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Vokietijos Imperialistai
Nori Kaizerio

DVI PARTIJOS TURI TIKSLO ATSTEIGTI SE
NOVIŠKĄ IMPERIALĘ VALDŽIĄ.

Viena Stato Kandidatu ant Prezidento Rinkimams 
Gegužyje Adm. Von Tirpitzą, Kaizerio Laikų 
Karžygį, per JĮ Tiki Prieit prie Senos Tvarkos.

Vokiečiai Bruzda už At
statymą Kaizerizmo

Berlinas. — Vokietijos Nacio- 
nalė Žmonių partija, viena iš | 
stipriausių Vokietijoj, viešai pa
garsino savo partijos programo 
paragrafą tokį: “Vieni žmonės, 
viena tauta, vienas kaizeris”, ir 
su tokiu obalsiu išeina į liaudį 
rengdamasi prie seimo rinkimų 
kurie įvyks už penkių savaičių. 
Tai yra drąsiausias dalykas ką 
kokia nors politiška partija dry- 
so Vokietijoj padaryti po karo 
pertraukos.

Labai jautriame manifeste į 
balsuotojus ta partija ne tik ža
da atgaivinti kaizerizmą kaipo 
svarbų dalyką Vokietijai, bet 
reikalauja kad Vokiečiai atmes
tų Versailles taikęs išlygas, ir 
mokintų vaikus naudoti ginklą 
ir klausyti disciplinos, atplėšti 
nuo Vokietijos “karo kaltę”, at- 
budavoti kraštą pagal Bismarko 
pavyzdį, su Prūsija kaipo pama
tu, atgrąžinti reichstago virše
nybę ir “kovoti visur prieš pa
vojingą ir kenksmingą žydišką 
dvasią”.

Tuo pat laiku iš Municho, liz
do monarchist:!, ateina žinios 
apie tai kad norima nominuoti 
ant prezidento Admirolą Von 
Tirpitz, įkūrėją Vokietijos ka
riško laivyno, pavyzdį seno Vo
kietijos imperialio ūpo.

Jeigu Von Tirpitz liktų pre
zidentu, aišku kad liktų tik vie
nas žingsnis prie kokios nors 
monarchijos — greičiausia IIo- 
henzollerninės — ir pasaulis su
sidurtų su Vokietijos imperija 
gimusia ir pasiryžusią atsikra
tyti visų naštų ir atsilyginti su 
aliantais karo laimėtojais, o vė
liau su Prancūzais ir kitais kad 
reiktų ir keršto karą užvesti.

Berline suskilo kita partija, 
iš kurios atsimetė didieji pini
guočiai ir sudarė savo neprigul- 
mingą .sparną, išleisdami mani
festą kuriame kalba jog “kai
zerizmo idėja yra tai Vokietijos 
žmonių širdies troškimas ir yra 
simbolis vienybės”.

Taigi po keturių metų socia
lizmo Vokietija gali vėl paregėt 
monarchiją.

DARBAI 
m DARBININKŲ ŽINIOS

Londone sustreikavo gatve- 
karių darbininkai, apie 40,000, 
tuomi su,tramdydami visą Lon
dono komunikaciją.

Havana, Kuba. — 2,000 gelž- 
kelio darbininku unijistų pame
tė darbus reikalaudami kad bu
tų sugrąžinta darban du paleis
ti nuo darbo vyrai.

Meksikoj, dinamito dirbtuvėj 
netoli Torreno eksplozijoj už
mušta tris darbininkai. Nitro
glicerino dirbtuvė visai suardy
ta ir sugadinta kiti budinkai.

Lorain, O., National Tube Co. 
palengva keičia visus darbinin
kus nuo 12 valandų darbo ant 
8 valandą; .

American Shipbuilding Co. 
aplėtėjo darbais, nes metai at
gal turėjo darbe 1,000 darbinin
kų, dabar užlaiko vos 200.

Youngstown, O., plieno pro
duktų pirkimas aplėtėjo, bet su 
vasara tikima padidės, ar bent 
daugiau nepuls.

New Castle, Pa., Carnegie 
Steel Co. paleidžia, paskutini sa
vo tarpinimo pečių Į darbą.

Akrono automobiliams gumi
nių ratų dirbėjai išdirba po su
virs 100,000 ratų Į dieną, ir tti- 
li mano kad gal bus pridaryta 
perdaug, paskui reiks mažint 
kainas, kaip pereitą metą.

United States Steel Corpora
tion, didžiausia industrialė or
ganizacija pasaulyje, paskyrė 
90 milijonų dolarių statymui 
naujų dirbtuvių įvairiose šalies 
dalyse. 12-kos valandų darbo 
.'diena panaikinta (visuose tos 
korporacijos įstaigose, praneši
mas skelbia.

Vienuolika elektros gaminimo 
kompanijų Ohio, Pennsylvania, 
Virginia, West Virginia ir Ma
ryland valstijose, bando sudė- 
jusios išvien kapitalus įrengti 
didžiausią pasaulyje elektros 
gaminimo sistemą prie anglies 
laukų, iš kur imama anglimi 
gamins elektrą ir duos ją kur 
reikės. Taip padarius, elektra 
atsieis pigiau. Tas planas api
ma 315,000,000 dolarių kapitalo 
ir pagamins 2,000,000 arklių 
spėkos srovę.

Kietosios anglies industrijos 
darbininkai didele dauguma pri
ėmė trijų metų sutartį su kom
panijomis, tokiu budu taika tu
rės būti per tris metus me kė
limo streiko, žinoma jei kompa
nijos pildys sutartis. Už trijų 
metų kontraktą balsavo 164,858 
darbininkai, prieš 26,253. Su
tartis ineina galėn nuo balan
džio 1 d. Beveik pusė balsų ne
sutinkančių ant trijų metų su
tarties paėjo iš Illinois, Distrik- 
te 12, nors iš ten, kaipo iš pa
skiro distrikto, gauta daugiau
sia ir už — 43,180 balsų.

ĮVAIRIOS NELAIMĖS
Tokio. — Japoniškam subma- 

rinui susimušus laike manevrų 
su karišku laivu, submarinas 
nuskendo su 18 žmonių. Nors 
iš submarine telefonu gauta ži
nios nuo tenai esančių žmonių 
ir žinota kaip jie ten kankinasi 
neturėdami oro, bet nebuvo ga
lės juos išgelbėti.

Tą pat dieną skraidydamas 
užsidegė Japonijos kariškas di
rižablis, užsimužė penki vyrai 
šokdami iš jo.

Anglijoj, upėj Thames, susi
dūrus Amerikos ir Anglijos lai
vams, užmušta astuoni darbi
ninkai.

Lisbonas, Portugalija. — Su
griuvus keturių augštų namui, 
užmušta penkiolika žmonių.

Maskva. — Trylika ypatų už
muštą. trūkiui nušokus nuo re
lių netoli Taškento. Sakoma 
jog kas nors tyčia tą padaręs.

Metz, Lotaringija. — Susikū
lus pasažieriniam su prekiniu 
traukiniu, astuoni žmonės už
mušta. i

Penkiolika žuvininkų užmuš
ta vandenyje ties Abukin, A.t- 
lantiko, laivui užėjus ant minos. 
Dar ne visos minos po karo iš
graibyta.

Pavarė nuo Sosto Persi
jos Šaką

Londonas. — Persijos seimas 
buvo užsimanęs įsteigti respu
bliką, 'bet dvasiški j ai ir 'lotiems 
šaltiniams varant agitaciją tas 
nepasisekė padaryti. Bet sei
mas nutarė pavaryti nuo sosto 
dabartinį valdovą, Šaitaną Ah
med Mirza, Persijos šahą. Jis 
gimė 1898 m., paėmė tėvo sostą 
1909 m., būdamas 11 metų am
žiaus, kada tėvas pavaryta. Da
bar inpėdinis yra tik dviejų me
tų amžiaus.

Ir už Persiją eina varžytinės 
tarp Anglijos ir Francuzijos — 
ir viena ir kita nori turėti in- 
te.kmės Teherano valdžioje.

Kunigas Neklauso Vys
kupo, Rengia Bažny

čioj Šokius
New York. — Epis'kėpalų baž

nyčios kunigas Guthrie įvedė 
savo bažnyčioj “dvasiškus šo
kius”. Vyskupas tam priešta
rauja, bet kunigas neklauso sa
vo vyskupo ir rengia basų mer
gų šokius toliau,

New Yorkan, 1923 metais, 
garo traukiniais, elektriškais 
gelžkeliais ir keltuvais-perva- 
zais — įvažiavo ir išvažiavo net 
325,920,315 žmonių. Kasdien į 
New Yorką atvyksta apie 130,- 
000 svečių iš kitur.

PASKYRĖ $10,000,000 
ŠELPT VOKIETIJAI

I Washington. —Atmetę visus 
j partiviš'kumus 'abiejų partijų 
atstovai priėmė rezoliuciją, su- 
lyg 'kurios skiriama $10,000,000 
pirkimui maisto badaujantiems 
Vckietijęs vaikams ir moterims.

Rezoliucija perduota senatui, 
ir joje nurodoma kad maistas 
bus perkamas Suv. Valstijose ir 
siunčiamas į Vokietiją.

Anglai irgi Išskrido Ap
link Pasauli

Londonas. — Tris Anglijos 
lakūnai pasileido kelionėn aplink 
pasaulį “savo mieriu”, skrisda
mi j rytus. Jie priguli prie ka
riškų lakūnų, 'bet leidžiasi ke
lionėn be valdžios paramos, į 
priešingą pusę ąegii išlėkė per
eitą savaitę Suv. Valstijų lakū
nai. Amerikonai /skrenda ke
turiais orlaiviais, Anglai tik vie
nu.

Amerikos lakūnai dar neiš
skrido iš Seattle, kurį pasiekė 
po apleidimo Kalifornijos.

Sumišimai už Preziden
tystė Hohduroj

Honduras respublikoj, pietų 
Amerikoj, prasidėjo revoliuci jo
niškas bruzdėjimas ir plėšimai. 
Sakoma jog .1,500 žmonių žuvo 
pirmose sumišimo dfienese. Ko
va eina už prezidentystę tarp 
trijų kandidatų. Gen. Caries 
jau sausio 30 d., su 200 ginkluo
ją vyru •pra’dė.M-''-*.' i'uei-šą.

Suv. Valstijos išleido uždrau
dimą gabenti ‘kariškus ginklus 
į Hondūrą. Tenai dabar randa
si Suv. Valstijų kareivių, ku- 

j rities revoiiueijonieiriai reikalau
ja atšaukti. 

—

Atstatys Vyriausi Rabi
ną Turkijoj

Kontsantinopolis. — Turkijos 
prezidentas Mustapha Kernai 
Paša, išvijęs Musulmanų kali
fą ai'ba pepiežaų, pasirengęs pa
naikinti vyriausi Konstantino
polio rabiną, Žydų 'tikėjimo gal
vą Turkijoj, žydai irgi su j ti
ldo tai išgirdę.

ALIEJAUS SKANDA
LO AIŠKĖJLMAI

Washington. — Senato alie
jau tyrinėjimo komisija pasiry
žus išgauti tikras žinias apie tai 
ar 1920 metų Republikonų par
tijos laimėjimas nebuvo tik pa
remtas “aliejaus pinigais”.

Tūlas Al Jennninigs, evange
list as-.pam oicsl in inkas, s e n i a u's 
buvęs plėšikas, vyksta į Washin- 
gteną papasakoti ką jis sako ži
nąs apie milijono dolarių užmo
kėjimą kuris anot jo nupirko 
Reptilbllikonų partijoj nominaci
ją Hardin'gui 1920 metais.

Jennings pasakoja dalyvavęs 
1920 metų konvencijoj ir girdė-j 
jęs kalbas ir žinąs ypatas ku-1 
rios suko visą politikos mašiną 
aliejaus magnatų, kurie apmo
kėjo milijoną suvirs dolarių lė
šų už pažadėjimą, 'kada liks iš
rinkti arba ineis j valdžią, kad 
išnuomuatų jiems aliejaus lau
kus arba kad stengtųsi pervesti 
kitokius įstatymus reikalingus 
laisvai šmugelystei.

Sinclair, aliejaus magnatas ir 
vienas iš nuomuotojų, atsisakė] 
senato komitetui aiškintis, už j 
ką jis traukiamas atsakomybėn j 
kaipo paniekinto  j as teismo. |

Atlee Pomerene, iš Ohio, pa
skirtas teismo komisijon, sako 
jeg balandžio pradžioje prasi
dės teismiški tardymai visų in- 
tartų ir kaltinamų aliejaus lau
kų išnuomavimo skandale.

Uždaro Rubežių Šmuge-Į 
lyctei iš Meksikos

Washington. — Tarptautinis j 
tiltas prie El Paso, Texas, įsa
kyta laikyti uždarytas nuo 9 v. 
vakare per naktį, sulaikymui, 
naktinės šmugelystės degtinės, , 
narkotikų ir pasileidusių mote-j 
ru iš Meksikos į Suv. Valstijas, j

KONSULATUROS REIKALUOSE

Sumišimai Airijoj
Dublinas. — Tris ypatos už

mušta ir apie 60 sužeista kovo
je Queenstowne ir Coitke kovo 
22 d. Valstijos kareiviai pradė
jo jieš'koti po visą Airiją kalti
ninkų ir pradėjusių ataką. Sa
ko vieni kad šie susikirtimai bu
vę iš netyčių, 'kiti prirodinėja 
jog tuose miestuose butų pir
mutiniai mūšiai jeigu kiltų su
mišimas Laisvos Airi jų Valsti
jos kariumenėje. Jeigu dabar
tinis sumišimas išsivystytų į 
revoliuciją, respublikonai ir ne- 
reguliarė armija bandytų kir
šinti Angliją su Laisva Valsti
ja.

Nesutikimas V ckietijos 
Tyrinėjimo Komisijoj
Paryžius. — Anglijos pasiun

tiniai įprie Vokietijos išgalių ty
rinėjimo komisijos apleido Pa
ryžių ir iškeliavo Londonan.

Sakoma tarp tyrinėtojų kilus 
nesusipratimų, kurių delei An
glai apleido visus ir iškeliavo 
pasitarti su savo valdžia.

Tūli Francuzų ir Anglų 'laik
raščiai plačiai kalba apie skili
mą tos tyrinėtojų komisijos pa
žiūrų į dalykus. Kiti sako jeg 
iš to tyrinėjimo nieko neišeis.

Šaukia Nesiginklavimo 
Konferenciją

Washington. — Atstovų bu
te priimta priedas prie kariško 
laivyno užlaikymo lėšų reika
laujantis 'kad Prezidentas Cool
idge tuoj pradėtų tartis apie su-, 
šaukimą kitos konferencijos ap-1 
kalbėjimui mažinimo ginklavi
mosi, kaip buvo sušaukta 1919 
metais Washingtone, kame da
lyvavo Anglija, Francuzija, Ja
ponija ir Italija. Prezidentas 
prašoma pradėti tartis su Ang
lija ir kitomis didesėms valsty
bėmis apie nustatymą didumo 
kariškų laivų nedaugiau 10,000 
tonų ar mažesnių, taipgi apribo
ti rengimą oro laivynų.

(Iš Konsulato Raštinės)
Suv. Valstijų teritorija, lega- 

lio patarnavimo žvilgsniu, yra 
padalinta į dvi dali. Rytines 
valstijas aptarnauja Lietuvos 
Konsulatas New Yorke.

J Lietuvos Konsulato Chica- 
goje legalio aptarnavimo apskri
tį ineina sekančios 32 valstijos:

Illinois, Wisconsin, Michigan, 
Ohio, Indiana, Kentucky, Ten
nessee, Alabama, Mississippi, 
Louisiana, Arkansas, Missouri, 
Iowa, Minnesota, North Dakota, 
South Dakota, Nebraska, Kan
sas, Oklahoma, Texas, New Me-1 
xico, Colorado, Wyoming, Mon- ] 
tana, Idaho, Utah, Arizona, Ne-i 
vada, California, Oregon, Wa
shington, Alaska.

Lietuvos Konsulatui Chicago- 
je pavesta rūpintis visais Lietu
vių turto ir asmens reikalais 
kaip Amerikoje taip ir Lietuvo
je. Nuo Didžiojo Karo laikų, 
kur tik buvo Lietuvių, yra įvai
rių bylų del palikimų, nuostolių 
atgavimo, žuvusių kareivių gi
minėms apdraudos pinigų išj ie
škojimo. Tos bylos yra tai pa
mirštos, tai vis atidedamos. Da
bar atėjo laikas jas iškelti. Kon
sulato patarnavimas visiems 
prieinamas, tik reikia jam su
teikti tikrų žinių. 

* » *
Augščiau minėtose vakarų 

valstijose nelygiai Lietuvių gy
venama: vienur gana tirštai, ki- 
,tur vos kelios šeimynos. Koks 
LuuUiių ^'kaklius kiekvienoje 
valstijoje gyvena, kuo jie dau
gumoje užsiima, kaip ir kiek 
prisidėjo atskiros kolonijos prie 
Lietuvos rėmimo, kiek ir kokios 
jų organizacijos, kiek ir kokios 
inteligentinės pajiegos, kas bu
vo pirmieji ateiviai į šias vals
tijas ir kas skaitoma pirmaisiais 
ateiviais iš Lietuvos, keke jų 
atsiminimai apie Lietuvą ir A- 
meriką tais laikais — visa tai 
butų labai svarbu žinoti ne tik 
mums dabar, bet ir ateinan
čioms kartoms. Lietuvių vielos 
spauda padarytų didelės vertės 
kultūrinį darbą atidarydamos 
laikraščių skiltis minėtiems

T.M.D. Seimas
Šiais metais Tėvynės Mylėto

jų Draugijos Seimas atsibus 
Worcester, Mass., gegužio 11 ir 
12 d.

Per 27 metus, Tėvynės Mylė
tojų' Draugija nešė kultūrinę 
naudą Lietuvių visuomenei leis
dama naudingas knygas ir sklei
sdama apšvietą Lietuvių tarpe.

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
dabar leidžia didelį veikalą, gar
saus Angių istoriko Wells “Pa
saulio Istoriją”, kurią kiekvie
nas Lietuvis turėtų įsigyti. Ją 
Įsigyti norint, kiekvienas Lietu
vis privalo rašytis prie Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos. Prisirašęs, 
kožnas gaus ją dovanai, už na
rinę mokestį, nors tikra veikalo 
kaina yra virš 810.

Tat mes kreipiamės į Lietu
vius ir raginant rašytis prie vie
tinių kuopų, arba tverti naujas 
kuopas, nors iš penkių narių, 
taip kad šis sekantis Seimas ga
lėtų pasigirt nors tūkstančiu 
naujų narių. T. M. D. kuopos 
turčių sukrusti prie darbo.

Seimo rengimo komisija ragi
na jus dėtis prie T. M. D. Už- 
simokėsit $1, bet naudos aptu
rėsi! daug daugiau negu tas do- 
laris vertas. Su reikalais galit 
kreiptis prie T. M. D. Sekreto
riaus — J. Sekys, 101 Oak St., 
La-wrosci, ?> pjie
T. M. D. Seimo rengimo komi
sijos, 29 Endicott St., Worces
ter, Mass.

Kuopos kviečiama rengtis į 
Seimą su delegatais ir įneši
mais. Kur viena kuopa negalės 
siųsta delegato, gali susidėjus 
su Sandaros kuopa siųsti, nes 
abu Seimai bus vienu sykiu.

Seimo Rengimo Komisija:
Dr. Birutė Bernotaitė, 
Juzė Rauktytė, 
P. A. Dėdynas,
M. Kaselis.

k'lausimams nušviesti. Atsiras
tų istorikas, kuris palaidas ži
neles supintų į vieną pilną Ame
rikos Lietuvių Istoriją.
Adresas: Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn St.
Chicago, III.

“Dirvos” skaitytojams gerai 
žinomi veikalai: “Juozapas ir 
Zelibara” statoma Detroite ko
vo 30 ir balandžio 6 d. “Samso
nas ir Delila” statoma Chica- 
gcj antru kartu, kovo 30 d., Ro-
seland dalyje.

Francuzija Didina Gy
ventojams Taksus

Paryžius. — Senatas priėmė 
Poincare’s pasiūlymą pakelti vi
siems gyventojams taksus ant 
20 nuošimčių. Paimama taipgi 
į valdžios rankas degtukų mo
nopolį. Priimant Poincare’s su
manymus senatoriai priešinosi 
kad pragyvenimas ir taip jau 
pabrangęs.

Vokiečiai Pergardžiai 
Valgo

Berlinas. — Vokiečiai pei la
bai mėgsta visokius prieskonius 
prie valgių, kaip kaviarą, oiste- 
rius, vėžius ir kitus brangius 
'dalykus, kurių labai daug im
portuojama, o tas labai atsilie
pia ant puldymo markės. No
rima apribot ar. panaikint tokių 
dalykų importavimą. •

Žinoma, ne darbininkai perka 
ir valgo tuos prieskonius. .. .

Nemažina 1923 Taksų
Washington. — Atstovų bu

te galutinai liko atmesta pre
zidento prašymas ir patarimas 
numažinti taksus ant 25 nuo
šimčių, kad mokėtojai už 1923 
metus turėtų mokėti mažiau.

Senate buvo sumanyta apri
bot prezidentus tik vienai tar
nystei išviso, 'kad negalėtų bū
ti renkamas antram terminui ir 
negalėtų lošti politikų po apsi
pratimo su vieta. Tas sumany
mas liko atmestas.

Kendall, Kansa.s 130 turistų 
tapo apgaubti sniegu ir negali 
išvažiuoti. Daugelis jų serga, 
o kaimelis neturi nei gydytojo, 
nei vaistų. Valstija pasiuntė 
sniego kasėjus atversti kelius.

“Sausina” Pittsburgh
Pittsburgh, Pa. — Valstijos 

kareiviai, 80 vyrų, pasiųsta su 
krėtimo leidimais ir areštavimo 
pavelijimu ant Pittsburgo da
ryti kratas karčiamose ir jieš- 
keti svaiginančių gėrimų. Gu-I 
bernatorius Pinchot pasiryžo už- 

I daryti visus 600 karčiamų ku
riose sakoma pardavinėjama 

i svaiginanti gėrimai.

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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BROOK LYNO ŽINIOS

Broofclynas kaipo arčiausias 
prie jūrių tai jame banguoja ir 
(banguoja, didesniais tai mažes
niais kunkulais, bet vis banguo
ja ir verčiasi tai geri tai blogi 
dalykai.

Uikėsų Klubas pirko savo na
mą. Jau jis senai butų nusipir
kęs, bet nelaimė, buvo Klube 
privisę labai daug Trockio anū
kų, tai vis nebuvo galima susi
tarti, nes Trocki'iiinkams nela
bai gerai kai Lietuviai nori ką 
nors Įsitaisyti. Bet Lietuviai 
supyko ir kad pasipurtė tai visi 
Trockininlkai išlekiojo iš Ukčsų 
Klubo, ir tuoj Klubas nusipirko 
savo namą. Dabar turės puikią 
savo pastogę.

Kovo 16 d., ant namo įkurtu
vių surengė gražų koncertą, ku
ris visais atžvilgiais pavyko, ir 
gerai, nes naujai Įrengus reikia 
ir pinigų, kurių ir užpelnė.

SLA. 83 kuopa kai išvijo iš 
savo tarpo Trockininkus, irgi 
ramybė užviešpatavo.

TMD. 3 kuopa miegojo per 
kelis metus, 'bet matyt užsima
nė valgyt, tai išbudo. Kovo 7 
>d. susirinkime visi nariai jau
tės išilsšję ir pasisakė dirbsią 
smarkiai ir daugins kuopą. Ko
vo 30 d. nutarta surengt Grybų 
Vakarienę. Darbas jau einas. 
Geros .pasekmės 3 kuopai.

“Neo-Liithuania” atstovai pra
neša vietiniam jų prakalbų ren
gimo komitetui kad jiems sekas 
ir kur buvo priešų inbaidytų ir 
žmonių, juos sutikę ir girdėda
mi jų prakalbas persitikrina ir 
lieka palankus. 'Labai smagu 
girdėti kad žmonės pradeda sa
vo protu gyventi, o ne kokių 
diktatorių klausyti.

Kovo 16 d. Vienybės svetai
nėje buvo Sandariečių-darbuoto- 
jų konferencija. Taip visko bu
vo irijuckų ir karščiaVimųsi — 
mat, kur neisi visur yra trukš- 
maidanių vis del partijos siaurų 
takelių. Tokia jau mada. Bet 
viskas išėjo gerai. “Sandaros” 
redaktoriui palinkėjo apsivesti 
ir nesilaižyti apie dailias mergi
nas kurios padaro jam negeisti
nus jausmus." Paulauskui irgi 
palinkėjo daugiau skaityti laik
raščius ir pasiklausti Sandaros 
Pirminlinko J. W. ILiirto, taip da
rydamas neturės vargo siuntinė
ti privatiškus kabelius ten kur 
nereik. Daug kalbėta apie “Neo- 
Lithuanijos” studentus, ir at
rasta kad “Sandaros” vedėjai 
visai ne savo vieton įsikišo, nes 
jų niekas nesiklausė ir neprašė 
kištis. Dar (buvo vienas “Nau
jienų” draugas, kuris išvadino 
tuos (studentus “nuif&ikusiaiis”, 
kas padarė juoko; jis ėmė girti 
Profesinę Sąjungą, priminda
mas Žygelį, kad tik jie išgelbės 
Lietuvą, ir tt. Tai mat kokia 
mada musų partijų vadų: vie
nus peikti, o kitus girti. Labai 
juokinga klausant iš šalies.

Skaitant “Sandaroje” Žygelio 
straipsnį ima mintis kad su jais 
kas nors negerai. Jis pasirašęs 
po (kabeliu prieš studentus, o 
pats rašo nuobodų straipsnelį— 
tik dolarių, dolarių. Kaip gai
la kad musų Lietuvos inteligen
tai taip siaurai mato kultūros 
Id'arbą Lietuvoj — kur. aš ten 
viskas gerai, kur minęs nėra ten 
negerai. Taip nereikėtų daryti 
musų mokytojams. Mums jau 
užtenka kunigų siaurai matan
čių. Tas reiktų palikti tik ku
nigams. Svietiški inteligentai 
neturėtų sekti kunigėlių pėdo
mis. Tada Lietuviai rems to- 
Ucius Lietuvos mokytojus, kitaip 
nebus pasekmių. Mokytojui ra
šyti kabelį prieš mokinius yra 
nepagirtina. Tas sukėlė didelę 
audrą Amerikos Lietuviuose.

Šioje Sandariečių konferenci
joj tas buvo labai plačiai kalbė
ta, ir pareikšta papeikimai kad 
mokytojai drumzdžia kultūros 
darbą.

Konferencija išsiskirstė pa

linkėdama pilno pasisekimo at
stovams “Neo-Lithuania” Kor
poracijos, lai žmonės juos remia 
ir stato jiems namus Lietuvoj 
visuose miestuose, kad galėtų 
paniekintas ūkininkas leisti -sa
vo 'vaikelius mokintis ir kad jo 
vaikai gintų savo žemę geriau 
kaip dabar gina Lenkiški vyrai 
atiduodami Lietuvos žemes sve
timiems ir palikdami ūkinin
ką vergu. Mes gyvenkim savo 
(protu, o busim laimingi, ir ver
gijos mums norinčius pergalč- 
sim.

Beje, Liet. Moterų Globos Ki
to skyrius rengia Lietuviškų 
muzikantų vakaruškas gegužio 
7 d., kaip tik sukaktuvėse Lie
tuvos 20 metų spaudos atgavi
mo. Pelnas eis Lietuvos našlai
čiams. K. š.

KLAIDOS PATMSYM \S.
12-me num. žiniose iš Brook- 

lynobuvo įsiskverbus klaida ap
rašyme ‘Vienybės’ suvažiavimo 
Buvo pasakyta kad biznio vedė
ju išrinkta E. Budnikas, bet ne. 
nes vedėju Iko tas pats, A. Au
gimas.

BALTIMORE, MD.
Rezoliucija. Mes Baltimorės 

ir apielinkių Lietuviai, susirin
kę šią vasario 17 d. 1924 metų, 
Lietuvių svetainėn, 851-853 Hol
lins St., Baltimore, Md., pami
nėdami šešių metų Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuves, se
kamai reiškiame:

Kadangi Lietuvos Valstybė 
tik savo visos tautos pastango
mis savo nepriklausomybę susi
kūrė ir iki šiai dienai ją gražia
me bujojime išlaikė;

Kadangi dar dideli Lietuvos 
teritorijų plotai 'tebėra Lenkų 
banditų, Prancūzams padedant, 
okupuoti, ir didelė dalis musų 
tautos tebėra terorizuojama;/

Kadangi Prancūzų militariz- 
mo valdoma Tautų Sąjunga pri
pažino Lenkų banditų ginklui 
musų sostinę Vilnių ir visas už
grobtas žemes imant draug ir 
milžiniškas Bieloviežo girias ku
rias Lenkai pardavinėja ir lei
džia į užsienius didėlius Lietu
vos turtus; be to dar kėsinasi iš 
Lietuvos suverenumo atimti 
vienintelį Lietuvos uostą Klai
pėdą Lenkų naudai;

Kadangi pilnam Lietuvos 
kraštų atvadavimui reikalinga 
talka gerų Lietuvos kaimynų ir 
visų Lietuvių gyvenančių įvai
riuose pasaulio kraštuose,

Todėl, reiškiame kilnius svei
kinimus Lietuvos liaudžiai, Šau
liams, Armijai ir Lietuvos Vy
riausybei už visas karštas pa
stangas Lietuvos neprigulmybę 
sergėt, ginti, ir pasaulio istori
jon amžinai Lietuvos Valstybę 
inb rėžti;

Reiškiame Lietuvos Vyriau
sybei reikalavimą laikyti Lietu
vos priešų padėtyj Lenkus ir 
Prancūzus iki jų imilitarės j in
gos ir intaka nebus iį Lietuvos, 
ištraukta, ir Lietuvos žemė pa
likta ramybėje augti, bujoti ir 
plėtotis;

Reiškiame gilios ir graudin
gos atminties visiems kritusiem 
kovose už Lietuvos laisve kovo
tojams ;

Reiškiame Lietuvos Vyriau
sybei reikalavimą neužsileisti 
Lenkų-Francuzų intrigoms, ku
riomis norima Nemuno upė su
tanų tautini i ir sulaužyti Lietu
vos Respublikos suverenumas 
Klaipėdos krašte Lenkų naudai;

Reiškiame Lietuvos Vyriau
sybei reikalavimą j ieškoti tal
kos gerų kaimynų sau numato? 
muose kraštuose (kad (gerai kon- 
jukturai parėjus galima butų 
Lietuvos okupuoti kraštai atva
duoti; taipgi jieškoti išmintin
gos santarvės su Baltiko valsty
bėmis; ant galo,' jieškoti stip
resnių draugingų ryšių su Skan
dinavijos valstybėmis, geres
niam plėtojimui musų Nordiš- 
kos rasės kultūros, prekybos ir

Didžiausiu Pasaulyje
Laivu “LEVIATHAN” 

su Didele Lietuviu
EKSKURSIJA

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

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

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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visapasaulinės (svarbos;
Pagaliaus, reiškiame gilios 

užuojautos musų kankinamiems 
viengenčiams Vilnijoje, Suval
kijoje ir dalyje Gardino rėdybos 
ir žadame jiems visą musų ga
limą moralę 'ir medeginę para
mą; taipgi reiškiame broliškus 
sveikinimus! Klaipėdos krašto 
broliams už jų energingą spyri- 
mąsi prieš Lenkų-Francuzų mi- 
litarizmą ir Vokiečių aršų Ger
manizavimą.

Nutariame šitas rezoliucijas 
pasiųsti Lietuvos Seimui, Lie
tuvos ir Amerikos Lietuvių lai
kraščiams ir Klaipėdos Krašto 
valdžiai, ir pasirašome:
' Baltimorės Lietuvių Tarybos 

Valdyba:
Pirm. A. Kurelaitis, 
Rast. A. Kilkis, 
Ižd. Lazauskas.

' YOUNGSTOWN, O,
Miestas progresuoja. Sheet 

įand Tube Co. plieno išdirbystė 
! pradėjo statyti daugiau dirbtu- 
I vių, tai reiškia daugiau bus dar- 
1 bo, daugiau atsiras čia darbi- 
1 ninku ir (biznis eis platyn. Pa- 
Į statymas šios naujos dirbtuvės 
atsieis apie pusę milijono dola
rių.

Republic Iron and Steel Co. 
statys už vieną milijoną dola- 

I rių dirbtuves. Ta geležies ir 
i plieno išdirbystė yra didelė, ir 
įjoję dirba daug Lietuvių.

The Keith Co. pradės statyti 
j didelį budinką del teatro. Šita 
j kompanija .tari budinkus ir te- 
i atrus beveik kiekviename dides
niame mieste Amerikoje.

Kita kompanija jau sudarė 
reikalingus raštus statymui še- 

I šiolikos aukštų budinko kuria
me bus įvairiausi ofisai.

WATERBURY, CONN, 
Po pralaimėjimui 1920 metų j 

streiko ir po tam visokius .pa
skalas iš kompanijų leidžiant, 
pusėtinai apgriovė N. E. W. A. 
(uniją). Ta unija Waterburio 
darbdaviams buvo kai peilis po 
kaklu; jie žinojo tai gerai kad 
jeigu čia įsigalės darbininkų or
ganizacija tada fabrikantams 
sunkiau bus darbininkus išnau
doti. Jie dėjo visas pastangas, 
dėjo krūvas dolarių kad tik su
griovus uniją. Ir tas jiems da
liniai pavyko. Tuos leidžiamus 
pinigus unijų griovimui darbda
viai ištraukė iš darbininkų kitu 
keliu ir keliariopai.

Bet darbininkai ir vėl prade
da susiprasti, pamatė kad unija 
jiems būtinai reikalinga, ir sto-į 
ja į uniją.

Darbininkai kurie daugiaul 
protauja supranta kad tik susi-1 
organizavus galima iškovoti ge
resnį gyvenimą ir žmoniškesnes | 
teises. Taigi įbroliai ir sesutė®, 
darbiu inkai, (organ izuokimės.

New England Workers Ass’n j 
unija, Lietuvių skyrius, rengia j 
dideles prakalbas kovo 30 d., ne
dėlios vakare, nuo 7:30 valan
dos, temoje, “Kokią rolę lošia 
unijos darbininkų kovose su iš
naudotojais”. Visi susirinkime 
svetainėn 103 Green St.

Unija susirinkimus laiko an
trą ' utarmnką ikidkviieno mene-( 
šio, 7:30 vai. vakare, 765 Bank I 
St. Unijos Korespondentas. ■

Belmont tiltas jau budavoja- 
ma, tas pagerins miestą, nors 
atsieina baisus pinigai.

Lake Shore gelž'kelio kompa
nija (budavoja čia stotį; tas dar
bas atsieis netoli milijono do
larių.

Dar yra ir daugybė kitų da
lykų užvesta ir '.rengiama, ir tas 
reiškia miesto augimą.

Darbai eina smarkiai. Dabar 
kaip pažiūri naktį lauke tai ne
žinai ar dangus šviečia ar pek
la atsidarė — tik liepsnos, ug
nis ir durnai iš geležinių dirbtu
vių kaminų verčiasi.

Lietuviai ir abelnai visi čia 
dirba (gerai ir gerai uždirba.

Youngstownas turi išviso gy
ventojų apie 166,000, ir aplinkui 
yra daug mažų miestelių, šia
me mieste ir miesteliuose gyve
na 'pusėtinas būrelis Lietuvių. 
Jie įstengė pasistatyti mažą me
dinę bažnyčią, bet eina nesuti
kimai žmonių su Kunigu Alins- 
ku, ir nlekai|p parapijonai ne
gali savo klebono atsikratyti. 
Visai mažai kas lanko bažnyčią. 
Jeigu (kas buna parengiama sve
tainėje, teatrąsj ar (balius, žmo
nių sueina net perpilnai. Nu
ėjus į bažnyčią rasi apie keletą 
bobelių, o kur vyrai — nežinia.

Kovo 8 d., B. Vaitiekūno pa
sidarbavimu sulošta teatras ■— 
“Pirmi žingsniai”. Publikos 'bu
vo pilna svetainėj. Reikia duo
ti p. Vaitiekūnui kreditą už jo 
pasidarbavimą. • Visi lošėjai at
liko savo dalis gražiai.

Samsonas ir Delila’

Lietuviai albelnai nesnaudžia; 
rengia teatrus, prakalbas, ba
lius. Visi gyvena sutikime. Vi
sokių laikraščių čia pareina.

Kaip buvo skelbta jog nedėl- 
dieniais čia visi bizniai bus už
daryta tai tas neįvyko, nes ma
joras nesutiko. Vargas,

WILKES BARRE, PA
Dvi mirtis. Staiga mirtis pa 

gavo išmintingą Lietuvę, Oną 
Vaitkunienę. Aįbsiti'kimas bu
vo toks: po ilgos ligos mirė jo. 
.vyras, Antanas Vaitkunas sau
sio 31 d., kuris palaidota vasa
rio 4 d.

Moteris po didelio truso, var
go ir rupesnio po vyro mirtie.' 
ir laidotuvių, jautėsi labai su
vargus. Neužilgo ji apsirgo i: 
mirė pati; ji palaidota vas. 1“ 
d. šalę savo vyro, Wilkes Barre 
parapijos kapinėse.

Prieš apsirgimą, ji turėdama 
netoli gyvenančią savo jaunes
nę .seserį, sumanė pas ją nuva
žiuoti ir sti kitais giminėmis pa
silsėti. Nuvažiavus atsigulė ii 
daugiau nekėlė; pašauktas gy
dytojas tuoj ją paėmė ligoni
nėn Nanticoke, Pa., o ten į ket
virtą dieną mirė. Ji gavo plan 
čių uždegimą.

Velionė atvyko i šią šalį 
1899 metais pais savo vyrą, ku
ris tada gyvena Ashley, Pa. Jis 
buvo -silpnos sveikatos, taigi jų 
•gyvenimas -buvo vargingas. Jie 
augino šešias dukreles. Bet ve
lionė buvo labai darbšti mote
lis, neleido laiko dovanai nei 
vieną valandėlę, dirbdavo viso
kius darbus ne tik sau bet ii 
kaimynėms. Kai turėdamo liue
so Laiko nuo darbo, ji rašydavo 
kaimynėms laiškus, paskaityda
vo laikraščius ir taip įvairias 
knygas. Neatsiliko ir nuo pat
riotinių darbui, nuo rėmimo Lie
tuvos.

Jai mirus, kaimynai suvažia
vo ir suėjo labai skaitlingai ii 
kožnas apgailavo jos. Laidotu
vėse dalyvavo šimtai žmonių vi
sokių tautų. Laidotuvės buvo 
su bažnytinėmis apeigomis.

Velionė turėjo 49 metus am
žiaus, paėjo iš Naumiesčio ap- 
ukričio, Ilguvos parapijos, Ku
bilių kaimo, Amerikon atkelia
vo 1899 metais.

Lai buna jai lengva šios ša
lies šalta žemele.

Čia Būvis S. S.
Didelė Bibliške Meilės Tragedija pir
mu kartu Roselando Lietuvių Scenoj. 
Dviejų aktų šešių atidengimų veika

las iš apie 3,000 metų atgal.
Rengia ?d. DUNDULIENĖ, artistė, su Liet. Keistučio Klubo Dramos Skyriaus valdytomis iš Chicago, Illinois.
STRUMILO SVETAINĖJ, 15 E. 107th Steret Roseland, Illinois.
NEDĖLIOJ, KOVO-MARCH 30, 1924. Pradžia 6 vai. vakare, duris atdaros 5 y.
Inžanga ant teatro ypalai: $1.00, 75c.; ir 50c. Ant šokių 25c. Kviečiama visi Atsilankyti.
Šis veikalas vaizdiną Samsoną galiūną, kuris teriojo Pilistėnus, paskui jo patekimą i Delilos meilę ir pinkles, 
per ką Pilistėuai jį sugauna ir nukankina. Gražiausias perstatymas, kurį kiekvienas turėttj pamatyti.

TETULĖ JAUČIA DVA
SIĄ ŠVENTĄ

— Tegul bus pagarbintas, 
vaikeliai. Aš ir vėl užsino
rėjau jus aplankyt, 'ba netu
riu kur nei pasidėt namie 
viena; senis išėjo su vyrais 
kur i karčiams, nežinau ka
da pareis.

— Sveika-gyva, tetule, se
nai jau pas mus buvai.

— Aš tankiau pas jus at
eičiau jeigu žinočiau kad Į 
dievobaimingus namus atei
nu. Ale gal tau vistie’k Die
vulis duos dvasią šventą, ba 
aš šiąnakt sapnavau šitokį 
?erą sapną: Mačiau tave at
siklaupusį 'prie kojų Pane
lės Švenčiausios ir poteriau
jantį, o aš šalę tavęs klūpo
dama laikiau didelę žvakę.

— Tai stebėtinas sapnas, 
tetule. Bet pasakyk man 
ką tu vakar vakarienės val
dei?

— O kam tau reikia ži
not?

— Tada žinosi del ko tokį 
sapną sapnavai.

— Vaikeli, žinai, dabar 
gavėnia, ne kiaulę suvalgy
si. Aš suvalgiau tris silkes 
su actu ir žaliais cibuliais.

— Nedyvai. Ar dar išgė
rei puskvortę savo virtos ru
ginės ?

— Puskvortę ne, ale vie
ną stikliuką, ir du butelius 
gardaus alaus, ba aš nemėg
stu kavos prie ■ valgio.

— perai dar kad po tokio 
zalgio nesapnavai mane į 
angelą ar kipšą pavirtus.

— Tu nesijuok iš manęs; 
ba sapnas yra tai tikras ap
reiškimas ko nors, o ne tu
rintis ką bendro su valgiu.

— Tetule, valgis daug ko 
turi su sapnais, taigi sapna
vimas aniuolų, velnių ir vi
sų šventųjų priklauso nuo 
ypatingų valgių kurie vidu
juose ilgai nesusitvarko.

— Gal butų ir tavo teisy
bė šičia, ale aš dar turiu ki
rą apreiškimą kad tu virsti 
trie dvasios šventos.

— Tetule, turbut ir svajo
ji apie mane kaip vyčiai apie 
‘Dirvą”, kurios seni laikai 
kaip neteko, o vis dar laiko 
savo laikraščiu.

— Vaikeli, man labai pa
sidarė smagu Ikaid tu pradė
jai kritikuot Martynuką, ba 
kunigėlis sako kad biblistai 
yra pavojingesni musų ti
kėjimui ir už bolševikus. Aš 
per spaviednę pasisakiau 
kunigėliui kad pas mane gy
vena biblistas, tai tuoj liepė 
išvaryt, ir dabar nežinau 
kur jis gyvena. O kad Itu 
eini prieš biblistus tai tu at
virsti prie dvasios šventos, 
ba visi bedieviai juos remia.

— Tetule, nežinai ką kal
bi. Bedieviai nie’ko bendro 
neturi su jokiu tikėjimu — 
nei su katalikais, nei su bib- 
listais, nei su jokiais kito
kiais.

—O iš kur tie biblistai at
siranda jeigu ne iš bedie
vių ?

— Iš tokių ar dar aršes
nių fanatikų kaip tetulė. Ir 
vieni ir kiti yra vieno plau
ko fanatikai, tik kitais ke
liais eina. Katriems nusi

bosta katalikystė, o fanatiš
kumas neišdulksta tie eina 
išganymo jieškot biblijoj, o 
ir ten tik tą patį randa kaip 
ir katalikystėj.

— Vaikeli, aš misliu kad 
tai prieš Sudną Dieną, ba 
yra parašyta kad atsiras vi
sokie pranašai kurie musų 
Išganytojo vardu eis tarp 
žmonių ir skelbs visokius 
išmislus. Va biblistai ne
pripažįsta nei popiežiaus, 
kuris yra Kristaus inpėdinis 
anlt žemės, nei kunigų, nei 
vyskupų.

— Tetule, yra dar kitokių 
žmonių kurie nepripažįsta 
jokios svietiškos valdžios —-> 
tai anarkistai: jie nepripa
žįsta nei karalių, nei minis- 
terių, nei generolų, nei poli- 
cijantų. Bet pasaulis dar 
nėra išaugęs tiek tobulai 
kad galėtų be užžiurėjimo ir 
tvarkdarių gyventi. Kata
likai be kunigų nemok’ėltų 
melstis, nors Dievulis ir po 
medžiu lygiai maldos išklau
so, ne tik bažnyčioj. Biblis
tai irgi, nors nepripažįsta 
katalikiškų kunigų, bet pa
tįs iš savo (tarpo išsirenka 
tikybinius vadovus, kurie su 
laiku pavirs į kunigus, jei
gu jų sekta prasiplatins.

— Vaikeli, man vis širdį 
suspaudžia kai atsimenu ta
vo atkaklumą: (tu butum bu
vęs kunigėlis, ale nenorėjai, 
o dabar kuo likai? Visa ta
vo giminė gali del tave vie
no patekt į peklą.

— Tetule, kožnas žmogus 
turi rūpintis savo dūšele ge
rai elgdamasis, teisingai ap
sieidamas, protingai gyven
damas, neskriausdamas ki
tų. Visi tokį vadins doru ir 
prakilniu. To tik reikia no
rėti1 'ant (žemės -gyvenant. O 
jeigu tu pildydama visokius 
nusidėjimus prieš savo Die
vą ir žmones nori už kito 
pečių užlindus patekt į dan
gų po mirčiai tai prastai ap- 
sirokuoji. Kunigystė neli
ko niekuo kitu kaip tik biz- 
nieriavimu ir lupimu žmo
nių. Verčiau teisingu dar
bu gyvenijną daryt, o ne ku
nigu but. Kunigai neliko 
mokytojais kaif) turi būti, 
bet skriaudėjais, kiršinto
jais žmonių prieš žmones, 
niekintojais artimo, palai- 
tojais žmonių nuo pažinimo 
teisybės.

— Matai, ir tu tą patį sa
kai ant kunigėlių kaip ir bi
blistai, o dar giniesi kad ne
pripažįsti jų.

— Tetule, žmonių yra vi
sokių, daiktų yra visokių, 
ir pažiūrų yra visokių. Ka
talikai seniau buvo pratę sa
kyt ant visų kas nėjo į baž
nyčią, bedievis; paskui mu
sų tarpe atsirado “šliuptar- 
niai”; paskui bolševikai, o 
tarp tų visų irgi buvo skir
tumas: vieni (pripažino tą, 
kiti ką kitą, treti vėl ką ki
tą. Tikintieji gi nei patįs 
nežino kas kuo yra, jiems 
visi kiti vienoda spalva iš
rodo: dabar jei ne bedie
viais tai bolševikais visus 
vadinat, nes tokį įtauzos ®o- 
dį lengva ištarti. Bedieviai 
gi turi savo pažįuras; tauti
ninkai savo; biblistai savo; 
socialistai savo, bolševikai 
savo. Kaipo tautininkai ir 
nieko neturinti bendro su 
jokiu tikėjimu, mes ir esam 
nors “bedieviai”, bet ne jo
kie kitokie, o jeigu jus tikin
tieji fanatikai mus visaip 
pravardžiuojat ir primetat 
svetimus vardus tai tik del 
to kad patįs nežinot ką zau
nijai, bile tik nelaikyt burną 
užčiauptą.

Prezidentas susirgo. Prezi
dentas Stulgins-kas susirgo. Gy- 
ido jį Dr. Kairiūkštis. Prezi
dento sveikata eina geryn.



DIRVA 3

CTyn m.' Ito *L::.'.mi:~l.tT~n .1. ri'.:. .ni.t:~’ tutor Tn,~'('i'^r~^’. ’ll II.-I’ITWIII 1 Įt'fiiĮ'iTTiinTn1. r I .-r n .ir ii! I h:l L*r * n.ilL': rr'I’i—iiH i: 'n’KJ.rrrvml'rmri'U T\i’TTir,i:ii iTi inri. wi Ci m X"*L

Į. Nuo Redakcijos |
:: i,, ii—Liu—.. .m—_ n^_i...'.i. ii u1!. i m r i ' ■ ; .T ~ i. ’ : * i:r, ' ni’-, ' .to — *—ii-rT~..r~. iiiiiit'^ii. 1 i — ’ i ,v t rrn- i.iiiii.'im'.ib'.į iin -*i:i'.i<..r* rnrn.*in'l.:;in "’,~rni;i'ii innn? .tttit'. i:» ,~t:t-"’:t i,:

MOKYTOJŲ PADĖTIS LIETUVOJE
Ą PAČIOJ paduodamos iš- 

traukos iš laiškų gautų 
šiose dienose iš Lietuvos at
vaizdina liūdną mokytojų 
padėtį po “Krikščioniška” 
valdžia:

■£.... Mokytojauti visais i 
žvilgsniais pasidaboja. Ves-j 
ti mokyklą, ypatingai mo-l 
kytojų seminariją, irgi in- 
domus ir didelės reikšmės 
dalykas. Alga mokytojams | 
vidutiniška. Tiktai bloga I 
kad mokslo sritį dabar pa-j 
ėmė j savo rankas kunigai, 
todėl ne ‘jųjų’ žmogui sun
ku gyventi. Taip Švietimo 
Ministeris yra Krikšč.-De- 
mokratas Bistras — žmo-

claktorius, tada suvažiavimas 
turėtų dar vieną naują narį.

“Sandara” Apskųsta
Kun. Garmus, klerikalų pur

vina burnelė, vėl atsilankė j Su
vienytas Valstijas žebra veda
mas. “Sandara” paminėjo jo 
pereitą viešėjimą Amerikoj, iš
važiavimą, ir vėl sugryžimą pa- 
sižebravoti, ir peratvirai pasa
kė gal ir teisybę apie Garmų, 
na ir klerikalų sutkulrstytas ku- 
nigėlis-keikunas patraukė “San
darą” teisman.

Kas iš tos bylos išeis nežinia, 
bet kaštų prisidarys abi pusės.

gus be valios ir partijos šu
lų pastumdėlis; artimiausi 
jo pagelbininkai — kunigai: 
Alekna ir Maliauskas (bu
vęs Amerikoje). Tiedu yra 
artimiausiuose ryšiuose su 
visos Lietuvos dekanais, ku
rie praneša tiems ‘vice-mi- 
nisteriams’ koks mokytojas

DUONA
ĮVAIRIŲ ŠALIŲ DUONA IR 

KAIP JI GAMINAMA.
\1ORS duona pozuoja kaip 

blynas, dešra, tortilla, car-
kaip veikia, kas yra paklus
nus, t. y. ‘jųjų’, o kas ‘bol
ševikas’, t. y. kas nebučiuo
ja ‘prabaščių’ rankų, kas 
veikia taip kaip mokslas ir 
pedagogikos dėsniai reika
lauja. Ministeris daugiau 
klauso kokios davatkos, lie

ta idii musica, ir 'dĖaovtaių pavi
dale įvairiose šalyse, reikia tu
rėt kuo ją pirkti ar kuo pasi
gaminti, kadangi ji yra viena 
iš svarbiausių reikmenų .’gyveni
me visokiuose luomuose ■— nore 
ji Pietinių Jūrių salose auga ant 
medžių”, sako buletinas iš Na

gu mokytojo ar net direktof. tional Geographic Society rašti
nės iš Wasington, D. C.

“Arabė moteris iškasa duobę 
smėlyje ir sukuria joje ugnį. 
Paskui išgrobia žarijas ir sude-

riaus, kuris nesiskaito ‘jųjų 
žmogum. Nors butų geriau
sias mokytojas, nors visais 
žvilgsniais sumaniai vestų 
mokyklą ir butų savo dar
bui pasišventęs, bdt jei ne
šoka sulyg kunigų dūda tai 
tokį persekioja, juodina, 
šmeižia, o galiaus šalina iš 
•/ietos. Tai baisi padėtis. Ir 
taip: daroma dabar kada rei
kalinga veikti bendrai,'kada j 
taip mažai turim tikrų dar- ’ 
bininkų švietimo, patriotiz
mo ir pilietinimo dirvoje.”

Kitas moktojas rašo:

da į duobę tešlą. Taip iškepa 
duoną.

“Skani trapi Persiška duona 
kurią perkama dideliuose bly
no pavidalo šmotuose kartais 30 
colių ilgio yra,prirengiama dau
geliu būdų, bet paprasčiausias 
kokiam matyt parduodama sos
tinėj yra kepama dideliuose pe
čiuose kuriuose tešla išplečiama 
.ant karštų akmenaičių. Seno
vės 'dienose nebuvo 'išnaudojimo

“....Mano likimas bei 
padėjimas ne koks: esu per
sekiojamas kaip šuo. Tan
kiai mano butas krečiama. 
Pastaruoju metu esu trau
kiamas tiesion už -----------
įžeidimą.... ”

Sandaros Centro Valdy
bos Nominacijos

A. L. T. Sandaros nau.jon 
Centro Valdybon yra pastatyta 
ant balsavimo šie kandidatai:

Ant prezidento
J. W. Liūtas iš New Yorko, 
Dr. A. L. Graičunas, Chicago.

Ant vice-prezidento
N. Rastenis, So. Boston,
S. Valančius, Chicago.
J. A. Katkus, Pittsburgh.
Ant sekr.-administratoriaus 
k. Sidabrą, Cambridge, 
A. Kriaučiail'is, Worcester.

Ant iždininko
A. Ivas, So. Boston,
St. Modkus, So. Boston,
A. J. Gotautas, Worcester.

Ant iždo globėjų:
J. Virbickas, Pittsburg,

J. Rauktytė, Worcester,
V. P. Jankauskas, S. Boston, 
A. Sapiega, Bridgeport, 
J. Kronkaičiutė, Waterbury.•

▼ ▼ ▼

Laikraštininkų Suvažia
vimas Įvyks

Šįmet, sykiu su Sandaros ir
Tėvynės Mylėtojų Dr-jos sei
mais Įvyks ir tautinių laikraš
čių suvažiavimas.. Jis įvyks pil
nas, kadangi rengiasi dalyvau
ti ir “Dirvos” redaktorius, ku
riam kelionė yra labai tolima. 
Kiti laikraščiai randasi aname 
šone. Taigi dalyvaus visi per
eitame suvažiavime buvę laik-

gyvenimo reikmenų pardavime 
Persijos karalystėj. Kepėjas 
.kuris prasišalino nuo tiesaus ir 
siauro kelio savo teisingų pelnų 
buvo įkišamas į jo paties pečių 
ir iškepamas.

“Tūlose dalyse Arabų kara
lystes vyrai pirkinėją namų rei
kmenis ir kada priperka visko 
kito paskui nuperka didelė bly
ną savo tautiškos duonos, kuri 
yra lanksti ir minkšta, ir susi- 
sivynioja į ją kitus daiktus.

“Egiptėnai kepėjai daro ‘iš
pustas duonas’, nes jie nori iš 
mažiausia miltų gauti didžiau
sius bakanus. Vienas rašytojas 
jų duoną apiplėšia kaipo skylę 
apvyniotą plutoje.

“Ekuadoro moteris prisilaiko 
žingeidaus seno papročio. Jos 
kepa duoną pavidale žmonių ir 
gyvulių, del Visų Šventų Dienos.

“Sardinijos šeimininkės turi 
duonos kepimo dieną sykį sa
vaitėj. Miltai suminkoma dide
liame moliniam puode ir suko- 
čiojama plonai ant stalo tokio 
žemo kad reikia kočiojant atsi
klaupti. Beveik kožnas namas 
turi savo malūną (piestą) pada
rytą is atvestosios lavos ir pa
našią kaip atrasta atkastuose 
iš po vulkano pelenų miestuose 
Pompeii ir Herculaneum. Mo
teris atlieka visą darbą nuo iš
valymo ir sugrudimo, išsijojimo 
miltų, ir kepimo duonos. Dide
li apvalus šmotai-blynai vadina
ma ‘carta di musica’, kas reiš-

I kia popiera gaidoms rašyti.
“Gerai žinoma plokšti duona 

Norvegijos kaimiečių daroma 
sumaišant rupius miežių miltus 

1 su vandeniu, sukočiojant tešlą 
plonai ir kepant ant apvalo lėk- 
štaus akmenio po kuriuo dega 
ugnis. Duobos paprastai daro
ma tiek kad užtektų visai žie
mai. Per tuos blynus perduria-

raštininkai. Nežinia ar (galės ma skylės kad butų galima pa- 
atsilankyt Chicagos “Varpo” re-Inert ant šniūru ir pakabint po 
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DAVIS SIŪLO IŠSIŽA
DĖTI NEPRIKLAU

SOMYBES
Šaulių Sąjungos organas ‘Tri

mitas’ rašo:
Nieko gero nelaukėme iš-Da

vis’o komisijos, tečiau vis tik 
nesitikėjome iš jos tokio begė
diško pasiūlymo kokį ji Lietu
vai padarė. Musų dienraščiai 
jau paskelbė Davis’o pagrindinį 
pasiūlymą Klaipėdos klausimu. 
Tas pasiūlymas taip atrodo.

Lietuva taiko Barcelonos kon
venciją (nustatytas išlygas) ir 
Klaipėdos uostui. Klaipėdos uos
tu laikoma Kurišafto krantas iki 
Nemuno intakes. (Vadinas, uo
stu taikoma visas Klaipėdos kra
štas, virš šimto kilometrų il-

balkiu. Daugelis namų padary
ta tokio tik augščio kad žmogus 
pasisiekia pabalkyje kabančią 
duoną ir atsiplėšta šmotą kada 
reikia.

“Syrijoj ugniakuris yra pa
prastai pora akmenų kurių tar
pe dega ugnis, o ant viršaus 
perdėta geležis ir ant jos kepa
ma duona.

“Nekurtos Indijonų gentės 
Pacifiko pakraščiais Suvienyto
se Valstijose, iš aržuolo gilių pa
sidaro miltų, kuriuos pamerkia 
Į karštą vandenį, sudaro blynus 
ir kepa ant saulės. Meksikonų 
tortilla yra maždaug keista kaip 
ir jų drapanos arba jų skrybė
les. Tai yra lyg blynas kuriam 
valgyti reikia pripratinto sko
nio ir tam tikrų gabumų. Ji 
padaryta iš Ikukuruzų kurie bu
na sušutinami ir sutrinami į 
košę, paskui kepami ant gele
žies ar akmens, be nesukepina- 
m.i kad tortilla paruduotų.

“Kassavos šakneles yra vie
nas iš pirmaeilių maistų tropiš- 
kos Amerikos gyventojų. Iš 
rupių sėklų, panašių avižoms, 
daroma apvalus pyragaičiai.

“Indijos žmones valgo apva
lus, plokščius blynus vadinamus 
‘chappatais’. Kepa blokinėse ant 
žarijų. Ta duona panėši plo
niems blynckščiams iš kviečių 
miltų ir vandens, vadinamų sto
nais, ’kuriuos valgoma Škotijoj.

“Viena iš žingeidžiausiu iš ne
raugintų duonų yra tai žydų 
macai' naudojami nuo Maižiaus 
laikų. Jie daroma kaip ir daugu
ma primitivių duonų — mišinis 
ųiiitų ir vandens apvaluose bly
nuose — ir panašus į suakme- 
riėju'sias liekanas blynų darytų 
iš rupiai sutrintų grudų, kurių 
rasta Šveicarijoj likusių nuo 
paežerių gyventojų dar iš Ak
mens Gadynės. Tode dienose, 
tečiau, grudai buvo miežiai ir 
vieno gimdo kviečiai.

“Egiptologistai tiki kad mie
žiai buvo pirmutiniai javai pa
naudoti senovės žmonių kepimui 
duonos, ibet kviečiai turėjo at
sirasti tuoj po miežių. Bakanai 
duonos atvaizdinama Skulptūro
se ant senovės monumentų. Yra 
dvi pažįstamos duonų rušįs — 
mažas apvalas bakanas ir pail
gas bakanėlis apibarstytas iš 
viršaus aguonomis, panašus į 
Vienna įduoną Amerikoje. Ta 
duona Suvienytose Valstijose 
atsirado pirmiausia laike Civilio 
Karo kuomet ’karo keptuvė’ už
vesta skiepe S. V. Kapitoliaus 
gamino duoną maitint Washing-. 
tono įgyventoj am s.

“Egiptėnai pirmiausia mato
ma išmoko rauigyti ir išmokino 
to Gretos, Žydus ir Romėnus 
kurie perdavė tai tautoms ku
rias pavergė.

“Pasaka apie duoną nebūtų 
užbaigta nepaminėjus juodąją 
Rusijos duoną, kuri per taip il
gai' buvo minių gyvenimo palai
kytoja. Suvienytos Valstijos 
turi savo skirtingas tipiškas 
duonos formas, kurios daugiau
sia kepama baltos, prie to kepa
ma ir ruginės šviesios ir tam
sesnes.”

; gumo. Čia, žinoma, rasis vietos 
(visokioms laisvoms zonoms).
Uosto išlaikymo išlaidas prisi
ima Lietuva. Uostą valdo ko
misija iš trijų asmenų: Lietu
vio, Klaipėdiečio ir svetimšalio; 
svetimšalis bus komisijos pir
mininku. Komisijos tik tie 
sprendimai turės galios kuriems 
pirmininkas svetimšalis pritars. 
Tas svetimšalis pirmininkas ne
galės būti nei Vokietis, nei Lie
tuvis, nei Lenkas. (Vadinasi, 
galės būti Latvis, o greičiausia 
Prancūzas.) JĮ skirs Tautų Są
jungos tranzito komisijos pir
mininkas.

Komisija, kitaip sakant, jos 
pirmininkas svetimšalis, uostą 
valdo, vysto, naudoja uostą ir 
kitus uostui priklausančius ke
lius, tvarko laivų judėjimą, sau
goja kad Lietuva vykdytų visus 
konvencijos dėšnius ir komisi
jos nutarimus, tiekia Lietuves 
vyriausybei biudžetą uosto iš
laikymui, gerinimui ir praplėti
mui. Lietuva pastato naują gel- 
žkelių tinklą susisiekimui su 
Klaipėda. Jei Lietuva komisi
jos siūlymų nepriimtų tai komi
sijos pirmininkas gali skųsti T. 
Sąjungos tranzito komisijos pir
mininkui.

Klaipėdoje laisvoji zona pa
liekama; tą zoną komisija gali 
praplėsti. Svetimšaliai gali stei
gti uoste savo prekybos ir pra
monės įstaigas. Toms Įstaigoms 
Lietuva turi duoti žemes; jeigu 
žemės uoste trukių tai. komisi
jos nutarimu, žemė priverstinai 
išperkama. Tarptautinio tranzi
to reikalams įvedama susisieki
mas paštu, telegrafu ir telefo
nu. Klaipėdoje esantiems sve
timų valstybių konsulams ir 
prekybos rūmams (reikalaujant, 
Lietuva turi įsileisti kiekvieną 
svetimšalį biznierių trims die
noms. Lietuva turi panaikinti 
muitus toms prekėms kurių du 
trečdalius sudaro medžio mede- 
ga; jeigu to nesutiktų padalyti 
tai tin i būti laisva zona medžiui 
apdirbti Klaipėdoje.

Lietuvos vyriausybė turi pra
leisti tranzitu užplombuotus va
gonus Vilniaus-Liepojaus gelž- 
keliu.

Taip, suglaudus, atrodo Da
vis’o komisijos pasiūlymas. Iš 
jo matome kad siūloma Lietu
vai išsižadėti ne tik Klaipėdos 
uosto, bet ir visos nepriklauso
mybės.

Kadangi į Klaipėdos uostą 
tuo tarpu smelkiasi vien Len
kai tai aišku, juos turima ome- 
nyj kalbant apie visokias lais
vas zonas, svetimšalių įleidimą, 
ir kita. Lietuva turės uostą iš
laikyti, naują tinklą gelžkelių 
tiesti, paštus, telegrafus ir te
lefonus įrengti, o visu tuo nau
dojasi svetimšaliai ir patį uos
tą valdys svetimšalis komisijos 
pirmininkas, kuris bus visaga
lis, nes be jo sutikimo joks nu
tarimas nebus vykdoma. Tai
gi išplėšiama Lietuvai vieninte
lis uostas ir Lietuva turės viso
mis išgalėmis dirbti kad išpil
džius begėdiškus Lenkų ir tarp
tautinių grobikų reikalavimus.

Iš viso ko matyti kad komi
sija, viešėjusi Varšavoje, tik 
Lenkijos reikalais ėmėsi rūpin
tis nore ir Lietuvos nepriklau
somybės panaikinimo kaina.

Iš kur kilęs Davis’o siūlymas 
praleisti Lenkijos traukinius per 
Lietuvą į Liepojų? Juk Davis’o 
komisija turėjo svarstyti Klai
pėdos uosto klausimą. Kokį ry
šį su Klaipėdos uostu turi Vil- 
nius-Liepojus gelžkelis kuriuo 
siūloma leisti Lenkijos trauki
nius? Jokio ryšio neturi? Ry
šys yra tik Lenkijos ir Tautų 
Sąjungos komisijos nusistaty
muose prieš Lietuvos nepriklau
somybe.

Negali būti kalbos kad Lietu
va tokius siūlymus priimtų. Ne
galima tokio pasiūlymo imti net 
derybų pagrindan, nes tai jau 
įžeistų ir pažemintų Lietuvą Įei
tų valstybių akyse.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašvkit jiems “Dirva”

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašykit jiems “Artoją”

v

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

(Tąsa iš pereito num.)
— Kas jie? Tie žmogžudžiai?....
Bet čia negras įsikišo, paaiškindamas 

karininkui, kad paringai turi tatuuotą žen
klą ant peties. Karininkas, nuplėšęs Džal
mos rūbų rankovę ir pastebėjęs nesenai 
.Malajo įrėžtą ant Džalmos peties ženklą, 
suriko:

— Ak tu! Tu esi bjauresnis ir už tuos 
visus žmogžudžius! Sukaustyti jį! — Lie
pė savo kareiviams.

Džalma beveik apmirė iš nusistebėji
mo, — jis nesuprato, kaip galėjo atsirasti 
ant jo peties žmogžudžių-smaugikų orga
nizacijos ženklas.

Už ker i valandų (po to, Jošua van De
lis rašė Rodinųi į Parisą, pranešdamas vi
sas smulkmenas apie suėmimą Džalmos ir 
apie tai, kad dabar jis 'tikrai nesuspės pa
siekti Parišo skirtai dienai. Jis baigė sa
vo laišką šiais žodžiais:

“Mes veikiame, tvirtai susitarę ir pa
sitikėdami vieni kitų pasišventimu ir die
votumu, nes gyvename sunkiais .laikais. 
Paklusnumas ir drąsa, slaptybė ir kantry
bė, gudrybė ir vienybė turi būti musų kel
rodžiu. nes mes neturime kitos tėvynės, 
kaip tik visą, pasaulį, neturime kitos šeimy
nos, kaip tik musų brolijos narius, neturi
me kitos valdžios, kaip tik Romos Bažny
čia.”®

Apie dešimtą valandą ryte kontra
bandininkas Magalas vyko su savo našta 
pas laivą Ruyter. Nepraėjo ir valanda, 
kai jo užsmaugtas kūnas, matoma pasin- 
garų rupesniu, buvo rastas tarp krūmų, ne
to! tos vietos, pro kurią jis turėjo eiti, pa
keliui į uostą. Jošua veltui jieškojo užant
spauduoto siuntinio, kurį buvo Įteikęs Ma
galas nuvežti į Parisą, — siuntinys dingo. 
Taip jau nebuvo galima surasti ir negro 
Paringo.

“Žinoma yra, kad vyriausis Jėzuitų 
obalsis yra visiškas ir aklas paklusnumas; 
Šv. Ignas Loyola, Jėzuitų zokono Įsteigė
jas, mirdamas pasakė: “Lai kiekvienas ši
tos draugijos narys buna savo vyriausybės 
rankose kai lavonas išimtas iš karsto”.

SKIRSNYS XXVI.
Rodinas Kardoviiės Rūmuose.

pR.YĖJO tris mėnesiai nuo tos dienos kai 
nekaltas Džalma buvo įmestas j kalė

jimą Batavijoje. Šičia dabar aprašomi da
lykai atsitiko Prancūzijoje, vasario mėne
sio pradžioj, 1832 m., Kardoviiės pilyje, ne- 
tol Valerijos miesto, Pikardijoje.

Vieno ryto mete lauke užėjo didelė au
dra. Viename pilies kambarių sėdėjo po
nas Dupontas, Kardoviiės ūkio užvaizdą, 
ir skirstė grudų pavyzdžius, pasipylęs juos 
ant stalo.

— Ak, Panele Švenčiausia, koks baisus 
oras! — atsiliepė jo žmona. — Bet ir tas 
ponas Rodinas pasirinko sau keistą orą čia 
atvažiuoti....

— Teisybė, ir aš nepamenu tokios bai
sios audros. Jei Rodinas nebuvo dar ma
tęs audringų jurų, jis gali šiandien pasige
rėti gražiu reginiu.

— Kas gi yra tas Rodinas?
— Ir aš nežinau. Kunigaikštaitė įsa

kė atiduoti jam tiek pagarbos lyg jis butų 
musų valdovas. Pats Rodinas turės pasi
sakyti kas esąs....

—Gal Rodinas nori pirkti kunigaikš- 
taitės dvarą, kurį paliko jai jos tėvas, Kar
do vilės kunigaikštis, mirdamas?

Dupontas nusišypsojo.
— Ko šypsaisi, — paklausė žmona.
— Šypsausi nes atsiminiau tą storą 

moterį. Tik pamąstyk, tokiu veidu boba 
ir vadinasi poni cle-Sen-Kolomba. Ak tu, 
Dievuliuke! Kas per šventoji ir kas per 
karvelėlis (kolombe)! Didelė kai bosas, 
balsas kai bubino, ūsai kai pas grenadie
rs.!....

— Bereikalo juokies! Juk ne ji pati 
pasirinko sau vardą....

— Taip, bet kam ji vadinasi de-Sen-

Kolomba? Ar tu manai, kad tai yra jos 
tikras vardas? Ak, Katriute, bet tu visa
dos kvaila, kaip ir buvusi!

— Tu visados mėgsti užgaulioti ir pra
vardžiuoti.... Ji pirmučiausiai juk žadė
jo pataisyti priklausiusią rūmams koply
čią. Ji labai susirūpino, sužinojusi iš ma
nęs, kad visoje apielinkėje neturime kuni
gėlio.

— ’Taip, taip, tokios bobos visada nu
duoda labai dievobaimingos ir labdaringos. 
Pamėgdžioja tikras dideles ponias, kur ne!

— Bet jai nereikia pamėgdžioti, nes 
ji pati yra didelė ponia, didikė.

— Kas? ji — didikė?
— Taip, žinoma. Tik pažiūrėk, kaip 

ji rengiasi. Pirštinės kai pas patį vysku
pą. Ant plaukų deimantų diadema, ausyse 
deimantai kai mano nykščio galas, ant kož- 
no piršto dideli žiedai! O, ji yra didelė po
ni, jei gali turėti tiek brangių dalybų!

— Um, um, bet tu ir gudri, ar ne?
— Dar ne viskas. Ji nieko kito nekal

ba, kaip tik apie kunigaikščius, markizus, 
grafus ir turtingus žmones, kuriuos vis va
dina savo draugais.... Andai pamačiusi 
mažiuką paviljoną sodne, Prūsų išgriautą, 
ji paklausė: “Kas čia per griuvėsiai?” Aš 
atsakiau: “Poniute, tai santarvininkų lai
kais sudegintas paviljonas”. O ji ir sako: 
“Aje, sako, santarvininkai, gerieji santar
vininkai, jų ir atsistatydinimo laikais pra
sidėjo mano laimė”. Ir aš sau pagalvojau, 
kad jinai yra senovės emigrantė....

— Ak tu vargše žmonele! — atsiduso 
Dupontas. ,

Jiedviem besiginčijant, kambarin in- 
ėjo aukšta mergina-tarnaitė ir, priėjus prie 
Dupontienės, tarė:

— Poni, atvažiavo kaž koks ponas, sa
kosi vardu Rodinas.. ..

— Rodinas! Prašyk jį tuoj vidun — 
paliepė Dupontas.

Netrukus kambaryj jau bu’vo ir Ro
dinas. Inėjęs, žemai nusilenkė šeiminin
kams. Dupontienė tuoj išėjo iš. kambario, 
palikdama savo vyrą su svečiu.

Ūkio užvaizdą, irgi žemai nusilenkęs 
svečiui, užklausė:

— Ar tai ponas Rodinas?
— Taip, tamsta, ir štai čia kunigaikš- 

čiutės de-Sen-Dizisriutės intendanto laiš
kas tamstai.

— Meldžiu poną atsisėsti prie ugne
les, kol aš perskaitysiu laišką. Baisus oras, 
gal ką ponui parūpinti?

— xAeiu labai žemai. Už valandos aš 
išvažiuosiu....

Dupontas, perskaitęs laišką, patarė:
— Ponas intendantas pakartojo savo 

įsakymą, kad aš visai pasivesčiau tamstai.
— O, aš tamstos labai nevarginsiu ir 

negaišinsiu.... Tai ir pradėkime. Ar čia 
rūmuose yra Žaliasis Kambarys?

— Tai]), — atsakė Dupontas, — tas 
kambarys buvo a. a. Kardoviiės kunigaikš
čio darbinis kambarys.

— Meldžiu nuvesti mane į tą kambarį.
— Nelaimei, pone, negaliu. Kai kuni

gaikštis mirė, j tą kambarį sudėta visus jo 
raštus, paskui advokatai užrakino duris ir 
išsivežė ra:ktus į Parisą.

— Raktai! štai čia jie yra, — parodė 
Rodinas visą saują raktų.

(Toliau bus)

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, rastai ir darbai — gy
vas piešinys dideles 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 Spargo. Autoriaus leidimu vertė A. Lalis. 
Pluoštas laiškų rašytų darbininkui Jonatanui 
Edvardui, Pittsburge. Puikiais audekliniais ap
darais ............................................................... $1.00

506. 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

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
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SIELOS KOVA
Rašo Ventos Akmuo.

Z^RYZAU iš miško. Iki namų tik pus- 
varstis buvo. Ėjau kvėpuodamas gry

nu pavasario oru, taip palengva, taip ma
žais žingsneliais, gėrėdamosi gražiu vaka
ru. Saulutė tik ką buvo užsileidus. Jos 
sidabrinė žara apklojo pilkus laukus, ku
rie, nors tebebuvo rudi, tečiau jaučiau taip 
gerai, taip linksmai savyje....

Šiltas vakarų vėjelis glostė mano Įkai
tusi veidą. Mėnulis, pusiau pilnatis, links
mai žiurėjo Į bundančią pavasario gamtą, 
lyg ir jis džiaugėsi švelnučiu pavasariu.

Prisiminė miėstas ir gimnazija: brrr.. 
suvirpėjo visas kūnas; kokios gatvės.... 
nemalonus kvapas.... ūžesiai.... ir pa
skubinau žingsnius.

Priėjau miško kraštą. Tankus tam
sumas blaivesniu virte. Eglių šakos, dvel- 
kinamos švelnučio vėjelio, lingavosi mėnu
lio spinduliuose. Mėnulio šviesa, tarp ju
dinamų vėjo šakučių suskilus, rodos bėga, 
skirstos, atsidaužius šakosna subira Į tūk
stančius mažyčių dalelių. Krinta žemėn. 
Spinduliai pasiekę samanas, papuošia bliz- j 
gančiu deimantu jų paviršius. Vėjeliui dau- i 
giau praskleidus šakas, ant žemės puikus 
kilimas darosi, Į kuri, rodos, rodos, žiūrė
tum be paliovos — bet išnyksita. Nutilus j 
vėjeliui, vėl paprasti mėnesienos marginiai;

■ darosi, o mėnuliui slepiantis ir tie nyksta.
Nutilo viskas. Užmigo ir vėjelis. 'Vie

nas tik mėnulis, linksmai šypsantis, riedė
jo dangumi vakarų link. Taip tylu visur, 

i taip ramu.. . Gamta, rodos, pasakoja am-Į 
'žiną pasaką.... Sėdėdamas ant kelmo 

klausiaus tos amžinos pasakos. ... Neno
rėjau apleisti miško tylos ir gryž'ti namon. 
Taip pamėgau tą vakaro tylą, rodės amži
nai jos klausyčiau.... ir bučiau dar ilgai 

i klausęs kad nebūtų pertraukę išbaidytų 
paukščių klyksmai....

Toliau miške pamačiau žmogaus sto- 
vylą, kuri ėjo lengva ir sunkiais žingsniais. 
Ėjo tiesiai prie manęs. Priėjęs arčiau, pa
mate mane — pažino, stabtelėjo ir tarė: '

— Labas vakaras....
— Ar nemiegi? — paklausiau.
— Ne. . . . Malonu pasivaikščioti miš

ke.... Dulkės, nemalonus kvaptis kieki 
prikamavo.... Dabar noriu pakvėpuoti 
grynu miško oru....

Paprašiau sėstis.
—Ačiū, sėsčiau, bet.... neturiu lai

ko ...
Linkterėjęs galvą nuėjo. Tai buvo 

Šiaulių Gimnazijos mokinys, mano drau- 
' gas, netoli sodžiuje gyvenąs. Kankino ji 

meilės karštlige. -Įsimylėjo jį Bronytė, o 
jis ją nelabai myli. Jis gimnazistas, ji pa
prasta miesto mergaitė — be mokslo, be 
nieko. . . . Bet ji pati tokia lipšni, taip ma- 
loPi. Parašo pirma laiškuti, išreikšdama 
atvirumą meilėje. .. . Laiškelyj žodis “my
liu” tankiai kartojama.... Ateina stotin 
sulaukti gryžtančio iš gimnazijos, arba pa
lydi stotin.... Tada abu linksmučiu, ku
pinu energijos, kužda viens antram meilės 
žodžius ...

Šiauliuose myli ji Marytė, bet ne taip 
ji maloni, netokia lipšni, netaip linksma, 
netaipz jausmingai lupos kužda “myliu”. 
Marytė tokio pat išsilavinimo kaip jis, ir 
jis pats jaučia, simpatijos prie jos, bet jiDoviemastįs
Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

"DIRVA"
3352 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

D I R V A

ŽMOGAUS ATSIRADIMAS

LIETUVĖS, 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 nuolat 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
tualist ė. Vyras dar pasikalba su Na
poleonu, Hanibalu ir kitais senai mi
rusiais.

Taipgi telpa tąsa iš Sausio num: 
HIPNOTIZMAS

Kaip žmogus savo mintimi gali užvaldyt ki
tą ir prisakyt jam daryt viską pagal 
savo noro. Kaip užhipnotizuotas žmo
gus gyvena ne sau, ir kaip su užhipno
tizuotu galima viską padaryt.

ANTRA DIDELĖ EKSKURSIJA PLAUKIAkartais šaltai i ji žiuri, lyg nepasitikėda
ma savim kad jį myli.

Pasakoja kartais motutė, bardama jį 
kad dar esąs jaunas, dar ne laikas merge
les mylėti.... pirmiau reikia mokslas baig
ti, o tada tik pradėti jieškotis gyvenimo 
draugės... .

Nors ji perdaug negina ir dabar, te
čiau tik perspėja kad pasirinktų sau lygią, 
ar išsilavinimu ar luomu, kad paskui nerei
ktų gailėtis. Įspėja ir močiutė kad Brony
tė jos Simuką pamylėjo. Rugoja ant jo 
kad kartais nebūtų blogų pasekmių; keti 1a 
eiti stotin, ar pasergėti belydint, ir mušti 
abudu.

Močiutei bloga kad Bronytė apie Si
muką suka, bet dar blogiau Šimuliui, nes 
jo siela dvikovį kovoja: nežino kurią tik
rai mylėti....

Marytė atatinka jam ir luomu ir išsi
lavinimu, bet nelabai myli ji. Bronytė my
li, ji maloni, met.... ji jau ne pirmą ji my
li ; jai jau meilė paprasta, vilinga, nors da
bar ir myli Simuką, bet su kitais....

Tokių minčių, tokios sielos dvikoves 
kovoje kovodamas, kupinas abejonių, ėjo 
Simukas namon nykdamas iš mano akių. 
Išnyko visai tamsumoje, tik buvo girdėtis 
sunkus ėjimas panašus Į vaitojimą ...

Ne pirmą vakarą miško medžiai klau
sosi tos sielos dvikovės, tų vaitojimų, ir 
dar ne sykį girdės, kolei viena iš tų dviejų 
sielų laimės....

Ar Beždžione buvo 
niums Giminė?

Ar žmogus paeina iš beždžionės? Kas yra 
Darvinizmas — ir kiti mokslo klausi
mai surišti su prirodymu kad žmogus 
atsirado daug pirmiau negu pasaulis 
pažino Dievą kuris anot biblijos žmogų 
nulipdęs iš molio.

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

GITANDŽALI
Garsiausias pasaulinis Indijos rašytojas— 

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

KYLA

[R KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.

■ V VISKAS TAS TELPA ’ ARTOJUJE” 
KOVO MĖNESIO NUMERYJE VS

UŽSIRAŠYKIT DABAR! 
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje. 

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1,25. 
“Artojas” yrą 28 puslapių, gražus spalvuo- 

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

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, O.

LIETUVON LIEPOS 5 DIENĄ

unsweetened

Milk

Vardas

Lith.Adresas

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Mazgok - 
Nebraižyk

KUPONAS
Sos a i
Mėsos

Pyragai

Siame skyriuje mes laikas 

šuo laiko gvildensime rei

kalus {durnius būsiančioms 

motinom;; ir molinoms jau
ny kūdikiu.
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nėjimas yra dalykas gyvos 
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DEL APRŪPINIMO 
MOTINU IR JU 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

nridek 
no pe- 
paskui 

jei reikalas 
penki šaukš- 
iki pabaigos

Duona 
Saldainės 
žuvis

Jokia kita kompanija neprisilaiko nusistatymų laiko
mų Borden’s Kompanijos daryme Borden’s Išgaruo- 
dinlo Pieno. Todėl kuomet perkat pieną persitikrin- 
kit kad perkat Borden’s, ne kokį kitą. Del vartojimo 
namuose, duoda geriausias pasekmes. Yra taip reika
lingas kaip cukrus ar druska. Pamėginkit ji kavoje. 
Kiekvienas groserninkas visur pardavinėja ji kasdien.

Jei norit sužinoti kaip virt su Horden's Išga- 
rupdintn (Evaporated) Pienu, pasiuskit mums 
kuponų paženklinant kokias pamokas norite, 
ir mes prisiųsiu! jas dovanai.

m. “štai at 
pirmas gar
Valstybinė:

naujai Intai-

Už $3.00 metams pralinksmin
si! visą kaimą. — Užrašykit 
saviškiams j Lietuvą “Dirvą”

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG* NEW YORK

Vaikams 
musų 
rekomenduoja 

Delei 
arba

kUDIKIu\
GEROVės skYRIUS

Jūsų 
ir todėl 
maudot 
gate’s Baby Castile Soap padaryti;; 
ypatingai del kūdikių per Colgate- & 
Campany kuri yra didžiausia i.šdir- 
bėja toiletinių reikmenų pasaulyje. 
Nebus nesmagumų kuomet naudos,it 
tų muilų.

Tuoj užsisakyki t vietas*, pa- 
sipirkit laivakortes ir aipsiruipim- 
kit reikalingais dokumentais 
pas vietinį agentą, arba

UNITED STATES LINES 
45 Broadway, New York City

K a i p ankstyvieji 
laukiniai mazgoda
vosi rankas, ir jus 
šiandien galit pa
imt stiprų, žvyruo
tą dantų valytoją ir 
nušveisti nuo dantų 
jų delikatną palivą 
—tečiau tas yra pa
vojinga.
Colgate’s nuvalo ir 
nuskaidrina dantis 
bet netrina ar ne
su raižo jų. Dakta
rai ir Dantistai vi
sur rekomenduoja 
Colgate’s. Pirk tū
bele šiandien.

Savo Danty
Kuomet jūsų ran
kos susipurvina ar 
valot jas trindami 
su smėliu? Lauki
niai taip darydavo, 
bet civilizacija i to 
vietą panaudoja 
muilą.

Žmogus kuris išrado šių sistemų 
buvo du sykiu operuotas nuo patrū
kimo. Taipgi bandė vartoti (vairius 
diržus, kokie tik šiandien randasi. 
Rot viskas .buvo veltui, pakol per 
daugeli metų ligos kankinamas išra
do nauja sistema išsigydymui nuo 
patrūkimo. Šita sistema yra gera vy
rams, moterims ir Vaikams. Šimtai 
žmonių kurie vartoja musų sistemų 
džiaugiasi sveikata 
tą sistema savo pažįstamiems, 
išbandymo atsišaukite ypatiškai 
laišku. Atsakymui indčkit už 
štampų. Rašykit šiuo adresu:

kūdikio oda yra labai švelni 
jus turit būti atsargi kuomet 
ji ir su kuo maudo!. Col-

gaižti, ir 'kitokiu 
Nerei'k kitų šalių 
Lietuvos vizos, o 
po daug berei'kalin.

Gi reikšmė tiesioginio susisie
kimo tarp Amerikos ir Lietuvos 
per Klaipėdą Lietuviams yra di
delė ir [brangi. Tiesioginį susi
siekimą vandeniu pravedė Ame
rikos Valdžios Garlaivių Linija 
— United States Lines — su
rengdama pirmutinę ekskursiją 
tiesiog į Klaipėdą ant šito pa
ties laivo kuris pirmu 'kartu iš
plaukė Liepos 4 d. 1923 m., su 
pirmutine Lietuvių Ekskursija.

štai ką apie tali sako “Prūsų 
Lietuvių Baisas”, 
Liepos 18 d., 1923 
plaukė į Klaipėdą 
latvis, Amerikos 
Garlaivių Linijos 
syto tiesioginio susisiekimo taip 
Amerkos ir Lietuvos. Visi ke
leiviai išrodė sveiki, linksmi ir 
pilnai patenkinti kelione. Šitas 
pirmutinis iš Amerikos laivo at
plaukimas yra labai svarbus 
Klaipėdos istorijoj. Tai buvo 
Lietuvių šventė. Šaunus buris 
žmonių susirinko 'prieplaukoje 
sutikti laivą ir atkeliaujančius 
Amerikos brolius 'Lietuvius. 
Sveikino Laimės Laivą ir atke
liavusius Lietuvius pulko orkes
tras ir žymieji Klaipėdos ir Lie
tuvos valdininkai. Ant galo 
Amerikos Valstybinės Garlaivių 
Linijos įgaliotinis, inteikė, var
de šios linijos, Vyriausiam Klai
pėdos Komisarui puikią Ameri
kos Vėliavą, kuri pirma taip iš
didžiai plėšriojo garlaivio masto 
gale.”

Kadangi laivas “Leviathan” 
yra perdideiis Klaipėdos vande
nius naviguoti, ir šį metą Lietu
vių ekiskursffa keliauta ant “Le
viathan” iki Southampton, An
glijoj, o nuo čia ipersės į mažes
nį laivą, kuris plevėsuojant A- 
meriikos ar i'Llietiivos vėliavoms, 
plauks tiesiog į Klaipėdą.

Klaipėdos ekskursantus su
tiks United States Lines atsto
vybė Lietuvai. Norintiems čia 
bus progos aplankyti 'Lietuvos 
istorines vietas kaip tai: Juod- 
kraut), Ram'byną, Birutės Kal
ną, Milžinkapius, etc. Lietuvos 
Žemės Ūkio ir Pramones Paro
da atsidarys Ipraišžioj Rugpjū
čio ir tęsis per visą mėnesį. To
dėl Lietuviai keliaujanti su šia 
ekskursija turės progos daly
vauti parodos atidarymo iškil
mėse.

Taigi visi kurie jau ruošiatės 
■į metą 
r apsi- 

5-tą

Kalkio Vanduo
šviešiai pagaminto kalkinio van

dens galima gauti aptiekose. Pada
rymui formula yra sekanti: pridėk 
šaukštukų kėsintų kalkių (gaunama 
aųtiękoje) į kvorta virinto ar disti
liuoto vandens; užkorkuok ir stipriai , 
suplak keletu sykių į valandų. Lai 
talkiai nusistovi dugne, ir po 25 va
landų nupilk nuo viršaus vaistų sky
stimą į švarų buteli ir užkorkuok 
stiklu. Laikyk šaltoje vietoje, gera: 
užkorkuotų.

Vartojant kalkinį vandeni, 
po viena šaukšteli prie kiekvi 
liejimo per pirmą savaitę, o 
laipsniškai didink kiekį, 
yra, iki duosis vaikui 
toliai kiekvieną syki 
dvylikto menesio.

Vartojant kalkinį vandenį, reikės 
mažiau vartoti virinto vandens. Pa
vyzdžiui, jei sakoma kad 12 mėnesių 
kūdikiui reikalinga šešių šaukštukų 
kondensuoto pieno prie 7 unc-jų vi
rinto vandens, o jus norite duotis 
šaukštukus kalkinio vandens, i ii vie
toj 7 uncijų virinto vandens jis im
kit tik 6, o viena uncija susidarys iš 
5 šaukštukų kalkinio vandens, taip 
kad vandens vistiek bus 7 uncijos.

ar tii'k manote važiuoti 
Lietuvon apsilankyt at
gyveni, Važiuokit Liepos 
<1., ant. laivo “Leviathan” 
siog į Klaipėdą, kartu su 
Lietuviams daug reiškiančia ek
skursija. Važiuojantiems tik 
pasisvečiuoti patariame užsisa
kyti vietas ir pasipirkti laiva
kortes ir sugryžimui atgal. Lie
tuviams ne Amerikos piliečiams 
sugr.vžima.s atgal bėgyje šešių 
mėnesių yra užtikrintas. Kas 
tik gali ir nori, Valio Amerikos 
Valdžios laivu, su Lietuvių Ek
skursija į Lietuvos Klaipėdą.

Ekskursiją vadovaus oficia
lia United States Lines atstovas 
ir visiems Amerikos Lietuviams 
gerai žinomas, John W. Luth 
(Liūtas), kuris pilnai pridabos 
keleivių reikalus visu keliu.

Kainos iš New Yorko į Klai
pėdą reguliarės: III klesa $107, 
II klesa $152.50 ir aukštyn, pir
ma klesa $344.35 ir augštyn. 
Karo taisai ekstra.

Didžiausias pasaulyje Jūrių 
Milžinas “LEVIATHAN” vėl 
plauks su Lietuvių Ekskursija 
j Lietuvos uostą Klaipėdą. Iš 
New Yorko (pier 86 foot of W. 
46th St.) išplauks subatoj, Lie
pos 5 d., 1924, lygiai 12 vai. vi
durdienyj.

Ekskursijoj dalyvaus daug 
Amerikos Lietuvių, kaip perei
tais metais. Kas 'norės galės 
keliaut pirma, antra arba tre
čia klesa. Plaukiant tiesiog 
Klalpėdioni yra didelis Lietuviam 
pa Tankumas-. Išvengiama mai-i 
nymosi traukinių, (kilnojimo ba

il eparanikumų. 
vizų, gana tik 
tuomi susitau- 

i skaisčiu.

kur Borden’s Evaporated Pienas priruošiamas, 
geriausia priežiūra, atsargumas, ir uoliausias 
peržiūrėjimas yra nuolat vartojama idant ’ už
tikrinus apsoliutišką tyrumą.

Ar justi kūdikis verkia? Ar Ji. 
nervuotas ir neramus? Jei taip tai 
veikiausia maistas nesutinka ;u juo. 
Jok negali žindyti savo kūdikio, arba 
jei jis netarpsta iš krūčių pieno, 
duok jam Borden’s Eagle Pieną 
maistą kuris pasekmingai išjuklej > 
šimtus tūkstančių kūdikių. Ir long 
vai sutaisomas — tik pridėk virinto 
vandens pagal nurodymus. Per 65 
metus motinos davinėjo Eagle Pieną 
kaipo milžinišką sveikatos dovaną sa
vo kūdikiams. Gydytojai jj rėk mien- 
d t loja vaikams kurie sirguliuoja ir 
silpni, kadangi jis lengvai suvirško- 
mas ir teikia pilnučiausi sotumą.

Apelsino sunka. — Kūdikiui suka
kus keturiems mėnesiams, duok vie
ną šaukšteli perkoštos apelsino sun
ko. , atmiežtos su lygiu kiekiu virin
to vandens, vieną syki į dieną pirm 
valgymo. Laipsniškai didint kiekį iki 
jau duodi vaikui neatmiežtą sunką 
puses apelsino. Tas davimas galima 
t esi i iki kūdikis jau gales valgyti ir 
kitokių valgių.

Duoti Kitus Maistus ir 
Apelsino Sunką.

Nežiūrint kokiu pienu penima, kož- 
nam kūdikiui reikia duoti, penint iš 
bo.ikos, dar kitų valgių ir apelsino 
sunkos. Sekantį rekomenduoja pir-

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

Avižinė Košė. — Kada kūdikiui su
kanka penki mėnesiai, pridėk prie 
kiekvieno penėjimo po šaukštuką avi
žinės košeles. Laipsniškai didink 
kiekį iki duosi vaikui kiekvieną sykį 
p* tris šaukštelius avižinių miltų ko
št les. Kad padarius tą košelę, paimk 
Keturias uncijas oatmeal prie kiekvie
nos puskyortes vandens. Virink vis
ką dubeltavamc puode tris valandas; 
pridėliok tiek vandens kad pasibai
gus virimui butų skysta košelė. Kol 
ii : ilia, perleisk per koštuvą, ir at- 
vC ink. Tą košelę galima duoti iki 
vaikas galės valgyti gerai išvirintus 
kitus javus.



D I R V A

BAŽNYČIA
.(Tąsa iš pereito num.)

Bet gi toji galybė nesiekė rytų. Kon
stantinopolyje Imperatoriai vis dar laikė
si senojo papročio, pagal kuri Augusto ir 
Tiberijaus Įpėdiniai skaitomi buvo ir val
džios galvomis ir vyriausiais viešpataujan
čiosios tikybos Kunigais. 1453 metais rytų 
Romos Imperiją užkariavo Turkai. Koh- 
stantinopo'lis buvo paimtas, ir Konstanti
nas Paleolcgos, paskutinis Romos Impera
torius, buvo nužudytas prie Šv. Zofijos baž
nyčios durų.

Už kelių metų po to jo brolio Tarno 
duktė Zofa ištekėjo už Rusijos caro Ivano 
III-jo. šitokiu bildu didieji Rusijos kuni
gaikščiai liko Konstantinopolio tradicijų 
paveldėjai. Dvigalvis senosios Byzaritijos 
erelis (liekana tų dienų, kuomet Roma bu
vo padalinta i rytų ir vakarų dalis) liko 
Rusijos valstybės ženklu. Carai, iki tol bu
vę tiktai Rusijos didžiūnų pirmuoju, pri
sisavino Romos imperatorių putnumo ir di
dybės, prieš kuri visi pavaldiniai, taip ma
žiukai, taip ir dideli,'buvo tiktai vergai!

Caro rūmai buvo perdirbti pagal rytie
čių būdą, kurį rytų Imperatoriai įsigabeno 
iš Azijos ir Egypto ir kuris, kaip jie manė, 
priminė jiems Aleksandro Didžiojo rumus. 
Šitoji keista ypatybė, kurią mirštanti By- 
zantijos Imperija paliko pasauliui, išsilai
kė tarp plačiųjų Rusijos dykumų per šešis 
suvirs šimtmečius. Paskutinis žmogus, 
nešiojęs ant savo galvos vainiką su dvigal
viu Konstantinopolio ereliu, buvo Caras Ni
kolajus, kurs nesenai dar buvo, taip sakant, 
nužudytas. Jo kūnas buvo Įmestas j kal
kių šulnį. Jo sūnūs ir dukterys taip jau bu
vo nužudyti. Visos tos senovės teisės ir 
prerogatives liko panaikintos, ir pati baž
nyčia grįžo į tokią pat padėtį, kokioje bu
vo Romoje prieš Konstantino laikus.

Vakarų gi bažnyčia gyveno visai skir
tingai, kaip matysime sekančiame skirsny
je, kur kalbėsime apie tai, kaip visam Krik- 
kščionių pasauliui grasė nauja tikyba, ku
rią 'pradėjo skelbti Arabas, kupranugarių 
varinėtojas per tyrlaukius.

MOHAMEDAS
Kupranugarių Varinėtojas Ahmedas Lieka 
'Arabų Dykūnų, arba Tyrlaukių Pranašu, 

ir Jo Pasekėjai Beveik Užkariavo Žino
mąjį Tuomet Pasaulį, Darydami tai 

Didesnei Vieno Tikrojo Dievo 
Allaho Garbei.

NIUO tos vietos, kur kalbėjome apie Kar- 
tagą ir Ganibalą, mes nieko nebesa

kėme apie Semitus. Atsimenate, kaip daug 
buvo kalbama apie juos, piešiant senojo pa
saulio istoriją. Babylonai, Asyrai, Foini- 
kai, Žydai, Aramėjai, Cha'ldėjai, vis tai Se
mitai, valdę vakari] Aziją per trisdešimtį 
ar keturisdešimtis šimtmečių. Juos užka
riavo Indo-Europiečiai Persai, atėję iš ry
tų ir Indo-Europiečiai Graikai, atėję iš va
karų. Į šimtą metų po to, kaip mirė Alek
sandras Didysis, Semitų Foinikų kolonija 
Kartaga kovojo su Indo-Europiečiais Ro
mėnais už vadovavimą Viduržemyje. Kar
taga liko sumušta ir išgriauta, ir Romėnai 
valdė pasaulį per aštuonis šimtus metų. 
Septintame šimtmetyje pasirodė scenoje 
kita Semitų padermė ir kovojo už pirmy- 
bę vakaruose. Tai buvo Arabai, ramus 
piemenys, klaidžioję po tyrlaukius nuo se
nų senovės, nepareikšdami jokių imperia
listinių palinkimų.

Tik štai jie, paklausė Mohamedo, pasi
balnojo savo arklius, į šimtmetį laiko įsi- 
briovė į patį Europos vidurį ir paskelbė 
garbė Allaho, “vieno tikrojo Dievo”, ir Mo- 
hameto, “to vieno tikrojo Dievo pranašo”, 
visiems baimės apimtiems Prancūzijos kai
miečiams.

Pasakojimas apie Abdalaho ir Amina- 
hos sūnų Ahmedą (žinomą vardu Moha-

medas, kas reiškia “tas, kurs reikia pagir
ti”) yra taip įdomus, kaip ir pasaka iš 
“Tūkstančio ir Vienos Nakties”. Jis buvo 
kupranugarių vedžiotojas per tyrus, gimęs 
Mekoje. Jis, jaunas būdamas, kaip sako
ma, turėjęs puolamąją ligą; laike savo prie
puolių regėdavęs nepaparstus sapnus ir 
girdėdavęs balsą angelo Gabrielio, kurio 
žodžiai vėliau užrašyta knygon, vardu Ko
ranas. Tarnaudamas, kaipo karavano va
das; jis apkeliavo visą Arabiją ir ne sykį 
susitikdavo su Žydais ir Krikščionimis pir
kliais; iš pasikalbėjimų su jais jis patyrė, 
kad garbinimas vieno Dievo yra gražus da
lykas. Jo žmonės, vadinasi Arabai, vis dar 
garbino keistus akmenis ir kelmus, kaip 
tai darė ir jų proseneliai daug tūkstančių 
metų tam atgal. Jų šventajame mieste 
Mekoje buvo didelis 'keturkampas švent- 
namis, pilnas visokių stabų ir keistų die
vaičių.

Mohamedas nusprendė likti savo tau
tiečių Moze. Bet jis negalėjo būti ir pra
našu ir kupranugarių varinėtoji!. Jis, siek
damas nepriklausomybės, apsivedė su savo 
darbdavio turtinga našle Chadiža. Dabar 
jis jau pareiškė Mekos gyventojams, kad 
jis yra senai laukiamas pranašas, atsiųstas 
paties Allaho pasauliui išganyti. Kaimy
nai juokėsi iš jo, kiek įmanydami; gi kai 
jis jau įgrįso jiems su savo kalbomis, jie 
nusprendė užmušti jį. • Jie žiurėjo į jį, kai
po į puskvailį ir tru'kšmadarj, neužsitar- 
naujantį jokio pasigailėjimo. Mohamedas, 
sužinojęs apie suokalbį nudėti jį, tamsią 
naktį pabėgo i Mediną, kartu su savo išti
kimu mokiniu ir pasekėju vardu Abu-Bekr. 
Tai atsitiko 622 metais. Šitie metai yra vi- 
sųsvarbiausi Mohamedonų istorijoje ir yra 
vadinami vardu Hegira, — t. y. Didžiojo 
Pabėgimo Metai.

Medinos mieste niekas nepažino Moha
medo, tad čia buvo lengviau apsišaukti pra
našu, negu savo gimtiniame mieste, kur 
visi žinojo jį buvus paprasčiausiu kupra
nugarių varinėtoji!. Netrukus jį apsupo 
vis didėjantis būrys pasekėjų arba Mosle- 
mų (kartais vaidinamų Musulmanais), pri
ėmusių mokslą Islamas, “pasivedimas Die
vo valiai”, ką Mohamedas skelbė minioms, 
kaipo aukščiausią iš visų dorybių. Per 
septynis metus jis skelbė savo mokslą Me
dinoje. Paskui, jausdamasis gana tvirtas, 
jis pradėjo kovą prieš tuos savo kaimynus, 
kurie drįso šaipyties iš jo ir iš jo Šventos 
Pasiuntinybės tais laikais, kai jis dar buvo 
kupranugarių varinėtoji!. Vesdamas Me- 
diniečių armiją, jis perėjo per tyrlaukius. 
Jo pasekėjai lengvai paėmė Meką; išsker- 
dę gana daug gyventojų, likusius be jokio 
jau vargo įtikino, kad Mohamedas ištiktų
jų buvo didelis pranašas!

Nuo to laiko iki pačios savo mirties 
Mohamedui visados sekėsi, ką tik jis ne
užmanydavo.

(Bus daugiau)

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliška* ir Angliūkai-Lietuvičkae 
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmirčus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negales apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurio pat|s nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimusi.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ..........
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas .......... $li.ū6

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

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

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

1269 Amerika. Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 75
14 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. 46 25
3540 Elementorius (kitos laidos) .................. p. 85 30

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

1366 Mažoji arba Prūsų Lietuva. Dr. J. Šliupo 10
2200 Technikos Stebuklai — TMD. leidinys, 142 p. 45

Ta pati apdaryta ........... ,............................ 75

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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JUOKIS
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimigi. ■ —J

NELIAUK MYLĖJUS 
Kaip rožė skaisti mergelė, 
Tu man švieti kaip saulelė; 
Žvilgsniais savo glamonėji, 
Gražumu savo žavėji.
Tu tik spindi man ir šildai. 
Ir širdį džiaugsmu pripilnai; 
Tu pagelbsti man varguose, 
Suteiki jiegų darbuose.
Tu suteiki saldžius sapnus, 
Tu dabini mano takus; 
Kiekvieną žingsnį daboji, 
Man ant tako gėles kloji.
Tat neliauk mane mylėjus, 
Man kaip lelija žydėjus;
Jei mylėti tu nustotum, 
Mane kapan palaidotum.

Jūrių Dievaitis.
Nuo Juoku Red.: Juros be 

vėjų neturėtų bangų, vyras be 
mergos neturėtų jiegų -— tokia 
tai prasta bet teisinga gyveni
mo filosofija^ Gerb. Jūrių Die
vaitis tą aiškiai pasako.

Mums tik tas nesuprantama : 
kaip paprasta mergelė, su plau
kais, su akim, su nose, su burna 
ir kitais dalykais ima ir prade
da vyrui išrodyt rože, šviesti 
kaip saulė, grože žavėti; šildy
ti, pripildyti širdį džiaugsmais, 
pikiuoti jiegų, suteikti saldžius 
sapnus, daboti žinigsnius ir klo
ti po kojų gėles. O jeigu tas 
pasiliautų, jau jam ir kapas at
sidarytų. Bet taip yra.

Nors į kapą labai mažai nu
žengia kada visos tos skaisty
bės mergų veiduose pradingsta, 
kada ji musprendižia užleisti jo 
saulę, arba jis pats paskubina 
tą saulę sau užtemdint, 'bet to
kia jau poetų mada — tuoj šau
kia jog kapai vaizdinas, juodas 
gyvenimas užeis, saulute neži
bės daugiau, ir tt. ir tt.......

Gerb. Jūrių Dievaitis savo šir
dies ir proto jausmą išdėsto ši
tokiose eilėse, jau mums papras
tose, kaip per ilgus laikus eilės 
buvo rašoma.

žingeidi! 'butų kaip “Keturių 
Vėjų” vėjavaikiai meilės eiles 
rašo. Nežinia kaip jie parašytų 
tas eiles savo žodžiais kurios 
viršuje telpa. Mes įsivaizdina
me esą “vėjavaikiu” ir bandy
sime parašyt eiles pagal vėja
vaikių “naujos mados” eiliavi
mą. Atmesime į šalį, kaip jie, 
paukštelių čiulbėsi, gėlių darže
lius, švelnią mėnesieną, ir tt., o 
paimsime jų karvių baubimą, 
mėšlo bokštus, ir tt.

Sek paskui mane 
Prie mėšlo bokštų. 
Ir kvapsny j jų kalbėk man 
Apie meilę. 
Kai karvės baubia. 
Manau kad tu man 
Šnabždi “oi myliu!” 
Pastipęs šuo man primena 
Kai tu mano širdį keli 
Prie didvyriškų darbų, 
Ir vesiu aš tave 
Kur srutos plaukia. 
Privalgius gausiai česnakų 
Tu mane bučiuoki saldžiai, 
Ir jausiuos laimingas 
Kai iš stubos išvysi. 
Užsičiaupk nekalbėjus 
Taip storai ir saldžiai, 
Aš-

ne— 
gir

džiu—
vi— 

sai.

Nors tai prastas pavyzdis 
“naujovinių” eilių, bet mes ge
riau parašyt nemokame, nors 
nei kiek neabejojame kad pa
siuntę “Keturių Vėjų” redakci
jai gautume už jas pirmą dova
na.

4/
A. Zdanys (vietinis) atsilan

kęs “Dirvos” spaustuvėli ir pa
matęs naujas automatiškas ma
šinas dirbant — pačias imant 
ir dedant popierą spausdinimui, 
sako: “Kristus stebuklus darė,

ale jeigu jis čia ateitų ir pama
tytų, pats pasiliktų nežinčJiu.”

4/
Labai bedieviškas ir “Dirvos” [ 

administratorius: Kraustant iš j 
senos vietos knygas į naują, at
važiavęs į spaustuvę pas darbi
ninku® palinkėjo: “Padėk Die
ve!” Bet paskui prašė darbi
ninkų eita padėt jam sunešt iš 
vežimo knygų skrynias.

“Draugo” pasiutęs klerikalas 
redaktorius susirūpino katalikų 
talpinimu mirimų paskelbimų 

'(bedieviškuose laikraščiuose:
“Dažnai tenka matyti tokius 

garsinimus su raidėmis pra
džioje: a. a. ir kryžiumi. Be- 
dievukai, perskaitę tokį garsi
nimą, gal'i už mirusį pasakyti: 
“a. a.”, 'bet “amžiną atilsį” pa
sakyti senai jie pamiršo. Gi 
valkiojimas bedievių spaudoje 
kryželio yra savo šventenybės 
niekinimas. Katalikai neturėtų 
apie tai pamiršti.”

Bet tas nieko negelbės. Ka
talikai) pamiršo jau pasakyti ir 
“amžiną atilsį”, tuoj pamirš ir 
kryželius. ...

4/
Kontesto numeris artinasi — 

jau tik trylika numerių beliko 
iki to laiko kada turėsime iškel
ti aikštėn laimėjusius dovanas 
ir parodyti visuomenei kas da
bar yra gabiausi poetai ar šiaip 
rašytojai.

Dovanos bus didelė suvirs 400 
pusi, knyga del dviejų ypatų — 
viena Lietuvoj gyvenančiai, ki
ta Amerikoje.

Eilės ai'ba šiaip raštai turi 
būti redakcijoje apie birželio 20 
d., ne vėliau. Dabar laikas sių
sti Lietuvoje gyvenantiems.

Kontestas yra ne tik gavimui 
mums raštų ir eilių, bet davi
mui progos jaunuoliams pasi
drąsinti dirbti literatūroje; da
vimui naudingos knygos ver
tiems plunksnos darbininkams; 
taipgi paminėjimui penkių me
telių nuo įsteigimo šito kampe
lio, kuris pralinksmino daug 
žmonelių, kuris pripykdė dauig 
vyrelių; kuris suramdė 'daug 
širdelių; kuris pašiepė daug 
mergelių; kuris priviliojo daug 
akeliu ir padidino daug proteliu.

“Naujienos” turėtų būti tuš
čios jeigu nebūtų Sandariečių 
ir telegramo iš kurio galėtų juos 
šmeižti.

‘Naujienoms’ socializmas tiek 
tik apeina kiek ant tvoros pa
džiautas margio kailis. Kelis i 
žodelius tetalpina apie socializ
mą sykį savaitėj ar tam pana
šiai, o pamazgos ant tautiminikų 
ir jų laikraščių kolumnomis te
ka.

Dabar užsimanė “progresiviš- 
kų Sandariečių” dolarių, ir pra
bilo apie susigretinimą — kad 
paskui iš arčiau galėtų iškoliot 
ar apsjaudĄt akis.

RED. ATSAKYMAI
Waterburio Unijos Korespon

dentui: Kopijų pranešimo ne- 
siuntėme kitiems, nes apie pra
kalbas butų vėlu kituose laikra
ščiuose, o prie to kiti netalpina 
nuotraukų atsiųstų iš kitų re
dakcijų kur žinia liečia vienos 
srities reikalus.

PA.IIEŠKOJLMAS. —■ Antanina
Vlaidiekaitė-iBu j auskienė pa- 

j ieško savo vyrą Juozą Bujaus- 
■kį, kilusį iš Mariampolės, iške
liavusį Amerikon 1914 metais iš 
Danijos. Pirmiau jis gyveno 
Custon, Minu., 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.

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS
VA RTOJA GAZĄ IR GKSIGENĄ | 

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

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

Reikalinga Pratęsi Už
sieniu Pasus

Kaip jau buvo anksčiau pa
skelbta1, turintiems Lietuvos už
sienių pasus, pasų galiojimas 
pratęsiama nemokamai, paėmus 
tik vieną dolarį žyminio mokes
nio.

Kadangi yra asmenų savo lai
ku nepailginusių pasų galiojimų 
tai šiuomi pranešama kad nuo 
balandžio 15 d. visi savo laiku 
nepailginę pasų galiojimą turės 
užmokėti 5 dloiariuts, mokestį ly
gų naujo paso išdavimui.

Liet. Respublikos Atstovybė.

Nuo Redakcijos: šis prane
šimas skaitytojams nėra aiškus. 
Mes irgi tik tiek iš jo supran
tame kad čia eina kalba apie 
tuos Lietuvos piliečius 'kurie už
siregistravo laike Atstovo Čar
neckio buvimo. Kurie tada re
gistravosi, gavo pasus arba lei
dimus gyventi užsienyje, bet tie 
pasai skaitosi išduoti tik vienam 
metui. Kas metai reikia juos 
reguliariai atnaujinti, kaip yra 
daroma kitų valstybių piliečių 
tų kurie išsiėmę pasus iš savo

valdžios iškeliauja gyventi už
sienin.

Tas be abejo paliečia ir išva
žiavusius iš Lietuvos pastarais 
metais piliečius, nepriėmusios 
kitos valstybės (šiame atsitiki
me Suv. Valstijų) pilietybės.

tCUNARD
5 AR MANOT KV1EST 5 

GIMINES f AMERIKĄ?
Lietuvos kvota jau yra pasibai-ij 

gus, bet dabar laikas prisirengt^ 
prie naujos kvotos, kuri prasidės^; 
Liepos 1 d., 1924 m.

Musų ofisas Kaune pagelbsti iš-J« 
gauti pasportus, vizas ir priren-ij 
gia žmones tuojau kelionėn. ■>

Nėra reikalo laukti tiems kuriejg 
turi Cunard tikietus. Musų lai-J" 
vai išplaukia iš Europos kiekvie-«I 
na savaitę.

Cunard laivakortės- yra gerosj» 
keliavimui ant AQUITANIA. BE-«J 
RENGARIA, ir MAURETANIA.;. 
Greičiausis jūrių patarnavimas pa-.1

Del smulkesnių informacijų ■’ 
malonėkite susižinoti su musų į 
vietiniu agentu arba musų ras- į 
tinėje.
Cunard Line
Hotel Cleve- 

"JJland Bldg. 
□•Cleveland, O Kg

Bu'

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

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

I IR IŠ LIETUVOS
AIST S. V. VALDŽIOS LAIVŲ

PRIVATIŠKI kam- 
bariai 2, 4 ar G ypa- 
toms. Geriausias ir 
labai įvairus mais
tas paduodama šva
riose valgyklose. 
Rūkymo kambaris,

PIRKIT FARMAS i
Pirkit farmas didžiojoj Lietuvių i 

Ūkininkų Kolonijoj kur jau yra su- , 
virš 400 Lietuvių apsipirkę farmas. 1 
Tai yra didžiausia Lietuvių Ūkininkų j 
Kolonija Amerikoje.

Aš kaipo seniausias ūkininkas ššioj Į 
apieii.nkėj galiu suteiktii geriausius! 
patarimus norintiems apsigyventi ant | 
farmų. Jau 9 motai kaip pagelbiu I 
Lietuviams farmų pirkime, todėl ir ' 
šįmet surinkau 67 farmas ant parda- . 
vimo, ir daugelis tų farmų parsiduos | 
labai nupiginta kaina. Reikalaukit, 
farmų surašo. (13) į

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

Moterim Salonai, platįs deniai pa
sivaikščiot. Koncertiniai benai ant
visu laivu. Greita kelionė į Ply
mouth—Southampton—Cherbourg 

ir Bremen kur susisiekiama su
visa Europa.
Geo. Washington 
A in erica 
Leviathan 
Pres. Roosevelt
Pres. Harding

Bal. 5 Geg. 6
Bal. 9 Geg. 10
Bal. 12 Geg. 3
Bal. 17 Geg. 17
Bal. 26 Geg. 31

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

45 Broadway New York
Hotel Cleveland ('leveland, O.

Valdantieji operatoriai del
UNITED STATES SHIPPING BOARD

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

Kaina 35c. 
aptiekone

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kudikiiri -Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.A M :b i m o

Ir eg. S. \. Pat. Biuro.
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių pa liuo suolo jas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. 
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvį, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmns, tat išvalykite jo sis*ciną su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jį 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. J kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.'*

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

1
“dėkit savo taupymus į taupymų banką”

BIUDŽETAI PAGELBSTI 
SUDURTI GALUS

Kur dingo pinigai dau
gelio mintyje tas klau
simas stpvi. Biudžetas 
pagelbės tai atsakyti. 
Musų Namų Ekonomi
jos Biuras noriai paro
dys kaip suplanuoti 
biudžetą. Tas patar
navimas yra dykai.

/nrorporoz'rd MM3

in the City of Cleveland
PUBLIC SQUARJB

Cl.EVEI.ANDO DIDZIAIJSIS IR SENIAUSIS 
TAUP. BANKAS



on the stand attempts to tell 
the truth some lawyer objects. 
Ain’t lawyers awful immoral.

--------o--------
I kissed her on the li'ps, 

The kiss I have been seeking,

LIETUVOS STUDEN
TU MARŠRUTAS 

Kovo men.:
30 d. — Shenandoah, Pa.
31 d. — Mt. Carmel, Pa. 

Balandžio mėn.:

2d. — Pottsville, Pa.
3— 7 d. — Pitte’buirge ir apie- 

linkėse.
9 d. — Youngstown, O.

11 d. — Akron, O.
] 12—16 d. — Cleveland, O.

17 d. — Toledo, Ohio.
18—23 d. — Detroit, Mich.
24—26 d. — Gr. Rapids, Mich.
27 ir toliau — Chicagoje.

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

SUPERSTITIONS

Popular superstitions and be
liefs are innumerable and can
not be dealt with at all exhaus-i 
tively here. Again natural phen-1 
cnena play an important role.: 
T<> succeed, any enterprise; 
shouM be implemented at the; 
time of a new or full moon. If; 
ft peasant on the way to his J 
fi.-e? r.-.- -įbe town meets a woman ■ 
carrying an empty cask, the • 
omen is a bad one. Equally sol 
if an animal runs across the 
road 'before the wayfarer. If 
a peasant suddenly thinks of a 
well' on the road, it is a sign 
that danger threatens the dom
estic herd. The language of 
grain is interpreted by sooth
sayers. Great, importance is, 
ascribed to dreams which are 
also interpreted ’by specialists. 
The belief prevails that dreams 
go by countries. Thus if you 
dream you are going to become 
rich, you may be sure you are 
idestinėd to 'become poor; or if 
you dream you are very well, 
that you will soon fall sick.

Generally may toe said that 
Greek, Hindu, and Persian in
fluences can be traced in Lithu
anian mythology, and anything 
like adequate treatment of the 
subject would require a special 
volume.

In olden times a temple de
dicated to the god Perkūnas 
stood in-c the royal palace at 
Vilnių. , ut this gave way to 
a .Cat!1 iC church when Lithu
ania ’became Christian.
Lithuanian Types and 
Character

Writers like Vidunas and Šal
kauskis have lindWlged in very 
acute analysis of the Lithu
anian character, but although 
Lithuanians themselves, they 
have never written anything 
more flattering about their own 
’people" than foreign investiga
tors, preferably Russian, Ger 
man and French, who have all 
(been most powerfully impressed 
by the distinctive traits of this 
interesting race. In the follow
ing lines We have drawn largely 
upon such sources for a brief 
pen picture of both its intellec
tual and physical aspects.

Lithuanians and Slavs (says 
a well-known Russian author, 
Ivanov) are two branches of 
the same familj’; but the mem
ory of the Aryan cradle is more 
alive among the Lithuanians 
than among us. In the intimate 
life of the village, the thought 
and tradition of the old, in the 
living tissue of the language, 
in the respiration even of that 
collective being which we call 
the soul of a people, still vibrate 
the chords of the antique con
ception of the world. Above 
this little people the old myth
ical oak extends its moving 
branches, which still put forth 
an invisible efflorescence and 
murmur the indistinct whisper 
of its omniscience, and across 
the veil where now is hesita
ting the luminous regard of 
man, of people of antique calm,* 
contemplate the intense life of 
nature in iits most secret 
depths.

WHY DON'T SHE FREEZE

A NIGHTMARE
By Walter R. Baublis.

Lightly walking, 
Softly talking 
In the gloom 
Of my room.
Lean and shocking,
They were mocking 
At my fright 
On that night.
Ghastly features,
Frightful creatures, 
How their leers 
To me nears!
Misty fingers 
‘Round me lingers,
Back I shrink, 
Quickly think.
Knees a-shaking, 
Trembling, quaking;
My hair stands 
Like wire strands.
I shout weakly, 
Rather meekly. 
In great fright 
Put on light.
Brain is clearing. 
Reason nearing. 
Thought’s bright gleam 
Whispers “DREAMS”.
Mid cold shivers. 
Spasmic quivers, 
Prayers 1 said.
Went to bed.

Lithuanian Transit Trade
Dining December last year 

2,664,000 kilograms of various 
goods were carried 
throng Lithuan: 
vernber of the 
transit figures 
800 kilograms,
time of transit trade in 
me n th increased more than sev
en times.

in transit 
During No

same year the 
were only 363,- 
Thus the vol- 

one

Interest in Lithuania
According to information is

sued by the Central Statistical

I OFFICE CAT
TRADE MARK

BY JUNIUS
COPYRIGHT 1951. BY COCAR ALLAN MOSS.

One of the things that make 
the eld-timers snort, is to see 
the iceman delivering ice in a 
snowstorm.

-------- o--------
Knocking, says P. Kazlaus

kas, is rapildy coming to be re- 
i cognized as a disreputable oc
cupation instead of a bad habit. 

-------- o--------
I When the donkey saw the zebra 
lie began to wag his tail, 
‘Well, I never’ was his comment, 
‘There’s a mule tha’s been in 

jail!’ 
-------- o--------

L. P. Baltrukonis says if one 
i is to believe all one hears, one 
will gather that three-fourths 
of the men in this country over 
the age of 21 have at one time 
or another be newspaper men. 

-------- o--------
More people, thinks A. Kra- 

nauskas, might make money if 
it didn’t take all their time to 

i make a living.
-------- o--------

People who live in big cities 
are just as “green” as we folks 
in country towns. A thousand 
New York City people bought 
English (Sparrows, and thought 
they were German canaries. 

-------- o--------
P. Akšis is convinced that

Bureau, special interest in Li-1 
thuania’s economic position has' 
begun to manifest itself abroad.’
Already in the Padua, Rome, 
and Berlin universities special 
sections have been formed for 
the investigation of Lithuanian 
economics. The head of the 
section in the Padua University 
is the well-known Professor Gi
ni, and in the Rome University 
Professor Hugo Guisti.

Memel Shipping
For the first ten months of 

1923 the entries at Memel to
talled 539 merchant steamers of, 
169,700 tons displacement. In 
November 45 mercant steamers
of 20,700 tens displacement en
tered the port, making the to-
tai for 11 months 614 steamers 
of 190,400 tons displacement. 
Physical Culture in the Army

The Lithuanian military jour
nal Karys reports that military 
circles in all three Baltic States
are interested in the manner in 
which physical training is con
ducted in the Czeko-Slovakian 
military schools. Both Lithua
nia and Latvia have expressed 
their wishes for the admission 
cf their officers into the Czeko- 
Slovakian ’schools in order to 
take a course of physical train
ing.

The Lord didn’t create 
for dead people.

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

The darn thing cost me a 
quarter,

Her kid brother has been 
peeking.

--------o--------
If you want to get attention 

— do something worth attract
ing attention.

Telefonus Main Gill
P. J, KERŠIS

Į baigęs Teisių Mokyklą Cumber- 
Į? land Universitete, darbuojas su 
j-: Teisių Ofisu advokato

C. D. AJNGER
jj 307 WILLIAMSON BLDG.

i |! kur su visais teisių reikalais 
iį Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 

‘ii Husai draugai kreipdamiesi tu- 
į| rėš teisingą patarnavimą. 

|»i ■ ............ •••••■.... ......

Lietuvos Konsulatai

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, ill.

flowers

Just heard of a fellow here 
in Cleveland who met with a 

i painful accident. Broke his 
wrist, patting himself on the 
back. 

-------- o--------
Health Notes

To the Thin: Don’t eat fast. 
To the Fat: Don’t eat. Fast.

-------- o--------
A. Žukas asks why blame 

marriage for being a failure 
when the people are at fault.

-------- o--------
V. Debesis says some Cleve

land people are so generous they
throw pennies around as if they 
were five dollar bills.

-------- o--------
Friend—I heard your boy de

votes a great deal of his time at 
the university to Ma Jong.

Mother—I’m so glad he has 
taken to an old lady. I was af
raid he’d fall for some flapper.

The icy blasts roar through 
the trees,

But the Flapper Miss with 
silken knees

Seems just as comfy as you 
please

In all the storm.

Silk may be worn, but not when 
thin

Enoug to show the peeping 
skin;

A very glowing heart within 
Must keep her warm.

Nature, thinks J. Brazauskas, 
is kind to those who have taken 
pains to understand her.

-------- o--------
Only a few more shopping 

months 'before bathing suits.
-------- o--------

An Ashtabula man adds bro
mo seltzer to his home brew to 
take care of the “hangover”. 
Why not put in also the em
balming fluid, the crematory’s 
telephone number and the key 
to a mausoleum locker?

Imliuot;'.:-, ir< rai sidnbruotis ir GARANTUOTAS ANT Ii) METU. Tai yra nepaprasta proga. Pirmutinę dieną 
]iii; ėmčri pardavinėti pardavėm 1200 setų ir išpar-dnvimą tęsime neilgai, kadangi turime tiktai 15,000 setų 
už ta’knin.-i ir tos rūšies daiktai parsiduos tuojau grcitulmku. TAIGI NEATIDĖLIOKIT. Nesiųskit pinigų iš- 
I iilno 'l iktai i“]>il<lykil kuponą tuoj, o užmokėsit $2.99 kada tas gražus setas bus atvežtas į namus. Mes garan- 
kiojam pilna užsiganėd t imą arba pinigus grąžinsim jeitm nepaliks.
Union Sales Co., Inc., Dept. 529, 15 So. Desplaines Street Chicago, Illinois.

10 Dienu Bandymui
DYKAI

KUPONAS No. 300

TIK I Al VIENAS SETAS SU KIEKVIENU KUPONU
UŽ SPECIALI; KAINĄ.....................,.........................$2.99

BE KUPONO ŠITŲ PREKIŲ Už TA KKAINA 
NIEK AM N EPĄ RD UOSIM.

ILES COMPANY, L c., CHICAGO.
ieji: Meldžiu prisiųsti man jūsų Tikrų 26 
lalitii Seta už justi speciali kaina, bėgyje šie 

siu $2.99 kada
Address
Town
Suite

E.IES

y1

Patogiausia Cleveland© 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus.

35c. ir 70c. t.z. bonkų aptieko«e.
F. AD. RICHTER & CO. 

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

iuoii.i t negalit žiliu! i, kada jis

KAUNO
K R A U T U V S 

2271 ST. CLAIR AVE.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen 
tat DANTISTAS t=t!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

Columbia Rekordų 'A 
ir Grafofonų 

Krautuvė

čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir ptividalų.
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai.. 75c

NAMŲ IR
GYVENIMO 

REIKMENYS
užlaikom visokiu pe
čiu, guzu ir anglimi 
kūrinamu; dTapanii 
skalbimui mašinų; 
torielkų, puodukų ir 
visokių alumino dai
ktų. Taipgi užlaiko
me po senovei api- 
nių, 'sirupą ir milte
lius pasidarymui sau 
namie skanių gėri- 
rimų, ir tam reika
lingus prietaisus.
Superior Home 

Supply
6401 SUPERIOR 

8707 BUCKEYE 
CLEVELAND,

-------- o--------
John Bartkus says the girl 

who boasts that she can’t sew 
and never has learned to cook 
may be doing it because she has 
nothing else to boast about.

— —oc--------
Almost every time a witness
„ITALIŠKI AKKORDEONAI _

Išdirbom ir importuojam visokius 
pimros klesos ranku darbo ITALIŠ
KUS AKKORDEONUS

geriausius pasaulyje. Dešimts nietii 
garantija. Musų kainos yra žemiau 
negu kitų išdirbėję. Dykai Akkor- 
deonu grajymo mokinimas pirkėjams. 
Reikalaukit kataloe-o, dykai.

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

Chicago, Ill.

o. -w*.

prieplauka 
kas kainuoja 
ikeliais siun- 

ukininkai daugiau turi 
Žemė yra der- 

juodžemis, ir dabar

ŠTAI JŪSŲ FARMA
Ncpraeliskit šio pirmo pasiūlymo. 

Čia jau jūsų senai laukia Lietuvių 
ūkininkų kolonijoje prie didelio mie
sto Ludington, su laivų 
produktų išsiuntimui, 
tik trečdali kaip ge 
čiant, užtai 
pelno už savo darba, 
lingas molis ir J 
galima pigiai pirkti kol neapgyventa 

40 akrų ūžė, namas mieste ant 50 
Street, 8 kambarių, 1 arklys, 1 kar
vė, 40 višnu padargai, viskas tik už 
$2,500, įmokėti reikia $1,000. Tas na
mas vertas $3,000.

40 akrų žemės. 80 akrų dykos, ge
ri budinkai, gera žemė, G karvės, 4 
arkliai, 2 kiaulėse, 100 vištų, mašinos 
viskas nž $4,500. Reikia įmokėti tik 

,000.
160 akrų, gera žemė, geri kudin- 
i, 5 karvės, 4 arkliai ir kiti gyvu

liai, mašinos, sėkla, viskas $8,900, rei
kia mokėti $3,000.

1G0 akrų, 80 akrų miško, 80 dirba
mos žemės, 10 akrų sodno, upė bėga 

j per ją; budinkai, gera žemė, be gy
vulių, $5,000, reikia jnešt $2,000.

80 akrų geros žemės ir budinkai, 
G akrų sodo, 8 akrai miško, 2 akrai 
puikaus ežero kur galima augint vi- 

i šokių paukščių, ant gero kelio, 8 mai- 
lės Į miestą, 1923 Jackson automobi
lis vertės $1,000, 2 geri inžinai atlie
ką visokį darbą, 2 arkliai, 2 karvės, 

j 2 kiaulės, 50 vištų, mašinos ir padar
gai kas tik reikia, gera sėkla, viskas 
už $7,000, reikia jnešt $3,000.

Senas. 93 metu, žmogus parduoda 
, pigiai 60 akru ūkę, p.ustini budinkai, 
i gera žemė,, be gyvulių, $1,800, reikia 
' nešti $800.
| 40 akrų, geri budinkai, molis že-
i me, prie gero kelio, 2 mailės į mies
tą. $2,800 nešti reikia $1,800.

Klapsi: — P. D. ANDREKUS 
Box 107 Pentwater, Mich.

BEFORE
Goiteras visose formose dabar pa

sekmingai išgydoma be peilio, ligoni- į _ 
nūs, skausmo ir nepatogumo, išradi- 
mu Europiečio Mokslininko iš Mardol • į 
Laboratorijos. Užtvirtinta pasaulio! 5 
garsiausių gydytojų. .Šimtai dėkingu 
laiškų ateina kasdien. Nenustok vii- % 
ties! Nors kitkas nepagelbėjo, kreip- S3 
kitės i mus, prisiusime knygelę kuri į 
supažindins su visomis formomis Goi- j 
tero ir kaip išgydyti. Knygelė ne- > į 
kainuoja nieko. Rašyk tuojau — ati- į 
dėliojimas pavojinga. (14) "°

MARDOL LABORATORY į
Dept 1118 1723 N. Kedzie Avė. f

Chicago, Ill. ■“

Pavasaris jau čia pat — daugeliui reiks nau
ji] rakandų Į namus ir visokių kitų reikmenų 

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

1895 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažiu 

rėjimui prisiųsdami 15c.
“GYDYTOJAS”

4454 So. Western Ave. 
Chicago, Ill

I
£ kitur — persitikrinkit musų kainas.

I The Quo-Vadis Furniture Co
į Kampas Superior Ave. ir East 65th StreeKampas Superior Ave. ir East 65th Street 
J . M SACEVIČIUS, Vedėjas.

:■

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

Gul jus’ turit Geltonus plaukus! O gal jus platokai yra juodi I 
liuštaniiiiai Rudi, ar Auksinės purvus; R.msii plaukai .ir V i »>.*• 
Raudoni! Vienok nežiūrint kokius spaliu.; jie nebūtų, neleisk 

įkunoms sunaikinti jų gražumu!
Ruffles utl.'ks tai, jei jų; tik laiks nuo laika juos naudonite. 

Nežiūrint ar jus savo plaukiu dar tebedėvit supintu-, j kasi, ar su
suktus į mazg.-j. ar gal iau esat trumpai nusikirpo, vienok jus netra- 
lite daleisti, kad nešvarios, iškrikę p*ciakanos i;:.*r.idyfų jūsų išvaiz
dų! Jums nereikės kentėt i dėlei niežėjirn j ir Lesilu 'imu
galvos odos, jei naudosite Rufflca.

Netikėkit musų žodžiui. Nus’pirkit C>5c. bonk-j if paėion per
sitikrinkite, kad Ruffles yra mirtinu priešu p leisk imi ir kalu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kekj tik kada esate naudoję! Galinu 
gauti aptickosv.

F. AD. RICHTE” £: CO.
104-114 So. 4lh Street Brooklyn. II. Y.

Eikite tikrą Specialistą, o ne 
prie kokių Neišlavintų daktarių, Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažimmo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos prieiaotj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, juzns 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusine 
nervus ir kenčiate nuo uinuouijimo 

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

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

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

Ncdoldicniaia nuo 10 iki 1.



i DIRVA 7Į ŽINIOS IŠ LIETUVOS
TRAKŲ BATARIJA- 

DA
(Tąsa iš pereito num.) 

II.
Jau nuo trijų dienų namuose 

p. Batorų viešpatavo neramu
mas ; pats Batoras kentė neap
sakomą dantų Skausmą. Visi 
namų vaistai,' kaip valstybinė 
ir mylima “samagonka” visai 
‘nemačijo’. Batoras plauna dan
tis degtine, actu., bei mėtos la
šais; deda ant skaudamų vietų 
česnaką, taboką, paraką, terpc- 
tiną, druską, žibalą; tepa vei
dą jodu; ausyse prikimšta va
tos su kamparu; veidas kom
presu apdėta.... Nič nieko 
“nemačina”. Pašauktas gydyto
jas, vietinis be patento šundak
taris, Vraipštymu dar daugiau 
inerzino dantis. Užraše chivos, 
laurų lašų ir nėr žinios kam dar 
ricinos aliejų, gavo už vizitą 
penkis litus, ir mažai tesirūpin
damas apie pasekmes, išdulkino 
Į smuklę lengvai uždirbtus pi
nigus pragerti. Nabagas Bato
ras apsiašarojęs ir išprakaita
vęs* lakstė po kambarį lyg pa
siutęs; tai imdamas už galvos, 
tai kišdamas galvą į pagalves, 
tai išsižiodamas prieš veidrodį 
ir kišdamas į ‘‘pikčiurną” dantį 
vis naujus 'vaistus. Sei’linosi 
prie to begalo, ir keikė visą pa
saulį.

Nieku budu nesutiko su žmo
na kad (skaudantį dantį reikia 
išrauti, mostikavo rankom, su
ko galvą bei spjaudė į visus 
kampus. Vaikai, milicininkai 
vaikščiojo ant pirštų, vis steng
davosi prirodyti ir patarti nau
jausių vaistų, kuo privesdavo 
ligonį iki pasiutimo; jis tupeno 
kojom, grasino kumštim.

Tuo tarpu duris atsargiai at
sidarė ir inėjo nedrąsiai Moc- 

; i /bus, ištikimas Batoro pakalikas 
į ' didele knyga nešinas. . Princi- 

palas piktai šoko į MockiŲ bet 
S šis gudriai užsistatė knyga, su 

kuria atėjo pas Nuovadą kokių 
tai parašų delei. Batoras de

juodamas pasirašė; tuo tarpu 
Mockus pasakojo apie raštinės 
kroniką: kiek kokis žydelis ky
šių atnešė, kiek vagių paleista 
už gerus magaryčius, ir tt. Ba
toras kiek laiko klausėsi naujie
nų, bet staiga pasiėmęs už gal
vos pradėjo po kambarį bėgioti. 
Matydamas kad Mockus neišei
na, parodė pirštu jam duris. 
Tečiau Mockus vis nėjo bet ko
ją po koja persimindamas atsi
stojo prieš jį rankas susikry- 
žiavojęs. Mockus atsiprašyda
mas už drąsą, patarė principalui 
pamėginti “užkalbinėjimo”.

— Kai tarnavau už berną 
Vievyje, pažinau ten vieną ma
tininką: užkalbinėjo jis dantis, 
net įgražu ! Būdavo atsigryš į 
Langą, pakušteno, paspjaudė, ir 
.... kaip ranka atimta. Jiegą 
tokią savyje turėjo!

-— Kur jis dabar?
— Dabar, girdėti, Žasliuose 

apsigyveno su uošve, nes ant 
senatvės ligą gavęs jau matuo
ti negalįs. Iš dantų vien tik ir 
gyvena. Vietiniams *pas save 
patarimus duoda, o tolimesnius 
per telegrafą gydo. Gal pasiųs
ti, ponas Nuovada, pas jį tele
gramą kad taip ir taip dantimis 
kenčia, atsiprašant, ponas Nuo
vada, prašo pagydyti. Pinigus 
galima paštu persiųsti....

— Niekniekis koks, šarlatane- 
ri ja!

— Bet pamėginti galima. Tie
sa, prie degtinės jis turi pa
traukimą, bet gydo tai gydo! 
Uošvė jo, akušerka, Irgi labai 
Žasliuose žinoma. Vieną sy
kį... .

— Eik po šimts velnių su 
akušekra!

— Nusiųsk, Napoliutek, tele
gramą, — prašė pati ponia Nuo- 
vadienė. — Tu netiki į užkalbi- 
nėjimą, bet aš jauna būdama 
ant savęs patyriau. Bet ar ti
krai- nė,' Visuomet pasiųsti tele
gramą galima. Ranka neat-
puls. .. .

— Tai gerai! — sutiko šešių

EXTRA!

3352 Superior Ave. Cleveland, O.

W>WČ>VW<7.V.V.W>V/AW.5\V.W.,.W.W.,AV.’.VI'.W

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

Buvo $1—dabar 50. Apdarytų nėra.

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

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

Buvo $1.25—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

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

pudų Napoliutek. — čia ne tai 
kad pas kokį girtuoklį matinin
ką su uošve, (bert pačiam velniui, 
žmogau, siųsti telegramas. Vai, 
neišturėsiu! Na tai kur tavo 
matininkas gyvena?

Ponas Batoras atsisėdo prie 
stalo ir paėmęs plunksną, klau
sinėjo.

— Tą matininką, pons. Nuo
vada, kiekvienas šuo pažįsta; 
vaikai, galima sakyti, Žasliuo
se jį pažįsta. Prašau taip rašy
ti, pons Nuovada: Žasliuose, ži
noma, Jo Malonybei, Ponui. ...

— Mat telegramus moka re
daguoti !

— Prisipažįstu, ponas Nuo
vada, kad telegrafistu niekuo
met nebuvau, bet antrašą gerai 
atmenu: Žasliuose, kaip pasa
kyta, Jo Malonybei, Ponui, ži
noma, Krizostomui.... Krizo
stomui.... Kaip pavardė....? 
Krizostomui.... štai tik eida
mas iš raštinės puikiai žino
jau. ...

— Na!
-— Tuojau, pons Nuovada! 

Krizistomui.... Žasliuose. .. . 
ar biesas?? Pavardė iš atmin
ties išpuolė! (Bet tuojau, šią 
valandėlę....

žiuri Mockus j lubas, kaktą 
ranka trina, akis primerkia ir 
lupom judina....

— Na, kas tai? atsiminei? 
O, Dieve! Kantrybes su tuo 
žmogum! Dievaži, pavarysiu iš 
tarnystės nuo šio pirmo. .. .

— Jūsų valia, Jūsų Malony
bė, bet kad “mačina”....

— Sakyk, po šimts velnių! 
Juokus kokius kreti?!

— Mato Dievas mano širdį, 
pons Nuovada! štai bėda! To
kia paprasta pavardė.... iš 
Lenkiško, panašiau į arklio var
dą.... Kobylinskas? Ne, ne 
Kobylinskas. Atsiprašau, Ogier- 
ko? Ne, ne Ogierko! Atsime
nu, pavardė lyg arklio, bet atsi
minti štai negaliu....

— Gal žriėbaitkevičius?
— Ne, pons Nuovada! Atsi

prašau : Kobylkauskas, Kobyl- 
činskas, Kobylko, Kliačko, 0- 
gierskis, Ogarko....

— Bet tai jau šuns, ne arklio 
pavardės!

— Atsiprašau, pons Nuova
da! Žasliuose.... Krizostomui, 
kaip pasakyta. .. . Koninskas, 
Konevičius, Koniontkauskas, 
Koniušinskas.... Ne, ne Ko- 
niušinskas!

— Bet po šimts velnių, kaip 
gi turiva telegrafuoti jei pavar
dės nežinova?

— Tuojau, pons Nuovada! O 
tai bėda! Kobylkevičius, Ko- 
byliauskas, Konskas, Kobylkas.

— Gal Klečinskas?
— Ne, ne Klečinskas.... Va- 

laškevičius, žriebinskas, Koby- 
lianskas.... Ne, ne Valaškcvi- 
čius.... Žasliuose....

Ponas Batoras pasiutęs iš 
piktumo, -griebėsi rašalinės, bet 
Mockus jau už durų....

— Vai, vai! Oi, Dieve mano! 
— aimanavo Batoras puldamas 
į lovą. — Kad tu pasprogtum, 
šuns snuki!....

Mockus gatvėje užrietęs gal
vą į dangų, aitsimindinėjo:

— Kobyliontkauskas, Koniu- 
kevičius, Valachovičius, Vala- 
šinskas, Valaško....

Šaukia jį ponas Nuovada.
— Atsiminei ?
— Ne, pons Nuovada! Kaip 

užkeikta į atmintį neateina... .
— Gal Koniuškas, Koniaus- 

kas, Kliačkauskas ?
— Ne, Žasliuose.... Krizos

tomui, žinoma....
Ponas Batoras griebėsi laz

dos ; Mockus išbėga.
Visi namiškiai, net raštinėje, 

1 milicininkai su padėjėju Čer
niausku, užsiėmė spėti pavar
dės stebuklingo matininiko: pri
minė įvairių arklių rasių var
dus (žinoma Lenkiškai), dalis 
arklio kūno, pakinktus; vaikš
čiojo visi nuo pareigų atsitrau
kę, užsimąstę.

— Gal Kopytkauskasi? Ufna- 
levičius? Podkovinskas ? — spė- 
jinėjo milicininkai su padėjėju.

— Ne ir ne! — atsakydavo 
Mockus, ir žiūrėdamas į dangų, 
garsiai mąstė: Žasliuose, Krizo
stomui Kobylkonskiui... Ne...

— Tata! — šaukia Batoro 
vaikai per duris: — Chomont- 
kauskas, NabedrikeVičius!....

— šalin, snargliai! — šoko 
biednas Batoras.

Sujudinta visa Žiežmarių mi
licija, namiškiai. Netekęs kan
trybės, privargęs ponas Nuova
da žadėjo tam net visą litą duo
ti kas pavardę matininko at
mintų. Paskui Mockų vaikšto 
visi milicininkai žingsnis į žing
snį ....

— Gal Orčikevičius ? Galio- 
pinskas? Kliusačkauskas? Zal- 
zikevičius, Truchcinskas?....

Atėjo vakaras, o apart var
do ‘Krizostomui Žasliuose’ dau
giau nieko į telegramą nebuvo. 
Ponas* Nuovada nemiegojo visą

naktį, matuodamas kambarį iš 
kampo į kampą ir labai dejavo. 
Ryte trijose valandose pašaukė 
Mockų. Mockus irgi visą nak
tį nemiegojęs, pribėgo sujudin
tas.

— Gal škapinskas? Chabet- 
kevičius? Rumakauskas? — 
klausinėjo Batoras per suspaus
tus dantis.

— Ne, pons Nuovada! Ne 
Ghabetkevičius, — atsakė mili
cininkas atsidusdamas.

— Gal pavardė visai ne ark
lio, bet kita (kokia?

— Ponuli! Kad aš savo jau
nos žmonos* nematyčiau, arklio! 
Pamenu geriausia, bet atsiminti 
nieku budu negaliu.

— Ne, matau, prielankumo

iš tamistos nėra: atmeni bet pa
sakyti nenori. Man ši pavardė 
brangiausia už viską. Nėr dė
kingumo pasaulyje!

—Ponuli! Mano širdį Dievas 
mato. .. . Tai vien tikra baus
mė ant manęs! Bet nesulau
kus ! Atminsiu galutinai....

(Bus daugiau)

SMULKMENOS
Karo stovį panaikins. Karo 

stovio panaikinimo įstatymo 
projektas jau paruošta ir arti
miausiu (laiku jis bus Seime pa
imtas svarstyti, šiuo įstatymu 
karo stovis bus nuimtas, bet, 
reikalui esant, gali būti tuoj įve
sta sustiprinta krašto apsauga.

žemes Bankas. Ministerių 
kabinetas svarstė žemės Banko 
įstatymo projektą. Netrukus

jis bus Seime svarstoma. Ban
ko pagrindinis kapitalas sieks 
penkių milijonų litų. Bankas 
teiks paskolas ūkininkams ir 
kredituos žemės u'kio kultūros 
organizacijas.

Latvių ekonominė delegacija 
lankėsi Kaune. Ji išbuvo kele
tą dienų ir apsipažino su Lie
tuvos ekonomine padėtimi. De
legacijos tikslas — surasti ben
drus pamatus Latvių ir Lietu
vių draugiškam susiartinimui.

(“Trimitas”)

GELEŽINIU DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Rcikmenčs.

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55th STREET

=■

į

į

5
5

eina tris sykius i savaitę, ir nuo Sausio I die
nos, 1924, prenumerata yra $4.00 metams 
Amerikoje, $5.00 metams Lietuvoje. '

y

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

Numeris pažiūrėjimui dykai

193 Grand Street

Adresuokit:

Brooklyn, N. I
Ri

SKAITYKIT IR ŠVIESKITĖS!
Skaitykit šias Tėvynės Mylėtojų 

Draugijos išleistas knygas:

1. KEISTUTIS. Tragedija V aktuose. Iš 
Ansyk’o verte Vincas Kudirka. Tilžėje, 

1897, psl. 101............................................
5. VANDUO ANT ŽEMĖS, PO ŽEME IR 

VIRŠUJE ŽEMĖS. Parašė Rubakin’as, 
vertė-Drugys. Chicago, Ill., 1900. 52 psl.
_ Parašė Žmo-

76.............
Plymouth,

30c

10c
6. BAUDŽIAVA LIETUVOJE, 

gus. Chicago, Ill., 1901, pusi.
9. PRANO VAIČAIČIO EILĖS. 

Pa., 1903 m., pusi. 165 ..
CHEMIJA. * Parašė Roscoe, 

Su paveikslais. Plymouth, Pa., 116 pusi. 
ŽEMĖS ISTORIJA. Su paveikslais. Pa
rašė S. M. Chicago, III., 1904, pusi. 54..
KAIMIEČIU KOVA SU PONAIS. Iš isto

rijos. Parašė, Varguolių Biciuoliai. Ply
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. Parašė V. Nagarnauskas, Plymouth, 
Pa., 1905. 118 pusi................... ..............
REVOLIUCIJA Jos prasmė, priežastįs 
ir pamatas. Parakė 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 audimo apdaruose ..................... 75c
•TONO JONY LOS (Kun. Jono Žibaus) RA

ŠTAI. Trijuose tomuose. Tilžėje, 1912 m.
‘ ’ $1.50

10c

11.

13

15.

16.

17.

18.

19

20.

verte S. M.
60c

25c

10c

10c

10c

25c

10c

Audimo gražiuose apdaruose
A. STRAZDO RAŠTAI. Su autoriaus au
tobiografija ir paveikslu. Chicago, Ill., 
1914. pusi. 77 ................................................ 25c
Gražiuose audimo apdaruose ................. 50c
ŠIRDIS. Itališkai parašė Edmundo de 
Amici. Vertė Matas Grigonis. Su dau
gybe paveikslų. Chicago, Ill. 1915, p. 362 $1.00 
Auksuotais ir spalvuotais audimo viršais $1.50 
DVASIOS GYVENIMO MEKANIKA. Pa-

tliros sąraša pridėjo ir svetimus žodžius pa
aiškino Dr. A. Garmus ir A. Rimka. Su pa
veikslais. Chicago, Ill., 1916, pusi. 148 
TEKNIKOS STEBUKLAI. Su daugybe 
paveikslu. Dviejose dalyse. Sulietuvino J. 
A. Chmielinuskas. Chicago, Ill., 916 m., 
112 pusi. Gražiuose audimo apdaruose.. 
DEŠIMTIES METŲ TAUTINĖ KULTŪ

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

čius. Brooklyn, N. Y.. 1918 m. p. 97.... 50c 
Gražiuose audimo apdaruose ................. 75c
LENKU APAŠTALAVIMAS LIETUVO

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

dokumentais, žemlapiu ir fotografijomis. 
Parašė M. Šalčius. Chicago, Ilk, 1921 m., 
pusi. 94 ........................................................ 60c
KITAS KARAS. Atsišaukimas į žmonių 
protą. Parašė Will Irwin, vertė V. K. Rač
kauskas. New York, N. Y., su paveikslais 
ir braižiniais. 142 pusi............................. 75c
PSICHOLOGIJOS VADOVĖLIS. Parašė 
Prof. G. čelpanovas, vertė J. Gedminas. 
Mokykloms ir savamoksliams. Su pieši
niais. Kaunas, 1922, pusi. 164 .............. $1.00

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 perkupčiai, taipgi ir 

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

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

JUOZAS SOLIS, Knygius
903 West 33rd Street,........................ Chicago, Ill.

35c

50c

25c
50c

b

27.

30.

31.

32.

■c

C
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VIENINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR I'ROGRESIVĖS 
MINTIES DIENRAŠTIS:

“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos liaudies reikalus, tvirtai 
stovi už žemes reformą ir stovi sargyboje obalsio: “Lais
va nepriklausom i, demokratinga Lietuva su Vilnium ir 
Klaipeda.”

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

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

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo laiko yra papuošiama kari
katūromis ii p.aišiniais.
Kaina: Lietuvoje mėnesiui 1 litai, užsieny] 5 litai.

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

i
f 
i 
!§

B

Naujas Savaitinis Am. Lietuvių Laikraštis 
66

EINA KAS ŠEŠTADIENIS
Metams Suv. Valstijose - - - $2.00 
metų ------ 1.00

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

tykit “VARPĄ”, kuris, nieko neužikabindanias, paduoda 
ir nušviečia tik įvykius. Indėk j konventą dvidiolarinę 
(S2.00) ir pasiųsk “Varpo” Administracijai, o gausi jį.

Kaina 
Pusei §

!5

;c

[c
i
K

Chicago, Ill3251 So. Halsted St.
Xfiitii Cžlili ii in'i *; .X. iif. X .*

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo
nėms.

NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 
kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill

g 
•1 tt

tt

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingu molcsliškii straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki, 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. Pašalpų 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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Kas Girdei
Dirbantiems naktimis specia

lus klesos bus laikoma seredo- 
mis nuo 8 ryte, Citizens’ Biure.

SI Old Court House, ant Publik 
į j skvero. Moterims klesos bus 

‘°''1 seredoj nuo 2 vai. po pietų, ten 
SLA. 136 kuopos susirinki- (p£*

mas bus 'laikoma seredoj, balan- | 
džio 2 d., nuo 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių svetainėj, 6835 Supe
rior avė. Kviečiama visus na
rius susirinkti, nes šiame susi
rinkime bus tariama daug svar
bių dalykų ir bus bdlsavimas už j 

tik tn kšmo kėlimu, kaip kuopų į Centro Viršininkus, taipgi kal- 
.-.u ■ irinkimuose taip ir seimuc.-e ■ bama apie ateinantį Seimą.
jeigu kurie buvo. Del jų prisi-l S. čerauka, organiz.
eina visi reikalai su tam tikru Į 
intempimu pervaryti, 
ra laiko i 
ir

Kam jau nėra žinomas dabar
tinis (kandidatuojamas ant pre
zidento T. Dundulis, kuris yra 
atsižymėjęs savo pasekėjų me- 
kanišku tvarkymu. Todėl to- 

im siaurai partijiniam negali 
ti vietos bepartinė.j organiza

cijoj, jos valdyboj. Tas pats ir 
su visa eile kitų. Mes gana ge
rą pavyzdį turime savo kuopoj 
iš kairiųjų. Niekad nelieka lai
ko svarstymui organizacijos rei
kalų už jų savitarpinių barniii. 
Panašiai buvo ir pereitam susi
rinkime. Kad pirmininkas ne
būtų sulaikęs (jau kuriems ir 
taip pertoli buvo leista) tai bu
tų ir už krutu vieni kitiems su- 
sistvėrę. O vis tik už savo par- 
tiviškus kromelius. Taigi kuo- 
daugiausia atidos į tokius dar- 

privalo atkreipti, ir 
susirinkimuose ga- 

tckii’.s dalykus pra-

į Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Dr. Klimas.! 
kandidatus, 
Susivieniji-

Fondo su

Daktaro-Kvotėjo —
Įsidėmėkit šiuos 

po kurių valdymu 
m as bus saugus.

Apie kairiuosius 
didėtų.
Ii kad jie nėra nieikuom daugiau 
Susivienijime atsižymėję kaip

ATIDAI SLA. 14 KUOPOS 
NARIAMS

Kaip žinote, sekančiame kuo
pos susirinkime, kuris įvyks ba
landžio 3 d„ ketverge vakare, 
nuo 7:30 v., Lietuvių salėje, bus 
daug svarbių reikalų, taigi su
sirinkimas bus gana svarbus. 
Bus rinkimas Centro Valdybos, 
balsavimas reikale suvienijimo 
Prieglaudos Namo
Našlių ir Našlaičių Fondu, ap-' 
kalhąjimas apie busintį Seimą, I 
kuris netrukus įvyks, (kaip tai: i 
parupinimas įnešimų, rinkimas 
delegatų, ir visa eilė kitų bėgan
čių reikalų.

Taigi gerbiami SLA. 14 kuo
pos nariai, budėkite ir be jokio 
išsisukinėjimo bei pasiteisinimo 
kam tik iš širdies apeina labas, 
gerovė ii- šviesesnė ateitis kaip 
musų pačių taip ir Susivieniji
mo, būtinai atsilankykite nors 
sekantin susirinkimam

Ypatingai vienas svarbiausių 
klausimų šiame susirinkime bus 
tai balsavimas ant SLA. Pildo
mosios Tarybos, ką 
žiūrėti ir žinoti kam 
Idos milžiniškos ir 
pasaulyje Lietuvių 
jos vairą.

kan-
tenka tik tiek pažymė-

Warren, O., prie upės atrasta 
valizoj lavonas kelių valandų 
amžiaus mergaitės. Lavonas su
vyniota Į laikraštį.

LAIŠKAS BROLIU LIETUVOJE 
Andriui Bieliniu!. Naujikiu kaime

veriantis t;

St. Olaf Liuteronų Choras, iš, 
progų viską ramiai st. Olaf Kolegijos, Northfield, 

nuosekliai apsvarstyti. j Minn., važinėjo po Ameriką su 
koncertais. Clevelande'tas cho-, 
ras duos koncertą balandžio 11 i 
<]., 8:15 vai. vakare, Public Au- • 
d i tori ran.

Chorą vadovauja žymus mu-l 
zikes žinovas F. Melius Chris-, 
tiansen, iš St. Olaf Kolegijos.

Dainuos pažymių muzikų dai
nas, kaip Johann Sebastian Ba
cho, Johann Brahms, Aleksandr 
Greeaninovo, Rachmaninovo ir 
kitų.

Marčiulionio ir Banaičio pra
kalbos. Balandžio apie vidurį 
Clevelandiečiai gaus progos pa-

Sveikinu visus jus iš ClevMan-

me pačiame mieste kur iš< 
“Dirva”, užrašau tau. Broli.

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per 'Dirvos’ Agen

tūrų šios ypatos

AKRON, OHIO
Kovo 19 d., S. Tamašauskų 

keturių metų mergaitė bežaiz- 
dama lauke apie sukurtą ugnį 
įgriuvo ir dikčiai apsidegino — 
ant rytojaus ji mirė.

Lietuviai katalikai taip pamy
lėjo savo kleboną, Kun. Cybelį, 
kad vieną dieną paarpijes susi
rinkime bažnyčios reikalams su
dėjo suvirs $600.

Agnieška G. taip įsiėdė vie
tiniams gyventojams kad jie, 
nenorėdami po teismus tranky
tis su ja, apskundė ją jos vyrui 
kad prilaikytų jos ilgą liežuvį. 
Vyras norėjo savo moterį geru 
suvaldyti, ‘bet ji tuoj puolė aht 
vyro jį įmušti, bet nepasisekė: 
pati gerai gavo apkulti ir dabar 
vaikščioja juodom uždaužytom 
akim.

Vienas vyras, vadinamas Dži
nus, Ibudamas girtu nuėjo pas 
kaimynus nešinas kelių sieks
nių lentą kaimynus apdaužyti. 
Kaimynų sumušti nepasisekė, 
tik langą išdūrė. Už tai kaimy
nai Jeruzolimo piliečiai už kė
limą ' ermyderio nakties laike

atėmė 
už iš- 
ir pa- 
visam

tarp jų, Džimą ' apkūlė, 
lentą ir liepė užmokėti 
mušta langą, ką Džimas 
darė. Dabar sako turi
amžiui mokslo kad daugiau jo 
žydai nemuš ir raudonos nosies 
nenešios. Geriau užsirašytų lai
kraštį ir skaitytų. Meiženis.

PARSIDUODA PIGIAI
Dvylikos rūmų stuba, vieno augšto muro budinkas, 43x80, su visu 
duonkepyklos intaisymu ir bizniu, Lotas 50x200. Vieta yra gera ir 
biznis gerai eina. Norintis tą bizni varyti gali iš pirmos dienos pi
nigą padaryti. Reikia įmokėti $5,000, likusieji ant lengvų išlygų.

. THE BIRUTE’S BAKING CO.
4608 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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nariai turi 
paveda to- 
didžiausios 
organizaci- 

Mano nuomone, kad
SLA. nariai iki šiol pilnai patai
kydavo kam tas vairas inteikti 
— tiems kuriems nuoširdžiai 
rūpėjo, rupi ir rūpės Susivieni
jimo laibas, (gerbūvis ir saugus 
užtikrinimas ateities, pataikys 
ir dabar. Nereikia daug dabar
tinę Pildomąją Tarybą rekla
muoti, jos pačios darbai už sa
ve kalba išauginimu organizaci
jos iki 15,000 narių ir iki pusės 
milijono dolarių turto.

Nors šių rinkimų lakštas pa
rodo kad Maskvos garbinitojai 
įsispraudė į visus urėdus su sa-;(;k ka pabplaukes į 
vo-kandidatūra, bet nariai bukit 
atsargus nuo jų ir tinkamai at-j Xo gimtini krašta 
skirkit. Arba kitaip sakant, j pįreite 
tinkamai paskirkite kuriems kas , meĮu ; 
valdyti — Maskva ar Susivieni-j 
jimas. Mes žinome jų tikslą ga- 
na aiškiai - kaip tik prisišlietu ?ia_ dar,bini.nkai visai mažai 
jie prie SLA. turto tuomet jau tegaū,na darbu> neturi nci 
nebutų skupumo visai propagau- ,.v;) ^..j žicmoį metu, kadan. 
dai už viso pasaulio prdetana-(gi d bi, nega„na, ukininkai 
tą, o labmuta Ue Maskvą. J. . spėkulia,nt išnaudojami,

Del ęaugumo v, m Siinv.eni-, gav() produ.ktus atidlloda ko 
jimo aš rekomenduoju laikytis!^ u- dyka> beį fuo tanm mies_ 
už sekančius kandidatus: l tuf,e ma/Įas ]abai brangus.

K. Grinius yra geras patrio
tas ir veiklus Sandarietis. Jis 
nepeikia Lietuvos nei nieko te
nai nesmerkia, tik apsako kaip 
abelnai dalykai stovi iš kurių 
nei vienas negali išsisukti.

bus narini 
besilankant 
les lengvai 
šalinti.

Todėl visi SLA. 1d kuopos na
riai, į susirinkimus! Narys.

Sugryžo K. Grinius. Seredoj, 
iš New 
Griniūte,

Lie-
lYorko į Clevelandą K.

laivu i: 
išvažiavo į 
apsilankyti

Prabuvęs pusę 
matęs daug visko, su- 

:o su nevisai geromis žinio- 
Pasakoja kaip žmoneliai

K. Grinius

Ant prezidento — St. Gegužis, 
Vice-prez. — V. Kamarauskas, 
Sekretorės — P. Jurgeliutė, 
Iždininko — T. Paukštis, 
Globėjų — J. M. Danielius ir 

J. žemantauskas

Jurgis Pivariunas ...............L100
Viktoras Pivariunas ............. 100

....... 50 

....300 

.. .100 

.... 100 

.... 130 

.... 500 

.... 200 

.... 100

PAJIEŠKO.IIMAS Iš LIETUVOS
Pajieškau savo pusbrolių: Petro, 

Juozo ir Kazio Paugonių, ir pussese
rių: Pranės, Onos, J ievos ir Elenos 
Paugonyčių — visi Miklušenn kai
mo, Rumbonių pašto, Alytaus apsk. 
Pajieškotoja norėdama susirašinėti 
prašo atsiliepti šiuo adresu:

Alytus, Vilniaus g. 27, 
AGOTAI MIGLINAITEI.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

Vincas Nemina .........
Juozas Samulaitis . .. .
Adomas Kučinskas . ..
Povilas Grigaliūnas 
Adomas Bieliauskas . .
Uršulė Kručiutė.......garbintų Lietuvos moksleivių,

Kauno Universiteto Studentų | Stanislovas Minikas 
Korporacijos “Neo-Lithuania”! Juozas Zubrickas ...
(“Naujoji Lietuva”) atstovų, I Morta Anast. Breiva......... 100
kurie renka aukas baigimui sta-Į'^uozas Tamošaitis .
lyti moksleiviams gyventi na
mo, nes Lietuvos Universiteto 
studentai veik neturi kur pasi
dėti į mokslus nuvykę.

....350

Visiems siuntėjams paleido
me priėmėjų pasirašytas 

kvitas.

T. M. D. nariams ir visiems 
abelnai. Šiose dienose gauta ži
nių jog jau atsiunčiama iš Lie
tuvos nauja TMD nariams kny
ga, puikus veikalas “Princas ir. 
Elgeta” (arba Kunigaikštis ir 
Ubagas). Tą knygą gaus TMD. 
nariai dar šį pavasarį.

Prie to, baigiama sutartįs ir 
tuoj bus pradedama spausdinti 
kitas didelis veikalas, “Pasaulio, į’nt Westropp 
Istorija”, kurią taipgi gaus 
pilnai užsimokėję Tėvynės My- 1769 E. 
letojų Draugijos nariai. “Pa-j dvie 
šaulio Istorija” bus trijose kny
gose, apie 1,300 puslapių išviso, 
su daugybe paveikslų ir žemla- 
pių apsakančių istoriją ne tik 
žodžiais, bet ir vaizdais.

“Pasaulio Istorija” yra

Kreipkitės vėl: 

“Dirvos” Agentūra 
3352 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.

KAMBARIAI ANT RENDOS — trįs 
paskiri kambariai tinkami pavie

niams vyrams gyvent po vieną arba 
dviese. Lietuviškoj šeimynoj. Kreip
kitės vakarais po 5 vai. 6911 Supę-
rior Avenue.

STUBA, 8 kambariai, parsiduoda, 
. > avė., arti E. 152 St. 

Labai patogi kuriam ta vieta tinka.
Klauskit Joseph II. Griffin 

i. 63 St. Rand. 288

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. 288

GERIAUSIAS PIRKIMAS MIES
TE. 12 kambarių namas, 2 šeim., 

viskas moderniška, 3 garažiai, lotas 
džiausiąs skaitymui veikalas ko- 40x120. Kaina $11.700; reikia įmo- 

... . .... . keti $4,500. Kreipkitės pas (13)kt siais laikais kas is Lietuvių J0S glOBOKAR
6600 Bliss Av. i piet. St. Clair ir EfiS.

di-

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akiu Gydytojas

Ofiso valandom 
10 ryte iki 1! 
2 iki 5 po pi®' 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 11

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 1 
Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos)

ANTANAS BARTKUS UŽ PADĖTUS TAU 
PYMUI PINIGUS

EH ]□[ 1E

APSAUGOKIT SAVO BRANGIAS 
POPIERAS IR DOKUMENTUS

Nuo Vagies — Ugnies — Pametimo

kada norit 
pasiteiraut.

Pasidėkit musų Saugiose Dėžutėse di
delėje naujai Įrengtoje Bankinėje Šė
poje (Vault) — neprieis nei vagis, nei 
ugnis, ir nerizi'kavosit 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 dienų.

Atdara dienomis ir vakarais — 
galit ateiti ir prieiti. Ateikit

PUIKIAUSIA STUDIO
Visada j asų pavei
kslai išrodys artis
tiškai jeigu fotogra
fuosi tės musų stu
dijoje. Darbas pa
daroma atsakančiai 
ir pritaikoma gra
žios pozos. T rau
kiama vestuvių ir' 
kitokios grupes, ir 
pavieniai 
Artistiški 
šokiems 
lams.

1197 East

THE A. B. SAVINGS & LOAN CO
3354 Superior

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

nuo 6 iki 8.

paskesnio išleisti. T. M. Drau
gija deda į to veikalo išleidimą 
tūkstančius dolarių norėdama 
suteikti visuomenei ką nors tik
rai naudingo ir būtinai reikalin
go. Visuotinos istorijos Lietu
viai kaip ir neturi.

Knygos perkant apsieis apie 
$10. Taigi geriausia prisidėti 
prie Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos ir gauti tas visas knygas už 
metinę mokestį $1. Prie to, įs- 
tojantiems naujiems nariam at
sieina 50c. įstojimo tai ir vis
kas.

Kurie užsimokės dabar įsto
dami į kuopą už šiuos metus, 
gaus knygą “Princas ir Elgeta” 
ir “Pasaulio Istoriją”. Kurie 
atidėliotų, kitą metą už pirmą 
Istorijos knygą turės mokėt pil
ną kainą. Taigi rašykitės į T. 
M. D. 20-tą kuopą.

Kuopos susirinkimai būna po 
pirmam trečią utarninką Lietu
vių salėj, nuo 7:30 vai. vakare.

K. S. Karpavičius,
TMD. Centro Pirmininkas.

ir vaikai, 
rėmai vi- 
paveiks-

BILIARDAI ir vieta parsiduoda pi
giai iš priežasties nesutikimo su 

pusininku. Penki stalai, 4x8, Cigaru 
šėpa ir kitos reikmenis; 
nis tani kas to jieško. 
tuojau. Duodamą ant išlygų, 
gerą biznį, $700 į menesį. 
$1,600. Kreipkitės

KRAUSE Tel. Main 
325 Buckley Bldg. 1501

iac ac

Dirvcs” Spaustuvė įsigijus automa
tiškas spausdinamas mašinas atlieka 
spaudos darbus pigiausia už kitus

PLAKATŲ 6x9 colių didumo kainos 
' 500 plakatu___ __$2.50

1000 ”  $3.50
1500 ”  $5.00
2000 ”  6.50
PLAKATAI 9x12 didumo 
500 plakatų ------- - _$3.50

1000 ” ________ $5.00

Ir kitos kainos taipgi pigesnes

KAM DUOTI KITUR IR MOKĖTI 
BRANGIAI?

Pilietybes popierius išsiimti 
norintiems atidaroma vakarinės 
mokyklos nuo 7 iki 9 vakarais. 
Kurie turi pirmas popieras, ir 
suėjo laikas išsiimti antrąsias, 
atsilankykit šio-se patogiose Lie
tuviams mokyklose:
Collinwood Junior High School

St. Clair ir E. 152 St Paned. 
East 79th St. Library

1215 E. 79th St. Utarnink. 
St. Clair Library, St. Clair ir E.

55th St. Ketv. ir Pėtn.
Tai yra moterims ir vyrams 

klesos prisirengimui prie pilie- 
tyibės. Nueikite.

Kreipkitės 
Daro 

Kaina 
(14) 

8213 
Euclid

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

PAVEIKSLAI BUS RODOMA 
DOVANAI

Bus parodoma paveikslai kaip Pra
našas Jonošas tapo pagautas į Bang- 
žuvūs pilvą (Peklą) ir išbuvo tris 
dienas, ir tapo išspjautas ant kran
to (Jonošius 2:1-11). Bus rodoma 
kaip Aniuolas Gabrielius apsireiškė 
Marijai. Aniuolas tarė Marijai: Tu 
pagimdysi kūdikėlį. Marija atsikal
binėjo sakydama: Aš nepažįstu vyro, 
kaip tai stosis? Aniuolas jai atsakė: 
Tu radai Malonę po Dievo veidu ir 
tas stosis Dievo Galybėje. Marija 
atsakė aniuolui šiais žodžiai: Aš es- 
mi tarnaitė tavo, tegul stojas pagal 
žodį tavo (ką reiškia gimdysiu, au- 
gysiu). Mes matom šiandien kaip tą 
atsitikimą yra paėmę už Maldą, o tai 
musų broliai katalikai kaip tik var
pas suskambina tuoj ant kelių puola 
ir kalba tą “Aniuolas Dievo apreiškė 
Panai Marijai, šitai aš tarnaitė tavo, 
tegul stojas pagal žodžio tavo”. Dar 
nėra taip keistai jeigu moterįs taip 
kalba, bet ir jaunos mergaitės ir tos 
drauge taip sako, bet žiūrėkim ir 
vyras atsiklaupęs ir tas sako, “Šitai 
aš tarnaitė tavo, tegul stojas pagal 
žodžio tavo”, tai reiškia kad ir vy
ras nori gimdyti taip kaip Marija. 
Paskui žmonės sako: Meldžiaus, mal
dos Dievas neišklauso. Jeigu Dievas 
butų tokias maldas išklausęs tai vi
si vyrai butų gavę gimdyti. Šitas 
apreiškimas nėra už maldą bet atsi
tikimas buvo, ir tai nėra jokios nau
dos nei Dievui nei tam kuris kalba.

Ateinantį Nedėldienį bus parodyta 
paveikslais. Pradžia 3 v. po pietų, 
7017 Superior Ave. Inžanga Dova
nai, Kolektų Niekad nebus.

79th Street

JOHN JUŠKA
Pripildom batarejas, taisom vi
sokius elektriškus daiktus prie 
visokiu automobilių. Taisom 
batarejas, starterius, generato
rius, užžiebus, žviesas, svičius ir 

visokias vielukes.
Ir mes garantuojant visą savo 

darba.
4110 SUPERIOR AVE.

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

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

ČEVERYKAI
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

6014 BROADWAY
■■WrAWA'.'.W.V.WAAW 
į LOUIS EISENBERG | 
įTuri Geležinių Daiktų, Pečių,į 
5 Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, į 
% Lieja ir Stogams dangalų < 
į 1169 East 79th St. N. K. į 
S Princeton 1337-K į 
VAWWAYAW-VAWAW

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos

‘“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos Šaulių 
Sąjungos leidžiamas. Jamę gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas” drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bes priešus.

“TRIMITE” dedama šiaip gražių apisakėlių, istorinių įvykių ir įžy
mių žmonių gyvenimo aprašymų, straipsnių, eilių, retų atsitiki- 

__mų ir moksliškų išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tų, ir tt.

“TRIMITAS” rašoma lengva ir mažamoksliams aiškiai supranta
ma kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti tikru 
draugu ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynės gynime, visuo
meniniam ir kultūriniam darbe.

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Lietuvoje metams 7 litai 50 centų; pusmečiui i litai. Amerikoje 
metams $1.50, pusei metų 80c. Atskiras numeris 5c.

Amerikos Lietuviai! Užsirašykit “TRIMITĄ” sau Amerikoje ir 
savo giimnems bei pažįstamiems Lietuvoje.

Amerikoje “TRIMITĄ” galima užsisakyti per:
L. šaulių Atstovų — A. žemaitis, 3251 S. Halsted St. Chicago, Ill. 

I’r. Narvydas, 38 Park Row (Room 816) New York City.
Lietuvos šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarę.

“TRIMITO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA 
KAUNAS, LAISVĖS AL. No. 26.KALENDORIUS

Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra reikalingas 
Kalendorius kad turėti kaipo informaciją: apie šven
tes, istorinius įvykius, ir šiaip gerų pasiskaitymų. 
SANDARA šiais metais kaip tik išleido tokį Kalen
dorių, kuriame telpa daug eilių, informacijų ir šiaip 
naudingų skaitymų. Kalendoriaus kaina tik 25 et.

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

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

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

Boston 27, Mass.327 E Street


