta pra- 
•pliiuipiimą tuo telegramų ir ipspii- 
limą' pamazgų ant Sandariečių.

Po .to kai išsikolioja, išdergia 
ir už nieką paverčia, “Naujie
nos” atsigryžta ir vėl gražiu 
veidu ima kalbėti Į Sandariečius

Kili VA
CENTRALINĖS AZIJOS PRI

KLAUSOMYBĖ MASKVAI 
IZIIIVA turi naują konstitu- 

ci.ją.
Tas butų patekę ant pirmųjų 

laikraščių puslapių pirm Pasau
linio Karo, kadangi diduma Azi
jos šalių turėjo valdovus kurių 
kardais švaistą protėviai pali
ko juos tvirtai užsodintus ant 
jų sostų. Dabar tos žinios reiš
kia 'biskelį daugiau negu kad 
prjkiausomingą nuo Sovietų Ru
sijos šalis nusprendė vadintis 
“Sovietų Socialistinė Respubli
ka Khiva”, vietoj “žmonių So
cialistinė Respublika Khiva”, ir 
atėmė politines teises nuo “ne
darbininkų”. Buletinas iš Wash
ington, D. C„ National Geogra
phic Society raštinės aprašo tą 
šalį sekančiai, esančią tyryne 
Trans-Kaspiškoj Azijoj.

“Khiva, kaip daugelis kitų 
šalių viduryje Azijos turinčių 
mažos svarbos, yra liekana pra
eitų klikų didybės”, buletinas 
sako. “Jos karalius jautė troš
kimą daugiau žemių ir galybės 
tuo laiku ir apetitas suerzino 
Williams Užkariautoją, ir jis 
pasidarė save didžiausiu žmogu
mi savo dienose centralinėj ir 
pietvakarinėj Azijoj, praplės- 
damas savo šalį aplink Aralo 
Jūres ir net užkariaudamas Per
siją ir Afganistaną. Bet tais 
laikais kada Rusija pradėjo sa
vo užkariavimus Azijoje ta bu
vusi didi Khivos Imperija buvo 
suardyta kitų Azijatų, o Khivos 
gyventojai turėjo tiktai ankštą' 
mažą trikampi Oxus upės 'klo
nyje tuoj į pietus nuo Aralo. 
Užkariavimas Krivos turbut bu
vo ,pcts kebliausias darbas ko
kį Rusijos kazokai ’kada nors 
turėjo. Per keletą šimtmečių 
kiekviena Rusų ekspedicija pa
siųsta prieš tuos tyrynu apsup
tus kariautojus buvo visiškai 
sunaikinta ailba kareiviai buvo 
paimama nelaisvėn ir padaroma 
vergais. Ta šalis pagaliaus li-

Lenkai galėtų gabenti visą' ko nugalėta 1873 metais, ir pa- 
Lietųvos gamtos turtą, ar-■ silarkydama autonomijos pavyz- 
ba, gailėtų parduoti sveti-ic’į .paliko priklausominga nuo
miems. Jeigu1 Gadvanaus-j Rusijos.
kas laikėsi Suvalkų sutar-Į “Po dabartine Rusu valdžia, 
ties ir sutiko tada leisti Ne-Į Khivos tvarka maža kiek pasi- 
munu naudotis kaida Lenkai keitė. Kuomet autonominės res-
apleis Lietuvos žemes, tas 
butų nieko, nes Lenkaitis ta
da Nemuno nereikia.

publikos buvo tveriama aplink 
ją, ji buvo skelbiama nesanti 
dar ‘prinokus’ pilnai autonomi-

Karo stovio SU Lenkija jai ir tyram socializmui, ir buvo 
Galvanauskas dar nesutiko į laikoma po tiesiogine užžiura iš 
•panaikinti, kadangi dar ne- Maskvos kaipo nuo jos priklau- 
užbaigta reikalas su Vii* I soma.

norėdamos su jais susidraugau
ti. Gal ras tokių “saliunų svir
plių” Sandariečių kokais socia
listai 'tautininkus Sandariečius 
vadina (nes patįs socialistai nei 
saliunų neturi iš ko nusipirkti, 
turi eit pas kitus gerti). Rimti 
Sandariečiai neatkreips į jų pa
geidavimą domės, nes jau ir 
taip ilgai jie -su “Naujienomis” 
bičiuliavosi iki gavo pamazgų 
apipiltu

Nesinori, bet reikia pasakyti 
teisybę. Priežodis sako: Ilgas 
■plautas, trumpas protas.

•Musų p. Grigaitis matyt neto
li nei plaukų nei*proto. .. .

Tekias koliones naudoti, taip 
išsidergti ant Sandariečių gali 
liktai boba, kuri paskui užmir
šus visą Sanpatą kalba į tuos 
pačius Sandainečius.

Pažangieji Sandariečiai, ku
rių “Naujienoms” prireikė, pir
miau žinojo savo principus, ir 
“Naujienų” švilptelėjimas jų 
nepatrauks.

Kerštą skaityti kaip “Naujie
nos” ant rytojaus, lyg po ste
buklingo sapno, nusprendė ati
dėti Į šalį asmeniškus ir siaurai 
partinius kivirčus. .. .

Reikėjo anksčiau apie tai pa
sapnuoti.

“Khivos oazas netoli ištakos 
garsios Oxus buvo iriguojamas 
ir žemė apdirbama per suvirs 
2000 metų. Netoli nuo tos sri
ties 'kaip tikima, buvo išaugin
ta ir išvystyta daugelis nami
nių vaisių kokius žmones žino; 
ir jie jau buvo auginama lau
kuose laistomuose Oxus vande
niu taip toli praeityje tos sri
ties istorijos kiek tik galima su
sekti. Pats laukų laistymas dir
btinu budu manoma turėjo pra
džią Oxus pakraščiais taip ank
sti kaip ir Egipte ir Mesopota
mijoj.

“Vienas dalykas kuriuo Khi
va yra pagarsėjus visoj Azijoj 
yra tai raudonais viduriais val
gomieji arbūzai kurie turi gar- 
džiausį skonį ir kvapsnį nesu
lyginamą su kitais arbūzais au
ginamais kitur. Jų klimate ku
riame žiema užeina staigu, Khi
vos gyventojai anksti išmoko 
•daug apie šaldymą ir užlaikymą 
produktų ant ilgiau, ką Vaka
rinio Pasaulio technikai tik pa
starais laikais pradėjo naudoti. 
Jie pakabina arbūzus, vynuoges 
ir kitus vaisius kambaryje ku
riame orą palaiko biskelį augš- 
čiau šalimo laipsnio ir išlaiko 
jų šviežumą ir skonį per visą 
žiemą. Praeities laikais Chini- 
jes imperatoriai reguliariai sių
sdavo skersai begalines lygu
mas ir kalnynus centrelines 
Azijos į Khivą pirkti arbūzų už- 
sigrrdavimui įprie istalo. šitos 
ekspedicijos turbut padare pa
saulinius rekordus (pergabenimo 
šviežių vaisių tose dienose kolei 
dar nebuvo dirbtinu šaldytoji). 
Pirm Pasaulinio Karo Khivos 
oazas priaugino vatos didelėmis 
daugybėmis del Rusijos, bet po 
suardymo tos rinkos ūkininkai 
didumoje šugryžo prie augini
mo javų, šilko gaminimas yra 
rūgsta i pastatytas tame Oaze 
ir tenai ilgos eilės žemės nuso- 
’inta šilkvabalių maitinimosi 
medžiais ant kurių veisiasi tie 
kirminai ir gaminama šilkas.

“Apsupta tyrynų, Khiva vis 
dar atskirta . nuo visų nežiūrint 
gausaus Rusų gelžkelių budavo- 
j’mo Trans-Kaspijos srityj de
šimtmečiuose pirm Pasaulinio 
Karo. Ta šalis yra apsupta di
dele padkava gelžkelių, bet jo
kioj vietoj relės neprieina ar
čiau kaip 250 mylių prie miesto 
Khiva. Šalis priklauso kaip ir 
senovės dienose nuo laivu plau
kiojimo Oxus upe per dalį meto 
ir nuo kupranugarių ir arkliu 
karavanų. Mohametonizmas yra 
vyriausia toj šalyj tikyba, o ta 
šalis abelnai yra apie pusė New 
Yorko valstijos didumo.”

Liaudininkų Telegra
mas ir Lermistai

“Naujienose” apžvalgoj buvo 
pasakyta (Nr. 47), kad Studen
tų koriporantų misija Amerikoj 
iššaukė Lietuvos moksleivių 
protestus spaudoje. Lietuvos 
socialistinės moksleivijos “Au
šrininkų” organizacija pareiš
kia kad Lietuvos studentų kor- 
porantų delegatai — pp. Mar
čiulionis ir Banaitis ■— visos 
moksleivijos vardu renka Ame
rikoj aukas savo namu staty
mui. Jie praneša kad tie mok
sleiviai nėra įgalioti nei aukas 
rinkti, nei ką kitą visų mokslei
vių vaidu daryti. Pasirašo po 
tuo “Aušrininkų Centro Komi
tetas”. Kas tas per komitetas 
negalima žinoti, nes nėra var
dų, o be to protestai neturi rei
kšmės. Gal koks žydelis pro
testuoja, kadangi jie nenori kad 
Lietuviai Kaune statytų namus, 
nes jie nori visą Kauną užim
ti, ir jau rods Žydai mokslei
viai turi tokius namus bent ke
lis. Bet “Aušrininkai” nelietė 
protestų prieš juos. Kaip tik 
Lietuviai pradėjo statyti tuojau 
‘Aušrininkai” ir Liaudininkai 
pradėjo kabelius rašyti kad pa
kenkus Lietuviams pasistatyti 
namą Kaune. Tai matot kaip 
Lietuviai supranta kur jie sto
vi, o “Naujienos” visada išsišo
ka prieš Lietuvius, o glosto sve
timus.

“Naujienos” pastebi kad gir
di tuos studentus daugiausia re
mia širvydiniai Sandariečiai ne
žiūrint kad net Liaudininkų va
dai perspėjimus siuntė.

Tokie tai musų socialistai ir 
taip jie supranta savo garbę. 
“Naujienų” redaktorius kad su
manytų tai Lietuvius suvalgy
tų, o viską dalintųsi su žydais. 
Bet Sirvydai niekuomet nesakė 
kad “Lietuvai nei cento” — vi
sados ir visur dirbo ir davė del 
Lietuvos ir Lietuvių, ir rodos 
neapsiriko, ir jau matos to dar
bo vaisiai. Bet “Naujienų” re
daktorius kokią rųmidą turi kad 
visomis pusėmis einą prieš sa
vus, niekina Lietuvius? Kas 
tik ką sumano Lietuvystei, tuoj 
“Naujienos” išeina su purvais 
— lygiai kaip bolševikui ir kle
rikalai. Lietuvaitė.

S. L. A. RINKIMAI
Nuo valdybos atsatantumo 

priklauso gerovė organizacijos. 
Nuo valdybos pažiurti priklauso 
ir pažiūros organizacijoje.

Dabar Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje susiduria su rin
kimu ir pasirinkimu pažiūrų iš 
dviejų griežtai priešingų sro
vių.. Tos srovės yra — tauti
ninkai, kurie iki šiolei Susivie
nijimą valde :r išaugino iki mil
žiniškos organizacijos. Antra 
srove — tai bolševikai, kurie iš 
savo darbų praeityje rodo į ką 
jie Susivienijimą gali paversti.

Jų šulas pabūgo su penkioli
ka tūkstančių dolarių Augščiau- 
sios Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoje. Jų šulai ištaškė visuo
menės pinigus surinktus tai au
koms tai (propagandai — nesu
naudojo tiems tikslams kokius 
skelbė. Jie panaudojo savo apa
tiškai naudai darbininkų pini
gus rinktus neva idėjiniais cbal- 
siais.

Jie lengvai pasinaudos .savo 
gerovei ir Susivienijimo pinigus 
— jie pripažįsta lygybę, taigi 
^Susivienijimą, bandys išlygin't.

Nariai, kviečiu jus balsuoti 
už Gegužį ant prezidento; Ka
marauską ant vice-prezidento; 
Jurgeliulę ant sekretorės; Pau
kštį ant iždininko; Dr. Klimą 
ant daktaro-kvotėjo; Danielių 
ir žemantauską ant globėjų.

Užsitikrinkim Susivienijimą 
savo reikalams — pašalpai ir 
pomirtinei, o ne bolševikų pa- 
dardmui kapitalistais. Narys.

Chicago. — Viename hotelyj 
'cimr.ntų firmos pardavinėtojas 
sustojęs su dviem dėžėm dei
mantų pasidėjo juos ant čekio. 
Kada vėl pasiėmė dėžes, jose 
rado tik plytas, o 8100,000 ver
tės brangmenų nebuvo.

. Amžinajai Žydas
(Eugene Sue — Vertė K. V.) 1

(Tąsa iš pereito num.)
Indas nutilo ir užsimąstė. Negras ir 

Taringas irgi labai nusistebėjo. Indas pa
sakojo tiesą.. . Tie žmogžudžiai-smaugi- 
kai stebėjosi iš to, kad ištikrųjų mirtis se
kė keleivį, tik jo nelietė....

Neužginčijama, kad Indijoje yra. sek
tu, kurių nariai žudo žmones be jokios prie
žasties ir be jokio susijaudinimo, vien tam, 
kad žudyti, tam, kad gyvybę pakeitus mir
čių, kad iš gyvo žmogaus padarius lavoną, 
ką ir patįs, klausiami, pasisako....

Per kuri laiką visi tris Smaugikai ty
lėjo. Šioje valandoje, šalę milžiniškos sto- 
vylos, buvusios arti laiptų, vienas didelis 
laiptuose akmuo lyg ir nusileido žemyn ir 
čia pasirodė žmogus, uniformoje; atsargiai 
ąpsidairė ir klausėsi kalbų, tik kalbantieji 
jo nematė. Paregėjęs žiburį kertėje, pa
mojo ranka, ir štai dar du kareiviu atsar
giai ir tylomis nusileido laiptais žemyn ir 
išlėto ėjo skersai griuvėsių plofto. Paėję 
kiek pirmyn, jie tylomis pasislėpė už dide
lės griuvėsiuose sienos. Akmeniui sale sto- 
vylos kįlant savo vieton, buvo matoma dar 
keletas kareivių slaptoje.

Mulatas, Indas ir negras, giliai pasi
nėrę savo mintyse, nieko negirdėjo ir ne
matė.

SKIRSNYS XXIII.
Spąstai.

MULATAS Poringa, išsigandęs tuo Indo 
1 * ‘ pasakojimu ir norėdamas nukreipti 
kalbą kiton pusėn, sušuko, nuduodamas di
delio entuziazmo:

— Bovanis visados sergės mus, žmo
nių medžiotojus! Drąsos, broliai, daugiau 
drąsos! Pasaulis yra platus ii’ musų aukų 
visur yra. Anglai verčia mus pasitraukti 
iš Indijos, — mus, tris gero darbo vadus! 
Bet tai nieko .nereiškia. Mes paliekame sa
vo brolius,’ taip pasislėpusius, taip skaitlin
gus, taip baisius, kai tie juodi skorpionai, 
kurių buvimą pajunti tik po to, kaip jie 
mirtinai įgelia. Ačiū ištrėmimui, musų vei
kimo dirva bus platesnė. Brolau, tau yra 
skirta Amerika! — tarė atsikreipdamas į 
Indą. — Tau gi yra Afrika, — pratarė Ne
grui. — Man gi lieka Europa! Kur yra 
žmonių, ten yra budeliai; kur tik aukos, ten 
yra neapykantos perimtų širdžių. Lai mu
sų tikslu buna sukurstyti tokias širdis prie 
keršto!. ... Gi tarp savęs ir del savęs mes 
turime eiti lenktynių pasišventimu ir savęs 
atsižadėjimu. Ir vieni kitiems -priduokime 
drąsos, pagalbos ir paramos! Ir visi, kas 
ne su mumis, lai buna musų aukos. Išsi
skirkime visu kitų tarpe, prieš visus, neat
sižvelgdami į nieką. Lai nelieka mums nei 
tėvynės, nei šeimynos! Musų šeimyna yra 
musų broliai; musų tėvynė yra pasaulis!

Šitokį karšta žiauri kalba sujaudino 
Indą ir negrą, nes Poringas buvo inteligen- 
tiškesnis ir gudresnis už juos, nors ir jiedu 
buvo savo kruvinoje brolijoje tarpe pirmų
jų ■ ■ • ■

—Jei pasiseks prikalbinti Džalmą, kad 
jis prisidėtų prie musų, kaip patarė kontra
bandininkas Magalas, tai musų kelionė i 
Javą bus dvigubai pelninga!

— Jam atėjus, reikia sukurstyti jame 
“: apykantos jausmas.

— Priminkime jam tėvo mirtį.
— Ir jo paties suėmimą ir kalinimą.
— Jei neapikanta uždegs jo širdį tai jis 

tikrai bus musų.
Negras gi po valandėlės paklausė:
— Broliai, kas butų, jei tas kontraban

dininkas Magalas prigautų mus?
— Jis? — sušuko Indas, — juk jis pa- 

. lėpė raus savo valtyje, prigelbėjo pabėgti, 
jis nugabens mus į Bombajų, kur rasime 
laivus plaukiančius Į Ameriką, Afriką ir 
Europą.

— Kokią naudą iš to turės?
— Kokią naudą jis galėtų iš to turėti? 

— stebėjosi Paringas. — Jis žino, kad nega
lima pabėgti nuo Bovanio sūnų keršto.

— Bet jei Džalma atsisakytų prisidė
ti prie musų?

— Tuokart Bovanis turės nulemti jo 
likimą, — pastebėjo rusčiu balsu Paringas.

—Aš jau turiu planą.
Čia atėjo Magalas ir pranešė Įrėžęs 

ant Džalmos peties Bovanio ženklą, kurs 
pasiliks amžinai. Jam besikalbant su bro
lijos vadais, Malagas pareiškė, rodydamas 
kitan griuvėsių galan:

— Antai ir Džalma ateina!
— Jis neprivalo manęs matyti, — ta

rė Paringas, traukdamasis į. šalį. — Bandy
kite prikalbinti jį, bet jei jis neklausytų, tai 
aš turiu kitą planą.

Jam prasišalinus, prisiartino Džalma, 
Nusistebėjęs, kad čia buvo negras ir In
das, atsikreipė į Indą, klausdamas:

— Aš tikėjausi rasti čia Europietį, 
Prancūzą.

— Prancūzo dabar čia nėra, — atsakė 
Indas,' — bet jis netrukus bus čia.

— Ar pažįsti tą Prancūzą? — jis vėl 
klausė Pasingaro.

— Jis ir mums liepė čia jo laukti, — 
atsakė Indas.

— Ir dėl ko? — klausė dar labiau mi
sis t ei i ė j ęs D ž al m a.

— Sužinosi kai jis ateis.
— Ar generolas Simonas liepė jums 

čia susirinkti?
— Taip, generolas Simonas..
Džalma jokiu budu negalėjo išsiaiškink 

sau šitos paslapties.
— Kas gi jus esate? — klausė jis Indo.
— Kas mes? — atsakė Indas. — Mes 

esame tavo broliai, jei tu sutiksi būti su 
murai.'.

— Man jūsų nereikia, ir jus manęs ne-, 
reikalaujate.

— Kas žino? «
— Aš žinau.
— Prigaudinėji pats save. Anglai nu

žudė tavo tėvą, kurs buvo karalius. Pats 
buvai nelaisvėje, ištrėmime ir dabar nieko 
jau neturi,

Į Džalmą jo nelaimių priminimai skau
džiai j, įveikė. Joni ’'‘es; ,-jns h-ą nors'pra
tarki, Pasingaras tęsė toliau:

— Tie, kas sunaikino tave, kas paėmė 
tave nelaisvėn., kas nužudė tavo tėvą, yra 
žmones. Taip, žmonės! Ir yra kiti žmo
nės, kuriems tu gali atkeršyti, lai tad tavo 
neapikanta puola ant jų!

— Bet ar tu ir gi nesi žmogus?
— Taip, ir aš, ir tie kas su manim, esa

me žmonės. Bot mes esame tie drąsuoliai, 
kurių kiti bijosi, kai žvėrys medžiotojų. Ar 
tu nenori būti kai ir mes? Ar nenori duoti 
visiško patenkinimo tai neapikantai, kuri 
ėda tavo širdį?

— Nesuprantu tavęs, — atsakė Džal
ma. — Kai priešas yra vertas manęs, aš ko
voju su juo; kai nevertas, aš žiūriu. į jį su 
panieka, — taigi aš neturiu savyje neapi- 
kantos nei į vieną, nei kitą....

Ir tai jam tariant, negras Paringas su
riko ir atkišęs kinžalą iššoko iš gėtros. 
Pamatęs prisiartinančius kareivius, jis kir
to vienam-kitam. ir bėgo i griuvėsius. Be
matant, kareiviai apsupo visą jų būrelį, ir 
karininkas liepė visus drūčiai suraišioti.

— Kam jus norite suraišioti mane? — 
paklausė Džalma rimtu balsu.

— Kam? — piktai atšovė karininkas.— 
Juk ir tu esi iš tos pačios niekšų gaujos!

— Klystate, — r (šovė Džalma. — Aš 
tik pirm keliu miliutų atėjau čia, visai nie
ko nežinolomas apie šituos žmones. Ti
kėjau i sulikti čia tūlą Prancūzą.

— Vadinasi, tu ne pasingaras, kaip 
jie? Ir kas gi tau patikės?

(Toliau bus)

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 

įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su
Drūtais audimo apdarais ........................................ 1.50

Ta pati drūtais apdarais ................... 2.00

1590. Socializmo minties blaivumas. Paiaše 
John Spurgo. Autoriaus leidimu verte A. Lalis. 
Pluoštas laiškų rašytų darbininkui Jonatanui 
Edvardui, Pittsburge. Puikiais audekliniais ap
darais ............................................................... $1.00

50«5. žmogus nepliuškis. Vertė iš švediško Nėris. La
bai graži apysakėlė, kaip turtingo prekėjo sūnūs 
apsivedė su varginga mergina ir laimingiau gy
veno už kitus, apsivedusius su turtingomis. Chi
cago Ill. 1899, pusi. 23................................... 10c

3335 Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 25

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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KĄ MES GALIME PASAKYTI 
APIE SIELOS ESMĘ?

Žmogus peržengęs nežinomybės slenk
stį, įsikūnijo į gyvą pasaulį kad per jį ap
sireikštų savo pilnybėje ir vėl žengtų už 
amžinasties ribų. Ir išltikrųjų, jis ateina 
nežinia iš kur, jis apsireiškia nežinia kuo
mi, ir vėl žengia nežinia kur.

Viešpatauja tamsi nežinės sritis.
Žmogus peržengęs tą nežinės slenkstį, 

atsineša su savim ir tro.kimą pažinti tą 
tamsią viešpatiją.

Žvelgti į ją galima labai plačiu mašta
bu. Čionai telpa ir gyvybės slėpinys, ir gy
venimo prasmė, ir ideale meilė, ir tlt.

Viena iš tos nežinės sričių kaip tik ir 
bus sielos sritis.

Tiesioginiai atsakyti į klausimą, “Kas 
tai yra siela?” — nėra galimybės. Seno
vei' ir dabartinių laikų psichologai bei filo
sofai Įvairiai sprendė ir sprendžia jos es
mės sąvoką, bet į patį dalyką pataikančio 
atsakymo iki šių dienų neįstengė duoti.

Žmogus protauja, džiaugiasi, liūdi, ir 
tt. Visų šitų vyksmų yra kokia tai prie
žastis kuri duoda akstiną kad tas egzistuo
tų. Iš čionai savaimi išplaukia išvada kad 
ta priežastis ir bus musų sprendžiamoji 
siela, dvasinė substancija, “aš”, ar kaip ki
taip mes tai pavadintume.

Bet tai dar neteikia visiško atsakymo. 
Priežastis lieka priežastimi, ir kaipo tokia 
neatsiskleidžia mums savo esmėje.

Žvilgterėkime trupučiuką į pasaulio I 
evoliuciją. “Iš Jo, Jame ir Jopi yra visi! 
daiktai” — sako šventraštis. Čionai išrei-1 
kšta gili evoliucijos mintis. Kad pasauly-! 
je yra evoliucijų— šiandieną nėra abejo-Į 
nes. Jos gali nematyti vien tas kuriam ji! 
nepatinka, ir kuris užsimerkęs tvirtina są-į 
vo “ne”. Žmogus, tikrasis, dvasios žmo-! 

•gus, irgi evoliucijuoja — žengia prie Abso-į 
liučio kad su Juo susiliejus taip kaip iš Joj 
yra išėjęs. Amžinoji siela — Absoliutas — I 
yra viso kas egzistuoja pradžia. Čia tai ir 
gludi šventraščio amžinoji mintis.

„ Žmogiška siela turėdama branduoliu j 
Amžiną sielą, Absoliutą, Dievą, ar kitaip 
kaip mes ją pavadintume, negali spręsti ir i 
atsakyti į klausimą “Kas yra Siela?” Tai 
reikštų imtis darbo kurs visada privestų į 
prie bedugnės, kame prisieitų sustoti kad j 
nėnužengus į amžiną nežinę.

Žmogus savo aprėžtu “aš” neturi ju
ridinės teisės tai daryti.

Ir ištikrųjų, norint atsakyti kas yra 
žmogiška siela, pirma reikalinga atsakyti 
kas yra Amžinoji Siela kaipo jos branduo- 
las. Bet čia jau reikštų galvoti apie tai ko 
musų protas nesiekia, galvoti apie tai kas 
yra galvojimo priežastis. O pasekmė apie 
savo priežastį kaipo virš jos stovinčią,-ne
turi galimybės spręsti.

Tiek apie sielos esmę.
Apie sielos veikimo pasekmes kalba 

mums psichologija, čionai butų daugel 
kas liesti, bet mano tema buvo tik tarti ke
lis žodžius apie sielos esmę.

Verpetas.

Ar Beždžione buvo
mums Giminė?

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

Mokslas atranda jog žmogus jau gyveno 
per šimtus tūkstančių metų.

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

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

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

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

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

Straipsnyj “ŽMOGAUS ATSIRADIMAS” 
ir tilps per kelis numerius toliau.

GITANDŽALI
Garsiausias pasaulinis Indijos rašytojas— 

Rabindra Nath Tagore šiame veikale 
aiškiai atspindės. Susipažinkit su juo.

LIETUVES, RUSIJOS IMPERATO
RĖS

Katarinos — Rusijos imperatorės — Pir
moji ir Antroji — buvo paprastos Lie
tuvės kaimietės. Apie jas plačiau ap- 
skaitysit. Matysit kaip Lietuva davė 
valdovus ir valdoves visiems, net to
kiai galingai Rusijai.

PASLAPTIS
Tai tikrai baisi paslaptis. Vienam valdi

ninkui ant svečių lapo nuolalt pasirašo 
koks tai nežinomas asmuo. Jo pati su
randa kad tai yra dvasia mirusio val
dininko, ir suveda savo vyrą su ta dva
sia pasišnekėt. Nes moteris yra spiri- 
tualistė. Vyras dar pasikalba su Na
poleonu, Hanibalu ir kitais senai mi
rusiais.

Taipgi telpa tąsa iš Sausio num:
TZ AS yra Hipnotizmas?
1V Kokia jo veikmė ir galybė?
Kodėl galima žmogų užhipnotizuoti?
Kodėl patekęs po kito Hipnotiška in- 

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

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

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

IR Km SVARBUS STRAIPSNIAI.
i'z’ VISKAS TAS TELPA ’’ARTOJUJE”

kovo menesio numeryje

DIRVA 
mūriu lUiM/i

NUSIMINIMAS >^KŪDIKlvX
uEROVes skYRIUS

1313 Istorija Abelna ................................. p. 498 2.00
Su apdarais .................................................. 2.75

1316 Istorija Suvienytų Valstijų .............. p. 364 1.50
Su apdarais .............................................. 2.25

1147 Apie Žemę ir Kitus Svietus..............p. 255 1.25
511. žemės Giesmė. II dalis. Pusi. 113.......................  50c

Brooklyn, N. Y. 1912, I dalis, pusi. 202 .......... $1.00
510. žemės Giesmė. Apysaka parašyta K. Puidos.

UŽS1RAŠYKIT DABAR!
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

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

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

Kaune leidžiamam “Tėvynės 
Sarge”, savaitrašty.], tūlas I’r. 
T., straipsnyje “Kas Kaltas?” 
rašo buk pats žmogus esąs kal
tas už, nusiminimą. Straipsnio 
autoriaus pamiršta kad iš musu 
‘apsišvietusių’ labai mažas skai
čius tėra apsipažinusių su pa
matiniais psichologijos dėsniais, 
nors visi “žinome” dangų ir 
pragarą, dievus ir velnius; net 
ir pažjstantieji psichologiją kri
tiškoj valandoj tą pamiršta.

Ar už tai patįs kalti?
O ne; papročiai, ir visi jų se

kėjai.
Nuo amžių mus mokinama 

ant ko kito, išlauk save (aš) at- 
siduot, pasitikėt. Ve kodėl len
gva duot kitam pamokos negu 
pačiam Ipraktikuot.

Mažuma iš musų tepažįstame 
save, savasies jiegas Aš. Už
tai mes puikiai mokame laukt, 
atsiduot ant išlaukinės pagal
bos, kuri dažniausia mus suvy- 
lia, ir smengam nusiminimam

Mokykloj praktiškos psicho
logijos veik nemokinama, o pa
sitikėjimo savimi valia neauk- 
lėjama — iš kur tat asmuo gali 
semt tą pamatinį suoprotį reik
šmės “Aš GALIU!”?

Ar nūdien katalikų bažnyčioj 
mokinama savęs pažinimas? Al
ne bažnyčios prievole rūpintis 
dvasine žmogaus puse, t. y. mo
kint, supažindint kad pats žmo
gus yra savo likimo tvėrėjas, o 
ne Dievas ar kokia kita išlauki
nė jiega?

Bažnyčia, vietoj to, vietoj iš- 
mokinimo kad žmogus turi sa
vyj visą jiegą, niekina atsidavi
mo ant ko išlaukinio, Dievo — 
tik melskis prie jo ir lauk jo pa
galbos. O tame yra visa klai
da — tamsinimas pažinties sa
vęs ir tikrojo Dievo Jiegos.

Bažnyčia mokina kad Dievas 
žmogaus žingsnius keravija; jo 
likimą tvarko; gyvenimą lemia, 
ir tt. ir tt.: >

Pas mus .idėją Dievo yra už
silikusi nuo barbariški) amžių— 
ji yra išlaukinė, o ne vidujinė. 
Tam kaltos musų dienų auklėji
mo dogmos, kalčiausia valdan
čioji religija, kuri daugumos 
protą bei dvasinius jausmus su.- 
monopol'izavo vien savo naudai!

Bažnyčios pareiga mokinti 
žmogų savęs-pažinties kad žėd
nas žmogus yra savyj neapribo
ta Dieviška Jiega; bažnyčia tu
rėtų mokint žmogų visų teigia
mų dvasinių sąlygų: linksmumo, 
drąsos, malonumo, pasitikėji
mo savim, apsisprendimo bei de
gančio geismo pasiekimui bile 
gero tikslo, žodžiu mokint but 
laimingais šiame pasaulyje, o ne 
po mirties. Tada visi seksime 
dvasiškųjų, o “bedievių” neliks.

Nūdien katalikų bažnyčioj 
nieko apie save neišgirsi, nepa- 
siniokinsi; už tai už nusimini
mą žmogų negalima kaltint — 
visai neišmintinga reikalaut iš 
jo but kitokiu kas jam nežino
ma.

Pažint save, dvasines sąlygas 
yra svarbus mokslas; tai tikra 
pažintis Dievo-žmogaus.

Daug yra ir pažįstančių. Ki
tose kalbose yra net begalės vei
kalų toj srityj parašyta. Mo
kančiam nėra sunku susipažint 
su psichologija bei jos atsineši- 
mu į asmenį.

Pažint save 'bei dvasios sąly
gų svarbą yra vienas; prakti- 
kuot, susivaldyt, išsilavint — 
tai kitas dalykas.

Ve kame ir svarba pasakymo 
kad pažjstantieji psichologiją, t. 
y. ką reiškia nusiminimas arba 
sielgrauža, kritiškoj valandoj 
neatsilaiko, ir tame kalti papro
čiai, auklėjimo budai.

Apsipažinusio protas nurodo, 
aiškina kad nusiminimas, bevil- 
tč, baimė yra rišlus, vienas ki
tą palaiką, ir kad nusimlniman 
pasidavus padauginame jo kie
kį, o tuom pabloginam padėtį, 
kuri sykiais nėra visai bloga. 
Jei tada nėra vilties, linksmu
mo, pasitikėjimo, reikia nors ra
miu but. Bet tai tik pasakyt 
lengva.

'Save suvaldyt sunku. Nuo 
tėvų pratėvių mumyse yra 
įgimta, išauklėta visko laukt iš- 

■ lauko; visokią priežastį rasti 
I latike savęs, o ne savyj, ir ve 
1 kodėl sunku save valdyt, čia 
■reik pasitikėjimo valios. Valią 
j turėt būti paklusnia proto sar- 
Ige. Tik deja! ta sarge pas vi- 
| sus miega....

Užtai nenorėčiau užsipulti jei 
i kas nusimena; kad nusimini- 
! mas yra priešas žmogaus ger
būvio te žėdnas galimai jo ven
gia; bet tegul stengias susipa
žint su psichologija bei artimom 
dvasios sąlygom, ir pažinęs lai 
lavinas save pažint.

Žingeidaujanticms psichologi
ja patarčiau perskaityt Lietu
vių kalboj: “Iš širdies”, “Kaip 
žmogus Mąsto”, “Psichologijos 

! Vadovėlis”, “Gyvenimo Mokyk
la”. Užtikrinu kad atidžiai skai
tydamas šį tą pramoks — save, 
savo jiegas pažins. Nes mes, 
apie viską žinodami, apie save 
esafri akli.

Kad nūdienės bažnyčios pasi
imtų aiškint psichologiją, kaip 
žmogui but laimingu šiame pa
saulyje, o ne po mirties, apie 
kurį gyvenimą kunigai tiek ži
no kaip gaidžiai apie kopūstus, 
nebūtų 'bedievių, nes žmonės lik
tų Dievo Jiegų naudotojai, save 
o ne Dievą kaltintų už likimą 
kuią patis sau tveria. Nusimi
nimas butų genamas šalin nuo 

-žmogaus apyregės.
Anis Rūkas.

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

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

Doviernastįs “ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, O.
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KŪDIKIŲ SVEIKATOS.<_!!
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Siorac skyriuje mes laikas 
euo laiko gvildensime rei
kalus jdomlus būsiančioms 

motinoms Ir motinoms jau
nų kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas Ir pe
nėjimas yra. dalykas gyvos 
svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kur) mes tu
rime reguliariškais laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pcrgvildenlL

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateięiąi.

Penėjimas iš Bonkutes Prigelbsti 
Žindymni

Pasitaiko kad motinai nusilpus ar
ba susirupinus, arba pergreitai gry- 
žus prie namų ruošos, jos pieno ne
užtenka kiekyje ir kokybėj. Tada pri- 
gelbintis penėjimas reikalinga, ir jei 
pradedama, tada, geriausio jį naudo
ti tarpais su žindymu. Tuo budu krū
tis bus reguliariškai žindomos, o tas 
svarbu, kadangi nevartojamos pieno 
liaukos nesunkia pieno, ir kūdikis 
gauna užtektinai maisto. Taip pat 
svarbu motinai valgyti kuodaugiau- 
sia maistingų valgių, kaip p eno, 
Smetonos, kiaušinių, mėsos, šviežių 
daržovių, vaisių ir gerą duoną, taip
gi daug skystų valgių. Šviesi kiau
šiniai, suplakti į džiovintą (malted) 
pieną yra labai maistingi, skanus.

Jei kūdikis buvo krūtimis pen i man 
kurj laiką, paskui pastatytas prie 
bonkutes geriausia yra išpradžių var
toti atmiešimą pieno mažesniam am
žiui negu nurodyta. Mišinį galima 
stiprinti kas pora dienų iki atatinka 
jo amžiui. Jei kūdikis rodo ženklų 
negero virškinimo, tuoj reik g~yžti 
prie silpnesnio miešimo. O jei jis 
rodo pasitenkinimo, užauga 4—6 un
cijas kas savaitė, nevemia, ir tvar
kiai liuosuoja viduriukus, gali but’ 
tikra kad maistas yra tinkamo stip
rumo ir kiekio.

Penėjimų Tarpai
Išpradžių per keletą savaičių mes 

rekomenduojame penėti kas dvi va 
landas; bet galima keisti šitą pritai
kant prie kūdikio savybių. Kad inei 
vienas kūdikis suvalgo daugiau, ki
tas mažiau, tai negalima nustatyti 
griežtai kiek reikia duoti. tina 
turi geriau žiūrėti kaip kūdikiui ei
nasi, negu kaip rašoma knygoj; Ne- 
kurie žinovai sako buk reikia p n d i 
kas trjs valandos, nes esą į tą laika 
viduriai išsiliuosuoja. Jei tas re ka
linga tai rekomenduojame pakeist* 
dvi-valandini penėjimą pridedant kas 
sykis po dešimti minu tų iki bus pe
nima kas tris valandos.

Turi kūdiki išlaikyti sveika ir stip
ru. O kūdikio sveikata pilnai pru-i 
klauso maistui ir rūpesčiui kuri jam 
suteiki. Kūdiki reikia kasdien mau- 
Ęaglo Pieną. Tai pirmaeilis kūdikių 
dyti ir reguliariškai maitinti. Jei ne
gali žindyti, tai pabandyk Bcr.’en’. 
maistas padarytas iš riebaus krrviu 
pieno ir rupaus cukraus, ypatingai 
kūdikiams. Jis gydytoju rekomen- 
duojamas visur del jo kokybes ir v;e 
nodumo. Per keletą gentkarčių tūk
stančiai motinų išauklėjo savo 1 udi- 
kius Borden’s Eagle Pienu. Dėlto 
kad jį rekomendavo draugės ir kad 
jos rado jį patenkinančiu.

Laukianti kūdikio motina turi žiure?A 
ti kad jos dantis butų geroj padėtyj 
nes jie turi tinkamai surengti mais- • 
tą kūdikiui. Blogi- dantis yra prie-/ 
žastim daugelio nes veika vi mų su ku
riais laukianti motina turi Kovoti. Ji 
turi mokytis šveisti dantis trįs sy
kius i dieną su Colgate’s Ribbon Dob
tai Cream ir apsilankyt pas dentis- 
lą du sykiu kas metai.

t EI tavo kūdikis 
U* nakty verkia, yra 
neramus ir nemiega, 
gali būti tai jo mai
stas, kuris kelia tas 
bėdas.

Tokiais atvejais tu-' 
rėtumėte vartot Bor
den’s Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau drūtu ir 
n'/eiku 5'yru bei mo
terų negu Visi Įeiti 
kūdikių maistai krū
von sudėti.

Eagle Pienas buvo 
priimtas^ pienas per 
63 metus. Jis stip
riai rekomenduoja- 
clytojii, kuomet mo
tinu pienas nepriei
tas ir duodamas gy
li am as.

Jai nešinai kaip var
toti E a gi o Pieną, 
prisiūsls mums šitą 
Jiai'jkeibinta ir mes pa
siūgime jums penėji- 
jhno instrukcijua, Kū 
dikūi Knygą it- Id te
inąs brangias infor° 
mačijas dykai.

BorsieB
3

Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 

z likusiems Jusu 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.

"DIRVAĘ
.3352 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

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 ------------------------- $3.00

52 Dainavus šalies žmonių Padavimai ........... 75
593 Dramos ............................................... p. 122 75
903 Dėdė, arba ainių kančios   p. 136 1.00

1172 Dangus — astronomijos knygelė ... p. 193 50
1295 Etimologija, Istorija apie Tautas .. p. 667 3.00
1512 Lietuviai Amerikoje (Dr. J. šliupo) ............ 15

Su apdarais ta pati knyga .............. 4.00
1463 Francuzijos Revoliucija ..................... p. 75 40
717a monologas ir Kelioo Dainos, Rusijos Caras. •

Surengė K. Vairas. 16 pusi...................... 10
1366 Mažoji arba Prūsų Lietuva. Dr. J. Šliupo 10
2?00 Technikos Stebuklai — TMD. leidinys, 142 p. 45

Ta pati apdaryta ......................................... 75
1620 Užmušimas Caro Aleksandro II (J. Grašis) 15

53 Džian Bamba ir Jo Spyriai . 25
3243 Griaudųs Verksmai, Lietuvos Vargai — Die-

puko sutaisyta; 16 pusi................................. 10

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Iki šiol psichologija mažai 
šalip mokslininkų luomo žino
ma; mažai ta pažintis stumia
ma į aikštę abelnam žmogaus 
gyvenime pasinaudojimui. Vi
sokie pardavėjai, kaulintojai 
mokinama tam tikrose mokyk
lose pažinti žmonių psichoicigi- 
ją ir pasinaudoti, — tai yra 
tik užpuolimo tikslams, o ne rei
kalingam jos pažinimui.

Bet ir tokių psichologijos mo
kslų žmonės, nors užpuolime — 
tam tikrej savo šakoj—patrąui- 
kia savęsp, prikalba kas jam ap
eina, vienok kritiškesnėj valan
doj susmunka nusįminiman.

Kad nusiminimas yra di- 
džiansis asmens (gerbūvio (prie
šas tą visi žinome. Lygiai su
gebame “padrąsinti”: “buk lin
ksmas, turėk viltį, bus gerai”— 
ir jei asmuo pasiduoda tokiai 
sugestijai, gerai. Daug geriau 
butų kad žėdnas musų pažintu
me pamatus bei šaknis ir abel- 
nas sąlygas ūpo, minos ką rei
škia būti linksmam, drąsiam 
kad tokiu budu pats galėtų val
dytis. .

Tai svarbi mokykla.

PIRKIT FARMAS
Pirkit formas didžiojoj Lietuvių 

Ūkininkų Kolonijoj kur jau yra su
virs 400 Lietuvių nusipirkę formas. 
Tai yra didžiausia Lietuvių Ūkininkų 
Kolonija Amerikoje. •

Aš kaipo seniausias ūkininkas ššioj 
apieiinkėj galiu suteikti! geriausius 
patarimus norintiems apsigyventi ant 
formų. 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. (13)

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

W Prospect 202. »

I
 Dr. T. A. Hanlen |

• tst DANTISTAS tSt! S 
Ofiso valandos: Nuo 8 ryto S 

iki 7 valandai vakaro.
1393 E. 0 Street A 1 

ra Ckrojand. Oh)o. m

“GYDYTOJAS”
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prisiųsdami 15c.
“GYDYTOJAS”

4454 So. Western Ave.
Chicago,- III.

Geri dantis reiškia gerą sveikatą.

Padėk Savo Vaikui Mokykloj
Mokytojos peržiūrinėja Savo mokinių dantis ir 
kurių dantis nėra švarus išbara už tai. .
Pagelbėkit mokytojoms mokindamos savo vai
kus valyti dantis po kiekvieno valgio ir .prieš 
ėjimą gulti, su Colgate’s Ribbon Dental Cream.
Colgate’s yra saugus ideališkas dantų valytojas 
vaikams, Da'katrai ir Dentistai vk u L reko
menduoja Colgate’s.

Geri Dantis — Gera Sveikata .

KALENDORIUS
Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra reikalingas' 
Kalendorius kad 1 urėti kaipo informaęiją: 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.

Prisiųsk pašto ženkleliais 25c., o Kalendorius bus 
tuoj prisiųstas.

“Sandaros”, savaitinio laikrd^čio, prenumerata me-: 
tams Amerikoje $2.50, Lietuvoje $3.00. Kas užsira

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

327 E Street :: :: /Boston 27, Mass.
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BAŽNYČIA
(Tąsa iš pereito num.)

Bažnyčia jau 'liko labai tvirta įstaiga 
Imperijoje. Krikščionių mokslas traukė 
prie savęs visus, kas buvo nusiminęs ir ne
tekęs vilties pasaulyje. Jis taip jau trau
kė prie savęs ir tvirtus vyrus, nebegalėju
sius nieko atsiekti sau Imperijos valdžioje, 
bet kurie galėjo savo gabumais daug gero 
padaryti tarpe Nazariečio pasekėjų. Pa
galinus valstybė turėjo atkreipti akį Į ši
tokią dalykų padėtį. Romos Imperija, kaip 
jad sakėme, buvo pasižymėjusi pakantumu. 
Leista buvo kiekvienam savaip rūpintis sa
vo išganymu. Bet buvo reikalaujama, kad 
įvairių tikybų žmonės įtaikiai tarpe savęs 
sugyventų, atsimindami taisyklę, “gyvenk 
ir leisk kitiems gyventi”.

Krikščionių bet gi bendruomenės ne
pripažino jokios pakantos. Krikščionys 
viešai skelbė, kad jų Dievas, ir tiktai jų 
vienų Dievas, yra tikrasis Dangaus ir Že
mės Valdonas ir kad visi kiti dievai yra 
tiktai klasta ir prigavybė. Šitai atrodė ne
teisinga sulig kitais tikėjimais, ir Romos 
policija draudė šitaip skelbti naująjį mok
slą. Krikščionys gi neklausė.

Netrukus iškilo ir daugiau nesusipra
timų. Krikščionys atsisakė pagerbti im
peratorių. Jie atsisakinėjo stoti kareiviais 
į armiją. Romos teisėjai grasino nubau
dimu. Krikščionių atsakas buvo, kad šis 
vargti gyvenimas pasaulyje buvo tiktai pri
rengiamoji kelionė į labai malonų Dangų 
ir kad jie mielu noru pakelsiu ir mirtį už 
savo principus. Romėnai, negalėdami su
prasti šitokio jų nusistatymo, kartais už
mušdavo taip nusikalsiančius naujojo ti
kėjimo išpažintojus, bet dažniausia jie nie
ko nedarydavo jiems. Pirmiausiais krikš
čionybės metais ne kartą krikščionys būda
vo ir nužudomi, bet tai buvo tiktai darbas 
gaujos, kuri primesdavo tykiajam savo 
kaimynui krikščioniui visokiariopus nusi
kaltimus (pavyzdžiui žudymą ir valgymą 
kūdikių, sukėlimą ligų ir maro, išdavimą 
krašto pavojaus metu ir t. p.), nesą jiems 
tai atrodė nesunkus ir nepavojingas spor
tas, kadangi krikščionys atsisakydavo muš
tis ir gintis.

Tuo tarpu barbarai nesiliovė puldinėję 
Romą; kai jau Romėnų armijos nebegalė
jo nuo užpuolikų apsiginti, ipas juos ėjo 
Krikščionių misionieriai-pamokslininkai ir 
skelbė laukiniams Teutonams takos evan
geliją. Tie pamokslininkai buvo tvirti ir 
drąsus vyrai.. Jie kalbėjo taip energingai, 
kad klausytojai negalėjo abejoti sulig tuo 
likimu, kurs laukė užkietėjusius nusikaltė
lius. Teutonai labai susijudino. Jie vis dar 
giliai gerbė senovės Romos miesto išmintį. 
Juk tie pamokslininkai buvo Romėnai. Jie, 
galimas dalykas, sakė tiesą. Taigi, netru
kus, Krikščionių misionieriai liko didelė jė
ga tarp laukinių Teutonų ir Frankų. Ir 
taip pusė tuzino misionierių-pamokslininkų 
galėjo padaryti daugiau naudos valstybei 
už visą pulką kareivių. Imperatoriai pra
dėjo suprasti, kad Krikščionys gali būti la
bai jiems naudingi. Kaikuriose provinci
jose jiems pripažinta lygios teisės su visais 
tais gyventojais, kurie išpažino dar senuo
sius Romos dievaičius. Didžiosios permai
nos tačiaus atėjo antroje ketvirtojo šimt
mečio pusėje.

Konstantinas, kurs kartais (tik dievai 
žino delko) yra vadinamas Konstantinu 
Didžiuoju, buvo imperatorium. Jisai buvo 
didelis mušeika, bet švelnaus budo ir su
dėjimo žmonės nedaug tegalėjo turėti vil
ties išlikti šitoje sunkių kovų gadynėje. 
Ilgoje ir margoje savo karjeroje Konstan
tinas viso buvo prityręs. Vieną kartą, be
veik visai jau savo priešų nugalėtas, jis pa
mąstė, kad gal butų gera išbandyti galybę 
to iš Azijos atnešto Dievo, apie kurį visi 
jau kalbėjo. Jisai prižadėjo likti Krikščio
niu, jeigu jam pasisėksią išlaimėt! mūšį.

Teisybė, jis išlaimėjo mūšį; įsitikinęs Krik
ščionių Dievo didelėje galybėje, jisai ir ap
sikrikštijo.

Nuo to jau laiko Krikščionių bažnyčia 
liko oficialiai pripažinta, ir ačiū tam jos 
padėtis valstybėje žymiai sutvirtėjo.

Bet Krikščionys sudarė vis dar labai 
nežymų gyventojų įkaičių (nedaugiau kai 
šešis nuošimčius) ir, kad laimėjus viršų, 
jie buvo priversti niekur ir niekame nenu
sileisti. Senieji dievai kūrėjo būti sunai
kinti. Kuią laiką imperatorius Julianas, 
Graikų išminties mylėtojas, #ar bandė iš
gelbėti senuosius stabmeldžių dievaičius 
nuo visiškos pražūties. Bet Julianas mirė 
nuo žaizdos, kurią gavo laike karo su Per
sais, ir jo įpėdinis Jovianas atstatė bažny
čios garbe. Senųjų šventyklų durys vienos 
po kitų užsidarė. Paskui atėjo imperato
rius Justinianas (kurs pastatė Konstanti
nopolyje Šv. Zofijos bažnyčią), — jis užda
rė Atėnų filozofijos mokyklą, kurią buvo 
įsteigęs Graikų minty toj as Platonas.

Šitai buvo jau galas Graikų pasauliui, 
kur žmogus galėjo mintyti kaip tinkamas 
ir svajoti taip, kaip buvo linkęs. Nevisai 
aiškiai filozofų nustatytos gyvenimui tvar
kyti taisyklės pasirodė nelabai ištikimu 
kompasu gyvenimo laivui vesti po to, kaip 
laukiniai užpuolikai išgriovė visą valsty
bės tvaiką. Reikėjo ko nors rimtesnio ir 
aiškesnio. Ir šitai davė bažnyčia.

Gadynėje, kuomet nebebuvo nieko už
tikrinto, bažnyčia stovėjo tvirta kai uola 
ir niekados nepasišalino nuo tų principų, 
kuriuos skaitė teisingais ir šventais, ši
tąją savo drąsa ji įgijo minių pagarbos ir 
užsitikėjimo, ir ačiū tam Romos bažnyčia 
išėjo sveika iš visų tų sunkybių, kurios su
naikino Romos valstybę.

Buvo bet gi kiek ir laimės tame, kad 
Krikščionių tikyba galutinai paėmė viršų. 
Žuvus penktame šimtmcjtyje Teodoriko Ro- 
mos-Gatų valstybei, Italija, sulyginamai 
kalbant, nebuvo svetimšalių puolama. Go
tų vietą užėmė Lombardai, Saksai ir Slavai 
buvo silpnos ir atsilikusios padermės. Pi;iė 
tų sąlygų Romos vyskupams, arba Papoms, 
nebuvo sunku išlaikyti savo miesto nepri
klausomybę. Netrukus, imperijos lieka
nos, išmėtytos ant viso pusiausalio, pripa
žino Romos Kunigaikščius (arba vysku
pus) savo politiniais ir dvasiniais valdo
nais.

Pasaulis laukė pasirodant tvirto vyro. 
Jis apsireiškė 590 metais. Tai buvo Gre- 
goras (kitų vadinamas Grigalius). Jis pri
klausė senovės Romos valdančiajai klasei 
ir buvo to miesto majoru, arba prefektu. 
Paskui jis liko vienuoliu ir vyskupu ir, ant 
galo, priešais savo norą (jis norėjo likti mi
sionierium ir skelbti Krikščionybę stabmel
džiams Anglijoje) buvo nuvestas į Šv. Pet
ro Bažnyčią ir išrinktas Papa. Jis valdė 
bažnyčią per keturiolika metų; jam mirš
tant, Krikščionių pasaulis vakarų Europo
je oficialiai pripažino Romos vyskupus, ar
ba Panas, visos bažnyčios galva.

(Bus daugiau)

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškae ir Angll&kai-Lictuvifikae 
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 
Lietuvę būtinai reikėtų jį turėti, kad neuimirfius Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagclbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurio patįs ned- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... Q10.&0
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas .......... Sli.vS

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67..... 25

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

508. Ženybos Paikių Miko. Kaip jam nelemtai su že- 
r.yboms atsitiko. Iš lenkiškos kalbos verte V. K. 
Plymouth, Pa. 1896, pusi. 10 (didelio formato .. 10c

1269 Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 75
lt Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 50

3242 Gyvenimas Šv. Tėvo Benedikto IX ............. 25
5157 Gyvenimas Išganytojo Svieto .................... 75
1925 Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 50
3640 Humoras ir Satyra (Juokai) apdaryta p. 158 1.00

121 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių, Velnių p. 470 1.75
3232 Edgaras, Nuo ateizmo prie teisybės .. p. 214 75
3500 Elementorius ........................................ p. 4G 25
3510 Elementorius (kitos laidos) .................  p. 85 30

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

Eh-------------------------------------------- =30

BALADĖ
Pykšt, pykšt, pykšt! 
Triokšt, triokšt, triokšt! 
Pokšt, pokšt, pokšt!
Po pasaulio pakampius prožek

toriai pliplykst, plįplykst!
Žemės ir dangaus platintis 
Bumbt, bumbt, bumbt!
Liepsnų lūžtvėj
Chaoso karuselė čiužt, čiužt!
Ugnies žalčiu dryžiai 
Viską lyžt, lyžt!
Staiga
Visatos eiga
Kojom keberiokšt!
Ir kraujo šniokšty
Kulkosvaidžiai taki, takt. takt, 

taki, takt, takt! 
Patranku goserės au, au!
O ten aukščiau
Murmulinėj erdžiu alėjoj
Su granatomis susikabinę šrap

neliai 
Švyst, švyst, švyst!
Pastirę pagaikščiai 
Baikščiai
Džakšt!

Nuo Juoku Red.: Nereikia ai
škint, visi žinot iš kur mes tas 
eiles paėmėm.

Tai yra gerb. Salio Seinerio 
“Balade”, tik iš vieno puslapio 
“Keturių Vejų”. Ta “baladė” 
taip tęsiasi per tris puslapius.

Norime čia pakartoti keletą 
ištraukų iš to Lietuvos besienio 
bepročių namo poetų Įnamių 
žurnalo Įžangos.

“Mes žodžio darbininkai, žo
džiui pasiaukavę kantrus meis
teriai pavieniui ir būriais iš 
minkštimo dirbame naujus dai
ktus.

“Nebalnoti mukų Pegasai!
“Vyturiai ir lakštutės del mu

sų gali bubi ramus; jų •gramofo- 
ninių balsų vietoje, kad nuo jų 
pasilsėtume, mes mieliau klau
sytume kad ir karvės mauroji
mo!

“šypsodamies savo plačiais 
padais mindome poetinio darže
lio gėlynus! Pravertam smul
kiai dabintus jo vartelius ir 
žengiam į lauką, kur žmonės 
mėšlą -verčia ir stato augštus 
bokštus.

“Ateina musų pradėto dar
bo dirbtų ir mus pavaduotų gau
sus jaunų skaičius.” Ir tt.

Čia yra tik paskiri punkteliai 
iš tų vėjavaikių ilgo Įžanginio 
straipsnio. Bet iš jų suprasime 
ko jie jieško — iš mėšlo staty
ti bokštus, padais šypsotis, ir 
mokinti to jaunimą — arba už
teršti mėšlu musų jaunąją, kar
tą kad vienu sykiu dingtų Lie
tuvoj graži poezija, švelnus me
nas, ir išdidi muzika.

Jiems ne tas apeina: jie vis
ką nori paversti į “čop-su” kaip 
Amerikonai sako, iš ko paskui 
nei svietui nei pragarui naudos 
nebūtų.

Jie ’.laiškiais žodžiais kalba 
apie neva naują savo meną. Bet 
tos viršuj patalpintos eilės ne
parodo savyje nieko naujo, tik 
labai plačiai žinomą piemenų 
luome stilių “poezijos”:

Ta karvute mu, mu. mu. 
Tas jautelis bu, bu, bu;
Ta avelė me, me. me,
Ta ožkelė be, be, be;
Tas paršelis kriti, kriu, kriu,
Ta žąselė gu, gu, gu;
Tas šunelis au. au, au;
Ta vištelė kar, kar, kar. 
Ta varnele kvar, kvar, kvar; 
Ta antelė kva. kva, kva;
Ta gegute ku-ku, ku-ku. 
Tas vyturis či-ru vyru; 
Tas karvelis bur-ku, bur-ku, 
Tas žvirblelis čy-pu ry-pu. 
Tas gaidelis ka-ka-ry-ku! 
Ir tt. ir tt.
Skirtumas tarp piemenų “po

ezijos” ir šios “naujos poezijos” 
tame kad vieni apsako apie ap
linkinę gyvąją gamtą, o šis poe
tas “apdainuoja” karą. Dar ir 
tame skirtumas kad piemenėliai 
tokias “poezijas” sudeda iš sa-

vo galvos, o šie “naujieji poe
tai” tik tiek išmoko perėję po 
kelias klesas gimnazijų!

Jie savo Įžangoj pasisako kas 
jų nekęs — ir išskaito visus 
protingus žmones, tvėrėjus do
ros literatūros, muzikes, visko 
rimto, gražaus. Viltis deda Į 
jaunimą — žinoma, visokis nie
kas vaikinukams ir mergaitėms 
patinka, nes jauname žmoguje 
yra ypatingas palinkimas prie 
blogo, ir visada jo blpga puse 
eina pirmiau ir veda jį pirmiau 
į ten kur žema. Suaugęs žmo
gus gali pasirinkti — žinoma, 
jei pirma to nebuvo iš jaunys
tės perdaug į sąšlavynus nuves
tas — ir jis priima tai kas ge
ra. ir gražu, o viską kitoniško 
atmeta į šalį kaipo “netinka
mą abelnam naudojimui”.

Dėlto ir “revoliucijom”' jauni
mas greičiausia užsikrečia, ir 
žinom gerai kad didelę dalį Ru
sijos valdžios ir teismų užima 
piemenįs kurte iš vieno plakato 
išmoko visuomenes gyvenimo 
tvarkymo.

šimas patiko.
Scenerijų rengėjai jautėsi pa

sitenkinti no, nes manė kad tik 
per jų pastangas veikalas pati
ko.

Tą viską girdėdami, mes nu
tarėme pasitraukti visai į kam
pą kad niekas nematytų, kaipo 
nereikalinga ypata, 'kadangi 
mes tą veikalą parašėme. .. .

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

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

RUATTA SERENELLI & CO.’ 
817 Blue Island Ave. Dept. 9G 

Chicago, Ill.

GOITER

Goiteras visose formose dabar pa- 
sekmingai išgydoma be peilio, ligoni
nės, skausmo ir nepatogumo, išradi
mu Europiečio Mokslininko iš Mard 1 
Laboratorijos. Užtvirtinta pasauli 
garsiausių gydytojų. Šimtai dėking 
laiškų ateina 'kasdien. Nenustok vii 
ties! Nors kitkas nepagelbėjo, krei - 
kites į mus, prisiijsime knygelę kur 
supažindins su visomis formomis G 
tero ir kaip išgydyti. Knygelė ne
kainuoja /lieko. Rašyk tuojau — at - 
dėliojimas pavojinga. (1‘)

MARDOL LABORATORY 
Dept 1118 1723 N. Kedzie Avė

Chicago, Ill.

Gyvenime visada taip buvo: 
Su pažadėjimais gerovių cik į 
tuos kurie nieko neturi; su vi
sokiu šlamštu cik prie jaunuo
menės.

Dėlto taip pasekmingai plati
nosi tikėjimai, dėlto taip pasek
mingai inėjo bolševizmas — nes 
skelbėjai ėjo prie biednuome- 
nės kuri visada nieko neturėjo 
ir ko nors troško — kad ir pri
žadų, bet bile tik jų galvos bu
tų užpildytos kuo nors.

Jaunimui taip pat reikia už- 
pildyt kuo nors jų tuščias gal
vas, o visada greičiau į jas įsi
veržia šiamištai.

Vienas karalius sykį kalbėda- 
damas su Budria, Buddizmo įs
teigėju, paklausė:

“Sakyk, mokytojau, delko 
vanduo bėga žemyn?”

“Dėlto kad ten žemuma”, at 
sakė Budria.

Taigi, žemuma yra nekultū
ringumas, tamsumas, palinki
mas prie tuštybių, o ten visa
da pirmiausia visokie niekai su
bėga.

Keista, ar ne? Net du nume
rius mes užėmėm aprašymu to 
kas žema. Nekurie pasakys: 
Juk ne tik tokius šlamštus žur
nalus gaunat iš Lietuvos, kodėl 
taigi anų taip ilgai negarbinat 
ir nerašot taip daug apie juos?

Dalykas tame. Mes gyvena
me amžiais kada daugiau gero 
negu blogo yra; ar bent vienas 
kitą priverčiame daryt gerą, ir 
taip abelnai imant viskas yra tik 
geras. Geras skrajoja viršuje. 
Blogas, kurs visada buvo ir bus, 
pluko apačioj. Ir štai, kada to
kio blogo srovė bando išsiveržt 
į ipaviršį, griebiamės jį nuskan- 
dint sakydami žmonėms kad jo 
negriebtų, kitiems kad jo nekel
tų. Kad griebėjų yra tai aišku, 
nes yra tokių kurie apačiose tu
no. Dar neišaugo iki to kad 
palikti viską kas nereikalinga 
ramybėje.

Mes buvome viename persta
tyme, kur publikos buvo pilnai 
užsiigrude, ir visiems perstaty
mas patiko, nes visapusiai buvo 
tinkamai prirengtas.

Tėmijome į visus kurie prie 
to vakaro surengimo prisidėjo, 
ii- girdėjome ir jutome kaip jie 
iš to visko didžiavosi.

Plakatų dalintojai jautėsi kad 
per jų pastangas tiek daug pub
likos prisirinko.

Pregraino Ipaskelbčjas džiau
gės savimi, nes jis atsakančiai 
dalyką publikai perpasakojo.

Gramiratorius mane kad pa
tiko veikalas todėl kad jis atsa
kančiai visus n ugram i ra vo.

Drapanų siuvėja jautėsi visą 
dalyką padarius patinkamu sa
vo pasiuvimu tinkamų parėdų.

Sufliorius didžiavos kad at
lošta gerai tik dėlto kad jis ge
rai šiufleriavo.

Lošėjai didžiavosi savo pa
stangomis, nes todėl publikai lo
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į LIETUVON PER 10 DIENU "Ė
"{per Southamtoną ant Milžinu laivųjį 
į AQUIT A NIA M A U RETAN 1 A?

Apleidžia New Yorka kas Subata\ 
{Greitas persėdimas SouthamptoneS 
hJĮ Lietuviai ypatiškai lydimi. į 
■aTaipgi nuolatiniai laivai i llam-S 
Ja burgą' aliejum varomi (J Piliau—5

106.50, j Hamburgu — $103.50). į 
Ji Karo taksų $5.00. J

įi Southampton?., ten persėda antį 
SMilžiinų laivų. Plaukia kas savaitė.5 
į Greičiausi laivai pasaulyje. %

%-no giminių galite gauti 
frgento. Pareikalaukite, 
įjusų mieste ar 
%Cunard Line 
“d Hotel Cleve- '

iand Bldg. 
j! Cleveland, O

nuo bile'

apielinkėj.

I

•W

J

KYLA
Žmogus kuris išrado šią sistemą 

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

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

I IR IŠ LIETUVOS 
ANT S. V. VALDŽIOS LAIVŲ 

I’RIVATIŠKI kam- 
\ bariai 2, 4 ar 6 ypa- 
A toms. Geriausias ir 

labai Įvairus mais- 
įm tas paduodama šva- 
8a' riose valgyklose. 
***• Rūkymo kambaris, 

Moterim Salonai, platis deniai pa
sivaikščiot. Koncertiniai benai ant 
visų laivų. Greita kelionė į Ply
mouth—Southampton—Cherbourg 

susisiekiama suBremen kur

Kovo 29 Bal. 26 
Bal. 
Bal.

5 Geg. 6
9 Geg. 10

12 Geg. 3
17 Geg. 17

Pres. Harding
Guo. Washington 
A mcrica 
Leviathan 
Pres. Roosevelt

Kainas, informacijas ir laiva
kortes gausit pas vietos agentus.
UNITED STATES LINES

KT TTj 3ED XT SS St J

Hotel Cleveland Cleveland, O.
Valdantieji operatoriai del 

united states shipping board

QIS mažas vaikas išdykavo, todcl jo 
A M motina pareiškė, kad jis negaus nė

------- . trupučio.

/ L .OZ/ BAMBINO 
< 4 f s*/ Irt?. S. V. Pat. Biure.
TTL’ Matai ką jis daro!

Palauk, kuomet jį sugaus motina!
’::' Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji-

niu Bambino po ranka, kuomet jie to rci- 
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria- 

_______——, vilną—duokite jiems Bambino be jokio 
Į Kaina 35c. | at!Į dėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
Į Bpūekcso 1 t"ip greitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas ne- 
1 1________ J pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.
KŪDIKIAI MĖC-STA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGIAUS!

L F. AD. RICHTER CQ,, Į04.114 Sc. 4lh St., BROOKLYN, N. Y.

hJISAJ BUVO ATVAŽIAVĘS 
BALTU ARKLIU—

'’TTAIP tik galėjo pasakyt viena
* Pittsburgo darbininko lėta 

apie “skarmalų rankiotoją” kuriam
ji už 25 centus pardavė senas jo 

drapanas kuriose jisai buvo paslė
pęs savo sutaupytus $1700.
Jo nuostolis vėl mokina jog tinka
ma viela atliekamiems pinigams 
yra tvirtas taupymų bankas.

Per 71 metus šis bankas saugojo 
Cleveiandiečių pinigus ir mokėjo 
atsakantį nuošimtį už juos. Pada
lyk jį “savo banku”.

tncorporafcCl

In the Citg of Cleveland 
PUBLIC SQUARB

CLEVELAND!) DIDzIAUSIS IK SENIAUSIS 
TAUP. BANKAS



THE CULT OF THE 
DEAD

Naturally the Lithuanians did 
not neglect the cult of the dea 1. 
Says Mickiewicz: “The cult of 
the dead is common to the 
Lithuanians as to other poeples 
of antiquity; 'but nowhere has 
it remained more deeply rooted 
and so pure as in this race.”

It has been more than once 
observed that the Lithuanians 
are particularly sensitive to tel
epathic phenomena. Perhaps, 
Šalkauskis opines, this may be 
accounted by their fidelity to 
ancestor worship. Their popu
lar literature is rich in tales of 
the life led by souls after death 
(in Lithuanian vėlės). The cu
riosity of scholars has already 
explored this field of investiga
tion ; the International Congress 
of the History of Religions held 
Leyde, in Holland, in 1902, 
heard a very detailed paper on 
this subject by M. P. van tier 
Metilen.

The Lithuanians have at al! 
times observed a very elaborate 
ritual in their celebration of 
funerals. A special feature of 
popular poesy is the funeral 
chant known to this day as 
Raudos. Professional “weep
ers” accompanied the cortege, 
and without doubt they took 
their office to heart, since there 
were also in use lachrymatory

! tions, giants have always had 
the same supernatural charac
ter. Later, they fell to the rank 
of heroes, but nevertheless re
tain many traits of their old 
mythological character. The 
peasants believed that there ac
tually was an epoch when giants 
of incredible strength and am
azing size fought on the earth. 
“To-day”, say the peasants, 
“the earth is not as it was for
merly ; a curse hangs over it. 
To day the trees do not grow 
io high and stones are almost 
without life. But formerly rye 
grew as high as the vine. In 
olden times men were of great- ■ 
er stature, the trees extremely 
strong, and they bore such 
fruit as one can hardily describe. 
But afterwards all people- be
came smaller and weaker from 
year to year, and we shall yet 
come tu -.rich a pass that men 
will be transformed into dwarfs 
and will require half a dozen to

| lift a single straw.”

HAPPINESS OR WOE?
By Walter R. Baublis.

I sit at my window 
And gaze down below 
At the spirits that pass, 
With steps short and slow.

I They pass one another
Į Unseen and unheard,
| Not turning, not bending. 
Nor saying a word.
The king with the pauper, 
The rich with the poor, 
The proudest, the humblest, 
The savant and fool
All walking together
With slow measured tread. 
Each to his own station 
By Fate being led.
While sitting I wonder 
And think what will be 
The sort of reception 
That will await me.
For sooner or later 
Among them I’ll go, 
Will it bring happiness,

I Or eternal woe?.........

received commendation from 
his superior.

“If you stick it out you’ll be 
a cracker-jack”, McDermit told 
him after his baptism of fire.

In July, 1917, Tarutis was 
made a lieutenant and transfer
red to Squad Company 1. On 
December 26, 1920, he was as
signed to Squad Company 3, 
which was later changed to En
gine Company 31. In his exam
ination for captain, Tarutis re
ceived a rating of 95.15 per
cent. Two years ago Tarutis 
first took the examination for 
battalion chief, but succeeded 
only in securing fifteenth posi
tion on the list.

One of the most spectacular 
rescues in which Tarutis has 
taken part occured June 10, 
1921, at Avenue C and Emmet 
street. Three men had been
overcome in a sewer. Tarutis 
donned a smoke mask and went 
down into the gas-filled cham
ber. He succeeded in rescuing 
two of the men by placing ropes
around their waists and having 
them hauled to the safety of 
the street. The third man could 
not 'be located. Tarutis went

ft

keliuot n

do rqjncjas (urėtu pasinaudoti proga iš šio 
pavtehetino pasiūlymo. Tokio pigumo nie- 
Kožna .eimininkė kaip ir kožnas šio laikraš- 
kad d.ar nebuvo jums pasiūlyta iki šiolei.

. Tik įsivnizdinkit kad galit gaut Tikrą 26 šmotų 
Stalinai reiki.ienų setą susidedanti iš 6 peilių, G ša
kučių., G šaukštą. C šaukštukų, 1 sviestui peilio, ir 
cukrui '■aukšto, kaip parodo paveikslas, viską už 
$2 Ik) tik b' .vyje šio didelio išpardavimo. Kožnas tų 
daiktų padarytas iš kietos medegos storai panike-

Tai yra nepaprasta proga. Pirmutinę dieną 
ivinūli pardavėm’ 1200 setu ir išpar-davimą tęsime neilgai, kadangi turime tiktai 15,000 setų 
įsiės daiktai parsiduos tuojau greitulaiku. TAIGI NEATIDĖLIOKIT. Nėšių skit pinigų iš- 

’1 iktai mpildykit kupoi ą tuoj, o užmokėsit $2.99 kada tas gražus setas bus atvežtas į namus. Mes garan
tuoju, ra pilna užsiganūdinima arba pinigus grąžinsim jeigu nepatiks.

10 Dienu Bandymui
DYKAI

KUPONAS No. 300

TIKTAI VIENAS SETAS SU KIEKVIENU KUPONU
UŽ SPECIALI; KAINĄ................................................ $2.99

BE KUPONO ŠITŲ PREKIŲ Už TA KKAINĄ 
NIEKAM N EPĄ RDUOSIM.

UNION SALUS COMPANY, Inc., CHICAGO.
Gerbiamieji: Meldžiu prisiųsti man jūsų Tikrą 2G 
Šmotu Stalini Seta už jūsų speciali kainą, bėgyje šio 
didelio išpardavimo, už ką aš užmokėsiu $2.99 kada 
JĮ Į)UĮ’ZĖ.’..; IIĮĮILO SU njJĮIjrtlOU lUJldf •vųsiųsju ‘JUq

urns.
Nor was the i lea of metem

psychosis alien to the Lithu
anians. On this subject Mic
kiewicz says:

The soul, according to the an
cient religion of Lithuanians, 
after death of the individual, 
can take different forms, either 
of animals or plants and some
times of men, according io the 
moral quality. The roul of th? 
best developed passes into heav
en by the Milky Way, and the 
scat of these privileged souls is 
located amongst ihe stars north 
of the Mi \y Way. When a man 
is born new star always ap
pears c. horizon. The stars
of child a or of rfien who will 
not live long are very small and 
last a few years only in the sky. 
The stars of men who die a vio
lent death are the shooting

BY JUNIUS
COPYRIGHT 1921. BY EOGAR ALLAN MOSS.

stars, whilst the fixed stars are 
attached to the destinies of
gods and heroes.

The same author observes:

Little did Calvin Coclidge 
think when he was sworn into 
office by the light of an oil 
lamp--------

-------- o--------
J. Miliulis says a lot of fel

lows who arc getting ahead in 
this world will find they are 
getting behind in the next. 

-------- o--------
A philosopher, as P. Akšis 

understands it, is a fellow who 
can see the bright side of other 
folks’ troubles. 

-------- o--------
Arbitration is what you be

lieve in if you can’t lick the 
other fellow. 

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

This race could only adhere 
to a religion which excludes 
none of the great problem-, 
which occupy mankind.

Legends of giants are as com
mon as they are to all Indo-Eu
ropean peoples. These gigantic 
forms, which many scholars 
have declared are the arbitrary 
creation of the popular imagin
ation, will not seem at all sur
prising when we realize that 
according to their original sig
nification they give moaning to 
the irresistable strength of 
physical nature. In the Lithu
anian legend of Water and Wind 
these are giants who devastate 
the earth. In the Mohilev gov
ernment people tell how the 
giants’ heads reach the cloud’, 
how the giants seize the sum
mit of the mountains in their 
hands and toss them like grains 
of sand to another spot, while 
they move with the swiftness 
of the wind. The tradition of 
two children of the race of 
giants is also preserved here. 
When one of them blows, the 
wind roars round the peasants’ 
huts; when the other spits, he 
makes a bottomless lake. When 
a violent tempest tears up cen
tury-old .oaks, and the horizon 
is illuminated with lightning, 
the peasants say that the giants 
are at play. In the epic poetry 
of the Greeks and Scandina
vians, the Finns and other na-

Peter Butkus believes that 
many motion pictures should 
be listed as raw products. 

-------- o--------
Well, I sould hope to proclaim 

it from the house tops, said the 
steeple jack as he painted a 
sign on the roof.

-------- o--------
Pete!' Akšis thinks the white 

man’s burden is a stiff white 
collar.

-------- o--------
An Ohio doctor says we’d all 

live longer if we ate nothing 
bit; peanuts, rhubarb and green 
vegetables.

-------- o--------
Andy Zdanis thinks a lot of 

people will never enjoy life un
til they can earn money as 
easily as they spend it. 

-------- o--------
“Got rip, Clara, get up at once. 

A man has just broken into the 
house.”

“I’m up, dear, I’m up! But 
what have you done with the 
rouge box, I’d like to know.” 

-------- o--------
If you work for ma man, for 

heaven’s sake work for him.
-------- o--------

Health hints: Never argue 
with a street car over the right 
of way. 

-------- o--------
Jennie Johnson thinks some 

of the girls who have adopted 
knickers for hikes seldom hike.

About One in a Million
There are 13,022,427 regis

tered motor cars in the United 
States, according to Washing- 

I ton statistics, so you can figure 
lout what your own chance of 
i finding a parking space is.

-------- oo--------

Capt. John J. Tarutis
Newark. N. .1.

(Continued)
The Pursuit of Law

Then came the pursuit of 
law. Under the old regulations 
and before the two-platoon sys
tem each man was permitted 
three hours a day for meals. 
Tarutis received permission to 
bunch these hours together. He 
often went hungry, but he grati
fied another apetite—the hun
ger for knowledge. He .spent 
these hours at law school. When 
the platoon system was estab
lished, Tarutis switched about 
in his pursuit of education. 
Three nights a week he attend
ed law school, and when he 
worked nights he did his study
ing in the daytime. The result 
of this somewhat chaostic cour
se in education was a certificate 
of graduation from the New 
Jersey Law School in February, 
1922.

Tarutis made two attempts to 
pass the New Jersey bar exam
inations bu't failed. He took 
them under great handicap, I 
with little time for study and 
with fires most inconsiderately 
breaking in upon’ his review 
work. But he is undaunted. It 
is merely a case of time, he 
feels, and he is not going to 
hurry the matter. He is re-; 
viewing now, going over the 
work, brushing up on the sub
jects which are difficult. When 
he feels confident that he has 
mastered the work he will take' 
the examinations again. He has 
nothing to worry, nothing to 
lose, and everything to gain. 
There is a vacancy for battalion 
chief and the possibilities of h's 
appointment are considered 
brigh t.

Aside from a commendable I 
career as a law student, Tarų-1 
t is has a more interesting ca- j 
reer as a fireman. If he does’ 
as well as a lawyer as he has i 
done as a fireman he will be 
exceptional. He entered the 
lire force on May 15, 1911, with 
Truck Company 5. His first 
five holirs were'decidedly thril
ling and have left an indellible 
imprint upon his memory. The 
first alarm he answered was at 
a burning house filled with gas. 
Deputy Chief McDermit was in 
charge. Tarutis came out of 
the fray with flying colors and

down another manhole several 
blocks away and while floun
dering around in water up to 
his waist, reached the third 
man, who was dead, however. 
For this rescue Tarutis receiv
ed a commendation from the 
Safety Commission.

Tarutis has figured in ten 
other rescues of a less outstand
ing nature, but in each instance 
he has taken his life in his 
hands to perform the service. 
His present command has some

< auti ntg< 1 savo pinigus.

which are unknown and unused 
by the regular fireman.

In a year Tarutis answered 
of the most dangerous work to 
do in the Fire Department. Il 
is his men who are equipped 
with gas masks, smoke helmets, 
respirators, pulmotors, breath
ing machines, acetylene torch
es, first, aid equipment and 
other fire fighting devices

Štai

Jan average of G90 calls of fire, 
| which has been his yearly num- 
; her since he became attached to 
I the squad companies.

“For years I’ve been carrying 
books around in my hand bet
ween fires”, Tarutis said in re

lating his career, ‘'but at that 
I feel I’ve made progress.”

His record, his commenda
tions for bravery, his certificate 
of graduation from a law school 
support his belief.

■—Newark Evening News.

G A R A D U S
JOHN JUŠKA

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

visokias viclukes.
Ir mes garantnojaia visą savo 

darbą.
1110 SUPERIOR AVE.

GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plumberianis ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.

S. J. Woyshville & Son
1G57 EAST 55th STREET

NAMU IR 
GYVENIMO 

REIKMENYS
užlaikom visokių pe
čių, gazu ir anglimi 
kūrinamu: drapanų 
skalbimui mašinų; 
torielkų, puodukų ir 
visokių alumino dai
ktų. Taipgi užlaiko
me po senovei api
mti, sirupą ir milte
lius pasidarymui sau 
namie skanių geri- 
rimu, ir tam reika
lingus prietaisus.
Superior Home 

Supply
0401 SUPERIOR AVE. 

8707 BUCKEYE RD.
CLEVELAND, O.

ŠTAI JŪSŲ FARM A ANTANAS BARTKUS
Nepraeliskit šio pirmo pasiūlymo. 

Čia jau justi senai laukia Lietuvių 
ūkininkų kolonijoje prie didelio mie
sto Ludington, su laivų prieplauka 
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, Įmokėti reikia $1,000. Tas na
rnas vertas $3,000.

40 akrų" žemės. S0 akrų dykes, ge
ri budinkai, gera žemė,, G karvės, 4 
arkliai, 2 kiaulėse, 100 vištų, mašinos 
viskas nž $4,500. Reikia jmokėti tik 
82,000.

160 akrų, gera žemė, geri kudin- 
kai, 5 karvės, 4 arkliai ir kiti gyvu
liai, mašinos, sėkla, viskas $8,900, rei
kia mokėti $3,000.

160 akrų, 80 akrą miško, 80 dirba
mos žemės, 10 akrų sodno, upė bėga 
per ją; budinkai, gera žemė, be gy
vulių, $5,000, reikia įnešt. $2,000.

80 akrų geros žemės ir budinkai, 
6 akrų sodo, 8 akrai miško, 2 akrai 
puikaus ežero kur galima augint vi
sokių paukščių, ant gero kelio, 8 niai- 
lės i miestą, 1923 Jackson automobi
lis vertes 81,000, 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 metu, žmogus parduoda 
pigiai 60 akrų ūkę, pustini budinkai, 
gera žemė, be gyvulių, $1,800, reikia 
nešti $800.

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

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

PUIKIAUSIA STUDIO
Visada j-įsų pavei
kslai išrodys artis
tiškai jeigu fotogra
fuosi tęs musų stu
dijoje. Darbas pa
daroma atsakančiai 
ir pritaikoma gra
žios pozos. 7 rau
kiama vestuvių ir 
kitokios grupės, ir 
pavieniai ir vaikai. 
Artistiški rėmai vi
sokiems paveiks
lams.

1197 East 79th Street

Puikiai
Pasirėdęs Jaunikaitis

Galit dėvėti naujai suprosytij siutą; Stikliniai žibančius čeverykus;
Jūsų pirštų nagai gali būti puikiai nupoliruoti. Ir lygiai. Svariai nuskustas veidas. 
Bet — jei justi galva pilnu pleiskanų — tai tus sugadina visky.

tokiam atsitikime pamanys apie jus jusi) mylimoji panelė? Visos jūsų pns- 
impresijq, nueis nl< kais, jei jus pradėsite kasyti savo galvų ’ 

pleiskanas po visų kambarį. Naudokit

Ruffles [05c. už bonka j J
pleiskanų mirtini) jj priežų I Užlaikyki! save k Uji pagarboje. Tik su trupučiu patrin- 
kit galvos oda kiekvienų vakarų per kokia dešimt <|ienų ir daugiau tv Teikės jums 
gėdintis nusiimti $avo skrybėlę bile kur. Pleiskanos išnyks visiškai i trumpų laikų 
ir I»o to, .viskas kų reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odų su Ruffles, 
ir daugiau niekuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus!
F. AD. RICHTER & CO.. 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Is

Pavasaris jau čia pat — daugeliui reiks nau
jų rakandų j namus ir visokių kitų reikmenų 

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

kitur — persitikrinkit musų kainas.

d muu nuuiu o mimuiu uue
Kampas Superior Ave. ir East 65th Street 

. M SACEVIČIUS, Vedėjas.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistų, o na 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklaueinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats ta jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažililmo ir p»- 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X-

: Spindulių Roehtgeno ir pilnas Bakte- 
'J nelogiškas egzaminavimas kraujo ati

dengs man tikrą jūsų ligos prieiastj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydytu jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijims 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir nosikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešk si ap
garsinimų.

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

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

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.



D I R V AŽINIOS Ė LIETUVOŠĮ
TRAKŲ BATARIJA- 

DA
Iš šių Dienų Lietuvos Gyvenimo 

Proza.
(Specialiai “Dirvai”) 

Vietoje įžangos.
Šiomis dienomis esu pargry- 

žęs iš Lietuvos, garsaus Trakų 
apskrities kampelio atsižymėju
sio valdininkais-kyšininkais-va- 
■gimis bei apskrities viršininku 
Kademu (tai sutrumpintas var
das Krikščionim Demokratams) 
Stasiūnu, šis kademu šulas su 
sėbrais iki šiai dienai engia 
žmones kai kadaise darydavo 
Rusų satrapai. Trumpais bruo
žais paminėsiu iš Trakų padan
gės apie kai kuriuos didvyrius, 
Stasiulno bendradarbius — Na
poleoną Ratoių, Žiežmarių Nuo
vados milicijos viršininką, pa
varytą nūdien už kyšininkystę, 
ir kitus. Minimas Batoras Ame
rikos visuomenei plačiai jau ži
nomas iš spausdinto “Dirvoje” 
vaizdelio “Revizorius”, kuriame 
keno tai iš Trakiečių jį pajuo
kta. Važiuodamas Į savo kraš
tą metai atgal ir tą “Revizorių” 
parsivežiau platesniam su daly
kais susipažinimui. Radau gan
dų! kad tas “Revizorius” biskutį 
padarė pradžios Batoro galui. 
Trumpai buvau savo gimtajam 
Trakų apskrity j, Ibe't Išj tą su
rinkau, ir nors nesu pratęs ra
šyti, bet su Lietuviais Ameriko
je pasidalinu įspūdžiais kaip ta 
■nutiien Kademu Lietuva valdo
ma.

I
1918 metais, rudenį, rods lap

kričio ar gruodžio mėnesių pra
džioj, kuomet Lietuvoj esti ap
sčiai purvyno, per vieną kaimą 
Trakų apskrities, gatve brido 
purvu dar jaunas apiplyšęs vy
rukas, nedidele dėžute po pa- 
žaSČHT" nešinas. Be to, {nešėsi 
maišelį, matyt anais sunkiąją 
laikais gruklavo. Buvo tai pas
kesnių laikų garsus Napoleonas 
Batoras, nuovados milicijos vir
šininkas, Žiežmarių parapijos

vargoninkas, kuris, mat, prieš 
Kalėdas “plotkeles” nešiodavo 
ir už savo prekes gaudavo at
lyginimą grūdais. Gavęs kiek 
grudų žemai nusilenkdavo; jei- 

j gu ūkininkas duodavo kvietinių 
(grudų ar miltų, beveik rankas 
j bučiuodavo.

Nepriklausomai Lietuvai at- 
gimus, vietos klebonui reko
menduojant, vargoninkas Bato
ras gavo milicijos viršininkėlio 
tarnystę ir greit pamiršęs kuo 
buvo anksčiau, satrapiškai pra
dėjo žmones engti.

Iš kur jis atsibastė į musų 
apielinkę bala jį žino, bet daug 
kas matęs jį Lenkijoje, Rusi
joje, Minske.... Matyt, jieš- 
kotojas nuotikių, bet niekur, 
tuibut, nepavyko jam rasti pla
čios dirvos savo “didvyriškam” 
darbui kai Lietuvoje.

• Būdamas milicijos virišninkė- 
liu tiek išsilavino kyšius imti 
kad vargu kitas panašus jam 
virtuozas Lietuvoje atsirastų. 
Per penkeris metus tarnavimo 
milicijoje du valaku žemės nu
sipirko, namus išsistatė. Vis tai 
įgyta nešvariu budu. Čia aišku 
kai saulė kad pirkimai padaryta 
vien iš žmonių skriaudos, kru
vinų ašarų, kyšių....

Kas gi jį apskrityje rėmė? 
Daugiausia Stasiūnas, apskri
ties viršininkas, kuriedu nuolat' 
girtuokliavo. Kiek buvo užme- 
tinėjimų jog Batoras kyšinin- 
kąuja, bet Stasiūnas visuomet 
išteisindavo vyriausybės akyse 
savo mylimą sėbrą. Kokių čia 
komedijų jiedu nepridarydavo! 
Pasakoja žmonės lead 1922 m. 
sulyg kokių tai svarbių skundų 
Batorą perkėlė į Onišiškes, tame 
pat apskrityje, bet Stasiūnui 
patarus, .Batoras ‘politiniai’ ap
sirgęs šiltinėmis; kolei jis sir
go, vietos-Žydeliai Batoro pase
kėjai, gešeftmacheriai, sumetė 
kam reikėjo (?) 30,000 ebosto 
rublių, gi Stasiūnas asmeniškai 
nuvykęs į Onišiškes atgabeno 
mylimą Batorą Į Žiežmarius.

EXTRA!

Rusijos Motery “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 .................................................... $1.25

Buvo $1.25—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

z
•i

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

Buvo $1—dabar 50. Apdarytų nėra.

3352 Superior Ave. Cleveland, O.

po
II

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

Kandidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didų, jauna bastuną-klajotojų po pasauli gyvenimo 
aplinkybių verčiama, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. 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, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių. 
Kaina 50c. Audimo viršeliai......................... $1.25
Buvo $1—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

O ką daugiau, kas suskaitys? 
Per Žiežmarius žydeliai gaben
davo į Lenkus musų grūdus ir 
kitus Lietuvos turtus, Batoras 
to nematydavo. Varais arklius 
vogdavo, vogti arkliai Batoro 
atklydėje atsidurdavo. Pilie
čiams paršus vogė ir iš baltų į 
juodus paversdavo.

O Ikokis pasielgimas su žmo
nėmis! Eidavo žmogus milici
jos raštinėm, drebėdavo, nes už 
niekniekį Batoras mušė žmones 
bei tupdė į šaltąją. Vagįs ir 
©pekuliantai pas 'Batorą eida
vo be baimės. Turėta Batoro ir 
gražių padėjėjų-pakalikų. Žiež
mariuose — Černiauską, žmonių 
mušeiką ir nepataisomą girtuo
klį ; milicininką Bagdanavičių, 
jam atsidavusį pakaliką; bei 
Kruonyje padėjėją Vaicekaus
ką, pasisavinusį iš tūlo Ameri
kiečio drabužius, moterų kone- 
veiktoją bei kyšių ėmiką.

Mokslu- Batoras irgi džiaugtis 
negalėjo, buvo tai tamsus var
goninkas, tikintis burtams, ką 
paduosiu kaipo epizodą iš jo 
menko, gyvenimo.

Jo gi įprincipalas, Stasiūnas, 
yra jam panašus. Prieš karą 
išėjęs Trakų miesto keturių kla
sių mokyklą, kurioje jau buvo 
atsižymėjęs mokytojų apgaudi
nėjimu, nes silpnesniems moki
niams rašydavo rašinius už 20 
kapeikų į mėnesį. Išėjus mo
kyklą, tapo uoliu bendradarbiu 
klerikalinio laikraščio ‘šaltinis’, 
Seinuose leidžiamo. Karo metu 
mokytojavęs Trakų apskrityje. 
Esant ministeriu Olekai, atsižy
mėjo sumanymais mokytojus 
persekioti bei įsiskverbė į Ap
skrities Švietimo Komisijos pir
mininkus kad lengviau galima 
butų engti pažangesnes jiegas 
mekytojijos. Pažinau jį dar iš 
jaunesnių dienų... .

(Bus daugiau)
▼ V VVWV

Nauda Šaliai iš Degtines
Valstybinis degtinės monopo

lis pačioje Lietuvoje jau veikia 
ir .-sudaro žymų pajamų šaltinį, 
nuo kurio valstybė — bent da
barty.) — jokiu budu atsisakyt 
negali. Valstybės finansai ne 
iš dangaus tvarkosi, biudžeto 
galams su įgalu suvesti reikia 
tam tikrų pajamų ar iš čia ar iš 
ten. Jei valstybė visą iš degti
nės gamybos ir prekybos pelną 
paliktų privatiniam verslui, ata
tinkamų pajamų prisieitų jieš- 
koti kitur. Kuriam laikui ne- 
datcklius galėtų atpildyti vals
tybinių turtų realizacija (miš
kai ir kt.), vienok gan greit 
prisieitų iš piliečių rinkti nauji, 
didesni mekesniai, tiek tiesiogi
niai, tiek netiesioginiai. Gyve
nimas pabrangtų, igi iš degti
nės verslo neliečiamybės naudos 
turėtų tik maža piliečių kuope
lė. (“Klaip. žinios.”)

▼▼▼▼▼▼▼

Lenkai Šunų Vietoj
Nuo pradžios Vilniaus okupa

cijos, Lenkai ten pradėjo leisti 
valdžios pinigais du Lenkiškus 
laikraščius, “Dziennik Wilens- 
ki” ir “Slowo”, ir vieną Lietu
vių kalba, “Musų Balsas”. Pas
tarąjį redaguoja Kun. Grons'kis. 
Įvairiausių ir begėdiškiausių 
šmeižtų prieš Lieuvius ir Lietu
vą šie laikraščiai prirašo. Visos 
vagystės ir plėšimai kurie įvyk
sta okupuotoje Lietuvoje, visos 
žmogžudystes, viskas primeta
ma Lietuviams partizantams ar
ba “šaulisąm” (suprask, šau
liams-. Kartais pasitaiko taip 
kad kiti Lenkų laikraščiai apie 
kokią nors vagystę rašo jog ją 
padarė tokie tai asmenis, o šie 
laikraščiai būtinai ją perdirbs 
savo šablonu. Mažai kas šiuos 
laikraščius skaito, nes žino kad 
ši spauda pjudomo šunies rolę 
atlieka.

Smulkmenos
Kauno kalėjime randasi 1077 

areštuotų. Jų daugumo yra kri
minaliai nusikaltėliai.

Vaiistinių skaičius: Sveikatos 
delpartmento žiniomis, Lietuvo
je, be Klaipėdos krašto, yra 271 
normalių provincijos vaistinių.

Nepriklausomoje Lietuvoje, 
be Klaipėdos krašto, yra 143 
pašto, telegrafo ir telefono įs
taigos ir 68 pašto agentūros.

Klaipėdos krašte pašto įstai
gų skaičius siekia 10 ir pašto 
agentūrų 54.

Telegrafo ir telefono linijų il
gis nepriklausomoje Lietuvoje, 
be Klaipėdos krašto, siekia 40,- 
000 kilometrų. Dabai tinis tele

fono ir telegrafo tinklas Lietu
voje, palyginamai su prieškari
niu, padidėjo septynis kartus.

Nepriklausomos Lietuvos, be 
Klaipėdos krašto, plačiųjų gelž- 
kelių ilgis siėkia 1,010 kilomet
rų, iš kurių dęvyni kilometrai 
nenaudojama; siaurųjų gelžke- 
lių ilgis yra 585 kilometrų,- iš jų 
150 kilometrų nenaudojama. •

Plentų ilgis nepriklausomoje 
Lietuvoje, be Klaipėdos krašto, 
siekia 150 kilometrų; vieškelių 
— 500 kilometrų.

Upių ilgis augščiau pasakyta
me plote skirstosi šiaip: plukdo
mos upės — 15,997 kilometrai; 
plaukiojimo upes '— 395 kilome
trai.

(“Trimitas”)

LIETUVOS STUDEN
TŲ MARŠRUTAS

Kovo men.:
22—23 d. — Wilkes Barre, Pa.

24 d. — Plymouth, Pa.
25 d. — EdwardlsVille-

Kingstom, Pa.
26 d. — Hazleton, Pa.
27 d. — Mahanoy City, Pa.
28 d. — Kulpmont, Pa.
30 d. — Shenandoah, Pa.
31 d. — Mt. Carmel, Pa.

Balandžio men.:
' 2d. — Pottsville, Pa.

3— 7 d. — Pitfebuirge ir apie-

Telefonas Main 6111
P. J. KERŠIS 

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

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

j ................... ... ... —

27 ir toliau — Chicagoje.
Visuose'prakalbų rengimo rei

kaluose arba aukas Bendrabu-
čio naudai siunčiant prašome 
adresuoti Komiteto vardu:
Liet. Stud. Bendrabučiui Remti 

Komitetas
195 Grand St., Brooklyn, N. Y,

PAJIEŠKOJIMAS. — Antanina
Vladičkaitė-iBujauskienė pa- 

jieško savo vyrą Juozą Bujaus- 
kį, kilusį iš Mariampolės, iške
liavusį Amerikon 1914 metais iš 
Danijos. Pirmiau jis gyveno

I “VIENYBE”
į eina tris sykius j savaitę, ir nuo Sausio I die- Į 
i nos, I 924, prenumerata yra $4.00 metams i 
į Amerikoje, $5.00 metams Lietuvoje.

Į “VIENYBĘ” rašo žmonės iš visų pa
saulio kraštų, ypatingai Lietuvos augš- 
tųjų mokyklų studentai, straipsnius, 
apysakas, poezijas, juokus.

Numeris pažiūrėjimui dykai.

Adresuokit:

“VIENYBE”
i 193 Grand Street Brooklyn, N. Y. į

linkčsc.
9 d. — Youngstown, O.

11 d. — Akroh, O.
12—16 d. — Cleveland, O.

17 d. — Toledo, Ohio.
18—23 d. — Detroit, Mich.
24—26 d. — Gr. Rapids, Mich.

Custon, Minn., dabar jo adreso 
nežinoma. Kas apie jį gali su
teikti žinių prašoma pranešti jo 
žmonos adresu: Litauisk Konsu
lai, Bernstorffsvej 4, Copen
hagen V, Denmark....................
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SKAITYKIT IR ŠVIESKITĖS!
Skaitykit šias Tėvynės Mylėtoji) 

Draugijos išleistas knygas:

i.

G.

13

15.

16.

18.

19

20.

KEISTUTIS. Tragedija V aktuose. Iš 
Ansyk’o vertė Vincas Kudirka. Tilžėje, 
1897, psl. 101................................................. 30c
VANDUO ANT ŽEMĖS, PO ŽEME IR 

VIRŠUJE ŽEMĖS. Parašė Rubakin’as, 
vertė Drugys. Chicago, Ilk, 1900. 52 psl. 10c 
BAUDŽIAVA LIETUVOJE. Parašė . žmo
gus. Chicago, Ill.,-1901, pusi. 76( . 10c

PRANO VAIČAIČIO EILĖS. Plymouth, 
Paį 1903 m., pusi. 165 .. 
CHEMIJA. “ ” ~

Su paveikslais. 
ŽEMĖS ISTORIJA, 
rašė S. M. 
KAIMIEČIU KOVA SU PONAIS. Iš 

rijos. Parašė Varguolių Bičiuoliai. 
mouth, Pa, 1905 m., pusi. 60 .............
SOCIALIZMAS IR DARBININKŲ KLAU
SIMAS. Parašė Kun. Th. McGrady, iš An
glų kalbos vertė F. M. Philadelphia, Pa., 
1906 m., pusi. 39 ......................................
ŽIVILĖ, Duktė Karijoto. Tragedija V ak
tuose. Paraše V. Nagarnauskas, Plymouth, 
Pa., 1905. 118 pusi........................ ‘..........
REVOLIUCIJA Jos prasmė, priežastis 

ir pamatas. Parašė J. Baltrušaitis. Ply
mouth, Pa., 1907 m., pusi. 44 .................
VINCO KUDIRKOS RAŠTAI. šešiuose 

tomuose. Su daugybe paveikslu ir piešinių. 
Tilžėje, 1909 m...................................... $10.00
PASKAITOS Iš BIOLOGIJOS IR BAK

TERIOLOGIJOS. Su paveikslais. Parašė 
Dr. A. Garmus. Brooklyn, N. Y., 1912 m., 
pusi. 172 ...................................................... 35c
Gražiuose audinio apdaruose ..................... 75c
TONO JONY LOS (Kun. Jono Žiliaus) RA

ŠTAI. Trijuose tomuose. Tilžėje, 1912 m. 
Audinio gražiuose apdaruose ............. $1.53
A. STRAZDO RAŠTAI. Su autoriaus au
tobiografija ir paveikslu. Chicago, Ill., 
1014. pusi. 77 .. 
Gražiuose audinio 
ŠIRDIS. Itališka

Parašė Roscoe, vertė S. M. 
Plymouth, Pa., 116 pusi.

Su paveikslais. Pa- 
Chicajro, I1L, 1901, pusi. 54... _ _ js|.0_

Ply-

60c

10c

10c

10c

25c

10c

...................................... 25c 
apdaruose ................. 50c
parašė Edmundo dc 

Amici. Vertė Matas Grigonis. Su dau
gybe paveikslų. Chicago, Ill. 1915, p. 362 $1.00 
Auksuotais ir spalvuotais audimo viršais $1.50 
DVASIOS GYVENIMO MEKA NIKĄ. Pa
rašė Prof. Dr. Max Ver.vorn, verte, litera
tūros sąraša pridėjo ir svetimus žodžius pa
aiškino Dr. A. Garnius ir A. Rimka. Su pa
veikslais. Chicago. Ill., 1916, pusi. 148 
TEKNIKOS STEBUKLAI. Su daugybe 
paveikslų. Dviejose dalyse. Sulietuvino J. 
A. Chmieliauskas. Chicago, III., 916 m., 
112 pusi. Gražiuose audimo apdaruose.. 
DEŠIMTIES METU TAUTINĖ KULTŪ
RA LIETUVOJE. Parašė M. šalčius.... 
Gražiuose audinio apdaruose .................
KULTŪROS ISTORIJA. Trijose knygose 
su daugybe paveikslu. Vertė J. A. Chmie
liauskas. Chicago, III., 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 audinio apdaruose .................
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, žemlapiu ir fotografijomis. 
Parašė M. Šalčius. Chicago, I1L, 1921 m., 
pusi. 94 ........................................................ 60c
KITAS KARAS. Atsišaukimas j žmonių 
protą. Paraše Will Irwin, vertė V. K. Rač
kauskas. New York, N. Y., su paveikslais 
ir braižiniais. 142 pusi............................. 75c
PSICHOLOGIJOS VADOVĖLIS. Paraše 
Prof. G. Čelpanovas, vertė J. Gedminas. 
Mokykloms ir savamoksliams. Su pieši
niais Kaunas, 1922, pusi. 164 .............. $1.00

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

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

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

J. SEKYS
1 0 I Oak Street Lawrence, Mass.

JUOZAS SOLIS, Knygius
963 West 33rd Street, ----- Chicago. Ill.

50.

2>c
50c
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26.

27.

30.

31.

50c

į
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EINA KAS ŠEŠTADIENIS
Metinis Suv. Valstijose ... $2.00
metų ------ 1.00

Užsienyj ir Lietuvoj metams - - - .3.00
Pusei metų ------ 1.50
Jeigu norit pasiskaityti tikrų ir teisingų žinių, skai

tykit “VARPA”, kuris, nieko neužkabindamas, paduoda 
ir nušviečia tik įvykius. Indėk į konvertą dvidolarinę 
($2.00) ir rpasiųsk “Varpo” Administracijai, o gausi jį.

Kaina 
Pusei

51 Chicago, Ill
Ji 2 i ai: . ■ i iii >'i Į i' a ■.. i< ari 'a , a tl vaisą g

N A U J I E N D S
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Si. Chicago, 111.

Dabar užsirašyk

H
"AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 

pasiskait’/mų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų užrašinei “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo- 
kil pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
1 5 Millbury Street Worcester, Mass.
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Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

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

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.

■ ■
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ma, ir visai nepaisant ką tos 
tris ir puse draugijos darys.

K. Rugienius.1 Kas Girdei ©5eve8ande-Apae!mkese į
! Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.
)

i
v.

3352 Superior Ave.
7907 Superior Ave. “Dirvos” ofisus jau visiškai užsidarė, visi reikalai perkel
ta Į naują vietą viršuje paduotu numeriu, šalę The A. B. Savings and Loan Co. 
banko. Visais reikalais kreipkitės Į naują “Dirvos” vietą, dieną ir vakarais.

Ottawa, O. — 70 metų sene
lis turbūt mirties pastūmėtas, 
norėdamas išgelbėt šunį nuo už
mušimo pats palindo po trauki
niu ir ant vietos buvo užmuš
tas. Senelis gyveno be giminių, 
su šunimis. Einant pasivaikš
čiot jis su jais eidavo. Dabar 
išėjus, vienas pasimaišė ant re
lių kuomet artinosi trūkis. Se
nelis puldamas stūmė šunį ša

^VELYKOS BUS
W Balandžio 20 d.

lin, bet pats neteko gyvybės.
ls TMD. 20 kuopos susirin

kimo. U'tarninko vakare, kovo 
18 d., Lietuvių salėj atsibuvo 
skaitlingas kuopos susirinkimo-, 
kame perkalbėta daug svarbių 
reikalu, taipgi prisirašė kuopon 
vienuolika naujų narių, kurių 
desėt’ką prirašė vienas A. Praš
kevičius.

Pikniko rengimo komisija ra
portavo jog paimta v.eta ir jau 
rengiama piknikas ant rugp. 10 
d. Chestnut Grove.

Kuomi rengia i prie Seimo, 
'kuris atsibus Worcester, Mass., 
gegužio 9—11 d., yra išrinkta 
komisija įnešimams gaminti, ir 
šiame susirinkime išrinkta de
legatu į Seimą Centro Pirminin
kas K. S. Karpavičius.

Abelnai, kadangi ten sykiu 
ats'ibr : ir Sandaros Seimas ir 
kadangi Sandaros kuopa ir Ap
skritis mano siųsti delegatus, 
Clcvcli’i.Jiešiai turės nemažiau 
keturių delegatų abiejuose sei
muose.

Kuopa taipgi nutarė rengti 
prakalbas “Neo-Litimania" stu
dentams, Marčiulioniui ir Ba
naičiui, kurio ivka avkas*bai- 
gimifi Matyti moksleiviams gy
venti bendrabučio prie Lietu
vos Universiteto Kaune.

Kucna gavo iš Centro mažas 
knygeles-br.išiuj ėle : pi alinimui 
taip norinčių priširašyt į TMD., 
(kuriose aprašoma Draugijos nu- 
v<d ilinai ii' kas manoma veikti 
toliau. -

Kadagį šįmet TMD,. leidžia 
d.i-lelį jiusriilinčs ivaibes vo'ka- 
Jn. “Pasaulio Istorija”, 1300 pus
lapių knjT",'.. trijuose tomuose, 
geistina kad kuo-luugiau pi įsi
rašytu prie Draugijos ir steng
tųsi jį gauti. Kurie šįmet ne
prisirašys, turės mokėti už pir
mą knygą pilna kainą. Visas 
veikalas kainuoja (Angliška lai
da) virs $10. TMD. nariai gaus, 
mokėdami tik po ffl į metus.

Narys.

“Dirvą” Galima Gauti
Ketverge vakarais

sekančiose vietose

Atsakymas “Vilnies” korės-, 
, pondentui. “Vilnies” Nr. 22,! 
Mažeika pasislėpęs po raidėmis b 
lėkiu kaip be proto kad K. Ru-' 
gienius, Dr. V. Kudirkos Drau- 

i gyslos sekretorius, agituoja už, 
tautininkų organą “Dirvą”, o'

! už “Vilui” nei žodžio, i
| Turiu pasakyti kad nesu A. ‘ 
D. partijos nariu ir neagituosiu Į 
už jos organus. Antra, tai man j

. svarbiausia tas kad Lietuviai j 
'skaitytų; o kas yra geresnis, 
“Dirva” nr “Vilnis”, tai patįs I

I suras. Jeigu “Dirva” nėra at
sakanti Dr. V. Kudirkos Drau- 

j gystei organu lai ne sekreto-1 
riaųs ar valdybos kaltė, bet pa-1 
čių narių kad jie tekį laikraštį

I už organą, pasiskyrė. Ar ne? I
Mažeika sako: “Laisve” ir 

j “Vilui” didesnis skaičius prenu- 
įnieruoja Dr. V. Kudirkos Drau
gystės narių negu Rugieniaus 
peršamą laikraštpalaikį.

Jeigu tu, Jonuk, teisybę sakai 
(tai tau dar blogiau: Vadinasi, 
(diduma Kudirkos Draugijos na
rių. yra “Vilnies” skaitytojai ir 

j dauig iš jų yra A. D. p la-tijos 
nariai. Dabar kįla klausimas: 
Kodėl jus A. D. P. nariai ir sim- 
■ ' .•altorių pa.-.iskyrėt “Dirvą” 
•:> organą, o ne “Vilnį”? Aiš
ku ka: > ant' delno kad jus vie- 
; ; :.p rėkiate per savo organus, 

Į o kitaip veikiate, ir tą rašte 
te’pinote ne del ko kito tik del 
a.vo tamsesniu narių apmuiki-

1 limo, todėl sudėjot ir nereika
lingas ypatas ne tik pati kalti-

Į ninku Rugieniu. Jei j r,s esat, tei
singi savo nariams ir skaityto
jams tai pei spausdinkite ir šitą 
1i io p a aiškinimą “Vilnyje" j r 
lai ju.-u skaitytojai mato abi 
puses ir suranda kaltininką.

Dr. V. Kudirkos Draugystės į 
I metiniam susirinkime, kur ren-| 
karna valdyba ir organas, tie' 

j “revoliucijoniški” A. D. P. na- 
riai tyli kaip perkūno trenkti. Į 

! Kodėl nedarot įnešimo kad “Vil- 
į nį” paimt už organą? Gal lau-1 
kiato kad Rugienius tai padary-! 
tų ? Draugystės vienbalsiai pri- Į 
ėmė “Dirvą” organu, ir valdyba

“Vilnį” dar garsinatės “Dirvo
je”, užmokate £8 už vieną pa
rengimo pagarsinimą? Kad tai 
daro Mirta tai ji neturi organo, 
bet jus?

Baigdamas štai dar ką pasa
kysiu: jeigu aš busiu ilgiau Dr. 
Kudirkos Draugystės valdyboj 
tai negana kad agituosiu už or
gano skaitymą, bet stengsiuosi 
įvesti priverstiną organo skai
tymą., taip kad už organą nariai 
turėtų mokėti kartu su mėne
sinėmis duoklėmis. Ką tu ant 
to pasakysi?

Prie progos dar noriu tarti 
kelis žodžius apie buvusį Cleve
lande Draugijų Sąryšį, ir tai 
vis Mažeikos ir jo pakalikų dar
bai., Pasidirbę sąryšį diduma 
prašalino Ohio progresistes iš 
sąryšio ir per savo organus pa
skelbė kad jos jau sprandus nu
sisuko. O minėta moterų kuo
pa nesnaudė, nusisamdę Cest- 
nut Grove daržą del piknikų ant 
visos vasaros. Dabar apie de- j 
šimts didesnių Glevelando drau
gijų samdo pas jas daržą, net 
ir tos draugijos kurios tame są
ryšyje priguli. Dabar sąryšis 
atliko be darbo ir tik apie su 
trimis ir puse draugijos; vadi
nasi Sąryšio Clevelande jau nė
ra, o jeigu vardas dar gyvuos 
tai jis nebegali kontroliuot pa
rengimų draugijų. Ot kokią 
revoliuciją padirbote.

Clevelando draugijos ilgai ši
tokiame susimaišyme negalės 
gyvent, anksčiau ar vėliau turės 
šaukti visų draugijų konferen
ciją ir sutverti pastovų sąryšį 
ar taryba, kas jau buvo bando-

AKRON, OHIO
Kovo 7 d. Alice Verbiutė, 16 

metų amžiaus, gyvenusi prie 
Snyder gatvės, išėjus darban 
daugiau namon negryžo. Tėvai 
rūpinasi ir įieško jos.

Neva - katalikiško Susivieniji
mo 178 kuojos pirmininkas taip 
apsišvietę kad savo organizaci
jos laikraščiu “Garsu” pietus 
vynioja, o bolševikišką laikraš
tuką su pasididžiavimu skaito, 
už kurį užmpkėjo pora dolarių. 
Kas remia bolševikus, didžiau
sius Lietuvos priešus? Nagi 
uoliausi katalikai, ir dar Kata
likų Susivienijimo kuopos val
dyba! Argi visą 178 kuopą J. 
Vasiliauskas iš Baltimorės pa
darė bolševikais? Paprašyk au
kų Lietuvos reikalam!?., gailisi 
rustų atsakymą su išsikalbėji
mu, betgi Lietuvos ir katalikų 
priešus su džiaugsmu remia, 
turi jiems pinigų arba teisman 
bausmes mokėti. Andai tos pa
čios kuopas sekretorius slaptoj

I užeigoj sumušė žmogų, už ką 
' turėjo užsimokėt bausmę. . Tai 
j tau katalikų vadai.

J. Čivis nusipirko Michigan 
j valstijoj ūkį ir išvažiavo ten 
j gyventi. Meiženis.

DVIEJU ŠEIMYNŲ NAMAS — 
ant East 82nd Street, šiaurėj 

nuo St. Clair, didelis lotas. Tik
tai $12,500.

JOSEPH H. GRIFFIN 
1769 E. 63 St. Rand. 2288.

GERIAUSIAS < PIRKIMAS MIES
TE. 12 kambarių namas, 2 šeini., 

viskas moderniška, 3 garažiai, lotas 
40x120. Kaina $11,700; reikia įmo
kėti $4,500. Kreipkitės pas (13) 

JOS. GLOBOKAR
6600 Bliss Av. j piet. St. Clair ir EGG.

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

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

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

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

turi pildyti nutarimą, t. y. ra
šyt Į organą ir ragint narius 

i kad skaitytų, kitaip laikraštis 
(netarnautų draugystei. Pasa- 
i kyk tu, Jonuk, ar valdyba gali 
Į kitaip elgtis negu nutarta? (Jei 
bent A. D. partijos valdonai.)

Pasakykit man dar vieną ne- 
-.uprantsmą 'dalyką: Kcdel jus 

, centristai turėdami savo dien- 
' rasti ir dukart savaitėj einančią

! PARSIDUODA PIGIAI |
-j Dvylikos rūmų stuba, vieno augšto muro budinkas, 43x80, su visu z: 
“ uiionkepyklos intaisymu ir bizniu, Lotas 50x200. Vieta yra gera ir =: 
rE biznis gerai eina. Norintis tą bizni varyti gali iš pirmos dienos pi- z: 
“ mgą padaryti. Reikia įmokėti $5,000, likusieji ant lengvų išlygų. ~ 

| THE BIRUTE’S BAKING CO.
= 4608 Superior Ave. Cleveland, Ohio. =

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

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

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

Svieto Lygintojas
(ŽEMAIČIŲ RAZBA1NINKAS)

4 veiksmų ir 1 paveikslo drama 
Stato scenoj LYROS CHORAS

Nedėlioj, 
Kovo-March 30, 1924

BOHEMIAN NAT.
HALE

4939 Broadway . .
Lošimo pradžia 4:30 po pietų.
Šis veikalas yra vienas iš ge

riausių Lietuvių kalboje, Žemkal
nio parašytas. Jis atsibuna su 
dainomis, imtas iš Lietuvos bau
džiavos paskutinių laikų ponų vie
špatavimo, ir kaip Blinda, pagar
sėjęs žemaičių Razbaininkas, su 
ponais apsieidavo. Lyros Choras 
deda dideles pastangas kad atvai
zdinus tinkamai. Todėl visus už- 
kvieciame i šj parengimą, o busi
te užganėdiinti.

Inžanga 50c. ypatai.
Tik nesivėluokit, nes gali nelikt 
geresnių sėdynių.

Nuoširdžiai kviečia
RENGIMO KOMITETAS.

Dadarlaikas jasiusli sa 
viskiams Lietuvoje kete 
te Lite dovanu ir==ir==nr==nr===»i --jts

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

3352 Superior Ave. -: Cleveland, Ohio 
h_2~=i[==n

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios ypatos
Jonas Lipinskas ................. U50
Magd. Ivanauskienė............ 200
Andrius Paulauskas ............200
Vincas Staniulis ..................250
Julija Navasinskiutė .......... 100
Visiems siuntėjams paleido

me priėmėjų pasirašytas 
kvitas.

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra 
3352 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.

PAVEIKSLAI RODOMA DOVANAI
Bus rodoma apie Dovidą, kaip jis 

kūdikiui būdamas perplėšė hutui nas
rus, ir kaip jis pergalėjo Galijotą; 
bus rodoma apie Alijošių Pranašą. 
Alijošius Pranašas pabarė Izraelio 
Karalių A kabą kuris gyveno su Iza- 
bela, nes karalius Akabas nepildyda
vo apeigų savo, už tą Alijošius bar
davo. Izabela persekiojo Elijošių, ir 
Alijošius išsitraukė į puščią ant tri
jų ir pusės metų, ir per tą laiką lie
tus nelijo; sugryžo Alijošius atgal ir 
padarė stebėtiną atsitikimą pas kai
na Karmel. Karalienė Izabela turė
jo suvirs keturis šimtus pratakų, o 
jų dievaitis buvo Baal.—1 Karalių 
18:22-38. Alijošius tarė: Padarykit 
akmeninį altorių, uždekit jautuką lai 
jūsų Baalas priima auką. Tie visi 
pranašai šaukė: Baniai, Baalai! jis 
negirdėjo. Tai Alijošius sako: Jus 
šaukite garsiau, gal jūsų dievas ką 
užsimąstęs arba išėjęs ant medžiok
lės. Ir tada Alijošius tarė: Padary
sime altorių iš dvylikos akmenų, už
dusime auką, apipilsime keturis ry
kus vandens, ir tada Alijošiaus mal
do tapo išklausyta ir auka priimta.

Karalius Akabas perstoto civilišką 
valdžią, o Izabela dvasišką, o Alijo
šius Tikrąją Dievo Bažnyčią, taip 
kaip dvasiškija giedojo prie dievai
čių negyvų šiais žodžiais: Nuo karo, 
bado, maro ir ugnies, išgelbėk Vieš
patie, o tai tas jų dievas ir taip ne
išklausė ji) giedojimo kelis šimtme
čius kožną nedėldienį, o karas ir Ba
das ir Maras ir Ugnis atėjo ant jų, 
dabar jau sarmatijas giedoti.

Ateinantį nedėldienį bus parodyta 
Paveikslais. Pradžia 3 po pietų, 7017 
Superior Ave. Inžanga Dykai—Ko- 
lektų Niekad Nebus.

BILIARDAI ir vieta parsiduoda pi
giai iš priežasties nesutikimo su 

pusininku. Penki stalai, 4x8, Cigarų 
Šėpa ir kitos reikmenis; geras pirki
nis tam kas to jieško. Kreipkitės 
tuojau. Duodama ant išlygų. Daro 
gerą biznį, $700 į mėnpsį. Kaina 
$1.600. Kreipkitės (14)

KRAUSE Tel. Main 8213 
325 Buckley Bldg. 1501 Euclid

SPECIALIS BARGENAS
2-jų šeimynų namas, po G kambarius 
su maudynėmis ir visais kitais intai- 
symais ir parankumais. Lotas dide
lis, ant jo užpakalyj stuba 5 kamba
rių. Relidos neša $105 i mėn. Kai
na tik $10,000, verta $11,000. Stuba 
randasi netoli St. Clair. Turi būti 
parduota j 3 savaites laiko. (13)

Kreipkitės, KAUPAS & CO.
G603 St. Clair Ave. City.

I

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR CKSIGENĄ 

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

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

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

VISI LIETUVIAI ateina į savo 
šitą geriausią matidjTtę. Ahru- 
sas ir muilas viskas tik už 25c. 
921 St^Clair Av., arti E. 9th St.

DR. J. ŠEMOL1UNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
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)

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

Auksinių Daiktų 
Krautuvė

Užlaikau visokias brangroenas už 
prieinamų kainą, šliubinius žiedus, 
laikrodėlius, Špilkas, perlus, fontani- 
nes plunksnas, britvas ir kitką. At
lieku visokius taisymo darbus.

J. KRASNICKAS
999 E. 79th St. Cleveland, O.

ČEVERYKAI 'tęs
Kas norit įsigyt gerus ir vėliausios 
mados čeverykus. 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 ką 
atvykusį iš Lietuvos, B. Jokubėną.

The
Parisian Boot Shoppe

0014 BROADWAY

$ LOUIS EISENBERG į

I
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,?

Kvaibų, Varnišių, Cinaoja, ? 
Lieja ir Stogams dangalų < 
1169 East 79th SI. N. E. į

Princeton 1387-K į
V’JVWATJV.'AV.’JV.’.’WVWJW

!□£

UŽ PADĖTUS TAU
PYMUI PINIGUS

APSAUGOKIT SAVO BRANGIAS 
POPIERAS IR DOKUMENTUS 

Nuo Vagies — Ugnies — Pametimo

5

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 g- kada norit 
galit ateiti ir prieiti. Ateikit pasitfeiraut.

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

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

nuo 6 iki 8.
]□[
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