
ritąs, o tas pik- 
us. Visi stebisi 
lun. Cyheliui: jo 
i apsiėjimai atro-

Kun. Cybelis 
jarapijonams nu- 
; $109 ir parapi- 
žmokėjęs, tik ne- 

vyną išgėrė, ar 
a iš antro karto; 
ugryžo Akronan 
) mėnesių. Pul
is, ar ne"? Nč- 
10 'sunaudojo ijž 
us laike 10 mė- 
apijos bažnyčios 
mčio nemokėjęs 

10 mėnesių pa 
o suvirs $3,600, 
oaties pareikštos 
amokslą ir para
de atskaitos ro- 
ėjo kitiems rei- 
ijonai pasipikti- 
jū bažnyčia žus 
ilgiau bus Aitri- 
s būdąs,., blogas 
iha Lietuvius.
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I FRANCUZIJA JIEŠKO 
Į DIDELES PASKOLOS
: Paryžius,’ —Finansų minis- 
! teris, Cleinenfel, atstovų bute 
pareiškė kad" Francuzija turi 
.vilties atsipeikėti iš savo finan- 
rsinio nuslugimo ir franko nu
puolimo. Glementel mano kad 
vienatinis Francuzų

____ yra gavimas užrubežinės pasko- 
loš. jeigu tik ,atstovų butas, nu

kars paskolą išleisti, jis tikisi 
iš Amerikos tuojau gauti šim
tą milijonų dolarių. Iš kitur su
keltą busią dar $49,000,000, ir 
vįškas busią gerai.
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pskričio Su- 
vimaą 
ario 22 d., nuo 
Goodrich name 
Sandaros Ohio, 

nrisylvania vale- 
suvažiavimas, 
irksta iš Detroi- 
o, šalip vietiniu 
lelegatų.
ms abelnai Ap- 
;, organizacijos, 
mo, kuris įvyks 
žės mėn. pasku-

Jų Tikslas taipgi Vengti Karų Žmonijos Žudymui 
Prezidentas Coalidge Išdėstė Joms Savo Planus: 

Nusiginklavimas Užtikrins Pasaulyje Taiką.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

sesijose galės 
lariečiai kaipo

Rengėjai.

mas, po 5 kaniba- 
!, arti Wade Park 
i $7,850. Kreipki- 
iond, 7110 Dellen- 
onas Penu. 2412.,

3 šešis kambarius, 
su elektros Avie-

. 38 Št. ir Payne 
00, mažai reikia 
ia, 996 E. 74 . St

a — 6309 Supę* 
^noš, 2 krautuvės, 
tina. Ateikit pa
eit kolei dar pro-

Kreipkitės 6011 
___ ______ ___# 

1TI FARMĄ | 
m ūkininką kuris 
į gaus nuo manęs 
są. Ūkė nežiūrint 
bet geistina kad 

sjų miestu, Lorain 
Kelio kuris eina iš 
iij. Pra neškit kas 
irti.1
RKAUSKAS . • /:

Shadyside, Ohio.

SlVEDIMUr VAI- 
riup 30 iki 35 mg 
esu 28 metu am
siu skit ir savo pa* 
s. P. Zaunis '

Cleveland, 0,

JGHERIS 
įDVOKATAS 
:e iki 5 po pietų 
i 2:30- po pietį; 
mson Bldg. 
id, Ohio.
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■i kalba už

įgelbėt mu- 
butų pasi- 
'kokie jūsų 
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itąme ban- 
3 mus, taip 
n reikalui. 
• jie ateina 
po kokiems

imo iki 
gu 4%. ’ 
siusime do
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COMPANY
and, Ohio

žtivo 230 darbininku. Prane
šimais iš Vokietijos, Dortmundo 
kasykloje nuo eksplozijos už
mušta 230 darbininkų. Nedaug 
kas iš kasykloj buvusiu išliko 
gyvi.

Detroit, Mich. — Pirmu kar
tu po beveik metų laiko Fordo 
automobilių kompanija- pradėjo 
veikti pilną laiką, po šešias die
nas ’savaitėje. Apie 65,000 dar
bininkų dirba River Rouge įs
taigoj ir 55,000 Highland park 
įstaigoj.

Chicago j iššaukta ant streiko 
2,000 gatvių valytojų kada at
mesta: jų i’eikaląvjųiai rial:.eįti 
algas?, '

Philadelphia, Pa, — Tris dar
bininkai užmušta ir ketui! su
žeista eksplodavus aliejaus lai
vui pumpuojančiam aliejų mies
to išmatų naikinimo, įstaigon.

CIevelande susitvėrė pąskira 
unija medžio apdirbėjų prie na
mų budavojimo kada nepavyko 
susitaikyti tarp esamos unijos 
medžio apdirbėjų ir metalo su
lieto jų narių kuriuos darbus ku
rie turi atlikti.

Clevelando unijistai pleiste- 
riuotojai gaus po $12.50 į dieną 
nuo gegužės 1 d. šių metų iki 

't.os pat. dienos 1926 pietų, kaip 
Unijos padarytas kontraktas su 
darbdaviais rodo. Nuo 1926 m. 
gegužes 1 d. jie gaus po $13 j 
dieną.. Kiti budavojima amat- 
ninkai irgi gaus laipsniškai di
dinamas algas iki -kolei dabar
tiniai kontraktai laikys.

Darbas svarbiau už algą. Da
bartiniu laiku CIevelande gavi-, 
mas darbo reiškia daugiau ne
gu gavimas algos už kokį nors 
darbą trumpam laikui. Prie tų 
išvadų prieita padarius- tyrinę- 
jimus 111 Clevelando didesnių 
dirbtuvių, kurios bendrai užlai
ko 9-7,000- darbininkų; Kompa
nijos imdamos į darbą išklausi
nėja darbininko visko:-kiek tu
rk vaikų, kiek moka rendos, kur 
gimęs, ’ii- kiek turi mokslo.. Tie 
rekordai užlaikoma. Kada su
serga, jis ųebuna išmetamas, 
bet Į jo vietą laikinai paima ki
tą, o kompanijos slaugė 4r gy
dytojas aplanko jį.

Youngstowne, O., .geležinės ir 
budavojimo daubai eina 'beveik 
normaliai. Plieno išdirbystės ei
na trimis pamainomis po astuo
nias valandas.

Wheatland, Ind., kasykloj ek
splodavus gazui užmušta vienas 
darbininkas, 125 darbininkai 
tuo laiku radosi kasykloj;, bet 
išliko gyvi.

Daytone, O., yra daug meka- 
nikų be darbo, nors didesnėsės 
industrijos veikia neprastai.

Toledo, O., mažinąsi bedarbių 
eilės ii’ pradedama dirbti pilnes
nis laikas.

AMERIKOS MOTERIS 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS

Washington. — Vasario 23 d. 
Amerikos moterų konferencija 
savo posėdyje išnešė pasižadė
jimą, per savo organizacijas ku
rios turi virš 1,000,000 narių, 
kovoti prieš pastangas tų “ku
rie nori nuversti valdžią panau
dodami spėką”.

Ta konferencija vadinasi Ap
sigynimo ir Taikos Užtikrinimo 
konferencija, sudaryta didžiųjų 
Amerikos moterų organizacijų.

Jos savo rezoliucijas ir paža
dą kovoti prieš raudonuosius iš
nešė po išklausymo kalbų Pre
zidento Coolidge ir kitų pažy
mių vyrų.

Balsavimas daryta po kalbos 
Generolo Helmick, armijos ko
legijos generalio inspektbrians, 
kuris išrodinėjo kaip bolševikai 
stengiasi pasivergi jaunimą sa

lvo pusėn ir kitas raudonųjų pa
stangas žmones savaip pakreip
ti. Jis taipgi nurodė Į kįlantį 
Rusijoj revoliucijonišką bruzdė
jimą ir kad organizacijos turin
čios bendro su Trečiu Interna
cionalu, turinčios tokį pat mie- 
rį, išdygo Amerikoje.

Prezidentas Coolidge iš savo 
pusės aiškino apie reikalingumą 
mažinimo ginklavimosi, ir pri
vedžiojo kad Suvienytos Valsti
jos “gali ir turi parodyt tame 
pavyzdi, ir užkviesti kitas tau
tas prisitaikyt tokio programo”.

Prezidento nuomone, jei val
stybės viena kitą prives prie 
ginklavimosi mažinimo pertik- 
rinimu, o ne prievartą, kaip 
ri Prancūzai su Vokiečiais 
ryti, tada bus lengviau ir 
toms valstybėms prieit prie 
kio apsisprendimo.

“Vienatinė pastovi taika į 
būti taika teisių, tvarkos, 
saugos ir garbės. Tokios 
kos mes norime patįs, ir i 
atsidavusiai trokštame pasida
linti tuomi su kožnu kaimynu 
tautų šeimynoje.”

ši moterų .organizacijų ’ konfe
rencija buvo sušaukta su liksiu 
apkalbėti budus palaikymui Irti-: 
kos ir kovai su negeistinais ap
sireiškimais šalyje.

no-

ki- 
to

turi

lai
mes

Rusai Atėmė Amerikie
čiui Koncesijas

Maskva. — Sovietų valdžia 
atmeta duotą Amerikos petro- 
lejaus karaliui Sinclair koncesi
ją išnaudoti Sakhalino pusiau- 
salio aliejaus šaltinius. Sovietai 
pasiaiškina kad šis atmetimas 
neturi bendro su padaryta Ru
sų-Japonų sutartimi. Sinclair 
kompanija buk neišpildė tūlų 
savo pasiryžimų su tuo paveli
jimu surištų, todėl Rusų valdžia 
sutartį su Sinclair kompanija 
panaikinai

Sakoma kad Rusija tikėjosi 
Sinclairo paramos “pagreitinime 
Amerikos pripažinimo Rusijai, 
o* to nesulaukė.

Žemes Drebėjimas 
Alaskoje

. .Seward, Alaska. — žemės 
drebėjimai tęsęsi po pusę minu
tes, laiko; sugriovė kaminus, su
traukė vandens rynas ir išbaidė 
žmones iš namų į gatves.

Anchorage ir apiėlinkėj, vie
nas iš didžiausių drėbė j imti bu
vo jausta per 19 sekundų, su
kratė budinkus, namuose, indai 
nukrito nuo lentynų ir susidau
žė. Mokyklų vaikai liko paleis
ti namąn. Laikrodžiai sustojo 
suposi.

❖

Alaska yra vulkanuota. šalis 
ir per savo salas-salukes jun
giasi su Japonija, kuri pusantrų 
metų atgal baisiai nukentėjo.

Alaska turi daug vulkanų, ir 
jie daug nuostolių padarytų jei
gu Alaska butų tirštai apgyven
ta. Išskyrus pietinę jos dali, 
šiaurė yra bevąik tuščia. Alas- 
ką Amerika nupirko nuo Rusi
jos už $8,000,000 pirm atradimo 
tenai aukso.

Vokiečiai Pildo Dawes 
Plano Nustatymą

J’erlinas. —, Vokietija prisi
laikydama DaWes plano patvar
kymo, per šešis mėnesius (iki 
kovo mėn?) nup to plano įvyki- 
nimo, iki sausio 1 d. sumąkėjo 
aliantams $95.000,000.

Beveik risi >jki šiol sumokėti 
pinigai paėjo iš paskolų gautų 
Amerikoje.

Sukon trol ia v Imas Vokiet i j os 
militarės pusės aliantams kai
navo $l,50O,0Q0.

Ga-

Francužai Bijo Dawes
Plano Jiems

Paryžius. — Eina kalbos kad 
tur-pė būti paskirta kitas komi
tetas pagal Dawes plano per
tikrinti ar Francuzija gali ir po 
kiek mokėti savo skolas, ir ar 
patartina panaikinti jos skolas,., 
kaip nekurie Prancūzai linkę 
pageidauti. (Prancūzai bijo to
kio komiteto. Francuzai sako 
kad jų kreditoriai galės perma
tyti jų stovi tikroje šviesoje, o 
ne kaip jie patįs apie save aiš-

“Rusijcs Paslaptis”
minama Berime

Bėrimas. '—Susekta jog Vo
kietijoje visokie gudragalviai 
išnaudoja Amerikos laikraščių 
korespondentus parduodami už 
gerus pinigus neva “Rusijos'.se
kretus”, pagamintus pačių Ber- 
■linieoių, kuriuose aprašoma pia
nai sovietų propagandai Ame
rikoje ir 
kai.

Visokie 
kurie nori,
džią darbuojasi 
prieš bolševikus, ir padeda ta
kius raštus padaryti, turėdami 
rūpintis iš ko gyventi.

visokie kitokie daly-

pabėgėliai iš Rusijos 
nuversti sovietų vai

kutį galėdami

Vokietiją tyrinėjant buvo pa
siryžta nustatyti pačią didžiau
sią šųmą mokėti kiek tik ji iš
gali. Francuzijai taipgi butų 
panašiai padaryta.

Sako jog Rusija Ren
giasi prie Karo

Amerikoje skleidžiama gan
dai per Vokietiją apie smulk
menišką Rusijos rengimąsi prie 
karo. Sakoma jog didelės su
mos pinigų leidžiama Vokieti
joj, Čeko-Slovakijoj, Austrijoj, 
Holandijoj, Ispanijoj, Italijoj ir 
Anglijoj, ar tai karo medegai 
ar medegai kurią galima paver
sti į karo reikmenis. Sakomą 
jog šitas prisirengimas yra ata- 
kavimui Lenkijos. Taipgi skel
biamo jog Lenkija dirba išsi
juosus prisirengimui apsiginti.

Nežiūrint kiek tie bandai tei
singi ar neteisingi, jie vienok 
įstengia palaikyti Europą neri
mastingame stovyję ii’ "verčia 
ko tai laukti./

Guyamas, Meksikoj, pamišęs 
nuo rūkymo marįhuano, tūlas 
27 metų vyras nužudė išc-šias 
ypatas peiliu, tik tada pats li
ko Suimtas.

Bath mieste, Anglijoj, nutar
ta uždėti taksus visoms apsi- 
karpiusioms moteriškoms gal
voms. Taigi mergelės ir bobe- 
lęs/kurioms kainuoja plaukų ap
kirpimas ir kaklo apskutimas 
dar mokės ir taksus. ...

Žuvo Žuvininkai
Islandijoj, 67 žuvininkai, 

reiviai dviejų žuvinių laivų, 
audrų pereitą savaitę, žuvo

laivais, nes išplaukę kiti 
jų jieškoti niekur neraa- 
žymių.

savo 
laivai 
tė jų

li
no 
su

Didžiųjų Ežerų Nuosto
liai 1924 m. Dideli

Didžiuosiuose Ežeruose, ku
inų vienas yra prie Clevelando, 
Erie ežeras, 1924 metais nuos
toliai buvo didesni negu per ki
tus pirmesni,ųš dešimts mėtų, 
nuo 1913 metų, kurie buvo irgi 
žinomi kaipo “audrų metai”.

Plieninių laivų svoriu • 1924 
metais nuskendo 16,450 tonų.

Gyvastimis nuostoliai buvo 
visai maži, nes beveik visuose 
atsitikimuose jūreiviai išgelbė
ta.

Nužudė tėvus. Cresco, Ta.— 
Tūlas 40 metų amžiaus vyras 
nušovė savo senus tėvus norė
damas paliuosuoti juos nuo se
natvės kentėjimų, ir pats save 
nusižudė. Raštelyje pasakė no
rįs paliuosuoti juos nuo, kentė
jimo ir nuo bėdos giminėms, už 
tai nušovęs.

S. Valstijose šiuo tarpu ran
dasi 2,500 Afrikos1 levų. Jie 
yra išdalinti tarp zoologiškų so
dų, cirkų ir tt.

Suv. Valstijų senatas užtvir
tino bilių padidinantį algas se
natorių, ir atstovų nuo $7,500 
iki $10,000 į metus1. Taipgi tas 
bilius padidina algas' kabineto 
narių, vice prezidento ir atstovų 
kalbėtojų nuo $12,000 iki $15,- 
000 metams.

UŽMUŠTA 51 DARBI
NINKAS KASYKLOJE

Sullivan, Ind. — Angliaka- 
syklos gaz-o eksplozijoj vasario 
2.9 d. užmušė 51 darbininką, ši 
eksplozija buvo viena iš di
džiausių Indiana valstijos ang- 
liakasyklų istorijos nelaimių. 
Tie darbininkai užmušta beveik 
staiga.

Tuo tarpu kai eksplozija nu
tiko kasykloj buvo 1'21 darbi
ninkas. •

Gelbėtojai tuojau leidosi į 
kasyklas išimtį užmuštus, su
žeistus ir pagelbėti gyvais li
kusiems, bėt nuodingos dujos 
labai jiems trukdė.

Aplink kasyklos ineigą susi
bėgo darbininkų šeimynos, ne- 
kurios tikėdamos kad jų žmo
nės dar yra gyvi', kiti verkė ir 
išgąstyje aimanavo. Nors per 
naktį sinarkus lietus pylė, ne
nuvarė šalin tų kurie saviškių 
lūkėjo.

Po eksplozijos dar kasyklą 
buvo apėmus ugnis, nes,‘išimti 
negyvi 'darbininkai buvo apds-,

Kun. Purickio Teismas
Kaunas. — Kun. J. Purickio, nesugriuvo paskutiniai pagrin- 

buvusio užrubežinių reikalų mi- ■ diniai ramsčiai, būtent teisėtu- 
nisterio, teismo byla prasidėjo, i mas.

Purickis beministeriaudamas Nors teismas eina uždaryto- 
pasinaudodamas savo urėdu nu-! mis durimis, bet visa doresnėj?, 
sišmugeliavo ir liko sugautas. | visuomenė seka Purickiu bylos 
Pradėta reikalauti jį tuojau nu-1 eigą, ir susirupinus yra kad ne
bausti. Bet byla tęsiama jau i butų įžeista .tautos teisingumo 
tris melai. “Krikščionis” jį vis Į jausmas , kaip keletas metų at
dengė, tai bepročiu apšaukdami, I gal Kun; Purickiui ministeriau- 
tai užsienyje paslėpdami, taiįjant buvo įžeista tautos ir vals- 
suardvdami ministerių kabinetą tyb.e-S garbė, 
kad tik byla nebūtų užvesta.

Dabar neva pradėta tardymų apgintų jos garbę, jos morali
nius pamatus nuo supuvimo.

Nuo tos bylos išsprendirdo 
taipgi priklauso musų valdinin-

Dabar valstybe 
laukia kad jos gynėjai teisme

procedūra.

Teismas prie Uždarytų kl-vPtis ’os 
_  lrn« fnri 'vvrniiti nr vnlstvh^sDurų

žinios” Vasario 6

ką d 
mn- 
ka-

Eksplozija paėjus nuo to 
vienas darbininkas kertama 
žiną prakirto skylę i seną 
sykių kur buvo prisirinkę gazų,
ir nuo jo lempos gazams užsi
degus atsitiko nelaimė.

kas turi 'vyrauti, ar valstybės 
ir tautoj labas, ar asmeninis in-

iii savo keliais vyres- 
padėjėjais sėdi kalti- 
suole. Musų teismų

“Lietuvos
d. rašo sekančiai:

Kun. Purickio ir kitų byla 
Vyriausiajame Teisme eina.

Buvęs Užsienių Reikalų Mi
nisteris 
n jaisiais 
namų jų
chronikoje tai jau antras atsi
tikimas kuomet ministerial at
siduria kaltinamųjų suoluose.

Pora metų atgal, dar prieš 
Konstitucijos išleidimą, buvęs 
Vidaus Reikalų Ministeris, Dr. 
Draugelis, Ūkininkų Sąjungos 

I lyderis, taipgi buvo teisiamas

Tuo tarpų “krikščionių” blo
kas tiek negražaus trukšmo su
kėlęs dėl šios bylos nhgrinėji- 

I mo nutilo ir jėzuitiškai triną 
Isau delnus tikėdamos kad jšįto 
■ trukšmo ris dėlto gal kokiįViioiš 
susilaukti ir teigiamų sau ir s^ 
vo šalininkams (pasekmių. Sun
ku, begalo sunku musų sąlygo
mis vykdyti gyvenimai! teisin
gumas, bet kam, tautos uždėta 
ši naštą tas tūri ištesėti ją gar
bingai atlikti iki galo. Todėl 
tauta laukia iš teismo jo teisin
go žodžio:Trečioji Partija Steigia

ma ;
I Chicago.

22 d. La Follettės pasekėjų ir 
trečios Amerikos politiškos par
tijos orgam’zatorių suvažiavi- Draugelis nebūtų teisiamas, nes
mas. Po ilgų diskusijų ir.gin- 1--------.------ , . ■. -
čų dalyvių dauguma priėmė’ La" nię.num
Follettes planą politiškos parti- buvo, nurodyta kad teismas ne-1 ūkininko Kirstuko būtą ir iš
jos kūrimui ir veikimui,, Var
do partijai dar nenutarta.

Kada' vieni parėmė La Follet
tes planą, kiti atsisakė dalyvau
ti konferencijoje, arba imti da- 
lyvumą įjos svarstymuose. Tai 
kairesnieji, kurie nepritardami 
tokiam pianui, atsimetė.

Darbininkų obalsiais • vaduo-i

Pagąl La Follette Į Ma-riampolės Apigardos Teismo, 
igo. — čia Įvyko vasarį;) Ir .tuomet Teisingumo •Maiisjje-

ris Karoblis dare intervenciją į išžudė y įsą įseimyną 
tęlsmą reikalaudamos ko,d Dr. Rokiškis. — Sausio 31 dieną 

_ ’_________________ Raudonkalriio vienkiemyj netoli 
ministeriams teisti nesą įstaty- Čiobiškio miestelio, naktį neži- 
---------latomcs tvarkos, bot jam nopii žmogžudžiai isibrįovė į 

Vnrl T»a_ I iiVinhiVci Tčiretiilrn Hiif.ži iv is-
gali atsisakyti spręsti bylą tei-ipjovė višą šeimyną: patį Kir- 
sindamasis įstatymų trukumu stuką, jo žmoną ii' dvejetą vai
kei riėaiškumu. Ir Dr; Drauge- kų, kurių vienam būrio šeši mė
lio teismas Mariampolėjo Įvyko, tai amžiaus,';antras tris; trecias, 
teisėtumas laimėjo. devynių' mėnesių vaikutis pa-

lopšyje gyvas. Atlikę žu- 
pasiėiUė porą arklių 
brangesnįjį turtą ir

teisėtumas laimėjo.
Šį kartą dėl Kun. Purickio Į liktas 

byloš /‘krikščionių” blokas Su
kėlė visą -audtą. Teisingumo 
Ministeris ilgą! tūpčiojo vietoje,

dynes
krovė
žjavo.

žmogžudžiai jieškoma.

susi-, 
išva-

jąsi delegatai norėjo padaryti Į Pagaliau pasiryžo reikalauti iš 
, i • • i *i i • v i -i • • T7vv». ? A v-i c 4 -i TS.-i Icv-'i tv»tą partiją radikaliskesne, 1
jų pastangos neatnešė vaisių,, iribęss Gynėjo kad jisai jo prie-jyj— Garsus Švedas So- 
jie išsitraukė iš konferencijos. , žiūroje esamos prokuratūros | IRvanC-Incr

___________ I padarytą “klaidą” atitaisytų. I Ciaiista^. Branting
n .i - a » j« Į Nėra abejones kad ir caro,\Ru-j Stockholm, Švedija, — Vąsa-
1 asikore Zmogzudvs .|si)os teisingumo ministeris šče- rio 24 d. mirė buvęs- Švedijos
Ossining, N. Y. — Nuteistas | g]ovjt0vas tokio reikalavimo ir premjeras socialistas Brantinfc. 

numirti elektriškoj kėdėj tūlas šitokioje formoje nėra jo-Visoje šalyje vėliavos nuleista
vj ras pats nusižudė pasikarda- j esamai prokuratūrai sta- pusiau stiebų. Visos klesos ati-j ---i faktas kad Kun. j davė pagarbą jam, nes jį laikė

Švedijos xvalStybinin- 
prasidėjo nuo influ-

bot j Vyriausiojo Tribunolo Valsty- 
. ! T«.7iz-. f1 ,r,-»rx i /-I irtfrvri i I

mas. Jis pakliuvo už nužudymą I įįs
sesių ypatų Ėrooklyne pereitą j Purickio bylą nagrinėjama iš 
rudenį. j esmės parodo kad musų proku-

~ ra turą ir Vyriausią Teismas
Toledo, O., tūla .“užkalbėtoja”, sunkiausiomis-,sąlygomis vis dėl 

paėmė nuo vienas moteries, Za- to klauso savo sąžinės 
browskienės, $1500, \ųž “užkal
bėjimą” jos dukters ligosi ir pa- valstyb 
sišalino.

balso/ 
bet ne politinių pąrtijų, ar kitų 

aukštų organų pagei
davimų. Musų valstybėje dar

didžiausiu 
ku. Liga 
enzos.

Mąnoma 
rus' Švedijoj 
suskils- tai nors susivaidys, nes 
Branting vienas juos discipli
nuotai įstengė? palaikj’tLr

kad Brantingui mi- 
s socialistai jei. ne-

Ei

]E= 3E 3E 3

□
K

Amerikos Piliečiams yra laisvas kelias ten ir atgal. 
Jiems reikia tik Amerikoniško Pasporto ir Lietu
viškos vizos. Bet neturintieji Amerikonišku pilie
tiškų popierų susirūpinę ar jie gales sugryžti po ap
silankymo Lietuvoje. Tokiems sugryžimas užtik
rinama parūpinant tam reikalingas popieras — pa

siteiraukite “Dirvos” Agentūroje apie tai.

“DIRVOS” AGENTŪRA
Padaroma Doviemaatįs-Igaliavimai ir kitokie reikalingi raštai.
S 3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio J

H
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| Iš Lietuvių Gyvenimo
PITTSBURGH, PA.

Nepfigulmybės šventė.
Sandaros 36-tai kuopai atsi

šaukus į Pittsburgo draugijas 
surengimui Vasario 16 dienos 
paminėjimo, atsiliepė (Liet. Pi
liečių Draugija S. IS., Lietuvos 
Sūnų Draugija N. S., ir S. L. A. 
86-ta kuopa.

Suėję atstovai nutarė rengti 
septynių metų 'Lietuvos nepri-j 
gulmybės palminėj imą vasario 
15 dieną Lietuvių Mokslo Drau
gijos svetainėje. Buvo sureng
ta prakalbos ir muzikalia pro
gramas.

Vakarą vedė J. Virbickas. 
Kalbėjo J. Kazlauskas ir J. K. 
Mažiukna. Programa 'dalyvavo j 
šie: Jieva Vacikauskaitė su 
akordeonu, solo dainavo Marijo
ną Liepiūtė ir Eleną Lelioniutė. 
Pianu solo grajino Malvina Ru- 
kiutėl - ir Milda Virbickiutė; 
smuiką solo grojo Gendruta 
Platakiutė ir Vytautas Virbic
kuos. Klasiškus šokius šoko 
Adelę Stravinskiutė, Ona Luko- 
šųiniutė ir Viktorija Varašiutė. 
Pianu akompanavo solistėms, 
smuikininkams ir šokikėms-Ona 
Lelioniutė ir pėsniutė...

Žmonių buvo pilna svetainė 
ir visi labai buvo užganėdinti 
taip gražiu programų, ką Pitts
burgo jaunuoliai atliko, ir gra
žiomis kalbomis, ypač Mažiuk
ius kalba.

Aukų Vilniaus našlaičiams ir 
Mariampolės Realei gimnazijai 
surinkta'832.88. Taip pat iš
neštą atatinkanti protesto rezo
liucija prieš (Lietuvos klerikalų 
kėsinimąsi ant piliečių laisvės 
kuri jiems taip, brangiai kaina
vo iki likos iškovota.

Sandarietis.

Darbai Pagerėjo.
Darbai pastatu laiku pas mus 

pagerėjo. Darbininkų trūksta, 
labiausia medžio, apdirbėjų, mū
rininkų, mašinistų ir visokių su 
amatu žmonių. Mokestis yra 
gera, $1.50 j valandą. Budavo- 
jama daug mūrų ir šiaip namų.

Kibirkštis.

f ' Q GERB. C t
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YOUNGSTOWN, d.
Musų Judėjimas.

Čia Lietuviai mažai kalba, bet 
daug dirbą. Gal bus įdomu vi
suomenei patirti įkas veikiama. 
Tokioje mažoje Lietuvių koloni
joje taip daug priviso visokių 
žmonių ir partijų-partijėlių.

Tautininkai 'su katalikais ke

WORCESTER, MASS.
Paminėjimas Lietuvos Nepri- 

guimybčs.
Vietos Lietuvių Draugijų Ta

ryba vakario 15 d. surengė Lie
tuvos nepriklausomybės septy
nių metų paminėjimą A. O. . H. 
svetainėje.

Turėta žymus svečias kalbė
tojas Valstiečių Liaudininkų C. 
Komiteto narys ir buvęs įstei
giamojo Seimo ir Pirmojo Sei
mo sekretorius Jonas Makaus
kas, ką tik atvažiavęs iš Lietu
vos.

Pirmiausia buvo sudainuota 
Lietuvos Himnas, “Aušreles” 
speciališkos grupės, kuri taipgi 
sudainavo keletą liaudies daine
lių.

Po to kalbėjo J. Makauskis, 
kuris pasakė trumpą prakalbą 
apie tai kaip musų broliai pra
liejo kraują, žuvo kovodami už 
laisvę ir nepriklausomybę Tėvy
nės Lietuvos. Publika atsisto
jimu atidavė pagarbą žuvu- 
siems. Po to sekė abelna J. Ma- 
kauskio kalba. Jisai labai pui
kiai nušvietė visą Lietuvos vei
kimo aparatą, kas buvo ir ką 
mes šiandien turime. Gerb. Ma
kauskis kalbėjo nepartiviškai, 
nušvietė bešališkai visą šalies 
gyvavimą, kaip šiandien Lietu
voje yra,, ir ragino čionaitinius 
Lietuvius daugiau 'prisidėti prie 
Lietuvos. Bet iš J. Makauskio 
kalbos paaiškėjo kad virš Lie
tuvos'slankioja juodį devešiai.

žinoma, sakė jis, tas nėra 
taip baisu kaip kiti nupiešia — 
tie juodi debesiai nežinia iš kur 
atslinko ir ‘nebus žinia- kur jie 
nuslinks, su pagalba' musų bro
lių vienminčių.

Vakaras pavyko puikiai, pub
likos atsilankė ‘gana užtektinai.

Dabar Laikas Uiti lifts
NĮEUŽMIRŠK1T Saviškių Lietuvoje—ir lai jie jus atmena ga

vę nuo jūsų nors mažutę dovanels bus didelis džiaugsmas.
Litų. Jus nepajusit nuostolio, o jiemę, keletą ar desčtką-kitą

<Į “DIRVOS” AGENTŪRA yra pilnai pasirengus Jums tame 
pasitarnauti. Tik išpildykit musų siunčiamą kortelę su aiš
kiais adresais, Lietuvoje ir savo, ir pridėję sumą pinigų pagal 
musų kurso korteles tuojau pasiųskite mums. Vietiniai galit 
atsilankyti ypatiškai, ir visų siunčiami pinigai tuoj bus išleisti.

SjNEATIDELIOKIT, nes visi norit siųsti — todėl siųskit anks
čiau, kad gautų prieš Velykas. Siųskit dabar!

®j ATMINKIT taipgi jog “Dirvos” ,Agentūra padaro visokius 
dokumentus reikalaujamus Lietuvoje: Įgaliavimus-Doviernas- 
tis, Pirkimo ir Pardavimo Aktus, ir Išrinkimus skolų bei kito
kius popierius kokių jums ir jūsiškiams reikia del Lietuvos.' 
Visada turėkit reikalus tik per visuomenišką Įstaigą, kuri ir tei
singai stengiasi patarnauti ir kainas turi žemesnes už kitų.

“DIRVOS” AGENTŪRA
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO.

o Vilniaus Vadavimo Komiteto tatura.- Taip atsitiko, sakė kai-j 
parengime apie 700 žmonių,'ne- bėtoja,' kad mes Lietuviai ne-1 
žiūrint kad pirmadienį buvo sam tvirti, kad jnes nemokami 
prasčiausia visų metų dieną,— i,apginti savo .teisių leisdami kti-1 
baisiai pustė ir snigo. Įnigus politikon; juk Jcunigų vie-'į
h Šios, skaitlinės jau pakanka- ta bažnyčioj mojanti, žmones 
mai rodo pajiegų santikįuš ir meilės artimų,, ą,ne keršto. Ku- 
klerikalų pasigyrimų vertę? Da-[nigai mus-vadiną, bedieviais, bet 
bar jie pešasi tarp-įsavęs: kas ar mes kalti kąd jie iš musų 
Skiltas ir kas nekaltas. išplėšė religiją? Juk mes jiems

Pažangiečiams reiktų ir ątei-1 tikėjom, pilelėm pasninkus, baž- 
tyje . energingai veikti. Pasi-j'nyčion ėjom per sniegus, lietus,'

tinai pliekti kaili komunistams,
sako, čionai nėra vietos jiems, 
te keliauja sau į Rusiją pas 
Trockį. Gal neužilgo ir visi

Aukos buvo renkamos apšvietos 
tikslams, surinkta $52.22.

Vakarą užbaigiant, “Aušre
lės” speciaįiška grupe sudaina
vo kelias linksmas dainelės, J.

renkant tinkamus obalsius ir 
mokant prieiti prie liaudies mes 
daug laimėsim ir sulaikysim 
Lietuvių pinigų plaukimą į Ro
mą ar į Maskvą. • Birutę.

pristatėm bažnyčių, klioštorių; 
įneš jiems atidavėm visą savo 
gyvenimo uždarbį, o-jie dabar 
išplėšė iš musų širdžių tą bran
genybę — tikėjimą, ir nori iš-

musų bolševikėliai iškeliaus, nes 
jau vienas išbėgo su $35,000, 
paimtais iš The Dollar Savings 
arid Trust Co. Tokie žmonės 
yra pavojingi'piliečiai ir visiems 
Lietuviams vardą gadina.

Patartina visiems vietos Lie
tuviams skaityti “Dirvą”, iš
moks būti gerais piliečiais. 
“Dirva” yra mušu valstijos lai
kraštis, ir. bus musų apgynėjas..

Klebono Bėdos.
Musų katalikai iš džiaugsmo 

netrivoja kad mušu klebonas 
gavo nuo' Clevelando vyskupo 
pipirų. Dabar kunigėlis visiems 
tarnauja be skirtumo. Bet na
bagas, ketina iškeliauti ant pa
kiltos už tai kad taip visus 'Lie
tuvius sudėmoralizavo. Visai 
mažai kas lankosi į bažnyčią, 
visi laukia permainos) o labiau
sia vyrukai kurie nori apsives
ti.

Girdėjau kad vietos Lietuviai 
ketina parsitraukti iš Pittsbur- 
go- neprigulmingą kunigą pra
kalboms. O gal tvers čia nau
ją neprigulmingą parapiją.'...

Dirveliui vadovaujant.
J. Peleckis.

CHICAGO, ILL.
Klerikalų Pralaimėjimas.

Klerikalai paprastai mėgsta 
girtis kad- jie yra stipriausi 
Chicagoj. Iki paskutinio laiko 
jie buvo baisiai arogantiški ir 
nenorėjo pripažinti, jokių, žmo
niškumo teisių kitų srovių žmo
nėms.

Bet klerikalų viršenybę buvo 
tik burbulas, o ne rimtas daly
kas. Prie pirmo atviraus susi
rėmimo su pažangiaisiais j ie ne
teko savo pozicijų, nors pažan
gieji visai nebuvo manę pradėt 
tikros kovos su klerikalais.

Dalykas štai kame: “laisva
manių” Vilniaus Vadavimo Ko
mitetas, remiamas visų pažan
gių, ir bepartinių Lietuvių, nu
tarę apvaikščiot Vasario 16 d. 
ir tą- savo nutarimą paskelbė 
spaudai. Užgirdė apie tai kle
rikalai tuojau pradėjo organi
zuot savo pajiegas ir rengtis 
prie tų pat iškilmių sau. Ka-

Lietuvos-Paveikslai.
Vasario 7 d. Liet? Progresi- 

vio Klubo salėj C. J. Lukšis ro
dė krutamus. paveikslus iš (Lie-

dangi V. V. K-tas rengia pir
madieni tai klerikalai pasirengė 
sekmadienį, vasario 15 d. Per 
savo spaudą pradėjo smarkią

tęvos. Publikos buvo pilna sa
lė. Prisijuokė įvalias.

Vasario 8 d. buvo komunistų 
prakalbos, žmonių visai mažai

agitaciją prieš visus bedievius 
ir ragino kad nei vienas geras 
katalikas nedalyvautų bedievių 
iškilmėse.

teatsilankė. Kalbėtojas kad da
vė tai davė vėjo visiems savo 
draugams už tai kad negerai 
kovoja už savo rojų. Ragino 
būti gatavais ir kraują pralieti.

Ei jus vyrai, verčiau eikit 
plunksnų plėšyt.

Daugelis bijojo kad klerikalai 
gali laimėti viską, neš jie ren
gia sekmadienį, o kiti pirmadie
nį — nepatogiausioj darbo die
noj. Bet išėjo visai kitaip. Į 
klprikalų iškilmes atsilankė dve
jose 'svetainėse apie 40 žmonių,

BROOKLYNO ŽINIOS
Neprigulmybės Diena.

Tautos šventę vasario 16 d. 
Brooklyniėčiai apvaikščiojo po
roj vietų.. Klerikalai turėjo sa
vo prakalbas, tautininkės mote
ris turėjo savo prakalbas “Vie
nybės” svetainėje.

Moteriais Globietėms (L. M. 
G. K.) pavyko gerai; nors lie
tus lijo, bet visgi susirinko Lie
tuvių būrelis, kurie visada sto
vi sargyboje savo tautos reika
lų.

Programas buvo tokis. Va
karo vedėja A. Ankudavičienė 
pareiškė kaip yrą brangi šita 
šventė, ir perskaitė iš “Vieny
bės” Nr. 20 perspausdintą Lie
tuvos Tarybos dokumentą, kurį 
pasirašė vasario 16 d. 1918 m., 
veikėjai, tuomi paskelbdami 
Lietuvą nepriklausoma.

Po to sekė Lietuvos Himnas, 
paskui Elena Viziotė paskam
bino pianu Napoleono maršą ir 
“Šturmas”, po to sekė J. Miko- 
lainienės kalba iš moterų dar
bavimosi. Ji ’gana gražiai tą da
lyką atvaizdino. Toliau, pl-ė A. 
Zarskiutė sudainavo kelias jau
smingas daineles, pianu prita
riant E. Viziutei. Monika Mil- 
takiutė padeklamavo labai jau
smingai “Kareivio Atsisveikini
mas”. Po to- kalbėjo K. širvy- 
dięnė apie Lietuvos neprigul- 
mybę, kaip ji atsiekta ir kaip 
ji mums Lietuviams yra bran
gi, ir kaip ją dabar išplėšia iš 
Lietuvių po šmotelį: jau Vil
nius nebe musų, ir su Klaipėda 
neaišku kam .ji galutinai tenka. 
Tai, vis dėka musų kunigams, 
kurie pastvėrė valdžią j savo 
rankas ir keikdami Lietuvius 
stumia po (Romos partijos dik-

plėšti paskutinę viltį tikėjimo ir į 
meilės — tai tautybę. Jie Lie
tuvius keikia kad jie yra Lietu
viai ir neklauso kunigų, kurie 
vedą mus po papos diktatūra; 
mirus neleidžią savo gimtojo i 
krašto žemelėj atsigulti vien tik 
dėlto kad neklausė kunigo.

Kaipgi mes galim klausyt to
kių žemos sielos kunigų kaip va 
Garmus, Kelmelis, Taškunas, 
Petraitis, kurie mokslus išėję- 
nieko geresnio neišmoko kaip 
tik meluoti, keiktis per prakal
bas, bažnyčioje iš sakyklos ir 
per išpažintį žmones klausinėti 
ne nuodėmių, bet kokias knygas 
ir laikraščius skaito, už ką bal
suoja! Argi čia kunigų reika
las kasyką Skaito? Arba vėl, 
kaip dabar Lietuvoje kunigai 
užsideda karčiamas, atsistoję už 
bufeto šventina degtinę ir par
duoda žmonėms: ar čia kunigo I 
darbas ? O jeigu susirgęs žmo-| 
gus šaukias kunigo su sakra-1 
mentais, kunigo klebonijoj nė
ra, kunigas karčiamoj šinkuoja 
degtinę. Kitame kaime moteris 
pagimdė silpną kūdikį, nori ap
krikštyti, nusiunčia kurmis, kū
mai neranda kunigo namie, nes 
kunigas politikas vaikosi, keikia 
kitus kur ant skrynios atsisto
jęs, apsiputojęs agituoja kad i 
balsuotų už kunigų valdininkus.

Dabar mąstykit, sako kalbė-1 
toja, ‘kas kaltas kad žmonės nė- i 
tiki į kunigus? Tai jie patįs su. 
savo blogais pavyzdžiais: jie! 
atstumia žmones nuo savęs ir i 
išplėšia iš jų tą brangenybę kn-| 
rią taip vertino — religiją — ir 
dabar dar, keikdami nori išplepi 
šti tautybę, o pavergti Romos 
popiežiui, lai jis daro ką nori. ■ 
Jau .kunigai su savo parapijo- 
nais išmeldė “Vilniuj Lenkams: 
dabar gal greitu laiku vėl pada
rys vajų-rinkliavą del mišių už

pirkimo kad išmelstų Lenkams 
Kauną ir ant galo visą Lietuvą 
atiduotų' Lenkams ir popiežiui.

žmonės iš šių prakalbų' išsi
skirstė Su upu kovoti ir vyti 
kunigus nuo politikos bažny
čion. Buvęs.

Klerikalų Prakalbos.
šventakupriaipasakoja apie 

klerikalų surengtas prakalbas 
neprigulmybei paminėti. Sako, 
šimutis dėjo visas pastangas 
nubaltinimui kunigų Lietuvoje, 
bet sunku iš juodo baltas pada
ryti. Jie pasikvietė Operetės 
Chorą kad galėtų daugiau žmo
nių sutraukti, ir Operetės Cho
ras sutiko eiti be jokio pasiprie
šinimo. O kai tautininkai kada 
kviečia dalyvauti tai visada bū
ną peštynės. Mat, chore yra 
keli klerikalai tai jie nenori ei
ti Lietuviams, o tautininkai ne
sipriešina nors. Operetės Chore 
beveik diduma yra tautininkai 
ir net 'Sandariečiai.

Taigi šventakuprių partija 
protestuoja prieš tokius tauti
ninkus ir Sandaricčius kurie 
padeda ir padidina rinkliavą del 
midiiĮ išpirkimo kad Kauną iš
melsti Lenkams, šventakupriai 
žada surengti prakalbas ir iš
nešti rezoliuciją prieš tai. Pa
gal šventakuprių principo — 
jie nori Vilnių išmelstą Len
kams atsiimti su šventakupriš- 
ku ginklu; jie Sako: mes tą pa
darysim, mes irgi turim savo 
maldą, tik Lietuvišką ir dęj Lie
tuvių. Kuprius,

PITTSBURGH, PA.
Teatras ir Dainos.

Vasario 16 d. šv. Jurgio pa 
rapijos choras sulošė teatrą, tu 
vėjo dainų ir, kitokių pamargi 
nįmų. Vakaras rengta Šv. Jur 
gio kareivių labui. Publikos su 
ėjo pilną svetainė, ir pelno Ka 
reivių organizacijai, kuri yra 
dar jauna, liko gerokai.

Šv. Jurgio kareivių draugija 
matomai • gyvuos puikiai, joje 
viskas daroma tvarkiai; jau tu
ri- čarterį, turi ekstra uniformų, 
taigi 'prisirašantiems nereiks 
laukti uniformų. Draugija sa
vo susirinkimus laiko kas antrą 
sekmadienį mėnesio, 12 vai. die
ną. Draugija laikosi bešališkai 
ir nesikiša į kitų reikalus.

Draugija sykiu yra ir pašai
pius.

Parengimu publika buvo už-

— Tegul bus pagarbintas, 
vaikeliai?

—- Labo vakaro, ‘tetule; 
sensti jau pas mus buvai, ge
rai kad neužmiršti mus.

— Vaikeli, mano kraujas 
neleidžia jus užmiršt, ale aš 
nelabai kantanta kad atėjus 
pas jus ir pasveikinus Dievo 
žodžiais neišgirstų dievo
baimingą atsakymą.

— Tetule, nereikia girdėt 
dievobaimingumo, ir tuš
čiais žodžiais mėtyti. Die
vulis ir taip perdaug tų pa
garbinimų girdi, vistiek ne
galės atskirt ar tu ji garbi
ni ar ne, ir musų atsakymo 
“ant amžių”. Pasilinkėt tik 
sau reikią kada vienas kita 
susitinki, nes kada gerą lin
ki tada blogo nedarysi, o už 
tai patiksi ir Dievuliui visai 
jo nevarginant.

— Vaikeli, vaikeli, atmink 
apie smetri jeigu šitaip kal
bi. Pasimislyk ir apie aną 
gyvenimą, kur pateks tavo 
dūšia jeigu Jšitaip blevyzgo
si prieš Dievą.

— Aš tetulei, pasakau ko
kiu budu geriau' Dievuliui 
patikti, o tu 'kalbi apie ma
no blevyzgas. Tu daugiau 
blevyzgoj! mane bardama ir 
minėdama Dievo vardą be
reikalingai.

— Tylėk, snargliau, kaip 
tu drysti šnekėt kad aš ble
vyzgoju prieš Dievą! Aš tik 
ši rytą spaviednės buvau ir 
neit kunigėlis, man pelenų į 
galvą Įbėrė kaipo dievobai
mingai, o tu pasakoji kad aš 
blevyzgoju.

— Minėjimas Dievo vardo 
yra (užginta, geriems katali
kams, o tu ji tampai kur tik 
pasisuki: ii- čia “bedieviškoj 
stuboj” ir kitokiuose už
kampiuose.

— Vaikeli, 'aš atėjau tave 
kalbint’.atsiversti prie Dievo 
ir abu judu nuvesti Į baž
nyčią ant pakutavpnės.

—. Ha, ha, ha, tetule, už
simanei pati nežinai ko. Gal" 
vyčių gvardija tave išrinko 
mus nutempt Į bažnyčią ir 
paskui prirašyt i jų rotą, o 
ne musų dūšia tau rupi.

— Vaikeli, pasakyk man 
ar jus valgysit mėsą dabar 
kada užstojo gavėnia?

— Tai gal tave nuskyrė 
apžiūrėt ir žmonių puodus 
ką kas verda gavėnios lai
ku?

— Geras persergėjimas 
yra šventas darbas, vaikeli, 
taigi aš norėjau perspėt juš 
kad nevalgytumet mėsos ga
vėnios laiku, (eitumėt Į baž
nytėlę pasimelsti, ba dabar 
yra laikas kada Ponas Jė
zus pasnykavo per keturias- 
dešimts dienų ir paskui nu
mirė ant kryžiaus už musų 
griekus.

— Tetule, nesapaliok ko 
nežinai. Gavėnia nebuvo įs- 
ganėdinta ir klausinėjo kada ki
tą teatrą parengs.

Kiek teko nugirsti, draugi jar 
ruošiasi ir prie kito perstatymo 
h- ką nors suruoš tuojau po Ve
lykų ir tas vakaras bus dar pui
kesnis. Pittsburgietis.

tatymas nuo Dievo, bet ku-1 
nigėlių padarytas kad atė- j 
jus Velykoms žmoneliai tu- -Į 
retu daugiau 'ko sunešti ku- | 
nigėliams. Prie to, Kristaus | 
pasnykavimo tikro laiko į 
niekas nežino, tik tikrai ži- ‘ j 
no kad ne tuo laiku jis pas- ■ 
nikavo.' Dar kiti sako kad J 
pasnikavimą Kristui pride- į 
ta paėmus nuo pirmesnio j 
Azijos Kristaus arba Bud-1 
dos, kuris irgi pasnikavo.
•Kaip Kristus negimė dabar- i 
tinių Kalėdų laiku taip jis , 
nepasnikavo dabartines ga-1 
yėnios laiku ir neprisikėlė i 
musų Velykų laiku.. Taigi,, 
pasninkaut galima kada no-; 1 
ri arba neturi už ką mėsos | 
nusipirkti, arba (daktaras 
uždraudžia del sveikatos: J

— It vėl .tu savo zauniji, į, 
susikraudamas sau ant gal- 
vos tokius smertelnus grie
kus. Ar neateis kada tau 
k.oronė Dievo, tada atsimin- 
si mano žodžius.

— Kalbant apie korones, 
daug matom ir visai gerų ir 
pabažnų žmonelių Dievo nu-, 
korėtų, o išdykusių ir net 
pasileidusių kunigų Dievulis 
nekoroja. Taigi jeigu Die
vulis užleidžia kam korones 
nuo savęs, turi užleisti ant( 
griešninkų, o ne ant nekaltų 
žmonelių.

— Žegnokis tu, šetone, 
kaip drysti ant kunigėlių 
taip kalbėt. Ponas Jėzus 
paliko juos sergėt jo aveles; 
o tu juos ištvirkėliais vadi
ni ! Pasimislyk apie savo 
smertį! . /.hj
— Tetutė tiesą sakai kad 

Kristus paliko kunigus sau
got jo. aveles, bet ,ne jų vil
nas kirpti. Kunigėliai dar 
avelėpia ir kailius,lupą irjš 
to sa'm puikų gyvenimą da
ro. Ne be reikalo- atsirado 
(ir bi'blistai ir kitokie kurie 
apsišaukė save avelių gany
tojais ir nori pavaryt kuni
gus, nes jie perdaug jau pri- 
sikinpo avelių vilnų.

_ Tu su savo biblistafe 
nueisi tiesiog i peklą, tik už
stok juos.

— Aš jų neužstoju, ir pa
rodau jiems jų klaidas. Mail 
rodos kad jeigu, Dievulis da
vė žmonėms liuosą valią ir 
jeigu dangiškas piemuo sa
vo avelės mato ir gano iš 
aukštybių; nereikia jo'kiiį 
dvasiškų ganytojų ant že
mės, kurie paskui aveles se
kioja tiktai del jų vilnų.

— Su tavim nesusikalbė
si. Matau kad tu šėtonui 
atsidavęs. Buvau atsinešus 
iš bažnytėlės šventų pelenų 
judu apibarstyti, ale tai bu
tų šventvagiškas darbas, ba 
tu apsėstas piktos dvasios. 
Sudiev. iŠ

— Labanakt, tetule, aciu 
kad atsilankei._____
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Dr. S. Biežis.
“Gydytojas” mokina kaip apsi- 
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|VEISTA politika, 
sti ir įstatymai 

| Šmugelnįnkas bu 
į tuvos užrobežinių 
[ ministeris Kun. J. 
f. gabaus patrauktai 
E Vyriausias Tribūne 
r dė prieš ji bylą ir ■ 
| d. pradėta nagrioė 
f Klerikalą spaudi 
į voje pakėlė lemą 
■ kas negali Purick 
a kaip tik pats Šeini: 
rant to sutiks didun 

vą. Mat, Purickis 
L nisteriu, o tokiam

B nėra.
i į Keista. Ministeris
■ ti vagili šaikos vad 
S sjimti plėšimu, įsta 
Wpansti neleidžia. J 
Sgali užmušti sau nt 
I mą priešingos part 
I nentą, įstatymai ne 
I bausti. Ministeris
■ dedamas savo vieta 
I šnmgeiystes prisilu 
B dus pinigus, Įstatyn 
S gali paliesti.
i Vienatinis būdas 

i?,rĮ apleisti tai yra 
I mą. Seimas gavęs 
Į simą balsuoja: “K 
I nisteris, ar ne?” 
E Žinoma; teisybė

■ pusėj kuri didesnė, i 
■mariu ministeris yra

[ Dabar Seimo did 
■/dari) “krikščionis", 
Byra '“kn'kščioniy” r 
Į nagi ar kirs varna.' 
Salą, ypač kada ein 
S kovd sV priešingom 
■jomis kurios nori bi 
■Iri varną apkaltint? 
E Taigi, mistaris į 

®ti,;šmugeĮįautiirne 
'> šli, tik turi žhffėti 
■yusšyhčieimo diĄ 
S gyventi sau kaip ŠI 
I Klerikalu spauda
I iauja net prašalint1 
į si Tribunolą už tai 1 
| sikėsino pradėti I 
fbylą.
II Viena išeiga yra 
I Puriekš praskelt 
g priėmimp Lietuvos
I furijos, kuri drau
II nisterius'traukti te 
I Bet jau iškabo i 
I ti kad Purickis iše 
I tas”, nes “krikščioni 
(EjŠąi pagyąsins 
®sįaiji Tribunolui atsi
■ mu jeigu jis drys Pi 
t jo bendrus rasti' kai 
.Tfenie žemame darb 
Sgeiiavime.
t Kiekvieno protą 
itižinogelio supratimai
■ kad prieš įstatymus 
■būti skirtumo ar jis 
■dentas, ar ministeris 
Kojai
■ Jeigu žmogus užir
■ obterio vietą tai jis 
I riti pareigas ministė 
I išraustijon tiksi 
I roinaftems darbams 
j pialanp' Įstatymą h 
I net ir sugaut 
Į oiti Ihnsas.

“Sandaros Byli su 

Garmum Apefete

"Saitao!'1 pranešim, 
np 16 i pasfeigė antr.

bylos užvestos to 
t Ms prieš “Sandaros”

? T®n nuosprendis te 
Ltris: pmitoiieji teisėja 
. šliakįtei Teisėjas ta 
Į dannešiėftn tap tarp 

sigynino pfe advokate 
lįdavė apektajpį aukštesnį 

i mp, kur troths tiykis vii 
)®as bus ateimtį rudenį 
į Klerikalai šitokiu Myk 
•Mimu iš džiaugsmo kepi 
«į padanges.
t. Jie, mat, nežiūrėdami n 
Muro, griekų prieš te



DIRVA

liS^ i
UlflliUlIliUUUIIIUMg

Dievo, bet ku- 
irytas kad atė- 
s žmoneliai tu- 
i ‘ko sunešti ku
rie to, Kristaus 
> tikro laiko 
o, tik tikrai ži
lo laiku jis pas- 
- kiti sako kad 
Kristui pridė- 

nuo pirmesnio 
aus arba Bud- 
rgi pasnikavo. ; 
negimė dabar* 
laiku taip jis 

dabartinės ga- 
ir neprisikėlė^ 

j laiku.. Taigi 
alima kada no
ri už ką mėsos 
ii'ba daktaras 
ei sveikatos..’’ 
u savo zauniji, , 
is sau ant gal-. , 
nertelnus grie- 
iteis kada tau 
, tada atsimin- į 
ius.
apie korones, 

ir visai gerą ir 
įelių Dievo nu- ■ 
lykusių ir net 
unigu Dievulis 
ligi jeigu Die- 
i kam korones 
ri užleisti ant 
ne ant nekaltų

s tu, šetone, 
ant kunigėlių 
Ponas Jėzus 

rgėt jo aveles, 
irkęliais vadi- . 
yk apie savo j

esą sakai kad 
kunigus sau- 

bet ,ne jų vii- g 
unigėliai dar . 
ius lupa ir iš 
gyvenimą da- 
kalo atsirado 
kitokie kurie 
avelių gany- 

lavaryt kuni- 
•daug jau pri-. 
vilnų.
ayo biblistafe 
peklą, tik už-.

ižstoju, ir pa
klaidas. Man 

i- Dievulis da- 
uosą valią ir 
s piemuo sa>- f 
o ir gano iš 
reikia jokių 
tojų ant šė
kui aveles se- 
I jų vilnų.

nesusikalbė
ti tu šėtonui 
vau atsinešus 
ventų pelenų 
ti, ale tai bu- 
is darbas, ba 
ktos dvasios. Į

, tetule, ačiū f

R1KŠČJONĮS” TEISINA PURICKĮ
kei-*, ..... ; T~“ .7“Įkalbėjimo, melagysčių ir visko,

Dr. Basanavičiaus 
Paveikslas

A. IL. T. Sandaros 1-mas Ap
skritis Naujoje Anglijoje išlei
do diktoką fotografišką repro
dukciją Dr. J. Basanavičiaus,
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| ĮŽEISTA politika, bet 
• ■ sti ir jstatymai.

Šmugelninkas buvęs Lie
tuvos užrubežinių reikalų 
ministeris Ktm. J. 'Purickis 

■ galiaus , patrauktas tieson. 
'■ Vyriausias Tribunolas užve

dė prieš jį bylą ir vasario 4 
d. pradėta hagrinėjimai.

Klerikalų spauda Lietu
voje pakėlė lermą kad nie
kas negali Purickio teisti 
kaip tik pats Seimas, jeigu 
ant to sutiks diduma atsto- 

| vų. Mat, Purickis buvo mi- 
. nisteriu, o tokiam Įstatymų 
nėra.

Keista. Ministeris gali bū
ti vagili šai'kos vadds ir už
siimti plėšimu, įstatymai jo 
bausti neleidžia. Ministeris 
gali užmušti sau nepatinka
mą priešingos partijos opo
nentą, Įstatymai neleidžia jį 
bausti. Ministeris pasinau
dodamas savo vieta gali’ per 
šmugelystes prisilupti aruo
dus pinigus,- Įstatymai jo ne
gali paliesti.

Vienatinis būdąs ministe- 
ri apteisti tai yra per Sei
mą. . Seimas gavęs tą klau
simą balsuoja: “Kaltas mi
nisteris, ar ne?”

Žinoma, teisybė bus toj 
pusėj kuri didesnė, ir kurios 
nariu ministeris yrą.

Dabar Seimo didumą su
daro “krikščionis”, Purickis 
yra “krikščionių” narys — 
nagi ar kirs varnas varnui 
aki, ypač kada eina didelė 
kova su priešingomis parti
jomis kurios nori būtinai to
ki varną apkaltint?

Taigi; ministeris gali vog
ti, šmugeliauti ir net užmu
šti, tik turi žiūrėti kad jo 
pusės-yra Seimo diduma,' ir 
gyventi sau kaip ‘nekaltas.

Klerikalų spauda reika
lauja net prašalint Vyriau
si Tribunolą už tai kad pa
sikėsino pradėti Purickio 
bylą.

Viena išeiga yra tai kad 
Purickis prasikalto pirm 
priėmimą Lietuvos Konsti
tucijos, kuri draudžia mi- 
nisterius' traukti teisman.

1 Bet jau iškalno reik spė
ti kad Purickis išeis “čys- 
tas”, nes “krikščionis’’ jėzu
itiškai pagrąsins Vyriau
siam Tribunolui atstatydini
mu jeigu jis drys Purickį ir 
jo bendrus rasti kaltais to
kiame žemame darbe, šmu- 
geliavime.

Kiekvieno protaujančio 
žmogelio supratimas sako 
kad prieš Įstatymus negali 
būti skirtumo ar jis prezi
dentas, ar ministeris ar ar
tojėlis.

Jeigu žmogus užima mi- 
nisterio vietą tai jis turi ir 
eiti pareigas ministerio, o 
įsisprausti ,jon tik savo kri- 
minališkiems darbams, o po 
priedanga Įstatymų ir savo 
partijos net ir sugautas iš
eiti liuosas.

stengėsi išsisukti.
Visi Garmaus pusės per mela

gystes, klastavimus ir kitokias, 
niekšiškas įmones stengėsi Įro
dinėti savo teisybę; užsigynė ką 

! pirmame tardyme buvo pasakę, 
Į iškraipė dalykus kaip norėjo,, ir 
I ant visko prisiekę varėsi iki lai
mėjimo.

Matysime kuo dalykas baig
sis, bet abiejų pusių kišeniai 
gana pasituštins. Sandariečiai 

[bylai aukas renka viešai, bet 
I tuščiakišenįs Kun. Garmus gau- 
na jų visokiais budais, slaptai 

I iš kunigų ir iš savo organizaci
jų-

, Yra pasakyta: tik. sugautas 
vagis yra vagis. Taip ir su 
musų klerikalais: kiek niekšiš
kų darbų jie papildė, kiek pri
darė skriaudų. visuomenei ir 
pažemino savo tikėjimą savo 
niekšiškais darbais, bet kada jų 
už rankų nesučiumpi taip da-

rant, prieš teismą jie yra tei
sus, o katalikai vis aklai jiems 
tiki ir kiša savo skatikus.

Laikraščių Amaras
“Lietuvos žinių” korespon

dento pranešimu, Šiauliai turi 
! net Šešis laikraščius: penki Lie- 
i tuvių ir vienas žydų kalba. Sc- 
! niausiąs, savo turiningumu ir 
gyvumu žinomas visoj Liętuvoj, 

Į tai “Kultūros” žurnalas (mėne
sinis). Paskui “Šiaulių Naujie
nos”, kurios stengias išimtinai 

I vietos reikalus gvildenti ir ta
rtai joms neblogai vyksta, tik 
I kartais perdaug buna “bobų 
I plepalų”.
j Besiartinant Miesto Tarybos 
[rinkimams pagimdyta dar tris 
laikraštukai: “Šiaulietis”- (de- 
gutininkų organas), “Darbinin
kų žodis” (Šiauliuose leidžia
mas bet matyt Maskvoj reda
guojamas), ir “Darbininkų Bal
sas, Vietos socialdemokratų or- 

‘ ganizacijos leidžiamas.

didžio Lietuvių patrioto ir dar
buotojo. Paveikslas yra juodas- 
baltas, padidinta fotografija.

Šiame paveiksle Dr.- Basana
vičius vaizdinamas tokiu kokiu 
buvo “Aušros” laikais, kadangi 
paveikslas leista “Aušros” su
kaktuvių” paminėjimui.

Jį galima gauti pas Apskričio 
Sekretorių K. j! Paulauską, 321 
E Street,' So. Boston, Mass., pa- 
siunčiant $11

Gal geresnio pasisekimo pa
veikslas butų turėjęs jeigu bu
tų Dr. Basanavičius yaizdina- 
ma kokiu jis dabar yra, o nė 
keli desėtkai metų atgal;

Norintiems papuošti savo na
mą vieno žymiausio patrioto pa
veikslų patartina įsigyti, neš 
darbas yra labai gražus. •

KAIP RAŠYTI “KNYGNEŠIUI”
Platesnis Paaiškinimas Buvusiems Knygnešiams

Nuo Redakcijos: Keletas sa
vaičių atgal “Dirvoje” tilpo at
sišaukimas iš Lietuvos Į visus 
kurie turėjo bendro su spaudos 
platinimu Lietuvoje uždraudi
mo laikais. Jų atsiminimus no
rima atspausdinti tam tikroje 
knygoje. Tuo darbu rūpinasi 
Majoras P. Ruseckas Kaune.

I JAU daug kas atsiliepė Į ma- 
** no pakvietimą rinkti medo- 
gą iš knygnešių gadynės. Vie
ni atsiuntė “Knygnešiui” savo 
atsiminimų, kiti kitų pasakoji
mus surašė, treti tik pasižadė
jo parašę atsiųsti, tuo tarpu tik 
klausdami kaip reikia ta mede- , 
ga rinkti, kaip ji surašinėti, i 
ką labiau kreipti domesio ir tt.

> Kad butų aišku kaip Teikia 
šis darbas dirbti, aš- čia sura
šiau kelis klausimus Į kuriuos 
rašant reik Įsižiūrėti.

Tačiau nebūtinai tų klausimų 
eilės reikia laikytis. Reikia ra
šyti taip kad rodos kam nors 
visa tai pasakotum, o tik ra
šant, pasakojant, reikia kiek 
galint atsakyti į čia paduotus 
klausimus., Pirmas klausimas 
būtinai turi būti pažymėtas.

Pasakojimo lytimi (forma) 
nėra ko varžytis. Kaip kas mo
ka taip tegul ir rašo, pasakoja 
savo ir kitų atsiminimus. ži
noma, geistina [kad butų kiek 
galint gyviau atpasakota. Be 
to, geriausia užrašinėti kad ir 
ne savo pašakojimai, bet vis lyg 
nuo savo vardo1 (aš padariau tą 
ir tą, aš Čia ir čia buvau, mane 
suėmė, ir panašiai).

1. Knygnešio (mano) vardas, 
pavardė, kada ir kur gimęs, kur 
dabar gyvenu, kuo dabar užsi
imu, iš ko gyvenu. Kur moki
nausi. (Jeigu aprašoma apie 
kitą, jau mirusį, tai kur ir ka
da mirė.)

Užrašinėjantis irgi turi pasi
rašyti savo ,Vardą, pavardę, ad-

ii; panašiai.
5. Kada ir kur mane kratė, 

buvo suėmę, kiek laiko sėdėjau 
kalėjime.- Kokią bausmę man 
■buvo paskyrę per teismą ar 
šiaip administracijos parėdymu. 
Ką kratant ar gaudant pas ma
nę; rado, kiek ii- ko atėmė, ar aš 
bebėgdamas kiek ir ko pame
čiau. Kas sykiu su manim dar 
nukentėjo. Kuriais keliais kny
gos gabenta. Kokių ir kur saų- 

I dėlių butą. Butinai minėti žmo
nių ir vietų vardus, ir kiek ga
lint laiką.

Knygnešių ir jų draugų ii 
pasakojimuose minimų vietų fo- 
tografijos. ‘’’Jė'f ghlimri, atsiųs
ti ir tų laikų Įvairių dokumen
tų, šaukimų į teismą, į policiją, 
ir tt, •

7. Žymėti ar aš tą darbą da
riau vienas, ar susidėjęs su kilo 
kitu. Jėi dirbau ne vienas tai 
'su kuo. Kuriuos dar knygne
šius pažinojau-, ir jų dabartiniai 
adresai.

Apskritai, prašau man pra
nešti visų knygnešių ar jų glo
bėjų kokių tik kas savo apielin- 
kėj žino ar žinojo, vardus, pa
vardes ir adresus.

8. Kokias knygas ar 'laikraš
čius daugiausia nešdavau ar 
platindavau. Kokios žmonių la
biausia buvo laukiamos ir mė
giamos. Kada pradėjau gauti 
atsišaukimų ‘ir kokių. Kaip aš 
juos platindavau. Kokią įtaką 
j žmones jie darydavo. Kiele 
maždaug knygų, laikraščių ir p. 
aš parvežiau ar šiaip išplatinau.

9. Kurių dar ypatingų nuoti- 
kių turėjau.
, Ir kiti klausimai.

Kur yra buvusių knygnešių 
ir knygų persekiotojų, tai svar
bų ir su jais pasikalbėti, ir jų 
atsiminimai užrašyti, žinoma, 
jie dabar atsargus ir tiesiog už
klausti nieko neatsakysi

Visame šiame reikale kokie

“Choro Repertuaras” 
Išspausdinta

Kaip nepersenai buvo -garsin
ta apie išleidimą, jau dabar iš
ėjo iš spaudos ''“Choro Reper
tuaras”, mėnesinis muzikos lei- 
dinis su keletu dainų. .Leidžia 
Kompozitorius Antanas Bačiu
lis, (421 Sixth St., So. Boston. 
Mass.).

Telpa jame sekančios dainos:
Sausio mėnesiui;' — “Liaudies 

Dainiui” (maršas), maišytam 
kvartetui arba chorui.

Vasario mėnesiui — “šiena
pjūtė”— merginų kvartetui ar
ba chorui

ir “Tėvynėn” — lygiems bal
sams.

Kovo mėnesiui — “Važiavau 
Dieną” ir “Bėda” (maišytam 
kvartetui arba chorui).

Tie visi tr-įs mėnesiai' sudėta 
į vieną, ir išviso1 telpa penkios 
dainos. Kairia 75č.

Chorams patartina šį 'leidinį 
įąigyti, arba užsirašyti ant me
tų, kaip pirmiąu blfvo pranešta.

ikit— 

knygyno

lėtų

.OGO 
kai 'kiek- 
pareikala- 
itį tuojau 
ivo aiškų 
nčiai:

A”
Cleveland, O*

“Sandaros Byla su 
Garmum Apeliuota

“Sandaros” pranešimu, vasa
rio 16 d. pasibaigė antras tar
dymas bylos užvestos Kuri; Gar
maus prieš “Sandaros” buvusį 
redaktorių V. J. Šliakį.

Teismo nuosprendis buvo te
kis: pnsaikintieji teisėjai rado
šliakį kaltu. Teisėjas bausmės 
dąr .neuždėjo, ir tuo tarpu ap
sigynimo pusės advokatas pa
davė apeliaciją į aukštesnį teis
mą, kur trečias bylos nagrinė
jimas bus ateinantį rudenį.

Klerikalai šitokiu dalykų pa
virtimu iš džiaugsmo kepurėles 
mėto į padanges.

Jie, mat, nežiūrėdami meilės. 
artimo, griekų prieš Dievą, ąp-Į

resą ir kada rašė.
2. Delko aš susipratau. Kas 

mane pastūmėjo susiprast, tap
ti knygnešiu. Kas man pirmu
čiausia davė knygų, laikraščių 
ir kitokių raštų'.

3. Pirmutiniai mano darbų 
žygiai.

4. Kokių priemonių, gudrybių 
ir tam panašiai imdavausi savo 
darbui paslėpti. Kaip apgaudi-
nėjau policiją, žandarus ir kt. 
Kaip slėpiausi su savo darbu 
nuo kaimynų. Kaip žmonės žiū
rėdavo į mano darbą. Ar jam 
prijausdavo. Ar padėdavo. Ko
kių santikių turėjau su polici
ja, žandarais, aukštesniais val
dininkais. Kas pasisekdavo pa
pirkti. Kokių atsirasdavo skun
dikų iš musų pačių tarpo; jų 
vardai ir pavardės, kur gyvena,

nors pseudonimai (pramanyti 
vardai) yra labai negeistini. Juk 
tai dokumentai musų istorijai.

Dar kartą prašyčiau savo 
darbais pasidarbuoti “Knygne
šiui’’. Lietuvos istorija už tai 
bus dėkinga.

Juo greičiau darbas bus at
likta tuo geriau. Pirmas tomas 
manoma jau greit spaudon pa
ruošti.

Visos kitos del “Knygnešio” 
sąlygos kurios buvo anksčiau 
paskelbtos palieka savo galioj.

Aprašymus siųskit Lietuvoje 
ir Amerikoje gyvenanti knygų 
platintojai anoje gadynėje.

Adresuoki t:
Majoras P. Ruseckas,

Duonelaičio g-vė 15, 
Kaunas, Lithuania.

ATRADO JOG SAULĖ 
TURI DRAUGĄ

Švedas astronomas Stockhol- 
me, Asklof, nustebino Švediją 
paskelbdamas jog jis Susekė 
šaulę turint sau kitą draugą,

Vjenok, anot jo, saulės drau
gais yra užgesęs, jo.skaistumas 
išnykęs ir jis randasi tokiame 
artume prie 'saulės kad sunkiai 
galima jį atskirti.

Jau 'skaitytojai žino kad la
bai- daug saulių-žvaigždžių turi 
tai šviesius tai užgęsusius ku- 
nus-draugus. ‘Labai gali būti 
kad ir prie saulės yra koks už
gesęs kūnas ir su ja stovi labai, 
artimai kad negalima atskirti.

Kad sunku atskirti saulės pa
lydovą nuo jos jeigu jis ir butų,: 
liudija šis faktas. Kada Venus 
eina tarp žemės ir saulės, ant 
saulės būna matomas juodas 
nedidelis taškas. Bet tai kada 
praeina lygiai tarp žemės ir 
saulės. Kada Venus praeina 
pro tarpą nepataikydamas ant 
saulės, tos planetos visai nesi
mato per saulės spindulius, nors 
Venus yra apie 67.,000,000 my
lių nuo šaulės1.

. Merkuras yra arčiau saulės, 
arba apie 36,000,000 mylių, ir 
jo beveik niekad nematyti, iš
skyrus labai tyrame vakare ka
da saule kaip tik užlenda vaka
ruose, arba visai prieš saulės 
tekėjimą kuomet jis buna kito
je saulės pusėje.

Jeigu prie saulės butų skritu-
lis nors dešimts sykių didesnis 
už žemę, bet visai arti, jį sunku 
susekti, ir tik ypatingais tėmi- 
jimais tegali pasitaikyti pama
tyti, kaip gal Asklofui ir pasi
taikė;

Saulės plėtmai sako yra sū
kuriai ugnies ant pačios saulės. 
Vienas tokių plėtmų kartais ga
li būti saulės draugas praeinąs 
tarp žemės ir saulės.

(Tąsa)

SKIRSNIS XL.
Sukilimas.

L/UNIGAIKŠTIENĖ šaltu ir-žiauriu to
nu prašneko į Andriennę:
— Madame, aš priversta esu, vardan 

savęs ir-šių pbnų, pakartoti, keletu žodžiu, 
nuotikius kokie atsibuvo jau per tūlą laiką. 
Šeši menesiai atgal, gale apgailu savo tė
vo, tu. būdama aštuoniolikos metu amžiaus, 
reikalavai kad tau butu pavesta globoti ta
vo turtai, ir kad paliuosuotii tave iš po kon
troles. Ant nelaimės; a.šf buvau nuolaidi ir 
sutikau. Tu apleidai šį namą ir apsigyve
nai vasarnamyje, toli nuo užžiuros. Tada 
prasidėjo eilė išlaidų, kožna didesnė už pir
mesnę, Vietoj pasitęnkint su vieną patar
nautoja, paimtą iš tos klesos iš kurios jos 
paprastai parenkama, tu pasirinkai sau 
draugėmis-pritarnautojomis guvernankas, 
kurias tu parėdei keisčiuosiais ir juokin
giausiais brangiais rūbais. Taipgi, tu bū
dama sau viena,paviljone, pradėjai dėvėti 
suknias, vieną po kitos, įvairių amžių. Ta
vo keistumai ii’ paikystės buvo be galo ir 
be krašto; niekad tų neatlikai savo religiš
kų pareigų, bet net turėjai drąsos supro- 
fanuoti vieną savo kambarių, įrengdama jo 
viduryje pagonišką altorių, kuriame mar
muro grupė perstato jaunikaitį ir mergą. 
— kunigaikštienė šiuos žodžius ištarų lyg 
kad jie degintų jos lupas, — dailos darbas, 
kaip tų vadini, bet tai yra darbas labai ne
tinkantis ypatai tavo amžiaus. Tu pralei
di dienų dienas visai užsidarius savo pa
viljone, atsisakydama bent su kuo maty-, 
tis; ir Daktaras Baleinier, vienatinis iš ma
no draugų kuriam tik tu šiek tiek pasitiki, 
po didelių pastangų įsigavo pas tave, ir ta
ve lankydamas nuolat atranda labai ban
guotame padėjime, kad jis pradėjo manyti 
neramiai ar tavo, sveikatai kas nors ne
kenkia. Tu visada norėjai išeidinėti vie
na,, niekam nieko apie savo išėjimus nepa
siaiškindama; ■ Tu naudojais savo atkaklu
mu ir visais budais priešinais mano 'autori
tetui ant tavęs. Ar ne tiesa tas viskas?

— Mano praeities paveikslas nėra la
bai pagirtinas.; — tarė Ąndriennė, šypso 
damos, — bet jis nėra visiškai tdkis. .

—- Taigi tu prisipažįsti, madame, — 
tarė Abbė d’Aigrigny, pridedamas nuogan
dos į savo žodžius,.— kad visi faktai tavo 
tetos išdystėti yra tikrai teisingi?

Visų akis buvo nusukta link Andrien- 
nės, kaip lyg jos atsakymas bus nepapras
tos svarbos;

— Taip, ponas Abbe, — tarė ji; — aš 
gyvenu užtektinai atvirai padarymui tokio 
prirodymo perdėtu.

— Tie faktai, tokiu budu, yra patvir
tinti, — tarė Abbė, 'atsikreipdamas Į dak
tarą ir baroną.

— Tie faktai yra pilnai Įkūnyti, — ta
rė Baronas Tripeaud, išdidžiu balsu.

— Ar nepasakysi man, teta, — tarė 
Alidriennė, — kas gero iš tokios ilgos Įžan
gos?

— Tą ilga Įžanga, madame, — pakar
tojo kunigaikštienė, pasiputusiai, — at
skleidžia praeitį kad butų galima nustatyt 
ateitį.

— Tštikro, teta, tokia paslaptinga ei
ga panėši į atsakymus Kumaeiškos Sybi- 
lės. Tuomi dengiama kas nors baisaus.

— Galbūt, mademoiselle — nes neku- 
riems gaivalams niekas nėra taip baisu 
kaip pareiga ir paklusnumas. Tavo pobū
dis yra vienas iš tokių kurie palinkę suki
limui .... K

— Aš liuosai tą pripažįstu, teta, ir jis 
tokis visada bus, iki pareiga ir paklusnu
mas ateis man tokiame pavidale kad aš-ga
lėsiu gerbti ir mylėti.

— Ar tu gerbi ir myli mano įsakymus, 
madame, —- tarė kunigaikštienė, žiauriu 
halsu, — tu turėsi, nuo šiandien, nuo dabar, 
išmokti pasįduoti aklai ir visiškai mano va
liai. Vienu žodui, tu nedarysi nieko be ma
no pavelijimo; tas reikalinga, aš to reika
lauju, ir taip aš pasiryžus kad butų.

Ąndriennė pažiurėjo ant tetos valan
dėlę; ir paplito laisvu ir skambiu juoku, J®5

Į kad pasklido net visame dideliame kamba
ryje.- Abbė ir baronas apsipylė apmaudai 
teta pažiurėjo į ją rūsčiai. Daktaras pa
kėlė akis Į viršų, ir sunėrė savo rankas ant 
krutinės Su dievobaimingu atsidusimu.
- — Madame, — tarė abbė, — tokie pai
ki juokai labai netinka. Tavo tetos žodžiai 
yra rimti, ir užsitarnauja kitokio priėmi
mo. z i

— O. tamistat — tarė Ąndriennė, atsi
peikėdama. — Ne mano kaltė kad aš juo
kiuos. Kaip galiu palaikyt savo rimtumą, 
kuomet girdžiu ją kalbant apie aklą atsi-. 
davimą jos įsakymams? Ar kregždė, pri
pratus skraidyti aukštai ir džiaugtis saulės 
spinduliais, norėtų gyventi su kurmiu pa-“ 
tamsėje? •

Ant šito atsakymo, abbė pažvelgė į. 
kitus šios šeimyniškos tarybos narius kęis-.l 
tu nusistebėjimu.

— Kregždė? ką tas reiškia? — .pas; 
klausė abbė barono, padarydama ženklą,- 
kurį baronas suprato; t

— Aš nežinau, — atsakė -Tripeaud, 
■savo kėliu pažvelgdamas į daktarą. — Ji 
taipgi kalbėjo apie kurmį. Tai visai ne
girdėta — nesuprantama.

— Ir. taigi, madame, — tarė kunigaik
štienė, sykiu nusistebėdama su Įeitais, — 
tai tokį man atsakymą davei?

— Taip, — atsakė Ąndriennė, nusiste
bėdama kad jie jiuduoda nesuprantą tokį 
'jos padarytą sulyginimą, kadangi ji papra
tus visada tokius prilyginimus duoti.

— Nagi, nagi, madame, — tarė Dakta
ras Baleinier, šypsodamas ir linksmai ją 
kalbindamas. — Reikia ‘būti nuolaidžiai.,. 
Mano .brangi Mademoiselle Ąndriennė turi- 
tokį nepaprastą prigimtą sujudinantį ūpą!“ 
Ji ištiesų yra žavėtiniausia padykėlė-mer- 
gina kiek aš žinau; aš jai tą pasakiau šim-' 
tais sykių, būdamas jos penu draugu, ir tu
rėdamas tokį pavelijimą;. .

— Aš galiu suprasti kad tamistos pri
sirišimas padaro tamistą nuolaidžių—bet 
ar ne teisingą irgL. daktare, — tarė abbė, 
lyg pabarimui už parėmimą Andriennės pu
sės, — kad tokie atsakymai Į 'rimtus klau
simus yra perdaug atkaklus.

— Visas blogas tame kad mademoisel-' 
lė matomai nesuparnta rimto šio suėjimo 
pobūdžio, — tarė kunigaikštienė, aštriai.— 
Ji gal. but geriau supras kada aš paduosiu 
savo Įsakymus.

(Bus daugiau) 'Doviernastįs
Doviemastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jusi? broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

“DIRVA”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

Žodynas 
Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame- visi žodžiai, kurie 
yra vienoj dal'yj pradėti Lietuviški, kitoj Angliš
ki, taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to
kį gali rasti, šis žodynas bus jums didėlė pagal
ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
yra grynas mokslas per save. Reikalaukit tuo
jau — nekęskit be žodyno.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ... .$10.00 
Tas pats, gera morokko oda .......................$11.00'

Reikalaukit ( “DIRVOJE”



(PASAKA) 
Paraše Vėjas.

kiai tik su gailesčiu minėjo savo tėvelį, nes 
jis ir dabar jai buvo brangiausiu pasaulyje. 
Bet tėvas turbut to jos gailesčio ir meilės 
'nejautė.

Skaistus ir gražus Rytos veidas, jos
i jaunystės gražumas ir sielos tyrumas bei Į 
malonus apsiėjimai labai tiko keturieips 
žvejams-broliams-jaunikaičiams, ir visi jie 
ją labai mylėjo, o net norėjo kiekvienas pa
imt ją sau už pačią.

Vieną dieną jie po gero laimėjimo, nes 
žuvų daug sugavo, sugryžę ir bejuokauda
mi linksmai, kalbėjosi apie grąžiąją Rytą.

— Kuris iš musų privalo paimt ją-už 
moterį? — paklausė vyriausis.

(Tąsa)
Parsivedė jie ją Į savo namus, davė 

gerą pasilsi. Ji labiausia patiko tų ketu-, 
rią žvejų sūnų motinai — ji labai džiaugė
si iš mergaitės, todėl kad ji savo gyveni
me neturėjo duktės pasidžiaugimui, o tik 
vaikus — keturis sūnūs, ir vyrą, kuris da
bar jau buvo miręs.

Kuomet Ryta jau buvo pilnai atsilsė
jus ir atsipeikėjus, už poros dienų čia iš
puolė didelė šventė — buvo tai vestuvės ir 
karūnavimas kunigaikščio, tos šalies val
dovo, ir per tris dienas po visą kraštą buvo 
didelės iškilmės.

— Kas do šventė šiandien ?— paklau
sė Ryta senos žvejų motinos.

— Tai, geroji mergaite, yra vestuvės 
musų šalies valdytojo, kunigaikščio.

— Ar tai šią šalį valdo 'kunigaikštis? 
vėl ji paklausė.

— Taip. Bet muš valdo du broliai ku
nigaikščiai: tėvas staiga mirdamas pilnai 

. nepervedė, taigi iki sutvarkymo reikalų, 
abu jie vislią žiuri ir tvarko.

— Pas mus musų šalį valdo karalius... 
Dar maža būdama aš girdėjau mano mo
čiutę kalbant apie valdovus, tai ir dabar 
labai norėčiau nors vieną matyti, — kalbė
jo Ryta.

— Kodėl ne, gali pasitaikyt: .matysi ir 
tų juos savo akimi kaip mato kiti. Na, 
bet tiek to apie karalius; kada tu jau ge- 

, rąi pasilsėjus, aš norėčiau paklaust tavęs, 
kas per viena tu esi ir iš kur ir kaip čia pa
kliuvai ?

Sūnus visi irgi jau buvo parėję nuo 
pajūrio, ir jie klausėsi. Ryta kalbėjo:

— Keturios dienos atgal, prieš mano 
pribuvimą Į šį juros kraštą, tėvas pasišau
kė mus tris dukteris prie savęs ir paklausė: 
kuri iš musų labiausiai atsidavus ir jį my
li ir kuri liks ištikimiausia ir globos jį iki 
mirčiai. Neturėdama aš geresnių ir bran
gesnių žodžių išreiškimui jam savo meilės, 

. negu vaikas prie tėvo gali, likaB jo praša
linta kaipo negera duktė, neš skyriau jam 
visa kas yra pareiga linkui tėvo. Vyres
nių mano sesučių žodžiuose jisai pažino 
meilę daug brangesnę už mano, taigi paso
dinęs mane valtelėn paleido į juras kad. nei 
po akių jam nesipainiočiau. Maisto tik del 
trijų dienų man liepė duoti, ir jeigu ne šie 
geri v^raį butų mane suradę, jau bučiau 
gal žuvus krašte ant uolų užmesta.... Da
bar širdingai aš turiu 'padėkuoti jums vi
siems už gerą jūsų jausmą, ir jeigu jus no
rėsit aš galėčiau likti su jumis už tarnai
tę. nes kur kitur aš beeisiu....

— Lik, lik su mumis! — susuko visi 
keturi broliai. Sena jų motina apkabino 
Rytą glėbin ir ašarodama džiaugėsi iš jos.

o o o
Praslinko v pusė metų. Ryta jau taip 

apsiprato su tą sena moteriške ir jos ke-

BUI

DIRVA
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kuopa išbudins iš miego 
Lietuvius prie kultūros 
Juk ten yra labai pra-

Šiame skyriuje mes laikas 
nuo laiko gvildensime rei
kalus {domius būsiančioms 
molinoms Ir motin omą J1B-, 
nų kūdikiu

Kūdikių aprūpinimas ir po* 
□ėjimas yra dalykus gyvos 
svarbos šeimynai ir tautai 
Ir mes jaučiame, Imd Jai 
yra drdykmk kurį meo tu
rime reguliariikab Wko- 
tarpials atvirs; U texnii

B ra 

fcj-Ja

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

3352 Superior Ave. Cleveland, O.
P. A. Dėdyn’as — Vice-Pirmininkas

96 Millbury St. Worcester, Mass.
V. Sirvydas — Sekretorius 

193 Grand St. Brooklyn,. N Y.
Mrs. F. L. Bemat Stowe — Iždininkė

62—23rd St. Jackson Heights, N.Y.
J. Krasinškas, A. Kriaučialis — Iždo 

Globėjai — Worcester; Mass.
Juozas Solis — Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.,

® icŪDIKlą s 
GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO g

MOTINŲ IR jų g 
IĮĮįKUDiKIŲ SVEIKATOS.^

ma prie motinos Dieno.
Borden’s Eagle Pienas šiandien au-1 

Idėja daugeli vaikų kurių tėvai patįs? 
išaugo ant Ėagle Pieno, ir kurių tė
vų tėvai taip pat augo šituo pienai 
’70 metais. Kuomet pasvarsto! kad 
Borden’s pienas yra vartojamas per 
tris gentkartes, ir vią labiau yra var
tojamas šiandien tai pamanai jog tu-j 
ri būti tam priežastis. Ir ta prie
žastis yra ta kad jis rode save esant; 
užganėdinančiu ir saugiu taip ilgai 
kad žmones turi jame pasitikėjimu.]

Kaip tik jūsų kudkiio ' dantis pasi-i 
rodo, prating kūdikį užžinrėti dantis. 
Valyk jo*dantis savo pirštu padengti! 
švariu skaruliu ir Colgate’s Ribbon! 
Deltai Cream'. Vėliau mokink kūdi
kį šveisti dantis reguliariai po kožno 
valgio su Colgate’s. Jis kudikianaj 
patinka.

Bridickas, kuris kasmet 
| Lietuvos moksleiviams per Kul-1 
Į turps Fondą aukauja' po $60.

Prie atgijusios kuopos susi
rašė šie. seni nariai: Viktoras 
V. Vaišnora, Jonais StaniŠkis, 
Juozas Abračinskas, Pius W. 
Birštonas, Petras Pikutis, S. J. 
Mockaitis, Pranas Mūras, Anta
nas žilius, Regina Kaziunienė, 
Albertas F. Bridickas, Juozas

I Paulavičius, Jurgis Valaitis; A- 
domas škavičius.

Lauksime daugiau!

Užsimokėjo už 1925 m.
Pasidarbavus karštam Lietu

vos mylėtojui V. V. Vaikšnorai, 
atgijo Shenandoah, Pa., 25-ta 
kuopa. Shenandoah yra skaito
mą “Lietuvių sostinė”; bet kul
tūros reikale buvo jau apsnū
dęs. Laukiame kad atgijus T. 
M. D. 
vietos 
darbo.
kilnių Lietuvių, kaip pavyzdžiu

— Mums moteries namuose vistiek rei-> P- 
kės, nes močiutė sena neilgai juk galės gy
venti ir mus 'žiūrėti.... — pritarė antrasis.

— Traukime laimę — katram ji turi 
tekti! — pridėjo trečias.

— Ne, taip negerai, — prabilo jauniau- 
įsiaš. — Jeigu vienas taip ją laimės, kiti ga
lim pykti. Taigi, kaip iries iki šiolei suti
kime gyvenome, gyvenkime ir visados: lai 
ji nebus nei vieno nei kito, bet visą: nei 
vienas ją už moterį neprivalom imti, bet ji 
galės būti musą valdytoja, motina ir sesuo.

— Lai taip bąna! — sušuko kiti.
Visi jie linksmi nuėjo Į stubelę ant va- 

' karienės, ir atrado motiną ir Rytą jau be
siruošiančias apie stalą.

16 kp. Easthampton, Mass.:
J. Navickas, A. J. Navickas, B. 
Jeruševičius, J. Jeruševičius, V.

Ryta išrodė to- Mickus, J. Razanauskas, B. Kar
kia linkspia kad kiekvienam buvo malonu pavičius, V. Dalikas, P. Slavas. 
Į ją žiūrėti, ir vyrai užmiršo savo dienos 
suriką darbą.

Taip jie visi ir gyveno mylėdami Rytą 
kaipo savo vienintelę pesutę.

tūriais Simais žvejais kad apie' persiksyri- 
mą su tuo nameliu amžinai nemanė. Tan-'

Tėvy- 
perei- 
Mass., 
T. M.

KŪDIKIO APRŪPINIMAS 
PENĖJIMAS.

Penėjimas Krūtimis
Gamta parėdė lead kūdikis butą 

penimas krūtimis; todėl motinos pie
nas yra geriausias kūdikiams penėti 
maistas. Motina turėtų dėti visas 
pastangas žindyti savo kūdiki ir ne- 
sigriebti bonkos iki viskas kas" buvo 
galima tapo padaryta penėjimui lem
timis.

(.Ši kuopa yra antra užsimo
kėjus už 1925-metus išanksto, 
kaip Centro Raštininko buvo 
prašyta. .Pirmutinė buvo 14 kp. 
iš Meriden, Conn.)

Broliai Žvejai Žūsta Jurose.
Buvo tai pavasaris.- Vėjas iš pat 

to buvo gana didelis. Močiutė jų ir Ryta 
lydėjo visus keturis žvejus linkui pajūrio 
prie laivelių, nes jie nešėsi tinklus ir ren
gėsi plaukti žvejot; jos linkėjo vyrams ge
ros kloties ir laimingo sugryžimo, ir jiems 
išplaukus jos gryžo atgal Į stubelę. Jie iš
plaukdami jautėsi linksmais; ir žadėjo gry- 
ždami daug žuvies parvežti.

Nenujautė nabagai to kas jiems'tą die
ną buvo lemta, nes vis tolyn Į juras juos vė
jas rieš.ė, vilnis nemielašįrdingai blaškė ir 
taip juos paąlsino kad prieŠ-ąMj'ą neban
dė laikytis, o audra vis smarkyn ir smar
kyn kilo. z

— Kad tik kokia nelaimė jų neištik
tų....'. — baimingai kalbėjo Rytą. — Ma
tot kokia audra ir vėtra siaučia, o smėlis 
vėjai lyg debesis pajūriais nešioja./... Su 
juros vilnimis irgi taip yra,... Jos supa' 
nemielaširdingaį, o vėjas pęrsimainė umu 
laiku į visai priešingą pusę....

— Tavo žodžiai gąsdina mane, bran
gioji'; su jura ir audromis juokų nėra, — 
tarė motina, per langą žiūrėdama Į juras.

— Ir kam mes juos į tokią audrą išlei
dom .... — rūpinosi Ryta,

— Bet dabar jau jie juroje, apie sulai
kymą kalbėt po laikui negalima.... — at
siduso motina.

Atėjo vakaras — atėjo rytas;— ir pra
ėjo kita diena — o vyrų vis nesulaukta....

Jie žuvo....
(Bus daugiau)

ry-

53 kn., Clinton, Ind.— Jonas 
Skinderis vėl prisiuntė keturis 
naujus narius: Miką Serafiną, 
Petrą Daujotą, Koštą Riauką ir 
Alfonsą Riauką. Paskutiniai 
du nariai gyvena Lietuvoje. To
kiu budu trjš 'šios kuopos nariai 
jau bus Lietuvoje ir gaus kny
gas tenai.

Burns, Ore. Užsimokėjo šie 
pavieniai nariai šios apielinkės: 
Fr. Venskus, Sveistris ir Kves- 
ka.

G kp. Milwaukee, Wis. B. Pū
kis, J. Urlakis, F. Jurkus, J. Ži
linskas, P. Urlakis, K. Statkie
ne, M. Skandulas.

TMD. 20-tos Kuopos 
Pareiškimas

T. M. D. 20-ta kuopa Cleve
land, Ohio, laikytame savo su
sirinkime vasario 17 d., 1925 
m., apkalbėjus svarbą ir maty
dama reikalą plėtojimo Kultū
ros Fondo,' įsteigto prie 
nes Mylėtojų Draugijos 
tame Seime Worcester, 
šiuomi atsišaukia Į visas
D. kuopas ir pavienius 'narius 
prašydama išreikšti savo nuo
monę kaslink įvedimo nuolati
nių ir reguliarių duoklių Kultū
ros Fondui.

2fr-ta kuopa mato kad reikės 
uždėti kiekvienam nariui regu- 

■Įliarė metinė mokestis į Kultu- 
|ros Fondą tokia ant kokios di
duma narių sutiks.

Jeigu kuopos parems šį su
manymą, (tikrai persvarstę rei
kalą Kultūros Fondo akivaizdoj 
užduočių kokias jis užsidėjęs — 
remti aukštus mokslus lankantį 
jaunimą prisirengimui i vals
tybės darbą laisvais principais, 
tada Centro Valdyba paleis tą 

I klausimą narių visuotinam ąpi- 
balsavimui.

Jeigu ne, tada dalykas bus 
atidėtas iki Seimo.

Bet reikia jieškoti kokio ge
resnio kelio, nes kaip iki šiolei 
Kultūros Fondas laikėsi nedaug 
jis galėjo moksleivių paremti ir 
nedaug kas pamanė apie parė
mimą to fondo.

Už TMD. 20-tą kuopą, 
B. Jokubčnas. pirm.
J. V. Mitchellis, sekr. 
P. Vasiliauskas, Ižd. 
Ai Lapė, Fin. sekr.

Pneejimas iš Bonkules
Kuomet krūtyse pieno nėra 

reikalas stvertis bonkutes. Ks . 
ta meoda butų pasekminga, reikia I 
labai atidžiai rūpintis pasirenkant 
tinkamų pienų ir' jį prirengiant, i ka į 
ineina daug svarbių smulkmenų.

Jei yra kuris vienas dalykas svar-1 
besnis už kitus prirengiant kūdikiui į 
maistų tai tas dalykas yra tvarumas. 
Visi indai mieravimui, šildymui, mai
šymui ir penėjimui turi but šter#i- i 
zuoti vardančiame . vandenyje ' tuoj 
pirm vartojimo. Be to yra svarbu'- 
kad visokis miearvimas butų atlikta 
atidžiai, kad gavus geriausias pasek- | 
mes iš naudojamo maisto. Jei seksi 
patarjmų čionai paduota, išvengsi 
daugelio bėdų.

Pasirinktas maistas turi būti gry
nas, švarus pienas atatinkamai 
mieštas sulyg kudildo amžiaus, 
saldintas kondensuotas pienas 
idealis kūdikiams maistas, dėlto 
jis yra švarus, vienokio sudėjimo,! 
lengvai suvirškomas ir visados gata
vas vartojimui atmiešus tik virintu 
vandeniu.

Kaip viršuje jau buV rašyta, daž
nai pasitaiko kad motinos neįgali pe
nėti kūdikio savo krūtimis, ir tada, 
suprantama, reikia parūpinti kurį 
nor.s kitą maistą. Ir geras, grynas 
sveikas karves pienas, tinkamai su
maišytas , su reikalinga kiekybė ge
riausio cukraus, ir yra tekis maistas, 
pridėjus kiek vandenio. Puikiausias 
sumaišymas parinkeiausio pieno ir 
geriausio cukraus ineina po vardu 
Borden’s Eagle Brand Milk. Per tris 
gentkartes motinos atsidėjo ant šito 
puikaus pieno. Penint ji sulyg ne
rodymą, jis padaro arčiaus;

Prisirašė Nauji Nariai
14 kp. Meriden, Conn., Vin

cas K. Kiveris.

Milwaukee, Wis..- 
Pranešimas T.M.D. Wisconsin 
Valstijos Apskričio Kuopoms.
Wisconsin Valstijos T. M. D. į 

j Apskričio suvažiavimas įvyks 
I apie pabaigą kovo mėnesio (tik-

Tu Negali Išvengti! 
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus peršalimo. 
Šokančių, traukančių, į padūkimą 
varančių skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda galvą, jei 
nepamislini apie

“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
Atlilos Siaubimas Lietuviu Kraštais — Svarbus isto

riškas vaizdas senovės IJunų siaubimo po Europą 
ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Suir Azija bei Lietuvių kraštuose. 
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 
Drūtuose audeklo apdaruose ...

paveikslais.
.................S 1.00 
.................$1.50

alelis, taipgi 
do Maupassant. 
Paraše ir verte 
............................... 50 
.................$1.00

Liėluviii

vertimai iš garsaus rašytojo Guy 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. 
Tutclis. Pusi. 160 ............. 
Tvirtai apdaryta ...............

Vienuolyno Slaptybes. Indomus ir svarbus aprašymas
iš vienuol/ų gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai % ...........................................

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų —įvairių amžių gam- 
*tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
į tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Paraše K.' S. Karpavičius. 156 pusi. .... 
Drūtuose audimo viršeliuose ..................$1.

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
. Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi

mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Verte K. S. K. Tu
ri 295 puslapius ........................... . .................... $1.25

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su j ^veikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoriįa. Verte K. S. Karpavičius. 200 pusi..... SI
Ta jiati audimo viršeliais .....................$1.

i.oo Į

.75

.25

.00

.75
Mahometo Kelionė Į Dangų — aprašymas Mohamc- 

tanižmp ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. "1919 m. 125 pusi................... .50

6 kp. S., Milwaukee, Wis., K.
Statkienė ir M. Skandunas.

W. Frankfort, Ill. -— Dagir- į ras laikas ir vieta bus paskęlb- 
dus apie leidimą “Pasaulio Isto-1 ta vėliau).
rijos” prisirašė nauja narė pa-Jpti kuopų valdybų domę kad 
vienė, Ona Videikienė. i 
lonijos.‘Lietuviai turėtų sutver 
ti TMD..kuopą.

Šiuom noriu atkrei-

Auka Kultūros Fondui
Cleveland© TMD. 20-ta kuo

pa savo susirinkime vasario 17 
įnešus 'Centro Pirmininkui

Užtekanti Saulė—Patriotizmo, meiles ir mokslo pa
veikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių da
lykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveikslais. 
Knygelė turi 94 puslapius ...................;

Kandidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didų, jauna bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiama, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra. o sutiko tik blogų. Jo karionės, mei
le. kelionės po Amerika ir kitur, kunigų persekio
jimai, iezuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Paraše garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.

I Kaina 50c. Audimo viršeliai........ . .  $1.25
j Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 

i senovės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu- 
| bus Lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvydas. Vi- 
! s J puslapių yra 35.................. /................
Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Sudriko 

žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
k'į žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančių. Pusi. 55...............

Filosofijos Straipsniai — žeigeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. PJrašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tų knyga turėti. Pusi. 232 .J 
Audimo įapdaruosė .................... ......... ........I

Teisybės Pasakos — Rinkinis įvairiu, gražių apsaki- 
nlėlių pritaikintų prie žmonių apsiejimų ir budo.
Sutaisė M. šalčius. Pusi. 67 .................. .25

Laimūs Bejicškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa-

I veikslu);. 107 pusi.................. .................................
Kristus.Flandruosc ir Tragedija Jurose^— du ypatin

gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Verte Karolis Vairas. Pusi. 43 .......

3352 .Superior Ave. Cleveland, Ohio.

,35c

.10

,25

si.oo 
$1.75

d.,
K. S. Karpavičiui, paaukavo T. 
M. D. Kultūros Fondui $10. Tie 
pinigai tuojau persiųsta į Cen
trą.

Tai yra dar pirmutinė TMD. 
kuopa kuri atsiliepė Į Kultūros 
Fondo parėmimo šaukimąsi.

Nors pereitas seimas nutarė 
ir Įkūnijo Kultūros Fondą; radęs 
jį reikalingu, bet nutarimas ir 
liko nutarimu. Rėmėjai pavie
niai asmenis "kiek sudėjo į fon
dą pinigų tiek ir turėtą, dau
giau niekas neprisidėjo.

šis TMD. 20-tos kuopos žygis 
gal išjudins kitas kuopas pa
remti Kultūros Fondą dolariu- 
kitu.

20-ta kuopą taip pat padarė 
nutarimą pakelti (Kultūros Fon
do klausimą per organą ir su
judini kitas kuopas kad imtų 
apkalbėti kaip padarius tą fon
dą veikmingu.

Jau apie $160 
dėta nuo pereito 
suma yra visai
kia daug daugiau, 
giau gauti jeigu kuopos 
noriai neaukauja, nariai nepri
sirašo į Kultūros Fondo narius. 

Į labdarių tiek daug nėra.- 
j Apačioj seka T.M.D. 20-tos 
■kuopos pareiškimas, kurį kitos 
'kuopos turi imtis apkalbėti.

Šios ko-' būtumėt prisirengę sušaukti su
sirinkimus ir išrinkti delegatus, 
pagaminti įnešimus; ir tt. į 

Taipgi butų malonu matyti 
kad visos kuopos išrinktų mo
kesčius už 1925 metus; ries ta
da butų įsmagiau Apskričio su
važiavimas laikyti.

Suvažiavimas turėjo Įvykti j 
vasario mėn., bet nebuvo gali-1 
iria gauti svetainės, ir buvo ki-Į 
tos kliūtis del kurių suvažiavi- 8 
mas reikėjo nutęsti.

Suvažiavimas įvyks Milwau
kee, Wis. J

T.M.D. Wisconsin Valst.
Apskričio Pirmininkas

J. A. Bartkus.

TMD. KUOPOS, UŽSIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANĄ—KAI
NA S1.50 METAMS. SĖKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI.

.35

25

tan fondan su- 
Seimo. Bet ta 
nežymi. Rei-

O kaip dau- 
sava-

i

a

s

i

kad

Golgatc’s,

Skaityk atidžiai kas savaitę šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Nupirk .jiems Iriu- 
beię šiandien ir pa
sakyk kode! jie pri
valei ų ji naudo! i.

Įreg. S. V. Pat. Ofise, 
tuojaus ir negaišincki- 
raas laiko juomi pasi- 
naudoji. Jisai suteikia 
maloni; ir greitą pa
lengvinimą.

Nei viena atsargi 
šeimyna negali būti be 
bonkon šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
klio.
F. AD. RICHTER &CO. 

U 104-114 So. 4th Street 
ta Brooklyn, N. Y.

mokin
tis užlaikyti savo 
dnntiš švariai, nes 

• sveiki dantis yra
pamatų jų sveika
tos ateityje.

Daugis -vaikų mėg
sta valyt savo dan
tis su Colgate’s Rib
bon Dental Cream, 
nes Colgate’s nuva
lo ir pagražina dan
tis- ir palieka bur
noje malonų skoni.

GERI D ANT’r S 
GERA SVEIKATA

8
Dabar užsirašyk

“AMERIKOS LIETUVI”-
“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 

pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas Idekvienam Ijiėtuviui. Užsirašykit 
jį dalbai- ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adrešuo- 
kit pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass.
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Skaitykit šią knygą, rasit kokia yra jūsų laimes žvaigžde, kokia jūsų laimė.

Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų .grupių kuriąs! 
mes nuolat patemijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės' žvaigždės to* 
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais’paveikslais; taipgi sužyį 
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.i

Knygoje yra 420 Pus^aP^’ Kaina už vieną J Dvi už
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi. 
Daug paslapčių atidengs jums ši knyga — tai yra antra “Kas Slepiasi už 
Žmonių Pasakų”, apsakanti apie slaptybes erdvių kūnų kaip pirmoji ap- 
sako apie tai kas dedasi ant žemes ir po žeme. Ši knyga daug jūsų apšvietai 

' pasitarnaus. Reikalaukit tuojau. Su užsakymais siųskit ir pinigus.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR A V. CLEVELAND

Lidai g; 
lybės idealą 
tė vyriausii 
toju ir vieš 
aukščiausiu 
tobulais, fc 
tekti geisn 
mintys buv 
kais ir už j 
ėjo į dykiu; 
badu silpnii 
tinti savo! 

Į Gerojo ir 1! 
, Sidarta 
jonius, jėšk 
toli nuo mi 
pasiryžo se 
sau plaukui 
su žemčiug 
sisveikininr 
namiškius i

■ sekėją, leid
Netnil 

apie jo švei 
ki jauni vj 
priėjo įrl 
sutiko; būti 
turi ji sekt 

jaunais ,vyi 
kalnus ir č 
juos' viso to 
tesi esąs lai 
saldis, kurį 
Jis prašė si 
ną. Likęs 
džio šakny,

i vyrias dieni 
laukė atlyg 

. pavakary pi 
savo tarnui, 
vadintas Bi 

i ti žmones ji
Baskui 

metų Bud 
’Škelbdariė 
mokslą. I 

. nęsir vist 
tomįs’lir 
rijąs galėj

Bet šį 
^■aikščimns 
sa,kad.išį 

.tanči? visie 
teikiančią' i 

-geresnėse si 
j’b'us, jie pn 

jūs gryžti p. 
mizmo, su jo 
no kimo. T; 
Budizmo. A 
persikėlė per 
raę. Persiyr

■ stelbė savo m 
vėntojams ir: 
draiidusį varti 
rėje Budos m 
negu įent ku 
nėgii Krikščioi 
sudėjus.

Kinijoje bi 
buvo Lnfuciji 
Ii Jis gimė & 

gjTOio ramiai 
Kinija neiurėje 
Kibai dažnai bi 
plėšiką, ėjusiu 
steit turtus, ži

žiemių ii 
temomis.
. ;.Kbnfucijus 
norėjo juos išgi 
vartojimą ginkli 
tąilffligo ir rami 
galimą pakeisti: 
eiles įstatymu, i 
ganymas pareis 
širdies, taigi jis 
teitus būdą dau 
fenusią plačiuos
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notinos nic-n'o.
s'Eagle Pienas šiandien, 
gelį vaiku kurių tėvai .įj 
t Eaglė Pienei ir kurių j 
taip pat augo šituo pį, 
s. Kuomet pasvarstai į 
piehas yra vartojamai > 
artės, ir vią labiau yra,-, 
iandien tai pamanai 
im priežastis. Ir ta pp 
. ta kad jis rodė save a, 
ančių ir saugiu . taip į 
ės turi jame pasitikėjij

k jūsų kudkiio' dantį] t» 
ting kūdiki užžinrėtį daj 
dantis savo pirštu padėta 
aruliu ir Colglatę's- Riįj 
eam. . Vėliau mokink į 
dantis reguliariai epo;^ 
Colgate’s. Jis kūdikį

Saanirnaa

. atidžiai kas savaitę įį 
■s ir pasidėk ateičiai ■

laikai turi mokin
is užlaikyti savo 
lantis švariai, nes 
veiki dantįs yra 

tamalu jį sveika- 
os ateityje.

iaugis vaiku mėg
ta valyt savo dan
as su Colgate’s Rib
osi Dental Cream, 
es Colgate’s nnvn- 
i ir pagražina dan
s’ ir palieka būrį 
oje malonu skonį.)

upirfr jiems Iriu- 
elę šiandien ir pas. 
ikyk Kode! jie prl- 
įlef ii ji naudoti,; 
e ištikro pamėgs 
olgafe’s,

SEGI DANTYSI

BUDA IR KONFUCIJUS.
Indai garbino, 'kaipo aukščiausi tobu

lybės idealą, Bramą (Brahma), kuri skai
tė vyriausiuoju- gyvybės ir mirties valdy
toju ir viešpačiu. Jų buvo- manoma, kad 
aukščiausiu gyvenimo tikslu butų likti taip 
tobulais, kai pats Brama, — vadinasi ne
tekti geismo turtų ir galybės. Šventos 
mintys buvo skaitomos svarbesniais daly
kais ir už gerus darbus; daugelis žmonių 
ėjo- į dykumas, mito lapais ir šaknelėmis, 
badu silpnino savo kūną, tikėdamiesi paso
tinti savo sielą apdūmojimais Protingojo, 
Gerojo ii’ Maloningojo Bramos garbės.

Sidartas, dažnai matydavęs tuos kla- 
jonius, jėškojusius, teisybės kur nors labai 
toli nuo miestų ir kaimų tru'kšmo, patsai 
pasiryžo sekti jų pavyzdi. Jis nusikirpo 
sau plaukus, nusivilko savo brangius rubus 
su žemčiūgais ir rubinais ir visa tai su at-, 
sisveikinimo linkėjimais pasiuntė pas savo 
namiškius su Čanu. Pats gi, vienas, be pa
šokėjų, leidosi į.dykumas.

Netrukus, tarp'kalnų pasklido garsas 
apie jo šventą gyvenimą. Pas jį atėjo pen
ki jauni vyrai ir meldė jo leidimo pasilikti 
prie jo Įr klausyti jo, išminties žodžių. Jis 
sutiko būti jų mokytoju su sąlyga, kad jie 
turi ji sekti ir klausyti. Susitarus su tais

Kinai niekuomet nesidomėjo tikyba taip, 
kaip mes ją suprantame ir gerbiame. Jie, 
kai ir daugelis -kitų tamsių- žmonių, tikėjo į 
dvasias ir šmėklas. Bet jie neturėjo “pra
našų” ir pertai neišpažino jokio “apreikšto 

l tikėjimo”. Ir Konfucijus yra 'bene vienin
telis didžiųjų senovės moralybės-doros mo
kytojų, nematęs jokių regėjimų ir n-esi- 
skelbęs jokios dieviškos galybės pasiunti
niu ant žemės. Jisai niekuomet nesisakė 
esąs keno nors iš aukštybių Įkvėptas.

Jis, kiek apie.ji težinoma,*buvo šiaip 
sau protingas ir meilus žmogutis, mėgda
vęs klajoti ir svajoti. Jis nesirūpino; kad 
kas pripažintų jį vadu, kad kas jį garbintų 
ar jo mokslą sektų. Jisai primena mums 
senovės Graikų filozofus, ypatingai taip 
vadinamus Stoikus, skelbusius, kad reikia 
dorai gyventi ir teisingai mąstyti ne del 
vilties gauti kokį nors atpildą, 'bet vien del 
to, kad doras gyvenimas teikia žmogui sie
los ramybę ir tyrą sąžinę.

Konfucijus buvo tolerantingas, arba 
pakantus žmogus. Jis lankė ir kitą didį 
Kinų vyrą, vardu Lao-Ce, filozofijos krip- 
ties “Taoizmo” įkūrėją, — šis filozofijos 
systemas buvo bemaž ko tas pats, kai ir ži
nomos jau mums “Auksinės Taisyklės”.

Konfucijus nepažino neapykantos jau
smo.. Jis mokė žmones savęs suvaldymo 
dorybės. Anot jo, tikrai ko nors vertas
žmogus negalėjo leisti sau pykti, a-r 'ka
muotis dėl bent kokių likinio žmogui neša
mų nemalonumų; toks žmogus viską pasi
tinka lygiu upu, lies supranta, kad visa, 
kas tik atsitinka, yra geram tikslui.

' Iš pradžių jis turėjo tiktai keletą mo-’ 
kinių, bet jų skaičius išlengvo didėjo. Prieš 
jo mirti, 478 m. <pr. Kristų, keletas Kini-

nr

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

MEILĖS KELIAIS
Jau kad klojau tai nuklojau
Erškėčiais takus.
Nei svajote nesvajojau —
Koks likimas bus....
Pamylėjau, ir dūmojau 
Kad laimuže bus.... 
Jau kad klojau tai nuklojau 
Erškėčiais takus.

Aras.
Nuo Juokų Red.: 

jas, kuris nuo eilių 
pasakų rašymo, ir patiekė “Dir
vai” 'vieną ilgą tikrą senovišką- 
pasaką “Vargšų Karalienė”, sa
ko mums:

“Gerb. Juokų Red'. : Jeigu jus 
pripažįstat kad Meilės nėra ir 
prisispyrę tą- prirodinėjat, tai 
kodėl nerandat ką kitą tampyt 
■šiame kampelyje kaip tik tą na
bagę .Meilę'; Laisvamaniai ku
nigus ir gaspadines, o Juokų 
Red. Meilę tampo da tampo.”

Tai ką dabar daryti, gerb. 
Vėjau kad taip yra. Mes dar 
privesime kitą dalyką: bedieviai 
prirodė kad in Dievo nėra,'o tos 
davatkos jį kad tampo tai' tam
po per savo rąžančius.

Kas iš ko smagumą turi, ir 
nuo ko atprasti negali.

Nors su mumis yra kitoniš
kai: mes esame priversti taip 
daryti — Meilę tampyti, anot 
tamistos.

Gerb. Vė
linėjo ant

laikraščiuose nei knygose ne
randa visiškai nieko, pakalbina 
kas laikraštį užsirašyt, atsako 
nenori daugiau, priskaitė jų.

Tokie žmonės lošia antru kar- 
gyvenime savo dramą: jie 

lošė kada buvo kūdikiai, ka- 
rųpėjo tik valgyt, paląkstyt 
išmiegot, ir- dabar tik pilvų,

miegfa ir darbu tesirūpina, dau
giau nieku.

4/
Kadangi Leninas numirė, ir 

Trockis liko išvarytas, daugeliui 
musų komunistėlių liks perkeist 
savo išvaizdos. Tų vietas užė
musių naujų fizionomijos kito
kios, ir be tokių barzdelių kaip 
tiedu karžygiai' nešiojo.

tu 
ją 
da
ir

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininke Amerikoje visad,os trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinejant pareigas kaipo šei
mininke ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLĖ No. 41
Virimo Receptai

Vienas iš populiariškiausių pajų 
šiandien yra kokonuto smetoninis pa
jus. Visada tokio valgio reikalaujam' 
ma kur neisi. Saldus, riešutinis sko- ‘ 
nis pienuoto koko-riešuto branduolio 
tūri priimnų sultingų skoni burnoje. 
Jeigu kokonutų sezonas praėjęs, juos 
galima pirkti kartone arba dėžėj pas 
bile atsakantį groseminkų. Išmok 
kaip padaryt gerą kokonuto smeto
ninį pajų.
KOKONUT SMETONINIS PAJUS

1 dėžė Kokonuto
1 puskvortė pienė
1 kupinas šaukštas krakmolo
3 kiaušinių baltymai
% puoduko cukraus
1 šaukštas sviesto
1 šaukštas vanilos
Ištiesk gilią pajų lėkštę su papras

ta tešla, kepink greitai pečiuje per 
15 iki 2.0 minutų. Kuomet gatava, 
atidėk į šalį.

Supilk pieną į dubaltavą virdulį, 
sušlalpink kormi krakmolą su biske
liu šalto pieno, maišyk į verdantį i 
pieną, ir maišyk nuolat iki sutirštės. 
Tada sudėk cukrų, sviestą, ir koko- 
nutus. Suplak kiaušinio baltymus į 
tirštas putas ir suleisk atsargiai į 
verdantį mišinį. Nuimk nuo ugnies 

“k vanilę. Supilk į tcšlinį Juk- 
mišini ir kepk vidutiniškame 
per 20 minutų. Duok valgyt

jaunais .vyrais, Sidartas nusivedė juos įLos karalių ir kunigaikščių ųau buvo Kon- 
kalnus ir čia, Vihdija kalnuose, jis mokė h 
juog viso to, ,ką pats žinojo. Bet jis vis jau
tėsi esąs labai dar toli nuo tobulybės. Pa
saulis, kurį jis apleido,' vis dar gundė jį. 
Jis prašė s'avo mokinių, kad-paliktu jį vie
ną. Likęs vienas, jis, sėdėdamas ant me-

.. džio šaknų, gavėjo per keturiasdešimts de-
1 vynias dienas ir naktis. Galų gale jis susi

laukė atlyginime. Penkisdešimtos dienos 
pavakary pats Brama apsireiškė ištikimam 
savo' tarnui. Nuo tos valandos jis.liko pa
vadintas Bilda, Apšviestasis, atėjęs išgany
ti žmonės iš jų nelaimių ir mirties.

ifucijaus pasekėjais. Kai Kristus užgimė 
Betlėjuje, Konfucijaus filozofija jau buvo 

'giliai Įleidus šaknis į Kinu dvasią, — ji 
laikė juos savo įtakoje ir iki šių laiku, tik 
nė tyroje pradinėje savo formoje. Daug ti
kybų,- laikui bėgant, keičiasi. Pavyzdžiui, 
Kristus skelbė nusižeminimą, nuolaidumą, 
atsižadėjimą pasaulinės puikybės, tačiau ir 
už penkiolikos amžių po didžių Golgotos 
Įvykių, Krikščionių bažnyčių galvos statė 
puikiausius ir brangiąųsįus trobesius, nei 
kiek nepanešėjusius apleistam Betlėjaus 
tvarteliui.

Kaip atsimenat visi, retai ka
da Į ši kampelį pateko.eilės ki
tokios negu apie Meilę. Nei vie
nas musų poetų kurie apie Mei
lę dainuoja nerandą sau geres
nės vietos eilėms kaip tik šis 
kaihpeljs. Taigi jie mus stum
te stumia, arba traukte traukia 
ir verste verčia čia daugiausia 
kalbSti tik apie tai ko nėra.

Gerb. Aras yra vienas iš dau
gelio poetų Lietuvoje kurie šį 
kampeli pirmiausia atrado ir ji 
savo eilėms talpinti pasirinko, 
nors ne visas talpiname.

“Draugo” asilas, “Draugas” 
■ rašo.: “Norvegijos Sostinės vai--.

das pakeistas. Pirma vadinosi 
‘Kristiania’, dabar vadinasi ‘Os
lo’, Pirma primindavo Kristų, 
dabar primena.... asilą;”

Tai biskelis katalikiškos filo
sofijos', .. “Draugas” turbut la-, 
bai mažai žino-šventą raštą, ku
riame tikrai užtikrų kad tiedu 
vardai, Kristus ir asilas, tūri 
labai daug bendro. Kristus kū
dikiu būdamas ant asilo buvo 
išgabentas į Kristus ant asilo į 
Jeruzalį įjojo, ir be abejo daug 
kitų kelionių atliko.

Taigi nežiūrint katrą vardą 
Norvegai savo sostinei laikytų, 
Kristiania ar Oslo, jie abu turi 
priminti “Draugo” ‘pilozopams’. 
šventą raštą.

Daug apie Kristų primena ir į __ 
musų Klaipėda, nes Vokiečiai paskui padek lauke saulėj per kele- 
pabudavojo Memelsburgo pilį ir 
varde Kristaus naikino, žudė ir I yasarinjam: 
teriojo Lietuvius.
gui” pakanka Memelį vadinti 
Klaipėda'.

Beje, “Draugui’’ reikėjo pasi
barti ant Rusų už pakeitimą.Šv. 
Petro miesto į Petrogradą' ir i 
Leningradą, nes dabar jie nieko 
dievobaimingo neprimena.

štą tę 
pečiuje 
šaltą.

Virtuves Reikaluose
Užalikymui duonos ir pyragaičių 

indų arba dėžės, šviežiai, išmazgojus 
verdančiu vandeniu išplauk vandeniu 
kurin Įdek- biskį paprastos sodos;

tą valandų.,
Šuninis žieminiai pudingai netinka 

iš užkandžiams. ^Lengvos 
■Rpf “Di’au-! sajltK0s?s. ar paprasti vaisiai arba nei uiaų- kiaušinienes esti patraukiantesni.

j Šmotas, vaškuoto popierių padėtas 
virš torielkos kurioj laikoma nenau
doti kiaušinių tryniai apsaugos juos 
nuo sudžiūvimo.

Jeigu parafinas ant. viršaus vaisi
nių košelių yra perstoras nuėmimui 
viso, pašildyk peilį ir supjaustyk pa
rafiną i ' tiek Šmotelių kiek reikalin
ga išėmimui. Parafiną galima vėl

I naudoti jeigti perpilsi karšti! yąnd< 
niu, nuo ko jis nusivalys ir sukiete

I Namų Pasigelbejimai
-t *^usu#kimui standaus viršaus nu 
bonkti ir stiklinių indų naudok riesi 
tų spaustuką.

Prašalinimui žymių nuo maliavot 
sienų padarytų degtukų braukyrpi 
trink su perpjautu lemonu, paski 
nušveiak Icreidos dulkėmis. Numaz 
gok str šiltu vandeniu ir muilu, paę 
kui nušluostyk greitai švariu skarų 
liu nugręztu tyrame vandeny jo.

Medicinos šėputė.su pirmos pagal 
bos reikmenimis privalo rastis kiek 
viename name.

Maža plienine yla sujungimui sve 
torio siūlių atliks darbą gražiai! ne 
gu didele akia adata.

Keli lašai ammonijos vandenyj lai 
riame mazgojamą -vilnoniai ir 
liai padarys jų spalvą aiškia 
laikys audimą minkštu.

Grožės Patarimai
Pamanyk kokias skirtingas ____

kas padaro klaunas su maliavomis 
Pasukimas į viršų ar, žem^n lupų šo 
nuošė padaro didelį skirtumą. Per 
augę, storos lupos įrodo žemo tip< 
žmogų. Be išraiškos lupos Įrodo ar 
šų, žiaurų pobūdį. Lupos kurio per 
plonos įrodo suvedžiojimą, savimeili 
ir šiurkštumą. Vienok, daug žmoni! 
ir su gražia bumą padaro ją įrodan 
čia tuos hemalonius ženklūs, tik de 
to kad nežino kaip išsidailint. Ne
dažyk kampų savo - burbos. Sėk til 
burnos linijas jeigu burna graži. Jei
gu ne, naudok mažai raudoną lupi 
dažalą ir apdailink savo Įuaps jeigi 
jos yra perstotos.

Ypatiška Sveikata ;
Vienas iš populiariškiausių ir nau

dingų namų reikmenų yra druska 
Druska yra dvepojai skirtinga; paga 
savo tyrumo ir pagal smulkumo. Vi
siems tikslams reikia, naudoti tyriau
sią kokią tik galima gauti. Ligonic 
kambaryje druska naudinga daugeliu 
atvejų. Skaudančias akis reik plau
ti silpna druskos soline i ja kelis sy-

girną. Nusidegini me, sušlaps 
ką ir apdėk apdegusią vietą 
laikys odos nusilupimą.
SEKA N ČfUS’PRO.DU KTU S:

flane 
ir pa

išraiš

ETUVl"
:inis laikraštis ra® | 
straipsnių, ir svaiiĖ! | 
ietuviui. Užsirašjii |

neribos Lietuvį”, w
i popieraS. Adres»|

TJVIS”
Worcester, Mas

ė, kokia jūsų b

ir jų .grupių b f- 
esnės’ žvaigždė į 
tikslais; taipgi S Į 
ekmės ant žino 1 

Dvi už ^2, | 

— jie bus dėk f 
a “Kas Slepia! | 
j kaip pirmoji | 
daug jūsų apšfl i 
Irit ir pinigus.

V. CLEVEU I

Paskui, dar. dar per keturiasdešimts 
metų Buda gyveno Gango, upės slėnyje 
skelbdaiiias aiškų nusileidimo- ir silpnybės 
mokslą. 488 m. pr. Kr. jis pasimirė, nuse
nęs ir visų numylėtas. Jis nesivaržė “kas
tomis” ir klasėmis, —' net ir žemiausis Pa
rijas gailėjo likti jo mokslo pasekėju.

Bet šitai nepatiko' didžiūnams, kuni
gaikščiams ir pirkliams, — jie tad darė vi
sa, kad išgriovus naują tikybą, pripažys- 
tančią visiems gyviems daiktams lygybę ir 
teikiančią žmogui viltį kitokio gyvenimo, 
geresnėse sąlygose. Pirmai progai pasitai
kius, jie pradėjo klastyti Indijos gyvento
jus gryžti prie šėmosios tikybos, prie Bra- 
mizmo, su jo pasnikais ir kankinimais silp
no kūno. Tačiaus jiems nevyko išnaikinti 
Budizmo. Mokytojo pasekėjai, mokiniai, 
persikėlė per Himalajų kalnus į Kinų že
mę. Persiyrę per Geltonąsias Jūras, jie 
skelbė savo mokytojo išmintį Japonijos gy
ventojams ir ištikimai ęekė Budos mokslą, 
draudusi vartoti jėgą.- Ir šioje musų gady
nėje Budos mokslo pasekėjų yra daugiau, 
negu bent kurios 'kitos tikybos: daugiau 
negu Krikščionių ir Mohamedonų, krūvon 
sudėjus.

Kinijoje 'buvo kitas mokytojas, — tai 
buvo Konfucijus. Jo istorija yra papras
ta. Jis gimė 550 metais prieš Kristų. Jis 
gyveno ramiai ir garbingai tuo Miku, kai 
Kiniją neturėjo tvirtos valdžios centro ir 
Kinai dažnai būdavo malonėje kokių nors 
plėšikų, ėjusių iš vieno miesto kitan, plė
šiant turtus, žudant -žmones ir paverčiant 
gyvus žiemių ir vidaus Kinijos slėnius dy
kumomis. •

Konfucijus mylėjo savo tautiečius ir 
norėjo juos išgelbėti. Jis pats netikėjo į 
vartojimą ginklų ir smurto. Jis buvo labai 
taikingo ir ramaus budo. Jis nemanė kad 
ghlimą pakeisti žmones, išleidus jiems eilių 
eiles įstatymų, nes žinojo, 'kad tikrasis iš- 
ganjnnas pareina iš patobulintos žmogaus 
širdies, taigi jis ir pasiryžo trustis, kad pa
keitus būdą daugybės milionų žmonių; gy- 
venusii] plačiuose vidaus Azijos slėniuose.

Lao-Ce skelbė Auksines Taisykles žmo
nių gyvmiiimui tvarkyti. Neprabėgo ir trys 
šimtai metų, kai tamsios žmonių masės pa
darė jį tikru ir'žiauriu dievu; palaidodamos 
jo “prisakymus” prietaruose, del kurių Ki
no gyvenimas tai visa eilė baimės ir išgąs
čių.

Konfucijus mokė savo pasekėjus gerb
ti savo Motiną ir Tėvą. Ir tai, neilgai tru
kus, jie pradėjo labiau rūpintis ir sielotis 
del mirusiųjų savo tėvų ir tėvų tėvelių, ne
gu dėl savo vaikų ir anūkų 'ateities ir lai
mės. - Jie sąmoningai atsuko ateičiai nuga
rą ii- žiurėjo į 'praeities tamsybes. Prano
kėjų garbinimas "virto tikru Kinų tikybos 
systemu. Vengiant paliesti kapines, kur 
nors ant saulėtos ir derlingos žemės ploto, 
jie sėja savo ryžius ir kviečius kur nors ant 
ant uolos, užuksmėje, kur vargiai kas te
gali želti. Jie bevelija badauti, ne kaip 
paliesti savo pro-prosenių kapus.

Ir tuo uat laiku Konfucijaus išminties 
žodžiai, perpinti labai protingais filozofi- 
niais posakiais, valdo netik Kino sįelą, bet 
tvarko jo gyvenimą, nežiūrint to, ar jis kur 
lieja prakaitą karštoje ir ankštoje skalbyk
loje, ar, valdydamas minių minias, gyvena 
kur brangiuose rūmuose.

Šešioliktame amžiuje entuziastingi, tik 
necivilizuoti vakarų pasaulio Europiečiai 
susidūrė su senovės Rytų tikybomis. Se
novės Spanai ir Portugalai žiurėjo į dide
les ramių Budos ir Konfucijaus stovylas, 
nesuprasdami tų dorybės mokytojų reikš
mės. Jie, neilgai telaukdami, nusprendė, 
kad tai yra ne kas kita, kaip tik patys vel
niai, ir kad-jų pasekėjai yra stabmeldžiai 
ir neužsipelno tikrų Bažnyčios sūnų pago- 
dojimo. Kur tik-Budos ar Konfucijaus ti
kėjimas, tų necivilizuotų Europiečių nuo
mone, pastodavo kelią jų prekybai, jie, il
gai negaišdami, kulkomis ir šratais “mal
šindavo velnio apsėstuosius”' rytiečius.. Ši- 
tėks Europiečių elgęsis negalėjo būti nau
dingas, — ačiū jam, dar vis nesusijiaro 
draugingi ir žmoniški ryšiai tarp Vakarų 
ir Rytų.

šis kampelis yra tokis daly
kas kuri gerb. Vejas prirodė 
kad nėra, nes andai protestuo
damas pasakė ikad ši vieta visai 
nėra jokią kampelis, bet viršu
tinis viduris ar centras ar dar 
kitaip. Taigi ką neimsi, vis 
šneka eina visokiose temose, o 
paties to dalyko egzistencijoje 
nėra.

(N. B. Atleiskit kad ir mes 
kaip kada pamėgdžiodami Lie
tuvos laikraštininkus su sarma
ta akyse pavartojame “aukšto 
mokslo”' žodį, “egzistencija”, 
vietoj “esumas”, “buvimas”.)

Toliau j rugius einant, reikia 
štai kas pasakyti geąjb- Vėjui ir 
kitiems jo plauko žmonėms:

Nors mums seniems tokie da
lykai nusibodo ir nenorim skai
tyti, bet jaunieji kurie paskui 
mus ateina visu tuo "taip pat 
žingeidaujasi kaip mes darėme. 
Tą patvirtiną jų eilių rašymas, 
jų vaizdeliai, jų jausmų išreiš
kimai ir norėjimai kad tokie 
dalykai butų judinama,- nes jie 
iš to malonumo turi.

Nes mes daug sykių sakėme, 
ta vadinama meilė nors yra se
na kaip pasaulis senas, bet yra 
vis. nauja ir niekam nenubos- 
tanti. Šio gyvenimo sceną nuo
lat užima nauji aktoriai, bet vi
si vis tą pačią dramą lošia (ki
ti lošia komediją, kiti tragedi
ją, bet vis tą pačią);

Todėl, kuriems nusibosta tas 
skaitykit kitką; nes jums rei
kia jau kitokių veikalų, kuriuos 
lošė ir gėrėjosi mušu bočių bo
čiai ir kuriuos mes pasirenkam 
pernaują, kada atlošiam savo 
iki tolei lošta rolė.

Blogiausia tik su tokiais žmo
nėmis kuriems jau viskas skai
tytį nusibodo! Yrą tokių kurie

EVAPORATED PIENAS nekai
nuoja daugiau kaip kiti paprastos
rūšies pienai, bet turi už save ty
rumo, šviežumo ir gerumo garanti
jų, kurią Borden palaikė nuo 1857, „

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BLDG. NEW YORK

Evaporated . Pie-į ūkio Pienas su palikta jame smeto- 
. na jįs įsakys visiems tikslams ku
riuose reikia pieno virtuvėje.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit “Dirvą” ir

MES REKOMENDUOJAME 
Vartokit Borden’s r

, ną visiems valgių gaminimo reikala- 
Artoja” j vimams, kadangi Borden’s yra turas

Vienas is parankumų Raudo
ni e B o r d e n’ s Evaporated 
Pieno yra kad galit jį pirkti 
bilc skaičiuje blekinių ir tu
rėt naudojimui kada norit. 
Ncsurugs atdaroje blekinėje, 
nepaisant k< *

Padažalas 
Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Vardas —
Adresas --

Pudingai 
Mėsa 
Pyragai 
Pajai

3 (Lithuanian)

unsweetened

^aporate®
MiLK

kept su Harden' 
porated Pienu, i 
kit kuponų paženkli
nant kokių pamokų no
rit ir mes prisiųsiu!
jas visai dovanai.
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corset to
house.”

Clerk:
house ?

of the 
statistics,

like a
A. Zda-

How large is your

before 
up its 
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Some men live to a ripe old 
gė; others neglect their brake

P A ‘

Prospect 282o

MIO UŽKIETĖJIMO

INTERNATIONAL. CARTOON CO, N. T. feswea

Kipras Petrauskas 

kvietimą dalyvauti 

operoj.

“Dievas .padeda tiems' kurie 
gelbstisi”

D I R -V A

Didn’t I tell you the | ANTANAS BARTKUS

The Younger Set
THE LITHUANIAN 

RENASCENCE

Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

Judge: 
last time you were here that I 
never .wanted to see yoii here 
before me again?”

Defendant: Yes, your honor, 
that’s what I told the cop, but 
he wouldn’t believe me.

o
A man need not be a stono- Į 
apher to take dictation, says i 

i John Brazauskas. All he needs 
is to be well and properly mar-,

£11111111111111111111111111111

ĮP0
indicate that the percentage of • 
illiteracy in Lithuania in 1897 
did not exceed 45, whereas in 
Poktnd it was as high as 60, 
and in Russia 75 or 80. In 1905 
a comipssion Tor popular educa- „ -
a commission fof popular educa-1 J'JTbmUS
ceeded 'in establishing, partly at |‘ 
least, the Lithuanian language] Why try to kill two birds 
in the schools. Some Lithu-|with one stone, asks P. Akšis, Į 
anian were admitted into purely when a shot from a shotgun j 

the normal will bring down a whole flock. 
-------- o--------

It’s awful thing to say, 
it. may be that she is called 
village belle because she has 
most rings.

-------- o--------
Willie Baltrukonis contributes 

this one,
“Did you hear of the ship-1 

wreck on Main street?”
“No.”
“A dog was run over and a 

bark was lost.”
-------- o--------

Edna: Do you know father 
has.never spoken a hasty word 

Ito mother! ”
Ed: How is that?
Edna : He stutters. į

-------- o--------
Wife: I cannot understand, 

John, why you always sit on the 
piano stool when we have com
pany. Everyone knows you 
cannot play a note.”

Husband: I’m well aware of 
it; dear. Neither can anyone 
else while I’M sitting there.

-------- o--------
I Typical street in a small 
town: Filling station, garage, 
drug strife, restaurant, garage, | 
garage, filling station, filling: 
station; ready to wear, drug; 
store; garage, filling station.

-------- o—------
Customer: I want to get a| 

put on around the J

3. Lithuanian Language and 
Schools.

The Lithuanian language is 
the original language. The 
schools must be the nurseries 
Of the Lithuanian spirit and 
mušt be directed by teachers
freely chosen: Good wishes, for, Russian institutions, 
further success shall be expres- school of Paneyčžis for exam-1 
sod to all Lithuanians who, in j pie. In localities where the 
the Vilnius government, are State made no provision Lithu- 
fighting against1 Polonization. ■ anian committees came info bc- 

i ing. Thus ' the educational so- 
feivent “gauig>> (Sun) obtained 

1 permission to open a 
schcbl at Kaunas; and 
eessful were fits efforts 

; Established forty-five
I schools attended by more than 
I a .thousand pupils. This society 
! shortly before the war com? 
I prised sixty-eight branches' 
I with 3,4Q0 members, .and in ad- 
| dition to schools had founded 
I numerous communal libraries 
and; reading-rooms wliiqh prov- 

| ed a' veritable boon to the peo- 
Three secondary 'schools 

were also created, together with 
a commercial schools designed 
to train Lithuanians and thus 

enable thqm to compete 
I with the Jews, who had hither- 
I.to possessed a virtual monopoly 

the
own 
cost

Unfortunately the 
hopes aroused by the .conces
sions won through the Russo- 
Japanese war were destined to j 
sustain ą serious setback. The; 
realization /of Governor-General ' 
Froese’s programme speedily i 
encountered exaspering chocks, j 
Another Russian official read- i 
tion led to renewed assaults on I; 
the Lithuanian language, which 
whs again proscribed. The old 
horde of Russian chinovniks, | 
but recently expelled, reappear-1 
ed upon the s 
their former posts, the right 
of land-ownership, ostensibly 
conceded to the Lithuanians, 
was So freely interpreted by I įeįįer 
Russian casuistry that in actu-1 
al fact the Lithuanians rei 
more paper than land. The .fight I'“} shortly
against the Catholic Church was 
also resumed; and the anomaly! 
was offered of Catholic priests r qqq 
and teachers obliged to go'ab
road to gain a livelihood. The j 
former Russian muzzling order- Life il 
came into operation, and more | vaudeville 
inveterately than before theinjs. You 
Russian riolice all...
public meetings of Lithuanians. Į 
Nevertheless this policy, of pin-1 
pricks was now powerless to put., 
hack the. hand of time; its most | 
obvious effect waą to> strengh-11 
ten popular opposition and the I. 
resolve to win national ind; 
pendenee sooner or later.

A very characteristic pheno-į“Hi 
menon of the epoch w.ai 
rapid development 
schools. Russian 
which cannot be accused of 
partialitj' to the Lithuanians,

War the society, put 
| building* at Kaunąs 

roubles, 

a good deal 
show, says 

___ think all the time 
suppressed' aliHĮ)at4Įle next act will be better,

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

“What .caused poor' old Fes- 
s Fester’s collapse?.” we soli-

Įęitp.usly inquired. ‘ It is said
I he iš suffering from a nervous 
breakdown.”

“Yes”, said Ragson Tatters.
Ic assisted a stuttering man 

the I to solve a cross word puzzle.”

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

P Jp B h £
P ? h h P

Yes, Ma! 
Im. coming!

Mr. 1. Knowltt

JOVObue

•My! Howwet 
the. water is • “

i“>"< DEAR.

'vokjR

THE A. B.
Savings & Loan Co

3354 SUPERIOR AVE.

$1472.90
Yra tai Pasekme Pa- 
sidejimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5 % į

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

DR. A- A. IVINSKAS
—- DUSULIO KENTĖJIMAS ------

Nemanykit kad 60 metų amžiaus 
jau turit kentėti dusuliu.

CHIROPRAKTIKOS METODĄ 
(Spinal Adjustment) 

.visai prašalins tą kentėjimą. 
Kreipkitės

1172 East 79th St.
Valandos: 2—4, G—8:30* vakare. 

Nedaliomis 12:30 iki 1:30.
Ofiso telefonas Pennsylvania 1321

National Cash Registers 
Nauji ir Vartoti ■— Visokių 

. mierj — Parsiduoda Mažais 
Inmokėjimais. — Procpect 
2650 — 1314 Huron Road..

-------- O--------
“You have to give some men 

the credit for bringing home 
the bacon’1’, declares Mary Pech- 
kaitis. “If they didn’t get the 
credit they wouldn’t, get the 
bacon.”

—Q--------
There are ą lot of people who 

object to the spelling of Christ- I 
mas “Xmas”. Why not spell it 
“$mas” and toe done with it?

-------- o--------  
iš a stiff piece’’,

the organist at the
“Thi.s 

marked 
neral.

re- 
fu-

Koloiiijaiiškosios Dienos 
Dienose Washington© ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikionjs 
ponioms ir gražiai apsirūdžiusiems 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukais. Jei šitas paprotys galio
tų ligi šiol, tai šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvas. 
T-čiau vietoje to, jie šiandien naudoja

Pleiskanų mirtinųjį prieši), kuris, jei 
ištepsi juonii gaivu kasdien per su- 

dienų ir vėliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap- 
nuo s:ų črziūūūvių bulių lupynų; niežėjimas tuojaus 

pranyks ir plaukai tuojaus atgaus savo natūrali, normalį gražuma.
Ruffles galima gauti ■ visose aptiekose po 65c. bonkni arba už 75c. prisiun- 
čiame paštu tiesiai iš dirbtuvės.

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

vaite ar dešimtį ___.__________ wh

valia galvos ^odą nuo šių* erzinančių baltų lupynų;
Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonknį arba "už

a Saugus Skustuvas kurs pats
rMltOMiI*Op Išaštrina Savo Ašmenis

Razor PILNA SUDĖTIS Šl.OO ir 35.00 
Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai—Sharpens Itself

VlOHOcaF'J
Don r y© v 

ROH<\'sC£

HN ,,
kis s da<- «-ee.yX;

Artistas Lietuvis Fotografas. 
Pranešu Clevelando Lietuvių 
visuomenei jog šiuomi tarpu 
žymiai numažinau kainas už 
įvairias fotografijas, todėl at
eikit nusitraukti—-pasinaudo- 
kit šia proga. Musų padidin
to.) studijoj fotografijų trau
kimas yra labai patogu ir di
delėms grupėms, draugijoms 

ir teatrų lošėjams.
1197 East 79th Street

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ku
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmiri.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus Do
roms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo 'tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerinę, dantų tepalas, valo 
dantis nauju bud u. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs išt.iL.ro šveičia nedrasky
damas dantų cmales — tas sun
kus uždaviniu pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listerine dantų 
tėpalo kainuoją tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal jCo., Saint 
Louis, U. S. A.

Visai tyras, castor oil mcai- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir .grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su- 

. piltas į bankas ir label iuotas
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

Relieve Coughs, Cold; 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children’s Mustcrolc (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

DR.

Cqh Fuoce1

' NO WOHAKJ UJlTM 
(bWMtJOF 
vuoot-D Game, him 

s&cqmQS THOUGHT

By Thornton Flshef*

ŽMOGAUS NAMAS YRA JO 
TVIRTOVE

KIl.IO labai ankstyvų laikų žmogus 
naudojosi savo namuose tam tik- 
laipsniu apsaugos, ir užtikrinimo 

pagal Įstatymų, ko- jis negalėjo turėti 
jokioje kitoje vietoje, 
mas 
ypatingas

“Žmogaus na- 
yra jo tvirtovė” išreiškiama tas 

atsinešimas koki įstatymai 
turi del namų. Žmogaus gyvenamo bu
to nepaliečiamybės Įstatymai dar yis 
esą galėję daugelyje valstijų susekamą / 
paeina nuo to, paties.'
Visais 'amžiais Įsikūrimas sau namo 
buvo vyriausias tiksiąs žmogaus sie
kinių ir norų.
Jeigu jus neturit nuosavų namų, tai (j 
taupymas pinigii the Society for Sav
ings banke pagelbės jums patapti to
kiais. Kelias prie namų šavihinkystės 
prasideda taupymų -banke.

Incorporated.

in the City cf Cleveland

PUBLIC SQUARE

Telefonai
Gyvenimo 

Glenville 42

(TIESIOGINOS AR IŠMOKĖJIMAIS)

GEORGE W. LEDDON
3354 Superior A:ye. Cleveland, Ohio Į?

Pirmas Didžiausias ar Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmonės1 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 f
Lietuvoje $8.00. i

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

DR, SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite parf tilerą Specialistą, o n® 

prie koki4 heislavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius no- 
siklausinėii kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išogzs minavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros li^os. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentėeno ir pilnas Bakte- 
riologiškms egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu , aš paimsiu jus gydyt, jumš 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikatą ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusllpnėjųsins 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijima 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos^ ž&i- 
zdas užsisenė j ilsias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, g* aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgvdo tna. ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems;

DR. SMEDLEY, SPECIALIST'S 
10406 Euclid Av. Kampas E. Iū5th St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryta iki 4 — nuo 6 iki 8 vakaM. 

NedSldieninis nuo 1# Qd 1.

■Tiiiniiniintiniiiniuiii 
Priė Kabinę1 

lydini 
Sausio 27 d.

mininkas Tumėn 

deniui Kabinete 

mo raštą. Res 

dentas atsistotą 

ir naują kabinę! 

ryti, buvusiam 

toriui'Petruliui.

Kodel Kabinetai 

■'Lietuvos žin 

iš “krikščionių” 

slapto pasitariu! 

kad kabineto i 

lemiančios reikš 

be kitą ir Kuu.

Ten esą išaišl 

koalicinis kabini 

ves del tos pat 

bylos, nes “krik 

kad nekliudoma 

džiaut Vyriaus 

šią bylą svarst 

sudarė.

Tačiau nepa 

planus ir “krik 

tiri, Tumėno K; 

tydino.

Del Dr. Vi 
kausi

“Liet. Žinios" 

kesnią žinių api

• Pasirodo, juos 

litinė, bet krimi

'Atvykus | Vn 

r. šio 147d, Dr. J 

; K. NoTkus to] 

] specialiai atvyki

- mmalėd pollci.

Kačinskas įsake 

; trwinid’lioinei 

i daryti' detalę k 

i ta ir iškratyta < 

■uis bagažas, pin* 

Visi laiškai išce

- ta kęno paras 

duota. Ypač pi 

pundo kuriame 

Bendrovės -alsi; 

Bortkevięiefe'i 

merikieči ims 11 

išsiuntinėti. J 

pjovė; .visiškai

' šiaip taip apriš 

me stovyje toli 

galima buvo.

įstatą, o ni 

neatsiprašė, tik 

sakė: “Parašyki 

surasta”. Dr. 

nėjo tokius Idai 

vienose papkėse 

kitose nėra; km 

iš kitu papkių;i 

jusą portsigaras 

virai ką Norkus 

šiteliętuvon”..

Kauno muitinė 

Dr. Viniko bagaži 

plėšė. Iškratė 1 

planus ir raštus, 

Nieko neradę palei

Krikščionjs”
Sausio 27 d^prai 

Seimo sesiją, kai 

buvo renkama ini 

praMims. Pras 

džiajns ir išrinkus i 

(buvusį švietimo 11 

nutrinku, jiosalis j 

nes pasirodė kad 

blokas nepasidalia 

vietomis.-

Po ilgu ginčą j p 

rinkta: Pre). .Stint 

Sajtagos) —- pin 

pirmininku, P. Kaul 

bo Federacijos) — 

ce-pinpininkn; Dr. 

(UkSęj.y—pjrmm 

riliffl, ir Jočys (Dari 

antruoju sekretoriui)

Paštu Valdybos,žiu 

tavoj vienam jyvei 

indus tenka 14.4 fe 

*ijoj - 16.5 ir tek

52.1. Vienam paš

i%25c5%25a1t.iL.ro


Pasibaigia ; 
Lietuvoje DIRVA

Lietuvių

irbo žmo-

Almana- 
s DYKAI 
JIENAS. 
fje $7.00;.
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:ago, III.

5TAS
pecialistą, o M 
l daktarų. Tik- 
profesorius M- 

a sergi ir kur 
1 jums pasakys, 
Daugybė dairia- 
pagydyt kad ji* 
sipažinimo ir pa- 
ūsų tikro! ilgos. 
>-Scope-Raggi-X- 
ir pilnas Bakts- 
imas kraujo atl- 
į ligos pneissM 
jus gydyt, jums 
ūsų sveikata ir 
« nusilpnėjusį® 
šuo uinuodijinu 
> ir burnos, tai- 
ūko ir neaikvo- 
ėjimo tikrai pa
darysiu saiinia- 
įga jums vi-.
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a PO LIETUVAI!
PAS DAIRIUS t Auksinis Kontestas

leksas Krutėnai ir Mikas Katei- 
va, visi Viekšnių m. gyventojai, 
suimti ir pasodinti kalėjimai!.

(“Lietuva”).

Veda Leonas Žukauskas |

Prie Kabineto Atsista
tydinimo

Sausio 27 d. Ministeris Pir
mininkas Tumėnas įteikė Prezi
dentui Kabineto atsistatydini
mo raštą. Respublikos Prezi
dentas atsistatydinimą priėmė 
ir naują kabinėtą pavedė suda
ryti . buvusiam Finansų Minis- 
teriui (Petruliui.

tojui per tą pat laiką tenka 
27,588 laiškai, Latvijoj — 14,- 
550, ir Čekoslovakijoj — 17,345.

Laikraščių prenumerata. Paš
to, telegrafo ir telefono Valdy
ba netrukus žada' Įvesti visos 
Lietuvos paštų, telegrafų ir te
lefonų įstaigose Lietuvoje išei
nančių laikraščių ir žurnalų 
prenumeratos priiminėjimą.

i
į

$600.00 DOVANŲ! $600.00 DOVANŲ!
Didžiausia gigantiška “SANDAROS” užrašinėjimo kampanija. Proga Vyrams, .Moterims, Vaikinams 

ir Merginoms laimėti dideles dovanas. Kiekvienas Lietuvis ir Lietuvaitė stokit į AUKSINIO KON- 
TESTO Vajų! Pradėkit lenktynes anksti. Visi norinti dalyvauti AUKSINIAME' KONTESTE užsi- 
registruokit SANDAROS Administracijoj dabar.

Apart Dovanų bus Atlyginimas
Apart didęlių dovanų AUKSINIO KONTESTQ Lenktynėse bus duodama tam tikras nuošimtis 

mišo kaipo atlyginimas. Kiekvienas šiame konteste vajuj nieko nepralaimi, bot viską laimi.

Temykite Skelbimus, Skaitykit “Sandarą”
Visi įdomaujanti AUKSINIU KONTESTU skaitykite “SANDARĄ” kur gausite visas informacijas 

reikale AUKSINIO KONTESTO. Visais reikalais asmeniškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adr:

Ko-
5

J

“SANDARA 327 E. Street So. Botson, Mass
^WV.V.W?AW.'.,1W.,.,.,.WA’.W^.WI'JW.VAVA’A,.,AV.WA,.VA,A\VAWA,.,A“.WJ

Universiteto Mokiniai
Lietuvos universitete Kaune | 

iš viso rudens semestre buvo j 
1564 studentai. Paskirstant

tautybėmis buvo Lietuvių 1128^ 
(72 nuoš.D žydų 387, Lenkų į'8į; 
Rusų 15, Vokiečių 5, Latvių 3, 
Gudų 4, Čekų, Totorių, Karai
mų, Gruzinų po vieną.

Paskirstant lyties žvilgsniu 
vyrų .buvo 1’146, moterų 418.

Laisvų klausytojų buvo 231, 
'jų tarpe 65 moteris.

(“Vilniaus Aidas”)

Kodėl Kabinetas atsistatydino
‘'Lietuvos žinių” pranešimu, 

iš “krikščionių” konferencijos 
slapto pasitarimo teko sužinoti 
kad kabineto atsistatydinimui 
lemiančios reikšmės suvaidijus 
be kitų ir Kun. Purickio byla.

Ten esą išaiškinta kad buvęs 
koalicinis kabinetas taipgi griu
vęs del tos pat Kun. Purickio 
bylos, nes “krikščionių” blokas, 
kad nekliudomai veikti neprilei
džiant Vyriausiam Tribunolui 
šią bylą 
sudarė.

Tačiau 
planus ir
tui, Tumėno Kabinetas atsista
tydino.

svarstyti, tą krizį ir

nepavykus .pravesti
“krikščioniu” kabinę-

Del Dr. Viniko ir Nor- 
< kaus Kratos

“Liet. Žinios” paduoda smul
kesnių žinių-apie tai.

Pasirodo, juos iškratė ne po
litinė, bet kriminalinė policija.

'.Atvykus į Virbalio stotį sau
sio 14 d., Dr. M. J. Vinikas ir 
K. Norkus tapo suareštuoti: 
specialiai atvykęs iš Kauno kri
minale^ policijos 'viršininkas 
Kačinskas įsakė .paimti juos iš 
traukinio komendanturon ir pa
daryti detalę kratą. Išnarsty
ta ir, iškratyta didysis ir ranki
nis bagažas, portfeliai, kišėniai. 
Vięi laiškai išcenzūruota, žiūrė
ta keno parašais įgaliojimai 
duota: Ypač policiją puolė ant 
pundo kuriame buvo “Varpo” 
Bendrovės atskaitos, kurias p. 
Bortftėvięięriė' įdavė ■ nuvfežt A- 
merikiečiiims “Varpo” nariams 
išsiuntinėti. Jo užrišalus per-! 
pjovė, visiškai paleido. Galop! 

' šiaip taip aprišo, bet jau tokia
me stovyje toliau jis vežti 
galimą buvo.

Iškratę, o nieko neradę 
neatsiprašė, tik žandarams 
sakė: “Parašykit" kad nieko
surasta”. Dr. Vinikui uždavi
nėjo tokius klausimus: “Kodėl 
vienose papkėse yra p.opierų, o 

■ kitose nėra; kur dėjote raštus 
iš kitų papkių; ar rūkote, kur 
jūsų portsigaras; pasakyk at
virai ką Norkus įdavė; ar gry- 
šite Lietuvon”.

Kauno, muitinėj bliombuotą 
Dr. Viniko bagažą taip pat at
plėšė. Iškratė Kauno miesto 
planus ir raštus, suvėlė rubus. 
Nieko neradę paleido.

nei 
pa- 
ne-

“Krikščionjs” Susipešė
Sausio 27 d., pradedant naują 

Seimo sesiją, kaip paprastai, 
buvo renkama naujas Šeinio 
prezidiumas. Prasidėjus ■ posė
džiams ir išrinkus Dr. L. Bistrą 
(buvusį švietimo Ministerj) pir
mininkų, posėdis nutraukiama, 
nes pasirodė kad “krikščionių” 
blokas nepasidalina prezidiume 
Vietomis:

Po .ilgų ginčų Į prezidiumą iš
rinkta: Prel. Staugaitis (Ukin. 
Sąjtmgos) — pirmuoju vice
pirmininku, P- Raulmaitis (Dar
bo Federacijos) — antruoju vi-, 
ce-pirmininku; Dr. Draugelis 
(Uk. Sąj.) — pirmuoju sekreto
riumi, ir Jočys (Darbo Fed.) — 
antruoju sekretorium.

Kipras 
kvietimą 
operoj,

Pe t raus k as gavo pa
dalyvauti Liepoj aus

Paštų Valdybos žiniomis, Lie
tuvoj vienam gyventojui per
metus tenka 14.4 laiškų, Lat
vijoj — 16.5 ir Čekoslovakijoj 
— 52.1. Vienam pašte tarnau-

Paparčiai, Šimkaičių 
Raseinių apsk. 
Tamsūs Kampelis.

čia yra daug jaunimo, bet 
gyvena blogiau negu kad jų 
vai gyveno; Knygos, laikraš
čiai ne tik neskaitomi, bet ir vi
siškai nemėgiami. Jau keli me
tai kaip šis kampelis 
jungos vardą nešioja, bet nei 
kiek joje nesidarbuoja. Sąjun
gos vardu pareina penki egzem
plioriai Jaunimo Sąjungos orga
no “Jaunimas”. Daug jame yrą 
skaitymėlių, bet gailia kad jais 
niekas nesidomauja. Ir jeigu 
atsitinka kokiam jaunuoliui pa- 

paskaityti laikraštį ar 
tuoj gausi atsakymą: 

man jo reikia-, ar taip ar 
jau iš manęs nepadarysi

Karvę į medį neįlai-
Koks 
Man

v.

tė-

Sa-

knygą 
“Kam 
kitaip, 
geresnį,
pysi, kaip yra sakoma, 
aš buvau toks ir busiu, 
verčiau kur patalkius ar vaka
ruškas atlikti, kortomis palošti, 
o prie to ir buteliuką su pyp- Į 
kiu iškaušti. Tuomet tai kas 
Įeita”' — patįs giriasi.— “Ir lie
žuvis geriau kleba ir jau ma
nes niekas mandriau neįveiks.-'’ z • v -I . ’-V ’ *Jei tu man vieną zoai — as tau | 
dešimts, ir dar stipresnių. O 
drąsos, brolau, tiek atsiranda 
kiek pas vištą proto. .. . ”

Buvo įrengtas kuopos knygy
nas, paskolintas iš vieno as
mens, K. S., kuris tik norėda
mas kadx jaunimas darbuotųsi ! 
ir šviestųsi, visas net savo jie- 
gas aukavo. Bet į tai nei kiek 
neatsižvelgta, Iš pradžių dirbo 
kol upas nenukrito., paskui visi 
it paršiukai jieškodami supuvu
sių bulvių išlakstė nosis užrietę 
ir kriuksėdami. Taigi -kuomet 
susirinkimas yra šaukiamas 
jaunimas sįi cigarais Įpagiriaii 
laksto.
Siu skaitymas.

Susirado jaunimas įrūdijusius 
Įpročius — blogąsias puses kaip 
tabaką, kortų lošimą ir degtinė
lę. O kur degtinė ir tabakas sii 
kortų lošimais ten neretai ir 
peštynės.

lel ko jus nabagai gy- 
Gal jus už garbę skai-

Neteiskite Kitų’ “Neteiskime kitų, 
patįs busime'teisiami.”

pratariau: 
nes

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisių Mokyklų Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato

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

Lietuvos Konsulatai
Liihuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

nu-
patalkį, ar pašoki visi sprau
džiasi, ar kviesti ar nekviesti, o 
sulindę prie blogų ydų, sama- 
gonkos butelių ir taboko papu- 
žu su kortomis laiką leidžia.

Susirinkę ima išdykauti, su
griebia mergaitę į glėbį, žiop
čiodami ima šokti, šoka pui
kiai, net nuo kitų pagirti.: viens 
kitą pasistumdydami, taip vik
riai kad net kaulai trakša ir šo
nai pyška.

Nustojus muzikantams griež
ti, vienas kitą išsikolioja; o jei 
sugauna jaunuolį iš toliau tai 
išveja.

Paskui dar kitokių paikų žai
slų užveda, ir tąip prie niekų 
laiką aikvoja.

Tas sakysi nieko butų. Bet 
jaunąs jaunimėlis pripranta nuo 
senesniųjų, ir jau tas, kaip sa
kant blogų ydų mokslas įsivy
rauja ir pas jaunesniuosius.

Prie to tenka pastebėti maž 
ne visas apielinkės mergaites, 
Kita kad ir rimta butų, bet1 pri
sidėjus prie tokio: 
gi tokia 
naujiena kad net mergaitės I 
apkalba nereikalingai- net -sau 
nelygų asmenį. Mokyklos ve-.: 
deją ^apibjaurioja mergaitėms 
neprinnkamomTs^aibomis.'''

nu- 
ure- 
prie 
urė-

Busilai Atsirado
vakarus nuo Kauno, ir' vi

sose Klaipėdos ir Telšių apskri
tyse šįmet nepaprastai esapti 
šilta žiema. Dar sausio mėne
sio pradžioje sužaliavę laukai, 
pievos; kai kurios laukų gėlės 
jau sužydusios. Ūkininkai ga
no gyvulius. Taip pat skaitlin
gai esą pastebėta balose gand
rų (busilų).

Į

K. Grinių ir jų arti- 
drauguęi esą reikia iš- 
iškarstyti. Tik tada 
galėsianti išsiliuosuoti

merkę juokiasi, nors atsisukę,.! 
apsidairę patįs paikščiais palie-| 
ka. Pr. T. “Lietuvos Žiniose’,’

Surengus kur nors ir toliau | ~o sąryšyje su nuo Lenkų 
kentėjusnį Kun., Bakšiu;

“Paskaitęs* ‘Lietuvą’ Nr, 1, 
straipsnį ‘Daugiau Budrumo’, 
apie Kun. Bakšio netikėtą mir
tį nuo sužeidimo Merkinėje, iš 
savo puses turiu pridėti į tai tą: 

“Rodos 1923 m. pradžioj 
vykau Merkinėn pas Miškų 
dą tarnybos reikalais, ir 
arbatos stiklinės pas Miškų
dą susipažinau su Kun. Bakšiu. 
Mums besikalbant' Kun. 'Bakšys 
pradėjo keikti Valstiečius Liau
dininkus, o jų vadus M. Sleževi
čių, Dr. 
muosius 
šaudyti, 
Lietuva,
nuo socializmo.

“Aš, būdamas kariškis, poli- 
tikuoti su juo negalėjau, tik 
pastebėjau kad taip net manyti 
nepadorų1. Kun, Bakšys /nan 
atsakė kad jis pats tai galėtų 
jiems iškirsti.

“Išgirdęs apie; Kun, Balcšio 
mirtį, pirmą kart po to prisi- 

is draugijos ii’Sj miniau jį, o tuom labiau jo pa
tampa. Todėl ir ne Į sakytus žodžius, ir pamaniau- 
kad net

Užmušė, Apipiešė, !
Sudegino

Viekšniai, Mažeikių apsk. — 
Lapkričio naktį iš 2 į 3 d. Viek
šnių valsčiuje sudegė ūkininkų 
Grinkevičių gyvenami namai 
drauge su pačiais šeimininkais 
Jurgiu ir Brone Grinkevičiais', 
abu maždaug po 90 m. amžiaus. 
Vietos policija nors tyrinėjo da
lyką,' bet nesusekė.

‘Sužinojęs apie tai Šiaulių kri
minalinės policijos punkto .vedė
jas atvyko įvykio vieton ir iš- l 
aiškino kad Grinkevičiai tapo 
apiplėšti, papjauti ir'sudeginti. 
Kaltininkai broliai Jonas ir Al-

ŽAIZDOS ANT KOJŲ
Ši mostis yra iš žolių balzamų, ir 

yra vartojama visokiuose netikėtuo
se atsitikimuose. Gydo užsisenėju- 
sias žaizdas" ir- apdraskymus. Nekar
tą mažas susižeidimas lieka pavojin
ga žaizda ir platinasi dėlto kad nebu
vo po ranka tokio vaisto. Žolių bal
zamų mostis yra gera susižeidus, įsi
pjovus, apsišutinus, apdegus, nuša
lus, visose dalyse kūno ir visokiuose 
įdrėskimuose odos. Ji atstoja’ visas 
kitas mostis, ir nėra geresnės mosties 
del užsisenėjusių žaizdų, vočių ir iš
bėrimų. Ištraukia karštį iš užsikrė
tusių kūno dalių. Nevartok jokią gy
duolių nei nuodijančių daiktų, tik vien 
iš žolių padirbtą mostį. Rašykit pri- 
siųsdami 2c st,ąmpą. (14)

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

Lithuanian Consulate 
SS Park Row

New York, N. Y.'
Lietuvos Atstovybės Antrašas:

Lithuanian Legation
2622 — 16th Street, N. W. h .

Washington, D. CL ..

Box 192.

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot".

Jaunes Pearson, 
Drummond, Wis.

PE-RU-NA

Juk atminkit kad mokytojas j_ ' ■< Bsodžiuje'yra šviesos spindulys ir { 
nereikia už kulturiniuš gerus J 

' ' sdarbus kurie tik per vargą vyk- ’ 
doma žmogų niekinti. O dar p< 
mergaitėms. Žinoma, jas sugą- J 
dina kiti, prie visokių abazų pa-j į

Jaunime, gana tamsoje tuno-1 į 
ti šviesioje dienelėje! Už teko 
mums to Rusu laikuose. Šian- į

Visiškai išnyko laikraš- dieną jnes turim laįsyę. Nie- į 
kas iš musų rankų nebruka 15 
knygos. Tat griebkimės už rim- Į °“ 
tesnio darbo, kaip tai knygų ir-į 
laikraščiu skaitymo,, o visuomet į 
ateitis bus geresnė. šį

Jipšas-žiopla. I <

venat 
tote savo blogas ydas? Ne be 
reikalo jus kiti šviesesnieji so
džiai pradėjo vadinti niekšais. 
Nagi, vyrai, kur jūsų garbe?! 
paklauskite doro žmogaus, k^ 
jis apie jus pasakys!...,

Atėjo štai ilgos žiemos nak
tis. Nuobodus; tamsus vakarai. 
Seniau jaunimas, neturėdamas 
įvairių mašinų, ir darbo įrankių 
pakankamai, buvo priverstas tai 
laiką suvartoti sunkiems dar
bams. žinoma, iš to jiems šio
kia tokią nauda būdavo. Ir 
šaukštų, ir klumpių prisidirbda
vo.. be to ir įvairias pasakas 
sekdavo. O dabar musų jauni
mėlis tą liuosą laiką kurį pava
duoja mašinos suvartoja, blo
giems tikslams. Ir vienam as
meniui sugalvojus ką mokslišką 
ar įdomaus, visi kiti net užši-

AMERIKOS LAIVAI
Galit, važiuoti 
Į Seną Tėvynę.

vienų inetų be 
ėjimo per Ellis 
Island,, tą ga
lit padaryt iš

gaunant leidimą del gryžimo.
Sužinokia tpie kelionės patogu

mus ant S. V. Valdžios laivų. Jie. 
turi švarius ir linksnius kamba-
nūs

- 1žiema įX, • I SIŠįmet >
s
3-

Žiema
Gili ir šalta praėjusi 

žmonėmą dikčiai įkirėjb. 
iš pat rudens labai dailiai buvo
užšalę ir jau buvo galima va
žiuoti ledu per1 upes ij balas. 
Ant- Kalėdų paleido, ir kone 
kožną dieną oras mainosi: tai 
lietus, sniegas ii- vėl šala kele
tą valandų.

Rudens laiku žmonės pasiva
žinėjo sausai, tai žiemos laiku 
baloj turi maudytis. Sausio 4 Į 
d. ryte pirmą valandą buvo bai
si audra, ledai su lietum ir per-1 
kųnija buvo, kad ir seni žmo- j 
nes neatsimena tokios baisios 
tame laike. Vieni sako čičiuš- 
ko šimtmetinis jubilejus, kiti, 
Lietuvos dievaitis supyko; bet 
žmonės baimės prikentėjo, kaip 
ten nebūtų su tais dievais ar 
jubilejais. A. Kranauskas. !

>

= NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. «=
Geriau leisk kūdikiui verkti, .negu pripildyti jį su narkotiškais nuodais, 
id “apmalšinti” jo skausmą paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam trupu 1 į

tyriausio,
veikianti kombinacija, pada-

ryta iš daržovių išsunkii, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo dauginus.

Jūsų aptiekorius iiai’duoda Bambino—35c. už bonkų, 
arba pasiųskite tiesiai j laboratorija.

F. AD. RICHTER & CO,
104-114 So. <lth Street Brooklyn, N. Y.

9

o

į
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Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena dauginus kaip 
per Penkiasdešimts metų.

Gydo kosulį, šalti, kątara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitęniškus katariflius sto
vius:

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Prospect 2420 Central 1766

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

? kilojam, išleidžiam ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

didelės dėnįs, beno koncertai ir 
visokios rūšies patogumai ir link
smybes.

Stęngkis kad jūsų giminės bu
tų parkviestą į Ameriką ant Suv. 
Valstijų Valdžios Laivų United 
States Linijų.

Kreipkitės prie jūsų vietinio 
laivakorčių agento arba
UNITED STATES LINES

45 Broadway New York
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland

Valdantieji operatoriai' del ' 
United States ShinDing Board

BaBta lt
Nuo visu ; sidrvio ir vidurių 
negerovių ir: skausmų delei 
dantų augimo, nėra , nieko 
geresnio kaip saugūs Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas;

Mas. Winsww’S

PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI:

Dramos — Tragedijos — Komedijos
Tinka visokio didumo sce- 

Noms, reikalauja mažai 
lošėjų.

Juozapas' rr. ZoJbnra .‘(aktas Į) ir Faraono Sapnas 
(Aktas''!!)' — Ribliška meilės drama (ne religiška 
ir no pideš-religiŠka'), iš laikų Juozapo patekimo į 
Egiptą. Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni 
atidengimai. ..... ..............................

Samsonas ir Delila dviejų aktų, šešių atidengimų- 
bibiiška meilės tragedija. Nėra tai religiškas ar 
prieš-religiškas veikalas, pritaikintas lošimui musų 
scenose, Parašė K. S. Karpavičius. Lošime reikia 
9 vyrų ii’ 5 moterų. Pusi. 110 .............

“Kryžiokas” — dviejų atidengimų komedija iš Lietu
vos krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsibuna 
šiais laikais, antras — 13-ine šimtmetyje. Lošia 
2 vyrai Parašę K. Š. K. Pusi. 24 .............

Algis ir Giedrutė — tragedija iš Lietuvos krikštiji
mo laikų, 1200— m. Gražiai išleista, iliustruo
ta ir spalvuota, dviem spalvom. Lošime daly
vauja 9 vyrai ir 4 moteris. Penkių aktų, 7 ati
dengimų. 127 puslapiai veikalo. Parašė ’K. S.
Karpavičius ....................... .. ............. .$1.00

Atgimimas — keturių aktų, šešių atidengimų trage
dija iš kovų už spaudos atgavimą. Lošia 7 vyrai 

ir 2 moteris. 90 puslapių. Parašė K, S. Karpa
vičius. ’ ■ ..................... 50c
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JŪSŲ LIGĄ. DOVANAI
Nežiurint kokia jūsų liga bus ir kaip užsi'senėjus at m 

eikit i musų Institutą. Mes galim pagelbėt jums pasą- Mg 
kydami jums ar galime jus išgydyt at ne, ir tą pasakysi- ® 
me visiškai DYKAI. [Tame jokių išlygų nėra. Kai mes ® 
jus išegtarainuosim ir pasakysim kokia justi liga yra,1 jus 
neturėsit jokios priedermės. O jeigu jus norėsit kad w 
mes jus išgirdytume musų kąiria-yra niekas prieš tai ką g 
mes iumš galim padaryti. Mes esam ‘biznyje išgydyti 
žmones. Mes išgydome devyniasdešimts .‘nuošimčių visų 
ligų. Kodėl negalėtume- išgydyt jus?'..Duokit'mums-M 
progą.-" Jus galit būti musų Privatiniam Lįgonbutyj afba 

kvięną kartą; į.. ; LrdMateit

Ofis.o valandos:, i, iki 5 p
Ncdcklicniais !) i.*;

THE HYDROPATHIC REST CLINIC
SPECIALISTAI Moteris Padėjėją

1890 East 79th St.
Arti Euclid Avenue CLEVELAND, OHIO,;

Sykiu sia X-Ray.
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Du Bailių — Lietuviška: komedija vieno akto. Prie 
lošimo reikią. 3 vyrų ir 2 moterų. Vertė Šeinis.

' Puslapiu 36 ............................................. .i.........
Baton Kritęs Šansas Nesikelsi — Komedija garsaus 

Francuzo Moliere, perstato turtingo kaimiečio bė- 
das s srpsivedus su? panaite, 
scenai. Verte

Lietuviški Rekordai
GRAFAFONAI

.15

Visai tinka Lietuvių ••
Šarūnas. Pusi. 54 ...............25
Meile — garsi Masiška 5-kių aktų 

tragedija-drama. Parašė Schiller (su jo paveiks
lu). ’ Liuesai vertė P. Norkus. 182 pusi........50

Rytu Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Parašė Henry Wood. Vertė B. Skripkaus- 
kiutč. Pusi. 67- ...............................35

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija su 
dainomis ir šokiais. Parašė F. Krawcovzicz, Ver
tė Z. Bagdžiuniųte. Pusi. 50 .................................... 25

Kada Mes iš Num irusių Prisikelsime — Garsaus Nor-

kad niekas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Prie lo
šimo, rųįkia jtrijii moterų,. keturių vyrų, ir būrelio-, 
pašaliniu. Knyga 111 pusi.,, su Ibseno-biografija.
Vertė 4. A. Tulys.................................................  .1

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
3352 Superior Ave. • Cleveland, Ohio.
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Namų Rakandai
Žiema ateina — rūpinkitės - api 
pečius — ir eikit jų apžiūrėti i 

. » nasiteirauti anie kainas pas mus

apie

. » pasiteirauti apie ketinąs pas mus.
Mes turime daugiausia įvairių pečių virtuvei 
ir kambariams, gazinm ir anglinių.

Puikiausi rakandai už prieinamas kainas 
galima rasti tik'musų krautuvėj.

Taipgi turim puikiausių Lietuviškų, dąiuų 
ir muzikos ir kitokių rekordų — ateikit'paš 
mus pasirinkti;
Kituose miestuose pristatėm Rekordus per paštą. Rašjfclt

į

į

Jį

5

i
Furnitiite Co. |

I . ęjE 6412 Superior Avenue e |
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Vyčių Vakaras
Pereitą nedėklienį vyčių 25- 

tos rotos komanda 'Lietuvių sa-l 
Įėję 'statė scenoje dramą “Šv. 
Barbora”. Kaslink veikalo 'tai 
jis nėra blogas, bet kaslink. lo
šėjų reikia pasakyti kad besti-Į 
lošė prideramai, Mat vyčiai sa-1 
vo mandrumu turi ką nors /ne
geistino scenoje padaryti. Vie
nas iš įstabiausių, dalykų tai bu
vo moteriškos kelinės. Man ro
dos kad tais laikais kada Bar
borytė ant žemes vaikščiojo 
moterjs kelnių nederėjo (bent 
taip kad matytųsi). Vyčiai gi 
savo vytukes apmaustė kelinėm 
ir paleido ant scenos kraipyti 
ištemptas kiškas.

Kaslink paties lošimo, aišku 
buvo kad visi rolių nemokėjo, 
nes sufleris taip garsiai šaukė 
kad galima buvo girdėti net už
pakalyje salės. Nežipia ar tai 
sufleris kurčias^ ar aktoriai. O 
antras dalykas, Sadauskas pine 
dievaičių šaukė, šaukė, o nei 
vieno dievaičio niekur nebuvo 
matyti. 'Tik pirmame akte du 
baIvona i buvo pastatyti. Taip
gi visų aktų aiškiai neužbaigė: 
kada reikėjo ką nors surišti ar
ba kaktą nukirsti tuoj uždangą 
užleidžia. •

O kaslink publikos tai visai 
mažai vyčiai tesutraukė. Ro
dos vienų vyčių vertėjo būti pil
na galės

Beje, bučiau pamiršęs dar 
vieną dalyką. Vienas vyčių ge- 

' nerolas buvo išėjęs prieš publi
ką ir rankas į kelines Įsikišęs, 
išsižergęs pradėjo šaukti kad 
visi rašytųsi prie vyčių. Iš šio 
vyruko apsiėjimo matyt kad 
vyčiai gerai išlavina jaunimą, 
kurie išėję ant estrados parodo 
drąsiai užpakalį ir priešakį ne 
tik savo tėvui ir motinai, bet ir 
visai publikai'.

Lazdynų Džekas.

Lietuviai Gražiai Pasižy
mėjo Washington© 

Paminėjime
Nedėlįos vakarę Goodrich So

cial Settlement Įstaigos vedėja 
Miss Alice P. Gannett surengė 
Goodrich auditorijoj paminėji
mą Washingtono gimtadienio.

Šis paminėjimas buvo ypatin
gas tuomi kad dalyvavo jame

Ona Karpavičienė

: Tas atlikta be judėjimo, uždan- 
I gaį prasiskleidžiant ir vėl Užsi
darant;

Pirft^kožno vaizdinimo kalbė
tojai paaiškino kas atsibus. P. 
J. žiuris Anglų kalboje apsakė 
apie Birutę ir Keistutį.

Pirm lošimų kalbėjo Kun. 
Lipman. Pabaigoj sudainuota 
“My Country”. Gale visko nu- 

i traukta visų lošėjų grupių'pa- 
| veikslai kurie bus išdėtą audi- 
Itorijoj rėmuose.

Publikos buvo, pilna' salė ne
žiūrint kad visą vakarą lijo. Be- 

I veik pusė buvo Lietuvių ir net 
gorų-vyčių pasekėjų, turbūt del 
to vyčiai mažai publikos savo 
vakarė tūrėjo-. Solo.

į Sandaros Apskričio Su
važiavimas

Nedėlioj, vasario 22 d., Good
rich kambaryje įvyko A. L. T. 
Sandaros 3-čio Apskričio suva
žiavimas. Dalyvavo delegatai 
iš Pittsburgo (tris) ir iš Det
roito' (vienas)', šalip vietinių.'

Sekančiame numeryj apie tai 
plačiau pranešime.

Lyros Choro vakaras. Nedė
lioj Jaitės šalie j e centristų Ly
ros Choras' turėjo savo vakarą. 
Buvo sulošta veikalukas ir cho
ras padainavo keletą dainelių. 
Publikos buvo nemažai. Bus.

PARDAVIMAI

net keturios* tautos kožna su sa
vo istorijos didvyriais:

Programą užpildė paeiliui se
kanti: , Kroatai, 'Lietuviai, Len
kai' ir Amerikonai.

Kroatai atvaizdino sceną iŠ 
savo karžygio Franko Pan nu
žudymo kalinyje. Scenai atsi
darius nelaisvis jau yra kaliny
je, retežiais prirakintas; su juo 
jo motina vienuolė, ir jo myli
moji; kuti nusinuodina kada jis 
nuo nuodu miršta; jo motina 
išeina iš proto.

Prie to Kroatai sudainavo 
kelias savo liaudies daineles. Jie 
buvo savo tautiškuose kostiu
muose.

Lietuviai atvaizdino sceną iš 
Keistučio paėmimo .Birutės sau 
už moterį. Scenai atisidarant 
Kūrėjas prie aukuro su vaidilu-

Klubo Vakarienė. Subatos 
Vakare Lietuvių salėje buvo su
rengta Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo draugiška vakarie
nė.- Dalyvavo labai skaitlingai 
svečių, jų tarpe ir Amerikonų 
politikierių,’kurie gretinasi prie 
Lietuvių tikėdami rinkimuose 
paramos. N.

$12,500
Puikus dviejų šeimynų namas, atvi
ri pcreiai, po 5 gražius kambarius, 
su maudynėm, naujai numaliavotas 
ir ištaisytas, komb. furnasas, gražus 
lotas, dubaltavas garažais, arti Su 
pcrior ar Euclid karų, arti krautu
vės, bažnyčios ir mokyklos. Finan
suota 6%. Labai geras pirkinis. Te- 
lefonuokit pamatymui.

T. G. PERREN CO.
Cedar 24§i 10012 Euclid Ave.

Čedar 3095

$1340
Už Namelį ir Lotą (Cottage) 

Naujas patogus namelis cottage vi
sam metui gyventi. Arti mokyklų, 
krautuvių ir karų linijų. $150 mo
kėti ir $20 kas menuo. Kreipkitės į 
Elworthy Helwick, 737 Procpect Ave. 
Desk 1.

1892 West 45th St. Cigarų, delikate
sų ir groserio krautuve, gražus 

kambariai prie jos gyvenimui, renda 
vž kambarius ir krautuvę $35 men. 
Parduos už $700. Matykit Zimerman 
2609 Woodhill Road. (11)

SALDAINIU, CIGARŲ krautuvė — 
randasi 3214 W, 41 St., daro $500 

savaitėj biznio. Aš turiu kitus dū* 
Storus, turiu šį parduoti pigiai. At; 
eikit arba kreipkitės prie Zimerman> 
2609 Woodhill Road. (11)

DRY GOODS Krautuvė, randasi 7120 
Lorain Ave. Garantuoju $600 in- 

priežasties pusininkų skilimo.
eigų savaitėje, parsiduos pigiai.

Taipgi priverstas parduoti iš prie-' 
žasties pusininko savo saldainių ir 
tabako krautuvę esančią 2609 Wood
hili' Rd. Klausk Zimermano. (10)

BLOKAS parsiduoda — 6309. Supe
rior Ave., 6 šeiriiynos, 2 krautuvės, 

parsiduoda pigia kaina. Ateikit pa
siteirauti ir skubinkit kolei dar pro
ga. Greitai neliks. Kreipkitės 6011 
Bonn a Avė. (9)
Dviejų Šeimynų, po šešis kambarius, 

viršuj ir apačioj, su elektros švie7 
sa, randasi arti E. 38 St. ir Payne 
Ave. Kaina $9,500, mažai reikia 
įmokėti. Kreipkitės 996 E. 74 St.
Randolph 5456-R.

T. G. PERREN CO."
MES SPECIALIZUOJAME PA

VIENIAIS' IR 2 ŠEIMYNŲ 
NAMAIS..

2005 East 100th St. Cedar 2323 
14132 EUCLID Ave. Eddy 2223

temis atlieka apeigas. Užeina 
ten su palydovais Keistutis, jis 
pamato Birutę, kurią pamyli, ir 
reikalauja Kūrėjo atiduoti jam 
merginą. Kūrėjas protestuoja 
ir .rodo kad dievai nubaus Keis
tuti už toki norą, bet Keistutis 
nepaisydamas Birutę paima ir 
nusiveda. Birutė Keistučiu! ne
sipriešina, tik puola ant žemės 
prieš ji kada jis ją apgaubia sa
vo ploščium, ii- atsisveikinus su 
vaidilutėmis nueina.

Lošimas buvo bė žodžių. At
liko: Birutės rolę Ona Karpavi- 
čienė; Keistučio — A. Lapė; ki
tų vaidilučių — L. Banionienė ii' 
A. Rakickaitė. Kūrėjo — B. 
Vaitekūnas; kareivių — A. Zda- 
nis ir; P. Vasiliauskas.

Laikė šito vaidinimo p-lė Ju
lė Baltrukoniutė, akompanuo
jant Aldonai Jankauskaitei, su
dainavo ariją “Birutė” iš to 
vardo M. Petrausko operos,

Lietuvių lošimas gavo gar
siausių plojimų.

Lietuviai ir Anglų spaudoje 
geriausia buvo išgarsinti ir tik 
vienų Lietuvių — Onos Karpa- 
vičienes — paveikslas buvo pa
talpintas dienrašty j The Press 
(tas paveikslas telpa viršuje).

Lenkai parodė, du vaizdeliu 
be lošimo: Kosciušką prisiekian
tį prieš Lenkų vėliavą, ir paskui 
susitinkantį su Jurgiu Washing- 
tonu Amerikoje. Tai buvo tik 
atskleidimas ir vėl uždarymas 
uždangos. Pertraukoj dainuota 
Lenkų himnas, bet labai pras
tai.

Amerikiečių atvaizdis Jurgio 
Washingtono irgi buvo papras
tas: moteris kuris padirbo pir
mutinę Amerikos 'vėliavą ją pri
duoda Jurgiui Washingtonui.

Politiški Klubai Organi
zuojasi Veikimui

Cleveląndo ateiviai Amerikos 
piliečiai subruzdu suvienyti sa- 
vo piliečius j Vieną didėlę orga
nizaciją kad gaištų laikytis ir 
kovoti prieš “100% Ameriko
nus”, kurie pradėjo . neapkęsti 
svetimų nors ir piliečių, ir visai 
juos ignoruoja ar tai valdiškas 
vietas duoti, ar Įsileisti savo 
partijose į kandidatus. ,

Jau pora susirinkimų tuo tik
slu turėta, ir matyt darbas duos 

Į gerų pą’sekmių, nes visi ateiviai 
I piliečiai, permato kad tie kurie 
Save tikrais Amerikonais Vadi
na vis toliau ateivius nuo val
džios stumia ir neapkenčia, nors 
rinkimuose savu keliu tyko l jų 
bolsų ir atėję Į jų. susirinkimus 
pagiria ateivius kaipo gerus pi
liečius. •

Susirinkimuose kurie iki šiol 
jau laikyta dalyvavo Lietuvių, 
Slovakų, Ungarų, Lenkų, Kroa
tų, Jugc-Slavų, Italų-, Graikų, 
Rusų, ir kitokių tautų veikėjai.

Paskirai 'Lietuviai niekados 
Clevelande negali laimėti jokios 
vietos, bet su pagallba tokios 
bendros organizacijos, balsuoto
jams susicentravus, galėtų savo 
tinkamą vyrą-kitą į valdišką Įs
taigą įstatyti.

Lietuviai piliečiai privalo sto- 
| ti į čia esantį Amerikos piliečių 
klubą, kuris užsilaiko Lietuvių 
salėje. Pilietis.

Cleveland© Steigiama 
Operai Draugija

Vasario 19 iki 21 d. Clevelan
de lankėsi Chicago Civic Opera 
Co. ir statė' keturis veikalus: 

.“La Gioconda”, “Sevilijos Kir
pėjas”, “Thais” ir “Tannhau- 
ser”. Daugelis ir Lietuvių ap
silankė. Tarp kitų garsių dai
nininkų buvo jir šaliapinas, ku
ris lošė “Sevilijos Kirpėjo”, ro
lėje.

šalįąpino vakare publikos su- 
pejo 8,303, kuri sumokėjo $23,- 
218 Įžangos. Kituose perstaty
muose buvo po mažiau.

Bet Clėyelando operos: mėgė
jų komitetas tikrina kad nuo 
dabar opera Clevelande bus įs
teigtas dalykas, ir kas metai 
bus kviesta Chicagos ar New 
Yorko operos, nes Clevelandie- 
čiai pilnai padengia -jų lėšas.

j Milžinišką miesto auditorija 
su apie 13,000 sėdynių yra ki
tas dalykas operų galimybei.

Svarbus Išguldymas
• Temoje * 

VISUOTINA TAIKA'

NEDĖLIOJ,' 
pradžia 2:45 p.p. 
7017 Superior Av.

Kalbėtojas iš" 
New Yorko

A. Steponaitis.

—:—Įžangos ir Kolektų Nebūna—:—

Iš Siuvėjų Gyvenimo
Kitada Clevelande buvo geras 

amhtas moteriškų drapanų siu
vimas kai žmonės buvo laisvi 
nuo varžymo. Bet žydeliai ir 
mūšų bolševikai sumanė uniją 
sudaryti; taip ii’ padarė, žmo
nės kai turėjo gerai norėjo dar 
geriau, bet virto kitaip.

Unija per save yra geras da
lykas, niekas prieš tai negali 
sakyti, bet šiandien unijas val
do bolševikėliai. Jie Įvedę bai
sią discipliną; jiems darbininkų 
gerovė visai nerupi, tik rupi sa
vo pusėn viską paversti, o jei 
negali to padaryti tai parduo
da darbininkus be pasigailėji
mo. Taip padarė su Cleveląndo 
moteriškų drabužių siuvėjais.

Jei mano šis aprašymas butų 
kam neaiškų tai pažvelgkit į tas 
dideles išdirbystes — jos šian
dien stovi tuščios; nieko nevei
kia. Antrori pusėn pažiūrėkit, 
į tas šeimynas kurios ten dirbo 
ir pragyvenimą darė — jos su
vargę; jų veidai daug skirtin- 
gesni negu pirmiau išrodė. Se
niau kai nebuvo bolševikų dar
bininkus parduoti jiems nebuvo 
vargo užlaikyti savo gyvastis, 
o šiandien vargu ir pavienis ga
li išsimaitinti, o su šeimyna 
žmogus turi apleist siuvimą ir 
jieškot kitur darbo. ' Tai tau ir 
darbininkų būvio pagerinimas, 
tai tau ir bolševikų rojus. To
kiame rojuje' negėriau kaip Si
bire. Viršininkai sudaro su bo
sais sutartis, smaugia darbinin
kus, ir vargšams nėra kam pa- 
siŠKųsti, niekur negali pagalbos 
gauti. Unijos valdininkai daro 
sau gerus pragyvenimus. Pa
žiūrėkit • tik, kokie jie pirmiau 
buvo, o kokie' dabar: važinėja 
puikiausiais automobiliais, pasi
rėdę kuopuikiausia, o darbinin
kas negali isiriioketi unijai mo
kesčių.

Darbininkai' jau pradeda už- 
protestuot tiems bolševikų va
dams, ir atsitiko taip kad dar
bininkai padarė su Levengar 
Schwartz kompanija sutartį ant 
šešių mėnesių pilnai darbo.’ Bet 
pažiūrėkit ką bolševikai unijos 
carai pasakys tiems darbinin
kams. Taip padarė kad' tie ca
rai turėjo teisme išsėdėt kėlias 
dienas, ir jie pralaimėjo. Dar
bininkams palikta teisė tartis 
su bosais. Bolševikai sulindo 
prie tos dirbtuvės darbininkus 
atkalbinėti, bet kompanija išga
vo uždraudimą unijai nesikišti 
prie jos darbininkų. Kadangi 
bolševikai nepripažįsta jokios 
kitos valdžios kaip tik savo ir 
pakėlė streiką prieš minėtos 
kompanijos darbininkus ir per 
dvi savaites bolševikai apspitę 
apie dirbtuvę kėliojo tuos dar
bininkus kaip 'tik jie išmanė. 
Nuo to dar niekas nenukentėjo, 
išskyrus vieną jauną mergaitę, 
kuri bolševikų išgąsdinta iš dir
btuvės eidama palindo po auto
mobiliu ir visą savaitė jau guli 
ligonbutyje.

Vasario 20' d. . ryte jau visi 
darbininkai buvo pavargę ir 
manė jau reiks apleist savo dar
bus ir eit kitur pelno jieškoti 
del tokių bolševikų užpuldinėji
mų. Sužinoję apie tai bosai 
pranešė valdžiai ir valdžia pri
sakė unijai atimti savo bolševi
kus nuo tos dirbtuvės durų. Jie 
buvo priversti nusileisti ir tie 
darbininkai liko laisvi nuo bol
ševikų.

Neužteko žydų bolševikų ku
rie persekiojo dirbančius, atsi
rado ir viena Lietuvė bolševike, 
palaidą šeimynišką gyvenimą 
vedanti, kuri dirbo antrose du
ryse nuo musų 'dirbtuvės. Kož-

Akrono Naujienos
AKRON, OHIO
Viešas Pareiškimas

Akrono klebonas Kun.' Cybe- 
lis su nekuriais savo šalinin
kais viešai grasindamas prime
ta man buk aš iš Akrono ra
šiau “Dirvos” No. 7, vasario 12 
dieną, visas . tas keturias ko
respondencijas ir po kožna pa
dėjau kitą slapivardį.

Bet šiuomi pareiškiu kad aš 
tik vieną korespondenciją tera
šiau ir po ją pasirašiau kaip pa
prastai, bet toje noi žodžio apie 

I Kun. Cybelį nei vyčius nebuvo, 
j Kas kitas tris koresponden- 
Įcijas rašė man nėra žinoma, ir 
Į jie už save ątsako. Kadangi ne 
I mano tos visos korešpondenci- 
I jos buvo tą galį ir- “Dirvos”' re; 
įdakcija patvirtint.

Meiženis.
I Nuo Redakcijos: Jeigu kas 
I butų beverčiai kunigą ir vyčius 
! tose korespondencijose išgyręs, 
! jie visai nebūtų stengęsi suras
it! ir apkaltint ypatų taip rašiu
sių. Bet kada teisingai pakri
tikavo, iš to stroko griebėsi kal
tint ir įtart kitas y patas, many
dami kad tik vienas iš viso yra 
Aksone jų nepritarėjas.

šalip Meiženio, iš Aksono lai
kas nuo laiko parašinėja ir Įeiti 
korespondentai, taigi ir No. 7 
buvo susiėję kelių koresponden
tų pranešimai, ko vienam su
mesti butų neteisinga ir skriau
da kitiems korespondentams.

Laiškas “Senam Akro- 
niečiui

Brangus Seneli: Jūsų laiš
kas kaslink Cleveląndo vyčių 

j vakaro Akrone mano jausmus 
labai sujudino. Jau kibirą aša
rų priverkiau Jmmastydamas 
apie jus. Jūsų laiškas aiškiai 
parodo kad jau atėjo laikas jū
sų [senbernystei kada yra pavo
jinga vienam gyventi. Tikiu 
kad bus galima suteikti tamstai 
neužilgo apekuną iš Massillon. 
Apart anekuno, tikiu kad aki
niai ir muilo šmotas nebūtų pro 

|šalį. Akiniai dėl blogų-akių, o 
i muilas dęl tamstos kurčių au- 
|sų. Turiu viltį kad vanduo ir 
i muilas daug prigėlbės jūsų ne- 
I girdėjimui.

“Dėdė Atvažiavo” nebuvo da- 
I lis programo vasario Į d. Cle- 
i velando vyčių dalyvavime, Ma- 
i nau kad per tą perstatymą mie
gojot, nes 'Skirtumas buvo, di- 

I delis. “Kas Bailys”, ‘.Potogra- 
pas” ir kiti veikalai buvo lošti 
Akrone pirmą kartą. Tikiu kad 
ateityje pasiliksite namie prie 
savo “katilo”, o raportus apie 
atsitikimus Akrone paliksite ra
šyt jaunesniems.

Jaunas Akronietis.

puikius ’Angliškus ir Lietuviš
kus grajus. Garbė Akronie- 
čiams turėti jau gerai pramo
kusius Lietuviškus muzikantus?

Ant galo pribuvo iš Clevelan- 
do ir dainininkas J. šeštokas, 
bet jisai nedainavo, atsiprašė 
draugijos ir (svečių už suvėlavi
mą, žadėjo pribūti kitą kartą;

Publikos buvo daug, sakoma 
draugijai pelno busią. Nors ši 
draugija turi didėlių -priešų, ir 
nekurie agitavo kad niekas į tą 
parengimą neitų, ir bolševikai 
tyčia tą dieną rengė kitoj vie
toj savo vakarą, o dar nekurie 
kėlė balius namie,- bet nieko ne
gelbėjo. Protaujanti atskiria 
pelus nuo grudų. Buvo svečių 
ir iš Cleveląndo.

Smulkmenos.
Akrone biznio reikalais lanį 

kėši iš Cleveląndo B. Rakaus
kas, pardavėjas ir budavotojas 
namų;

Lietuviai skaitlingai pradėjo 
imtis šios šalies pilietiškas po-, 
pieras. Gumų dirbtuvėse neno
ri priimti darban ne-pilįečių.

Meiženis.

Me 
Suvienytose
Kanadoje ir!
Lietuvoje ir

Prenumenta
no, nė nuo N

Apgarsini

3352 Supei
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LENINO
DARBO

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios vnatos
Ona Valentinavičienė ...Lt. 50 
Ęėtrąs. Zabiela . .. ......... 350 
Marė Samūolaitienė .......... 100
Antanas Sutkus ...............: .250
Klemensas švedas ............. 200
Stasys Valaikčvičius .......-400 
Žigas Stangus .......... ■.. . 500 
Zosė Vekterienė .................300
Agota Povįlaitienė . .......... 100
Ond Miglinienė . .......... 300 
Petras Jankauskas.............1'50
Uršulė Smailienė . ..........55 
Jonas Labukas ...................100
Salome Šileikienė ......... 100

ną rytą ir kožna vakarą ji pasi
tikdama savuosius einant į dar
bą ir iš darbo plūsdavo kiek iš
neša liežuvis. Labai gaila kad 
tarp musų Lietuvių randaši to
kių prastai apsieinančių mote
rėlių, Viską Matęs.

Kudirkinės Susirinkimas
Dr. V. Kudirkos Draugijos 

susirinkimas atsibus nedėlioj,

AKRON, OHIO
“Daktaras iš Prievartos” 

Scenoje.
Vasarių 15 d. bažnytinėje sa

lėje Akrono Lietuvių Ratelis 
Sulošė šv. Stanislovo Draugijai 
teatrą po vardu “Daktaras iš 
Prievartos”. Lošėjai buvo J. 
V. Ramoška, Tarnas Bernotavi- 
čia, A. Gutauskas, A. Rudis, P. 
Druskis, V. T. Neverauskas, A. 
Kairis, V. Beleckutls, T. Joni- 
kiutė, IB. A. Beleckienė, Ė. .Ske- 
trienė. Ratelis jokio užmokės-, 
čio iš draugijos už savo pasi- 
tarnavimą neėmė. Matyti, jie 
nebando daryti pelno iš dailos.

Tarp aktų protarpiuose dek
lamavo Magdalena Martinkaitė, 
Stela Lileikiutė ir Genovaitė 
Vebriutė., Rodavičia kalbėjo a- 
pie Lietuvos neprigulmybės sep
tynių metus sukaktuvesl Sese
ris OJeknavičiutės sulošė dialo
gą “Willy’s Mother”. Įstabu 
buvo kad mergina lošime apsi
rengė vyro drapanomis ir nie
kas nepažino kad tai 'mergina: 
visi manė kad tai vyras lošė.

•Laike Vebriuko deklamacijos 
truputį pakilo trukšmas, bet 
greit apraminta; (tik deklamuo
ti nebaigė. Nors tvarkos vedė
jui prisiėjo nukentėti' nekaltai 
daug užpuolimų ir šmeižtų, bet 
pasidėkavojant jo kantrumui ir 
rimtumui vakaras užsibągė gra
žiai.

Lietuviai muzikantai grojė

Lenino Mirties Apvaik- 
ščiojimas

Akrono “inteligentai” apvai
kščiojo su dideliu džiaugsmų 
Lenino mirtį. Jie skelbė kad už 
trumpo laiko Lietuva ir Rusija 
susivienys ir tada bus 'Lietuvoj 
?ojus. Kaip greitai žmonės pa
miršta Rusų bizūnus 1

Tie karšti “inteligentai” pla
tina savo mintis visokiais bu
dais. Vasario 15 d. net dryso 
pobažnytinėj svetainėj dekla
muoti apie jų mylimą Iraudoiią 
Maskvą. Klebonas CybeĮįs pa
sipriešino ir aiškino kad Lietu
va turi būti laisvą, o nę vergi
joj po bolševikais^

Jaunas Ąkronįętis.
Nuo Redakcijos: šią kores

pondenciją nenoromis trumpi
name negalėdami leisti išbolše- 
vikuoįį visas tas ypatas kurios 
vasario 15 d. lošė “Daktaras iš 
Prievartos”, neš klebonas galė
jo žinoti ką įsileidžia į savo sve
tainę. Bolševikų juk. neįsileis 
jokis kunigas.. Yra, tiesa, tarp 
visų gal koks bolševikiškų pa
žiūrų kurs niekam nežinant, iš
lenda su bolševikišką/ deklama
cija.

- PRANEŠIMAS -
Musų Advokatas

A. L. GLASER
randasi musų ofise kas vą

škaras ir suteiks dykai pa
tarimus visuose legaliuose , 
klausimuose.

Geo. Kaupas & Co.
Pinigų Siuntinio, Laivakorčių Agen

tūra, Real Estate ir Insurance
6603 ST. CLAIR AVE. 

Cleveland, O. Tel, Rand. 4817

ŽĮhoyjėvaš 
donarrt

DAI
B DARBU

kovo 1 d., Flynn salėj,, 5309 Su
perior Ave., nuo 2 vai. po pietų.

Dr V. Kudirkos Jubilejinis 
“Varpap”, didelė knyga kurią 
Draugija buvo užsakius iš Lie
tuvos, jau atėjo, ir bus atnešta 
į susirinkimą.- Knyga yrą labai 
žingeidi. Visi nariai galės ją 
gauti..

Nariai yra kviečiami ateiti i 
susirinkimą ir atsivesti naujų 
narių. A. Žukas, Pirm;

“Aušros Vartų” moterų drau
gystė antradienio vakare Lietu
vių salėj turėjo užgavėnių-mas- 
karadų balių. Publikos buvo 
pilna salė.

Canton, O., rasta žolėse lavo
nas nežinomos merginos, apie 
20 metų amžiaus, kuri manoma 
išbuvo ten apie pora savaičių. 
Tyrinėjimai parode kad jos ger
klė perpjautą ir šiaip ji sųkone- 
veikta. Bet toj apielinkėj nie
kas neraportavo policijai apie 
kokią nors dingusią ypatų.

I y. J. PUGHERIS | 
I LIETUVIS ADVOKATAS | 
| Ofiso vaL: 9 ryte iki 5 po pietų | 
| Subatomis 9 iki 2:30 po pietų, j 

930 Williamson Bldg. 
Cleveland, Ohio.
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į SVARBU' f j 
? A It jus skaitot musų apgarsinimus šiam?. | 

"'.laikraštyje? Jeigu ne, tai turėtumėt, r j; 
j kadangi kiekvienas turi svarbų pranešimą J
❖ jums. ! . . , ".,
| Ar norit BŪDAVOT ir TURĖT, NUOSA- j
Į VA NAMĄ- |

Žinoma kad norit, taigi štai kaip tas gali- $
Į t rna padaryti. Kuomet apsisprendžiat ko- |
i.$ < kios vertės namą norit budavoti ir turėti, 
|¥ ir kuomet turit susitaupę 25% aktuąlės
iŠ vertės tų pinigų musų Įstaigoje, TTE A. B,
į SAVINGS and LOAN COMPANY, mes

duosime jums pirmo mortgečio paskolą !ku- t 
Š ri pagelbės jums budavotis. f
Š Taupydami pinigus pas mus ir gaudami

5'% nuošimčio betaupant, nereikės jums 
$ Jaukti iki pasensit Įsigijimui savo namo. ii

Pradėkit taupyti savo pinigus pas mus nuo 
j šiandien ir gaukit už juos 5%. |

| THE A. B. SAVINGS and LOAN COMPANY j
| 3354 Superior Ave. Cleveland, Ohio
•į. A. B. Bartoszewicz, Pres.

Į/ Dąrbininhi 
landė vis dar 

; Jįą, metalo ir t 
dustrijose, ir ki 

i na žemiau norii 
veikimas palenį 
ims neužilgo 

: perviršį. Amato 
į, siėmimus, bet 

niekai mažiau t 
k Akrone gumn 

džia trečią eile 
kb darbu skyrių 

į lx> ' trimis penui 
; Opalon, 0, di 
Į jim miiiistrijii 
k ir:sunaudoja pa

lįu kurie negaun 
dlrtaėse.

■ Cotamhns, 0. 
L m'plieno imi
Į ipobiĮiif l'ette’

kįą rak norma
Youngstown, 

geležies išdirbi 
dėsni reikalnvii 
Tikima pašilai! 
produkcijoje ir 
plėsti išdarbį

Viena kompani 
E naują ivnu lieju 
F ?2,000,000.'
r Lorain, 0, Nat 
į veikia gerai ir 
į veikimą iki SS m 
e ko. šeši mėnesiai
i ke tik su 50 nuoš.
>' Detroite, autom/) 
I jo Fordo ištaigos/ 
į prietikis yra sugr 
L šešių dienu j savai 
r beveik metu laiko, 

laiko veikimo.
Foidas Įsteigė ša 

Yokohama mieste, j 
Los Angeles miėšl 

liolika Fordo .ąiitomi 
tuvės darbininku bu 
įtarimu pavogime įt 
is dirbtuves, Fordo i 

I Detroito; jie liko pale 
daš, Įsakė-ąyo užvaii 
Jifwmįiob''dŠi)tuvės “p 
darjiininkii /žmones, ne 
gėlius": “Jeigu reik 
kieti tai tik pačius kį 
o ne visus į tai įpainfi 
sitį Fordas

• Tą telegramą gavus, 
' Įft sbraukė.

Genias Coolidge 
l^’irirbininku algų, 
■šd fc. Dilius duoda 
kožmm darbininkui po 

.™l"^^u,irnadidi 
M sž talus siuntiniu 

' .^m,Wineig 
,ei«« bus ^(KĮo 

^ssąsjinėj^ 
*rajii (larbiniiįjj į 
ginimą unijos,

Fnnt^ 
■Wi«fus. dirbinę gį 
'WjHWai ’ir nei 
»^eišta^ L


