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Pavasarinės Nelaimes
Užklupo Suv. Valstijas

TEISIU DEPARTMENTO SEKRETORIUS AT
STATYTAS. SKANDALAS PLEČIASI

TVANAI, PERKŪNIŠKOS AUDROS IR ŠAL
ČIO VĖTROS PRIDARĖ DAUG BLĖDIES.

Žuvo Desetkai Žmonių Paskirose Šalies Dalyse; 
Nuo Šalčio Krito Daug Galvijų; Tvanai ir 

Vėtros Sunaikino Daug Turtų.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Užmušta 26 angliakasiai. — 
West Virginia valstijoj, Yukon 
■kasyklose eksplozijoj užmušta 
26 darlbininkai. Eksplozija, iš
tiko apie tris ketvirtdaliai my
lios gilumo žeme j e.

Visa sritis sujudo, šeimynos 
vaikščiodamos apie 'kasyklas 
verkia savųjų. Keliolika lavo
nų jau išimta. •

Plymouth, Pa. sustreikavo su- 
virš 4,000' angliakasių protes
tuodami prieš sumanymų nu
mažini mokestį. Numušta 10 
nuošimčių.

Kansas City, Mo. — Eina de
rybos už nustatymą angliakasių 
algų pietvakarių kasyklų dis- 
trrktui. Abi pusės griežtai lai
kosi savo nusistatymų.

Philadelphia.. Pa. — Operato
riai ir unijistai angliakasiai pa- 
sirašė trijų metų algų sutartį. 
Algos pasilieka tos pačios kaip 
dabar. Vienas operatorių pa
reiškė kad del tos sutarties tu
rės bent pusė kasyklų užsidary
ti centralinėj Pennsylvanijoj, 
nes algos esą perdidelės; ne- 
unijistų darbininkų dirbamos 
kasyklos daug pigiau pagamina 
anglį; užtai unijistines pralen
kia rinkoje.

Kanawha, W. Va., angliaka- 
syklos, operuojamos Clevelan- 
diečių savininkų, užsidarė delei 
nesudaryrno sutarčių su unija.

Yorkville, O., 2.000 darbinin
kų turėjo pertraukti dirbę delei 
tvanų. Belmcnt ir Jefferson 
apskričiuosę angliakasiai turėjo 
sustoti veikę kada užsemta ka
syklos. Viso del vandens užsi- 
liejimų laikinai Ohio valstijoj 
neteko darbo apie 5,000 darbi
ninkų. .

Chicago. — Rock Island gelž- 
kelio darbininkų streikas, pra
dėtas 1922 metais, dabar pasi
baigė. Kompanija buvo paėmus 
streiklaužius ir nepaisė strei
kuojančių. Dabar, tarpininkau
jant Amerikos Darbo Federa
cijai, sutarta imti atgal senus 
darbininkus.

Clevelando pašto darbininkai 
prašo savo distriktų kongres- 
manų Washingtone dėti pastan
gas padidinimui pašto darbinin
kų algų. Kongresui paduota bi- 
lius tame klausime, darbininkai 
nori kad kongresmanai tą bilių 
remtų.

Bremerhaven, Vokietijoj, pa
sibaigė laivų prieplaukų darbi
ninkų streikas.

Londone, Anglijoj, keleto die
nų travmajų darbininkų strei
kas pasibaigė. Algos pakelta 
po šešis šilingus. Streikavo apie 
40,000 darbininkų.

Tvanų, Audrų ir Šalčio 
Nelaimės

Chicago. — Kovo mėnuo pa
sibaigė Suvienytose Valstijose 
su dideliais nuostoliais gyvybių 
ir turto.

Tvanai ir audros buvo to vi
so priežastimi.

Ohio valstijoj kovo 29 d. už
simušė keturi gelžkelininkai lo- 
komot’vui nupuolus nuo tilto j 
upę. Akrone užmušta žmogus 
audros išverstu medžiu. Defi
ance užmušta žmogus audrai 
suardžius garadžių, keletas su
žeista. Daug miestų apsemta 
upių užtvinusiais vandenimis, 
sulaikyta daug traukinių.

Iš Kentucky valstijos ateina 
žinių kad audra išgriovė tris 
kaimelius.

Pietvakarinėse valstijose, Ok
lahoma, Kansas, Missouri ir ki
tose žuvo apie 15 žmonių nuo 
audrų, tvanų ir kalnų sniegų nu- 
slinkimo.

Kada vienose valstijose žai
bai užmušė po kelis žmones, ki
toje, Minnesota, sniego pūgos 
padarė daug blėdies, žuvo keli 
žmonės.

St. Paul, Minn., prisnigo aš
tuoniolika colių sniego. Sulai
kyta visa komunikacija.

Upės Ohio, West Virginia, 
Pennsylvania, Maryland valsti
jose išsilieję apsėmė daug mies
telių ir miestų. Raudonojo Kry
žiaus organizacija paskyrė ko
mitetą gelbėt nukentėjusiems.

Trisdešimts trįs žmonės žuvo 
gale pereitos savaitės, apie de- 
sėtkas dar žuvo nedėlioj, kovo 
30 d. Nuosavybės nuostoliai kį- 
la iki milijonų.

Ohio valstijoj tvanai dau
giausia užėjo aplink East Liver
pool ir Steubenville, kur užtvino 
namai, gelžkelių relės, ir reikė
jo uždaryti dirbtuves.

Kovo mėnesio bėgiu oras bu
vo vidutiniškas, nešaltas. Da
bar tūlose vietose užklupę šal
čiai padarė daug nuostolių au
galams ir galvijams. Daug gal
vijų sušalo Missouri valstijoj.

Įleisią Vokietiją Tautų 
Sąjungon

Paryžius. — Poincare gal su
tiks įleisti Vokietiją į Tautų Są
jungą jeigu Vokietija sutiks 
priimti ekspertų komisijos nu
statytu® atlyginimo planus ku
rie tuoj bus gatavi (žinoma jei
gu jielbus Francuzams geri), ir 
jeigu Vokietija leis aliantams 
peržiūrėti jos militarį stovį bei 
sutiks laiks nuo laiko leisti ali- 
antų komisijai peržiūrėti Vokie
tijos ginklų jiegą.

Montreal, Kanadoj, astuoni 
apsimaskavę banditai užpuolė 
Hochelaga banką pagrobdami 
$142,288. Mūšyje žuvo vienas 
banditas ir vienas banko darbi
ninkas.

Poincare Išėjo — Vėl 
Sugryžo

Paryžius. — Francuzijos pre
mjeras Poincare, po kivirčių ir 
vaidų, priverstas rezignuoti su 
savo ministerių kabinetu, atsi
statydino pereitą savaitę. Tai
gi pasibaigė jo premerytstė.

Bet jis vėl sugryžo, ir jo val
džia prasidėjo išnaujo. Prezi
dentas Millerand vėl užsiprašė 
Poincare 'užimti premjero vietą 
ir susidaryti naują kabinetą.

Poincare ant to sutiko, nors 
rezignuodamas buvo pareiškęs 
jog metė tą vietą visai.

Poincare tuoj susidarė sau 
naują kabinetą ir pareiškė kad 
jis savo pirmesnių nusistatymų 
nepakeis. Taigi vėl bus tas pat 
tampymasi tarptautiniuose rei
kaluose.

Grekų Tuotuoliai už 
Respubliką

Londonas. ■— Penkiolika Gre
kų milijonierių sudarė komitetą 
varymui propagandos už įsteigi
mą Grekijoj respublikos.

Grekijos seimas pereitą sa
vaitę priėmė nutarimą kuriuomi 
panaikinama karališka dinasti
ja jų šalyje. Dabar dar bus lei
sta gyventojams' apsibalsuot ko 
nori, irespulblikos ar monarchi
jos. Balsavimams bus naudoja
ma baltas pcpieris už respubli
ką, geltonas už monarchiją, nes 
Grėkai nemėgsta geltonos spal
vos kadangi ji subendrinta su 
malarija.

Kyšiai Praleidžia Alų
New York. — Alaus ir deg

tinės gamintojai papirkinėja fe
derating agentus kad nesimaišy- 
tų jų spekuliacijose platinant ir 
pardavinėjant tuos uždraustus 
gėrimus. New Yorko ir New 
Jersey baivybės agentai papir- 
kiniėfjama, sako, kad neįleistų 
Pennsylvanijos alų j tas valsti
jas, bet kad jose naudotų New 
Jersey valstijoj gaminamą alų. 
Valdžios agentai esą paperkami 
nesikišti į šiaip bravorų biznį.

Tekiu budu agentai gavo ky
šių į $60,000 bėgyje poros mė
nesių.

MacMillan Sveikas
Hartford, Conn. — MacMil

lan, kuris pereitą vasarą išva
žiavo į šiaurę tyrinėti šiaurinių 
jūrių, nors nieko nuo jo negir
dima, sakoma esąs sveikas ir vi
si su juo esanti žmonės gyvi, 
nes retkarčiais nuo jų gauna
ma radio žinios.

New Yorke, Woolworth bu- 
dinkas, augščiausia pasaulyje 
budavonė, parduota į 'kitų savi
ninkų rankas. Kaina yra vie
nuolika milijonų dolarių.

New Yorke, Columbia Univer
siteto studentai pagrasino aplei
siu Furnald Hali bendrabutį jei
gu iš jo nebus prašalintas vie
nas juodukas studentas. Uni
versiteto perdėtinis pareiškė jog 
“Studentas radęs netinkamu ap
linkybes, gali bendrabutį aplei
sti, nereikia prievarta jame bū
ti”. Juoduką prašalint atsisako.

EKSPERTU KOMISI
JAI NESISEKA

Paryžius. ;— Imdamiesi dar
bo, Vokietijos tyrinėjimo eks
pertai, po vadovyste Ameriko
no Dawes, tikėjosi tuojau per
mest akim viską, parašyt juodą 
ant balto, ir nesutikimai tarpe 
Francuzijos ir Vokietijos pabai
gta, Europos atgaivinimas pra- 

| dėta. Bet visai kitaip stojos.
Kiek dirbta ar ne, vistiek pa

silieka Francuzijos užsispyri
mas tas pats ir jis yra svarbiau
sia klintimi prieiti prie susitai
kymo.

Francuzija sutinka kad Ruhro 
industrijos 'butų atgrąžinta Vo
kiečiams, bet nori kad Belgijos 
ir Francuzijos kąriumenės pasi
liktų Ruhre ir butų gatavos už
imti gelžkelius kada reikia. Vo
kietiją sako dar sykį turi per- 
egzaminuot peržiūrėjimui kaip 

: militariš'kai stovi ir kad tikrai 
I butų nusiginklavus. Vokietija 
turi ir toliau tas kariumenes sa- 

I vo lėšom užlaikyti. Net reika- 
i lauja kad Suv. Valstijos garan
tuotų Francuzijai apsaugą.

Vokietijos industria'listai ir 
bankininkai reikalauja kad vis
kas Ruhre butų atgrąžinta Vo- 

I kiečiam®. Nesutiks ant Fran- 
euzų kontrolės. Nesutinka lei
sti aliantams kontroliuot jų mi- 
litarę organizaciją ir ginklus.

Anglija ■ negali pasijudint to
liau nuo savo pirmesnio nusista
tymo. McDonald nori remti tu- 
lu$ Francuzų norgį, bet priešin- 

I gas kitiems. Jo'partija pasida
linus, daugelis nori kad Francu- 
zai apleistų Ruhrą.

Nesutarimas lieka po senovei 
į ir Ruhro klausimas yra dar tik 
I ateities karo ar taikos klausi- 
' mas.

Patįs ekspertai savitarpyj ne
susitaiko, net trumpam laikui 
buvo pertraukta jų darbas.

Nesutarimas yra svarbiau
siuose punktuose: nustatymas 
sumos atlyginimų kiek Vokieti
ja turi mokėti; Anglai ir Ame
rikonai pritaria nustatytoms su
moms, Francuzai gi priešinasi. 
Nesutariama ir del tvarkos kon
troliavimo Ruhro bei muitų mo
kėjimų.

Vokiečių spauda kritikuoja 
jau iki šiol atliktą ekspertų dar
bą. Gal ir tie ekspertai pradė
jo tyrinėjimus iš Paryžiaus, 
kaip Klaipėdos klausimo tyrinė
tojas, irgi Amerikietis, Davis, 
pradėjo iš Varšavos.

Debsą Vėl Statys Kan
didatu ant Prezidento 
Saramento, Cal. — Septyni 

socialistai delegatai, pasižadėję 
remti Debsą nominavimui sočia-' 
listų partijos kandinatu ant 
prezidento, pridavė California 
valstijos sekretoriui savo var
dus su reikalingu parašų skai
čium kad galėtų gauti vietos ant 
pirmlaikinių balsavimų baloto, 
gegužio 6 d. j

Senelis Debs ir numirs nesu-Į 
laukdamas kada socialistai jį iš-1 
rinks prezidentu. Jau per me- i 
tų eiles kaip jis statomas kan
didatu.

Dvylika Mirė nuo Deg- 
tines-Nuodu

Toledo, O. — Gerdami nuo
dingą alkoholį pereitos savaitės 
gale čia mirė dvylika žmonių.

Visi mirė baisiai besikauki n-
dami, kiti kankinosi net kelias lių reles — vietomis jie reikia 
dienas. Tokią “degtinę” jie ga- ' perkasti po apačia relių, kitur 
ve blešinėse dėžėse pirkti krau- išbudavoiti virš relių, nes dabar 
tuvėj', panašiai kaip perkama J daug žmonių užmušama važiuo- 
daržovės ar vaisiai. I jaut per gelžkelių reles.

ITALIJOJ UŽMUŠTA 
100 ŽMONIŲ

Salernoa, Italija. — Suvirs 
100 žmonių užmušta kalnų nu
slydimais apie Amalfi. Tūks
tančiai žmonių liko be pastogių 
žemėms užgriuvus kaimus. Dik
čiai dar žmonių nesiranda, ne
žinia ar jie užmušti, ar kur pa
bėgo bijodami sugryžti. Toje 
srityj viskas išgriauta, išvarty
ta medžiai ir skalos, žemai 
pradėjus slinkti garsas buvo lyg 
vulkanui išsiveržus.

Prigėrė 23 Jūreiviai
Londonas. — Gauta žinių jog 

netoli Dungeness susimušė Vo
kietijos laivas su Japonišku lai
vu, kuris ir nuskendo. Vokie
čiai paėmė 15 Japoniečių ant sa
vo laivo. Kiti Japoniečiai sa
koma tuo tai'pu miegoję ir nu
skendę su laivu, 23 išviso.

Šokiai Gelbsti Bažnyčiai
Dvasiškija skundžiasi kad da

bar bažnyčios beveik tuščios. O 
štai Kun. Guthrie, Šv. Morkaus 
Episkopalų bažnyčios klebonas 
New Yorke, įvedęs savo bažny
čioj “dvasiškus šokius”, kuriuos 
atlieka basos mergos, neapsigi
na minių. Reikia policijos tvar
kymui eilių žmonių prie bažny
čios. Matot, teatrai ir bažny
čios daugiausia patraukia žmo
nių kur matosi pusnuogių mer
gų. Nevisada kunigėliai galės 
laikytis prikibę prie senų pa
pročių. Reiks keist madas kad 
patraukus liaudį.

Balsavimas už Bok’o
Taikos Planą Žymus
New York. — Komitetas pri

žiūrintis balsavimus už Bck’o 
taikos planą gavo išviso balotų 
610,558; iš jų 12į/2 nuošimčių 
arba 76,381 balsų yra prieš, ki
ti visi, 534,177 balsų, arba 87į/ž 
nuoš., už.

Kaip komitetui paaiškėjo, vi
suomenė balsuoja už tą planą 
lyg but tikrai už panaikinimą 
karo, net nemano kad tai yra 
tik bandymas žmonių pažiūrų.

Kadangi paleidus tą planą ne
buvo skleista jokios propagan
dos balsuot už jį, aišku kad žmo
nės pageidauja taikos, ne karo.

Kaltina Elektros Daiktų 
Kompanijas už Trustą 
Cleveland. — Federalis teis

mas kaltina dvi elektros daik
tų kompanijas — General Elec
tric Co. ir Westinghouse Co. — 
konspiracijoje suimt į savo kon
trolę visus produktus ir kontro
liuoti daiktų kainas, kaip lempų 
ir kitų reikmenų. Tas reiškia 
sudarymą trusto, o valdžios įs
tatymai tą draudžia. Tos kom
panijos taip stengiasi dalykus 
sudaryt kad elektriškos lempos 
ir motorai skaitytus! jų nuosa
vybe net privatinėse krautuvėse 
iki žmonės nuperka. Tokiu bu
du krautuvninkai turi parduoti 
tuos dalykus kompanijų nusta
tyta kaina, nei kiek ne pigiau.

Mirusio Wilsono turtas sie
kia $250,000 vertės, kuris lieka 
jo moteriai.

New Yorko valstijos legisla
ture! paduota bilius reikalau
jantis kad valstija paskolintų 
8300,000,000 darbui panaikini
mui pavojingų kelių per gelžke-

Washington. — Suv. Valsti
jų teisių sekretorius (arba mi- 
nisteris) Daugherty liko prezi
dento priverstas rezignuoti po 
plataus išsivystymo didelių jo 
susipainiojimų su įvairiais kyši- 
nin'kystės ir pelnavimo planais.

Daugherty pridavė savo re
zignaciją trumpu laišku, o kitą 
laišką rašė prezidentui jau kai
po paprastas pilietis, gana šiur
kščiai išdėstydamas prezidento 
paisymus skandalistų, užsipuldi
nėjimams visokių tamsių ypatų, 
ir tt. Jis užklausė prezidento: 
“Ar ši valdžia bus įstatymų ir 
tvarkos valdžia, ar pataps val
džia terorizmo, smerkimo ir bai
lumo?”

Senatorius Wheeler, kuris va
dovauja Daugherty tardymo 
komisiją, sako kad reikalinga iš
kratyti visą teisių departmentą.

Dabar iš Coolidge kabineto 
atstatyta jau du nariai -— Den
by, laivyno sekretorius, ir Har
ry M. Daugherty, teisių sekre
torius.

Demokratų partijos senato
riai bando dar inpint į skandalą 
iždo sekretorių Mellon, o taipgi 
jau keliama reikalavimai atsta- 
tydint laivyno sekretoriaus pa- 
gelbininką Roosevelt, sūnų gar
saus mirusio prezidento Roose- 
velto.

Prezidentas Coolidge pareiškė 
priešinsis visomis įmonėmis to
limesnėms priekabėms prie jo 
kabineto.

Vienas buvęs teisių depart- 
mento agentas padarė šitokį už
metimą dabar rezignavusiam to 
departmento sekretoriui: “ant 
kiek teisių dėpartmentas liečia
si, jis nėra daugiau niekas kaip 
tik pirmiausia pagalba suk
čiams”; jis įrodė nekurias iš- 
dirbystes kurios naudojosi val
džios pinigais, o teisių depart
mental jų nepersekiojo ir ne
apkaltino.

Karo metu laike Wilsono tū
li orlaivių ir kitų karo reikme-1 
nu išdirbėjai apiplėšė valdžią,'

o kada jie susekti ir paskui in- 
tarti, laike Hardingo adminis
tracijos, Daugherty ir jo teisių 
depaftmentas jiems nieko ne
darė.

Sinclair, multi-milijonierius 
aliejaus išdirbėjas, nuomuotojas 
valdiško aliejų rezervo Teapot 
Dome, už prieštaravimą ir pa
niekinimą senatorių teismo in- 
tariamas ir bus teisiamas fede- 
ralio teismo.

Sinclair ipo areštu paimtas į 
teismą.

Amerikiečiai Padaryta 
Kardinolais

Roma. — Prie didelių iškil
mių, popiežius Pius padarė kar
dinolais du Amerikos arcivysku- 
pu, Mundeleiną iš Chicago® ir 
Hayes iš New Yorko. Jiem ko
vo 27 d. inteikta po raudoną 
plačiais bryliais skrybėlę kaipo 
ženklą jų naujo laipsnio. Iškil
mėse buvo apie 10,000 žmonių. 
Ceremonijos buna maždaug to
kios: po maldų, popiežius už
mauna kožnam ant piršto po di
delį safiro žiedą ir atlieka am
žių seną paprotį atidarydamas 
ir uždarydamas kardinolų bur
nas, paskui formaliai paskiria 
juos prie jų titularių bažnyčių. 
Kardinolas Mundelein turės ti- 
tularę bažnyčią vardu Santa 
Maria Del Pupolo, ir Hayes tu
rės bažnyčią titulu Santa Maria 
in Via Lata.

Kardinolai tų raudonų skry
bėlių tikrenybėj nenešioja, jie 
tik parsivežu į savo katedras 
jas pakabina ant auksinio siūlo 
virš altoriaus, kur jos pasilieka 
iki kardinolo mirčiai, tada gi ji 
padedama ant nabašninko gra
bo.

Belgijos valdžia stengiasi pa
daryt New Yorke sutartį gavi
mui 850,000,000 paskolos kredi
to formoje. Belgija nori sudru- 
tint savo pinigus.

Statement cf the Ownership, Management, Circulation, 
etc., Required by the Act of Congress

of August 24, 1912
Of DIRVA. published weekly at Cleveland, Ohio, for April 1st, 1921

State of Ohio
County of Cuyahoga ss

Before me, a Notary Public in and for the State "and county aforesaid, 
personally appeared AUG. JANKAUSKAS, who. having been duly sworn 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly 
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown 
in the above caption, required by ti e Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are:

Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO. INC.
Editor: K. S. Karpavičius, 7216 Melrose Avenue, Cleveland, Ohio.
Managing Editor: None
Business Manager: Au.* . Jankauskas, 7913 Superior Ave., Cleveland, O.
2. That the owners are:
THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC.
A. B. Bartoszewicz, 14853 Shore Acres Drive, Cleveland, Ohio
K. S. Karpavičius, 7216 Melrose Ave.. Cleveland, Ohio
V. K. Račkauskas. London, England
V. S. Jokubynas, Worcester, Mass.
3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holders 
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* Iš Lietuvių Gyvenime.
į£į$Žįįįįįįįįįįįį se, duoda mums vilti žiūrėti į 

jį šviesią teatro ateitį. GerSau- 
xį|S'ias jiems užmokestis tai meno 
į j laimėjimas ir musų atsilanky- 
,įį‘ mas į tas nepaprastas iškilmes.

Korespondentas.

U?

ra vietos. Ir komunistai lieka 
visur sumušti ir pradeda nykti. 
Jie turėjo viltį prie S. L. A., bet 
nepavyko. Buvęs.

T.M.D. Seimas giiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHigiiimnuiKBHHHiiuuaiuiiiuiiuiittuiii

WORCESTER, MASS.
Rengiamasi prie didelio ker

mošiaus. Lietuvoj į “atpuskus” 
suvažiuoja daug žmonių ir bu
na daug įvairumo. Amerikoje 
to nėra — nėra “atpusikų”, nė
ra ir (tokio subruzdimo.

Bet Amerikos Lietuviai turi 
kitokius subruzdimus ir suva
žiuoja daug į vieną vietą kaip 
iš kelių parapijų, tai Seimai.

Iš beveik (kiekvienos pažyme- 
nės kolonijos Amerikoje atva
žiuoja į seimą delegatų tartis 
ar tai savo partijos politikos 
reikalais, ar tai Lietuvos rei
kalais.

Worcesteris šįmet turės dide
li kermošių gegužio 8 iki 12 d.

Tose dienose įvyks Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros Sei
mas, Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos Seimas ir tautinių laikraš
čių redaktorių suvažiavimas.

Laukiama daug svečių iš vi
sos Naujosios Anglijos ir iš to
limesnių valstijų. Tikima de
legatų iš Illinois ir Ohio valsti
jų-

Gyvumo bus nemaža, šalip 
seimų posėdžių, bus dar įvairus 
vakarai su (programai® — tai 
vakarienė, tai koncertas, tai 
prakalbos, tai kitokie paįvairi
nimai.

Kviečiame visus Lietuvius at
silankyti tuose parengimuose ir 
pasimatyti su svečiais.

Tautininkas.
TMD. Kuopos koncertas. Ko

vo 30 d., Lietuvių Svetainėje, 
atsibuvo didelis koncertas pa
rengtas T. M. D. 50-tos kuopos, 
paminėjimui 25 mėtų sukaktu
vių nuo mirties Dr. Vinco Ku
dirkos ir 20 metų sukaktuvių 
nuo atgavimo (Lietuvių spaudos.

Koncerte dalyvavo geriausia 
žinomi ir žymiausi Worcesterio 
artistai: E. Stankiutė, M. Tumo- 
siutę, V. PaJtanavičaitė, P. Skri
ski®, P. Stanton, J. Rauktis, ir 
visa grupė Aušreliečių po va
dovyste J. Dirvelio. Viskas pa
sisekė puikiai. Narys.

BROOKLYNO ŽINIOS
Iš A. L. T. Sandaros New 

Yorko ir New Jersey valstijų 
Darbuotojų Konferencijos. Ko
vo 16 d., Vienybės svetainėje, 
įvyko augščiau minėtų Sanda- 
riečių suvažiavimas. Konferen
ciją atidarė rengimo komisijos 
narys A. Mikalauskas. Savo 
įžanginėj kalboj jis .paaiškino 
konferencijos tikslą, ir perskai
tęs dienotvarkę pasiūlė konfe
rencijai išsirnikti valdybą.

Vienbalsiai išrinkta pirminin
ku P. Sakatauskas, raštininku 
Pr. Bajoras.

Konferencijon pribuvo 27 vei
kėjai Sandariečiai, tų tarpe po
ra ne-Sandariečių, iš New Yor
ko ir New Jersey valstijų.

Konferencijoj svarstyta ir iš
nešta šie tarimai:

Klaipėdos klausimo išrišimo 
reikale: “Konferencija, apkal
bėjus laikraščiuose tilpusius te- 
legramus kuriuose cituojama p. 
■Galvanausko pareiškimas, ku- 
riuomi p. Galvanauskas sako 
kad: ‘Klaipėdos Krašto klausi
mą rišant Lietuva padarė labai 
didelį pasiaukojimą kad jį iš
rišti’; taipgi tie patįs kabeliai 
praneša jog p. Davis privertė 
Lietuvą priimti planą kuriuomi 
Lenkai gauna sau teises laisvo 
tranzito Nemunu per Klaipėdos 
uostą, nors Lietuva tebėra karo 
padėtyj su Lenkais; dėlto kon
ferencija reiškia jo'gei šitokiu 
Klaipėdos klausimo išrišimu nė
ra patenkinta ir jo neužgiria.”

Reikale neaiškių ir miglotų 
Lietuvos Liaudininkų atstovų 
■Seime nusistatymų Klaipėdos 
klausime, nutarta paragint San
daros Centrą idant iš ten butų 
reikalaujaipa Valstiečių Liaudi
ninkų greitesnių žinių Lietuvos 
politikos bėgančiuose reikaluo
se.

Nuosekliai ir karštai apkalbę-

jus kaikurių Sandariečių ir 
Sandaros Centro (nesutinkantį 
nusistatymą link Amerikoj vie
šinčių ir aukas renkančių Neo- 
Lithuania studentų Korporaci
jos delegatų, diduma balsų pri
imta sekamo turinio rezoliuci-

“Perskaičius ‘Sandaroje’ pa
starus numerius, kur išeinama 
priešais kaikuriuos Sandaros 
narius remiančius Neo-Lithua- 
nijos studentų Korporacijos de
legatus, ir paaiškėjus kad tai 

j daroma ne Sandaros vardu, kon
ferencija randa reikalingu pa
reikšti idant “Sandara” ateityj 
ant šio reikalo (Neo-Lithuania) 

(rėmėjų kaipo individualiai vei
kiančių asmenų neužsipuldinė- 
tų.”

Konferencija apsvarsčius rei
kalą sutverti New Yorko ir New- 
Jersey valstijų Sandariečių Ap
skritį, iš principo tam pritaria, 
ir tokio apskričio tvėrimui su
važiavimą šaukti paveda A. L. 
T. Sandaros 1-mai kuopai.

Lietuvos Profesinės Mokyto
jų Sąjungos atsišaukimas pa
galbos Kėdainių Mokytojų Se
minarijos palaikymui, diduma 
balsų atidėta į šalį, su pastaba 
kad šis reikalas butų iškeltas 
businčiam Sandaros Seime.

Delei Kun. Garmaus bylos iš
keltos “Sandarai”, konferencija 
nutarė teikti “Sandarai” mora
lės ir medeginės paramos. (Ant 
vietos surinkta $13, kuriuos se
kretorius pasiuntė Apsigynimo 
Komitetui.)

Konferencija uždaryta 7:30 
vai. vakare.

Konferencijos Sekretorius
Pr. Bajoras.

J. Vaičkaus Dramos Teatras. 
Užsiėmę savo kasdieniniu dar
bu ir gyvenimo rupesniais, sau 
skurstame ir tiek. Rodos tame 
ir visa prasmė gyvenime. Bet 
ne. Ateina valandos kada dar
bas paliauja mus varginęs, lei
džia atsikvėpti1. Poilsio torkš- 
dami ,(ieškome jo, bet nevisada 
tesurandame, nes kartais klys
tame manydami jį rasti vien fi
ziniam poilsyj. Žmogus suside
da ne vien iš kūno, bet ir sie
los. Kad duoti poilsio visam 
žmogaus organizmui, reikia su
teikti poilsio, arba peno ir sie
lai. Sielos ir kartu kūno poilsio 
vieta yra teatras, kurio mes kol 
kas neturime. Teatro reikalin
gumas didelis. Teatras duoda
mas mums peno sielai, kartu 
apsaugos ir riiusų jaunuomenę 
nuo ištautėjimo. Teatras pri
lygsta gerai 'bažnyčiai ir moky
klai. Amerikos teatruose to ne
pasiekiama, tad reikia galvoti 
apie savo tautinį teatrą. Tiesa, 
buvo daroma mėginimai pp. An
gelo ir Vitkausko, bet jie nepa
vyko, ir tame buvo rimtos prie
žasties. Likome su svajonėmis, 
bet musų svajonės kunijasi.

Jau daugiau kai du mėnesiai 
atvyko iš Lietuvos dramos tė
vas J. Vaičkus ir artistas J. Bi
kinis. J. Vaičkus nurodė tikslą 
atvykimo. Teko patirti ir iš pa
sikalbėjimų kad rimtai manoma 
dirbti ir rimto įmeno siekti. Mu
sų gyvenimo spragą ėmėsi už
kimšti menininkas J. Vaičkus, 
jam pagelbon stojo artistas J. 
Bikinis. Neilgas (darbo laiko
tarpis jau žada suteikti mums 
.savo vaisius. Sužinota kad po 
Velykų, balandžio 26 d., J. Vai
čkaus dramos teatras (pradeda 
vaidinimą. Teatro repertuaras 
žada Ibuti rimtas ir indomus.

Atidarymo spektaklyj vaidins 
Lietuvos dramos teatro artistės 
kurios ant Velykų pribuna iš 
Lietuvos į New Yorką. Vaidi
nimas įvyks viename iš didžiau
sių ir gražiausių teatrų Brook- 
lyne, Kismet Temple, 92 Herki
mer St. Teatro' atidarymas ža
da atsibūti su tam tikromis iš
kilmėmis ir apvaikščiojimu.

Nenuilstamas darbas ir pasi
šventimas musų meno kūrėjų, 
dramos tėvo Vaičkaus ir jo pa
dėjėjo artisto Dikinio asmeny-

ŠAUKIA GELBĖT KĖ
DAINIŲ SEMINARIJĄ

Lietuvos Mokytojų Profesi
nės Sąjungos Centro valdybos 
nariai, B. Žygelis ir Juozas Pet- 

; raitis, sekančiai atsikreipia į 
(Brolius Amerikiečius:

Dar nesenai mes kreipėmės į 
(jus, nurodydami tą sunkią pa- 
! dėtį kurioje randasi dabar Lie
tuvos pažangesnė visuomenė, ir 

, prašėme remti mus. Gyvenimo 
esame priversti kreiptis į Jus 
vėl.

Broliai! Musų dabartinė me- 
deginė padėtis kuoblogiausia — 

i katastrofinė — galima sakyti. 
Gauti ne tik (pakankamai, bet 
net minimaliams musų mokyk-

Šiais metais Tėvynės Mylėto
jų Draugijos Seimas atsibus 
Worcester, Mass., gegužio 11 ir 
12 d.

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.

ir

NEWARK, N. J.
Kovo 23 d. čia atsibuvo pra

kalbos surengtas SLA. 245-tos 
kuopos, ši kuopa yra komunis
tų rankose, taigi ją ir tampo 
musų bolševikėliai kaip jiems 
patinka. Prakalbos buvo gana 
ypatingos ir buvo klausytojams 
juokų įvalias. Mat, kalbėjo J. 
O. Sirvydas, “Vienybės” redak
torius, ir komunistų davatka E. 
N. Ješkevičiutė. Komunistų pra
kalbos jau visiems žinomos — 
taip kaip Kun. Garmaus; never
ta ir minėti. Nuo p. Sirvydo 
gerai teko abiem internaciona
lam.

Prakalboms užsibaigus, prasi- lų reikalams iš vietinių gyven- 
dėjo klausimai, kurių 'pas ko-; tojų nėra galimybės. Ypač blo- 
munistus 
niekų jie 
vertėjo į 
Jie duoda 
kalbėtojas sumuša tai pradeda j pavasario 
pykti ir koliotis. 
klausimas buvo labai indomus: 
“Ar gali varlė atsilaikyti prieš' Ūmesnis minlėtos 
bulių?” Tas buvo su mieriu j vavimas! Nedaleiskit kad ji ne
parodyt kad Lietuva tai varlė,; sužydus nuvystų! žūstame, gel- 
o Rusija tai 'bulius. Kalbėto- bėkit! 
jas atsakė: “Jei tamista esi Lie- Lietuvos Mokytojų Profesinės 
tuvis ir Lietuvą vadini varle, tai 
pats esi varliu'kas.” Publika 
pasileido juokais, o tas nabagas 
susigėdo 
Buvo ir 
nerimtų

Noriu 
mes Lietuviai nelaimingi ir ki
tų slopinami tik del to kad tu
rim daug išsigimėlių ir tokių 
nedakepėlių kad net gėda ir mi
nėti. Patįs yra Lietuviai, o nei 
neišmano kaip Lietuvą niekinti I 
bile tik niekinti. Gaila tokių, 
tuščiagalvių. •'

Vadinti Rusiją bulium irgi 
neteisinga, nes Rusija dabar tu- i 
ri raudoną vėliavą, d bulius kaip ' 
tik nekenčia raudonumo t— šo- kalbų rengimo ir aukų, kreipki-j Mes kaipo Sandariečiai oficia- 
ka ir bado kožną raudoną daly-4®3 adresuodami: diskai nebuvom užprašyti remti
ką. Taigi reikia tikėti jog vi- Liet. Studentu Bendrabučiui j tų moksleivių darbo, todėl kiti 
dujinis Rusijos bulius sunaikins I Remti Komitetas I kaipo Sandariečiai neturim pa- 
raudonumą — komunizmą, ir 195 Grand St., Brooklyn, N. Y, |ma(0 prieš remiančius Sukauti, 
tada vėl galės iškelt savo tautos j 
vėliavą.

čia Amerikoj Amerikonai ir
gi turi savo gražią vėliavą, ir 
daug reiškiančią, o raudoną ske
petą jie naudoja ten kur yra ( 
pavojingos vietos. Amerikonai! 
jau gerai žino kad kur yra rau-I 
dona skepeta ten ir pavojus. 
Todėl Amerikoj komunizmui nė-j

netruksta. Visokių goję padėtyje randasi (Kėdainių 
priklausinėjo kad ne-1 Mokytojų Seminarija. Jeigu iš 
juos nei atsakinėti. į jūsų negausim materialės para- 
klausimus, o kai juos'mos, busime priversti nevėliau 

likviduoti ] 
Tik vienas | Mokytojų Seminariją.

NEO-LITHUANIA AT
STOVŲ REIKALE 
(Korespondentams) 

Visiems korespondentams
bendradarbiams šiuomi prane
šame jog daugiau netalpinsime 
jokių polemikų ir ginčų reikale 
“Neo-Lithuania” atstovų, Mar
čiulionio ir Banaičio, nes berei-

Kėdainių į kalingai energiją ir laiką aik- 
votume kalbėdami apie juos ka- 

Broliai, nuo Julsų priguli to-Ida yra musų pačių daugiau rei- 
mo'kyklos gy- j kalų aptarti.

Sąjungos Centro Valdyba: 
Pirmininkas B. žygelis,.

Sekr. Juozas Petraitis.

Š^SpraOILO KAMPELIS*^
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ir nuleidęs galvą sėdi, 
daugiau tokių paikų ir 
klausimų.
pridėti nuo savęs kad

(LIETUVOS STUDEN
TU MARŠRUTAS

— Pittsbulrge ir apie- 
linkėse.

— Youngstown, O.
— Akron, O.

3— 7 d.

9 d.
11 d.

12—16 d. — Cleveland, O.
17 d. — Toledo, Ohio.

18—23 d. — Detroit. Mich.
24—26 d. — Gr. Rapids, Mich.1 .Į 27 ir toliau — Chicagoje.

išgelbėsiu juos po porą kad 
žemė vėl galėtų užsiveistį 
per naują. O išlaikymui 
žmogaus giminės Dievulis 
rado tinkamiausiu savo iš
tikimą Itarną Nojų, kuriam 
paliepė būdavot laivą ir su
imt į jj visokių gyvių po po
rą ir užtektinai maisto, o 
tada užleido tvaną ir išnai
kino visus kitus sutvėrimus 
po saule. Kurie budavojosi 
laivus ir norėjo gelbėtis, 
jų laivus Dievulis perkūnais 
daužė ir skandino; kurie 
suplaukė ant kalnų viršūnių 
tuos irgi nuskandino užleis
damas vandenį augščiau di
džiausių kalnų.

Ale Dievulis užmiršo iš- 
krapštyt iš Nojaus ir jo pa
čios širdžių tas velnio sėk
las, geismą, neapikanltą ir 
kerštą, ir jie sukiu su visais 
kitais sutvėrimais išgelbėjo 
ir tas piktas sėklas, kurios 
paskui vėl smarkiai prasi
platino po visą žemę, ir jos 
pasiliko iki šiai dienai.

Aukso ir lobių geismas iš
augo Į didesnį, nors Dievu
lis del panaikinimo to išlie
jo tiek daug vandens. Pasi
liko neapikanta ir kerštas, 
nors už tai turėjo pražūt vi
si žmonės; pasiliko grobi
mai, karai, vagystės, palei
stuvystė, girtuoklystė ir už
mušimai vieni kitų.

Visas žmogaus protas ir 
po šiai dienai dirba tik su 
mieriu kaip kitą apgauti, 
kaip pasinaudoti Sau kito 
geru; kaip susikrauti sau 
daugiau skarbų iš kitų dar
bo; kaip kitą nustumti nuo 
lentos į vandenį ir pačiam 
užimti jo vietą.

Tą matydami, nekurie ge
ros širdies žmonės norėjo 
mokint žmones naikinti sa
vyje piktą velnio sėklą, -ale 
ne visi jų klausė. Paskui 
pasiėmė tų mokinimų kiti, 
kurie pasivadino mokytojų 
pasekėjais ir inpėdiniais ant 
žemės, ir iš to pradėjo sau 
lobius krauti. Vertė žmo
nes jų klausyti ir daryti ką 
sako, ir gąsdindami pekla ir 
amžinomis kančiomis plėšė 
sau naudą iš žmonių tą pa
tį grieką pildydami už kurį 
Dievulis aną metą nuskan
dino kitus griešninkus.

. Kunigėliai apsišaukę save 
Dievulio tarnais, o rėkdami 
kad už griekus Dievulis su
naikino tvanu pirmesnius 
žmones, patįs pildo griekus 
kraudami sau aukso skry
nias ir statydami puikius 
palocius. Visokios nuodė
mės kokios tik pasaulyje tu
ri vardą, yra dvasiškų tė
velių praktikuojamos; viso
kie skardai kokie tik iš že
mės paeina yra suversti kle
bonijose; visokis išnaudoji
mas, persekiojimas ir kerš
tas gaminama dvasiškijos 
virtuvėse. Ir viskas tas ką 
per Nojų velnias išgėblėjo ir 
atželdino žmonių veislėje 
po šiai dienai yra naudoja
ma.

Yra ir daug kitų žmonių 
ir (jų sektų kurios pasisavi
na sau mokytojų vardą ir 
eina į žmones sau naudos 
jieškodami ir žmones išnau
dodami ir jų protą maišy
dami.

Reikia sušaukt bolševikų 
susirinkimą ir išnešt protes
tą prieš sutvertoją kam jis 
leido Nojui išgelbėt tą piktą 
už kurį svietą vandeniu iš
naikino.
są valią žmogui daryt kaip 
patinka ir elgtis kaip kas 
nori tai
šie ųžleist žemei naują tva
ną ir nuskandini visus tuos 
kurie sakosi esą Dievo at
stovais ant žemės, už verti
mą žmonių daryti taip kaip 
jiems -patinka, o ne kaip

GERB. SPRAGILAS APIE 
VISUOTINĄ TVANĄ
Po to kaip gerb. Mama 

Jie va nuskynė velnio išgir
tą vaisių, ant žemės prasidė
jo blogi darbai ir norėjimas 
to ką velnias gyrė, o Dievu
lis žmonėms gynė. Jievos 
vaikai pradėjo norėt aukso 
ir sidabro ir kitokių daiktų 

I kurie dūšios išganymui ne- 
' reikalingi, o mažai kas atsi
žiūrėjo ant apierų sutverto- 
jui, ir užtai Dievulis sėdėda
mas sau ant paauksuoto de
besų sosto sėdėjo ir mislino 
ką padaryt su savo paveik- 
slan sutvertais sutvėrimais.

Kerštas ir neapikanta 
buvo apėmus visų galvas, ir 
muštynės už turtus ėjo ne-

Tie moksleiviai atstovauja sa
vo organizaciją ir turi teisę tą 
daryti ir važinėti bei rinkti vi
suomenėje aukas. Jie neišims 
prievarta iš kišenių tų kurie ne
norės duoti, ir niekas negali už
drausti norintiems aukauti.

Mes kaipo tautininkai Sanda
riečiai galime kovoti 
rikalus ir bolševikus, 
kas tankiausia renka Savo pro-! paliaujamai. Kunigai atneš- 
pagandai ir partijai, ; 
tijos rėmėjams į mokslus eiti. 
Šie moksleiviai nerenka jokios 
partijos narių naudai, bet baigi-

I mui statyti bendrabučio, kurio 
labai reikia. Jie tuomi nepa
kreips mokslo jokion negeron 
pusėn. Jeigu yra pj'ieš ką ko
voti sąryšyje su Lietuvos Uni
versitetu, tai prieš klerikališką

prieš kle- 
kurie au-1

Visokiais reikalais, ‘kaip pra-j i niekinę Universitete.

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

1822 So. Halsted St.
Chicago, 111. Phone Canal 4730.

Liuosa valia kiekvieno daryti 
su savo pinigais ką kas nori.

Vieni kitus užpuldinėti per 
laikraščius neturime reikalo.

I Kiek kilo nesusipratimų tarp 
Sandaros Centro Valdybos del 

i to telegramo, viskas išsiris Sei- 
1 me. Seimas įvyks už mėnesio 
Į laiko, taigi palūkėkime.

“Dirvos’’ Redakcija.
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Latru “LEVIATHAN"
su OifelB Liatuvlii

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

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

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio j?

arba par-1 tas Dievuliui apieras sau su
naudojo, ir valdovai smau
gė vargšus žmones. Parstie- 
ji žmoneliai buvo atsidavę 
girtuoklystei ir niekdarys- 
'tėms. Apmaudas viešpata
vo tarp visų kaipo didžiau
sias valdovas. Vieni žmo
nės užpuldinėjo ir atiminėjo 
kitų galvijus, atėmė jų mo
teris ir dukteris, išnaikino 
kitų turtus ir juos vergais 
padarė. Dievuliui rodės kad 
žmonės nors turi jo paveik
slą iš viršaus, bet velnio gei
smus, norą, širdį viduje.

Apėmė didelis rūpestis 
sutvertoją musų, ir jis klau
sė savo arkaniuolų ką rei
kia su žmonėmis padarys.

Vieni patardinėjo vienaip, 
kiti kitaip žmones nubausti, 
bet nei vienas nerado gero 
budo kaip visus nubausti, o 
palikt tik vieną veislei kad 
paskui nereikėtų vėl molį 
minkyt ir lipdyt naują žmo
gų-

Vieną sykį Dievulis buvo 
užleidęs ant žemės lietų ir 
laistė žmonių užsėtus lau- 

įkus ir sodnus. Ale pamatė 
[ kad lietaus buvo perdaug, 
ba užtvino upės ir žmonėms 
reikėjo bėgt toliau nuo pa
kraščių. Iš Ito Dievulis ga
vo gerą mintį į gaivą: kad 
jeigu daugiau ir daugiau 
paleisiu vandens iš dangaus 
tai ne tik užtvins upės ir iš
silies per kraštus, bet persi
pildys jūrės ir apsems visus 
kalnus ir medžius.

Ale sutvertojas gailėjosi 
vo tvarinių ir darė bandy
mus su jais. Vieną sy*kį da
vė gerą derlių, iš ko džiau
gėsi biedni, ąle pyko turtin
gieji, ba jie negalėjo prisi- 
lupt sau iš biednųjų pinigų 
už maistą. Kitą sykį neuž- 
derėdino 'maistą, tada pyko 
biedni, o turtingieji džiau- 
gėsė, o garbės Dievuliui ma
žai žmonės teikė tai iš už
miršdami jį kada visko tu
rėjo (gana, tai pykdami ka
da nieko neturėjo.

Tada pasakė sau, turiu aš 
nubausti vaikus žmonių už 
jų nuodėmes ir prasikalti
mus, ir aš užleisiu ant že
mės tvaną ir išnaikinsiu Vi
sa, tik paliksiu po pprą vi
sokių gyvių del veislės —■ po 
porą asilų ir jaučių, vilkų ir 
levų, varlių ir gyvačių, ta
rakonų ir blakių, paukščių ir 
galvijų —' visko po porą; ir Dievulis1 žmonėms paliko.

O jeigu davė liuo-

reikia kuogreičiau-
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NAUJAS ATSIŠAUKIMAS Į AMERIKIEČIUS
D E VEIK ’tuoj po prisiun- 

timo kabelio grasinan
čio neremti Neo-Lithuanijos 
atstovų kaipo “kunigų pa
laimintų” žmonių,-po kuriuo 
pasirašė tarp kitų ir B. Žy
gelis, atėjo kitas atsišauki
mas, irgi su B. Žygelio kai
po Mokytojų Profesinės Są
jungos pirmininko, parašu, 
šaukiantis gelbėt tos Sąjun
gos mokytojų seminariją 
Kėdainiuose.

Ir vienų renkamos aukos 
yra mokslo reikalams, ir ki
ltų šaukimas Amerikiečių 
pagalbos yra mokslo reika-r 
lams. Bet Mokytojų Profe
sinės Sąjungos pirmininkui 
pasirodė butų grieku jeigu, 
Amerikiečiai paremtų Neo-

Graigaičio Planai Pil
dosi

Partija be narių — socialis
tų sąjunga — galvojo būdų su
žvejoti daugiau sau rėmėjų, ir 
visokias įmones naudojo: per 
"Keleivį” tautininkus Sandarie- 
čius karčiamninkais vadino; per 
“Naujienas” beprincipiais ir be
tiksliais žmonėmis vadino. Ir 
kitokių šmeižiančių įmonių ant 
Sandariečių jieškojo. Bet vis
kas tas negelbėjo. Sandara au
ga, nariai didėja, o tai matyda
mi socialistai tik seilę ryja ir 
galvoja kajip tam. užkirsti kelią.

Planai ne visada veikia. Pro
gos’gi ateina netikėtai.

Štai Valstiečių Liaudininkų 
vadai Lietuvoje, kurie iki šiol

Lithuaniją jos sumanyme 
pastatyt Kaune prie Uni
versiteto bendrabuti.

Kas kita jeigu atvažiuo
tų “Saulė?” Gimnazijos at
stovai. Prieš juos kaipo 
grynai klerikalus mes gali
me kalbėti, nes tai yra dau
giau Jėzuitiškam tikslui pi
nigai. Bet užtai jie pas mus 
nesikreipia, jie turi savo mi
nias.

Jeigu dabar Neo-Lithua
nijos atstovai Amerikoj im
tų rašyt prieš tą Mokytojų 
Sąjungos atsišaukimą, atsi- 
keršijimui, kas išeitų?

Jie gali sakyt visuomenei' 
kad yra valdišku mokytojų 
seminarijų; Mokytojų Są
junga tesirūpina tik moky
tojų savo narių reikalais;, 
valdiško bendrabučio prie' 
Universiteto nėra, jo labiau 
reikia negu Kėdainių semi
narijos. Ir vėl ■. visuomenė i 
liktų sudempiialiguoka,,i..

Vieni ir kiti verti paremi-: 
mo, tik ne vieni kitų nieki
nimu turėtų tos varamos 
Amerikiečiuose jieškoti.

dar nėismoko atskirti Sandarie- 
čių nuo socialistų ir kurie patįs 
dar nesenai nešiojo Social-Liau- 
dinin'kų vardą, prisiunčia kable- 
gramą kurį įsako Sandaros sek
retoriui persiųsti ir “Naujie
noms”.. Grigaitis pasinaudoja 
proga: telegramą, lyg išpustą 
pūslę, pokšt! susprogdina ir pa
lieja kibirus- pamazgų ant San
dariečių. Sandariečiai, mat, pa
pildė prasižengimą kad, kaipo 
paskiri asmenįs, aukauja ir re
mia Neo-Lithuanijos aukų rin
kėjus. Užtai “Naujienos” ap- 
terlioja visą Sandaros organiza
ciją.

Ir štai, visai Grigaičiui neti
kėtai, atsiranda ir Sandariečių 
tarpe takių gaivalų -kurie ar tai

Socialistų Sąjungai mirus netu
rėdami kur pasidėti prie Sanda
riečių pristojo, ar kaip kitaip 
Sandariečių tarpe įsimaišė, ir 
jie pritaria “Naujienų” šmeiž
tui ant Sandariečių. Jie net pa
naudoja organą užsipuldinėji
mams ant tautinių laikraščių 

'kurie Sandarą remia ir augina. 
'Jiems pasirodė “Naujienos” ge
resnės nors jos šmeižia Sanda- 

; riečius negu tie laikraščiai ir tie 
veikėjai kurie Sandarą sukurė 
ir palaiko. Tą permatydamas, 
Grigaitis pajuto atsidarius pro
gai sustiprint savo liogerį, nes 
tikri tautininkai už tuos šmeiž
tus nuo “Naujienų” ėmė šalin
tis. Kad į pagalbą ateina kiti, 
reikia jais naudotis.

Grigaitis tuoj sumano kad 
reikia “užmiršti siaurus parti- 
viškumus” ir paklibina susiju
dinusius del to telegramo San- 
dariečius, kviesdamas prie “ben
drų reikalų”.

Tie “Naujienų” vienminčiai 
Sandariečiai (jų yra tik keli) 
tuoj atsiliepė j tą pakvietimą ir 
užmiršdami savo organizacijos 
principus gatavi stoti ten kur 
juos Grigaitis moja.

Mums keista kad tam moji
mui atsiliepė ir “Tėvy i-'fe” re
daktorius Vitaitis.

Reikia panagrinėti f Vitaitį 
daugiau. Pristojęs pri “Tėvy
nes” už redaktorių, p. /itaitis 
bijojosi bolševikų ir tai kėši ne
įsileisti į savo redaguoj amą lai
kraštį nieko “tautiškos dvasios” 
kas perdaug ji parodytų tauti
ninkų Sandariečių rėmėju. Jis

BALANDŽIO MEN.
DANGUS

OLANETA Venus yra žymiau-j 
* siu dangišku vaizdu nakty
je balandžio mėnesio bėgiu, ir 
ji tekia bus iki- gegužio pabai
gai, nuo kada pradės leistis an- 
ksčiaus ir anksčiau, iki galuti
nai Į rudenį visai išnyks iš va
karinio dangaus.

Klerikalų. Bėdos
“Draugas” praneša kad lau

kiama Lietuvoj valdiško krizio. 
Reiškia dabartinis Krikščionių- 
Demokratų kabinetas turės su
irti.

Musų kunigėliai Lietuvoj tu
ri tas pačias bėdas kaip Lenkai 
Varšavoj. Be Lietuvio Lenkai 
nemoka valdytis nei karų vesti. 
Turi būti Lietuvis jų vyriausiu 
vadu, turi Lietuvis būti jų. pre
zidentu.

Klerikalai taipgi nors Lietu
vą valdo, neturi žmogaus kuris 
jų ministerijas vadovautų. Rei
kia naudoti svetimos partijos 
žmogų. Taip “katalikiškoj Lie
tuvoj” premjeravo Dr. Grinius, 
taip dabar premjerauja E. Gal
vanauskas, kuriam jie vistiek 
neįsitiki kaipo savam.

Dabar jie laukia naujo mi- 
nisterio pirmininko, kuriuo tiki 
bus Mykolas Biržiška, “gryžęs 
prie katalikybės” patriotas.

Taigi Biržiška numatomas jų 
valdžios vyriausiu vadu, bet at
einąs iš laisvamanių, kurį jie ki
taip negali vadinti kaip tik “at- 
gryžusiu prie katalikybės”, nes 
svetimu jį vadinant buitų negra
žu “grynai katalikišką” kabine
tą -pavesti.

Nabagai tie Krikščionis-De- 
mokratai. Minias jie su tikėc 
jimo pagalba, Įsivyravusia iš se
novės, gali prie savęs palaikyti, 
bet šalies valdyti nemoka. ...

Biržiškos ‘sugryžimą’ galima 
išaiškint ne-klerikališkai taip: 
Jis yra patriotais, jam rupi Lie
tuvos likimas daugiau negu ku
nigėliams. Jis mato kunigėlių 
rankose spėką, bet nesuvaldomą 
kai tešlą negabaus kepėjo ran
kose. Jis pasiryžta eiti į didu
mą ir atimti iš jų nesumankomą 
tcšlą-valdžią ir pastatyti kraštą 
geresnėn tvarkom

Lauksime daugiau.

Jokia žvaigždė, kurios pačios 
savo švieSą turi ir yra milijo
nais sykių didesnės už šią mu- 

j su kaimynę planetą, nepervirši
ja jos Skaistumu musų akyse, ir 
net dįcĮžiausia matoma žvaigž
dė Sirijus, dabar esanti pietuo
se po saulės nusileidimo, yra tik 
pusė didumu prieš Venų.

Antra planeta, nors vargiai 
spėjama pamatyti, yra tai Mer
kimas, kuri balandžio 16 d. bus 
augšęiausia pakilus nuo saulės 
ir bus matoma tuoj po saulės 
nusileidimo virš saulės spindu
lių. Merkimas yra arčiausia prie 
saulės planeta ir jos kelias guli 
tiek artumo kad ištolo mums 
žiūrint ■ išrodo visai tik aplink 
saulę įbėganti ir neatsitolinanti 
toliau nuo saulės spindulių. Po 
teisybei Merkimas yra apie 32 
milijonai mylių tolio nuo sau
lės.

Meikurą kitaip negalima ma
tyti kaip tik tykojant atidžiai 
tuo laiku kada jis esti arba ry
tine arba vakarine žvaigžde, ir 
tėmijant jo tuoj po saulės nusi
leidimo toj vietoj kur saulė nu
ėjo už horizonto. Dar neišny- 
kus saulės šviesai jau Merku- 
ras būna arti horizonto ir seka 
už jo paskui saulę. Tada gerai 
tėmijant galima ji sugauti aki
mis.

Merkimas ir Venus yra tarpe 
' žemes ir saulės ir tos planetos 
niekad neapeina aplink žemę sa
vo kelionėj aplink saulę.

Kitos dvi planetos esančios 
ankstyvo vakaro danguje yra 
Neptūnas beveik tarpe žvaigž
džių Regulo iš Levo konsteliaci
jos ir Procyon, iš Canis Minor 
konsteliacijos. Bet Neptūnas, 
kaipo tolimiausia planeta musų 
saulinėj sistemoj, yra nepatoma 
nuoga akia, ir nežinančiam ne
galima atskirti jo ir teleskopu 
nuo kitų mažų žvaigždžių.

Pačiame rytiniame dangaus 
šone, netoli žvaigždės Spika iš 
Virgo konsteliacijos yra plane
ta Saturnas, gelsva žvaigždė be
veik didesnė už balsą mėlyną 
Spiką. Ji yra šešta planeta ir ai
škiai matosi -ir galima atskirti 
iš kitų žvaigždžių tuo kad ji tik 
žiba vienoda šviesa, bet ne mir
ksi kaip kitos žvaigždės.

Vėliau į naktį rytų danguje 
pasirodo kita didelė planeta — 
tai Jupiteris, didžiausia savo su
dėtimi, kuri kada buna vienoj 
pusėj saulės sir žeme, irgi yra 
didelė žvaigždė. Jupiteris eina 
apvienėjtįsiame vasaros dangu
je, todėl jį lengva atrasti. Mar
sas teka tik po 12 vai. nakties 
ir matosi mažas, nes dar toli 
nuo žemės, žemė jį tuoj pasi
vys ir eis abi vienoj saulės pu
sėj, tada musų mokslininkai da
rys pastangas patyrinėti kas ant 
Marso randasi. Tai bus rude
nyje.

Didėji Meška, arba Grižulio 
Ratai, jau vėl sugryžo į tą po 
ziciją kurioj pernai šiuo laiku 
buvo. Tuoj po sutemos ji ma
tosi palipėjus dikčiai rytų šone 
ant dangaus, o apie 10 valandą 
vakaro buna tiesiai virš galvos, 
su ilga uodega arba dyseliu nu
sikišusiu pietų linkui. Ta uode
ga rodo į gelsvą žvaigždę Arktu- 
rii iš Bootes konsteliacijos.

Pietuose nuo Arkturo randa
si balta Spika ir Saturnas.

Toli šiaurryčiuose vėliau va
kare teka žvaigždė Vega iš Ly
ra konsteliacijos. Ji yra viena 
iš tų pirmo didumo žvaigždžių 
kuri matosi per visą metą išti
sai. Ji tik dalimai užeina už 
šiaurinio horizonto porai valan
dų, paskui vėl -teka rytuose, ir 
tam tikromis valandomis ją ga
lima matyt visais meto laikais. 
Kapella yra kita tokia žvaigž
dė. Kitų daugybė mažesnių, ir 
net visos konsteliacijos, mato
mos apskritai visą metą įvai
riose šiaurinio dangaus vietose 
yra tai Didėji ir Mažoji Meškos, 
Cefejus, Kassiopeja, Dragūnas, 
kurios sukasi aplink šiaurinę, 
niekad nenusileisdamos.

Vakarų dangus dar tebėra iš
margintas gražiomis pereitų mė
nesių konsteliacijų žvaigždėmis, 
o pietų dangus beveik tuščias, 
išskyrus mažų žvaigždžių.

I
-vis sakė kad kaipo bepartiviš- 
kos organizacijos laikraštis “Tė
vynė” neturi kištis j partiviškus 
reikalus. Mat, bolševikai, ku
rie pradėjo Susivienijime ler- 
muoti, tam buvo priešingi, rei
kėjo jiems nusileisti. Taigi, p. 
Vitaitis užsileido bolševikams 
su tautininkų reikalais atmes
damas juos į šalį.

Kodėl Vitaitis išeina už “Nau
jienų” sumanymą pasižvejot sa
vo sąjungai daugiau narių?

Vitaitis padeda Grigaičiui iš
rodyt kad tarp tautininkų-San- 
dariečių ir socialistų nėra skir
tumo, o tas padeda nenusisto
vėjusius Sandariečius stumti į 
Grigaičio bučį.

Reikia tikėti kad bolševikai 
užpyks ant Vitaičio už pataika
vimą Grigaičiu. Kas tada bus?

Kadangi p. Vitaitis kandida
tuoja dnt “Sandaros” redakto
riaus, jau iškalno galima nu
matyti kokion pusėn jis bandy
tų Sandarą kreipti.

Tautininkai Sandariečiai turi 
vaduotis šia minčiai:

Socialistai “Naujieniečiai” y- 
ra rėmėjai Lietuvos Socialde
mokratų. Jeigu dabar įvyksta 
Lietuvoj revoliucija ir, jeigu tu
rėtų užtektinai jiegų, Socialde- 
vo rankas, valdžiča 
mokratai nešauktų nei Valstie- 
čių-Liaudininkų nei Sandariečių 
padėti jiems šalį valdyti, bet 
patįs savo nusistatymu imtų 
viską vesti. Visos kitos parti
jos jiems butų tik tiek kiek da
bar yra kitos visos partijos.kle
rikalams arba K.-Dėmokratams.

žinoma, to neįvyks, bet tai 
tik pavyzdis. Socialistai ir jų 
remiami Socialdemokratai yra 
silpnukai. Jie turėtų šauktis ki
tų partijų pagalbos. Bet tada ir 
Socialdemokratai naudotų gud
rybes kaip dabar klerikalai: už 
savo neišgales ir nepasisekimus 
vis verstų kaltes ant kitų par
tijų valdžios narių, slopintų tas 
partijas, o keltų savo. Čia tai 
ir visa paslaptis “bendro veiki
mo” kurio iš musų reikalautų.

Dabar gi prisidengę “progre- 
siviškumu” žvejoja po ne-kle- 
rikališką Sandarą 'šau rėmėjų 
savęs susistiprinimui.

Bet kiekvienas naujas narys 
socialistų sąjungai yra didėji
mas priešų Sandariečiams, o sy
kiu ir tiems kuriuos Sandarie
čiai dabar Lietuvoj remia.

Amerikoj socialistai žvejoda
mi sau narius lygiai smerkia 
bolševikus, klerikalus ir Sanda- 
riečius. Lietuvoj Socialdemo
kratai irgi tą patį daro.

Ir kame čia rimtas Sandarie- 
tis gali matyti. “vienmintišku
mo” tarp savęs ir principinio 
socialisto?

Mes apsigaudami galim juos 
palaikyt savo artimais kaipo 
Lietuviai, bet jie įkąs mums 
kaipo internacionalistai.

MEDŽIU ŠVENTĖ
Lietuvai Pagražinti Draugijos 

Centro Valdybes posėdyje kovo 
12 d. nutarta:

1. Organizuoti Kaune ir viso
je Lietuvoje gegužio 1 d. antrą 
Lietuvos Medžių Sodinimo Šven
tę. “Vilniaus Medį” sodinti Di
džio Lietuvos Kunigaikščio Ge
dimino įkūrimo Lietuvos sosti
nės Vilniaus 600 metų sukak
tuvėms paminėti, ir išleisti tam 
tikrą pakvietimą.

2. Išleisti plakato ir knygelės 
formoje trumpus praktikos pa
tarimus kaip taisyklingai so
dinti medžiai.

3. Sulyg Draugijos įstatų pa
ragrafo 22, sudaryti prie Cent
ro Valdybos istorinėms vietoms 
globoti komitetą.

4. Visuotiną nusirinkimą pa
skirti balandžio 27 d. Universi
teto salėje, 4 vai. po pietų. Ne
susidarius kvorumui, skiriama 
susirinkimas 6 valandai, ir jo 
sprendimai tebūna teisėti.

5. Medžių sodinimo šventei 
leisti tam tikrą iliustruotą žur
nalą, pagražinimo idėjai sklei
sti.

6. Rinkliavą, visoje Lietuvo
je. skirti į gegužio 1 d., Medžių 
Sodinimo šventėje, ir išgauti 
rinkliavai leidimą.

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

(Tąsa iš pereito num.)
— Tai vadinasi 'tamstai reikia kokiu 

nors raštų ? — 'paklausė užvaizdą.
— Taip, kaikurių raštų ir nedidelės 

medžio skrynelės su sidabro spyna.... Ži
nai ją?

— Žinau, ji dažnai būdavo ant kuni
gaikščio stalo.

— Tai ei'kiva.... Beje, dar vienas da
lykas. Ar tamsta atsimeni, kai kitą kartą 
uzayų pulkininkas markizas Agrinis buvo 
apsigyvenęs Abevilėje?

— Atsimenu, kur ne. Nesenai dar kal
bėjau su savo žmona apie jį....

— Taigi Markizas, po dvikokio su bai
siu Bonapartistu generolu Simonu nuspren
dė išsižadėti pasaulio ir pasišvęsti bažny
čiai !

— Argi galimas dalykas? Koks dide
lis tokio drąsaus kareivio pasišven'timas!

— Taigi, ir tas drąsus kariškis visko 
atsižadėjo ir apsivilko juodą sutaną.... 
Jis liko paprastu kunigu, nors per savo iš
kalbą ir aukštą vardą lengvai butų galėjęs 
likti arcivyskupu ar kardinolu, kurių tarpe 
yra daug visai nevertų tokios aukštos vie
tos. . . Ir jis, mano geras pone Duponte,

— Ir jis, mano gerasis pone Duponte, 
nepamiršo tamstos....

— Ar gi tai galimas daiktas?
— Jis rašė man, rekomenduodamas 

tamstą. Arti tris mėnesiai tam atgal jis 
nukeliavo j Italiją, ir kelionėje sužinojo, 
kad jo motina pasimirė viename kunigaik- 
taitės Sen-Dizier dvare.

— Aš to nebuvau girdėjęs.
— Taip, tai buvo didelis smūgis. Bet 

mes turime atsiduoti Dievo Apvaizdai.... 
Bet eikime toliau. Tamsta žinai, kad šis 
dvaras jau parduodas, ir aš darau visa, kad 
tamsta ir toliau pasilaktum čia ūkio užvai
zdą ....

— Ak, tamsta esi tikras mano labda
rys! Ačiū tamstai!

— Nesiskubink, ponas Duponte. Tam
stos pasilikimui yra kelios išlygos.... Ir 
štai jos. Nauja šitos pilies savininkė yra 
nebejauna ir labai garbinga ponia, vardu 
Madame de la Sen-Kolomba....

—Del Dievo! Ar tai ta pati, kuri jau 
apžiūrinėjo rumus? Mano moteris tvirti
na, kad ta ponia visai ne ponia, bet, tarp 
musų kalbant....

— Ak, tikrai, tikrai, ji nėra tokia po
nia, kai tikros ponios turėtų būti, nei iš gi
mimo, nei iš mokslo. Ji buvo kaidaise siu
vėja, tuokart ji pasipažino su didelėmis Pa
rišo poniomis ir, gelbėdama joms visokiose 
nelaimėse, pati j ponias išėjo.... Bet da
bar ji jau padoriai gyvena ir yra verta di
delės pagarbos. Ir kad jos atgaila butų 
pastovi ir tikra, mes turime jai prigelbėti, 
mano prieteliau.

— Bet kokiu budu?
— Daug gali padaryti. Štai šitame 

kaime nėra bažnyčios. Ponia Kolombą, be 
abejonės, klaus tamstos, kuri iš jūsų apie- 
linkės kunigą pakvietus i koplyčią, kurią ji 
ketina čia Įtaisyti.

— O, žinoma, mes rekomenduosim ku
nigą iš Danikurto — tai tikrai doras ir 
dievobaimingas žmogus!

— Bet aš noriu, kad visai kitaip pasi 
elgltum, turi būtinai Įpasakoti jai apie ge
rumą ir dorybes kito kunigo, būtent kuni
go iš Ruavilės, kad ta dievobaiminga po
nia pavestų jam savo sielos išganymą... . 
Ir jei taip padarysi, kaip aš sakau, tai aš 
rūpinsiuos, kad liktum dabartinėj savo vie
toj. . . . Del Ruavilės kunigo yra labai su
sirūpinęs Aigrigno klebonas, tai viena; an
tra, — jis užlaiko savo senukę motiną; tre
čia — jisai, sekdamas dvasinį ponios Ko
lombą gyvenimą, geriau už bile ką kitą ga
lės ją pridaboti ir dorybių keliais veslti.... 
Ir ponia Kolombą, be abejonės, būdama dė
kinga jam, ne kartą suteiks šį tą iš savo 
turtų ir vargšei to kunigo motinai. Taigi 
ir matai, mano prieteliau, visą to sumany
mo istoriją, kaip ant delno....

— Bet, pone, visa apielinkė myli ir 
gerbia Danikurto kunigą ir tuo pat laiku 
visi neapkenčia Ruavilės kunigo už jo neti
kusį būdą. Ir be to dar....

— Kas toliau?
— Žmonės kalba.... ,
— Ką gi jie kalba?' Pasakyk!
— Visi kalba, kad jis yra — Jėzuitas.
Ponas Rodinas pasileido juokais.
— Jėzuitas! — sušuko, juokdamasis.— 

Jėzuitas! Ak, mano mielas Duponte, turi 
man atleisti. Bet kaip gi tamsta, toks pro
tingas žmogus, galėjai Įtikėti pasakoms, 
buk jis esąs Jėzuitas?! Argi yra šiandien 
tokių nevidonų?.... Jei tamsta nori lik
ti savo vietoje, tai privalai pasakoti poniai 
Kolombą apie to kunigo gerumus ir kartu 
su tuo privalai peikti Danikurto kunigą.

— Bet kaip gi aš galėčiau šmeižti ir 
juodinti gerą ir nekaltą žmogų?

— Ponas Duponte, aš nei nesitikėjau 
iš tamstos tokios kalbos, — pastebėjo Rodi
nas gan šiurkščiai. — Aš tik pasakiau, ką 
tamsta privalai daryti, jei nori pasilikti sa
vo vietoje, tai ir viskas. Gali tamsta sutik
ti arba ne, tai tamstos dalykas. Jei nesu
tiksi, tai ponia Kolombą, be abejonės, pa
skirs tamstos vieton ką kitą.... Šią sa
vaitę tamsta turi man galutinai pranešti 
savo sutikimą. Prie to tamstos pareiga < 
dar bus sekti ponios Kolombą gyvenimą ir ' 
kas savaitė smulkiai apie viską man raštu 
pranešinėti, ir tie pranešimai turi būti kuo- 
smulkiausi ir visai teisingi....

— Ak, pone, pasigailėk manęs!....
šitoje jų pasikalbėjimo vietoje pasi

girdo šaudymai tolumoje.
— Kas tai? — paklausė Rodinas.
— Kanublės! Turbut laivas jurose 

skęsta.... Baisu! — sušuko Dupontas, 
bėgdamas iš kambario. — Vargšai žmonės, 
turbuti, žūsta....

— Ar nėra jokios galimybės pagelbėti 
skystantiems čia laivams? — teiravosi Ro
dinas. — Gal tamstos žmona nuves mane j 
Žaliąjį Kambarį tuo tarpu, kol tamsta rū
pinsies kelbėti skęstančius?

— Žinoma, pone. — Atsigryžęs į žmo
ną tarė: Pabučiuok mane, kad laimingai 
sektųsi, ir aš eisiu....

Jam išėjus, Rodinas, nei kiek nesusi
jaudinęs, atsikreipė į Dupontienę.

— Gal tamsta, poniute, nuvestum mane 
į Žaliąjį Kambarį. Aš tikrai gaišinu labai 
brangų laiką.

— Meldžiu, meldžiu, pone! — Vargšė 
Dupontienė su ašaromis akyse ir pilna ru- 
pesties širdimi nulydėjo nelauktą ir keis
tą svečią.

(Toliau bus)

NAUJAUSIOS DAINOS
Iš Lietuvos

OI NEVERK, MOTUŠĖLE — Basso Solo, smuiką ir 
pianas, žodžiai Maironio, Muzika Naujalio..........$1.00

STASYS — Solo, žodžiai Liudo Giros, Muzika A.
Vanagaičio .....................  50c

DUL DUL DŪDELE — solo, žodžiai Liudo Giros, 
Muzika A. Vanagaičio .............................................. 50c

Valgių Gaminimas — mažai tokių kn rgų yra, bet 
labai reikalingos kiekvienai šeimininkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162 — 1.25
Gražiai apdaryta _______________ _________ 1.50

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

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

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

1590. Socializmo minties blaivumas. Paiašė 
John Spargo. Autoriaus leidimu vertė A. Lalis. 
Pluoštas laiškų rašytų darbininkui Jonatanui 
Edvardui, Pittsburge. Puikiais audekliniais ap
darais .....................................t...............  $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

3335 Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 25

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

508. Žcnybos Paikių Miko. Kaip jam nelemtai su že- 
nyboms atsitiko. Iš lenkiškos kalbos verte 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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne



DIRVA

VIS DAR ŽMONES TEBETIKI 
BURTAMS
Rašo K. D.

^YVENAME dvidešimtą kultūringą am
žių, Didžiuojamės mokslu ir jo vai

siais. Didžiuojamės nuveikę gamtą — orą, 
vandeni, žaibus, ir tt. Didžiuodamies šian
dien neklystam: mokslas ir mokslo išdavos 
vertos pasididžiavio. Turime visokių prie
taisų, mašinų. Visa tai lengvina žmogui 
gyventi šioj žemėj ir padėjo išsivaduoti 
žmogui iš gamtos, pagelbėjo laimėti kovą 
del būvio.

Gaila kad mokslu — brangiu turtu — 
ne visi naudojas; ne visiems žmonėms jis 
prieinamas. Yra didelė žmonių grupė-liau- 
dis kuri mažai pažįsta mokslo ir mažai nau
dojas jo vaisiais. Nepažindamas žmogus 
žmogaus nelaukia iš jo gero ir nepasitiki 
jam. Taip pat liaudis nepažindama mok- 
sklo nepasitiki jam ir jo daviniams. Rei
kia pirštu paliečiamų argumentų kad inti- 
kinti žmogeli jog tas bei kitas gamtos rei
škinys yra mokslo ištirtas ir nuveiktas. 
Tamsiai liaudžiai visa kas pasaulyj aplin
kui darosi yra Dievo galybe valdoma.

Paimkime paprasčiausi dalyką — mė
lynus dangaus skliautus, kurie, giedi ioje 
naktyje, išpuošti begaline daugybe žvaigž
džių ir planetomis, atrodo stebuklingi. Pa
klauskime tipingą kaimieti: Kas ta mėly-
nė yra? Gausime atsaką — Dangus. At 
sakas, rodos, teisingas, nes kitaip ir mok- į 
slas nevadina; tik mokslas kitaip tą dan-1 

. gų supranta. Mokslas supranta, kad dan-1 
g’hus mėlynė yra storo oro sluogsnio spal
va; kaimietis pasakys jog Itiai yra ypatin
gas dangaus dangalas, už kurio randas am
žina pomirtinio gyvenimo buvynė.

Gal kitam pasirodo kad aš kaimiečius i 
perstatai! labai silpno supratimo. Aš tiek 
pasakysiu kad ne visi kaimiečiai tokie, bet 
ir nemaža jų dalis. Aš esu su daugel kai
miečių apie tai kalbėjęs ir įrodinėjęs moks
liškai, bet tas nieko negelbėjo. Likau tik 
pavadintas bedieviu.

Tiek to su ta mėlyne. Eisime prie 
stambesnio gamtos reiškinio — griaustinio.

Griaustinis liaudžiai yra'niekuo neįvei
kiama Dievo galybė. Mokslas nuo griaus- 
tinio-žaibo apsisaugoja prietaisu — perkū
no vadeliu (perkūnsargiu), gi žmoneliai 
žegnosimais-ir aukomis. Kaimietis žegno
jas sutrinksėjus kiekvienam žaibui ir po to 
“ramia siela” laukia perkūno trenkimo, 
kurs, sulyg jų manymu, atsibuna vėliau po 
sužaibavimo. Nežino kad to žaibo trenks
mas, kurį matė ir prieš kurį .persižegnojo, 
jau nėra pavojingas: žaibas ir trenksmas 
atsibuna sykiu, momentaliai, tik šviesa-žai- 
bas anksčiau pasiekia musų akis negu tren- 
ksmas-griausmas ateina iki musų ausų. 
Nei vienas nesuspėja persižegnoti prieš tą 
žaibą kurs jį nutrenkia: tas žaibavimas ir 
griausmas, sakau, atsilieka greit, vienu 
akimirksniu.

Nuo perkūnijos trenksmo kaimiečiai 
trobesius saugoja įvairiais medžio kryžiu
kais šventintais Kalvarijoj arba kitoj ste
buklingoj šventoj vietoj. Tuos kryžiukus 
kala prie namų durų lauko pusėje. Taip 
pat nuo trenksmo trobesius saugoja, degin
dami švęstas žoles,. šventintas laike Žoli
nių šventės.

Aš esu kilęs iš kaimo ir jame augęs; 
esu ir griaustinių audrų su kaimiečiais 
daug praleidęs. Pastebėjau tik vienintelę 

■ žmonėse apsaugą nuo perkuno-žaibo — tai 
jo garbinimą. Audros metu kaimiečiai su
sirenka i trobas, visi į vieną kambarį. Su
sirinkę, krūvon meldžia Dievo kad atitolin
tų audrą; gieda suklaupę ir pasidegę grab
nyčią, vaško žvakes. Vienok bijo, ir iš 
kad Dievas Ji- matydavas jų dievuotumą, 
apsaugotų, žegnojas prieš kiekvieną žaibą.

Žmonės ginas nuo perkūno šventeny
bėmis. Tečiau nepastebi kad griaustinis 
arba žaibas nei kiek nebijo šventumo: jis* 
sudaužo šventas vietas ir bažnyčias su vi
somis šventenybėmis, jei bažnyčios nėra 
apsaugotos perkūno vadeliu. Perkūno va
delis (perkūnsargis) yra tai ilgas, dailus, 
smailu galu metalinis virbalas, kuris iške
liama augščiau visų namų, net ir medžių, 
ir vielomis jungiamas su drėgna žeme. 
Kaimietis įsivedės perkūno vadelį, ne tik 
save ir savo namus apsaugotų nuo griaus
mo, bet. dar ir kaimynus.

Stebuklingu reiškiniu kaimiečiams at
rodo naktį vaikščioją žiburėliai. Labiausia 
jų galima buvo matyti keli metai atgal, 
prieš didįjį karą. Daugelis kaimiečių juos 
yra sutikę, o pasakų apie juos dar daugiau 
nupasakoja.

Jų nuomone, žiburėliai yra tai vėlės 
mirusių be krikšto vaikų, arba kitaip pasa
kius, nekrikštytos dūšelės. Norint jas iš
gelbėti nuo klajojimo, sulyg kaimiečių su
pratimu, reikia žiburėlį apšlakstyti švęstu 
vandeniu — apkrikštyti. Šiais metais mu
sų apielinkėje žiburėliai sumažėjo. Kai
miečiai pradėjo sakyti jog Šv. Tėvas (Pa
pa) stebuklingu buriu juos apkrikštijo, ir 
jie virto laimingomis vėlėmis.

Mokslas tuos nakties žiburėlius yra iš
tyręs ir jiems visai neteikia viršgamtinės 
galios. Mokslas žiburėlius supranta kaipo 
tam tikrų dujų (gazų) degimą. Chemijoj 

į tos dujos vadinas metanas. Daugiausia 
! metana esti balose ir šiaip drėgnose vieto- 
jse, kur daiktams punant stoka deguonies. 
Kadangi kartais tas metanas yra tvirtas 
tai jis pats susitikęs deguonį užsidega be 
jokios pagalbos. Metanas yra du kartu 
lengvesnis už orą, todėl jis kilsta augštyn. 
Metanas žemei sproginant, trupant, iškils
ią ant žemės paviršiaus, susitikęs su oro 
deguoniu užsidega ir padaro tuos stebuk- 

I tingus žiburėlius-.. Žiburėliai vaikščioja su 
Į'ėjo pagalba. Jei vėjas esti smarkus tai
.r žiburėliai juda-eina greičiau, jei vėjas 
lengvas — žiburėliai eina lengvai ir ra
miai. Žiburėlis niekados neina prieš vėją, 
bet visados paveju.

Panašių žiburėlių mes galime padary
ti kūdroje. Paėmę baslį, įsmeigkime jį kū
dros dumblan; pamatysime kad iš vandens 
burbulais kils oran dujos. Pačios savaimi 
tos dujos neužsidegs: nėra ant tiek tvirtos 
kaip nakties žiburėliai, nes kūnai pudami 
n įgilini žemėj nebuvo apsaugoti užtektinai 
nuo deguonie. Bet uždegus jas, jos puikiai 
bluksčioja ir dega.

Kad žiburėlius galima pakrikštyt, 'kaip 
žmonės mano, tai yra tiesa. Juos galima 
ne tik švęstu ir ne švęstu vandeniu užlie
ti, bet galima ir su skepetaite išblaškyti: 
ugnis yra maža ir nelabai galinga.

Kad popiežius, kaip sako kaimiečiai, 
juos apkrikštijo ir išnaikino, tai netiesa; 
tai yra naivus supratimas popiežiaus as
mens. Mes žinom jog šv. tėvas nevelija 
nieko blogo, taip pat jis nėra klaidingas. 
Tai kam jis butų varginęs “nelaimingas 
dūšeles” žiburėliuose. Jas butų išliuosa- 
vęs-pakrikštijęs pirmas popiežius, Šv. Pet
ras. Taip pat negalime tvirtinti kad žibu
rėlių nebėra — jų yra, 'tik gal kiek ma
žiau.

(Bus daugiau)

Ar Beždžione buvo 
mums Giminė?

ŽMOGAUS ATSIRADIMAS
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 anoit 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.

Taipgi telpa tąsa iš Sausio num:
HIPNOTIZMAS

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

IR KITI SVARBUS STRAIPSNIAI.

UŽSIRAŠYKIT DABAR!
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje.

Tiktai $1 metams. Lietuvon $1.25.

“ARTOJAS”
3352 Superior Ave. Cleveland, O.

KOKIE TĖVAI TOKIE IR 
VAIKAI

Teisingai yra sakoma: Kokie 
tėvai tokie ir vaikai.

Pavyzdžui paimkim Lietuvos 
politiką. Mes rasime tą sakinį 
tinkamu apie spaudos varžymą, 
cenzorius ir kunigų religiją pa
laikomą per keiksmus ir prie
vartą. Kitaip ir negali būti, 
nes pati religija paimta nuo 
kančių ir surišta su kankinių 
krauju, iš kankinių pasidarė va
dai, pasivadino Dievo tarnais, 
ir per ilgus amžius nieko naujo 
neįvedė žmonijoje kaiip tik keik
smus ir kankynes, kas tęsiasi 
iki šiai dienai ir dar nesimato 
tam galo. Kas žmonėms meilu 
ir prakilnu tai musų Krikščio
nims Demokratams kaipo Ro
mos popiežiaus sekėjams, nege
ra, bet jie negali pasakyti tei
singai del ko jiems negerai tas 
kas žmonėms gerai. Jie eina 
prieš viską kas ne jų,'su pertik- 
rinimu kad kas ne su jais tai 
prieš juos, ir tų savo įsitikini
mų laikos, nors visi jau prade
da juos išjuokti ir nurodyti kad 
jų religija atsilikus nuo pasau
linės pirmyjižanges ir tikro mo
kslo.

Mes skaitom pranešimus kaip 
Lietuvos kaliniai yra kankina
mi, kaip spauda yra varžoma, 
laikraščių špaltos išeina baltos, 
visai uždaroma laikraščiai, ir tt. 
Kas gi tą viską daro? Nagi tie 
kurie save vadina Dievo tarnais 
ir meilės artimo mokytojais, 
žmonių kankinimu ir persekioji
mu musų kunigai supranta ar
timo meilę. Kas neina su kuni
gais ir nekeikia mokslo ir dorų 
žmonių tas yra pats keikiamas 
ir persekiojamas. Ir jie tam
siems žmonėms tikina kad taip 
Dievas liepia jiems daryti.

Neužtenka kad per bažnyčias 
keikia tuos visus kurie nori lai
svės ir garbės savo tautai bei 
valstybei. Jie užpuola ant spau
dos: kaip alkani vilkai drasko 
pasigavę miške keleivį, taip Lie
tuvoj kunigų valdžia drasko lai
kraščių redakcijas, rašytojus 
baudžia, pinigiškai, kalėjimu ir 
ištrėmimu. Neleidžia pareikšti 
teisybės žodžio, spaudžia pilie
čius kad jie niekuomet nepama
tytų kunigų melagysčių, apgau
dinėjimų ir neteisybių.

Kunigai tai kunigai — jiems 
tiki ir rupi .kad ilgiau palaikyti 
žmones tamsybėje —r- jų duonos 
kąsnis vargdienių ašarom mai
šytas.

Bet kur yra tie visi kurie tro
ško ir kovoju už savg spaudą, 
kurie už savo teises nešiojo ant 
rankų pančius ir vargo Sibiro 
tuštumose, vaitojo prirakinti 
prie vežimų, mušami ir 'badą 
kęsdami? Už ką gi jie taip ken
tėjo, ir kodėl atgavę spaudą da
bar viską pavedė kunigams vėl 
žmones persekioti ? Jie buvo 
linksmi ir kantriai kentė prisi
mindami 'kad jų kančios duos 
gerus vaisius ateityje. Jų geis
mai išsipildė, ir Lietuva atga
vo savo spaudą balandžio 30 d., 
1904 metais. Taigi šįmet su
kanka lygiai 20 metų kaip mu
sų tauta atgavo savo spaudą, 
per kančias ir ašaras. Nejaugi 
spauda dabar pasiliks tik kleri
kalizmo įnagių, o kitiems už
drausta? Dar sykį klausiu, kur 
esat jus, musų kovotojai ir ken
tėtojai už spaudą, kodėl gi ty
lit matydami kaip šiandien mu
šu brangiausį turtą, jūsų krau
ju atpirktą, apžioję kaip žvėris 
kunigai, kankina kitaip manan
čius, daro musų tautai gėdą 
prieš visą pasaulį? Kodėl gi 
senieji veikėjai ir jaunieji jų 
pasekėjai nekeliat trukšmo ir 
neprotestubjat prieš tuos besą- 
žiniu.s cenzorius kurie tyčiojas 
iš musu kovotojų kurie atgavo 
spaudą? Juk tie kurie baltina 
laikraščiu špaltas ir uždaro laik
raščius nėra taip galingi kaip 
buvo caras. Kodėl leista jiems 
pergalėt žmonių teisybę ir pa
versti už nieką kitų mintis?

Taigi, ateinant spaudos atga
vimo 20-ties metų sukaktuvėms, 
subruskim visi Lietuviai — vi
sos Lietuvos piliečiai ir viso pa

saulio Lietuviai — ir padarykim 
didelius apvaikščiojimus ir pro
testus prieš musų kunigiją Lie
tuvoje. Lai nepraleidžia nei vie
nas Lietuvis neprisiminęs kaip 
musų broliai kentė už spaudos 
atgavimą.

Pakelkim savo širdis ir paro
dykim spaudos vilkams ko mes 
norim. Mes viską galim, tiktai 
reikia drąsos ir susituokimo, o 
tų begėdiškų spaudos smaugikų 
nebus, kaip pradingo po 1904 
metų.

Stokim visi Lietuviai ir Lie
tuvaitės i darbą, apvaikščioti 
dvidešimties metų sukaktuves 
nuo spaudos atgavimo ir steng- 
kimes kad ta spauda butų liue
są doriems tėvynainiams, o ne 
kunigų įnagiu žmonių protams 
slopinti. Pasakykim kunigams 
kad jų vieta yra bažnyčioj ir 
mokinti žmones doros, o ne po
litikoj maišytis ir persekioti ki
tų pažiūras. Kunigams politika 
neturi rūpėti, kadangi dangus 
kurį jie siūlo už dolarį, nerei
kalauja politikierių.

K. š.

kUDIKIv 
GEROVes skYRIUS

(n DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Siame skyriuj*) mes laikas

kalus jaomius būsiančioms 
motinom*-, ir motinoms jau
nų kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos

ir mes jaučiame, kad Lai 
yra dalykas, kurj mes tu
rime reguliari skals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pcrgvildtnlL

Kas K ra Pasaldintas Kondensuotas 
Pienas?

Šviežias grynas su visa snietona— 
tai yra pienas gaunamas iš karvių 
del padarymo Eagle Brand Pieno. 
Karvės yra egzaminuojamos, o pie
ninės inspektuojamos reguliarjškai 
veterinorių. Kondensaunės pastaty
tos netoli pieninių, atip kad gauna 
tik ką sumelžtą šviežią pieną.

Iš kiekvienos dėžės šviežio pieno 
dastatomo i kondensaunę yra paima
ma pavzydis ir tuoj ištiriama eksper
tų kad suradus mažiausi nukrypimą 
nuo tobulumo saiko.

Perėjęs inspekciją, pienas tada yra 
supilamas j šildymo šulinius, kur jis 
sumaišoma su grynu cukrum, pride
damu del išlaikymo saldumo. Visą 
mišinį tada liejama j beorinius puo
dus ir nuo čia iki supilimo j dėžutes 
prienas nesueina su oru, ir todėl ne
gauna bakterijų nei oksiduotos. Ši
tuo budu auklėjimo ir stiprinimo sa
vybės esančios piene nedingsta, ir 
šviežias pienas yra sumaišomas su 
grynu cukrum.

Dėžutės į kurias Eagle Pienas c ti 
supilamas, padirbama Borden’s kon- 
densaunūse ir išbandomos beerinėse 
apistovose kad nebūti)- mažiausių ne
tobulumų. Tobulos dėžutės jaskui 
\ ra sterilizuojamos prie 700 laipsnių 
F., taip kad gaunama visiškai liuesas 
nuo bakterijų indas.

Pieną supylus, dėžutės užlipinama 
tam tikru budu kuris nereikalauja 
klijų.

Atmink kad penint Eagle Brand 
Pieną kūdikiams absoliutiškai rcika- 
ling at urėti viską griežtoje švaroje. 
Taigi ir atidarius dėžute reikia pas- 
ku iuždengti puodeliu ir laikyti šva^ 
rioje, vėsioje vietoje, ir apsaugoti ją 
nuo dulkių, musių ir tam panašiai.

Kad išlaikius tikrą mierą, reika
linga rūpestingai pieną saikuoti. 
Eagle Brand Pieną visada pilk iš dė
žutės į šaukštą iki briaunų, bet kad 
pienas nebėgtų iš šaukšto. Suprasi 
kad kišant šaukštą į dėžutę negali 
tinkamai nusaikuoti, nes dalis pieno 
bus prilipus prie šaukšto. Pamokini
mai sako kad reikia imti tiek ir tiek 
šaukštų prie tiek ir tiek uncijų van
dens. Na o jei bus prilipę pieno prie 
šaukšto tai negalėsi tikrai nusaikuo
ti pagal pamokinimą.

Nedapenėjimas
Dažniausia kūdikiai yra perpenimi 

negu nedapeuimi; bet jei vaikutis ver
kia atėmus bonkutę arba prieš pada
vimą kitu kartu, tai reikia kasdien 
didinti mišinio stiprumą iki kūdikis 
bus patenkintas.

Perspėjimas
Jei kūdikis neramiai miega, vemia 

dažnai, arba turi liuesus vidurėlius 
tas rodo kad jam perdaug maisto 
duodama, arba perdažnai, arba laid 
jo maistas stipresnis negu jis gali 
suvirškinti. Jei vaikas žindomas tai 
reikia pailginti penėjimo tarpą iki ke
turių valandų. Del kūdikių kurie pe
nima iš bonkos, reikia per pus suma
žinti duodamą kiekį iki viskas atsi
taisys. Jei tas negelbsti tuoj Šaukkis 
daktaro.

Jūsų kūdikio oda yra minkšta, to
dėl turėtumėt naudoti Colgate’s Ba
by Tale ant jos, kadangi Colgate’s 
Baby Tale yra prirengtas specialiai 
del kūdikių pagal formulų pagamin
tų žymaus gydytoja užžiurėjusio di
delį ligonbuti. Naudokit jį gausiai 
po išmaudymo ir perrišant.

Skaityk šiuos straipsnius atidžiai ir 
pasilaikyk juos ateičiai.

rado, kad Eagle Die
nas susideda tik' iš 
gviežiausio ir gryitiau 
šio puikaus pieno ir 
gryniausio cukraus

Daktarai

B

Dentistai
visur

Rekomen
duoja

Colgate’s

ture-Atlikimui gerai s
Prasti dan

Valyk
itsak

Colgate’s Ribbon Dental Cream.

••M Trr.

Geri Dantjs-Gera Sveikata
avo darbo, reikalihg

Ii gerus dantis ir gerą sveikatą.
tįs yra priežastis daugelio sirguliavimų ku
rie priduoda jums daug bėdų ir kartais rei
kia netekti darbe.
Dabar yra laikas vengt blogų dantų
savo dantis su saugiu ii

Ek gentkartes, 
tūkstančiai A- 

merikos motinų var
tojo Borden’s Eagle 
Pieną savo kūdikių 
bonkutėse

kad Eagle Pienas bu
vo rekomen duotas 
joms daktarų kaipo 
vienatinis paveldėjas 
motinos pieno,

Motinos

Jei

K ir Kad
JAgle Pienas suteikia; 
JŲ kūdikiams pilną 
maistingumą, kuris 
neapsunkins jų opių 
yiduriukų ir yra Įen- 
B'ai suvirškomas.

(norite dykai pamoki
nimų jūsų Raiboje 
ikaip penėti jūsų kūdi
kį su Eagle Pienu ir 
.padaryti jį stipriu ir 
sveiku, išpildykite ši
itą kuponą ir prisius* 
kite mums.
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Pažymokit katrą Literatūra Norit

Valgiai
Vaikams Kūdikių 

Knyga 
3 

(Lithuanian

® O R D E N 
BUILDING 
NEW TORE.

išsi] 
Mol 
labs 
turi 
yra 
klat 
ti t 
myi 
niai 
jien 
rim 
Tai 
rie 
reik 
vo : 
tai
SUO, 
ti i 
Ras 
ri s: 
ista 
dier 
Mel 
— j 
kail 
prii 

gyv 
pin 
tis . 
kiel 
site 
su £ 
bai

sise 
je, 1 
dav 
žad. 
laul

tarn 
biat
kai] 
nėjt 
don 
rie 
eiti* 
lio 
kar 
dick 
kur 
dier

mec 
Bet 
lio 
dis 
rint 
mus 
Tik 
Kat 
lyk; 
sau 
nos



)

DIRVA

MOHAMEDAS
(Tąsa iš pereito num.)

Dvi yra priežastį, (prigelbėjusi Islamui 
išsiplatinti. Pirmučiausia, mokslas, kurį 
Mohamedas skelbė savo pasekėjams, buvo 
labai aiškus. Jiems bitvo. saikoma, kad jie 
turi mylėti Allahą, Pasaulio Viešpati, kurs 
yra Teisingas ir Rustus. Jie turi gerbti ir 
klausyti savo tėvų. Jiems draudžiama bū
ti nesąžiningais santykiuose su savo kai
mynais, patariama būti geros širdies, duos- 
niais beturčiams ir ligoniams. Pagaliaus 
jiems uždrausta vartoti svaiginamieji gė
rimai ir Įsakyta prisilaikyti saiko valgyme, 
lai buvo viskas. Čia nebuvo kunigu, ku
rie bu'tų pasivadinę jų ganytojais ir butų 
reikalavę, kad visuomenė užlaikytų juos sa
vo lėšomis. Mohamedonų šventnamiai — 
tai didelės muro triobos, be paveikslų ir be 
suolų; čia tikintieji gali, jei nori, susirink
ti ir padiskusuoti Koraną, Šventąjį savo 
Raštą. Šiaip kiekvienas Mohamedonas tu
ri savo tikybą su savim, nevaržomas jokių 
Įstatymų ar draudimų. Penkis kartus i 
dieną jis atsigrįžta linkui Švento Miesto 
Mekos ir sukalba trumpą maldą. Šiaip gi 
— jis palieka AHahui valdyti pasauli taip, 
kaip Jam patinka, ir su didele kantrybe 
priima visa, ką jam duoda likimas.

Aiškus dalykas, kad šitokį pažiūra Į 
gyvenimą nepadrąsino Tikinčiųjų žengti 
pirmyn, išrasti elektros mašinas ar rūpin
tis apie gelžkelius ir garlaivius. Bet užtai 
kiekvienas Mohamedonas yra kiek nors pa
sitenkinęs. Jis moka būti santaikoje pats 
su savim ir su pasauliu, — o tai yra jau la
bai didelis ir svarbus dalykas.

■, Antra priežastis, aiškinanti Islamo pa
sisekimą prieš Krikščionis, yra toje dvasio
je, kurios vedini Mohamedonų kareiviai ei
davo Į karą už savo tikybą. Pranašas pri
žadėjo visiems, kas bus nukautas mušiu 
laukuose, tiesiausią kelią i Dangų. Ačiū ši-

vilegija galėjo naudotis tiktai labai turtin
gi žmonės, turėję daug kupranugarių, ar 
didelius daktylių daržus. Tokiu budu ir 
pati tikyba, kuri buvo išpradžių skiriama 
tyrlaukių medžiotojams, virto įnagiu pirk
liams, gyvenusiems miestų-bazaruose. Tai 
buvo apgailėtinas pakripimas nuo origina- 
lio programo ir, žinoma, nedaug gero tesu
teikė Mohamedanizmui. Kas gi liečia patį 
Pranašą, tai jis vis skelbė Allaho tiesą ir 
leido naujus gyvenimui tvarkyti Įstatymus, 
iki netikėtai pasimirė nuo drugio 7 d. Bir
želio mėnesio, 632 metais.

Jo įpėdinis, Moslemų Kalifas (arba va
das) buvo jo uošvis, Abu-Bekras, kartu su 
Pranašu pakėlęs visus jo pirmuosius var
gus. Į du metu po to mirė ir Abu-Bekras; 
jo Įpėdiniu buvo Omaras -ibu-Al-Khatabas. 
Nesuėjo ir dešimts metų, kaip jis užkaria
vo Egyptą, Persiją, Foinikų žemes, Syri- 
ją ir Palestiną, ir miestą Damaską padarė 
pirmąją Mohamedonų .pasaulio sostine.

Omarui pasimirus, jo vietą užėmė Mo
hamedo dukters Fątimoę vyras Ali; iškilus 
ginčui del tūlų Mostomo mokslo' klausimų, 
ir Ali liko nužudytas. Po jo mirties kali
fatas liko paveldybos Įstaiga; vadai, pra
dėję savo karjerą, kaipo tikybos vadai, lik
davo taip jau ir didelės imperijos valdonais. 
Ant Eufrato kranto jie pastatė naują mies
tą, netol Babylon© griuvėsių, ir pavadino 
jį Bagdadu; suorganizavę iš Arabų kava
lerijos puikus, jie leidosi į pasauli skelbti 
Mohamedo tikėjimą visiems, kas nebuvo jo 
išpažintojais. 700 metais Mohamedonų ge-

Kcva tarp Menulio ir Kryžiaus.
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JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
gk-- ..— .t .....

Kad rašyti, kad kalbėti
Reik turėti 
Įkvėpimu visą rėtį.
O jau rimu tai vežimu 
Visad imu
Kada eiliuoti sus’imu.
O tu žodžių prisimaišęs
Visad maišus —
Lapus popierio pripaišęs. .. . 

šiaurys.

Mohamedo Pabėgimas.

tam pažadėjimui, Muhamedo kareiviai la
biau norėjo žūti kare ir nueiti Dangun, ne 
kaip vargingai gyventi šioje ašarų pakal
nėje. .Šitoks pasiryžimas ir leido Mohame
deliams įveikti garsiuosius Kryžeivius, ku
rie visados bijojo nežinomos po mirties at
eities ir pertai Įsikabinę laikėsi šio pasau
lio gerybių. Net ir šiandien Musulmonas 
kareivis puola Europiečių kulkosvaidžius 
dideliausia drąsa, nepaisydamas to likimo, 
kurs jį laukia nuo kulkosvaidžio. Ir šian
dien sunku yra įveikti Mohamedonus.

Sutvarkęs savo naująją tikybą, Moha
medonas liko galingas Arabų valdonas. 
Bet pasisekimas dažnai išveda iš doro ke
lio tuos, kas nepasisekimų metu buvo di
dis ir doras. Ir Mohamedas pradėjo ge
rintis prie turčių, leisdamas tokius Įstaty
mus, kurie jiems galėjo patikti. Jie leido 
Tikintiesiems turėti po keturias pačias. 
Kadangi ir viena žmona buvo brangus da
lykas tais laikais, kuomet reikėjo pirktis 
sau merginą iš jos tėvų, tad keturios žmo
nos buvo jau didelė prabingtis, ir tokia pri

nerolas vardu Tankas perėjo tai}) .vadina
mus Gerkulio Vartus ir pasiekė aukštąją 
uolą Europos pusėje, vadinamą Gi’bel-al- 
tarik, t. y. Tariko Kalną, arba Gibraltarą.

Vienuolika metų vėliau Kseres de la 
Frontera mūšyje jis nuveikė Vizigotų ka
ralių, ir Musulmonų armija nuėjo į žie
mius; sekdama senovės Ganibalo taką, ji 
persikėlė per Pirenėjų kalnus. Jie sumušė 
Akvitanijos Kunigaikštį, kurs buvo bandęs 
sulaikyti juos netol nuo miesto Bordeaux, 
ir nuėjo linkui Parišo. Bet 732 metais (Į 
100 metų nuo Pranašo mirties), jie liko su
mušti tarp Tours ir Poitiers. Tą dieną 
Prankų vadas Karolis Malkelis (Charles 
Martel, vadinamas taip jau ir Karoliu Ku- 
ju), išgelbėjo Europą nuo Mohamedonų 
viešpatavimo. Jis išvijo Musulmonus iš 
Prancūzijos, bet jie įsiviešpatavo Spanijo- 
je, kur Abdar-Ramanas įsteigė Kordovos 
kalifatą, kur vėliau buvo didžiausis vidur
amžių Europos mokslo ir meno centras.

Šitoji Mūrų karalystė išsilaikė per 700 
metų. Jie vadinami Mūrais del to, kad jie 
atėjo iš Mauretanijos, Morokoje. Po to, 
kai}) buvo paimta, 1492 metais, paskutine 
Musulmonų tvirtovė Granada, Kolumbas 
gavo Spanijos karaliaus leidimą vykti ke
lionėn naujojo pasaulio Ieškoti. Mohame- 
donai bet gi veikiai vėl atsigavo, ačiū nau
jiems užkariavimams Azijoje ir Afrikoje; 
šiandien Mohamedo pasekėjų yra tiek pat. 
kiek ir Kristaus pasekėjų.

Bus: KAROLIS DIDYSIS.

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

3212 Gyvenimas šv. Tėvo Benedikto IX ............. 25
5157 Gyvenimas Išganytojo Svieto .......... 75
1925 Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 50
3510 Humoras ir Satyra (Juokai) apdaryta p. 158 1.00

121 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių, Velnių p. 479 1.75
3232 Edgaras, Nuo ateizmo prie teisybės . . p. 214 iD

3500 Elementorius ........................................ p. 4G 25
3510 Elementorius (kitos laidos) ............... p. 85 30

76 l-'abioie. Katalikų Bažnyčia Katak. .. p. 353 1.00
620 I’armazonai (3 ak'ų komedija) .... p. 1-31 50

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

Ta pati apdaryta ................ ......... ............
Teisybės Pasakos. Raukius įvairių gražių apsakymė

liu, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su-

75

taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67. ... .28

Nuo Juokų Red.: šios eilu- 
tės-ne-eilutčs pasako teisybę 
apie poetus. Poetas yra tai li
gonis iš vienos pusės, arba kaip 
chroniškas girtuoklis. Negali 
apsieit nerašęs, nors kartais ir 
visai niekus, kurių ne tik kad 
neabejoja jog netiks, bet tikrai 
žino kad netiks ir niekur net 
nesiunčia.

Poetais žmogus turi būti gi
męs, sako tie kurie apie tokius 
dalykus žino. Bet negana to. 
Reikia pilniau tą švieson iškel
ti.

Dalykas yra tame. Kalbant 
apie gimimą — atsiradimą į gy
venimą, — reikia žinot kad ki
tame to viso šposo gale yra mir
tis. Taigi kas gema tas ii- mir
šta.

Tai apie paprastus smertel- 
nus žmOnelius.

Sakyti tikrai (kad poetas turi 
tokiu užgimti nebūtų teisinga, 
nes kiekvienas užgema. Poe
tas taip pat numiršta kaip ir 
kiekvienas.

Bet galima sakyti kad poezi
ja žmoguje užgimsta. Kad taip 
yra galima argumentuoti tuo 
pamatu jog poetai neatsiranda 
tuoj .kaip tik žmogus užigema, 
bet toliau gyvenime, kada jau 
žmogus apsipažjsta su poezija 
arba su daina. Tada tik jis ima 
ir pats rašyti arba dainuoti iš 
atminties savo dainas, dar ne
būtas iki tolei. Taigi žmoguje 
poetas užgema paskiau negu 
pats žmogus.

Kad žmoguje peotas miršta 
irgi yra teisybe. Kiti jauni bū
dami prirašo eilių daugybes, o 
paskiau visai negali parašyt, o 
jeigu ir parašo tai tik dėlto kad 
rašyt moka ir kad atsimena jog 
kitados galėdavo eįliuot. Tai 
buna tik prievarta darymas poe
to darbo, bet ne su paties poe
to pagalba.

Kartais poetas žmoguje tik 
snaudžia. Koks nors ypatingas 
sujudimas ji atbildina. Ir po 
ilgo laiko poetas vėl save žmo
guje apreiškia. Kitų miršta ant 
visados.

Kaip žmonių visokių gema, 
taip gema visokių poetų tuose 
žmonėse kuriuos Mūza pasiren
ka apdovanoti poeto ypatybe.

Iki šiolei mes džiaugėmės gra
žia poezija, apie gėles, darželius 
ir gamtą. Tokie iki šiolei poe
tai gimdavo. Dabar gema kito
kie, apie kuriuos jau daug čia 
kalbėjome. Tai yra tie “nau
jos gadynės” poetai, kurie nori 
dainuot apie juokus kulnimis ir 
mėšlo 'bokštus.

Prie tekių poetų priklauso ir 
gerb. Šiaurys, tik jis dar nepri
imtas jų sąšlavynan, nes “Ke
turiuose Vėjuose” jo visai neuž
einame.

‘Dirvos’ Redaktorius nusnier- 
klas amžinoms kančioms praga
re. Arba apreiškimas Lauro 
Kupriaus (iš Collinwood, O., sa
le Clevelando) apie smutną liki
mą 'kokis redaktoriaus laukia 
po smerties:

Gerbemas dirwos redaktoriau 
Asz tanikei užtinku tokiu strai- 
pniu kokiu piemuo nesugiebe 
paslebizawoti kureis patsai da
rais sawe durnu ir usipuolineji 
ant kitu o pac būdamas arszes- 

,ni.s uz wisus statais tu moki- 
eziauses uz vvisa swieta o kaip 
nužiūri tai pas tamsta nieko nė
ra kaip tik blewizgos netik tarp 
sawo artimo ale ir an Diewo Ko
dėl nesakai kaip pagonis kanki

no Kri'kszczionis pirmuose am
žiuose ale tuos laikus vvisai us- 
lepei tik atmeni tas kares kur 
'buwo uz izgellbejima swentu 
wietw. Ir giries kat esi skaitės 
Psichologije tai ir mažai su
pranti ta ba nesi pabaigos Isalo- 
gije matei ale negawai kwaila- 
logije ejei iki puse o durnalogi- 
je netoli galo deltoo dar ir dabr 
durnawoji ne uz ilgo gausi ir 
kreizazulogije tenai tai galėsi 
dauzitis su sawo iszmoncze kol 
uždės Ragalogije kat neusimnsz- 
tumei. Beda tau mažas sutwe- 
rime kat mažai ka žinai apie 
teisybe ba esi paskendęs wiso- 
kiose durnistese pac eina klai
dingais keleis ir dar trauki ki
tus nesuprantanezius S. Raszto 
perskaitik S. Raszta tai supra
si kur ira teisini ir žinosi kaip 
laikraszti re'diti ir turėsi geres
ni pasisekimą taip besąs durnos 
pomietes kat su wienu susipiko 
tai tada kitas kaltas pasitaikė 
susipikti su kokiuo ten kunigu 
neužlaikanti Diewo 'prišąlamą 
tai ir Diewas kaltas ir jo vvisi 
Įpėdinei. Puiki iszmintis labai 
nenori pažinti sawo izganitojum 
tik įvadini dailides sumini oi be
da beda žmogui suirusiam ant 
proto dar norėsi persikreipt ale 
jau nebus laiko sakisi kat tos 
walandos bus prazuwusios kada 
asz gimiau ant szio swieto bus 
wiskas per welu norint norėsi 
isipakutawoti ale jau nebus lai
ko.

Oi bėda, bėda žmogui suiru
siam ant proto. Gaila kad tokį 
motina amt svieto pagimdė ku
ris nepažįsta mokslo ir bijo ap- 
švietos, o sekioja paskui visus 
suvedžiotojus.

Ištikro, reiktų nustoti visos 
vilties išganymo, bet tiek dar 
gerai kad to žmogelio nusmer- 
kimai neišsipildys nes jau atei
na 1925-ti metai, kuomet

Milijonai žmonių dabar gyve
nančių (nėbemirs!

, Gerai kad tiems milijonams 
nemirti paskirta jau sekanti 
Inetai, ir tuoj galės persitikrint 
visi tie kurie pasekė tokį paiką 
obalsį ir intikėjo. Kitaip dau
giau dar žmonių iš proto išeitų, 
nes dabar jau daugybė nieko ki
to nelaukia kaip ateinančiųjų 
1925 metų.

4/
Pianas Zabulonis (vietinis) 

prisiuntė šitokį patėmijimą:
Mačiau “Dar-ke” vieno varla- 

mušių gvardijos kapitono nusi
skundimą kad “Dirva” nėra ap- 
švietos laikraštis, nes joje nesą 
korespondencijų. Jeigu jis ne
nešioja' akinių tai gal nemato 
nei “Dirvoj” telpančių kores
pondencijų. Bet pasirodo koks 
iš jo filozofas kada išranda jog 
korespondencijos yra didžiau
sias jam mokslas. Jos mokina 
tik kaip varles daužyt, bet pro
tą vistiek tuština. O klerikalų 
laikraščiuose daugiau nieko nė
ra kaip tik korespondencijos to
kių varlamušių, taigi jie tik tiek

PAJ1EŠKO.JIMAS Iš LIETUVOS
I’ajieška'.i savo pusbrolių: Petro, 

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

Alytus, Vilniaus g. 27, 
AGOTAI MIGLINĄ ITEI.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

38 Park Row 
New York, N. Y.

Lithuanian Consulate 
(108 So. Dearborn Street 

Chicago, Ill.
it'v.miiiinimuinuumimmuurasma3a««x

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy 
DENTISTAS 

BESKAUSMIS TRAUKIMAS
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ į 

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

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

supranta 'kad kur nėra pilnai 
užgrūsta korespondencijų ten 
nieko nėra.

ICUNARl- f 
2 LIETUVON PER 10 DIENU Į: 
^Vienintelis vendeniu kelias Lietuvonp 
įper SOythamtoną ant Milžinų laivų į 
SaQUITANIA _ MAURETANIA? 
% BERENGARIA į
IApleidžia New Yorką kas Sereda?

Greitas persėdimas Southamptone?
Lietuviai ypatiškai lydimi. į 

Taipgi nuolatiniai laivai j Ham-į 
burgą aliejum varomi (I Piliau—į 
$106.50, j Hamburgą — $103.50).J 
Karo taksų $5.00. f

..KELEIVIAI IŠ LIETUVOS-- J 
sėda ant. laivo Piliavoj ir važiuoja? 
j Southamptoną, ten persėda antį 
Milžiinų laivų. Plaukia kas savaitė.? 

■J Greičiausi laivai pasaulyje.

5Informacijų apie kainas ir reika-5 
šįlingus dokumentus del atitrauki-į 
įmo giminių galite gauti nuo bile? 
įagento. Pareikalaukite. Yra jie? 
įjusų mieste ar apielinkėj. J
įCunard Line R į
SHotelCleve- r į
į land Bldg. , . į
J Cleveland, O

5

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie net prašo daugiaus!

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
gali kalbėti, tuomet jų akys kalba už 
juos—tik pastebūkit kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonką 

331^0 
Jreg. S. V. Pat. Biure.

Pastcbt-klt jų pastangas nuryti šita ska
niausi vidurių palių©-u of o j t], kokis tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir jis yra 
lengviausi*;, /vienok veikia paaekmingiau- 
siai ! Motinos—jųa nežinote to smagumo 
jausti miilonumą, pasitikėjimą ir užsi- 
ganėdininią, jei jus nenaudojate Bambino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer
zintu. piktu—tai yra tikri žeklni vidurių 
užkietėjimo. Miegok šiąnakt ramiai, nes su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Bambino atliks savo darbą 
ir atliks gvrai!

F. A D. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N.Y.

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

Prisiųsk pašto ženkleliais 25c., o Kalendorius bus
I uoj prisiųstas.

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

šys “Sandarą” gaus Kalendorių kaipo dovaną.
i “SANDARA”
I 327 E Street :: :: Boston 27, Mass.

ŽODYNAS
irLietuviškai-Angliškac ir Angllikai-LictuTiškafl

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

310.60

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

WA'.V,VAV.,AWA\\,Wi,AWWWV.VAV.WAWJV.’JWlA

“DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ”

MOKĖKIT SAVO APDRAUDOS 
PREMIJAS KAS MĖNUO 
J~^AUGELIS žmonių išrišo klausi

mą turėjimo pinigų apmokė
jimui savo gyvasties apdraudos pre
mijų pasidėdami dvyliktą dalį savo 
uždarbio čionai.

• šalip apsauginės pusės, gyvasties 
apdrauda galima skaityti kaipo pri
verstiną taupymų—mes laikomės 
jos dėlei to 'kad mums naudinga.
Kodėl netaupyt tokiu pat budu ki
tiems tikslams?

gocietg for gastogs 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARB

Dividendai išmokėti depozitoriams 1923 
buvo laipsnyje 4!6% per metus.
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Mass.

1

AVE 
RD.

BEFORE
Goiteras visose

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

nes, skausmo ir nepatogumo, išradi - i 
mu Europiečio Mokslininko iš Mardol ' 
Laboratorijos. Užtvirtinta pasaulio I

f
M 
:xrxrrrxxzxxxxTixxxxxxTxxxxxxixxxixxxxxxxxxxxx

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtiniu. Pašalpą 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 gaiina 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:

išbandymo atsišaukite ypatiškai 
laišku. Atsakymui indėkit už 
štampą. Rašykit šiuo adresu:

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

A
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Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos

tikru

men, refined, intelligent, full 
imagination and poesy, “loy- 
strong in the consciousness 
their personal dignity” (Kant

of influen- 
the other 
the conti- 
One asks

J

own
by

trial the 
resound 
Try it.

GYVENIMO
REIKMENYS

KAUNO
KRAUTUVĖ

2271 ST. CLAIR AVE.

THE TRUTH 
Women’s faults are many; 

Men have only two— 
Everything they shy, and 

And everything they do!

switches, and knobs in 
If nothing happens try 
On the third 

station will 
in your ears.

would give me a date.” 
-------- o--------
a man, snaps St. Za- 
who has worked from

Akiu Gydytojas
Ofiso valandob 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po pi at

i

. . . kaina
Lietuvoje metams 7 litai 50 centų; pusmečiui 4 litai. Amerikoje 
metams $1.50, pusei metų 80c. Atskiras numeris 5c.

Amerikos Lietuviai! Užsirašyki! “TRIMITĄ” sau Amerikoje ir 
savo giimnėms bei pažįstamiems Lietuvoje.

Amerikoje “TRIMITĄ" galima užsisakyti per:
L. šaulių Atstovą — A. žemaitis, 3251 S. Halsted St. Chicago, III. 

Tr. 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.

The mist will rise above the 
trees

And show me where the flowers 
lie.

‘“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
bės 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 spiir- 
tą, ir tt.

“TRIMITAS” rašoma lengva ir mažamoksliams aiškiai supranta
ma kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti .5_
draugu ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynės gynime, visuo
meniniam ir kultūriniam darbe.

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo

naked soul. They are 
observers, sometimes 

ironical, tender, melan- 
fuir of the sentiment of 

Although they have

V Trindamas su Ruffle 
W Ištrins! Pleiskanas Lauk, 
į) X: ž:i, nl Utį visų dienų —jųi, n 
A rtebilės iš kur tu pleiskanų t i

imasi ! Ji ■> daugiau jus kasate, j . > /"J
.4 , I 11 •• i ■: i i i i .1: i n : i i : 1 i < ii.vil f , I - Y*

B

dslioji^^^rjiS>RATORY (14’l DR- J- ŠEMOLIUNAS 
Dept 1118 1723 N.

Chicago, 111.

dar nubust) jums pasiūlyta iki šiolei.
: įsivaizdinkit kad galit gaut Tikrą 26 šmotu 
niu reikmenų setą susidedanti iš 6 peilių, G sa

il šaukštų, C šaukštukų, 1 sviestui peilio, ir 
šaukšto, kaip parodo paveikslas, viską už 

ik bėgyje šio didelio išpardavimo. Kožnas tų 
padarytas iš kietos medogos storai panike- 

NTI’OTAS ANT 10 M FT f J. Tai yra nepaprasta proga. Pirmutinę dieną 
1200 setų ir išpar-dnvinią tęsime neilgai, kadangi turime tiktai 15,000 setų 
duos tuojau groitulniku. TAIGI NEATIDeLIOKIT. Nesiųskit pinigų iš- 
o užmokėsit $2.99 kada tas gražus setas bus atvežtas į namus. Mes garan- 

uojam pilna užsiganėdini.na arba pinigus grąžinsim jeigu nenutiks.
Union Sales Co., Inc., Dept. 529, 15 So. Desplaiites Street Chicago, Illinois.

A pasekmėm k.
v Ir lame nėra jokios paslapties.
M Ruffles yra sudarytas gi b it; ir paty- 

r,.-i keinikų. kurie išdirbo furinulą
■I specialiai paskirtą sunaikinimui p'eis-
< kanu pc -J — ii’ Ruffles atlieku savo
B 4-^.
A Pamėginkit bonkij! Įtrinkit truputi fn 
f) Ruffles į savo galvos odą kasdien y 

apie per saivuitę laiko. O kuomet (4 
W pleiskanos jau išnyks, tuonu-t naudo- y 
fej kit- karts nuo karto ir pleiskanos jus VI 

daugiau niekuomet nekankini;! Tik /a 
W 63c. už bonkn. Galima gauti aptiekose.
0 F. AD. RICHTER & CO. M

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. W 
L____—, _—__—šį

gan?
Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
jSt DANTISTAS t=t',

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 0 Stroet
Cleveland. Ohio.

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki
Ineig-a iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekęs)

ir vis neapsakomai ni

RttffJes
Į. tai prašalinsi [Ruffles yra tonikų « 
A iraivo.i <><iai ir plaukams. Ruffles yra \ 
r) pl< isk.mų naikintojas su puikiomis

l

T L V he lounger
L1THUNIAN TYPES 
AND CHARACTER

THE MIST
By Walter R. Baublis.

The mist lies heavy o’er the 
it • J park, umversai,Screening aĮĮ oj,jec)s from ,ny 

attempted to ! V1CW
sketch the Lithuanian national į ,’,pvei. seemed (o he s0 
temperament in more concrete: '? . r « dark,
lnes’ 'Nor air sowarm, nor lights so

A people of woodmen, of wag- > 
goners, of cultivators, very ■ 
much attached to traditional: But lo!... a sudden welcome 
customs, the Lithuanians will-'- breeze 
ingly submit to destiny and do j 
not seek, to influence it before-1 
-rail'd by their will. The phlegm 
of the Lithuanians has become 
proverbial; no Other people ac
comodates itself with such tran
quility to the vicissitudes of 
life.

Šalkauskis, in his remarkable 
study Stir Its Confins des Deux 
Mondes, finds that the forego
ing comment calls for some mo
dification. He adds that when 
necessity arises the Lithuanian 
will deploy his forces and tin- Į 
chain his anger. He 
acts feebly to the

who re- 
ordinary 

blows and shocks of life, res
ponds suddenly with surprising 
violence when his patience and 
his endurance are at an end. 
Concentrated in himself, more 
inclined to contemplation than 
to action, the Lithuanian mani
fests this temperament in his 
exterior. “The peasants of 
Lithuania”, writes Rečius, “con
trast singularly with the Poles 
in the simplicity of their cos
tume. They avoid striking co
lours, daring fashions, lace and 
fringe. Their sombre clothing 
without embroidery attests 
their national modesty; they 
do not try to make themselves 
conspicuous 
ing the 
Poles, 
them ‘

T’ne

Michelet, compar- 
Lithuanians with the 

is of the sun’, call 
rs of the shadow’.” 

popular poesy of the
Lithuanians has inspired in 
Rečius the following descrip
tion of their moral traits:

Their songs or dainos reveal 
their 
acute 
gently 
choly, 1 
nature.
often 'been obliged to make war 
and have also possessed great 
leaders, these debonair people 
have not preserved the memory 
of a single hero; they sing of 
no exploit of war, they do not 
boast of any 'battle won; they 
confine themselves to bewailing 
those who are dead. In this 
respect they arc perhaps unique 
among European peoples. They 
are distinguished also from 
other continental races by the 
delicate reserve, by the modest 
discretion with which all their 
popular songs speak of love.

Such, then, is the Lithuanian 
as Nature made him. This pas
sive temperament germane to 
the Oriental excited the curio
sity of Rečius, who wrote:

The people, for long oppres
sed by the forests of the Nie- 
men, are not of those who can 
compare their share 
ce with that which 
civiližed peoples of 
nent have exercised.
oneself even with surprise how 
a race composed almost entirely 
of 
of 
al, 
of
in, (preface to Milke’s Lithuanian 
Grammar), had not been able 
to give birth to a single great 
poet or to some eminent genius 
in the world of mind.

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

Sharp rays of light stab at the 
mist

That rises from the dripping 
earth.

After it has been gently kissed
And with the morning dew 

begirth.
The stars will soon come out 

again;
The moon will shine, the wind 

will rise
And drive off the expected rain. 
Leaving but pleasant starry 

skies.

Cardhoard Manufacture 
in Lithuania

Up to 1923 there were three 
cardboard factories in operation 
in Lithuania, at Kairiškiai, Va
rėna, and Skleipiai. At the end 
of last year two more factories i 
began to work, at Kapinai and j 
Biržinėnai. The output of these] 
five factories will reach 2,400 
tons. When export conditions 
are regulated, i. e. when cons
tant markets are found, the out
put of cardboard can immedia
tely be raised 30 per cent. The 
Lithuanian market during the 
last two yęars consumed about 
600 tons a year, i. e. 25 per cent, 
of the output. It is therefore 
permissible to estimate that 
this year we shall have t. ----
board export of no less than 
1,800 tens, or 150 carloads. A 
year ago the price of cardboard 
in Lithuania was $65 a ton. On
ly one factory exported. But, 
as the result of competition 
among the factories, the price 
of cardboard on our market 
last year fell to $45 a ton. Card
board in Lithuania has become 
cheaper than anywhere else in 
the world, 
via for the 
price of yellow 
about $89 a ton. 
manufacture of 
Latvia was also 
consequently the 
cardboard into that country was 
closed, because an import duty 
of $30 a ton was imposed on 
this product. New markets for 
export must therefore be 
sought, which to a great extent 
has already been accomplished.

In order to improve and regu
late the manufacture of card
board in Lithuania, ahd also to 
ci eate suitable export condi
tions, ail the Lithuanian card
board factories have conclude.! 
a corresponding agreement and 
have established a bureau of all 
the united cardboard factories. 
At present all bur cardboard 
factories are manufacturing 
yellow wood cardboard, but 
shortly one of these factories 
will begin to manufacture white 
wood cardboard, which Lithu
ania actually consumes up to 
400 tons a year.

For example, in Lat- 
:ame period the 

cardboard was 
Last year the 
cardboard in 

regulated, and 
imiport of our

A honest man, thinks K. Šir- 
vydienė of Brooklyn, N. Y., is 
one who confesses that he still 
desires the things he was denied 
when a boy.

-------- -o—------
P. Akšis says more people are 

interested in the fruits of their 
own labor than in what they 
can get off their family trees.

-------- o--------
Correct this sentence: “Yes, 

they are normal in every way”, 
said the mother; “and they de
test chewing gum.”

—-——- o--------
When 'a man’s conscience is 

aroused he thinks of his 
misdeeds, and is disturbed 
a sence of his own guilt.

-------- o--------
Atlas could never have 

ried the world if he had thought 
only of the size of it.

-------- o--------
“Ain’t Nature grand?” Often 

men with the longest whiskers 
have the shortest hair.

-------- o--------
The sympathetic visitor to 

the Lakeside Hospital stopped 
at the bedside of a pale young 
man swathed in ibantlages.

“Cheer up”, he said unctu
ously, “keep smiling: it’s the 
best medicine.”

“I'll never smile again”, re 
sadl\ 

“1’1! never smile again—at le 
not at another fellow's girl.’

-------- o--------
My Life’s Aim 

When first we draw an earthly 
breath,

We weep, tho nothing harms 
us,

While those around smile happy 
smiles,

And ask if aught alarms us. 
Then let us live that when we

Steve .Vitkus thinks the girl 
who kisses promiscuously isn’t 
bad—she’s merely generous. 

-------- o--------
A woman thinks more of her 

figure and complexion than a 
man does of everything he has.

righteous were able to do.
“Phew-w-w”, can it be pos

sible he ever said this?
----- —o—-------

George Baltrukonis says he 
knows a fellow who is so dumb 
be thinks they put koo-koo 
clocks in insane asylums. 

-------- o--------
One of the most promising 

suggestions for peace in Europe 
is that each nation attend to its 
own business and stop trying; 
to run its neighbors.

-------- o--------
A. Urbšaitis says Delilah was! 
not such a bad lady barber. 
She gave Samson an awful hair
cut, but at least she didn’t try Į 

him into a shampoo,1

singe, facial 
manicure.

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas. 
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prisiųsdami 15c.
“GYDYTOJAS” 

4454 So. Western Ave. 
Chicago, III.

ge and Rut Did She?
, The silence of the night was 
! unbroken except for an occa- 
I sionr.1 murmur coming from the 
porch swing, when a voice

fiom the upstairs front window 
said: “Dorothy, why don’t you 
take that young man around to 
the back of the house so he can 
see the. sunrise?”

Už $3.00 metams pralinksmin
si! visą kaimą. — Užrašykit 
saviškiams i Lietuva “Dirvą’

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

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

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

KYLA
Žmogus kuris išrado šią sistemą į 

buvo du sykiu operuotas nuo patru . 
kimo. Taipgi bandė vartoti Įvairius I 
diržus, kokie tik šiandien randasi.

daugelį metų ligos kankinamas išra
do naują sistema išsigydymui nuo

rams, moterims ir v 
žmonių kurie vartoja 
džiaugiasi sveikata ir rekomenduoja

GOITER

NOW 
formose dabar pa- .

kalno.

10 Dienu Bandymui 
DYKAI

TIK'I.AI VIENAS SETAS SU KIEKVIENU KUPONU
UŽ SPECIALU KAINĄ............................................ $2.99

BE KUPONO ŠITŲ PREKIŲ Už T A KKAINA 
NIEKAM NEPARDUOSIM’.

sti man jūsų Tikrą 26 
ecialį kainą, bėgyje šių 
. užmokėsiu $2.99 kad a

Columbia Rekordų 
ir Grafofonų 

Krautuve

And leave this world behind 
us,

That all who know us weep
I mourn,

While they shall smiling 
us.

----- —o—------
To Get a Station on 

Radio
With the left hand grasp 

firmly a dial. With the right 
hand grasp firmly another dial. 
Count three and then spin both 
•dials, at the .same time turning 
all the 
view, 
again, 
desired 
loudly
Our patent “Station-finder At
tachment” can be obtained at 
all book-stores.

-------- o--------
Peter Bartkus says he told 

his girl, “If you cared a fig for 
me you

Many 
borskis, 
the bottom has a son who is 
working from the top. 

-------- o--------  
Why Be Good?

The wicked had the best of 
it the other morning, grumbles 
S. Debesis, as the Bible says 
they stand in slippery places, 
which is more than some of the

Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainą. Muzikos 
ir kitokius Rekordus.
Čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokią 
didumą ir pavidalą.
Visi 10-ęoliniai Abiem 
pusėm Rekordai. .75c

užlaikėm visokiu pe
čiu, gazu ir anglimi 
kūrinamu; drapaną 
skalbimui mašinų; 
torielku, puoduku ir 
visokių ahimino dai- 

j ktu. Taipgi užlaiko- 
; me po senpvei api- 
nių, sirupą ir milte- 

' liūs pasidarymui sau 
namie skanių geri
nimą, ir tam reika
lingus prietaisus.
Superior Home 

Supply
6101 SUPERIOR 

8707 BUCKEYE_
CLEVELAND, O.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių JieiŠlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats ta jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado pušų tikros li^os. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggr-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiskas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėiiisius 
nervus ir kenčiate nuo uinuoaijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir nenikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu saži 
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešk sį 
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 Utį 8 vakare. 

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.



D I R V AI ŽINIOS IS LIETUVOS Į
TRAKŲ BATARI- 

JADA
(Tąsa iš pereito num.)

— Štai, ačiū tamistai! Dar 
tris dienas nori mane 'kankinti. 
Gama tų šposų. Pašaukite gy
dytoją!

Atvyko gydytojas, bet jau 
tikras, ir ištraukė dantį. Skau
smas nustojo, Batoras nurimo, 
o gydytojas išvyko toliau pas 
ligonius.

Vi vartų Nuovados, gatvėje 
stovėjo Mockus ir stropiai žiū
rėdamas sau j kojas apie ką tai 
mąstė. Po jo suraukšlėtu ir in- 
temptu žiurėjimu galima buvo 
pažinti kad mąsto, ir labai sun
kiai, vargingai....

— Karskis, Dereškevičius, 
Gniazdauskas ? — Kuštasi, — 
GrzivailOį Siedlinskas, Cuglins- 
kas, Kobylevičius, Kiiačiozrieb- 
skas, Kiacko? — Tai jau Ibuvo. 
Žasliuose.... Krizostomui....

— Ponas Bogdanavičiau 1 — 
šaukia pravažiuodamas gydyto
jas. — Ar nežinot po kiek šian
dien moka už centnerį avižų? 
Mat, mat, pritruko arkliams. . .

Bet Mockus pažvelgęs su bai
me į gydytoją, kvailai nusijuo
kė, ir nepasakęs gydytojui nei 
žodžio, ėmė bėgti į Nuovados 
butą, rodos kad jį pasiutęs šuo 
vytų....

— Atsiminiau, pons Nuova
da. — surėkė nesavu balsu Moc
kus, inpuldamas į kambarį kur 
miegojo Batoras. <— Ovsinskas, 
pons Nuovada. Ovsinskas! Ža
sliuose, kaip pasakyta, Jo Malo
nybei, Ponui Krizostomui, žino-l 
ma, Ovsinskui, matininkui, kad 
taip ii- taip kenčia dantimis po
nas Nuovada, Napoleonas....

— štai telegramas! — atšo
vė Batoras, pakeldamas į nosį 
patarėjui rankų pirštus sudėtus 
į dvi dideli špygi, — viena tau 
ant pataisymo atminties,' o kita 
į Žaslius “kaip pasakyta, Krizo
stomui, suprantama, taip ir taip 
kenčiantis dantimis Napoleo
nas. ...” Dabar šalin į Idarbą !

III.
Milicininkas Mockus tikras 

buvo Batoro patarėjas-pakali- 
kas. Kartu žmones mušdavo, 
kartu girtuokliavo, kartu kyšius 
imdavo, bet, žinoma, Mockui 
tekdavo 'nedaug, kadangi liūto 
dalį visuomet paimdavo Bato
ras.

Pernai rudenį Milicijos vadas 
Mockų iškėlė į Kazokiškius. At
skyrė poną nuo ištikimo tarno. 
Bet nabagai netrukus abudu ne
teko tarnystės, Batorą nuo nau
jų metų pavaryta už kyšinin- 
kystę bei vagystę, Mockų irgi 
patiko tas pats likimas, bet ka- 
tastrofingas. Nūdien galima 
sakyt jo dainelė sudainuota, nes 
nabagas kalėjime atsidūrė. Mat 
nesenai suėmęs kokią tai mote
rį, patupdė ją į šaltąją ir ten. .. 
policistai žino kaip pasielgti ar 
sumušti ar......... Mockus mo
kslus ėjo 'pas Batorą. Tris uni
versitetus prarijo šunybes da
ryti, bet išėjęs iš globos savo 
mokytojo neteko lygsvaros ir 
atsidūrė kalėjime. Jiems senai 
tenai buvo kelias ! Be to gra
žus jo darbeliai būdavo; Žiež
mariuose, Kauno gatvėje, kur 
jis gyveno, Batorui viešpatau
jant, tankiai kabinosi prie pra- 

j eivių buk reikale patikrinimo 
pasų, žinoma, kiekvienas pilie
tis milicijai reikalaujant turė
davo parodyt pasą. Ne tiek pa
sai Mockui rūpėjo kiek juose 
sudėti litai, nes paprastai mu
sų žmonės mėgsta į pasus pi
nigus dėti, Patikrinus pasą, 
stebuklingai dingdavo litai iš 
pasų, o pasas buvo gražinamas 
savininkui. Kas gi dryso skųs
ti Batoro patarėją vagystėje?

Batoras, kaip kiekvienas Len
kas, 'buvo dideliu mylėtoju gar
bės ; ypač mėgdavo pasigirti 
vietos šunbajorijai savo narsu
mu. Su Lenkais vien tik bičiu
liavosi. Trakų apskrityje ypa
tingai augštesnieji valdininkai 
noriai bičiuliuojasi su bajorais- 
d varpomais. Net pats ultra-pa-

trotas Stosiuinas ištikimiausias 
dvarponių draugas.

Trakų apskrityje gyvena vie
nas Lenkas-išgama, 1920 me
tais dalyvavęs kareivių sukili
me Kaune, kaipo agitatorius 
prieš valdžią, slaptas Lenkų vei
kėjas, kaip tai Liudo Giros ne
sugautas peoviakas.. Rodos 
1919 metais iš Lenkijos atsi
bastęs ir ačiū Stasiūnui stebuk
lingai čia gavo pilietybę, dvaro 
likučius išbėgusio kokio tai gra
fo. Būdamas Stosiunui dideliai 
dėkingu net malonėjo jį į kū
mus prašyti.... žinoma, su'si- 
kumavo! Kūmas kurną rem
siu. ...

Batoras gi vietos dvarponių 
'didvyris!

žiemą 1923 m. Batoras me
džioklėje Trakų miškuose bra- 
koneriškai nukovė milžiną šer
ną, kokių nūdien maža Lietuvo
je tėra. Negana kad liko nenu
baustas už brakonerišką pasi
elgimą, bet dar savo karžygiš- 
kumu pasigyrė Lenkų spaddoje. 
Užpernai ir pernai metu ėjo 
Kaune Varšavos subsidijuoja
mas laikraštukas “Strzecha Ro- 
dzina”, vien užsiimantis šmei
žimais Lietuvių tautos. Gi ta
me laikraštukyje Batoras pa
talpino savo fotografiją su rei
kšmingu Lenkų kalboje parašu: 
“Pan Batory Trakų apskrity
je nukovė didžiausi šerną”. ‘Pan 
Batory’ užaugo bemaž ko ne 
antru Lenkų Batoru akyse vie
tos Lenkų. Ir tai nekenkdavo 
jam Lietuvos valdininko parei
gas eiti! Kur kenks: Batoras

kinkė ir prisidengęs figos lapu, 
(rinkimais į Antrąjį Lietuvos 
Seimą, balandžio 10 d. 1923 m., 
areštavo St. šiupšinską bei V. 
Sutkų, apkaustė geležiniais pan
čiais ir nuvarė lyg kokius vagis, 
trųkšmingai kad visi matytų, 
pas Milicijos vadą Bajorą į Kai- 
šedorius, kuris ponaitis, būda
mas tą dieną girtas, indukęs no
rėjo net šiupšinską primušti, o 
ikoliojosi lyg tikras Rusų veži
kas.

Tiedu mokytojai išsėdėjo vi
są pereitą vasarą kalėjime — 
šiupšinskas Kauno apigardos 
kalėjime, Liutkus drėgnuose 
Kauno tvirtovės Kazematuose.

Už ką?....
Nagi Stosiunas išrado bolše

vizmą. Mylimiausias tat dema
gogijos buidas kademų keršto.

Artimai pažinę tuos mokyto
jus tvirtino jog jiedu nieko ben
dro su bolševikais neturėjo ; bu
vo tik idėjiniai liaudininkai ko
kiais dauguma mokytojų Lie
tuvoje yra, išskiriant kunigų 
pakalikus.

Baigęs su mokytojais, griebė
si Stosiunas Ikitus veikėjus per
sekioti, būtent žinomą apskri
tyje liaudininką dar nuo Lietu
vos atgimimo, Mykolą Židanavi- 
čių. (Bus.)

▼▼▼▼▼▼▼

Moteris Plėšike
Kauno kriminale policija su

laikė vieną moterį, Kulišienę, 
kuri vadovavo plėšikų gaujai 
Kaune ir provincijoje. Tardant

moteriškė prisipažino dalyvavu
si daugybėje vagyąčių. Po kra
tos pas ją rasta daug įvairių 
rusių ginklų. “L. U.”

Du Laikraščiai Tuo Pat 
Vardu

Lietuvos Žydąi nesenai pra
dėjo leisti savo reikalams Lie
tuvių kalba laikraštį ir pava
idino jį “Musų Žodlis”. Dabar 
Kauno Evangelikų Reformatų 
Draugijos Valdyba prieš tai pa
reiškė savo viešą protestą, nes 
Lietuvos Žydai Ibutų turėję ži
noti kad tuo vardu jau treti 
metai eina pp. Yčų ir vėliau 
Šepeirio redaguojamas Refor
matų Draugijos organas. O gal 
žvdai čia savo gudrybes varė?

“Kl. ž.”

Kurtavėnų Bažnyčia 
Lenkinimo Lizdas

Pas mus Lenkų visai rodos 
maža tėra, išskyrus keletą dva
rininkų ir jų apkvailintus Lie
tuvius. Bet vietiniai kunigai 
kas šventadienis skaito Lenkiš
ką evangeliją bažnyčioje, nepai
sydami žmonių protestų. Užtat 
nestebėtina kad jau trečdalis 
žmonių belanko bažnyčią, bet 
“ponai” uoliai lanko. Nežinia 
kuo remdamasis žemaičių Vys
kupas leidžia kunigams tokią 
Polonizaciją varyti grynai Lie-Į 
tuviškoje parapijoje.

Dar reikia pridurti kad čia 
buvo atkeltas 1921 m. Kun. Ba-

jerčius, 'kuris tyčia buvo per
stojęs skaityti Lenkų kalba 
evangeliją; bet neišbuvo Kur- 
tavėnuose nei vienų metų. Tur

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

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

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

Chicago, Ill.
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EXTRA!

3352 Superior Ave. Cleveland, O.

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 —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
į tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi......
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 pasauli gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė, kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių. 
Kaina 50c. Audimo viršeliai......................... $1.25
Buvo $1—dabar 50c. Apdaryta $1.25.

£v.w.wz.w^.v^^.v^<v.w.,.w«v^.WAW^>Wiv«wv

Stosiuno dešine buvo.

IV.
1921 metais Trakų apskrity

je vietos pažangesnė mokytoji- 
ja susibūrė į profesinę organi
zaciją, būtent Mokytojų Profe
sinę Sąjungą. Įsiteigta skyrių, 
išrinkta ‘valdyba iš žymesnių 
mokytojų: Stasio šiupšinskio, 
Vinco Liutkaus ir Antano Ser- 
bentos.

Nepatiko musų didvyriams, 
Stosiunui ir Batorui, šios orga
nizacijos užuomazga, kurstomi 
prie to kunigais, ypač Žiežma
rių vietos vidurinėsės mokyklos 
kapelionui Jėzuitui, pradėjo jie 
galvoti kaip panaikinti “kenks
mingą organizaciją”. Prikibti 
atvirai negalima. Organizacija 
teisėtai įkurta; skyriai veik vi
soje Lietuvoje gyvuoja....

Griebėsi jiedu niekšiškumo.
1922 m. kovo 13 d. Stosiunas 

prikalbėjęs apskrities valdybos 
pirmininką S. Kargoną (kuris 
paskiau prasišmukleriavęs “kri- 
ščioniškame biznyje” “dievobai
mingai” persišovė), priversti 
Trakų apskrities Tarybą nutar
ti prašalinti iš mokytojų vietų 
nužiūrėtus Stosiuno mokytojus 
“profeslninkus”, šešis žmones. 
Nutarimas įvyko, pats Stosiu
nas rezoliuciją suredagavo; vie
ną kopiją pasiuntė į klerikalinę 
spaudą, antrą mokyklų inspek
toriui, trečią švietimo Ministe
rijai. Jų nutarimas iškarto ne
buvo įvykdintas, Švietimo Mi
nisterija su pono Stosiuno uo
lumu nesutiko. Mokytojai li
ko vietoje. Kol apskrityje in- 
spektoriavo žinomas paidagogas 
A. Paltanavičius, įkurs visuomet 
mokėdavo mokytojus užtarti, 
buvo gerai. Bet Stosiunas pa
statė ir jam koją — Paltanavi
čių psrasišalino, Stosiunas at
gijo. ... Pirmu darbu pasisten
gta įkišti įkišti inspektorium 
Stosiuno draugą, kuris visiems 
Stosiuno darbams vien tik “bla- 
gaslovi.jo”. Toliau, demagogiš
kai įsipiršo Apskrities Tarybai 
paskirti save į švietimo Komi
sijos pirmininkus, kad daugiau 
galėtų engti nepakečiamus mo- 
kytojus-pirmeivius.

Pirmame (posėdyje tos komi
sijos Stosiunas privertė kitus 
narius prašalinti anuos moky
tojus..........Nors jau įvyko du
nutarimai, bet mokytojai remia
mi švietimo Ministerio, kuris iš
sireiškęs jog del Stosiuno užsi- 
manymų nemano šalinti naudin
gus tautai darbininkus, jie vis 
galėjo laikytis vietose. Liko 
tat vienintelis, ištikimiausias 
būdas, būtent “krikščioniška 
žvalgyba, kurią Stosiunas pasi-

SKAITYKIT IR ŠVIESKITŪS!
Skaitykit šias Tėvynės Mylėtojų 

Draugijos išleistas knygas:
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KEISTUTIS. Tragedija V aktuose. Iš 
Ansyk’o vertė Vincas Kudirka. Tilžėje, 
1897, psl. 101..................................................
VANDUO ANT ŽEMĖS, PO ŽEME IR 

VIRŠUJE ŽEMĖS. Parašė Rubakin’as, 
verte Drugys. Chicago, Ill., 1900. 52 psl.
BAUDŽIAVA LIETUVOJE. Parašė Žmo
gus. Chicago, III., 1901, pusi. 76.............
PRANO VAIČAIČIO EILĖS. Plymouth, 

Pa.. 1903 m., pusi. 165 . 7. . . . . .*'............
CHEMIJA. Paraše Roscoe, vertė S. M. 

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

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

ir pamatas. Parašė J. Baltrušaitis. Ply
mouth, Pa., 1907 m., pusi. 44 .................
VINCO KUDIRKOS RAŠTAI. šešiuose 
tomuose. Su daugybe paveikslų 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
JONO JONYLOS (Kun. Jono Žiliaus) RA
ŠTAI. Trijuose tomuose. Tilžėje, 1912 m.
Audimo gražiuose apdaruose .............. $1.50
A. STRAZDO RAŠTAI. Su autoriaus au
tobiografija ir paveikslu. Chicago, Ill., 
1914. pusi. 77 ................................................ 25c
Gražiuose audimo apdaruose ...........  50c
ŠIRDIS. Itališkai parašė Edmundo de 
Amici. Vertė Matas Grigonis. Su dau
gybe paveikslų. Chicago, Ill. 1915, p. 362 $1.00 
Auksuotais ir spalvuotais audimo viršais $1.50 
DVASIOS GYVENIMO MEKANIKA. Pa
rašė Prof. Dr. Max Ver worn, verte, litera
tūros sąraša pridėjo ir svetimus žodžius pa
aiškino Dr. A. Garmus ir A. Rimka. Su pa
veikslais. Chicago, Ill., 1916, pusi. 148 
TEKNIKOS STEBUKLAI. Su daugybe 
paveikslų. Dviejose dalyse. Sulietuvino J. 
A. Chmieliauskas. Chicago, Ill., 916 m., 
142 pusi. Gražiuose audimo apdaruose. .
DEŠIMTIES METU TAUTINĖ KULTŪ

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

čius. Brooklyn, N. Y., 1918 m. p. 97.... 50c 
Gražiuose audimo apdaruose .................. 75c
I- EN K.U A PA ŠT A L A VIM A S LI ET U VO- 

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

dokumentais, žcmlapiu ir fotografijomis. 
Parašė M. šalčius. Chicago, Ill., 1921 m., 
pusi. 91 ........................................................ 60c
KITAS KARAS. Atsišaukimas į žmonių 
protą. Parašė Will Irwin, vertė V. K. Rač
kauskas. New York, N. Y., su paveikslais 
ir braižiniais. 142 pusi................. .... 75c
PSICHOLOGIJOS VADOVĖLIS. Parašė 
Prof. G. čelpanovas, verte 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 01 Oak Street Lawrence, Mass.

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

30c
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11.
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14.

15.

16.

17.

18.
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20.

21.

26.

27.

29.

30.

31.

10c

10c

60c

2ac

10c

10c

10c

25c

10c

35c

50c

25c
50c

į

į

s

būti už tai kad nemėgo patai
kauti svetimšalių saujelei.

“Šiaulių Nauj.”

Gėrėtis Pain-ExpellcrioTrynimu
Nelauk ligi to, kuomet jau busi pri

verstas atsigulti. Po sunkiam dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
suteik palengvinimų !

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, nega'i būti sergančiu. Pamėginkit 
Pain-Espelleriu i-sitrinti skaudama- vietas.

Išvengkite skaudami; pečių ir diegian
čių sąnarių. Pnin-Expelleris palaiko 
sveikus žmones geroje padėtyje!

35c. ir 70c. už bonka a pliekose.
F. AD. RICHTER & CO.

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

VIĘNINTELIS LIETUVOJE LAISVOS IR PROGRESIVĖS 
MINTIES DIENRAŠTIS:

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

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

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

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo laiko yra papuošiama kari
katūromis ii paišiniais.
Kaina: Lietuvoje menesiui 4 litai, užsieny j 5 litai. 

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

i
I

S

I

Nąujas Savaitinis Am. Lietuvių Laikraštis
46

EINA KAS ŠEŠTADIENIS
Metams Suv. Valstijose - - 
metu -----

§2.00
1.00

.3.00
1.50

Kaina
Pusei __ ...
Užsienyj ir Lietuvoj metams
Pusei metų -
Jeigu norit pasiskaityti tikru ir teisingų žinių, skai

tykit “.VARPĄ”, kuris, nieko neužikabin'danias, paduoda 
ir nušviečia tik Įvykius. Indėk į konventą dvidolarinę 
(S2.00) ir pasiųsk “Varpo” Administracijai, o gausi jį.

So. Halsted St Chicago, Ill

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Iii.

!ę 
i 
§

g

h v . v nĮĮ Dabar užsirašyk H
I ' “AMERIKOS LIETUVI” p 
♦♦ ♦♦

“AMEPJKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių
§ pasiskaitymų, naudingu moksliškų straipsnių, ir svarbių :: 
S žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviutt. Užsirašykit jį 

jį dabar ir turėsit -naudingą laikraštį. H
p Reikalaujam agentų užrašinčt “Amerikos Lietuvį”, par- j: 
« davinėti knygas ir gražias laiškams popieraS. Adresuo- j:
H kii pinigus ir laiškus siųsdami: s
I “AMERIKOS LIETUVIS” H

p 15 Millbury Street Worcester, Mass. ::
H H

eina tris sykius į savaite, ir nuo Sausio I die- i 
nos, 1924, prenumerata yra $4.00 metams Į 
Amerikoje, $5.00 metams Lietuvoje.

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

Numeris pažiūrėjimui dykai.
Adresuoki!:

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



£ Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese į
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

VWW.WWflMWWA;¥-VAVA,AV?WA’J,WJ,d,//A"W»W/W'aV<‘A*.W?JWAW>WftV?A
LIETUVOS UNIVERSI
TETO STUDENTAI 

ATVAŽIUOJA
Balandžio 13 d. Į Cleve-' 

landą atvyksta Neo-Lithua- 
nijos Korfporacijos atstovai, 
Kauno Universiteto Studen
tai, Marčiulionis ir Banai
tis, kurie renka aukas bai
gimui statyti Kaune moks
leiviams bendrabučio.

Clevelandiečiai jiems pra
kalbas rengia seredoj, ba
landžio 16 d., seredos vaka
re nuo 8 vai., Lietuvių sve
tainėj.

Amerikos visuomenė la
bai šiais moksleiviai susiin- j 
domavo delei kilusio lermo Į . , ,
del jų rėmimo ar ne. j rinkimas delegatų Į busintį San- nijg,tj f0.

Jie yra smarkus kalbėto-! daros Seimą; įpriėmimas įr.eši-j Į§ejiga pos pinklės 
jai, jauni vyrai, narsus ka- 'ni-' Seimui; Centro 
rininkai, buvę prieš kulkas j Linkimai; rinkimas

A. L. T. S. 18 kuopos narių j 
domei. šios kuopos susirinki
mas įvyks balandžio 8 d., utar- 
ninko vakare, nuo 7:30, Lietu
vių svetainėj. Nors i(r papras
tai susirinkimai taip įvyksta, 
bet kad sekančiam susirikimui 
susibėgo daug nepaprastų rei
kalų
vienos 18 kuopos nario 
ti tame susirinkime ir 
ti reikalus. Pereitam 
kime buvo išsireikšta 
iriai butu sušaukta per
škiits, bet del neturėjimo visų 
narių tikrų antrašų nebuvo ga-

| Įima tai padaryti.
čia paminėsiu nors nekuriuos 

I svarbesnius reikalus, kaip tai 
rinkimai

I daros Seime

todėl šventa pareiga kiek- 
dalyvau- 
svarsty- 
susirin- 

kad na-

D I R V A

AKRON, OHIO
Dagiliui. Gavom tamistos ra

šinėlį, bet labai neaiškiai mintįs 
išdėstyta, negalim nei patalpin
ti. Redakcija.

Kovo 28 d. turėjo atsibūti tei
smas J. Vasiliausko iš Baltimo
re's varde L. A. P. B-vės su Ku- 

Lynn Fontanne, kuri lošė Inigo Janušo buvusia gaspadine 
Vasi- 

ant paskir- 
kad iš 

Teis
mas likosi atidėtas neapribotam 

1 laikui.
Kovo 29 d. vietos Lietuviai 

j katalikai turėjo sueigą savo pa
rapijos salėje; buvo rodoma p'a- 

i veikslai iš Kristaus kančių.
J. Navickas, vadinamas “Me

lagių Dėde”, važiavo mieste 
Main gatve, ir vežimėlyje turė
jo gorčių “pilkosios”. Kartu su 
juo buvo ir jo įnamis, savinin
kas to rojaus skystimėlio. Va- 

I žinodami jie manė kad visi žino 
jog jų vežimėlyje degtinė ran- 

[ dasi ir kad į juos visi žiuri, ir 
[ privažiavę kryžgatvio, nepaisy- 
[ darni nei miesto tvarkos nei po. 
licisto, drožia kiaurai per gatvę. 

į Policistas sulaikė juos už tvar
kos ardymą. Sulaikyti jie buvo 
iškrėsti, ir suradus degtinę Na
vickas turėjo užsimokėti dvigu
bą bausmę, už greitą važiavimą 
ir už degtinę. Neišliko nuo bau-

smė'S ir antrasis.
Biznierius J. Apšega pardavė 

savo namą. Pardavime tarpi
ninkavo S. Rodavičia.

kacijoms. Kiti tos Įstaigos sky
riai dirba gerai.

Meiženis.

Ir kitos kainos taipgi pigesnes

Goodrich gumų dirbtuvės au
tuvų skyriaus darbininkai tapo 
paleisti devynioms dienoms va-

GavoOHIO THEATRE
“Įsimylėjus Į Meilę” (“In 

Love With Love”), vadovaujant 
Mi . . .
tą pažymią rolę pereitą sezoną Į Ona. Teismas neįvyko. 
New Yorke, bus pirmutinis vai-jliauskas nepribuvo 
zdas šio Vasarinio Sezono Ohio to laiko. Nekuriu sako 
Teatre. Tai yra maloni kome-į baimės Onos jis apsirgo, 
dija parašyta Vincento Law
rence kuris turi parašęs keletą 
kitų pagarsėjusių veikalų. Ta 
komedija apima atsitikimą jau

sli trimis jos jau- 
yra jos kūdi

ki tas šiaip prie-

nos merginos 
nikiais. Vienas 
kys'tės draugas 
kabus vyriškis, labai užsitikri
nęs savimi, o trečias yra nedrą
sus jaunikaitis kuris visai per
sitikrinęs jog neturi progos lai- 

jaunos mergelės širdį, 
išdirbama 

Valdybos j juoikinigii ir 'patraukiančiu budu, 
,___ _______ ! darbininkų j/[r. Lawrence gabumu ir kome-

kovose su Lenkais ir Kini-, l>usinėiam teatrui ir baliui ba- jjja jgtisai nudažyta juoku.
pėdoj, ir turi amžinas žy
mes iš karo; jie pasakys ne 
tik kad jiems reikia pinigų 
bet ir daug kitų svarbių da
lykų apipasakos.

Vytautas Banaitis vežio
jasi su savim ir kankles — 
liekaną iš pagoniškų laikų, 
kuriomis skambins ir supa
žindins Lietuvius su musų 
pratėvių muzika ir muzika
liu instrumentu.

Clevelandiečiai rengaisi i 
jų prakalbas, ar katras au
kaus ar ne, nes žino kad iš 
jų kišenių neišims jei neno
rės duoti, o tuo tarpu daugi 
ko žingeidaus iš jų išgirs.

Prakalbas rengia Tėvy
nės Mylėtojų 20-ta kuopa.

Balandžio 12 d. jie rodos 
kalbės Akrone, O.

Gandžio 27 d., kur bus vaidina
ma pilna smagių juokų komedi
ja “Dvikojis Katinas”, taipgi 
teismas su Kun. Garmum ir ei
lė 'kitų svarbių reikalų.

Podraug kaip jau yra žinoma 
I kari balandžio mėnuo yra tai

Atsillankiusiems bus tikrai 
smagu praleisti laiką ir gražiai 
pasijuokti puikiame teatre.

Miesto knygyne, ant Euclid 
avė., yra išstatyta daugybė pa
veikslų sąryšyje su dabar 
naneiu perstatymu Hanna 
re Maskvos Dalios Teatro 
jn. Atsilankiusieji gali 
žiūrėti ypatingiems Rusų 
jų tipams.

ei-
Teat- 
lošė- 

prisi- 
lošė-

Kudirkines Reikalai
Bertaininis Dr. V. Kudirkos 

S.V1 laros Vajaus mėnuo. Kaip! Draugystės susirinkimas įvyks 
ilgai mes busim kurti tiems vi- balandžio 6 d.. 2 vai. po pietų, 
siems atsišaukimams iš Centro? I Flynn Salėj, 5309 Superior avė. 
Nejaugi jų visi žodžiai mums ■ 
lygus žirnių būrimui į sieną____ __ _ _____ - _____
Visgi reikėtų tam nuolatiniam I me susirinkime, nes tapsit su- 
paraginimni daugiau dojnės at-j spenduotais. Kurie dar neturi- 
kreipti ir išpildyti tą visai mą-1 te organo užsirašykit per sek- 
žą pareigą — tai yra 'prirašyti 
nors po vieną naują narį šiame 
mėnesyje. Taigi kviečiu 18-tos 

i kuopos narius kad sekančiame 
susirinkime būtinai tai išpildy- 
tumet. Kur, kur bet Clevelan
de tai lengva tas padaryti.

Kažin ir ar nebūtų jau laikas 
CI e v e 1 a n d i e t ė m s v i du r i n čs 
vos moterims, su'brusti? 
jau negalima sykiu su 
susitaikyti, tai juk yra 
užgirta atskiras moterų 
tveri i.

___ ___ _ ____   _ j I BILIARDAI ir vieta parsiduoda pi- 
L?’'"" ,_____________ ‘ ____ • - giai iš priežasties nesutikimo suĮ Kurių narių užvilkta mėnesines j pusini,lku. Penki staiai, 4xS, cigarų 
'mokestis ateikit užsimokėti Šia- . Šėpa ir kitos reikmenis: gera 

1 nis tam kas to jieško. Kr 
tuojau. Duodama ant išlygų, 
gerą biznį, $700 i menesi. 
$1,600. Kreipkitės 

KRAUSE Tel. Main 
325 Buckley Bldg. 150L

sro-
Jeigu

Cen- 
‘Dir-I

Seimo 
kucpas 

To darbo 
reikėtų pasirūpint da

bar esančioms Sandarietėms.
Taigi visi ir visos prie smar

kesnio darbo!J. W. Liūtas, Sandaros 
tro Prezidentas, lankėsi 
vos” redakcijoje ir viešėje 
velande kovo 27 ir 28 d. 
čia sustojo gryždamas iš Chi-i St 
cagos. Ketvergo vakare, kovo j delis 
27 d., j' ' ’j . ” ” L" . ’ ' ’ 
su būreliu vietos veikėjų San-1 balandžio 22 d., 
dariečių ,‘Dirvos” redaktoriaus i vakare, 
namuose.

Kovo 28 d. naktį p. Liūtas iš-1 
važiavo į New Yorką.

A. Praškevičius, 
18 kp. už r. rast.

Olaf Liuteronų Choro di- 
koncertas atsibus Public 

jis turėjo pasikalbėjimą j Auditorium, mieste, pėtnyčioj, 
nuo S: 15 vai. 

_____ Patartina Lietuviams 
I atsilankyti.

retorių.
Pereituose dviejuose susirin

kimuose tik po du nauju nariu 
dau- 
seni 
yra 
pri- 
taip 
gali

tapti Dr. V. Kudirkos Draugys
tės nariu. Sek. K. Rugienius 

8104 Bellevue Av.

Euclid

Lietuviams Žinotina
I’er daug metu dirbęs ir veikęs 

Clevelande ir apielinkej p. Benis Ra
kauskas su draugu Vali Lietuviu ko
lonijoj arti Lietuvių bažnyčios atida
rė ofisą kuriame apart patarimų pa
tarnaus statyme namų, pirkime ir 
pardavime ūkių. Priima mainais lo
tus Newton Falls, Lorain ir Salem, 
Ohio. Apdraudžia nuo ugnies namus 
bei rakandus. Kadangi p. Rakaus
kas yra architektu ir gerai žino sa
vo amatą tai ir darant su juo koki 
biznį busi užganėdintas.

Kviečiame kaip vietinius taip ir iš 
Į kitų miestų Lietuvius ypatiškai 
i per laiškus kreiptis šiuo antrašu: 

‘Dvikojis Katinas’lakstys po! Rockwell realty and 
sceną Lietuvių sale.] balandžio , 6605 Wade Park Avc c,eveland, 
27 d., nedėiioj, apie 6 vai. prieš Telenhone Randolph 90S J-X. 
vidurnaktį. Visi rengiasi eit jį ! Ofiso bandos nuo 8 ryto iki 8 vak.

teprisirašė. Geistina kad 
giau naujų narių ateitų ar 
juos atsivestų. Draugija 
didelė ir turtinga; narius 
ima be skirtumo pažiūrų, 
kad kiekvienas Lietuvis

medžiot. Kurie dar apie tą me-1 
' džioklę nežinot skaitykit šitą. [

Sandaros 18 kuopa stato tą| 
puikiausią ir juokingiausią ko
mediją. Juokų bus kai maišais 
paberta. Bus balius ir tt.

Canton, O., dvylika mokyklos 
i vaikų ir mergaičių, draugų vie
nos mergaites, 13 m. amžiaus, 
sutiko duoti jai po šmotelį savo 
odes iižgydymui jos žaizdos pa- 

I darytos važinėjant rogutėmis.
„ - L ’ i nuo kojos 

Kopecny’s vaistinėj, j ocja neužgyja, taigi visi duos po - ——2^—, * t j j į y*v(m o u"
4 j šmotelį savo gyvos odos, kuria 

E lapdėjus žaizdą manoma mergai
tę išgydyt.

Pavieniais Numeriais
“Dirvą” Galima Gauti

Ketverge vakarais
sekančiose vietose

7901 Superior Ave., kampas E. I Mergaitei nutrinta 
79th Si., Įčnnnnnv’e VJlistinPU ' _.i_ _ ______ •
greta senosios “Dirvos' 
veinės (tos srities žmonėms). į

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

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

St. Clair Ave., 
St. Clair Ave., pas Kaupą. 
St. Ciair, Kauno Krautuvėj 
St. Clair, pas Shaker. 
E. 21 St., pas G. Garnių.

Tėmykit, Ūkininkai
Pirkit ukes nuo savininko, gausit 

daug pigiau. Parduodu 40 akrų ūkę 
su gerais budinkais, labai pigiai, ant 
lengvo išmokėjimo. Randasi tarpe 
dviejų miestų. Daugiau informacijų 
klauskit laišku.

J. J. KOMPIK
Route 2, Pentwater, Michigan.

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

6602
6603
2271
2026
1117

ANT RENDOS
pas Langą. 14060 Superior, viršuje, 8 gražus 

kambariai, maudynė, elektros 
šviesa, gazas, naujai išpopie- 
ruota. 850 mėnesiui. Kreipkitės 
Breidenback, 3839 Payne avė.

Pradžia lygiai 5 vai. vakare.
Inžanga 75c ir 50c yp. Ant šokiu 35c.

Gerbiami Clevelandiečiai: Meldžia
me visus atsilankyti ant šio puikaus 
perstatymo. Bus muzikos ir dainų, 
taipgi Rusų Mandolinų Orkestras. 
Po teatrui bus šokiai. Bus saldžių 
gėrimų ir skanių užkandžio.

Visus kviečia
Mirtos Choro Komitetas.

‘Romejus
ir Julyte’

Drama Keturiose Veikmėse
STATO MIRTOS CHORAS

Ned. Balandžio 6, 1924

Auksinių Daiktų 
Krautuvė

Užlaikau visokias brangrienas už 
prieinamą kainą, šliubinius žiedus, 
laikrodėlius, špilkas, perlus, fontani- 
nes plunksnas, bntvas ir kitką. At
lieku visokius taisymo darbus.

J. KRASNICKAS
999 E. 79th St. Cleveland, O.
Teatras ir Balius

6835 Superior Avenue

Telefonas Main 6111
P. J. KERŠIS 

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

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

PUIKIAUSIA STUDIO
Visada jūsų pavei
kslai išrodys artis
tiškai jeigu fotogra
fuosi tės musų stu
dijoje. Darbas pa
daroma atsakančiai 
ir pritaikoma gra
žios pozos. 1 rau
kiama vestuvių ir 
kitokios grupės, ir 
pavieniai 
Artistiški 
šokiems 
lams.

ANTANAS 
1197 East

ir vaikai, 
rėmai vi-

BARTKUS 
79th Street

G A,R A D Ž I U S
JOHN JUŠKA

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

visokias vielukes.
Ir mes garantuojam visą savo 

darba.
4110 SUPERIOR AVE.

Pinigus Lietuvoj siųstus! 
giminių iš Amerikos i 
per ‘Dirvos’ Agen- ‘ 

turą šios ypatos
Elena Kok.štienė ..............L500
Košt. Noreika ....................... 50
Jurgis Jurgelis ....................200
Kazimieras Kirvelaitis .... 100 į 
Antanas Liesius ..................200
Veronika Maslauskiutė ....840
Visiems siuntėjams paleido

me priėmėjų pasirašytas 
kvitas.

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra 
3352 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.

GELEŽINIU DAIKTU 
KRAUTUVĖ

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

Elektriški Reikmenis.
Plumberiams ir Stogams Reikmenės. 

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55 th STREET

PAVEIKSLAI RODOMA DOVANAI
Bus rodoma apie Jėzaus kančias ir 

jo mirti ir kaip tapo palaidotas. Jė
zui mirus atėjo jo mokiniai, nuėmė 
nuo kryžiaus, suvyniojo į baltą dro
bę ir padėjo į kapą ir užrito akmenį 
ant kapo. Mes nerandame niekur 
parašyta kad Jėzui mirus butų skam
binę varpus ir nešę jį ant mišių. To
liau bus rodoma kaip Jėzus kėlėsi iš 
numirusių ir pasirodė apaštalams 12 
sykių ir po 40 dienų Jėzus užžengė į 
dangų ir apaštalams bežiūrint aniuo- 
las tarė jiems: Ko jus žiūrite, nes 
kaip jis užžengė jums regimai taipo 
jis ir vėl regimai ateis. Daugybė ir 
supranta taip kad Jėzus ateis regi
mai ir antrą sykį, mes suprantam 
taip, kas regėjo Jėzų žengiant į dan
gų, tik Apaštalai ir jo mokiniai, apie 
500 ypatų, tai reiškia kad tie kurie 
tikėjo Jėzaus pamokslams ir ėjo pas
kui Jo, tai taip pat ir dabar tik tie 
Jėzų jau mato antrą sykį atėjusį už
dėti tą Karalystę kur Jėzus mokino 
kalbėti: Ateik karalyste tavo, buk 
valia tavo kaip danguje taip ir ant 
žemes. Kaip tada svietas nematė jo 
žengiant į dangų, taip dabar svietas 
nemato jo antro atėjimo.

Ateinantį Nedėldienį bus įvairių 
paveikslų parodyta. Pradžia 3 v. po 
pietų, 7017 Superior Avė. Inžangos 
ir

Biznieriams
Dirvos” Spaustuvė Įsigijus automa

tiškas spausdinamas mašinas atlieka 
spaudos darbus pigiausia už kitus

PLAKATU 6x9 colių didumo kainos
500 plakatu

1000 ”
1500 ”
2000 ”
PLAKATAI
500 plakatų

1000 ”

__$2.50
__$3.50
__$5.00
___6.50

9x12 didumo
_______ $3.50

________ $5.00

KAM DUOTI KITUR IR MOKĖTI 
BRANGIAI?

UŽ PADĖTUS tau
pymui PINIGUS

]□[ar

O.

Kolektos Nebus.

kada norit 
pasiteiraut.

ČEVERYKAI 7£t

APSAUGOKI! SAVO BRANGIAS 
POPIERAS IR DOKUMENTUS

Nuo Vagies — Ugnies — Pametimo

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

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

EKSTRA! BALANDŽIO 9 D. 
Seredoj, Bus Kalbėtojas

A. Steponaitis. Kviečiame atsilanky
ti tą vakarą išgirsti svarbiu dalykų, 
augščiau minėtoje svetainėje, pradžia 

7:30 vai. vakare.

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

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

Atdara dienomis ir vakarais — 
galit ateiti ir prieiti. Ateikit

THE A. B. SAVINGS & LOAN CO 
3354 Superior 

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

nuo G iki 8.

A. STEPONAITIS.

Jeigu norit turėti dailius, 
tvirtus ir gerus čeverykus, 
vyrai, moteris ir vaikai, at
eikit pas Lietuvį, B. Joku- 
bėną.

The
Parisian Boot Shoppe

6014 BROADWAY

$ LOUIS EISENBERG į 
S Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

Kvarbų, Varnišių, CLnuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E. 

Princeton 1887-K

Pavasaris jau čia pat — daugeliui reiks nau- ; 
jų rakandų į namus ir visokių kitų reikmenų J 

-— ir to visko rasit musų krautuvėje. J 
Jaunavedžiai kurie rengiat kurtis sau namus ;1 
ši pavasari arba vasarą, ateikit Į musų krau- į 
tuvę apžiūrėti rakandų pirma negu pirksit į 

kitur — persitikrinkit musų kainas. į

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

. M SACEVIČIUS, Vedėjas. |


